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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموَسى عبد اَّلله بن قيس األشعري  اتلخريج:

 .مسند أمحد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فناء : موت •

 .الطعن : القتل •

 .الطاعون : املوت اذلريع الفايش بوباء يكون من اجلن •

 .يكون نافذا وىْخز : الطعن بالرمح وحنوه وال •

 :فوائد احلديث
 .أكرث موت هذه األمة بالقتل والطاعون .1

 Musnahnya umatku sebab tusukan pedang  فناء أميت بالطعن والطاعون
(perang) dan wabah penyakit 

 :احلديث .761
- قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب موَس 

ْعن »: -صىل اهلل عليه وسلم يت بالطه مه
ُ
نىاُء أ فى

اعون ْعُن قد «. والطه فقيل: يا رسول اهلل، هذا الطه
اعون؟ قال:  فْناه، فما الطه رى وىْخُز أعدائِكم ِمن »عى

داء ، ويف لكٍّ ُشهى  .«اجِلنِّ

** 

761. Hadis: 

Dari Abu Musa -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Musnahnya umatku sebab tusukan pedang (perang) 

dan wabah penyakit." Kemudian beliau ditanya, "Wahai 

Rasulullah, tusukan pedang telah kami ketahui, lalu 

apa itu ṭā'ūn?!" Beliau menjawab, "Serangan musuh 

kalian dari bangsa jin. Dan (korban) dari keduanya 

adalah syahid." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن موت أكرث هذه  -صىل اهلل عليه وسلم-يذكر انليب 
األمة بشيئني: األول: القتل بالسالح فيما يكون 

بني بينهم وبني الكفار من احلروب، وفيما يكون 
بعضهم بعًضا من الفنت اليت حتدث بني املسلمني.  
واثلاين: بالطاعون، وهو موت ذريع فاٍش، سببه طعن 
أعداء املسلمني من اجلن الكفرة، وال منافاة بني 
ذلك وبني وجود أثر مالزم للطاعون من جراثيم 
وحنوها، فتكون عالمة مصاحبة يعرف به الطاعون 

بأحد هذين  اذلي سببه وخز اجلن، ومن يموت
انلوعني: القتل والطاعون، فهو شهيد. وقيل: إن 
املقصود ادلاعء بذلك، أي: أن انليب صىل اهلل عليه 
وسلم داع ألمته بأن يموتوا بأحد هذين انلوعني حىت 

 .ينالوا الشهادة، والصواب األول، واهلل أعلم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menuturkan bahwa 

kematian mayoritas umatnya dengan dua sebab: 

Pertama: Peperangan dengan kontak senjata antara 

kaum Muslimin dan kaum kafir dan fitnah peperangan 

internal kaum Muslimin. Kedua: Ṭā'ūn (wabah 

penyakit), kematian masal. Faktor utamanya adalah 

serangan musuh-musuh kaum Muslimin dari kalangan 

jin kafir. Barangsiapa yang meninggal karena salah 

satu dari dua sebab ini : perperangan dan wabah 

penyakit, maka ia syahid. Ada yang berpendapat 

bahwa sesungguhnya maksudnya adalah doa, yakni 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa agar 

kematian umatnya karena salah satu dari dua sebab ini 

agar mendapatkan syahid. Pendapat yang benar 

adalah pendapat yang pertama, Allahu a'lam. 
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 .الطاعون سببه طعن أعدائنا من كفرة اجلن .2

 .أن املوت بالقتل والطاعون شهادة, وفيه تبشري األمة بكرثة الشهداء فيهم .3

 املراجع:املصادر و

اتلنوير رشح -م. 2001 - ـه1421وىل، اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األ -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط -
د إبراهيم، انل د إسحاق حممه ارش: مكتبة اجلامع الصغري، ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين األمري الصنعاين، املحقق: د. حممه

، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري-م.  2011 - ـه 1432دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل، 
خمتار الصحاح، لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب -ه.  1323القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 

/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -ية بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرص
 املناوي ثم احلدادي العابدين زين بن يلع بن العارفني تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد ادلين زين, الصغري اجلامع رشح القدير فيض-. م1999

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد نارص ادلين األبلاين, - 1356 األوىل،: الطبعة, مرص - الكربى اتلجارية املكتبة: انلارش,  القاهري
 ،«املجتىب رشح يف العقىب ذخرية» املسىم النسايئ سنن رشح-. م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم 

هوِي، اإلثيويب آدم بن يلع بن حممد: املؤلف ل  .1424 -1416دار آل بروم للنرش واتلوزيع, الطبعة األوىل,  -انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش  الوى
   (10568) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < أحاكم األطعمة واألرشبة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < األرشبة املحرمة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

َمتي َعلَييِهمي  َُهوَد، ُحرِّ ُحوُم، قَاتََل اهلل اْلي  الشُّ
  فََجَملُوَها َفَباُعوَها

Semoga Allah membinasakan orang-orang 
Yahudi, karena telah diharamkan atas 

mereka lemak tetapi mereka 
mencairkannya lalu menjualnya 

 :احلديث .762
قال: بلغى  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباٍس 

ا. فقال: قاتلى أن فالنًا باعى مخرً  -ريض اهلل عنه-عمرى 
صىل اهلل عليه -اهلل فالنًا! ألم يعلم أن رسولى اهلل 

مت عليهم  -وسلم قال: "قاتلى اهلل ايلهودى، ُحرِّ
لُوها، فباُعوها مى حوُم، فجى  ."الشُّ

** 

762. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Umar -raḍiyallāhu 'anhu- memperoleh berita 

bahwa seseorang menjual khamar. Lantas ia berkata, 

'Semoga Allah membinasakan si fulan! Tidakkah dia 

tahu bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah bersabda, 'Semoga Allah membinasakan 

orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan atas 

mereka lemak tetapi mereka mencairkannya lalu 

menjualnya'." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: أن رجال أراد -ريض اهلل عنه-بلغ عمر بن اخلطاب 
اتلحيُّل ىلع االنتفاع باخلمر من غري رشبها فباعها. 

ريض -وهذه حيلة مكشوفة حمرمة، وذلا فإن عمر 
صىل اهلل -داع عليه داعء كداعء انليب  -هلل عنها

ىلع ايلهود املتحيلني فقال: قاتله اهلل،  -عليه وسلم
ألم يعلم أن اتلحيُّل حرام؟ ألنه خمادعة اَّللى ورسوهل، 

: "قاتل اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-فقد قال انليب 
ايلهود، ملا حرم اهلل عليهم الشحوم، عمدوا إىل 

وا الشحم عن صفته، االنتفاع بها باحل يلة، إذ غىريه
-حتيُّاًل وخدااًع -فأذابوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه وقالوا 

: "لم نأكل الشحم املحرم علينا" وهم خيادعون اهلل 
 .وهو خادعهم

** 

Umar bin al-Khaṭṭab -raḍiyallāhu 'anhu- memperoleh 

berita bahwa seseorang hendak melakukan tipu 

muslihat untuk memanfaatkan khamar tanpa 

meminumnya kemudian menjualnya. Ini merupakan 

tipu muslihat yang jelas dan haram. Untuk itu, Umar -

raḍiyallāhu 'anhu- mendoakan keburukan kepadanya 

sebagaimana doa buruk Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk orang-orang Yahudi yang melakukan tipu 

muslihat. Umar berkata, "Semoga Allah 

membinasakannya! Tidakkah dia tahu bahwa tipu 

muslihat itu haram? Karena merupakan tipuan 

terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Semoga Allah membinasakan 

orang-orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan 

(makan) lemak kepada mereka, mereka sengaja 

memanfaatkannya dengan menggunakan tipu muslihat 

dengan cara mengubah sifat lemak, yaitu mereka 

mencairkannya lalu menjualnya dan memakan 

hasilnya. Mereka - dengan trik dan tipu daya- berkata, 

"Kami tidak makan lemak yang diharamkan kepada 

kami." Mereka hendak menipu Allah padahal Allah-lah 

yang menipu mereka. 
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 :معاين املفردات
 .فجملوها : أذابوها •

 .قاتل اهلل ايلهود : لعنهم اهلل •

 :فوائد احلديث
 .اكن حتريم املعاملة باخلمر، ببيع، أو رشاء، أو عمل، أو إاعنة بأي نوع .1

 .ملا حرم اخلمر، حرم ثمنه اذلي هو وسيلة إيله -تعاىل-حتريم احليل، فإن اهلل  .2

 .من باع اخلمر فقد شابه ايلهود اذلين حرمت عليم الشحوم، فأذابوها وباعوها، وأكلوا ثمنها، حيلًة وخمادعة .3

 .املقاصد، وهذه قاعدة نافعة أن لك حمرم فثمنه حرام؛ ألنه ال يباح اتلوصل إيله بأي طريق، فالوسائل هلا أحاكم .4

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
م خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد ه. عمدة األحاكم من الك1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
، دار علماء 2ه. تأسيس األحاكم للنجيم، ط1381وىله. اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط دار الفكر بدمشق  الطبعة األ1408

، 10ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط1414السلف، 
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -مكتبة الصحابة، األمارات 

   (2976) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

5 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 < فقه العبادات < احلج والعمرة < أنواع النسكالفقه وأصوهل  اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرة

 .ليهمتفق ع راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 -صىل اهلل عليه وسلم-قَِدَم رسول اهلل 
وأصحابه َصبِيَحَة َرابَِعٍة، فأمرهم أن جيعلوها 

؟ قال: احلِلُّ  يُّ احلِلِّ
َ
عمرة، فقالوا: يا رسول اهلل، أ

 ُُكُّهُ 

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
dan para sahabatnya datang ke Madinah 
pada pagi hari keempat (Dzulhijjah) lalu 

beliau memerintahkan mereka untuk 
menjadikan ihram tersebut untuk umrah. 

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, 
tahallul apa?" Beliau bersabda, "Tahallul 

seluruhnya". 

 :احلديث .763
قىِدمى »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

ةى  -وسلم صىل اهلل عليه-رسول اهلل  ِبيحى وأصحابه صى
ٍة، فأمرهم أن جيعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول اهلل،  رىابِعى

؟ قال: احِللُّ ُُكُّهُ  يُّ احِللِّ
ى
 «.أ

** 

763. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara 

marfū', "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

para sahabatnya datang ke Madinah pada pagi hari 

keempat (Dzulhijjah) lalu beliau memerintahkan 

mereka untuk menjadikan ihram tersebut untuk umrah. 

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tahallul 

apa?" Beliau bersabda, "Tahallul seluruhnya"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -: أن انليب -ريض اهلل عنهما-خيرب ابن عباس 
وأصحابه قدموا مكة يف حجة  -اهلل عليه وسلم

الوداع، صبيحة ايلوم الرابع من ذي احلجة، واكن 
بعضهم حمرماً باحلج، ومنهم القارنون بني احلج 
ْديى من هاتني  ىُسِق الْهى والعمرة. فأمر من لم ي

طائفتني، بأن حيلوا من حجهم، وجيعلوا إحرامهم ال
عمرة، فكرُب عليهم ذلك، ورأوا أنه عظيم أن يتحللوا 
اتلحلل الاكمل، اذلي يبيح اجلماع، ثم حيرمون باحلج، 
، ما اتلحلل  وذلا سألوه فقالوا: يا رسول اهلل: أي احِللُّ

احِللُّ ُكُّه،  -صىل اهلل عليه وسلم-اذلي نفعله؟ فقال 
مى عليكم قبل اإلحرام فامتثلوا  فيباح لكم ما ُحرِّ

 .-ريض اهلل عنهم-

** 

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma mengabarkan 

bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dan para sahabatnya datang ke Makkah dalam haji 

wada' pada pagi hari keempat Dzulhijjah. Sebagian 

mereka berihram untuk haji, dan sebagian lagi 

menggabungkan antara haji dan umrah. Lantas beliau 

memerintahkan kepada orang yang tidak menyembelih 

binatang dari kedua kelompok ini agar melakukan 

tahallul dari ibadah haji mereka dan menjadikan 

ihramnya untuk umrah. Ternyata hal tersebut 

memberatkan mereka dan mereka memandang bahwa 

itu hal besar untuk melakukan tahallul yang sempurna, 

yang membolehkan melakukan hubungan badan lalu 

mereka melakukan ihram untuk haji. Karena itulah 

mereka bertanya kepada beliau. Mereka berkata, 

"Wahai Rasulullah, tahallul apa? Apa tahallul yang 

harus kami lakukan?" Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Tahallul seluruhnya 

sehingga dibolehkan bagi kalian apa yang diharamkan 

sebelum ihram." Mereka pun melaksanakan perintah 

tersebut. 
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 :معاين املفردات
ة : أي صبيحة الليلة الرابعة من شهر ذي احلجة • ةى رىابِعى ِبيحى  .صى

 .ُمِهلِّنيى باحلج : ُملىبِّنيى باحلج، واملراد: بعضهم ال ُكهم؛ ألن منهم من اكن قارنًا ومنهم من اكن متمتًعا •

 .وا حجهم عمرة تمتعفأمرهم أن جيعلوها عمرة : أي أمر بعض الصحابة ممن لم يكن معهم هدي أن جيعل •

 أيُّ احِللِّ : أيُّ احِللِّ نلا، بمعىن ما نوع اتلحلل من اإلحرام؟ •

 .احِللُّ ُُكُُّه : برفع احلل ىلع أنه خرب ملبتدأ حمذوف واتلقدير: ِحلُُّكم احِللُّ ُُكه •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية فىْسِخ نية احلج إىل عمرة؛ يلصري متمتًعا .1

ْسخى يتحلل به من العمرة  .2  .حتلاًل اكماًل أنه هذا الفى

 .أن اتلحلل املأمور به جزيئ وليس بكيل؛ ألنهم يستبعدون إباحة اجلماع قبل اذلهاب إىل مىن -ريض اهلل عنهم-فهم الصحابة  .3

 .مرشوعية السؤال عن اليشء املجمل؛ يلتأىت امتثاهل .4

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ر اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دا
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم، نسخة 1426
ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: 1422، ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة األوىل
 .بريوت -حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4537) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم اإلحرام اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قدمنا إىل مكة : أي وصلنا إىل مكة اعم حجة الوداع •

هيْكى : اتللبية: اإلجابة ، أي: أليب أمرك بالفعل ونهيك بالرتك سمعاً وطاعة جلاللك و •  .امتثااًل ألمركبلى

 .احلج : قصد موضع خمصوص )وهو ابليت احلرام وعرفة( يف وقت خمصوص )وهو أشهر احلج( للقيام بأعمال خمصوصة برشائط خمصوصة •

 .جعلناها ُعمرة : صرينا احلج عمرة •

 .العمرة : عرفها مجهور الفقهاء ؛ بأنها الطواف بابليت والسيع بني الصفا واملروة بإحرام •

 :فوائد احلديث
 .ية النُُّسك يف حج أو عمرة يف اتللبيةمرشوعية تسم .1

، فإذا أحرم للحج مفرًدا أو قارنًا يقلب نيته إىل اتلمتع ويعتمر ثم  .2 ْديى حيرم يوم مرشوعية فسخ احلج إىل العمرة يلصري متمتعا إال من ساق الهى
 .الرتوية باحلج

َنا مع رسول اهلل   -صىل اهلل عليه وسلم-قَِدمي
. فأمرنا رسول اهلل وحنن نقول: َلب  َجِّ -ييَك باحلي

 فََجَعليَناَها ُعمرة   -صىل اهلل عليه وسلم
 

"Kami datang bersama Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sambil 

mengucapkan, "Labbaika Bil Hajj" (kami 
menyambut panggilan-Mu untuk berhaji). 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- memerintahkan kami, lalu kami 

pun merubah haji tersebut menjadi 
umrah". 

 :احلديث .764
قال: قِدمنا مع رسوِل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابرٍ 

, -صىل اهلل عليه وسلم- ، وحنُن نقوُل: بليك باحلجِّ
نا رسوُل اهلل  فجعلناها  -صىل اهلل عليه وسلم-فأمرى

 ُعمرًة.

** 

764. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Kami datang 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

sambil mengucapkan, "Labbaika Bil Hajj" (kami 

menyambut panggilan-Mu untuk berhaji). Lantas 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

kami, lalu kami pun merubah haji tersebut menjadi 

umrah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنهم قدموا مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيرب جابر 
يف حجة الوداع والكثري منهم  -صىل اهلل عليه وسلم-

ا"، أي أنهم أفردوا هيْكى حجًّ احلج،  فأمر  يقولون: "بلى
ْديى منهم  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  من لم يسق الهى

أن يفسخ حجه إىل ُعمرة؛ يلصريوا متمتعني بها إىل 
 .-ريض اهلل عنهم-احلج، ففعلوا ذلك 

** 

Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa mereka 

(para sahabat) datang bersama Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dalam haji wada', sebagian besar 

mereka mengucapkan, "Labbaika Hajjan" yaitu, 

mereka berniat melakukan haji ifrad. Lantas Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan kepada orang yang tidak menggiring 

binatang sembelihan agar merubah ibadah hajinya 

menjadi umrah supaya mereka bisa melaksanakan haji 

tamattu'. Mereka pun melaksanakan perintah tersebut. 
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 املراجع:املصادر و

ه. 1408رناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األ
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

نلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح ا 1426
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ـه  خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن  1435لقحطاين، الطبعة األوىل، العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف ا
 ـه  1381 ـه اإلملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف: إسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل:  1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

 ـهصحيح مسلم ، 1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل
 .بريوت -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

   (4529) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ضوء < سنن وآداب الوضوءالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الو اتلصنيف:

 .ريرواه ابلخا راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِت انلار : أي: ُخزب عليه أو ُطبخ أو شُ  • سه  .وي أو قُيل وغري ذلكمى

نىا : مجع كف، ويه راحة ايلد مع األصابع • ُكفه
ى
 .أ

 .وسواعدنا : مجع ساعد، وهو من اإلنسان ما بني املرفق والكف •

 :فوائد احلديث
 .ما جاء من األمر بالوضوء بعد أكل ما مسته انلار حممول ىلع االستحباب بداللة هذا احلديث .1

 .صىل اهلل عليه وسلم ىلع ضيق العيش قلة الطعام يف أول عهد انلبوة، وصرب أصحاب انليب .2

 .أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعتربون ادلين أهم من الطعام والرشاب .3

ال  -صىل اهلل عليه وسلم-قَدي ُكنبا َزَمَن انلبِِبِّ 
، فإذا حنن  َعاَم إاِلب قَلِيًل  ََنُِد ِمثيَل َذلَِك الطب
َنا،  ُكفب

َ
نَاهُ، لم يَُكني نلا َمَناِديُل إالب أ وََجدي

.
ُ
أ قيَداَمَنا، ُثمب نَُصِّلِّ وال َنَتَوضب

َ
 وَسَواِعَدناَ، وأ

 

Dahulu di zaman Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- kami jarang mendapati makanan 

seperti itu. Jika kami mendapatinya, kami 
tidak punya sapu tangan, selain 

mengusapkan (bekas lemaknya) ke telapak 
tangan, lengan dan kaki, kemudian kami 

salat tanpa (memperbaharui) wudu. 

 :احلديث .765
ريض اهلل -عن سعيد بن احلارث: أنه سأل جابرا 

ِت انلاُر، فقال: ال، قد كنا  -عنه سه عن الوضوء مما مى
ال جند مثل ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم  -زمن انليب 

الطعام إال قليال، فإذا حنن وجدناه، لم يكن نلا 
نىا، ثم  امى قْدى

ى
نىا، وأ وىاِعدى نىا، وسى ُكفه

ى
نىاِديُل إال أ نصيل وال مى

 نتوضأ.

** 

765. Hadis: 

Dari Sa'īd bin al-Hāriṡ, bahwa dia bertanya kepada 

Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- mengenai (batalnya) wudu 

setelah makan sesuatu yang dimasak dengan api. 

Jabir menjawab, 'Tidak (batal).' Dahulu di zaman Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kami jarang mendapati 

makanan seperti itu. Jika kami mendapatinya, kami 

tidak punya sapu tangan, selain mengusapkan (bekas 

lemaknya) ke telapak tangan, lengan dan kaki, 

kemudian kami shalat tanpa (memperbaharui) wudu. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سأل سعيُد بن احلارث جابرى بن عبد اهلل ريض اهلل 
عنه عن الوضوء مما مسته انلار بطبخ أو شوي وحنو 
ذلك هل جيب أم ال؟ فقال جابر: ال جيب الوضوء منه 
ثم بني ديلله يف ذلك، فقال: قد كنا يف زمان انليب 

طعام إال صىل اهلل عليه وسلم ال جند مثل ذلك ال
قليال، فإذا وجدناه لم يكن نلا مناديل نمسح بها 
م الطعام؛ ولكن كنا نمسح أصابعنا بعد لعقها  دىسى

 .بأكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصيل وال نتوضأ

** 

Sa'īd bin al-Hāriṡ bertanya pada Jabir bin Abdillah -

raḍiyallāhu 'anhu- apakah harus berwudu bila 

mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api 

atau dibakar? Apakah itu diwajibkan atau tidak? Jabir 

menjawab, "Tidak wajib wudu." Kemudian ia 

menjelaskan dalilnya. Dia berkata, "Kami dahulu 

bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- jarang 

mendapati makanan seperti itu. Jika ada, kami tidak 

punya sapu tangan yang dapat mengelap lemak 

makanan. Kami pun mengusapkan jari-jemari setelah 

menjilatinya ke telapak tangan, lengan dan kaki, 

kemudian kami salat tanpa (memperbaharui) wudu. 
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 .استعمال املناديل جائز عند توفره .4

 املراجع:املصادر و

الة، الطبعة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرس.
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة 1987ه 1407الرابعة عرش، 

 .ه1422عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
   (4960) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لعبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه ا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .معرتضة بني يديه : نائمة أمامه من جهة يمينه إىل جهة شماهل •

 .الوتر : هو: الصالة املخصوصة بعد فريضة العشاء، سميت بذلك ألن عدد ركعاتها وتر ال شفع •

تِري يا اعئشة  Bangunlah, lalu lakukanlah witir wahai"  قُوِِم فأوي
Aisyah"! 

 :احلديث .766
صىل اهلل -: أن انليب -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
ٌة  -عليه وسلم ِضى اكن يصيل صالته بالليل، ويه ُمْعرتى

رواية بني يديه، فإذا بيق الوتر، أيقظها فأوترت. ويف 
 «.قويم فأْوتِري يا اعئشة»هل: فإذا بيق الوتر، قال: 

** 

766. Hadis: 

Dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwa Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam biasa 

melakukan shalat malam dengan posisi Aisyah 

berbaring di hadapan beliau. Ketika tersisa witir, beliau 

membangunkannya lalu Aisyah melakukan witir." (HR. 

Muslim). Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, 

"Ketika tersisa witir, beliau bersabda, "Bangunlah, lalu 

lakukanlah witir wahai Aisyah"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: أن انليب 
ٌة  ِضى يصيل صالة الليل، واعئشة ريض اهلل عنها ُمْعرتى

يه، ويف رواية للبخاري ومسلم: "أن انليب  -بىنيى يىدى
اكن يُصيل من الليل وأنا  -صىل اهلل عليه وسلم

بىنْي الِقبلة، اكعرِتىاض اجلىنازة".  ٌة بىيىنه وى ِضى فإذا  ُمْعرتى
فىرغ انليب صىل اهلل عليه وسلم من صالة اتلهجد، 
ظها تلوتر ويف رواية  وقبل أن يرشع يف صالة الوتر أْيقى
ملسلم: فإذا بىيق الِوتر، قال: "قُويِم فأْوتِري يا اعئشة" . 
ظها  ويف رواية أليب داود: "حىت إذا أراد أن يوتر أْيقى

 -وسلم صىل اهلل عليه-فأوترت". واملعىن: أن انليب 
أول الليل وال يُوقظها،  -ريض اهلل عنها-يرتك اعئشة 

حىت إذا فرغ من صالته ولم يبق إال الوتر أيقظها 
تلدرك وترها وتبادر بالوتر عقب االستيقاظ ئلال 

 .يغلب عليها كسل انلوم لو تماهلت عنه فيفوتها

** 

Makna hadits: "Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam biasa melakukan shalat malam 

dengan posisi Aisyah berbaring di hadapan beliau." 

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan 

bahwa Nabi Muhammad Shallallahu' Alaihi wa Sallam 

biasa melakukan shalat malam dan aku berbaring 

diantara beliau dengan kiblat, seperti berbaringnya 

jenazah." Setelah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam selesai melaksanakan tahajjud dan sebelum 

melaksanakan shalat witir, beliau membangunkan 

Aisyah untuk witir. Dalam riwayat Muslim disebutkan, 

"Ketika tersisa witir, beliau bersabda, "Bangunlah, lalu 

lakukanlah witir wahai Aisyah!" Dalam riwayat Abu 

Dawud disebutkan, "Hingga ketika beliau hendak 

melaksanakan witir, beliau membangunkan Aisyah lalu 

ia pun melaksanakan witir." Artinya, bahwa Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membiarkan 

Aisyah Radhiyallahu 'Anha di awal malam dan tidak 

membangunkannya hingga ketika selesai dari 

shalatnya dan hanya tersisa witir, beliau 

membangunkan Aisyah agar mendapatkan witirnya 

dan segera melaksanakan witir setelah bangun tidur 

supaya kemalasan tidak mengalahkannya, jika ia 

lamban melakukannya lalu witir akan luput darinya. 
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 :فوائد احلديث
ُضهم ىلع ذلك .1  .يستحب أن يُوقظ الرجل أهل بيته لصالة الليل وحيى

 .جواز اعرتاض املرأة أمام الرجل يف صالته .2

 .جواز اختاذ الرجل اجلالس سرتة هل .3

 .استحباب تأخري صالة الوتر إىل آخر الليل .4

اظ غريه هل، أن يؤخر ال .5 ثِقى باستيقاظه من آخر الليل، إما بنفسه وإما بإيقى وتر وإن لم يكن هل تهجد، فإن اعئشة ريض اهلل عنها يستحب ملن وى
 .اكنت بهذه الصفة

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
م املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء  1392إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
 ـه   1428حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل،  : تأيلف الصاحلني، رياض بريوت –الرتاث العريب 

ف: حممد ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش رشح رياض الصاحلني، تأيل
 ـه    املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار  1426لوطن للنرش، الطبعة: بن صالح العثيمني، انلارش: دار ا

 ـه1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة-املحقق : حممد زهري بن نارص انلارص- ـهصحيح ابلخاري 1392إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
 .ه 1427 - 1404الطبعة: من -جزءا 45عدد األجزاء: -الكويت -صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -قهية الكويتيةاملوسوعة الف

   (3565) الرقم املوحد:
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: لكُّ َعَمل ابن آَدم هل إال -عز وجل-قال اهلل 
زِي به   الصيام، فإنه يل وأنا أجي

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 
menuturkan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Allah -'Azzā wa Jallā- 
berfirman, "Semua amal anak Adam 

miliknya, selain puasa. Sesungguhnya 
puasa itu milik-Ku dan Aku sendirilah yang 

akan memberikannya ganjaran. Puasa 
adalah perisai, maka di hari salah seorang 
kalian berpuasa janganlah ia bicara kotor 

dan jangan teriak-teriak (memancing 
keributan). Jika seseorang mencacinya 

atau memusuhinya hendaknya ia 
mengatakan, "Aku sedang puasa." Demi Żat 

yang jiwa Muhammad berada di tangan-
Nya, sungguh bau mulut orang yang puasa 
lebih wangi di sisi Allah dibanding aroma 

kasturi. Bagi orang yang puasa ada dua 
kebahagiaan yang ia rasakan; yakni apabila 

berbuka puasa ia bahagia dengan 
berbukanya dan apabila ia bertemu Rabb-

nya ia bahagia dengan puasanya." 
(Muttafaq 'Alaih dan ini redaksi riwayat 

Bukhari). Dalam riwayatnya yang lain, "Ia 
meninggalkan makanan, minuman dan 
syahwatnya karena Aku. Puasa adalah 
milik-Ku dan Aku sendirilah yang akan 

memberikan ganjarannya, dan satu 
kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali 

lipatnya." Dalam salah satu riwayat 
Muslim, "Setiap amal anak Adam 

dilipatgandakan, satu kebaikan dibalas 
dengan sepuluh kali lipatnya hingga 700 

kali lipat. Allah berfirman, "Selain puasa, 
sesungguhnya puasa itu milik-Ku dan Aku 

sendirilah yang akan memberikannya 
ganjaran. Ia (orang yang puasa) 

meninggalkan syahwat dan makanannya 
karena Aku. Bagi orang yang puasa ada dua 

kebahagiaan; yakni satu kebahagiaan 
ketika berbuka dan satu kebahagiaan 

ketika bertemu Rabb-nya, dan sungguh bau 
mulutnya lebih wangi di sisi Allah 

dibanding aroma kasturi". 

 :احلديث .767
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ل -عز وجل-قال اهلل »: -صىل اهلل عليه وسلم مى : لكُّ عى
ابن آدىم هل إال الصيام، فإنه يل وأنا أْجِزي به، والصيام 

م صوم أحِدُكم فال يىْرُفْث وال ُجنهة، فإذا اكن يو

** 

767. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Allah -'Azzā wa Jallā- berfirman, "Semua amal anak 

Adam miliknya, selain puasa. Sesungguhnya puasa itu 

milik-Ku dan Aku sendirilah yang akan memberikannya 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ٌد أو قىاتىلىُه فليىقل: إينِّ صائم،  ابهُه أحى ْب فإن سى يىْصخى
ائِم أطيب عند  ُلُوُف فىِم الصه واذلي نفس حممد بيده خلى
ا: إذا  ْفرىُحُهمى اهلل من ِريِح الِمْسِك، للصائم فرحتان يى

ْومه هذا و«. أفطر فىِرح بفطره، وإذا لىيِق ربهه فىِرح بِصى
امه، »لفظ رواية ابلخاري.  ويف رواية هل:  عى يىرْتُك طى

ْجِزي به، 
ى
هوته من أجيل، الصيام يل وأنا أ ابه، وشى ى ورشى

مىل »ويف رواية ملسلم: «. واحلسنة بعرش أمثاهلا لكُّ عى
بِْعِمئىة  نة بِعىرش أْمثىاهلا إىل سى اعىف، احلىسى ابن آدم يُضى

وم فإنه يل وأنا أْجِزي  ِضْعف، قال اهلل تعاىل: إال الصه
عىامه من أجيل، للصائم فرحتان:  وته وطى هى ع شى به؛ يىدى
ُلُوف فيه  ة عند لِقاء ربِّه، وخلى ة عند فِْطره، وفىرْحى فىرْحى

 «.أْطيىب عند اهلل من ِريِح الِمْسِك 

ganjaran. Puasa adalah perisai, maka di hari salah 

seorang kalian berpuasa janganlah ia bicara kotor dan 

jangan teriak-teriak (memancing keributan). Jika 

seseorang mencacinya atau memusuhinya hendaknya 

ia mengatakan, "Aku sedang puasa." Demi Żat yang 

jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh bau 

mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah 

dibanding aroma kasturi. Bagi orang yang puasa ada 

dua kebahagiaan yang ia rasakan; yakni apabila 

berbuka puasa ia bahagia dengan berbukanya dan 

apabila ia bertemu Rabb-nya ia bahagia dengan 

puasanya." (Muttafaq 'Alaih dan ini redaksi riwayat 

Bukhari). Dalam riwayatnya yang lain, "Ia 

meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya 

karena Aku. Puasa adalah milik-Ku dan Aku sendirilah 

yang akan memberikan ganjarannya, dan satu 

kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya." 

Dalam salah satu riwayat Muslim, "Setiap amal anak 

Adam dilipatgandakan, satu kebaikan dibalas dengan 

sepuluh kali lipatnya hingga 700 kali lipat. Allah 

berfirman, "Selain puasa, sesungguhnya puasa itu 

milik-Ku dan Aku sendirilah yang akan memberikannya 

ganjaran. Ia (orang yang puasa) meninggalkan 

syahwat dan makanannya karena Aku. Bagi orang 

yang puasa ada dua kebahagiaan; yakni satu 

kebahagiaan ketika berbuka dan satu kebahagiaan 

ketika bertemu Rabb-nya, dan sungguh bau mulutnya 

lebih wangi di sisi Allah dibanding aroma kasturi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث   -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
عال، الُقديس: أن مجيع األعمال الصاحلة من أقوال وأف

ظاهرة أو باطنة، سواء تىعىلقت حبق اهلل، أو حبقوق 
العباد ُمضاعفة إىل سبعمائة ِضعف. وهذا من أعظم 
ة فىضل اهلل، وإحسانه ىلع عباده  ما يدل ىلع ِسعى
املؤمنني، إذ جعل جناياتهم وخمالفاتهم الواحدة جبزاء 
واحد، ومغفرة اهلل تعاىل فوق ذلك. واستثىن يف هذا 

ره بغري احلديث أجر ا جى
ى
لصوم، فإن الصائم يُعطى أ

حساب يعين أنه يُضاعف أضعافا كثرية؛ ألن الصوم 
رْبٌ ىلع طاعة  اشتمل ىلع أنواع الصرب اثلالثة، ففيه: صى
رْبٌ ىلع أقدار اهلل. أما  اهلل وصرب عن معصية اهلل وصى
الصرب ىلع طاعة اهلل فألن اإلنسان حيمل نفسه ىلع 

نا يكرهه ملشقته ال ألن الصيام مع كراهته هل أحيا

** 

Dalam hadis qudsi ini, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengabarkan bahwa seluruh amal saleh -

berupa ucapan maupun perbuatan-, yang nampak 

(amalan anggota tubuh) atau tersembunyi (amalan 

hati), baik berkaitan dengan hak Allah atau hak-hak 

hamba dilipatgandakan hingga 700 kali. Hal ini 

merupakan di antara bukti terbesar yang menunjukkan 

luasnya karunia Allah dan kebaikan-Nya pada hamba-

hamba-Nya yang beriman. Pasalnya, Dia hanya 

menjadikan satu perbuatan dosa dan pelanggaran 

mereka berbalas satu. Belum lagi ampunan Allah -

Ta'ālā- yang lebih luas dari itu semua. Namun dalam 

hadis ini dikecualikan pahala puasa, karena orang yang 

puasa diberi pahala tanpa hitungan, artinya pahalanya 

dilipatgandakan sebanyak-banyaknya. Ini dikarenakan 

puasa itu meliputi tiga jenis kesabaran, yaitu kesabaran 

dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam 

menjauhi maksiat pada Allah dan kesabaran menerima 
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اهلل فرضه لو كره اإلنسان الصوم ألن اهلل فرضه 
حلبط علمه لكنه كرهه ملشقته ولكنه مع ذلك حيمل 
نفسه عليه فيصرب عن الطعام والرشاب وانلاكح هلل 

، وهلذا قال اهلل تعاىل يف احلديث القديس: -عز وجل-
يرتك طعامه ورشابه وشهوته من أجيل. انلوع اثلاين 

ن أنواع الصرب: الصرب عن معصية اهلل، وهذا م
حاصل للصائم فإنه يصرب نفسه عن معصية اهلل عز 
وجل فيتجنب اللغو والرفث والزور وغري ذلك من 
ار اهلل وذلك أن  حمارم اهلل. اثلالث: الصرب ىلع أقْدى
اإلنسان يصيبه يف أيام الصوم، والسيما يف األيام 

ل وال سى ش ما يتألم احلارة والطويلة من الكى لىل والعىطى مى
ويتأذى به ولكنه صابر؛ ابتغاء مرضات اهلل تعاىل. 
فلما اشتمل ىلع أنواع الصرب اثلالث اكن أجره بغري 
حساب قال اهلل تعاىل: )إنما يوىف الصابرون أجرهم 
بغري حساب(.  وقد دّل احلديث ىلع أن الصيام الاكمل 

ع العبد فيه شيئني:  املفطرات  احلسية، هو اذلي يىدى
من طعام ورشاب ونكاح وتوابعها. واملخالفات 
ور ومجيع  ب وقول الزُّ خى فىث والصه العملية، اكلرى
مات والُمنىازاعت الُمْحِدثىة  اصى املعايص، والُمخى
ناء، وهلذا قال: " فال يىْرفُْث " أي: ال يتلكم  حى للشى
ْب"بالالكم الُمْحِدث للفنت  بكالم قبيح "و ال يىْصخى

اصم ات، فمن حقق األمرين: ترك املفطرات، والُمخى
وترك املنهيات، تىمه هل أْجر الصائمني، ومن لم يفعل 
ذلك نقص أجر صيامه حبسب كرثة  هذه املخالفات 
،ثم أرشد الصائم يف حال ما إذا خاصمه أو شاتمه أحٌد 
أن يقول هل بلسانه: "إين صائم". أي ال يىرُّد عليه 

تىعىاىل  ِسبىابه، بل خيربه بأنه صائم، يقول ذلك ئلال يى
ابىه كأنه يقول: أنا لست اعجزا عن  عليه اذلي سى
مقابلتك ىلع ما تقول، ولكين صائم، أحرتم صيايم 
وأرايع كماهل، وأمر اهلل ورسوهل،وقوهل: " الصوم ُجنهة " 
أي: وقاية يتيق بها العبد اذلنوب يف ادلنيا ويىتىمرن به 

صائم فرحتان: ىلع اخلري، ووقاية من العذاب. "لل
فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه".  هذان 
اهد، إذا أفطر  ثوابان: اعجل، وآجل. فالعاجل: ُمشى
الصائم فىِرح بنعمة اهلل عليه بتكميل الصيام، وفىِرح 

takdir Allah. Adapun kaitan puasa dengan kesabaran 

dalam ketaatan kepada Allah; lantaran manusia 

memaksa dirinya untuk puasa kendati terkadang ia 

tidak suka menunaikannya, tentunya ia kadang tidak 

menyukainya karena beratnya amalan puasa tersebut, 

bukan karena Allah mewajibkannya, sebab seandainya 

seseorang membenci puasa karena Allah 

mewajibkannya niscaya pahala amalnya terhapus, ia 

hanya tidak menyukainya lantaran beratnya amalan 

puasa tersebut. Namun demikian ia tetap memaksa diri 

melakukannya, sehingga ia tetap berusaha menahan 

diri dari makanan, minuman dan hubungan badan 

karena Allah -Ta'ālā-. Oleh sebab ini, dalam hadis 

qudsi ini, Allah -Ta'ālā- berfirman, “Ia meninggalkan 

makanannya, minumannya dan syahwatnya karena 

Aku.” Jenis sabar kedua adalah sabar meninggalkan 

kemaksiatan pada Allah. Ini mesti terjadi pada orang 

yang puasa sebab ia harus menahan diri dari berbuat 

maksiat pada Allah -'Azzā wa Jallā- dengan menjauhi 

perbuatan sia-sia, ucapan kotor, ucapan bohong dan 

perkara-perkara lain yang diharamkan Allah. Ketiga, 

sabar menghadapi takdir Allah, penjelasannya bahwa 

di hari-hari puasa, utamanya di hari-hari yang panas 

dan panjang, seseorang mengalami rasa malas, bosan 

dan haus yang menyakitkan dan mengganggunya. 

Akan tetapi ia tetap bersabar demi mencari ridha Allah 

-Ta'ālā-. Oleh karena puasa meliputi tiga jenis 

kesabaran ini pahalanyapun diberikan tanpa hitungan. 

Allah berfirman, “Sesungguhnya hanya orang-orang 

yang bersabar itu dicukupkan pahalanya tanpa batas.” 

(Az-Zumar :10). Hadis ini juga menunjukkan bahwa 

puasa yang sempurna adalah puasa yang di dalamnya 

seorang hamba meninggalkan dua perkara; yakni 

(pertama); pembatal-pembatal puasa yang konkrit 

seperti makanan, minuman, bersetubuh dan hal-hal 

yang semacamnya. Kedua; perbuatan-perbuatan yang 

melanggar seperti ucapan kotor, teriak-teriak 

(provokasi), perkataan dusta, semua perbuatan 

maksiat dan pertengkaran serta perselisihan yang 

menimbulkan kebencian. Oleh sebab ini, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “falā yarfuṡ”, 

yakni; jangan ia mengucapkan perkataan kotor, “walā 

yaṣkhab” yakni; dan jangan mengucapkan perkataan 

yang bisa menimbulkan fitnah dan pertengkaran. Maka 

siapa berhasil mewujudkan dua perkara ini; yakni 

meninggalkan pembatal-pembatal puasa dan 

meninggalkan larangan-larangan, ia memperoleh 

pahala puasa secara sempurna, dan siapa yang tidak 

melakukannya, pahala puasanya berkurang sesuai 

kadar adanya pelanggaran-pelanggaran ini. Kemudian 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < فضل الصيام اتلصنيف:

 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: رواها ابلخاري. الرواية اثلاثلة: رواها مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُجنهٌة : اجلنة بضم اجليم الوقاية والسرت •

 .لرفث، واملراد به يف هذا احلديث: الفحش ورديء الالكميرفث : من ا •

بِنىيل شهواته اليت ُمنع منها يف انلهار. واآلجل: فرحة 
جه  ح الُمعى رى ل عند لقاء ربه برضوانه وكرامته، وهذا الفى

نموذج ذلك الفرح املؤجل، وأن اهلل سيجمعهما 
بِّه  -صىل اهلل عليه وسلم-للصائم. ثم أقسم  اذلي -بِرى

أن ُخلُوف فىِم الصائم أطيب عند اهلل من  -نفسه بيده
ريح الِمْسك"، ويف رواية مسلم: "أطيب عند اهلل يوم 

يوم القيامة  -سبحانه وتعاىل-القيامة" فيجازيه 
لكريهة يف ادلنيا، حىت تكون بتطييب نكهته ا

 .كأطيب من ريح املسك

beliau mengarahkan orang yang puasa ketika diajak 

bertengkar atau dicaci seseorang agar ia 

mengucapkan, “aku sedang puasa.” Artinya, ia tidak 

membalas caciannya, sebaliknya ia hendaknya 

memberitahukan bahwa dirinya sedang puasa. Ia 

mengucapkan ini supaya orang yang mencacinya 

tersebut tidak semakin congkak pada dirinya, seolah-

olah ia berkata padanya, “Aku bukannya tidak mampu 

membalas ucapanmu, tapi aku sedang puasa, aku 

menghormati puasaku dan aku menjaga 

kesempurnaannya, menjaga perintah Allah serta rasul-

Nya.” Sabda beliau, “Puasa adalah perisai”, bermakna 

sebagai pelindung yang digunakan oleh seorang 

hamba untuk melindungi diri dari dosa-dosa di dunia 

dengan melatih diri pada kebaikan, serta sebagai 

pelindung dari azab. Sabda beliau, “Bagi orang yang 

puasa ada dua kebahagiaan; yakni satu kebahagiaan 

saat berbuka dan satu kebahagiaan ketika bertemu 

Rabb-nya”: menjelaskan adanya dua pahala; pahala 

yang disegerakan dan pahala yang tertunda. Pahala 

yang disegerakan ini dapat disaksikan, yakni apabila 

orang yang puasa berbuka ia akan bahagia dengan 

nikmat Allah pada dirinya berupa anugerah 

kemampuan menyempurnakan puasa, dan ia bahagia 

memperoleh keinginan-keinginannya yang dilarang 

pada siang hari. Sedangkan pahala yang tertunda 

adalah kebahagiaan saat bertemu Rabb berupa rida 

dan kemuliaan-Nya. Kebahagiaan yang disegerakan ini 

adalah sebagai contoh kebahagiaan yang ditunda 

tersebut, dan Allah akan memadukan keduanya untuk 

orang yang puasa. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersumpah dengan Rabb yang 

jiwanya ada ditangan-Nya bahwa bau mulut orang 

yang puasa lebih wangi di sisi Allah dibanding aroma 

kasturi. Dalam riwayat Muslim, “...lebih wangi di sisi 

Allah pada hari kiamat kelak.” Allah -subḥānahu wa 

ta'ālā- akan membalasnya pada hari kiamat kelak 

dengan merubah bau mulutnya yang busuk ketika di 

dunia hingga menjadi lebih wangi daripada aroma 

kasturi. 
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 .يصخب : من الصخب، وهو: اخلصام والصياح •

 .سابه : شاتمه •

 .اخلُلُوف : تغري راحئة فم الصائم بسبب الصيام •

 .املسك : نوع من أنواع الطيب يتخذ من الغزالن •

 :فوائد احلديث
 .ار يف اآلخرةبيان فضل الصيام وأنه حيفظ صاحبه من الضالل يف ادلنيا ومن عذاب انل .1

 .مضاعفة األعمال الصاحلة غري الصيام إىل سبعمائة ضعف .2

ذب انلفوس ويزكيها .3  .الصوم ُيهه

 .من آداب الصوم ترك الالكم الفاحش، واللهغىط والصرب ىلع أذىى انلاس ومقابلة إساءتهم بالصرب واإلحسان .4

اد .5  .إثبات يوم املعى

 .أن اجِلماع من ُمفسدات الصوم .6

 .صائمني يوم القيامة بغري حسابتضاعف حسنات ال .7

م من غري استقسام .8 سى  .جواز القى

رح عند إتمام الطاعة .9  .جواز الفى

 .الصائم أو العابد إذا فىِرح بسبب عبادته لم ينقص ذلك من أجره يف اآلخرة .10

ىفه الصابرون والصائمون أجرهم بغري حساب-تعاىل-الفرحة الاكملة يه بلقاء اهلل  .11  .، عندما يُوى

تب ىلع ذلك مصلحة أو دفع مفسدةجواز إعال .12  .م انلاس بالطااعت، إذا تىرى

م عند اهلل  .13 يِّب لراحئة الفى  .وُمْفِرح لصاحبه -تعاىل-الصوم ُمطى

رِّب نفسه ويؤدبها ىلع الطاعة، ويعودها ىلع حتمل األذى ابتغاء مرضات اهلل  .14  .-تعاىل-الصائم يُدى

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة 1428دمشق، الطبعة األوىل، - زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب
ه.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف 1418انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 

ه. صحيح ابلخاري،  لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد 1407عة الرابعة عرش، بريوت، الطب-اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ه. صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، 1422زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ 1430ه. كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل 1417الرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه1426حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

   (3546) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

ُطوَفنب -عليهما السًلم-قال سليمان بن َداُود 
َ
: أل

اللبييلََة ىلع سبعنَي امرأة ، تَِِلُ لُكُّ امرأة منهن 
ا يُقاتل يف سبيل اهلل  ُغًلم 

 

Sulaiman bin Daud -'alaihima as-salām- 
berkata, "Sungguh malam ini aku akan 

menggilir tujuh puluh istriku; setiap istri 
akan melahirkan seorang anak lelaki yang 

akan berperang di jalan Allah". 

 :احلديث .768
صىل اهلل -عن انليبِّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهريرة 

عليهما -قال: "قال سليمان بن داود  -عليه وسلم
بْعنيى امرأًة، تىِِلُ لكُّ -السالم ُطوفنه الليلةى ىلع سى

ى : ألى
يِل اهلل، فِقيل هل: قل: امرأٍة منهن ُغالًما يقاتُل يف سب

، فلم تىِِلْ منهن إال  ُقْل، فطافى بهنه إن شاءى اهلل، فلم يى
-امرأٌة واحدٌة نصفى إنساٍن". قال: فقال رسوُل اهلل 

ْنىْث، -صىل اهلل عليه وسلم : إن شاء اهلل لم حيى : "لو قالى
اًك حلاجتِه". رى  واكن دى

** 

768. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Sulaiman bin Daud -'alaihima as-salām- berkata, 

"Sungguh malam ini aku akan menggilir tujuh puluh 

istriku; setiap istri akan melahirkan seorang anak lelaki 

yang akan berperang di jalan Allah." Seseorang 

berkata, 'Ucapkanlah, 'Insya Allah.' Namun, Sulaiman 

tidak mengucapkannya. Lantas dia menggilir mereka. 

Ternyata tidak ada seorang istri pun yang melahirkan 

kecuali seorang istri yang melahirkan anak setengah 

manusia'." Abu Hurairah berkata, "Lantas Rasulullah - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Seandainya dia 

mengucapkan, 'Insya Allah' tentu dia tidak akan 

melanggar sumpahnya dan ia akan memperoleh 

keinginannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جلِليِسه: إنه  -عليه السالم-قال نيب اهلل سليمان 
بعني امرأٍة من زوجاته  سيطوف يف يللة واحدة ىلعى سى
وجُيامعهن، واكن اتلعدد بهذا القدر جائًزا يف رشيعته 
أو من خصائصه، وانلية أن تىِِلى لُكُّ واحدة منهنه 

اتِل يف سبيل اهلل  ، فقال هل جليُسه: -تعاىل-ُغالماً ُيقى
قل: إن شاء اهلل، فنيس ولم يقل وطاف بنسائِه كما 
قال، ولم تىِِل منهنه إال اْمرأة واحدة نصفى إنساٍن، أي 

صىل اهلل -سقًطا غري مكتمل اخللقة، وقد أخرب انليب 
ىو قال: إن  -عليه السالم-أنه سليمان   -عليه وسلم ل

ن قوهل هذا سبباً  شاء اهلل، لم حينث يف يمينه، ولاكى
ِته وحتقيق رغبتهإلْدرى  اجى  .اِك حى

** 

Nabiyullāh Sulaimān -'alaihi as-salām- berkata kepada 

teman duduknya bahwa dalam satu malam di akan 

menggilir tujuh puluh istrinya dan menyetubuhi mereka. 

Saat itu, memiliki banyak istri dengan jumlah tersebut 

dibolehkan dalam syariatnya atau termasuk 

kekhususannya. Niat dia agar setiap istri melahirkan 

seorang anak yang akan berperang di jalan Allah - 

Ta'āla-. Teman duduknya berkata, "Ucapkan, "Insya 

Allah." Ternyata Sulaiman lupa dan tidak 

mengucapkannya. Ia menggilir istri-istrinya 

sebagaimana diucapkannya dan tidak ada seorang pun 

dari istrinya yang melahirkan kecuali seorang istri yang 

melahirkan anak setengah manusia. Yakni, gugur 

dalam keadaan fisiknya tidak sempurna. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa jika 

Sulaiman -'alaihi as-salām- mengucapkan "Insya Allah" 

niscaya dia tidak akan melanggar sumpahnya, dan 

ucapan ini pasti menjadi sebab kebutuhannya 

terpenuhi dan hasratnya terwujud. 
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 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
(، أي ألدورّن عليهن يف بيوتهن • ُطوفىنه

ى
نه : كأنهه قال: )واهلِل أل ُطوفى

ى
 .أل

ُهنه  • عى امى افى بِنِسائه : جى  .طى

بىباً يف إدراِك حاجته • ِته : اكن سى اكً حلاجى  .دىرى

 :فوائد احلديث
نافذة ىلع  -تعاىل-أن االستثناء يف ايلمني، وهو قول احلالف )إن شاء اهلل( نافع ومفيد جداً تلحقيق املطلوب، ونىيِْل املرغوب، فاٍن مشيئة اهلل  .1

 .لك يشء، وبركة ويمن

 .ولم يفعل -تعاىل-أن املستثين ال حينث يف يمينه، إذا علقه ىلع مشيئة اهلل  .2

أن  -جال وعال-، صمم يف أمره وختلفت مشيئة اهلل، فلم يشفع هل قربه من اهلل -تعاىل-يف هذا احلديث، عربة وعظة وقعت نليب من أنبياء اهلل  .3
 !ياء رتبة ومزنلة؟حيقق طلبه إال أن يذكره فال ينساه، فكيف بمن هو دون األنب

لىِة من عباده لرِيى انلاس أن األمر هل وحده، وأنه املتفرد باتلدبري واتلرصيف، وأن ليس هل  -تعاىل-جيِري اهلل  .4 مى ويقّدر مثل هذه األمور ىلع الكى
ْمِره

ى
 .مشارك يف حكِمه وأ

 .أن اعدات أنبياء اهلل وأويلائه، تكون بسبب نياتهم الصاحلة عبادات .5

 .ر عن وقوع اليشء بناء ىلع الظن، فإن هذا اإلخبار من سليمان لم يكن عن ويح، وإال لوجب أن يقع ما أخرب بهجواز اإلخبا .6

 .جواُز قوِل" لو" إذا لم يكن ىلع وجِه االعرتاض ىلع القدر .7

: إن شاء اهلل تأدباً أواًل، وثانياً  .8  . قوهل إن شاء اهلل يكون سبباً إلدراِك حاجتهلو أرادى املسلم أن يفعىل شيئاً ولو اكن خرياً فيىنبِِغ هل أن يقولى

بْعني أو التِّسعني كما يف رواية .9 ُهم اهلُل طاقًة برشيًة اعيلًة فسليمان قد طاف ىلع نسائه السه نىحى  .أنه األنبياء والرسل مى

اِظ اليت ليس فيها بشاعٌة كما يف قوهل "ألطوفنّ  .10  ." اتلأدُُّب باستعمال األلفى

 املراجع:املصادر و

-ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1قيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طصحيح ابلخاري، حت-
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم -ه.  1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة 2غين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طلعبد ال
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج -ه. 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم، للنجيم، ط-ه.  1408قرطبة، 

اإلملام برشح عمدة -ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10اديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طأح
 .ه1381األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط. دار الفكر بدمشق،  الطبعة األوىل 

   (2977) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

قد علّمنا اهلل كيف نَُسلُِّم عليك؛ فكيف نَُصِّلِّ 
عليك؟ فقال: قولوا: اللبُهمب َصلِّ ىلع حممد وىلع 
آل حممد؛ كما َصلبييَت ىلع إبراهيم، إنك محيد 
جميد، و بَارِكي ىلع حممد وىلع آل حممد؛ كما 

  إبراهيم، إنك محيد جميدباركت ىلع

 

Sesungguhnya Allah telah mengajarkan 
kepada kami bagaimana mengucapkan 

salam untukmu, lantas bagaimana kami 
berselawat kepadamu?! Beliau menjawab, 

"Ucapkan, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat 
atas Muhammad dan keluarga Muhammad, 
sebagaimana Engkau melimpahkan rahmat 

atas Ibrahim, sesungguhnya Engkau Zat 
yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan 

curahkanlah keberkahan atas Muhammad 
dan atas keluarga Muhammad, 

sebagaimana Engkau mencurahkan 
keberkahan atas Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia". 

 :احلديث .769
ْعُب ْبُن »عن عبد الرمحن بن أيب يلىل قال:  لقيين كى

ْهِدي لك هدية؟ إن انليب 
ُ
ةى فقال: أال أ صىل اهلل -ُعْجرى

خرج علينا، فقلنا: يا رسول اهلل، قد  -عليه وسلم
يلِّ عليك؟  يف نُصى لُِّم عليك؛ فكى ِلْمنا اهلل كيف نُسى عى

لِّ ىلع حممد وىلع آل حممد؛ كما فقال: قولوا: اللهُهمه صى 
لهيْتى ىلع إبراهيم، إنهك محيد جميد، وبىارِْك ىلع  صى
حممد وىلع آل حممد؛ كما باركت ىلع إبراهيم، إنهك 

 «.محيد جميد

** 

769. Hadis: 

Dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, "Ka'ab bin 

'Ujrah menemuiku dan berkata, "Maukah engkau 

menerima hadiah dariku? Sesungguhnya Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar menemui kami. 

Maka kami berkata, "Sesungguhnya Allah telah 

mengajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan 

salam untukmu, lantas bagaimana kami berselawat 

kepadamu?! Beliau menjawab, "Ucapkan, "Ya Allah, 

limpahkanlah rahmat atas Muhammad dan keluarga 

Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan 

rahmat atas Ibrahim, sesungguhnya Engkau Zat yang 

Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan curahkanlah 

keberkahan atas Muhammad dan atas keluarga 

Muhammad, sebagaimana Engkau mencurahkan 

keberkahan atas Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha 

Terpuji lagi Maha Mulia". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يأيت هذا احلديث مؤكدا ىلع شأن انليب الكريم وعلو 
، مزنتله عند ربِّه، حيث تقابل عبد الرمح ىْلى ن بن أيب يلى

ةى  ْعِب بِْن ُعْجرى أحد أفاضل اتلابعني وعلمائهم بكى
ْعُب: أال -ريض اهلل عنه-أحد الصحابة  ، فقال كى

ْهِدي إيلك هدية؟ واكن أفضل ما يتهادونه احلكمة 
ُ
أ

ومسائل العلم الرشيع، ففرح عبد الرمحن بهذه 
ْعُب:  اهلدية اثلمينة. وقال: بىل، أهدها يل. فقال كى

، فقلنا: يا -صىل اهلل عليه وسلم-ج علينا انليب خر
لُِّم عليك؟ ولكن كيف  رسول اهلل علمتنا كيف نُسى
يلِّ عليك؟ فقال: قولوا، وذكر هلم صفة الصالة  نُصى

** 

Hadis ini mengukuhkan posisi agung Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan kedudukannya yang 

tinggi di sisi Allah; di mana Abdurrahman bin Abi Laila, 

salah seorang tokoh terkemuka Tabiin bertemu dengan 

seorang sahabat, Ka'ab bin 'Ujrah -raḍiyallāhu 'anhu- 

seraya berkata kepadanya, "Maukah engkau 

menerima hadiah dariku?" Hadiah agung mereka 

adalah hikmah dan ilmu agama. Abdurrahman sangat 

senang menerima penawaran hadiah istimewa ini, 

seraya berkata, "Iya, berikanlah hadiah itu kepadaku." 

Lantas Ka'ab berkata, "Sesungguhnya Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar menemui kami. 

Maka kami bertanya, "Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kami 
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 الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر  اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-كعب بن عجرة  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أال : أداة عرض وهو الطلب برفق •

 .هدية : عطية أحتفك بها •

لُِّم عليك؟ : أي كيفية السالم عليك، ويه السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته •  .كيف نُسى

يلِّ عليك؟ : كيف اللفظ اذلي يليق نصيل به عليك؟ •  .كيف نُصى

 .امهلل : يا اهلل •

 . حممد : أثن عليه باذلكر اجلميل يف املأل األىلعصلِّ ىلع •

 .آل حممد : أتباعه يف دينه، أو هم املؤمنون من قرابته •

أن  -تعاىل-املطلوبة واليت معناها الطلب من اهلل 
يصيل ىلع نبيه حممد وىلع آهل، وهم أقاربه املؤمنون أو 

وأن تكون هذه الصالة يف بركتها أتباعه ىلع دينه، 
وكرثتها، اكلصالة ىلع أيب األنبياء إبراهيم وآل 
إبراهيم، اذلين هم األنبياء والصاحلون من بعده، وأن 
يزيد يف اخلري ملحمد وآهل. اكلربكة اليت حصلت آلل 
ن  إبراهيم. فإن اهلل كثري املحامد، صاحب املجد، ومى

وال.  من هذه صفاته فهو قريب العطاء واسع انل
 -صىل اهلل عليه وسلم-املتفق عليه أن انليب حممداً 

أفضل اخللق. وعند علماء ابليان أن املشبهه أقل رتبًة 
من املشبهه به؛ ألن الغرض من التشبيه إحلاقه به يف 

 -تعاىل-الصفة عند انلبيني، فكيف يطلب من اهلل 
أن يصيل ىلع حممد وآهل، صالة كصالته ىلع إبراهيم 

؟. وأحسن ما يقال أن آل إبراهيم عليه السالم، وآهل
صىل اهلل -هم مجيع األنبياء من بعده، ومنهم نبينا 

، فاملعىن أنه يطلب للنيب -عليه وسلم وعليهم أمجعني
وآهل صالة اكلصالة اليت جلميع األنبياء من دلن 

. ومن املعلوم أنها -عليهم الصالة والسالم-إبراهيم 
صىل اهلل عليه -صالة للنيب ُكها تكون أفضل من ال

 .وحده، واهلل أعلم -وسلم

bagaimana mengucapkan salam kepadamu, lantas 

bagaimana kami berselawat atasmu?" Beliau 

menjawab dengan menyebutkan redaksi selawat yang 

isinya meminta kepada Allah untuk mencurahkan 

rahmat kepada Nabi-Nya Muhammad dan 

keluarganya, yaitu sanak kerabatnya yang Mukmin dan 

pengikut agamanya. Dan rahmat tersebut hendaknya 

sama seperti cucuran rahmat kepada bapak para Nabi, 

yaitu Ibrahim dan keluarganya, yaitu para Nabi dan 

orang-orang saleh setelahnya. Juga hendaknya 

melimpahkan berkah untuk Nabi Muhammad dan 

keluarganya seperti halnya keberkahan keluarga 

Ibrahim. Sesungguhnya Allah sangat melimpah puja-

puji-Nya dan pemilik kemuliaan. Dan Zat yang memiliki 

sifat-sifat tersebut, Dia-lah sangat dekat dan luas 

pemberian-Nya. Merupakan suatu konsensus bahwa 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah 

sebaik-baik makhluk Allah. Sementara menurut ulama 

Bayan bahwa musyabbah (yang diserupakan) itu tentu 

lebih rendah daripada musyabbah bih (yang diserupai), 

karena tujuan penyerupaan adalah menyamakannya 

dalam segi sifatnya. Bagaimana mungkin meminta 

kepada Allah agar mencurahkan rahmat atas Nabi 

Muhammad dan keluarganya seperti rahmat atas 

Ibrahim dan keluarganya? Jawaban yang paling tepat 

adalah bahwa keluarga Ibrahim adalah para Nabi 

setelahnya termasuk di antaranya adalah Nabi kita, 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Jadi, artinya 

adalah memintakan rahmat untuk Nabi Muhammad 

sebagaimana rahmat yang diberikan kepada seluruh 

Nabi semenjak Nabi Ibrahim. Sangat dimaklumi bahwa 

itu semua lebih istimewa daripada rahmat yang 

diterima Nabi Muhammad saja. Allah lebih mengetahui. 
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 .كما صلهيت : كما أنعمت بالصالة ىلع آل ابراهيم، فأنعم بالصالة ىلع حممد وآل حممد •

ضال، أو بمعىن حامد ملن يستحق احلمد من عباده، وجميد من صفات الكمال وجزيل األف -تعاىل-محيد جميد : محيد بمعىن حممود، وذلك ملا هل  •
 .بمعىن ماجد، واملجد كمال العظمة والسلطان

 .بىارِْك ىلع حممد : أنزل الربكة عليه، حيًّا وميتًا، والربكة انلماء والزيادة والسعادة •

 :فوائد احلديث
ف .1  .واهلدايا أن السلف اكنوا يتهادىْون مسائل العلم، وجيعلونها حُتىفاً قيمة، وىه أفضل اتلُّحى

 .من جهة ورود األمر بها، واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها -صىل اهلل عليه وسلم-فضيلة الصالة ىلع انليب  .2

 .يف التشهد األخري يف الصالة، قال أبو العايلة: صالة اهلل ىلع نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه -صىل اهلل عليه وسلم-وجوب الصالة ىلع انليب  .3

 .علهم أصحابه السالم والصالة عليه -ليه وسلمصىل اهلل ع-أنه  .4

يلِّ عليه؛ ألنه لم يصلنا هذا ادلين العظيم إال ىلع يديه -صىل اهلل عليه وسلم-أن من حق انليب  .5  .أن ندعو ونُصى

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ورفع درجاته، داعء أمته هل  -صىل اهلل عله وسلم-أنه من أسباب ُعلُوِّ شأن انليب  .6

 .-عليه الصالة والسالم-فضيلة نيب اهلل إبراهيم  .7

دل محيد جميد: احلمد واملجد إيلهما يرجع الكمال ُكه، فإن احلمد مستلزم للعظمة واإلجالل، واملجد دال ىلع صفة العظمة واجلالل، واحلمد ي .8
 .ىلع صفة اإلكرام، فهذان االسمان الكريمان إيلهما مرجع أسماء اهلل احلسىن

 .ادلاعء باثلناء ىلع اهلل بما يناسب املطلوب مرشوعية ختم .9

ما قد أعطاه  -صىل اهلل عليه وسلم-الربكة: انلماء والزيادة، واتلربيك ادلاعء بهما، فبارك ىلع حممد وآهل يتضمن سؤال اهلل أن يعطي رسوهل  .10
 .إلبراهيم وآهل من اخلري، وسعته ودوامه

 .ما صح يف الُسنهة -لمصىل اهلل عليه وس-أفضل صيغة للصالة ىلع انليب  .11

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحاب2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه.  صحيح 1381ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 1426القاهرة، الطبعة: األوىل 
انية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلط

ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1427ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة: األوىل 1423بريوت، الطبعة: 

   (5377) الرقم املوحد:
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صىل -قصة إسًلم عمرو بن عبسة وتعليم انلِب 
  الصًلة والوضوء هل -اهلل عليه وسلم

Kisah Islamnya Amru bin 'Abasah dan 
tindakan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengajarinya salat dan wudu. 

 :احلديث .770
بىسة  قال: كنت وأنا  -ريض اهلل عنه-عن عمرو بن عى

اللة، وأنهم لىيُْسوا  يف اجلاهلية أظن أن انلاس ىلع ضى
ىلع يشء، وهم يىعبدون األوثان،  فسمعت برجل 
عىدُت ىلع راحليت، فقِدمُت  قى بمكة خُيرب أخباًرا، فى

 -صىل اهلل عليه وسلم-ول اهلل عليه، فإذا رس
فُت حىت دخلت  ُمْستىْخِفيًا ، ُجرىءآٌء عليه قومه، فتىلطه

قلت: « أنا نىيبي »عليه بمكة، فقلت هل: ما أنت؟ قال: 
؟ قال:  يِّ يشء « أرسلين اهلل»وما نىيِبي

ى
قلت: وبِأ

أرسلين بصلة األرحام، وكرس األوثان، »أرسلك؟ قال: 
 ُ د اهلل ال ي ، قلت: فمن معك «رشك به يشءٌ وأن يُوىحه

بْدٌ »ىلع هذا؟ قال:  ، ومعه يومئذ أبو بكر «ُحري وعى
، قال: -ريض اهلل عنهما-وبالل  ، قلت: إين ُمتهِبُعكى

ك هذا، أال ترى حايل » إنك لن تستطيع ذلك يىْومى
وحال انلاس؟ ولكن ارجع إىل أهلك، فإذا سمعت 

وقدم  قال: فذهبت إىل أهيل،«. يِب قد ظهرت فأتين
املدينة حىت قدم  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

نىفٌر من أهيل املدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل اذلي 
اٌع، وقد أراد قوُمه  قىِدم املدينة؟ فقالوا: انلاس إيله ِِسى
قتلىه، فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت املدينة، فدخلت 

ْعِرفُين؟ قال:  تى
ى
، أنت نعم»عليه، فقلت: يا رسول اهلل أ

يْتىيِن بمكة قال: فقلت: يا رسول اهلل، أخربين « اذلي لىقى
لُُه، أخربين عن الصالة؟ قال:  ْجهى

ى
لهمىك اهلل وأ عما عى

لِّ صالةى الصبح، ثم اقرُْصْ عن الصالة حىت ترتفع » صى
الشمس ِقيْدى رمح، فإنها تىْطلُُع حني تىطلُُع بني قرين 

ىسجُد هلا الكفار، ثم  صِل فإن شيطان، وحينئذ ي
ْمح،  ُل بالرُّ ىْستىِقله الظِّ الصالة مشُهودٌة حمُضورٌة حىت ي
ُر جهنم، فإذا  ثم اقرُْصْ عن الصالة، فإنه حينئذ تُْسجى
، فإن الصالة مشُهودٌة حمُضورٌة حىت  لِّ أقبل اليفء فىصى
تُصيل العرص، ثم اقرُْصْ عن الصالة حىت تغرب 

ْ شيطا ْغُرُب بني قىْرينى ن، وحينئذ الشمس، فإنها تى
قال: فقلت: يا نيب اهلل، فالوضوء « يسجُد هلا الكفار

** 

770. Hadis: 

Dari Amru bin 'Abasah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Daulu ketika aku masih di masa jahiliyah, aku mengira 

bahwa manusia dalam kesesatan dan tidak memeluk 

agama apapun. Mereka menyembah berhala-berhala. 

Lantas aku mendengar seorang lelaki di Makkah 

membawa berbagai berita. Aku pun bergegas 

menunggangi kendaraanku menuju orang itu. Ternyata 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang 

(berdakwah) dengan sembunyi-sembunyi karena 

kaumnya menindas beliau. Aku pun bersikap ramah 

hingga masuk menemui beliau di Makkah. Aku 

bertanya kepada beliau, "Siapa engkau ini?" Beliau 

menjawab, "Aku seorang Nabi." Aku bertanya, "Apa itu 

Nabi?" Beliau menjawab, "Allah telah mengutusku." 

Aku bertanya, "Dengan ajaran apakah Dia 

mengutusmu?" Beliau bersabda, "Aku diutus dengan 

ajaran bersilaturrahmi, menghancurkan berhala-

berhala dan mengesakan Allah tanpa menyekutukan 

sesuatu pun dengan-Nya." Aku bertanya, "Siapa 

pengikutmu dalam hal ini?" Beliau menjawab, "Orang 

merdeka dan hamba sahaya." Saat itu Abu Bakar dan 

Bilal -raḍiyallāhu 'anhuma- bersama beliau. Aku 

berkata, "Sesungguhnya aku bersedia mengikutimu." 

Beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak akan 

kuat untuk menjadi pengikutku saat ini. Tidakkah 

engkau melihat keadaanku dan keadaan manusia? 

Tetapi kembalilah kepada keluargamu. Jika engkau 

sudah mendengar aku mendapatkan kemenangan, 

datanglah kembali kepadaku." Ia berkata, "Aku pun 

pulang kembali pada keluargaku. Kemudian Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hijrah ke Madinah, lalu 

datanglah sekelompok kabilahku ke Madinah. Aku 

bertanya, "Apa yang dilakukan oleh orang yang datang 

ke Madinah itu?" Mereka menjawab, "Orang-orang 

bersegera menyambutnya, sedangkan kaumnya 

hendak membunuhnya, tetapi mereka tidak mampu 

melakukan itu. Lantas aku datang ke Madinah lalu 

menemui beliau. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, 

apakah engkau mengenaliku?" Beliau menjawab, "Ya, 

engkau adalah orang yang menemuiku di Makkah." Ia 

berkata, "Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, beritahukan 

kepadaku apa yang diajarkan Allah kepadamu dan aku 

tidak mengetahuinya. Beritahukan kepadaku tentang 

salat?'" Beliau bersabda, "Laksanakanlah salat Subuh 

setelah itu jangan melakukan salat hingga matahari 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

24 
 

رُِّب وضوءه، »حدثين عنه؟ فقال:  ما ِمنكم رجٌل ُيقى
فيتمضمض ويستنشق فيستنرث، إال خرهت خطايا 
وجهه من أطراف حليته مع املاء، ثم يغسل يديه إىل 
املرفقني، إال خرهت خطايا يديه من أنامله مع املاء، ثم 

رأسه، إال خرهت خطايا رأسه من أطراف شعره يمسح 
مع املاء، ثم يغسل قدميه إىل الكعبني، إال خرهت 
خطايا رجليه من أنامله مع املاء، فإن هو قام فصىل، 

ه باذلي هو هل -تعاىل-فحمد اهلل  ، وأثىن عليه وجمهدى
غى قلبه هلل  ، إال انرصف من خطيئته -تعاىل-أهل، وفره

تْ  فحدث عمرو بن عبسة بهذا «. ه أمهكهيئته يومى ودلى
صىل اهلل عليه -احلديث أبا أمامة صاحب رسول اهلل 

فقال هل أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما  -وسلم
تقول! يف مقام واحد يُعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: 
، ورقه عظيم، واقرتب  رِبىْت ِسينِّ امة، لقد كى مى

ُ
يا أبا أ

 
ى
، وال -تعاىل-ْكِذبى ىلع اهلل أجيل، وما يِب حاجة أن أ

لو لم أسمعه  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع رسول اهلل 
إال مرة أو  -صىل اهلل عليه وسلم-من رسول اهلل 
ثْت أبًدا  -حىت عده سبع مرات-مرتني أو ثالثًا  ما حده

 به، ولكين سمعته أكرث من ذلك.

naik seukuran tombak. Sesungguhnya ketika matahari 

terbit, ia terbit di antara dua tanduk setan. Saat itulah 

orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian 

salatlah, karena salat pada waktu itu disaksikan dan 

dihadiri (para malaikat) hingga bayangan terpisah dari 

tombak. Setelah itu, berhentilah melakukan salat 

karena saat itu Jahanam dinyalakan. Jika bayangan 

datang, maka salatlah, karena salat pada waktu itu 

disaksikan dan dihadiri (para malaikat) hingga engkau 

salat Ashar. Kemudian berhentilah melakukan salat 

hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya 

matahari terbenam di antara dua tanduk setan. Ketika 

itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya." Ia 

berkata, "Aku katakan, 'Wahai Nabiyullah, ceritakanlah 

wudu kepadaku'." Beliau bersabda, "Tiada seorang pun 

dari kalian yang menyediakan air wudunya, lalu 

berkumur-kumur dan menghirup air kemudian 

mengeluarkannya, melainkan berguguranlah 

kesalahan-kesalahan wajahnya dari ujung-ujung 

janggutnya bersama air (yang jatuh). Lalu ia mencuci 

kedua tangannya hingga kedua sikunya, maka 

berguguranlah kesalahan-kesalahan kedua tangannya 

dari jari-jarinya bersama air itu. Selanjutnya mengusap 

kepalanya, maka berguguranlah kesalahan-kesalahan 

kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama air. 

Kemudian membasuh kedua kakinya sampai ke kedua 

mata kakinya, maka berguguranlah kesalahan-

kesalahan kedua kakinya dari jari-jarinya bersama air. 

Jika dia berdiri lalu salat, lalu memuji Allah -Ta'ālā-, 

menyanjung dan mengagungkan-Nya di mana hal itu 

pantas untuk-Nya, serta mengosongkan hatinya hanya 

untuk Allah -Ta'ālā-, maka dia terbebas dari 

kesalahannya seperti saat dia dilahirkan ibunya." Amru 

bin 'Abasah menuturkan hadis ini kepada Abu 

Umāmah, sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Lantas Abu Umāmah berkata kepadanya, 

"Wahai Amru bin 'Abasah, perhatikanlah apa yang 

engkau katakan itu, seorang dapat diberi pahala 

sebanyak itu hanya dalam satu amalan saja?" Amru 

menjawab, "Wahai Abu Umāmah, umurku sudah tua, 

tulangku sudah rapuh dan ajalku sudah dekat, maka 

aku merasa tidak akan ada gunanya untuk membuat 

kedustaan atas nama Allah -Ta'ālā- dan atas diri 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, seandainya 

aku tidak mendengarnya dari Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- sekali, dua kali atau tiga kali -hingga 

disebutkannya sampai tujuh kali-, Aku tidak pernah 

menceritakan hadis ini selama-lamanya, tetapi aku 

mendengarnya lebih banyak dari itu. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خيربنا عمرو بن عبسة السليم ريض اهلل عنه كيف 
اكن حاهل يف اجلاهلية، وكيف هداه اهلل إىل اإلسالم. 

عنده نور يف قلبه يبني هل أن  -وهو يف اجلاهلية-فاكن 
هؤالء انلاس ىلع باطل وىلع رشك وضاللة، ولم يكن 

مع أن شخصا يف مكة يعتقد ما يعتقدون  ثم إنه س
خرج يف هذا الزمن خيرب أخباًرا. فاستقل راحلته 
ريض اهلل عنه وقدم ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم ، 
فوجده متخفيا يف دعوته خشية األذى من كفار 
قريش. قال عمرو بن عبسة: )فتلطفت حىت دخلت 
عليه بمكة فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نيب، قال: قلت: 

أرسلين اهلل، قال: قلت: وبأي يشء وما نيب؟ قال: 
أرسلك؟ قال: أرسلين بصلة األرحام، وكرس األوثان، 
وأن يوحد اهلل وال يرشك به شيئا(. هنا داع إىل اهلل عز 
وجل، وبني حماسن هذا ادلين العظيم، وأهم يشء هو 
توحيد اهلل عز وجل، وماكرم األخالق، فذكر هل صىل 

عقوهلم من أن هذه اهلل عليه وسلم ما يعرفه انلاس ب
األصنام باطلة، وذللك هذا الرجل قبل أن يدخل يف 
اإلسالم اكن يعرف أن هذا اذلي عليه املرشكون من 
عبادة باطل،  فهو يبحث عن احلق ريض اهلل تبارك 
وتعاىل عنه، فلما ذهب إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم 
ذكر هل أن اهلل أرسله بذلك قال: )أرسلين بصلة 

فهذه ماكرم األخالق؛ ألن أهل مكة اكنوا  األرحام(
يشيعون ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه جاء بقطع 
األرحام، فكذبهم انليب صىل اهلل عليه وسلم، وأنه 
إنما جاء بصلة األرحام ال بقطعها.  ) وكرس األوثان 
( كرس ما يعبد من دون اهلل سبحانه تبارك وتعاىل،  ) 

به شيئا ( ، قال: قلت: " فمن  وأن يوحد اهلل وال يرشك
معك ىلع هذا؟ " أي: من دخل يف هذا ادلين معك ؟ 
قال: ) حر وعبد (، احلر: أبو بكر ريض اهلل عنه، 
والعبد: بالل ريض اهلل عنه.  )إين متبعك، قال: إنك 
لن تستطيع ذلك يومك هذا(  وإنما املعىن: أنه إذا 

عليه اتبعه وترك قومه يلكون مع انليب صىل اهلل 

** 

'Amru bin 'Abasah as-Sulami -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan kepada kita bagaimana keadaannya 

pada masa jahiliyyah dan bagaimana Allah 

menunjukkannya kepada Islam. Dulu -di masa 

jahiliyyah- dia memiliki cahaya di hatinya yang 

menjelaskan kepadanya bahwa orang-orang dalam 

kebatilan, kesyirikan dan kesesatan. Dia tidak meyakini 

apa yang mereka yakini. Selanjutnya dia mendengar 

ada seseorang di Makkah yang muncul pada masa itu 

untuk mengabarkan berbagai berita. Lantas dia - 

raḍiyallāhu 'anhu- menunggang kendaraannya dan 

datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia 

mendapatkan beliau sedang berdakwah dengan 

sembunyi-sembunyi karena takut gangguan dari orang-

orang kafir Quraisy. 'Amru bin 'Abasah berkata, "Aku 

bersikap ramah hingga menemui beliau di Makkah lalu 

aku bertanya, "Siapa anda?" Beliau menjawab, "Aku 

seorang Nabi." Ia berkata, "Aku bertanya, "Apa itu 

Nabi?" Beliau menjawab, "Allah telah mengutusku." Ia 

berkata, "Aku katakan, 'Dengan ajaran apakah Dia 

mengutusmu?'" Beliau menjawab, "Aku diutus 

membawa ajaran supaya bersilaturahmi, 

menghancurkan berhala-berhala dan mengesakan 

Allah tanpa menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya." 

Di sini beliau menyeru kepada Allah -'Azza wa Jalla- 

dan menjelaskan keindahan-keindahan agama yang 

agung ini, dan yang paling penting adalah mengesakan 

Allah -'Azza wa Jalla- dan akhlak mulia. Lantas beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahukan 

kepadanya mengenai apa yang diketahui manusia 

dengan akal mereka, bahwa berhala-berhala tersebut 

adalah kebatilan. Demikian pula, sebelum masuk Islam 

'Amru bin 'Abasah sudah mengetahui bahwa apa yang 

dilakukan orang-orang musyrikin berupa 

penyembahan terhadap berhala-berhala adalah 

kebatilan. Sehingga dia -raḍiyallāhu 'anhu- mencari 

kebenaran. Ketika dia pergi menemui Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, beliau memberitahunya bahwa Allah 

telah mengutusnya dengan itu. Beliau bersabda, "Dia 

mengutusku dengan ajaran supaya bersilaturrahmi." Ini 

merupakan akhlak mulia karena penduduk Makkah 

menyebarkan gosip bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- datang untuk memutuskan tali silaturahmi. 

Tentu saja Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membantah mereka dan sesungguhnya beliau datang 

untuk menyambung silaturrahmi dan tidak 
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وسلم يف مكة فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال 
يستطيع أن يدفع عنه هؤالء الكفار، فقال هل: امكث 
يف قومك مسلما حىت يظهر هذا ادلين فتأيت وتكون 
معنا، فهذا من رأفته ورمحته وشفقته صىل اهلل عليه 
وسلم، فإن هذا الرجل ضعيف، فقال صىل اهلل عليه 

ستطيع ذلك يومك هذا، أال وسلم للرجل: ) إنك لن ت
ترى حايل وحال انلاس؟( يعين: انلاس كرثة وهم 
يؤذونين، وال أقدر عليهم، فكيف أدفع عنك؟! 
)فقال: ولكن ارجع إىل أهلك، فإذا سمعت يب قد 
ظهرت فأتين(. واملعىن : استمّر ىلع إسالمك ، حىت 
تعلم بأين قد ظهرت، فأتين.    قال: ) فذهبت إىل أهيل 

ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املدينة وكنت وقدم رس
يف أهيل، فجعلت أخترب األخبار( ألن اإلسالم دخل 
يف قلب الرجل، يقول: ) وأسأل انلاس حني قدم 
املدينة، حىت قدم نفر من أهيل من املدينة، فقلت: ما 
فعل هذا الرجل اذلي قدم املدينة؟ ( وكأنه اكن خييف 

ه، ) قال: فقالوا: إسالمه، ولم يظهره خوفا من قوم
انلاس إيله ِسااًع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا 
ذلك، قال: فقدمت املدينة، فدخلت عليه فقلت: يا 
رسول اهلل! أتعرفين؟ قال: نعم أنت اذلي لقيتين بمكة 
(  ) قال: فقلت: يا رسول اهلل! أخربين عما علمك اهلل 

يه وسلم: وأجهله (، فهو اآلن يسأل انليب صىل اهلل عل
ما يه أحاكم اإلسالم اليت نزلت عليك؟ علمين مما 
علمك اهلل وأجهله، أخربين عن الصالة؟، فقال: ) 
صل صالة الصبح ( أي: يف وقتها، )ثم اقرُْصْ عن 
الصالة حىت ترتفع الشمس( واملعىن: صالة الصبح 
ليس هناك صالة بعدها، فاقرُْص عن الصالة حىت 

لع الشمس يصيل نافلة تطلع الشمس، وهل عندما تط
؟ يقول هل صىل اهلل عليه وسلم: ) ثم اقرُْصْ عن الصالة 
حىت ترتفع الشمس قيد رمح (  يعين: يف نظر انلاظر 
إيلها، )فإنها تطلع حني تطلع بني قرين شيطان(، وقت 
طلوع الشمس هذا هو وقت يسجد الكفار فيه 
للشمس، فال جيوز للمسلم أن يؤخر الفرض إىل هذا 

ت باختياره، وال جيوز هل أن يصيل انلافلة وقت الوق
طلوع الشمس حىت ترتفع، وجتد يف اتلقويم ) وقت 

memutusnya. "Menghancurkan berhala-berhala." 

Menghancurkan apa yang disembah selain Allah -

Subḥanāhu wa Ta'ālā-. "Mengesakan Allah dan tidak 

menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya." Ia berkata, 

"Aku bertanya, 'Siapa pengikutmu dalam hal ini?'" 

Yakni, siapa yang masuk agama ini bersamamu?" 

Beliau bersabda, "Orang merdeka dan hamba sahaya." 

Orang merdeka adalah Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu-. 

Hamba sahaya adalah Bilal -raḍiyallāhu 'anhu-. 

"Sesungguhnya aku bersedia mengikutimu." Beliau 

bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak akan kuat 

untuk menjadi pengikutku saat ini." Maknanya, bahwa 

jika dia mengikuti beliau dan meninggalkan kaumnya 

agar bisa bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di 

Makkah, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

bisa membelanya dari orang-orang kafir tersebut. 

Beliau bersabda kepadanya, "Tetaplah tinggal di 

kaummu dalam keadaan muslim hingga agama ini 

menang lalu engkau datang dan bergabung bersama 

kami." Ini merupakan kasih, sayang dan kecintaan Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, karena orang tersebut 

lemah. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

kepada orang itu, "Sesungguhnya engkau tidak akan 

kuat untuk menjadi pengikutku pada saat sekarang ini. 

Tidakkah engkau melihat keadaanku dan keadaan 

manusia?" Yakni, orang banyak dan mereka 

menyakitiku. Sedangkan aku tidak mampu melawan 

mereka, bagaimana bisa membelamu?!" Beliau 

bersabda, "Tetapi kembalilah kepada kaummu. Jika 

engkau mendengar aku sudah berjaya maka datanglah 

kepadaku." Maknanya, teruslah dalam keislamanmu 

hingga engkau mengetahui bahwa aku memperoleh 

kemenangan, maka datangilah aku! Ia berkata, "Lantas 

aku pulang kembali kepada keluargaku dan Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hijrah ke Madinah. Saat 

aku berada di keluargaku. Lantas aku mencari-cari 

berita," karena Islam sudah masuk ke dalam hatinya. 

Ia berkata, "Aku bertanya kepada orang-orang saat 

beliau hijrah ke Madinah hingga datang sekelompok 

keluargaku dari Madinah. Aku bertanya, "Apa yang 

dilakukan lelaki yang hijrah ke Madinah?" Tampaknya 

dia menyembunyikan keislamannya dan tidak 

memperlihatkannya karena takut kepada kaumnya. "Ia 

berkata, "Mereka menjawab, 'Orang-orang bersegera 

menyambutnya. Sedangkan kaumnya sendiri hendak 

membunuhnya, tetapi mereka tidak mampu 

melakukannya'." Ia berkata, "Lantas aku pergi ke 

Madinah lalu menemui beliau. Aku bertanya, "Wahai 

Rasulullah, apakah engkau masih mengenaliku?" 

Beliau menjawab, "Ya. Engkaulah yang menemuiku di 
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الرشوق ( فهذا الوقت املقصود. قال صىل اهلل عليه 
وسلم: ) فإنها تطلع حني تطلع بني قرين شيطان، 
وحينئذ يسجد هلا الكفار ( فنهانا أن نتشبه بهم. قال: 

ضورة(، أي : حترضها )ثم صل فإن الصالة مشهودة حم
مالئكة انلهار تلكتبها وتشهد بها ملن صالها فيه 
بمعىن رواية مشهودة مكتوبة. قال: ) حىت يستقل 
الظل بالرمح، ثم اقرُْصْ عن الصالة ( أي: عند الزوال، 
وذلك عندما تكون الشمس يف كبد السماء فوق 
رأس اإلنسان، ويكون الظل ُكه حتت قدميه فيقول 

يف هذا الوقت، وهو وقت يسري يقدر  هل: ال تصل
بركعتني تقريبا، فهذا الوقت ال جيوز هل أن يصيل فيه؛ 
ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال: ) فإنه حينئذ 
تسجر جهنم ( ، فهذا هو الوقت اذلي حترم فيه 
الصالة، فاذلي يدخل ينتظر حىت يؤذن لصالة الظهر. 

الظل يتقلص  قال: )فإذا أقبل اليفء( أي: الظل، اكن
ويتقلص حني صار حتت قدميك، وابتدأ ينتقل بعد 
ذلك إىل انلاحية األخرى منك، فيكون الظل عند 
وقت أذان الظهر قد بدأ يتحول من املغرب إىل 
املرشق. قال: )فإذا أقبل اليفء فصل، فإن الصالة 
مشهودة حمضورة حىت تصيل العرص( أي: فصل 

هو وقت الفريضة وانلافلة حىت وقت العرص ف
مفتوح، فصل فيه ما شئت من نوافل، وليس هناك 
كراهة. قال صىل اهلل عليه وسلم: )ثم اقرُْصْ عن 
الصالة حىت تغرب الشمس( أي: فإذا صليت العرص 
فال تصل نافلة حىت تغرب الشمس.  )ثم اقرُْصْ عن 
الصالة حىت تغرب الشمس( فقبيل غروب الشمس 

ت طلوع يرجع وقت اتلحريم مرة أخرى مثل وق
الشمس، والعلة هنا أنها تغرب بني قرين شيطان، فال 
جيوز للمسلم أن يؤخر صالة العرص إىل قبيل الغروب 
اختيارا؛ ألنه يتشبه بعباد الشمس من الكفار، 
واملسلم كأنه بفعله هذا يقِل هؤالء الكفار فيؤخر 
صالة العرص إىل هذا الوقت، وسماها انليب صىل اهلل 

ملنافقني؛ ألن املنافق يرقب عليه وسلم صالة ا
الشمس حىت إذا اصفرت قام فنقرها أربعا ال يذكر 
اهلل فيها إال قليال، فاحذر أن تتشبه بالكفار أو 

Makkah."Ia berkata, Aku berkata, "Wahai Rasulullah, 

beritahukan kepadaku apa yang telah diajarkan Allah 

kepadamu dan aku tidak mengetahuinya." Sekarang 

dia bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

, "Apa sajakah hukum-hukum Islam yang turun 

kepadamu? Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah 

Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. 

Beritahukanlah kepadaku tentang salat." Beliau 

bersabda, "Laksanakanlah salat Subuh." Yakni, pada 

waktunya. "Lalu jangan melakukan salat hingga 

matahari meninggi." Maksudnya setelah salat Subuh 

tidak ada salat setelahnya. Jangan melakukan salat 

hingga matahari meninggi. Apakah ketika matahari 

terbit dilaksanakan salat sunnah? Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda kepadanya, "Selanjutnya 

jangan melakukan salat hingga matahari meninggi 

seukuran tombak." Yakni, dalam pandangan orang 

yang melihat kepada matahari. "Sesungguhnya 

matahari itu terbit di antara dua tanduk setan." Waktu 

terbit matahari ini adalah waktu orang-orang kafir 

bersujud kepada matahari. Sehingga, seorang muslim 

tidak boleh mengakhirkan salat wajib secara sengaja 

sampai waktu tersebut. Dan tidak boleh baginya 

melaksanakan salat sunah ketika matahari terbit 

sampai meninggi. Jadi, engkau dapati dalam kalender 

"waktu terbit" inilah waktu yang dimaksud. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 

matahari itu terbit pada saat terbit di antara dua tanduk 

setan, dan pada saat itu orang-orang kafir sedang 

bersujud kepada matahari." Beliau melarang kita 

menyerupai mereka. Beliau bersabda, "Selanjutnya 

salatlah, sesungguhnya salat itu disaksikan dan 

dihadiri." Yakni, dihadiri para malaikat siang hari untuk 

mencatatnya dan menjadi saksi bagi orang yang salat. 

Ini maknanya senada dengan riwayat yang 

menyebutkan di dalamnya, “disaksikan dan dicatat”. 

Beliau bersabda, "Hingga bayangan terpisah dari 

tombak, lalu jangan melakukan salat." Yakni, ketika 

matahari tergelincir. Yaitu ketika matahari berada di 

tengah-tengah langit di atas kepala manusia, dan 

bayangan seluruhnya ada di bawah kedua kakinya. 

Beliau bersabda kepada orang itu, "Janganlah engkau 

salat pada waktu seperti ini. Waktu ini sangat singkat, 

dapat diukur kira-kira sama dengan dua rakaat." Pada 

waktu ini tidak boleh melaksanakan salat, sebab, Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya 

pada saat itu Jahanam sedang dinyalakan." Inilah 

waktu yang diharamkan salat padanya. Orang yang 

akan melaksanakan salat pada waktu itu hendaknya 

menunggu hingga dikumandangkan azan salat Zuhur. 
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تتشبه باملنافقني وتؤخر صالة العرص اختيارا إىل 
وقت اصفرار الشمس. وقال صىل اهلل عليه وسلم: ) 
فإنها تغرب بني قرين شيطان، وحينئذ يسجد هلا 

فار (. قال عمرو فقلت: ) يا نيب اهلل! فالوضوء الك
حدثين عنه؟ قال صىل اهلل عليه وسلم: ما منكم 
رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينترث إال 
خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه( أي أن اإلنسان 
عندما يتوضأ تتساقط اذلنوب مع آخر قطر املاء، 

والوجه  فعندما يغسل وجهه، فإن ذنوب الفم واألنف
والعينني تزنل ُكها مع املاء. ثم إن عمرو بن عبسة 
ريض اهلل عنه حدث بهذا احلديث أبا أمامة ريض اهلل 
عنه فقال هل أبو أمامة: ) يا عمرو بن عبسة انظر ما 
تقول! يف مقام واحد يُعطى هذا الرجل؟!(. يعين: كأنه 
استكرث أن لك هذا يُعطاه العبد يف مقام واحد، أنه إذا 

وضأ هذا الوضوء خرت اخلطايا ُكها منه، ثم يدخل ت
يف الصالة فيخرج منها كيوم ودلته أمه، ليس عليه 
ذنب، يقول هل: تذكر جيدا أن تكون قد نسيت شيئا 
مما ذكره انليب صىل اهلل عليه وسلم. فاكن جواب 
عمرو ريض اهلل عنه أنه قال: ) يا أبا أمامة! لقد كربت 

جيل، ومايل حاجة أن سين، ورق عظيم، واقرتب أ
أكذب ىلع اهلل تعاىل (، وحاشا ألصحاب انليب صىل 
اهلل عليه وسلم أن يكذبوا ىلع انليب صىل اهلل عليه 
وسلم أو ىلع ربهم سبحانه. قال: ) وال ىلع رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول اهلل صىل 

عد  اهلل عليه وسلم إال مرة أو مرتني أو ثالثا حىت
سبع مرات ما حدثت بهذا أبدا (. يعين: هذا احلديث 
لم يقله انليب صىل اهلل عليه وسلم مرة واحدة، بل قاهل 
سبع مرات، والعدد )سبعة( يذكره العرب بمعىن: 
الكرثة، ولعله قاهلا أكرث من ذلك، قال: ) ولكين 

 .سمعته أكرث من ذلك (

Beliau bersabada, "Apabila bayangan telah pergi." 

Yakni, naungan. Bayangan menyusut dan menyusut 

sejak berada di bawah kedua kaki dan setelah itu mulai 

berpindah ke arah lain darimu. Dengan demikian, 

bayangan pada saat azan Zuhur sudah mulai 

berpindah dari barat ke timur. Beliau bersabda, "Jika 

bayangan sudah berlalu, maka salatlah. 

Sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri (para 

malaikat) sampai engkau salat Asar." Yakni, 

laksanakanlah salat fardu dan nafilah hingga waktu 

Asar. Itulah waktu yang terbuka. Laksanakanlah salat 

nafilah sesukamu karena di sana tidak ada yang 

dimakruhkan. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Selanjutnya jangan melakukan salat hingga 

matahari terbenam." Yakni, jika engkau telah selesai 

salat Asar, janganlah engkau melaksanakan salat 

nafilah hingga matahari terbenam."Selanjutnya jangan 

melakukan salat hingga matahari terbenam." Sesaat 

sebelum matahari terbenam datang kembali waktu 

pengharaman seperti waktu matahari terbit. Sebab 

larangan di sini ialah, karena matahari terbenam di 

antara dua tanduk setan. Dengan demikian orang 

muslim tidak boleh mengakhirkan salat Asar sampai 

sesaat sebelum terbenam secara sengaja, karena hal 

itu menyerupai orang-orang kafir penyembah matahari. 

Seorang muslim seakan-akan dengan perbuatannya ini 

meniru orang-orang kafir lalu mengakhirkan salat Asar 

hingga waktu tersebut, dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menamakan salat seperti itu dengan salat 

orang-orang munafik. Sebab, orang-orang munafik 

menanti matahari hingga ketika matahari sudah 

berwarna kuning, ia membungkuk (salat) empat rakaat 

tanpa menyebutkan Allah di dalamnya kecuali sedikit. 

Karena itu, berhati-hatilah dari menyerupai orang-

orang kafir atau orang-orang munafik, dengan 

mengakhirkan salat Asar secara sengaja sampai waktu 

matahari menguning.Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya matahari terbenam di 

antara dua tanduk setan, dan ketika itu orang-orang 

kafir bersujud kepada matahari." 'Amru berkata, "Aku 

katakan, 'Wahai Nabiyullah, ceritakanlah kepadaku 

tentang wudhu!'" Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Tiada seorang pun dari kalian yang 

menyediakan air wudunya lalu berkumur-kumur dan 

menghirup (air) lalu mengeluarkannya, melainkan 

dosa-dosa wajah, mulut dan lubang hidungnya 

berguguran." Yakni, ketika manusia berwudu, maka 

dosa-dosa berjatuhan bersamaan dengan tetesan air 

terakhir. Saat dia membasuh wajahnya, maka dosa 

mulut, hidung, wajah dan kedua matanya jatuh 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < العهد امليك

 .رواه مسلم راوي احلديث:

ة  اتلخريج: بىسى   -ريض اهلل عنه-عمرو بن عى
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يف اجلاهلية : قبل اإلسالم، سموا بذلك لكرثة جهاالتهم •

 .ُمْستىْخِفيًا : أي ُمسترِتا ممن يريد أِذيته من كفار قريش •

ْفُت  • ْقت تىلىطه  .: ترفه

 .ُمتهِبُعكى : ُمظهر لإلسالم، ومقيم معك يف مكة •

لىبْت وعلوت عليهم • ْرت : غى هى  ظى

seluruhnya bersama air.Kemudian 'Amru bin 'Abasah -

raḍiyallāhu 'anhu- menceritakan hadis tersebut kepada 

Abu Umāmah raḍiyallāhu 'anhu. Lantas Abu Umāmah 

berkata, "Wahai 'Amru bin 'Abasah, perhatikanlah apa 

yang engkau katakan itu, seorang dapat diberi pahala 

sebanyak itu hanya dalam satu majlis saja?" Yakni, 

seakan-akan dia menganggap banyak pahala yang 

diberikan kepada orang tersebut dalam satu majlis, 

bahwasannya apabila ia berwudu maka dosa-dosanya 

berguguran seluruhnya, kemudian dia mengerjakan 

salat maka dia keluar dari salat itu seperti anak yang 

baru dilahirkan ibunya; tidak memiliki dosa." Abu 

Umāmah berkata kepadanya, "Ingat baik-baik, 

mungkin engkau melupakan sesuatu yang pernah 

disebutkan oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

."Maka 'Amru -raḍiyallāhu 'anhu- menjawab dengan 

mengatakan, "Wahai Abu Umāmah, umurku sudah tua, 

tulangku sudah rapuh dan ajalku sudah dekat, maka 

aku merasa tidak akan ada gunanya untuk membuat 

kedustaan atas nama Allah -Ta'ālā-." Mustahil para 

sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdusta 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- atau Rabb 

mereka -Subḥanāhu wa Ta'ālā-. Ia berkata, "Tidak pula 

atas diri Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

seandainya aku tidak mendengarnya dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sekali, dua kali atau tiga kali 

-hingga dia menghitungnya sampai tujuh kali-, maka 

aku tidak akan menceritakan hadis itu selama-

lamanya." Yakni, hadis ini tidak disabdakan oleh Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- satu kali saja, tetapi beliau 

menuturkannya tujuh kali. Bilangan (tujuh) disebutkan 

oleh orang Arab dengan arti banyak. Mungkin saja 

beliau mengucapkannya lebih banyak dari itu. Ia 

berkata, "Tetapi aku mendengar hadis ini lebih banyak 

dari itu." 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

30 
 

اٌع : أي ُمرْسِعني •  .ِِسى

ر : اجلماعة من انلاس من اثلالثة إىل العرشة •  .انلهفى

 .اقرُْصْ : ُكفه واقعد •

 .ِقيدى ُرْمٍح : قىْدرى ُرْمح •

ْ شيطان : ناحييت رأسه، بمعىن أنه • يقف يف جهة مطلع الشمس ومغربها حىت يكون السجود هل ممن يعبد الشمس، وقيل: املراد به اتلمثيل،  قىْرينى
 .ومعناه أنه يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون

 .مشهودة حمُْضورة : حترضها املالئكة وتشهد بها ملن صالها •

ُل بالرمح : أي يقوم مقابله يف جهة الشمال، ليس مائال • ىْستىِقله الظِّ  .إىل املغرب وال املرشق، وهذه حالة االستواء ي

ُر جهنم : يُوقىد عليها إيقادا بليغا •  .تُْسجى

ء : ظل إىل جهة املرشق، واليفء خمتص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع ىلع ما قبل الزوال وبعده •  .اليفى

رُِّب وضوءه : حيرض املاء اذلي يتوضأ به •  .ُيقى

 .ن أذى، وانلرثة: طرف األنفيىنْتىرِث : خيرج ما يف أنفه م •

ت  ذنوبه • طى قى ايىاه : سى طى رهْت خى  خى

ْعه أفواه •  .ِفيه : الفم، ومجى

يىاِشيمه : أقىص األنْف •  .خى

 .الِمْرفىق : هو موقع اتصال اذلراع بالعضد وهما مرفقان •

ل األىلع من اإلصبع اذل • نمله، ويه: ُعقد اإلصبع أو سالمها أو الِمْفصى
ى
نىاِمله : املفرد: أ

ى
 .ي فيه الُظفرأ

 :فوائد احلديث
ة اليت تنحرف عن منهج اهلل وتتبع خطوات الشيطان ليست ىلع يشء؛ ألنها ترتدى يف مهاوي الضاللة ، ويشهد هلذا املعىن قوهل تعاىل .1 مُّ

ُ
 : األ

 .(68)قل يا أهل الكتاب لستم ىلع يشء حىت تقيموا اتلوراة واإلجنيل وما أنزل إيلكم من ربكم( )املائدة: 

ّرفوا دين إبراهيم وإسماعيل ولكن بيق نفر اكنوا يعتقدون ضالل قومهم، واتبعوا بقايا دين إبراهيم وإسماعيل وهم احلنفاء  .2 اجلاهليون حى
 .أمثال زيد بن عمرو بن نفيل

 .حرص عمرو بن عبسة يف ابلحث عن ادلين الصحيح .3

 . فيه أن ادلعوة يف أول اإلسالم اكنت ًِسا .4

ة ال .5 اعى فتنة من قبل ِحزب الشيطان وجند الطاغوت واكنوا ىلع ضعف جاز هلم أن يرسوا بدعوتهم، وذللك أرشد رسول اهلل صىل اهلل إذا خيش ادلُّ
 .عليه وسلم عمرو بن عبسة ريض اهلل عنه أن يعود إىل أهله بإسالمه يلقيم فيهم خشية من أذى قريش

 .حرص كفار قريش ىلع قتل انليب صىل اهلل عليه وسلم .6

 .قريش ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم جرأة كفار .7

ر .8 فى  .فيه صرب انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع جرأة قومه عليه. ومن صرب ظى

 .فيه أنه جيب ىلع ادلايع أن ال يكل وال يمل من دعوة انلاس ولو لم يتبعوه .9

 .حسن صنيع عمرو بن عبسة ريض اهلل عنه، حني أراد ادلخول ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم .10

 .فيه معجزة للنيب يه إعالمه بأنه سيظهر، فاكن كما أخرب .11

 .ِسعة استجابة عمرو بن سلمة ريض اهلل عنه للحق .12

 .فضيلة عمرو بن عبسة وأنه من السابقني األولني .13

ة اليت مر بها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قومه يلصدوه عن دين اهلل .14  .بيان للشده

 .ادلين استحباب سؤال أهل العلم عن أحاكم .15

م ، ولن بيان ما يرسل اهلل به رسله وهو توحيد امللة بأن يُعبد اهلل وحده وال يرشك به شيئاً وحيطم الطاغوت ، وتوحيد اللكمة بأن توصل األرحا .16
 .يكون توحيد اللكمة إال بتوحيد امللة

مس الصور .17  .وجوب حتطيم األوثان والُصلبان وطى

 .ا من السابقني األولنيبيان لفضل أيب بكر الصديق وبالل، وأنهم .18

 .استحباب متابعة أخبار أهل العلم والسؤال عن أحواهلم واالطمئنان عليهم .19
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 .استحباب املسارعة إىل أهل اإلسالم عند زوال املحن واالبتالء ، وذللك ال جيوز تكثري سواد أهل الكفر باملقام بني ظهرانيهم .20

 .وسلم يف املدينة قويت شوكت اإلسالم، حني استقر انليب صىل اهلل عليه .21

 .استجابة انلاس دلعوة انليب صىل اهلل عليه وسلم، ودخوهلم يف دين اهلل ِسااع .22

ة ذاكرة انليب  .23 بىسة بعد مدة طويلة _صىل اهلل عليه وسلم _قُوه ر عمرو بن عى كه  .، فإنه تىذى

بىسة ىلع تليق العلم الرشيع من أصله .24  .حرص عمرو بن عى

 .بيان أهمية الصالة وعظم شأنها .25

 .فضل ركعيت الوضوء ، إذا لم حيدث نفسه بيشء ، إال أن الكبائر ال تكفرها إال اتلوبة الصادقة .26

 .بيان لألوقات اليت تكره فيها الصالة ويه حني رشوق الشمس ، ووقت الزوال، وحني تغرب الشمس .27

تغرب ال يقصد التشبه بالكفار، ومع ذلك حتريم التشبه بالكفار ولو لم يقصد املتشبه ذلك، فإن اذلي يصيل حني تطلع الشمس وحني  .28
 .فالصالة حينئذ منيه عنها

مر .29
ُ
 .بيان لفضل الوضوء وأنه مكفر لذلنوب واخلطايا، وهذا ملن توضأ كما أ

ث من غري تهمة .30 دِّ  .جواز اتلثبت من الُمحى

ة ريض اهلل عنه سماعه هلذا احلديث من انليب صىل اهلل عليه وسلم عدة مرات .31 بىسى  .تأكيد عمرو بن عى

ة ىلع نرش ما تعلمه من انليب صىل اهلل عليه وسلم .32 بىسى  .حرص عمرو بن عى

 .خفاء بعض األحاكم والفضائل ىلع بعض الصحابة .33

رىقه عظمه ، ف .34  .إنه ينبِغ أن يزداد إحساناً ورجاًء وعماًل صاحلاً ُكما طال ُعْمر املسلم واشتعل رأسه شيباً وى

 .أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُكهم عدول ثقات .35
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م         نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 1997 -ه 1418ن اجلوزي ، سنة النرش:  اهلاليل، انلارش: دار اب

بريوت صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن -ه، الطبعة الرابع ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب 1397
 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -اج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتباحلج

   (6610) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكر اتلصنيف:

 رواه أبو داود راوي احلديث:

يِن  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلُهى
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 ج سجدتني.احلديث ديلل ىلع أنه يف سورة احل .1
جدات القرآن .2 جدة اثلانية من سى  .الرىٌد ىلع من لم يعترب السه

مطلًقا،  احلديث يدل ىلع ِمزية ُسورة احلج ىلع غريها من سور القران؛ بأنه فيها سجدتني، إال أن ذلك ال يدل ىلع تفضيلها ىلع غريها من الّسور .3
ء حبسب ما قيِّد به ء ىلع اليشه  .وإنهما يفضل اليشه

 .القرآن يتفاضل، وأن بعضه أفضل من بعض؛ حلكمة اهلل أعلم بهاأن  .4

 .مرشوعية إجابة السائل بأكرث مما سأل مما حيتاج إيله .5

 املراجع:املصادر و

حنبل، أمحد سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن 
عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة،  بن حنبل أبو

: أيف -صىل اهلل عليه وسلم-قلت لرسول اهلل 
سورة احلج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم 

 أهمايسجدهما، فًل يقر
 

Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-, "Apakah di dalam surah 

Al-Hajj ada dua sujud tilawah?" Beliau 
menjawab, "Iya, barangsiapa yang tidak 

ingin sujud di keduanya, maka janganlah 
membaca keduanya"! 

 :احلديث .771
قال: قلت لرسول  -نهريض اهلل ع-عن ُعْقبىة بن اعمر 

تىان؟ -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  جدى : أيِف سورة احلج سى
هما»قال: 

ْ
أ ْقرى ىْسُجْدهما؛ فال يى  «.نعم، ومن لم ي

** 

771. Hadis: 

Dari Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Apakah di dalam surah Al-Hajj ada dua sujud 

tilawah?" Beliau menjawab: "Iya, barangsiapa yang 

tidak ingin sujud di keduanya, maka janganlah 

membaca keduanya"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يض اهلل ر-يف هذا احلديث: يسأل ُعقبة بن اعمر 
ىستفهم منه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  -عنه وي

صىل اهلل -سورة احلج، أفيها سجدتان؟ فأجابه انليب 
بنعم، فيهما سجدتان. ثم زاده حكما  -عليه وسلم

ىسجدهما فال يىقرأهما" أي: من  آخر، وهو: "ومن لم ي
جود فيهما فال  أىت ىلع هاتني اآليتني، ولم يُرد السُّ

وهذا انليه ليس للتحريم ولكنه للكراهة، يقرأهما، 
 .وسجود اتلالوة ُسنة

** 

Dalam hadis ini 'Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- 

bertanya kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengenai surah Al-Hajj, "Apakah di dalamnya 

terdapat dua sujud?." Maka Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membenarkan bahwa di 

dalamnya terdapat dua sujud. Kemudian (dalam 

penjelasannya) beliau menambah hukum yang lain, 

yaitu, "Barangsiapa yang tidak ingin sujud di keduanya, 

maka janganlah membaca keduanya!" Artinya, 

siapapun yang telah sampai pada kedua ayat ini, 

namun dia tidak ingin sujud di keduanya maka 

hendaknya tidak membacanya. Larangan ini tidak 

menunjukkan keharaman, tetapi lebih pada 

kemakruhan. Sujud Tilawah sendiri hukumnya sunah. 
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م. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة 2001ه، 1421الطبعة: األوىل
م. مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، 1975ه، 1395كة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، عوض، رش

اهيم م. اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: د/ حممد إسحاق حممد إبر2002ه، 1422بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 
 ـهسبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.  1432، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل، 

ة  م. تسهيل اإلملام بفقه 2003ه، 1423توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى
بعة: األوىل األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الط

 .م2006ه، 1427
   (11241) الرقم املوحد:
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ساعدي يف عرشة من أصحاب قول أيب محيد ال
منهم أبو  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

صىل اهلل -قتادة: أنا أعلمكم بصًلة رسول اهلل 
 -عليه وسلم

 

Dari Muhammad bin 'Amr bin 'Aṭā`, ia 
berkata: Aku pernah mendengar Abu 

Ḥumaid As-Sā'idī yang berada di antara 
sepuluh orang sahabat Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, diantara 

mereka ada Abu Qatādah. Abu Ḥumaid 
berkata, "Aku lebih mengetahui salat 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
dibanding kalian." Mereka berkata 

kepadanya, "Mengapa demikian, bukankah 
kami lebih banyak menyertai beliau dan 

bukankah kami lebih dulu menjadi sahabat 
beliau?" Dia berkata, "Benar." Mereka 

berkata, "Jika demikian, jelaskanlah!" Dia 
berkata, "Apabila Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- hendak mendirikan salat 
maka beliau mengangkat kedua tangannya 

hingga keduanya sejajar dengan kedua 
bahunya lalu bertakbir hingga setiap tulang 
berada pada tempatnya dengan sempurna 

lalu membaca (Al-Fatihah dan surah), 
kemudian bertakbir lalu beliau 

mengangkat kedua tangannya hingga 
keduanya sejajar dengan kedua bahunya 
lalu rukuk dan meletakkan kedua telapak 

tangannya di atas kedua lututnya, 
kemudian meluruskan (punggung dan 

kepala), tidak menundukkan kepala dan 
juga tidak menengadah lalu mengangkat 

kepalanya (bangkit), kemudian beliau 
membaca: “Sami'allāhu li man ḥamidah”. 

Kemudian beliau mengangkat kedua 
tangannya hingga keduanya sejajar dengan 
pundaknya, lalu membaca: “Allāhu Akbar”, 

kemudian beliau turun (bersujud) lalu 
merenggangkan dan membuka kedua 

tangannya dari kedua sisi badannya, lalu 
mengangkat kepalanya (bangkit) dan 

melipat kaki kirinya dan mendudukinya, 
dan beliau membuka jari jemari kakinya 

jika beliau hendak sujud, lalu beliau sujud 
dan membaca: “Allāhu Akbar”, lalu beliau 
mengangkat kepalanya dan melipat kaki 

kirinya lalu mendudukinya hingga semua 
tulang kembali ke posisinya, kemudian 

beliau mengerjakan seperti itu di rakaat 
yang lainnya. Kemudian jika beliau bangkit 
berdiri dari rakaat kedua, beliau bertakbir 

dan mengangkat kedua tangan hingga 
sejajar dengan kedua bahunya 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

35 
 

 

sebagaimana yang beliau perbuat ketika 
memulai salat, kemudian beliau berbuat 
seperti itu pada seluruh salatnya, hingga 
ketika beliau (hendak bangkit dari) sujud 

yang setelahnya adalah salam, beliau 
mengundurkan posisi kaki kirinya dan 

duduk pada sisi sebelah kiri secara 
tawarruk (dengan posisi kaki kiri masuk ke 

bawah kaki kanan)." Mereka berkata, 
"Engkau benar, demikianlah cara 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
salat." (Sunan Abu Daud, dan redaksi 

aslinya ada di dalam Sahih al-Bukhārī). 

 :احلديث .772
ا محيد عن حممد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أب

صىل -الساعدي، يف عرشة من أصحاب رسول اهلل 
منهم أبو قتادة، قال أبو محيد: أنا  -اهلل عليه وسلم

علُمكم بصالة رسول اهلل 
ى
، -صىل اهلل عليه وسلم-أ

؟ فواهلل ما كنتى بأكرثنا هل تبعا وال أقدمنا  قالوا: فىِلمى
هل صحبة، قال: بىل، قالوا: فاْعِرض، قال: " اكن رسول 

إذا قام إىل الصالة يرفع  -صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
نِْكبىيِْه ، ثم يُكربِّ حىت يىِقره  يديه حىت حُيىاِذيى بهما مى
لك عظم يف موضعه معتدال، ثم يقرأ، ثم يكربِّ فريفع 
نْكبيه، ثم يركع ويضع  يديه حىت حُياذي بهما مى
تىيِْه ىلع ُركبتيه، ثم يعتدل فال يىُصبُّ رأسه وال  رىاحى

ُيْقِنُع ، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع اهلل ملن محده، ثم 
يرفع يديه حىت حُياذي بهما منكبيه معتدال، ثم يقول: 
اهلل أكرب ثم يهوي إىل األرض فُيجايف يديه عن جنبيه، 
ثم يرفع رأسه ويىثيْن رجله اليرسى فيقعد عليها، 
ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول: اهلل 

يرفع رأسه ويىثيْن رجله اليرسى فيقعد عليها أكرب، و
حىت يرجع لك عظم إىل موضعه، ثم يصنع يف األخرى 
مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتني كرب ورفع يديه حىت 
حياذي بهما منكبيه كما كرب عند افتتاح الصالة، ثم 
يصنع ذلك يف بقية صالته حىت إذا اكنت السجدة 

رِّاًك اليت فيها التسليم أخر رجله ا ليرسى وقعد ُمتىوى
-ىلع شقه األيرس، قالوا: صدقت هكذا اكن يصيل 

 .-صىل اهلل عليه وسلم

** 

772. Hadis: 

Dari Muhammad bin 'Amr bin 'Aṭā`, ia berkata: Aku 

pernah mendengar Abu Ḥumaid As-Sā'idī yang berada 

di antara sepuluh orang sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, diantara mereka ada Abu Qatādah. 

Abu Ḥumaid berkata, "Aku lebih mengetahui salat 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dibanding 

kalian." Mereka berkata kepadanya, "Mengapa 

demikian, bukankah kami lebih banyak menyertai 

beliau dan bukankah kami lebih dulu menjadi sahabat 

beliau?" Dia berkata, "Benar." Mereka berkata, "Jika 

demikian, jelaskanlah!" Dia berkata, "Apabila 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak 

mendirikan salat maka beliau mengangkat kedua 

tangannya hingga keduanya sejajar dengan kedua 

bahunya lalu bertakbir hingga setiap tulang berada 

pada tempatnya dengan sempurna lalu membaca (Al-

Fatihah dan surah), kemudian bertakbir lalu beliau 

mengangkat kedua tangannya hingga keduanya 

sejajar dengan kedua bahunya lalu rukuk dan 

meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua 

lututnya, kemudian meluruskan (punggung dan 

kepala), tidak menundukkan kepala dan juga tidak 

menengadah lalu mengangkat kepalanya (bangkit), 

kemudian beliau membaca: “Sami'allāhu li man 

ḥamidah”. Kemudian beliau mengangkat kedua 

tangannya hingga keduanya sejajar dengan 

pundaknya, lalu membaca: “Allāhu Akbar”, kemudian 

beliau turun (bersujud) lalu merenggangkan dan 

membuka kedua tangannya dari kedua sisi badannya, 

lalu mengangkat kepalanya (bangkit) dan melipat kaki 

kirinya dan mendudukinya, dan beliau membuka jari 

jemari kakinya jika beliau hendak sujud, lalu beliau 

sujud dan membaca: “Allāhu Akbar”, lalu beliau 

mengangkat kepalanya dan melipat kaki kirinya lalu 

mendudukinya hingga semua tulang kembali ke 
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posisinya, kemudian beliau mengerjakan seperti itu di 

rakaat yang lainnya. Kemudian jika beliau bangkit 

berdiri dari rakaat kedua, beliau bertakbir dan 

mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan 

kedua bahunya sebagaimana yang beliau perbuat 

ketika memulai salat, kemudian beliau berbuat seperti 

itu pada seluruh salatnya, hingga ketika beliau (hendak 

bangkit dari) sujud yang setelahnya adalah salam, 

beliau mengundurkan posisi kaki kirinya dan duduk 

pada sisi sebelah kiri secara tawarruk (dengan posisi 

kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan)." Mereka berkata, 

"Engkau benar, demikianlah cara Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- salat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صفة صالة انليب صىل اهلل  يبني احلديث الرشيف
عليه وسلم ويه األكمل ملن أراد الصالة ، فذكر فيها 
مجلة من أعمال الصالة من األراكن والواجبات 
واملستحبات من اتلكبري حىت السالم، ويه اكتلايل: 
أنه اكن صىل اهلل عليه وسلم إذا قام إىل الصالة يرفع 

نِْكبىيِْه، ثم ي كرب حىت يديه حىت حُيىاِذيى بهما مى
يسكن لك عظم يف موضعه من اخلشوع معتدال، ثم 
يقرأ، ثم يكرب فريفع يديه حىت حياذي بهما منكبيه، 
تىيِْه ىلع ركبتيه، ثم يعتدل فال  ثم يركع ويضع رىاحى
يرفع رأسه لألىلع وال يزُنهل بل يكون معتداًل، ثم 
يرفع رأسه، فيقول: سمع اهلل ملن محده، ثم يرفع يديه 

بهما منكبيه معتدال، ثم يقول: اهلل أكرب، حىت حياذي 
ثم يهوي إىل األرض فيبعد يديه عن جنبيه، ثم يرفع 
رأسه ويثين رجله اليرسى فيقعد عليها، ويفتح 
أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول: اهلل أكرب، 
ويرفع رأسه ويثين رجله اليرسى فيقعد عليها حىت 

لركعة اثلانية يرجع لك عظم إىل موضعه، ثم يصنع يف ا
مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتني كرب ورفع يديه حىت 
حياذي بهما منكبيه كما كرب عند افتتاح الصالة، ثم 
يصنع كذلك يف بقية صالته، حىت إذا اكنت السجدة 

هكذا يف الرواية، وبني الرشاح -اليت فيها التسليم 
أخر رجله اليرسى  -بأنها اجللسة اليت فيها التسليم

 .د ُمتىوىرِّاًك ىلع شقه األيرسوقع

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang tatacara 

salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang paling 

sempurna bagi siapa saja yang ingin mengerjakan 

salat. Di dalamnya disebutkan setiap gerakan salat 

yang termasuk rukun, wajib, dan sunah-sunah salat 

dari mulai takbīratul-iḥrām hingga salam, yaitu 

sebagaimana berikut ini: Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- apabila beliau hendak salat, beliau 

mengangkat kedua tangannya hingga keduanya 

sejajar dengan kedua bahunya, lalu bertakbir hingga 

setiap tulang kembali kepada posisinya dalam keadaan 

khusyu’ (tenang). Kemudian membaca (Al Fatihah dan 

surah) lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya 

hingga keduanya sejajar dengan kedua bahunya, 

kemudian rukuk dan meletakkan kedua telapak 

tangannya di atas ke dua lututnya kemudian 

meluruskan (punggung dan kepala), tidak 

menengadahkan kepala dan juga tidak 

menundukkannya, akan tetapi lurus, lalu mengangkat 

kepalanya, kemudian beliau membaca: “Sami'allāhu li 

man ḥamidah”. Kemudian beliau mengangkat kedua 

tangannya hingga keduanya sejajar dengan pundak 

lalu membaca: “Allāhu Akbar”, kemudian beliau turun 

(bersujud) ke tanah lalu merenggangkan dan 

menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisi 

badannya, lalu mengangkat kepalanya dan melipat 

kaki kirinya dan mendudukinya, dan beliau membuka 

jari jemari kakinya jika beliau hendak sujud, lalu beliau 

sujud dan membaca: “Allāhu Akbar”, lalu beliau 

mengangkat kepalanya dan melipat kaki kirinya lalu 

mendudukinya hingga semua tulang kembali ke 

posisinya, kemudian beliau mengerjakan seperti itu di 

rakaat yang kedua. Kemudian apabila beliau bangkit 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 رواه أبو داود واللفظ هل وأصله يف ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو محيد عبد الرمحن بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حىت حتاذي منكبيه وتكون بإزائهما -عند تكبرية اإلحرام-جعل يديه حذو منكبيه : يعين: أنه املصيل يرفع يديه  •

نِكبيه : املنكب: هو جمتمع رأس العضد والكتف •  .مى

 .ركبتيه : الركبة: موصل ما بني أسفل الفخذ وأاعيل الساق •

 :فوائد احلديث
 .هلل أكرب"، وال تنعقد الصالة بدونهاوجوب تكبرية اإلحرام بقول: "ا .1

 .استحباب رفع ايلدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام .2

 .استحباب تمكني يديه من ركبتيه أثناء الركوع، وتفريج أصابعه، وأحاديث وضع ايلدين ىلع الركبتني يف الركوع بلغت حد اتلواتر .3

 .، فيكون الرأس بإزاء الظهر، فال يرفعه وال خيفضهاستحباب هرص املصيل ظهره أثناء الركوع؛ ليستوي مع رأسه .4

 مستوًيا ثم يرفع رأسه، ويديه حىت حياذي بهما منكبيه، ويقول اإِلمام واملنفرد: "سمع اهلل ملن محده"، ويقول املأموم: "ربنا ولك احلمد"، ويبىق .5
 .مطمئنًا، راجًعا لك فقار من فقرات الظهر إىل ماكنه

 .ألرض، غري مفرتش ذلراعيه، موجًها أصابع يديه إىل القبلة، غري قابض هلماثم يسجد ويضع كفيه ىلع ا .6

 .يضع قدميه ىلع األرض، مستقباًل بأطراف أصابعه القبلة .7

 .إذا جلس يف التشهد األول فرش رجله اليرسى، وجلس عليها، ونصب ايلمىن مستقباًل بأصابعها القبلة .8

اًك، بأن يقدم رجله اليرسى وخيرجها من حتته، وينصب ايلمىن، ويضع  -ا تشهدانللصالة اليت فيه-إذا جلس يف التهشهد األخري  .9 جلس متورِّ
 .إيلتيه ىلع األرض

 املراجع:املصادر و

 عيىس السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. )سنن الرتمذي( أليب
: تعليق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة البن السنن،. بريوت –قيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم حممد بن عيىس الرتمذي، حت

 الغليل إرواء. الكتب اعلم انلوري، املعايط أبو حتقيق حنبل، بن حممد بن أمحد اهلل عبد أليب حنبل، بن أمحد مسند.  املعايط أيب مكتبة خليل، حممود
  املرام، بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل.   ه1405- اثلانية بريوت، –أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم  ختريج يف

لعبداهلل بن  املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. م2006/ه1427 ، 1 السليمان،ط السالم عبد: بإخراجه اعتىن الفوزان، فوزان بن صالح. د الشيخ رشحه
ه، 1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

 .دار ابن اجلوزي
   (10902) الرقم املوحد:

berdiri dari rakaat kedua, beliau bertakbir dan 

mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan 

bahunya sebagaimana yang beliau perbuat ketika 

memulai salat, kemudian beliau berbuat seperti itu 

pada seluruh salatnya, hingga ketika beliau (hendak 

bangkit dari) sujud yang setelahnya adalah salam, 

beliau mengundurkan posisi kaki kirinya dan duduk 

pada sisi sebelah kiri secara tawarruk (dengan posisi 

kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Berdirilah, aku akan salat untuk  قوموا فألصِّل لكم
(mengimami) kalian۔ 

 :احلديث .773
الٍِك  ىس بِن مى ن

ى
ة » -ريض اهلل عنه-عن أ تىُه ُملىيكى ده أنه جى

ام  -صىل اهلل عليه وسلم-دىعىت رسول اهلل  عى ِلطى
يلِّ لىُكم؟ قال  صى

ُ
كىل ِمنه، ثم قال: قُوُموا فىأِل

ى
نىعتُه، فىأ صى

ىا قد ِصرٍي نلى ُقمُت إىِلى حى ا لُِبس،  أنس: فى اسوىده من ُطوِل مى
حتُه بماء، فقام عليه رسول اهلل  نىضى صىل اهلل عليه -فى

ُجوُز ِمن  -وسلم ُه، والعى رىاءى فُت أنا وايلىتِيُم وى فى وىصى
ىف تىني، ُثمه انرصى كعى ىا رى ىله نلى رىائِنىا، فىصى أن »وملسلم «.  وى

ه  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  مِّ
ُ
صىل به وبِأ

 
ى
نىافىأ لْفى رأةى خى يِن عن يىِميِنه، وأقام المى  «.قىامى

** 

773. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

neneknya, Mulaikah, mengundang Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk menikmati hidangan 

yang ia buat. Lalu beliau makan dari makanan tersebut, 

kemudian bersabda, "Berdirilah kalian, aku akan salat 

untuk (mengimami) kalian." Anas berkata, "Lalu aku 

menuju tikar milik kami yang sudah menghitam karena 

terlalu lama dipakai dan memercikinya dengan air. 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri 

di atas tikar ini, sedang aku dan seorang anak yatim 

berbaris di belakang beliau, dan nenek itu di belakang 

kami. Beliau salat dua rakaat untuk (mengimami) kami, 

kemudian beliau pergi." Dalam riwayat Muslim, "Bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat 

dengannya dan ibunya. Beliau menempatkanku berdiri 

di kanan beliau, dan menempatkan wanita di belakang 

kami". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-دعت مليكة 
لطعام صنعته، وقد جبله اهلل تعاىل ىلع  -عليه وسلم

أىلع املاكرم وأسىم األخالق، ومنها اتلواضع اجلم، 
فاكن ىلع جاللة قدره وعلو ماكنه جييب دعوة الكبري 
والصغري، واذلكر واألنىث، والغين والفقري، يريد بذلك 

قلوب األهداف السامية، واملقاصد اجلليلة من جرب 
ابلائسني، واتلواضع للمساكني، وتعليم اجلاهلني، إىل 
غري ذلك من مقاصده احلميدة، فجاء إىل هذه 
ادلاعية، وأكل من طعامها، ثم اغتنم هذه الفرصة 
يلعلِّم هؤالء املستضعفني اذلين ربما ال يزامحون 
الكبار ىلع جمالسه املباركة، فأمرهم بالقيام يلصيل 

كيفية الصالة، فعمد أنس إىل  بهم، حىت يتعلموا منه
حصري قديم، قد اسود من طول املكث واالستعمال، 

صىل اهلل عليه -فغسله باملاء، فقام عليه رسول اهلل 
يصىل بهم، وصف أنسا، ويتيما معه، صفا  -وسلم

واحدا خلف انليب صىل اهلل عليه وسلم، وصفت 
من وراء أنس وايلتيم،  -صاحبة ادلعوة-العجوز

** 

Mulaikah -raḍiyallāhu 'anhā- mengundang Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk menikmati makanan 

yang ia buat. Allah -Ta'āla- telah menciptakan beliau di 

atas sifat mulia yang paling agung dan akhlak paling 

luhur, di antaranya adalah sifat tawaḍu'. Kendati sangat 

terhormat dan berkedudukan tinggi, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tetap berkenan memenuhi 

undangan orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki 

maupun perempuan, kaya maupun miskin. Dengan 

sikap ini, beliau menginginkan tujuan yang luhur dan 

mulia berupa melipur lara orang-orang yang 

kesusahan, rendah hati pada orang-orang miskin, 

mengajari orang-orang bodoh dan tujuan-tujuan terpuji 

lainnya. Maka beliau datang pada wanita yang 

mengundang ini dan makan hidangannya. Kemudian 

beliau menggunakan kesempatan ini untuk mengajari 

orang-orang lemah ini yang bisa jadi tidak berani 

berdesak-desakan dengan orang-orang besar di 

majlis-majlis beliau yang penuh berkah. Beliau 

memerintah mereka berdiri supaya beliau bisa salat 

mengimami mereka, agar mereka belajar tata cara 

salat dari beliau. Lalu Anas menuju ke selembar tikar 

yang usang, warnanya telah menghitam karena telah 

berumur dan lama dipakai dan mencucinya dengan air. 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 .الرواية األوىل: متفق عليها. والرواية اثلانية: رواها مسلم راوي احلديث:

ىس بن مالك  اتلخريج: ن
ى
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اٍء : انلضح الرش، وقد يراد به الغسل • ْحتُُه بِمى نىضى  .فى

ارية • ةى : يه بنت مالك بن عدي األنصارية انلجه  .ُملىيْكى

 .دىعىت رىُسولى اَّلله : طلبت حضوره •

 .و حللول الربكة يف مزنلكملكم : ألجلكم؛ تلعليمكم أ •

ِصرٍي : فراش منسوج من سعف انلخل •  .حى

ا لُِبسى : طول مدة ما استُعمل •  .ُطوِل مى

.العجوز: املرأة -صىل اهلل عليه وسلم-ايلتيم والعجوز : ايلتيم: من مات أبوه قبل بلوغه، واملراد به: ضمرية بن أيب ضمرية احلمريي موىل انليب  •
 .الكبرية السن، واملراد بها: مليكة

 .ثم انرصف : رجع من عندهم •

ْن يىِميِنِه : أوقفين للصالة معه • يِن عى قىامى
ى
 .أ

 .املرأة : أم أنس •

 :فوائد احلديث
 .من اتلواضع، وإجابة  دعوة ادلايع، ولو اكن امرأة -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه  .1

 .صحة مصافة اذلي لم يبلغ يف الصالة؛ ألنه ايلتيم يطلق ىلع من مات أبوه ولم يبلغ .2

 .األفضل يف موقف املأمومني، أن يكونوا خلف اإلمام .3

 .موقف املرأة، يكون خلف الرجال .4

 .نلوافل اليت لم يرشع هلا اجتماع، إذا لم يتخذ ذلك اعدة مستمرةجواز االجتماع يف ا .5

 .جواز الصالة، لقصد اتلعليم بها، أو غري ذلك من املقاصد ادلينية انلافعة املفيدة .6

 .، وكرم خلقه-صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .7

لوبهم، ما لم تكن ويلمة عرس، فعند ذلك جتب إجابة استحباب إجابة دعوة ادلايع، السيما ملن حيصل بإجابته جرب خواطرهم، وتطمني ق .8
 .ادلعوة

 .االفرتاش يسىم لبسا .9

 .عناية اإلسالم بمنع االختالط .10

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تنبيه األفهام رشح 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10ه: حممد صبيح بن حسن حالق، طوخرج أحاديثه وصنع فهارس

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة ألحاكم، البن عثيمني، ط

صىل اهلل -فصىل بهم ركعتني، ثم انرصف  تصيل معهم،
صىل -بعد أن قام حبق ادلعوة واتلعليم  -عليه وسلم

، ومنه اهلل علينا باتباعه يف أفعاهل -اهلل عليه وسلم
 .وأخالقه

di atas tikar itu guna memimpin mereka salat. Beliau 

membariskan Anas dan seorang anak yatim dalam 

satu saf di belakang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Sedang wanita tua tersebut -yakni yang mengundang 

beliau- berbaris di belakang Anas dan anak yatim itu, 

ia salat bersama mereka. Kemudian Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pergi setelah memenuhi 

undangan dan mengajari mereka, dan Allah telah 

menganugerahi kita dengan mengikuti perbuatan serta 

akhlak beliau. 
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 ـه. صحيح  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط دراسة وحتقيق:
ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1423، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، مسلم
   (3324) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

فَاَء اهلل ىلَعَ َرُسوهِلِ 
َ
ا أ َواُل بَِِن انلبِضريِ: ِممب مي

َ
ََكنَتي أ
ا لَمي يُوِجفي  -صىل اهلل عليه وسلم-  ِممب

لُِموَن َعلَييِه ِِبَييٍل َوال رََِكٍب   اليُمسي
 

Harta benda Bani Naḍīr adalah fa`i 
(pemberian Allah) kepada Rasul-Nya -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat kaum 

Muslimin tidak memacu kuda dan 
kendaraan perang 

 :احلديث .774
اكنت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

فىاءى اهلل ىلع رسوهل أموال بىيِن 
ى
ا أ صىل اهلل - انلهِضرِي: ِممه

ال  -عليه وسلم ا لم يُوِجْف املْسلمون عليه ِِبىيٍْل وى ِممه
ٍب واكنت لرسول اهلل خالصاً، فاكن رسول اهلل -ِراكى

نىًة، ُثمه جيعل  -صىل اهلل عليه وسلم ْهِلِه سى
ى
ْعِزُل نفقة أ يى

اِع، وىالسالِح  ا بيق يف الُْكرى ًة يِف سبيل اهلل مى عز -ُعده
 .«-وجل

** 

774. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khaṭṭab -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Harta benda Bani Naḍīr adalah fa`i 

(pemberian Allah) kepada Rasul-Nya -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- saat kaum Muslimin tidak memacu kuda 

dan kendaraan perang. Harta fa`i itu murni milik 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka beliau 

menyisihkan untuk nafkah keluarganya selama 

setahun, dan sisanya untuk tungganggan dan 

peralatan perang di jalan Allah." 

 يحصح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املدينة مهاجراً،  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا قدم انليب 
وجد حوهلا طوائف من ايلهود، فوادعهم وهادنهم، 
ىلع أن يبقيهم ىلع دينهم، وال حياربوه، وال يعينوا 
ُدوا. فقتل رجل من الصحابة يقال هل عمرو  عليه عى

رجلني من بىن  -ريض اهلل عنه-بن أمية الضمري 
-هما من أعداء املسلمني. فتحمل انليب اعمر، يظن

دية الرجلني، وخرج إىل قرية  -صىل اهلل عليه وسلم
بىن انلضري يستعينهم ىلع ادليتني. فبينما هو جالس 
يف أحد أسواقهم ينتظر إاعنتهم، إذ نكثوا العهد 
وأرادوا قتله. فجاءه الويح من السماء بغدرهم، 

ن من فخرج من قريتهم ُموِهماً هلم وللحارضي
أصحابه أنه قام لقضاء حاجته، وتوجه إىل املدينة. 
فلما أبطأ ىلع أصحابه، خرجوا يف أثره فأخربهم بغدر 

ُهُم اهلل تعاىل -ايلهود وحارصهم يف قريتهم ستة  -قبهحى
ة  أيام، حىت تمه االتفاق ىلع أن خيرجوا إىل الشام واحِلريى

يْئاً بارداً، حصل ب . فاكنت أمواهلم فى ى يربى ال مشقة وخى
تلحق املسلمني، إذ لم يُوِجُفوا عليه ِبيل وال راكب. 

ُر منها رسول اهلل  خِّ -فاكنت أمواهلم هلل ولرسوهل، يىدى
قوت أهله ملدة سنة، ويرصف  -صىل اهلل عليه وسلم

ابلايق يف مصالح املسلمني العامة، وأوالها يف ذلك 

** 

Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hijrah ke 

Madinah, maka beliau menemukan beberapa 

komunitas Yahudi. Beliau berdamai dengan mereka, 

yaitu dengan membiarkan mereka tetap di atas ajaran 

agama mereka, mereka tidak boleh memeranginya, 

dan tidak menolong musuh-musuhnya untuk 

mengalahkannya. Seorang sahabat yang bernama 

'Amru bin Umayyah Aḍ-Ḍamri -raḍiyallāhu 'anhu- 

membunuh dua orang dari Bani 'Āmir yang keduanya 

dikira sebagai musuh kaum Muslimin. Maka Rasulullah 

lah yang menanggung diat kedua orang tersebut dan 

beliau keluar menuju perkampungan Bani Naḍīr untuk 

meminta bantuan mereka guna membayar diat dua 

orang yang terbunuh. Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- duduk-duduk di pasar mereka sambil 

menanti bantuan mereka, tiba-tiba mereka merusak 

perjanjian dan hendak membunuh beliau. Seketika itu 

datanglah wahyu dari Allah memberitahukan 

pengkhianatan mereka. Maka, beliau segera keluar 

meninggalkan perkampungan mereka dengan 

memperlihatkan kepada mereka dan para sahabat 

seolah-olah beliau ingin membuang hajat, dan 

langsung menuju Madinah. Ketika sudah lama beliau 

belum juga kembali, maka para sahabat menyusul 

beliau, maka beliau pun memberitahukan kepada 

mereka bahwa orang-orang Yahudi itu telah berkhianat 

dan bersekongkol -semoga Allah menjelekkan mereka- 

hendak membunuh beliau. Setelah itu beliau 

mengepung perkampungan Yahudi Bani Naḍīr selama 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطه

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .املدينةبين انلضري : إحدى طوائف ايلهود اذلين سكنوا قرب  •

 .لم يوجف : اإلجياف: اإلِساع يف السري •

 .ِراكب : يه اإلبل •

 .الُكراع : اسم للخيل •

 .مما أفاء اهلل : اليفء: الرجوع، سيم به املال اذلي أخذ من الكفار بغري قتال؛ ألنه رُده ملصالح املسلمني •

 :فوائد احلديث
ة وال مشقة تلحق املسلمني املجاهدين.فلك ما اكن مثلها مما أن أموال بىن انلضري صارت فيئا ملصالح املسلمني العامة، إذ حصلت بال ُكف .1

 .تركه الكفار فزاع من املسلمني، أو صوحلوا ىلع أنها نلا، واجلزية واخلراج، فهو ملصالح املسلمني العامة

 .حيق لإلمام من اليفء ما يكفيه ويكيف من يمون .2

 .لمني املصالح انلافعة، ويبدأ باألهم فاألهم، وللك وقت ما يناسبهأن يتحرى اإلمام يف رصف اليفء وكذلك رصف ما يف بيت مال املس .3

 .أىلع املتولكني، وقد ادخر قوت أهله -صىل اهلل عليه وسلم-فإن انليب  -تعاىل-جواز اّدخار القوت، وأنه ال يناىف اتلولك ىلع اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

رص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلا -1
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  -2ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
ه. 1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية  -4ه. 1426األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -ليه وسلمصىل اهلل ع-عمدة األحاكم من الكم خري األنام  -5
 .ه1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

   (2983) الرقم املوحد:

الوقت ُعدةُ اجلهاد من اخليل والسالح، وللك وقت ما 
 .اسبه من املصارف للمصالح العامةين

enam hari sampai ada kesepakatan mereka harus 

pergi ke Syām, Ḥirah, dan Khaibar. Dan harta benda 

mereka menjadi fa`i (rampasan) tanpa perang dan 

susah payah kaum Muslimin, karena mereka tidak 

memacu kuda dan kendaraan perang. Harta benda 

orang Yahudi itu menjadi milik Allah dan Rasul-Nya. 

Lalu Rasulullah menyediakan nafkah setahun untuk 

keluarganya. Dan sisanya untuk kepentingan umum 

kamum Muslimin, terutama sekali pada waktu itu 

adalah peralatan perang, seperti kuda dan senjata. 

Dan setiap masa pasti ada hal yang paling sesuai 

dalam rangka memenuhi kepentingan umum ini. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطه
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نفر : اسم يُطلق ىلع انلاس ُكهم، وىلع دون العرشة من الرجال خاصة •

 .الك : أداة ردع وزجر؛ أي: انتهوا •

 .رأيته : الظاهر أنه صىل اهلل عليه سلم اطلع ىلع ما يكون من حاهل يوم القيامة نتيجة خيانته •

 .بردة : ثوب خمطط •

 عباءة : نوع من املالبس •

 .غلهها : من الغلول، وهو األخذ من الغنائم قبل قسمتها ىلع وجه الرسقة •

 :فوائد احلديث
 .ِعظم ذنب اخليانة يف األموال العامة وشدة عقابها .1

 .بيل اهلل تعاىل ال تكفر حقوق العبادالشهادة يف س .2

، إيِنِّ  وي َعَباَءةٍ  ّلََكب
َ
ُتُه يِف انلبارِ يِف بُريَدٍة َغلبَها أ يي

َ
  َرأ

Tidak, sesungguhnya aku melihatnya di 
neraka mengenakan pakaian atau mantel 

yang diambilnya. 

 :احلديث .775
مرفواعً: ملا اكن  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

ٌر من أصحاب انليب  صىل اهلل -يوم خيرب أقبل نىفى
فقالوا: فالن شهيد وفالن شهيد. حىت  -لمعليه و س

وا ىلع رجل فقالوا: فالن شهيد. فقال انليب  رُّ صىل -مى
ا -اهلل عليه وسلم لههى ٍة غى ْيتُُه يف انلار يف بُْردى

ى
: "الك إين رىأ

 أو عباءة".

** 

775. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu 'Anhu secara 

marfu', Seusai perang khaibar sejumlah sahabat 

pulang dari peperangan dan mereka mengatakan si 

Fulan syahid, si Fulan syahid hingga mereka melewati 

seseorang lalu mereka berkata, Fulan mati syahid. Lalu 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: ”Tidak, 

aku melihatnya masuk neraka karena pakaian atau 

mantel yang diambilnya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: ملا اكن يوم -ريض اهلل عنه-قال عمر بن اخلطاب 
صىل اهلل -غزوة خيرب أقبل أناس من أصحاب انليب 

وهم  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع انليب  -عليه وسلم
ن شهيد، فالن شهيد حىت مروا ىلع رجل يقولون: فال

صىل اهلل عليه -فقالوا: فالن شهيد، فقال انليب 
: الك إين رأيته يف انلار بسبب عباءة قد كتمها -وسلم

يريد أن خيتص بها نلفسه، فُعذب بها يف نار جهنم، 
وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة ويه الشهادة يف 

 .-عز وجل-سبيل اهلل 

** 

Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu 'Anhu berkata, 

"Saat usai perang Khaibar ada sekelompok sahabat 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam datang 

kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

lalu mengatakan, "Fulan mati syahid. Fulan mati syahid 

hingga mereka melewati seseorang lalu berkata, 

"Fulan mati syahid." Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak, sesungguhnya aku 

melihatnya berada di neraka akibat mantel yang 

disembunyikannya dengan maksud khusus untuk 

dirinya sehingga ia disiksa karenanya di dalam neraka 

Jahannam. Dengan demikian, hilanglah darinya 

predikat terhormat, yaitu mati syahid di jalan Allah 

'Azza wa Jalla." 
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 .إكرام اهلل تعاىل لرسوهل صىل اهلل عليه وسلم حيث أطلعه ىلع خواتيم بعض العباد .3

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  -بريوت. -ق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريبالفاحلني لطر

بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1407، الرابعة عرش

 .ه1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1417
   (4238) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < صدقة اتلطوعالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة  اتلصنيف:

 .رواه ابن ماجه واإلمام أمحد، وذكره ابلخاري يف صحيحه تعليًقاجمزوًما به بلفظ اإلمام أمحد راوي احلديث:

ْمِرو بن العاص  اتلخريج:   -نهماريض اهلل ع-عبد اهلل بن عى
 .مسند اإلمام أمحد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
قوا : الصدقة: يه العطية تُبْتىَغى بها املثوبة من اهلل تعاىل •  .تصده

ىف: جماوزة احلد املباح • ىف : الرسه  .ِسى

ِيلىة : تكرب •  .خمى

ٍف، وال  ، وتصدقي يف غري ََسَ ، والبسي ، وارشبي لُكي
  ََمِييلَة

Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan 
bersedekahlah dengan tidak berlebih-

lebihan dan tidak sombong! 

 :احلديث .776
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
ده  تىصى ُبوا، وى رْيى مرفواعً: "ُُكُوا، وىارْشى قُوا، وىالْبىُسوا، غى

ىف". ِيلىة، وىالى ِسى  خمى

** 

776. Hadis: 

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash -raḍiyallāhu 

'anhuma- secara marfū', "Makanlah, minumlah, 

berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa sombong dan 

tidak berlebih-lebihan"! 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

دل هذا احلديث ىلع حتريم اإلِساف يف املأكل 
واملرشب وامللبس واألمر باتلصدق من غري رياء وال 

أو سمعة، وحقيقة اإلِساف جماوزة احلد يف لك فعل 
قول وهو يف اإلنفاق أشهر.  واحلديث مأخوذ من قوهل 

[ 31تعاىل: }ولكوا وارشبوا وال ترسفوا{ ]األعراف: 
وفيه حتريم اخليالء والكرب.  وهذا احلديث جامع 
لفضائل تدبري اإلنسان نفسه، وفيه مصالح انلفس 
واجلسد يف ادلنيا واآلخرة، فإن الرسف يف لك يشء 

شة، ويؤدي إىل اإلتالف مرض باجلسد ومرض باملعي
فيرض بانلفس إذا اكنت تابعة للجسد يف أكرث 
األحوال، واملخيلة ترض بانلفس حيث تكسبها 
العجب، وترض باآلخرة حيث تكسب اإلثم، 
وبادلنيا حيث تكسب املقت من انلاس، وقد علق 

لك ما شئت وارشب ما »ابلخاري عن ابن عباس 
 .«شئت ما أخطأتك اثنتان ِسف وخميلة

** 

Hadis ini menunjukkan pengharaman berlebih-lebihan 

dalam makan, minum dan pakaian serta perintah untuk 

bersedekah tanpa riya dan ingin popularitas. Hakekat 

berlebih-lebihan adalah melampaui batas dalam setiap 

perbuatan atau ucapan, dan itu lebih terkenal dalam 

infak. Hadis ini diambil dari firman Allah -Ta'ālā-, 

"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan." (Al-

A'rāf: 31). Hadis ini juga mengandung pengharaman 

sombong dan takabur. Hadis tersebut mencakup 

keutamaan-keutamaan pengaturan manusia terhadap 

dirinya, dan mengandung kemaslahatan jiwa dan raga 

di dunia dan akhirat. Sesungguhnya berlebihan dalam 

segala sesuatu itu membahayakan tubuh dan 

membahayakan kehidupan, serta menyebabkan 

kerusakan. Dapat membahayakan jiwa apabila jiwa 

mengikuti tubuh dalam banyak keadaan. 

Kesombongan dapat membahayakan jiwa karena 

mendatangkan ketakaburan, dan membahayakan di 

akhirat karena mendatangkan dosa. Sedangkan di 

dunia mendatangkan kebencian manusia. Imam 

Bukhari memberikan komentar dari Ibnu Abbas, 

"Makanlah sesukamu dan minumlah sesukamu tapi 

jangan lakukan dua kesalahan, yaitu berlebihan dan 

sombong!" 
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 :فوائد احلديث
 .يف هذا احلديث قاعدة مهمة يف االقتصاد .1

 .والرشب من مالذ ادلنيا املباحة إباحة األكل .2

 .وجوب اجتناب اإلِساف واتلكرب .3

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، 1427، الرسالة، بريوت، 1تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، ط
ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام، ملحمد بن إسماعيل بن 1423، مكة املكّرمة، ، مكتبة األسدي5لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، ط

م  صالح الصنعاين، دار احلديث. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأ

إلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د ه. مسند ا1427، املكتبة اإلسالمية، 1إِساء بنت عرفة، ط
ه. سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد  1421، مؤسسة الرسالة، 1عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف:  -ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  فيصل عيىس -ابلايق دار إحياء الكتب العربية 
م. اجلامع الصحيح، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل  2001 - ـه 1421د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

، 3ه. مشاكة املصابيح للتربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط1422دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، 
 .ه1432، دار ابن اجلوزي، 1م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل بن صالح الفوزان، ط1985املكتب اإلساليم، بريوت، 

   (5363) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 < حد اخلمرالفقه وأصوهل < احلدود  اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب

 .متفق عليه راوي احلديث:

  - عنهماريض اهلل-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ابلتع : نبيذ العسل •

 :فوائد احلديث
 .تعليق احلرمة ىلع اإلساكر، فلك مسكر حرام، وجيب ىلع من تناوهل حد اخلمر ولو اكن القدر اذلي أخذه ال يسكر .1

 يب السائل بزيادة عن ما سأل عنه إذا اكن ذلك مما حيتاج إيله السائلأن املفيت جي .2

 .أنه ال فرق بني قليل املسكر وكثريه يف اتلحريم .3

 .حتريم ما يسكر ولو لم يكن رشابا, فيدخل يف ذلك احلشيشة وغريها .4

 املراجع:املصادر و

 -ه. 1422نية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطا1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد  - ـه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2ادر األرناؤوط، طالغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق

َكَر َفُهَو َحرَام   سي
َ
اٍب أ  Segala minuman yang memabukkan adalah  لُكُّ رَشَ

haram 

 :احلديث .777
نه رسول اهلل»عن اعئشة ريض اهلل عنها: 

ى
صىل اهلل -أ

ر   -عليه وسلم ْسكى
ى
اٍب أ ى ُسئِل عن ابْلِتِْع؟ فقال: لك رشى

امٌ فهو حى   .«رى

** 

777. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya tentang al-bit'u 

(minuman fermentasi madu yang memabukkan). Maka 

beliau menjawab, "Segala minuman yang 

memabukkan adalah haram." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن رشب ابلتع  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل انليب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-اذلي هو نبيذ العسل، فأىت 

جبواب اعم شامل، مفاده أنه ال عربة باختالف 
األسماء، ما دام املعىن واحداً، واحلقيقة واحدة. فلك 

م ، من أي نوع أخذ. وهو رشاب أسكر، فهو مخر حمره
ِمه  وحسن بيانه  -صىل اهلل عليه وسلم-من جوامع ُكى

عن ربه، وهلذا جاء من العلم يف مدة بعثته بما يسعد 
 .البرشية يف ادلنيا واآلخرة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya tentang al-

bit'u yang merupakan minuman memabukkan dari hasil 

fermentasi madu. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberikan jawaban yang komprehensif yang 

intinya; tidak perlu mempedulikan perbedaan nama 

selagi substansi dan hakikatnya sama. Setiap 

minuman yang memabukkan adalah khamer yang 

diharamkan meskipun dibuat dari jenis apapun. 

Jawaban beliau ini termasuk Jawāmi'ul Kalim 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (ucapan yang 

singkat namun bermakna luas dan padat), dan 

termasuk keindahan penjelasan beliau yang berasal 

dari Rabb-nya. Oleh sebab itu, selama masa 

kerasulannya yang singkat, beliau sukses 

menyebarkan berbagai ilmu yang mampu 

membahagiakan manusia di dunia dan akhirat. 
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، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط -ه. 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط - ـه 1408
، مكتبة 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه -ه 1381

 .ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -الصحابة، اإلمارات 
   (2952) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

ِّب اجلىْريِم  اتلخريج: ُم بن ُمرضى   -ريض اهلل عنه-زىْهدى
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تىيم اهلل : هم بطن من إحدى قبائل العرب •

لُمه : ُكِمٌة بمعىن ادلعوة إىل اليشء •  .هى

قىّفى  • دى وتىوى عىن تىرىده  : بمى
ى
أ تىلىكه  .فى

 :فوائد احلديث
 .ِحّل أكل حلم ادلجاج ألنه من الطيبات .1

ع، وال ينبِغ اختاذ الرتف اعدة دائمة، ئلال يألفه، فال يصرب عنهجواز الرتف املنضبط يف املأكل واملرشب وامللبس، وأنه هذا غري من .2  .اٍف للرشه

 املراجع:املصادر و

-ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط-
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم -ه. 1423الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  دار إحياء 

، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة 2لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

 -ريض اهلل عنه-ُكنبا عند أيب موىس األشعرّي 
 ِ   َدٍة، وعليها حَليُم َدَجاٍج فََداَع بَِمائ

Kami berada di sisi Abu Musa Al-Asy'ari -
raḍiyallāhu 'anhu- lalu dia meminta 

suguhan hidangan dan di atasnya daging 
ayam. 

 :احلديث .778
 : ٍِّب اجْلىْريم قالى م بن ُمرضى كنا عند أيب موَس »عن زىْهدى

األشعري، فداع بمائدة وعليها حلم دجاج، فدخل 
وىايِل، فقال هل: رجل من  ِبيٌه بِالمى مْحىُر، شى

ى
بين تىيِْم اهلل أ

، فإين رأيُت رسول اهلل  لُمه ، فقال هل: هى
ى
أ تىلىكه ، فى لُمه -هى

 «.يأكل منه -صىل اهلل عليه وسلم

** 

778. Hadis: 

Dari Zahdam bin Muḍarrib Al-Jarmi, ia berkata, "Kami 

berada di sisi Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- 

lalu dia meminta suguhan hidangan dan di atasnya 

daging ayam. Lantas seorang lelaki dari Bani Taimullāh 

datang; dia berkulit merah menyerupai orang non-Arab. 

Abu Musa Al-Asy'ari berkata kepadanya, "Kemarilah." 

Orang itu tetap di tempatnya. Abu Musa Al-Asy'ari 

berkata lagi, "Kemarilah. Sesungguhnya aku pernah 

melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memakannya (daging ayam)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ِّب اجلىْريِم أنه  ُم بن ُمرضى اكن هو وقوم معه يروي زىْهدى
ة فِِجء بها إيلهم  اع بمائدى عند أيب موَس األشعري، فدى
وعليها حلم دجاج، فدخل رجل ِمْن بىيِن تىيم اهلل أمْحر 

،  فقال هل أبو -يعين األاعجم-اللون شبيه باملوايل 
موَس داعيًا هل إىل الطعام: هلم إىل الغداء فتلكأ وأىب 

يت رسول اهلل يأكل أن يأيت، فقال هل أبو موَس: إين رأ
 .منه

** 

Zahdam bin Muḍarrib Al-Jarmi meriwayatkan bahwa 

dia bersama kaumnya berada bersama Abu Musa Al-

Asy'ari. Lantas Abu Musa Al-Asy'ari meminta suguhan 

hidangan untuk mereka dan di atas hidangan itu ada 

daging ayam. Tiba-tiba masuklah seorang lelaki dari 

Bani Taimullāh berkulit merah menyerupai orang non-

Arab. Abu Musa mengajak orang itu makan, "Mari 

makan siang." Orang itu tetap di tempatnya dan 

menolak untuk datang." Lantas Abu Musa berkata 

kepadanya, "Sesungguhnya aku pernah melihat 

Rasulullah memakannya (daging ayam)." 
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تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج -ه. 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط-ه.  1408قرطبة، 
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

   (2975) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 < سنن وآداب الوضوءالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء  اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نعد : نُهيِّئ •

 .طهوره : أي: املاء اذلي يتطهر به •

 .يبعثه : يوقظه من نومه •

 .يتسوك : ينظف فمه وأسنانه بالسواك •

 :فوائد احلديث
 .استحباب التسوك قبل الوضوء، وقبل الصالة، وعند القيام من انلوم .1

 .من تهيئة ما يلزمه للطاعة والعبادة -اهلل عليه وسلمصىل -به، وحرصهن ىلع ما يريض انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-عناية أزواج انليب  .2

 .خدمة املرأة لزوجها .3

 .جواز االستعانة باآلخرين إلعداد الطهور .4

 .استحباب اتلأهب للعبادة قبل وقتها واالعتناء بها .5

فُها كيف شاء، ويف اآلية: )فيمسك اليت قىض عليها املوت ويرسل -تعاىل-أن أرواح العباد بيد اهلل  .6 ِّ  .األخرى( يرُصى

 -صىل اهلل عليه وسلم-ُكنبا نُِعدُّ لرسول اهلل 
ِسَواَكُه َوَطُهورَهُ، َفَيبيَعُثُه اهلل ما شاء أن َيبيَعَثُه من 

أ ويُصِّل  الليل، َفَيتََسوبُك، ويتوضب
 

Kami biasa menyiapkan untuk Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- siwaknya dan 

air untuk bersuci. Lantas Allah 
membangunkannya sesuai kehendak-Nya 
di sebagian malam lalu beliau bersiwak, 

wudu dan salat. 

 :احلديث .779
، قالت: ُكنها نُِعدُّ لرسول -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ثُُه  -لمصىل اهلل عليه وس-اهلل  يىبْعى ُهورىُه، فى ُه وىطى اكى ِسوى
أ  وهُك، ويتوضه يىتىسى ثىُه من الليل، فى بْعى اهلل ما شاء أن يى

 وُيصيل.

** 

779. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Kami biasa 

menyiapkan untuk Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- siwaknya dan air untuk bersuci. Lantas Allah 

membangunkannya sesuai kehendak-Nya di sebagian 

malam lalu beliau bersiwak, wudu dan salat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يِّئ للنيب  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة  أنها اكنت ُتهى
ِسواكه واملاء اذلي يتوضأ به  -صىل اهلل عليه وسلم-

من نومه يف  -تبارك وتعاىل-من الليل، ثم يوقظه اهلل 
لْك أسنانه  ىع يف دى أي وقت من الليل، فإذا استيقظ رشى
بالسواك؛ لزُييل به راحئة الفم اليت حتدث اعدة بسبب 

م، ثم يتوضأ وضوءه للصالة، ثم يصيل صالة انلو
 .الليل

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengabarkan bahwa dirinya 

biasa menyiapkan untuk Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- siwaknya dan air yang digunakan untuk 

berwudu di malam hari. Kemudian Allah -Tabāraka wa 

Ta'ālā- membangunkannya dari tidurnya kapan pun di 

malam hari. Apabila sudah bangun, beliau segera 

menyikat giginya dengan siwak untuk menghilangkan 

bau mulut yang biasanya disebabkan oleh tidur. 

Setelah itu beliau berwudu sebagaimana wudu untuk 

salat lalu melaksanakan salat malam. 
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بُّه صىله  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .7 ه رى ظى  .لم يىكن يُوقظ للصالة بالليل، بل مىت ما أْيقى

صىل اهلل عليه -أنه ال ينتقض وضوؤه بانلوم؛ لقوهل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلوم ناقض للوضوء، وهذا هو األصل، لكن من خصوصياته  .8
يْ  -وسلم ه تىنىامان وال ينام قليب".وعليه حيمل حديث ابلاب ىلع االختيار؛ وهلذا قال احلافظ ابن حجر كما يف الصحيحني : "إن عى : -رمحه اهلل-ينى

 .""اكن ربما تىوضأ إذا قام من انلوم، وربما لم يتوضأ

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني من الكم سيد ه. 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج 1428املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة ه.  1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1407من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 

   (3758) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < مبطالت الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-زيد بن أْرقىم  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
م يف قانتني : للُقنُوت عدة معان، منها: الطاعة، واخلشوع، وادلاعء وطول القيام والسكوت، وهو املراد هنا، فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن  • الالكى

 .الصالة، وأمرهم بالسكوت

ُكّنا نتلكم يف الصًلة، يَُكلُِّم الرجل صاحبه، وهو 
هلل إىل جنبه يف الصًلة، حىت نزلت }وقوموا 

نَا بالسكوت و نُِهيَنا عن الالكم ِمري
ُ
 قانتني{؛ فَأ

 

Kami dahulu biasa berbicara ketika salat, 
di mana seseorang bicara pada kawannya 

yang ada di sampingnya ketika salat, hingga 
turun ayat, "Dan berdirilah karena Allah 
(dalam salatmu) dengan khusyuk." Maka 

kami diperintahkan diam dan dilarang 
bericara". 

 :احلديث .780
مى ريض اهلل عنه قال:  ْرقى

ى
ْيد بن أ ُكّنا نتلكم يف »عن زى

لُِّم الرجل صاحبه، وهو إىل جنبه يف  الصالة، يُكى
ِمْرنىا 

ُ
الصالة، حىت نزلت ))وقوموا هلل قانتني((؛ فىأ

 «.بالسكوت ونُِهينىا عن الالكم

** 

780. Hadis: 

Dari Zaid bin Arqam -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Kami dahulu biasa berbicara ketika salat, di mana 

seseorang bicara pada kawannya yang ada di 

sampingnya ketika salat, hingga turun ayat, "Dan 

berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan 

khusyuk." Maka kami diperintahkan diam dan dilarang 

bericara". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الصالة ِصلة بني العبد وربه؛ فال ينبِغ أن يتشاغل 
املصيل بغري مناجاة اهلل ،فيخرب زيد بن أرقم ريض اهلل 
عنه أن املسلمني اكنوا يف بدء أمرهم يتلكمون يف 

إىل الالكم، فقد اكن أحدهم الصالة بقدر حاجتهم 
يكلم صاحبه جبانبه يف حاجته، واكن ىلع مسمع من 
انليب صىل اهلل عليه وسلم، ولم ينكر عليهم. وملا اكن 
يف الصالة شغل بمناجاة اهلل عن الالكم مع 
املخلوقني، أمرهم اهلل تبارك وتعاىل باملحافظة ىلع 
 الصالة وأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الالكم، فأنزل

لىوىاِت وىالّصالِة الوُسطى  ى الصه اِفُظوا ىلعى اهلل تعاىل: }حى
{. فعرف الصحابة منها نهيهم عن  قُوُموا هلل قىانِِتنيى وى

 .الالكم يف الصالة فانتهوا، ريض اهلل عنهم

** 

Salat adalah komunikasi antara hamba dan Rabbnya. 

Maka tidak sepantasnya orang yang salat sibuk 

dengan selain munajat pada Allah. Zaid bin Arqam -

raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa kaum Muslimin 

dahulu, di masa awal Islam, berbicara ketika salat 

sesuai kebutuhan mereka dalam bicara. Seorang dari 

mereka biasa bicara dengan kawannya yang ada di 

sampingnya terkait kebutuhannya. Itu didengar oleh 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan beliau tidak 

mengingkarinya. Karena salat itu adalah kesibukan 

bermunajat kepada Allah dari bicara dengan sesama 

makhluk, Allah -Tabāraka wa Ta'ālā- memerintah 

mereka memelihara salat dan diam, serta melarang 

mereka berbicara. Maka Allah menurunkan ayat, 

"Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat 

wuṣṭā. Dan berdirilah karena Allah (dalam salatmu) 

dengan khusyuk." (Al-Baqarah: 238). Dari ayat ini para 

sahabat mengetahui larangan bicara ketika salat 

sehingga mereka berhenti melakukannya -raḍiyallāhu 

'anhum-. 
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 .نتلكم : أي خلف انليب صىل اهلل عليه وسلم كنا •

لُِّم الرجل صاحبه : أي يف حاجته •  .يكى

 .وقوموا هلل : أي ألجله •

ِمرنا : أمرنا اهلل أو رسوهل تنفيذا لآلية •
ُ
 .فأ

 .بالسكوت : الكف عن الكم انلاس ال لك الالكم؛ ألن الصالة فيها قراءة وذكر وداعء •

 . عليه وسلمنُِهينا : نهانا رسول اهلل صىل اهلل •

 .الالكم : أي الكم انلاس •

 :فوائد احلديث
 .اكن الالكم يف الصالة أول اإلسالم مباحا بقدر احلاجة إيله .1

 .االحتجاج بقول الصحايب يف سبب الزنول، كما أنه حجة يف غريه .2

{. من العامد، وهو اذلي يعلم أنه يف  .3 قُوُموا هلل قىانِِتنيى  .صالة، وأن الالكم فيها حمرمحتريم الالكم يف الصالة بعد نزول قوهل تعاىل: }وى

 .ُمْفِسد للصالة؛ ألن انليه يقتيض الفساد -مع حرمته-أن الالكم  .4

 .أن القنوت املذكور يف هذه اآلية، مراد به السكوت، كما فهمه الصحابة، وعملوا بمقتضاه يف زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم .5

 .اهلل يف هذه العبادة، واتلذُلذ بمناجاته فىليُْحرىْص ىلع هذا املعىن السايم أن املعىن اذلي حرم من أجله الالكم، هو طلب اإلقبال ىلع .6

 .رصاحة النسخ يف مثل هذا احلديث اذلي مجع بني انلاسخ واملنسوخ .7

 .احلكمة يف الترشيع حيث اكن الالكم مباحا ثم حرم .8

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
وىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األ2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. 1435م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 2005ه، 1426
دة األحاكم، فيصل بن ه. خالصة الالكم رشح عم1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة 1992ه، 1412عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 
احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (5204) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < مصارف الزاكة اتلصنيف:

 .الرواية األوىل: متفق عليه. الرواية اثلانية: رواها مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادل اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وجوبه  تمر الصدقة : ما مُجع من زاكة اتلمر، والزاكة يف االصطالح: تطلق ىلع أداء حق جيب يف أموال خمصوصة ىلع وجه خمصوص، ويعترب يف •

 .احلول وانلصاب

 .صِبيًّا -ريض اهلل عنه-كخ كخ : ُكمة زجر للصيب عن املستقذراِت، واكن احلسن  •

 .، واملراد بنو هاشم وبنو عبد املطلب-صىل اهلل عليه وسلم-نلا : أي: آل حممد  •

َدقَةَ  ُكُل الصب
ي
نبا ال نَأ

َ
َت أ َما َعلِمي

َ
  كِخي كِخي اريِم بها، أ

Eak, eak, buanglah kurma itu! Tidakkah 
kau tahu bahwa kita tidak makan barang 

(harta) sedekah"? 

 :احلديث .781
قال: أخذ احلسن بن  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

تمرة من تمر الصدقة فجعلها  -ريض اهلل عنهما-يلع 
ْخ »: -صىل اهلل عليه وسلم-يف فيه، فقال رسول اهلل  كى

ْخ اْرِم بها، أما علمت أنها ال نأك ويف «.  ل الصدقة!؟كى
ِلُّ نلا الصدقة»رواية:   «.أنها ال حتى

** 

781. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Al-

Hasan bin Ali Radhiyallahu 'Anhuma mengambil sebiji 

kurma dari kurma sedekah lalu ia memasukkannya ke 

dalam mulutnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi 

wa Sallam bersabda, "Eak, eak, buanglah kurma itu! 

Tidakkah kau tahu bahwa kita tidak makan barang 

(harta) sedekah?" Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Bahwa kita (Ahli Bait) tidak halal makan sesuatu dari 

hasil sedekah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

تمرة مما مجع  -ريض اهلل عنهما-أخذ احلسن بن يلع 
صىل اهلل -من زاكة اتلمر فوضعها يف فمه، فقال انليب 

: "كخ كخ" يعين أنها ال تصلح لك، ثم -عليه وسلم
رجها من فمه، وقال: "إننا ال حتل نلا أمره أن خي

الصدقة". فالصدقة ال حتل آلل حممد؛ وذلك ألنهم 
أرشف انلاس، والصدقات والزكوات أوساخ انلاس، 
وال يناسب ألرشاف انلاس أن يأخذوا أوساخ انلاس، 

لعمه العباس  -صىل اهلل عليه وسلم-كما قال انليب 
حممد ال حتل : "إنا آل -ريض اهلل عنه-بن عبد املطلب 

 ."نلا الصدقة؛ إنما يه أوساخ انلاس

** 

Al-Hasan bin Ali Radhiyallahu 'Anhu mengambil sebiji 

kurma yang dikumpulkan dari zakat kurma. Lalu ia 

meletakkannya di mulutnya. Lantas Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Eak, eak," 

yakni, kurma ini tidak baik untukmu. Beliau 

menyuruhnya untuk mengeluarkan kurma itu dari 

mulutnya dan bersabda, "Sesungguhnya kita tidak 

halal makan sesuatu dari hasil sedekah." Sedekah 

tidak halal bagi keluarga Muhammad karena mereka 

adalah manusia paling mulia. Sedangkan sedekah dan 

zakat itu kotoran manusia dan manusia-manusia 

bermartabat paling mulia tidak layak untuk mengambil 

kotoran-kotoran manusia sebagaimana sabda Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada 

pamannya, Al-Abbas bin Abdil Muththalib Radhiyallahu 

'Anhu, "Sesungguhnya kita keluarga Muhammad tidak 

halal makan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu 

adalah daki (kotoran) manusia." 
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 :فوائد احلديث
 .كوجوب توجيه اإلنسان ألفراد أِسته ومن يف راعيته، ومنعهم من املحرمات مع بيان احلكمة من ذل .1

 .حتريم الصدقات والزاكة ىلع آل ابليت .2

 .ىلع ويل األمر أن يقوم جبمع الزاكة ويدفعها إىل مستحقيها، ويرىع ذلك بدقة وأمانة بالغتني .3

 .مرشوعية دفع الصدقات لإلمام .4

 .استحباب اإلعالم بسبب انليه والزجر .5

 .جواز خماطبة من ال يمزي لقصد إسماع من يمزي .6

 .عقول للمخاطب؛ ألنه من باب: حدثوا انلاس ىلع قدر عقوهلماستحباب استخدام اللفظ امل .7

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، ملحمد 1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملصطىف اخلن وآخرين، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
ن رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ه. بهجة انلاظري1426ابن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، 1اض الصاحلني للنووي، طري. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه 1428بريوت، 
   (10102) الرقم املوحد:
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ِِثُ  -صىل اهلل عليه وسلم-َكَن رسوُل اهللِ  يُكي
ني َيُقوَل يف ُرُكوِعِه وُسُجوِدهِ: ُسبيَحانََك اللُهمب 

َ
 أ

آَن. ُل الُقري وب
َ
ِفري يِل، َيَتأ ِدَك، اللُهمب اغي  َرببَنا َوِِبَمي

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
terbiasa banyak mengucapkan doa berikut 

dalam rukuk dan sujudnya: "Subḥānaka 
Allāhumma Rabbanā wa biḥamdika, 

Allāhummagfirlī" (Maha Suci Engkau Rabb 
kami, dan Maha Terpuji Engkau. Ya Allah, 
ampunilah kami). Beliau mengaplikasikan 

Alquran". 

 :احلديث .782
ىله رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  قالت: ما صى

لىْت عليه:  -صىل اهلل عليه وسلم- ْن نىزى
ى
صالًة بىْعدى أ

انىكى »)إذا جاء نرص اهلل والفتح( إال يقول فيها:  ُسبْحى
، امهلله اْغِفْر يِل رى  ويف رواية: اكنى رسوُل «.  بهنىا وحِبىْمِدكى

ُقولى يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل  ْن يى
ى
يُْكرِثُ أ

، »ُرُكوِعِه وُسُجوِدهِ:  حِبىْمِدكى بهنىا وى انىكى اللُهمه رى ُسبْحى
نى رسوُل «اللُهمه اْغِفْر يِل  .  ويف رواية: اكى ُل الُقْرآنى وه

ى
تىأ ، يى

ْن  -صىل اهلل عليه وسلم- اهللِ 
ى
بْلى أ ُقولى قى ْن يى

ى
يُْكرِثُ أ

 : ُموتى حِبى »يى انىكى اللُهمه وى تُوُب ُسبْحى
ى
ْستىْغِفُركى وىأ

ى
ْمِدكى أ

ْكى  ُة: قلُت: يا رسولى اهلِل، ما هذهِ «. إِيلى ئِشى قالْت اعى
ا تىُقوهُلا؟ قال:  ْثتىهى ْحدى

ى
ُجِعلىْت يِل »اللكماُت اليت أراكى أ

ا )إذا جاء نرص اهلل عىالى  ا قُلْتُهى ْيتُهى
ى
يِت إِذىا رىأ مه

ُ
ٌة يِف أ مى

ويف رواية: اكنى رسوُل اهلل «.  والفتح(... إىل آخر السورة
انى اهلِل »يُْكرِثُ ِمْن قىْوِل:  -صىل اهلل عليه وسلم- ُسبْحى

ْهِ  تُوُب إِيلى
ى
ْستىْغِفُر اهللى وىأ

ى
حِبىْمِدهِ أ قالْت: قلُت: يا «. وى

حِبىْمِدهِ رسولى ا انى اهلِل وى هلِل، أراكى تُْكرِثُ ِمْن قىْوِل ُسبْحى
 : تُوُب إيلِه؟ فقالى

ى
ْستىْغِفُر اهللى وأ

ى
رىى »أ

ى
أ ينِّ سى

ى
يِن رىيبِّ أ ى ْخربى

ى
أ

انى  ُْت ِمْن قىْوِل: ُسبْحى ْكرثى
ى
ا أ ْيتُهى

ى
يِت فىِإذىا رىأ مه

ُ
ًة يِف أ مى عىالى

ْستىْغِفُر اهللى وى 
ى
حِبىْمِدهِ أ ا: إذا اهلِل وى ْيتُهى

ى
ْد رىأ قى تُوُب إيلِه فى

ى
أ

، ورأيت انلاس  ةى كه تُْح مى جاء نرص اهلل والفتح، فى
يدخلون يف دين اهلل أفواجا، فسبح حبمد ربك 

 «.واستغفره إنه اكن توابا

** 

782. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, ia berkata, "Tidaklah 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendirikan 

salat setelah turun ayat kepada beliau, "Apabila telah 

datang pertolongan Allah dan kemenangan," 

melainkan di dalam salatnya mengucapkan, 

"Subḥānaka Allāhumma Rabbanā wa biḥamdika, 

Allāhummagfirlī" (Maha Suci Engkau Rabb kami, dan 

Maha Terpuji Engkau. Ya Allah, ampunilah kami)". 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- banyak mengucapkan (doa 

berikut) dalam rukuk dan sujudnya, "Subḥānaka 

Allāhumma Rabbanā wa biḥamdika, Allāhummagfirlī 

(Maha Suci Engkau Rabb kami dan Maha Terpuji 

Engkau, ya Allah, ampunilah aku)", beliau 

mengamalkan Alquran. Dalam riwayat lain disebutkan 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memperbanyak ucapan (doa berikut) sebelum 

wafatnya, "Subḥānallāhi wa biḥamdihi astagfirullāha 

wa atūbu ilaihi (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji. Aku 

memohon ampunan kepada-Mu dan bertaubat kepada-

Mu)". Aisyah berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, 

mengapa aku lihat engkau sering mengucapkan doa -

doa tersebut?" Beliau menjawab, "Telah dijadikan 

tanda untukku pada umatku. Jika aku melihatnya, aku 

mengucapkan kata-kata itu, "Apabila telah datang 

pertolongan Allah dan kemenangan" sampai akhir 

surat." Dalam satu riwayat disebutkan bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memperbanyak 

ucapan, "Subḥānallāhi wa biḥamdihi astagfirullāha wa 

atūbu ilaihi (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji. Aku 

memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat 

kepada-Nya)". Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada 

Rasulullah, aku melihatmu banyak mengucapkan 

"Subḥānallāhi wa biḥamdihi astagfirullāha wa atūbu 

ilaihi?" Beliau menjawab, "Rabbku memberitahuku 

bahwa aku akan melihat satu tanda pada umatku. 

Apabila aku melihatnya, aku memperbanyak ucapan, 

"Subḥānallāhi wa biḥamdihi astagfirullāha wa atūbu 

ilaihi," dan aku sudah melihatnya, "Apabila telah datang 

pertolongan Allah dan kemenangan." Itulah 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه جبميع رواياته راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-بنت أيب بكر الصديق  اعئشة اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سبحانك : تزنيها لك عما ال يليق بك من لك نقص •

 .امهلل : يا اهلل •

مرى به يف القرآن •
ُ
 .يتأول القرآن : يعمل ما أ

 .رأيتها : أبرصتُها أو عرفتُها •

 .فره : أي: اْطلُْب منه املغفرة، واملغفرة: يه اتلجاوز عن اذلنب والسرتواستغ •

penaklukan Makkah. "dan engkau melihat manusia 

berbondong-bondong masuk agama Allah, maka 

bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah 

ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima 

Taubat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-: ما صىل رسول اهلل -ريض اهلل عنها-قالت اعئشة 
صالًة بعد أن نزلت سورة  -صىل اهلل عليه وسلم

انلرص إال وقال يف ركوعها وسجودها: سبحانك امهلل 
ِمرى به يف القرآن يف وحبمدك امهلل اغفر يل، يعمل بم

ُ
ا أ

ريض -قوهل }فسبح حبمد ربك واستغفره{. وأخربت 
 -صىل اهلل عليه وسلم-أنها سألت انليب  -اهلل عنها

عن هذه اللكمات اليت أصبح يقوهلا يف الركوع 
والسجود فأخربها أن اهلل تبارك وتعاىل أخربه أنه 
سريى عالمة يف أمته، فإذا رآها أكرث من قول: سبحان 

 وحبمده أستغفر اهلل وأتوب إيله. وهذه العالمة: اهلل
 انلاس ورأيت -مكة فتح–}إذا جاء نرص اهلل والفتح 

 ربك حبمد فسبح أفواجا اهلل دين يف يدخلون
 .{توابا اكن إنه واستغفره

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- berkata, "Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak melakukan salat 

setelah turun surat an-Naṣr melainkan mengucapkan 

dalam rukuk dan sujudnya (doa), "Subḥānaka 

Allāhumma Rabbanā wa biḥamdika, Allāhummagfirlī 

(Mahasuci Engkau ya Allah, dan Maha Terpuji Engkau, 

ya Allah ampunilah aku)". Beliau mengamalkan apa 

yang diperintahkan Allah kepadanya dalam Alquran 

pada firman-Nya, "Maka bertasbihlah dengan memuji 

Rabbmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya." Aisyah 

-raḍiyallāhu 'anha- juga mengabarkan bahwa dia 

bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengenai doa-doa yang selalu diucapkannya 

dalam rukuk dan sujud. Beliau memberitahunya bahwa 

Allah -Tabāraka wa Ta'ālā- mengabarkan kepada 

beliau bahwa beliau akan melihat satu tanda pada 

umatnya. Jika beliau melihatnya, beliau (harus) 

memperbanyak ucapan, "Subḥānallāhi wa biḥamdihi 

astagfirullāha wa atūbu ilaihi (Mahasuci Allah dan 

Maha Terpuji. Aku memohon ampunan Allah dan 

bertaubat kepada-Nya)". Tanda ini adalah, "Apabila 

telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan 

engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk 

agama Allah, maka bertasbihlah memuji Rabbmu dan 

mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha 

Penerima Taubat." 
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 :فوائد احلديث
 .قبل موته -تعاىل-وترضعه وإقباهل ىلع اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-زيادة استغفار رسول اهلل  .1

 .عند حصول انلعم -تعاىل-الشكر هلل  .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-استحباب االستغفار وادلعوات اقتداء بالرسول  .3

 .وع ما برش اهلل به رسوهل ألن وعده سبحانه حقوق .4

 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب، بدون تاريخ.  -
-ه. 1418، نرش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل-م. 1987 - ـه1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4826) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

60 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

يصِّل الظهر  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن 
باهلاجرة, والعرص والشمس نقية، واملغرب إذا 

 وجبت
 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melaksanakan salat Zuhur di tengah hari, 
salat Asar ketika matahari cerah, dan salat 
Magrib ketika matahari sudah terbenam. 

 :احلديث .783
 -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل األنصاري 

نى »قال:  ْهرى  -صىل اهلل عليه وسلم-اكى يلِّ الظُّ يُصى
غرِب ِإذىا  مُس نىِقيهة، والمى ة، والعىرصى والشه اِجرى بِالهى

آُهم اجتىمى  ا رى حيىانًا: إِذى
ى
حيىانًا وأ

ى
اء أ بىت، والِعشى ُعوا وىجى

بُح اكن انليب  ر، والصُّ خه
ً
ئُوا أ ْبطى

ى
آُهم أ إِذىا رى ل، وى -عىجه

لىس -صىل اهلل عليه وسلم ا بِغى لِّيهى  «.يُصى

** 

783. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhumā- 

ia berkata, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melaksanakan salat Zuhur di tengah hari, salat Asar 

ketika matahari cerah, dan salat Magrib ketika matahari 

sudah terbenam. Adapun salat Isya, adakalanya beliau 

melaksanakannya di awal waktunya dan adakalanya di 

akhir waktunya. Jika beliau melihat (makmum) sudah 

berkumpul, beliau pun menyegerakan salat, dan jika 

beliau melihat mereka lambat, maka beliau pun 

mengakhirkannya. Sedangkan salat Subuh, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunaikannya ketika 

masih gelap". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ديث بيان األفضل يف الوقت، ألداء يف هذا احل
الصلوات اخلمس. فصالة الظهر: حني تميل الشمس 
عن كبد السماء، وهو وقت الزوال، وهو اول وقتها، 
ولكن إن اكن احلر شديًدا يؤثر ىلع املصلني 
فاألفضل تأخري الصالة حىت يربد اجلو، كما يف أدلة 
 أخرى. والعرص: تصىل والشمس ما تزال بيضاء نقية،

لم ختالطها صفرة املغيب, وقىدرُها: أن يكون ظل لك 
يشء مثله، بعد ظل الزوال. واملغرب: تصىل وقت 
سقوط الشمس يف مغيبها. وأما العشاء: فرياىع فيها 
حال املؤتمني، فإن حرضوا يف أول وقتها، وهو زوال 
الشفق األمحر صلوا، وإن لم حيرضوا أخّرها إىل ما 

الليل، فإنه وقتها يقرب من انلصف األول من 
األفضل لوال املشقة. وأما صالة الصبح: تكون عند 

 .أول اختالط الضياء بالظالم

** 

Hadis ini berisi penjelasan waktu paling utama untuk 

menunaikan salat lima waktu. Salat Zuhur ditunaikan 

ketika matahari condong dari tengah-tengah langit. 

Yaitu waktu tergelincirnya matahari, dan itu awal 

waktunya. Salat Asar ditunaikan ketika matahari masih 

berwarna putih bening tanpa dicampuri warna kuning 

saat terbenam, dan ukurannya ketika bayangan 

sesuatu sepanjang benda aslinya setelah bayangan 

zawal (tergelincirnya matahari). Salat Magrib 

ditunaikan saat matahari jatuh di tempat terbenamnya. 

Sedangkan waktu Isya dengan memperhatikan kondisi 

para makmum. Jika mereka telah hadir di awal 

waktunya, yaitu lenyapnya mega merah (di cakrawala), 

maka mereka pun melaksanakan salat. Jika mereka 

belum datang, maka Nabi mengakhirkannya sampai 

pada waktu pertengahan pertama dari malam, dan itu 

merupakan waktunya yang paling utama andai tidak 

ada kesulitan. Adapun salat Subuh dilaksanakan ketika 

permulaan bercampur-baurnya cahaya terang dengan 

kegelapan. 
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 :معاين املفردات
يلِّ : الصالة يف اللغة: ادلاعء ويف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم •  يُصى

ة : يه شدة احلر بعد الزوال. مأخوذة من هجر انلاس أعماهلم لشدة احلر • اِجرى  .الهى

 .نىِقيهٌة : صافية، لم تدخلها صفرة وال تغري •

بىْت : سقطت واغبت، يعىن الشمسإذى  •  .ا وىجى

ْحيىاناً : مجع حني، بمعىن: وقت •
ى
أ ْحيىاناً وى

ى
 أ

لىٍس : ظالم آخر الليل مع ضياء الصبح •  بِغى

 :فوائد احلديث
 .معرفة أوقات الصلوات .1

 .أفضلية املبادرة بالصالة يف أول وقتها ماعدا العشاء .2

األفضل يف العشاء، اتلأخري، ويكون إىل نصف الليل، كما صحت به األحاديث، إال إذا اجتمع املصلون فتصىل خشية املشقة عليهم  .3
 .باالنتظار

 .األفضل لإلمام مرااعة حال املؤتمني يف الوقت، وكذلك يف اتلخفيف مع اإلتمام واإلطالة مع عدم اإلضجار .4

 .من اإلسفار أفضلية اتلغليس يف الفجر، وهو أوىل .5

 .أن الصالة يف مجاعة أوىل من اإلتيان بالصالة يف أول وقتها. وذلك ملرااعة اجلماعة يف صالة العشاء .6

 .ألمته، واجتناب ما يشق عليهم -صىل اهلل عليه وسلم-حسن راعية انليب  .7

 املراجع:املصادر و

 رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، ه. اإلفهام يف1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم 1414، دار علماء السلف، 2ه. تأسيس األحاكم للنجيم، ط1434، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، 1ط

مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -تبة الصحابة، اإلمارات ، مك10للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط 1426

، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، 2بد القادر األرناؤوط، طوسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: ع
ه. رشح العمدة للسعدي، قيده عنه تلميذه: عبد اهلل العوهيل، تقديم: عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل، حتقيق: أنس بن عبد  1408مؤسسة قرطبة، 

، دار طوق انلجاة )مصورة 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طه. صحيح 1431، دار اتلوحيد، الرياض، 1الرمحن بن عبد اهلل العقيل، ط
 .ه 1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3516) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل -َكن الطًلق ىلع عهد رسول اهلل 
، وأيب بكر، وسنتني من خًلفة -عليه وسلم

 عمر، طًلق اثلًلث واحدة
 

Dari Ibnu 'Abbās, ia berkata, "Talak pada 
masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, Abu Bakar, dan dua tahun pertama 
masa khilafah Umar adalah bahwa talak 

tiga berarti satu. Kemudian Umar berkata, 
'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-
gesa dalam perkara yang dulunya mereka 

sangat berhati-hati dalam hal tersebut. 
Sekiranya kami berlakukan hal itu (talak 

tiga itu jatuh tiga) pada mereka. Maka 
Umar pun memberlakukan hal itu kepada 

mereka".' 

 :احلديث .784
عن ابن عباس، قال: "اكن الطالق ىلع عهد رسول 

، وأيب بكر، وسنتني من -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
خالفة عمر، طالق اثلالث واحدة، فقال عمر بن 
اخلطاب: إن انلاس قد استعجلوا يف أمر قد اكنت هلم 

نىا
ى
اُه عليهم".فيه أ ْمضى

ى
يْنىاُه عليهم، فىأ ْمضى

ى
 ٌة، فلو أ

** 

784. Hadis: 

Dari Ibnu 'Abbās, ia berkata, "Talak pada masa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu Bakar, 

dan dua tahun pertama masa khilafah Umar adalah 

bahwa talak tiga berarti satu. Kemudian Umar berkata, 

'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam 

perkara yang dulunya mereka sangat berhati-hati 

dalam hal tersebut. Sekiranya kami berlakukan hal itu 

(talak tiga itu jatuh tiga) pada mereka. Maka Umar pun 

memberlakukan hal itu kepada mereka".' 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أفاد هذا احلديث أن إيقاع الطالق ثالثًا زمن انليب 
وخالفة أيب بكر وسنتني من  -صىل اهلل عليه وسلم-

اكنت اثلالث املجموعة  -ريض اهلل عنه-خالفة عمر 
حتسب واحدة، ويه قول الرجل المرأته: أنِت طالق 

 طالق. أما قوهل: أنت طالق ثالثا. أنِت طالق أنِت 
حبيث جيمعها يف اللفظ فقط فالصحيح أنه لغو وال 
عربة به وحيسب طلقة واحدة، لكن ملا استعجل 
انلاس يف الطالق وأكرثوا من الوقوع فيه وصار منهم 

أن  -ريض اهلل عنه-تالعب بهذا األمر أراد عمر 
 يوقف انلاس عن االستعجال فيه فجعل اثلالث اليت

حتسب واحدة ثالثا. قال العلماء: إن الطالق املوقع 
يف زمن عمر ثالثا اكن يوقع قبل ذلك واحدة؛ ألنهم 
اكنوا ال يستعملون اثلالث أصال، واكنوا يستعملونها 
نادرا، وأما يف زمن عمر فكرث استعماهلم هلا فأمضاه 

 .عليهم، و جعله ثالثا

** 

Hadis ini menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan tiga 

kali sekaligus pada zaman Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, Abu Bakar, dan dua tahun pertama masa 

kekhilafahan Umar -raḍiyallāhu 'anhu- dihitung sebagai 

talak satu. Yang dimaksud dengan talak tiga di sini 

adalah perkataan suami terhadap istrinya, "Kamu 

kutalak, kamu kutalak, kamu kutalak." Adapun 

perkataan suami, "Kamu ditalak tiga sekaligus," dalam 

perkataan itu dia hanya mengumpulkannya dalam satu 

lafal tersebut, maka itu adalah sebuah senda gurau 

yang tidak berpengaruh dan hanya dihitung sebagai 

talak satu. Akan tetapi ketika orang-orang tergesa-gesa 

dalam menjatuhkan talak dan lebih banyak 

melakukannya sehingga menjadi suatu permainan dan 

senda gurau, maka dengan ini Umar -raḍiyallāhu 'anhu- 

hendak menghentikan mereka dari ketergesa-gesaan 

dalam mentalak dengan menjadikan talak yang 

dijatuhkan tiga kali sekaligus yang sebelumnya dihitung 

sebagai talak satu, dihitung menjadi talak tiga. Para 

ulama berkata, "Sesungguhnya talak tiga yang terjadi 

pada masa Umar, sebelum itu dihitung sebagai talak 

satu, karena sebelumnya mereka tidak menggunakan 

kata tersebut (talak tiga kali sekaligus) dan mereka 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ق < الطالق السين والطالق ابلديعالفقه وأصوهل < فقه األِسة < الطال اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-س عبد اهلل بن عبا اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
عليه الصالة -: هذه الصيغة يعدها العلماء من املرفوع حكما؛ ألن الفعل حصل يف عهده  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع عهد رسول اهلل  •

 .فيكون حجة -والسالم

 .أناة : األنىاة يه املهلة وترك العجلة •

 .تعجلوه من اثلالث، لاكن ذلك مانعا هلم عن تتابع الطلقاتلو أمضيناه : لو أجرينا وأنفذنا عليهم ما اس •

لفظ فقط؛ طالق اثلالث واحدة : املراد هنا قول الرجل المرأته: أنِت طالق أنِت طالق أنِت طالق. أما قوهل: أنت طالق ثالثًا. حبيث جيمعها يف ال •
 .فالصحيح أنه لىْغو وال عربة به وحيسب طلقة واحدة

 :فوائد احلديث
بكلمة واحدة، ال حتسب إال طلقة واحدة، فإن لم تكن نهاية اثلالث، فله الرجعة.وهذا احلديث هو عمدة القائلني بهذا أن الطلقات اثلالثة  .1

 .القول واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ، وهو اختيار علماء اللجنة ادلائمة

ر اإلنسان حبرمان ما يستحق، كما أن هل أن يُعزِّ  .2  .ر بإيقاع العقوبة ىلع من يستحقأن لويل األمر أن يُعزِّ

ٍع أنه إمجاع قديم  لاكن قوهل صحيحاً متوجهاً؛ ألنه مىض عليه عهد الرسول  .3  -صىل اهلل عليه وسلم-كون الطالق اثلالث واحدة لو ادىع ُمده
 .-ريض اهلل عنهما-وخالفة أيب بكر وصدر من خالفة عمر 

 .قد اكن هلم فيه أناةٌ  أن إرداف الطالق بالطالق سفٌه واستعجال لقوهل: .4

 املراجع:املصادر و

ه. منحة العالم يف رشح 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
مكتبة  -ملرام: تأيلف عبد اهلل البسام. توضيح األحاكم رشح بلوغ ا1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان

ة،: الطبعة– املكرمة مكة–األسدي   عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف: املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسى
 -املكتبة اإلسالمية القاهرة -رام للشيخ ابن عثيمنيامل بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح. األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم

. رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك/ ملحمد بن عبد ابلايق الزرقاين حتقيق: طه عبد 1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إِساء بيويم
م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر 2003 - ـه1424 األوىل،: الطبعة -القاهرة –الرءوف سعد انلارش: مكتبة اثلقافة ادلينية 

 املجموعة - ادلائمة اللجنة فتاوى. ه 1424 السابعة،: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري-العسقالين 
 .الرياض -اإلدارة العامة للطبع  -إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  رئاسة: انلارش. ادلويش الرزاق عبد بن أمحد: وترتيب مجع. األوىل

   (58138) الرقم املوحد:

sangat jarang sekali menggunakannya. Adapun pada 

masa Umar, mereka banyak menggunakan kata 

tersebut, sehingga Umar menetapkan hal tersebut atas 

mereka dan menjadikannya sebagai talak tiga. 
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يأمُرنا إذا كنا  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن انلِب
ر ا  َِع ِخَفاَفَنا ثًَلثََة  -أو ُمسافرين-َسفي

أن ال نَْني
نب إاِلب مِن َجَنابٍَة، لكن ِمن ََغئٍِط أيباٍم َوَْلَاِْلهِ 

ٍل ونَويمٍ   وَبوي

 

Dia (Zirr bin Ḥubaisy) berkata: Aku 
mendatangi Ṣafwān bin 'Assāl -raḍiyallāhu 
'anhu- untuk menanyakan soal mengusap 
dua buah sepatu. Ṣafwān berkata, "Apakah 

yang menyebabkan engkau datang ini 
wahai Zir?", Aku menjawab, "Karena ingin 

mencari ilmu." Ia berkata lagi, 
"Sesungguhnya para malaikat itu 

meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu 
karena rida dengan apa yang mereka cari." 
Aku berkata, "Sebenarnya sudah tergerak 

dalam hatiku akan mengusap kedua sepatu 
itu sehabis buang air besar atau kecil, dan 

engkau adalah termasuk salah seorang 
sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

maka dari itu aku datang untuk 
menanyakan apakah engkau pernah 

mendengar beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- menerangkan tentang hal itu?" 

Ṣafwān menjawab, "Iya pernah, jika kami 
sedang dalam keadaan safar, Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh 

kami supaya tidak melepaskan sepatu kami 
selama tiga hari tiga malam, kecuali jika 

kami junub, tetapi hanya karena buang air 
besar atau kecil, atau karena habis tidur, 

maka tidak perlu dilepaskan." Aku berkata 
lagi, "Apakah engkau pernah mendengar 

beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
menyebutkan sesuatu tentang persoalan 
cinta?" Dia menjawab, "Ya pernah, yaitu 
ketika kami bersama dengan Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam sebuah 
perjalanan, ketika kami sedang bersama 
beliau, tiba-tiba ada seorang arab badui 

memanggil beliau dengan suara yang keras 
sekali, ia berkata, "Wahai Muhammad." 

Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- menjawabnya dengan suara yang 

sama keras, “Kemarilah !” Lalu aku berkata 
kepada orang tersebut, "Celaka engkau! 

Pelankanlah suaramu, sebab engkau 
sedang berada di hadapan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan engkau dilarang 
untuk berperilaku seperti itu." Orang itu 

berkata, Demi Allah, aku tidak akan 
memelankan suaraku. 

 :احلديث .785
** 

785. Hadis: 
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اٍل  سه ْفوىانى ْبنى عى -عن زر بن حبيش قال: أتيت صى
، فقال: ما  -ريض اهلل عنه نْيِ أسأهل عن املسِح ىلع اخلُفه

؟ فقلت: ابتغاءى العلِم، فقال: إنه  جاء بك يا ِزرُّ
 أجنحتىها لطالِب العلِم رًًِض بما املالئكةى تىضعُ 

كه يف صدري املسُح ىلع  يطلب، فقلت: إنه قد حى
ائِِط وابلىْوِل، وكنتى امرًءا من أصحاِب  نْيِ بعد الغى اخلُفه

لُكى هل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ى
ْسأ

ى
فجئُت أ

سمعتىه يذكر يف ذلك شيئا؟ قال: نعم، اكن يأمُرنا إذا 
ْفًرا  نىا ثىالثىةى  -افرينأو ُمس-كنا سى افى أن ال نىزْنِعى ِخفى

ئٍِط وبىْوٍل  نىابىٍة، لكن ِمن اغى ىايِلِهنه ِإاله ِمن جى يلى أيهاٍم وى
وىى شيئا؟ قال:  ونىْوٍم، فقلت: هل سمعتىه يذُكُر يف الهى

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-نىعم، ُكنها مع رىُسوِل اهلِل 
ٍر، فبينا حنن عنده إذ ناداه أعرا فى يب بصوت هل سى

: يا حممُد، فأجابه رسوُل اهلِل  ُهورِيٍّ صىل اهلل عليه -جى
ًْوا ِمْن صوته:  -وسلم اُؤمُ »حنى ! « هى حْيىكى فقلت هل: وى

صىل اهلل عليه -اْغُضْض من صوتك فإنك عند انليب 
ْغُضُض،  -وسلم

ى
وقد نُهيتى عن هذا! فقال: واهلِل ال أ

ى  ْق بهم؟ قال قال األعرايب: املرُء حُيِبُّ القومى ول ا يىلْحى مه
به يىومى »: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  حى

ى
ن أ املرهُء مع مى

ةِ  ثُنا حىت ذكر بىابًا من املْغِرِب «. الِقيامى فما زىال حيدِّ
رِْضِه أربعنيى أو  اِكُب يف عى ىِسرُي الره رِضِه أو ي مسريُة عى

ًما  امِ -سبعنيى اعى  -قال سفياُن أحُد الرواة: قِبىلى الشه
ْفتُوًحا  اوىاِت واألرضى مى مى لقى السه ُه اهلُل تعاىل يومى خى لىقى خى

ْمُس ِمنُْه. ىته تىْطلُعى الشه  للتوبِة ال ُيْغلىُق حى

Dia (Zirr bin Ḥubaisy) berkata, Aku mendatangi Ṣafwān 

bin 'Assāl -raḍiyallāhu 'anhu- untuk menanyakan soal 

mengusap dua buah sepatu. Ṣafwān berkata, "Apakah 

yang menyebabkan engkau datang ini wahai Zir?", Aku 

menjawab, "Karena ingin mencari ilmu." Ia berkata lagi, 

"Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan 

sayapnya untuk penuntut ilmu karena rida dengan apa 

yang mereka cari." Aku berkata, "Sebenarnya sudah 

tergerak dalam hatiku akan mengusap kedua sepatu itu 

sehabis buang air besar atau kecil, dan engkau adalah 

termasuk salah seorang sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, maka dari itu aku datang untuk 

menanyakan apakah engkau pernah mendengar beliau 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menerangkan tentang hal 

itu?" Ṣafwān menjawab, "Iya pernah, jika kami sedang 

dalam keadaan safar, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menyuruh kami supaya tidak melepaskan 

sepatu kami selama tiga hari tiga malam, kecuali jika 

kami junub, tetapi hanya karena buang air besar atau 

kecil, atau karena habis tidur, maka tidak perlu 

dilepaskan." Aku berkata lagi, "Apakah engkau pernah 

mendengar beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyebutkan sesuatu tentang persoalan cinta?" Dia 

menjawab, "Ya pernah, yaitu ketika kami bersama 

dengan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam 

sebuah perjalanan, ketika kami sedang bersama 

beliau, tiba-tiba ada seorang arab badui memanggil 

beliau dengan suara yang keras sekali, ia berkata, 

"Wahai Muhammad." Maka Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjawabnya dengan suara yang 

sama keras, “Kemarilah !” Lalu aku berkata kepada 

orang tersebut, "Celaka engkau! Pelankanlah 

suaramu, sebab engkau sedang berada di hadapan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan engkau dilarang 

untuk berperilaku seperti itu." Orang itu berkata, Demi 

Allah, aku tidak akan memelankan suaraku. Badui 

berkata,“Ada orang yang mencintai suatu kaum, tetapi 

ia tidak dapat menyamai (derajat kemuliaan) mereka?” 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 

“Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya 

pada hari kiamat.” Kemudian Ṣafwān berkata, "Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak henti-hentinya 

memberitahukan apa saja kepada kami, sehingga 

akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat itu ada 

sebuah pintu yang lebarnya sama dengan jarak 

perjalanan seorang pengendara selama empat puluh 

atau tujuh puluh tahun. Sufyān (salah seorang perawai) 

mengatakan, "tempatnya di arah Syam." Allah –'Azzā 

wa Jallā- menciptakan pintu tersebut pada hari ketika 

Dia menciptakan langit dan bumi, pintu tersebut 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

66 
 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

senantiasa terbuka untuk menerima taubat hingga saat 

terbitnya matahari dari sebelah barat". 

 حسن صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis hasan sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -جاء زرُّ بن حبيش إىل صفوان بن عسال 
يسأهل عن املسح ىلع اخلفني، فسأهل عن السبب  -عنه

اذلي جاء من أجله، فقال زر: جئُت من أجل العلم، 
فأخربه صفوان أن املالئكة تكف أجنحتها عن 
الطريان وتلزتم السكينة توقريا لطالب العلم ورًًِض 

يطلب. فقال زر: إنه قد صار عندي توقف وشك  بما
يف املسح ىلع اخلفني بعد ابلول أو الغائط هل هذا 

ال  ريض اهلل -جائز أو ال؟ فبني هل صفوان بن عسه
 -صىل اهلل عليه وسلم-أن ذلك جائز ألن انليب  -عنه

أمرهم إذا اكنوا مسافرين أن ال يزنعوا خفافهم إال إذا 
فال بد من نزع اخلف اكن سيغتسل من اجلنابة 

وحنوه، ولكن عند الوضوء من اغئط وبول ونوم فإنه 
جيوز أن يمسح. ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن 

 -صىل اهلل عليه وسلم-عسال: هل سمع من انليب 
شيًئا؟ فقال: نعم، ثم ذكر  -أي: املحبة-يقول يف اهلوى 

قصة األعرايب اذلي اكن جهوري الصوت فجاء 
د؛ بصوت مرتفع. فقيل هل: وحيك ينادي: يا حمم

بصوت  -صىل اهلل عليه وسلم-أتنادي رسول اهلل 
نُوا ال  -عز وجل-مرتفع؟ واهلل  ينى آمى ِ ا اذله هى يُّ

ى
يقول: }يىا أ

 ُ ُروا هلى ْهى وِْت انلهيِبِّ وىال جتى ْصوىاتىُكْم فىْوقى صى
ى
ُعوا أ تىْرفى

 ْ ْن حتى
ى
ْهِر بىْعِضُكْم بِلىْعٍض أ جى ْوِل كى الُُكْم بِالْقى ْعمى

ى
بىطى أ

{ )احلجرات:  ىْشُعُرونى ْنتُْم ال ت
ى
(، ولكن األعراب 2وىأ

ال يعرفون اآلداب كثرياً؛ ألنهم بعيدون عن املدن 
صىل اهلل عليه -وبعيدون عن العلم. فأجابه انليب 

بصوت مرتفع كما سأل األعرايب؛ ألن رسول  -وسلم
طي أكمل انلاس هديًا، يع -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

-لك إنسان بقدر ما يتحمله عقله، فخاطبه انليب 
بمثل ما خاطبه به، قال هل  -صىل اهلل عليه وسلم

األعرايب: "املرء حيب القوم وملا يلحق بهم"، يعين: 
حيب القوم ولكن عمله دون عملهم؛ ال يساويهم يف 
العمل، مع من يكون؟ أيكون معهم أو ال؟  فقال 

** 

Zirr bin Ḥubaisy datang menemui Ṣafwān bin 'Assāl -

raḍiyallāhu 'anhu- untuk bertanya tentang persoalan 

mengusap dua sepatu. Lalu Ṣafwān bertanya tentang 

alasan kedatangannya. Zirr lalu menjawab, "Aku 

datang untuk menuntut ilmu." Maka Ṣafwān pun 

memberitahukan kepadanya bahwa para malaikat 

menutup sayapnya agar tidak terbang dan senantiasa 

tenang karena memuliakan orang yang menuntut ilmu 

serta keridaan mereka dengan ilmu yang ia cari. 

Kemudian Zirr berkata, "Sesungguhnya ada keraguan 

dari diriku terkait mengusap kedua sepatu setelah 

buang air kecil atau buang air besar, apakah hal ini 

boleh dilakukan atau tidak?" Lalu Ṣafwān bin 'Assāl -

raḍiyallāhu 'anhu- menjelaskan bahwa hal itu boleh 

dilakukan; karena Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyuruh mereka (para sahabat), jika mereka sedang 

dalam kondisi safar supaya tidak melepaskan sepatu 

kecuali jika hendak mandi janabah, maka harus 

melepaskan sepatu dan yang semisalnya. Tetapi kalau 

hanya untuk berwudu karena membuang air besar atau 

kecil, atau karena habis tidur, maka dibolehkan untuk 

mengusapnya. Kemudian Zirr bin Ḥubaisy bertanya 

kembali kepada Ṣafwān bin 'Assāl, "Apakah ia pernah 

mendengar dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengatakan sesuatu tentang cinta?" Dia menjawab, 

"Iya pernah." Kemudian ia menyebutkan kisah seorang 

arab badui yang memiliki suara lantang, ia datang lalu 

memanggil, "Wahai Muhammad!" dengan suara keras. 

Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, Celaka 

engkau! Apakah engkau memanggil Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan suara yang keras? 

Padahal Allah –'Azzā wa Jallā- telah berfirman, “Hai 

orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan 

janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara 

yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian 

kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak 

terhapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak 

menyadari.” (Al-Ḥujurāt: 2). Namun mayoritas arab 

badui tidak mengenal adab sopan santun karena 

mereka jauh dari perkotaan dan ilmu. Lalu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawabnya dengan 

suara yang sama keras seperti ia ketika bertanya 

karena Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < املسح ىلع اخلفني اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-صفوان بن عّسال  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ما جاء بك : ما محلك ىلع املِجء •

 .ابتغاء العلم : من أجل طلب العلم •

 .لعلم ورًًِض بصنعهتضع أجنحتها : تكف أجنحتها عن الطريان، وتلزتم السكينة توقريا لطالب ا •

 .حك يف صدري : حصل عندي شك •

 .الغائط : ما خيرج من دبر اإلنسان •

ًرا : مجع سافر، وهو املسافر • فى  .سى

 .خفافنا : مجع خف، وهو ما يلبس يف قدم اإلنسان اكحلذاء •

 .يأمرنا : األمر هنا لإلباحة واجلواز •

 .اجلنابة : ما يُوجب الغسل من مجاع أو إنزال •

 .اهلوى : احلب •

 .أعرايب : نسبة إىل األعراب، وهم ساكن ابلوادي •

 .اجلهوري : الشديد العايل •

 .حنوا من صوته : أي: بصوت مرتفع كصوته •

 .هاؤم : خذ •

"املرء مع من أحب يوم  :-صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
صىل اهلل عليه -القيامة". ثم قال: فما زال حيدثنا انليب 

حىت ذكر بابا من املغرب بني طرفيه أو يسري  -وسلم
الراكب بينهما أربعني أو سبعني اعما قِبلى الشام، 

يوم خلق السماوات واالرض  -عز وجل-خلقه اهلل 
 .غربمفتوًحا لقبول اتلوبة حىت تطلع الشمس من امل

orang yang paling sempurna prilakunya, beliau 

menyampaikan pada setiap orang sesuai dengan apa 

yang dapat dipahami oleh akalnya. Maka Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berbicara dengannya 

seperti kadar pembicaraan orang tersebut kepada 

beliau. Orang tersebut berkata kepada beliau, “Ada 

orang yang mencintai suatu kaum, tetapi ia tidak dapat 

menyamai (derajat kemuliaan) mereka.” Yakni dia 

mencintai kaum tersebut tapi amalannya lebih sedikit 

dibandingkan amalan mereka; dia sama sekali tidak 

menyamai banyaknya amalan mereka, lantas bersama 

siapakah dia nanti (di akhirat)? Apakah ia akan 

bersama mereka atau tidak? Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjawab, “Seseorang itu akan bersama orang 

yang dicintainya pada hari kiamat.” Kemudian Ṣafwān 

berkata, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak henti-

hentinya memberitahukan apa saja kepada kami, 

sehingga akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat 

itu ada sebuah pintu yang lebarnya sama dengan jarak 

perjalanan seorang pengendara selama empat puluh 

atau tujuh puluh tahun, tempatnya di arah Syam, Allah 

–'Azzā wa Jallā- menciptakan pintu tersebut pada hari 

ketika Dia menciptakan langit dan bumi, pintu tersebut 

senantiasa terbuka untuk menerima taubat hingga saat 

terbitnya matahari dari sebelah barat." 
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 .وحيك : ُكمة ترحم وتوجع تقال ملن وقع يف سوء ال يستحقه •

 .اغضض : اخفض •

ا يلحْق بهم : أي: لم يعمل مثل عملهم من حيث الكمال • ىمه  .ل

 .اتلوبة : االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع طلب العلم وسؤال امللكهف أهل العلم عما أشلك من أمر دينه .1

 .جواز املسح ىلع اخلفني، ومدته: للمسافر ثالثة أيام بليايلها، وللمقيم يوم ويللة .2

 .مسح اخلفني يكون يف احلدث األصغر فقط .3

 .واز مطابلة السائل للعالم عن ديلله أهو نص أم استدالل واجتهاده، وىلع العالم أال يتحرج من ذلكج .4

 .اتلأدب مع العلماء والصاحلني، وخفض الصوت يف جمالس العلم .5

 .تعليم اجلاهل حسن األدب وقواعد السلوك .6

 .س ىلع قدر علمهم وعقوهلميف حلمه، وحسن خلقه، وخماطبته انلا -صىل اهلل عليه وسلم-االقتداء بانليب  .7

 .احلرص ىلع جمالسة الصاحلني والقرب منهم وحبهم .8

 .من شأن املحبة أن جتذب املحب إىل طريق من حيب وحتمله ىلع طاعته .9

 .فتح باب األمل والرجاء، واتلبشري بانلجاة، واللطف يف املوعظة .10

 .، وفتحه باب اتلوبة-عز وجل-سعة رمحة اهلل  .11

 .-تعاىل-وبة وحماسبة انلفس والرجوع إىل اهلل احلث ىلع اإلِساع يف اتل .12

 املراجع:املصادر و

م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض 1426الرياض، الطبعة: نرش دار الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، 

 رشكة: نرش الرتمذي، سنن. اثلانية: الطبعة بلنان، –الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
م. اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان، لألبلاين، نرش: دار با وزير 1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، – احلليب ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة

م.  مسند اإلمام أمحد بن حنبل, املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد 2003 - ـه1424اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -للنرش واتلوزيع، جدة 
ون, إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األوىل، اعدل مرشد، وآخر -بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 

 -اعدل مرشد  -املحقق: شعيب األرنؤوط  -أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين-م. سنن ابن ماجه ت األرنؤوط, املؤلف: ابن ماجة  2001 - ـه 1421
د اكمل قره بليل  بد اللّطيف حرز  -حممه  .م 2009 - ـه 1430دار الرسالة العاملية, الطبعة: األوىل،  -اهلل عى

   (4565) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < االعتاكف اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ر ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخ اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يعتكف : يمكث يف املسجد ويالزمه للعبادة •

 .قبض : تويف •

 :فوائد احلديث
 .جواز االعتاكف أكرث ِمن عرشة أيام وقبل العرش األواخر من رمضان .1

 .ىلع اعتاكف العرش األواخر من رمضان -عليه السالم-حرص انليِب  .2

 .الزدياد من الطاعة والعبادة يف آخر العمر يلختم للعبد ِبريمرشوعية ا .3

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418طبعة األوىل انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ال

 بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،  -ه. 1422وىل، األ الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل

بريوت، رقم كتبه  -دار املعرفة-أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -ه.  1426مدار الوطن، الرياض، 
عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد  - طبعه: حمب ادلين اخلطيبقام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع -وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق

 .اهلل بن باز
   (2754) الرقم املوحد:

يعتكف يف لك  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن انلِب
رمضان عرشة أيام، فلما َكن العام اذلي قبض 

 فيه اعتكف عرشين يوما
 

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
ber'itikaf setiap bulan Ramaḍan selama 
sepuluh hari. Namun pada tahun beliau 
wafat, beliau beri'tikaf dua puluh hari. 

 :احلديث .786
صىل -قال: اكن انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
يعتكف يف لك رمضان عرشة أيام،  -اهلل عليه وسلم

 عتكف عرشين يوماً.فلما اكن العام اذلي قُِبضى فيه ا

** 

786. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, 

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beri'tikaf 

setiap bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Namun 

pada tahun beliau wafat, beliau beri'tikaf dua puluh hari. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يلزُم املسجدى  -عليه الصالة والسالم-اكن انليبُّ 
اً لعبادة اهلل يف لك رمضان عرشة أياٍم، واكن  ُمنقِطعى
يعتكف يف العرش األوسط منه رجاء إدراك يللة 
ِلمى أنها يف العرش األواخر منه  القدر، فلما عى

تكفها، ثم اعتكف يف العام اذلي ماتى ِفيِه اع
 .-تعاىل-ِعرشين يوماً زيادة يف الطاعة واتلقرب هلل 

** 

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiam di 

masjid, memfokuskan diri guna beribadah kepada Allah 

setiap bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Kala itu 

beliau beri'tikaf sepuluh hari di pertengahan bulan, 

dengan harapan mendapati lailatul qadar. Setelah 

beliau mengetahui bahwa lailatul qadar ada di sepuluh 

hari terakhir, beliau beri'tikaf di hari-hari itu. Kemudian 

pada tahun beliau wafat, beliau beri'tikaf dua puluh hari, 

sebagai tambahan ketaatan dan taqarrub kepada Allah 

–Ta'ālā-. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل : أراد االغتسال •  .إذا اغتسى

ُه : • ْعرى يِْه شى  .اتلخليل إدخال األصابع بني أجزاء الشعر ُثمه خُيىلُِّل بِيىدى

تىُه : أوصل املاء إىل أصول الشعر، والبرشة املرادة هنا: ظاهر اجلِل املستور بالشعر • ى ىرشى ْروىى ب
ى
نهُه قىْد أ

ى
 .أ

 .إذا ظن : الظن يراد به هنا معىن الرجحان •

لىيِْه : أسال املاء ىلع شعره • فىاضى عى
ى
 .أ

إذا اغتسل  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن انلِب 
من اجلنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصًلة 

 ثم اغتسل
 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila 
mandi janabat, beliau mencuci kedua 
tangannya lalu berwudu seperti wudu 

untuk salat lalu mandi 

 :احلديث .787
صىل -قالت: )اكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ل يديه,  -اهلل عليه وسلم لى من اجلىنىابىة غىسى إذا اْغتىسى
الة, ثمه اغْ  ه للصه أ وُُضوءى يه ُثمه تىوىضه ل, ُثمه خُيىلُِّل بِيىدى تىسى

فىاض عليه 
ى
تىُه, أ ى ىرشى ْروىى ب

ى
نه أنهه قد أ شعره, حىت إِذىا ظى

ل سائر جسده. واكنت تقول:  ات, ثمه غىسى املاء ثىالثى مره
 -صىل اهلل عليه وسلم-ُكنت أغتِسل أنا ورسول اهلل 

يًعا( ِ ِف ِمنه مجى  .من إِنىاء واِحد, نىْغرتى

** 

787. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila mandi janabat, 

beliau mencuci kedua tangannya lalu berwudu seperti 

wudu untuk salat lalu mandi. Selanjutnya beliau 

menyela-nyela rambutnya dengan tangannya sampai 

beliau yakin bahwa dia telah membasahi kulit 

kepalanya lalu beliau mengguyurkan air tiga kali ke 

atasnya. Setelah itu beliau membasuh seluruh 

tubuhnya. Aisyah berkata, 'Aku mandi bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari satu 

bejana. Kami menciduk air bersama-sama dari bejana 

itu'." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -غسل انليب  -ريض اهلل عنها-تصف اعئشة 
بأنه إذا أراد الغسل من اجلنابة بدأ  -اهلل عليه وسلم

بغسل يديه، تلكونا نظيفتني حينما يتناول بهما املاء 
صىل -وضأ كما يتوضأ للصالة، ولكونه للطهارة، وت

ذا شعر كثيف، فإنه خيلله بيديه  -اهلل عليه وسلم
وفيهما املاء حىت إذا وصل املاء إىل أصول الشعر، 
وأروى البرشة، صب املاء ىلع رأسه ثالث مرات ثم 
غسل بايق جسده. ومع هذا الغسل الاكمل، فإنه 

 .يعايكفيه هو واعئشة، إناء واحد، يغرتفان منه مج

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menggambarkan cara mandi 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bahwa apabila beliau 

hendak mandi janabat, beliau memulainya dengan 

membasuh kedua tangannya agar keduanya bersih 

saat mengambil air untuk bersuci. Dan beliau berwudu 

sebagaimana wudu untuk salat. Mengingat beliau 

memiliki rambut tebal, maka beliau menyela-nyela 

rambutnya dengan kedua tangannya yang berisi air, 

hingga ketika air sudah sampai ke pangkal rambut dan 

membasahi seluruh kulit kepala, beliau pun mengguyur 

kepalanya dengan air tiga kali lalu membasuh bagian 

tubuh yang tersisa. Mandi yang sempurna ini cukup 

beliau dan Aisyah lakukan dengan satu bejana. 

Keduanya menciduk air bersama-sama darinya. 
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 .ِمنى اجْلىنىابىِة : "من": للسببية، و"اجلنابة" اجلماع أو إنزال املين •

الِة : كوضوئه للصالة • ُه لِلصه  .وُُضوءى

ِدهِ : بايق جسده، أو مجيعه • سى ائِرى جى  .سى

يعاً : أخذنا املاء بأيدينا، والغرض: إثبات اعئشة  • ِ ُِف ِمنُْه مجى  .عن قرب ومعرفة -يه وسلمصىل اهلل عل-كيفية غسله  -ريض اهلل عنها-نىْغرتى

 :فوائد احلديث
 .وجوب الغسل من اجلنابة، سواء أكان ذلك إلنزال املين أم ملجرد اإليالج .1

 .الغسل الاكمل، ما ُذكر يف هذا احلديث، من تقديم غسل ايلدين، ثم الوضوء، ثم ختليل الشعر الكثيف، وترويته، ثم غسل بقية ابلدن .2

 .الفعل منه عند لك غسل من اجلنابةقوهلا: " اكن إذا اغتسل ": يدل ىلع تكرار هذا  .3

 .اتلخليل يكون بمجموع األصابع العرشة، ال باخلمس فقط .4

 .جواز نظر أحد الزوجني لعورة اآلخر، وغسلهما من إناء واحد .5

عدا  تقديم غسل أعضاء الوضوء بما فيها الرجلني يف ابتداء الغسل ىلع الغسل مْن اجلنابة، ووردت صفة أخرى ويه تقديم أعضاء الوضوء .6
 .غسل الرجلني فإنه مؤخر إىل بعد االنتهاء من غسل ابلدن ُكه

 .جواز اغرتاف اجلنب من إناء املاء اذلي يغتسل منه .7

 .ومعارشته ألهله -صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انليب  .8

 املراجع:املصادر و

ألحاكم للبسام، حققه وعلق عليه ه تيسري العالم رشح عمدة ا1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
 ـه تنبيه األفهام رشح  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

 اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
 ـهصحيح  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح 1422ة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضاف1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه 1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3316) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

72 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح < العرشة بني الزوجني اتلصنيف:
 رأةالفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم النساء < العالقة بني الرجل وامل

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < عدهل صىل اهلل عليه وسلم

إذا أراد أن  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن انلِب 
خيرج أقرع بني نسائه، فأيتهن خيرج سهمها 

 -صىل اهلل عليه وسلم-خرج بها انلِب 
 

Apabila Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
hendak melakukan perjalanan beliau 

mengundi antara para istrinya. Siapa saja 
yang keluar undiannya, maka Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- akan pergi 
bersamanya. 

 :احلديث .788
صىل -اكن انليب »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

قْ  -اهلل عليه وسلم
ى
ُْرج أ ْن خيى

ى
عى بىنْي نِسائه، إذا أراد أ رى

ج بها انليب  رى ْهُمها خى ُْرج سى تُُهنه خيى صىل اهلل عليه -فأيه
رج فيها -وسلم اها، فىخى زى ٍة غى ْزوى عى بىيْنىنىا يف غى قْرى

ى
، فىأ

رىْجُت مع انليب  ْهيِم، فخى  -صىل اهلل عليه وسلم-سى
نِْزلى احِلجاُب 

ُ
 «.بىْعد ما أ

** 

788. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, “Apabila 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak melakukan 

perjalanan beliau mengundi antara para istrinya. Siapa 

saja yang keluar undiannya, maka Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- akan pergi bersamanya. Beliau 

pernah mengundi di antara kami pada suatu 

peperangan yang beliau ikuti, lalu keluarlah undianku, 

dan aku pun keluar bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- setelah turun perintah berhijab”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث أن  - اهلل عنهاريض-خترب اعئشة 
لهمى -انليب  لىيِْه وىسى ُ عى ىله اَّلله من كمال عدهل بني  -صى

نسائه اكن إذا أراد أن يميض إىل سفر يقرع بينهن 
تطييبًا لقلوبهن, فإذا خرج نصيب امرأة منهن أخذها 
معه, وأنه أقرع بني زوجاته يف إحدى غزواته, ويه 

 -أي اعئشة-ا غزوة بين املصطلق, فخرج سهمه
فسافرت معه, ثم ذكرت أن هذه احلادثة حصلت بعد 

األمر باحلجاب. ومعلوم أنه يف  -تعاىل-أن أنزل اهلل 
السفرة اتلايلة يقرع بني بقية نسائه؛ ألن من خرج 
سهمها يف املرة السابقة أخذت حقها، فإذا لم يبق إال 

 .واحدة تعني خروجها يف السفرة األخرية دون اقرتاع

** 

Dalam hadis ini Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

memberitahukan bahwa di antara bentuk 

kesempurnaan keadilan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam memperlakukan para istrinya adalah 

apabila beliau hendak pergi melakukan suatu 

perjalanan, beliau akan mengundi di antara mereka 

untuk menenangkan hati-hati mereka. Jika keluar 

nama salah satu dari mereka, maka beliau akan 

mengikutsertakannya. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pernah mengundi pada suatu pertempuran 

yang diikutinya, yaitu perang Bani Muṣṭaliq, lalu 

keluarlah undian Aisyah dan ia pun ikut menyertai 

beliau. Kemudian Aisyah menyebutkan bahwa 

peristiwa ini terjadi setelah Allah -Ta'ālā- menurunkan 

perintah untuk berhijab. Telah dimaklumi tentunya 

bahwa pada perjalanan beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- berikutnya, beliau akan mengundi di antara 

para istrinya yang lain; karena istri yang bagiannya 

telah keluar pada pengundian sebelumnya itu telah 

mendapatkan haknya. Hingga apabila tidak tersisa lagi 

kecuali hanya bagian untuk seorang dari mereka, maka 

sudah jelas dia akan menyertai beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dalam perjalanan terakhir tanpa melalui 

pengundian. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُْرج : أي يميض إىل سفر • ْن خيى

ى
 .إذا أراد أ

املتقارعني شيئًا معينًا, فيسىم سهمه أقرع بني نسائه : من القرعة, ويه استهام يتعني به نصيب اإلنسان, وهلا طرق كثرية منها أن خيتار لك من  •
 .أي نصيبه, وتوضع يف واعء مغلق, ثم يستخرج منها واحد, فمن خرج سهمه اكن هو صاحب القرعة

 .أيتهن : أي أية أمرأة منهن •

 .سهمها : السهم ما يوضع عالمة ىلع احلظوظ، فمن خرج سهمه اذلي وضع ىلع انلصيب، فهو هل •

 .إىل حماربة عدوه, ويه غزوة بين املصطلق يف غزوة غزاها : أي خرج فيها •

 :فوائد احلديث
 .وجوب العدل بني الزوجات حىت يف السفر .1

 .أن الزوج إذا لم يرد أن يسافر بزوجاته مجيًعا، فإن املتعني عليه هو القرعة بينهن، فاليت خيرج سهمها خيرج بها معه يف سفره .2

 .أن القرعة طريق رشيع تلميزي املستحق .3

 .-عليه وسلمصىل اهلل -كمال عدل انليب  .4

 .أن الزوج ال يقيض األيام اليت سافرها بلقية زوجاته, بل يستأنف القسمة من جديد .5

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم، 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 صحيح لرشح الساري إرشاد. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -حممد فؤاد عبد ابلايق  تأيلف مسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق:

 ـه 1323 السابعة،: الطبعة, مرص األمريية، الكربى املطبعة: انلارش, املرصي القتييب القسطالين امللك عبد بن بكر أىب بن حممد بن أمحد,  ابلخاري
بيدي, جمموعة من املحققني, انلارش: دار حممّ , القاموس جواهر من العروس تاج د بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض، الزه

ة، اهلداية توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبع ة: اخلاِمسى
م فتح ذي  2006 ـه 1427م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  2003 - ـه 1423

م إِساء بنت عرفة، ط
ُ
، املكتبة 1اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـهـ  1427ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 1427سالمية، مرص، اإل
م   2014 - ـه 1435: األوىل، اململكة العربية السعودية. الطبعة - ـه بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  1431

 .م1988 -1408 -الرياض  -مكتبة اإلمام الشافيع  -اتليسري برشح اجلامع الصغري، للمناوي. دار النرش 
   (58132) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي والنسايئ راوي احلديث:

ىس بن مالك  اتلخريج: ن
ى
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
دُّ لقضاء احلىاجةاخلى  •  .الء : املاكُن اخلىايل، وُيراد به املاكُن الُمعى

ة • تْخى لْقٌة ذات فىصٍّ من غريها، فإن لم يكن بها فصي فيه فى ه : حى اتىمى  .خى

إذا دخل  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن انلِب 
  اخلًلء وضع خاتمه

Dahulu Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- 
apabila masuk kamar kecil, beliau 

meletakkan cincin beliau. 

 :احلديث .789
صىل اهلل -اكن انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

ه -عليه وسلم اتىمى ع خى  «.إذا دخل اخلىالء وضى

** 

789. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia menuturkan, "Dahulu 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila masuk kamar 

kecil, beliau meletakkan (melepas) cincin beliau". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

إذا أراد دخول  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
صبعه ووضعه قبل أن يدخل 

ُ
اخلالء أخرجه من أ

-اخلالء، واتلعبري بالفعل عن إرادته سائغ كقوهل 
اِن -تعاىل يْطى ِ ِمنى الشه تى الُْقْرآنى فىاْستىِعْذ بِاَّلله

ْ
أ : )فىِإذىا قىرى

ة القرآن، [ يعين: إذا أردت قراء98الرهِجيِم(. ]انلهحل : 
فاْستىِعذ باهلل. واحلكمة أن خاتمه اكن منقوًشا عليه: 
"حممد رسول اهلل"، كما يف ابلخاري؛ وهلذا اكن انليب 

يضعه قبل دخوهل حمل قضاء  -صىل اهلل عليه وسلم-
احلاجة. وال شك بأن دخول اخلالء بيشء فيه ذكر اهلل 

أو أسمائه وصفاته مكروه عند العلماء  -تعاىل-
شية رمحهم ا هلل إال إذا اكن دخوهل به حلاجٍة كخى

ِسقته أو نسيانه، فال بأس أن يدخل به اخلالء، 
يِْبه، وإن اكن  فيه فيجعله يف جى لكن عليه أن خيى

اتًما فإنه يُديره وجيعل ِذْكر اهلل  ه،  -تعاىل-خى فِّ داخل كى
وهذا االستثناء مبيني ىلع قاعدة: أنه الكراهة تزول مع 

 .احلاجة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila hendak 

masuk kamar kecil beliau melepaskan cincin dari jari 

dan meletakkannya sebelum masuk kamar kecil. 

Mengungkapkan keinginan dengan perbuatan boleh 

dilakukan, seperti firman Allah, "Apabila engkau telah 

membaca Alquran maka memohonlah perlindungan 

pada Allah dari gangguan setan yang terkutuk." (An-

Naḥl: 98). Maksudnya, apabila engkau ingin (hendak) 

membaca Alquran maka memintalah perlindungan 

kepada Allah. Hikmahnya, cincin beliau berukir kalimat 

"Muhammad Rasulullah", sebagaimana disebutkan 

dalam sahih Bukhari. Oleh sebab itu, Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- meletakkannya sebelum memasuki 

tempat buang hajat. Tidak diragukan, bahwa masuk ke 

kamar kecil dengan membawa sesuatu yang menyebut 

nama Allah -Ta'ālā-, atau nama-nama-Nya dan sifat-

sifat-Nya, hukumnya makruh menurut para ulama -

rahimaḥumullāh-. Kecuali bila masuk dengan 

membawa barang ini dikarenakan satu kebutuhan 

seperti takut dicuri atau lupa, maka tidak apa-apa 

membawanya ke dalam kamar kecil. Tapi harus 

disembunyikan dengan memasukkannya ke saku. Dan 

jika barang tersebut berupa cincin, maka bisa diputar 

dan nama Allah diposisikan berada di dalam telapak 

tangan. Pengecualian ini berdasarkan kaidah bahwa 

kemakruhan hilang seiring dengan adanya kebutuhan. 
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 :فوائد احلديث
، فهذا فيه -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .1 ىرٌش يىطرأ عليه ما يىطرأ ىلع البىرشى من قضاء احلاجة وغري ذلك من لوازم البىرشى ه  ب قِّ رىدي ىلع الُغالة يف حى
بوبية يشء، وال أنهم ُخِلقوا من غري ما ُخلق منه البىرشى  -صىل اهلل عليه وسلم- ق غريه من الرُّسل، وأنهم ليس هلم من ِصفات الرُّ  .ويف حى

اكن يدخل اخلىالء، واخلىالء: يُطلق ىلع املاكن اخلايل، وىلع املاكن الُمعد  -صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية االستتار عند قضاء احلاجة؛ ألن انليب  .2
اء احلىاجة ضى  .لقى

ىتُّم انليب  .3  .-صىل اهلل عليه وسلم-ختى

 .؛ كعبد اهلل، وعبد الرمحن-تعاىل-يه اسٌم من أسماء اهلل فيه جواز اختاذ اخلاتم للرهُجل، وأن يىْكتُب عليه، ولو اكن اسُمه ف .4

، أما الُمصحف: فىيحُرم إدخاهل، بل جُيعل يف ماكن الئق به؛ -تعاىل-كأسماء اهلل  -عز وجل-كراهة دخول اخلالء بكل ما اكن فيه ِذْكر هلل  .5
وفًا من  ر إىل ادلخول به خى ه خارًجا، فإنه جيوز هل يف هذه احلال ادلخول به للرضورة تعظيًما لكتاب اهلل واحرتاًما هل، لكن إذا اْضطىّ عى قته إذا وضى ِسى

 .مع إخفائه

ائِرى  .6 عى ْم شى ظِّ ْن ُيعى مى ا ِمْن تىْقوىى  فيه تعظيم ذكر اهلل تعاىل وأسمائه تعاىل، وإبعادها عن لكِّ ما يىمىسُّ قدسيتها وكرامتها؛ قال تعاىل: ) وى ِ فىإِنههى اَّلله
 .[ 32ج : الُْقلُوِب (، ]احل

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  سنن ا بن ماجة، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
الصغري وزيادته، تأيلف:  تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية. ضعيف اجلامع

د اهلل حممد نارص ادلين األبلاين، أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويش. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عب
محن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الر 2006 _ ـه 1427الفوزان، الطبعة: األوىل، 

ة،  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني،  2003 - ـه 1423األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
م إِساء بنت عرفة

ُ
 .انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (10052) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < صالة العيدين اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اكن : تدل ىلع االستمرار •

وخليفتيه  -صىل اهلل عليه وسلم-، وفائدة ذكرهما بيان أن احلكم لم ينسخ وأنه سنة انليب -اهلل عليه وسلم صىل-أبوبكر وُعمر : خلفاء انليب  •
 .-ريض اهلل عنهما-

 .يصلون العيدين : يصلون صالة العيدين •

، وهو يوم انلحر، وحيتفل العيدان : هما عيد الفطر وهو ايلوم األول من شوال من لك سنة، وعيد األضىح وهو العارش من ذي احلجة من لك سنة •
 .فيهما املسلمون ويصلون صالة العيد ويستمعون خطبة العيد

 :فوائد احلديث
 .تقديم الصالة ىلع اخلطبتني .1

 .مرشوعية صالة العيدين واخلطبة هلا .2

 املراجع:املصادر و

األفهام، للعثيمني، طبعة  م. تنبيه2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
ه. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق 1426مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل، 
م بن احلجاج القشريي، املحقق: حممد ه. صحيح مسلم، أليب احلسني مسل1422حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .األوىل الطبعة مرص، القاهرة، املنهاج، دار انلجيم، حيىي بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (5322) الرقم املوحد:

وأبو بكر  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن انلِب 
بة   وعمر يصلون العيدين قبل اخلطي

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-, Abu Bakar, dan Umar 

melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul 
Adha sebelum khutbah. 

 :احلديث .790
اكن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر 

وأبو بكر وُعمر  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 «.يصلون العيدين قبل اخلُْطبة

** 

790. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

, Abu Bakar, dan Umar melaksanakan salat Idul Fitri 

dan Idul Adha sebelum khutbah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وخلفائه  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن من اعدة انليب 
الراشدين، أن يصلوا بانلاس صالة العيد، يف الفطر 

ىلع اخلطبة، واألضىح، وخيطبوا، ويقدموا الصالة 
وقد استمر العمل ىلع ذلك حىت جاء مروان فخرج 
وخطب قبل الصالة، وانكر عليه انلاس خمالفة 
السنة، واستمر بنو أمية ىلع ذلك ثم أاعد بنو العباس 

 .السنة

** 

Kebiasaan Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan para khalifah adalah melaksanakan salat 

Idul Fitri dan Idul Adha, lalu berkhutbah. Mereka 

mendahulukan salat dan mengakhirkan khutbah. 

Kebiasaan ini terus berjalan sampai Marwān menjadi 

Khalifah; ia berkhutbah terlebih dahulu, kemudian salat 

Id. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 يف قيام الليل، وما ورد يف هذا احلديث أحد هذه الصفات. -صىل اهلل عليه وسلم-األفضل العمل جبميع الروايات اثلابتة عن انليب  .1
 .، فقد صىل عرش ركعات مثىن مثىن وصىل ثالث ركعات وتراً -عليه السالم-أن هذا احلديث يبني إحدى كيفيات صالة الليل اليت فعلها  .2

يصِّل من  -عليه وسلم صىل اهلل-َكن انلِب 
الليل ثًلث عرشة ركعة منها الوتر، وركعتا 

 الفجر
 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, 
“Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

salat malam tiga belas rakaat termasuk 
witir dan dua rakaat (salat sunat) fajar.” 

(Ṣaḥīḥ al-Bukhārī). 

 :احلديث .791
صىل -اكن انليب »، قالت: -ريض اهلل عنها-ن اعئشة ع

يصيل من الليل ثالث عرشة ركعة  -اهلل عليه وسلم
 «.منها الِوتر، وركعتا الفجر

** 

791. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, “Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah salat malam tiga 

belas rakaat termasuk witir dan dua rakaat (salat sunat) 

fajar”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
اكن يداوم ىلع صالة ثالث عرشة ركعة  -عليه وسلم

يف الليل ومنها الوتر سواء أكان ذلك يف رمضان أو 
، وكذلك اكن يداوم ىلع ركعيت الفجر، واملراد غريه

صىّل اهلل عليه -باملداومة اإلكثار، ملا ورد من أنه 
إذا دخل العرش األواخر من رمضان جيتهد  -وسلّم

فيه ما ال جيتهد يف غريه، فهو حممول ىلع اتلطويل يف 
صىّل اهلل -الركعات دون الزيادة يف العدد، وقد اكن 

ث عرشة، ويصيل إحدى يصيل ثال -عليه وسلّم
 .عرشة، وجاء أنه يصيل أقل من ذلك

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengabarkan bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengerjakan salat malam 

secara rutin sebanyak tiga belas rakaat termasuk salat 

witir, baik itu pada bulan Ramaḍan atau selainnya. 

Demikian pula beliau mengerjakan salat sunat dua 

rakaat fajar secara rutin. Adapun maksud 

“mudāwamah” (merutinkan) adalah sering 

melakukannya, sebagaimana yang terdapat dalam 

riwayat lain bahwa beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

jika telah masuk sepuluh malam terakhir bulan 

Ramaḍan maka beliau lebih bersungguh-sungguh 

(mengerjakan salat malam) di dalamnya yang mana 

beliau tidak bersungguh-sungguh (seperti itu) pada 

bulan lainnya. Hal ini dimaknai pada lamanya rakaat 

(berdirinya) tanpa penambahan jumlah rakaat. Dan 

kebiasaan beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (dalam 

salat malam) adalah mengerjakan salat tiga belas 

rakaat, juga kadang mengerjakan sebelas rakaat, dan 

disebutkan juga bahwa beliau pernah salat dengan 

rakaat yang lebih sedikit dari itu. 
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 املراجع:املصادر و

ه. 1422أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل  صحيح ابلخاري
ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ 1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

 .مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل -ام تأيلف: الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان املر
   (11269) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  - اهلل عنهماريض-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .صالة : مىض وقتهافاتته ال •

 .وجع : مرض أو ألم •

 .أو غريه : كغلبة نوم أو عذر أهم منه •

 :فوائد احلديث
 .صالة انلهار هنا ِعوض عن صالة الليل جلىرْب فضيلتها .1

 .ادليلل ىلع جواز قضاء انلوافل .2

 .الوتر يقىض يف انلهار بزيادة ركعة، فيصري شفعا .3

 املراجع:املصادر و

اب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكت
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987ه 1407الرابعة عرش، 

. اثلانية: الطبعة بلنان، –. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ه(1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
 .بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: نرش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق مسلم، صحيح

   (4829) الرقم املوحد:

إذا فَاَتتيُه  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسوُل اهللِ 
ِهِ، َصىلب من  وي َغريي

َ
ًَلةُ ِمَن الليِل ِمن وََجٍع أ الصب

. َعة  ةَ َركي َ  انلبَهارِ ثِنييَتي َعرشي
 

Apabila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- ketinggalan melakukan salat 

malam karena sakit atau yang lainnya, 
beliau melakukan salat pada waktu siang 

sebanyak dua belas raka'at 

 :احلديث .792
-قالت: اكن رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ُة ِمنى الليِل ِمن  -صىل اهلل عليه وسلم الى إذا فىاتىتُْه الصه
ةً  ْكعى ةى رى رْشى ْ عى اِر ثِنيْتى ىله من انلههى رْيِِه، صى

ْو غى
ى
ٍع أ  .وىجى

** 

792. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, dia berkata, "Apabila 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketinggalan 

melakukan salat malam karena sakit atau yang lainnya, 

beliau melakukan salat pada waktu siang sebanyak 

dua belas raka'at." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا ترك قيام الليل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
من وجع أو غريه صىل من انلهار ثنيت عرشة ركعة؛ 

اكن يوتر بإحدى عرش  -صىل اهلل عليه وسلم-ألنه 
ركعة، فإذا مىض الليل ولم يوتر نلوم أو شبهه؛ فإنه 

ة، لكن ملا فات وقت الوتر صار يقيض هذه الصال
 .املرشوع أن جيعله شفعا

** 

Apabila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meninggalkan salat malam karena sakit atau halangan 

lainnya, beliau melakukan salat pada waktu siang 

sebanyak dua belas raka'at, karena beliau salat witir 

ganjil sebelas raka'at. Apabila waktu malam berlalu dan 

beliau tidak sempat melaksanakan salat witir karena 

tidur atau hal lainnya, maka beliau mengqaḍa' salat itu. 

Namun ketika waktu salat witir terlewatkan, maka 

disyariatkan menjadikannya genap. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -عنهما ريض اهلل-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إذا اغتسل من اجلنابة : يعين أراد ذلك •

 .استربأ : أوصل ابللل إىل مجيعه •

نى : أخذ املاء بيديه مجيًعا، واحلفنة ملء الكفني مجيًعا • فى  .حى

 إذا -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ 

بيمينه ىلع شماهل فيغسل فرجه، ثم يتوضأ 
 وضوءه للصًلة

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
apabila mandi janabat, beliau memulai 

dengan membasuh kedua tangannya lalu 
mengucurkan air dengan tangan kanannya 

ke tangan kirinya lalu membasuh 
kemaluannya. Selanjutnya beliau berwudu 

seperti wudu untuk salat. 

 :احلديث .793
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه »عن اعئشة، قالت: 

وسلم إذا اغتسل من اجلىنىابىة يبدأ فيغسل يديه، ثم 
ه، ثم يتوضأ  يُفرغ بيمينه ىلع شماهل فيغسل فىرْجى

اء فيُدخل أصابعه يف وضوءه للصالة، ثم يأخذ امل
نى ىلع  فى  حى

ى
ِر، حىت إذا رأى أن قد اْستىرْبىأ عى أصول الشه

نىات، ثم أفاض ىلع سائر جسده. ثم  فى رأسه ثالث حى
 «.غسل رجليه

** 

793. Hadis: 

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- apabila mandi janabat, beliau memulai 

dengan membasuh kedua tangannya lalu 

mengucurkan air dengan tangan kanannya ke tangan 

kirinya lalu membasuh kemaluannya. Selanjutnya 

beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Setelah itu, 

beliau mengambil air lalu menyela-nyela dengan jari-

jarinya ke pangkal rambut hingga ketika beliau 

memandang sudah mengalirkan air ke seluruh bagian 

pangkal rambut, beliau pun menciduk air dan 

mengucurkannya ke kepalanya tiga kali. Setelah itu 

beliau mengguyur seluruh tubuhnya lalu membasuh 

kedua kakinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -ُغسل انليب  -ريض اهلل عنها-تصف اعئشة 
بأنه إذا أراد الغسل من اجلنابة بدأ  -اهلل عليه وسلم

بغسل يديه؛ تلكونا نظيفتني حينما يتناول بهما املاء 
صىل -للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصالة. ولكونه 

ر كثيف، فإنه خيلله بيديه ذا شع -اهلل عليه وسلم
وفيهما املاء، حىت إذا وصل املاء إىل أصول الشعر، 
وأوصل املاء إىل مجيع  البرشة، أفاض املاء ىلع رأسه 
ثالث مرات ثم غسل بايق جسده ثم أّخر غسل 

 .رجليه يف انلهاية

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menggambarkan mandi 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bahwa apabila beliau 

hendak mandi janabat, beliau memulainya dengan 

membasuh kedua tangannya agar keduanya bersih 

saat mengambil air yang suci dan berwudu 

sebagaimana wudu untuk salat. Karena beliau memiliki 

rambut tebal, maka beliau menyela-nyela rambutnya 

dengan kedua tangannya yang berair, hingga ketika air 

sudah sampai ke bagian pangkal rambut dan seluruh 

kulit kepala, beliau pun mengguyur kepalanya dengan 

air tiga kali lalu membasuh bagian tubuh yang tersisa. 

Selanjutnya beliau mengakhirkan membasuh kedua 

kaki di penutup. 
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 .اجلىنىابىُة : اجلنابة إنزال املين أو اجلماع، وقوهل من اجلنابة يعين ألجل اجلنابة •

 .سائر : بايق جسده •

 .أصول الشعر : املراد هنا أسافله اليت تيل البرشة •

 :فوائد احلديث
 .وجوب الغسل من اجلنابة، سواء أكان ذلك إلنزال املين أم ملجرد اإليالج .1

 .الغسل الاكمل، ما ذكر يف هذا احلديث، من تقديم غسل ايلدين، ثم الوضوء، ثم ختليل الشعر الكثيف، وترويته، ثم غسل بقية ابلدن .2

 .": يدل ىلع تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من اجلنابةقوهلا: "اكن إذا اغتسل .3

 .جواز نظر أحد الزوجني لعورة اآلخر وغسلهما من إناء واحد .4

تقديم غسل أعضاء الوضوء يف ابتداء الغسل ىلع الغسل من اجلنابة، عدا غسل الرجلني فإنه خمري بني غسله مع الوضوء كما يف رواية أخرى،  .5
 .نتهاء من غسل ابلدن ُكهوبني تأخريه إىل بعد اال

 .مرشوعية ختليل الشعر .6

 .حجة كأقواهل -عليه الصالة والسالم-احلديث ديلل ىلع أن أفعاهل  .7

 املراجع:املصادر و

ابلايق(، صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، الطبعة األوىل، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 
، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه ه. صحيح مسلم1422

 ـهاملنهاج رشح  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طبعة 
خالصة الالكم رشح عمدة  1392الطبعة: اثلانية،  -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب  -حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي -احلجاج صحيح مسلم بن

، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1م تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية، -فيصل املبارك احلريميل -األحاكم
 اهلل عبد تأيلف: املرام بلوغ رشح األحاكم توضيح- ـه 1424 السابعة،: الطبعة. الرياض –دار الفلق  -ه بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر 1426

ة،: الطبعة– املكرمة مكة– األسدي مكتبة -البسام : عبد العزيز بن املحقق  امللقن بن ال األحاكم عمدة بفوائد اإلعالم م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسى
 .م 1997 - ـه 1417دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -أمحد بن حممد املشيقح 

   (10032) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-ثوبان موىل رسول اهلل  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ات واآلفىات • الم من اتلهغريُّ الم : السه  .السه

كْ  • رُث تىبىارى  .تى : أي: ثىبىت اخلىري عندك وكى

أن • ْدر والشه  .اجلىالل : اتلهنىايه يف ِعظم القى

 :فوائد احلديث
 .فيه الرهد ىلع من قال: أن املصيلِّ يُكرب بعد الصالة .1

الم" هلل  .2 نيا وا -تعاىل-فيه إثبات اسم: "السه المة لعباده من رُشور ادلُّ يب، وهو واهب السه الم من لك نقص وعى  .آلخرةوصفته، فهو السه

 املراجع:املصادر و

ه. مراعة 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
لفية، بنارس اهلند، املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة الس

ه. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، 1404الطبعة: اثلاثلة 
ة  ام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر م. بلوغ املر2003ه، 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى

 .م 2014ه، 1435العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
   (10947) الرقم املوحد:

إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
ثا، وقال: امهلل انرصف من صًلته استغفر ثًل

أنت السًلم ومنك السًلم، تباركت يا ذا اجلًلل 
 واإلكرام

 

Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- selesai salat, beliau biasa 

beristigfar tiga kali dan membaca, "Ya 
Allah, Engkau Pemberi Keselamatan dan 
dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau 

wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan." 

 :احلديث .794
صىل -قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ثىْوبىان 

ر  -اهلل عليه وسلم ف من صالته اْستىْغفى إذا انرْصى
الم، »ثالثا، وقال:  الم وِمنك السه اللُهمه أنت السه

ام ْكتى يا ذا اجلىالل واإلْكرى  «.تىبىارى

** 

794. Hadis: 

Dari Ṡaubān -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Ketika 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selesai salat, 

beliau biasa beristigfar tiga kali dan membaca, "Ya 

Allah, Engkau Maha Pemberi Keselamatan dan dari-

Mu keselamatan, Maha Suci Engkau wahai Pemilik 

Keagungan dan Kemuliaan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث بيان استحباب قول املصيل بعد االنتهاء 
من الصالة: أستغفر اهلل، أستغفر اهلل، أستغفر اهلل. 
ِمنْك  ُم وى الى نْتى السه

ى
ثم يقول هذا ادلاعء: اللهُهمه أ

ُم، الى اِم. وهناك أدعية  السه ْكرى اإْلِ ِل وى ْكتى يىا ذىا اجْلىالى تىبىارى
أخرى وردت يف أحاديث أخرى مما يقال عقب 

 .الصالة

** 

Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang sunahnya 

seseorang yang telah melaksanakan salat untuk 

membaca istigfar tiga kali lalu membaca doa, "Ya Allah, 

Engkau yang Maha Pemberi Keselamatan dan dari-Mu 

keselamatan, Maha Suci Engkau wahai Pemilik 

Keagungan dan Kemuliaan." Ada beberapa hadis lain 

yang menjelaskan doa-doa yang diucapkan selesai 

salat. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

83 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < العرش األواخر من رمضان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .العرش : املراد: العرش األواخر من شهر رمضان •

 .تأحيا الليل : أي: بأنواع الطااع •

 .أيقظ أهله : أي: للصالة تنبيها هلم ىلع فضل تلك األوقات •

ده : أي: اجتهد يف العبادة •  .وجى

 .شده الِمزئر : املزئر: اإلزار، وهو كناية عن اعزتال النساء.وقيل: املراد تشمريه للعبادة •

 :فوائد احلديث
 .الرتغيب باغتنام األوقات الفاضلة باألعمال الصاحلة .1

 .سيما العرش األواخر منه يستحب إحياء الليل يف رمضان ال .2

 .من أراد االجتهاد يف العبادة فعليه صون نفسه عما يثبطه أو يضعفه أو يرصفه عنها .3

ُعمُّ أهله .4  .احلكيم من جعل اخلري يى

 .ينبِغ ىلع العبد أن يكون حريًصا ىلع أهله بأمرهم بالعبادة، ويصطرب عليهم، ويقيهم نار جهنم بذلك .5

 املراجع:املصادر و

 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق رياض الصاحلني، للنووي، نرش -
 الرسالة، مؤسسة: نرش الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة -. العريب الكتاب دار نرش عالن، البن الصاحلني، رياض لطرق الفاحلني ديلل -. م2007

صحيح  -ه. 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط -م. 1987 - ـه1407 عرش، الرابعة: الطبعة

َدَخَل إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
لَُه، وََجدب َوَشدب  هي

َ
ييَقَظ أ

َ
َيا الليَل، وأ حي

َ
ُ أ الَعرشي

َر. َ  الِمْئي
 

Dahulunya Rasulullah jika sudah masuk 
sepuluh hari terakhir Ramadan maka 

beliau menghidupkan malamnya, 
membangunkan istrinya, bersungguh-

sungguh dan mengencangkan ikat pinggang 

 :احلديث .795
-قالت: اكن رسول اهلل   -ريض اهلل عنها-ن اعئشة ع

،  -صىل اهلل عليه وسلم ْحيىا الليلى
ى
رْشُ أ لى العى إذا دىخى

رى  ده الِمزْئى ده وىشى ْهلىُه، وىجى
ى
ظى أ ْيقى

ى
 .وأ

** 

795. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, dia berkata, 

"Dahulunya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- jika 

sudah masuk sepuluh hari terakhir Ramadan maka 

beliau menghidupkan malamnya, membangunkan 

istrinya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan 

ikat pinggang." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا دخل العرش  -وسلمصىل اهلل عليه -اكن انليب 
األواخر من رمضان أحيا الليل ُكه بأنواع الطااعت، 
وأيقظ أهله للصالة، واجتهد يف العبادة زيادة ىلع 

 .اعدته، وتفرغ هلا واعزتل نساءه

** 

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- jika masuk 

sepuluh hari terakhir bulan Ramaḍan, menghidupkan 

seluruh malamnya dengan berbagai ketaatan, 

membangunkan keluarganya untuk melakukan salat, 

bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi 

kebiasaannya, fokus melakukannya dan menjauhi 

istrinya. 
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صحيح مسلم، حتقيق:  -ه. 1422ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –د ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب حممد فؤاد عب

   (4944) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إذا قام  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
ُ حني  ُ حني يقوم، ثم يَُكِّبِّ إىل الصًلة يَُكِّبِّ

َفُع  يركع، ثم يقول: َسِمَع اَّللب لَِمني مَحَِدهُ، حني يَري 
َعةِ  كي  ُصليَبُه من الرب

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
apabila melaksanakan salat, beliau 

bertakbir saat berdiri, lalu bertakbir ketika 
rukuk, kemudian mengucapkan, 

"Sami'allāhu liman ḥamidah (Allah 
mendengar orang yang memuji-Nya)" saat 

mengangkat tulang punggungnya dari 
rukuk". 

 :احلديث .796
ةى  يْرى -قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهرى

ُ حني  -صىل اهلل عليه وسلم ربِّ إذا قام إىل الصالة يُكى
ْن  ِمعى اَّلله لِمى ُ حني يركع، ثم يقول: سى ربِّ يقوم، ثم يُكى

ِة، ث ْكعى ُع  ُصلْبىُه من الره ُه، حني يىْرفى دى ِ م يقول وهو محى
ْهِوي، ثم  ُ حني يى ربِّ قائم: ربنا ولك احلمد، ثم يُكى
ىْسُجُد، ثم  ُ حني  ي ربِّ ُع  رأسه، ثم يُكى ُ حني يىْرفى ربِّ يُكى
ُع  رأسه، ثم يفعل ذلك يف صالته ُكها  ُ حني يىْرفى ربِّ يُكى
ُ حني يقوم من اثلِّنْتىنْيِ  بعد  ربِّ حىت يقضيها، وُيكى

بىُهكم صالة »ريرة اجللوس،  ثم يقول: أبو ه إين ألشى
 «.-صىل اهلل عليه وسلم-برسول اهلل 

** 

796. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Apabila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melaksanakan salat, beliau bertakbir saat berdiri, lalu 

bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan, 

"Sami'allāhu liman ḥamidah (Allah mendengar orang 

yang memuji-Nya)" saat mengangkat tulang 

punggungnya dari rukuk." Setelah itu beliau 

mengucapkan saat berdiri, "Rabbāna wa laka al-

ḥamdu (wahai Rabb kami, segala puji bagi-Mu)." 

Lantas beliau bertakbir ketika turun, lalu bertakbir saat 

mengangkat kepalanya. Setelah itu bertakbir ketika 

sujud lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya. 

Kemudian beliau melakukan hal itu dalam salatnya 

seluruhnya hingga menyelesaikannya, dan beliau 

bertakbir saat berdiri setelah dua rakaat dari duduk 

(tasyahud). Selanjutnya Abu Hurairah berkata, 

"Sesungguhnya aku paling mirip salatnya dengan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dibanding 

kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الصالة ُكها تعظيم هلل بالقول والفعل، يف هذا 
احلديث الرشيف بيان شعار الصالة، وهو إثبات 

والعظمة، فما جعل  -سبحانه وتعاىل-الكربياء هلل 
هذا شعارها وسمتها، إال ألنها رشعت تلعظيم اهلل 
وتمجيده. فحني يدخل فيها، يكرب تكبرية 

القامة. وبعد أن يفرغ اإلحرام، وهو واقف معتدل 
من القراءة ويهوى للركوع يكرب. فإذا رفع من 
الركوع، قال: "سمع اهلل ملن محده" واستتم قائماً، ثم 
محد اهلل وأثىن عليه يف القيام. ثم يكرب يف ُهِويه إىل 
السجود، ثم يكرب حني يرفع رأسه من السجود، ثم 

ام يفعل ذلك يف صالته ُكها، حىت يفرغ منها، وإذا ق
من التشهد األول يف الصالة ذات التشهدين، كرب يف 

** 

Salat itu seluruhnya merupakan pengagungan kepada 

Allah dengan ucapan dan perbuatan.Hadis mulia ini 

mengandung penjelasan syiar salat, yaitu penetapan 

keangkuhan dan kebesaran bagi Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā- semata. Tidaklah Dia menjadikannya sebagai 

syiar dan tanda melainkan karena salat disyariatkan 

untuk mengagungkan Allah dan memuliakan-Nya. Saat 

beliau memulai salat, beliau bertakbir dengan takbiratul 

ihram sambil berdiri dengan postur tegak. Setelah 

selesai bacaan dan hendak menurunkan kepala untuk 

rukuk, beliau bertakbir. Apabila beliau mengangkat 

kepala dari rukuk, beliau mengucapkan, "Sami'allāhu 

liman ḥamidah (Allah mendengar orang yang memuji-

Nya)", beliau menyempurnakan sambil berdiri. Lalu 

beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya ketika 

berdiri. Selanjutnya beliau bertakbir ketika menurunkan 

kepala saat hendak sujud lalu bertakbir ketika 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .معمدة األحاك مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُ حني يقوم : يقول اهلل أكرب وقت قيامه للصالة ويه تكبرية االحرام • ربِّ  .يُكى

ِمعى : استجاب اهلل •  .سى

ُه : ملن وصفه اهلل بصفات الكمال حبا وتعظيما • دى ِ  .ملن محى

 .ُصلْبىُه : ظهره •

 .من الركعة : أي من الركوع، وهو احنناء الظهر •

 . ربنا ولك احلمد : أي ربنا أطعناك ولك احلمد •

ْهوِي : خير ساجدا •  .يى

ُع رأسه : أي من السجود، وهو اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني •  .حني يىْرفى

 . كوع واتلحميد بعد القيام منهيفعل ذلك : أي اتلكبري عند الركوع والسجود والرفع منه والتسميع عند الرفع من الر •

 .يف صالته : يف بقية صالته •

 .يقضيها : ينتيه منها •

 .اثلِّنْتىنْيِ : الركعتني األويلني •

 .بعد اجللوس : أي اجللوس للتشهد األول •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية تكبرية اإلحرام، وأن تكون يف حال القيام .1

 .ىل الركوعمرشوعية تكبرية الركوع، وأن يكون يف حال االنتقال من القيام إ .2

 .التسميع لإلمام واملنفرد، ويكون يف حال الرفع من الركوع .3

 .اتلحميد للك من اإلمام واملأموم واملنفرد يف حال القيام .4

 .الطمأنينة بعد الرفع من الركوع .5

 . اتلكبري حال الرفع من السجود إىل اجللوس بني السجدتني .6

 .اتيف مجيع الركع -عدا تكبرية اإلحرام -أن يفعل ما تقدم .7

 .اتلكبري عند القيام من التشهد األول إىل القيام يف الصالة ذات التشهدين .8

 .املفهوم من لفظ )حني( أن اتلكبري يقارن االنتقال، فال يتقدمه، وال يتأخر عنه، وهذا هو املرشوع .9

 .أن جتديد اتلكبري يف لك ركعة وحركة بمثابة جتديد انلية .10

 املراجع:املصادر و

ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دار الفكر، دمشق، 1ألنصاري، طاإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل ا
 ـهتنبيه األفهام رشح  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، 1426لصحابة، اإلمارات، ، مكتبة ا1عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
 ـهصحيح  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

حال قيامه، فخص الشارع لك انتقال باتلكبري إال 
 .الرفع من الركوع

mengangkat kepalanya dari sujud. Beliau melakukan 

hal itu dalam salatnya seluruhnya hingga selesai. 

Ketika beliau berdiri dari tasyahud pertama dalam salat 

yang ada dua tasyahud, beliau pun bertakbir saat 

berdiri. Allah mengkhususkan setiap peralihan gerakan 

salat dengan mengucapkan takbir kecuali ketika 

mengangkat kepala dari rukuk. 
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ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1نارص انلارص، ط ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن
 .ه 1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3105) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

إذا قام  -صىل اهلل عليه وسلم- َكن رسول اهلل
من الليل كِّب، ثم يقول: سبحانك امهلل وِبمدك 

 وتبارك اسمك، وتعاىل جدك، وال هلإ غريك
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
apabila berdiri salat di malam hari beliau 

bertakbir, lalu mengucapkan, 
"Subḥānakallāhumma wa biḥamdika, wa 
tabāraka ismuka, wa ta'ālā jadduka, wa lā 
ilāha gairuka (Maha Suci Engkau ya Allah 

dan dengan memuji-Mu, Maha berkah 
nama-Mu, Maha tinggi kemuliaan-Mu, dan 

tidak ada Ilah selain Engkau)". 

 :احلديث .797
قال: اكن  -ريض اهلل عنه-عن أيب  سعيد اخلُْدرِي 

إذا قام من الليل  -هلل عليه وسلمصىل ا-رسول اهلل 
، ثم يقول:  ربه انك اللههم وحبىْمِدك وتبارك »كى ُسبْحى

رْيك ك، وال هلإ غى دُّ ال هلإ »، ثم يقول: «اْسُمك، وتعاىل جى
أُعوُذ »ثالثا، « اهلل أكرب كبريا»ثالثا، ثم يقول: « إال اهلل

ْمِزه، يطان الرهجيم من هى ميع العليم من الشه  باهلل السه
ْفِثه  ، ثم يقرأ.«ونىْفِخه، ونى

** 

797. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila berdiri 

salat di malam hari beliau bertakbir, lalu mengucapkan, 

"Subḥānakallāhumma wa biḥamdika, wa tabāraka 

ismuka, wa ta'ālā jadduka, wa lā ilāha gairuka (Maha 

Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Maha 

berkah nama-Mu, Maha tinggi kemuliaan-Mu, dan tidak 

ada Ilah selain Engkau)." Kemudian beliau 

mengucapkan, "Lā ilāha ilallāh (tiada Ilah selain Allah)." 

3 kali. Kemudian mengucapkan, "Allāhu Akbar (Allah 

Maha besar)." 3 kali. "A'ūżu billāhi as-samī'i al-'alīm min 

asy-syaithāni ar-rajīm min hamżihi wa nafkhihi wa 

nafaṡihi (Aku berlindung kepada Allah yang Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang 

terkutuk, dari umpatannya, tiupannya dan 

hembusannya)." Selanjutnya beliau membaca 

(Alquran). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -معىن احلديث: "اكن رسول اهلل 
ربه  -وسلم " أي: كرب تكبرية إذا قام من اللهيل كى

اإلحرام، ويه ُركن ال تنعقد الصالة إال بها "ثم 
ا ال يىليق بك،  انك اللههم" أي: أنىزهك عمه يقول: ُسبْحى
، وما تستحقه من اتلهزنيه عن لك  وجباللك يا ربِّ
نقص وعيب. "وحبىْمِدك" ثناء ىلع اهلل سبحانه وتعاىل 

قك وشكر هل ىلع هذا اتلوفيق، أي: فلوال توفي
سبحك، فهو اعرتاف من العىبد بفضل 

ُ
وهدايتك لم أ

-اهلل تعاىل، واعرتاف منه بعجزه لوال توفيق اهلل 
.    "وتبارك اْسُمك" من الربكة، ويه -سبحانه وتعاىل

ُمل واتسع، وكرثت  رثة واالتساع، واملعىن: كرث وكى الكى
موات واألرض، ولك ذلك تنبيه ىلع  براكته يف السه

:  اختصاصه سبحانه ك" اجلىدُّ دُّ باخلريات. "وتعاىل جى

** 

Maksud hadis: “Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

apabila berdiri salat di malam hari beliau bertakbir”, 

yakni takbiratul ihram yang merupakan rukun salat dan 

salat tidak sah kecuali dengan takbir tersebut. “Lalu 

mengucapkan, “Subḥānakallāhumma”, yakni aku 

menyucikan-Mu dari apa yang tidak sesuai dengan-Mu, 

dengan kemuliaan-Mu wahai Rabb, dan dengan apa 

yang berhak engkau sandang berupa penyucian dari 

segala kekurangan dan aib. “Wa biḥamdika”, pujian 

bagi Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- dan terima kasih 

kepada-Nya atas taufik (bimbingan) ini. Maksudnya, 

andai bukan karena taufik dan hidayah-Mu, aku tidak 

bertasbih kepada-Mu. Kalimat ini adalah ungkapan 

pengakuan hamba akan karunia Allah dan 

pengakuannya akan ketidak mampuan dirinya 

seandainya bukan karena taufik Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā-. “Wa tabāraka ismuka”, dari kata al-barakah 

yang berarti banyak dan luas. Maksudnya, nama-Mu 
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العىظمة، أي: ارتفعت وعلىت عظمتُك، وجلت فوق 
لكِّ عظمة، وعال شأنُك ىلع لكِّ شأن، وقهر سلطانُك 
ه تبارك وتعاىل أن يكون  ىلع لكِّ سلطان، فتعاىل جدُّ
بوبية أو األلوهية، أو يف  يك يف الُملك أو الرُّ معه رشى

قال بعدها: "وال هلإ  يشء من أسمائه وصفاته، ذلا
غىرْيك" ال معبود حبق سواك، فأنت املستحق للعبادة، 
فت به نفسك من  وحدك ال رشيك لك، بما وصى

ْيتىه من انلعم اجلسيمة.    الصفات احلميدة، وبما أْسدى
فهذا االستفتاح فيه اثلهناء ىلع اهلل تعاىل وتزنيهه عن 

هٌ عن لكِّ عىيب لكِّ ما ال يليق به، وأنهه تبارك وتعاىل مزنه 
ونقص. وهو أحد أدعية االستفتاحات الواردة يف 
ابلاب واألفضل أن يأيت بهذا تارة وبغريه تارة، حىت 
نة من غري إهمال بلعضها.  ومن  جيمع بني أدلة السُّ
تلك الصيغ أن يقول: "ال هلإ إال اهلل ثالثًا" يعين: 

ال يكرر قول: "ال هلإ إال اهلل" ثالث مرات. ومعىن: "
: }ذىلِكى -تعاىل-هلإ إال اهلل" ال معبود حق إال اهلل، قال 

ا يىْدُعونى ِمْن ُدونِِه ُهوى ابْلىاِطُل{  نه مى
ى
ى ُهوى احْلىقُّ وىأ نه اَّلله

ى
بِأ

[  ثم يقول: "اهلل أكرب كبرًيا ثالثًا" أي أنه 62]احلج: 
سبحانه أكرب من لك يشء. ثم بعد أن يستفتح صالته 

يطان الرهِجيم بقوهل: "أُعوُذ باهلل يستعيذ باهلل م ن الشه
ميع العليم" ومعناه: أتلجئ وأعتصم وألوذ باهلل  السه
ايت، من  يطان" الُمتمرد العى ميع العليم. "من الشه السه
رُْجوم المىطرود،  شياطني اجلِّن واإلنس، "الرهجيم" المى
والُمبْعىد عن رمحة اهلل، فال تسلِّطه يلع بما يرضين، يف 

يين ودنياي، وال يصدين عن فعل ما ينفعين، يف أمر د
ن استعاذ باهلل  ، فقد أوى إىل -تعاىل-ِديين وُدْنيىاي، فمى

دوه  ُركن شديد، واعتصم حبول اهلل وقوته، من عى
اوي الرشه  هى اذلي يريد قطعه عن ربِّه، وإسقاطه يف مى
ي  ْعرتى ع، اذلي يى ْمِزه" هو اجلُنُون والرصه واهلالك. "من هى
يطان قد يصيب اإلنسان باجلنون،  اإلنسان؛ ألن الشه
فرشعت االستعاذة منه. "ونىْفِخه" الِكرْب؛ ألنه 
الشيطان ينفخ يف اإلنسان بوسوسته، فيىْعُظم يف عىني 

ِقر غريه عنده، فزتداد عظمته وكربياؤه.   نفسه، وحيى
اثات يف  حر، وهو رشى السحرة، فإنه انلهفه "ونىْفِثه" هو السِّ

واِحر، الاليت يعقدن اخليوط، وينفنث ا لُعقد هنه السه

sempurna dan luas, banyak berkahnya di langit dan 

bumi. Semua ini mengingatkan akan kesendirian Allah 

dalam menyandang kebaikan-kebaikan. “Wa Ta'ālā 

jadduka”. Al-Jaddu adalah keagungan/kemuliaan. 

Maksudnya, tinggi dan luhur keagungan-Mu, mulia dia 

atas semua keagungan, tinggi kedudukan-Mu di atas 

semua kedudukan, kekuasaan-Mu menguasai semua 

kekuasaan. Maha Tinggi keagungan-Nya dari memiliki 

sekutu dalam kerajaan, Rubūbiyyah dan Ulūhiyyah, 

atau dalam satupun dari nama-nama dan sifat-sifat-

Nya. Oleh sebab itu, setelahnya beliau mengucapkan, 

“wa lā ilāha ghairuka”, yakni tak ada sesembahan yang 

haq selain Engkau. Engkau semata yang berhak 

diibadahi, tidak ada sekutu bagi-Mu terkait sifat-sifat 

terpuji yang Engkau sandangkan pada diri-Mu, dan 

nikmat-nikmat besar yang Engkau berikan. Doa istiftah 

(pembukaan) ini mengandung pujian kepada Allah, 

menyucikannya dari segala yang tidak layak 

disandang-Nya, dan bahwa Allah -Tabāraka wa Ta'ālā- 

suci dari segala aib dan kekurangan. Ini salah satu doa 

istiftah yang diriwayatkan dalam bab ini. Yang lebih 

baik, sekali waktu membaca doa ini dan di waktu lain 

membaca doa istiftah lainnya, untuk memadukan 

antara dalil-dalil sunah tanpa mengesampingkan 

sebagiannya. Di antara doa-doa tesebut, beliau 

mengucapkan, “Lā ilāha ilallāh, 3 kali”, yakni, 

mengulang ucapan “lā ilāha ilallāh” 3 kali. Maksud “lā 

ilāha illallāh” adalah tiada sesembahan yang haq selain 

Allah. Allah -Ta'ālā- berfirman, “(Kuasa Allah) yang 

demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dia-

lah (Rabb) yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang 

mereka seru selain Allah, itulah yang batil...” (Al-Hajj: 

62). “Kemudian mengucapkan, "Allahu akbar” 3 kali, 

artinya, Allah -Subḥānahu- Maha besar dari segala 

sesuatu. Selanjutnya, setelah membaca doa istiftah 

beliau memohon perlindungan kepada Allah dari setan 

yang terkutuk dengan mengucapkan, “A`ūżu billāhi as-

samī'i al-'alīm”, artinya, aku berlindung dan bernaung 

kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. “Min asy-syaṭāni”, yakni dari yang 

membangkang lagi zalim berupa setan dari jin maupun 

manusia. “ar-rajīm”, yakni yang dikutuk, diusir dan 

dijauhkan dari rahmat Allah. Agar Dia tidak menguasai 

diriku dengan apa yang bisa merugikanku dalam 

urusan agama maupun duniaku, serta tidak 

menghalangiku dari melakukan apa yang bermanfaat 

bagiku dalam perkara agama maupun duniaku. 

Barangsiapa meminta perlindungan kepada Allah -

Ta'ālā- ia telah bernaung kepada kekuatan yang sangat 

kokoh dan berpegang pada kemampuan dan kekuatan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
انك : أي: أنىزِّهك عن انلهقائص •  .ُسبْحى

موات واألرض • ُمل واتسع، وكرثت براكته يف السه رث وكى اع، واملعىن: كى رثة واالتسى كة، ويه الكى ى  .تبارك اْسُمك : من الربى

ا ال يليق جبالهل •  .تعاىل : تىعاظم، وارتفع، وتزنهه عمه

: العى  • ك : اجلىدُّ دُّ م شأنك، وارتفع قىْدرُكجى  .ظمة: أي: تعاظى

 .، وأْعتىِصم به-تعاىل-أُعوُذ باهلل : أي: أجلأ إىل اهلل  •

رد، واللهعن عن رمحة اهلل  •  .-تعاىل-الرهجيم : أي: المىرجوم بالطه

ي اإلنسان؛ ألن الشيطان قد يصيب اإلنسان باجلنون • ْعرتى ع، اذلي يى ْمِزه : هو اجلُنُون والرصه  .هى

م عليهنىْفخِ  • اظى قري غريه عنده، فزيْدىريه، ويتعى  .ه : بوسوسته بتعظيم اإلنسان نلفسه، وحتى

حر •  .نىْفِثه : انلهفث: فعل السِّ

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية داعء االستفتاح يف الصالة، فرًضا اكنت الصالة أو نفاًل  .1

كر فيكون من باب العبادات املتنوعة، والصحيح أن العبادات املتنوعة أن اإلنسان يفعل هذا تارة وهذا تار .2  .ةمرشوعية االستفتاح بهذا اذلِّ

، -ريض اهلل عنه-حيث جهر جهًرا سمعه أبو سعيد  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اجلىهر اليسري بداعء االستفتاح وليس كجهر القراءة؛ لفعله  .3
 .اكن يستفتح به جهًرا يلعلم انلاس -ريض اهلل عنه-ضا جاء عن عمر وأي

وهذ ثم قرأ ولو  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه ال جُيمع بني أذاكر االستفتاح يف صالة واحدة؛ ألن أبا سعيد أخرب بأن انليب  .4 كر ثم تىعى استفتح بهذا اذلِّ
نة فدل هذا ىلع أنه ال  ع معه غريه بليهنته السُّ  .يرُشع اجلمع بني عدة استفتاحات يف صالة واحدةاكن مجى

بد بفضل اهلل  .5  .هل -سبحانه وتعاىل-، واعرتاف منه بِعجزه لوال توفيق اهلل -تعاىل-االعرتاف من العى

 .عن لك ما ال يليق به؛ لقوهل: )سبحانك( -تبارك وتعاىل-تزنيه اهلل  .6

كة بذكرها؛ ل -تعاىل-أن أسماء اهلل  .7 ى  ."قوهل: "وتبارك اسمكُمبىاركة، حتل الربى

مة اهلل  .8 ظى ك -تبارك وتعاىل-أن عى دُّ  ."فوق لك عىظمة، وِغنىاه فوق لك ِغىن؛ لقوهل: "وتعاىل جى

ىلع لك عقدة، حىت ينعقد ما يردن من السحر. "ثم 
 .يقرأ "أي: يقرأ القرآن وأوهل فاحتة الكتاب

Allah dalam menghadapi musuh yang ingin memutus 

komunikasinya dengan Rabb dan menjerumuskannya 

dalam lembah keburukan dan kebinasaan. “Min 

hamzihi”, yakni gila dan kesurupan yang menimpa 

manusia. Terkadang setan itu menimpakan penyakit 

gila pada manusia, sehingga disyariatkan memohon 

perlindungan dari penyakit ini. “Wa nafkhihi”, yakni 

kesombongan, karena setan meniupkan gangguannya 

pada manusia, hingga ia merasa sombong dan 

menghina orang lain. Kebesaran dan 

kesombongannya pun bertambah. “Wa nafṡihi” yakni 

sihir, maksudnya kejahatan ahli sihir. Sebab wanita-

wanita yang meniup ikatan mereka adalah para wanita 

ahli sihir yang mengikat benang-benang dan 

memberikan tiupan di setiap benang, hingga terjadilah 

sihir yang mereka inginkan. “Kemudian beliau 

membaca”, maksudnya membaca Alquran, dan yang 

pertama adalah surat Al-Fātiḥah. 
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 .باأللوهية، وأنه ال هلإ غريه وأن لك ما سواه باطل -تبارك وتعاىل-انفراد اهلل  .9

يطان الرهجيم" أجزأهاستحباب االستعاذة بالِصيغة الواردة يف احلديث، وإن اقترص ىلع قوهل: "أعو .10  .ذ باهلل من الشه

ياطني، وليست مثل  االستعا .11 ْقدر عليها إال اهلل، اكالستعاذة من الشه  .نةأن االستعاذة من األمور اخلىفيهة ال تكون إال هلل؛ ألنه ال يى

ميع ، العليم( من أسماء اهلل  .12  .-تعاىل-إثبات أن هذين االْسمىني الكريمىني )السه

ر من ا .13 اذة منه.اثلاين: ألنه وُِصف بأنه رىِجيم، أي يىرجم اإلنسان باملعايصاحلىذى ِمرنا باالستعى
ُ
 .لشيطان الرهجيم وذلك من وجهني:األول: ألننا أ

ا ونىْفثىا، ولوال أن هل ذلك ما صح أن يُْستىعاذ من هذه اثلالثة .14 ا ونىْفخى ْمزى يطان هى  .أن للشه

 املراجع:املصادر و

بريوت. الفتاوى الكربى البن  -بوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسا
م. جمموع الفتاوى، تأيلف: 1987 - ـه1408تيمية، تأيلف: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، انلارش: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل، 

يمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، انلارش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة انلبوية، أمحد بن عبد احلليم بن ت
اوي، اململكة العربية السعودية. رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح، تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: د. عبد احلميد هند

م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن 1997 - ـه 1417الطبعة: األوىل،  -الرياض  -مكة املكرمة  -زار مصطىف ابلاز انلارش: مكتبة ن
، ه.  توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام1422سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

ة،  م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن  2003 - ـه 1423انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
مد العثيمني، انلارش: م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حم 2006 ـه1427عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م إِساء بنت عرفة. مشاكة املصابيح، للتربيزي. حتقيق األبلاين، انلارش: املكتب ا
ُ
 -إلساليم املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 -ميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا احل عبد ادلين حميي حممد: حتقيق داود أيب لإلمام داود، أيب سنن. 1985 – 1405 -بريوت، الطبعة : اثلاثلة 
اإلسالمية  بريوت. مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار، البن قرقول، حتقيق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث، انلارش: وزارة األوقاف والشؤون

 .م 2012 - ـه1433دولة قطر، الطبعة: األوىل،  -
   (10905) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادات < الطهارة < سنن الفطرةالفقه وأصوهل < فقه العب اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اتلطهر

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إذا قىام ِمن اللهيل : من نوم الليل للصالة •

ىُشوُص : يدلك أو ينيق أو يغسل مع ادللك •  .ي

 .فىاه : فمه •

وىاك : باملسواك •  .بالسِّ

 :فوائد احلديث
 .ية السواك بعد نوم الليل، وعلته أن انلوم مقتض تلغري راحئة الفم، والسواك هو آلة تنظيفية، وهلذا فإنه يسن عند لك تغريتأكيد مرشوع .1

 .تأكد مرشوعية السواك عند لك تغري كريه للفم، أخذا من املعىن السابق .2

 .ن اآلداب السامية، وم-صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية انلظافة ىلع وجه العموم، وأنها من سنة انليب  .3

 .التسوك يف الفم ُكه، فيشمل: األسنان، واللثة، واللسان .4

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. عمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1مدة ألحاكم البن عثيمني، طه. تنبيه األفهام رشح ع1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2ط من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط،

إذا قام  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
  من الليل يشوص فاه بالسواك

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
biasa menggosok mulutnya dengan siwak 

ketika bangun pada malam hari. 

 :احلديث .798
اكن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان 

ِإذىا قىام من اللهيل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
وىاك  «.يُُشوُص فىاُه بِالسِّ

** 

798. Hadis: 

Dari Hużaifah bin Al-Yamān -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa 

menggosok mulutnya dengan siwak ketika bangun 

pada malam hari". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

للنظافة  -صىل اهلل عليه وسلم-من حمبة انليب 
يل وكراهته للراحئة الكريهة أنه اكن إذا قام من نوم الل

-الطويل اذلي هو مظنة تغري راحئة الفم دلك أسنانه 
بالسواك، يلقطع الراحئة،  -صىل اهلل عليه وسلم

ويلنشط بعد مغابلة انلوم ىلع القيام؛ ألنه من 
 .خصائص السواك أيضا اتلنبيه واتلنشيط

** 

Di antara bentuk kecintaan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- terhadap kebersihan dan ketidaksukaannya 

kepada bau tidak sedap adalah apabila beliau bangun 

dari tidur malam yang panjang yang merupakan masa 

terjadinya perubahan bau mulut, maka beliau 

menggosok giginya dengan siwak untuk 

menghilangkan bau dan membuatnya bersemangat 

setelah tidur nyenyak yang biasanya melalaikan 

qiyamullail. Sebab, di antara kekhususan siwak adalah 

membuat terjaga dan semangat. 
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، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3063) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ال  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
ل بعَضنا ىلع بعض يف القسم، من مكثه  يُفضِّ

عندنا، وَكن قل يوم إال وهو يطوف علينا مجيعا، 
فيدنو من لك امرأة من غري مسيس، حىت يبلغ 

 إىل اليت هو يومها فيبيت عندها

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
dahulu tidak pernah melebihkan 

pembagian tinggal pada kami (istri-
istrinya) satu dari yang lain. Hampir setiap 

hari beliau mengelilingi kami semua. 
Beliau mendekati seluruh istri tanpa 

menyentuhnya (menggaulinya), sehingga 
beliau sampai pada istri yang mendapat 

giliran disinggahi dan menginap di 
tempatnya. 

 :احلديث .799
يا ابن »: -ريض اهلل عنها-عن عروة قال: قالت اعئشة 

ل  -صىل اهلل عليه وسلم-أخيت اكن رسول اهلل  ال يُفضِّ
ْسم، ِمْن ُمْكِثه عندنا، واكن قىله  بعضنا ىلع بعض يف القى

يى  ْدنُو ِمْن لكِّ امرأة يوٌم إال وهو يىُطوف عليْنا مجيًعا، فى
يىِبيُت  بْلُغ إىل اليت هو يوُمها فى ِسيٍس، حىت يى رْي مى ِمْن غى

نهْت « عندها ة: ِحنيى أسى ْمعى وْدة بنت زى ولقد قالت سى
-صىل اهلل عليه وسلم-وفىِرقىْت أْن يُفاِرقىها رسول اهلل 

ِبل ذلك رسول اهلل  قى -: يا رسول اهلل، يىْويِم لعائشة، فى
ل  -يه وسلمصىل اهلل عل نْزى

ى
منها، قالت: نىقول يف ذلك أ

راه قال: }وإن امرأة خافت  -تعاىل-اهلل 
ُ
ْشبىاِهها أ

ى
ويف أ

 [.128من بعلها نشوًزا{ ]النساء: 

** 

799. Hadis: 

Dari 'Urwah, ia berkata, “Telah berkata Aisyah -

raḍiyallāhu 'anhā-, “Wahai putra saudariku, Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dahulu tidak pernah 

melebihkan pembagian tinggal pada kami (istri-istrinya) 

satu dari yang lain. Hampir setiap hari beliau 

mengelilingi kami semua. Beliau mendekati seluruh istri 

tanpa menyentuhnya (menggaulinya), sehingga beliau 

sampai pada istri yang mendapat giliran disinggahi dan 

menginap di tempatnya.” Telah berkata Saudah bintu 

Zam'ah ketika ia telah memasuki masa tua dan 

khawatir ditinggalkan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, “Ya Rasulullah, hari giliranku aku berikan 

untuk Aisyah.” Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menerima hal itu darinya. Aisyah berkata: 

Berkaitan dengan hal itu dan peristiwa-peristiwa 

serupa, Allah -Ta'ālā- menurunkan firman-Nya: “Dan 

jika seorang wanita khawatir akan berbuat nusyuz atau 

sikap tidak acuh dari suaminya.” (An Nisa : 128). 

 حسن صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis hasan sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث فيه بيان عدهل 
يف القسم بني زوجاته, حيث لم يفضل بعضهن ىلع 

 -ريض اهلل عنها-ة بعض فيه, فقد ذكرت فيه اعئش
أنه اكن اغبًلا ما يطوف لك يوم ىلع نسائه ُكهن، 
فيالطفهن ويداعبهن، من غري مجاع لطمأنة 
أنفسهن، وحسن عرشته معهن، ثم اكن خيص اليت هو 
يف يومها باملبيت عندها, وملا كربت سودة بنت زمعة 

صىل -, وخشيت أن يفارقها انليب -ريض اهلل عنها-
رادت أن تبىق يف عصمته وأن تظفر أ -اهلل عليه وسلم

ا للمؤمنني  بهذا الرشف والفضل, وهو كونها أمًّ
صىل اهلل عليه -وزوجة من زوجات سيد املرسلني 

** 

Hadis ini menjelaskan tentang keadilan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dalam hal pembagian giliran diantara 

para istri-istrinya, di mana beliau tidak melebihkan 

pembagian giliran tersebut pada sebagian dari mereka 

atas yang lainnya. Dalam hadis ini, Aisyah -raḍiyallāhu 

'anhā- menyebutkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lebih sering setiap harinya berkeliling 

mendatangi seluruh istri-istrinya. Beliau bercanda dan 

bercumbu dengan mereka tanpa berjimak untuk 

memberikan rasa nyaman pada diri mereka serta 

menggauli mereka dengan baik. Lalu beliau 

mengkhususkan dengan bermalam di salah satu 

istrinya yang mendapat giliran untuk bermalam. Tatkala 

Saudah binti Zam'ah -raḍiyallāhu 'anhā- telah 

memasuki masa tua dan merasa khawatir Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meninggalkannya, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < انلاكح < العرشة بني الزوجني الفقه وأصوهل < فقه األِسة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-ريض اهلل عنهم مجيًعا-يا ابن أخيت : تعين به عروة بن الزبري, وأمه أسماء بنت أيب بكر أخت اعئشة  •

 .مكثه عندنا : إقامته عند الواحدة من زوجاته يف منازهلن •

 .يعين يدور علينا يف بيوتنايطوف علينا :  •

 .من غري مسيس : املراد باملسيس هنا: هو اجلماع •

 .فيدنو : يعين يقُرب من إحداهن قْرب تأنيس ومداعبة ومالعبة بدون مجاع •

رِبىت • نهت : كى  .أسى

 .فىِرقت : بكرس الراء, أي خافت •

 :فوائد احلديث
 .من ُحْسن اخللق ومالطفة األهل -صىل اهلل عليه وسلم-يف القسم بني زوجاته، وذكر ما اكن عليه انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-بيان عدهل  .1

اكن يطوف لك يوم ىلع نسائه ُكهن، فيالطفهن ويداعبهن، من غري مجاع, وأنه اكن خيص اليت هو يف يومها  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .2
 .ت عندهاباملبي

 .جواز دخول الرجل ىلع املرأة اليت ليس هلا ذلك ايلوم، وال تلك الليلة هلا, وجواز مداعبتها من دون مجاع .3

 .بيان وجوب العدل يف القسم بني الزوجات، وأن امليل إىل بعضهن ظلم، والظلم حمرم .4

سم املبيت يف الليل, وأن انلهار تابع, ويستثىن من ذلك ما إذا اك .5  -يف هذه احلال-ن معاش الرجل يف الليل, فيكون  عماد القسم أن عماد القى
 .انلهار

ا يف الزوجة فليس هلا أن تسقط حقه إال برضاه .6  .جواز هبة املرأة نوبتها لرضتها ويعترب رًض الزوج يف ذلك؛ ألن هل حقًّ

يمكن أن تتفق معه ىلع أن تتنازل عن حقها لغريها, أن املرأة إذا خافت النشوز من زوجها, وأرادت أن تبىق يف عصمته, وأن ال يطلقها, فإنه  .7
 .وأن تبىق يف عصمته

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، ص . بريوت –يدا سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِّ
م. توضيح األحاكم 2001 - ـه1421ل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، اعد - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند

ة،  م. تسهيل  2003 - ـه 1423ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح  2006 - ـه 1427رام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ امل

م إِساء بنت عرفة، ط
ُ
ه. عون 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

، فقالت: إين أهب نوبيت لـعائشة, فقبل ذلك -وسلم
-. ثم ذكرت اعئشة -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

إِِن اْمرى -تعاىل-أن قوهل  -ريض اهلل عنها افىْت : }وى ٌة خى
ى
أ

ا{ نزلت  لىيِْهمى اًضا فىال ُجنىاحى عى ْو إِْعرى
ى
ا نُُشوًزا أ ِمْن بىْعِلهى

 .يف مثل هذه احلال, وأشباهها

sedangkan ia sangat menghendaki untuk tetap berada 

dalam ikatan pernikahan dengan beliau serta terus 

memperoleh keberuntungan dengan kemulian dan 

keutamaan tersebut, yaitu sebagai Ummul Mukminin 

dan salah seorang istri dari para istri pimpinan para 

Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dia berkata, “Aku 

berikan giliranku untuk Aisyah.” Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- pun menerima hal tersebut. 

Kemudian Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menyebutkan 

bahwa firman Allah -Ta'ālā-: “Dan jika seorang wanita 

khawatir akan berbuat nusyuz atau sikap tidak acuh 

dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya.” 

(An-Nisa : 128), turun berkaitan dengan kondisi seperti 

(Saudah) ini serta kondisi-kondisi lainnya yang serupa. 
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أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود, حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، العظيم آبادي, دار الكتب العلمية املعبود رشح سنن 
 يف العالم منحة. اإللكرتونية نسخة العباد، املحسن عبد بن محد بن املحسن عبد: تأيلف داود، أيب سنن رشح. ه 1415 اثلانية،: الطبعة, بريوت –

ه. ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام,  1431 ـهـ  1427لوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، ب رشح
غِريب, املحقق: يلع بن عبد اهلل الزبن, انلارش: دار هجر, الطبعة: األو م.  2003 - ـه 1424ىل، تأيلف احلسني بن حممد بن سعيد الاليّع، املعروف بالمى

 .م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة, الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة, األبلاين ادلين نارص حممد الرمحن عبد أبو, األم –صحيح أيب داود 
   (58129) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < العرش األواخر من رمضان اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -نهماريض اهلل ع-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جيتهد : يبذل جهده يف العبادة ووجوه اخلري واإلقبال ىلع اهلل تعاىل •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اإلكثار من الرِبِّ ووجوه الطااعت يف شهر رمضان اعمة والعرش األخرية منه خاصة .1

 .ة بالعبادة وادلاعء رجاء موافقة يللة القدرإحياء يلايل العرش األخري .2

 .استحباب اْغِتنىام األوقات الفاضلة بالطااعت .3

 .فضل شهر رمضان ىلع غريه من الشهور، وفضل العرش األخرية منه ىلع غريه .4

 .من أعمال اخلري يف مواسم الرب حرًصا ىلع زيادة األجر -عليه الصالة والسالم-زيادة انليب  .5

جَييَتِهُد  -يه وسلمصىل اهلل عل-َكن رسول اهلل 
يف رمضان ما ال جَييَتِهُد يف غريه، ويف الَعرشي 

 األَواِخر منه ما ال جَييَتِهُد يف غريه
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
sangat giat beribadah di bulan Ramadhan 

melebihi semangat ibadahnya di bulan 
yang lain, dan pada sepuluh malam 

terakhirnya beliau lebih giat lagi melebihi 
hari lainnya. 

 :احلديث .800
-قالت: اكن رسول اهلل   -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ْتىِهُد  -صىل اهلل عليه وسلم ْتىِهُد يف رمضان ما ال جيى جيى
ْتىِهُد يف غريه. رْشِ األوىاِخِر منه ما ال جيى  يف غريه، ويف العى

** 

800. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- berkata, "Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat giat beribadah di 

bulan Ramadhan melebihi semangat ibadahnya di 

bulan yang lain, dan pada sepuluh malam terakhirnya 

beliau lebih giat lagi melebihi hari lainnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث، عن  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
يف شهر رمضان، وهو:  -صىل اهلل عليه وسلم-عبادته 

ْتىهد يف غريه من الشهور؛  ْتىهد فيه ما ال جيى أنه اكن جيى
له اهلل ىلع سائر الشهور، فإذا  ألنه شهر ُمبارك، فىضه

 األواخر اجتهد فيها أكرث مما اكن عليه دىخلت العىرْش 
رْيٌ من  يف أول الشهر؛ ألن فيها يللة القدر اليت يه خى
ألف شهر، وألنها ختام الشهر املبارك فيختمها 

 .بصالح األعمال

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- mengabarkan dalam hadits 

ini tentang ibadah Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- di bulan Ramadhan, yaitu bahwasanya 

beliau bersungguh-sungguh (dalam ibadah -edit) pada 

bulan itu dengan kesungguhan yang tidak 

dilakukannya di bulan-bulan lainnya. Sebab, 

Ramadhan adalah bulan penuh berkah. Allah telah 

mengutamakannya dari seluruh bulan. Apabila sudah 

masuk sepuluh hari terakhir, maka beliau lebih getol 

lagi melebihi apa yang biasa dilakukannya di awal 

bulan. Sebab, pada hari-hari tersebut ada malam 

kemuliaan yang lebih baik dari seribu bulan. Juga 

sepuluh hari terakhir adalah penutup bulan yang penuh 

berkah. Karena itu, beliau mengakhirinya dengan amal 

shalih. 
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 املراجع:املصادر و

ه. نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ،  1430ني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحل
ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422هري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، ز
ل ، الطبعة: الفح ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه1418الطبعة األوىل -ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي 1428األوىل، 
   (3755) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

تُِح  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل  َتفي يَسي
بـ احلمد هلل رب  الصًلة باتلكبري، والقراءة

ِخصي رأسه ولم  العاملني، وَكن إذا ركع لم يُشي
بيُه ولكن بني ذلك  يَُصوِّ

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memulai salat dengan takbiratul ihram dan 

memulai bacaan dengan "Alḥamdulillāhi 
Rabbil 'ālamīn". Ketika rukuk beliau tidak 
terlalu mengangkat kepala dan juga tidak 

terlalu menundukkannya, tetapi 
pertengahan antara keduanya. 

 :احلديث .801
اكن رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ىْستىْفِتُح الصالةى باتلكبري،  -صىل اهلل عليه وسلم- ي
واكن إذا ركع لم « احلمد هلل رب العاملني»والقراءةى بـ

بُْه ولكن بىنْي ذلك، واكن إذا يُْشِخْص رأس وِّ ه ولم يُصى
ىْستىوِيى قائِما،  ىْسُجْد حىت ي كوع لم ي ه ِمن الرُّ رفىع رأسى
ىْستىِويى  ىْسُجْد حىت ي ة لم ي ْجدى واكن إذا رفع رأسه من السه
ْفرُِش  تىني اتلهِحيهة، واكن يى كعى قاعدا، واكن يقول يف لكِّ رى

نَْهى عن رِْجلىُه اليرُْسى ويىنِْصُب رِْجلى  ُه ايلُْمىن، واكن يى
يِْه  ِشى الرهُجُل ِذرىاعى اِن، ويىنَْهى أن يْفرتى يْطى ُعْقبىِة الشه

ِْتُم الصالة بالتهسِليم بُِع ، واكن خيى  «.افرِتىاش السه

** 

801. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memulai salat dengan 

takbiratul ihram dan memulai bacaan dengan 

"Alḥamdulillāhi Rabbil 'ālamīn". Ketika rukuk beliau 

tidak terlalu mengangkat kepala dan juga tidak terlalu 

menundukkannya, tetapi pertengahan antara 

keduanya. Ketika beliau bangkit dari rukuk, beliau tidak 

langsung sujud sampai benar-benar berdiri tegak. 

Ketika mengangkat kepala dari sujud, beliau tidak 

langsung sujud lagi sampai duduk dengan sempurna. 

Di setiap dua rakaat beliau membaca tahiyyat sambil 

duduk iftirasy (menghamparkan punggung kaki kiri dan 

menegakkan telapak kaki kanan). Beliau melarang 

duduk model setan. Beliau juga melarang seseorang 

meletakkan kedua lengan di tanah seperti binatang 

buas. Dan beliau menutup salat dengan salam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بهذا احلديث اجلليل  -ريض اَّللى عنها-تصف اعئشة 
نرشا للسنة  -صىل اهلل عليه وسلم-صالة انليب 

وتبليغا للعلم، بأنه اكن يفتتح الصالة بتكبرية 
اإلحرام، فيقول: )اهلل أكرب(. ويفتتح القراءة بفاحتة 
الكتاب، اليت أوهلا )احلمد هلل رب العاملني(. واكن إذا 

بعد القيام، لم يرفع رأسه ولم خيفضه، وإنما  ركع
جيعله مستوياً مستقيماً. واكن إذا رفع من الركوع 
انتصب واقفاً قبل أن يسجد. واكن إذا رفع رأسه من 
السجدة، لم يسجد حىت يستوي قاعداً. واكن يقول 
بعد لك ركعتني إذا جلس: "اتلحيات هلل والصلوات 

افرتش رجله والطيبات.. الخ". واكن إذا جلس 
اليرسى وجلس عليها، ونصب رجله ايلمىن. واكن 
ينَه أن جيلس املصيل يف صالته كجلوس الشيطان، 
وذلك بأن يفرش قدميه ىلع األرض، وجيلس ىلع 
عقبيه، أو ينصب قدميه، ثم يضع أيلتيه بينهما ىلع 

** 

Dalam hadis mulia ini, Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

menjelaskan cara salat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk menyebarkan sunah dan menyampaikan 

ilmu, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memulai salat dengan takbiratul ihram (mengucapkan: 

Allahu Akbar) dan memulai bacaannya dengan Al-

Fātiḥah (yang diawali dengan "Alḥamdulillāhi Rabbil 

'ālamīn"). Ketika rukuk beliau tidak terlalu mengangkat 

kepala dan juga tidak terlalu menundukkannya, tetapi 

posisi beliau adalah lurus. Ketika bangkit dari rukuk, 

maka beliau berdiri tegak sebelum sujud. Ketika 

mengangkat kepala dari sujud, beliau tidak langsung 

sujud lagi sampai benar- benar duduk sempurna. Di 

setiap dua rakaat beliau membaca: At-tahiyyātu lillāhi 

waṡ ṡalawātu waṭ ṭayyibātu... dan seterusnya. Ketika 

duduk, maka beliau duduk iftirasy (menghamparkan 

punggung telapak kaki kiri dan menegakkan telapak 

kaki kanan). Beliau melarang orang yang salat duduk 

model setan ketika salat, yaitu menghamparkan kedua 

punggung telapak kaki dan duduk di atas kedua 

tumitnya atau menegakkan kedua telapak kaki dan 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اكن : تدل هنا ىلع االستمرار •

 .يْستىْفِتُح : يبتدئ •

 .الصالة : صالة الفريضة وانلافلة •

 .باتلكبري : قول اهلل أكرب ويه تكبرية اإلحرام •

 .الِقراءة : يستفتح قراءة القرآن •

 .باحلمُد هلل : سورة الفاحتة •

 .ِخْص : لم يرفعلم يُشْ  •

به : لم خيفضه خفضاً بليغاً  • وِّ  .لم يُصى

 .بني ذلك : بني الرفع واتلزنيل يلكون مستويا ىلع الظهر •

 .يستوي : يستقر •

 .من السجدة : السجدة األوىل •

 .يف لك ركعتني : يف آخر لك ركعتني •

 .اتلحية : أي اتلحيات هلل إىل آخر التشهد •

ْفرُِش رِْجلىُه : يبسط قدمه يلجلس عليها اكلفراش، وذلك عند قراءة اتلحية يف الركعتني •  .يى

ان : ويه أن يفرتش قدميه وجيلس ىلع عقبيه، وأضيفت للشيطان إما تقبيحا هلا، وإما أنهها من فعله وأمره • يْطى  . ُعْقبىِة الشه

 .ينصب ايلمىن : يوقف قدمه ايلمىن، وجيعلها منتصبة •

•  ِ يِْه : يبسطهما ىلع األرض يف السجود، واذلراع: العظم اذلي بني املرفق والكفيْفرتى  .شى الرهُجُل ِذرىاعى

بُِع : أي اكفرتاشه، وأضيف للسبع تقبيحا وتنفريا، والسبع لك حيوان مفرتس •  .افرِْتىاشى السه

 .خيتم الصالة : ينهيها •

 .بالتسليم : بقول السالم عليكم ورمحة اهلل •

 :فوائد احلديث
 .، هو حاهل ادلائمة؛ ألن اتلعبري بـ "اكن" يفيد ذلك-عليه الصالة والسالم-اعئشة هذا من صفة صالة انليب ما ذكرته  .1

يني وجوب تكبرية اإلحرام اليت حترم لك قول وفعل ينايف أقوال الصالة وأفعاهلا، وأن غري هذه الصيغة ال يقوم مقامها لِلخول يف الصالة وتع .2
 .ويه أمور توقيفية اتلكبرية من األمور اتلعبدية،

 .وجوب قراءة الفاحتة بدون بسملة، ويأيت استحباب قراءتها ِّساً إن شاء اهلل .3

األرض، الكهما منيه عنه، كما ينَه أن يفرتش 
جود اكفرتاش املصيل ذراعيه ويبسطهما يف الس

السبع، وكما افتتح الصالة بتعظيم اهلل وتكبريه، 
ختمها بطلب السالم للحارضين من املالئكة 
واملصلني ثم ىلع مجيع عباد اَّللى الصاحلني، واألولني 
واآلخرين، فعىل املصيل استحضار هذا العموم يف 

 .داعئه

menempelkan pantat di lantai di antara kedua telapak 

kaki. Kedua model duduk ini dilarang. Beliau juga 

melarang seseorang yang salat meletakkan dan 

menempelkan kedua hastanya (lengan) di tanah saat 

sujud seperti binatang buas duduk. Sebagaimana 

halnya beliau membuka salat dengan pengagungan 

kepada Allah, maka beliau mengakhirinya dengan 

memohon keselamatan untuk malaikat dan orang-

orang yang salat, kemudian untuk seluruh hamba Allah 

yang saleh, orang-orang yang telah mendahului dan 

yang akan datang. Orang yang salat hendaknya terus 

memperhatikan keumuman ini dalam doanya. 
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 .وجوب الركوع، واألفضل فيه االستواء، بال رفع، وال خفض .4

 .وجوب الرفع من الركوع، ووجوب االعتدال يف القيام بعده .5

 .وجوب السجود، ووجوب الرفع منه، واالعتدال قاعداً بعده .6

ة افرتاش املصيل رجله اليرسى ونصب ايلمىن يف اجللوس يف الصالة، أما يف التشهد األخري يف الصالة اليت فيها تشهدان اكملغرب مرشوعي .7
 .والعشاء فاملرشوع اتلورك، وقد وردت بذلك أحاديث أخرى

 .بهما وجيلس بينهما ىلع األرضانليه عن مشابهة الشيطان يف جلوسه، وذلك بأن جيلس ىلع عقبيه ويفرش قدميه ىلع األرض، أو ينص .8

 .انليه عن مشابهة السبع يف افرتاشه، وذلك بأن يبسط املصىل ذراعيه يف األرض، فإنه عنوان الكسل والضعف .9

 .وجوب ختم الصالة بالتسليم، وهو داعء للمصلني واحلارضين والغائبني الصاحلني بالسالمة من لك الرشور وانلقائص .10

 .ع رأسه من السجود ...احلديث" وجوب الطمأنينة فيهايؤخذ من قوهل: "واكن إذا رف .11

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 
ه. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد 1426 مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
يم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل. املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون انلج حيىي بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –

 .اإلسالمية، الكويت
   (5216) الرقم املوحد:
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ِطُر  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل  ُيفي
من الشهر حىت َنُظنب أن ال يَصوم منه، ويَصوم 
ِطر منه شيئ ا، وَكن ال تََشاُء  حىت َنُظنب أن ال ُيفي

ا إال  َتُه، وال نَائِم  أن تََراه من الليل  ُمَصلِّي ا إال َرأيي
َته  رأيي

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
biasa berbuka (tidak berpuasa sunah) 

dalam satu bulan hingga kami mengira 
bahwa beliau tidak berpuasa sedikitpun 

selama bulan itu. Dan beliau juga pernah 
berpuasa (sunah) terus hingga kami 
mengira bahwa beliau tidak pernah 

berbuka sama sekali dalam bulan itu. Dan 
tidaklah engkau ingin melihat beliau pada 

suatu malam dalam keadaan salat, 
melainkan engkau melihatnya. Sebaliknya, 
tidaklah engkau ingin melihat beliau dalam 

keadaan tidur, melainkan engkau 
melihatnya juga. 

 :احلديث .802
صىل -قال: اكن رسول اهلل  -نهريض اهلل ع-عن أنس 

ُيْفِطُر من الشهر حىت نظن أن ال  -اهلل عليه وسلم
يصوم منه، ويصوم حىت نظن أن ال ُيْفِطرى منه شيئا، 
ِليًا إال رأيتىه، وال  اُء أن تراه من الليل ُمصى ىشى واكن ال ت

 نائما إال رأيتىه.

** 

802. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa berbuka (tidak 

berpuasa sunah) dalam satu bulan hingga kami 

mengira bahwa beliau tidak berpuasa sedikitpun 

selama bulan itu. Dan beliau juga pernah berpuasa 

(sunah) terus hingga kami mengira bahwa beliau tidak 

pernah berbuka sama sekali dalam bulan itu. Dan 

tidaklah engkau ingin melihat beliau pada suatu malam 

dalam keadaan salat, melainkan engkau melihatnya. 

Sebaliknya, tidaklah engkau ingin melihat beliau dalam 

keadaan tidur, melainkan engkau melihatnya juga". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن حال  -ريض اهلل عنه-معىن احلديث: خيرب أنس 
يف صيامه وقيامه،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

فيخرب أنه اكن ُيْفِطُر من الشهر حىت يظن املرء أنه ال 
يصوم منه شيئا؛ لكرثة فطره فيه، ويصوم حىت  يُظن 

ُيْفِطر منه شيئًا؛ لكرثة صيامه فيه، و كذلك  أنه ال
يىد بوقت معني يف  -الصالة والسالم-اكن عليه  تىقى ال يى

صالة القيام، بل يصيل تارة يف أول الليل، وتارة يف 
وسطه، وتارة يف آخره، حبيث ال حُتب أن تراه من الليل 
له  مى مصليًا إال رأيته، وال نائًما إال رأيته، فاكن عى

اِط واتلفريط اتلىوىسط  .بني اإلفْرى

** 

Makna hadis: Anas -raḍiyallāhu 'anhu-memberitahukan 

keadaan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam 

berpuasa dan salat malamnya. Ia mengabarkan bahwa 

beliau senantiasa berbuka (tidak berpuasa sunah) 

selama satu bulan hingga seseorang menduga bahwa 

beliau tidak berpuasa sedikit pun dalam bulan itu 

karena seringnya berbuka. Dan beliau juga biasa 

berpuasa sunah (hampir sebulan), hingga disangka 

bahwa beliau tidak pernah berbuka puasa sedikit pun 

di bulan itu karena banyaknya puasa yang beliau 

lakukan di bulan itu. Demikian juga Nabi -'alaihi 

aṣṣalātu wa as-salām tidak terikat waktu tertentu dalam 

melaksanakan salat malam, tetapi kadang salat di awal 

malam, kadang juga di tengah malam, dan kadang juga 

di akhir malam, di mana engkau tidak ingin melihat 

beliau sedang salat di waktu malam melainkan engkau 

melihatnya (tidak salat). Sebaliknya, (jika engkau tidak 

ingin melihat) beliau sedang tidur melainkan engkau 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:
   اهلل عليه وسلم يف الصومالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

ىس بن م اتلخريج: ن
ى
  -ريض اهلل عنه-الك أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال تشاء : ال حتب •

 :فوائد احلديث
 .صوم انلفل املطلق ال خيتص بزمان إال ما نيه عنه .1

 .احلث ىلع اإلكثار من العبادة وخاصة صيام انلفل واتلهجد مع  اتلىوسط يف ذلك، حبيث ال يضيع احلقوق أو ُيقىرصِّ يف الواجبات .2

هر، وال قام اللي -صىل اهلل عليه وسلم-لم يىصم رسول اهلل  .3  .ل ُكهادلىّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-، ومن لك الشهر صام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-من لُكِّ الليل قام رسول اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

 -ه. 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،  -ه. 1415ن رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل بهجة انلاظري

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد  -ه. 1407جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
 .ه1422ري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل زه

   (3769) الرقم املوحد:

melihatnya (tidak tidur). Amal beliau adalah 

pertengahan antara berlebih-lebihan dan lalai. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
تهِكُئ : يعتمد •  .يى

 .ِحْجِري : حضين •

 .وأنا حائض : واتكاؤه يف حجري مع كوين حائًضا •

 :فوائد احلديث
 .جواز اتكاء الرجل يف ِحجر زوجته .1

 .، ومعارشته ألهله-صىل اهلل عليه وسلم-يب حسن خلق انل .2

 .جواز قراءة القرآن يف حجر احلائض؛ ألنها طاهرة ابلدن واثلياب .3

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 1408ة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية األرناؤوط، دار اثلقاف

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1423شريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: احلجاج الق

   (3478) الرقم املوحد:

يتكئ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
  حجري، فيقرأ القرآن وأنا حائض

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersandar di pangkuanku, lalu beliau 

membaca Alquran, padahal aku dalam 
keadaan haid. 

 :احلديث .803
ة  ئِشى اكن رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعى

  -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
أ يىقرى ُئ يِف ِحجِري، فى تىكِّ يى

ائِض  «.القرآن وأنا حى

** 

803. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersandar di pangkuanku, 

lalu beliau membaca Alquran, padahal aku dalam 

keadaan haid". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-ذكرت اعئشة 
اكن يتكئ يف حجرها، فيقرأ القرآن  -عليه وسلم

ويه حائض، مما يدل ىلع أن بدن احلائض طاهر، لم 
 .ينجس باحليض

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menuturkan bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersandar di pangkuannya 

lalu membaca Alquran, padahal dia sendiri sedang 

haid. Ini menunjukkan bahwa tubuh wanita haid adalah 

suci tidak menjadi najis karena haid. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذار اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .داهما إىل األخرى فيصليهما يف وقت إحداهماجيمع بني صالة الظهر والعرص : يضم إح •

جيمع يف  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
السفر بني صًلة الظهر والعرص، إذا َكن ىلع 

ِر سَ  ، وجيمع بني املغرب والعشاءَظهي ٍ
 ريي

 

Dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- biasa menjamak antara salat Zuhur 

dan Asar jika sedang dalam perjalanan. 
Beliau juga menjamak antara Magrib dan 

Isya. 

 :احلديث .804
بهاس  ِ بْن عى بْد اَّلله اكن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عى

ر بني  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول فى ْمُع يف السه جيى
، وجيمع  رْيٍ ْهِر سى صالة الظهر والعرص؛ إذا اكن ىلع ظى

 «.بني املغرب والعشاء

** 

804. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

berkata, “Dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- biasa menjamak antara salat Zuhur dan Asar 

jika sedang dalam perjalanan. Beliau juga menjamak 

antara Magrib dan Isya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من  -صىل اهلل عليه وسلم-تمتاز رشيعة نبينا حممد 
رس وإزاحة بني سائر الرشائع السماوية بالسماحة والي

لك حرج ومشقة عن امللكفني أو ختفيفهما، ومن هذه 
اتلخفيفات: اجلمع يف السفر بني الصالتني 
املشرتكتني يف الوقت. فاألصل وجوب فعل لك صالة 

صىل اهلل عليه -يف وقتها، لكن اكن من اعدة انليب 
إذا سافر وجده به السري يف سفره، اجلمع بني  -وسلم

ديماً، أو تأخرياً، واجلمع بني الظهر والعرص: إما تق
املغرب والعشاء: إما تقديماً أو تأخرياً، يراىع يف ذلك 
األرفق به وبمن معه من املسافرين، فيكون سفره 
سبباً يف مجعه الصالتني، يف وقت إحداهما؛ ألن 
الوقت صار وقتاً للصالتني ُكتيهما؛ وألن السفر 

مع ما موطن مشقة يف الزنول والسري، وألن رخصة اجل
 .جعلت إال للتسهيل فيه

** 

Syariat Nabi kita Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mempunyai kelebihan di antara seluruh syariat 

samawiyah yang lain yaitu adanya kelapangan dan 

kemudahan padanya, serta segala kesempitan dan 

kesulitan dijauhkan dari mukalaf ataupun diringankan 

untuk mereka. Di antara keringanan tersebut adalah 

dibolehkannya menjamak antara dua salat yang 

bergandengan waktunya tatkala safar. Hukum asalnya 

adalah wajib menunaikan setiap salat pada waktunya, 

namun termasuk kebiasaan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- apabila beliau safar dan mendapati kesulitan 

dalam perjalanan adalah menjamak antara salat Zuhur 

dan Asar, baik dengan cara jamak takdim ataupun 

jama takhir. Dan menjamak antara salat Magrib dan 

Isya, baik dengan cara jamak takdim ataupun jamak 

takhir, dengan tetap memperhatikan yang lebih mudah 

baginya dan bagi orang-orang yang safar bersamanya. 

Dengan demikian, safar tersebut menjadi sebab beliau 

menjama dua salat pada salah satu waktunya, karena 

waktu tersebut menjadi waktu bagi kedua salat itu dan 

karena safar biasanya penuh kesulitan, baik saat 

dalam perjalanan atau saat singgah, serta karena 

keringanan menjamak salat tidaklah disyariatkan 

melainkan dengan tujuan untuk memudahkan 

perjalanan. 
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رْيٍ : أي: إذا اكن سائرا ال نازال • ْهِر سى  .ىلع ظى

 :فوائد احلديث
 .جواز اجلمع ألجل السفر وهناك أعذار غري السفر تبيح اجلمع. منها: املطر، واملرض، واالستحاضة، وهو نوع من املرض .1

2.  ْ يْعى  . عرفة ومزدلفة، ملا يف ذلك من املصلحةعند مجهور العلماء، أن ترك اجلمع أفضل من اجلمع، إال يف مجى

 .كياًل  80أنه السفر اذلي يباح فيه اجلمع وكذلك القرص، هو ما ال يزيد عن أربعة أيام، وتبعد  .3

 .أن جواز اجلمع خيتص بالظهر مع العرص، واملغرب مع العشاء، وأما الفجر فال جتمع إىل غريها .4

 .فر، لوال ورود غريه من األحاديث تدل ىلع اجلمع حال الزنولظاهره يدل ىلع اجلمع إذا اكن سائرا يف الس .5

 .جواز مجع اتلقديم واتلأخري بني الصالتني .6

 .يرس الرشيعة اإلسالمية .7

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة األوىل، 2006 - ـه1426لطبعة العارشة، القاهرة، ا

ن ه. تأسيس األحاكم، أمحد ب1381م. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، 2005 - ـه1426
ة )مصورة حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة األوىل. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجا

قيق حممد ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حت1422عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 
 .ه1423فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (5323) الرقم املوحد:
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حيب  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
احللواء والعسل، فاكن إذا صىل العرص دار ىلع 

نسائه، فيدنو منهن، فدخل ىلع حفصة، 
 فاحتبس عندها أكِث مما َكن حيتبس

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
menyukai manisan dan madu. Apabila 

beliau telah selesai menunaikan salat Asar, 
beliau berkeliling mengunjungi istri-

istrinya dan bercumbu dengan mereka. 
Lalu beliau masuk ke rumah Hafshah dan 
menetap di sana lebih lama, tidak seperti 

biasanya. 

 :احلديث .805
هلل عليه صىل ا-عن اعئشة، قالت: اكن رسول اهلل 

حِيبُّ احلىلْواء والعسل، فاكن إذا صىله العرص  -وسلم
ل ىلع حفصة،  خى ، فدى يىْدنُو منهنه دارى ىلع نسائه، فى
ا اكن حيْتىِبس، فسألُت عن  فىاْحتىبىسى عندها أكرثى ممه
ًة من  ْت هلا امرأة من قومها ُعكه ذلك، فقيل يل: أْهدى

ْت رسول اهلل  قى منه  -وسلمصىل اهلل عليه -عسل، فسى
ا واهلل نلىْحتالىنه هل، فذكرُت ذلك  رْشبة، فقلُت: أمى
يىْدنُو منِك،  وْدىة، وقلُت: إذا دخل عليِك، فإنه سى لسى
؟ فإنه سيقول  افِريى غى لْتى مى كى

ى
فقويل هل: يا رسول اهلل، أ

يح؟ واكن رسول اهلل «ال»لك:  -، فقويل هل: ما هذه الرِّ
ه أْن يوجد منه يْشتىدُّ علي -صىل اهلل عليه وسلم

تيْن حفصة رشبة عسل»الريح، فإنه سيقول لك:  قى ، «سى
, وسأقول ذلك هل،  ْلُُه الُْعْرُفطى ْت حنى رىسى فقويل هل: جى
ل ىلع سودة قالت:  وقويِله أنِت يا صفية، فلما دخى
تقول سودة: واذلي ال هلإ إال هو لقد كدُت أن أبادئه 

نا باذلي قلِت يل، وإنه لعىل ابلاِب فرقًا من ِك، فلما دى
، قالت: يا رسول -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

؟ قال:  افِريى غى لْتى مى كى
ى
، قالت: فما هذه الريح؟ «ال»اهلل، أ
تيْن حفصة رشبة عسل»قال:  قى ْت «سى رىسى ، قالت: جى

، قلُت هل: مثل ذلك، ثم  , فلما دخل يلعه ْلُُه الُْعْرُفطى حنى
ما دخل ىلع دخل ىلع صفية، فقالت بمثل ذلك، فل

ال »حفصة، قالت: يا رسول اهلل، أال أْسِقيك منه؟ قال: 
، قالت: تقول سودة: سبحان اهلل، واهلل «حاجةى يل به

ْمنىاُه، قالت: قلُت هلا: اْسُكيِت. رى  لقد حى

** 

805. Hadis: 

Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menyukai manisan dan madu. Apabila 

beliau telah selesai menunaikan salat Asar, beliau 

berkeliling mengunjungi istri-istrinya dan bercumbu 

dengan mereka. Lalu beliau masuk ke rumah Hafṣah 

dan menetap di sana lebih lama, tidak seperti biasanya. 

Akupun bertanya tentang hal tersebut, lalu dikatakan 

kepadaku, “Seorang wanita dari kaumnya telah 

memberinya hadiah berupa sebotol kecil madu. Lalu 

Hafṣah menyuguhi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- minuman dari madu tersebut." Akupun berkata, 

“Sungguh kita akan kelabui beliau.” Lalu aku pun 

menyampaikan rencana tersebut kepada Saudah, aku 

berkata, “Apabila beliau masuk ke rumahmu, beliau 

akan mendekatimu, maka katakanlah kepada beliau: 

“Ya Rasulullah, apakah engkau telah memakan 

beberapa magāfīr (sejenis makanan dari getah pohon 

lengket dan berbau tidak sedap)?" Maka beliau akan 

menjawab, “Tidak”, lalu katankanlah, “Bau apa ini?” 

Sudah merupakan sifat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- sangat tidak suka tercium bau tak sedap dari 

dirinya. Lalu beliau akan berkata kepadamu, “Hafṣah 

telah memberiku minuman madu.” Lalu katakan 

kepada beliau, “Lebahnya telah menghisap bunga 

'Urfuṭ (sejenis tumbuhan menjalar berduri dan berbau 

busuk).” Dan aku pun akan berkata seperti itu kepada 

beliau, dan kamu pun harus mengatakan seperti itu 

wahai Ṣafiyyah." Ketika beliau masuk ke rumah 

Saudah, Aisyah berkata, “Saudah berkata: Demi Allah 

yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, 

sungguh aku hampir saja menyambutnya dengan 

mengatakan apa yang kamu sampaikan kepadaku, 

padahal beliau masih di pintu lantaran takut padamu 

(wahai Aisyah)." Tatkala beliau mendekat, dia 

bertanya, “Ya Rasulullah, apakah engkau telah 

memakan beberapa magāfīr?" Beliau menjawab, 

“Tidak.” Dia berkata, “Bau apa ini?” Beliau berkata, 

“Hafshah telah memberiku minuman madu.” Lalu ia 

berkata kepada beliau, “Lebahnya telah menghisap 

bunga 'Urfuṭ.” Dan ketika beliau masuk ke rumahku, 
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aku pun mengatakan hal yang sama. Lalu beliau 

masuk ke rumah Shafiyyah, dia pun mengatakan hal 

yang sama, dan tatkala masuk ke rumah Hafṣah, 

Hafṣah berkata, “Ya Rasulullah, maukah aku 

hidangkan minuman dari madu itu?”, Beliau menjawab, 

“Aku tidak menginginkannya.” Aisyah berkata, "Saudah 

berkata: Maha suci Allah, demi Allah kita telah 

mengharamkannya." Aisyah berkata, “Akupun berkata 

kepadanya, “Diam kamu”! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث أن  -ريض اهلل عنها-ذكرت اعئشة 
لهمى -رسول اهلل  لىيِْه وىسى ُ عى ىله اَّلله اكن حيب لك يشء  -صى

حلو من األطعمة, وأنه اكن حيب العسل, وأنه اكن إذا 
ائه, فيقرب انرصف  من صالة العرص دخل ىلع نس

من إحداهن بأن يقّبلها ويبارشها من غري مجاع, وأنه 
, فأقام عندها -ريض اهلل عنها-دخل مرة ىلع حفصة 

أكرث من العادة, فسألْت عن ذلك, وعرفت أن قريبة 
حلفصة أهدت هلا قربة صغرية من عسل, وأنها اكنت 

منها, فغارت  -صىل اهلل عليه وسلم-تسيق رسول اهلل 
, واتفقت مع سودة وصفية ىلع أنه -نهاريض اهلل ع-

إذا دخل ىلع إحداهن أن تسأهل إن اكن أكل مغافري, 
صىل اهلل عليه -وهو صمغ كريه الراحئة, واكن انليب 

يكره أن توجد منه ريح غري طيبة, فلما دخل  -وسلم
ىلع حفصة عرضت عليه العسل فرفضه, ويف رواية: 

ت أنه حلف أن أال يرشبه مرة أخرى. واختلف
صىل اهلل عليه -الروايات يف املرأة اليت سقت انليب 

العسل, فقيل إنما رشبه عند زينب، وقيل  -وسلم
سودة, وبعض أهل العلم رجح أن صاحبة العسل 
زينب, وأن اليت تظاهرت مع اعئشة حفصة, ومحله 
بعضهم ىلع تعدد القصة إذ ال يمتنع تعّدد السبب 

 .لليشء الواحد, فتكون قصة أخرى

** 

Dalam hadis ini Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

menyebutkan bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menyukai makanan apa saja yang manis dan 

madu. Apabila beliau telah selesai menunaikan salat 

Asar, beliau berkeliling masuk ke rumah istri-istrinya 

serta mendekati salah seorang dari mereka untuk 

mencium dan mencumbunya tanpa menggaulinya. 

Pada suatu waktu beliau masuk ke rumah Hafṣah -

raḍiyallāhu 'anhā- dan menetap di rumahnya lebih lama 

dari biasanya. Aisyah bertanya tentang hal itu dan 

mengetahui bahwa salah seorang kerabat Hafṣah telah 

memberinya hadiah sebotol kecil madu, dan Hafṣah 

menyuguhkan minuman dari madu tersebut. Lalu 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- merasa cemburu dan 

sepakat bersama dengan Saudah dan Ṣafiyyah bahwa 

apabila beliau masuk ke rumah salah seorang dari 

mereka ia akan bertanya kepada beliau, apakah beliau 

telah memakan beberapa magāfīr, yaitu sejenis 

makanan dari getah pohon lengket dan berbau tidak 

sedap. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak suka 

adanya bau tidak sedap pada diri beliau. Tatkala beliau 

masuk ke rumah Hafṣah, ia pun menyuguhkan 

minuman dari madu namun beliau menolaknya. Dalam 

riwayat lain disebutkan bahwa beliau sampai 

bersumpah untuk tidak meminumnya kembali. Terjadi 

perbedaan riwayat yang menyebutkan tentang 

siapakah istri yang memberikan minuman madu 

tersebut kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Dikatakan bahwa beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meminumnya di rumah Zainab, dalam riwayat lain di 

rumah Saudah. Sebagian ulama merajihkan bahwa 

pemilik madu tersebut adalah Zainab, dan yang 

bersepakat dengan Aisyah adalah Hafṣah. Dan 

sebagian lainnya menjadikannya sebagai kisah yang 

berbeda-beda, karena beragamnya suatu sebab tidak 

menghalangi munculnya satu perkara, sehingga itu 

menjadi kisah lain tersendiri. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < أحاكم األطعمة واألرشبة اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور < انلذور

  < الصفات اخلُلُقية < حلمه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-نت أيب بكر الصديق اعئشة ب اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: املراد باحللواء هنا لك يشء حلو, وذكر العسل بعدها تنبيًها ىلع رشفه ومزيته احللواء •

 .عكة من عسل : آنية  أصغر من القربة •

 .نلحتالن هل : أي نلطلنب هل احليلة, ويه احلذق يف تدبري األمور وتقليب الفكر حىت يهتدي إىل املقصود •

 .ينفخه شجر يقال هل: العرفط, وهو باحلجازمغافري : مجع مغفور، وهو صمغ حلو هل راحئة كريهة،  •

 .جرست حنله : جرست انلحل جترس جرًسا إذا أكلت تلعسل ويقال للنحل جوارس •

 .العرفط : العرفط  شجر ينضح الصمغ املعروف باملغافري, وهو خبيث الراحئة •

 .فرقا منِك : خوفًا من لومِك يا اعئشة •

 .أبادئه : أبتدئه بالالكم •

 .نهحرمناه : منعناه م •

 :فوائد احلديث
 .جواز أكل ذليذ األطعمة والطيبات من الرزق, وأن ذلك ال ينايف الزهد واملراقبة, ال سيما إذا حصل اتفاقًا .1

 .جيوز ملن قسم بني نسائه أن يدخل يف انلهار إىل بيت غري املقسوم هلا حلاجة وال جيوز هل الوطء .2

 .جيوز للرجل أن يأكل ويرشب يف بيت إحدى زوجاته يف غري يومها ما لم يكن الغداء املعروف أو العشاء املعروف .3

 .اكن حيب األطعمة احللوة ومنها العسل -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .4

 .منه يشء من ذلك للراحئة الطيبة, وكراهته للريح اخلبيثة, وحرصه ىلع أن ال يوجد -صىل اهلل عليه وسلم-حب انليب  .5

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم  1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
، نرش: دار إحياء الرتاث للنووي احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 دار: ت, الشافيع أمحد بن يلع بن عمر حفص أبو ادلين ِساج امللقن ابن, الصحيح اجلامع لرشح اتلوضيح. ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –العريب 
شاد الساري لرشح صحيح ابلخاري,  أمحد إر. م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة, سوريا – دمشق انلوادر، دار الرتاث، وحتقيق العليم للبحث الفالح

 ـهفتح ابلاري رشح  1323بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي, انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص, الطبعة: السابعة، 
, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد 1379بريوت،  -صحيح ابلخاري, أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع, دار املعرفة 

ابلايق, قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب. إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موَس بن عياض بن عمرون ايلحصيب 
م. معالم السنن، وهو  1998  - ـه 1419الطبعة: األوىل،  السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص،

 - ـه 1351حلب, الطبعة: األوىل  -رشح سنن أيب داود, أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب, املطبعة العلمية 
 .م 1932

   (58130) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر  اتلصنيف:

 .ق عليهمتف راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عو اهلل يف الصالةيدعو : يد •

 .اللهُهمه : يا اهلل •

يدعو:  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
اللبُهمب إين أعوذ بك من عذاب القِّب، وعذاب 
يَمَماِت، ومن فتنة  َيا َوال يَمحي انلار، ومن فتنة ال

الِ  جب يَمِسيِح ادلب  ال

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
biasa berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku 

berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, 
siksa neraka, fitnah kehidupan dan 

kematian, juga dari fitnah Al-masih Dajal". 

 :احلديث .806
ةى  يْرى -قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهرى

يدعو: اللهُهمه  إين أعوذ بك من  -صىل اهلل عليه وسلم
ْحيى  ا عذاب القرب، وعذاب انلار، ومن فتنة الْمى

الِ  جه ِسيِح ادله اِت، ومن فتنة الْمى مى الْمى ويف لفظ «. وى
ْربىٍع، »ملسلم: 

ى
دى أحدكم فىلْيىْستىِعْذ باهلل من أ هه ىشى إذا ت

نهم... هى ثم ذكر «. يقول: اللُهمه إين أعوذ بك من عذاب جى
 حنوه.

** 

806. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia mengatakan, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa berdoa, 

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 

dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan dan 

kematian juga dari fitnah Al-masih Dajal." Dalam 

redaksi Muslim, "Apabila salah seorang dari kalian 

telah bertasyahud hendaknya ia memohon 

perlindungan kepada Allah dari empat hal, yakni ia 

mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 

kepada-Mu dari siksa Jahanam...", kemudian ia 

menyebutkan seperti hadis di atas. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

باهلل من أربع،  -صىل اهلل عليه وسلم-استعاذ انليب 
وأمرنا أن نستعيذ باهلل يف تشهدنا يف الصالة من تلك 
األربع، من عذاب القرب، وعذاب انلار، ومن شهوات 
مىات، استعاذ منها؛  ادلنيا وشبهاتها، ومن فتنة الْمى

 يه سبب عذابه، ومن لعظم خطرها، وفنت القرب اليت
الني اذلين يظهرون ىلع انلاس  جه فنت املحيا فتنة ادله
بصورة احلق، وهم متلبسون بابلاطل، وأعظمهم فتنة، 
اذلي صحت األخبار ِبروجه يف آخر الزمان، وهو 

ال؛ وذللك خصه باذلكر جه  .املسيح ادله

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memohon 

perlindungan kepada Allah dari empat hal, dan beliau 

memerintahkan kita untuk meminta perlindungan 

kepada Allah dalam tasyahud kita ketika salat dari 

empat hal tersebut. Yakni dari siksa kubur, siksa 

neraka, syahwat dunia dan syubhat-syubhatnya, serta 

dari fitnah kematian. Beliau memohon perlindungan 

dari hal-hal tersebut karena sangat berbahaya. Fitnah 

kubur merupakan sebab siksa kubur. Termasuk fitnah 

kehidupan adalah fitnah para Dajal (para pendusta) 

yang menampilkan diri pada manusia dalam wujud 

kebenaran, padahal mereka berbalut kebatilan. Dan 

fitnah paling besar di antara mereka adalah Dajal yang 

mana hadis-hadis sahih telah memberitakan keluarnya 

di akhir zaman, ia adalah al-masih (yang suka 

berkelana) Dajal. Karenanya, beliau menyebutkannya 

secara khusus. 
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 .أعوذ : بمعىن أجلأ، وأعتصم بك يا رب •

بالنسبة عذاب : هو تعرُّض اإلنسان ملا يؤمله حبرارته اكنلار، أو بثقله اكلصدمات باألثقال، أو الرتدي من الشواهق، أو بضيقه وغري ذلك، وهذا  •
 .يشء ال يستطاع وصفهلعذاب ادلنيا، أما عذاب القرب وعذاب اآلخرة فهو 

 .فتنة : الفتنة: يه ابللوى اليت خيترب بها العبد؛ لرُيى ثباته ىلع احلق، أو حتوهل عنه متأثًرا بها، أي: بالفتنة اليت يتعرض هلا •

ون إما بالغىن، أو املحيا : أي: احلياة وفتنة املحيا ما يتعرض هل اإلنسان يف حياته من تقلبات قد توقعه يف املعصية أو الكفر، والفتنة: تك •
 .بالفقر واحلاجة، وإما باملرض وغري ذلك

تعرُّض فتنة املمات : حيتمل أن يكون املراد به: ما يكون عند املوت من أمر اخلاتمة، وإما أن يكون املراد به: بعد املوت عند نزول القرب من  •
 .العبد لفتنة السؤال وحنوه

ال • جه ِسيح : وهذا اللفظ يطلق ىلع ادله ال قيد به، أما عيىس  -عليه السالم-، وىلع نيب اهلل عيىس الْمى جه ب به؛  -عليه السالم-فإذا أريد به ادله فلُقِّ
ال: فألنه يمسح األرض جه ُكها إال مكة  -أي يسري فيها-ألنه ال يمسح ذا اعهة إال برئ، أو ألنه خرج من بطن أمه ممسوًحا أي مدهوناً، وأما ادله

 .واملدينة

ال • جه : من ادلجل، وهو اتلضليل؛ وذلك ألنه يضلل انلاس، فزيعم أنه ربهم، ويأمر السماء فتمطر، واألرض فتنبت؛ فتنة من اهلل لعباده والعياذ  ادله
 . باهلل

دى يف اجللوس األخري يف الصالة • هُّ دى : قرأ التىشى هه ىشى  .ت

 .جهنم : اسم للنار العظيمة املعدة للكفار يف اآلخرة •

 :فوائد احلديث
ُعيِنى بها، والشتماهلا ىلع االستعاذة من رشور ادلنيا  -صىل اهلل عليه وسلم-من مهمات األدعية وجوامعها؛ لكون انليب  أن هذه االستعاذة .1

 .واآلخرة وأسبابها؛ وذلا أمر بتكريرها يف هذه املواطن الفاضلة؛ لرجاء اإلجابة فيها

 .بل تواترهاثبوت عذاب القرب وأنه حق، واإليمان به واجب؛ الستفاضة األخبار عنه  .2

 .إثبات عذاب انلار .3

 .اتلحفظ من شبهات احلياة وشهواتها اآلثمة؛ فإنها سبب الرشور .4

 .شدة خطر الفنت اليت يتعرض هلا العبد يف حياته وبعد موته، وأنه ال يستطيع اخللوص منها إال حبول وقوة من اهلل .5

ال وعظم فتنته .6 جه  .إثبات خروج ادله

ِسيح، وإذا أريد  -عليه السالم-من والاكفر ال ترض؛ وذلك ألن نيب اهلل عيىس أن املوافقة يف االسم بني املؤ .7 ال سيم الْمى جه ِسيح، وادله سيم الْمى
 .ادلجال بنُيِّ بالوصف، واهلل أعلم

ن للفضيلة اهلادمو -يف احلقيقة-اتلبرص بداعة السوء، ونارشى اإلحلاد والفساد؛ فإنهم خيرجون ىلع انلاس باسم املصلحني املجددين، وهم .8
 .وادلين

 .مرشوعية هذا ادلاعء عقب التشهد األخري، كما هو رصيح بتقييده بهذا املاكن يف صحيح مسلم .9

مرشوطة يؤخذ منه أن املرشوع للعبد أن يتقرب أواًل إىل اهلل بفعل ما أمره، ثم يسأهل بعد ذلك فهو أوىل بأن جياب، وذلك أن إجابة اهلل لعبده  .10
اِع باستجابة العبد هل بطاع ةى ادله ِجيُب دىْعوى

ُ
ىكى ِعبىاِدي عىينِّ فىإِينِّ قىِريٌب أ ل

ى
أ إِذىا سى ِن  ته، كما أشار إىل ذلك القرآن حيث يقول اهلل تعاىل: }وى إِذىا دىاعى

} لهُهْم يىرُْشُدونى يْلُْؤِمنُوا يِب لىعى  .فىلْيىْستىِجيبُوا يِل وى

 .ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-شفقة انليب  .11

 املراجع:املصادر و

ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار 1381برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل  اإلملام
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن 1414علماء السلف، الطبعة: اثلانية 

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10سن حالق، طح
األحاكم، ه. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

لعبد الغين  -صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 
ؤسسة قرطبة، الطبعة: املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، م

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 1408اثلانية 
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مد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حم1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (3103) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يستفتح  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
}احلمد هلل رب  الصًلة باتلكبري، والقراءة بـ

العاملني{، وَكن إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم 
 يصوبه ولكن بني ذلك

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
biasa membuka salat dengan takbir dan 
(mengawali) bacaan dengan "al-ḥamdu 
lillāhi rabbbi al-'ālamīn". Dan apabila 

rukuk beliau tidak menundukkan kepala 
dan tidak menegakkannya, akan tetapi di 

tengah-tengah antara hal itu. 

 :احلديث .807
-قالت: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ىْستىْفِتح الصالة باتلهكبري، » -صىل اهلل عليه وسلم ي
املني{، واكن إذا ركع لم  والِقراءةى بـ }احلىْمُد هلل ربِّ العى

بْه ولكن بىنْيى ذلك، واكن إذا يُْشِخص رأسه، و وِّ لم يُصى
ىْستىوِيى قائما،  ىسجد، حىت ي كوع لم ي سه من الرُّ

ى
رفع رأ

ىسجد حىت  ة، لم ي ْجدى واكن إذا رفع رأسه من السه
، واكن  ىْستىوِيى جالسا، واكن يقول يف لك ركعتني اتلهِحيهةى ي

، يىنِْصُب رِْجلىُه ايلُْمىنى ْفرِش رِْجلىه اليرُْسىى وى واكن  يى
ِشى الرهجل  ْفرتى يطان، ويىنَْهى أن يى نَْهى عن ُعْقبىِة الشه يى

ِْتم الصالة  بالتهْسِليم بُِع، واكن خيى يِْه افرِْتىاشى السه  «.ِذرىاعى

** 

807. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa membuka salat 

dengan takbir dan (mengawali) bacaan dengan "al-

ḥamdu lillāhi rabbbi al-'ālamīn". Apabila rukuk beliau 

tidak menundukkan kepala dan tidak menegakkannya, 

akan tetapi di tengah-tengah antara hal itu. Apabila 

mengangkat kepala dari rukuk beliau tidak sujud 

sebelum tegak berdiri. Apabila mengangkat kepala dari 

sujud beliau tidak sujud (kedua) sebelum tegak dalam 

kondisi duduk. Di setiap dua rakaat beliau 

mengucapkan "at-taḥiyyah". (Saat duduk) beliau 

menghamparkan (telapak) kaki kiri dan menegakkan 

(telapak) kaki kanan. Beliau melarang duduk 'uqbah 

setan dan melarang seseorang menghamparkan 

kedua hastanya seperti dilakukan binatang buas. Dan 

beliau menutup salat dengan salam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بهذا احلديث اجلليل  -ريض اَّللى عنها-تصف اعئشة 
؛ نرًشا للسنة -صىل اهلل عليه وسلم-صالة انليب 

وتبليًغا للعلم، بأنه اكن يفتتح الصالة بتكبرية 
اإلحرام، فيقول: )اهلل أكرب(. ويفتتح القراءة بفاحتة 
الكتاب، اليت أوهلا )احلمد هلل رب العاملني(. واكن إذا 

لم يرفع رأسه ولم خيفضه، وإنما  ركع بعد القيام،
جيعله مستوياً مستقيماً. واكن إذا رفع من الركوع 
انتصب واقفاً قبل أن يسجد. واكن إذا رفع رأسه من 
السجدة، لم يسجد حىت يستوي قاعداً. واكن يقول 
بعد لك ركعتني إذا جلس: "اتلحيات هلل والصلوات.. 

س الخ". واكن إذا جلس افرتش رجله اليرسى وجل
عليها، ونصب رجله ايلمىن. واكن ينَه أن جيلس 
املصيل يف صالته كجلوس الشيطان، وذلك بأن 
يفرش قدميه ىلع األرض وظهر قدميه لألرض، 
وجيلس ىلع عقبيه، أو ينصب قدميه، ثم يضع أيلتيه 

** 

Aisyah -raḍiyallahu 'anhā- melalui hadis ini, 

menggambarkan salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk menyebarkan sunah dan menyampaikan 

ilmu, bahwa beliau biasa membuka salat dengan 

takbiraul ihram, dengan mengucapkan "Allahu Akbar." 

Dan beliau membuka bacaan dengan Fātiḥatu al-Kitab 

(Al-Fātiḥah) yang awalnya berbunyi "al-ḥamdu lillāhi 

rabbbi al-'ālamīn." Apabila rukuk setelah berdiri, beliau 

tidak mengangkat kepala dan tidak menundukkannya, 

tapi memposisikannya rata lurus. Apabila mengangkat 

kepala dari rukuk, beliau berdiri tegak sebelum sujud. 

Apabila telah mengangkat kepala dari sujud, beliau 

tidak sujud sampai duduk tegak. Setelah setiap dua 

rakaat, apabila duduk beliau mengucapkan "at-

taḥiyyātu lillahi wa aṣ-ṣalawātu...". Dan apabila duduk, 

beliau menghamparkan (telapak) kaki kiri dan duduk di 

atasnya, serta menegakkan (telapak) kaki kanan. 

Beliau melarang orang yang salat duduk dalam 

salatnya seperti duduk setan. Yakni, menghamparkan 

kedua telapak kakinya di atas tanah dengan posisi 

punggung kedua telapak kaki menempel di atas tanah 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلني

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .لم يُْشِخص : لم يرفع رأسه •

ْهِره • ل من ُمْستىوى ظى بْه : أي: لم خيفضه خفًضا أنْزى وِّ  .لم يُصى

 .اتلهِحيهة : التهشهد •

يه • اقىيه وفىِخذى يلىتىيه يف األرض، ويىنِْصب سى
ى
 .ُعْقبىة : هو: أن يىلصق أ

ائه، وافرِْتىاِش ِذراعيهافرِْتىاشى السه  • بُع يف هيئة إْقعى ابه السه اجد ِذراعيه يف األرض، فيُشى  .بُع : هو أن يىبسط السه

ه وبىلغ آخره، والُمراد به ُهنا: أتم الصالة وأكملها • ء: أتمه تىم اليشه ِْتم : خى  .خيى

الم عليكم ورمحة اهلل •  .بالتهْسِليم : قول: السه

 :فوائد احلديث
بط اعئشة  .1 ص انلاس به زوجاته؛ فإنهن  -صىل اهلل عليه وسلم-ألحوال انليب  -اريض اهلل عنه-ضى يف أقواهل وأفعاهل وعباداته ومعامالته؛ ألن أخى

 .يىعلمن من األحوال ابلاطنة ما ال يىعلمه غىريهن

ته أن يقتدوا به يف-صىل اهلل عليه وسلم-ىلع نرش ُسنهة انليب  -ريض اهلل عنها-ِحرص اعئشة  .2 لِّم أمه صىل اهلل عليه - صالته، عماًل بقوهل ؛ تِلُعى
 .": "صلوا كما رأيتموين أصيلِّ -وسلم

فرًدا فرًضا أو استفتاح الصالة بتكبرية اإلحرام، ويه ُركن من أراكن الصالة ال تىنْعىقد الصالة إال بها، سواء اكن الُمصيل إماًما أو مأموًما أو من .3
 .نفال

 .كبري: "اهلل أكرب"، فال جُيزئ غريهاأن تكبرية اإلحرام ال تىنعقد إال بلفظ اتله  .4

ورة اليت تُقرأ بعد الفاحتة ىلع الفاحتة .5  .عدم مرشوعية تقديم السُّ

هر بها  .6 لة؛ ألنه لو اكن جيى هر بداعء االستفتاح وال باتلهعىوذ وال بالبىْسمى رت ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-أنه ال جيى كى  .ذلى

كوع، وهو ركن من أراكن ال .7  .صالةمرشوعية الرُّ

ىستوي رأسه مع مؤخر .8 هره، ولكن بىنْي ذلك؛ حبيث ي هره مع رأسه، فال يرفع رأسه وال يزُنهل عن ظى وِّي ظى كوع أن يُسى نة يف الرُّ  .ة ظهرهأن السُّ

كوع، وهو ُركن من أراكن الصالة .9 فع من الرُّ  .مرشوعية الره

جود، وهو من أراكن الصالة .10  .مرشوعية السُّ

جدة اثلانية حىت يىعتدل جالًسا، وهو ركن من أراكن الصالةوجوب االعتدال بعد الره  .11 ىسجد السه جدة األوىل، فال ي  .فع من السه

بينهما ىلع األرض، كما ينَه أن يفرتش املصيل 
ذراعيه يف السجود اكفرتاش السبع، وكما افتتح 
الصالة بتعظيم اهلل وتكبريه، ختمها بالسالم ىلع 
احلارضين من املالئكة واملصلني، ثم ىلع مجيع عباد 
اَّللى الصاحلني، واألولني واآلخرين، فعىل املصيل 

 .مالحظة هذا العموم يف داعئه

(lantai) dan duduk di atas kedua tumit, atau 

menegakkan dua telapak kaki dan kemudian 

meletakkan kedua pantat di antara keduanya 

menempel di atas tanah. Di samping itu, beliau juga 

melarang orang yang salat menghamparkan kedua 

hastanya saat sujud seperti dilakukan binatang buas. 

Sebagaimana beliau membuka salat dengan 

mengagungkan dan membesarkan Allah, beliau 

menutupnya dengan mengucapkan salam untuk orang-

orang yang hadir dari kalangan malaikat dan jamaah 

salat, kemudian untuk seluruh hamba-hamba Allah 

yang saleh, generasi awal maupun akhir. Orang yang 

salat harus memperhatikan cakupan luas ini dalam 

doanya. 
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جدتني، وهو من أراكن الصالة .12  .مرشوعية اجللوس بني السه

 .التهشهد يف لك ركعتني، سواء اكنت الصالة: ثنائية أو ثالثية أو ُربىاعية، وهو من واجبات الصالة .13

ل .14  .سة الصالة: أن يىفرتش الُمصيل رِجله اليرُسى، ويىنصب ايلُمىنأن املرشوع يف جى

لسة اإلقِعاء للشيطان؛ لقوهلا: )واكن ينَه عن عقبة الشيطان( .15  .إثبات جى

يطان يف هيئات الصالة .16 ابهة الشه  .انلهيه عن ُمشى

بع؛ ملا فيه من املشابهة باحلي .17 راعني يف الصالة، اكفرتاش السه  .وانات وقد نُهينا عن ذلكانلهيه عن افرتاش اذلِّ

 .ديلل ىلع مرشوعية التهسليم يف الصالة، وأنه من أراكن الصالة .18

اقت هذا احلديث الطويل .19 ة ِعلم اعئشة وحْفِظها؛ حيث سى عى  .سى

 املراجع:املصادر و

ه. املنهاج رشح 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
ه. سبل السالم، حممد بن إسماعيل 1392صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 

محن البسام، مكتبة األسدي، مكة الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الر
ة  م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه 2003ه، 1423املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى

ل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح م. فتح ذي اجلال2006ه، 1427عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد 1427العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إِساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، م. تيسري 2005ه، 1426بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 
 .م2006ه، 1426حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

   (10906) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

يصِّل  -سلمصىل اهلل عليه و-َكن رسول اهلل 
ىلع راحلته، حيث توجهت فإذا أراد الفريضة 

 نزل فاستقبل القبلة
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
pernah salat di atas kendaraannya ke arah 

manapun kendaraan itu menghadap. 
Namun, ketika hendak salat fardu, maka 

beliau turun lalu menghadap kiblat. 

 :احلديث .808
-اكن رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

يُصيلِّ ىلع راِحلىته، حيث  -صىل اهلل عليه وسلم
ِريضة نىزل فاْستىقبل الِقبْلة هىت فإذا أراد الفى  «.تىوىجه

** 

808. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallahu 'anhu- ia berkata, "Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah salat di atas 

kendaraannya ke arah manapun kendaraan itu 

menghadap. Namun, ketika hendak salat fardu, maka 

beliau turun lalu menghadap kiblat." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ول  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب  ال يىتلكف الزنُّ
ن فوق راِحلته، بل يصيل عليها، وهذا إذا اكن يف م

ر، ويؤيده ما رواه ابن عمر وغريه أن انليب  فى صىل -سى
فر ىلع راِحلته،  -اهلل عليه وسلم اكن يُصيل يف السه

هت به. رواه ابلخاري، فإذا اكن  صىل اهلل -حيث تىوىجى
ىلع راحلته، فإنه يُصيل حيث اكن وْجه  -عليه وسلم
به، سواء هة القبلة أو غري جهة الِقبلة،  ِراكى اكن يف جى

فإذا اكنت الصالة مفروضة، ويه الصلوات اخلمس 
ابته، ويصيل ىلع األرض ُمستقباًل  فإنه يىزنل عن دى

: )ولم -ريض اهلل عنهما-الِقبْلة، ويف حديث ابن عمر 
ابة-يكن يىْصنىُعه  يف املْكتُوبة(  -أي الصالة ىلع ادله

يضة ال بد من إيقاعها ىلع متفق عليه. فصالة الفر
وف عدو فال  يع كمىطر أو خى األرض، إال لُعذر رشى
بأس أن يؤديها ىلع راِحلته، أو مرض فيصليها ىلع 
ِسيره جالًسا، وباألخص إذا خيش خروج وقتها، 
ويؤيده أدلة اتليسري واتلخفيف ورفع احلرج عن 

ة ومن ذلك قوهل  مه
ُ
: )ال يكلف اهلل -تعاىل-هذه األ

: )إذا -صىل اهلل عليه وسلم-إال وسعها( وقوهل نفًسا 
 .أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(

** 

Saat di atas kendaraan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- tidak memaksakan diri turun untuk melakukan 

salat. Tetapi beliau salat di atasnya. Tentu kondisi 

seperti ini terjadi saat beliau sedang bepergian. Hal ini 

dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar 

dan lainnya, bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- salat di atas kendaraannya saat bepergian 

ke arah manapun kendaraan itu menghadap." (HR. 

Bukhari). Jika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

salat di atas kendaraannya, maka otomatis beliau 

menghadap ke arah manapun kendaraannya 

menghadap, baik ke arah kiblat ataupun tidak. Jika 

salat fardu, maka beliau turun dari kendaraannya dan 

salat di atas tanah dengan menghadap kiblat. Dalam 

hadis Ibnu Umar dinyatakan, "Beliau tidak melakukan 

(salat di atas kendaraan) dalam salat fardu." (Muttafaq 

'alaih). Salat fardu harus dilakukan di atas tanah, 

kecuali ada uzur syar'i, seperti hujan atau takut musuh, 

maka sah dilakukan di atas kendaraan, atau karena 

sakit sehingga ia salat di atas ranjang dalam posisi 

duduk, terutama jika khawatir waktunya habis. Hal ini 

dikuatkan oleh dalil-dalil yang menunjukkan keringanan 

dan tidak memberatkan dalam menjalankan agama. Di 

antaranya adalah firman Allah, "Allah tidak membebani 

seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya." 

Dan sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

"Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka 

lakukanlah semampu kalian!" 
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 :معاين املفردات
احلة • نىث راِحلىته : الره

ُ
 .من اإلبل: ما يُرحل ويركب عليه، سواء اكنت ذكًرا أو أ

 :فوائد احلديث
فر، ولو بال ُعذر .1 احلة يف السه  .جواُز صالة انلهافلة ىلع الره

 .التهسهيُل واتلهخفيف يف انلهوافل ترغيبًا يف اإلكثار منها .2

ريه .3 ه حيث جهة سى احلة استقباُل الِقبْلة، بل يتوجه  .أنه ال يلزُم املصيلِّ ىلع الره

هت به راِحلته، فلو صىله إىل غري اجِلهة اليت اجتهت به راِحلىته لم تصح ص .4 اِحلة يُصيل إىل اجِلهة اليت تىوىجى  .التهأن الُمصيل ىلع الره

ره لالستدالل به -ريض اهلل عنه-ابرا حجة؛ ألن ج -صىل اهلل عليه وسلم-أن فعل انليب  .5  .ذىكى

طر املسجد احلىرام(، ]  -صىل اهلل عليه وسلم-فيه أن فعل انليب  .6 لِّ وجهك شى ويل، وهو قوهل تعاىل: )ومن حيث خرجت فىوى ص لِليلل القى خُمصِّ
 .[149ابلقرة : 

 .أن صالة املكتوبة ال جتوز ىلع الراحلة إال مع وجود العذر .7

 املراجع:املصادر و

ه. تسهيل اإلملام بفقه 1422أيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، ت
يلف: م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأ 2006 ـهـ  1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

ة،  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح  2003 - ـه 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
م إِس

ُ
اء بنت عرفة. سبل بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

م من السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. بلوغ املرا
 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

   (10643) الرقم املوحد:
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يعلمنا  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
  االستخارة يف األمور ُكها َكلسورة من القرآن

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengajari kami beristikharah dalam segala 
urusan seperti mengajarkan surat dari Al-
Qur`an. Beliau bersabda, "Apabila salah 

seorang kalian menginginkan suatu 
urusan, hendaknya ia salat dua rakaat di 

luar salat wajib. Kemudian mengucapkan, 
"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 

pada-Mu untuk memilihkan yang terbaik 
berdasarkan pengetahuan-Mu, memohon 

pada-Mu kemampuan dengan kemampuan-
Mu dan aku meminta karunia-Mu yang 
agung. Sesungguhnya Engkau mampu 

sedang aku tidak mampu, Engkau 
mengetahui sedang aku tidak mengetahui, 
dan Engkau Maha mengetahui yang gaib. 

Ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara 
ini lebih baik bagiku dalam agamaku, 
hidupku dan akhir urusanku" -atau 

mengatakan-; "urusanku yang sekarang 
maupun yang akan datang, maka 

tetapkanlah untukku dan mudahkan 
bagiku, kemudian berkahilah untukku. Dan 
jika Engkau mengetahui perkara ini buruk 
bagiku dalam agamaku, hidupku dan akhir 
urusanku" -atau mengatakan-; "urusanku 
yang sekarang maupun yang akan datang, 

maka palingkanlah ia dariku dan palingkan 
aku darinya, serta tetapkan untukku 

kebaikan di mana pun berada, kemudian 
buatlah aku rida terhadapnya." Ia 

bersabda, "(Setelah itu) ia menyebutkan 
kebutuhannya". 

 :احلديث .809
قال: اكن  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

ةى  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ارى يُعلمنا االْسِتخى
مه إ»يف األمور ُكها اكلسورة من القرآن، يقول:  ذا هى

ِة،  ِريضى ْع ركعتني من غري الفى ْكى أحُدكم باألمر، فلرْيى
ْستىْقِدرُكى 

ى
، وأ ْستىِخرُيكى بِِعلِْمكى

ى
ثم يْلىُقْل: امهلل إين أ

ْقِدُر  لُكى من فىضلك العظيم، فإنك تى
ى
ْسأ

ى
، وأ تِكى بُِقْدرى

ُم الُغيُوِب. امهلل  اله قِْدُر، وتعلُم وال أعلُم، وأنت عى
ى
وال أ

عىايِش إن كنتى  تعلم أن هذا األمر خرٌي يل يف ديين ومى
ْمِري

ى
قِبىِة أ ْمِري وآِجِلِه، فاقُْدرْهُ يل »أو قال: « واعى

ى
ِجِل أ اعى

ُْه يل، ثم بىارِْك يل فيه. وإن كنت تعلُم أن هذا  ىرسِّ وي
ْمِري

ى
قِبىِة أ ايِش واعى عى أو قال: « األمر رشي يل يف ديين ومى

** 

809. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā- 

menuturkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengajari kami beristikharah dalam segala urusan 

seperti mengajarkan surat dari Al-Qur`an. Beliau 

bersabda, "Apabila salah seorang kalian menginginkan 

suatu urusan, hendaknya ia salat dua rakaat di luar 

salat wajib. Kemudian mengucapkan, "Ya Allah, 

sesungguhnya aku memohon pada-Mu untuk 

memilihkan yang terbaik berdasarkan pengetahuan-

Mu, memohon pada-Mu kemampuan dengan 

kemampuan-Mu dan aku meminta karunia-Mu yang 

agung. Sesungguhnya Engkau mampu sedang aku 

tidak mampu, Engkau mengetahui sedang aku tidak 

mengetahui, dan Engkau Maha mengetahui yang gaib. 

Ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara ini lebih baik 
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ْمِري وآِجِلِه؛ ف»
ى
ِجِل أ فْيِن عنه، اعى ، وارْصِ فُْه عىينِّ ارْصِ

رِْضيِن به
ى
يمِّ »قال: « واقُْدرْ يِلى اخلريى حيث اكن، ثم أ ويُسى

تىهُ  اجى  «.حى

bagiku dalam agamaku, hidupku dan akhir urusanku" -

atau mengatakan-; "urusanku yang sekarang maupun 

yang akan datang, maka tetapkanlah untukku dan 

mudahkan bagiku, kemudian berkahilah untukku. Dan 

jika Engkau mengetahui perkara ini buruk bagiku dalam 

agamaku, hidupku dan akhir urusanku" -atau 

mengatakan-; "urusanku yang sekarang maupun yang 

akan datang, maka palingkanlah ia dariku dan 

palingkan aku darinya, serta tetapkan untukku 

kebaikan di mana pun berada, kemudian buatlah aku 

rida terhadapnya." Ia bersabda, "(Setelah itu) ia 

menyebutkan kebutuhannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حيرص ىلع تعليم  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
ة، كحرصه ىلع صحابته كيفية صالة االستخار

صىل اهلل -تعليمهم السورة من القرآن. فأرشد انليب 
أن يصيل اإلنسان ركعتني من غري صالة  -عليه وسلم

الفريضة ثم بعد السالم يسأل اهلل أن يرشح صدره 
خلري األمرين أو األمور، فإن اهلل يعلم كيفيات 
األمور وجزئياتها، إذ ال حييط ِبري األمرين إال العالم 

وليس ذلك إال هلل، ويسأل من اهلل القدرة ىلع بذلك، 
خري األمرين، ويسأهل من فضله العظيم، فإنه يقدر 
ىلع لك ممكن تعلقت به إرادته، واإلنسان ال يقدر. 

يعلم لك يشء يلك وجزيئ، واإلنسان  -عز وجل-واهلل 
ال يعلم شيئا من ذلك إال ما علمه اهلل؛ فإن اهلل ال 

يشء. ثم يسأل ربه عز يشّذ عن علمه من الغيوب 
–وجل إن اكن يعلم أن هذا األمر اذلي عزم عليه 

 وال ديينّ  نقص عليه يرتتب وال خري -ويسميه
 هذا أن يعلم اكن وإن. وييرسه هل يقدره أن دنيوي،

 يرصفه أن دنيوي، أو ديينّ  نقص عليه سيرتتب األمر
 اخلري هل يقدر وأن عنه، األمر هذا ويرصف عنه،

 .عله راضيا بقضاء اهلل وقدره بهجي ثم اكن حيث

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- begitu serius 

mengajari para sahabat tata cara salat istikharah, 

seperti keseriusan beliau mengajarkan pada mereka 

surat dari Al-Qur`an. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberi arahan supaya seseorang (yang ingin 

istikharah) salat dua rakaat di luar salat wajib, 

kemudian setelah salam memohon pada Allah untuk 

melapangkan dadanya pada yang paling baik dari dua 

atau banyak perkara pilihannya sebab Allah 

mengetahui keadaan dan hal-hal detail dari berbagai 

perkara, di mana tidak ada yang dapat mengetahui hal 

terbaik dari dua perkara selain yang benar-benar 

mengetahuinya, dan itu hanya disandang oleh Allah. Ia 

memohon pada Allah akan kekuatan dalam meraih 

perkara terbaik tersebut dan juga meminta karunia-Nya 

yang agung karena Dia mampu atas segala yang 

mungkin terjadi yang terkait kehendak-Nya, sedang 

manusia tidak mampu. Allah -'Azzā wa Jallā- 

mengetahui segala sesuatu secara global maupun 

parsial, sedang manusia tidak mengetahui sedikit pun 

kecuali apa yang Allah ajarkan padanya karena tak ada 

suatu kegaiban pun yang luput dari pengetahuan Allah. 

Kemudian ia memohon pada Rabb -'Azzā wa Jallā-; 

jika Dia mengetahui bahwa perkara yang 

direncanakannya ini -lantas ia menyebutkannya- lebih 

baik dan tidak mengakibatkan kekurangan dalam hal 

agama maupun dunia, maka hendaknya Dia 

menetapkannya untuk dirinya dan memudahkannya, 

dan jika Dia tahu bahwa perkara ini akan menyebabkan 

kekurangan dalam hal agama maupun dunia, maka 

hendaknya Dia memalingkan dirinya dari perkara itu 

dan memalingkan perkara itu dari dirinya, serta 

menetapkan untuknya kebaikan di mana pun berada, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < صالة االستخارة اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ارة : طلب خري األمرين ملن احتاج هل واتلوفيق هل •  .االسِتخى

لسُّ  • ِة ِمنى الُقرآِن : إشارة إىل االعتناء اتلام بهااكى  .ورى

مه : قصد وأراد، فاألوىل يف االستخارة أن تكون عند بداية ابلحث وإرادة الفعل •  .هى

تىني : فليصل ركعتني، وهذا من قبيل إطالق ابلعض وإرادة اللك • ْكعى ع رى كى ْ  .فىلرْيى

ْستىْقِدرُكى : أطلب منك أن جتعل يل قدرة ىلع ذ •
ى
 .لك األمرأ

ْمِري : آخر أمري وخاتمته •
ى
قِبىُة أ  .وىاعى

مِري وآِجله : العاجل القريب واآلجل املتأخر ابلعيد، ومجلة )أو قال( شك من الراوي، ويمكن لِلايع أن يتخري من اجلملتني •
ى
ِجل أ  .اعى

 .فىاقُْدرُْه يِل : هيِّئه •

 .بىارِك يِل ِفيه : بنموه وسالمة آثاره من مجيع القواطع •

 .اقُْدْر يِل اخلىريى : يرس يل ما فيه ثواب ورضا منك وأقدرين ىلع فعلهوى  •

رِْضيِن بِِه : اجعلين راضيا بما قدرته يل •
ى
 .أ

تىُه : يذكر حاجته اليت يستخري من أجلها، مثال امهلل إن كنت تعلم أن زوايج بفالنة خري يل • اجى يمِّ حى يُسى  .وى

 :فوائد احلديث
 .ليم أصحابه هذه الصالة؛ ملا فيها من منفعة وخري عظيمىلع تع -صىل اهلل عليه وسلم-شدة حرص انليب  .1

 .استحباب االستخارة وادلاعء املأثور بعدها .2

االستخارة تستحب يف األمور املباحة اليت حيصل فيها الرتدد، وال تكون يف األمر الواجب أو املستحب؛ ألن األصل فعلهما، لكن يمكن أن  .3
 . العمرة أو احلجيستخري فيما يتعلق بها، اكختيار الرفقة يف

 .تستحب االستخارة يف لك أمر وإن حُقر يف ظن صاحبه؛ ألن احلقري قد يصبح عظيما ويرتتب عليه أمور عظيمة .4

 .ال تكون االستخارة يف ترك احلرام أو املكروه .5

 .": "فلريكع ركعتني من دون الفريضة-صىل اهلل عليه وسلم-األمر بصالة االستخارة ليس ىلع الوجوب؛ لقوهل  .6

 .: "ثم يلقل..."احلديثى -صىل اهلل عليه وسلم-يؤخر ادلاعء عن الصالة لقوهل  .7

 .جيب ىلع العبد أن يرد األمور ُكها إىل اهلل وجيب عليه اتلربي من حوهل وقوته؛ ألنه ال حول هل وال قوة إال باهلل .8

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4حممد بن عالن، ط

ه. رشح 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ئاسة محد بن نارص العمار، طه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني بر1428كثري، دمشق، بريوت، 
، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

، مؤسسة 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407الرسالة، 

   (3293) الرقم املوحد:

dan juga menjadikannya rida terhadap ketetapan dan 

takdir Allah untuk dirinya. 
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يعلمنا  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
  التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Dahulu 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengajarkan kami bacaan tasyahud 
sebagaimana mengajarkan kami surah 
Alquran, beliau membacakan (doanya), 

"At-taḥiyyātul-mubārakātu, aṣ-ṣalawātuṭ-
ṭayyibātu lillāh, assalāmu'alaika 

ayyuhannabiyyu wa raḥmatullāhi wa 
barakātuhu, assalāmu 'alainā wa 'alā 

'ibādillāhi aṣ-ṣāliḥīn, asyhadu an lā ilāha 
illallāh, wa asyhadu anna muḥammadan 

rasūlullāh," (Segala ucapan selamat, 
keberkahan, selawat, dan kebaikan adalah 
bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan 
dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta 

rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-
mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula 

kepada kami dan kepada seluruh hamba 
Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak 

ada sesembahan yang berhak disembah 
melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad itu adalah hamba dan utusan-

Nya). Dan dalam riwayat Ibnu Rumh 
disebutkan, “sebagaimana beliau 

mengajarkan kami Alquran." (Sahih 
Muslim) 

 :احلديث .810
، أنه قال: اكن -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

يعلمنا التشهد كما  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
اتلحيهات »لقرآن فاكن يقول: يعلمنا السورة من ا

يِّبىاُت هلل، السالم عليك أيها  لىوىاُت الطه املباراكت، الصه
تُُه، السالم علينا وىلع عباد اهلل  اكى بىرى انليب ورمحة اهلل وى
دا  ى إاِله اهلُل، وأشهد أنه حممه ْن الى إهِلى

ى
الصاحلني، أشهد  أ

 .نا القرآنويف رواية ابن ُرْمٍح كما يُعلِّم« رسول اهلل

** 

810. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Dahulu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarkan kami bacaan 

tasyahud sebagaimana mengajarkan kami surah 

Alquran, beliau membacakan (doanya), "At-taḥiyyātul-

mubārakātu, aṣ-ṣalawātuṭ-ṭayyibātu lillāh, 

assalāmu'alaika ayyuhannabiyyu wa raḥmatullāhi wa 

barakātuhu, assalāmu 'alainā wa 'alā 'ibādillāhi aṣ-

ṣāliḥīn, asyhadu an lā ilāha illallāh, wa asyhadu anna 

muḥammadan rasūlullāh," (Segala ucapan selamat, 

keberkahan, selawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. 

Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan 

kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan 

berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan 

dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh 

hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, 

dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba 

dan utusan-Nya). Dan dalam riwayat Ibnu Rumh 

disebutkan, “sebagaimana beliau mengajarkan kami 

Alquran." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

 .بلوغ املرام من أدلة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .، وأنواع اتلعظيم هل جله وعالاتلحيات : مجع "حتيهة"، مجعت؛ لتشمل معاين اتلعظيم ُكها هلل تعاىل، ففيها اثلناء املطلق هلل تعاىل •

ل ما يدخل فيه الصلوات املكتوبات اخلمس • وه
ى
 .الصلوات : يه جنس الصالة، وأ

 .الطيبات : تعميٌم بعد ختصيص، فجميع األقوال، واألفعال، واألوصاف الطيبة يه مستحقة هلل تعاىل •

من السالم : السالم اتلحية وادلاعء بالسالمة من انلقص والعيوب، وهو أيضا اسم من أسماء اهلل تعاىل، يعين: السالم من انلقائص، والسالم  •
 .املاكره، واآلفات والعيوب وغريها، فمبدأ السالم منه تعاىل

ذه الاكف املخاطب احلارض، وإنهما قصد بها جمرد السالم، سواء ، ولم يقصد به-صىل اهلل عليه وسلم-عليك أيها : داعء من املصيل لرسول اهلل  •
ا، وانهما اختصه انليب  ة استحضار  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن حارًضا أو اغئبًا، بعيًدا أو قريبًا، حيًّا أو ميتًا؛ وذلا فإنهها تقال ِسًّ بهذا اخلطاب؛ لقوه

بكاف اخلطاب بالصالة، ولك هذا من علو شأنه، ومن رفع ذكره  -صىل اهلل عليه وسلم- املرء هذا السالم، اذلي اكن صاحبه حارًضا، واختص
 .واسمه

ة"، ويه الرفعة، وهو إما بمعىن  • اسم فاعل، فهو منبٌئ عن اهلل، وإما بمعىن  -مفعل-انليب : إما مشتق من "اإلنباء": وهو اإلخبار، وإما من "انلبوه
نىبهأ من اهلل  .، والك املعنيني صالح"مفعل" اسم مفعول فهو مى

 .رمحة اهلل : صفة حقيقية هلل تعاىل، تليق جبالهل، بها يرحم عباده، وُينِْعم عليهم •

ا ِذْكٌر ُمبىارىٌك{ ]األنبياء:  • ذى  .[، تنبيًها ىلع ما تفيض عنه اخلريات اإلهلية50وبراكته : مجع "بركة"، وهو اخلري الكثري من لك يشء، قال تعاىل: }وىهى

 .لينا : أراد به: احلارضين من اإلمام واملأمومني واملالئكةالسالم ع •

-يبني احلديث الرشيف صيغة التشهد، وأن انليب 
اكن حيرص ىلع تعليمهم إياه  -صىل اهلل عليه وسلم

كما يعلمهم آيات القرآن، والصيغة يه: )اتلحيات 
املباراكت، الصلوات الطيبات هلل، السالم عليك أيها 
انليب ورمحة اهلل وبراكته، السالم علينا وىلع عباد اهلل 

ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممدا الصاحلني، أشهد أن 
رسول اهلل(، ويه تشبه صيغة التشهد املشهورة 

، وإنما الفرق -ريض اهلل عنه-الواردة عن ابن مسعود 
يف زيادة املباراكت، وحذف الواو يف اللكمتني بعدها، 

 .ويرشع اتلنويع بني الصيغ الواردة يف التشهد

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan redaksi bacaan 

tasyahud dan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengajarkannya kepada para sahabat sebagaimana 

mengajarkan kepada mereka Alquran, adapun doanya 

adalah: “At-taḥiyyātul-mubārakātu, aṣ-ṣalawātuṭ-

ṭayyibātu lillāh, assalāmu'alaika ayyuhannabiyyu wa 

raḥmatullāhi wa barakātuhu, assalāmu 'alainā wa 'alā 

'ibādillāhi aṣ-ṣāliḥīn, asyhadu an lā ilāha illallāh, wa 

asyhadu anna muḥammadan rasūlullāh," (Segala 

ucapan selamat, keberkahan, selawat, dan kebaikan 

adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan 

dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat 

Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan 

dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh 

hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, 

dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba 

dan utusan-Nya). Bacaan tasyahud ini persis seperti 

bacaan tasyahud populer yang diriwayatkan dari Ibnu 

Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-, adapun perbedaannya 

hanya terletak pada tambahan kata “al-mubārakātu” 

dan terhapusnya huruf “wau” pada dua kalimat 

setelahnya. Dan disyariatkan untuk membaca doa-doa 

tasyahud yang telah diriwayatkan tersebut secara 

bergantian ketika duduk tasyahud. 
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 .اشهد .. إلخ : أي: أقطع باإلخبار، فالشهادة يه العلم القاطع، قال الراغب: الشهادة قوٌل صادٌر عن علٍم حصل بمشاهدة بصرية أو برص •

مع، ومجع الرسول رسل، ورسول اهلل من البرش: رجل أويح إيله الرسول : أصل اإلرسال: االبتعاث، ومنه: الرسول املبتعث، ويطلق ىلع الواحد واجل •
 .وأمر باتلبليغ

د وحممود اسم مفعول، من: "محهد" بالتشديد، خلصاهل احلميدة.قال ابن فارس: وبذلك سيم نبينا: حممه  • ًدا : قال علماء اللغة: حممه صىل اهلل -ًدا حُممه
 .مودة؛ لعلم اهلل تعاىل بكرثة خصاهل املح-عليه وسلم

 .الصاحلني : هم القائمون حبقوق اهلل وحقوق خلقه، ودرجاتهم متفاوتة •

 :فوائد احلديث
 .هذا اذلكر يسىم "التشهد" مأخوٌذ من لفظ الشهادتني فيه، فهما أهم ما فيه .1

ة واحدةً، أما الصالة اثلالثية والرباعية ففيها تشهدان: األول: بعد الركعة اثلان .2 ية، واألخري: اذلي يعقبه يقال هذا التشهد يف الصالة اثلنائية مره
 .السالم

 .عن أربعة وعرشين صحابيًّا بألفاظ خمتلفة، ولك ما صح منها مرشوع -صىل اهلل عليه وسلم-التشهد ورد عن انليب  .3

ال شدة عناية اإلسالم بموضوع التشهد، وال أدله ىلع ذلك: من كون األحاديث الساردة لصفة التشهد بلغت اتلواتر؛ وما اكن هذا يلكون إ .4
 .لعظم املعاين واملقاصد العقدية اليت حواها تشهد الصالة

 املراجع:املصادر و

 املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. تاريخ بدون بريوت، –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، بدون طبعة، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط ه1423 اخلامسة ط مكة، األسدي، مكتبة البسام، الرمحن عبد بن عبداهلل

 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1
   (10943) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .الرواية األوىل: متفق عليها الرواية اثلانية: رواها مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
من اتلابعني، اكن ثقة فقيها  -رمحه اهلل-وقيل غري ذلك، وأبوه يلع بن احلسني بن يلع  114، تويف سنة -رمحه اهلل-هو وأبوه : هو حممد ابلاقر  •

 .73فاضال اعبدا يلقب: )زين العابدين(، تويف ودفن بابلقيع سنة 

يفرغ  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
 -Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam  املاء ىلع رأسه ثًلث ا

menuangkan air ke kepalanya tiga kali. 

 :احلديث .811
عن أيب جعفر حممد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب 
نهه اكن هو وأبوه عند جابر بن عبد اهلل، وعنده 

ى
طالب أ

، فقال  اٌع يىْكِفيكى قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: صى
جابر: اكن يىْكيِف من هو رجل: ما يىْكِفييِن، فقال 

رًيا ِمنكى  ْعًرا، وخى وىفى ِمنْكى شى
ى
صىل - -يريد رسول اهلل-أ

نىا يف ثىوٍب.  ويف لفظ: ))اكن  -اهلل عليه وسلم مىّ
ى
ُثمه أ

اءى ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ُيْفِرُغ المى
 رىأِسِه ثىالىثًا((.

** 

811. Hadis: 

Dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali 

bin Abi Thalib, bahwa dia bersama bapaknya berada di 

sisi Jabir bin Abdillah, dan di hadapannya ada satu 

kaum. Mereka bertanya kepada Jabir mengenai mandi 

janabah. Jabir menjawab, "Satu ṣa' (air) sudah cukup 

untukmu." Seseorang berkata, "(Jumlah) itu tidak 

cukup bagiku." Jabir berkata, "Kadar air seperti ini 

cukup untuk orang yang lebih banyak dan lebat 

rambutnya dari engkau, dan lebih baik darimu -

maksudnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." 

Selanjutnya Jabir mengimami salat kami dengan 

mengenakan satu kain." Dalam redaksi lain 

disebutkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menuangkan air ke kepalanya tiga kali". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ن أبو جعفر حممد بن يلع وأبوه عند الصحايب اك
وعنده  -ريض اهلل عنهما-اجلليل جابر بن عبد اهلل 

قوم، فسأل رجل من القوم جابًرا عما يكيف من املاء 
يف غسل اجلنابة؟ فقال: يكفيك صاع. واكن احلسن 
بن حممد بن احلنفية مع القوم عند جابر، فقال: إن 

اجلنابة. فقال  هذا القدر ال يكفيين للغسل من
جابر: اكن يكىف من هو أوفر وأكثف منك شعرا، 

-وخري منك، فيكون أحرص منك ىلع طهارته ودينه 
، وهذا حثي ىلع -صىل اهلل عليه وسلم- -يعىن انليب

اتباع السنة، وعدم اتلبذير يف ماء الغسل، ثم صىل 
 .بهم جابر إماًما

** 

Abu Ja'far Muhammad bin Ali dan bapaknya sedang 

berada bersama seorang sahabat mulia, Jabir bin 

Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu- dan di hadapannya ada 

sekelompok orang. Lantas seorang laki-laki dari 

mereka bertanya kepada Jabir mengenai kadar air 

yang cukup untuk mandi janabah. Jabir menjawab, 

"Satu ṣa' cukup bagimu." Saat itu Al-Hasan bin 

Muhammad bin Al-Hanafiyyah bersama kaum tersebut 

di hadapan Jabir. Ia berkata, "Ukuran air seperti ini 

tidak cukup bagiku untuk mandi janabah." Jabir 

berkata, "Kadar air seperti ini cukup untuk orang yang 

lebih banyak dan lebat rambutnya dari engkau dan 

lebih baik darimu. Dia juga lebih memperhatikan 

kesucian dan agamanya - maksudnya Nabi ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Ini merupakan perintah untuk 

mengikuti sunah dan tidak berlebih-lebihan dalam 

menggunakan air mandi. Selanjutnya Jabir menjadi 

imam salat mereka. 
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 .فسألوه : سألوا جابرا •

 .الُْغْسل : عن ماء الغسل ما يكيف فيه •

اٌع : أي: قدر صاع، والصاع: مكيال يسع أربعمائة وثمانني مثقاال، أي: كيلوين وأربعني جراما تقريبًا •  .صى

 .تقريبا 100فقال رجل : هو احلسن بن حممد بن يلع بن أيب طالب ثقة من اتلابعني، تويف  •

ْوىفى ِمنْك : أكرث منك •
ى
 .أ

رْياً ِمنْ  •  .كى : أفضل منكوىخى

نىا : صىله بنا، يعين: جابراً  • مه
ى
 .ُثمه أ

 .ثوب : أي واحد، يعين: أنه ليس عليه سوى ثوب واحدا •

ِسِه : يصبُّ عليه إذا اغتسل •
ْ
ى رىأ اءى ىلعى  .ُيْفِرُغ الْمى

 :فوائد احلديث
 .حرص السلف ىلع اتباع السنة حىت يف مقدار ماء الطهارة .1

 .اجلنابة الصاع: اذلي هو أربعة أمداد، يكىف للغسل من .2

 .استحباب اتلخفيف يف ماء الطهارة .3

 .-صىل اهلل عليه وسلم-اإلنكار ىلع من خيالف سنة انليب  .4

 .جواز الصالة يف ثوب واحد إذا حصل به تمام السرت، ولو اكن إماما .5

 .وجوب الغسل من اجلنابة، وذلك بإفاضة املاء ىلع العضو، وسيالنه عليه، فمىت حصل ذلك تأدهى الواجب .6

 .مرشوعية إفراغ املاء ىلع الرأس ثالث مرات يف الغسل .7

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426لعثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح ا1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 

، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 1408ثلانية، األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: ا

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .ه1423دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،

   (3455) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اكن : هنا تدل ىلع االستمرار •

ىنْي : تثنية األوىل، واملراد األوىل واثلانية • ويلى
ُ
 .األ

 .وسورتني : أي: يف الركعتني يف لك ركعة سورة •

يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
ِ من صًلة الظهر بفاحتة  وَْلنَيي

ُ
الركعتني األ

ُ يف  ُل يف األوىل، و ُيَقرصِّ الكتاب وسورتني، ُيَطوِّ
ِمُع اآلية أحيان ااثلا  نية، و يُسي

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
biasa membaca Al-Fātiḥah dan dua surah di 

dua rakaat pertama salat Zuhur. Beliau 
memanjangkan bacaan pada rakaat 

pertama dan memendekkannya pada 
rakaat kedua. Terkadang beliau 
memperdengarkan bacaannya. 

 :احلديث .812
ارِيِّ  نْصى

ى
ةى األ تىادى قال: اكن  -ريض اهلل عنه-عن أيب قى

يقرأ يف الركعتني  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ىنْيِ من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني،  ويلى

ُ
األ

ُ يف اثلانية، و يُْسِمُع اآلية  ُل يف األوىل، و ُيقىرصِّ وِّ ُيطى
لعرص بفاحتة الكتاب وسورتني أحيانا، واكن يقرأ يف ا

ُ يف اثلانية، ويف الركعتني  ُل يف األوىل، و ُيقىرصِّ وِّ ُيطى
ُل يف الركعة األوىل  وِّ مِّ الكتاب، واكن ُيطى

ُ
يىنْيِ بِأ ْخرى

ُ
األ

ُ يف اثلانية.  من صالة الصبح، وُيقىرصِّ

** 

812. Hadis: 

Dari Abu Qatādah Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa 

membaca Al-Fātiḥah dan dua surah di dua rakaat 

pertama salat Zuhur. Beliau memanjangkan bacaan 

pada rakaat pertama dan memendekkannya pada 

rakaat kedua. Terkadang beliau memperdengarkan 

bacaannya. Dan diwaktu salat Asar beliau membaca 

Al-Fātiḥah dan dua surat, beliau memanjangkan rakaat 

pertama dan memendekkan rakaat kedua. Dan di dua 

rakaat terakhir beliau hanya membaca Al-Fātiḥah saja. 

Beliau memanjangkan bacaan surah pada rakaat 

pertama salat Subuh dan agak pendek pada rakaat 

kedua". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من اعدته أن يقرأ  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
بعد سورة الفاحتة غريها من القرآن يف الركعتني 
ويلني من صالة الظهر والعرص، ويطول يف األوىل 

ُ
األ

، ويسمع أصحابه ما يقرأ أحيانا، ويقرأ يف عن اثلانية
اثلاثلة والرابعة بالفاحتة فقط، واكن يطول يف صالة 
الصبح يف القراءة ويقرص يف اثلانية. لكن لو قرأ 
اإلنسان أحيانًا يف اثلاثلة أو الرابعة بسورة بعد 

 .الفاحتة جاز؛ لورود أدلة أخرى بذلك

** 

Kebiasaan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

setelah membaca Al-Fātiḥah dan juga membaca surah 

lain di dua rakaat pertama salat Zuhur dan Asar. Beliau 

lebih memanjangkan bacaan rakaat pertama dibanding 

rakaat kedua. Terkadang beliau memperdengarkan 

bacaannya kepada para sahabat. Pada rakaat ketiga 

dan keempat beliau hanya membaca Al-Fātiḥah saja. 

Di waktu salat Subuh, beliau memanjangkan bacaan 

surah pada rakaat pertama dan memperpendek dalam 

rakaat kedua. Tetapi jika seseorang telah membaca Al-

Fātiḥah kemudian membaca surah pada rakaat ketiga 

dan keempat, maka hukumnya boleh, berdasarkan 

dalil-dalil lain tentang hal tersebut. 
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 .ا بعدها، مبدوءة بالبسملة إال يف سورة براءةالسورة : آيات من القرآن مستقلة منفصلة عم •

ُل يف األوىل : يزيد يف قراءتها ىلع اثلانية • وِّ  .ُيطى

 .و يُْسِمُع اآلية : جيهر بها؛ حىت يسمع بها من خلفه، واآلية جزء من القرآن •

يىنْي : أي: اثلاثلة والرابعة من صاليت الظهر والعرص • ْخرى
ُ
 .يف الركعتني األ

مِّ الكتاب : •
ُ
 .سورة الفاحتة سميت بذلك؛ ألن أصول معاين القرآن ترجع إيلها بِأ

 :فوائد احلديث
ويلني من صالة الظهر والعرص .1

ُ
 .مرشوعية القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني األ

 .تطويل الركعة األوىل ىلع اثلانية، من صالة الظهر والعرص .2

 .استحباب اإلِسار بهاتني الصالتني .3

 .عليمجواز اجلهر ببعض اآليات، وخاصة لقصد اتل .4

خريني منهما يف الغالب .5
ُ
 .استحباب االقتصار ىلع الفاحتة يف الركعتني األ

 .يستحب تطويل القراءة يف الركعة األوىل قصًدا، وهو املوافق لظاهر السنة .6

د ذلك، لكنه ال يبطل .7  .الصالة يؤخذ منه اإلِسار يف موضع اجلهر واجلهر يف موضع اإلِسار سهًوا ال يوجب سجود السهو، وال يصح تعمُّ

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
م. تأسيس 2006ه، 1426بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة 1414األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية 
الغين املقديس، دراسة وحتقيق:  لعبد -صىل اهلل عليه وسلم-م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

م. 1988ه، 1408حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
ن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة ع

ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1423بريوت، الطبعة: 

   (3100) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الزوجنيالفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح < العرشة بني اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يقسم : أي بني زوجاته, فيعطي لك واحدة نصيبها •

 .فيعدل : فيسوي بينهن يف القسمة •

 .فيما أملك : فيما أقدر عليه •

 .فال تلمين : فال تؤاخذين, وال تعاتبين •

 . يف احلب واملودةفيما تملك، وال أملك : يعين •

يقسم  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
امهلل هذا قسيم، فيما أملك »فيعدل، ويقول: 

 «.فًل تلمِن، فيما تملك، وال أملك
 

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membagikan 

(malam untuk para istrinya) dan bertindak 
adil serta bersabda, "Ya Allah, inilah 

pembagianku dalam hal yang aku mampu. 
Janganlah Engkau mencelaku 

(menyiksaku) terkait hal yang Engkau 
miliki dan aku tidak aku miliki". 

 :احلديث .813
صىل اهلل عليه -عن اعئشة، قالت: اكن رسول اهلل 

يىْعِدُل, ويقول:  -وسلم ْقِسُم فى يِم، فىيما امهلله هذا قىسْ »يى
ْمِلُك 

ى
ْمِلُك، وال أ ْمِلُك فىالى تىلُْمين، ِفيما تى

ى
 «.أ

** 

813. Hadis: 

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- membagikan (malam untuk para istrinya) 

dan bertindak adil serta bersabda, "Ya Allah, inilah 

pembagianku dalam hal yang aku mampu. Janganlah 

Engkau mencelaku (menyiksaku) terkait hal yang 

Engkau miliki dan aku tidak aku miliki". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

-ان احلال اليت اكن عليها انليب يف هذا احلديث بي
يف معاملته لزوجاته, حيث اكن  -صىل اهلل عليه وسلم

يقسم  بني زوجاته, فيعطي  -صىل اهلل عليه وسلم-
لك واحدة نصيبها, ويسوِّي بينهن يف القسمة, ويسري 

صىل اهلل -سرًيا اعداًل ليس فيه ميل إلحداهن, واكن 
-ىل ربه يعتذر إ -مع حتريه للعدل- -عليه وسلم

, بأن هذا ما يستطيعه ويقدر عليه من -سبحانه
أن ال يؤاخذه وال يعاتبه  -سبحانه-العدل, ويسأهل 

 .فيما ال يقدر عليه مما يتعلهق باملحبة، وامليل القليب

** 

Hadis ini mengandung penjelasan keadaan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam bergaul dengan para 

istrinya. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selalu 

membagi (malam) di antara istrinya lalu memberikan 

kepada setiap istri porsinya, dengan menyamakan 

pembagian di antara mereka serta berlaku adil tanpa 

ada kecondongan kepada salah seorang dari mereka. 

Meskipun Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

berusaha adil, beliau tetap meminta maaf kepada 

Rabb-nya -Subḥānahu- bahwa itulah keadilan yang 

bisa dan mampu beliau lakukan. Beliau juga memohon 

kepada Allah -Subḥānahu- agar tidak menghukumnya 

dan mencelanya lantaran apa yang tidak sanggup 

beliau lakukan terkait dengan cinta dan kecondongan 

hati. 
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 :فوائد احلديث
 .أن ما ال يملكه اإلنسان ال يالم عليه .1

ْسمى واجب ىلع الرجل بني زوجتيه أو زوجاته، وحيرم عليه امليل إىل إحداهنه عن األخرى، فيما يقدر عليه من انلفقة واملبيت  .2 وحسن أنه القى
 .املقابلة، وحنو ذلك

مجاع واحدة أنهه ال جيب ىلع الرجل العدل فيما ال يقدر عليه، وهو ما يتعلهق بالقلب من املحبة، وامليل القليب، وال ما يرتتب عليه من رغبة يف  .3
 .دون األخرى؛ فهذه أمور ليست يف طوق اإلنسان

ه، ويلح عليه يف ادلاعء بأن يهديه الرصاط املستقيم، وأن ، فيجب ىلع اإلنسان أن يتعلهق برب-تعاىل-أنه القلوب بني أصبعني من أصابع اهلل  .4
 .يثبت قلبه ىلع دينه

يهدي  -عليه الصالة والسالم-ال يملك هداية القلوب واتلوفيق، وإنهما اذلي يملكها اهلل وحده, وإنهما هو  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه انليبه  .5
اٍط ُمْستىِقيٍم )-تعاىل-، هداية إرشاد وتعليم؛ كما قال -تعاىل-بإذن اهلل  ىْهِدي إىِلى رِصى إِنهكى تلى  .({ ]الشورى[52: }وى

 ., حيث اكن يقسم لنسائه ويعدل-صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انليب  .6

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد, املكتبة العرصية، صيدا  ريوت.  سنن ب –سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعثاألزدي السِّ
 ـه    1395 الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية،

 مسند. م1986 –ه 1406نية، اثلا: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 
 املعروف ادلاريم مسند. م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام

ق: حسني سليم أسد ادلاراين, دار املغين للنرش حتقي ادلاريم، الصمد عبد بن بىهرام بن الفضل بن الرمحن عبد بن اهلل عبد حممد أبو(, ادلاريم سنن) بـ
م  سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد  2000 - ـه 1412واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 

ليب. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد نارص ادلين فيصل عيىس ابلايب احل -فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية 
 بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –األبلاين, إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم 

ة، ا مكة األسدي، مكتبة: انلارش البسام، صالح بن الرمحن عبد م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام  2003 - ـه 1423ملكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
م إِساء بنت عرفة، ط

ُ
ه. منحة العالم يف 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـهبلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  1431 ـهـ  1427لفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح ا
 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

   (58124) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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  ذاكر الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أ اتلصنيف:

 .ق عليهمتف راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .صالة : فريضة أو نافلة •

يكِث  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
أن يقول يف ركوعه وسجوده: ُسبيَحانََك اللبُهمب 

ِفري يل  ربنا وِبمدك، اللبُهمب اغي
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
biasa memperbanyak mengucapkan dalam 

rukuk dan sujudnya, "Subḥānaka 
Allāhumma Rabbāna wa Biḥamdika, 

Allāhummagfirlī. (Maha Suci Engkau ya 
Allah Rabb kami, dan dengan memuji-Mu 

ya Allah, ampunilah aku)". 

 :احلديث .814
قالت: ما صىّل رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

لت عليه: )إذا جاء  -صىل اهلل عليه وسلم- بعد أن نىزى
انىكى امهلل »نرُص اهلل والفتح..( إال يقول فيها:  ُسبْحى

ويف لفظ: اكن رسول «. ربهنا وحبمدك، اللهُهمه اغفر يل
يكرث أن يقولى يف ركوعه  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

انىكى اللهُهمه ربنا وحبمدك، اللهُهمه اْغِفْر »وسجوده:  ُسبْحى
 «.يل

** 

814. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menuturkan, Tiadalah 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat setelah 

turun pada beliau surah (Iżā jā`a nasrullāhi wal fatḥ) 

kecuali beliau mengucapkan dalam salat ini, 

"Subḥānaka Allāhumma Rabbāna wa Biḥamdika, 

Allāhummagfirlī. (Maha Suci Engkau ya Allah Rabb 

kami, dan dengan memuji-Mu ya Allah ampunilah 

aku)." Dalam redaksi lain, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- biasa memperbanyak mengucapkan dalam 

rukuk dan sujudnya, "Subḥānaka Allāhumma Rabbāna 

wa Biḥamdika, Allāhummagfirlī". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث أن  -ريض اهلل عنها-ذكرت اعئشة 
صىل اهلل عليه -عندما أنزل ىلع انليب  -تعاىل-اهلل 

سورة انلرص, ورأى هذه العالمة ويه انلرص,  -وسلم
إىل امتثال  -صىل اهلل عليه وسلم-وفتح مكة, بادر 

رص: )فسبح حبمد يف قوهل يف سورة انل -تعاىل-أمر اهلل 
ربك واستغفره(، فاكن كثرًيا ما يقول: )سبحانك 
امهلل وحبمدك امهلل اغفر يل(, وهذه اللكمات مجعت 

عن انلقائص، مع ذكر حمامده,  -تعاىل-تزنيه اهلل 
وختمت بطلب املغفرة منه سبحانه، وما صىل صالة 
فريضة اكنت أو نافلة إال قال ذلك يف ركوعها 

ه السورة عالمة ىلع قرب أجل وسجودها, واكنت هذ
 .-صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- dalam hadis ini 

menyebutkan bahwa ketika Allah telah menurunkan 

wahyu surah An-Naṣr kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan beliau telah melihat tanda ini, yakni 

kemenangan dan pembebasan kota Makkah, beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersegera melaksanakan 

perintah Allah -Ta'ālā-. Maka beliau sering sekali 

mengucapkan, "Subḥānaka Allāhumma Rabbāna wa 

Biḥamdika, Allāhummagfirlī". Kalimat ini menghimpun 

pensucian Allah dari segala kekurangan, disertai 

menyebut pujian-pujian-Nya dan diakhiri dengan 

memohon ampunan dari-Nya. Dan tiadalah Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunaikan satu salat 

wajib maupun sunah kecuali beliau mengucapkan doa 

ini dalam rukuk dan sujudnya. Surah ini adalah tanda 

telah dekatnya ajal Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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 .أنزلت عليه : أنزل اهلل عليه •

 .إذا جاء نرص اهلل والفتح : أي هذه السورة بكاملها •

 .الفتح : فتح مكة •

 .سبحانك : تزنيًها لك عن لك نقص أو مشابهة للمخلوقني •

 .: يا اهلل امهلل •

 .ربنا : خالقنا ومالكنا ومدبرنا •

سبحك تسبيًحا مصحوًبا باحلمد، واحلمد وصف اهلل  •
ُ
 .حبا وتعظيًما لعلو صفاته وجزيل هباته -تعاىل-حبمدك : أ

 .اْغِفْر يل : جتاوز عن ذنويب واسرتها وهو امتثال لقول اهلل: )واستغفره( •

 . عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمنيواضعا  -يف صالته-سجوده : أن يزنل إىل األرض  •

 .يف صالته -تعاىل-ركوعه : الركوع أن حيين ظهره عبادة هلل  •

 :فوائد احلديث
 .استحباب اإلكثار من هذا ادلاعء، يف الركوع والسجود .1

 .حصل فيها من انلقصباالستغفار، يلتدارك ما  -وخصوصاً الصالة-االستغفار يف آخر العمر فيه تنبيه أن ختتم العبادات كذلك  .2

 .أن أحسن ما يتوسل به إىل اهلل يف قبول ادلاعء، هو ذكر حمامده وتزنيهه عن انلقائص والعيوب .3

 .فضيلة االستغفار، وطلبه يف لك حال .4

 .وامتثاهل ألمر اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-كمال عبودية انليب  .5

 .غ رسالة ثم ينتقل اىل جوار ربهلم يبعث يلخِله وإنما يلبلِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .6

 املراجع:املصادر و

طبعة -م. تنبيه األفهام، للعثيمني  2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
رشح عمدة األحاكم، عبد العزيز بن باز، اعتناء سعيد بن يلع  ه. اإلفهام يف1426مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

ه.     1381ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، األوىل 1435-بن وهف القحطاين، الرياض، الطبعة األوىل 
م. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد  1992 - ـه 1412خالصة الالكم، فيصل املبارك احلريميل، الطبعة: اثلانية، 

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
 .بريوت -

   (5212) الرقم املوحد:
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  العبادات < الطهارة < الغسل الفقه وأصوهل < فقه اتلصنيف:

 .نسايئ يف الكربى وابن ماجه وأمحدرواه أبو داود والرتمذي وال راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

ينام وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
  جنب من غري أن يمس ماء

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
pernah tidur dalam kondisi junub tanpa 

mandi sebelumnya. 

 :احلديث .815
اكن رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  

نىام وهو ُجنُب من ِغري أن  -صىل اهلل عليه وسلم- يى
 «.يىمىسه ماء

** 

815. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah tidur dalam kondisi 

junub tanpa mandi sebelumnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن ينام بعد اجلماع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
ته، ال ماء الوضوء وال ماء  ى ىرشى من غري أن يىمىسه املاء ب
االغتسال وال حىت ماء لغسل فىرِْجه؛ ألن " ماء " 

املاء.     نكرة يف ِسياق انلهيف فتُعمُّ مجيع استعماالت
مىسُّ ماءى الُغسل، دون ماء  االحتمال اثلاين: ال يى
الوضوء، ويوافق أحاديث الصحيحني املرصِّحة بأنهه 
أ ألجل انلوم واألكل والرشب  ه ويتوضه يغسل فىرْجى
واجلماع. ومنها: حديُث ابن عمر؛ أنه عمر قال: يا 
نىام أُحدنا وهو ُجنب؟ قال: "نعم، إذا  رسولى اهلل، أيى

ار بن ياِس: "أنه انليبه ت أ". متفق عليه. وعن عمه -وضه
ص للُجنب إذا أراد أْن  -صىل اهلل عليه وسلم رخه

أ وضوءه للصالة" رواه  يأُكلى أو يرشىبى أو يىنام: أن يتوضه
ه  أمحد والرتمذي وصححه. لكن هذا اتلأويل يىُردُّ

صىل اهلل -عموم احلديث. واألحسن أن يقال: أنه اكن 
مىسه ماء أصاًل  -وسلمعليه  يف بعض األوقات ال يى

م وجوبه، تيسريا  بليان اجلواز، إذ لو واظب عليه تُلوهِّ
ة مه

ُ
 .وختِْفيىفا ىلع األ

** 

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

tidur setelah bersenggama tanpa mengambil air untuk 

wudu, mandi, ataupun membasuh kemaluannya. 

Keumuman pemakaian air tersebut bisa difahami dari 

kata "mā`an" yang nakirah datang setelah nafi. 

Kemungkinan kedua adalah beliau tidak mengambil air 

untuk mandi junub, tetapi ambil air untuk wudu dan ini 

sesuai dengan hadis-hadis di sahih Bukhari dan sahih 

Muslim yang dengan jelas menyebutkan bahwa beliau 

mengambil air untuk membasuh kemaluan dan wudu 

sebelum tidur, makan, minum dan bersenggama lagi. 

Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar, "Bahwasanya 

Umar pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah 

seseorang dari kami tidur dalam kondisi junub?" Beliau 

menjawab, "Boleh, jika ia telah berwudu." (Muttafaq 

'alaih). Dan dari 'Ammār bin Yāsir, "Sesungguhnya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi keringanan 

untuk orang yang dalam kondisi junub jika ingin makan, 

minum, atau tidur, cukup dengan berwudu saja, seperti 

wudu hendak salat. (HR. Ahmad dan Tirmiżi dan ia 

memandang hadis ini sahih). Namun takwil ini tertolak 

dengan keumuman hadis di atas. Kesimpulan terbaik 

adalah bahwa Rasululllah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

terkadang tidak mengambil air sama sekali untuk 

menunjukkan bahwa itu boleh, karena jika beliau terus-

menerus melakukannya, bisa-bisa dianggap suatu 

kewajiban. Ini semua dalam upaya mempermudah 

umat dan meringankan mereka dalam menjalankan 

agama. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

133 
 

 :معاين املفردات
 .جنب : اجلنابة: حال من يزنل منه مين، أو يكون منه مجاع ولو بغري إنزال •

 :فوائد احلديث
ىْستىيِح أن تتلكم بهذا األمر، ويه أم  -ريض اهلل عنها-أنه ال يُْستىحيا من احلىق؛ ألن اعئشة  .1 ج، ومن اعدة املرأة أن ت رى رت ما يتعلق باجِلماع والفى ذىكى

يع ذىكىرت ذلكاملؤمنني وأكمل النساء علما وعق ا حِبكم رشى ِلقى  .ال وحياء، لكن ملا اكن األمر ُمتىعى

نىابة، إال أنه يُستحب هل أن يتوضأ قبل أن ينام وإن اغتسل فهو أفضل .2  .جوازانلوم ىلع جى

لِ  -صىل اهلل عليه وسلم-يف تتبع، وبيان أحواهل  -ريض اهلل عنها-ِحرص اعئشة  .3 طه ع عليها إال اخلىاصة، فقد بىيهنت أحاكما كثرية خاصة، ال يى
ل اتلهأيِس به يف كثري من األحاكم-ريض اهلل عنها-ولوالها  صى  .؛ ملا حى

 املراجع:املصادر و

ن شعيب سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. السنن الكربى، أمحد ب
م. سنن 2001ه،  1421د املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عب

 الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1975ه، 1395انية، ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثل

لطبعة: الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. صحيح أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، ا
ه. 1392م. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 2002ه، 1423األوىل 

ة،  ام م. تسهيل اإلمل 2003ه، 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسى
، الطبعة: بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت

اء بنت عرفة، م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إِس2006ه، 1427األوىل 
ه. 1432ه، 1428ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1427املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

 .سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
   (10543) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الرقية الرشعيةال اتلصنيف:

 .نسايئ وابن ماجهرواه الرتمذي وال راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .، فيمرض بسببها، فيقال: أصابه بالعنيعني اإلنسان : نظرة اإلنسان إىل الغري باحلسد •

 ."املعوذتان : أي: "قل أعوذ برب الفلق"، و "قل أعوذ برب انلاس •

 .يتعوذ : يعتصم •

 .أخذ بهما : أي يف اتلعوذ لعمومهما ذللك وغريه •

 .وترك ما سواهما : أي من اتلعاويذ •

 :فوائد احلديث
 .جواز اتلعوذ من اجلان والعني بكل داعء مرشوع .1

 .حتصن العبد باملعوذتني، وأنهما تغنيان عما سواهما من الرىق .2

 .إثبات أن العني حق .3

وِّذىتىني الشتماهلما ىلع اجلوامع يف املستعاذ به، واملستعاذ منه .4  .فضل الُمعى

َكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ من 
  اجلان، وعني اإلنسان

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
berlindung dari jin dan pandangan (hasad) 

manusia". 

 :احلديث .816
 قال: اكن -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  وهُذ ِمنى اجلىانِّ تىعى يى
ا،  تلى ا نىزى وِّذتان، فلمىّ لىْت الُمعى نْيِ اإلنسان، حىت نىزى وعى

 أخذ بهما وتركى ما سواهما.

** 

816. Hadis: 

Dari Abu Said al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berlindung dari 

jin dan pandangan (hasad) manusia hingga turun al-

Mu'awwiżatān (Surat Al-Falaq dan An-Nas). Setelah 

keduanya turun, beliau pun berpegang pada keduanya 

dan meninggalkan (doa perlindungan) selainnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-يفيد احلديث أن رسول اهلل 
من رش اجلان وعني  -تعاىل-اكن  يعتصم باهلل 

اإلنسان احلاسد، عن طريق األدعية واألذاكر، بأن 
يقول: أعوذ باهلل من اجلان وعني اإلنسان، حىت نزلت 

ما يف اتلعوذ اغبًلا، وترك املعوذتان، فلما نزتلا أخذ به
ما سواهما من اتلعاويذ والرقيات؛ الشتماهلما ىلع 

 .اجلوامع يف املستعاذ به، واملستعاذ منه

** 

Hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- berlindung diri kepada Allah -Ta'ālā- 

dari kejahatan jin dan pandangan mata manusia yang 

dengki melalui doa-doa dan zikir dengan 

mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari jin 

dan pandangan (hasad) manusia" hingga turun al-

Mu'awwiżatān (Surat Al-Falaq dan An-Nās). Setelah 

kedua surat itu turun, beliau biasanya senantiasa 

membaca keduanya dalam berlindung diri, dan 

meninggalkan berbagai doa perlindungan dan ruqyah 

selainnya karena kandungan kedua surat tersebut 

meliputi Żat yang dimintai perlindungan dan obyek 

yang minta dilindungi. 
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رًما أو غري ذلك وبني ، وال تعارض بني تشخيص األطباء ملرض ما بكونه اتلهابًا أو و-تعاىل-العني سبب يف حصول الرضر اكملرض بإذن اهلل  .5
كون ذلك املرض سببه العني، فالوصف باالتلهاب واألورام تشخيص حلالة املريض والعني سبب ذللك املرض، وذللك يكون العالج من 

 .األمرين: بالرقية الرشعية وأخذ يشء من أثر العائن وباألدوية الطبية

 املراجع:املصادر و

–اجلامع الصحيح -2م 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف: سليم بن عيد -1

 من الصاحلني رياض-3. ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة شاكر، أمحد الشيخ حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو
سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد -4ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -يق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريحتق انلووي، زكريا أيب لإلمام املرسلني؛ سيد الكم

السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: -5بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. 
 كنوز دار العمار، محد. د.أ برئاسة عليم فريق الصاحلني؛ رياض كنوز-6. م1986 –ه 1406لطبعة: اثلانية، ا حلب، –مكتب املطبواعت اإلسالمية 

 – بريوت الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة-7. ه1430 األوىل، الطبعة الرياض،-إشبيليا
-مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم-8م. 2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان،

بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-9ه. 1399بريوت، الطبعة اثلانية، 
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار املعرفة  -10 ه.1407

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة, بلنان –للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 
   (6184) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-َكن يل من رسول اهلل 
مدخًلن: مدخل بالليل، ومدخل بانلهار، 

 فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح يل
 

Saya memiliki dua waktu sowan (kunjung) 
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-; waktu malam dan waktu siang. 
Jika saya datang di waktu malam (dan 

beliau sedang salat), maka beliau 
berdeham kepadaku (tanda 

mempersilahkan masuk). 

 :احلديث .817
قال: اكن يل من رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

ٌل باللهيل،  -صىل اهلل عليه وسلم- ْدخى الن: مى ْدخى مى
ٌل بانلههار، فكنت  ْدخى لُْت بالليل تىنىْحنىحى »ومى إذا دىخى

 «.يِل 

** 

817. Hadis: 

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Saya memiliki 

dua waktu sowan (kunjung) kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-; waktu malam dan waktu 

siang. Jika saya datang di waktu malam (dan beliau 

sedang salat, maka beliau berdeham kepadaku (tanda 

mempersilahkan masuk".) 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -معىن احلديث: "اكن يل من رسول اهلل 
ٌل بانلههار"  -وسلم ْدخى ٌل باللهيل، ومى ْدخى الن: مى ْدخى مى

 -ىل اهلل عليه وسلمص-يعين: حصل يل من رسول اهلل 
وقتان لِلخول عليه، الوقت األول: يف انلههار والوقت 
لُْت بالليل تىنىْحنىحى يِل"  اثلاين: يف الليل. "فكنت إذا دىخى
ويف رواية: "فكنت إذا أتىيته وهو يُصيلِّ يىتىنىْحنىُح"، ويف 
رواية عند أمحد )فإن اكن يف صالة سبح وإن اكن يف 

ِذن يل(. 
ى
واملعىن: إذا أردت ادلخول ىلع غري صالة أ

يف الليل وهو يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
واستأذنته بادلخول، فعالمة اإلْذن بادلخول تىنىْحنُحه 

بِّح"  -صىل اهلل عليه وسلم-يل  وىلع الرواية اثلانية: "يُسى
ذن هل 

ى
إن اكن يف صالة وإن اكن يف غري صالة أ

بهذا؛ لقوة  -نهريض اهلل ع-رصاحة. واختصاص يلع 
مه،  -صىل اهلل عليه وسلم-ِصلىته بانليب  فهو ابن عى

بهم إيله؛ ذلا  وزوُج ابنته، ومن أخصِّ أصحابه وأقْرى
يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اختص بادلخول ىلع انليب 

الليل وانلههار. وال تعارض بني الروايتني؛ ألن 
الصحيح رواية التهسبيح ورواية انلهحنىحة ضعيفة. 

أما يف انلهار فيحتمل أن يكون األمر بالعكس ىلع و
مقتىض املفهوم املخالف، أي: وكنت إذا دخلت 

 .بانلههار تىنىحنحت هل، وحيتمل غري ذلك

** 

Makna hadis: "Saya memiliki dua waktu sowan 

(kunjung) kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-; waktu malam dan waktu siang." Artinya, saya 

mendapatkan izin untuk sowan kepada beliau dua 

waktu: Pertama, waktu siang. Kedua: waktu malam. 

"Jika saya datang di waktu malam, maka beliau 

berdeham kepadaku." Dalam riwayat lain, "Jika saya 

datang di waktu malam dan beliau sedang salat, maka 

beliau berdeham." Sedangkan di dalam riwayat 

Ahmad, "Jika beliau sedang salat, maka beliau 

membaca tasbih. Dan jika beliau tidak salat, maka 

beliau langsung mengizinkanku." Artinya, Jika saya 

minta izin masuk ke rumah beliau, sedang beliau dalam 

salat, maka sebagai tanda mempersilahkan masuk 

beliau berdeham kepadaku. Sementara dalam riwayat 

kedua beliau membaca "subḥānallāh." Jika beliau tidak 

sedang salat, maka beliau mempersilahkan secara 

langsung. Keistimewaan Ali -raḍiyallāhu 'anhu- ini 

karena kuatnya hubungannya dengan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, yaitu statusnya sebagai 

putra sang paman tercinta, Abu Ṭālib dan sekaligus 

menantu. Ali merupakan sahabat yang spesial dan 

paling dekat dengan beliau. Karenanya dia memiliki 

keistimewaan menemui Rasulullah di waktu siang dan 

malam. Tidak ada kontradiksi dalam dua riwayat di 

atas, karena yang sahih adalah beliau bertasbih saat 

memberi izin masuk, dan riwayat berdehem statusnya 

daif. Adapun saat sowan di siang hari, maka ada 

kemungkinan sebaliknya berdasarkan mafhum 

mukhalafah (makna kebalikan dari yang tertera). 

Artinya, jika saya sowan di siang hari, maka saya yang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < صفة الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة  اتلصنيف:

 .رواه النسايئ وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
الن : املراد: زىمان دخول • ْدخى  .مى

وفه صوتًا، اك • التىنىْحنىحى : ردهد يف جى عى  .لسُّ

 :فوائد احلديث
بهم إيله؛ ذلا -صىل اهلل عليه وسلم-بانليب  -ريض اهلل عنه-قُوة ِصلىة يلع بن أيب طالب  .1 ِمن أخصِّ أصحابه وأقْرى ، فهو ابن عمه، وزوُج ابنته، وى

 .يف مسكنه -صىل اهلل عليه وسلم-بوقتني، يأيت فيهما انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-اختصه انليب 

ة يف .2 رفني جواز انلهْحنىحى  .الصالة، سواء بىان حرفان أو لم يىنِب؛ ألن احلديث مطلق فلم يُقيد حبرف وال حى

عل، فب .3 عىطس أو سى عال والُعطاس ولو ظهر حرفان؛ ألنهما ليس من جنس الالكم وهلذا لو حلف شخص ال يتلكم فى ة السُّ ان يُقاس ىلع انلهْحنىحى
 .يف الُعرف ال يطلق إال ىلع الكم الُمعهودحرفان فال حينث؛ ألنه لم يتلكم عرفا؛ ألن الالكم 

ينى آمى  .4 ِ ا اذله هى يُّ
ى
ان عندما يريد اإلنسان ادلخول ىلع غريه، ولو اكن أقربى انلهاس إيله؛ لقوهل تعاىل: )يىا أ رْيى مرشوعية االْستِئذى نُوا الى تىْدُخلُوا ُبيُوتًا غى

ى  لُِّموا ىلعى تُسى نُِسوا وى
ْ
ىْستىأ ىته ت ( ]انلور: ُبيُوتُِكْم حى ُرونى كه لهُكْم تىذى رْيٌ لىُكْم لىعى ا ذىِلُكْم خى ْهِلهى

ى
 .[27أ

فىا عليه، ويكيف فيها رغبُة صاحب املزنل يف ادل .5  .خولاإلْذُن بادلخول يكون لفظيًّا وعرفيًّا، فهو راجٌع إىل العادة بينهما، وإىل ما تعارى

ْدِر احلىقُّ بأن يُؤىت إيله يف مىزنهل مرشوعية زيارة األقارب واألصحاب، وأن يكون للكبري وصاحب .6  .القى

ىسكت انليب   .7 صىل اهلل -ينبِغ لإلنسان إذا استؤذن عليه وهو يصيلِّ أن ُيبىنيِّ حاهل للُمستأذن، حىت يكون ىلع بىصرية، وإال فمن اجلائز أن ي
وت حىت يىفرغ صالته، ثم يىأذن هل لكن هذا ال يىنبِغ، بل اذلي يىنبِغ أن ُتبى  -عليه وسلم نيِّ ألخيك أنهك يف صالة.وإذا نىبهه بالتهسبيح أو رفع الصُّ

 .بالقراءة يلُبىنيِّ أنه يف صالة فال بأس

احة -صىل اهلل عليه وسلم-حتريم الالكم يف الصالة، وجه ذلك: ألن انليب  .8  .عدل عنه إىل اتلنحنح، ولم يأذن هل رصى

لُّوا يف -صىل اهلل عليه وسلم-ها نور؛ وذلا جاء يف ابلخاري ومسلم قال استحباُب صالة انلافلة يف ابليت؛ فإنه الصالة في .9 : )أيُّها انلهاس صى
 .بيوتكم؛ فإنه أفضل صالة املرء يف بيته إاله املكتوبة(

 املراجع:املصادر و

ه. مسند اإلمام أمحد، 1421السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
 بن حممد: تأيلف ماجة، ابن سنن. ه1421 األوىل،: الطبعة القاهرة، –تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انلارش: دار احلديث 

تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق  املصابيح، مشاكة. العربية الكتب إحياء دار: انلارش: انلارش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد
م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، 1985: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

يلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث ه.  سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأ1422انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
سدي، مكة الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األ

ة،  األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة:  م. تسهيل اإلملام بفقه 2003 - ـه 1423املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق:  2006 _ ـه 1427األوىل، 

م إِساء بنت عرفة
ُ
 .صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (10654) الرقم املوحد:

berdehem kepada beliau. Namun, bisa juga 

kemungkinan lainnya. 
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َكنت املرأة إذا تويف عنها زوجها: دخلت حفشا، 
ولبست رش ثيابها، ولم تمس طيبا وال شيئا حىت 

محار أو طري أو -تمر بها سنة، ثم تؤىت بدابة 
 فتفتض به! -شاة

 

Dahulu seorang wanita apabila suaminya 
meninggal, ia masuk ke dalam gubuk, 

memakai pakaiannya yang paling jelek, 
tidak memakai wangi-wangian dan lainnya 

hingga berlalu setahun, kemudian 
dibawakan kepadanya seekor binatang -

keledai, burung atau kambing- kemudian ia 
mengusap/menggores kulit hewan tersebut 

(tanda membersihkan diri). 

 :احلديث .818
جاءت امرأة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

فقالت: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل 
رسول اهلل، إن ابنيت تويف عنها زوجها، وقد اشتكت 

نىْكُحلُها؟ فقال رسول اهلل  صىل اهلل عليه -عينها أفى
، ثم قال: إنما يه أربعة -مرتني، أو ثالثا-: ال -وسلم

ر وعرش، وقد اكنت إحداكن يف اجلاهلية تريم أشه
ِة ىلع رأس احلول فقالت زينب: اكنت املرأة «.  بابلىْعرى

إذا تويف عنها زوجها: دخلت حفشا، ولبست رش 
ثيابها، ولم تىمىسه طيبا وال شيئا حىت تمر بها سنة، ثم 

فتىْفتىضُّ به! فقلما  -محار أو طري أو شاة-تؤىت بدابة 
مات! ثم خترج فتُعطى بعرة؛ فرتيم تفتض بيشء إال 

 «.بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غريه

** 

818. Hadis: 

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', 

ia berkata, "Seorang wanita datang menemui 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seraya berkata, 

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami anak 

perempuanku (mantuku) telah meninggal dan putriku 

mengeluh sakit di matanya, bolehkah aku memberinya 

celak?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjawab, "Tidak." Beliau mengulanginya dua atau 

tiga kali, kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya ia 

hanya menunggu sampai empat bulan sepuluh hari, 

dahulu seorang wanita di antara kalian pada zaman 

jahiliyah melempar kotoran unta di akhir tahun 

(menunggu sampai satu tahun)." Kemudian Zainab 

berkata, "Dahulu seorang wanita apabila suaminya 

meninggal, ia masuk ke dalam gubuk, memakai 

pakaiannya yang paling jelek, tidak memakai wangi-

wangian dan lainnya hingga berlalu setahun, kemudian 

dibawakan kepadanya seekor hewan -keledai, burung 

atau kambing- kemudian ia mengusap/menggores kulit 

hewan tersebut (tanda membersihkan diri). Jarang 

sekali hewan yang digores tersebut tidak mati. 

Kemudian dia keluar dan diberi kotroan unta, lalu 

dilemparkannya. Kemudian setelah itu ia kembali 

memakai wewangian dan yang lainnya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جاء اإلسالم وأزال عن انلاس أعباء اجلاهلية، 
وخاصة املرأة، فقد اكنوا يسيئون معاملتها 
ويظلمونها، فحفظ اإلسالم حقها. فيف هذا احلديث 
جاءت امرأة تستفيت انليب صىل اهلل عليه وسلم، 
فتخربه أن زوج ابنتها تويف، فيه حاد عليه، واحلادُّ 

ينة، ولكنها اشتكت وجعا يف عينيها فهل جتتنب الز
من رخصة هلا يف استعمال الكحل؟ فقال صىل اهلل 

مكرراً ذلك، مؤكدا. ثم قلهل صىل اهلل  -عليه وسلم: ال

** 

Seorang wanita datang bertanya kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dia memberitahukan 

kepada beliau bahwa suami putrinya telah meninggal, 

dan sekarang ia masih dalam masa ihdad, ia tidak 

boleh berhias. Akan tetapi ia mengeluhkan sakit di 

kedua matanya, apakah ada keringanan baginya untuk 

memakai celak? Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjawab, "Tidak boleh," beliau 

mengulanginya untuk menegaskan hal tersebut. 

Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengurangi waktu ihdad seorang wanita demi hak 
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  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < العدة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 .ة األحاكمعمد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-ريض اهلل عنها-امرأة : يه اعتكة بنت نعيم  •

 -ريض اهلل عنه-زوجها : املغرية املخزويم صحايب  •

يف اشتكت عينها : تأملت يف عينها، عينىها بفتح انلون أي: اشتكت املشتكية عينها، ىلع أن يكون يف "اشتكت" ضمري الفاعل وجيوز الرفع ملا  •
 ."رواية مسلم: "اشتكت عيناها

 .أفنكحلها : بضم احلاء ويه مما جاء مضموما وإن اكنت عينه حرف حلق •

 .مرتني أو ثالثا : تأكيد للمنع •

 . : العدة الرشعيةإنما يه •

 .اجلاهلية : حالة العرب قبل اإلسالم من اجلهل بالرشيعة، ويف ذكر اجلاهلية إشعار بأن اإلسالم ىلع خالفها •

ا انقىض اكن عندها ب • مزنلة ترىم بابلعرة ىلع رأس احلول" : إشارة إىل أن الفعل اذلي فعلته من الرتبص والصرب ىلع ابلالء اذلي اكنت فيه لمه
 .ابلعرة اليت رمتها استحقارا هل وتعظيما حلق زوجها

 .حفشا : بيتا صغريا •

 .رش ثيابها : أردأها •

 .وال شيئا : تزتين به •

 .هاسنة : من موت زوج •

 .أو طري أو شاة : أو فيهما للتنويع •

 .فتفتض به : فتدلك به جسدها •

 :فوائد احلديث
 .وجوب اإلحداد أربعة أشهر وعرًشا، ىلع املتوىف عنها زوجها .1

ا حلرمة الزوج  عليه وسلم املدة، اليت جتلسها حادًّ
ويه أربعة أشهر وعرشة أيام، أفال تصرب هذه املدة 

عة. واكنت النساء يف القليلة اليت فيها يشء من الس
اجلاهلية، تدخل احلاد منكن بيتًا صغرياٍ كأنه جحر 
وحش، فتتجنب الزينة، والطيب، واملاء، وخمالطة 
انلاس، فرتاكم عليها أوساخها وأقذارها، معزتلة 
انلاس، سنة اكملة. فإذا انتهت منها أعطيت بعرة، 
فرمت بها، إشارة إىل أن ما مىض عليها من ضيق 

 -جبانب القيام حبق زوجها-ال يساوي وشدة وحرج 
هذه ابلعرة. فجاء اإلسالم فأبدهلن بتلك الشدة نعمة، 
وذلك الضيق سعة، ثم ال تصرب عن كحل عينها، 
فليس هلا رخصة، ئلال تكون ُسلهماً إىل فتح باب 

 .الزينة للحادِّ 

suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Kenapa ia 

tidak bersabar dalam jangka waktu yang pendek ini, 

dimana terdapat padanya keluasan (kemudahan). 

Padahal dahulu kaum wanita di zaman jahiliyah apabila 

suaminya meninggal, ia masuk ke dalam rumah yang 

kecil seperti lubang yang menakutkan, kemudian dia 

tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, tidak 

menyentuh air dan tidak bergaul dengan orang lain, 

sehingga kotoran badannya pun menumpuk sampai 

berlalu setahun penuh. Apabila telah berlalu setahun, 

ia pun diberikan kotoran hewan untuk dilemparkannya, 

sebagai tanda bahwa penderitaan dan kesulitan yang 

telah dilaluinya selama setahun tidak sebanding -demi 

hak suaminya- dengan kotoran hewan ini. Kemudian 

Islam datang dan menggantikan penderitaan dan 

kesempitan mereka tersebut dengan nikmat dan 

kemudahan, lalu dia tidak bersabar untuk mencelaki 

matanya? Maka tidak ada keringanan baginya, agar 

tidak menjadi sebab terbukanya peluang berhias untuk 

wanita yang sedang dalam masa ihdad/idah. 
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أن جتتنب لك زينة، من بلاس وطيب وحيل، وكحل وغريها، ومن الزينة ملساحيق واألصباغ وحنو ذلك. فاملقصود بذلك مجيع الزينة بأنواع  .2
 .ا، من لك ما يدعو إىل الرغبة يف املرأةمظاهرها وأشاكهل

أن جتتنب الكحل اذلي يكون زينة يف العني ولو حلاجة إيله، وال بأس باتلداوي بما ليس فيه زينة، من كحل ليس هل أثر و)قطرة ( وحنوها.  .3
 .فاملدار يف ذلك ىلع الزينة واجلمال

هلا. ومن ذلك ما اكنت تعانيه املرأة بعد وفاة زوجها، من ضيق، وحرج، وحمنة، يرُُس هذه الرشيعة وسماحتها، حيث خففت آثار اجلاهلية وأثقا .4
 .وشدة، طيلة اعم. فخفف اَّلّل تعاىل هذه املدة، بتقصريها إىل حنو ثلثها، وبإبطال هذا احلرج اذلي ينال هذه املرأة املسكينة

 .ثًا، تأكيًدا للمنعجواز استفتاء املرأة وسماع املفيت الكمها، وتكرار اجلواب يف الفتوى ثال .5

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417بعة األوىل، الط الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
البن امللقن املحقق: عبد العزيز بن  ه.  اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

 .م 1997 - ـه 1417أمحد بن حممد املشيقح دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
   (6030) الرقم املوحد:
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ئب فذهب َكنت امرأتان معهما ابناهما، جاء اذل
  بابن إحداهما

Ada dua orang wanita bersama dua orang 
anaknya, kemudian seekor serigala datang 
mengambil salah satu dari anak keduanya. 
Kemudian salah satu dari mereka berkata 

kepada yang lainnya, “Serigala itu pergi 
dengan membawa anakmu.” Dan yang 

lainnya berkata, “Serigala itu pergi dengan 
membawa anakmu.” Lalu keduanya pergi 

menemui Nabi Dawud -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- untuk mengadukan hal tersebut, 

kemudian beliau memutuskan bahwa anak 
tersebut milik wanita yang lebih tua. 

 :احلديث .819
: أنه سمع رسول اهلل -هلل عنهريض ا-عن أيب هريرة 

يقول: اكنت امرأتان معهما  -صىل اهلل عليه وسلم-
ابناهما، جاء اذلئب فذهب بابن إحداهما، فقالت 
لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت األخرى: إنما 

صىل اهلل عليه -ذهب بابنك، فتحاكما إىل داود 
فقىض به للكربى، فخرجتا ىلع سليمان بن  -وسلم
فأخربتاه، فقال: ائتوين  -ىل اهلل عليه وسلمص-داود 

ُه بينهما، فقالت الصغرى: ال تفعل!  ُشقُّ
ى
بالسكني أ

 رمحك اهلل، هو ابنها، فقىض به للصغرى.

** 

819. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': 

“Ada dua orang wanita bersama dua orang anaknya, 

kemudian seekor serigala datang mengambil salah 

satu dari anak keduanya. Kemudian salah satu dari 

mereka berkata kepada yang lainnya, “Serigala itu 

pergi dengan membawa anakmu.” Dan yang lainnya 

berkata, “Serigala itu pergi dengan membawa 

anakmu.” Lalu keduanya pergi menemui Nabi Dawud -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk mengadukan hal 

tersebut, kemudian beliau memutuskan bahwa anak 

tersebut milik wanita yang lebih tua. Lalu keduanya 

menemui Sulaiman bin Dawud -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan menyampaikan kejadian tersebut 

kepadanya. Kemudian beliau (Sulaiman) berkata, 

“Berikanlah kepadaku sebilah pisau agar aku dapat 

membelah anak ini dan membaginya di antara mereka 

berdua.” Lalu wanita muda berkata, “Jangan engkau 

lakukan! Semoga Allah merahmatimu, dia adalah 

anaknya (wanita tua)." Kemudian beliaupun 

memutuskan bahwa anak tersebut adalah anak wanita 

muda. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن قصة امرأتني  -صىل اهلل عليه وسلم-خيربنا نبينا 
نهما خرجتا بابنني هلما فأكل اذلئب ابن واحدة م

وبيق ابن األخرى، فقالت لك واحدة منهما إنه يل، 
فقىض به للكربى  -عليه السالم-فتحاكمتا إىل داود 

منهما اجتهادا منه؛ ألن الكربى ربما تكون قد 
توقفت عن اإلجناب، أما الصغرى شابة وربما تنجب 

-غريه يف املستقبل، ثم خرجتا من عنده إىل سليمان 
تاه باخلرب فداع بالسكني، ابنه، فأخرب -عليه السالم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menceritakan kepada 

kita kisah dua orang wanita yang pergi bersama 

dengan kedua anak mereka, lalu seekor serigala 

datang memakan salah satu anak dari keduanya dan 

anak satunya tetap selamat. Kemudian masing-masing 

berkata bahwa yang selamat tersebut adalah anakku. 

Mereka berdua pergi menghadap Nabi Dawud -'alaihis 

salām- untuk mengadukan perselisihan tersebut, lalu 

beliau memutuskan bahwa anak tersebut adalah anak 

wanita yang lebih tua berdasarkan ijtihadnya; karena 

wanita yang tua mungkin sudah tidak dapat melahirkan 
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 الفقه وأصوهل < القضاء اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < القضاء < ادلاعوى وابليِّنات

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 أخذ العلماء من هذا احلديث العمل بالقرائن وأنه جيوز للقايض أن حيكم بالقرائن إذا اكنت قوية. .1
 .ال صغرهأن الفطنة والفهم موهبة من اهلل تعاىل ال تتعلق بكرب سن و .2

إن قضاء داود بالودل للكربى لسبب اقتىض ترجيح قوهلا عنده وهو أن الكربى ربما تكون قد توقفت عن اإلجناب أما الصغرى شابة وربما  .3
 .تنجب غريه يف املستقبل؛ إذ ال بينة إلِحداهما

ك زيادة أجورهم ولعصمتهم من اخلطأ إذ ال يقرون فيه جواز حكم األنبياء باالجتهاد وإن اكن وجود انلص ممكنا دليهم بالويح، يلكون يف ذل .4
 .ىلع ابلاطل لعصمتهم

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة  ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،1426الوطن للنرش، الرياض، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –الرتاث العريب 

   (3120) الرقم املوحد:

وقال: أشقه بينكما نصفني، فأما الكربى فرحبت 
وأما الصغرى فرفضت، وقالت هو ابن الكربى، 
أدركتها الشفقة والرمحة ألنه ابنها حقيقة فقالت هو 
ابنها يا نيب اهلل، فقىض به للصغرى ببينة وقرينة 
كونها ترحم هذا الودل وتقول هو للكربى ويبىق حيا 

 .من شقه نصفني، فقىض به للصغرى أهون

lagi. Adapun wanita yang masih muda, masih mungkin 

bisa melahirkan anak kembali dikemudian hari. Lalu 

mereka berdua pergi menghadap Nabi Sulaiman bin 

Dawud -'alaihimas salām-, kemudian keduanya 

menceritakan kejadiannya, lalu beliau meminta sebilah 

pisau dan berkata, “Aku akan membelah anak ini 

menjadi dua bagian untuk dibagikan kepada kalian 

berdua.” Wanita yang tua menerima hal tersebut, 

sedangkan wanita yang muda menolaknya dan 

berkata, “Ia adalah anak dari wanita tua itu.” Wanita 

muda tersebut diliputi oleh rasa belas kasihan dan 

kasih sayang karena anak yang akan dibagi dua 

tersebut adalah benar-benar anaknya sehingga dia 

berkata, “Dia adalah anaknya wahai Nabi Allah.” 

Akhirnya Nabi Sulaiman -'alaihis salām- memutuskan 

bahwa anak tersebut adalah anak dari wanita muda 

dengan bukti bahwa ia menyayangi anak tersebut dan 

berkata bahwa anak tersebut adalah anak wanita tua 

itu agar ia tetap hidup, dan itu lebih ringan baginya 

daripada dibelah menjadi dua bagian, maka beliaupun 

memutuskan bahwa anak tersebut adalah milik wanita 

yang muda. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-َكنت صًلة رسول اهلل 
وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، 

 وما بني السجدتني، قريبا من السواء
 

Salat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-, rukuk beliau, apabila beliau 
mengangkat kepala dari rukuk, sujud 

beliau dan (duduk) di antara dua sujud, 
(durasinya) hampir sama. 

 :احلديث .820
لىب ىلع الُكوفة رُجل  اه-عن احلكم قال: غى مه  -قد سى

نى ابن األْشعىث، فأمر أبىا ُعبيدة بن عبد اهلل أن  مى زى
، فإذا كوع  يصيلِّ بانلاس، فاكن يصيلِّ رىفع رأسه من الرُّ

قام قىْدر ما أقُول: اللهُهم ربهنا لك احلىمد، ِمْلءى 
ء  ماوات وِمْلءى األرض، وِمْلءى ما ِشئت من يشى السه
يت، وال  بعد، أْهل اثلهناء والمىجد، ال مانع ملا أْعطى
. قال  نعت، وال يىنفع ذىا اجلىدِّ ِمنْك اجلىدِّ ُمْعِطي ملا مى

رت كى بد الرهمحن بن أيب يلىل فقال:  احلىكم: فىذى ذلك لعى
زب يقول:  ىاء بن اعى اكنت صالة رسول اهلل »سمعت الربى

ورُكوعه، وإذا رفع رأسه من  -صىل اهلل عليه وسلم-
جدتني، قريبًا من  كوع، وُسجوده، وما بىنْي السه الرُّ

وىاء ة فقال: قد « السه ْرتُه ِلعىمرو بن ُمره كى قال ُشعبة: فذى
 يب يلىل، فلم تىكن صالته هكذا.رأيت ابن أ

** 

820. Hadis: 

Dari Al-Ḥakam ia berkata, "Di zaman Ibnu Asy-'aṡ, 

seorang laki-laki -namanya telah disebutkan- telah 

menguasai Kufah. Ia memerintahkan Abu 'Ubaidah bin 

Abdillah untuk mengimami salat orang-orang. Ia pun 

salat. Ketika telah mengangkat kepala dari rukuk, ia 

berdiri selama aku mengucapkan, "Allāhumma 

rabbanā laka al-ḥamdu, mil`u as-samāwāti wa mil`u al-

arḍi, wa mil`u mā syi`ta min syai-`in ba'du. Ahla aṡ-

ṡanā`i wa al-majdi, lā māni'a limā aṭaita, wa lā mu'ṭiya 

limā mana'ta, wa lā yanfa'u ża al-jaddi minka al-jaddu 

(Ya Allah, wahai Rabb kami, bagi-Mu segala pujian, 

sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa 

pun yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai pemilik 

sanjungan dan keagungan, tak ada yang bisa 

mencegah apa yang Engkau berikan dan tak ada yang 

bisa memberi kepada apa yang Engkau cegah. Dan 

kekayaan itu tak dapat menyelamatkan pemiliknya dari 

diri-Mu)." Hakam berkata, "Maka aku menyebutkan hal 

tersebut kepada Abdurrahman bin Abi Laila, lalu ia 

berkata, aku mendengar Barā` bin 'Āzib mengatakan, 

"Adalah salat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-; 

rukuk beliau, apabila beliau mengangkat kepala dari 

rukuk, sujud beliau, dan (duduk) di antara dua sujud, 

(durasinya) hampir sama." Syu'bah berkata, "Aku 

menceritakan hadis ini kepada 'Amru bin Murrah, lalu 

ia berkata, "Aku telah melihat Ibnu Abi Laila, namun 

salatnya tidak seperti ini". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لىب ىلع الُكوفة رُجل  اه-معىن احلديث: "غى مه  -قد سى
نى ابن األْشعى  مى ث فأمر أبىا ُعبيدة بن عبد اهلل أن زى

طر بن ناِجية كما  يصيلِّ بانلاس". وهذا الرُّجل هو مى
اه يف الرواية اثلانية وأبو ُعبيدة هو بن عبد اهلل بن  مه سى

، فإذا رىفع رأسه -ريض اهلل عنه-مسعود  . " فاكن يصيلِّ
كوع قام قىْدر ما أقُول: اللهُهم ربهنا لك احلىمد  من الرُّ

ْدر واجب من واجبات الصالة، أما الزيادة "وهذ ا القى
صىل -عليه: " ِمْلء السماوات.."، فُمستحبة؛ لقوهل 

** 

Maksud hadis: "Di zaman Ibnu Asy-'aṡ, seorang laki-

laki -Hakam telah menyebutkan namanya- menguasai 

Kufah. Ia memerintahkan kepada Abu Ubaidah bin 

Abdillah untuk mengimami salat orang-orang." Orang 

ini adalah Maṭar bin Nājiyah, sebagaimana disebutkan 

namanya dalam riwayat kedua. Abu Ubaidah adalah 

Ibnu Abdillah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-. "Ia pun 

salat. Ketika telah mengangkat kepala dari rukuk, ia 

berdiri selama aku mengucapkan, "Allāhumma 

rabbanā laka al-ḥamdu." Doa ini wajib, termasuk 

kewajiban-kewajiban salat, sedang tambahannya, 

"mil'u as-samāwāti...” mustahab (sunah), berdasarkan 
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ه -اهلل عليه وسلم دى ِ ِمع اهلل ملن محى : )إذا قال اإلمام سى
فقولوا ربهنا لك احلمد(. ومعىن : "اللُهمه ربهنا لك احلىمد" 

احلىمد ادلاعء واالعرتاف، أي: ربهنا استِجب نلىا, ولك 
ماوات وِمْلءى  ىلع هدايتك وتوفيقك نلا. "ِمْلءى السه
األرض" يُراد بذلك تعظيم قدرها، وكرثة عىددها، 
واملعىن: أنهك يا ربهنا مستحقي هلذا احلىمد، اذلي لو اكن 
أجساًما، ملأل ذلك ُكه. "وِمْلء ما ِشئت من يشء بىعد" 

لىُكوتك الواسع. "أْهل  اثلهناء أي مما ال نعلمه من مى
والمىجد" أي: أنك يا ربهنا مستحق للثهناء، واثلهناء: 
لطان ونهاية  ْدح، والمىجد: هو العىظمة والسُّ المى
ْدح واتلهعظيم الُمطلق هو  ف، فاذلي يستحق المى الرشه

يت" أي: ال مانع ملا -عز وجل-اهلل  .  "ال مانع ملا أْعطى
نعت" أي: ال ُمعطي  أردت إعطاءه.  "وال ُمْعِطي ملا مى

ْدلِك.  "وال  رمانه من العىطاء حِبكمتك وعى من أرىدت حى
: الِغىنى واحلىظ؛ أي: ال  " اجلّدُّ يىنفع ذىا اجلهدِّ ِمنْك اجلىدِّ
ظه، فال يُعيذه من  يىنفع صاحب الِغىن عندك ِغناه وحى
العىذاب، وال يُفيده شيئًا من اثلهواب، وإنهما انلهافع ما 

حسب.    "قال احلىكم: فذكرت تعلهقت به إرادتك ف
اء بن  بد الرمحن بن أيب يلىل فقال: سمعت الربى ذلك لعى

زب يقول:  صىل اهلل عليه -اكنت صالة رسول اهلل »اعى
كوع، وسجوده،  -وسلم ورُكوعه، وإذا رفع رأسه من الرُّ

وىاء".  واملعىن: أن  جدتني، قريبا من السه وما بىنْي السه
اكنت ُمتقاربة يف  -مصىل اهلل عليه وسل-صالته 

مقدار أراكنها وإن اكن بينها فىرق يسري، فإذا أطال 
كوع حبيث يكون قريبا من قيامه  القيام أطال الرُّ
ف  فه فهف القيام، خى وهكذا بقية األراكن، وإذا خى
كوع حبيث يكون قريبا من قيامه وهكذا بقية  الرُّ
األراكن.   وهذا احلديث حممول ىلع بعض األحوال، 

أحيانا،  -عليه الصالة والسالم- فقد اكن يطول وإال
رى يف بعض  وىلع هذا: يكون هذا احلديث جى

صىل اهلل عليه -األوقات. وحاصله: أن صالة انليب 
اكنت متقاربة يف ِمقدارها، فاكن ركوعه  -وسلم

جدتني  كوع وسجوده وجلوسه بني السه ورفعه من الرُّ
اكن يُطيل القيام قريبا من االستواء يف الِمقدار، وإنما 

 .للقراءة يف بعض األوقات

sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Apabila 

imam mengucapkan, "Sami'allāhu liman ḥamidah", 

maka ucapkan, “rabbanā laka al-ḥamdu.” Maksud 

“Allāhumma rabbanā laka al-ḥamdu” adalah doa 

sekaligus pengakuan. Maksudnya, wahai Rabb kami 

kabulkanlah (doa) kami, dan bagi-Mu segala pujian 

atas petunjuk dan bimbingan-Mu kepada kami. “mil`u 

as-samāwāti wa mil`u al-arḍi”, maksudnya, 

menunjukkan besarnya kadar dan banyaknya jumlah 

pujian ini. Artinya, Engkau, wahai Rabb kami, berhak 

akan pujian ini, yang seandainya berwujud fisik pasti 

memenuhi semua (langit-langit dan bumi) itu. “wa mil`u 

mā syi`ta min syai-`in ba'du”, yakni sepenuh apapun 

yang tidak kami ketahui dari kerajaan-Mu yang luas. 

“Ahla aṡ-ṡanā`i wa al-majdi”, yakni Engkau wahai Rabb 

kami yang memiliki sanjungan. aṡ-ṡanā`i adalah al-

madḥu (pujian dan sanjungan). Sedang al-majd adalah 

keagungan, kekuasaan dan puncak kemuliaan. Yang 

berhak menyandang pujian dan pengagungan secara 

mutlak adalah Allah -'Azza wa Jalla-. “lā māni'a limā 

aṭaita”, artinya tak ada yang bisa mencegah apa yang 

Engkau berkehendak memberikannya. “wa lā mu'ṭiya 

limā mana'ta”, yakni, tak ada yang bisa memberi orang 

yang Engkau tidak ingin memberinya karena 

kebijaksanaan dan keadilan-Mu. “wa lā yanfa'u ża al-

jaddi minka al-jaddu”. Al-Jaddu adalah kekayaan dan 

kemujuran. Artinya, tidaklah kekayaan dan kemujuran 

orang kaya bermanfaat bagi dirinya di sisi-Mu, tidak 

bisa melindunginya dari siksa dan tidak memberinya 

pahala sedikit pun. Yang bermanfaat hanyalah apa 

yang berkaitan dengan kehendak-Mu. “Hakam berkata, 

"Maka aku menyebutkan hal tersebut kepada 

Abdurrahman bin Abi Laila, lalu ia berkata, aku 

mendengar Barā` bin 'Āzib mengatakan, "Adalah salat 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, rukuk beliau, 

apabila beliau mengangkat kepala dari rukuk, sujud 

beliau, dan (duduk) diantara dua sujud, (durasinya) 

hampir sama." Maksudnya, salat beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- hampir sama terkait panjang rukun-

rukunnya, meskipun ada perbedaan sedikit di antara 

rukun-rukun tersebut. Apabila beliau memperpanjang 

berdiri, beliau juga memperpanjang rukuk hingga 

nyaris sepanjang berdiri. Demikan pula rukun-rukun 

lainnya. Dan apabila memperingan berdiri, beliau juga 

memperingan rukuk hingga lamanya mendekati berdiri. 

Demikian halnya rukun-rukun lainnya. Hadis ini 

dibawakan untuk beberapa kejadian saja, karena 

kadang-kadang Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memanjangkannya. Jadi, dengan demikian maka hadis 

ini berbicara tentang keadaan beberapa waktu saja. 
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 ه العبادات < الصالة < صفة الصالةالفقه وأصوهل < فق اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة

 .رواه مسلم راوي احلديث:

زٍِب  اتلخريج: اِء بِْن اعى ى   -ريض اهلل عنهما-الرْبى
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْدح •  .اثلهناء : المى

لطان • ْجد : العىظمة والسُّ  .المى

: هو احلظُّ وابلىخت •  .اجلىد : اجلىدُّ

 :فوائد احلديث
كوع والتهسميع، وال .1 فع من الرُّ كر بعد الره واجب منه: "ربهنا ولك احلمد"، ولكما زىاد منه فهو أفضل حىت نهايته، وهو مرشوع مرشوعية هذا اذلِّ

 .لإلمام واملأموم والُمنفرد، يف الفىرض وانلهفل

د مقبول لكن ليس ىلع سبيل اإلطالق-عز وجل-أن احلىْمد الُمطلق ال يستحقه إال اهلل  .2 ْد انلاس ىلع ما يفعلونه من خري محى  .، وأن محى

لوقاتهفيه كمال ا .3 انية، وتىدبري خمى دى  .تلهفويض إىل اهلل تعاىل، واالعرتاف بِكمال قُدرته وعىظمته، وقىهره وُسلطانه، وانِْفراده بالوحى

نة .4 بع سماوات واألرضني سبع أرضني، كما جاء رصحيا يف الكتاب والسُّ  .أن السماوات سى

ِشيئة هلل  .5  .-تعاىل-إثبات المى

 .: )أهُل اثلناء(-تعاىل-عليه بكمال الصفات؛ لقوهل  أهٌل ألن يُثىن -تعاىل-أن اهلل  .6

لطان -تعاىل-أن اهلل  .7 مة والسُّ  .أهل للمىجد وهو: العىظى

ة اهلل  .8 ته  -عز وجل-تمام قُْدرى نعه، وهذا ديلل ىلع كمال قُْدرى د يمنع ما أراد اهلل إعطاءه، وال يُعطي ما أراد اهلل مى  .-تعاىل-وأنه ال أحى

لطان ال ينفعهم ما هم عليه، وإنما ينفعهم عملهم الصالح .9  .أن أهل احلىظِّ والِغىنى والكمال والسُّ

له بها كثري من انلاس؛ ألن قوهل  .10 ويلة اليت أخى كوع من األراكن الطه فع من الرُّ يف احلديث: "ربنا ولك احلىمد ..." فيه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن الره
 .حاتُطول أكرث من ثالث تسبي

جدتني، فال يُطيل ُركنا مع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن صالة انليب  .11 جود واجللوس بني السه كوع واالعتدال منه والسُّ اكنت ُمتقاربة يف الرُّ
 .اإلخالل بالرُّكن اآلخر

 .أن ُركن القيام للقراءة، أطول من غريه من األراكن .12

 املراجع:املصادر و

 بفوائد املعلم إكمال. بريوت –: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق
.   ه1419 األوىل،: الطبعة واتلوزيع، والنرش للطباعة الوفاء دار: انلارش اسماعيل، بن ييح /د: حتقيق عياض، بن موَس بن عياض: تأيلف مسلم،
ه. فتح ابلاري رشح 1392حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية  ادلين حميي: تأيلف مسلم، صحيح رشح املنهاج

ه. رشح 1379بريوت،  -صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديث: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة 
 األوىل،: الطبعة الرياض، –د بن موَس، بدر ادلين العيين، حتقيق: خادل بن إبراهيم املرصي، انلارش: مكتبة الرشد سنن أيب داود، تأيلف: حممود بن أمح

 فيض. تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة املحمدية، السنة مطبعة: انلارش العيد، دقيق ابن: تأيلف األحاكم، عمدة رشح اإلحاكم إحاكم. م1999- ـه1420
 –ح ابلخاري، تأيلف: حممد أنور شاه بن معظم ادليوبندي، حتقيق: حممد بدر اعلم املريتيه، انلارش: دار الكتب العلمية، بريوت صحي ىلع ابلاري
 األوىل،: الطبعة الفكر، دار: انلارش القاري، سلطان بن يلع: تأيلف املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. م 2005 - ـه1426 األوىل،: الطبعة بلنان،
ة، ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: ا1422 خلاِمسى
م. فتح  2006 _ ـه 1427، م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل 2003 - ـه 1423

Kesimpulannya, salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

durasi panjang (rukun-rukun)nya mendekati sama. 

Rukuk beliau, bangkit dari rukuk, sujud dan duduk 

beliau di antara dua sujud, durasinya hampir sama. 

Hanya saja, adakalanya beliau memperlama berdiri 

karena membaca (panjang). 
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م ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمض
ُ
ان، وأ

 .إِساء بنت عرفة
   (10924) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مرةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والع اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عاكظ : ماكن به سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية يقع شمال رشق الطائف •

 .جمنة : سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية يقع يف مكة •

 .وق من أسواق العرب يف اجلاهلية قريبة من عرفةذو املجاز : س •

 .فتىأثموا : خافوا الوقوع يف احلرج واإلثم •

 :فوائد احلديث
، وأنها ال ُتْفِسُدهُ  .1 وِْسِم احلجِّ ارة يف مى اُز اتلِّجى وى  .جى

 .أسواق اجلاهلية ال تمنع من فعل املباح أو فعل الطاعة فيها .2

ابة  .3 حى  .ىلع جمانبة اإلثم -ريض اهلل عنهم-ِحْرُص الصه

َكنت عاكظ، وجمنة، وذو املجاز أسَواق ا يف 
ثموا أن يتجروا يف املواسم، فْنلت: 

َ
اجلاهلية، فتأ

 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضًل  من ربكم
 

Dahulunya Ukaẓ, Majinnah, dan Żul Majāz 
adalah pasar-pasar di masa jahiliyah. 

Mereka merasa berdosa berjualan pada 
musim (haji), maka turunlah ayat, "Tidak 
ada dosa bagimu untuk mencari karunia 

(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". 

 :احلديث .821
قال:   -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

اقىاً يف اجلاهلية،  اِز أسوى نهُة، وُذو املجى ِ ُظ، وجمى اكنت ُعاكى
تهِجُروا يف املواسم،  ثهُموا أْن يى

ى
تىأ فزنلت: }ليس فى

عليكم جناح أن تبتغوا فضاًل من ربكم{ "ابلقرة" 
 ( يف مواسم احلج.198)

** 

821. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -Raḍiyallāhu 'Anhuma- secara 

marfū', Dahulunya Ukāẓ, Majinnah, dan Żul Majāz 

adalah pasar-pasar di masa jahiliyah. Mereka merasa 

dosa berjualan pada musim (haji), maka turunlah ayat, 

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki 

hasil perniagaan) dari Tuhanmu" (Al-Baqarah: 198) di 

musim-musim haji. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رشكني من قبل اكنت هذه األماكن أسواقاً للم
اإلسالم ُيتىاِجُرون فيها يف أيام احلج، فخاف الصحابة 

ُروا فيها يف أيام  -ريض اهلل عنهم- أن يأثموا إذا تىاجى
ى هلم أنه اتلجارة يف  احلج، فأنزل اهلل هذه اآلية يلُبىنيِّ
موسم احلج ال ُتْفِسُدُه مع أداء النسك ىلع الوجه 

جائزٌة، لكنه األوىل  الرشيع، ىلع أنه اتلجارة يف احلج
 .واألحسن اتلفرغ ألداء نسك احلج، فهذا هو األفضل

** 

Dulunya tempat-tempat itu merupakan pasar-pasar 

milik orang musyrikin. Mereka berdagang di pasar-

pasar itu pada musim haji. Lantas para sahabat merasa 

khawatir akan berdosa jika mereka berjualan di pasar-

pasar itu pada musim haji, maka Allah pun menurunkan 

ayat tersebut untuk menjelaskan kepada mereka 

bahwa berjualan di musim haji tidak akan merusak 

ibadah haji bila melaksanakan ibadah haji sesuai 

syariat. Meskipun jual-beli pada musim haji itu boleh, 

namun lebih utama dan lebih baik adalah 

memfokuskan diri untuk melaksanakan ibadah haji, 

inilah yang paling utama. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

148 
 

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ني، العثيم صالح بن حممد للشيخ الصاحلني؛ رياض رشح -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل

تطريز رياض الصاحلني؛  -ه. 1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل  -ه. 1426مدار الوطن، الرياض،
 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة

   (2755) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهادالفقه وأصوهل  اتلصنيف:

 .-ريض اهلل عنه-وأمحد من حديث فضالة  رواه أبو داود والرتمذي راوي احلديث:

يِن  -ريض اهلل عنه-سلمان الفاريس  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-فضالة بن عبيد  -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلُهى

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خيتم ىلع عمله : ينقطع عمله باملوت فال يكتب هل ثواب جديد •

 .املرابط : املالزم حلدود املسلمني حلمايتها •

نيِْم هل عمله : بفتح ايلاء وسكون ا •  .نلون وكرس امليم بعدها ياء، أي يبىق هل أجر عمله وال ينقطع باملوتيى

 .يؤمن فتنة القرب : أي فال يسأهل امللاكن عن ربه ودينه ونبيه إكراًما هل •

 :فوائد احلديث
بيل اهلل  .1 ِة يف سى اسى بىاِط واحِلرى  .-تعاىل-فىْضُل الرِّ

ُف إ .2 قه تىوى لىُه ال يى مى اً يف سبيل اهلل فإنه عى ابِطى اتى ُمرى ْن مى  .ىل يوم القيامةمى

تىُه تعود ىلع مجيع املسلمني .3 عى نْفى يىاِم والِقيىاِم، ألنه مى ُل ِمنى الصِّ فْضى
ى
بىاُط واجِلهاُد يف سبيل اهلل أ  .الرِّ

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

ِجْستاين حتقيق: حمم1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة د حميي ادلين ه. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
بريوت. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق  -عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا 

لك ميت خيتم ىلع عمله إال املرابط يف سبيل 
اهلل، فإنه َينييم هل عمله إىل يوم القيامة، ويؤمن 

 فتنة القِّب
 

Setiap orang yang meninggal ditutup 
amalnya, kecuali murabith (orang yang 

menjaga perbatasan negara Islam) di jalan 
Allah. Sesungguhnya amalnya tetap 

bertambah sampai hari kiamat dan ia aman 
dari fitnah kubur 

 :احلديث .822
الىُة بُن ُعبىيٍْد وسلمان الفاريس وعقبة بن  عن فىضى

يٍِّت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهم-اعمر اجلهين  لُكُّ مى
 ُ نيِْم هلى ابِطى يف سبيل اهلل، فإنه يى ِلِه إال املُرى مى  خُيْتىُم ىلع عى

ُن فتنة القرب مه لىُه  يوم القيامة، وُيؤى مى  .«عى

** 

822. Hadis: 

Dari Fudhalah bin Ubaid dan Salman Al Farisi serta 

'Uqbah bin 'Amir Al Juhani -Raḍiyallāhu 'Anhum- 

secara marfū', (Nabi bersabda), "Setiap orang yang 

meninggal ditutup amalnya, kecuali murabith (orang 

yang menjaga perbatasan negara Islam) di jalan Allah. 

Sesungguhnya amalnya tetap bertambah sampai hari 

kiamat dan ia aman dari fitnah kubur." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُ أجٌر  لُُه باملوِت فال يُْكتىُب هلى مى ِطُع عى نْقى يٍِّت يى لُكُّ مى
رُِس ُحُدودى  جديٌد، إال املرابِطى يف سبيل اهلل اذلي حيى
ُن  مى

ْ
ِلِه،ويىأ مى املسلمني،فإنه اهلل يُْكِرُمُه ببقاِء أْجِر عى

رْبِ فال يسأهل امللاكنفِتنىةى 
 .القى

** 

Setiap orang yang meninggal dunia maka amalnya 

terputus dengan kematiannya sehingga tidak dicatat 

pahala baru baginya, kecuali murabith di jalan Allah, 

yaitu orang yang menjaga daerah perbatasan kaum 

muslimin. Sesungguhnya Allah memuliakannya 

dengan kelanggengan pahala amalnya dan ia aman 

dari fitnah kubur sehingga tidak ditanya oleh dua 

malaikat. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

150 
 

حنبل، املحقق: م. مسند اإلمام أمحد بن 1975 - ـه1395وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص الطبعة:اثلانية، 
م. سنن أيب داود،  2001 - ـه 1421اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -شعيب األرنؤوط 

)سنن ادلاريم( عبد اهلل بن  بريوت. مسند ادلاريم املعروف بـ -سليمان بن األشعث، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد املكتبة العرصية، صيدا 
م.  2000 - ـه 1412دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -عبد الرمحن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين 

 .م 2002 - ـه 1423وىل، حممد نارص ادلين األبلاين مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت الطبعة: األ -األم-صحيح أيب داود 
   (2756) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:

 . رواه أبو داود بهذا اللفظ، ورواه ابلخاري  بدون زيادة )بعد الطهر( راوي احلديث:

  كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئ ا
Dahulu kami tidak menganggap sebagai 

haid cairan keruh dan kekuning-kuningan 
(yang keluar) setelah masa suci. 

 :احلديث .823
ريض -أم عطية، نُسيبة بنت احلارث األنصارية  عن

ة بعد »قالت:  -اهلل عنها ْفرى ة وىالصُّ كنا ال نعد الُْكْدرى
 «.الطهر شيئًا

** 

823. Hadis: 

Dari Ummu Athiyyah, Nusaibah binti Al-Harits Al-

Anshariyah Radhiyallahu `Anha, ia berkata: “Dahulu 

kami tidak menganggap sebagai haid cairan keruh dan 

kekuning-kuningan (yang keluar) setelah masa suci.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 سنة نبوية تقريرية -ريض اهلل عنهما-نقلت أم عطية 
ريض -فيما خيرج من أرحام النساء من دماء فقالت 

:  "كنا ال نعد الكدرة" أي: ما هو بلون املاء -اهلل عنها
الوسخ الكدر. و"الصفرة" هو: املاء اذلي تراه املرأة 
اكلصديد يعلوه اصفرار.  "بعد الطهر" أي بعد رؤية 
القصة ابليضاء واجلُُفوف.  "شيئا" أي ال نعده حيضا، 

كنا:" أشهر األقوال فيها أنها تأخذ حكم  وقوهلا: "
؛ ألن املراد كنا -صىل اهلل عليه وسلم-الرفع إىل انليب 

مع علمه، فيكون  -صىل اهلل عليه وسلم-يف زمانه 
تقريرا منه، وهو ديلل ىلع أنه ال حكم ملا ليس بدم 
غليظ أسود يعرف، فال يعد حيضا، بعد الطهر، 

صه  ة، قيل: إنه يشء وللطهر عالمتان: األوىل: القى
اكخليط األبيض، خيرج من الرحم بعد انقطاع ادلم. 
اثلانية: اجلفوف، وهو أن خيرج ما حيىش به الرحم 
جافا. ومفهوم قوهلا: "بعد الطهر" أن الصفرة والكدرة 

 .يف أيام احليض تعترب حيضا

** 

Ummu `Athiyyah Radhiyallahu `Anha meriwayatkan 

sebuah sunnah nabawiyyah taqririyah 

(pengakuan/restu Nabi Shallallahu `Alaihi wa Sallam 

atas suatu perkara) berkaitan dengan apa yang keluar 

dari rahim wanita berupa berbagai macam darah. Dia 

Radhiyallahu `Anha berkata: )َُكنَّا الَنَعُدُّ اْلُكْدَرة( yakni cairan 

yang berwarna seperti air kotor dan keruh. Dan )ُْفَرة  )الصُّ

adalah air yang tampak oleh wanita seperti cairan 

nanah dengan dominasi warna kekuningan. )بَْعَد الطُّْهِر( 

yakni setelah melihat tanda suci yaitu al-qashshatul 

baidha' (cairan berwarna putih) dan kering. )َشْيئًا( yakni 

kami tidak menganggapnya sebagai haidh. 

Perkataannya )ُكنَّا(: Pendapat yang paling terkenal 

dalam masalah ini adalah bahwa dirinya mengambil 

hukum marfu` (yang diangkat dan disandarkan) kepada 

Nabi Shallallahu `Alaihi wa Sallam; karena yang 

dimaksud adalah dahulu kami pada masa Nabi 

Shallallahu `Alaihi wa Sallam sepanjang pengetahuan 

beliau, sehingga perkara ini posisinya sebagai taqrir 

(pengakuan/restu) dari beliau; dan ia adalah sebagai 

dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu selain 

darah pekat berwarna kehitaman yang dikenali 

(sebagai darah haidh) tidak dihukumi apapun, maka itu 

tidak dihukumi sebagai haidh setelah masa suci. Masa 

suci memiliki dua tanda, yaitu: Pertama: Al-Qashshah 

(cairan bening), telah dikatakan bahwa cairan ini 

seperti benang putih yang keluar dari rahim setelah 

haidh berhenti. Kedua: Al-Jufuf, yaitu keluarnya apa 

yang memenuhi rahim sehingga kering. Dan 

pemahaman dari perkataannya )بَْعدَ الطُّْهِر( adalah bahwa 

as shufrah (cairan kekuningan) dan al kudrah (cairan 

keruh) yang keluar pada hari-hari masa haidh dianggap 

sebagai haidh. 
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  -ريض اهلل عنها-أم عطية نُسيبة بنت احلارث األنصارية  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .، ىلع القول الصحيح-صىّل اهلل عليه وسلّم-كنا : هذه الصيغة هلا حكم الرفع إذا قاهلا الصحايب وأضافها إىل زمن انليب  •

ُة : اللون األمحر اذلي يرضب •  .إىل السواد، واملراد أن ادلم يكون متكدراً بني الصفرة والسواد الُْكْدرى

ةى : يه اللون األمحر اذلي يميل إىل ابلياض • ْفرى  .الصُّ

 . الطهر : انقطاع خروج دم احليض •

 .شيئاً : أي: ال نعترب الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضاً تقعد فيه املرأة عن الصالة والصيام وغريها من العبادات •

 :فوائد احلديث
 . ال يعترب ولو اكن فيه الكدرة والصفرة املكتسبة من ادلم -بعد الطهر من احليض-اذلي يزنل من فرج املرأة  املاء .1

 . أما إذا اكن نزول هذه الكدرة والصفرة زمن احليض والعادة فإنه يعترب حيضاً؛ ألنه دم يف وقته، إال أنه ممزتج بماء .2

، فإن هذا هل حكم املرفوع، وحيتج -صىل اهلل عليه وسلم-فيه االحتجاج بالقاعدة الرشعية ويه قول الصحايب: كنا نفعل كذا ىلع عهد انليب  .3
 . به

 املراجع:املصادر و

ح ه. ُسبل السالم، للصنعاين، دار احلديث. تسهيل اإلملام للشيخ صال1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1427، 1الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، ط

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احل1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  ميد: ه. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
 .بريوت -املكتبة العرصية، صيدا 

   (10014) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-اعمر بن ربيعة  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .و اجتاههِحيىاهل : ِجهته أ •

 :فوائد احلديث
لِّ وىْجهى  .1 الة فرًضا أو نفاًل؛ لقوهل تعاىل: )فىوى الة، ال تصحُّ بدونه، سواٌء أكانت الصه اِم أن استقبال الِقبْلة رشٌط من رشائط الصه ْسِجِد احْلىرى ْطرى الْمى كى شى

ْطرىهُ( ]ابلقرة:  ُكْم شى ُّوا وُُجوهى ل ا ُكنْتُْم فىوى يُْث مى فر، فتىجوز انلهافلة من غري استقبال للِقبلة[. إال يف الراكب السائ144وىحى  .ر يف السه

يف سفر يف  -صىل اهلل عليه وسلم-كنا مع انلِب 
ْللة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصىل لك رجل 

-منا ىلع حياهل، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنِب 
فْنل: )فأينما تولوا فثم ، -صىل اهلل عليه وسلم

 وجه اهلل(

 

Kami pernah safar (bepergian) bersama 
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pada malam yang gelap, sehingga 
kami tidak mengetahui arah kiblat, maka 

setiap orang salat berdasarkan arah 
keyakinannya. Ketika pagi hari, kami 

menceritakannya kepada Nabi Muhammad 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu turunlah 

ayat, "Kemanapun kalian menghadap maka 
di situlah wajah Allah". 

 :احلديث .824
بِيعة  قال: كنها مع  -ريض اهلل عنه-عن اعمر بن رى

ٍة،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  لة ُمْظِلمى ر يف يلى فى يف سى
لم نىْدِر أين الِقبْلىة، فصىل لُكُّ رىُجٍل ِمنها ىلع ِحيىاهِل، ف

ْصبىْحنىا ذىكرنا ذلك للنيب 
ى
ا أ صىل اهلل عليه -فلمه
، فزنل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه اهلل﴾ ]ابلقرة: -وسلم

115.] 

** 

824. Hadis: 

Dari 'Āmir bin Rabī'ah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Kami pernah safar (bepergian) bersama Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada malam 

yang gelap, sehingga kami tidak mengetahui arah 

kiblat, maka setiap orang salat berdasarkan arah 

keyakinannya. Ketika pagi hari, kami menceritakannya 

kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

lalu turunlah ayat, "Kemanapun kalian menghadap 

maka di situlah wajah Allah." (Al- Baqarah: 115) 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

فر  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب  مع أصحابه يف سى
ولم يتيقنوا جهة الِقبْلة، فصلهوا واكنت الليلة ُمظلمة، 

باجتهادهم، فلما أصبحوا إذا ُهم قد صلُّوا إىل غري 
بذلك؛  -صىل اهلل عليه وسلم-الِقبْلىة، فأخربوا انليب 

: )وهلل املرشق واملغرب فأينما تولوا -تعاىل-فأنزل اهلل 
ثىمه وْجُه اهلل( ] ابلقرة :   .[ 115فى

** 

Suatu saat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersama para sahabat bepergian (safar) pada 

malam yang gelap, sehingga mereka tidak yakin 

menentukan arah kiblat, maka merekapun salat 

berdasarkan ijtihad masing-masing. Ketika pagi hari 

mereka sadar bahwa salat semalam tidak ada yang 

menghadap arah kiblat. Mereka menceritakannya 

kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

lalu turunlah ayat, "Dan Allah pemilik arah timur dan 

barat. Maka kemanapun kalian menghadap di situlah 

wajah Allah." (Al-Baqarah: 115) 
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ى هل خطؤه، فصالته صحيحة، سواٌء علم باخلى  .2 يم بعد اتلهحري واالجتهاد، ثمه تبنيه لمة أو غى طأ يف الوقت، أو أن من صىله الفرض إىل غري الِقبْلىة ِلظى
 .بعد خروجه

فر بانلهظر  .3 ونية، أما يف احلىرض فال يرُشع االجتهاد؛ ألنه باإلماكن أن يستدل ىلع القبلة االجتهاد يف معرفة الِقبْلة يف السه إىل العالمات الكى
 .باملحاريب أو السؤال

لف  .4 سبحانه -إثباتًا يليُق جبالل اهلل وعظمته، مالحظني يف ذلك انتفاءى إحاطِة يشء به  -تعاىل-أثبتوا جهة العلوِّ هلل  -رمحهم اهلل-علماء السه
 .فهو جله وعال الُمحيط بكلِّ يشء ؛-وتعاىل

يب؛ ألنه لو اكن يعلم الغيب لعلم أين جهة الِقبْلة -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .5  .ال يعلم الغى

يعة وتيسريها ىلع الُملكهِفني .6  .سماحة الرشه

 املراجع:املصادر و

بعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومط
 ـه 1405 اثلانية: الطبعة بريوت –ه.    إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم 1395

 ـه 1429مر. بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، ع احلميد عبد خمتار أمحد /د: تأيلف املعارصة، العربية اللغة معجم.  م1985 -
ة، م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخل 2008 - اِمسى

م. فتح  2006 - ـه 1427بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  م.  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 2003 - ـه 1423
م ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمض

ُ
ان، وأ

 .ه1431 ـهـ  1427يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل ، إِساء بنت عرفة. منحة العالم 
   (10641) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِْزُر : خنرص ونقدر ونقيس •  .حنى

يُل{ ]السجدة:  •  .[ : بمقدار سورة السجدة، وقدرها ثالثون آية، يف لك ركعة من األويلني يف الظهر2ـ  1قدر }الم * تىزْنِ

 .هرقدر انلصف من ذلك : أي: مخس عرشة آية يف لك ركعة من األخريني يف الظ •

صىل اهلل عليه -كنا حنزر قيام رسول اهلل 
يف الظهر والعرص فحزرنا قيامه يف  -وسلم

ركعتني األوْلني من الظهر قدر قراءة الم ال
تْنيل السجدة وحزرنا قيامه يف األخريني قدر 

 انلصف من ذلك

 

Kami menaksir (lama) berdiri Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika salat 

Zuhur dan Asar. Kami menaksir dua rakaat 
pertama salat Zuhur setara pembacaan 

surah As-Sajdah. Dan kami 
memperkirakan dua rakaat terakhir itu 

setara setengahnya. 

 :احلديث .825
كنا »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

ِْزُر قيام رسول اهلل  يف الظهر  -صىل اهلل عليه وسلم-حنى
ىنْيِ من الظهر  ويلى

ُ
ْرنىا قيامه يف الركعتني األ زى والعرص فىحى

ْرنىا قيامه يف  قىْدرى قراءة الم زى تزنيل السجدة وىحى
ْرنىا قيامه يف  زى يىنْيِ قدر انلصف من ذلك، وىحى ْخرى

ُ
األ

الركعتني األويلني من العرص ىلع قدر قيامه يف 
يىنْيِ من الظهر ويف األخريني من العرص ىلع  ْخرى

ُ
األ

ولم يذكر أبو بكر يف روايته: الم « انلصف من ذلك
 تزنيل وقال: قدر ثالثني آية.

** 

825. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Kami menaksir (lama) berdiri Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- ketika salat Zuhur dan Asar. Kami 

menaksir dua rakaat pertama salat Zuhur setara 

pembacaan surah As-Sajdah. Dan kami menaksir dua 

rakaat terakhir itu setara setengahnya. Kami juga 

memperkirakan dua rakaat pertama salat Asar itu 

setara lamanya dengan dua rakaat akhir beliau salat 

Zuhur. Dan dua rakaat akhir beliau pada salat Asar itu 

setara dengan setengahnya." Abu Bakar dalam 

riwayatnya tidak menyebut surah As-Sajdah, tetapi 

dengan mengatakan, "Setara dengan bacaan tiga 

puluh ayat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف مقدار القيام يف لك من صالة 
ركعتني األويلني الظهر والعرص، فمقدار القيام يف ال

من صالة الظهر بمقدار قراءة ثالثني آية أي بمقدار 
سورة السجدة، والركعتني األخريتني بمقدار نصفها 
أي مخس عرشة آية، وصالة العرص أقل من الظهر 
فيف الركعتني األويلني منها بمقدار مخس عرشة آية، 
والركعتني األخريتني بمقدار انلصف أي من سبع إىل 

 .ثمان آيات

** 

Hadis mulia ini menjelaskan durasi waktu berdiri ketika 

salat Zuhur dan Asar. Durasi waktu berdiri pada dua 

rakaat pertama salat Zuhur setara dengan bacaan tiga 

puluh ayat, artinya sebanyak ayat dalam surah As-

Sajdah. Sementara durasi waktu berdiri pada dua 

rakaat terakhir adalah setengahnya, yaitu setara 

dengan pembacaan lima belas ayat. Sedangkan durasi 

waktu berdiri ketika salat Asar lebih pendek daripada 

salat Zuhur. Pada dua rakaat pertama setara dengan 

pembacaan lima belas ayat dan dua rakaat terakhir 

setara dengan pembacaan tujuh atau delapan ayat. 
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 :فوائد احلديث
يُل{ السجدة، ويف األخريني قدر انلصف من ذلك، 1يف األويلني من الظهر بقدر سورة }الم ) -صىل اهلل عليه وسلم-اكن قدر قيام انليب  .1 ( تىزْنِ

 .ويف األويلني من العرص ىلع قدر األخريني من الظهر، واألخريني ىلع انلصف من ذلك

 .لعرص وقراءتهااستحباب تطويل صالة الظهر وقراءتها، ىلع صالة ا .2

 .يستحب إطالة الركعة األوىل من لك صالٍة ىلع اثلانية، ويستحب أن يمد يف األويلني، وحيذف يف األخريني .3

انلصف هذا احلديث يُؤيد ما جاء من أنهه قد ال يقترص املصيل ىلع الفاحتة، يف األخريني من الظهر والعرص؛ حيث اكنت األخريان يف الظهر ىلع  .4
يُل{ السجدة، وقد دلت الروايات الصحيحة ىلع االقتصار ىلع قراءة الفاحتة يف األخريني من الظهر من األويلني م نهما، مع أنه يقرأ بـ }الم، تىزْنِ

وقراءة صنع هذا تارة، وذاك أخرى، فاللك جائز، وهذا ُكه يدل ىلع أنهه يقرأ فيهما غري الفاحتة،  -صىل اهلل عليه وسلم-والعرص، فيجمع بينهما بأنهه 
 .يشء بعد الفاحتة يف األويلني من الظهر، واألويلني من العرص معلوٌم ومتفٌق عليه

 املراجع:املصادر و

يلع بن  صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للحافظ أمحد بن
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن 1423بسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة، حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن ال

 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1صالح الفوزان، ط 
   (10917) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل عليه -كنا نعطيها يف زمن رسول اهلل 
من طعام، أو صااع  من شعري، أو  صااع   -وسلم

قٍِط، أو صااع  من زبيب. أي زَكة 
َ
صااع  من أ

 الفطر

 

Kami membayar zakat fitrah pada masa 
Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

salam berupa satu sha' makanan atau satu 
sha' gandum atau satu sha' keju atau satu 

sha' anggur kering. Tatkala Mu'awiyah 
datang, dan datang pula gandum Syam (as-

Samra'), ia berkata, "Aku berpendapat 
bahwa satu mudd (543 gram) gandum 

Syam setara dengan dua mudd. 

 :احلديث .826
قال: "كنا  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدريِّ 

 -صىل اهلل عليه وسلم-نعطيها يف زمن رسول اهلل 
ِقٍط،  صااًع 

ى
من طعام، أو صااًع من شعري، أو صااًع من أ

أو صااًع من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت 
يِْن. قال أبو  اُء، قال: أرى ُمّداً من هذه يعدل ُمده ْمرى السه
سعيد: أما أنا: فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه ىلع 

 ".-صىل اهلل عليه وسلم-عهد رسول اهلل 

** 

826. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Kami membayar zakat fitrah pada masa Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa salam berupa satu 

sha' makanan atau satu sha' gandum atau satu sha' 

keju atau satu sha' anggur kering. Tatkala Mu'awiyah 

datang, dan datang pula gandum Syam (as-Samra'), ia 

berkata, "Aku berpendapat bahwa satu mudd (543 

gram) gandum Syam setara dengan dua mudd." Abu 

Said berkata, "Adapun diriku, maka aku tetap 

mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana biasa aku 

mengeluarkannya di masa Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن انلاس اكنوا  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو سعيد 
صىل اهلل -يدفعون زاكة الفطر ىلع عهد رسول اهلل 

ريض -صااًع من طعام، فلما قدم معاوية  -عليه وسلم
الفته، قال: أرى أن نصف املدينة يف خ -اهلل عنه

صاع من القمح الشايم يعدل صااًع من غريها، 
فتكون الزاكة من سائر األصنف صااًع، ومن القمح 
الشايم نصف صاع، وهذا اجتهاٌد منه فيما لم يرد به 
انلص، وهو هذا انلوع من القمح ويسىم السمراء، 
واذلي محله ىلع ذلك أنه أىلغ وأجود عند انلاس من 

لشعري واألصناف األخرى، فأخذ انلاس اتلمر وا
فأنكر هذا  -ريض اهلل عنه-برأيه، أما أبو سعيد 

الرأي، والزتم بالزاكة بصاع من أي طعام اكن، كما اكن 
، إيثاًرا -صىل اهلل عليه وسلم-خيرجه يف زمن انليب 

لالتباع، ويلحصل بالصدقة اإلغناء املطلوب، 
يو جرامات ومقدار الصاع باتلقدير املعارص ثالث ُك

 .مع جرب الكرس

** 

Abu Said -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

orang-orang pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- membayar zakat fitrah dengan satu sha' 

(2172 gram) makanan. Ketika Mu'awiyah -raḍiyallāhu 

'anhu- datang ke Madinah pada masa kekhilafahannya, 

ia berkata, "Aku berpendapat bahwa setengah sha' 

gandum Syam setara dengan satu sha' gandum daerah 

lainnya. Orang-orang pun memegang pendapatnya. 

Sedangkan Abu Said -raḍiyallāhu 'anhu- menolak 

pendapat ini dan ia tetap mengharuskan untuk 

mengeluarkan satu sha' dari makanan apa pun 

sebagaimana yang biasa dikeluarkan pada masa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, sebagai 

bentuk prioritas mengikuti (sunnahnya), dan supaya 

dengan sedekah itu tercapai standart yang ditargetkan. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < زاكة الفطر اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ا : نعطي زاكة الفطرنعطيه •

 .ىلع ذلك وتقريره هل -صىل اهلل عليه وسلم-: يف هذا إشعار باطالعه  -صىل اهلل عليه وسلم-يف زمن انليب  •

 .الصاع : الصاع انلبوي: أربعة أمداد، واملد: ملء كيفه الرُجل املتوسط •

اُء : القمح الشايم • ْمرى  .السه

قِط : اللنب املجفف، يعمل من اللنب ال •
ى
ِخيض وُيطبخ حىت يتبخر ماؤه، ثم جيفف، وأحسنه ما اكن من لنبى الغنماأل  .مى

 .الزبيب : عنب جاف •

 .أرى : من الرأي، وهو: االعتقاد •

ا : املد: ربع صاع، وهو: ملء كيفه الرُجل املتوسط •  .ُمده

 .يعدل : يساوي ويعادل •

قِط والزبيب واتلمر •
ى
يْن : من الشعري واأل  .ُمده

 .ىلع عهد : ىلع زمن •

 .فال أزال : أي: أستمر •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-بيان مقدار صدقة الفطر يف زمن انليب  .1

 .أن مقدار الفطرة صاع من طعام وإن اختلف اجلنس والقيمة .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أن لك طعام لآلدميني جمزئ يف الفطرة، وإنما خصت األصناف األربعة باذلكر؛ ألنها اكنت طعام انلاس يف عهد انليب  .3

 .أن إخراج غري الطعام من الفلوس وانلقود، ال جيزئ يف الفطرة .4

 .-ريض اهلل عنه-فضيلة أيب سعيد اخلدري  .5

 .خمالفة ويل األمر يف رأيه يف األمور ادلينية ال تعدُّ خروًجا عليه .6

 املراجع:املصادر و

ن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حس
 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426

ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف: إسماعيل 1426الطبعة األوىل: اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، 
 ـه صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار  1381األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل: 

لم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث  ـهصحيح مسلم ، تأيلف: مس1422طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –العريب 

   (4454) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .متفق عليه، والرواية اثلانية رواها ابن حبان راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

صىل اهلل عليه -كنت أغتسل أنا ورسول اهلل 
من إناء واحد، ختتلف أيدينا فيه من  -وسلم

 اجلنابة
 

Aku pernah mandi janabah bersama 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
dari satu bejana air, tangan kami saling 

bergantian mengambil air darinya. 

 :احلديث .827
ُكنت أْغتىِسل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  

من إناء واحد،  -صىل اهلل عليه وسلم-أنا ورسول اهلل 
يِْدينىا

ى
ْتىِلُف أ  .«وتىلْتىيِق »ويف رواية: «. فيه من اجلىنىابة ختى

** 

827. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallahu 'anha- secara marfū': “Aku 

pernah mandi janabah bersama Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dari satu bejana air, tangan kami 

saling bergantian (mengambil air) darinya.” Dalam 

sebuah riwayat disebutkan: “dan (tangan kami) saling 

bersentuhan.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنها شاركت انليب  -ريض اهلل عنها-حتيك أمنا اعئشة 
سال من املاء املوجود يف االغت -صىل اهلل عليه وسلم-

يف اإِلناء الواحد؛ ألجل رفع احلدث األكرب، وهو: 
اجلنابة. كما تصوِّر هيئة ذلك االشرتاك بقوهلا: 
"ختتلف أيدينا فيه" أي فأدخل يدي يف اإِلناء مرة 

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ألغرتف منه، ويدخل يده 
اإِلناء مرة يلغرتف منه، كما جاء يف رواية للبخاري 
عن اعئشة أنها قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اهلل 

من إناء واحد، نغرف منه  -صىل اهلل عليه وسلم-
مجيعاً"  وأما رواية ابن حبان اثلانية، فجاءت بتفصيل 
دقيق هليئة هذا االجتماع يف االغتسال، وهذا يف 
قوهلا: "وتىلْتىيِق" أي: األيدي أي جتتمعان أثناء األْخذ 

ناء. وىلع هذه الرواية: فإن األيْدي والغىرْف من اإل
فىات وتىلْتىيق يف بعضها رى ْتىلف يف بعض الغى  .ختى

** 

Ibunda kita Aisyah –raḍiyallahu 'anha- menceritakan 

bahwa dirinya pernah mandi bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan air yang ada dalam 

satu bejana; untuk menghilangkan hadas besar, yaitu 

janabah. Sebagaimana juga beliau menggambarkan 

bentuk kebersamaan (mandi) tersebut dengan 

mengatakan, "tangan kami bergantian (mengambil air) 

darinya", yaitu aku memasukkan tanganku ke dalam 

wadah tersebut sekali untuk mengambil air, dan 

kemudian beliau memasukkan tangan beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk mengambil air 

darinya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah 

riwayat Bukhari dari Aisyah bahwa ia berkata, "Aku 

pernah mandi bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dari satu bejana, kami mengambil air darinya 

bersama-sama”. Adapun riwayat Ibnu Hibbān yang 

kedua, menjelaskan dengan lebih terperinci bentuk 

kebersamaan dalam mandi tersebut, dan ini disebutkan 

dalam perkataan beliau –raḍiyallahu 'anha-, "dan 

(tangan kami) saling bersentuhan" yakni tangan-

tangan mereka berdua saling bertemu/bersentuhan 

ketika mengambil air dari wadah tersebut. Maka 

berdasarkan riwayat ini dapat disimpulkan bahwa 

tangan-tangan tersebut saling bergantian pada 

beberapa kali dan saling bersentuhan (bersamaan) di 

kali yang lain. 
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 :معاين املفردات
 .إلناءختتلف أيدينا فيه : معىن اختالف أيديهما يف اإلناء أن يُدخل لك واحٍد منهما يده ويغرف من اإلناء، بعد يد اآلخر، ولعلهه لضيق فم ا •

 :فوائد احلديث
ع ولو اكن احلكم مما يُستحيا منه .1  .بيان حكم الرشه

 .جل وامرأته مجيعا من إناء واحد، ينظر بعضهم ِلعىورة بعضجواز اغتسال الره  .2

 .أنه اغتسال املرأة والرجل من إناٍء واحٍد ال يؤثِّر يف طهارة املاء .3

ُهورية .4 ي فيه املاُء ال يسلُبُُه الطُّ  .أنه وضع اجلُنُب يىده يف اإلناء اذله

 .استحباُب اتلهقليل من ماء الوضوء والُغسل .5

 .وجني لآلخر ال يىرُض بطهارتهما؛ ألن أيديهما اكنت ختتلف يف اإلناء وتىلْتىيِق أن لْمس أحد الز .6

ة -صىل اهلل عليه وسلم-حْسُن ِعرْشة انلهيب  .7 تُُه هلم يف أحواهلم وأعماهلم؛ تطييبًا خلاطرهم، وإزالة لللُكْفى  .ألهله، ومشاركى

ة من األحاكِم الرشعية، ال سيهما األعماُل املزنيلهة ، ال سيهما الصِّ -صىل اهلل عليه وسلم-فضُل أزواِج انلهيبِّ  .8 لْنى لألمه يق، فكم نىقى دِّ يقة بِنْت الصه دِّ
لع عليها إال الُمعارِشُ يف املزنل  .اليت ال يطه

 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري،  صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
ه. صحيح ابن حبان، تأيلف: حممد بن 1422تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

حاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: األ توضيح. م1993 - 1414 اثلانية،: الطبعة بريوت –حبان البُسيت، حتقيق: شعيب األرناؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة 
ة،  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح  2003 - ـه 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى

م إِساء بنت عرفة. منحة بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح
ُ
 بن حممد رمضان، وأ

 .ه 1431 ـهـ  1427العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
   (10028) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .الرواية األوىل: متفق عليه. الرواية اثلانية: رواها مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أغسل اجلنابة : أزيلها باملاء، واملراد باجلنابة: املين •

 .الف ملا حوهلوإن بقع املاء : مجع بقعة، ويه اللون املخ •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-املاء : املاء اذلي غسلت به اجلنابة، واجلملة حال من فاعل: "خيرج"، واملعىن: أنه خيرج إىل الصالة قبل أن جيف ثوبه  •

 .م: واهلل لقدلقد كنت : الالم: موطئة للقسم، و"قد" للتحقيق، فاجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات: القسم املقدر، والالم وقد، وتقدير الالك •

 .أفركه : الفرك: ادللك •

 .فراًك : مصدر مؤكد لعامله، وفائدته: نيف أن يكون مع ادللك ماء •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-خلدمتها انليب  -ريض اهلل عنها-فضيلة اعئشة  .1

 .طهارة املين، وعدم وجوب غسله من ابلدن واثلياب وغريها، ويكيف فركه .2

 .دن فيغسل رطبًا، ويفرك يابًسااستحباب إزاتله عن اثلوب وابل .3

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتب2006 - ـه1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

صىل - كنت أغسل اجلنابة من ثوب رسول اهلل
فيخرج إىل الصًلة، وإن بقع  -اهلل عليه وسلم

 املاء يف ثوبه
 

Aku pernah mencuci (bekas) janabah dari 
baju Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, lalu beliau keluar hendak salat 
sedang bekas (bintik-bintik) air masih 

membekas di baju beliau. 

 :احلديث .828
ْغِسُل  -يض اهلل عنهار-عن اعئشة 

ى
قالت: ))ُكنْت أ

 ِ  -صىل اهلل عليه وسلم-اجْلىنىابىةى ِمْن ثىوِْب رىُسوِل اَّلله
يِف  ْوبِِه((.  وى

اِء يِف ثى عى الْمى إِنه ُبقى الِة، وى يىْخُرُج إىلى الصه فى
 ِ فُْرُكُه ِمْن ثىوِْب رىُسوِل اَّلله

ى
ْد ُكنُْت أ صىل -رواية: ))لىقى

يلِّ ِفيِه((. -اهلل عليه وسلم ُيصى  فىْراكً، فى

** 

828. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Aku pernah 

mencuci (bekas) janabah dari baju Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu beliau keluar hendak 

salat sedang bekas (bintik-bintik) air masih membekas 

di baju beliau." Dalam riwayat lain, "Sungguh aku 

pernah menggaruknya dari baju Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, lalu beliau salat dengan baju itu". 

 يحصح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: أنه اكن يصيب ثوب -ريض اهلل عنها-تذكر اعئشة 
املين من اجلنابة،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

فتارة يكون رطبا فتغسله من اثلوب باملاء، فيخرج 
إىل الصالة، واملاء لم جيف من اثلوب، وتارة أخرى، 
يكون املين يابًسا، وحينئذ تفركه من ثوبه فراًك، 

 .هفيصىل في

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengungkapkan bahwa 

baju Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

terkena mani karena junub. Terkadang mani itu basah 

sehingga ia mencucinya dengan air, lalu beliau pergi 

salat sedangkan air belum kering dari baju beliau. Dan 

terkadang mani tersebut kering. Dalam keadaan ini 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menggosoknya dengan 

sebenar-benarnya, lalu beliau salat dengan baju 

tersebut. 
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، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: -صىل اهلل عليه وسلم-م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005 - ـه1426
م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 1988 -ه 1408 عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية

ه. 1422ىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو
 .ه1423دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، 

   (3388) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: أمامه قريبا منه -صىل اهلل عليه وسلم-بني يدي الرسول  •

 .يف قِبْلىِته : أمامه عند موضع السجود •

 .سجد : نزل للسجود •

يِن : طعن بأصبعه بلطف • زى مى  .غى

ه : سحبتها من حمل سجودهفقبضت رِجْ  •  .يلى

ا : مددتهما • ْطتُُهمى ىسى  .ب

 .يومئذ : يوم اكن الرسول حيًّا •

اج اذلي يضاء بالزيت وحنوه من الوقود •  .مصابيح : مجع واملصباح الرسِّ

صىل اهلل عليه -كنت أنام بني يََديي رسول اهلل 
ًلَي يِف قِبيلَتِِه، فإذا سجد َغَمَزِِن،  -وسلم ورِجي

ُتُهَما، واليوت  ، فإذا قام بََسطي َِّلب فقبضت رِجي
 ليس فيها مصابيح يومئذ

 

Saya pernah tidur melintang di hadapan 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
dan kedua kakiku tepat di kiblat beliau. 
Jika beliau hendak sujud, maka beliau 

meraba kakiku dan aku pun menarik kedua 
kakiku. Dan ketika berdiri, maka akupun 
meluruskan keduanya. Saat itu tidak ada 

lampu di rumah. 

 :احلديث .829
كنت أنام بني »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ْي رسول اهلل  ورِْجاليى يِف  -صىل اهلل عليه وسلم-يىدى
، فإذا قام  ه بىضُت رِْجيلى يِن، فقى زى مى قِبْلىِتِه، فإذا سجد غى

ا، وابليوت يومئذ ليس فيها مصابي ْطتُُهمى ىسى  «.حب

** 

829. Hadis: 

Dari Aisyah raḍiyallahu 'anhā, ia berkata, "Saya pernah 

tidur melintang di hadapan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan kedua kakiku tepat di kiblat beliau. Jika 

beliau hendak sujud, maka beliau meraba kakiku dan 

aku pun menarik kedua kakiku. Dan ketika berdiri, 

maka akupun meluruskan keduanya. Saat itu tidak ada 

lampu di rumah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

تقول: كنت أنام بني  -ريض اهلل عنها-اكنت اعئشة 
وهو يصيلِّ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-يدي انليب 

الليل، ولضيق بيوتنا، تكون رِْجالي يف قِبْلته بينه 
وبني موضع سجوده، فما دام واقفاً يتهجد بسطتهما، 
مىزين فىقبضتهما ليسجد. ولو كنت أراه  فإذا سجد، غى

غمز منه، ولكن ليس يف  إذا سجد لقبضتهما بال
-صىل اهلل عليه وسلم-بيوتنا مصابيح ترى فيها انليب 

 .، فتكف رجليها من غري أن حتوجه إىل غمزها

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- berkata, "Aku pernah tidur di 

hadapan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang 

sedang salat malam. Karena sempitnya kamar, kedua 

kakiku melintang menghalangi tempat sujud beliau. 

Selagi beliau berdiri, maka aku meluruskankan 

keduanya. Jika beliau sujud, maka beliau meraba 

kakiku dan akupun menarik keduanya. Andai saya bisa 

melihat beliau saat hendak sujud, pasti kedua kakiku 

langsung saya tarik, sehingga beliau tidak perlu 

merabaku. Tetapi di kamar kami tidak ada lampu. 
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 :فوائد احلديث
 .جواز اعرتاض انلائم أمام املصيل إذا اكن هناك حاجة تستديع ذلك كضيق املاكن .1

 .قطع الصالة وال ينقصهاأن اعرتاض املرأة أمام املصيل، ال ي .2

 .يغمزها يف الظالم، فال يعلم، أيمسها من وراء حائل، أم ال؟ -صىل اهلل عليه وسلم-أن مسه املرأة ولو بال حائل ال ينقض الوضوء؛ ألن انليب  .3

 .الفانيةوأهله عليه من ضيق احلياة، رغبة فيما عند اهلل، وزهداً يف هذه احلياة  -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن انليب  .4

ا ال خِتلُّ بها .5  .جواز مثل هذه احلركة يف الصالة، وأنهى

 .ألهله -صىل اهلل عليه وسلم-حسن معارشة انليب  .6

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، لعبد العزيز بن باز، اعتناء سعيد بن يلع 1426الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل مكتبة 

األوىل ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، الطبعة 1435بن وهف القحطاين، الرياض، الطبعة األوىل 
م. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، 1992 - ـه 1412ه.   خالصة الالكم، فيصل املبارك احلريميل، الطبعة اثلانية، 1381

انليسابوري، ه. صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج 1422حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
 .بريوت –املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (5217) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلجاسات اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

كنت جنبا فكرهت أن أجالسك ىلع غري 
  إن املؤمن الينجسطهارة، فقال: سبحان اهلل، 

Aku tadi sedang junub, karena itu aku tidak 
mau duduk-duduk bersama engkau dalam 

keadaan tidak suci. Lantas beliau bersabda: 
"Maha Suci Allah. Sesungguhnya orang 

mukmin itu tidak najis". 

 :احلديث .830
صىل اهلل -:"أنه انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

لىِقيىه يف بىعض ُطُرِق املدينىة وهو ُجنٌُب،  -وسلم عليه
لُْت ثم ِجئُْت،  قال: فىاخْنىنىْسُت ِمنه، فذهبت فىاْغتىسى
فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: ُكنُت ُجنُبًا 
ة، فقال: سبحان  ارى هى ك ىلع غرِي طى الِسى جى

ُ
ِرهُت أن أ فىكى

 اهلل، ِإنه الُمؤِمنى ال يىنُجس".

** 

830. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': 

"Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berpapasan 

dengannya di salah satu jalan kota Madinah. Padahal 

saat itu dia sedang junub. Ia berkata, "Aku menghindar 

dari beliau dan pergi mandi. Setelah itu datang kembali. 

Beliau bertanya, "Kemana engkau tadi, wahai Abu 

Hurairah?" Ia menjawab, "Aku tadi sedang junub, 

karena itu aku tidak mau duduk-duduk bersama 

engkau dalam keadaan tidak suci. Lantas beliau 

bersabda: "Maha Suci Allah. Sesungguhnya orang 

mukmin itu tidak najis". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف بعض  -صىل اهلل عليه وسلم-ليق أبو هريرة انليب 
طرق املدينة، وصادف أنه جنب فاكن من تعظيمه 

وتكريمه إياه، أن كره  -صىل اهلل عليه وسلم-للنيب 
تلك احلال. فانسل يف جمالسته وحمادثته وهو ىلع 

واغتسل، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-خفية من انليب 
أين  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء إيله. فسأهل انليب 

فأخربه حباهل، وأنه كره  -ريض اهلل عنه-ذهب 
صىل اهلل -جمالسته ىلع غري طهارة. فتعجب انليب 

 -ريض اهلل عنه-من حال أيب هريرة  -عليه وسلم
اجلنب، وذهب يلغتسل وأخربه: أن حني ظن جناسة 

 .املؤمن ال ينجس ىلع أية حال

** 

Abu Hurairah berpapasan dengan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- di salah satu jalan Madinah. 

Kebetulan saat itu dia sedang junub. Sebagai bentuk 

penghormatan kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan pengagungannya kepada beliau, dia tidak 

mau duduk-duduk dan berbicara dengan beliau dalam 

kondisi seperti itu. Lantas ia pergi dengan sembunyi-

sembunyi dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

mandi. Setelah itu ia datang kembali kepada beliau. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kepadanya, 

ke mana dia -raḍiyallāhu 'anhu- pergi. Ia pun 

memberitahu beliau mengenai keadaannya dan 

bahwasannya ia tidak suka duduk-duduk dengan 

beliau dalam keadaan tidak suci. Tentu saja Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- heran dengan keadaan Abu 

Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- yang mengira bahwa 

janabah itu najis dan ia pergi untuk mandi. Beliau 

memberitahunya bahwa orang mukmin itu tidak najis 

bagaimanapun keadaannya. 
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 :معاين املفردات
 .اخْنىنىْسُت : يعىن انسللت واختفيت •

 .ي من أجلهمنه : أ •

 .ُكنُْت ُجنُبًا : ذو جنابة، ويه معىن يقوم بابلدن بسبب اإلنزال أو اجلماع •

 .سبحان اهلل : تعجب من اعتقاد أيب هريرة اتلنجس من اجلنابة، ومعىن التسبيح: تزنيه اهلل عن لك ما ال يليق جبالهل •

نُْجُس : ال يكون جنًسا جبنابة وغريها •  .ال يى

 :فوائد احلديث
 .حتل ابلدن كون اجلنابة ليست جناسة .1

 .طهارة املؤمن حيا وميتا .2

 .استحباب تنبيه املتبوع تابعه ىلع الصواب وإن لم يسأهل .3

 .جواز تأخري الغسل من اجلنابة .4

 .تعظيم أهل الفضل، والعلم، والصالح، وجمالستهم ىلع أحسن اهليئات .5

ىلع أيب هريرة، ذهابه من غري علمه، وذلك أن  -لمصىل اهلل عليه وس-مرشوعية استئذان اتلابع للمتبوع يف االنرصاف، فقد أنكر انليب  .6
 .االستئذان من حسن األدب

 .-صىل اهلل عليه وسلم-للنيب  -ريض اهلل عنه-تعظيم الصحابة  .7

 .قول: سبحان اهلل، عند اتلعجب .8

 .جواز حتدث اإلنسان عن نفسه بما يستحيا منه للمصلحة .9

 .جواز جمالسة اجلنب .10

 .بأصحابه وتفقده هلم -صىل اهلل عليه وسلم-عناية انليب  .11

 .أن الاكفر جنس، لكن جناسته معنوية خلبث عقيدته .12

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دار الفكر، دمشق،1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تنبيه األفهام رشح 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10بيح بن حسن حالق، طوخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد ص

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
ه. صحيح 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2اؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طدراسة وحتقيق: حممود األرن

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1423فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،مسلم، حتقيق: حممد 

   (3076) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلجاسات اتلصنيف:

 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: رواها ابلخاري. الرواية اثلاثلة: رواها مسلم راوي احلديث:

، فاستحييت أن أسأل رسول  اء  كنت رجًل مذب
ملاكن ابنته مِن،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

فأمرت املقداد بن األسود فسأهل، فقال: يغسل 
 ويتوضأذكره، 

 

Aku adalah seorang yang sering keluar 
mazi. Namun aku malu untuk bertanya 
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- karena kedudukan putrinya di 

sisiku. Lantas aku menyuruh Al-Miqdād 
bin Al-Aswad. Kemudian ia bertanya 

kepada beliau (mengenai hal itu). Beliau 
bersabda, "Hendaklah ia membasuh 

zakarnya dan berwudu". 

 :احلديث .831
قال: ))ُكنُت  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

ل رسول اهلل 
ى
سأ

ى
ن أ

ى
اًء, فىاْستىْحيىيُت أ ذه صىل -رىُجاًل مى

اد بن  -اهلل عليه وسلم مرت الِمقدى
ى
, فىأ ن ابنىِتِه ِمينِّ لِمىاكى

هل,
ى
أ أ((.  األسود فىسى رىه, ويىتىوىضه ْغِسل ذىكى فقال: يى

أ((.  وملسلم:  رىك وتوىضه وللبخاري: ))اغسل ذىكى
ك((. ح فىرْجى أ وانْضى  ))تىوىضه

** 

831. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku 

adalah seorang yang sering keluar mazi. Akan tetapi 

aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- karena kedudukan putrinya di sisiku. 

Lantas aku menyuruh Al-Miqdād bin Al-Aswad. 

Kemudian ia bertanya kepada beliau (mengenai hal 

itu). Beliau bersabda, "Hendaklah ia membasuh 

zakarnya dan berwudu." Dalam riwayat Bukhari 

disebutkan, "Basuhlah zakarmu dan berwudulah." 

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "berwudulah dan 

tuangkan air ke kemaluanmu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: كنت رجاًل كثري املْذِي، -ريض اهلل عنه-يقول يلع 
وكنت أغتسل منه حىت شق يلعه الُغسل؛ ألين ظننت 
حكمه حكم املين، فأردت أن أتأكد من حكمه، 

، -صىل اهلل عليه وسلم-وأردت أن أسأل انليب 
ولكن لكون هذه املسألة تتعلق بالفروج، وابنته 

ريض اهلل -داد حتيت، استحييت من سؤاهل، فأمرُت املق
أن يسأهل، فسأهل فقال: إذا خرج منه املذي  -عنه

رىُه حىت يتقلص اخلارج انلاشئ من  فليغسل ذىكى
احلرارة، ويتوضأ لكونه خارًجا من أحد السبيلني، 

-واخلارج من أحدهما من نواقض الوضوء، فيكون 
قد أرشد السائل بهذا اجلواب  -صىل اهلل عليه وسلم

 .يبإىل أمر رشيع وأمر ط

** 

Ali -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Aku adalah seorang 

yang banyak mengeluarkan mazi dan aku selalu mandi 

(setiap kali keluar mazi) sehingga membuatku 

kesulitan, karena aku menduga hukumnya seperti 

hukum mani. Lantas aku ingin memastikan hukumnya 

dan ingin bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Dikarenakan masalah ini berkaitan dengan 

kemaluan dan saat itu putrinya sudah menjadi istriku, 

maka aku malu untuk bertanya kepada beliau. Aku pun 

menyuruh Al-Miqdād -raḍiyallāhu 'anhu- untuk 

menanyakannya. Ia pun bertanya kepada beliau. 

Lantas beliau bersabda, "Jika mazi keluar darinya (Ali), 

hendaknya ia membasuh zakarnya hingga sesuatu 

yang keluar karena panas itu menjadi hilang dengan 

siraman air, dan hendaklah ia berwudu karena mazi 

keluar dari salah satu lubang (dubur dan kemaluan). 

Sebab, sesuatu yang keluar dari salah satu lubang itu 

termasuk hal yang membatalkan wudu . Dengan 

demikian, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

menunjukkan kepada penanya ini dengan jawaban 

tersebut kepada urusan syariat dan urusan medis. 
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  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .األحاكم عمدة مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اًء : كثري المىذي، وهو خروج يشء لزج من اذلكر عند هيجان الشهوة وقبل اجلماع •  .مذه

ح : اغسل •  .انْضى

ِجلت •  .استحييت : خى

ن ابنته ِمينِّ : أي أنه العلة والسبب من استحيائه من سؤال انليب  • اكى ؛ ألنها -يه وسلم منهصىل اهلل اع-ماكن ابنة انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-لِمى
 .عما يتعلق بذلك -صىل اهلل عليه وسلم-زوجته، واملذي يتعلق بأمر الشهوة فاستحيا أن يسأل انليب 

، ودلت يف اإلسالم، وقيل: قبل ابلعثة، تزوجها يلع ريض اهلل عنها  يف -صىل اهلل عيه وسلم-، صغرى بنات انليب -ريض اهلل عنها-ابنته : فاطمة  •
 .ه(، وهلا أربع وعرشون سنة11ة بعد غزوة بدر، فودلت هل ثالثة أبناء وثالث بنات، توفيت ريض اهلل عنها باملدينة انلبوية سنة)السنة اثلاني

رك • ك : ذىكى  .فرجى

أ : يغسل الوجه، ثم ايلدين إىل املرفقني، ثم يمسح الرأس واألذنني، ثم يغسل الرجلني إىل الكعبني •  .يتوضه

 :فوائد احلديث
 .؛ حيث لم يمنعه احلياء من ترك السؤال بواسطة-ريض اهلل عنه-فضيلة يلع بن أيب طالب  .1

 .جواز االستنابة يف االستفتاء .2

 .يستحسن للزوج أال يذكر ما يتعلق باالستمتاع باملرأة حبرضة األصهار .3

 .جواز إخبار اإلنسان عن نفسه بما يستيح منه للمصلحة .4

 .جناسة المىذِي، ووجوب غسله .5

 .ء، ألنه خارج من أحد السبيلنيأن خروج املذي من نواقض الوضو .6

 ."وجوب غسل اذلكر، وقد ورد يف بعض األحاديث: "وغسل األنثيني .7

 .أنه ال يوجب غسل ابلدن من خروج املذي .8

 .أنه ال يكيف يف إزالة املذي االستجمار باحلجارة اكبلول، بل البد من املاء .9

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دمشق، ، دار الفكر1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تنبيه األفهام  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

لعبد الغين  -صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ط ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص،
 .ه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3348) الرقم املوحد:
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كنت عند سعيد بن جبري فقال: أيكم رأى 
الكوكب اذلي انقض الارحة؟ فقلت: أنا، ثم 
 قلت: أما إين لم أكن يف صًلة، ولكِن دلغت.

 

Aku berada bersama Sa'īd bin Jubair lalu ia 
bertanya, "Siapakah di antara kalian yang 

melihat planet jatuh tadi malam?" Aku 
jawab, "Aku." Lalu aku katakan, "Adapun 

aku sedang tidak melaksanakan salat 
karena aku disengat". 

 :احلديث .832
عن ُحصني بن عبد الرمحن قال: كنُت عند سعيد بن 
ُجبري فقال: أيكم رأى الكوكب اذلي انقىضه 

صالة، ابلارحة؟ فقلُت: أنا، ثم قلُت: أما إين لم أكن يف 
؟ قلت: ارتقيُت، قال:  ولكين دُلْغُت، قال: فما صنعتى
ثىناه الشعيب،  ىلك ىلع ذلك؟ قلت: حديث حده فما محى
ثىكم؟ قلُت حدثنا عن بريدة بن  قال: وما حده
نْي أو مُحىة"، قال:  احلُصيب أنه قال: "ال ُرقْية إال ِمن عى
ن انتَه إىل ما سمع، ولكن حدثنا ابن  ن مى قد أحسى

أنه قال:   -صىل اهلل عليه وسلم-ن انليب عباس ع
مم، فرأيُت انليب ومعه الرههط وانليب 

ُ
"ُعرضت يلّع األ

ومعه الرجل والرجالن، وانليب وليس معه أحد، إذ 
يت، فقيل يل: هذا  ُرفع يل سواد عظيم فظننُت أنهم أمه
موَس وقومه، فنظرُت فإذا سواد عظيم، فقيل يل: هذه 

تك، ومعهم سبعون  ألفا يدخلون اجلنة بغري أمه
حساب وال عذاب، ثم نهض فدخل مزْنهل، فخاض 
انلاس يف أوئلك؛ فقال بعضهم: فلعلهم اذلين صِحبوا 

وقال بعضهم:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
وا يف اإلسالم فلم يرشكوا باهلل شيئا،  فلعلهم اذلين ُودِلُ

صىل اهلل -وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول اهلل 
قون،  -ليه وسلمع ىْسرتى فأخربوه، فقال: هم اذلين ال ي

ون، وىلع ربهم يتولكون، فقام  ريه تىطى وال يىْكتىُوون، وال يى
ن فقال: ادع اهلل أن جيعلين منهم،  ُعاكشة بن حِمصى
قال: أنت منهم، ثم قام جل آخر فقال: ادع اهلل أن 

بىقىك بها عاكشة".  جيعلين منهم، فقال: سى

** 

832. Hadis: 

Dari Ḥuṣain bin Abdirrahman, ia berkata, "Aku berada 

bersama Sa'īd bin Jubair lalu ia bertanya, 'Siapakah di 

antara kalian yang melihat planet jatuh tadi malam?' 

Aku jawab, 'Aku.' Lalu aku katakan, 'Adapun aku 

sedang tidak melaksanakan salat karena aku disengat.' 

Ia bertanya, 'Lantas apa yang kau lakukan?' Aku 

Jawab, 'Aku meruqyahnya.' Ia bertanya lagi, 'Apa yang 

mendorongmu melakukan itu?' Aku Jawab, 'Hadis yang 

diceritakan asy-Sya'bi kepada kami.' Ia bertanya, 'Apa 

yang dia ceritakan kepada kalian?' Aku jawab, 'Kami 

mendapatkan kabar dari Buraidah bin Al-Ḥuṣaib 

bahwasannya dia berkata, 'Tidak ada ruqyah kecuali 

dari penyakit 'Ain (karena pandangan mata hasad) atau 

demam.' Ia berkata, 'Sungguh telah berbuat baik orang 

yang berhenti sampai di dalil yang ia dengarkan. Akan 

tetapi telah bercerita kepada kami Ibnu 'Abbās dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau 

bersabda, 'Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. 

Aku melihat seorang Nabi yang memiliki beberapa 

orang pengikut. Ada juga seorang Nabi yang memiliki 

satu dan dua orang pengikut saja. Bahkan ada seorang 

Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tiba-

tiba satu kelompok besar orang diperlihatkan kepadaku 

hingga aku menduga bahwa mereka itu umatku. Lantas 

dikatakan kepadaku, 'Ini Mūsa bersama kaumnya.' Aku 

memandang, ternyata ada sekelompok besar manusia. 

Lantas dikatakan kepadaku, 'Ini umatmu dan bersama 

mereka ada tujuh puluh ribu orang masuk Surga tanpa 

hisab dan azab.' Selanjutnya beliau bangkit dan masuk 

ke rumahnya sehingga orang-orang pun berbicara 

panjang lebar mengenainya. Sebagian mereka 

berkata, 'Mungkin saja mereka itu orang-orang yang 

selalu menyertai Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-.' Sebagian lagi berkata, 'Barangkali mereka itu 

orang-orang yang dilahirkan dalam Islam lalu mereka 

tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun.' 

Mereka menyebutkan berbagai hal. Tiba-tiba 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menemui 

mereka lalu mengabarkannya. Beliau bersabda, 

"Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta 

diruqyah, tidak berobat dengan cara kay (sundutan 

besi panas), tidak pesimis dan mereka bertawakal 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الرقية الرشعية اتلصنيف:
  اب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلارالفضائل واآلد

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الكوكب : انلجم •

 .انقضه : سقط منه الشهاب •

 .أي أصابته بسمها -والِلغ: اللسع-دلْغت : دلغته عقرب  •

 .ارتقيت : طلبت من يرقيين، والرقية: قراءة القرآن واألدعية والرشعية ىلع املصاب بمرض وحنوه •

تك ىلع •  جواز ذلك؟ ما محلك ىلع ذلك؟ : ما سبب فعلك ذلك أو ما ُحجه

kepada Allah.' Tiba-tiba 'Ukāsyah bin Miḥṣan berkata, 

'Mohonlah kepada Allah agar menjadikanku bagian 

dari mereka.' Beliau bersabda, Engkau termasuk dari 

golongan mereka.' Lantas seorang lelaki lain berkata, 

'Mohonlah kepada Allah agar menjadikanku bagian 

dari mereka.' Beliau bersabda, 'Ukāsyah telah 

mendahuluimu".' 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن حماورة  -رمحه اهلل-خيربنا ُحصني بن عبد الرمحن 
يف شأن  -رمحه اهلل-بينه وبني سعيد بن جبري جرت 

الرقية، وذلك أن حصيًنا دلغته عقرب وارتىق منها 
بالرقية املرشوعة، وملا سأهل سعيد عن ديلله أخربه 
حبديث الشعيب اذلي يبيح الرقية من العني والسم، 
فامتدحه سعيد ىلع ذلك، ولكنه روى هل حديًثا حيبذ 

س اذلي يتضمن ترك الرقية، هو حديث ابن عبا
الصفات األربع اليت من اتصف بها استحق اجلنة بال 
حساب وال عذاب، ويه عدم طلب الرقية، وعدم 

-االكتواء، وعدم التشاؤم، وصدق االعتماد ىلع اهلل 
صىل اهلل عليه -وملا طلب عاكشة من انليب  -تعاىل
بأن يدعو هل أن يكون منهم أخربه بأنه معهم،  -وسلم

-خر نلفس الغرض تلطف معه انليب وملا قام رجل آ
ا للباب وقطًعا  -صىل اهلل عليه وسلم يف املنع سدًّ

 .للتسلسل

** 

Ḥuṣain bin Abdirrahman -raḥimahullāh- mengabarkan 

kepada kami tentang dialog yang berlangsung antara 

dirinya dengan Sa'īd bin Jubair -raḥimahullāh- 

mengenai ruqyah. Hal ini terjadi karena Ḥuṣain 

disengat kalajengking dan meruqyahnya dengan 

ruqyah syar'iyyah. Saat Sa'īd bertanya kepadanya 

mengenai dalilnya, ia memberitahunya dengan hadis 

asy-Sya'bi yang membolehkan ruqyah dari penyakit 

'Ain (karena pandangan mata hasad) dan racun. Sa'īd 

pun memujinya mengenai hal itu. Akan tetapi dia 

meriwayatkan hadis lain untuknya yang menganggap 

bagus meninggalkan ruqyah. Yaitu hadis Ibnu 'Abbās 

yang mengandung empat sifat. Siapa yang memiliki 

sifat itu maka dia berhak masuk Surga tanpa hisab dan 

azab. Sifat itu adalah tidak meminta ruqyah, tidak 

berobat dengan cara kay (sundutan besi panas), tidak 

pesimis, dan benar dalam bersandar kepada Allah -

Ta'ālā-. Saat 'Ukāsyah meminta kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar mendoakan dirinya 

menjadi bagian dari mereka, beliau pun 

memberitahunya bahwa ia bersama mereka. Ketika 

seorang lelaki lain berdiri untuk tujuan yang sama, Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun bersikap ramah 

kepadanya dalam melarang demi menutup bab ini dan 

memutuskan kelanjutan permintaan. 
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 .عني : العني: إصابة العائن غريىه بعينه •

 .أو مُحىة : احلمة: سم العقرب وشبهها •

 .من انتَه إىل ما سمع : أخذ بما بلغه من العلم ِبالف من يعمل ىلع جهل أو ال يعمل بما يعلم •

ا إذا جاءت يوم القيامة •  .عرضت يلع األمم : قيل اكن ذلك يللة اإلِساء، أي أراه اهلل مثاهلى

 .الرهط : اجلماعة دون العرشة •

 .ليس معه أحد : لم يتبعه من قومه أحد •

 .فخاض انلاس يف أوئلك : تباحث احلارضون واختلفوا يف تعيني السبعني ألًفا •

 .سواد عظيم : أشخاص كثريون •

 .أميت : لكرثتهم وبعده عنهم فال يمزي أعيانهم فظننت أنهم •

 .بال حساب وال عذاب : ال حياسبون وال يعذبون قبل دخوهلم اجلنة تلحقيقهم اتلوحيد •

 .ال يسرتقون : ال يطلبون من يرقيهم استغناء عن انلاس •

 .وال يكتوون : ال يسألون غريهم أن يكويهم بانلار وال يعاجلون أنفسهم باليك •

 .: ال يتشاءمون بالطيور وحنوها وال يتطريون •

 .وىلع ربهم يتولكون : يعتمدون يف مجيع أمورهم عليه ال ىلع غريه ويفوّضون أمورهم إيله •

 .سبقك بها عاّكشة : سبقك إىل إحراز هذه الصفات أو سبقك بالسؤال •

 .ال رقية : ال رقية أنفع وأوىل •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-ونه اعدة، بل يعلمون أنه آية من آيات اهلل فضيلة السلف، وأن ما يرونه من اآليات السماوية ال يعدّ  .1

 .حرص السلف ىلع اإلخالص وشدة ابتعادهم عن الرياء .2

 .طلب احلجة ىلع صحة املذهب وعناية السلف بادليلل .3

 .الوقوف عند ادليلل والعمل بالعلم، وأن من عِمل بما بلغه فقد أحسن .4

 .تبليغ العلم بتلطف وحكمة .5

 .إباحة الرقية .6

 .أخذ بيشء مرشوع إىل ما هو أفضل منهإرشاد من  .7

ُ عليه وسلم-فضيلة نبينا حممد  .8  .حيث ُعرضت عليه األمم -صىل اَّلله

 .أن األنبياء متفاوتون يف عدد أتباعهم .9

 .أن الواجب اتباع احلق وإن قّل أهله .10

ُ عليه وسلم-فضيلة هذه األمة وأنهم أكرث األمم اتبااًع نلبيهم  .11  .-صىل اَّلله

 .تلوحيد وثوابهفضيلة حتقيق ا .12

 .إباحة املناظرة يف العلم واملباحثة يف نصوص الرشع لالستفادة وإظهار احلق .13

 .عمق علم السلف ملعرفتهم أن املذكورين يف احلديث لم ينالوا هذه املزنلة إال بعمل .14

 .حرص السلف ىلع اخلري واملنافسة ىلع األعمال الصاحلة .15

 .أن ترك الرقية واليك من حتقيق اتلوحيد .16

 .طلب ادلاعء من الفاضل يف حياته .17

لهمى -علىم من أعالم نبوته  .18 لىيِْه وىسى ُ عى ىله اَّلله حيث أخرب أن عاكشة بن حِمصن من السبعني اذلين يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب فُقتل  -صى
 .-ريض اهلل عنه-شهيًدا يف حروب الردة 

 .-ريض اهلل عنه-فضيلة عاكشة بن حمصن  .19

ُ عليه وسلم-ض وحسن خلقه استعمال املعاري .20  .حيث لم يقل للرجل اآلخر: لست منهم -صىل اَّلله

 .سد اذلرائع ئلال يقوم من ليس أهاًل فرُيدُّ  .21

 .العمل بالكتاب والسنة مقدم ىلع لك مذهب .22
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 .إن من أحرز هذه اخلصائل األربع املذكورة يف احلديث فقد حقق اتلوحيد ودخل اجلنة .23

 املراجع:املصادر و

زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(،  صحيح ابلخاري، املحقق: حممد-
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، -بريوت.  -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق -ه. 1422الطبعة: األوىل، 

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: -م. 2001 -ه 1422، الطبعة: األوىل، دار العاصمة، الرياض
 .م2003 - ـه1424اخلامسة، 

   (3396) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < املسح ىلع اخلفني اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: أي يف صحبته، واكن ذلك باملدينة -صىل اهلل عليه وسلم-كنت مع انليب  •

أ : غسل الوجه، ثم ايلدين إىل املرفقني، ثم مسح الرأس واألذنني، ثم غسل الرجلني إىل الكعبني •  .تىوىضه

يه : أمر يده ىلع اخلفني مبلولة باملاء • ح ىلع ُخفه سى  ..واخلف: هو ما يلبس ىلع القدم ساترا هلا من جِلومى

 :فوائد احلديث
ساعة حيسب ابتداؤها  24مرشوعية املسح ىلع اخلفني، ومدة املسح ىلع اخلفني يف السفر ثالثة أيام بليايلها، ومدة املسح للمقيم يوم ويللة أي  .1

 .يف السفر أو احلرض، من املسحة األوىل

ت املسح ىلع اخلفني من لك حدث أصغر يف أحاديث كثرية، أما احلدث األكرب املوجب للغسل املسح ىلع اخلفني بعد الوضوء من ابلول، وثب .2
األكرب، اكجلنابة فال يكىف فيه املسح ىلع اخلفني، بل البد من االغتسال، أما اجلبرية واجلروح املعصوبة فإنه يمسح عليها من احلدثني األصغر و

 .فال تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر األعضاء الصحيحةأما إذا اكن املسح يرضها أو خيىش منه الرضر 

 .مرشوعية املسح ىلع اخلفني يف الوضوء بدال عن غسل الرجلني، يعد من كمال ادلين اإلساليم ويرس رشائعه .3

نقل تفاصيل حياته  -وسلمصىل اهلل عليه -جواز قول اإلنسان للرجل العظيم: إنه بال؛ ألنه فعل اعدي ال يعد نقًصا وال عيبًا، بل من كماهل  .4
 .حىت قضاء احلاجة

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. عمدة األحاكم 1426بة الصحابة، اإلمارات، ، مكت1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

فبال،  -صىل اهلل عليه وسلم-كنت مع انلِب 
  أ، ومسح ىلع خفيهوتوض

Aku pernah bersama Nabi Muhammad -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lantas beliau 
buang air kecil kemudian beliau berwuḍu 
dan mengusap kedua khuffnya (alas kaki 

yang terbuat dari kulit). 

 :احلديث .833
كنُت »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان 

ح  -صىل اهلل عليه وسلم-مع انليب  سى أ, ومى , وتوىضه فبىالى
يه  «.ىلع ُخفه

** 

833. Hadis: 

Dari Hużaifah bin al-Yamān -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata: "Aku pernah bersama Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lantas beliau buang air kecil 

kemudian beliau berwuḍu dan mengusap kedua 

khuffnya (alas kaki yang terbuat dari kulit)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه اكن مع  -ريض اهلل عنه-خيرب حذيفة بن ايلمان 
، وذلك يف املدينة، -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ه، أن يقيض حاجت -صىل اهلل عليه وسلم-فأراد انليب 

فأىت زبالة قوم خلف حائط، فبال وتوضأ ومسح ىلع 
خفيه، واكن وضوؤه بعد االستجمار، أو االستنجاء، 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-كما يه اعدته 

** 

Hużaifah bin al-Yamān -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan bahwa dirinya pernah bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, waktu itu di 

Madinah. Lantas beliau hendak buang hajat. Beliau 

mendatangi tempat sampah di belakang kebun. Beliau 

buang air kecil dan berwuḍu serta mengusap kedua 

sepatu botnya. Wuḍu beliau dilakukan setelah 

beristijmar atau beristinja sebagaimana kebiasaan 

beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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، دار 2ط من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط،
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1زهري بن نارص انلارص، طه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد  1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3075) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

175 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < صفة احلج اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-أسامة بن زيد بن حارثة  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
فىة إىل مزدلفة • رى عى : سار من عى  .دىفى

نىقى : سري منبسط يتحرك به عنق انلاقة ليس ِسيًعا وال بطيئًا •  .العى

ة : املاكن املتسع • ْجوى  .الفى

 .نىصه : أِسع •

 :فوائد احلديث
يٍْد رديف انليب  .1 ة بن زى امى سى

ُ
، فهو أعلم انلاس بسريه، من عى -صىل اهلل عليه وسلم-كون أ ةى ِلفى فىةى إىل ُمْزدى  .رى

فىةى بسري فيه انبساط  .2 رى  .ال تباُطؤى فيه، وال خفةـ ئلال يؤذي غريه-مرشوعية ادلفع من عى

 .مرشوعية اإلِساع حال وجود سعة يف الطريق .3

 ." اإلِساع يف مواضع اإلِساع ال ينايف قوهل: "عليكم بالسكينة .4

 -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل  كيف
يسرُي ِحنَي َدَفَع؟ قال: َكن يَسرُي الَعَنَق، فإذا وجد 

َوة  نَصب   فَجي
 

Bagaimana Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- berjalan ketika berangkat dari 
Arafah ke Muzdalifah?" Ia menjawab, 

"Beliau berjalan sedang-sedang saja. Jika 
menemukan tempat lapang, beliau berjalan 

dengan cepat. 

 :احلديث .834
بىرْيِ قال:  ةى بن الزُّ يٍْد »عن ُعْروى ُة بن زى امى سى

ُ
وأنا -ُسئل أ

 -صىل اهلل عليه وسلم-كيف اكن رسول اهلل  -جالس
ًة  ، فإذا وجد فىْجوى نىقى ىسرُي العى ؟ قال: اكن ي عى فى يسرُي ِحنيى دى

 «.نىصه 

** 

834. Hadis: 

Dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, "Usamah bin Zaid 

ditanya - saat itu aku sedang duduk - "Bagaimana 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berjalan ketika 

berangkat dari Arafah ke Muzdalifah?" Ia menjawab, 

"Beliau berjalan sedang-sedang saja. Jika menemukan 

tempat lapang, beliau berjalan dengan cepat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يٍْد  ة بن زى امى سى
ُ
-رىديف انليب  -رًض اهلل عنهما-اكن أ

. فاكن  -صىل اهلل عليه وسلم ةى ِلفى فىة إىل ُمْزدى رى من عى
فُسئل  - عليه وسلمصىل اهلل-أعلم انلاس بسري انليب 

اط  نىق، وهو: انبسى عن صفته، فقال: اكن يسري العى
السري ويرسه يف زمحة انلاس، ئلال يؤذي به، فإذا وجد 
ة ليس فيها أحد من انلاس حرك دابته، فأِسع  فُرْجى

 .قلياًل؛ لعدم وجود األذية يف اإلِساع حينئذ

** 

Usamah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu-ma membonceng 

di belakang Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dari Arafah ke Muzdalifah. Dia adalah orang 

yang paling tahu tentang langkah jalan Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas ia 

ditanya mengenai sifat jalan beliau. Ia menjawab, 

"Beliau berjalan pertengahan, yaitu berjalan dengan 

santai dan ringannya saat orang-orang berjejalan agar 

tidak mengganggu. Jika beliau menemukan celah 

lapang tanpa ada seorang manusia pun, maka beliau 

menggerakkan kendaraannya lalu berjalan dengan 

sedikit cepat karena tidak adanya gangguan dalam 

berjalan cepat saat itu. 
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 .بأصحابه -سلمصىل اهلل عليه و-رفق انليب  .5

 .يف أفعاهل -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع متابعة انليب  -ريض اهلل عنهم-حرص السلف  .6

 ." ذكر ما يدل ىلع  تأكيد اخلرب؛ لقول عروة: " وأنا جالس .7

 .أن من حسن اتلعلم أن يوجه السؤال إىل أقرب انلاس علما به وإحاطة .8

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
لعارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة ا

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة1426
بن إسماعيل  ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

ه. صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: 1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4539) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-كيف َكن رسول اهلل 
  يغسل رأسه وهو حمرم؟

Bagaimana dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- membasuh kepala ketika 

beliau sedang ihram?" Maka Abu Ayyub 
menyingkap kain penutup dengan 

tangannya sehingga kepalanya nampak 
olehku, lalu dia berkata kepada seseorang 

yang mengucurkan air kepadanya; 
"Kucurkanlah air itu!" Maka orang itu 

mengucurkan air ke kepalanya, lalu dia 
menggerak-gerakkan kepalanya dengan 

kedua tangannya, lalu menarik tangannya 
ke depan dan ke belakang, Kemudian ia 
berkata: "Begitulah aku pernah melihat 

beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mandi." 

 :احلديث .835
ريض -عن عبد اهلل بن حنني أن عبد اهلل بن عباس 

ةى -اهلل عنهما مى ْرى ِر بِْن خمى الِْمْسوى  -ريض اهلل عنهما- ، وى
بْوىاِء:  فقال ابن عباس: يغسل الُْمْحِرُم 

ى
اختلفا بِاأْل

رأسه.   وقال الِْمْسوىر: ال يغسل رأسه.     قال: فأرسلين 
 -ريض اهلل عنه-ابن عباس إىل أيب أيوب األنصاري 

، وهو يسرت بثوب،  ْرنىنْيِ ْدتُُه يغتسل بني الْقى فوىجى
لهْمُت عليه، فقال: من  هذا؟ فقلت: أنا عبد اهلل بن فىسى

، أرسلين إيلك ابن عباس، يسألك: كيف اكن  ُحنىنْيٍ
يغسل رأسه وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ُه، حىت 
ى
أ طى

ْ
أ حُمِرٌم؟ فوضع أبو أيوب يده ىلع اثلوب، فىطى

ا يل رأسه، ثم قال إلنسان يىُصبُّ عليه املاء: اْصبُْب،  بىدى
به ىلع رأسه، ثم حى  رهكى رأسه بيديه، فأقبل بهما فىصى

. ثم قال: هكذا رأيته  ْدبىرى
ى
 -صىل اهلل عليه وسلم-وىأ

فقال املسور البن عباس: الى »ويف رواية: «. يغتسل
اِريكى أبًدا مى

ُ
 «.أ

** 

835. Hadis: 

Dari Abdullah bin Hunain: Bahwa Abdullah bin ‘Abbas 

dan Al-Miswar bin Makhramah berselisih pendapat 

ketika keduanya berada di Abwa’; Ibnu ‘Abbas berkata, 

Orang yang sedang ihram membasuh kepalanya. 

Sedangkan Al-Miswar berkata, Orang yang sedang 

ihram tidak boleh membasuh kepalanya. Ia berkata 

(Abdullah bin Hunain): Maka Ibnu 'Abbas mengutusku 

kepada Abu Ayyub al-Anshari. Lalu Aku jumpai dia 

sedang mandi di bawah dua pohon dan dia berlindung 

di balik kain. Maka aku memberi salam kepadanya. Dia 

bertanya: "Siapa itu?". Aku jawab: "Aku Abdullah bin 

Hunain, Ibnu 'Abbas mengutusku kepadamu untuk 

menanyakan, bagaimana dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- membasuh kepala ketika beliau 

sedang ihram?". Maka Abu Ayyub menyingkap kain 

penutup dengan tangannya sehingga kepalanya 

nampak olehku, lalu dia berkata kepada seseorang 

yang bertugas mengucurkan air kepadanya; 

"Kucurkanlah air itu". Maka orang itu mengucurkan air 

ke kepalanya, lalu dia menggerak-gerakkan kepalanya 

dengan kedua tangannya, lalu menarik tangannya ke 

depan dan ke belakang, Kemudian ia berkata: 

"Begitulah aku pernah melihat beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- mandi." Dan dalam suatu riwayat 

disebutkan: “Lalu Al-Miswar berkata kepada Ibnu 

‘Abbas, Aku tidak akan mendebatmu selamanya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الِْمْسوى  ةى حتاور عبداهلل بن عباس وى مى ْرى ريض -ِر بِْن خمى
يف الُغسل للُمحرم هل يغسل املحرم رأسه  -اهلل عنهم

أم ال وموضع الشبهة فيه أنه لو حرك شعر رأسه 

** 

Abdullah bin ‘Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah -

raḍiyallāhu 'anhu-ma sedang asyik berdiskusi soal 

mandi bagi orang yang ihram; apakah orang yang 

ihram membasuh kepalanya ataukah tidak. Dan letak 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تهاد واتلقليدالفقه وأصوهل < أصول الفقه < االج اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اء : موضع بني مكة واملدينة، يسىم اآلن: "اخلريبة •  ."األبْوى

رنىان : العمودان الذلان تشد فيهما اخلشبة، اليت تعلق عليها بكرة ابلرئ •  .القى

أه : أي: أنزل اثلوب اذلي يسرته حىت أظهر لعبداهلل بن حنني • أطى  .رأسه طى

 .أقبل بهما : أي: بيديه، بدأ بهما من مقدم رأسه •

 .أدبر : ردهما من مؤخره إىل مقدمه •

اِريكى : أجادلك • مى
ُ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .جواز غسل املحرم رأسه، وحتريكه بيديه .1

 .جواز إمرار ايلد ىلع شعر الرأس بالغسل إذا لم ينتف شعراً، ويسقطه .2

 .جواز املناظرة يف املسائل الرشعية إلظهار احلق .3

 .ول خرب الواحد يف املسائل ادلينية، وأن العمل به سائغ شائع عند الصحابةقب .4

 .الرجوع إىل انلصوص الرشعية عند االختالف، وترك االجتهاد والقياس عندها .5

 .جواز توكيل اثلقة يف السؤال عن العلم وقبول خربه فيه .6

ُقل: هل اكن يغسل رأسه ِعلم ابن عباس السابق باحلكم الرشيع وهلذا جاء السؤال: كيف اكن يغسل .7  .رأسه ولم يى

 .جواز إلقاء السالم ىلع املتطهر يف وضوء أو غسل، وحمادثته عند احلاجة .8

 .جواز االغتسال أمام انلاس، إذا اكن مستور العورة .9

ألمكن أن يكون متسبباً يف سقوط بعض الشعر، 
ريض اهلل -فأرسال عبداهلل بن حنني إىل أيب أيوب 

، فوجده يغتسل، فقال هل أرسلين إيلك ابن -عنه
عليه الصالة -ك كيف اكن رسول اهلل عباس يسأل

يغتسل، فقال لذلي يصب عليه املاء:  -والسالم
اصبُْب. بعد أن طأطأ اثلوب اذلي يسرته، حىت بدا 
رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: 

يفعل.  -صىل اهلل عليه وسلم-هكذا رأيت رسول اهلل 
ه عبد اهلل فلما جاء الرسول وأخربهما بتصويب ما رآ

ُر -واكنوا يطلبون احلق-بن عباس  ريض -، رجع الِْمْسوى
، واعرتف بالفضل لصاحبه، فقال: ال -اهلل عنه

اِريكى أبداً  مى
ُ
 .أ

syubhat (kesamaran/ketidak jelasan hukum) di 

dalamnya adalah apabila ia menggerakkan rambut 

kepalanya maka bisa menjadi sebab rontoknya 

sebagian rambut tersebut. Lalu Abdullah bin Hunain 

datang kepada Abu Ayyub, dan ia mendapatinya 

sedang mandi, maka ia berkata kepadanya: Ibnu 

‘Abbas mengutusku untuk bertanya kepadamu 

bagaimana dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mandi, Lalu Abu Ayyub berkata kepada orang 

yang mengucurkan air untuknya “kucurkanlah!” Setelah 

ia menyingkap kain yang menutupinya, hingga tampak 

kepalanya, kemudian ia menggerakkan kepalanya 

dengan kedua tangannya, lalu ia meratakannya ke 

depan dan ke belakang, kemudian ia berkata: begitulah 

aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melakukannya. Maka tatkala Rasul datang dan 

menginformasikan tentang kebenaran pendapat 

Abdullah bin ‘Abbas –sedang mereka pencari 

kebenaran-, maka Al-Miswar ruju’ (kembali pada 

kebenaran) dan mengakui keutamaan kawannya, lalu 

ia berkata: Aku tidak akan mendebatmu selamanya. 
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 .استحباب التسرت وقت الغسل، فإن خاف من ينظر إيله وجب السرت .10

 .جواز االستعانة يف الطهارة بالغري .11

 ة الرجل نفسه ملن قال هل من أنت؟أن األوىل تسمي .12

 .سلوك طريق اتلعليم بالفعل؛ ألنه أقرب للفهم وأرسخ يف اذلهن .13

 .االعرتاف للفاضل بفضله .14

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
لعالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري ا

ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم: نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة  1426
ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل 1426م، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: اإلحاك

: ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

   (4528) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < الرضاع اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عقبة بن احلارث  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ."زينب" كما يف سنن النسايئ أم حيىي : صحابية اسمها •

 .كيف : تصنع بها •

 .وقد زعمت : املرأة السوداء •

 :فوائد احلديث
 .أنه إذا ثبت الرضاع املحرم بني الزوجني، انفسخ نكاحهما .1

 أن الرضاع يثبت، وترتتب أحاكمه بشهادة امرأة واحدة .2

، فإذا وفيه إثبات القاعدة الرشعية العامة ويه: )يثبت تبعا ماال يثبت استقالال(، ووجهه أن شهادة املرأة ال تكيف يف فسخ انلاكح ويف الطالق .3
 .شهدت بالرضاع، ثبت حكمه، فيثبت فسخ انلاكح تبعا هل

ْداًل، لقوهل: "أمة" وال بد يف الشهود ُكهم من ا .4  .لعدالة، وانتفاء اتلهمةقبول شهادة الرقيق إذا اكن عى

 Bagaimana (lagi), ia mengaku bahwa ia  كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟
telah menyusui kalian berdua? 

 :احلديث .836
أنه »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن احلارث 

ة سوداء، ت مى
ى
زوج أم حيىي بنت أيب إهاب، فجاءت أ
صىل اهلل -فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنيب 

يُْت -عليه وسلم تىنىحه . قال: فأعرض عين. قال:  فى
فذكرت ذلك هل. قال: كيف وقد زعمت أن قد 

 «.أرضعتكما؟!

** 

836. Hadis: 

Dari ‘Uqbah bin al-Hāriṡ -raḍiyallāhu 'anhu-, secara 

marfū', “Bahwa ia menikah dengan Ummu Yahya binti 

Abi Ihāb. Lalu datanglah seorang budak perempuan 

hitam yang mengatakan: ‘Aku telah menyusui kalian 

berdua.’ Maka aku pun menyampaikan hal itu kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia (Uqbah) berkata, 

"beliau berpaling dariku". Dia (Uqlbah) berkata lagi: 

Aku pun mendekati beliau, lalu aku menyebutkan hal 

itu kepada beliau. Beliau berkata, “Bagaimana (lagi), ia 

mengaku bahwa ia telah menyusui kalian berdua”!? 

 يحصح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ج عقبة بن احلارث أم حيىي بنت أيب إهاب  تزوه
فجاءت أمة سوداء فأخربته أنها قد أرضعته وأرضعت 

صىل -زوجه، وأنهما أخوان من الرضاعة. فذكر للنيب 
قوهلا، وأنها اكذبة يف دعواها. فقال  -اهلل عليه وسلم

منكرا عليه رغبته يف  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
: كيف لك بذلك، -ها، مع شهادة هذه األمةابلقاء مع

 .وقد قالت هذه املرأة ما قالت، وشهدت بما علمت؟

** 

'Uqbah bin al-Hāriṡ menikahi Ummu Yahya bintu Abi 

Ihāb, lalu seorang budak perempuan hitam datang 

mengabarinya bahwa ia telah menyusui ‘Uqbah dan 

menyusui istrinya, dan bahwa mereka berdua adalah 

saudara sesusuan. Ia pun menyampaikan perkataan 

budak itu kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

bahwa budak itu bohong dalam pengakuannya. Maka 

Nabi -shallallahu ‘alaih wa sallam- bersabda -

mengingkari kehendak ‘Uqbah untuk tetap bersama 

dengan istrinya- padahal sudah ada kesaksian budak 

wanita tersebut: “Bagaimana engkau melakukan hal 

itu, padahal budak wanita itu telah mengatakan apa 

yang ia katakan, dan dia bersaksi sesuai dengan apa 

yang ia ketahui?” 
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دِّ ادلنيا وعذاب اآلخرة، ألن العلم رشط يف إقامة احلدود، ووعيد اهلل ىلع العامدي .5  .نأن وطء الشبهة ال يوجب شيئاً، وصاحبه معذور عن حى

 .جواز إعراض املفيت يلنبه املستفيت ىلع أن احلكم فيما سأهل الكف عنه .6

 .جواز تكرار السؤال ملن لم يفهم املراد .7

ينبِغ حفظ الرضاع وضبطه، يف حينه، وكتابته.فيحفظ من رضع منه ودله، ومن شاركه يف الرضاع، ومن رضع من بلنه، ويبني مقدار الرضاع،  .8
 .ووقته، حىت ال تقع املشالكت بعد انلاكح، فيحصل اتلفرق وانلدم، وتشتت األوالد، واألسف ىلع املايض، وغري ذلك من املفاسد الكثرية

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم  -ه. 1422اري؛ عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخ -
تيسري  -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -ه.  1417الرياض، الطبعة األوىل، -الكتب

خالصة  -ه، 1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-العالم رشح عمدة األحاكم
 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الالكم رشح عمدة األحاكم

   (5861) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأمومال اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد

 .الرواية األوىل: متفق عليها. والرواية اثلانية: رواها مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-انلعمان بن بشري اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

نب صفوفَكم أو ْلخالَِفنب اهلُل بني  لَتَُسوُّ
  وُُجوِهكم

Hendaknya kalian meluruskan barisan-
barisan kalian (ketika salat) atau Allah 

akan menimpakan perselisihan di antara 
kalian. 

 :احلديث .837
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن انلعمان بن بشري 

نه اهلل بني وُُجوِهُكم» اِلفى ُخى نه ُصُفوفىُكم أو يلى وُّ «. لىتُسى
 -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »ويف رواية: 

اح، حىته  وِّي بها الِقدى ا يُسى مى نه
ى
أ نىا، حىت كى وِّي ُصُفوفى يُسى

ام، حىتىّ إِذى  قى ج يوًما فى رى نُه، ثم خى لْنىا عى قى ْن قد عى
ى
ا رأى أ

درُُه، فقال:  ى رىُجاًل بىاِديًا صى
ى
أ ، فىرى ُ ربِّ ا اكد أن يُكى إِذى

نه اهلل بني  اِلفى ُخى نه ُصُفوفىُكم أو يلى وُّ ِعبىادى اهلل، لىتُسى
 «.وُُجوِهُكم

** 

837. Hadis: 

Dari Nu'mān bin Basyīr -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Hendaknya kalian meluruskan barisan-barisan 

kalian (ketika salat) atau Allah akan menimpakan 

perselisihan di antara kalian." Dalam riwayat lain 

disebutkan: "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meluruskan barisan-barisan kami hingga seolah-olah 

beliau meluruskan anak panah sampai beliau melihat 

kami sudah memahami apa yang diperintahkannya. 

Lantas suatu hari beliau keluar lalu berdiri hingga ketika 

hampir bertakbir, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki 

membusungkan dadanya, beliau bersabda:, "Wahai 

hamba Allah, hendaknya kalian meluruskan barisan-

barisan kalian atau Allah akan menimpakan 

perselisihan di antara kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نهه إن لم تعدل الصفوف  - عليه وسلمصىل اهلل-أكد 
ه
أ

وتسوى فليخالفنه اهلل بني وجوه اذلين اعوجت 
صفوفهم فلم يعدلوها، وذلك بأنه حينما يتقدم 
بعضهم ىلع بعض يف الصف، ويرتكون الفرجات 

يعلم أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-بينهم. واكن 
بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده، حىت ظن 

أنهم قد عرفوا وفهموا، ويف  -صىل اهلل عليه وسلم-
إحدى الصلوات رأى واحدا من الصحابة قد بدا 

صىل اهلل -صدره يف الصف من بني أصحابه، فغضب 
وقال "لتسون صفوفكم أو يلخالفن  -عليه وسلم

 ."اهلل بني وجوهكم

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menegaskan 

bahwa jika barisan-barisan tidak lurus dan rata, niscaya 

Allah akan menimpakan perselisihan di antara orang-

orang yang barisannya bengkok lalu tidak 

meluruskannya. Hal ini terjadi ketika seseorang maju 

dari sebagian yang lain dalam barisan dan membiarkan 

ada ruang kosong di antara mereka. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajari para sahabatnya 

dengan ucapan dan membinanya dengan perbuatan, 

hingga beliau meluruskan mereka dengan tangannya 

sampai beliau menduga bahwa mereka sudah tahu dan 

paham. Dalam salah satu salatnya, beliau melihat 

seorang lelaki membusungkan dadanya di barisan di 

antara para sahabatnya, beliau pun marah dan 

bersabda: "Hendaknya kalian meluruskan barisan-

barisan kalian atau Allah akan menimpakan 

perselisihan di antara kalian.". 
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 :معاين املفردات
نه  • وُّ نلىتُسى  .ُصُفوفىُكم : الالم للقسم، واملعىن: واهلل لتسُوّ

ُ : يلوقعن اخلالف • نه اَّلله اِلفى ُخى ْو يلى
ى
 .أ

 .بىنيى وُُجوِهُكم : بني وجهات نظركم؛ فيكون للك وجهة وتتفرقوا •

نىا : يقوم بتسويتها، وكيفية ذلك: بمسح املناكب، وحيصل ذلك بتفقد صفوف املصلني من ناحية • وِّي ُصُفوفى إىل ناحية مع مسح اإلمام لصدور  يُسى
 .املصلني ومناكبهم

ا : تسويته تبلغ إىل ما يشبه هذه الغاية • نهمى
ى
أ ىته كى  .حى

احى : "القداح": سهام اخلشب حني تنحت وتربى، ويبالغ يف تسويتها وتعديلها، يعىن أنهم يكونون  • ىلع نسق  -يف اعتداهلم واستوائهم-الِْقدى
 .واحد

لْنىا : أي فهم • قى  .نا ما أمرنا به من التسويةعى

دى : قارب •  .اكى

 .فقام : وقف يف ماكن صالته •

ْدرُُه : بارًزا وظاهًرا عن الصف •  .بىاِديًا صى

 .أو : للتقسيم، أي أن أحد األمرين الزم، فال خيلو احلال من أحدهما •

ى : أبرص •
ى
 .رىأ

ِ : ناداهم بهذا الوصف تذكرًيا هلم؛ يللزتموا بما تقتضي •  .ه العبوديةِعبىادى اَّلله

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من لك ما يوقع اتلباغض واتلنافر .1

 .ظاهر احلديث، وجوب تعديل الصفوف، وحتريم تعوجيها، للوعيد الشديد .2

بإقامة الصفوف، فقد اكن يتوىل تعديلها بيده الكريمة وهذا يدل ىلع أن تسوية الصفوف من وظيفة  -صىل اهلل عليه وسلم-شدة اهتمامه  .3
 .اإلمام

 .س العمل، فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل خمالفة صفوفهماجلزاء من جن .4

 .غضب انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اختالف الصف، فيقتيض احلذر من ذلك .5

 .جواز الكم اإلمام فيما بني اإلقامة والصالة ملا يعرض من احلاجة .6

د من تأديته ملهامه يف تسوي .7 كه
ى
 .ة صفوف املأمومنييتحتىّم ىلع اإلمام أن ال يُكربِّ حىته يىتأ

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
تنبيه األفهام رشح  ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
ه. صحيح 1408، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت2دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3085) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < فضل احلج والعمرةالفقه وأ اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نىرى : نعتقد •

 .لكن : األرجح يف ضبطها أن تكون بضم الاكف ىلع أنها خطاب للنسوة، واملعىن أي اذلي يناسبكن احلج املربور •

 .قبول اذلي ال خيالطه يشء من اإلثممربور : امل •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-أنه احلجه ِمْن أفضل اجلهاد وأنه من سبيل اهلل  .1

 .احلجُّ للنِّساء أفضُل من اجلهاد .2

 .أنه األعمال تتفاضُل وتتفاوت حبسب العامل .3

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -كثري رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل  -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن -امع الصحيحاجل–صحيح ابلخاري  -ه. 1407مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 
 .ه1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري.  

   (2759) الرقم املوحد:

 Bagi kalian (kaum wanita) jihad yang  لَُكنب أفضل اجلهاد: حج مِّبور
paling utama adalah haji mabrur 

 :احلديث .838
قالت:  قُلُت: يا رىُسولى  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

اهلل، نىرىى اجلهادى أفضلى العمل، أفال جُناِهد؟ فقال: 
 .«ُكنه أفضُل اجلهاِد: حجي مربورلى »

** 

838. Hadis: 

Dari Aisyah -Raḍiyallāhu 'anha- berkata, Aku bertanya, 

"Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad 

adalah amal yang paling utama, apakah kami boleh 

berjihad?" Beliau menjawab, "Bagi kalian (kaum 

wanita) jihad yang paling utama adalah haji mabrur." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

والنساُء  -ريضى اهلل عنها-اكنت أم املؤمنني اعئشُة 
معها يعتقدن أنه أفضل األعمال وأكرثها أجراً اجلهاد 

ُهنه  دى عليه -يف سبيل اهلل ومقاتلة األعداء، فأرشى
إىل جهاٍد أفضل يف حقهن من  -الصالة والسالم

ى احلجُّ  القتال، وهو احلج اذلي ال إثم خيالطه، ُسيمِّ
جهاٌد للنفس، وفيه بذٌل للمال وطاقة جهاداً ألنه 

 .ابلدن

** 

Ummul Mukminin Aisyah -Raḍiyallāhu 'Anha- dan para 

wanita yang bersamanya meyakini bahwa amal yang 

paling utama dan paling banyak pahalanya adalah 

jihad di jalan Allah dan memerangi musuh. Lantas 

Rasulullah - Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam - 

menunjukkan kepada mereka amal yang paling utama 

bagi mereka, yaitu haji yang tidak dicampuri dengan 

dosa. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

  ة ُُكَُّها ََميُطوَمةلَك بها يوم القيامة َسبيُعمائَِة نَاق
Dengan unta inilah, maka untukmu tujuh 
ratus ekor unta yang sudah dikekang pada 

hari kiamat. 

 :احلديث .839
قال: جاء رجل إىل  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود 

ٍة، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  ُْطومى بناقة خمى
ه صىل اهلل علي-هذه يف سبيل اهلل، فقال رسول اهلل 

لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ُكها »: -وسلم
ةٍ  ُْطومى  «.خمى

** 

839. Hadis: 

Dari Abu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 

"Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan membawa seekor 

unta yang sudah dikekang. Ia berkata, "Unta ini untuk 

di jalan Allah." Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Dengan unta inilah, maka untukmu tujuh 

ratus ekor unta yang sudah dikekang pada hari kiamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بناقة  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب 
ْشُدودٌة حِبىبل، وهو قريب من الزمام  ٌة، أي مى ُْطومى خمى
دُّ به انلاقة، فقال الرجل: يا رسول اهلل، هذه يف  اليت تُشى

ِبيِل اهلل، أي أوقفها يف اجلهاد يف سبيل اهلل  -تعاىل-سى
"لك بها : -صىل هلل عليه وسلم-، للغزو بها.   فقال هل 

بُْعمائىِة نىاقة "؛ وذلك ألن اهلل  يُضاعف  -تعاىل-سى
بعمائة ِضعف إىل أْضعىاف  احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سى

ثىل اذلين ينفقون -تعاىل-كثرية، كما يف قوهل  : )مى
مثىِل حبة أنبتت سبع سنابل يف  أمواهلم يف سبيل اهلل كى
لك سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف ملن يشاء واهلل 

ٌة " فائدة 261سع عليم(]ابلقرة:وا ُْطومى ا خمى [. قوهل: "ُُكُّهى
اخِلطام: زيادة تمكن صاحبها من أن يعمل بها ما 
أراد، وهذا من حسن اجلزاء، فكما أن هذا الرجل جاء 

ْشُدوٌد  -صىل اهلل عليه  وسلم-بناقته إىل انليب  مى
ْشُدوٌد  عليها باخِلطام، جزاه اهلل بسبعمائة ناقة ُكها مى

ليها باخِلطام؛ ويلعلم من ينفق يف ادلنيا أن لك زيادة ع
يقدمها سيحزى بها، واخلطام هل قيمة ومجال وزيادة يف 

 .انلاقة

** 

Makna hadits: Seorang lelaki datang kepada Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan 

membawa seekor unta yang sudah diberi tali kekang." 

Yakni, diikat dengan tali. Yaitu menyerupai tali kendali 

yang digunakan untuk mengikat unta. Lelaki itu 

berkata, "Wahai Rasulullah, unta ini sumbangan untuk 

di jalan Allah." Yakni, aku wakafkan unta ini untuk jihad 

di jalan Allah Ta'ala agar dipakai berperang sambil 

menungganginya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam bersabda kepada lelaki itu, "Dengan unta inilah, 

maka untukmu tujuh ratus ekor unta yang sudah 

dikekang pada hari kiamat (yang sama -edit)," Hal ini 

karena Allah Ta'ala melipatgandakan kebaikan sepuluh 

sampai tujuh ratus kali lipat sampai kelipatan yang 

banyak. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, 

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di 

jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh 

tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah 

melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan 

Allah Mahaluas, lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-

Baqarah: 261). "yang sudah dikekang semuanya," 

Manfaat tali kendali yaitu memungkinkan pemiliknya 

menggunakannya sesuai kehendaknya, dan ini 

termasuk sebaik-baik balasan. Sebagaimana lelaki 

tersebut datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam sambil membawa untanya yang 

sudah diikat dengan tali kekang, maka Allah pun 

membalasnya dengan tujuh ratus ekor unta yang 

semuanya sudah dikekang dengan tali kendali, agar ia 

bisa menggunakannya sesuai kehendaknya. Hal ini 

merupakan balasan yang setimpal. 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خمطومة : اخلطام، هو: احلبل اذلي يقاد به ابلعري، جيعل ىلع خطمه أي مقدم أنفه وفمه •

 .يامة بايلوم اآلخر؛ ألنه ال يوم بعدهالقيامة : هو ايلوم اآلخر اذلي حتاسب فيه اخلالئق، وسيم يوم الق •

 .سبيل اهلل : هو اجلهاد إذا أطلق يف انلصوص •

 :فوائد احلديث
 .الرتغيب باتلربع بما يستعان به ىلع القتال من فرس أو ناقة أو غري ذلك .1

 .تضاعف إىل سبعمائة ضعف -تعاىل-انلفقة يف سبيل اهلل  .2

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن،  -ه. 1407عرش، بريوت، الطبعة الرابعة -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1426الرياض، 

 ديلل -. 1392 اثلانية،: الطبعة بريوت –ادلين حيىي بن رشف انلووي: دار إحياء الرتاث العريب املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حميي 
اُل  -. بريوت-العريب الكتاب دار الشافيع، عالن بن ملحمد الصاحلني؛ رياض لطرق الفاحلني ائِدِ  الُمْعِلمِ  إِكمى وى  ايلحصيب موَس بن عياض ُمْسِلم بفى
اِعيل حيىْيى  ادلكتور: املحقق السبيت، -الصنعاين -سبل السالم -م.  1998 - ـه 1419الطبعة: األوىل،  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص - إِْسمى

 .انلارش: دار احلديث
   (3687) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َدييُت،  هي
َ
بَريُت؛ ما أ َتدي رِي َما اسي مي

َ
َبليُت من أ َتقي لَِو اسي

لَليت حي
َ
َي أَل   ولوال أن ميع الَهدي

Kalau aku bisa mengulang kembali apa 
yang telah lewat, aku tidak akan 

menyembelih, dan seandainya aku tidak 
membawa al-hadyu (hewan sembelihan), 

tentu aku akan bertahallul. 

 :احلديث .840
له »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  هى

ى
أ

وأصحابُه باحلج، وليس  -صىل اهلل عليه وسلم-انليبُّ 
ْدٌي غري انليب   -صىل اهلل عليه وسلم-مع أحد منهم هى

من ايلمن. فقال:  -ريض اهلل عنه-وطلحة، وقدم يلع 
له به انليب  هى

ى
ْهلىلُْت بما أ

ى
فأمر  -ىل اهلل عليه وسلمص-أ

أصحابه: أن جيعلوها  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
لُّوا، إال من اكن معه  ِ وا وحيى ُ عمرة، فيطوفوا ثم ُيقىرصِّ

ْقُطُر؟    ِدنىا يى حى
ى
ُر أ ْدي، فقالوا: ننطلق إىل ِمىًن وىذىكى الهى

ىِو  -صىل اهلل عليه وسلم -فبلغ ذلك انليب  فقال: ل
 
ى
يُْت ، ولوال اْستىْقبىلُْت من أ ْهدى

ى
ا اْستىْدبىْرُت ؛ ما أ ْمِري مى

ْت  كى ْحلىلُْت.   وحاضت اعئشة. فىنىسى
ى ْديى ألى أن ميع الهى

ُهرت  املنىاِسك ُكها، غري أنها لم تىُطْف بابليت. فلما طى
ِلُقونى حبج  وطافت بابليت قالت: يا رسول اهلل، تىنْطى

: وعمرة، وأنطلق حبج؟ فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر
 «.أن خيرج معها إىل اتلهنِْعيِم ، فاعتمرت بعد احلج

** 

840. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu `Anhuma, ia 

berkata: Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para 

sahabatnya berihram untuk haji, tidak ada seorangpun 

dari mereka yang memiliki hadyu (hewan sembelihan) 

selain Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan Thalhah. 

Sementara itu Ali Radhiyallahu `Anhu baru datang dari 

Yaman dengan membawa al-hadyu lalu berkata: “Aku 

berihram (berniat haji) sebagaimana Nabi berihram. 

Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan para sahabatnya agar menjadikan 

ihram mereka sebagai umrah, lalu merekapun 

melaksanakan thawaf, kemudian mencukur rambut, 

lalu bertahallul, kecuali mereka yang membawa al-

hadyu. Kemudian mereka berkata: “Apakah kami akan 

berangkat menuju Mina padahal kemaluan (dzakar) 

salah seorang dari kami menetes (karena baru usai 

berjimak dengan istri mereka -edit)? Hal ini kemudian 

sampai kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu 

beliau bersabda: “Kalau aku bisa mengulang kembali 

apa yang telah lewat, aku tidak akan menyembelih, dan 

seandainya aku tidak membawa al-hadyu (hewan 

sembelihan), tentu aku akan bertahallul." Dan Aisyah 

Radhiyallahu `Anha mengalami haidh sedangkan dia 

telah menuntaskan seluruh manasik kecuali thawaf di 

Ka`bah Baitullah. Ketika dia sudah suci, dia 

melaksanakan thawaf di Baitullah. Dia berkata: “Wahai 

Rasulullah, bagaimana kalian berangkat dengan niat 

haji dan umrah, sedangkan aku dengan niat haji saja?”. 

Maka beliau perintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar 

agar pergi bersama Aisyah Radhiyallahu `Anha ke 

Tan`im. Maka Aisyah Radhiyallahu `Anha 

melaksanakan umrah setelah melaksanakan haji. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يصف جابر بن عبد اهلل ريضى اهلل عنهما حجة انليب 
ليه وسلم بأنه وأصحابه أهلُّوا باحلج، ولم صىل اهلل ع

ْديى إال انليب صىل اهلل عليه وسلم  ىُسق أحٌد منهم الْهى ي
وطلحة بن عبيد اهلل ريضى اهلل عنه، واكن يلع بن أيب 
طالب ريضى اهلل عنه يف ايلمن، فقدم، ومن فقهه 

** 

Jabir bin Abdillah Radhiyallahu `Anhu mensifati haji 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau dan 

para sahabatnya berihram untuk haji, tidak ada 

seorangpun dari mereka yang membawa hadyu 

(hewan sembelihan) kecuali Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan Thalhah bin Ubaidillah. Dan Ali bin Abi 

Thalib baru tiba dari Yaman, berdasarkan 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أنواع النسك اتلصنيف:
  والكفارات الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < اهلدي

 .متفق عليه راوي احلديث:

أحرم وعلهق إحرامه بإحرام انليب صىل اهلل عليه 
، أمرهم انليب صىل اهلل عليه وسلم. فلما قدموا مكة

وسلم أن يفسخوا إحرامهم من احلج إىل العمرة، 
لُّوا  ويكون طوافهم وسعيهم للعمرة، ثم يقرصوا وحُيِ
اتلحلل الاكمل. هذا يف حق من لم يسق اهلدي. أما 

-ومنهم انليب صىل اهلل عليه وسلم فبقوا  -من ساقه 
ِمُروا  ىلع إحرامهم. فقال اذلين -بعد طوافهم وسعيهم

ُ
أ

: -متعجبني ومستعظمني-بفسخ حجهم إىل عمرة 
كيف نتحلل وجنامع أهلنا ثم ننطلق إىل "ِمىن" ُمِهلني 
باحلج، وحنن حديثو عهد بذلك؟. فبلغ انليّب صىل اهلل 
هم واستعظام ذلك يف نفوسهم،  اتلى عليه وسلم مقى
فطمأن أنفسهم بما هو احلق وقال: لو استقبلت من 

ْدىى اذلي منعين من  أمري ما استدبرت، ما ُسْقُت الهى
اتلحلل، وألحللت معكم. فرضيت أنفسهم 
واطمأنت قلوبهم. وحاضت اعئشة ريضى اهلل عنها 
قُْربى دخوهلم مكة، فصارت قارنة؛ اًلن حيضها منعها 
من الطواف بابليت، وفعلت املناسك ُكها غري 
الطواف والسيع. فلما طهرت وطافت بابليت طواف 

 نفسها يشء، إذ اكن أغلب الصحابة حجها، صار يف
قد فعلوا  -ومنهم أزواج انليب صىل اهلل عليه وسلم-

أعمال العمرة وحدها وأعمال احلج. ويه قد دخلت 
عمرتها يف حجها. فقالت: يا رسول اهلل، تنطلقون حبج 
وعمرة وأنطلق حبج؟. فطيهب خاطرها، وأمر أخاها 

فاعتمرت بعد عبد الرمحن أن خيرج معها إىل اتلنعيم، 
 .احلج

pemahamannya diapun langsung berihram dan 

mengaitkan ihramnya tersebut dengan ihram Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ketika mereka telah tiba di 

Makkah, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan mereka untuk merubah ihram haji 

mereka menjadi umrah, sehingga thawaf dan sa`i 

mereka adalah untuk ibadah umrah, kemudian 

mencukur rambut dan bertahallul dengan sempurna. Ini 

hanya berlaku khusus bagi mereka yang tidak 

membawa hadyu. Adapun bagi mereka yang 

membawanya –diantaranya adalah Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, maka mereka tetap dalam keadaan 

ihram mereka– setelah thawaf dan sa`i. Para sahabat 

yang diperintahkan untuk merubah ihram haji mereka 

menjadi umrah berkata,“Bagaimana bisa kami 

bertahallul dan menggauli istri-istri kami lalu berangkat 

ke Mina padahal kami adalah orang-orang yang 

berihram untuk haji, dan kami baru saja melakukan itu? 

Lalu perkataan mereka tersebut sampai kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan keheranan dalam hati 

mereka akan hal itu, kemudian beliau menenangkan 

mereka dengan kebenaran dan bersabda, “Kalau aku 

bisa mengulang kembali apa yang telah lewat, aku 

tidak akan menyembelih, dan seandainya aku tidak 

membawa al-hadyu, sudah pasti aku akan bertahallul 

bersama kalian”. Lalu merekapun ridha dan tenanglah 

hati mereka. Dan Aisyah mengalami haidh sebelum 

mereka memasuki Makkah, sehingga hajinya menjadi 

haji qiran; karena haidh menghalanginya untuk 

melakukan thawaf di baitullah, dan ia melakukan 

seluruh manasik selain thawaf dan sa`i. Tatkala dia 

telah suci dan melakukan ibadah thawaf di baitullah 

untuk ibadah hajinya, terbesitlah sesuatu didalam 

dirinya, jika mayoritas para sahabat –termasuk istri-istri 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang lain- telah 

melakukan rangkaian amalan ibadah umrah dan haji 

secara terpisah, sementara ibadah umrah yang 

dilakukannya adalah bersamaan di dalam rangkaian 

ibadah hajinya. Kemudian dia berkata: “Wahai 

Rasulullah, bagaimana kalian berangkat dengan niat 

haji dan umrah, sedangkan aku dengan niat haji saja?”. 

Kemudian beliaupun menenangkan kekhawatirannya 

tersebut dan memerintahkan saudaranya yaitu 

Abdurrahman agar keluar bersama Aisyah ke Tan`im, 

lalu diapun melaksanakan umrah setelah haji. 
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  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
لى : أصل اإلهالل: رفع الصوت، واملراد به هنا: أحرم • هه

ى
 .أ
ْدٌي : أي يشء يُهدى إىل احلرم، من إبل أو بقر أو غنم •  .هى

ْهلىلُْت : أحرمت •
ى
 .أ

 .رشيقِمىنى : موضع قرب مكة، ويقال: بينه وبني مكة املكرمة ثالثة أميال، يزنهل احلجاج أيام الت •

 .يقطر : يقطر: يزنل منيا من مجاع أهله •

لمُت من قبل •  .استىقبلت : عى

 .من أمري : من شأين أو حايل •

يُْت : ما سقت اهلدي • ْهدى
ى
 .ما أ

ْت : تعبهدت. واملناسك: أفعال احلج • كى ىسى  .ن

ِلُقونى : تذهبون راجعني إىل املدينة •  .تىنْطى

 .طهرت : نظفت من احليض •

 .، وعمرة مستقلةحبج وعمرة : أي حج مستقل •

 ."اتلهنِْعيِم : موضع ىلع أربعة أميال من مكة يسىم اآلن: "مسجد اعئشة •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية سوق اهلدي .1

 . األفضل ملن حج قارنا أن يسوق معه اهلدي .2

ْدي يف حج أو عمرة؛ ألن أكرث الصحابة لم يسقه، ولكن جيب ىلع املتمتع والقارن هدي ولو بغري سوق .3  .ال جيب سوق الهى

 .مرشوعية رفع الصوت باتلهلِْبيىةِ  .4

 .مرشوعية تعيني النسك يف اتلهلِْبيىةِ  .5

 .جواز تعليق اإلحرام بإحرام الغري .6

 .أن اتلمتع أفضل األنساك؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر به من لم يسق اهلدي .7

 .مرشوعية فسخ نية احلج إىل العمرة ؛ يلصري متمتًعا .8

ْدييمنع فسخ نية احلج يف حال  .9  .سوق الهى

 .فقه يلع ريض اهلل عنه، فإنه حني لم يعرف أّي األنساك أفضل، علهقه بإحرام انليب صىل اهلل عليه وسلم .10

 .جواز املبالغة يف الالكم، الستيضاح احلقائق، وتبيني األمور .11

 .جواز تمين األمور الفائتة إذا اكنت من مصالح ادلين، ألنه رغبة يف اخلري، وندم عليه .12

 .صري من الشعر يف احلج والعمرة عبادة ونسك من املناسكأن اتلق .13

 .أن اتلقصري يف العمرة للمتمتع أفضل ؛ يلتوفر الشعر للحلق يف احلج .14

 .رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم وشفقته بأمته .15

 .جواز قول : "لو" إذا اكن بلفظ اإلخبار .16

 .امتناع الطواف بابليت ىلع احلائض حىت تىْطُهرى  .17

 .ائض أعمال احلج غري الطوافجواز فعل احل .18

 .أن املرشوع كون السيع بني الصفا واملروة بعد الطواف بابليت .19

 .أن املتمتع إذا لم يتمكن من إكمال العمرة قبل احلج وأدخل احلج عليها ، جاز هل أن يعتمر بعد احلج .20

 .نةأن املتمتعة إذا حاضت ولم تىْطُهْر قبل احلج ، فإنها تدخله ىلع العمرة وتصري قار .21

 .أن القارن يكفيه طواف واحد  وسيع  واحد حلجه وعمرته .22
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 .وجوب اإلحرام من احلل يف حق من أراد العمرة وهو يف احلرم .23

 .أن سوق اهلدي مانع من اتلحلل حىت ينحر يوم العيد .24

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية،  عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

جد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يو 1426
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ـه  خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن  1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
 ـهصحيح 1422 ـه صحيح ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

 ..بريوت –مسلم ، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4550) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < اجلنايات < القصاص اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يْته • مى ْفتىُه : رى ذى  .فىحى

ْدتىها وأتلفتها • يْنىُه : أفْسى تى عى
ْ
أ قى فى  .فى

 .ُجنىاٌح : إثمٌ  •

 :فوائد احلديث
الع ىلع أحوال انلاس يف مناِزهلم، وانلهظر إيلهم واالستماِع إىِل  .1 ِمِهمحتريم االطِّ  .الكى

لع بِِه ىلع أْحوىالِِهم .2 اُر العْضو اذلي يطه لى ذىلِك، وإِْهدى عى ْن فى ِة مى  .ُسُقوُط ُحْرمى

أ عينه وليس عليه إثٌم وال قىصاص .3 ْفقى نه لصاحب ابلىيِت أن يى
ى
 .أ

ارِه .4 تاج إىل إنْذى اِر ال حيى اِحبى ادله  .ظاِهُر احلديِث أنه صى

نلهْظر .5 مع؛ ألنهه ال ُيْمِكن دْفُعه اكى لسه ِر غىريه اكى  .أنهه ال يىلْتىِحق بِانلهظى

ار قد اْحتىاطى بِوُجود ساتِر .6 نْيِ انلهاِظِر أْن يكون صاِحب ادله اِر عى بْلى إِْهدى ُط قى  .يُْشرتى

ابِل فتحةى  .7 انِِب ابلاِب وال ُيقى ْن يىِقفى ىلعى جى
ى
ِذِن أ

ْ
 .ابلابيىنْبىِِغ لِلُمْستأ

نب رَُجًل  
َ
 -لَوي أ

 
رَأ وي قَاَل: امي

َ
ِ  -أ لََع َعلَييَك بَِغريي اطب

َنُه: َما ََكَن  َت َعيي
ي
َتُه ِِبََصاٍة، َفَفَقأ نَِك؛ فََحَذفي إذي

 َناح  َعلَييك جُ 
 

Seandainya seorang laki-laki -atau 
seseorang- mengintipmu tanpa seizinmu, 
lalu engkau melemparnya dengan kerikil 

hingga engkau membuat matanya 
tercungkil, maka engkau tak berdosa. 

 :احلديث .841
لو أن رجال »مرفواًع:  -ريض اهلُل عنه-عن أيب ُهريرة 

- 
ً
أ ْفتىُه اطه  -أو قال: اْمرى ذى ؛ فىحى لىعى عليك بغري إِْذنِكى

تى عينه: ما اكن عليك ُجنىاحٌ 
ْ
أ قى فى اٍة، فى  «.حبىصى

** 

841. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Seandainya seorang laki-laki -atau seseorang- 

mengintipmu tanpa seizinmu, lalu engkau 

melemparnya dengan kerikil hingga engkau membuat 

matanya tercungkil, maka engkau tak berdosa". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه إذا اطلع إنساٌن  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
 ىلع أحٍد بغري إذنه من وراء بابه، أو من فوق جداره،

أو غري ذلك، ففقأ عينه بأن يريم حصاة؛ فتصيب 
عينه، أو أن يطعن عينه حبديدة، فليس ىلع هذا 
املتِلف إثٌم وال قصاٌص؛ ألن انلاظر هو املتعدي 

 .واجلاين بفعله هذا

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

jika seseorang mengintip orang lain tanpa seizinnya 

dari balik pintunya, dari atas dindingnya atau dari 

tempat lain, lalu dia melemparkan kerikil dan mengenai 

matanya hingga tercungkil atau menusuk matanya 

dengan besi, maka ia tak ada dosa dan kisas bagi 

orang yang melakukan kerusakan tersebut. Sebab, 

orang yang memandang (mengintip) itu sendiri yang 

berlaku aniaya dan jahat dengan perbuatannya itu. 
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 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -1
إحياء الرتاث  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار -2ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة،  -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1414السلف، الطبعة: اثلانية تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء  -4ه. 1426اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

   (2989) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

رَان لِِح أجي لُوِك الُمصي   لِليَعبيِد الَممي

Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu-, dia 
berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bersabda, "Seorang budak yang 

dimiliki tuannya dan shalih memiliki dua 
pahala." Demi yang jiwa Abu Hurairah 

berada di tanganNya, seandainya bukan 
karena Jihad di jalan Allah, haji dan 

berbakti kepada ibuku, sungguh aku lebih 
suka jika diriku mati dalam keadaan 

sebagai budak. Muttafaq 'alaih 

 :احلديث .842
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

للعبد اململوك املصلح »: -صىل اهلل عليه وسلم
، واذلي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف «أجران

بيل اهلل واحلج، وبِرُّ أيم، ألحببت أن أموت وأنا س
 .مملوك

** 

842. Hadis: 

Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Seorang budak yang dimiliki tuannya dan shalih 

memiliki dua pahala." Demi yang jiwa Abu Hurairah 

berada di tanganNya, seandainya bukan karena Jihad 

di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibuku, sungguh 

aku lebih suka jika diriku mati dalam keadaan sebagai 

budak. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عىن احلديث: أي إذا أصلح العبد حاهل مع سيده؛ م
بأن قام بما وجب عليه من طاعته فيما يأمره به 
باملعروف وقام حبق اهلل تعاىل من أداء الواجبات 
واجتناب املنهيات، فإن هل األجر مرتني يوم القيامة. 
األول: أجر قيامه حبق سيده فيما وجب عليه. اثلاين: 

ىل فيما افرتضه اهلل عليه. و أجر القيام حبق اهلل تعا
بعد رواية احلديث: أقسم  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة 

باهلل أنه لوال اجلهاد يف سبيل اهلل واحلج وبرُّ أمه، 
تلمىن أن يكون عبدا مملواًك. إال أن اذلي يمنعه من 
ذلك: اجلهاد يف سبيل اهلل؛ ألن العبد ليس هل اخلروج 

عه حلاجته أو خوف للجهاد، إال بإذن سيده وقد يمن
هالكه. ولوال احلج تلمىن أن يكون عبدا مملواك؛ ألن 
العبد ليس هل اخلروج للحج إال بإذن سيده، فقد 
يمنعه من احلج حلاجته إيله.  ومما يمنعه من تمين 
العبودية، بِرُّ أمه وطاعتها؛ فإن طاعة السيد مقدمة 
ىلع طاعة وادلته وحقه أوكد من حقها؛ ألن لكه 

ه مملوكة لسيده، فله اتلرصف املطلق، وهذا مما منافع
 .قد يمنعه من القيام ىلع أمه وبرها وطاعتها

** 

Makna hadis: Yakni, jika seorang budak memperbaiki 

keadaannya bersama tuannya dengan melaksanakan 

kewajiban yang dibebankan padanya berupa patuh 

kepada tuannya dalam hal-hal yang diperintahkannya 

dengan cara yang ma'ruf, dan menunaikan hak Allah 

Ta'ala berupa melaksanakan berbagai kewajiban dan 

menjauhi segala larangan, maka baginya pahala dua 

kali lipat di hari kiamat. Pertama, pahala melaksanakan 

hak tuannya sebagaimana yang telah diwajibkan 

kepadanya. Kedua, pahala menunaikan hak Allah 

Ta'ala sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah 

kepadanya. Setelah Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu- 

meriwayatkan hadits ini, ia bersumpah atas nama Allah 

bahwasanya kalau bukan karena adanya jihad di jalan 

Allah, haji dan berbakti kepada ibunya, pasti ia 

berangan-angan menjadi budak sahaya. Hanya saja 

yang mencegahnya melakukan itu adalah jihad di jalan 

Allah. Sebab, seorang budak itu tidak wajib keluar 

untuk berjihad, kecuali seizin tuannya. Terkadang 

tuannya melarangnya karena butuh kepadanya atau 

khawatir binasa. "dan haji" yakni, seandainya bukan 

karena ada haji, pasti ia berangan-angan menjadi 

budak sahaya. Sebab, seorang budak sahaya tidak 

wajib untuk keluar menunaikan ibadah haji, kecuali 

seizin tuannya. Mungkin saja tuannya melarangnya 

untuk menunaikan ibadah haji karena butuh kepada 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < فضل احلج والعمرة اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل بر الوادلين

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .املصلح : إحسان العبادة وانلصح للسيد، ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من اخلدمة وغريها •

 :فوائد احلديث
 .مزيد الفضل للعبد املوصوف بتلك الصفة، ملا يدخل عليه من مشقة الرق .1

 .فضيلة اجلهاد واحلج وبر الوادلين، وخاصة األم .2

 .العبد ال جهاد عليه وال حج، وإن صح ذلك منه .3

 .إحسان العبد وانلصح لسيده الصالح يشمل .4

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه.  1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
تقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. نزهة امل -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ه. كنوز رياض الصاحلني، حلمد 1417األوىل، الرياض، الطبعة -صحيح مسلم، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422األوىل، 

 .ه1430الطبعة األوىل -بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا
   (3792) الرقم املوحد:

budaknya. "dan berbakti kepada ibuku." Yakni, yang 

menghalanginya untuk berangan-angan menjadi 

budak ialah karena bakti dan taat kepada ibunya. 

Sesungguhnya taat kepada tuan didahulukan daripada 

taat kepada ibunya dan hak tuan lebih kuat daripada 

hak ibunya. Sebab, segala manfaatnya adalah milik 

tuannya. Tuannya memiliki kewenangan mutlak 

mengaturnya. Ini tentu menghalanginya untuk berbakti 

dan taat kepada ibunya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام يوم الشك اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُموا : ال تسبقوا • ده  .ال تىقى

 . ا بني شعبان وشوال. سيم بذلك ؛ لشدة الرمضاء فيهرمضان : أي شهر رمضان ، وهو : م •

 .بيوم أو يومني : أي : بصوم يوم وال يومني ، وهو كذلك يف صحيح مسلم •

 .الصيام : اإلمساك بنية عن املفطرات يف نهار الصيام •

 .اكن يصوم : أي اكن من اعدته أن يصوم •

 .صوًما : أي :صوما معينا : كصوم يوم االثنني واخلميس مثال •

 .فىلْيىُصْمُه : أي : فليصم ذلك الصوم املعني ، وإن صادف ما قبل رمضان بيوم أو يومني •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومني .1

 .جواز سبقه بثالثة أيام فأكرث .2

ة يف ذلك ملن صادف قبل رمضان هل اعدة صيام، كيوم اخلميس واالثنني .3  .الرُّْخصى

 .عية وعدم تعديلهامرااعة الشارع للتقيد باحلدود الرش .4

ُموا رمضان بصوم يوم، أو يومني إال رجًل   ال َتَقدب
هُ  ا فَليَيُصمي   َكن يصوم صوم 

Janganlah kalian mendahului Ramadhan 
dengan puasa satu atau dua hari 

(sebelumnya), kecuali seseorang yang 
sudah biasa berpuasa, maka hendaknya ia 

berpuasa! 

 :احلديث .843
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ُموا رمضان بصوم »: -صىل اهلل عليه وسلم ده ال تىقى
 «. اكن يصوم صوًما فىلْيىُصْمهُ يوم، أو يومني إال رجاًل 

** 

843. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan 

puasa satu atau dua hari, kecuali seseorang yang 

sudah biasa berpuasa, maka hendaknya ia berpuasa"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث خيرب أبو هريرة 
نَه عن اتلقدم يف صيام  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

رمضان بصوم يوم أو يومني قبله متصال به إال أن 
ن هل اعدة بصوم يوم معني كيوم االثنني مثال، يكو

فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومني، فال بأس 
بذلك حينئذ؛ لزوال املحذور؛ وهو إدخال ما ليس من 

 .العبادة فيها

** 

Dalam hadits ini Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melarang untuk mendahului puasa 

satu atau dua hari (sebelum Ramadhan) kecuali orang 

yang sudah terbiasa berpuasa pada hari tertentu, 

seperti puasa hari senin. Kemudian ia mendapatkan 

hari itu satu atau dua hari menjelang Ramadhan, maka 

pada saat itu tidak ada dosa baginya berpuasa, karena 

hilangnya larangan. Yaitu memasukkan sesuatu yang 

bukan ibadah ke dalam ibadah. Tanbih Al-Afham, 

(3/413), Taisir Al-'Allam, hlm (313), Ta'sis Al-Ahkam, 

(3/210). 
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تميزي فرائض العبادات من نوافلها، واالستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، ويلكون الصيام شعار ذلك الشهر  -واهلل أعلم-من حكمة ذلك  .5
 .الفاضل املمزي به

 .جواز قول: رمضان بدون إضافة الشهر إيله .6

 املراجع:املصادر و

ه. 1408مود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حم
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

ن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد ب 1426
ه. صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ـهصحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: 1422وق انلجاة الطبعة: األوىل، ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار ط
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -حممد فؤاد عبد ابلايق 

   (4508) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < مصارف الزاكة اتلصنيف:
  إلمام ىلع الرعيةادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < حق ا

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -اهلل عنهما ريض-معاوية بن أيب سفيان  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وا •  .ال تلحفوا : ال تُِلحُّ

 .اكره : أي اكره دلفعه هل •

ألِن أحد   لة، فواهلل ال يَسي
َ
ال تُليِحُفوا يف املسأ

ِرَج هل مسأتله مِنِّ شيئ ا وأنا هل  منكم شيئ ا، َفُتخي
َطيُته عي

َ
 َكرِه ، فُيَباَرك هل فيما أ

 

Dari Abu Abdirrahman Mu'awiyah ibn Abi 
Sufyan Radhiyallahu 'Anhu berkata, 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
bersabda, "Janganlah kalian memaksa 

dalam meminta! Demi Allah, tidak seorang 
pun diantara kalian yang meminta sesuatu 

kepadaku, lalu aku memberikan 
permintaannya dengan terpaksa, kecuali ia 

tidak akan mendapatkan berkah dari apa 
yang Aku berikan kepadanya". 

 :احلديث .844
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن معاوية بن أيب سفيان 

ال تُلِْحُفوا يف »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
تُْخِرجى  ىْسألين أحٌد منكم شيئًا، فى لة، فواهلل ال ي

ى
املسأ

هل مسأتله مينِّ شيئًا وأنا هل اكرٌِه، فيُبىارىك هل فيما 
يتُه ْعطى

ى
 «.أ

** 

844. Hadis: 

"Janganlah kalian memaksa dalam meminta. Demi 

Allah, tidak seorang pun diantara kalian yang meminta 

sesuatu kepadaku, lalu aku memberikan 

permintaannya dengan terpaksa, kecuali ia tidak akan 

mendapatkan berkah dari apa yang Aku berikan 

kepadanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيرب معاوية 
نهيه عن اإلحلاف يف املسألة، أي ال  -اهلل عليه وسلم

تبالغوا وتلحوا، من أحلف يف املسألة إذا ألح فيها، فإن 
هذا اإلحلاح يزيل الربكة من اليشء املعطى، ثم أقسم 
أنه ال يسأهل أي باإلحلاف أحد منهم شيئا فتخرج 

و اكره ذللك اليشء، يعين إلعطائه أو مسأتله شيئا وه
ذللك اإلخراج فيبارك، أي فلن يبارك هل فيما أعطيته، 

 .أي ىلع تقدير اإلحلاف

** 

Dari Mu'awiyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian 

bersumpah dalam meminta-minta." Yakni, janganlah 

kalian berlebih-lebihan dan memaksa. Asal kata Tulhifu 

ialah Al-Hafa fi Al-Mas'alah, yaitu memaksa dalam 

meminta. "Demi Allah, tidak ada seorang pun diantara 

kalian yang meminta sesuatu kepadaku," yakni, 

dengan memaksa, " lalu aku memberikan 

permintaannya," yaitu, untuk sesuatu itu. Artinya untuk 

pemberiannya atau untuk memberinya yang 

ditunjukkan dengan kata Yukhriju, "dengan terpaksa," 

merupakan bentuk keterangan keadaan. "niscaya tidak 

akan mendapatkan berkah," yakni, jika diberkahi, "dari 

apa yang aku berikan kepadanya."Yakni, dengan 

perkiraan adanya pemaksaan. 
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 :فوائد احلديث
 .انليه عن إحراج اآلخرين بكرثة اإلحلاح، ومحلهم ىلع العطاء باإلحلاح .1

 .ما يعطى عن غري رضا نفس كرها أو حياء فهو حرام .2

 .وأنه ال يرد سائالً  -صىل اهلل عليه وسلم-بيان كرم رسول اهلل  .3

 .ينبِغ ىلع اإلمام أن يويص رعيته وأن يسدي انلصح هلم إذا وقعوا يف حمذور رشيع أو خيش عليهم ذلك .4

 .أن املال املكتسب من طريق حرام ممحوق الربكة .5

 .جواز احللف من غري استحالف .6

 .حتريم السؤال لغري حاجة .7

 املراجع:املصادر و

 ـهمراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،  1430ر، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العما
 ـه   بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1404 -تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبعة: اثلاثلة 

ية ، ال يوجد بها بيانات نرش.         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق عيد اهلاليل، نسخة الكرتون
 الرابعة الطبعة  ـه 1397:  األوىل الطبعة ، الرسالة مؤسسة: انلارش املشايخ، من مجعٌ : تأيلف املتقني، نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .ه 1428 ـه رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق:  د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل،  1407 عرش
   (3580) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اتلوحيد

 .رواه ابن أيب شيبة راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فرجة : أي: فتحة يف اجلدار •

بيوتكم قبورا، ال تتخذوا قِّبي عيدا، وال 
  وصلوا يلع، فإن تسليمكم يبلغِن أين كنتم

Janganlah kalian menjadikan kuburanku 
sebagai tempat perayaan dan janganlah 
jadikan rumah kalian sebagai kuburan, 
serta bershalawatlah kalian kepadaku, 

karena salam kalian akan sampai padaku di 
mana saja kalian berada. 

 :احلديث .845
ٍة  عن يلع بن احلسني: "أنه رأى رجال يِجء إىل فُرْجى

فيدخل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكنت عند قرب انليب 
فيها فيدعو، فنهاه، وقال: أال أحدثكم حديثا سمعته 

صىل اهلل عليه -من أيب عن جدي عن رسول اهلل 
ال تتخذوا قربي عيدا، وال بيوتكم » قال: -وسلم

 «.يلع، فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم قبورا، وصلوا

** 

845. Hadis: 

Dari Ali bin Al-Husain, bahwasanya dia melihat seorang 

lelaki mendatangi lubang yang ada di sisi kuburan Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu masuk ke 

dalamnya kemudian menyerunya. Lantas Ali bin Al-

Husain melarangnya dan berkata, "Maukah aku 

ceritakan kepada kalian sebuah hadis yang pernah aku 

dengar dari bapakku dari kakekku dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 

tempat perayaan, dan janganlah jadikan rumah kalian 

sebagai kuburan-kuburan, dan bershalawatlah kalian 

kepadaku, karena salam kalian akan sampai padaku di 

mana saja kalian berada"! 

 صحيح بطرقه وشواهده  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan jalan-jalan 

periwayatannya dan syahid-syahidnya 
Derajat hadis: 

بأنه رأى  -ريض اهلل عنه-خيربنا يلع بن احلسني 
صىل اهلل -رجال يدعو اهلل سبحانه عند قرب انليب 

، وأنه نهاه عن ذلك مستدال حبديث -عليه وسلم
اذلي ورد فيه انليه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

تعطيل ابليوت من اعتياد قربه للزيارة، وانليه عن 
عبادة اهلل وذكره، وتشبيهها باملقابر خمربا أن سالم 

يف أي ماكن  -صىل اهلل عليه وسلم-املسلم سيبلغه 
 .اكن فيه املسلّم

** 

Ali bin Al-Husain -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

kepada kita bahwa dia melihat seorang lelaki yang 

sedang berdoa kepada Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- di 

sisi kuburan Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Ia melarang tindakan itu dengan 

mengemukakan dalil dari hadis Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang disebutkan di 

dalamnya larangan kebiasaan mendatangi kubur 

beliau untuk ziarah, dan larangan mengosongkan 

rumah-rumah dari ibadah dan zikir kepada Allah. Beliau 

menyerupakannya dengan kuburan-kuburan sambil 

memberitahukan bahwa ucapan salam seorang muslim 

akan sampai kepada beliau di mana saja orang muslim 

itu berada. 
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ال تتخذوا قربي عيدا : ال تزوروا قربي ىلع وجه خمصوص واجتماع معهود يف زمن خمصوص، عيدا: العيد هو ما يعتاد جميئه وقصده من زمان  •
 .أو ماكن

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية إنكار املنكر وتعليم اجلاهل .1

لىيِْه وى -املنع من السفر لزيارة قرب الرسول  .2 ُ عى ىله اَّلله لهمى صى  .؛ محايًة للتوحيد-سى

لهمى -أن الغرض الرشيع من زيارة قرب انليب  .3 لىيِْه وىسى ُ عى ىله اَّلله  .هو السالم عليه فقط؛ وذلك يبلغه من القريب وابلعيد -صى

 .ألجل ادلاعء وكذا لك قرب -صىل اهلل عليه وسلم-حتريم قصد قرب انليب  .4

 .حتريم تعطيل ابليوت من عبادة اهلل وذكره .5

 .ريم الصالة يف املقابرحت .6

 .انتفاع األموات بداعء األحياء .7

 املراجع:املصادر و

ه. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، 1435كتاب اتلوحيد، لإلمام حممد بن عبد الوهاب، ت: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر, الطبعة اخلامسة, 
ه. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، 1424لطبعة: اخلامسة، ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي, ت: حممد بن أمحد سيد, مكتبة السوادي، ا

الرياض، الطبعة:  -ه. مصنف ابن أيب شيبة، حتقيق: كمال يوسف احلوت، نرش:  مكتبة الرشد 1422للشيخ صالح الفوزان, دار العاصمة, الطبعة األوىل، 
 .الطبعة: الرابعة -ساليم ه.  حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد, األبلاين, املكتب اإل1409األوىل، 

   (3346) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < الرضاع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .ة األحاكمعمد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بنت محزة : أمامة، وقيل غري ذلك •

ذه مجلة مبينة لسبب عدم احلل.، أي املحرمات من النسب اكألم واألخت حيرم مثلهن من الرضاع حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب : ه •
 .اكألم من الرضاع وهو املرضعة، وبنتها وأمها

 .، أرضعته وإياه ثويبة-صىل اهلل عليه وسلم-أيخ : محزة عم انليب  •

 .الرضاعة : يقال الرِّضاعة والرهضاعة •

 :فوائد احلديث
 .، ومنها حتريم انلاكحما يثبت يف الرضاع من املحرمية .1

 .أنه يثبت فيه مثل ما يثبت يف النسب، فلك امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها رضااع .2

هذا احلكم يدخل فيه املرتضع فقط دون أبيه وأمه وإخوته، فيكون كأنه أحد أفراد اعئلة املرضعة، فاملرضعة أمه من الرضاع وزوجها أبو  .3
 .الرضيع وأوالدهما إخوته، وهكذا

ال حتل يل، حيرم من الرضاع: ما حيرم من 
  النسب، ويه ابنة أيخ من الرضاعة

Ia tidak halal bagiku, karena menjadi 
mahram melalui jalur persusuan apa yang 

menjadi mahram melalui jalur nasab. Ia 
adalah putri saudara sesusuanku”. 

 :احلديث .846
قال » -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

يف بنت محزة: ال  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
حتل يل، حيرم من الرضاع: ما حيرم من النسب، ويه 

 «.ابنة أيخ من الرضاعة

** 

846. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma-, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

tentang putri Hamzah: “Ia tidak halal bagiku, karena 

menjadi mahram melalui jalur persusuan apa yang 

menjadi mahram melalui jalur nasab. Ia adalah putri 

saudara sesusuanku”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-من انليب  -ريض اهلل عنه-رىِغبى ىلع بن أيب طالب 
أن يزتوج بنت عمهما محزة.  -صىل اهلل عليه وسلم

أنها ال حتل هل، ألنها  -صىل اهلل عليه وسلم-فأخربه 
 -صىل اهلل عليه وسلم-بنت أخيه من الرضاعة. فإنه 

ب، وعمه محزة رضعا من ثويبة وىه موالة أليب هل
فصار أخاه من الرضاعة، فيكون عم ابنته، وحيرم 

 .بسبب الرضاع، ما حيرم مثله من الوالدة

** 

Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu- menginginkan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk menikahi putri 

paman mereka, Hamzah. Lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memberitahukan bahwa putri tersebut tidak 

halal untuk beliau nikahi, karena ia adalah putri dari 

saudara sesusuannya. Sebab Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan paman beliau, Hamzah, pernah 

menyusu pada Ṡuwaibah –budak wanita Abu Lahab-, 

sehingga Hamzah pun menjadi saudara sesusuan 

beliau, maka beliau pun menjadi paman bagi putri 

Hamzah. Dan menjadi mahram melalui jalur persusuan 

apa yang menjadi mahram melalui jalur 

kelahiran/keturunan. 
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 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم  -ه. 1422صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
 -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم - ـه1417الرياض، الطبعة األوىل، -الكتب

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري  -ه 1426 -الطبعة العارشة -الشارقة
   (5859) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمه اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أفضوا إىل ما قدموا : صاروا إىل ما قدموا من أعماهلم •

 :فوائد احلديث
 .احلديث ديلل ىلع حتريم سب األموات، وعمومه يفيد أن سواء أكانوا مسلمني أم كفارا .1

 .يستثىن من انليه عن سب األموات إذا اكن يف ذكر معايبهم فائدة .2

ا إىل ما قدموا من خري أو رش فال ينفع سبهم، وأيضا ملا فيه من إيذاء أقاربه احلكمة من انليه عن سبهم جاءت يف احلديث، ويه أنهم وصلو .3
 .األحياء

 .أنه ال ينبِغ لإلنسان أن يقول ما ال فائدة فيه .4

 املراجع:املصادر و

غ املرام، م. منحة العالم يف رشح بلو2009 - 1430الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش 
ة، 1428 1لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط ام، للبسام، مكتىبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى رى ِم ِمن بُلُوغ المى  - ـه 1423ه. توِضيُح األحاكى

  ال تسبوا األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا

Janganlah kalian mencela orang-orang 
yang telah meninggal, karena 

sesungguhnya mereka telah sampai 
(mendapatkan) apa yang telah mereka 

kerjakan. 

 :احلديث .847
ال تسبوا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 «.األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا

** 

847. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallahu 'anha- secara marfū': 

"Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah 

meninggal, karena sesungguhnya mereka telah 

sampai (mendapatkan) apa yang telah mereka 

kerjakan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث ديلل ىلع حتريم سب األموات والوقوع يف 
أعراضهم، وأن هذا من مساوئ األخالق، وحكمة 
انليه جاءت من قوهل يف بقية احلديث: "فإنهم قد 
أفضوا إىل ما قدموا" أي وصلوا إىل ما قدموه من 
أعماهلم صاحلة أو طاحلة، وهذا السب ال يبلغهم وإنما 

 .يؤذي األحياء

** 

Hadis tersebut merupakan dalil diharamkannya 

mencela orang-orang yang telah meninggal dan 

menodai kehormatan mereka, karena hal itu termasuk 

akhlak yang tercela. Sedangkan hikmah larangan 

tersebut dikemukakan dalam sabdanya di akhir hadis, 

"Karena sesungguhnya mereka telah sampai 

(mendapatkan) apa yang telah mereka kerjakan," 

yakni, mereka sudah sampai (mendapatkan balasan) 

dari amal-amal yang mereka kerjakan berupa amal-

amal ṣaleh atau keji. Celaan ini tidak akan sampai 

kepada mereka, tetapi dapat menyakiti orang-orang 

yang masih hidup. 
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م. صحيح ابلخاري, تأيلف: حممد بن 2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -م. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري  2003
 .1422إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، 

   (5364) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 .د والرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريمرواه أبو داو راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يزيد بن األسود  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

ال تفعلوا، إذا صىل أحدكم يف رحله ثم أدرك 
  مام ولم يصل، فليصل معه فإنها هل نافلةاإل

Jangan lakukan itu lagi; jika salah seorang 
dari kalian telah melakukan salat di 

rumahnya, kemudian mendapati imam 
sedang salat, maka hendaklah ia salat 
bersamanya karena ia menjadi sunah 

baginya 

 :احلديث .848
د، عن أبيه، أنه صىل مع عن جابر بن يزيد بن األسو

وهو غالم شاب،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
لِّيا يف ناحية املسجد،  ا صىله إذا رجالن لم يُصى فلمه

ما »فداع بهما فِجء بهما تىرُْعد فىرائُِصهما، فقال: 
لِّيا معنا؟ قاال: قد صلهينا يف رِحانلا، « منعكما أن تُصى

أحدكم يف رىْحله ثم أدرك ال تفعلوا، إذا صىله »فقال: 
، فليُصلِّ معه فإنها هل نافلة لِّ  .«اإلمام ولم يُصى

** 

848. Hadis: 

Dari Jābir bin Yazīd bin Al-Aswad, dari ayahnya 

(Yazīd), bahwa saat masih muda ia pernah salat 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Tatkala kami selesai salat ternyata di pojokan masjid 

ada dua orang yang tidak ikut salat. Maka Rasulullah 

memanggil keduanya dan keduanya menghadap 

dengan gemetar. Beliau bertanya, "Apa yang 

menghalangi kalian untuk salat bersama kami?" 

Keduanya menjawab, "Kami telah salat di rumah kami." 

Beliau bersabda, "Jangan lakukan itu lagi; jika salah 

seorang dari kalian telah melakukan salat di rumahnya, 

kemudian mendapati imam sedang salat, maka 

hendaklah ia salat bersamanya karena ia menjadi 

sunah baginya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -حييك يزيد بن األسود أنه صىل مع رسول اهلل 
ا انتَه انليب  -اهلل عليه وسلم صىل -وهو شاب، فلمه
لِّيا يف  -اهلل عليه وسلم من صالته وجد رجلني لم يُصى

صىل اهلل -جانب من جوانب املسجد، فأمر انليب 
أصحابه أن حيرضوهما، فجاؤوا بهما  -وسلمعليه 

وهما يرتعدان ويضطربان من اخلوف، فقال هلما 
لِّيا معنا؟ -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  : ملاذا لم تُصى

لهينا يف منازنلا، فقال: ال تفعال ذلك مرة  قاال: قد صى
ثانية، إذا صىله أحدكم يف مزنهل، ثم أدرك اإلمام وهو 

؛ فإنها هل زيادة يف األجر، وتكون يصيل، فليُصلِّ معه
 .األوىل فريضة، واثلانية نافلة

** 

Yazīn bin Al-Aswad menceritakan, "Saat masih muda 

dia pernah salat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-. Ketika beliau selesai salat ternyata beliau 

melihat dua orang yang tidak ikut salat berada di salah 

satu sudut masjid. Maka beliau menyuruh sahabat 

untuk memanggilnya menghadap dan datanglah 

keduanya dengan tubuh gemetar karena takut. Beliau 

bertanya, "Mengapa kalian tidak salat bersama kami?" 

Keduanya menjawab, "Kami telah salat di rumah kami". 

Lantas beliau bersabda, "Jangan lakukan itu lagi; jika 

salah seorang dari kalian telah melakukan salat di 

rumahnya, kemudian mendapati imam sedang salat, 

maka hendaklah ia salat bersamanya, karena itu akan 

semakin menambah pahala kalian, sehingga salat 

yang pertama itu tercatat sebagai salat fardu dan salat 

yang kedua tercatat sebagai salat sunah. 
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 :معاين املفردات
 .تىرُْعد : تتحرك وتضطرب •

 .فىرائُِصهما : مجع الفريصة، ويه اللحمة اليت بني جنب ادلابة وكتفها، ويه ترجف عند اخلوف، أي تتحرك وتضطرب •

 .رِحانلا : منازنلا •

 .افلة : زيادة يف اثلوابن •

 :فوائد احلديث
 .وحسن تعليمه؛ فإنه سأل بادئ األمر عن سبب عدم دخوهلما اجلماعة -صىل اهلل عليه وسلم-حسن ُخلق انليب  .1

 .من صىل يف مزنهل، ثم أىت املسجد فوجدهم يصلون، فليصل معهم؛ فإنها هل زيادة يف األجر .2

 .كن يأثم برتك اجلماعةوجوب صالة اجلماعة، فإذا صىل يف ابليت فصالته صحيحة، ول .3

 .أن الفريضة يه األوىل سواء اكنت يف اجلماعة أو صالها لوحده، واملعادة انلافلة .4

 .وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر، ويكون باحلكمة واملوعظة احلسنة .5

 املراجع:املصادر و

ة، صيدا، بريوت. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصي
الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، 

قيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت م. املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حت1975ه، 1395الطبعة: اثلانية، 
م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل 1986ه، 1406اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية 

م. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين 2001ه، 1421ألوىلمرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: ا
م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار 1985األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

نن )رشح سنن أيب داود(، أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب، انلارش: املطبعة م. معالم الس2002ه، 1422الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل، 
م. سنن ادلاريم، عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم اتلمييم، حتقيق: فواز أمحد زمريل, خادل السبع العليم، 1932ه، 1351العلمية، حلب، الطبعة: األوىل 

ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 1407وىل، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األ
 .م1932ه، 1351الطبعة: األوىل 

   (11289) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

ام  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-حكيم بن ِحزى

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال تقام : من اإلقامة؛ أي: ال تنفذ •

وىد قىوىداً؛ ألن اجلاين يقاد إ • وىد، وهو قتل القاتل بدل القتيل، وسيم القى ىل أويلاء املقتول أن يستقاد يف املسجد : أي: ال يؤخذ القصاص فيها، من القى
 .ه به إن شاؤوافيقتلون

ها اهلل  •  .-تعاىل-احلدود : يه العقوبات اليت حده

 :فوائد احلديث
 .انلهيه عن إقامة احلدود وتنفيذها يف املساجد، سواء أكان قتاًل، أو قطًعا، أو جًِلا .1

ٌط، وارتفاع أصوات، كما أنه احلد قد يلوث املسجد بادلم،  -واهلل أعلم-احلكمة يف هذا  .2 أو غريه مما خيُرج ممن أن إقامة احلدود حيصل فيها لىغى
 .يقام عليه احلد

 .حتريم إقامة احلدود يف املسجد؛ ألنه انلهيه يقتيض اتلحريم .3

  ال تقام احلدود يف املساجد، وال يستقاد فيها
Janganlah hukum hudud dilakukan di 

masjid, dan jangan pula melakukan kisas di 
dalamnya 

 :احلديث .849
ال »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن حكيم بن حزام 

اُد فيها اُم احلدود يف املساجد، وال يُْستىقى  .«ُتقى

** 

849. Hadis: 

Dari Ḥakīm bin Ḥizām -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū'-, "Janganlah hukum hudud dilakukan di masjid-

masjid, dan jangan pula melakukan kisas di dalamnya." 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

ريض اهلل -حييك الصحايب اجلليل حكيم بن حزام 
نَه أن تقام  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -عنه

د، سواء املتعلقة احلدود يف املساجد، أي: سائر احلدو
أو باآلديم؛ ألن يف ذلك نوع هتك  -تعاىل-باهلل 

حرمته، والحتمال تلوثه جبرح أو حدث، وألنه إنما 
بين املسجد للصالة واذلكر ال إلقامة احلدود.  
واحلديث ديلل ىلع حتريم إقامة احلدود يف املساجد 
وحتريم االستقادة فيها أي القصاص؛ ألن انليه كما 

صول حقيقة يف اتلحريم، وال صارف هل تقرر يف األ
 .ههنا عن معناه احلقييق

** 

Sahabat yang mulia, Ḥakīm bin Ḥizām -raḍiyallāhu 

'anhu- menuturkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang menegakkan hukum hudud, yaitu 

seluruhnya. Artinya generalisasi (pengumuman) 

setelah pengkhususan. Yakni, hukum hudud yang 

berkaitan dengan Allah atau dengan manusia, karena 

hal itu merupakan bentuk penodaan kehormatannya 

dan mengandung kemungkinan menodainya dengan 

luka atau kotoran. Sebab, masjid itu hanya dibangun 

untuk salat dan zikir, bukan untuk menegakkan hukum 

hudud. Hadis ini merupakan dalil haramnya 

penegakkan hukum hudud di masjid dan haramnya 

pelaksanaan kisas di dalamnya. Sebab, larangan ini 

sebagaimana ditetapkan dalam ilmu uṣūl fikih, 

merupakan hakikat dalam pengharaman, dan di sini 

tidak ada yang memalingkannya dari maknanya yang 

sebenarnya. 
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 املراجع:املصادر و

حنبل، أمحد سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن 
يباين، حتقيق أبو املعايط انلوري، اعلم الكتب. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، بن حنبل أبو عبداهلل الش

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، 1985ه، 1405إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 
ة  مكتبة م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: 2003ه، 1423األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى
 .ه1432ه، 1428األوىل 

   (10892) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  س يف املساجدال تقوم الساعة حىت يتباىه انلا
Tidak akan terjadi hari kimat hingga 

manusia berbanga-bangga dengan 
(kemegahan) masjid. 

 :احلديث .850
صىل -قال: قال رسول اهلل   -ريض اهلل عنه-عن أنس 

اعة حىت يىتىبىاىهى انلهاس »: -اهلل عليه وسلم ال تقوم السه
اجد  «.يف املسى

** 

850. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia mengatakan, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Tidak akan terjadi hari kimat hingga manusia 

berbanga-bangga dengan (kemegahan) masjid". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اتلهبايه باملساجد هو اتلهفاخر حِبسن بِنائها وزىخرفتها 
وتىزويقها وُعلُوِّها وارتفاعها وارتفاع ُسقوفها، بأن 
ن من مسجدك،  يقول الرجل لآلخر: مسجدي أْحسى
ن من بنائك وهكذا. وقد  وبنايئ ملسجدي أْحسى
تكون الُمباهاة بالفعل دون القول، كأن يُبالغ لك 

، ورفع بنائه، وغري ذلك؛ واحد يف تزيني مسجده
يلكون أْبَهى من اآلخر، فالواجب ترك الُغلو فيها، 
والزتين؛ ألن املساجد لم تنُب هلذا وإنما بُنيت 

قال -وطاعته،  -تعاىل-إلعمارها بالصالة وبِذكر اهلل 
ايْلىْوِم -تعاىل ِ وى نى بِاَّلله ْن آمى ِ مى اِجدى اَّلله سى ْعُمُر مى ا يى مى : )إِنه

الةى(. وأمر عمر اآلِخِر وى  قىامى الصه
ى
 -ريض اهلل عنه-أ

ِكنه انلاس من املطر، وإيهاك أن 
ى
ببناء املسجد وقال: "أ

تىْفنِتى انلاس" ومعىن أكنه أي ابن هلم  ر فى فِّ ر أو تُصى حُتمِّ
مسجًدا حيفظهم من املطر إذا نزل وهم يصلون ومن 
حر الشمس، أي يؤدي الغرض، وقال أنس: "يىتباهون 

ال يىعمرونها إال قلياًل" وقال ابن عباس:  بها ثم
ا كما زخرفت ايلهود وانلصارى"، وهذه  ىزُتىْخِرُفنههى "ل
الظاهرة ويه اتلهبايه باملساجد من عالمات الساعة، 
اليت ال تقوم إاله ىلع تغري أحوال انلاس ونقص ِدينهم 
عف إيمانهم، وحينما تكون أعماهلم ليست هلل  وضى

ة واتلهفاخر، وإنما لل-تعاىل- ْمعى ياء والسُّ  .رِّ

** 

Maksud hadis: "Tidak akan terjadi hari kimat hingga 

manusia berbanga-bangga dengan (kemegahan) 

masjid." Berbangga-bangga dengan (kemegahan) 

masjid ialah saling membanggakan keindahan 

bangunannya, ornamennya, dekorasinya, tingginya 

dan tinggi atapnya. Yaitu seseorang berkata pada yang 

lain, "Masjidku lebih baik dari masjidmu, bangunan 

masjidku lebih baik dari bangunan masjidmu dan 

seterusnya." Berbangga-bangga ini bisa terjadi dengan 

perbuatan tanpa diringi ucapan. Contohnya, masing-

masing berlebih-lebihan dalam menghiasai masjidnya, 

meninggikan bangunannya dan lain sebagainya, agar 

menjadi lebih mewah dibanding yang lain. Yang wajib 

dilakukan adalah meninggalkan sikap berlebih-lebihan 

terkait masjid dan penghiasannya, karena masjid 

dibangun bukan untuk tujuan ini, tapi dibangun untuk 

dimakmurkan dengan salat, zikir kepada Allah dan 

menaatinya. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Yang 

memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-

orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, 

serta tetap mendirikan salat." (At-Taubah: 18). Umar -

raḍiyallāhu 'anhu- pernah memerintahkan 

pembangunan masjid dan ia berkata, "Lindungi orang-

orang dari hujan. Janganlah engkau mengecat merah 

atau kuning karena akan mengganggu orang." Maksud 

kata "lindungi" adalah bangunkan masjid untuk mereka 

yang bisa menjaga mereka dari hujan apabila turun 

saat mereka salat dan dari terik matahari. Artinya, 

masjid yang bisa memberikan fungsinya. Anas berkata, 

"Mereka berbangga-bangga dengan masjid kemudian 

mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit." Ibnu 

Abbas mengatakan, "Kalian benar-benar akan 

menghias-hiasinya seperti Yahudi dan Nasrani 

menghias-hiasi (tempat ibadah mereka)." Fenomena 

ini, yakni berbangga-bangga dengan masjid, termasuk 

tanda-tanda hari kiamat yang tidak terjadi kecuali ketika 

kondisi manusia telah berubah, agama mereka 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

ىس بن مالك  اتلخريج: ن
ى
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يىتىبىاىهى : أي: يتفاخرون بابلناء الُمزخرف وحنوه •

 :فوائد احلديث
مل غري مقبول؛ ألنهه لم يُعمل هلل، وقد قال تعاىل يف احلديث الُقديس: )من عمل عماًل أرشك دله احلديث ىلع حتر .1 يم اتلهبايه باملساجد، وأنه عى

م والعقاب ه(. رواه مسلم، وال يىظن الُمرايئ أنهه يكتيف حببوط عمله، ال هل وال عليه، بل هو مستحق لذله  .ميع فيه غريي، تركته ورِشكى

يِّس أال تىغأنه نقص اإل .2 ِطن الكى ارات الساعة وعالماتها، وأنه ىلع املرء الفى نيا من أمى ين، واإلقبال ىلع زىهرة احلياة ادلُّ عف ادلِّ ره هذه يمان, وضى
ينات، فإنهما يه زائلة، وال ينفع إاله ابلىاقيات الصاحلات  .املظاهر، وال ختدعه تلك الزِّ

ْتىْط نلفسه، فيدخل عليه الشيطان من جانب آخر،  أنه املسلم قد يقوم بالعمل اذلي صورته .3 ريي، ولكنه لم حيى الصالح، ويظن أنهه قام بعمل خى
 
ى
ْل نُنىبِّئُُكْم بِاأْل ااًل * فينخدع فيبطل أصل عمله، فعىل العامل لوجه اهلل أن حيتاط دلينه، وذلا قال تعاىل يف حق مثل هؤالء: )قُْل هى ْعمى

ى
ينى أ ِ ْخرسى

له  ينى ضى ِ ُهْم حُيِْسنُونى ُصنًْعا ( ]الكهف  اذله نه
ى
بُونى أ ْسى ْنيىا وىُهْم حيى ْعيُُهْم يِف احْلىيىاِة ادلُّ  .[104،  103سى

لك ما يشغل انلهيه عن زىخرفة املساجد باأللوان واألْصبىاغ وانلُّقوش، والكتابات؛ ملا فيها من إشغال املصلني عند انلظر إيلها، فالواجب إزالة  .4
امك هذا،  -ريض اهلل عنها-لعائشة  -صىل اهلل عليه وسلم-ته ؛ وهلذا قال املصيل يف صال عندما سرتت جانب بيتها بسرت هل نقوش : )أِميطي عنا قِرى

 .فإنه ال تزال تصاويره تىْعرِض يف صاليت( رواه ابلخاري

 . قُرب قيام الساعةيف احلديث عالمة من عالمات الساعة، فإذا حصل اتلهبايه بني املسلمني، فإن هذا ديلل ىلع .5

عف  -صىل اهلل عليه وسلم-اإلشارة إىل أن األفضل أال تكون الُمباهات يف املساجد، وجه ذلك: أن انليب  .6 م وضى ذىكر هذا احلديث ىلع سبيل اذله
 .اإليمان يف انلُّفوس

ر بناء املساجد ىلع وْجٍه متواضع .7  .الرهد ىلع من أنْكى

ين بالرضورة، وهلل احلمد .8 عاد، وهو معلوم من ادلِّ  .إثبات قيام الساعة وإثبات المى

مان -صىل اهلل عليه وسلم-ُمعجزة ظاهرة إلخباره  .9 رث بني انلاس يف هذا الزه فىِتها كى يقع بعده فإن تىزويق املساجد واتلهبايه بزْخرى  .عما سى

 املراجع:املصادر و

ِجسْ  تاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  مسند اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
 بن أمحد: تأيلف الكربى، السنن. ه1421 األوىل،: الطبعة القاهرة، –تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انلارش: دار احلديث 

ه. سنن ابن ماجة، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، 1421نعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، امل عبد حسن: حتقيق النسايئ، شعيب
ق : حممد نارص حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقي

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، 1985انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة،  ادلين األبلاين،
ة،  فوزان بن  م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن 2003 - ـه1423انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش:  2006 _ ـه1427عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م إِساء بنت عرفة. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دا

ُ
ر القبس للنرش واتلوزيع، املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .1406حلب، الطبعة اثلانية،  -م. سنن النسايئ، مكتب املطبواعت اإلسالمية  2014 - ـه1435الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
   (10897) الرقم املوحد:

menurun dan iman mereka melemah. Ketika amal 

mereka bukan karena Allah lagi, tapi hanya ria, sum`ah 

dan bangga-banggaan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < العدة < أحاكم العدة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه ومالك وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن العاص  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
لينا ما عرفناه من سنة نبيِّنا  •  .-صىل اهلل عليه وسلم-ال تُلىبِّسوا علينا : ال ختلطوا علينا، وتشبهوا عى

، ويه األمة اليت وطئها السيد فأتت بودل • ْوىلى  .عدة أم الودل : أي من الْمى

 :فوائد احلديث
 .حتد أربعة أشهر وعرشة أيام؛ اكلزوجة احلرةإذا مات سيد أم الودل، فحديث ابلاب يدل ىلع أنهها تعتد و .1

ة، فيجوز وطؤها، وخدمتها، وتأجريها، وال جيوز ب .2 ة، ومن حيث نقل امللك بها اكحلُره يعها، وال أنه أمه الودل من حيث اخلدمة واالستمتاع اكألمى
ا ينقل امللك، أو يسبب نقل امللك؛ اكلرهن  .هبتها، وال وقفها، وحنو ذلك ممه

 املراجع:املصادر و

ة، توِضي - ام، للبسام. مكتىبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمسى رى ِم ِمن بُلُوغ المى بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -م  2003 - ـه 1423ُح األحاكى
يف رشح بلوغ املرام، لعبد  منحة العالم -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

دل، إذا تويف ال تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الو
  عنها سيدها، أربعة أشهر وعرش

Dari 'Amr bin Al-'Āṣ, ia berkata, "Janganlah 
kalian mengacaukan kami mengenai sunah 

Nabi kami; masa idah Ummul Walad 
(budak wanita yang melahirkan anak dari 

tuannya) bila tuannya meninggal dunia 
adalah empat bulan sepuluh hari". 

 :احلديث .851
عن عمرو بن العاص قال: "ال تُلىبُِّسوا علينا ُسنهةى نبيِّنا 
ا أربعة أشهر  يُِّدهى ى عنها سى ، إذا تُُويفِّ ِ دلى مِّ الْوى

ُ
ُة أ ِعده

 وعرش".

** 

851. Hadis: 

Dari 'Amr bin Al-'Āṣ, ia berkata, "Janganlah kalian 

mengacaukan kami mengenai sunah Nabi kami; masa 

idah Ummul Walad (budak wanita yang melahirkan 

anak dari tuannya) bila tuannya meninggal dunia 

adalah empat bulan sepuluh hari". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا األثر أنكر الصحايب اجلليل عمرو بن العاص 
ىلع من يتلكم يف مسألة عدة أم الودل  -ريض اهلل عنه-

اليت تويف سيدها من دون حجة وبرهان, وبني أن 
السنة يف ذلك أن تمكث أربعة أشهر وعرشة أيام؛ 
كعدة الزوجة احلرة, سواء بسواء, واألثر وإن اكن دل 
رصاحة ىلع هذا املعىن, ورجح كثري من أهل العلم أن 

سيدها حيضة مثل بقية عدة أم الودل اليت تويف 
 .اإلماء؛ ألدلة أخرى, وهو مذهب اجلمهور

** 

Dalam aṡar ini, sahabat yang mulia, 'Amr bin Al-'Āṣ -

raḍiyyallāhu 'anhu- menyangkal orang yang berbicara 

tanpa hujjah dan argumentasi mengenai masalah 

masa idah Ummul Walad (budak wanita yang 

melahirkan anak dari tuannya) yang ditinggal mati 

tuannya. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan sunah 

dalam hal tersebut, hendaknya dia menunggu selama 

empat bulan sepuluh hari seperti masa idah istri yang 

merdeka sama persis. Aṡar tersebut meskipun secara 

terus-terang menjelaskan makna itu, namun banyak 

ahli ilmu yang membenarkan pendapat bahwa masa 

idah Ummul Walad yang ditinggal mati tuannya adalah 

hanya satu kali haid, seperti masa idahnya para budak 

perempuan lainnya berdasarkan dalil-dalil lainnya, dan 

ini merupakan mazhab mayoritas ulama. 
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 ـه 1423 األوىل،: الطبعة. الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة: انلارش. لألبلاين األم، –صحيح أيب داود  -ه 1428 1اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط
مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش :  -. طبعة بدون بريوت، - اجليل دار: انلارش. للسندي ماجه، ابن سنن ىلع السندي حاشية  - م 2002 -

فيصل عيىس  -سنن ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء الكتب العربية  -م  2001 - ـه 1421مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، 
موطأ مالك برواية حممد بن احلسن  -بريوت.  -كتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: امل -ابلايب احلليب 

ة  ِزيىدة منقحى فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ  -الشيباين. تعليق وحتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. انلارش: املكتبة العلمية. الطبعة: اثلانية، مى
م إِساء بنت عرفة، طاملرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حم

ُ
 .ه1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1مد رمضان، وأ
   (58166) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ُجبري بن ُمطعم  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ويصيل : املراد بذلك صالة الطواف، ويه ركعتان بعد الطواف •

 :فوائد احلديث
 .حتريُم منع املتعبِّدين يف املسجد احلرام يف أي ساعة من سااعت الليل وانلههار، سواٌء اكن وقت نيه أو ال .1

 .ال جيوز لوالة األمر أن يمنعوا انلاس من حقوقهم، إال إذا اقتضت املصلحة ذلك، فلهم ذلك .2

ة، وفضيلة ملن جاء بعدهم توجيه  .3 ناف منهم خاصه بة كبرية لقريش ُوالىِة هذا ابليت، وبلىيِن عبد مى نْقى اخلطاب بلين عبد مناف فيه فضيلٌة ومى
ةى ُمبى  ي بِبىكه ِ ىذله لى بىيٍْت وُِضعى لِلنهاِس ل وه

ى
ي قال اهلل فيه: )إِنه أ فه اهلل ِبدمة هذا ابليت املبارك، اذله ن رشه اكً ممه ( ]آل عمران: ارى ىِمنيى ال [، 96 وىُهًدى لِلْعى

نها( ]القصص:  ُ ٍء ِرْزقًا ِمْن دلى ْ اُت لُكِّ يشى رى ِْه ثىمى ًما آِمنًا جُيىْبى إيِلى رى ىُهْم حى ْن ل ىْم ُنمىكِّ ل وى
ى
 .[57وقال: )أ

ن والهه اهلل  .4 ة الُمكرمة وما حوهل -تعاىل-إقراُر والية ابليت يف يد مى  .اأْمرى املسلمني، يف مكه

 .جواُز صالة ركعيت الطواف يف املسجِد احلراِم يف أية ساعة من الليل وانلههار .5

ص أحاديثى انلهيه العامه  .6 ة قول من يرى أّن الصلواِت ذوات األسباب تُصىله يف أوقات انلهيه؛ ألنهه خصه  .ةيف احلديث ديلل ىلع ِصحه

 املراجع:املصادر و

مد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حم
لة، بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسا

ي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة م. سنن الرتمذ2001ه، 1421الطبعة: األوىل
م.  املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب 1975ه، 1395عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

ال تمنعوا أحدا يطوف بهذا اليت، ويصِّل أي 
  ساعة شاء من ْلل أو نهار

Janganlah kalian melarang seseorang 
melakukan tawaf dan salat di Baitullah ini 

kapanpun yang dikehendakinya, baik 
malam ataupun siang! 

 :احلديث .852
ال »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن ُجبري بن ُمطعم 

اعة  تىْمنىُعوا أحًدا يطوف بهذا ابليت، ويصيل أي سى
ل أو نىهار  «.شاء من يلى

** 

852. Hadis: 

Dari Jubair bin Muṭ'im -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Janganlah kalian melarang seseorang 

melakukan tawaf dan salat di baitullah ini kapanpun 

yang dikehendakinya, baik malam ataupun siang"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اخلطاب يف هذا احلديث ملن يتوىل شؤون احلرم، واكنوا 
يف العهد انلبوي من بين عبد مناف، يقول: ليس 
لكم احلق يف منع أحد من انلاس من الطواف 
بابليت، أو الصالة فيه يف أي وقت شاء من يلل أو 
ُعمُّ  نهار، والصالة هنا ركعيت الطواف، وهو كذلك يى

 .انلهيه عن الصالة مجيع األوقات بما يف ذلك أوقات

** 

Perintah dalam hadis ini ditujukan kepada pihak yang 

berwenang mengelola Masjidil Haram. Pada masa 

Rasulullah dahulu, pihak pengelola adalah Bani Abdi 

Manaf. Beliau bersabda, "Kalian tidak berhak melarang 

seseorang melakukan tawaf ataupun salat di Masjidil 

Haram kapanpun yang dikehendakinya, baik malam 

maupun siang hari!" Yang dimaksud dengan salat di 

sini adalah salat sunah dua rakaat setelah tawaf. 

Perintah ini umum yang meliputi semua waktu, 

termasuk waktu-waktu larangan untuk melakukan 

salat. 
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م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد 1986ه، 1406مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 
اراين، دار القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادل

م. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، 2000ه، 1412، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل املغين للنرش واتلوزيع
م. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ 1985بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

ة  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، 2003ه، 1423املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى
العالم يف رشح  ه. منحة1427حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إِساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

 .ه1432ه، 1428بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
   (10607) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح < العرشة بني الزوجني اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احلور العني : نساء أهل اجلنة •

 .دخيل : ضيف ونزيل •

 :فوائد احلديث
 .حتذير املرأة من إيذاء زوجها .1

 . ادلنياأعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة أزواجا مطهرة ال يتحملن أن يؤذى املؤمن ولو من زوجته يف .2

 .اجلنة ونعيمها موجود اآلن .3

 .ادلنيا دار ابتالء واختبار واآلخرة دار جزاء وبقاء .4

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد  -بريوت -عالن الشافيع، دار الكتاب العريبالفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن 

 -. م2002 - ـه1422 األوىل،- الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان القاري  -ه. 1418الطبعة األوىل -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
رشكة مكتبة ومطبعة -عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  بن حممد - الرتمذي سنن

ال تؤذي امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته 
و من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهلل! فإنما ه

 عندك دخيل يوشك أن يفارقك إْلنا
 

Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya 
di dunia melainkan calon istrinya di 
akhirat dari kalangan bidadari akan 

berkata, "Janganlah kamu menyakitinya! 
Semoga Allah mencelakakanmu. 

Sesungguhnya ia hanya sementara 
berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia 

meninggalkanmu menuju kami. 

 :احلديث .853
ال تؤذي »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل 

ها يف ادلنيا إال قالت زوجته من احلُوِر الِعنِي  امرأةٌ زوجى
ِخيٌل يُوِشُك أن  ال تُؤِْذيِه قاتلك اهلل! فإنما هو عندك دى

 «.يفارقىِك إيلنا

** 

853. Hadis: 

Dari Mu'aż bin Jabal -raḍiyallāhu 'anhuma, secara 

marfū', "Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di 

dunia melainkan calon istrinya di akhirat dari kalangan 

bidadari akan berkata, "Janganlah kamu menyakitinya! 

Semoga Allah mencelakakanmu. Sesungguhnya ia 

hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi 

ia meninggalkanmu menuju kami". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن قول احلور  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
العني عن الزوجة اليت تؤذي زوجها يف ادلنيا، فإنما 

ونزيل يف ادلنيا يوشك أن يرحل هذا الزوج ضيف 
منها إىل اآلخرة، ويدخل اجلنة فيكون من نصيب 

 .نساء اآلخرة

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang seorang istri menyakiti suaminya di dunia. 

Sesungguhnya suami ini adalah tamu dan orang yang 

singgah di dunia. Sebentar lagi ia akan meninggalkan 

dunia menuju akhirat dan masuk surga lalu menjadi 

bagian wanita akhirat. 
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 عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو:  ماجه ابن سنن -. م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة-مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
اعدل مرشد، وآخرون  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -الكتب العربية  إحياء دار -ابلايق

سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها  -م.  2001 - ـه 1421إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
 .الطبعة: األوىل، )مكتبة املعارف(-دلين، األبلاين مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياضوفوائدها/حممد نارص ا

   (5822) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < الرضاع اتلصنيف:

 .ابليهيقرواه ادلارقطين و راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .سنن ادلارقطين مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أو ما يف حكم المىّص، من رشبه أو حنو ذلك، مما يوصله إىل اجلوف، ويتغذى به املولود رضاع : يه مىصُّ اللنب من اثلدي، •

 .احلولني : احلول : سنة اكملة •

 :فوائد احلديث
ى به اجلسم، واستفاد منه، وهو ما اكن يف زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة .1  .أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة هو ما تغذه

 .يلهأن الرهضاع املعترب ما اكن الطفل حباجة إ .2

 املراجع:املصادر و

منحة العالم يف رشح بلوغ  -م  2004 - ـه 1424بلنان. الطبعة: األوىل،  -سنن ادلارقطين، حتقيق شعيب االرنؤوط. انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت  -
ام، للبسام. مكتىبة األسدي، مّكة  -ه 1428 1املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط رى ِم ِمن بُلُوغ المى ة، توِضيُح األحاكى املكّرمة. الطبعة: اخلاِمسى

. خمتار ألمحد املعارصة، العربية اللغة معجم - م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -م  2003 - ـه 1423
 بلنان –دار الكتب العلمية، بريوت  -عبد القادر عطا حممد: املحقق للبيهيق، الكربى السنن م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة. الكتب اعلم: انلارش
 .م 2003 - ـه 1424 اثلاثلة،: الطبعة

   (58178) الرقم املوحد:

 Tidak ada penyusuan kecuali dalam masa  ال رضاع إال يف احلولني يف الصغر
dua tahun pada waktu kecil (bayi) 

 :احلديث .854
قال: سمعت عمر  - عنهماريض اهلل-عن ابن عمر 

رِ »يقول:  غى نْيِ يف الصِّ
اعى إال يف احلىْولى  .«ال رىضى

** 

854. Hadis: 

Dari Ibnu Umar ia berkata, Aku mendengar Umar 

berkata, "Tidak ada penyusuan kecuali dalam masa 

dua tahun pada waktu kecil (bayi)." 

 لم أجد حكما للشيخ األبلاين  :درجة احلديث
** 

Aku tidak menemukan hukum (hadis 

tersebut) dari syaikh al-Albāni 
Derajat hadis: 

يدل ىلع أن  -ريض اهلل عنه-أثر عمر بن اخلطاب 
الرضاع اذلي ينرش احلرمة، وىحيُرم منه ما حيرم من 

وهو  -هو الرضاع يف احلولني، وهو صغري-النسب 
دىُهنه موافٌق لآل ْوالى

ى
اُت يُرِْضْعنى أ الْوىادِلى ية الكريمة: }وى

} ةى اعى ْن يُِتمه الرهضى
ى
رىادى أ

ى
ْن أ نْيِ لِمى

ِملى نْيِ اكى
ْولى  .حى

** 

Aṡar Umar bin Khaṭṭab -raḍiyallāhu 'anhu- 

menunjukkan bahwa persusuan yang menjadikan 

mahram, dan menjadikan haram apa yang haram 

karena nasab adalah persusuan dalam masa dua 

tahun pertama waktu bayi dan hal ini sejalan dengan 

ayat yang mulia: "Para ibu hendaklah menyusukan 

anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi 

yang ingin menyempurnakan penyusuan." 
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ال رضاع بعد فصال، وال يتم بعد احتًلم، وال 
عتق إال بعد ملك، وال طًلق إال بعد انلاكح، 

عة، وال تعرب بعد هجرة، وال وال يمني يف قطي
 هجرة بعد الفتح

 

Tidak ada persusuan sesudah disapih, tidak 
ada yatim sesudah balig, tidak ada 

pemerdekaan (budak) kecuali setelah 
dimiliki, tidak ada talak kecuali setelah 

menikahi, tidak boleh menepati sumpah 
dalam hal memutus silaturrahmi, tidak ada 
yang tinggal di pedalaman (badui) setelah 

hijrah, tidak ada hijrah setelah 
pembebasan Makkah. 

 :احلديث .855
ال »عن جابر، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 

رىضاع بعد فِصال، وال يُتم بعد اْحِتالم، وال ِعتق إال 
يمني يف بعد ُملك، وال طالق إال بعد انلاكح، وال 

ة، وال هجرة بعد الفتح،  ُرّب بعد ِهْجرى عى ة، وال تى قىِطيعى
وال يمني لودل مع وادل، وال يمني المرأة مع زوج، وال 
يمني لعبد مع سيده، وال نىْذر يف معصية اهلل، ولو أن 
ٌة  جه ج ثم هاجر اكنت عليه حى رْش ِحجى ّج عى أعرابيا حى

ّج  عىرْش حجج إن استطاع إيله سبيال، ولو أن صبيا حى
ٌة إن استطاع إيله سبيال،  جه ثم احتلم اكنت عليه حى
رْش حجج ثم ُعِتقى اكنت عليه  ّج عى ولو أن عبدا حى

ٌة إن استطاع إيله سبيال جه  «.حى

** 

855. Hadis: 

Dari Jābir bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Tidak ada persusuan sesudah 

disapih, tidak ada yatim sesudah balig, tidak ada 

pemerdekaan (budak) kecuali setelah dimiliki, tidak ada 

talak kecuali setelah menikahi, tidak boleh menepati 

sumpah dalam hal memutus silaturrahmi, tidak ada 

yang tinggal di pedalaman (badui) setelah hijrah, tidak 

ada hijrah setelah pembebasan Makkah, tidak ada 

sumpah (untuk persaksian) dari anak kepada 

bapaknya, dari istri kepada suaminya, dan dari hamba 

sahaya kepada tuannya, serta tidak ada nazar (tidak 

boleh menepatinya) dalam bermaksiat kepada Allah. 

Seandainya seorang Arab badui telah berhaji puluhan 

kali kemudian dia hijrah, maka dia wajib melaksanakan 

ibadah haji kembali jika dia mampu untuk itu, 

seandainya seorang anak kecil telah berhaji puluhan 

kali kemudian dia balig, maka dia wajib melaksanakan 

ibadah haji kembali jika dia mampu untuk itu, dan 

seandainya seorang hamba sahaya telah berhaji 

puluhan kali kemudian dia dimerdekakan, maka dia 

wajib melaksanakan ibadah haji kembali jika dia 

mampu untuk itu. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

مجلة من  -مع مالحظة ضعفه-يف هذا احلديث 
صىل اهلل عليه -األحاكم اليت نبهه عليها رسول اهلل 

أمته، حيث ال أثر حلكم الرضاع بعد أن  -وسلم
ينفصل الودل عن أمه، وأنهه يرتفع اسم ايلتيم عن 

ة بعتق العبد إذا لم الشخص بعد بلوغه، وال عرب
يملكه املعتق، وال يقع طالق بدون نكاح، وال جيوز 
الوفاء بيمني فيها معصية كقطيعة الرحم، وال سكىن 
بلادية بعد أن هجرها من أجل اهلل، وال هجرة من 
مكة وما حوهلا إىل املدينة بعد فتح مكة.  ويف 

** 

Di dalam hadis ini -meskipun ada catatan akan 

kedaifan (kelemahannya)- terdapat sejumlah hukum 

yang diperingatkan oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- kepada umat beliau, di mana tidak 

berpengaruh hukum-hukum persusuan setelah 

seorang anak (bayi) disapih dari ibunya, hilang 

(terangkat) penamaan yatim dari seseorang setelah ia 

balig, tidak dianggap memerdekaan seorang budak jika 

belum dimiliki oleh orang yang memerdekakannya, 

tidak jatuh talak tanpa nikah, tidak boleh menepati 

sumpah yang di dalamnya terdapat maksiat seperti 

memutus tali silaturahmi, tidak ada tempat tinggal di 

pedalaman setelah meninggalkannya karena Allah, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < الطالق < أحاكم ومسائل الطالق اتلصنيف:

 .الصنعاين رواه أبو داود الطياليس وعبد الرزاق راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .مسند أيب داود الطياليس مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ه أي يُفطمال رضاع بعد فصال : ال يؤثر الر • مِّ

ُ
ْفِصل الودل عن أ ْن يى

ى
 .ضاع بعد أ

 .وال يتم بعد احتالم : يرتفع اسم ايلتيم بابللوغ، ويقتيض ذلك ارتفاع أحاكمه •

 .وال عتق إال بعد ملك : ال يصح أن يعتق رقيًقا ال يملكه؛ ألنه ترصفه لم يقع يف حمله •

 .أجنبية، ليست زوجة هل وال طالق إال بعد نكاح : ال يصح الطالق من رجل ىلع امرأة •

 .وال يمني يف قطيعة : ال جيوز الوفاء إن حلف ىلع ما فيه قطع للرحم •

تِهِ  •  .تعرب : انتقل لإلقامة يف ابلادية بعد ِهْجرى

 :فوائد احلديث
ا اليشء اذلي ليس حتت ترصفه، فال جيوز وال يصح ترصفه فيه .1  .اتلرصف ال يصح وال ينفذ إاله فيما يملكه اإلنسان، أمه

 .لرضاع وال حكم هل بعد الفطامأنه ال أثر ل .2

ِلب انلهاس فيه أو بعد احتالمهما زال عنهما اسم ايْلىتِ  .3 ْتىِلم اغى ن ابْلُلُوغ اذلي حيى مى ة زى ةأنهه إذا بلغ ايلىتِيم أو ايلىتِيمى ِقيقى  .يم حى

 .أنهه ال يصح ألحٍد أن يُعتق رقيًقا ال يملكه؛ ألنه ترصفه لم يقع يف حمله .4

 .يصح من رجل ىلع امرأة أجنبيٍة ليست زوجة هلأنه  الطالق ال  .5

 .أنه ايلمني ال تكون إال يف قربة ويف طاعة وال تكون يف معصية .6

 .أنه انلهذر ال يكون إال يف قربة ويف طاعة وال يكون يف معصية .7

 .أنه ال تقبل شهادة األقارب بعضهم بلعض, كما ال تصح شهادة العبد ملن يملكه .8

رشوط إن توفرت أجزأ احلج، وإال فال، وإن قام بها قبل توفر الرشوط ُعدت هل نافلة ولو كررها أكرث من مرة, ومن هذه  أنه حجة اإلسالم هلا .9
 .الرشوط: ابللوغ واحلرية

 املراجع:املصادر و

ة،  - ام، للبسام. مكتىبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمسى رى ِم ِمن بُلُوغ المى ملرام من أدلة األحاكم، البن بلوغ ا -م  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاكى
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

يث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب إرواء الغليل يف ختريج أحاد - 1ط  2001 - 1422للتربيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش: 

احلديث عدم جواز قبول شهادة األقارب بعضهم 
ة الودل لوادله، والزوجة لزوجها، والعبد بلعض، كشهاد

لسيده، وفيه ديلٌل ىلع أنهه ال جيوز الوفاءى بنذٍر فيه 
معصية. ويف احلديث بيان أنه حجة اإلسالم ال تسقط 
عن األعرايب بعد هجرته وإن حج عرش مرات قبل 
ذلك، وال تسقط عن الصيب بعد بلوغه وإن حج عرش 

بعد عتقه وإن حج مرات قبل بلوغه، وال عن العبد 
 .عرش مرات قبل عتقه

tidak ada hijrah dari Makkah dan sekitarnya menuju ke 

Madinah setelah pembebasan kota Makkah. Di dalam 

hadis ini juga (disebutkan tentang) tidak bolehnya 

menerima persaksian kerabat sebagian mereka 

terhadap sebagian lainnya, seperti persaksian seorang 

anak untuk bapaknya, istri untuk suaminya, dan hamba 

sahaya untuk tuannya. Di dalamnya juga terdapat dalil 

bahwa tidak boleh menepati nazar yang di dalamnya 

terdapat kemaksiatan. Di dalam hadis tersebut juga 

terdapat penjelasan bahwa kewajiban haji belum gugur 

bagi seorang Arab badui setelah ia hijrah meskipun ia 

telah berhaji puluhan kali sebelum itu, belum gugur 

pula bagi seorang anak setelah balig meskipun ia telah 

berhaji puluhan kali sebelum balig, dan belum gugur 

pula bagi hamba sahaya setelah dimerdekakan 

meskipun ia telah berhaji puluhan kali sebelum 

dimerdekakan. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

220 
 

 -(. ه1415) ادلمام، اجلوزي، ابن دار ،1ط اهلاليل، لسليم الصاحلني رياض رشح انلاظرين بهجة - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –اإلساليم 
 األحوذي حتفة - م 1999 - ـه 1419 األوىل،: الطبعة. مرص –رش: دار هجر انلا. الرتيك املحسن عبد بن حممد ادلكتور: املحقق. الطياليس داود أيب مسند
 إحياء دار: انلارش. للسااعيت أمحد، اإلمام مسند لرتتيب الرباين الفتح -. بريوت - العلمية الكتب دار: انلارش.  للمباركفورى الرتمذي، جامع برشح
 - ه 1407 الرابعة: الطبعة. بريوت –صحاح العربية، للجوهري. انلارش: دار العلم للماليني و اللغة تاج الصحاح -. اثلانية: الطبعة. العريب الرتاث
 داود، أيب سنن رشح وهو السنن، معالم -. 1379 بريوت، - املعرفة دار: انلارش. العسقالين حجر البن ابلخاري، صحيح رشح ابلاري فتح - م 1987

رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن  -م  1932 - ـه 1351الطبعة: األوىل . حلب – العلمية املطبعة: انلارش. للخطايب
 اثلانية،: الطبعة. بريوت –عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي. دار الكتب العلمية  -العباد، نسخة اإللكرتونية. 

 .ه 1415
   (58146) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

221 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلنيالف اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال صالة : ال يصلِّ اإلنسان •

ِة : حبضور •  .حِبىرْضى

 .وال وهو : أي: اإلنسان •

ْخبىثىاِن : ابلول والغائط، ومعىن مدافعتهما إيهاه: أنه يدفعهما عن اخلروج ويدفعانه عن الشغل بغريهما يلخرجا •
ى
افُِعُه األ  .يُدى

 :فوائد احلديث
ا ناقصة غري كراهة الصالة يف حال مدافعة األخبثني، ما لم يضق الوقت فتقدم الصالة مطلقا، ولو صىل وهو كذلك فإن صالته صحيحة لكنه .1

ة اكملة للحديث املذكور وال إاعدة عليه، وأما إذا دخل يف الصالة وهو غري مدافع لألخبثني وإنما حصلت املدافعة أثناء الصالة فإن الصال
 .صحيحة وال كراهة إذا لم تمنع هذه املدافعة من إتمام الصالة

 .حضور القلب واخلضوع مطلوبان يف الصالة .2

 .ما يشغله يف صالته ينبِغ للمصىل إبعاد لك .3

ل أو اتلغوُّط عذر يف ترك اجلمعة واجلماعة، برشط أاله جيعل أوقات الصلوات مواعيد هلما .4  .احلاجة إىل اتلبوُّ

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. عمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

  ال صًلة ِبرضة طعام، وال وهو يدافعه األخبثان
Tidak sempurna salat di hadapan makanan 

(yang sudah dihidangkan) dan tidak pula 
pada orang yang menahan dua kotoran 

(buang air besar dan kecil). 

 :احلديث .856
ة  ال صالة »مرفواعً:  -عنها ريض اهلل-عن اعئِشى

خبىثىان
ى
افُِعه األ ام، وىال وهو يُدى عى ة طى  «.حِبىرضى

** 

856. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallahu 'anha- secara marfū`: "Tidak 

sempurna salat di hadapan makanan (yang sudah 

dihidangkan) dan tidak pula pada orang yang menahan 

dua kotoran (buang air besar dan kecil)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

د هذا احلديث رغبة الشارع يف حضور قلب  يؤكِّ
امللكهف يف الصالة بني يدي ربِّه، وال يكون ذلك إال 
بقطع الشواغل؛ اليت يسبب وجودها عدم الطمأنينة 

ينيه عن الصالة حبضور  واخلشوع؛ هلذا: فإن الشارع
الطعام اذلي تتوق نفس املصيل إيله، ويتعلق قلبه به، 

-وكذلك ينَه عن الصالة مع مدافعة األخبثني، 
؛ النشغال خاطره بمدافعة -الذلين هما ابلول والغائط

 .األذى

** 

Hadis ini menegaskan keinginan Allah akan hadirnya 

hati seorang mukallaf dalam salat di hadapan 

Rabbnya. Hal itu tidak akan terjadi selain dengan 

memutuskan hal-hal yang menyibukkan, yang 

keberadaannya menyebabkan tidak adanya 

ketenteraman dan kekhusyukan. Untuk itu, Allah 

melarang salat di hadapan makanan yang disukai oleh 

jiwa orang yang salat dan hatinya teringat pada 

makanan itu. Demikian juga Dia melarang salat dalam 

keadaan menahan dua hal yang buruk -keduanya 

adalah kencing dan buang air besar- karena kesibukan 

hatinya menahan rasa sakit. 
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ار ، د2ط من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط،
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423 ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3088) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

223 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أراكن الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اِمت  اتلخريج: ةى بِْن الصه   -ريض اهلل عنه-ُعبىادى
 .حاكمعمدة األ مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جمزئة وهو شامل لصالة الفرض وانلفل ال صالة : ال صالة •

 : يشمل املنفرد واإلمام واملأموم •
ْ
أ ْقرى  .ملن لم يى

 . بفاحتة الكتاب : يه سورة احلمد هلل رب العاملني، سميت به ألن الكتاب افتتح بها •

 :فوائد احلديث
 .وجوب قراءة الفاحتة يف لك ركعة من الصالة، وأنه ال جُيِْزىء غريها مع القدرة عليها .1

 .بُطالن الصالة برتكها من املتعمد واجلاهل وانلايس، ألنها ركن، واألراكن ال تسقط مطلقاً  .2

 .فضيلة الفاحتة .3

 Tidak ada ṣalat bagi orang yang tidak  ال صًلة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب
membaca surat Al-Fatihah. 

 :احلديث .857
اِمت  ةى بِْن الصه -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن ُعبىادى

 ال صال»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ْ
أ ْقرى ة ملن لم يى

 «.بفاحتة الكتاب

** 

857. Hadis: 

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit -raḍiyallāhu 'anhu- dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidak ada 

ṣalat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سورة الفاحتة، يه أم القرآن وروحه، ألنها مجعت 
أنواع املحامد والصفات العىل هلل تعاىل، وإثبات 
امللك والقهر، واملعاد واجلزاء، والعبادة والقصد، 
وهذه أنواع اتلوحيد واتلاكيلف. ذلا فرضت قراءتها 
يف لك ركعة، وتوقفت صحة الصالة ىلع قراءتها، 

ْت حقيقة الصالة الرشعية بدون قراءتها، ويؤكد ونُِفيى 
نيف حقيقتها الرشعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أيب 
هريرة مرفواعً وهو "الجتزئ صالة اليقرأ فيها بأم 
القرآن".  ويستثىن من ذلك املأموم إذا أدرك اإلمام 
راكعا فيكرب لإلحرام ثم يركع وتسقط عنه الفاحتة يف 

وألنه لم يدرك حمل القراءة  هذه الركعة حلديث آخر،
 . وهو القيام

** 

Surat Al-Fatihah adalah induk sekaligus ruh Al-Qur'an. 

Karena surat ini menghimpun bermacam pujian dan 

sifat-sifat tinggi bagi Allah Ta'ala, penetapan kerajaan 

dan kekuasaan, tempat kembali dan balasan, ibadah 

dan tujuan. Semua ini merupakan macam-macam 

tauhid dan tugas-tugas ibadah. Oleh sebab ini, 

diwajibkan membacanya di setiap rakaat, keabsahan 

ṣalat bergantung pada pembacaannya dan hakikat 

ṣalat secara syar`i ditiadakan tanpa membaca surat ini. 

Peniadaan hakikat ṣalat secara syari`at ini dipertegas 

oleh riwayat yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dari 

Abu Hurairah secara marfu`, yakni "Tidak sah suatu 

ṣalat yang di dalamnya tidak dibacakan Ummu al-

Qur'an (Al-Fatihah)." Dikecualikan dari hal ini bagi 

seorang makmum ketika ia mendapati imam sedang 

rukuk lalu ia melakukan takbiratul ihram, kemudian 

rukuk. Kewajiban membaca Al-Fatihah di rakaat ini 

gugur dari dirinya berdasarkan hadits lain, dan karena 

terlewatkan darinya posisi membaca, yakni kala berdiri. 
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 املراجع:املصادر و

طبعة -م . تنبيه األفهام للعثيمني  2006 - ـه1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 
. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين 1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -االمارات  مكتبة الصحابة

 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
طوق  صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: داره. 

 .بريوت -ه. صحيح مسلم،  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422الطبعة : األوىل -انلجاة 
   (5378) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َهرِ -ال صوم فوق صوم أيخ داود  َر ادلب ، صم -َشطي
ا وأفطر يوم ا   يوم 

Tidak ada puasa melebihi puasa saudaraku, 
Daud - separuh masa-; puasalah satu hari 

dan berbukalah satu hari 

 :احلديث .858
ْمِرو بن العاص   -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عى

خرِب رسول اهلل »قال: 
ُ
أين  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ا ِعْشُت.  نه الليل مى ُقومى
ى ألى نه انلهار، وى ُصومى

ى أقول: واهلل ألى
: أنت اذلي -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 

. فقال: -بأيب أنت وأيم-قد قُلتُه قلتى ذلك؟ فقلُت هل: 
ْهِر  ْم ، الشه نى ُقْم وى فإنك ال تستطيع ذلك، فُصم وأفِطر، وى
ا، وذلك مثل  ْمثىالِهى

ى
رْشِ أ نىةى بِعى يهاٍم، فىِإنه احلىسى

ى
ثىالىثىةى أ

ِطيُق أفضل من ذلك. قال: 
ُ
ْهِر. قلت: فإين أ صيام ادله

ِطيُق أفضل 
ُ
فطر يومني. قلت: أ

ى
من ذلك. فصم يوما وأ

قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، 
ِطيُق أفضل من ذلك. 

ُ
وهو أفضل الصيام. فقلت: إين أ

ال صوم فوق »، ويف رواية: «قال: ال أفضل من ذلك
رِ -صوم أيخ داود  هى ْطرى ادله  .«، صم يوما وأفطر يوما-شى

** 

858. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhumā 

-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

diberitahu tentang ucapan saya yaitu, "Demi Allah, aku 

akan selalu berpuasa di siang hari dan bangun 

sepanjang malam untuk salat selama aku hidup." 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bertanya, "Apakah engkau orang yang mengatakan 

demikian?" Aku jawab, "Aku yang mengatakannya -

demi bapak dan ibuku yang menjadi tebusanmu-." 

Beliau bersabda, "Engkau tidak akan sanggup 

melakukan itu. Puasalah dan berbukalah, lakukan salat 

malam dan tidurlah, (dan berpuasalah) tiga hari setiap 

bulan, karena sesungguhnya kebaikan itu (pahalanya) 

dilipat gandakan sepuluh kali. Puasa seperti itu 

bagaikan puasa sepanjang masa." Aku berkata, 

"Sesungguhnya aku mampu lebih dari itu." Beliau 

bersabda, "Puasalah satu hari dan berbukalah dua 

hari!" Aku berkata, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau 

bersabda, "Puasalah satu hari dan berbukalah satu 

hari, itulah puasa seperti puasa Daud dan itulah puasa 

yang paling utama." Aku berkata, "Aku mampu lebih 

dari itu." Beliau bersabda, "Tidak ada yang lebih utama 

dari itu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak ada 

puasa melebihi puasa saudaraku, Daud -separuh 

masa-. Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu 

hari!" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ْخرِبى أن عبد اهلل بن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
ُ
أ

ْمٍرو  أقسم ىلع أن يصوم فال  -رض اهلل عنهما-عى
يُفطر، ويقوم فال ينام لكى عمره، فسأهل: هل قال ذلك؟ 
فقال: نعم. فقال: إن هذا يشق عليك وال حتتمله، 

يفطر، وأرشده إىل اجلمع بني الراحة والعبادة فيصوم و
ويقوم وينام، ويقترص ىلع صوم ثالثة أيام من لك 
شهر؛ يلحصل هل أجر صيام ادلهر. فأخربه أنه يُطيق 
أكرث من ذلك، وما زال يطلب الزيادة من الصيام حىت 
انتَه إىل أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه 
السالم، وذلك أن يصوم يوماً، ويفطر يوماً. فطلب 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- diberitahu bahwa 

Abdullah bin 'Amru telah bersumpah akan berpuasa 

tanpa berbuka dan melakukan salat malam tanpa tidur 

sepanjang usianya. Lantas beliau bertanya, "Apakah 

dia mengatakan demikian?" Ia menjawab, "Ya." Beliau 

bersabda, "Sesungguhnya ini berat bagimu dan 

engkau tidak akan mampu melakukannya." Beliau 

membimbingnya untuk menghimpun antara istirahat 

dan ibadah; berpuasa dan berbuka, salat malam dan 

tidur, serta membatasi diri puasa tiga hari setiap bulan 

agar memperoleh pahala puasa sepanjang masa. 

Abdullah bin 'Amru memberitahu beliau bahwa dia 

mampu lebih dari itu. Ia terus-menerus meminta 

tambahan puasa hingga sampai ke puasa paling 

utama, yaitu puasa Daud -'alaihi as-salām-; dia 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما حيرم ىلع الصائم اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع

 .متفق عليه راوي احلديث:

ْمِرو بن العاص  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عى

 .معمدة األحاك مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عىن: واهلل ألصومنألصومن : هذا قسم، وامل •

 .بأيب أنت وأيم : أي: أفديك بأيب وأيم •

 .أمثاهلا : أشباهها •

 .مثل صيام ادلهر : يف اثلواب واألجر •

 .أطيق : أستطيع •

 :فوائد احلديث
ْمٍرو  .1  .وحرصه ىلع العبادة وقوته فيها -ريض اهلل عنهما-فضيلة عبد اهلل بن عى

 . يقوم بها الشخص، وال خيىف أن حمل ذلك عند أمن الرياءجواز اإلخبارعن األعمال الصاحلة واألوراد وحماسن األعمال اليت .2

ع، وُيطلب فيها السهولة واليرس؛ ألنه أنشط ىلع العمل، وأدوم عليه .3 ق واتلنطُّ  .سماحة رشيعة اإلسالم، حيث يُكره فيها اتلعمُّ

د للصيام الفاضل، هو صيام يوم، وفطر يوم، وهو صيام داود  .4  .-عليه السالم-آخر حى

 ."ادلهر، ألنه خمالف لقوهل عليه الصالة والسالم: "فصم وأفطر" وحلديث: "ال صام من صام األبد كراهة صيام .5

 .أحب األعمال أدومها وإن قل .6

 .استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر .7

 .-عليه السالم-أن أفضل الصيام صيام داود  .8

 .أن اتلطوع بصوم يوم وفطر يوم مرشوع يف األمم السابقة .9

 .عرش أمثاهلاثواب احلسنة ب .10

يب صىل تقدير انليب صىل اهلل عليه وسلم العمل بقدرة صاحبه، إذ قىرصى عبد اهلل أواًل ىلع ثالثة أيام من لك شهر، فلما طلب املزيد ، ورأى انل .11
ضل الصيام فقال: "فصم يوماً اهلل عليه وسلم فيه الرغبة والقدرة، قال: "فصم يوماى وأفطر يومني". فلما أظهر الرغبة يف طلب الزيادة، أرشده إىل أف

 ."وأفطر يوماً 

 .كمال شفقته ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ورمحته بأمته، حيث اكن يرشد إىل األسهل فاألسهل .12

 .: بأيب هو وأيم-صىل اهلل عليه وسلم-جواز قول اإلنسان يف انليب  .13

 .ينبِغ مرااعة اإلنسان حلاهل يف املستقبل .14

 ت من صحته وإلزامه بهتقرير اإلنسان بما نسب إيله للتثب .15

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
بة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكت

ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم: نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة  1426
هام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد ه. اإلف1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

ه.  خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن  1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
خاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق  ـه. صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابل 1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

صىل -فقال  -ريض اهلل عنه- املزيد لرغبته يف اخلري
 .: ال صوم أفضل من ذلك-اهلل عليه وسلم

berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Dia pun 

masih meminta tambahan karena hasratnya kepada 

kebaikan. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Tidak ada puasa yang lebih utama dari itu." 
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ه. صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –

   (4542) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ال صوم يف يومني: الفطر واألضىح، وال صًلة 
بعد الصبح حىت تطلع الشمس، وال بعد العرص 

ثًلثة  حىت تغرب، وال تشد الرحال إال إىل
مساجد: مسجد احلرام، ومسجد األقىص، 

 ومسجدي هذا

 

Tidak boleh berpuasa pada dua hari raya; 
Idul Fitri dan Idul Adha, tidak boleh salat 

sunah setelah Subuh sampai matahari 
terbit dan setelah Asar sampai matahari 

terbenam. Dan tidak boleh bepergian jauh 
(dengan niat ibadah) kecuali ke tiga masjid; 

Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan 
masjidku (masjid Nabawi) ini. 

 :احلديث .859
ا مع  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدرِي  زى واكن غى

ة، قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  ْزوى ة غى رْشى ثِنيْتى عى
 -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت أْربىعا من انليب 

ة يومني إال ومعها  ِسريى بْنىيِن قال: ال تسافر املرأة مى ْعجى
ى
فىأ

: الِفْطِر  نْيِ م، وال صوم يف يىْومى ْرى زوجها أو ذو حمى
بح حىت تىْطلُعى الشمس،  ، وال صالة بعد الصُّ ْضىحى

ى
وىاأل

اُل إال إىل  دُّ الرِّحى وال بعد العرص حىت تغرب، وال تُشى
، ثالثة مساجد: مسجد احلرام، ومسجد  قْىصى

ى
األ

ْسِجِدي هذا.  ومى

** 

859. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- (dia telah 

berperang bersama Rasulullah sebanyak dua belas 

kali), ia berkata, "Aku mendengar empat hal dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang 

membuatku takjub. Beliau bersabda, "Tidak boleh 

seorang wanita bepergian dengan jarak yang di 

tempuh dua hari kecuali disertai suaminya atau laki-laki 

mahramnya; tidak boleh puasa pada dua hari raya, Idul 

Fitri dan Idul Adha; tidak boleh salat sunah setelah 

Subuh sampai matahari terbit dan setelah Asar sampai 

matahari terbenam; dan tidak boleh bepergian jauh 

(dengan niat ibadah) kecuali ke tiga masjid; Masjidil 

Haram, Masjid al-Aqsa dan masjidku (masjid Nabawi) 

ini". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه أبا  -ريض اهلل عنه-خيرب الراوي عن أيب سعيد 
صىل -غزا مع انليب  -ريض اهلل عنه-سعيد اخلدري 

ة. قال أبو سعيد:  -اهلل عليه وسلم ْزوى ة غى رْشى ثِنيْتى عى
 -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت أْربىعا من انليب 

بْنىيِن، يعين: أنه أبا سعيد  ْعجى
ى
سمع   -ريض اهلل عنه-فىأ

حديثا فيه أربعة  -صىل اهلل عليه وسلم-من انليب 
بىته  :    احلكم األول : -ريض اهلل عنه-أحاكم، فأْعجى

ة يومني إال ومعها زوجها أو  ِسريى "قال: ال تسافر املرأة مى
م،  ْرى م" أي: ال جيوز للمرأة أن تسافر بال حمى ْرى ذو حمى
رم عليه ىلع اتلأبيد،  واملحرم هو: زوجها أو من حتى

ألب واجلىدِّ واالبن واألخ والعىم واخلال، ومسرية اك
يومني تقدر بثمانني كيلو مرًتا، ويف رواية: "ال حيل 
المرأة تسافر مسرية يوم ويللة إال مع ذي حمرم 
عليها"، ويف رواية "مسرية يوم" ويف رواية "مسرية يللة" 
ويف رواية "ال تسافر امرأة مسرية ثالثة أيام إال مع ِذي 

** 

Seorang perawi mengabarkan dari Abu Sa'īd -

raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Abu Sa'īd al-Khudri -

raḍiyallāhu 'anhu- ikut berperang bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebanyak dua belas kali. 

Abu Sa'īd berkata, "Aku pernah mendengar empat hal 

yang sangat mengejutkanku dari Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-". Artinya, Abu Sa'īd 

mendengar sebuah hadis dari beliau yang berisikan 

empat hukum yang sangat mengejutkannya. Hukum 

Pertama: Tidak boleh seorang wanita bepergian jauh 

yang di tempuh dua hari kecuali disertai suaminya atau 

laki-laki mahramnya. Artinya, seorang wanita dilarang 

bepergian tanpa mahramnya. Mahram di sini bisa 

suaminya, atau laki-laki yang haram menikahinya 

selamanya, seperti ayah, kakek, anak, saudara, paman 

dari ayah, ataupun dari ibu. Perjalanan dua hari sama 

dengan jarak tempuh 80 Km. Dalam riwayat lain, "Tidak 

halal bagi seorang wanita bepergian dengan jarak 

tempuh sehari semalam kecuali bersama laki-laki 

mahramnya." Dalam riwayat lain, “dengan jarak 

tempuh sehari.” Dalam riwayat lain, “dengan jarak 

tempuh semalam.” Dan dalam riwayat yang lain, “Tidak 
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رمحه -يف رواية أليب داود "بريدا"، قال انلووي حمرم" و
: )ليس الُمراد من اتلهحديد ظاهره، بل لك ما -اهلل

نِْهية عنه إال بالمىحرم، وإنما وقع  يُسىم سفًرا فاملرأة مى
اتلهحديد عن أمر واقع فال يُعمل بمفهومه(. وهذا إذا 
لم يكن لسفرها رضورة، فإن اكن رضورة جاز هلا 

فر، كم ا لو أْسلىمت يف دار الكفر أو يف دار احلرب السه
ِشيىت ىلع نفسها ابلىقاء بني الكفار، فيف هذه احلال  وخى
جيوز هلا السفر لوحدها.  احلكم اثلاين: "وال صوم يف 
". أي: ال جيوز صوم يوم عيِد  ْضىحى

ى
: الِفْطِر وىاأل نْيِ يىْومى

الِفطر أو األضىح، سواء عن قضاء ما فىاته أو عن 
فلو صامهما أو أحدهما لم جيزئه ويأثم بفعله  نىذر،

إن اكن متعمدا. وقد جاء يف احلديث: )نَه عن صيام 
هذين ايلومني، أما يوم األضىح فتأكلون من حلم 
نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم( 
بح واألكل من  نع يوم األضىح: ألجل اذله فىِعلة المى

ن يأكلوا من الهىدي واألضايح، وقد رُشع للناس أ
اهلدي واألضايح فال يىنشغلوا بالصيام عن اذلبح 
واألكل اليت يه من شعائر اإلسالم والظاهرة، وأما 
علة انليه يف عيد الفطر: فهو ىلع اسمه، ومن شأنه 
أن يكون اإلنسان فيه ُمفطرا، ال أن يكون صائما، 
وأيًضا فيه تىميزي، وفىصل بني شهر رمضان وشوال 

احلكم اثلالث: "وال صالة بعد فىوجب إفطاره. 
بح". ظاهر احلديث: عدم جواز صالة اتلطوع  الصُّ
بعد طلوع الفجر، لكن هذا الظاهر غري مراد؛ ألن 
انلصوص األخرى دالة ىلع استحباب ركعيت الفجر 
بعد طلوع الفجر، وهو أمر جممع عليه، وال جتوز 
يد رواية أيب  الصالة بعد صالة الفجر. ويدل هلذا القى

يد عند ابلخاري: "وال صالة بعد صالتني بعد سع
بح حىت تىطلع  العرص حىت تىغرب الشمس، وبعد الصُّ
مس" ويف رواية ملسلم: "ال صالة بعد صالة  الشه
الفجر". "وال بعد العىرص حىت تىغرب" أي: حىت تغرب 
ك عن  الشمس، فإذا صىل اإلنسان صالة العرص أْمسى

ال ينَه عنها بعد صالة اتلطوع، أما قضاء الفوائت، ف
العىرص؛ لوجوب املسارعة يف إبراء اذلمة. احلكم 
اُل إال إىل ثالثة مساجد:  دُّ الرِّحى الرابع : "وال تُشى

halal bagi seorang wanita bepergian dengan jarak 

tempuh tiga hari kecuali bersama laki-laki mahramnya.” 

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, “setengah hari”. 

Imam Nawawi berkata, “Batasan jarak tempuh dalam 

hadis ini tidak boleh diambil makna literalnya. Bahkan 

setiap perjalanan yang dikatakan sebagai safar, maka 

seorang wanita dilarang melakukannya kecuali 

bersama dengan mahramnya. Hanya saja pembatasan 

tersebut berdasarkan peristiwa yang terjadi, sehingga 

tidak bisa diambil mafhumnya.” Ini semua jika 

bepergiannya dalam kondisi normal. Jika darurat maka 

dia boleh bepergian. Contohnya, seorang wanita yang 

menyatakan masuk Islam di negara kafir harbi dan dia 

takut hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, maka 

dalam kondisi seperti ini dia boleh bepergian jauh. 

Hukum Kedua: Tidak boleh berpuasa pada dua hari 

raya; Idul Fitri dan Idul Aḍa. Ketidak bolehannya ini baik 

melakukan puasa qaḍā` atau puasa wajib karena 

nazar. Jika seseorang berpuasa pada waktu keduanya 

atau salah satunya maka tidak sah, bahkan berdosa 

jika dia secara sengaja melakukannya. Dalam sebuah 

hadis disebutkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang puasa pada dua hari ini. Adapun 

pada Idul Aḍha, maka makanlah daging hewan kurban 

kalian. Adapun Idul Fitri maka itu pertanda berbukamu 

dari puasamu." Alasan dilarangnya puasa pada Idul 

Aḍha karena itu hari penyembelihan kurban dan makan 

daging kurban. Di hari ini disyariatkan kepada kaum 

Muslimin untuk menyembelih dan makan daging 

kurban, sehingga tidak boleh digagalkan dengan 

puasa. Sebab, menyembelih dan makan daging kurban 

merupakan syiar Islam di hari itu. Adapun alasan 

larangan puasa pada Idul fitri, maka itu sesuai 

namanya yang memang semestinya umat manusia 

membatalkan puasanya dan juga merupakan pembeda 

dan pemisah antara bulan Ramadan dan Syawal. 

Sehingga pada hari itu wajib bagi mereka untuk 

berbuka. Hukum Ketiga: Tidak boleh salat sunah 

setelah Subuh. Literal hadis menunjukkan tidak 

bolehnya salat sunah setelah terbit fajar. Namun 

makna literal ini tidak dimaksud, karena nas-nas 

lainnya menunjukkan kesunahan salat sunah qabliyah 

fajar setelah terbit fajar. Dan ini adalah konsensus 

ulama. Tidak boleh salat setelah melakukan salat 

Subuh. Pembatasan ini ditunjukkan hadis Abu Sa'īd 

yang diriwayatkan imam Bukhari, “Tidak boleh salat 

sunah setelah melakukan dua salat; salat Asar sampai 

matahari terbenam dan salat Subuh sampai matahari 

terbit.” Dalam riwayat Muslim, “Tidak ada salat setelah 

melakukan salat Subuh". “Dan tidak ada salat setelah 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم النساء

  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < تاريخ مكة واملدينة واألقىص

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
فر املرأة بال حمرم. .1  عدم جواز سى
فر؛ لقوهل: "زوجها .2  ."أن املرأة ليست حمرما للمرأة يف السه

هل التهسلُّط عليها .3 عيفة ومن السه  .أن املرأة ضى

ياع .4 رِّضها للضه ونها من لك ما  ُيعى  .اعتناء الرشيعة اإلسالمية باملرأة، ومحايتها وصى

 .حتريم صوم يوم ِعيد الفطر واألضىح؛ ألن األصل يف انلهيه اتلحريم، فلو خالف وصامهما أثِم ولم يصح منه، لعدم انعقاده أصال .5

الة اتلطوع املطلق بعد صالة الفجر إال ركعيت الفجر؛ إليقاعها يف وقت انليه؛ لقوهل: )ال صالة( فيُحمل احلديث هنا: ىلع نيف عدم صحة ص .6
نة ىلع ذلك  .الصحة، ويستثىن من انليه: راتبة الفجر؛ ملا تقدم من داللة السُّ

 .لقوهل: )ال صالة ..( فيُحمل احلديث ُهنا: ىلع نيف الصحةعدم صحة صالة اتلطوع املطلق بعد صالة العرص؛ إليقاعها يف وقت انليه؛  .7

ره الشمس"،  .8 فى فيه ديلل أن وقت العرص يمتد إىل غروب الشمس، لكن جاء يف حديث: عبد اهلل بن عمرو بن العاص: "ووقت العرص ما لم تىصى
مل العلماء  كما لو اكن اإلنسان نائما ولم يستيقظ إىل بعد االصفرار، حديث ابلاب وغريه إىل أن ما بعد االصفرار وقت رضورة،  -رمحهم هلل-فىحى

يب أو يُسلم الاكفر أو غري ذلك من األعذار الرضورية، أما تأخريه ا إىل ما بعد فيؤديها يف ذلك الوقت وال إثم عليه، أو تطهر احلائض أو يىبلغ الصه
 .االصفرار من غري عذر فال جيوز

د الرِّحال إىل املساجد  .9  .اثلالثةفيه جواز شى

ِزيهتُها ىلع غريها ألسباب؛ منها: كونها مساجد األنبياء، وألن األول: قِبْلة انلاس وإيله حجهم، واثلاين:  .10 اكن قِبْلة فضل املساجد اثلالثة ومى
سس ىلع اتلهقوى

ُ
الفة، واثلالث: أ  .األمم السه

ال(، فيدخل يف عمومه: قىرب انليب -مصىل اهلل عليه وسل-عدم جواز السفر لزيارة القبور ولو اكن قىرب انليب  .11 دُّ الرِّحى صىل اهلل -؛ لقوهل: )ال تُشى
 .وقبور من دونه من باب أوىل، وجتوز زيارته ملن اكن يف املدينة، أو أىت إيلها لغرض مرشوع أو جائز -عليه وسلم

 املراجع:املصادر و

نلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق ا
ه. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ْسِجِدي هذا"  ، ومى قىْصى
ى
مسجد احلرام، ومسجد األ

أي: ال يُنشئ اإلنسان سفًرا إىل بقعة من بقاع األرض 
أجل فيها، أو من  -عز وجل-بقصد اتلهقرب إىل اهلل 

ِمزيتها وفضلها ورشفها إال إىل هذه املساجد اثلالثة، 
فر إيلها، بنص احلديث  .فال بأس من إنشاء السه

Asar sampai terbenam matahari.” Jika seseorang telah 

melakukan salat Asar, maka dilarang melakukan salat 

sunah. Adapun melakukan salat qaḍā`, maka tidak 

dilarang dilakukan setelah Asar karena wajibnya 

bersegera membebaskan diri dari hutang adalah 

kewajiban. Hukum Keempat: Tidak boleh bepergian 

jauh (dengan niat ibadah) kecuali ke tiga masjid; 

Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku (masjid 

Nabawi) ini. Artinya, seseorang dilarang melakukan 

perjalanan menuju suatu tempat dengan tujuan 

taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah -'Azza wa 

Jalla- atau karena tertarik keistimewaannya, 

keutamaannya, atau kemuliaannya kacuali menunju ke 

tiga masjid ini. Maka tidak mengapa melakukan 

perjalanan jauh untuk tujuan taqarrub dengan 

ketiganya, sesuai nas hadis. 
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اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة:  ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد1379دار املعرفة، بريوت، الطبعة: 
ة  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إِساء بنت عرفة، 2003ه، 1423اخلاِمسى

مد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. جمموع فتاوى ه.  سبل السالم، حم1427املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
العثيمني،  ومقاالت، عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر. الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح

ه. رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية. بلوغ املرام من 1428، 1422دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
 .م 2014ه، 1435أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 

   (10603) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   < أصول الفقه < القواعد الفقهية واألصويلةالفقه وأصوهل اتلصنيف:

ورواه أمحد من  .-ريض اهلل عنه-ومن حديث عبادة بن الصامت  -ريض اهلل عنه-رواه ابن ماجه من حديث أيب سعيد اخلدري  راوي احلديث:
 .. ورواه مالك من حديث عمرو بن ييح املازين مرسال-ريض اهلل عنه-حديث عبادة بن الصامت 

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال رضر : ال يرض الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه •

 .نتصار باحلقوال رضار : ال جيازي من رضه بأكرث من املقابلة باملثل، واال •

 :فوائد احلديث
 .-عليه الصالة والسالم-الرسول أويت جوامع اللكم وشواهد هذا كثرية، وهو من خصائصه  .1

 .الرضر يُزال .2

 .انليه عن املجازاة بأكرث من املثل .3

 .لم يأمر اهلل عباده بيشء يرضهم .4

 .ورود انليف بمعىن انليه .5

 .حتريم الرضار بالقول أو الفعل أو بالرتك .6

 .سالمةدين اإلسالم هو دين ال .7

 .هذا احلديث يعترب قاعدة من قواعد الرشيعة، ويه أن الرشيعة ال تقر الرضر، وتنكر اإلرضار .8

سم، هل بني الرضر والرضار فرق أم ال؟ فمنهم من قال: هما بمعىن واحد ىلع وجه اتلأكيد، واملشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل: إن الرضر هو اال .9
سه منتف يف الرشع، وإدخال الرضر بغري حق كذلك. وقيل: الرضر: أن يدخل ىلع غريه رضرا بما ينتفع هو به، والرضار الفعل، فاملعىن أن الرضر نف

، وابن والرضار: أن يدخل ىلع غريه رضرا بال منفعة هل به، كمن منع ما ال يرضه ويترضر به املمنوع، ورجح هذا القول طائفة، منهم ابن عبد الرب
 -صىل اهلل عليه وسلم-بمن ال يرضه، والرضار: أن يرض بمن قد أرض به ىلع وجه غري جائز. وبكل حال فانليب  الصالح. وقيل: الرضر: أن يرض

 .إنما نىف الرضر والرضار بغري حق

َر وال َِضَارَ    ال ََضَ
Tidak boleh melakukan sesuatu yang 

membahayakan diri sendiri ataupun orang 
lain. 

 :احلديث .860
أن رسول اهلل   -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

ارى »قال:  -صىل اهلل وعليه وسلم- رى وال رِضى ى  «.ال رضى

** 

860. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Tidak boleh melakukan sesuatu yang 

membahayakan diri sendiri ataupun orang lain." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث يمثل قاعدة اإلسالم يف الرشائع وقواعد 
األخالق واتلعامل بني اخللق، ويه دفع الرضر عنهم 

إزالة بمختلف أنواعه ومظاهره، فالرضر حمرم و
الرضر واجب، والرضر ال يزال بالرضر، واملضار 

 .حمرمة

** 

Hadits ini merupakan salah satu kaidah Islam dalam 

syariat dan akhlak serta interaksi dengan sesama 

makhluk. Yaitu menangkal bahaya dari mereka dengan 

beragam jenis dan indikasinya. Tindakan 

membahayakan adalah haram dan melenyapkan 

tindakan tersebut adalah wajib. Bahaya sendiri tidak 

boleh dihilangkan dengan bahaya dan tindakan 

membahayakan itu haram. 
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 املراجع:املصادر و

ووية، للشيخ ابن رشح األربعني انل -ه. 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  -
فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -عثيمني، دار الرثيا للنرش. 

اجلامع يف رشوح األربعني  -الرياض.  الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، -م. 2003 - ـه1424
اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  -انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. 

إرواء  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.  -الكتب العربية سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء  -م. 2001 - ـه1421الطبعة األوىل، 
 .م1985 - ـه1405 اثلانية الطبعة بريوت، –الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم 

   (4711) الرقم املوحد:
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 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور < انلذور اتلصنيف:
  الطالق < أحاكم ومسائل الطالقالفقه وأصوهل < فقه األِسة < 

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

ْمِرو بن العاص  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عى
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ه هلل  •  .بالقول شيئًا غري الزم عليه بأصل الرشع -تعاىل-انلذر : إلزام ملكف خمتار نفسى

 .الِعتق : حترير الرقبة وختليصها من الرق، وتثبيت احلرية هلا •

الُق : حى  •  .لُّ قيد انلاكح أو بعضهالطى

ال نذر البن آدم فيما ال يملك، وال عتق هل فيما 
  ال يملك، وال طًلق هل فيما ال يملك

Tidak ada nazar bagi anak Adam terhadap 
sesuatu yang tidak dimilikinya, tidak ada 

(istilah) memerdekakan pada sesuatu yang 
tidak dimilikinya, dan tidak ada talak pada 

sesuatu yang tidak dimilikinya. 

 :احلديث .861
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال 

ال نىْذرى البن آدم »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
فيما ال يملك، وال ِعتْقى هل فيما ال يملك، وال طالق 

 «.هل فيما ال يْمِلك

** 

861. Hadis: 

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Tidak ada nazar bagi anak Adam terhadap 

sesuatu yang tidak dimilikinya, tidak ada (istilah) 

memerdekakan pada sesuatu yang tidak dimilikinya, 

dan tidak ada talak pada sesuatu yang tidak 

dimilikinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث يبني انليب 
اتلرصف ال يصح وال ينفذ إاله فيما يملكه اإلنسان، 

ا اليشء اذلي ليس حتت ترصفه فال جيوز وال يصح  أمه
ترصفه فيه؛ من ذلك انلذر فال يصح وال ينعقد يف 
يشء ال يملكه انلاذر حني نذره، حىت ولو ملكه بعده 
فال يلزمه الوفاء به، وال كفارة عليه، وأيًضا العتق، 
فال يصح أن يعتق رقيًقا ال يملكه؛ ألنه ترصفه لم يقع 

امرأة  حمله، وكذلك الطالق ال يصح من رجل ىلع
أجنبية ليست زوجة هل؛ فـ"إنهما الطالق ملن أخذ 

: "ال طالق فيما -صىل اهلل عليه وسلم-بالساق"، وقال 
 ."ال يملك

** 

Di dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan bahwa menindak sesuatu itu tidak sah 

dan tidak dapat terlaksana kecuali pada sesuatu yang 

dimiliki oleh dirinya sendiri. Adapun sesuatu yang 

bukan berada di bawah tanggungannya maka tidak 

boleh dan tidak sah tindakannya padanya. Di antara hal 

itu adalah nazar, maka nazar tidak sah dan tidak akan 

terlaksana pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang 

yang bernazar ketika ia menazarkannya. Bahkan jika ia 

memilikinya setelah itu maka ia tidak wajib 

menepatinya dan tidak ada kafarat atasnya. Demikian 

pula (dalam hal) pembebasan budak; tidak sah 

membebaskan budak yang tidak ia miliki karena 

tindakannya tersebut bukan pada tempatnya. Demikian 

juga talak; tidak sah talak dari seorang laki-laki 

terhadap wanita asing yang bukan istrinya karena 

“sesungguhnya talak itu hanya bagi orang yang telah 

mengambil betis (telah menggauli).” Dan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Tidak sah talak 

terhadap wanita yang bukan miliknya (istrinya)." 
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 :فوائد احلديث
 .أن انلذر ال يصح وال ينعقد يف يشء ال يملكه انلاذر حني نذره، حىت ولو ملكه بعده، فال يلزمه الوفاء به، وال كفارة عليه .1

 .أنه ال طالق إال بعد امللك بعقد انلاكح ىلع الزوجة، وأن الزوج إذا طلق املرأة قبل انلاكح فال طالق هل .2

 .أنه ال يصح أن يعتق رقيًقا ال يملكه؛ ألنه ترصفه لم يقع حمله .3

 املراجع:املصادر و

ام، للبسام. مكتىبة األسدي،  -ه. 1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي، ط - رى ِم ِمن بُلُوغ المى توِضيُح األحاكى
ة،  سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة   م. 2003 - ـه 1423مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمسى

ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم, أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين,  1395ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، 
. ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق ماجه، ابن سنن -. ه 1424 السابعة،: الطبعة, الرياض –مني الزهري, دار الفلق حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أ

 العرصية، املكتبة: انلارش. احلميد عبد ادلين حميي حممد: املحقق داود، أيب سنن - احلليب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء دار: انلارش
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث  -م.  2001 - ـه 1421ند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، مس -. بريوت - صيدا

 للشيخ األحاكم، عمدة رشح العالم تيسري-. م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –منار السبيل، للشيخ األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم 
 - 1404 الكويت، - اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن صادر, الكويتية الفقهية املوسوعة-. م2005 –ه 1426سام. دار امليمان. الطبعة األوىل : الب

 .ه 1427
   (58147) الرقم املوحد:
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ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا 
تُم فَانيِفُروا تُنيِفري   اسي

Tidak ada hijrah setelah penaklukan 
(Makkah), tetapi jihad dan niat. Jika kalian 

disuruh untuk pergi berjihad, maka 
pergilah. 

 :احلديث .862
قال: قال  -اهلل عنهماريض -عن عبد اهلل بن عباس 

ال »يوم فتح مكة:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا اْستُنِْفْرتُم 

ُه اهلل »فىانِْفُروا. وقال يوم فتح مكة:  مى ره إن هذا ابلىِل حى
ِة  اٌم حُبْرمى رى يوم خلق اهلل السموات واألرض، فهو حى

ٍد اهلل إىلى يوم القيامة،  حى
ى
وإنه لم حيل القتال فيه أِل

ِله يل إال ساعة من نهار، حرام حِبرمة اهلل  بيِْل، ولم حيى قى
الى  يُْدُه، وى ُر صى الى ُينىفه ْوُكُه، وى ُد شى إىل يوم القيامة، ال ُيْعضى

الىهُ  ا، والى خُيْتىىلى خى هى فى ره تىُه إال من عى طى فقال «. يىلْتىِقُط لُقى
يِْنِهْم العباس: يا رسول اهلل، إ ؛ فإنه ِلقى ال اإلِْذِخرى

 «.إال اإلِْذِخرى »وبيوتهم؟ فقال: 

** 

862. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda pada hari penaklukan Makkah, "Tidak ada 

hijrah setelah penaklukan (Makkah), tetapi jihad dan 

niat. Jika kalian disuruh untuk pergi berjihad, maka 

pergilah." Beliau bersabda pada hari penaklukan 

Makkah, "Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan 

Allah pada hari di mana Allah menciptakan langit dan 

bumi. Ia haram dengan pengharaman Allah sampai 

pada hari kiamat. Sesungguhnya tidak dihalalkan 

berperang di dalamnya bagi seorang pun sebelumku, 

dan tidak dihalalkan bagiku kecuali sesaat di siang hari. 

Ia haram dengan pengharaman Allah sampai hari 

kiamat. Durinya tidak boleh dipotong, binatang 

buruannya tidak boleh diganggu, barang temuannya 

tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang ingin 

mengumumkannya, dan rumputnya tidak boleh 

dipotong." Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, 

kecuali tanaman Al-Idzkhir, karena ia untuk pandai besi 

dan rumah-rumah (penduduk Makkah)?" Beliau 

bersabda, "Kecuali Al-Idzkhir". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، أن انليب -ريض اهلل عنهما-خيرب عبد اهلل بن عباس 
قام خطيبًا يوم فتح مكة،  -صىل اهلل عليه وسلم-

؛ ألنها صارت بالد فقال: ال هجرة أي من مكة 
إسالم، ولكن بيق اجلهاد يف سبيل اهلل، وأمر من 
طلب منه اخلروج إىل اجلهاد أن خيرج طاعة هلل 
وطاعة لرسوهل وأويل األمر، ثم ذكر حرمة مكة، وأن 
ذلك منذ خلق اهلل السموات واألرض وأنها لم حتل 

ولن حتل   -صىل اهلل عليه وسلم-ألحد قبل انليب 
حلت هل ساعة من نهار، ثم اعدت ألحد بعده وإن

ُ
ما أ

حرمتها ، ثم ذكر حرمة مكة وأن ال يُعضد شوك 
تُه إال ملن يريد  طى ُط لُقى ُر صيده وال تُلْتىقى احلرم وال ُينىفه
تعريفها، وال يؤخذ خاله وهو العلف واحلشيش 

** 

Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berpidato pada hari penaklukan Makkah. Beliau 

bersabda, "Tidak ada hijrah," yakni, dari Makkah, 

karena ia sudah menjadi negara Islam. Tetapi yang 

tersisa adalah jihad dan perintah bagi orang yang 

diminta keluar untuk berjihad, hendaknya ia keluar 

demi ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan 

pemerintahnya. Selanjutnya beliau menyebutkan 

keharaman Makkah dan itu sudah ditetapkan sejak 

Allah menciptakan langit dan bumi. Makkah tidak 

dihalalkan untuk seorang pun sebelum Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan tidak 

dihalalkan untuk seorang pun setelahnya. 

Sesungguhnya ia hanya dihalalkan bagi beliau sesaat 

di siang hari, selanjutnya kembali menjadi haram. 

Kemudian beliau menyebutkan keharaman Makkah 

bahwa pohon tanah haram tidak boleh ditebang, 

binatang buruannya tidak boleh diganggu, barang 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس اتلصنيف:
  وأصوهل < فقه املعامالت < اللقطة واللقيط الفقه

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال هجرة بعد الفتح : أي بعد فتح مكة؛ ألنها صارت دار إسالم •

 .م فانِْفروا : "نفر" خرج برسعة، أي: إذا طلب خروجكم للحرب برسعة فاخرجوا كما طلب منكم وإنما يتعني بتعيني اإلماماْستُنِْفْرتُ  •

ُد شوكه : العضد: القطع •  .ال ُيْعضى

يُده : ال يُزعج من ماكنه ويذعر • ر صى  .ال ُينىفه

الىُه : ال حُيتش العلف اذلي يكون فيه، واخلىل هو: ا •  .حلشيش األخرض، واملعىن: ال يؤخذ حشيشها األخرض الرطبوالى خُيْتىىلى خى

 .اإلِْذِخرى : نبت قضبانه دقيقة وهل راحئة طيبة •

يْنهم : أي: قىني أهل مكة، وهم احلدادون، يشعلون به انلار إلمحاء احلديد •  .لقى

 .بيوتهم : بيوت أهل مكة جيعلونه ىلع السقوف فوق اخلشب وحتت الطني •

 .ال يُلتىقط : ال يُؤخذ •

تُه : ما ضاع من صاحبه • طى  .لقى

فها : اتلعريف باللقطة ابلحث عن صاحبها •  .عرِّ

 :فوائد احلديث
 .ىلع تبليغ األحاكم يف مناسبتها -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .1

 .فيه دينهانقطاع اهلجرة من مكة إىل غريها، ألنها بعد الفتح بالد إسالمية، أما اهلجرة من غريها، فيه باقية، من لك بِل ال يُقيم اإلنسان  .2

 .اإلشارة إىل أن مكة لن تعود بِل كفر جتب اهلجرة منها .3

 .أن اجلهاد باٍق إىل قيام الساعة .4

 .اإلشارة إىل أن االهتمام بانلية يف اجلهاد وغريه من سبل اخلري .5

 .وجوب اخلروج إىل اجلهاد إذا استنفره ويل األمر .6

 .حتريم القتال يف مكة، فال حيل ألحد إىل يوم القيامة .7

 .مكة وحرمتها عظمة .8

 .أن حتريمها قديم منذ خلق اهلل السماوات واألرض وأن حتريمها باق إىل يوم القيامة .9

 .ساعة الفتح خاصة؛ ألنه استنقاذ هلا من الرشك وأهله -صىل اهلل عليه وسلم-جواز القتال فيها للنيب  .10

 .أن ما جاز للرضورة فإنه يقدر بقدرها .11

 .-تعاىل-ا تقتضيه حكمة اهلل وقوع النسخ يف األحاكم الرشعية حسبم .12

 .حتريم قطع شجر احلرم وإن اكن مؤذيا اكلشوك .13

 .حتريم تنفري صيده، وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق األوىل .14

 .حتريم اتلقاط لقطتها، إال ملن أراد أن يعرفها ىلع وجه ادلوام .15

 .أن لقطة احلرم ال تملك ولو طال زمن تعريفها .16

واستثين من ذلك اإلذخر ملصلحة أهل مكة، وذلك 
 .ار ألعماهلمأن احلدادين يستعملونه يف إيقاد انل

temuannya tidak boleh dipungut kecuali oleh orang 

yang ingin mengumumkannya, dan tanaman serta 

rumputnya tidak boleh dibabat, tapi ada pengecualian 

yaitu tanaman Al-Idzkhir untuk kepentingan penduduk 

Makkah. Taisir Al-'Allam, hlm (384), Tanbih Al-Afham, 

(3/515), Ta'sis Al-Ahkam, (3/351). 
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 .حتريم حش حشيشها األخرض إال اإلذخر .17

 .جواز قطع الشجر واحلشيش انلابتني بفعل اآلديم ؛ ألنها ملكه .18

 .فضيلة العباس بن عبد املطلب؛ باتلماسه اإلذن يف اإلذخر مرااعة حلاجة انلاس .19

 .مراجعة املفيت وويل األمر فيما تقتضيه حاجة انلاس .20

 .ائل الرشعاجتهاد انليب صىل اهلل عليه وسلم يف بعض مس .21

 .صحة استثناء املتلكم من الكمه، وإن لم ينوه إال بعد أن طلب منه .22

ةً  -صىل اهلل عليه وسلم-أن مكة فتحها انليب  .23 نْوى  .عى

 املراجع:املصادر و

. ه1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

عمدة  ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح 1426
ه. صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

سابوري، حتقيق: ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انلي1422ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4494) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -اهلل عنهريض -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يوًما قبله : أي: موايلًا هل، من غري فصل •
 .يوًما بعده : أي: موايلًا هل، من غري فصل •

 .الصيام : اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس •

 :فوائد احلديث
 .معة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعدهانليه عن صوم يوم اجل .1

 .حكمة الترشيع اإلساليم ، حيث فُرق بني صوم يويم العيدين ويوم اجلمعة .2

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط
 ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10ق، طفهارسه: حممد صبيح بن حسن حال

ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عثيمني، ط
 ـهصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2قديم: عبد القادر األرناؤوط، طاألرناؤوط، مراجعة وت

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه 1423، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، عبد ابلايق

   (4449) الرقم املوحد:

ال يَُصوَمنب أحدكم يوم اجلمعة، إال أن يَصوم 
ا قبله أو بعده   يوم 

Janganlah sekali-kali salah seorang dari 
kalian berpuasa pada hari Jum`at kecuali 

dia berpuasa sehari sebelumnya atau 
sesudahnya. 

 :احلديث .863
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

نه »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ال يىُصومى
أحدكم يوم اجلمعة، إال أن يصومى يوًما قبله أو 

 .«بعده

** 

863. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ̀ Anhu, ia berkata: “Aku 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang dari 

kalian berpuasa pada hari Jum`at kecuali dia berpuasa 

sehari sebelumnya atau sesudahnya.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن صوم يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-نَه انليب 
اجلمعة، إال أن يُقرن به صوم يوٍم قبله أو بعده، أو 

 .يكون ضمن صوم معتاد

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang berpuasa 

pada hari Jum`at, kecuali jika dibarengi dengan puasa 

satu hari sebelum atau setelahnya, atau termasuk dari 

puasa yang biasa dilakukan. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادل اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال يلج : ال يدخل •

 .الرضع : مدر اللنب من الشاة وابلقر، وهو اكثلدي للمرأة •

 .خشية اهلل : يه اخلوف املقرون بالعلم •

 :فوائد احلديث
 .فيكون وقاية من عذاب انلار أن ابلاكء خشية من اهلل تعاىل يبعث ىلع االستقامة، .1

 .فضل اجلهاد يف سبيل اهلل .2

 .اخلوف من اهلل من أسباب انلجاة من انلار .3

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن  - ـه 1430دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل : -كنوز رياض الصاحلني، أ. د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار  -
نزهة املتقني، د . مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد  -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي -عيد اهلاليل

رياض الصاحلني د. ماهر بن ياسني الفحل دار ابن كثري للطباعة  -م      1987 ـه 1407الطبعة الرابعة عرشة -أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت 
حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  -سنن الرتمذي  -م   2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -دمشق  والنرش واتلوزيع،

 اإلمام مسند - م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 
 - ـه 1421اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -ن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط ب أمحد
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب -السنن الكربى املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ -م  2001

ال يَلُِج انلار رجل بَكى من خشية اهلل حىت 
ع ي   يَعود اللبنُب يف الرضب

Tidak akan masuk neraka orang yang 
menangis karena takut kepada Allah hingga 

susu kembali ke teteknya. 

 :احلديث .864
عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال: قال رسول اهلل 

ال يىِلُج انلارى رُجل بىكى من »: -صىل اهلل عليه وسلم-
تمع ُغبىاٌر  ْع، وال جيى خشية اهلل حىت يىعود اللهنُب يف الرضه

اُن جهنم  «.يف سبيل اهلل وىُدخى

** 

864. Hadis: 

Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Tidak akan masuk neraka orang yang menangis 

karena takut kepada Allah hingga susu kembali ke 

teteknya, dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah 

dengan asap jahanam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه ال يدخل 
انلار من بكى من خشية اهلل؛ ألن الغالب من 
اخلشية امتثال الطاعة واجتناب املعصية؛ حىت يعود 

وال  اللنب يف الرضع، وهذا من باب اتلعليق باملحال. 
جيتمع ىلع عبد غبار يف سبيل اهلل ودخان جهنم، 
فكأنهما ضدان ال جيتمعان كما أن ادلنيا واآلخرة 

 .نقيضان

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan 

bahwa tidak akan masuk neraka orang yang menangis 

karena takut kepada Allah. Sebab, biasanya takut itu 

menuntun orang melaksanakan ketaatan dan menjauhi 

kemaksiatan, hingga susu kembali ke teteknya. Ini 

merupakan komentar terhadap sesuatu yang mustahil, 

dan tidak akan berkumpul pada seseorang debu di 

jalan Allah dengan asap neraka jahanam, seolah-olah 

keduanya adalah sesuatu yang berlawanan dan tidak 

pernah berkumpul seperti kondisi dunia dan akhirat. 
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دار -صحيح اجلامع الصغري وزياداته : حممد نارص ادلين األبلاين  -م  2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل،  -بريوت -انلارش: مؤسسة الرسالة  -ؤوطاألرنا
 .بريوت بلنان-املكتب اإلساليم

   (3778) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َاوِيًلَِت ال يَلبُس القميص وال  الَعَمائَِم وال الَّسب
 ، ِ لنَيي وال الَِّبَانَِس َوالَ اخلَِفاَف إال أَحد  الَ جيُِد َنعي
ُهَما أسفَل من الكعبني َطعي َقي ، َوْلي ِ نيي  فَليَيليبَسي ُخفب

 

Tidak boleh memakai baju, serban, celana, 
burnus (pakaian bertopi) dan khuff kecuali 

seseorang yang tidak memiliki sandal, ia 
boleh menggunakan khuff, dan ia harus 

memotong bagian yang lebih rendah dari 
mata kaki. Dan jangan memakai pakaian 
yang terkena minyak za'faran atau wars 

 :احلديث .865
أن رجاًل » -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ُمْحِرُم ِمنى اثلياب؟ قال قال يا رسول اهلل، ما يىلْبىُس ال
: ال يلبُس -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

اِويالىِت، وال  ى الى الرسه ائِمى ، وى مى القميص، وال العى
 ، نْيِ

، إال أحٌد ال جِيُد نىْعلى افى ، وال اخِلفى ىانِسى الربى
ال  ا أسفلى من الكعبني، وى ْعُهمى يْلىْقطى ، وى نْيِ فىلْيىلْبىْس ُخفه

ران أْو وىرٌْس يىلْبىْس من  ْعفى ُه زى سه ، «اثلياب شيئا مى
يِْن »وللبخاري:  ازى ال تلبس الُْقفه  .«وال تىنْتىِقُب املرأة، وى

** 

865. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwa 

seseorang bertanya, “Ya Rasulullah, pakaian apa yang 

boleh dipakai oleh orang yang berihram? Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, “(Seorang yang 

berihram) Tidak boleh memakai baju, serban, celana, 

burnus (pakaian bertopi) dan khuff kecuali seseorang 

yang tidak memiliki sandal, ia boleh menggunakan 

khuff, dan ia harus memotong bagian yang lebih 

rendah dari mata kaki. Dan jangan memakai pakaian 

yang terkena minyak za'faran atau wars”. Dalam 

riwayat Al Bukhari disebutkan, “Bagi wanita (yang 

berihram) tidak boleh memakai niqab (cadar) dan 

sarung tangan." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن لإلحرام  -ريض اهلل عنهم-قد عرف الصحابة 
-هيئة ختالف هيئة اإلحالل، وذلا سأل رجٌل انليب 

عن األشياء املباحة، اليت  -صىل اهلل عليه وسلم
يلبسها املحرم. ولّما اكن من الالئق أن يكون 

ة السؤال عن األشياء اليت جيتنبها، ألنها معدودة قليل
ْعِطي 

ُ
جوامع اللكم  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد أ

أجابه ببيان األشياء اليت جيتنبها املحرم ويبىق ما 
عداها ىلع أصل احلل، وبهذا حيصل العلم الكثري. 

ُعدُّ عليه ما حيرم ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-فأخذ  يى
الرجل املحرم من اللباس، منبها بكل نوع منها ىلع 

ه، فقال: ال يلبس القميص، ولك ما ما شابهه من أفراد
ل وىِخيطى ىلع قدر ابلدن، وال العمائم، والربانس،  فُصِّ
ولك ما يغطى به الرأس، مالصقاً هل، وال الرساويل، 

اكلقفازين وحنوهما،  -ولو عضواً -ولك ما غطي به 
خميطاً أو حُمِيطاً، وال اخلفاف وحنوهما، مما جيعل 

طن أو صوف، أو بالرجلني ساترين للكعبني، من ق
جِل أو غري ذلك. فمن لم جيد وقت إحرامه نعلني، 

** 

Para sahabat –raḍiyallāhu 'anhum- telah mengetahui 

bahwa keadaan orang yang berihram berbeda dengan 

orang yang tidak berihram. Oleh karena itu, seseorang 

bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tentang apa saja yang boleh dipakai oleh orang yang 

berihram. Karena pertanyaan yang tepat untuk 

diajukan seharusnya adalah tentang apa saja yang 

harus dihindari karena hal itu lebih sedikit, dan beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah dianugrahi jawami'ul 

kalim (perkataan yang ringkas bermakna luas) 

sehingga beliau memberikan jawaban dengan 

menerangkan apa saja yang tidak boleh dipakai oleh 

orang yang berihram, dan selain itu hukumnya tetap 

boleh untuk dipakai, sehingga dengan demikian dapat 

diperoleh ilmu dan pengetahuan yang banyak. 

Kemudian beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyebutkan kepadanya pakaian apa saja yang 

diharamkan untuk dipakai oleh orang yang berihram 

dan semua yang serupa dengannya. Beliau bersabda, 

“Tidak boleh memakai baju, dan semua pakaian yang 

dibentuk dan dijahit untuk menutupi badan, serban, 

burnus (pakaian bertopi), dan penutup kepala yang 

menempel langsung di atasnya, celana, pakaian yang 

menutupi anggota tubu meskipun itu hanya menutupi 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < حمظورات اإلحرام اتلصنيف:

 .يهمتفق عل راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .القميص : اثلوب ذو األكمام •

اِويل، وهو ما يلبس ىلع انلصف السفيل وهل رجالن • ى اِويالت : مجع ِسى ى  .الرسه

انِس : مجع بُْرنس، وهو اثلوب الشامل للبدن والرأس • ى  .الربى

"، وهو ما غطى الكعبني من اجلِل • اف : مجع "ُخفٍّ  .اخِلفى

ان  • رى ْعفى نِيهِة يُصبُغ به اثليابالزى وْسى ٌر من الفصيلة السه مِّ  .: نبات بصيل ُمعى

 .الوىرْس : نبٌت أصفر، يصبغ به اثلياب، وهل راحئة طيِّبة •

ر املرأة وجهها •  .وجتعل لعينيها خرقني تنظر منهما -أي تغطيه باخلمار -ال تىنْتىِقب : االنتقاب: هو أن خُتىمِّ

ْعبىني : العظمان انلاتئان عند مفصل الساق •  .الكى

ٍق، أو جلود، أو غريها • از، وهو: يشء يعمل لليدين ذو أصابع، من ِخرى ين : تثنية ُقفه ازى  .الُقفى

 :فوائد احلديث
 .أن السؤال ينبِغ أن يكون متوجهاً إىل املقصود علمه .1

 .جواز اجلهر بالسؤال يف املسجد للمصلحة .2

 . مالئم أن يعدهل ويقيمه إىل املعىن املطلوب، ويرضب صفحاً عن السؤالينبِغ للمسئول، إذا رأى السؤال غري .3

 -صىل اهلل عليه وسلم-أن األشياء اليت جيتنبها املحرم من املالبس قليلة معدودة، وأما األشياء املباحة فيه كثرية، وهلذا املعىن رصف انليب  .4
 .سؤال السائل عن ما يلبسه املحرم إىل بيان ما ال يلبسه

 .وحسن جوابه -صىل اهلل عليه وسلم-ة انليب بالغ .5

ْعُهما من أسفل الكعبنِي،  فىلْيىلْبىْس اخلفني ويْلىْقطى
صىل اهلل عليه -يلكونا ىلع هيئة انلعلني. ثم زاد 

فوائد لم تكن يف السؤال، وإنما املقام  -وسلم
يقتضيها، فىبنيه ما حيرم ىلع املحرم مطلقاً من ذكر 

ىث، فقال: وال يلبس شيئاً من اثلياب، أو غريها وأن
يهباً بالزعفران أو  ِيطاً أو غري خميط، إذا اكن ُمطى خمى
الورس، منبهاً بذلك ىلع اجتناب أنواع الطيب. ثم 
بنيه ما جيب ىلع املرأة، من حتريم تغطية وجهها 
وإدخال كفيها فيما يسرتهما، فقال: "وال تنتقب املرأة، 

 ."ازينوال تلبس القف

satu anggota tubuh seperti kaos tangan dan 

sejenisnya, baik dijahit ataupun dililitkan, “khuf” (sejenis 

sepatu) dan yang semisalnya yang biasa dipakai untuk 

alas kaki yang menutupi mata kaki, baik itu yang 

terbuat dari bahan kapas, wol, kulit atau bahan lainnya. 

Siapa yang tidak memiliki sandal ketika ia berihram, 

maka dia boleh memakai sepatu, namun hendaknya ia 

memotongnya sampai di bawah mata kaki sehingga ia 

menjadi seperti sandal. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menambahkan beberapa faedah 

yang tidak ditanyakan, namun masih dalam lingkup 

pertanyaan tersebut. Beliau menjelaskan tentang 

pakaian yang dilarang secara mutlak bagi orang yang 

berihram baik laki-laki ataupun perempuan, beliau 

bersabda, “Dan jangan memakai pakaian atau yang 

lainnya, baik itu yang dijahit ataupun tidak, jika diolesi 

minyak za'faran dan wars. Ini berisi penejelasan 

tentang diharamkannya memakai berbagai macam 

minyak wangi. Lalu beliau menerangkan apa yang 

wajib bagi wanita, berupa larangan menutupi wajah 

serta kedua telapak tangannya. Beliau bersabda, “Bagi 

wanita yang berihram tidak boleh memakai niqab 

(cadar) dan sarung tangan." 
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افى ويبىق ما عداها ىلع أصل احلل .6 ، واخِلفى انِسى ى اِويالىِت، والربى ى  .منع املحرم من لبس القميص والعمائم والرسه

ي الرأ .7 انِسى ىلع لكِّ ما يغطِّ ى ِيط، وبالعمائم، والربى اف ىلع لكِّ ما يسرت الرجلنبهه عليه الصالة والسالم بالقميص والرساويل ىلع لكِّ خمى  .س، وباخلِفى

ا املرأة، فيباح هلا لبُس املخيط وتغطية الرأس .8  .حتريم هذه األشياء امللبوسة خاصة بالرُجل، وأمه

 .أن املمنوع لبس هذه األنواع ىلع هيئتها، فلو استعملها بغري لُبس مثل أن يرتدي بالقميص فال بأس به .9

ان، أو وىرْس، ويقاس عليهما بقية أنواع  الطيبمنع املحرم من لبس اثلياب املطيب .10 رى ْعفى  .ة بالزى

ين، ىلع اذلكر واألنىث .11 ازى  .حتريم تغطية املرأة وجهها، ألن إحرامها فيه. وحتريم لبس الُقفى

 .جواز لبس اخلُفىني لعادم انلىعلني، إذا قطعهما أسفل من الكعبني .12

 .حكمة الترشيع اإلساليم بتخصيص بلاس واحد .13

 .عة اإلسالميةيرس الرشي .14

 .ىلع العلم -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .15

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة،  تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح

ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم: نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة  1426
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد 1426عني، الطبعة األوىل: اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلاب

 ـه  خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن  1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
اري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق  ـه صحيح ابلخ 1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  - ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –

   (4544) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حلدود < أحاكم اتلعزيرالفقه وأصوهل < ا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو بردة هانئ بن ِنيار ابللىوِي  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فوق عرشة أسواط : أكرث من عرش جِلات •

 .د بانليه عن الزيادة مثل رضب اتلأديب، فاملرا-تعاىل-ونواهٍ منه  -تعاىل-حد من حدود اهلل : يراد بها: حمارم اهلل؛ لكونها زواجر من اهلل  •

 :فوائد احلديث
اليت أمر بها أو نَه عنها هلا عقوبات تردع عنها، إما مقدرة من الشارع، أو راجعة يف تقديرها إىل املصلحة اليت يراها  -تعاىل-أن حدود اهلل  .1

 .احلاكم

زاد فيه ىلع عرشة أسواط، واألوىل تهذيبهم بدون أن تأديب الصبيان والنساء واخلدم وحنوهم، يكون خفيفا بقدر اتلوجيه واتلخويف، فال ي .2
ِغ فعل الرضب، بل باتلوجيه، واتلعليم، واإلرشاد، والتشويق، فهو أدىع للقبول واللطف يف اتلعليم, واألحوال يف هذا املقام ختتلف كثريا، فينب

 .األصلح

 .ظاهُر هذا احلديث حتريُم الزيادة ىلع عرشة أْسواٍط  .3

َواٍط إالب يِف َحدٍّ مِني ُحُدوِد  سي
َ
ةِ أ َق َعرَشَ ال جُييَِلُ فَوي

  اهلل
Seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari 

sepuluh kali cambukan kecuali saat 
melaksanakan salah satu had di antara 

had-had Allah. 

 :احلديث .866
: - اهلل عنهريض-عن أيب بردة هانئ بن نيار ابللوي 

ال »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه سمع رسول اهلل 
دٍّ ِمن ُحدود اهلل ْسواط إال يف حى

ى
ة أ ُ فوق عرشى  «.جُيِْلى

** 

866. Hadis: 

Dari Abu Burdah, Hāni` bin Niyār Al-Balawi -raḍiyallāhu 

'anhu-, bahwa dia mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 

'alahi wa sallam- bersabda, “Seseorang tidak boleh 

dicambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali saat 

melaksanakan salah satu had di antara had-had Allah”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ذه هلا أوامره ونواهيه، فه -تعاىل-يراد حبدود اهلل 
عقوبات رادعة عنها، إما مقدرة، اكلزنا والقذف أو 
غريه مقدرة، اكإلفطار يف نهار رمضان، ومنع الزاكة، 
وغري ذلك من قبل املحرمات، أو ترك الواجبات. 
وهناك تأديبات وتعزيرات للنساء والصبيان، لغري 
معصية اهلل، إنما تفعل تلقويمهم وتهذيبهم، فهذه ال 

ة أسواط، ما داموا لم يرتكوا واجبًا يزاد فيها ىلع عرش
 .من واجبات دينهم، أو يفعلوا حمرًما عليهم من ربهم

** 

Yang dimaksud had-had Allah -Tā'alā- di sini adalah 

perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya 

yang apabila dilanggar maka memiliki hukuman yang 

membuat jera. Adakalanya jenis hukuman itu 

ditentukan, seperti hukuman berzina, menuduh zina; 

ataupun tidak ditentukan secara tegas, seperti 

hukuman makan di siang hari bulan Ramadan, 

menolak zakat dan hal-hal haram lainnya; atau karena 

meninggalkan kewajiban. Di samping itu ada hukuman 

yang bersifat pembinaan dan takzir untuk anak-anak 

dan wanita lantaran adanya pelanggaran selain 

maksiat yang mereka lakukan. Hukuman jenis ini 

dijatuhkan pada mereka dengan tujuan meluruskan 

dan mendidik, sehingga tidak boleh dihukum dengan 

cambukan lebih dari sepuluh kali cambukan selama 

mereka tidak meninggalkan kewajiban agama atau 

melakukan larangan Rabb mereka. 
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 املراجع:املصادر و

-ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1حممد زهري بن نارص انلارص، ط صحيح ابلخاري، حتقيق:-
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، -ه. 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، بدون طبعة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط حققه وعلق عليه
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة -ه. 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط-

توضيح -ه.  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2د األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طوحتقيق: حممو
ة،  .م2003 - ـه1423 األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى

   (2987) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يلِّ : ال نافية، وانليف هنا بمعىن انليه •  .ال يُصى

 .اعتقيه : تثنية اعتق، وهو ما بني الِمنْكب وأصل العنق •

 :فوائد احلديث
 .جواز الصالة يف اثلوب الواحد إذا سرت ما جيب سرته .1

 .جواز الصالة يف ثوبني، أحدهما يسرت أىلع اجلسم، واالخر يسرت أسفله .2

بيْه خارج الصالة، وحينئذ  انليه عن الصالة بدون سرت العاتق، قال .3 شيخ اإلسالم ابن تيمية: سرت العاتق حلق الصالة؛ فيجوز هل كشف ِمنْكى
 .فقد يسرت املصيل يف الصالة ما جيوز إبداؤه يف غري الصالة

 .استحباب كون الُمصىلِّ ىلع هيئة حسنة .4

ال يَُصِّلِّ أحدكم يف اثلبويِب الواحد، ليس ىلع 
  اعتقه منه يشء

Janganlah salah seorang dari kalian salat 
dengan satu pakaian, di mana tidak ada 

sedikit pun pakaian yang menutupi 
bahunya! 

 :احلديث .867
ةى ريض اهلل عنه مرفواًع: عن أ يْرى يلِّ »يب ُهرى ال يُصى

أحدكم يف اثلهوِْب الواحد، ليس ىلع اعتقيه منه 
 «.يشء

** 

867. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Janganlah salah seorang dari kalian salat dengan satu 

pakaian, di mana tidak ada sehelai pun pakaian yang 

menutupi bahunya"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املطلوب من الُمصيلِّ أن يكون ىلع أحسن هيئة، فقد 
قال تعاىل: }يا بين آدم ُخُذوا ِزينىتىُكْم ِعنْدى لك 
مىسجٍد{. وألن مقابلة امللوك ولقاء األرشاف 

سادة؛ يتطلب من اإلنسان أن يكون ىلع أكمل وال
األحوال وأحسن اهليئات، فكيف بمقابلة ملك 
امللوك وسيد السادات؟ وذلا فإن انليب صىل اهلل عليه 
وسلم حثه الُمصيلِّ أن ال يصىلِّ واعتقاه مكشوفان مع 
وجود ما يسرتهما أو أحدهما، ونَه عن الصالة يف 

 .هلل يناجيههذه احلال، وهو واقف بني يدي ا

** 

Orang yang salat dituntut berada dalam kondisi paling 

baik. Allah -Ta'ālā- telah berfirman, "Hai anak Adam, 

pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

mesjid..." (Al-A'rāf: 31). Mengingat untuk menghadap 

raja dan menemui orang-orang mulia dan para 

pemimpin seseorang dituntut berada dalam keadaan 

paling sempurna dan kondisi paling baik, maka 

bagaimana lagi dengan menghadap kepada raja para 

raja dan pemimpin para pemimpin? Oleh sebab ini, 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menganjurkan agar 

seseorang tidak mengerjakan salat sementara kedua 

bahunya terbuka, padahal ada pakaian yang bisa 

menutupi keduanya atau salah satunya. Beliau 

melarang salat dalam kondisi seperti ini sebab orang 

yang salat itu berdiri di hadapan Allah dan bermunajat 

pada-Nya. 
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 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
وىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األ2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم:  -صىل اهلل عليه وسلم-م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426
د بن إسماعيل م. صحيح ابلخاري، حمم1988ه، 1408عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

ه. 1422ىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو
ه. تأسيس 1423لطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ا

 .ه1427األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل 
   (7201) الرقم املوحد:
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < أحاكم املياه اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل

 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: رواها مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اذلي ال جيرى : تفسري لِلائم، وهو املستقر يف ماكنه •

 .أو إنزال مين وهو ُجنُب : ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من مجاع •

 :فوائد احلديث
ا ال يتنجس انليًْه عن ابلول يف املاء اذلي ال جيرى وحتريمه، وأوىل باتلحريم اتلغوط سواء أكان قليال أم كثريا، دون املياه املستبحرة فإن ماءه .1

 .بمجرد املالقاة

 .ية مسلم، واملرشوع أن يتناول منه تناوالانليه عن االغتسال يف املاء ادلائم باالنغماس فيه، السيما اجلنب ولو لم يبُْل فيه كما يف روا .2

 .جواز ذلك يف املاء اجلاري، واألحسن اجتنابه .3

 .انليه عن لك يشء من شأنه األذى واالعتداء، وهذا ديلل كمال الرشيعة اإلسالمية .4

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10ق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حال
ه. عمدة 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

ال يبولن أحدكم يف املاء ادلائم اذلي ال جيري، 
  يغتسل منه ثم

Janganlah sekali-kali salah seorang dari 
kalian kencing di air yang diam yaitu air 
yang tidak mengalir lalu mandi darinya! 

 :احلديث .868
بُولىنه  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  مرفواعً: "ال يى

ائِم اذلي ال جيِْري, ثمه يىغتىِسل  ُدكم يف املاء ادله أحى
ائم ِمنه".  ويف روا ية: "ال يغتسل أحدُكم يف املاء ادله

 وهو ُجنُب".

** 

868. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': 

"Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian 

kencing di air yang diam yaitu air yang tidak mengalir 

lalu mandi darinya!" Dalam riwayat lain disebutkan: 

"Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian 

mandi di air yang diam, sedangkan dia dalam keadaan 

junub"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن ابلول يف املاء  -صىل اهلل عليه وسلم-يب نَه انل
الراكد اذلي ال جيري؛ ألن ذلك يقتيض تلوثه 
بانلجاسة واألمراض اليت قد حيملها ابلول فترض لك 
من استعمل املاء، وربما يستعمله ابلائل نفسه 
فيغتسل منه، فكيف يبول بما سيكون طهوًرا هل فيما 

اء الراكد؛ ألن بعد. كما نَه عن اغتسال اجلنب يف امل
 .ذلك يلوث املاء بأوساخ وأقذار اجلنابة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang kencing di 

air yang diam yaitu air yang tidak mengalir, karena hal 

itu akan menyebabkan air tersebut tercemari oleh najis 

dan penyakit-penyakit yang dibawa air kencing, 

sehingga membahayakan setiap orang yang 

menggunakan air itu. Mungkin saja orang yang kencing 

itu akan menggunakannya dan mandi darinya (di lain 

waktu). Lantas, bagaimana dia kencing di air yang 

nantinya akan dijadikan alat untuk bersuci baginya? 

Sebagaimana beliau melarang mandi janabah (mandi 

besar) di air yang diam karena hal itu akan mencemari 

air dengan kotoran-kotoran dan dekil-dekil janabah. 
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عة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراج
، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2ط

ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1423

   (3047) الرقم املوحد:
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 الفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح < أحاكمه ورشوط انلاكح اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < الطالق < حكم الطالق

 .ه ابن أيب أسامة يف مسنده )مسند احلارث(أخرج راوي احلديث:

اِمت  اتلخريج: ةى بِْن الصه   -ريض اهلل عنه-ُعبىادى
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الِعتىاُق : من العتق وهو حترير الرقبة، وختليصها من الرق •

نْب : لزمن، وثبنت، ونفذ حكمهن •  .وىجى

 :فوائد احلديث
 هذا احلديث ينبِّه اإلنسان بأن ال يلعب بمثل هذه األحاكم؛ كما يفعله بعض انلاس يف جمالسهم العامة واخلاصة، بل يكون اإلنسان حذًرا؛ .1

 .من األمور ئلال يقع فيما يورطه

ٌص؛ لعموم حديث: "إنهما األعمال بانلِّيهات"، فالعقود ال تنعقد عن هزل إال هذه اثلالثة .2  .احلديث خمصِّ

 .حيث يذكر أشياء أحياناً للتقسيم واحلرص -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم الرسول  .3

 املراجع:املصادر و

ِم ِمن بُلُوغ  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -اإلسالمية  فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة - توِضيُح األحاكى
ة،  ام، للبسام. مكتىبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمسى رى بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش  -م  2003 - ـه 1423المى

تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -م  2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، اململكة العربية السعودية  -واتلوزيع، الرياض 
 - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت – اإلساليم املكتب: انلارش. األبلاين للشيخ السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء - م 2006 – 1427

ال جيوز اللعب يف ثًلث: الطًلق وانلاكح 
  والعتاق, فمن قاهلن فقد وجنب

Tidak dibolehkan bermain-main dengan 
tiga hal: talak, nikah, dan memerdekakan 

budak. Barangsiapa mengucapkannya 
maka jadilah hal itu. 

 :احلديث .869
صىل اهلل عليه -عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل 

قال: "ال جيوز اللهِعُب يف ثالث: الطالق  -وسلم
." نْبى  وانلاكح والِعتىاُق , فمن قاهلن فقد وىجى

** 

869. Hadis: 

Dari 'Ubādah bin aṣ-Ṣāmit bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidak 

dibolehkan bermain-main dengan tiga hal: talak, nikah, 

dan memerdekakan budak. Barangsiapa 

mengucapkannya maka jadilah hal itu". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يبني احلديث أنهه ال جيوز اتلالعب يف هذه األلفاظ 
 ، اثلالثة: الطالق، وانلاكح، والعتق، فمن تكلم بهنه
، سواء اكن جاداً أو  ، ويلزمه مدلوهُلنه فإنه يؤاخذ بهنه
العباً أو مازحاً، فال يُنظر إىل قصده، بل حُيكم عليه 
بلفظه، وقد اتفق أكرث العلماء ىلع أن هذه األحاكم 

 .ها وهزهلا سواءجد

** 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak dibolehkan 

bermain-main dengan ketiga lafal berikut; talak, nikah, 

dan memerdekakan budak. Barangsiapa yang 

mengucapkannya, maka sungguh ia akan dihukumi 

dengannya dan dia terkena konsekuensinya, baik itu 

sungguh-sungguh (serius), main-main, atau bercanda. 

Sebab, dalam hal ini tidak dilihat kepada maksud 

(tujuannya), namun dihukumi atasnya dengan lafal 

(ucapannya). Dan mayoritas ulama telah bersepakat 

bahwa hukum-hukum ini baik sungguh-sungguh 

maupun bercanda berlaku sama. 
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 - 1992 - 1413املدينة املنورة. الطبعة: األوىل،  -ائد مسند احلارث، البن أيب أسامة. انلارش: مركز خدمة السنة والسرية انلبوية زو عن ابلاحث بغية
 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان

   (58143) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أحاكم احلدود الفقه وأصوهل < احلدود < اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن مىسعود  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال حيل دم امرئ : ال جتوز إراقة دمه، واملراد انليه عن قتله ولو لم يرق دمه •

 .امرئ : املرء: اإلنسان •

 .إال بإحدى ثالث : أي: ثالث خصال جيب ىلع اإلمام القتل بها ملا فيه من املصلحة العامة، ويه حفظ انلفوس واألنساب وادلين •

 .طئ يف نكاح صحيح ثم زىن بعد ذلكاثليب الزاين : من تزوج وو •

 .وانلفس بانلفس : من قتل عمدا بغري حق •

 .واتلارك دلينه : اتلارك لإلسالم باالرتداد •

ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثًلث: اثلبيُِّب 
الزاين، وانلفُس بانلفس، واتلارُك دلينه املفارُق 

 للجماعة
 

Tidak dihalalkan darah seorang muslim, 
kecuali melakukan salah satu dari tiga hal; 
orang yang telah menikah namun berzina, 
membunuh orang dan keluar dari agama 

lagi memisahkan diri dari jama'ah. 

 :احلديث .870
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

ال حيل دم »: -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-رسول اهلل 
امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: اثلهيُِّب الزاين، 

 «.وانلفُس بانلفس، واتلارُك دلينه املفارُق للجماعة

** 

870. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Tidak dihalalkan darah seorang muslim, 

kecuali dengan salah satu dari tiga hal; orang yang 

telah menikah namun berzina, membunuh orang, 

keluar dari agamanya lagi memisahkan diri dari 

jama'ah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

دم املسلم حرام ال حيل إال بإحدى اخلصال اثلالث 
املذكورة يف احلديث، من تزوج ووطئ يف نكاح 
صحيح ثم زىن بعد ذلك، و من قتل مسلما عمدا بغري 
حق، واتلارك لإلسالم املفارق جلماعة املسلمني، وما 

وز إراقة دم املسلم بغري هذه يف معناها، فال جي
اثلالث، وما يرجع إيلها وجيري جمراها مما لم يُذكر يف 
احلديث نصا، ومن ذلك: قتل اللويط ومن أىت ذات 
حمرم، فمرده إىل اخلصلة األوىل، كما يرجع قتل 

 .الساحر وحنوه إىل اخلصلة اثلاثلة، وهكذا

** 

Darah seorang muslim haram (ditumpahkan) kecuali 

oleh salah satu dari tiga perkara yang disebutkan 

dalam hadits; orang yang sudah kawin dan 

berhubungan badan dalam pernikahan yang sah lalu 

melakukan zina, orang yang membunuh seorang 

muslim dengan sengaja tanpa sebab yang dibenarkan, 

dan orang yang keluar dari Islam lagi memisahkan diri 

dari jama'ah kaum muslimin. Demikianlah, tidak 

dibolehkan menumpahkan darah seorang muslim 

tanpa tiga sebab tersebut. Begitu pula berbagai 

masalah yang berakar darinya dan sejalan dengannya 

yang tidak disebutkan dalam hadits secara tekstual. 

Diantaranya, membunuh orang yang melakukan 

tindakan homoseksual/sodomi, bersetubuh dengan 

mahram, maka (hukumnya) dikembalikan kepada poin 

yang pertama, sebagaimana membunuh tukang sihir 

dan sebagainya dikembalikan kepada poin ketiga. 

Demikian seterusnya. 
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 .املفارق للجماعة : مجاعة املسلمني •

 :فوائد احلديث
م بالزىن بعد الوطء دم املسلم ال يباح إال بإحدى ثالثة أنواع: ترك دين اإلسالم، وقتل انلفس بالرشوط املتقدمة، وانتهاك حرمة الفرج املحر .1

 .يف نكاح صحيح

ِلُّ دىُم امِرٍئ ُمسلٍم"، وهذا أمر جممع عليه دله عليه الكتاب والسنة واإلمجاع .2  .احرتام دماء املسلمني، لقوهل: "الحيى

ًدا، أومستأمنًا، أو ذميًّا، فإن اكن كذلك فدمه معصوم .3 اهى  .غري املسلم حيّل دمه ما لم يكن معى

حيث يرد الكمه أحيانًا باتلقسيم، ألن اتلقسيم حيرص املسائل وجيمعها وهو أِسع حفًظا وأبطأ  -اهلل عليه وسلم صىل-حسن تعليم انليب  .4
 .نسيانًا

 .فضل املسلم ىلع الاكفر .5

 .حتريم العدوان ىلع بدن املسلم جبرح أو رضب بغري حق .6

 .جواز وصف الشخص بما اكن عليه أوال، وانتقل عنه الستثناء املرتد من املسلمني، اعتبارا ملا اكن عليه قبل مفارقة دينه .7

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن  -ه. 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  -
األربعون انلووية  -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  -يمني، دار الرثيا للنرش. عث

صحيح  -. اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس -وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. 
صحيح مسلم، حتقيق:  -ه. 1422ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 

 .دايةاهل دار: نرش للزبيدي، القاموس، جواهر من العروس تاج -. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4714) الرقم املوحد:
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ال خيرج الرجًلن يرضبان الغائط َكشفني عن 
عورتهما يتحدثان؛ فإن اهلل عز وجل يمقت ىلع 

 ذلك
 

Janganlah dua orang keluar untuk buang 
air besar dengan menyingkap aurat 
keduanya sambil bercakap-cakap! 

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla murka 
dengan perbuatan itu. 

 :احلديث .871
قال: سمعت رسول   -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد 

ال خيرج الرهُجالن »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ثىان؛ فإن  ده تىحى ا يى تِِهمى ْورى ائِط اكِشفىني عن عى بىان الغى يىرْضِ

ْمُقُت  ز وجله يى  «.ىلع ذلك اهلل عى

** 

871. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Janganlah dua orang keluar untuk buang air 

besar dengan menyingkap aurat keduanya sambil 

bercakap-cakap! Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- 

murka dengan perbuatan itu". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

ائِط "  بىان الغى معىن احلديث : " ال خيرج الرهُجالن يىرْضِ
أي: ال يذهب الرجالن لقضاء حاجتهما.  قوهل: 

الن" هذا احلكم ال خيتص بالرهجلني، بل يشمل "الرهجُ 
هنه أشدُّ وأعظم،  مجاعة الرجال والنساء، بل يف حقِّ
رج  وأما ختصيصه بالرجلني، فهذا اللفظ خرج خمى
الغالب، وما اكن كذلك فال مفهوم هل، فعىل هذا 
يكون احلكم اعًما يف حق لُك من قىعد ىلع حاجته 

ا  اكشفا عورته لصاحبه. " اكِشفىني تِِهمى ْورى عن عى
ْقُعدان ىلع حاجِتهما اكشفني  ثىان" يعين: يى ده تىحى يى
عورتهما ينظر لك واحد منهما لعورة صاحبه، 
احبه من غري رضورة، ويف  ويكلم لُك واحد منهما صى
ئِِطهما يىنظر  رواية ابن ماجه: "ال يىتىنىاىج اثنان ىلع اغى
 لك واحد منهما إىل عورة صاحبه"، ويف رواية ابن

ثىان..".   ده تىحى ِحبان: "ال يىقعد الرهجالن ىلع الِغائط يى
ز وجله -"فإن اهلل  ْمُقُت ىلع ذلك" يعىن: أن اهلل  -عى -يى

د ابُلغض. "ىلع ذلك": إشارة  -تعاىل يىبغىض فعلهما أشى
إىل جمموع األمرين: قعودهما ىلع حاجتهما اكشفني 

اجة، لعورتهما، واتلهحدث فيما بينهما اثناء قضاء احلى 
ته مع زميله  والواجب ىلع  املسلم عند اخلروج حلىاجى
أن حيفظ لك منهما عورته عن اآلخر، وال يُكلم 
أحدهما صاحبه إال إذا اكن اتلهحدث ألمر ال بُده منه: 
ابه يشء فاستغاث بصاحبه، أو أراد  كأن يكون أصى

** 

Maksud hadis: "Janganlah dua orang keluar untuk 

buang air besar", artinya janganlah dua orang pergi 

untuk membuang hajat. Sabda beliau, "dua orang", 

hukum ini tidak hanya berlaku pada dua orang laki-laki, 

tapi juga meliputi kalangan laki-laki dan wanita. Bahkan 

bagi wanita hukum larangan ini lebih keras dan ketat. 

Adapun penyebutan dua laki-laki di sini secara khusus 

adalah karena redaksi ini merupakan ungkapan yang 

umum, maka ungkapan seperti ini tidak diartikan 

secara harfiah. Jadi, hukum ini meliputi setiap orang 

yang duduk untuk buang hajat sambil memperlihatkan 

auratnya kepada temannya. "Menyingkap aurat 

keduanya sambil bercakap-cakap", maksudnya, kedua 

orang ini duduk untuk buang hajat dengan membuka 

aurat, di mana masing-masing melihat aurat kawannya 

dan bicara pada dengannya tanpa ada keperluan 

mendesak (ngobrol). Dalam riwayat Ibnu Majah, "Tidak 

boleh dua orang bercakap-cakap sambil buang air 

besar di mana masing-masing dari keduanya melihat 

aurat sahabatnya..." Dalam riwayat Ibnu Hibban, 

"Janganlah dua orang duduk untuk buang air besar 

sambil bercakap-cakap." "Sesungguhnya Allah -'Azza 

wa Jalla- murka dengan perbuatan itu". Artinya, Allah -

Ta'ālā- sangat memurkai perbuatan keduanya. "Pada 

yang demikian itu", menunjuk pada kedua perkara di 

atas; yakni duduk untuk buang hajat dengan 

menyingkap aurat dan bercakap-cakap di antara 

keduanya ketika buang hajat. Yang wajib dilakukan 

seorang Muslim ketika keluar untuk buang hajat 

bersama kawannya adalah masing-masing dari 

keduanya menjaga aurat dari pandangan yang lain dan 

masing-masing tidak mengobrol dengan kawannya, 

kecuali bila pembicaraan tersebut karena suatu hal 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
بان أو يأتيان • بىان : يىذهى  .يىرْضِ

ر من اإلنسان، كراهًة ل • ائط ىلع اخلارج الُمْستىْقذى طلق الغى
ُ
فض من األرض، موضع قضاء احلىاجة، ثمه أ ائِط : هو املاكن الُمنْخى تسميته باسمه الغى

 .اخلاّص 

ْقُت: أشدُّ الغضبيى  •  .ْمُقت : المى

 :فوائد احلديث
شفها لغري رضورة .1 ِل كى  .وجوُب سرتى العورة عن أْعنُي انلاس، وال حيى

 .حتريم انلهظر إىل العىورات حال قضاء احلاجة، وغري ذلك؛ ألن هذه وسيلة للفاحشة، وألنه يتناىف مع الُمروءة، واألخالق .2

ث أثناء قضاء احلاجة مع الغري؛ ملا .3 ياع الُمُروءة؛ فقد روى ابلخاري عن ابن عمر أنه رجاًل مره ىلع  حيرم اتلهحدُّ ناءة، وقِلهة احلىيىاء، وضى فيه من ادله
 .وهو ىلع حاجته، فسلهم عليه، فلم يىُرده عليه -صىل اهلل عليه وسلم-انلهيب 

بْغىض إاله ىلع حتريُم كشف العورة واتلحدث عند قضاء احلاجة مأخوٌذ من أنه اهلل يمُقُت ىلع ذلك، ف .4 املقُت أشدُّ من ابُلغض، واهلل تعاىل ال يى
اهر من احلديث  .األعمال السيئة، واتلحريُم هو الظه

اب -تعاىل-إثباُت صفة ابُلُغض هلل  .5 ىْشِبيه بصفة املخلوقني، وال حتريف بتفسري ابُلْغض بالِعقى  .إثباتًا حقيقيًّا يىِليق جبالهل بدون ت

 املراجع:املصادر و

ن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية،صيدا، بريوت. السنن الكربى، أمحد بن شعيب سنن أيب داود، سليمان ب
م. سنن 2001 -ه 1421النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

اجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. مشاكة املصابيح، ابن ماجه، ابن م
م. معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر 1985حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

م. تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد أبو الفيض امللّقب بمرتىض 2008ه، 1429مساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل ب
بيدي، نرش: دار اهلداية. مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل  عبود رشح سنن م. عون امل2002ه، 1422الزه

ريوت، أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، ب
بلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، ه. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ا1415الطبعة اثلانية، 
ة،  1404 -الطبعة: اثلاثلة  ه، 1423 ـه توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسى

ان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوز2003
 .م2006ه، 1427الطبعة: األوىل 

   (10049) الرقم املوحد:

تىنبيه صاحبه لرضر قد يىلحق به، فهذا ال بأس به، بل 
 .جباقد يكون وا

yang tidak bisa dihindarkan. Misalnya, ia tertimpa 

sesuatu lalu meminta bantuan temannya, atau ia ingin 

memperingatkan kawannya akan satu bahaya yang 

dapat mengenainya. Maka ini tidak mengapa, bahkan 

bisa jadi wajib. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < سنن الصيام اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال يزال انلاس ِبري : أي: يف خري، اخلريية هنا متعلقة بتعجيل الفطر. أي: ما داموا متصفني بتعجيل الفطر •

لُوا الفطر : أي: بادروا باإلفطار عند حتقق غر • جه  .وب الشمسما عى

 :فوائد احلديث
 .استحباب تعجيل الفطر إذا حتقق غروب الشمس برؤية، أو خرب ثقة .1

 .أن تعجيل الفطر ديلل ىلع بقاء اخلري عند من عجله، وزوال اخلري عمن أجله .2

 .اخلري املشار إيله يف احلديث هو اتباع السنة، مع أنه من حمبوبات انلفوس .3

 . أن اخلري لك اخلري يف اتلقيد باألوامر الرشعية .4

 .خمالفة ألهل الكتاب، فإنهم يؤخرون اإلفطار .5

 .تأخري اإلفطار عمل به الشيعة، اذلين هم إحدى الفرق الضالة، وليس هلم قدوة يف ذلك إال ايلهود، اذلين ال يفطرون إال عند ظهور انلجم .6

 .تيسري اهلل ىلع عباده؛ ألن تعجيل اإلفطار من اتليسري عليهم .7

 املراجع:املصادر و

بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل 
 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426

ه. خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: 1426ح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صال

لُوا الفطر  Orang-orang senantiasa dalam kebaikan  ال يزال انلاس ِبري ما َعجب
selama menyegerakan buka puasa. 

 :احلديث .872
أن  -ريض اهلل عنه-بن سعد الساعدي  عن سهل

ال يزال »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
لُوا الفطر  «.انلاس ِبري ما عىجه

** 

872. Hadis: 

Dari Sahl bin Sa`ad Radhiyallahu ̀ Anhu dari Rasulullah 

Shalallahu 'Aalaihi wa Sallam beliau bersabda: "Orang-

orang senantiasa dalam kebaikan selama 

menyegerakan buka puasa". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث أن  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
انلاس ال يزالون ِبري، ما عجلوا الفطر؛ ألنهم ـ 
بذلك حيافظون ىلع السنة. فإذا خالفوا وأخروا 

ىلع زوال اخلري عنهم ؛ ألنهم تركوا الفطر، فهو ديلل 
صىل اهلل عليه -تمسكهم بالسنة اليت ترك انليب 

 . عليها أمته وأمرهم باملحافظة عليها -وسلم

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan dalam hadits ini bahwa orang-orang 

senantiasa dalam kebaikan selama mereka 

menyegerakan buka puasa. Sebab, dengan hal itu 

mereka telah memelihara Sunnah. Jika mereka 

menentangnya dan mengakhirkan buka puasa, itu 

pertanda hilangnya kebaikan dari mereka, karena 

mereka tidak berpegang teguh kepada Sunnah yang 

telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- untuk umatnya dan beliau 

memerintahkan mereka untuk menjaganya. 
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 ـه صحيح ابلخاري ،  حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  1412فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 
 .بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب   ـهصحيح مسلم ،1422

   (4438) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم النساء اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطه
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل الرهُجُل : أي: بسبب رضب امرأته •

ى
 .ال يُسأ

 :فوائد احلديث
من ذكرها، أو مما جيب كتمه، ويرتك ذلك إىل الزوج، وإىل مراقبته هلل تعاىل؛ ال يسأل الرجل: فيم رضب امرأته؟؛ ألنهه قد يكون ألسباب يستحيىا  .1

 .ذلك ألنهه مأمور بتأديب زوجته

 .ينبِغ املحافظة ىلع األِسار اليت تكون بني الزوجني .2

 املراجع:املصادر و

ه. 1405، بريوت، الطبعة: اثلانية، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم
ه. 1425، ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة

ه. 1428ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل،  رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار

  ال يسأل الرجل: فيم َضب امرأته؟
Seorang suami tidak dimintai 

pertanggungjawaban terhadap 
tindakannya memukul istrinya. 

 :احلديث .873
ال »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-اب عن عمر بن اخلطه 

تىه؟
ى
أ بى اْمرى ل الرهُجُل: فيمى رضى

ى
 «.يُسأ

** 

873. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Seorang suami tidak dimintai 

pertanggungjawaban terhadap tindakannya memukul 

istrinya". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

احلديث متعلق بقوهل تعاىل: "والاليت ختافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن فإن 
أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن اهلل اكن عليا 

(، فالرضب آخر املراتب، 34كبريا" )النساء: من اآلية
رضب الرجل زوجته ىلع أمر يستحيا من ذكره، فقد يى 

فىإِذا ُعِلم تقوى الرجل هلل، ورضب امرأته؛ فإنهه ال 
ة؛ فهذا يُسأل: فيم  يِّئى الِعرشى يُسأل.  أما من اكن سى
نه ليس عنده من تقوى اهلل تعاىل 

ى
رضب امرأته؟؛ أل

بها، حيث ال تستحق أن  ما يردعه عن ُظلمها ورضى
 .ف كما سبقترُضب. وهو حديث ضعي

** 

Hadis ini berkaitan dengan firman Allah -Ta'ālā-, 

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan 

nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), 

dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka 

menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan 

untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, 

Maha Besar." (An-Nisaa': 34). Pukulan adalah 

tingkatan paling akhir. Terkadang seorang suami 

memukul istrinya karena suatu hal yang malu untuk 

disebutkan. Jika diketahui ketakwaan suami kepada 

Allah dan dia memukul isterinya, maka dia tidak 

dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan suami yang 

buruk dalam pergaulannya, maka orang seperti ini 

dimintai pertanggungjawaban atas pukulannya, karena 

dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah -Ta'ālā- 

yang dapat mencegahnya dari kezaliman kepada 

isterinya dan memukulnya di mana ia tidak pantas 

untuk dipukul. 
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ار الريان، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، د
قيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. سنن ابن ه. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حت1428بريوت، الطبعة: الرابعة، 

 ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. رشح رياض
اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل  ه. مسند1426الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، 

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة 1421مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
 .ه1407من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش، 

   (3453) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ب والعنق، وهو موضُع الرداء • اتق: ما بني الِمنْكى يْه : العى تِقى  .اعى

 :فوائد احلديث
وى  .1 الة يف اثلهوبني أفضلجى  .از الصالِة يف اثلوب الواحد إذا جعل ىلع اعتقه منه يشء، وأمجعوا ىلع أنه الصه

نه ذلك .2 اتقني أو أحدهما يف الصالة، إذا أْمكى رت العى  .وجوب سى

 .احلديث ديلل ىلع وجوب سرت العورة يف الصالة .3

وِللُكُِّكم ثىوبان( -ريض اهلل عنهم-قلة ما يف أيدي الصحابة  .4
ى
 .من املال، حىت إن بعضهم ال يملك ثىوبني كما يف احلديث اآلخر: )أ

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422ابلايق(، الطبعة: األوىل عبد 

غ املرام، ه. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلو1423بريوت، الطبعة: 
ة  م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح 2003ه، 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى

م. فتح ذي اجلالل 2006ه، 1427 بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل

ال يصِّل أحدكم يف اثلوب الواحد ليس ىلع 
  اعتقيه يشء

Janganlah salah seorang dari kalian salat 
dengan satu pakaian, di mana tidak ada 

sedikit pun pakaian yang menutupi 
bahunya. 

 :احلديث .874
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ُدُكم يف اثلهوب »أنه قال:  -عليه وسلم ال يصيلِّ أحى
يْه يشء تِقى  «.الواحد ليس ىلع اعى

** 

874. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bahwasanya 

beliau bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian 

salat dengan satu pakaian, di mana tidak ada sedikit 

pun pakaian yang menutupi bahunya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املطلوب من املصيل أن يكون ىلع أحسن هيئة؛ فقد 
آدم ُخُذوا ِزينىتىُكْم ِعنْدى لك : }يا بين -تعاىل-قال 

حثه  -صىل اهلل عليه وسلم-مىسجٍد{ . وذلا فإن انليب 
املصيل، أن ال يصيل واعتقاه مكشوفان مع وجود ما 
يسرتهما أو أحدهما به، ونَه عن الصالة يف هذه 
احلال وهو واقف بني يدي اهلل يناجيه. وسرت العاتقني 

ة، ورواية: ُكيهما هلذا احلديث واجب مع القدر
 .)اعتقه( جنس املراد به العاتقني

** 

Orang yang melakukan salat hendaknya rapi dan 

berpenampilan paling baik. Allah berfirman, "Wahai 

umat manusia, ambillah perhiasanmu setiap akan 

salat." Karenanya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menganjurkan kepada orang yang hendak salat agar 

bahunya tidak terbuka, padahal ada pakaian untuk 

menutupi keduanya atau salah satunya saja. Beliau 

melarang seseorang salat dalam keaadaan terbuka 

bahunya, karena sebenarnya dia sedang menghadap 

Allah dan bermunajat kepada-Nya. Menutup kedua 

bahu hukumnya wajib (jika mampu) berlandaskan 

hadis ini. Adapun riwayat yang menyebutkan, " 'Ātiqihi 

(bahunya)", ini menunjukkan jenis dan maksudnya 

adalah kedua bahu. 
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وىل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إِساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األ
ه. تيسري العالم رشح عمدة 1432ه، 1428ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1427

ه، 1426رشة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العا
 .م2006

   (10639) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

263 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح اتلصنيف:
  < أحاكم النساء الفقه وأصوهل < فقه األِسة

 رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْفرىك : يُبِغض •  .يى

 .حُمْؤِمٌن : اإليمان هو: إقرار القلب املستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب واجلوار •

 .فًة من الصفاتُخلًُقا : ص •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن بغض الرجل لزوجته وكراهيته هلا؛ ألنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا .1

ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ريض 
  منها آخر. أو قال: غريه

Janganlah seorang Mukmin itu membenci 
seorang Mukminah! Sebab, jika ia tidak 

senang satu perangai wanita itu, tentunya 
ia menyukai perangai lainnya. Atau beliau 

bersabda, "selainnya". 

 :احلديث .875
ْفرىك »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  الى يى

ر ا آخى ا ُخلًُقا رىيِضى ِمنْهى رِه ِمنْهى ، أو «ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنىة إِْن كى
رُيه»قال:   «.غى

** 

875. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Janganlah seorang Mukmin itu membenci seorang 

Mukminah! Sebab, jika ia tidak senang satu perangai 

wanita itu, tentunya ia menyukai perangai lainnya." 

Atau beliau bersabda, "selainnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-حديث أيب هريرة 
قال: "ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره  - عليه وسلماهلل

منها خلقا ريض منها خلقا آخر" معناه: ال يبغضها 
ألخالقها، إن كره منها خلقا ريض منه خلقا آخر. 
الفرك: يعين ابلغضاء والعداوة، يعين ال يعادي املؤمن 
املؤمنة كزوجته مثال، ال يعاديها ويبغضها إذا رأى 

خالق، وذلك ألن اإلنسان منها ما يكرهه من األ
جيب عليه القيام بالعدل، وأن يرايع املعامل هل بما 
تقتضيه حاهل، والعدل أن يوازن بني السيئات 
واحلسنات، وينظر أيهما أكرث وأيهما أعظم وقعا، 
فيغلب ما اكن أكرث وما اكن أشد تأثريا؛ هذا هو 

 .العدل

** 

Hadis Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -

shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Janganlah 

seorang suami Mukmin itu membenci seorang 

Mukminah. Sebab, jika ia tidak senang satu perangai 

wanita itu, tentunya ia menyukai perangai lainnya." 

Artinya dia tidak boleh membencinya karena 

perangainya. Jika dia tidak suka satu perangainya, 

pasti dia menyukai perangai lainnya. "Al-Farku" artinya 

kebencian dan permusuhan. Artinya seorang Mukmin 

tidak boleh memusuhi Mukminah, misalnya istrinya. 

Dia tidak boleh memusuhinya dan membencinya jika 

dia melihat suatu perangai yang tidak disukainya. 

Sebab, manusia itu harus berlaku adil dan 

memperlakukan orang yang dipergaulinya sesuai 

dengan keadaannya. Adil adalah menimbang antara 

keburukan dan kebaikan, melihat mana yang paling 

banyak dan mana yang lebih besar dampaknya, lalu 

dia memilih hal yang paling banyak dan paling dahsyat 

pengaruhnya. Itulah keadilan. 
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 .دعوة املؤمن إىل حتكيم عقله يف أي خالف ينشأ مع زوجته، وعدم اللجوء إىل حتكيم العاطفة واالنفعاالت املؤقتة .2

 .له ىلع فراقها، بل اذلي  ينبِغ هل أن يغفر سيئتها حلسنتها ويتغاًض عما يكره بما حيبأن شأن املؤمن أن ال يبغض املؤمنة بغضاً ُكياً حيم .3

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425دار املعرفة، بريوت،  ،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا،4بن عالن، ط

ه. فتح رب الربية بتلخيص احلموية ملحمد بن 1426ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 1428دمشق، بريوت، 
لنرش، الرياض. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. جمموع فتاوى صالح بن حممد العثيمني، دار الوطن ل

حثني، العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل، أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلا
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ط

   (3071) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه- أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من انليه؛ ألنه يتضمن انليه، وزيادة نيف حقيقة اليشءال يقبىل اهلل : بصيغة انليف، وهو أبلغ  •

 .الصالة : يه يف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال خمصوصة، مبتدأه باتلكبري خمتتمة بالتسليم •

ث، وهو اخلارج من أحد السبيلني أو غريه من نواقض الوضوء •  .أحدث : أي حصل منه احلىدى

أ : يتطهر بالوضوء وهو غسل الوجه،  •  .ثم ايلدين إىل املرفقني، ثم مسح الرأس واألذنني، ثم غسل الرجلني إىل الكعبنييتوضه

 :فوائد احلديث
 .تعظيم شأن الصالة، حيث أن اهلل ال يقبلها إال مع طهارة .1

 .صالة املحدث ال تقبل حىت يتطهر من احلدثني األكرب واألصغر .2

 .احلدث ناقض للوضوء ومبطل للصالة، إن اكن فيها .3

 .دم صحة الصالة وعدم إجزائهااملراد بعدم القبول هنا: ع .4

ر يفيد احلديث أن الصالة منها مقبول، ومنها مردود، فما اكن ىلع وفق الرشع فهو مقبول، وما لم يكن ىلع وفق الرشع فهو مردود، وهكذا سائ .5
 ."العبادات؛ لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم: " من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

 .توضأ؛ ألن اهلل ال يقبلها، واتلقرب إىل اهلل بما ال يقبله حماداة هل، ونوع من االستهزاءصالة املحدث حرام حىت ي .6

 .اإلنسان إذا توضأ لصالة، ثم دخل عليه وقت صالة أخرى، وهو ىلع طهارته لم جيب عليه الوضوء مرة ثانية .7

ا حىت يتوضأ، وكذلك اجلنب إذا صىل قبل أن يغتسل، وىلع الصالة فرضها ونفلها حىت صالة اجلنازة ال تقبل إذا صالها املحدث ولو اكن ناسيً  .8
 .انلايس اإلاعدة

ال يقبل اهلل صًلة أحدكم إذا أحدث حىت 
  يتوضأ

Allah tidak akan menerima salat seorang 
dari kalian apabila berhadas hingga dia 

berwudu. 

 :احلديث .876
ِ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  : قىالى رىُسوُل اَّلله -قىالى

ِدُكم - عليه وسلمصىل اهلل حى
ى
ْقبىل اهلل صالىة أ : "الى يى

أ". ىته يىتوضه ث حى ْحدى
ى
 إِذا أ

** 

876. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Allah tidak akan menerima salat seorang dari kalian 

apabila berhadas hingga dia berwudu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الشارع احلكيم أرشد من أراد الصالة، أن ال يدخل 
فيها إال ىلع حال حسنة وهيئة مجيلة، ألنها الصلة 
الوثيقة بني الرب وعبده، ويه الطريق إىل مناجاته، 
ذلا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخربه أن الصالة 

 .مقبولة بغري طهارةمردودة غري 

** 

Allah (Pembuat syariat) Yang Maha Bijaksana telah 

memberikan bimbingan kepada orang yang hendak 

salat agar ia tidak memulai salat kecuali dalam kondisi 

yang baik dan keadaan yang indah. Sebab, salat 

merupakan hubungan yang kuat antara Rabb dengan 

hamba-Nya. Juga merupakan jalan untuk bermunajat 

kepada-Nya. Karena itu, Nabi menyuruh orang tersebut 

untuk berwudu dan bersuci, dan beliau mengabarkan 

bahwa salat itu ditolak dan tidak diterima tanpa bersuci. 
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 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 ـهعمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ة ألحاكم البن عثيمني، ط ـهتنبيه األفهام رشح عمد 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2ط من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط،
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط ـه 1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه 1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3534) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < الصالة < رشوط الصالة الفقه وأصوهل < فقه العبادات اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ديق اعئشة بنت أيب بكر الص اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ها وُعنقها مِخىار • سى

ى
ي به رأ طِّ ي ُتغى  .: من اتلهْخِمري، وهو: اتلهْغِطية؛ ومنه: مِخىار املرأة، اذله

 :فوائد احلديث
نُّ  .1 الة ختتلُف باختالف املصلِّني، من حيث اجِلنس، ومن حيث السِّ تها، والعورُة يف الصه  .أنه سرت العورة يف الصالة رشٌط لصحه

نىث من عالمات بُلوغها، ولو  .2
ُ
 .لم تىبْلُغ مخسة عرش اعًماأن احلىيض لأل

 .أنه اجلارية إذا بلغىت ُُكِّفت باألحاكم الرشعية ُكِّها .3

ىسرت رأسها .4  .أن املرأة إذا بىلغىت وجب عليها عند الصالة أن ت

 .مفهوُم احلديث: أنه من دون ابللوغ تىِصحُّ صالتها بغري مِخار .5

  ال يقبل اهلل صًلة حائض إال ِبمار
Allah tidak menerima salat seorang 
perempuan yang sudah balig kecuali 

memakai khimar (penutup kepala dan 
leher) 

 :احلديث .877
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
ائ»أنه قال:  -عليه وسلم ْقبىل اهلل صالة حى ض إال ال يى

مىار  .«ِِبِ

** 

877. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- dari Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda, 

"Allah tidak menerima salat seorang perempuan yang 

sudah balig kecuali memakai khimar (penutup kepala 

dan leher)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ال جيوز للمرأة ابلىالغة العاقلة أن تُصيل بغري مِخار، أي 
اكشفة لرأسها وُعنقها، فإن صلهت كذلك فإن صالتها 

: )ال يقبل اهلل( -صىل اهلل عليه وسلم-باطلة؛ لقوهل 
بول ا لُمراد به هنا : نيف الصحة واإلجزاء. ونيف القى

واملقصود باحلائض هنا: املرأة ابلىالغة اليت بىلغت ِسنه 
املحيض بأية عالمة من عالمات ابللوغ، ويه: 
انة، أو بإتمام  ْعر العى ، أو نىباُت شى احليُض، أو نزوُل املينِّ
ربه باحليض؛ الختصاصه  مخسة عرش اعماً، وعى

ن يه بالنساء؛ وألنه هو الغا لب، وليس املقصود به مى
ُمتىلىبِّسة باحليض؛ ألن املرأة ممنوعة من الصالة يف 

نة بذلك وإمجاع العلماء  .زمن احليض؛ ثلُبوت السُّ

** 

Perempuan yang telah balig dan berakal tidak boleh 

salat tanpa memakai khimar, sehingga terlihat kepala 

dan lehernya. Jika ia salat dengan keadaan seperti itu, 

maka salatnya batal berdasarkan sabda Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Allah tidak 

menerima...", maksudnya adalah salatnya tidak sah 

dan tidak bisa menggugurkan kewajiban. Yang 

dimaksud dengan perempuan yang telah haid di sini 

adalah wanita yang telah mencapai usia balig (dewasa) 

dengan adanya salah satu tanda-tanda balig, yaitu: 

haid, keluar sperma, tumbuhnya bulu kemaluan, atau 

dengan mencapai usia lima belas tahun. Pemakaian 

ungkapan "haid" dalam hadis ini karena haid hanya 

dialami seorang perempuan dan tanda ini lebih 

dominan. Perempuan haid di sini tidak boleh diartikan 

sebagai perempuan yang sedang mengalami haid, 

karena perempuan dilarang salat saat masa-masa haid 

sesuai dengan sunah dan konsensus ulama. 
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 املراجع:املصادر و

زيادته، سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. صحيح اجلامع الصغري و
 الشيباين، ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل1408حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

م. سنن 2001ه، 1421حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
ة ومطبعة مصطىف الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتب

م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1975ه، 1395ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 
اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه  الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، 2006ه، 1427عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
ة  بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح2003ه، 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى

ه. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: 1427بن حممد رمضان، وأم إِساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
لعسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية بدون طبعة وبدون تاريخ. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر ا

 .م 2014ه، 1435السعودية، الطبعة: األوىل 
   (10637) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عتم : املعىن: ادفعوا املار أمام قبلتكم، ويلكن ذلك بأسهل ما يغلب ىلع الظن دفعه بهادرؤوا ما استط •

 .الصالة : اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليم •

 .اق يف أصل خلقتهالشيطان : يطلق ىلع: لك اعٍت متمرد من اجلن أو اإلنس، وُسيمِّ بذلك إما بلعده عن احلق، أو لالحرت •

 :فوائد احلديث
يلِّ سرتة .1 ، ولو لم يكن للُمصى  .أنه الصالة ال يقطعها أيُّ مار أمام الُمصيلِّ

 .أمر الشارع بدرء املار أمام املصيل بقدر استطاعته .2

اين حممول ىلع نقص ، اذلي فيه أنه الصالة يقطعها: املرأة واحلمار واللكب األسود: أن اثل-ريض اهلل عنه-اجلمع بني هذا احلديث وحديث أيب ذر  .3
 .الصالة، بشغل القلب اجلمع، فمرور هذه اثلالثة املذكورة وإن اكن ينقص الصالة لكنه ال يبطلها

ال يقطع الصًلة يشء وادرءوا ما استطعتم فإنما 
  هو شيطان

Dari Abu Sa'īd, ia berkata, Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Tidak ada sesuatupun yang dapat 
memutuskan amalan salat, dan tolaklah 
orang yang ingin lewat semampu kalian, 
karena dia sesungguhnya adalah setan." 

(Sunan Abu Daud). 

 :احلديث .878
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

ع الصالة »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل رسول  ْقطى ال يى
ان يطى ْعتُم فإنهما هو شى ا اْستىطى  «.يشء واْدرىُءوا مى

** 

878. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū’, “Tidak ada sesuatupun yang dapat 

memutuskan amalan salat, dan tolaklah orang yang 

ingin lewat semampu kalian, karena dia sesungguhnya 

adalah setan". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-حىك أبو سعيد عن رسول اهلل 
أنه قال: "ال يقطع الصالة يشء"، أي: ال يبطلها يشء 

ا" أي: ادفعوا املار "ما مر بني يدي املصيل. "وادرءو
استطعتم"،"فإنما هو" أي: املار "شيطان" وهذا من 
التشبيه ابلليغ. قيل حديث القطع، بمرور املرأة 
وغريها منسوخ بهذا احلديث، ولكنه حديث 
ضعيف، ولكن يقويه عمل الصحابة ومجهور 

 .العلماء

** 

Abu Sa'īd menceritakan dari Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda, "Tidak ada 

sesuatupun yang dapat memutuskan amalan salat" 

yakni salat tidak dibatalkan oleh sesuatu yang lewat di 

depan orang yang salat. "Dan tolaklah" yakni tahanlah 

orang yang lewat itu "semampu kalian". Dikatakan 

bahwa hadis yang menyebutkan salat batal karena 

seorang wanita dan selainnya lewat; mansūkh (dihapus 

hukumnya) oleh hadis ini. Sabda beliau, "karena dia" 

yakni orang yang lewat tersebut; adalah "setan". 

Ungkapan ini merupakan bentuk "tasybīh balīg" 
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 املراجع:املصادر و

بلوغ املرام السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. توضيح األحاكم من 
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، 1423عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة  لعبداهلل بن

 .م1985، املكتب اإلساليم، بريوت، 3ه، دار ابن اجلوزي، الرياض. مشاكة املصابيح للتربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط1427، 1ط 
   (10873) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < القضاء < آداب القايض اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

يع بن احلارث اثلقيف  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-أبو بكرة ُنفى
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة الِهنْدِ  • ِدينىٌة إىِل ِجهى  .بِِسِجْستىانى : مى

 :فوائد احلديث
ْضبىانٌ  .1 نِي وُهو غى ُْكمى بىنْيى اخلىْصمى ْن حيى

ى
ايِض أ ى القى ُْرُم ىلعى  .حيى

دى  .2 يىْمنىعه ِمْن سى ايِض فى ى الْقى وُِّش ىلعى بى يُشى ْن الْغىضى
ى
ِة احلىالِ ِعلهُة انلهيْه أ امى ْعوىى، واْسِتقى ِر يف ادله  .اِد انلىّظى

اُء  .3 حْلىقى الُْعلىمى
ى
ُه ِمْن ُجوع ُمقِلٍق، أو شبع ُمْفِرط، أو همٍّ  -هلذا املعىن-أ وُِش فِْكرى ِضيىِة ويُشى ِر يِف الْقى ايِض ِمْن ُحْسِن انلهظى ْمنىُع القى ا يى  ُمزِْعج، أو بىْرٍد، لُكه مى

يِن  ِديدى رٍّ شى ْو حى
ى
 .، أو حنو ذلك مما يُْشِغُل اخْلىاِطرأ

 .أن الكتابة باحلديث اكلسماع من الشيخ يف وجوب العمل .4

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل 1423يق، بدون طبعة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلا

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع 1381األنصاري، ط دار الفكر بدمشق، الطبعة األوىل، 
، دار علماء 2ه. تأسيس األحاكم للنجيم، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -الصحابة، األمارات ، مكتبة 10فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

َبانُ  ِ َوُهَو َغضي َ اثيَننيي َحد  بنَيي
َ
  الحَييُكمي أ

Janganlah seseorang di antara kalian 
mengadili di antara dua orang (yang 

berselisih) sementara ia sedang marah! 

 :احلديث .879
أو -كتب أيب »عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال: 

ةى وىُهوى قىاٍض  -ُت هلكتب إىل ابنه عبيد اهلل بن أيب بىْكرى
ُْكْم بىنْيى اْثنىنْيِ وأنت غضبان،  ْن ال حتى

ى
: أ بِِسِجْستىانى

يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-فإين سمعت رسول اهلل 
ايىٍة: «.  الحيكم أحد بني اثنني وهو غضبان يِف ِروى وى

ٌم بني اْثنىنْيِ وهو غى » كى ه حى ْقِضنيى  «.ْضبىانُ ال يى

** 

879. Hadis: 

Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, ia berkata, "Ayahku 

menulis -atau aku menulis padanya- surat untuk 

putranya, Ubaidullah bin Abi Bakrah, yang menjadi 

hakim di Sijistan: bahwa jangan engkau mengadili di 

antara dua orang sementara engkau sedang marah. 

Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Janganlah seseorang di 

antara kalian mengadili di antara dua orang (yang 

berselisih) sementara ia sedang marah!" Dalam riwayat 

lain, "Janganlah seorang hakim memutuskan perkara 

di antara dua orang sementara ia sedang marah"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نىَه الشارع احلكيم أْن حيكم احلاِكم بىنْيى انلهاِس 
ثر ىلع اتلواُزن  بى يُؤى نه الغىضى

ى
ْضبىان؛ ذلك أل وىُهو غى

ْو خُيِطئ الشخيص لإل
ى
ْظِلًم أ ْن يى

ى
ن أ نسان فذللك ال يُْؤمى

يىُكون ذىلِكى ُظلْماً ىلع  ِبِه؛ فى واب يف حاِل غىضى الصه
ًة ىلعى احلاِكِم وإثماً عليه رْسى لىيِْه وحى  .املْحُكوِم عى

** 

Allah sebagai Pembuat syariat Yang Maha Bijaksana 

melarang hakim mengadili di antara manusia saat ia 

sedang marah. Yang demikian itu karena marah bisa 

mempengaruhi kestabilan sikap seseorang. Oleh 

sebab itu, ia beresiko bisa menzalimi atau tidak tepat 

dalam memutuskan perkara di saat ia sedang marah. 

Sehingga ini bisa menjadi tindak kezaliman pada orang 

yang dikalahkan, serta penyesalan dan dosa atas 

hakim. 
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ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: 1414السلف، 
 .ه1408فة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقا2عبد القادر األرناؤوط، ط

   (2988) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور < األيمان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يىلىجه : يتمادى فيها، وال يكفر •

لِه آثَم هل عند  ني يَلَجب أحُدكم يف يَِمينِه يف أهي
َ
أل

اَرتَُه اليت فرض  -تعاىل-اهلل  ِطي َكفب من أن ُيعي
 اهلل عليه

 

Sesungguhnya seseorang di antara kalian 
yang bersikukuh dalam sumpahnya pada 

keluarganya lebih berdosa di sisi Allah 
Ta'ala daripada membayar kafarat yang 

telah Allah wajibkan kepadanya. 

 :احلديث .880
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْن يىلىجه أحُدكم يف يى »: -صىل اهلل عليه وسلم
ى
ِميِنه أل

تىُه  ارى فه يف أْهِله آثىم هل عند اهلل تعاىل من أن ُيْعِطي كى
 «.اليت فرض اهلل عليه

** 

880. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Sesungguhnya seseorang diantara kalian yang 

bersikukuh dalam sumpahnya pada keluarganya lebih 

berdosa di sisi Allah Ta'ala daripada membayar kafarat 

yang telah Allah wajibkan kepadanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 معىن احلديث إذا حلف املسلم يمينًا تتعلق بأهله
ويترضرون بعدم حنثه وال يكون يف رجوعه عن 

، ثم هو يتمادى وُيرصُّ -عز وجل-يمينه معصية هلل 
ىلع إمضاء يمينه يف أهله أكرث إثماً وأعظم جرماً هل 
ر  فِّ من الرجوع والكفارة، ألنه يتعني عليه أن يُكى
ها اهلل عليه وال يتىمادىى وال يرُص  عن يمينه اليت فرضى

أن رجوعه عن يمينه ليس فيه  ىلع يمينه، ما دام
، بل إن تماديه وإرصاره ىلع يمينه -تعاىل-معصية هلل 

معصية وإثم عظيم؛ ملا يف ذلك من اإلرضار باألهل، 
ة، ويف الصحيحني: )إذا  عى وقد جعل اهلل هل يف األمر سى
حلفت ىلع يمني فرأيت غريها خريا منها، فأت اذلي 

 .هو خري، وكفر عن يمينك(

** 

Makna hadits: Jika seorang muslim bersumpah dengan 

sumpah yang berkaitan dengan keluarganya dan 

mereka terkena bahaya bila tidak dibatalkan, dan 

menarik sumpah tidak menjadi maksiat kepada Allah 

'Azza wa Jalla, lalu ia terus-menerus dan bersikukuh 

untuk melaksanakan sumpahnya pada keluarganya, 

"lebih berdosa di sisi Allah Ta'ala," yakni, lebih banyak 

dosanya dan lebih besar kejahatannya. "daripada 

membayar kafarat yang telah Allah wajibkan 

kepadanya." Maknanya: Dia diwajibkan untuk 

membayar kafarat sumpahnya yang telah diwajibkan 

oleh Allah kepadanya, tidak terus-menerus dan tidak 

bersikukuh pada sumpahnya, selama menarik 

sumpahnya tidak mengandung maksiat kepada Allah 

Ta'ala. Bahkan, terus-menerus dan bersikukuh pada 

sumpahnya adalah kemaksiatan dan dosa yang besar, 

karena di dalamnya mengandung tindakan 

membahayakan keluarganya. Padahal Allah telah 

menjadikan keluasan dalam hal ini. Dalam Ash-

Shahihain disebutkan, "Jika engkau bersumpah atas 

satu sumpah lalu engkau melihat yang lebih baik dari 

sumpah itu, maka lakukanlah yang lebih baik dan 

bayarlah kafarat atas sumpahmu!" "Syarah Muslim, 

karya An-Nawawi, (11/123), Fathul Bari, (11/519), 

Mirqat Al-Mafatih, (6/2239). 
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 .آثم : أكرث إثًما •

 .ىلع حنث بيمينه -تعاىل-يدفع الكفارة اليت فرضها اهلل  أن يعطي كفارته اليت افرتض اهلل عليه : أن حينث بيمينه ثم •

 :فوائد احلديث
م عليه إذا اكن ذلك أفضل من تنفيذه .1  .طلب احِلنْث بايلمني، وعدم تنفيذ الُمْقسى

ادي وزيادة يف اإلثم .2  .اإلرصار ىلع ايلمني رغم ما يف غريها من فضل عليها نوع من اتلهمى

 .-وسلمصىل اهلل عليه -احلث ىلع االقتداء برسول اهلل  .3

 .احلث ىلع إبعاد الرضر عن األهل، وراعيتهم بمنهج اهلل ال باألهواء املضطربة .4

 .الرجوع عن اخلطأ ُخري من اتلهمادي فيه .5

 .جواز احللف من غري استحالف .6

 .احلث ىلع معاملة األهل باحلسىن واالستيصاء بهم خريا .7

 املراجع:املصادر و

 ـه     بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1426ر الوطن للنرش، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دا
م         صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش:   ـه1422انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

 ـهفتح  1392ف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية تأيل مسلم، صحيح رشح املنهاج    ـه 1428
بريوت،  -ابلاري رشح صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة 

 .ه1422اكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل،  ـهمرقاة املفاتيح رشح مش 1379
   (8963) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

ام  اتلخريج: وه   -هلل عنهريض ا-الزبري بن العى
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
دُّ به األشياء •  .أحبله : مجع حبل، وهو: ما تُشى

 فيكف : يغنيه بثمنها عن سؤال انلاس •

 .منعوه : ردوه ولم يعطوه •

حُبلَُه ثم يأيت اجلبل، فيأيت 
ُ
ن يأخذ أحدكم أ

َ
أل

َمة من حطب ىلع ظهره فيبيعها، َفَيُكفب اهلل  ِِبُزي
َطوه أو بها وجهه، خري  هل من أ ن يسأل انلاس، أعي

 َمَنُعوه

 

Sungguh seandainya salah seorang 
diantara kalian mengambil beberapa utas 
tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia 

kembali dengan memikul seikat kayu bakar 
dan menjualnya, sehingga dengan hasil itu 
Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. 
Itu lebih baik baginya daripada meminta-

minta kepada sesama manusia, baik 
mereka memberinya ataupun tidak. 

 :احلديث .881
ام  وه ن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن الزبري بن العى

ى
أل

ة من  حبُلىُه ثم يأيت اجلبل، فيأيت حِبُْزمى
ُ
يأخذ أحدكم أ

يىُكفه اهلل بها وجهه، خرٌي حطب ىلع ظهره فيبيعها،  فى
نىُعوه وه أو مى  .«هل من أن يسأل انلاس، أْعطى

** 

881. Hadis: 

Dari Az-Zubair bin Al-'Awwam-raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', "Sungguh seandainya salah seorang 

diantara kalian mengambil beberapa utas tali, lalu ia 

pergi ke gunung, kemudian ia kembali dengan memikul 

seikat kayu bakar dan menjualnya, sehingga dengan 

hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya. Itu 

lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada 

sesama manusia, baik mereka memberinya ataupun 

tidak." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن اكتساب املرء من عمل يده خري هل 
نىُعوه، فاذلي  من أن يسأل انلاس أمواهلم: أعطوه أو مى
بىلىه وخيرج إىل املرايع واملزارع، والغابات،  يأخذ حى
فيجمع احلطب وحيمله ىلع ظهره ويبيعه؛ فيحفظ 

كرامتها وعزتها؛ وييق وجهه ذلة  بذلك ىلع نفسه
نىُعوه؛  املسألة، خرٌي هل من أن يسأل انلاس أعطوه أو مى

 .فسؤال انلاس مذلة، واملؤمن عزيز غري ذيلل

** 

Makna hadis: Sesungguhnya hasil usaha seseorang 

dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri lebih baik 

baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia 

agar memberikan harta mereka; baik mereka 

memberinya atau tidak. Maka orang yang mengambil 

seutas talinya, lalu ia pergi ke tempat-tempat 

penggembalaan, sawah-sawah dan hutan-hutan, 

kemudian ia mengumpulkan kayu bakar dan 

memikulnya, sampai menjualnya, lantas dengan hal itu 

ia menjaga diri, harkat dan martabatnya, serta 

melindungi dirinya dari kehinaan meminta-minta, itu 

lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada 

manusia, baik mereka memberinya ataupun tidak. Jadi, 

meminta-minta kepada manusia adalah kehinaan, 

sedangkan seorang mukmin itu mulia, tidak hina. 
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 :فوائد احلديث
 .احلىضُّ ىلع اتلعفف عن املسألة واتلزنه عنها .1

فىة بسيطة وحقرية يف نظر انلاس .2 هُف ِحرى  .احلث ىلع العمل تلحصيل الرزق، ولو امتهن الُملكى

 .إجهاد انلفس يف حتصيل الرزق احلالل .3

 . ال حتل املسألة مع الُقْدرة ىلع العمل وكسب الرزق .4

 .األخذ باألسباب والرشوع يف العمل ال ينايف اتلولك ىلع اهلل .5

 .ذل السؤال وهو ذل الرد إذا لم يعط بيان ملا يدخل ىلع السائل من .6

 .ال ينبِغ احتقار العمل واالستحياء منه ولو اكن يسرًيا صغرًيا ال قيمة هل يف نظر انلاس .7

 املراجع:املصادر و

خ، م         نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشاي1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:  
 ـهصحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد  1407ه، الطبعة الرابعة عرش  1397انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

ماهر بن ياسني   ـهرياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د.1422زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة األوىل، 
 .ه 1423 ـه  األدب انلبوي، تأيلف: حممد عبد العزيز الشاذيل، انلارش: دار املعرفة، الطبعة الرابعة،  1428الفحل، الطبعة األوىل، 

   (3785) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ألعطني الراية غدا رجًل حيب اهلل ورسوهل 
  وحيبه اهلل ورسوهل، يفتح اهلل ىلع يديه

Aku akan menyerahkan bendera ini besok 
kepada seorang lelaki yang mencintai Allah 

dan Rasul-Nya juga sebaliknya Allah dan 
Rasul-Nya mencintainya. Allah 

memberikan kemenangan lewat kedua 
tangannya. 

 :احلديث .882
 -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد الساعدي 

مرفواعً: "ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوهل 
وحيبه اهلل ورسوهل، يفتح اهلل ىلع يديه، فبات انلاس 

غدوا ىلع  يدوكون يللتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا
ُكهم يرجو أن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

يعطاها: فقال: أين يلع بن أيب طالب؟ فقيل: هو 
يشتيك عينيه، فأرسلوا إيله فأيت به، فبصق يف عينيه، 
وداع هل فربأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية 
فقال: انفذ ىلع رسلك حىت تزنل بساحتهم، ثم ادعهم 

-ربهم بما جيب عليهم من حق اهلل إىل اإلسالم وأخ
فيه، فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا  -تعاىل

 خري لك من محر انلعم".

** 

882. Hadis: 

Dari Sahal bin Sa'ad As-Sā'idi -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', (Nabi bersabda), "Aku akan 

menyerahkan bendera ini besok kepada seorang lelaki 

yang mencintai Allah dan Rasul-Nya juga sebaliknya 

Allah dan Rasul-Nya mencintainya. Allah memberikan 

kemenangan lewat kedua tangannya." Orang-orang 

pun begadang semalaman dalam keadaan penasaran 

siapa yang akan diberi bendera itu. Saat pagi tiba, 

mereka pun datang menemui Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, semuanya berharap dirinyalah yang 

diberi bendera tersebut. Nabi bertanya, "Di mana Ali bin 

Abi Thalib?" Dijawab, "Dia mengeluhkan kedua 

matanya." Lantas orang-orang mengirimkan utusan 

kepadanya dan membawanya ke hadapan beliau. 

Selanjutnya beliau meludah di kedua matanya dan 

mendoakan kebaikan untuknya hingga sembuh 

seakan-akan tidak pernah merasa sakit. Beliau 

menyerahkan bendera kepadanya lalu bersabda, 

"Majulah dengan perlahan-lahan sampai engkau tiba di 

arena mereka lalu serulah mereka kepada Islam dan 

beritahukan kepada mereka tentang kewajiban yang 

harus ditunaikan terhadap hak Allah -Ta'ālā-. Demi 

Allah, bila Allah memberikan hidayah kepada 

seseorang karena perantaramu, itu lebih baik bagimu 

dari unta merah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لهمى -أن انليب  لىيِْه وىسى ُ عى ىله اَّلله برّش الصحابة  -صى
بانتصار املسلمني ىلع ايلهود من الغد ىلع يد رجل هل 
فضيلٌة عظيمة ومواالة هلل ولرسوهل فاسترشف 

يكون هو ذلك الرجل من الصحابة ذللك، لكي يود أن 
حرصهم ىلع اخلري، فلما ذهبوا ىلع املوعد طلب انليب 

لهمى - لىيِْه وىسى ُ عى ىله اَّلله علياً وصادف أنه لم حيرض مِلا  -صى
ىله -أصابه من مرض عينيه، ثم حرض فتفل انليب  صى

لهمى  لىيِْه وىسى ُ عى فيهما من ريقه املبارك فزال ما حيس  -اَّلله
وااًل اكماًل وسلهمه قيادة اجليش، وأمره به من األلم ز

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi 

kabar gembira kepada para sahabat mengenai 

kemenangan kaum muslimin terhadap orang Yahudi 

esok hari di tangan seseorang yang memiliki 

keutamaan besar dan loyalitas kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Para sahabat pun menanti-nanti hal itu. 

Semuanya ingin agar dirinyalah yang terpilih karena 

mereka sangat ingin mendapatkan kebaikan. Saat 

mereka pergi sebagaimana dijanjikan, Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mencari Ali. 

Secara kebetulan Ali tidak hadir karena menderita sakit 

mata. Lantas ia hadir lalu Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- meludah di kedua matanya dengan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية اتلصنيف:
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم

  لسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته وِساياه صىل اهلل عليه وسلما

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .والفرالراية : علم اجليش اذلي يرجعون إيله عند الكر  •

 .يفتح اهلل ىلع يديه : إخباٌر ىلع وجه البشارة حبصول الفتح •

 .يشتيك عينيه : أي تؤملانه من الرمد، وهو مرض يصيب العني •

، وجيوز كرسها ىلع وزن عِلم، أي عويف اعفية اكملة • ىبى ىأ : بفتح ابلاء ىلع وزن رضى  .فربى

 .أعطاه الراية : دفعها إيله •

 .انُفْذ : أي امض لوجِهك •

لة ىلع •  .رْسِلك : ىلع ِرفِْقك من غري عجى

 .بساحتهم : بفناء أرضهم وما قُرب من حصونهم •

 .إىل اإلسالم : هو االستسالم هلل باتلوحيد واالنقياد هل بالطاعة واخللوص من الرشك وأهله •

من حق اهلل يف اإلسالم من الصالة  وأخربهم... إلخ : أي أنهم إن أجابوك إىل اإلسالم اذلي هو اتلوحيد، فأخربهم بما جيب عليهم بعد ذلك •
 .والزاكة والصيام واحلج وغري ذلك

 .يدوكون : خيوضون ويتحدثون •

 .مُحر انلهعم : أي اإلبل احلمر، ويه أنفس أموال العرب •

 .يوم خيرب : غزوة خيرب •

 :فوائد احلديث
لىيِْه وى -، وشهادٌة من الرسول -ريض اهلل عنه-فضيلٌة ظاهرة لعيل بن أيب طالب  .1 ُ عى ىله اَّلله لهمى صى  .هل بمواالته هلل ولرسوهل وإيمانه ظاهراً وباطناً  -سى

 .إثبات أن اهلل حيب أويلاءه حمبة تليق جبالهل كسائر صفاته املقدسة الكريمة .2

 .حرص الصحابة ىلع اخلري وتسابقهم إىل األعمال الصاحلة ريض اهلل عنهم .3

 .حاجة إيلها مرشوعية األدب عند القتال وترك الطيش واألصوات املزعجة اليت ال .4

 .أمر اإلمام عماهل بالرفق واللني من غري ضعف وال انتقاص عزيمة .5

بامليض ىلع وجهه برفق حىت يقرب من حصن العدو 
فيطلب منهم ادلخول يف اإلسالم، فإن أجابوا أخربهم 

ُ -بما جيب ىلع املسلم من فرائض، ثم بني  ىله اَّلله صى
لهمى  لىيِْه وىسى لعيل فضل ادلعوة إىل اهلل وأن ادلاعية  -عى

هداية رجل واحد فذلك خري هل  إذا حصل ىلع يديه
من أنفس األموال ادلنيوية، فكيف إذا حصل ىلع 

 .يديه هداية أكرث من ذلك

ludah yang penuh berkah sehingga hilanglah rasa sakit 

yang diderita dengan sempurna dan beliau 

menyerahkan komando pasukan serta menyuruhnya 

untuk melaksanakan tugas dengan perlahan-lahan 

sampai mendekati benteng musuh lalu meminta 

mereka untuk masuk Islam. Apabila mereka 

menerimanya maka ia harus memberitahu mereka 

tentang kewajiban yang harus dilaksanakan seorang 

muslim. Setelah itu Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menjelaskan kepada Ali tentang keutamaan 

dakwah kepada Allah dan seorang da'i apabila berhasil 

menjadikan seseorang mendapat hidayah melalui 

tangannya, maka hal itu lebih baik baginya dari harta 

dunia yang paling berharga. Bagaimana jika dia 

berhasil menjadikan lebih banyak lagi orang untuk 

mendapatkan hidayah di tangannya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

279 
 

 .وجوب ادلعوة إىل اإلسالم ال سيما قبل قتال الكفار .6

 . أن من امتنع من قبول ادلعوة من الكفار وجب قتاهل .7

 .أن ادلعوة تكون باتلدريج فيطلب من الاكفر أواًل ادلخول يف اإلسالم بانلطق بالشهادتني، ثم يُؤمر بفرائض اإلسالم بعد ذلك .8

 .فضل ادلعوة إىل اإلسالم وما فيها من اخلري للمدعو وادلايع، فاملدعو قد يهتدي وادلايع يُثاب ثواباً عظيماً، واهلل أعلم .9

 .صول الراية ملن لم يْسع إيلها ومنْعها ممن سىع إيلهااإليمان بالقضاء والقدر، حل .10

 .أنه ال يكيف التسيم باإلسالم بل ال بد من معرفة واجباته والقيام بها .11

 جواز احللف بدون استحالف ملصلحة .12

 املراجع:املصادر و

لقول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، ا -2م. 1957 - ـه1377فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، مرص، الطبعة: السابعة،  -1
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة الرياض، الطبعة: األوىل،  -3ه. 1424دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اثلانية, حمرم، 

اتلمهيد  -5م. 2003 - ـه1424ودية، الطبعة: اخلامسة، اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السع -4م. 2001 - ـه1422
صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة  -6ه. 1424لرشح كتاب اتلوحيد، دار اتلوحيد، تاريخ النرش: 

صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار  -7ه. 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق( . الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –إحياء الرتاث العريب 

   (3409) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

لقد أطاف بآل بيت حممد نساء كثري يشكون 
  أزواجهن، ليس أوئلك ِبياركم

Sungguh banyak wanita telah 
mengerumuni rumah keluarga Muhammad 

guna mengadukan apa yang telah 
dilakukan oleh para suami mereka. Mereka 
(para suami itu) bukanlah orang terbaik di 

antara kalian 

 :احلديث .883
 -ريض اهلل عنه-عن إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب 

ال »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل 
اءى اهللترض إىل  -ريض اهلل عنه-فجاء عمر « بوا إِمى

فقال: ذىئِْرنى النساُء  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
افى بآل رسول  طى

ى
صى يف رضبهن، فىأ ىلع أزواجهن، فىرىخه

ىْشُكونى  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  نساٌء كثرٌي ي
: -صىل اهلل عليه وسلم-أزواجهن، فقال رسول اهلل 

طى »
ى
ىْشُكونى لقد أ افى بآل بيت حممد نساٌء كثرٌي ي

يىاِرُكمْ   .«أزواجهن، ليس أوئلك ِِبِ

** 

883. Hadis: 

Dari Iyās bin Abdillah bin Abi Żubāb -raḍiyallāhu 'anhu- 

ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Janganlah kalian memukul hamba-hamba 

(perempuan) Allah." Kemudian Umar -raḍiyallāhu 

'anhu- datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, lalu berkata, "Para wanita telah berani kepada 

suami-suami mereka." Maka beliau memberi 

keringanan untuk memukul mereka. Lalu banyak 

wanita mengerumuni rumah keluarga Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- guna mengadukan apa 

yang telah dilakukan para suami mereka. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sungguh banyak wanita telah mengerumuni rumah 

keluarga Muhammad guna mengadukan apa yang 

telah dilakukan para suami mereka. Mereka (para 

suami itu) bukanlah orang terbaik di antara kalian." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن رضب  -صىل اهلل عليه وسلم-نَه انليب 
 -ريض اهلل عنه-اخلطاب  الزوجات، فجاء عمر بن

: اجرتأ النساء ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-وقال للنيب 
صىل اهلل عليه -أزواجهن ونزشن، فرخص انليب 

برضبهن رضًبا غري مربح إذا وجد السبب  -وسلم
ذللك اكلنشوز وحنوه، فاجتمع نساء عند زوجات 

يف ايلوم اتلايل يشكون  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
واجهن هلن رضًبا مربًحا، ومن سوء من رضب أز

صىل اهلل -استعمال هذه الرخصة، فقال رسول اهلل 
: هؤالء الرجال اذلين يرضبون نساءهم -عليه وسلم

رضًبا مربًحا ليسوا ِبياركم. ومن أسباب ذلك أن اهلل 
جعل الرضب آخر مراحل عالج النشوز  -عز وجل-

ن فقال: )والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروه
يف املضاجع وارضبوهن( وهذه اثلالثة ىلع الرتتيب 
وليست للجمع يف وقت واحد، فيبدأ بانلصح والوعظ 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang memukul 

istri. Kemudian Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- 

datang dan berkata kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Para wanita sudah berani pada suami dan 

membangkang mereka." Maka Nabi memberi 

keringanan/dispensasi untuk memukul mereka dengan 

pukulan yang tidak melukai apabila ada penyebabnya, 

seperti pembangkangan dan lainnya. Kemudian, di hari 

berikutnya, para wanita berkumpul di rumah istri-istri 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- guna mengadukan 

pukulan suami terhadap mereka dengan pukulan yang 

melukai dan penyalahgunaan dispensasi ini. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Para lelaki yang memukul istri mereka dengan pukulan 

melukai bukanlah orang-orang terbaik di antara kalian." 

Di antara alasannya, karena Allah -'Azza wa Jalla- 

menempatkan pukulan di tahap akhir upaya mengatasi 

pembangkangan istri. Dia berfirman, "Wanita-wanita 

yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 

mereka dan jauhilah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka..." (An-Nisā` :34). Tiga hal ini 

dilakukan secara berurutan, bukan digabung di satu 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح < العرشة بني الزوجني اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .إماء اهلل : النساء •

 .ذىئِرنى : اجرتأن، واملراد اجلرأة ىلع أزواجهن •

 .فأطاف : أحاط •

 .بآل حممد : أزواجه •

 :فوائد احلديث
 .جواز مراجعة العالم يف فتواه؛ ملعرفة عواقبها ومآهلا .1

 .ر بالشايكجواز الشكوى لألمري أو العالم إذا حلق رض .2

 .الرضب وسيلة تلأديب املرأة انلازش وهو مباح يف اجلملة .3

 .الرجل راع يف بيته، فيجب أن يربيهم ويهذبهم باحلكمة واملوعظة احلسنة .4

 املراجع:املصادر و

د اكِمل قره بليل، انلارش: دار الرسالة العاملية،  . سنن ابن ماجه، ابن ه1430سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، املحقق: شعىيب األرنؤوط، حمىمه
: حسني ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن ادلاريم، حتقيق

ظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن ه. بهجة انلا1412سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
م.   صحيح أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، 1997ه،  1418عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 .م2002ه، 1422بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل  م. مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر،2002ه، 1423الكويت، الطبعة: األوىل 
   (5821) الرقم املوحد:

واتلذكري فإن أفاد فاحلمد هلل، وإلم ينفع يهجرها يف 
املرقد، فإلم يفد يرضبها رضب تأديب ال رضب 

 .انتقام

waktu. Yakni, suami mengawali dengan nasehat dan 

mengingatkan. Jika sudah bisa membuat sadar, 

alḥamdulillāh. Namun jika belum, suami menjauhi 

(mendiamkan) istri di tempat tidur. Jika belum juga 

membuat sadar, suami boleh memukulnya dengan 

pukulan mendidik, bukan pukulan menyiksa. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

لقد تابت توبة  لو قُِسَمتي بني سبعني من أهل 
املدينة لَوَِسَعتيُهم، وهل وََجَدتي أفضل من أن 

 عز وجل؟! -َجاَدتي بنفسها هلل 
 

Sungguh, ia benar-benar telah bertaubat. 
Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 
tujuhpuluh orang dari penduduk Madinah, 
pasti mencukupi mereka. Adakah engkau 
pernah menemukan seseorang yang lebih 
utama dari orang yang dengan suka rela 

mengorbankan jiwanya semata-mata 
karena mengharapkan ridha Allah 'Azza wa 

Jalla"? 

 :احلديث .884
ريض اهلل -عن أيب جُنىيد عمران بن حصني اخلزايع 

صىل اهلل  -أن امرأة من جهينة أتت رسول اهلل  -عنه
ويه ُحبىْلى من الزىن، فقالت: يا رسول  -عليه وسلم 

، فداع نيبُّ اهلل  قِْمُه يلعه
ى
ا فىأ صىل اهلل -اهلل، أصبُت حدًّ

ا، فقال:  -عليه وسلم يِلههى  »وى
ى
ْت أ عى ا، فإذا وىضى ْهى ْحِسْن إِيلى

تيِِن 
ْ
 -صىل اهلل عليه وسلم-ففعل، فأمر بها نيب اهلل « فىأ

ْت عليها ثيابها، ثم أمر بها فىرمُِجىْت، ثم صىل  فىُشده
يلِّ عليها يا رسول اهلل وقد  عليها. فقال هل عمر: تُصى

ْت بني سبعني من »زنت؟ قال:  لقد تابت توبًة لو قُِسمى
ْت أفضل من أن  أهل املدينة دى تُْهم، وهل وىجى ىوىِسعى ل

ادىْت بنفسها هلل   «.؟!-عز وجل-جى

** 

884. Hadis: 

Dari Abu Nujaid Imrān Ibnu Huṣāin Al-Khuzā'i -

raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ada seorang wanita dari 

Juhainah menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam keadaan hamil karena zina, dia berkata, 

"Wahai Rasulullah, aku melanggar hukum (had), 

terapkanlah had itu padaku!" Lalu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memanggil walinya dan 

bersabda, "Berbuat baiklah padanya! Apabila ia telah 

melahirkan, bawalah dia kepadaku!" Wali itu 

melakukan apa yang beliau perintahkan. Selanjutnya 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan agar wanita itu diikatkan pada 

pakaiannya dengan erat lalu beliau memerintahkan 

(para sahabat) untuk merajamnya. Setelah itu beliau 

menshalatkannya. Kemudian berkatalah Umar, 

"Apakah baginda menyalatkannya, padahal ia telah 

berzina? Beliau menjawab, "Ia benar-benar telah 

bertaubat yang sekiranya taubatnya dibagikan kepada 

tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya cukup 

buat mereka. Apakah engkau mendapatkan seseorang 

yang lebih baik daripada dia yang menyerahkan 

jiwanya semata-mata mengharapkan ridha Allah -'Azza 

wa Jalla -"?  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عليه وسلم  جاءت امرأة من جهينة إىل انليب صىل اهلل
ويه حامٌل قد زنت ريض اهلل عنها، فأخربته أنها قد 
أصابت شيئا يوجب عليها احلد؛ يلقيمه عليها، فداع 
انليب صيل اهلل عليه وسلم ويلها، وأمره أن حيسن 
إيلها، فإذا وضعت فليأت بها إيله، فلما وضعت أىت 
بها ويلها إىل انليب صيل اهلل عليه وسلم، فلفت ثيابها 

ئلال تنكشف، ثم أمر بها فرمجت باحلجارة  وربطت
حىت ماتت، ثم صىل عليها انليب صىل اهلل عليه وسلم 

** 

Seorang wanita dari Bani Juhainah datang kepada 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam 

keadaan hamil karena zina. Ia memberitahu beliau 

bahwa dirinya telah melakukan perbuatan yang 

mengharuskannya diberi hukuman, untuk itu beliau 

harus menegakkannya. Lantas Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memanggil wali wanita itu 

dan memerintahkannya untuk berbuat baik kepadanya. 

Apabila wanita itu sudah melahirkan, hendaknya wali 

itu membawa wanita itu kepada Nabi Muhammad 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam. Selanjutnya pakaian wanita 

itu dikencangkan dan diikat erat-erat agar tidak 
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  الفقه وأصوهل < احلدود < حد الزنا اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو جُنىيد عمران بن حصني اخلزايع  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كما ذكر انلوويامرأة من جهينة : يه خولة بنت خويِل، وعند مسلم: )من اغمد( ويه بطن من جهينة،  •

 .-تعاىل-أصبت حدا : أي: فعلت ما يعاقب عليه حبد، واحلد العقوبة املقدرة رشاًع حلق اهلل  •

 .فشدت : أي: مجعت أطرافها لتسرت •

 .توبة : اتلوبة: االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه •

 .سبعني : أي من العصاة •

 .ع آثامهملوسعتهم : لكفتهم يف رف •

 .أفضل : أعظم •

 .جادت بنفسها : بذتلها ملرضاة اهلل تعاىل •

 :فوائد احلديث
وهو  من خلق املؤمن اتلألم وانلدم إذا فرط منه اذلنب، وحرصه ىلع تطهري نفسه من لوثة اإلثم ولو اكن يف ذلك هالك نفسه، يللىق اهلل عز وجل .1

 .عنه راض

 .واتلوبة العقوبة ادلنيوية تكفر ذنب املعصية إذا اقرتن ذلك بانلدم .2

لنب ال يقام حد الزىن ىلع احلامل حىت تضع محلها، فإن اكن حدها اجلِل فحىت تطهر من نفاسها، وإن اكن الرجم فحىت يستغين الودل عنها ولو ب .3
 .غريها

 .أنه يصىل ىلع املرجوم؛ ألنه مسلم .4

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري -صحيح ابلخاري  -
رشح رياض الصاحلني؛  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

-مصطىف ابلغا-برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلننزهة املتقني   -ه. 1426للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
 رياض رشح انلاظرين بهجة-. -1407عرشة الرابعة الطبعة-بلنان–بريوت -مؤسسة الرسالة-حممد أمني لطيف-يلع الرشبِج-ميح ادلين مستو

املؤلف: حممد يلع بن حممد بن -رق رياض الصاحلني لط الفاحلني ديلل -. 1418 األوىل الطبعة– اجلوزي ابن دار اهلاليل عيد بن سليم– الصاحلني

وداع هلا داعء امليت، فقال هل عمر ريض اهلل عنه: 
تصيل عليها يا رسول اهلل وقد زنت؟ فأخربه انليب 
صىل اهلل عليه وسلم أنها قد تابت توبة واسعة لو 

عتهم ونفعتهم، قسمت ىلع سبعني من املذنبني لوس
فإنها جاءت سلمت نفسها من أجل اتلقرب إىل اهلل 
عز وجل واخللوص من إثم الزىن؛ فهل هناك أعظم 

 .من هذا؟

tersingkap (terlihat auratnya), setelah itu beliau 

perintahkan sahabat untuk merajamnya dengan batu 

sampai meninggal dunia. Selanjutnya beliau 

menyalatkannya dan mendoakannya dengan doa 

(umum) untuk mayit. Umar -raḍiyallāhu 'anhu- bertanya 

kepada beliau, "Apakah engkau menyalatkannya, 

wahai Rasulullah, padahal ia telah berzina?" Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukannya bahwa wanita itu sudah 

melakukan taubat yang luas. Seandainya taubat itu 

dibagikan kepada tujuhpuluh orang dari penduduk 

Madinah yang berdosa pasti mencukupi dan 

bermanfaat bagi mereka. Wanita itu datang dan 

menyerahkan dirinya demi mendekatkan diri kepada 

Allah -'Azza wa Jalla- dan mensucikan diri dari dosa 

zina, apakah ada yang lebih agung dari perbuatan ini? 
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 املعجم-. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-عالن الصدييق
 .دار ادلعوة-مد عبد القادر / حممد انلجار( حا/  الزيات أمحد/  مصطىف إبراهيم) بالقاهرة العربية اللغة جممع: املؤلف-الوسيط

   (3380) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اٍت : متلففات، أي: غطني أبدانهن ورؤوسهن • عى  .ُمتىلىفِّ

 .خمطط بألوان بُِمُروِطِهنه : كساء •

لىس : اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل •  .الغى

ُد : فيحرض الصالة •  .فىيىْشهى

ْعِرُفُهنه : ما يمزيهن أحد أنساء أم رجال؟ أو ما يعرف أعيانهن، هل هذه فالنة أو فالنة بلقاء الظالم؟ •  ما يى

 .الفجر : أي: صالة الفجر •

 :فوائد احلديث
 .الرجال، مع أمن الفتنة، ومع حتفظهن من إشهار أنفسهن بالزينةجواز إتيان النساء إىل املساجد لشهود الصالة مع  .1

 .املرأة إذا خرجت تلففت بعباءتها؛ ألنه أسرت هلا .2

 -صىل اهلل عليه وسلم-لقد َكن رسول اهلل 
يصِّل الفجر، فيشهد معه نساء من املؤمنات، 
متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إىل بيوتهن ما 

 يعرفهن أحد، من الغلس

 

Sungguh Rasulullah -șallāhu 'alaihi wa 
sallam- pernah melaksanakan salat Fajar 

dan para wanita Mukminah turut 
menghadiri salat bersama beliau, mereka 

mengenakan murūṭ (pakaian dari wol) 
mereka, lalu mereka kembali ke rumahnya 

tanpa ada seorang pun yang mengenali 
mereka karena gelap. 

 :احلديث .885
ة  ئِشى قالت: )لقد اكن رسوُل  -ريض اهلل عنها-عن اعى

ُد معه  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  جر، فىيىشهى يلِّ الفى يُصى
، ثم يىرِجْعن  اٍت بُِمُروِطِهنه عى اء ِمن الُمؤِمنىات، ُمتىلىفِّ نِسى

لىس(. ا ُيْعِرُفُهنه أحٌد من الغى  إىل ُبيُوتِِهنه مى

** 

885. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Sungguh 

Rasulullah -șallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

melaksanakan salat Fajar dan para wanita Mukminah 

turut menghadiri salat bersama beliau, mereka 

mengenakan murūṭ (pakaian dari wol) mereka, lalu 

mereka kembali ke rumahnya tanpa ada seorang pun 

yang mengenali mereka karena gelap". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن نساء الصحابة  -ريض اهلل عنها-تذكر اعئشة 
ُكنه يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صالة الفجر مع 

، ويرجعن بعد الصالة -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
إىل بيوتهن، وقد اختلط الضياء بالظالم، إال أن 
انلاظر إيلهن ال يعرفهن، لوجود بقية الظالم املانعة 

الفجر يف أول من ذلك، ويف ذلك مبادرة بصالة 
 .الوقت

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menuturkan bahwa istri-istri 

para sahabat berselimut kain mereka dan menghadiri 

salat Fajar bersama Nabi -șallāhu 'alaihi wa sallam- 

dan usai salat mereka kembali ke rumah-rumahnya. 

Saat itu cahaya bercampur dengan kegelapan. Hanya 

saja orang yang melihat mereka tidak mengenalinya 

karena masih ada sisa kegelapan yang menghalangi 

itu. Lihat: "Taisīr al-Ahkām", karya Syaikh al-Bassām, 

hal. 86 
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 .مبادرة النساء بالرجوع إىل بيوتهن يف الغلس .3

 .استحباب املبادرة إىل صالة الصبح يف أول وقتها .4

 املراجع:املصادر و

حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،  تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422انية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلط
 .ه1423احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (3539) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهم-معن بن يزيد بن األخنس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .االعتداء فأخذتها : من الرجل املأذون هل يف اتلصدق بها بإذنه ال بطريق •

 .فأتيته : أتيت أيب بادلنانري املذكورة •

 .فخاصمته : فتحاكمت وإياه •

 .لك ما نويت : أي: لك ثوابه؛ ألنك نويت الصدقة ىلع حمتاج، وابنك حمتاج وإن لم تقصده •

 .ولك ما أخذت : لك ِملك ما أخذت؛ ألنك قبضته بطريق صحيح رشيع •

  ما نويَت يا يزيُد، ولك ما أخذَت يا معنلَك 
Bagimu apa yang telah engkau niatkan 

wahai Yazid, sedangkan bagimu apa yang 
telah engkau ambil, wahai Ma'in 

 :احلديث .886
قال:  -ريض اهلل عنهم-عن معن بن يزيد بن األخنس 

نىانرِيى يتصدُق بها، فوضعها عند  ْخرجى دى
ى
اكن أيب يزيُد أ

تىيْتُُه بها، فقال: رجٍل يف ا
ى
ملسجِد، فِجئُْت فأخذتُها فأ

ْمتُُه إىل رسوِل اهلِل  اصى صىل -واهلِل، ما إيهاكى أردُت، فخى
لكى ما نويتى يا يزيُد، ولك ما »فقال:  -اهلل عليه وسلم
 .«أخذتى يا معنُ 

** 

886. Hadis: 

Dari Ma'in bin Yazid bin Al-Akhnas -raḍiyallāhu 'anhum-

, ia berkata, "Ayahku, Yazid mengeluarkan beberapa 

dinar untuk disedekahkan. Lantas ia meletakkan dinar-

dinar itu di sisi seseorang di masjid. Aku pun datang 

lalu mengambil dinar-dinar itu dan membawanya 

kepada ayahku. Ia berkata, "Demi Allah, bukan engkau 

yang kukehendaki (untuk sedekah itu)." Aku pun 

mengadukan hal itu kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda, "Bagimu apa yang 

telah engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan bagimu 

apa yang telah engkau ambil, wahai Ma'in." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أخرج يزيد بن األخنس دراهم عند رجل يف املسجد؛ 
يلتصدق بها ىلع الفقراء، فجاء ابنه معن فأخذها، 
فقال هل: ما أردُت أن أتصدق بهذه ادلراهم عليك، 

صىل اهلل عليه -فذهبا يلتحاكما إىل رسول اهلل 
: "لك يا -ه وسلمصىل اهلل علي-، فقال انليب -وسلم

يزيد ما نويتى ألنك أوصلت الصدقة إىل فقري من 
فقراء املسلمني فوجب لك األجر ىلع نيتك، ولك يا 
معن ما أخذت" ألنك أخذته بوجه صحيح وقد اكن 

 .ابنه من املستحقني هلذه الصدقة

** 

Yazid bin Al-Akhnas menitipkan beberapa dirham di 

kepada seseorang di mesjid agar ia 

menyedekahkannya kepada orang-orang fakir. Lantas 

anaknya, Ma'in datang lalu mengambil dirham-dirham 

tersebut. Yazid berkata kepada anaknya, "Aku tidak 

berniat untuk bersedekah dengan dirham-dirham ini 

kepadamu." Lalu keduanya pergi untuk mengadukan 

hal tersebut kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Lalu Beliau bersabda, "Bagimu apa yang telah 

engkau niatkan wahai Yazid, karena engkau telah 

menyampaikan sedekah kepada salah satu kaum 

muslimin yang fakir. Dengan demikian, engkau berhak 

memperoleh balasan atas niatmu, sedangkan bagimu 

wahai Ma'in apa yang telah engkau ambil." Sebab, 

engkau mengambilnya dengan cara yang sah. Anak 

Yazid termasuk orang yang layak mendapatkan 

sedekah itu. 
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 :فوائد احلديث
 .جواز دفع صدقة اتلطوع لألبناء .1

 .يف توزيع الصدقة جواز اتلوكيل .2

 .جواز اتلحدث بنعم اهلل تعاىل .3

 .جواز اتلحاكم بني األب واالبن وأن ذلك ال يُعد عقوقا .4

 .للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف املستحق أم ال .5

 .ال حيق لألب الرجوع يف الصدقة ىلع ودله ِبالف اهلبة .6

 املراجع:املصادر و

رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار  -م. 1987 - ـه1407الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة  -
صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.  -ه. 1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة، 

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام  -ه. 1422اد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤ
 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل،  -أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

   (4719) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:
  دات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه العبا

 .لمرواه مس راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
•  ُ  .شد به انلاقةبناقة خمطومة : جمعولة يف رأسها اخلطام، وهو الزمام اذلي ت

 هذه يف سبيل اهلل : أي جمعولة فيه •

 لك بها : أي بدهلا •

 :فوائد احلديث
 .انلفقة يف سبيل اهلل يضاعفها اهلل سبع مئة ضعف .1

 .ىلع ابلذل يف سبيل اهلل -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .2

 .اجلزاء من جنس العمل .3

 .من أسايلب ادلعوة الرتغيب .4

 .الرتغيب يف اتلربع بما يستعان به ىلع القتال من فرس أو ناقة أو غري ذلك، واهلل يضاعف ىلع ذلك األجر .5

 املراجع:املصادر و

ؤسسة صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني, م
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، 1407الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

 .ه1430ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني، بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
   (5036) الرقم املوحد:

 Untukmu pada hari kiamat (nanti) 700  لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ُكها َمطومة
ekor unta yang semuanya bertali kekang 

 :احلديث .887
قال: جاء رجل إىل  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود 

ٍة، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  ُْطومى بناقة خمى
صىل اهلل عليه -سبيل اهلل، فقال رسول اهلل هذه يف 

لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ُكها »: -وسلم
 .«خمطومة

** 

887. Hadis: 

Dari Abu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

Seorang pria datang menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dengan (membawa) seekor unta yang 

bertali kekang, lalu ia berkata, “Unta ini untuk (jihad) fi 

sablillah.” Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Untukmu pada hari kiamat (nanti) 700 ekor 

unta yang semuanya bertali kekang.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث احلض ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل، 
وخاصة يف األمور اليت يُستعان فيها ىلع القتال من 
فرس أو ناقة أو غري ذلك، واهلل يُضاعف ىلع ذلك 

 .األجر فاحلسنة بسبعمائة ضعف

** 

Hadis ini mengandung motivasi untuk berinfak di jalan 

Allah, khususnya untuk hal-hal yang digunakan 

berperang, seperti kuda, atau unta dan yang lain. Dan 

Allah akan melipatgandakan pahalanya, karena satu 

kebaikan (akan dilipatgandakan) menjadi 700 kali lipat. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكر الفقه وأصوهل < اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-ثوبان موىل رسول اهلل  اتلخريج:
 .بلوغ املرام من أدلة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 أنه لكه سهو يقع يف الصالة، فله سجدتا سهو. .1
 .احلديث من أدلة من يرى أنه سجود السهو بعد السالم؛ وهم احلنفية .2

 املراجع:املصادر و

د اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق أبو املعايط انلوري، اعلم الكتب. السنن، أليب داود سليمان بن األشعث مسند أمحد بن حنبل، أليب عب
ه.   1423، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، 1السجستاين ، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. صحيح أيب داود لألبلاين، ط

ملرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة توضيح األحاكم من بلوغ ا
 . ه1423

   (11236) الرقم املوحد:

 Setiap lupa (dalam salat) diganti dengan  للك سهو سجدتان بعدما يسلم
dua sujud setelah salam. 

 :احلديث .888
صىل اهلل عليه -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن ثوبان 

لِّمُ »قال:  -وسلم  «.للك سهو سجدتان بعدما يُسى

** 

888. Hadis: 

Dari Ṡaubān -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Setiap lupa 

(dalam salat) diganti dengan dua sujud setelah salam". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

سهو يقع يف الصالة بزيادة، أو  املراد بذلك: أن أي
نقص، أو شك؛ فإنه يوجب سجود السهو، واحلديث 
من أدلة من يرى أن سجود السهو بعد السالم؛ 
واجلمع بني األدلة يف هذا ابلاب يقتيض أن السجود 
اذلي بعد السالم يف حاتلني: إذا سلم عن نقص، وإذا 
شك وبىن ىلع اغلب ظنه، وما اعداهما يكون قبل 

 .مالسال

** 

Maksudnya adalah kelupaan yang terjadi ketika salat 

berupa tambahan, pengurangan atau keragu-raguan; 

maka hal tersebut mengharuskan orang yang lupa 

untuk melakukan sujud sahwi. Hadis ini adalah salah 

satu dari dalil orang yang berpendapat bahwa sujud 

sahwi dilakukan setelah salam. Adapun penggabungan 

antara dalil-dalil yang ada dalam bab ini menghendaki 

bahwa sujud yang dilakukan setelah salam itu dalam 

dua keadaan; pertama apabila ia salam karena 

kekurangan atau ketika seseorang merasa ragu lalu 

mengikuti sesuai sangkaannya yang paling kuat. 

Adapun selain kedua faktor tersebut, maka sujud sahwi 

dilakukan sebelum salam. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رى : لم أبرص •

ى
ىْم أ  .ل

 .يستلم : يمسح بيده •

 .ابليت : الكعبة •

 .الُركنىني : اجلانبني والطرفني •

اِنيىنِي : نسبة إىل ايلمن تغليبًا، ألنهم • ا من جهة ايلمن، اكألبوين لألب واألم، واملراد بهما: الركن ايلماين، والركن الرشيق، اذلي فيه احلجر ايلىمى
 .األسود

يستلم من  -صىل اهلل عليه وسلم-لم أر انلِب 
   اْلمانينياليت إال الركنني

Aku tidak pernah melihat Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- menyentuh bagian dari 

Baitullah (Ka'bah) selain dua rukun 
Yamani (Hajar Aswad dan rukun Yamani). 

 :احلديث .889
رى »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ى
ىْم أ ل

ىس-انليِبه  منى ابليِت إِال  -تىلمُ صىله اهلل عليه وسلهم ي
اِنيىنيِ  كنىنِي ايلىمى  «.الرُّ

** 

889. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Aku tidak pernah melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menyentuh bagian dari Baitullah (Ka'bah) 

selain dua rukun Yamani (Hajar Aswad dan rukun 

Yamani)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يستلم من  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يكن انليب 
األراكن األربعة للكعبة إال الركن األسود والركن 
ايلماين، فللبيت أربعة أراكن، فللركن الرشيق منها 

. وكون احلجر 2. كونه ىلع قواعد إبراهيم. 1فضيلتان: 
األسود فيه. والركن ايلماين هل فضيلة واحدة، وهو 
كونه ىلع قواعد إبراهيم.  وليس للشايم والعرايق 
يشء من هذا، فإن تأسيسهما خارج عن أساس 
إبراهيم حيث أخرج احلجر من الكعبة من جهتهما؛ 
وهلذا فإنه يرشع استالم احلجر األسود وتقبيله، 

اين بال تقبيل، وال يرشع يف ويرشع استالم الركن ايلم
حق الركنني ابلاقيني استالم وال تقبيل، والرشع 
مبناه ىلع االتباع، ال ىلع اإلحداث واالبتداع، وهلل 

 .يف رشعه حكم وأِسار

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah 

menyentuh keempat pilar (Ka'bah) selain rukun Aswad 

(Hajar Aswad) dan rukun Yamani. Baitullah memiliki 

empat pilar. Pilar (rukun) timur memiliki dua 

keutamaan: 1- Pilar tersebut di atas pondasi-pondasi 

(yang dibangun oleh) Ibrahim. 2- Hajar Aswad berada 

di pilar itu. Sedangkan rukun Yamani hanya memiliki 

satu keutamaan, yaitu dibangun di atas pondasi-

pondasi Ibrahim. Sedangkan rukun Syam dan Iraq 

tidak memiliki keutamaan itu, karena pembangunannya 

lebih ke dalam dari pondasi Ibrahim di mana beliau 

pernah mengeluarkan hajar Aswad dari Ka'bah ke arah 

dua pilar itu. Karena itulah disyariatkan untuk 

menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya, dan 

disyariatkan untuk menyentuh rukun Yamani tanpa 

menciumnya. Hanya saja hal itu tidak disyariatkan 

terhadap dua rukun (pilar) lainnya; menyentuh ataupun 

mencium. Syariat itu dibangun di atas sikap mengikuti 

bukan di atas penciptaan sesuatu yang baru dan bidah. 

Allah memiliki hikmah dan rahasia dalam syariat-Nya. 
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 :فوائد احلديث
 .استحباب استالم الركنني ايلمانيني .1

 .عدم مرشوعية استالم غري الركنني ايلمانيني من أراكن الكعبة وال غريها من املقدسات .2

فلم يفعل؛ دل هذا ىلع   -صىل اهلل عليه وسلم-املرتواكت، فإذا وُِجد سبب الفعل يف عهد انليب  السنة كما تكون يف األفعال تكون كذلك يف .3
 .أن السنة تركه

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث. تنبيه األفهام رشح 1422ألوىل عبد ابلايق(، الطبعة: ا

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد 1426عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 
لعبد الغين املقديس، دراسة  -صىل اهلل عليه وسلم-م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426لبسام، دار امليمان، الطبعة: األوىل الرمحن ا

 .ه1408وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
   (3026) الرقم املوحد:
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لم حتل الغنائم ألحد قبلنا، ثم أحل اهلل نلا 
  الغنائم ملا رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها نلا

Ganimah tidak dihalalkan bagi siapa pun 
sebelum kita. Kemudian Allah 

menghalalkan ganimah untuk kita karena 
Allah melihat kelemahan dan 

ketidakmampuan kita. Dia pun 
menghalalkannya untuk kita. 

 :احلديث .890
ا نىيِبي ِمن »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  زى غى

نِبيىاء 
ى
فقال لقومه:  -صلوات اهلل وسالمه عليهم-األ

ا  ةٍ وىُهوى يُِريُد أْن يىبيِن بِهى
ى
أ لىك بُْضعى امرى الى يىتبىعىينِّ رُجل مى

ا، والى  هى ٌد بىىنى ُبيُوتًا لم يىرفىع ُسُقوفى الى أحى ا، وى ا يىنْبِ بِهى ىمه ل وى
والىدىها، 

ى
ات وهو يىنتِظُر أ ِلفى نىًما أو خى ىى غى ٌد اشرتى حى

ى
أ

الةى العىرص ريىِة صى نىا ِمنى القى ا فىدى زى غى أو قىِريباً ِمن ذلك،  فى
ا  أُمور، اللهُهمه اْحِبْسهى نىا مى

ى
ة وأ أُمورى مِس: إِنهك مى ال للشه قى فى

نىائِم  ع الغى مى تىحى اهلل عليه، فىجى ىته فى ْت حى لىينىا، فىُحِبسى عى
اءىت  مها، فقال: إِنه  -يعين انلار-فىجى ا فىلىم تىطعى تِلىأُكلىهى

 لُكِّ قىِبيلىة رجل، فىلىِزقىت ِفيُكم ُغلُواًل، فىليُبىايعيِن ِمنْ 
يد رجل بِيىِدهِ فقال: ِفيُكم الُغلُول فلتبايعين 
قبيلتك، فلزقت يد رجلني أو ثالثة بيده، فقال: 
ٍة من  رى اؤوا بِرىأس مثل رأس بىقى فيكم الغلول، فىجى
ِله  ا، فىلىم حتى لىتهى كى

ى
ا فجاءت انلهاُر فىأ هى عى هىب، فىوىضى اذله

ٍد  نىائِم ألحى ى الغى
ى
ا رىأ ىمه نىائِم ل ىا الغى له اهلل نلى حى

ى
قىبلىنىا، ُثمه أ

ىا ا نلى لههى حى
ى
نىا فىأ جزى نىا وىعى عفى  «.ضى

** 

890. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Ada salah seorang di antara para Nabi -ṣalawātullāh 

wa salāmuhu 'alaihim- berperang lalu berkata kepada 

kaumnya, "Jangan mengikutiku (berperang) seorang 

lelaki yang baru menikah, dan ia ingin menggauli 

istrinya, sementara ia belum melakukannya. Tidak juga 

seorang yang membangun rumah sedangkan ia belum 

selesai memasang atapnya. Dan tidak pula seorang 

yang baru membeli kambing atau unta yang sedang 

bunting dan ia menunggu kelahiran anaknya." Lantas 

Nabi itu berangkat perang dan ketika mendekati negeri 

(yang diperangi) pada waktu salat Asar atau mendekati 

waktu itu, Nabi itu berkata kepada matahari, "Wahai 

matahari, sesungguhnya engkau diperintah dan aku 

pun diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari itu untuk 

kami. Kemudian matahari itu pun tertahan jalannya 

sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi 

tersebut. Lalu Nabi itu mengumpulkan harta rampasan 

perang kemudian datanglah -yaitu api- untuk 

melahapnya, tetapi api itu tidak dapat melahapnya. 

Nabi itu berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada 

yang berbuat gulūl (menyembunyikan harta rampasan 

perang), maka setiap kabilah harus mengirimkan 

seorang laki-laki untuk berbaiat kepadaku." Lantas ada 

seorang laki-laki yang tangannya lekat dengan tangan 

Nabi itu, maka Nabi itu berkata, "Sesungguhnya di 

kalangan kabilahmu ada yang berbuat gulul, oleh 

sebab itu hendaklah seluruh orang dari kabilahmu 

memberikan pembaiatan kepadaku." Kemudian ada 

dua atau tiga orang (dari kabilah tersebut) yang 

tangannya lekat dengan tangan Nabi itu, lalu Nabi itu 

berkata, "Dari kalanganmu ada yang berbuat gulul." 

Lalu mereka membawa emas sebesar kepala sapi, 

kemudian meletakannya. Lantas datanglah api dan 

melahapnya. Ganimah tidak dihalalkan bagi siapa pun 

sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan ganimah 

untuk kita karena Allah melihat kelemahan dan 

ketidakmampuan kita. Dia pun menghalalkannya untuk 

kita". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

عن نيب من  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
ِمر  -عليهم الصالة والسالم-األنبياء 

ُ
أنه غزا قوًما أ

نىع لك  -عليه الصالة والسالم-جبهادهم، لكنه  مى
د ىلع امرأة ولم يىدُخل بها، ولك إنسان بىن  قى إنسان عى
بيتا ولم يرفع سقفه، ولك إنسان اشرتى غنما أو 

ات وهو ينتظر أو ِلفى نه هؤالء خى
ى
الدها، وذلك أل

يكونون مشغولني بما أهمهم، فالرجل املزتوج 
مشغول بزوجته اليت لم يدخل بها، فهو يف شوق إيلها، 
فه، هو أيضا  قِّ وكذلك الرجل اذلي رفع بيتا ولم يُسى
مشتغل بهذا ابليت اذلي يريد أن يسكنه هو وأهله، 
وكذلك صاحب اخللفات والغنم مشغول بها ينتظر 

دها. واجلهاد ينبِغ أن يكون اإلنسان فيه أوال
رِّاًغ، ليس هل همي إال اجلهاد، ثم إن هذا انليب غزا،  ُمتىفى
ْقبىل اللهيل، 

ى
ل بالقوم بعد صالة العرص، وقد أ ى فزنى

وخاف إن أظلىم اللىّيُل أن ال يكون هناك انتصار، 
فجعل خياطب الشمس يقول: أنت مأمورة وأنا 

أمر كوين وأما أمره فأمر مأمور، لكن أمر الشمس 
رشيع. فهو مأمور باجلهاد والشمس مأمورة أن تسري 
حيث أمرها اهلل عز وجل، قال اهلل: "والشمس جتري 

( منذ 38ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم" )يس: 
خلقها اهلل عز وجل ويه سائرة حيث أمرت ال تتقدم 

بسها وال تتأخر وال تزنل وال ترتفع. قال: "امهلل فاح
عنا" فحبس اهلل الشمس ولم تغب يف وقتها، حىت 
غزا هذا انليب وغنم غنائم كثرية، وملا غنم الغنائم 
واكنت الغنائم يف األمم السابقة ال حتل للغزاة، بل حل 
الغنائم من خصائص هذه األمة وهلل احلمد، أما األمم 
السابقة فاكنوا جيمعون الغنائم فتزنل عليها نار من 

حرقها إذا اكن اهلل قد تقبلها، فُجِمعىت السماء فت
الغنائم فلم تزنل انلار ولم تأكلها، فقال هذا انليب: 
م واحد  فيكم الغلول. ثم أمر من لك قبيلة أن يتقده
ا بايعوه ىلع أنهه ال غلول  يبايعه ىلع أنهه ال ُغلُول، فلمه

ىِزقىت يد أحد منهم بيِد انليب  عليه الصالة -ل
ىِزقىت قال: فيكم الغلول ، فلمه -والسالم أي: هذه -ا ل
ثم أمر بأن يبايعه لك واحد ىلع حدة من  -القبيلة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menceritakan 

tentang salah seorang Nabi -'alaihim aṣ-ṣalātu wa as-

salām- yang memerangi suatu kaum yang 

diperintahkan untuk diperangi. Hanya saja Nabi 

tersebut -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- melarang 

(untuk ikut berperang) setiap orang yang baru 

melangsungkan akad nikah dan belum sempat 

menggauli istrinya, setiap orang yang membangun 

rumah dan belum memasang atap rumahnya, dan 

setiap orang yang membeli kambing atau unta bunting 

dan dia sedang menunggu kelahiran anak-anaknya. 

Hal itu karena orang-orang tersebut akan sibuk dengan 

hal yang menjadi perhatian mereka. Seorang laki-laki 

yang sudah menikah akan sibuk dengan istrinya yang 

belum digaulinya, sehingga dia selalu merindukannya. 

Demikian juga orang yang membangun rumah dan 

belum memasang atapnya, maka dia pun akan sibuk 

(memikirkan) rumahnya yang ingin ditempatinya 

bersama keluarganya. Begitu pula pemilik unta-unta 

bunting dan kambing, ia akan sibuk dengannya karena 

menunggu kelahiran anak-anaknya. Padahal jihad itu 

harus dilakukan oleh orang yang mencurahkan 

perhatian kepadanya; tidak ada keinginan selain jihad. 

Kemudian Nabi ini berangkat perang dan sampai ke 

tempat kaum (yang akan diperangi) setelah salat Asar 

serta malam sudah mendekat. Ia pun takut jika malam 

sudah tiba maka tidak akan ada kemenangan. Lantas 

dia berseru kepada matahari dengan mengatakan, 

"Wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintah 

dan aku pun diperintah." Hanya saja, perintah kepada 

matahari berupa perintah alami sedangkan perintah 

kepada Nabi itu merupakan perintah syariat. Nabi itu 

diperintahkan untuk berjihad, sedangkan matahari 

diperintahkan untuk berjalan sesuai dengan perintah 

Allah -'Azza wa Jalla-. Allah berfirman, "Dan matahari 

berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah 

ketetapan (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha 

mengetahui." (Yāsīn: 38). Matahari berjalan sejak 

pertama kali Allah - 'Azza wa Jalla- menciptakannya, ia 

berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan 

kepadanya; tidak maju dan tidak lambat, tidak turun 

dan tidak naik (tanpa perintah-Nya). Nabi ini berdoa, 

"Ya Allah, tahanlah jalannya matahari itu untuk kami." 

Allah pun menahan matahari sehingga tidak terbenam 

pada waktunya sampai Nabi tersebut melancarkan 

pertempuran dan memperoleh ganimah yang banyak. 

Ketika Nabi tersebut sudah mendapatkan ganimah 

(Padahal ganimah itu pada umat-umat terdahulu tidak 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < قصص وأحوال األمم السابقة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادل اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نىيِب : وهو يوشع بن نون •

 .بُْضعى : يطلق ىلع عقد انلاكح، واجلماع، والفرج •

ا : لم يدخل بها، وسبب التسمية بابلناء: أن الرجل اكن إذا تزوج امرأة بىن عليها قبة يلدخل بها • ا يىنْبِ بِهى ىمه ل  .وى

ات • ِلفى ة: ويه انلاقة احلامل خى ِلفى  .: مجع خى

ْغنىم والرسقة من الغنيمة قبل القسمة •  .ُغلُواًل : الغلول: اخِليىانة يف المى

 .من القرية : ويه أرحياء •

ا : للمبالغة، واملعىن: لم تذق طعمها • مهى ىم تىطعى  .ل

 :فوائد احلديث
 .اجلهاد مرشوع يف األمم السابقة، كما هو مرشوع يف هذه األمة .1

اتباعه ىلع أحد هذه األحوال؛ ألن أصحابها يكونون متعليق انلفوس بهذه األسباب، فتضعف عزائمهم وتفرت رغباتهم يف  نيه انليب قومه عن .2
 .اجلهاد والشهادة

 .مقصود انليب من توجيهاته تفرغ أصحابه من العوائق واألشغال يلقبلوا ىلع اجلهاد بنية صادقة وعزم حازم .3

هذه القبيلة، فلزقت يد رجلني أو ثالثة منهم، فقال: 
فيكم الغلول: فجاؤوا به، فإذا ُهم قد أخفوا مثل 
ا يجء به ووضع مع الغنائم  رأس اثلور من اذلهب، فلمه

 .أكلتها انلار

dihalalkan untuk para pejuang, tetapi kehalalan 

ganimah adalah bagian dari kekhususan umat ini, -

segala puji hanya milik Allah-. Adapun umat terdahulu, 

mereka mengumpulkan harta-harta rampasan perang 

lalu api turun kepadanya dari langit kemudian 

membakarnya, jika Allah menerimanya) maka ganimah 

itu dikumpulkan, tetapi api tidak turun dari langit dan 

tidak melahapnya. Nabi itu pun berkata, "Di antara 

kalian ada yang melakukan gulul (menyembunyikan 

ganimah)." Kemudian ia memerintahkan agar dari 

setiap kabilah ada seorang yang maju untuk berbaiat 

kepadanya bahwa dia tidak melakukan gulul. Setelah 

mereka membaiatnya bahwa dirinya tidak melakukan 

gulul, tangan salah seorang dari mereka menempel di 

tangan Nabi ini -'alaihiṣ ṣalātu was salām-. Ketika 

menempel, ia berkata, "Di antara kalian ada yang 

melakukan gulul." Yakni dari kabilah laki-laki tersebut. 

Selanjutnya, Nabi tersebut memerintahkan setiap 

orang dari kabilah tersebut agar berbait. Lantas ada 

dua atau tiga orang dari mereka yang tangannya 

menempel. Nabi itu pun berkata, “Di antara kalian ada 

yang melakukan gulul. Lantas mereka membawa 

ganimah yang disembunyikan. Ternyata mereka telah 

menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Setelah 

barang itu dibawa dan diletakkan bersama ganimah 

lainnya, api pun membakarnya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

296 
 

 .ا للجهاد بصدقكفاية املجاهدين أمور ادلنيا يلتفرغو .4

تنُوّع األمر إىل نوعني: أمر تكويين قدري وآخر تكلييف رشيع، فأمر اجلمادات أمر تسخري وتكوين، أي قول انليب للشمس: احتبيس  .5
عوا وانتظري، أي بتقدير اهلل، فهو مثل ادلاعء هلل حبصول هذا اليشء، وأمر العقالء أمر تكليف، مثل قوهل تعاىل: )كتب عليكم القتال( )أطي

 .اهلل(

 .ثبوت املعجزات لألنبياء عليهم الصالة والسالم .6

أباح اهلل هلذ األمة اكن للغلول أثر يف قبول الغنائم يف األمم السالفة من رىدِّها، فمىت وُِجد الُغلُول لم يقبلها اهلل سبحانه، ومىت لم يوجد قبُِلت، و .7
 .الغنائم بدون رشط

 .شهوات ادلنيا تدعو انلفس إىل حمبة ابلقاء فيها .8

وهض سياستها إال حلازم فارغ ابلال، وذللك اكن مقصود انليب تفرغهم من العوائق واألشغال يلقبلوا ىلع .9 اجلهاد بنية  األمور املهمة ال ينبِغ أن ُتفى
 .صادقة وعزم حازم

رتى اهلل هذه األمة ورمحها ِبالف األمم السابقة، فقد اك .10  .ن من يفعل غلوال أو معصية يفضحه اهلل، هللف احلمد واملنة ىلع اإلسالم والسنةسى

 .ينبِغ لإلنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه هلا، حىت يأتيها وهو مشتاق إيلها، وحىت يؤديها ىلع مهل وطمأنينة وانرشاح صدر .11

 جيري األمور ىلع غري طبائعها، إما تلأييد الرسول، أو دلفع رش عنه، وإما ادلاللة ىلع عظمة اهلل عز وجل، وأنه هو مدبر الكون، وأنه تعاىل .12
 .ملصلحة يف اإلسالم

 . !احلديث رد ىلع أهل الطبيعة اذلين يقولون: إن األفالك ال تتغري؟ .13

 .األنبياء ال يعلمون الغيب إال ما أطلعهم اهلل عليه .14

ف أوقدت، بل تزنل من السماء، ال يه من أشجار األرض، وال من حطب األرض، بل ادلاللة ىلع قدرة اهلل من جهة أن هذه انلار ال يدرى كي .15
 .من السماء يأمرها اهلل فتزنل فتأكل هذه الغنيمة اليت مجعت

 املراجع:املصادر و

 ، حتقيق: ماهر ياسني1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

 ه. رشح رياض1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428بريوت، 
، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

، بريوت. ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3288) الرقم املوحد:
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < فضل صالة اتلطوع اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < السنن الرواتب

 .واية اثلانية: رواها مسلمالرواية األوىل: متفق عليها. والر راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ما سوى الفرائض من الطااعت، واملراد هنا: السنن الرواتب اتلابعة  ىلع يشٍء من انلهوافِل : نوافل الصالة، وانلفل يف اللغة: الزيادة، ويف الرشع: •

 .للفرائض

اُهًدا : أقوى حمافظة • ده تىعى شى
ى
 .أ

جر : راتبتها اليت تصىل قبلها؛ ألن الفريضة ليست من انلوافل • كعىيتى الفى  .ىلع رى

 .رتهاوما ِفيها : ما يف ادلنيا من املال واألهل وابلنني وغريها من زينة ادلنيا وزه •

 :فوائد احلديث
 .يتعاهدهما أكرث من غريهما -صىل اهلل عليه وسلم-كون انليب  .1

 .االستحباب املؤكد يف ركعيت الفجر، فال ينبِغ إهماهلما .2

 .عظم فضلهما، حيث ُجعال خرًيا من ادلنيا وما فيها .3

 .من اخلري العظيم يدل ىلع ضعف دينه، وحرمانه -ىلع سهوتلهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما-أنه إهمال من أهملهما  .4

 .راتبة الفجر تصىل يف احلرض والسفر، ِبالف راتبة الظهر واملغرب والعشاء فال تصىل إال يف احلرض .5

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1426رشة القاهرة، الطبعة: العا

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 

ىلع يشء  - اهلل عليه وسلمصىل-لم يكن انلِب 
ا منه ىلع ركعيت الفجر   من انلوافل أشد تعاهد 

Tidak ada salat sunah yang lebih dijaga 
oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dibandingkan dua rakaat (sebelum) Fajar. 

 :احلديث .891
 -ريض اهلل عنهما-عن اعئشة بنت أيب بكر الصديق 

ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يىُكن انليب »قالت: 
ْجرِ  اً منُْه ىلع رْكعىيتى الفى «.  يشء من انلىّوىافل أشد تىعاُهدى

نيا وما فيها»ويف رواية:  ْجِر خرٌي منى ادلُّ تا الفى ْكعى  «.رى

** 

891. Hadis: 

Dari Aisyah binti Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq -raḍiyallāhu 

'anhā- ia berkata, "TTidak ada salat sunah yang lebih 

dijaga oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dibandingkan dua rakaat (sebelum) Fajar." Dalam 

riwayat lain disebutkan, "Dua rakaat (sebelum) Fajar 

lebih baik dari dunia dan seisinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان ملا لركعيت الفجر من األهمية 
أن  -ريض اهلل عنها-واتلأكيد، فقد ذكرت اعئشة 

أكدهما وعظم شأنهما  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
بفعله، حيث اكن شديد املواظبة عليهما، وبقوهل، 

 .ادلنيا وما فيها حيث أخرب أنهما خري من

** 

Hadis ini mengandung penjelasan mengenai 

pentingnya sekaligus penegasan tentang dua rakaat 

salat sunah Fajar. Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

menuturkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menegaskan kedua rakaat itu dan mengagungkan 

posisinya dengan perbuatannya, di mana beliau sangat 

tekun mengerjakan keduanya, dan dengan ucapannya 

di mana beliau mengabarkan bahwa kedua rakaat itu 

lebih baik dari dunia dan isinya. 
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ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 1408دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية األرناؤوط، 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3440) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ا داعين أيب من الليل فقال: ما  ملا حرضت أحد 
أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب 

 -يه وسلمصىل اهلل عل-انلِب 
 

Ketika perang Uhud akan dimulai, ayahku 
memanggilku di malam hari seraya 

berkata, "Aku tidak melihat diriku kecuali 
jadi korban perang pertama di antara 

sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- yang gugur. Aku tiada 

meninggalkan apapun yang paling 
berharga dibanding dirimu setelah 

kematianku selain Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-. Sesungguhnya aku 

mempunyai hutang, maka lunasilah. Dan 
berbuat baiklah kepada saudari-

saudarimu"! 

 :احلديث .892
، قال: ملا -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

 
ُ
ُحٌد داعين أيب من الليل، فقال: ما أراين إال حرضْت أ

صىل اهلل -مقتوال يف أول من يُقتل من أصحاب انليب 
، وإين ال أترك بعدي أعزه يلعه منك غريى -عليه وسلم

، وإن يلعه -صىل اهلل عليه وسلم-نىْفِس رسول اهلل 
وىاتِكى خرًيا، فأصبحنا، فاكن  خى

ى
ْينًا فاقِْض، واْستىوِْص بأ دى

نُْت معه آخرى يف قربه، ثم لم تىِطْب نفيس أولى   قىتيل، ودىفى
أن أتركه مع آخر؛ فاستخرجتُه بعد ستة أشهر، فإذا 

ٍة. ذنِِه، فجعلته يف قرب ىلع ِحدى
ُ
 هو كيوم وضعتُه غريى أ

** 

892. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā- dia 

berkata, "Ketika perang Uhud akan dimulai, ayahku 

memanggilku di malam hari seraya berkata, "Aku tidak 

melihat diriku kecuali jadi korban perang pertama di 

antara sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

yang gugur. Aku tiada meninggalkan apapun yang 

paling berharga dibanding dirimu setelah kematianku 

selain Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Sesungguhnya aku mempunyai hutang, maka 

lunasilah. Dan berbuat baiklah kepada saudari-

saudarimu!" Keesokan harinya beliau benar-benar 

menjadi korban pertama dalam peperangan. Dan aku 

pun menguburnya bersama korban lainnya. Hatiku 

tidak tenteram membiarkannya dikubur bersama orang 

lain. Maka setelah enam bulan aku pun 

mengeluarkannya dan ternyata jasadnya masih utuh 

seperti awal aku kubur selain telinganya saja. Lalu aku 

menguburnya di tempat tersendiri". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أيقظ عبد اهلل بن حرام ابنه جابًرا يف يللة من الليايل، 
صىل -وقال هل: إين ألظن أين أول قتيل مع رسول اهلل 

، وذلك قبيل غزوة أحد، ثم أوصاه -اهلل عليه وسلم
حًدا أعز منك بعد وقال: إين لن أترك من بعدي أ

، وأوصاه بأن يقيض -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
دينًا اكن عليه وأوصاه بأخواته، ثم اكنت الغزوة فقاتل 

وقُتل، واكن القتىل يف ذلك ايلوم  -ريض اهلل عنه-
سبعني رجاًل، فاكن يشق ىلع املسلمني أن حيفروا للك 

 قرب رجل قرًبا، فجعلوا يدفنون االثنني واثلالثة يف

** 

Di suatu malam Abdullah bin Ḥirām membangunkan 

anaknya, Jabir. Lalu Abdullah berkata kepada sang 

putra, "Aku yakin diriku bakal menjadi korban perang 

pertama di antara sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- yang gugur." Firasat ini sebelum perang 

Uhud berkecamuk. Kemudian Abdullah berwasiat 

kepadanya, 'Sungguh aku tidak meninggalkan 

seseorang yang paling berharga bagiku selain dirimu 

setelah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Lalu 

dia berwasiat untuk melunasi hutangnya dan juga 

berwasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada 

saudari-saudarinya. Ketika perang Uhud berkecamuk, 

maka dengan gagah berani dia berperang dan gugur 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ما أراين : ما أظنين •

 .حابهفاقض : أي: رد ادلين إىل أص •

 .لم تطب نفيس : أي: لم جتد الراحة واالطمئنان •

 .فاستخرجته : أخرجته من القرب •

 .ىلع حدة : أي: دفنته يف قرب منفردا وحده •

 .حرضت أحد : حرضت غزوة أحد اليت اكنت يف السنة اثلاثلة من اهلجرة جبوار جبل أحد •

 :فوائد احلديث
 .عركةكرامة أخرى هل، بتوقع حصول املوت هل يف سبيل اهلل يف بداية امل .1

 .إرشاد األبناء إىل بر اآلباء خصوصا بعد موتهم، واالستعانة ىلع ذلك بإخبارهم بماكنتهم يف القلب .2

 .وتفضيلهم هل ىلع انلفس واملال واألوالد -صىل اهلل عليه وسلم-بيان عظم حب الصحابة الكرام للنيب  .3

 .بيان أهمية قضاء ادلين خاصة لو توقع من عليه ادلين املوت .4

 .جواز جعل أحد الورثة وصيا ىلع بايق الورثة إذا اكن احلال يقتيض ذلك .5

 .جواز إخراج امليت من قربه إذا اقتضت املصلحة ذللك .6

 .كرامة للصحايب اجلليل عبد اهلل وادل جابر بعدم حتلل جثته بعد وفاته بمدة طويلة .7

 املراجع:املصادر و

م. نزهة املتقني رشح 2009 - ـه1430، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىلكنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار
م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد 1987 - ـه1407رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش،  

ه. بهجة انلاظرين 1426ياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، يلع بن ابلكري بن عالن، نرش دار الكتاب العريب. رشح ر
م.   صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري 1997 - ـه 1418رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، 

 .ه1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة 
   (3462) الرقم املوحد:

واحد، فدفن مع عبد اهلل بن حرام رجل آخر، ولكنه 
لم تطب نفسه حىت فرق بني  -ريض اهلل عنه-جابًرا 

أبيه وبني من دفن معه، فحفره بعد ستة أشهر من 
دفنه، فوجده كأنه دفن ايلوم، لم يتغري إال يشء يف 

 .أذنه يسري، ثم أفرده يف قرب

bersama sahabat lainnya. Sahabat yang syahid pada 

peperangan itu berjumlah tujuh puluh dan sangat berat 

sekali untuk menggali kubur satu persatu. Maka 

sahabat pun mengubur dua atau tiga syahid dalam satu 

kubur. Sehingga Abdullah bin Ḥirām dikuburkan 

bersama korban syahid lainnya. Tetapi hati Jabir -

raḍiyallāhu 'anhu- tidak tenang dengan kondisi seperti 

itu, sehingga ia memisahkan ayahnya dari sahabat 

yang dikubur bersamanya. Maka setelah enam bulan, 

Jabir menggali kembali kubur ayahnya dan ternyata 

jasad ayahnya masih utuh selain telinganya yang 

berubah sedikit. Lalu Jabir menguburkan ayahnya di 

tempat tersendiri. 
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ُتُكَما، تَريَفَعان  ويَجعي
َ
ُتَما من أهل الِل، أل لو ُكني

َواتَُكما يف مسجد رسول اهلل  صىل اهلل -أصي
 -عليه وسلم

 

Dari As-Sa'ib bin Yazid (seorang sahabat) 
Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku berada di 
masjid lalu seseorang melempariku dengan 

kerikil, aku pun melihatnya. Ternyata ia 
adalah Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu 
Anhu, ia berkata, "Pergilah lalu bawakan 
kepadaku dua orang itu." Aku pun datang 
kepadanya dengan membawa dua orang 

tersebut." Umar berkata, "Dari mana 
kalian berdua?" Keduanya menjawab, 

"Kami penduduk Thaif." Umar berkata, 
"Seandainya kalian berdua dari penduduk 
negeri ini, pasti kalian berdua sudah aku 

sakiti karena kalian meninggikan suara di 
masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam!" HR. Al-Bukhari. 

 :احلديث .893
 -ريض اهلل عنهما-وعن السائب بن يزيد الصحايب 

بىيِن رىُجل، فنظرت فإذا  صى قال: كنت يف املسجد فىحى
فقال: اذهب فىأتِيِن  -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب 

يِن، فىِجئْتُُه بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقاال: من  بِهذى
ا من أهل ابلِل،  أهل الطائف، فقال: لو ُكنُْتمى
ان أْصوىاتىُكما يف مسجد رسول  عى ا، تىْرفى ْعتُُكمى وْجى

ى
أل

 .-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

** 

893. Hadis: 

Dari As-Sa'ib bin Yazid (seorang sahabat) 

Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku berada di masjid lalu 

seseorang melempariku dengan kerikil, aku pun 

melihatnya. Ternyata ia adalah Umar bin Al-Khathab 

Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Pergilah lalu bawakan 

kepadaku dua orang itu." Aku pun datang kepadanya 

dengan membawa dua orang tersebut." Umar berkata, 

"Dari mana kalian berdua?" Keduanya menjawab, 

"Kami penduduk Thaif." Umar berkata, "Seandainya 

kalian berdua dari penduduk negeri ini, pasti kalian 

berdua sudah aku sakiti karena kalian meninggikan 

suara di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam!" HR. Al-Bukhari. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن واقعة  -ريض اهلل عنهما-خيرب السائب بن يزيد 
حصلت يف حرضته ويه أن رجلني اكنا يرفعان 

صىل اهلل عليه -أصواتهما يف مسجد رسول اهلل 
فسمع عمر  -نهريض اهلل ع-يف عهد عمر  -وسلم

أصواتهما فحصب السائب بن يزيد، وذلك ألجل أن 
يأيت بالرجلني إيله. قال السائب: فأتيته بهما، فسأهلما 
ا  من أين أنتما؟ فقاال: من أهل الطائف. قال: لو ُكنْتُمى
ا  ْعتُُكمى وْجى

ى
من أهل ابلِل، أي من أهل املدينة أل

ان أْصوىاتىُكما يف  عى مسجد بالعقوبة والرضب، تىْرفى
؟ وملا لم يكونا من -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

** 

As-Sa'ib bin Yazid Radhiyallahu 'Anhu menceritakan 

suatu peristiwa yang terjadi di hadapannya, yaitu dua 

orang mengangkat suaranya di masjid Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Lantas Umar 

Radhiyallahu 'Anhu mendengar suara keduanya, ia 

pun melempar As-Sa'ib bin Yazid Radhiyallahu 'Anhu 

dengan kerikil agar ia membawa kedua orang itu 

kepadanya. As-Sa'ib bin Yazid Radhiyallahu 'Anhu 

berkata, "Aku pun membawa kedua orang itu. Lantas 

Umar bertanya kepada keduanya, "Dari mana kalian 

berdua?" Keduanya menjawab, "Kami penduduk 

Thaif." Umar berkata, "Seandainya kalian berdua dari 

penduduk negeri ini, pasti kalian berdua sudah aku 

hajar karena kalian meninggikan suara di masjid 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam!" Yakni, 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

ائب بن يزيد  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-السه
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ار احلى  • بىيِن : رماين باحلىْصبىاء، ويه: ِصغى صى  .ىصحى

 :فوائد احلديث
ة إن اكن .1 ىْشتىد الكراهة واحلُْرمى ىًشا، وت ىْشِوي يف ُخُصومة  كراهة رفع الصوت يف املسجد ولو اكن يف ِذْكر أو قراءة القرآن، وحيرم ذلك إن أحدث ت

 .وما شابهها

 .إباحة الالكم يف املسجد يف غري معصية .2

 .حىت ال يرفع صوته يستحب ملن أراد أن يُنىبِّه أحًدا إىل يشء يف املسجد أن يُشري إيله .3

 .احلث ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكر يف املسجد وغريه؛ ألنه من أعظم مقاصد اإلسالم، ومنه أْمٌر ونيه من خالف آداب املساجد .4

 .-عز وجل-جواز العقوبة ابلدنية بالرضب وغريه ملن خالف رشع اهلل  .5

: )يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح هل فيها -تعاىل-ا بذلك، قال ُجعلت للطاعة والعبادة فيجب راعيته -تعاىل-بيوت اهلل  .6
جزيهم اهلل بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزاكة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار * يل

 .[37،  36يشاء بغري حساب(. ] انلور أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واهلل يرزق من 

 .الرفق باجلاهل وتعليمه آداب املساجد .7

ر جبهله، وذللك عذرهم عمر  .8  .بلعدهم عن العلم وأهله -ريض اهلل عنه-أن اإلنسان ُيْعذى

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ،  1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة  م          صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري،1997 -ه 1418سنة النرش:  
 .ه 1428 ـهرياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 1422الطبعة: األوىل، 

   (8952) الرقم املوحد:

أهل املدينة عذرهما جبهلهما؛ ألن الغالب خفاء 
 .أحاكم الرشع ىلع من اكن حاهل مثل حاهلما

seandainya kalian menjadi penduduk Madinah, pasti 

aku akan menghukum kalian berdua karena telah 

mengangkat suara di masjid Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam. Karena keduanya bukan penduduk 

Madinah, maka beliau pun memaafkannya karena 

ketidaktahuannya. Sebab, hukum-hukum syariat 

biasanya tersembunyi dari orang yang keadaannya 

seperti keadaan dua orang itu. 
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  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح < العرشة بني الزوجني اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-رة عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو هري اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .السجود : كمال االنقياد باهلوي لألرض كما يفعل املصيل •

 :فوائد احلديث
 .السجود عبادة ال تنبِغ إال هلل وحده .1

 بيان عظم حق الزوج ىلع الزوجة فهو بعد حق اهلل عليها .2

 .أرشك من سجد لغري اهلل فقد .3

 املراجع:املصادر و

- اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض
تأيلف: حممد م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل,  1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية،  -مرص  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي.  1405اعم  2نارص ادلين األبلاين, انلارش: املكتب اإلساليم, ط
 .1422اعم  1مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح, تأيلف: يلع بن سلطان القاري, انلارش: دار الفكر, ط

   (5826) الرقم املوحد:

كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة  لو
  أن تسجد لزوجها

Andaikan aku boleh memerintah seseorang 
untuk bersujud kepada orang lain, niscaya 

aku akan memerintahkan seorang istri 
agar bersujud kepada suaminya. 

 :احلديث .894
لو كنت آمرا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

دا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد أح
 «.لزوجها

** 

894. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Andaikan aku boleh memerintah seseorang untuk 

bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan 

memerintahkan seorang istri agar bersujud kepada 

suaminya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه لو اكن آمراً  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
أحداً أن يسجد ألحٍد ألمر الزوجة أن تسجد لزوجها، 
وذلك تعظيماً حلقه عليها ولكن السجود لغري اهلل 

 .حمرم ال جيوز مطلقاً 

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa seandainya beliau dibolehkan 

memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang 

lain, niscaya beliau akan memerintahkan seorang istri 

untuk bersujud kepada suaminya sebagai bentuk 

pengagungan terhadap hak suami atas istri. Hanya 

saja sujud kepada selain Allah itu haram dan tidak 

boleh sama sekali. 
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  الفقه وأصوهل < القضاء < ادلاعوى وابليِّنات اتلصنيف:

 .أخرجه بهذا اللفظ ابليهيق يف السنن الكربى. وأخرج ابلخاري ومسلم بعضه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بدعواهم : بمجرد إخبارهم عن لزوم حق هلم ىلع آخرين عند حاكم •

كر ألن ذلك من شأنهم اغبلا •  .رجال : ُخصوا باذلِّ

 .أموال قوم ودماءهم : فال يتمكن املدىع عليه من صون دمه وماهل •

 .ابلينة : اسم للك ما يبني احلق ويظهره •

يِع : هو من يذكر أمرا خفيا خيالف •  .الظاهر املده

 .وايلمني ىلع من أنكر : ألن األصل براءة ذمته، مما طلب منه وهو متمسك به •

 :فوائد احلديث
 .ال حيكم ألحد بمجرد دعواه .1

 .ال جيوز احلكم إال بما رتبه الرشع، وإن غلب ىلع الظن صدق املديِع  .2

 .ايلمني ىلع املدىعى عليه مطلقا .3

 .ادلعوى تكون يف ادلماء واألموال، اغبلاً، وذكر املال وادلم ىلع سبيل املثال، وإال قد يديع حقوقاً أخرى .4

 .الرشيعة جاءت حلماية أموال انلاس ودمائهم عن اتلالعب .5

 .غلبة الظلم والكذب ىلع كثري من انلاس .6

 .إىل قوهل إال ببينةال فرق يف ذلك بني الرجل العدل وغريه إذا ادىع شيئا ىلع آخر فال ينظر  .7

َواُهم الدبىع رجال  أمواَل قوٍم  َطى انلاُس بَدعي لو ُيعي
ِِع واْلَِمنَي ىلع  وِدَماَءُهم، لكنب الينَة ىلع املدب

نيَكرَ 
َ
 من أ

 

Jika semua orang dipenuhi tuntutannya, 
niscaya akan ada orang yang menuntut 

harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi 
bukti harus diajukan bagi yang menuduh 

dan sumpah bagi yang mengingkari 

 :احلديث .895
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

ى انلاُس »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  لو ُيْعطى
ُهم، لكنه  اءى ْعوىاُهم الدهىع رجاٌل أموالى قوٍم وِدمى بدى

رى  ابلينةى  نْكى
ى
يِع وايلىِمنيى ىلع من أ  .«ىلع املده

** 

895. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Jika semua orang dipenuhi 

tuntutannya, niscaya akan ada orang yang menuntut 

harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti harus 

diajukan bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang 

mengingkari." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث أصل يف عدم قبول ادلعوى املجردة عن 
ِكر؛ حتقيقا للعدل، األدلة والقرائن، وحتليف املن

وإقامة للحق، وصونا للنفس واملال، فلك من ادىع 
دعوى خايلة عن برهان فيه مردودة وسواء اكنت يف 

 .احلقوق واملعامالت أو يف مسائل اإليمان والعلم

** 

Hadis ini merupakan dalil tidak diterimanya sebuah 

klaim tanpa dalil dan petunjuk, dan sumpah bagi orang 

yang mengingkari demi merealisasikan keadilan, 

menegakkan kebenaran dan melindungi jiwa serta 

harta. Setiap orang yang menuntut dengan klaim tanpa 

argumentasi, maka tuntutan itu ditolak, baik berkaitan 

dengan hak dan muamalat atau dalam berbagai 

masalah iman dan ilmu. 
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 .القايض ال حيكم بعلمه وإنما يرجع إىل ابلينات .8

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن  -ه. 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  -
اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -ح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام فتح القوي املتني يف رش -عثيمني، دار الرثيا للنرش. 

األربعون انلووية وتتمتها رواية  -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.  -م. 2003 - ـه1424
السنن الكربى للبيهيق،  -اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس.  -بييخ، ط. مدار الوطن. ودراية، للشيخ خادل ادل

 انلجاة طوق دار: نرش ابلخاري، صحيح -. م2003 - ـه1424 اثلاثلة، الطبعة بلنان، –حتقيق: حممد عبد القادر عطا، نرش: دار الكتب العلمية، بريوت 
صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار  -ه. 1422السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل،  عن مصورة)

 .م1985 اثلاثلة، الطبعة بريوت، – اإلساليم املكتب: نرش لألبلاين، املصابيح، مشاكة -. بريوت –إحياء الرتاث العريب 
   (4722) الرقم املوحد:
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  وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة الفقه اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

ِة األنصاري  اتلخريج: مه يِْم بِْن احْلىارِِث بِْن الصِّ   -ريض اهلل عنه-أبو ُجهى
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .لو يعلم : هذا رشط وجوابه قوهل لاكن أن يقف •

 .ابر من ايلمني إىل الشمال أو العكساملار : الع •

يلِّ : أمامه من قدميه إىل منتَه سجوده •  . بني يدي الُْمصى

 .أن يىِقفى : أي يبىق واقفا منتظرا فراغ املصيل •

 .قال أبو انلرض : هو سالم بن أمية راوي احلديث •

 :فوائد احلديث
 .ا اكن هل ُسرْتةحتريم املرور بني يدي املصيل، إذا لم يكن هل ُسرْتة، أو املرور بينه وبينها إذ .1

 .وجوب االبتعاد عن املرور بني يديه، هلذا الوعيد الشديد .2

ة لإلثمأن األوىل للمصيل أن ال يصيل يف طرق انلاس، ويف األمكنة اليت البُده هلم من املرور بها، ئلال ُيعىرِّض صالته للنقص، وُيعىرض املا .3  .ره

يُمَصِّلِّ ماذا عليه من  لو يعلم املار بني يدي ال
اإلثم، لاكن أن يَِقَف أربعني خريا هل من أن َيُمرب 

 بني يديه
 

Seandainya orang yang lewat di depan 
orang salat itu mengetahui dosa yang 

dilakukannya, sungguh berdiri selama 
empat puluh lebih baik baginya daripada 

lewat di depannya. 

 :احلديث .896
ِة األنصاري  مه يِْم بِْن احْلىارِِث بِْن الصِّ ريض -عن أيب ُجهى

يلِّ ماذا »مرفواعً:  -اهلل عنه لو يعلم املار بني يدي الُْمصى
ُمره بني  عليه  لاكن أن يىِقفى أربعني خريا هل من أن يى

بُو «.  يديه
ى
: ال أدري: قال أربعني يوما أو قال أ انلهرْضِ
 شهرا أو سنة.

** 

896. Hadis: 

Dari Abu Juhaim bin al-Hāriṡ bin aṣ-Ṣimmah al-Anṣāri 

-raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Seandainya orang 

yang lewat di depan orang salat itu mengetahui dosa 

yang dilakukannya,sungguh berdiri selama empat 

puluh lebih baik baginya daripada lewat di depannya." 

Abu An-Naḍar berkata, "Aku tidak tahu ia mengatakan 

empat puluh hari atau bulan atau tahun". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صيل واقف بني يدي ربه يناجيه ويناديه، فإذا مره امل
بني يديه يف هذه احلال ماري قطع هذه املناجاة وشّوش 
ُظم ذنب من تسبب يف اإلخالل  عليه عبادته، ذلا عى
بصالة املصيل بمروره. فأخرب الشارع: أنه لو علم ما 
اذلي ترتب ىلع مروره، من اإلثم واذلنب، لفضل أن 

الطويلة ىلع أن يمر بني يدي  يقف ماكنه اآلماد
 .املصيل، مما يوجب احلذر من ذلك، واالبتعاد منه

** 

Orang yang salat itu berdiri di hadapan Rabbnya untuk 

bermunajat dan menyeru-Nya. Jika dalam kondisi 

seperti ini ada seseorang yang lewat di hadapannya, 

niscaya memutus munajat dan mengganggu 

ibadahnya. Dengan demikian, betapa besar dosa 

orang yang menyebabkan timbulnya gangguan 

terhadap salatnya orang yang salat karena dia 

melewatinya. Lantas Nabi memberitahu bahwa 

seandainya orang itu mengetahui dampak dari 

lintasannya berupa dosa dan kesalahan, sungguh dia 

akan memilih untuk berdiri di tempatnya dalam waktu 

yang lama daripada melintas di hadapan orang yang 

salat, yang mengharuskannya untuk berhati-hati dan 

menjauhkan diri darinya. 
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 .ن طريقة العرب ذكر العدد بليان أن القصد اتلكثري وأن األمر مهمشك الراوي يف األربعني: ال يراد بها حرص املدة، أل .4

 .تعظيم حرمة املصيل واحليلولة بينه وبني قبلته .5

 .يؤخذ منه أن اإلثم املرتتب ىلع املعصية يف اآلخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة يف ادلنيا مهما اكنت شديدة وفظيعة .6

 .عرتاض ىلع القدرجواز استعمال ُكمة لو يف غري اتلحرسُّ واال .7

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري 1414، دار علماء السلف، 2ه. تأسيس األحاكم للنجيم، ط1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
الصحابة، اإلمارات ، مكتبة 10العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه. عمدة األحاكم من الكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -
، دار اثلقافة 2قادر األرناؤوط، طخري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد ال

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423الرتاث العريب، بريوت،  ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3097) الرقم املوحد:
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ْلبلغ شاهدكم َغئبكم، ال تصلوا بعد الفجر 
  إال سجدتني

Hendaklah yang hadir dari kalian 
memberitahukan kepada yang absen. 

Janganlah kalian salat setelah terbit fajar 
kecuali dua sujud! 

 :احلديث .897
 ، آين ابن عمر وأنا أصيلِّ وىل ابن عمر قال: رى عن يسار مى

ىسار، إن رسول اهلل  جر، فقال: يا ي صىل -بعد طلوع الفى
خرج علينا وحنن نُصيلِّ هذه  -اهلل عليه وسلم

ئِبىكم، ال تُصلُّوا »الصالة، فقال:  يِلُبىلِّْغ ِشاِهُدُكم اغى
جْ  تىنْي بعد الفجر إال سى  «.دى

** 

897. Hadis: 

Dari Yasār, mantan budak Abdullah bin Umar, ia 

berkata, "Abdullah bin Umar melihatku salat setelah 

terbit fajar sidik. Lantas dia berkata, 'Wahai Yasār, 

sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah menghampiri kami saat kami salat seperti ini 

seraya bersabda, 'Hendaklah yang hadir dari kalian 

memberitahukan kepada yang absen. Janganlah kalian 

salat setelah terbit fajar kecuali dua sujud"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يسارا، وهو  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر رأى 
مواله، أي: اكن عبًدا هل فأعتقه، رآه يصيل نافلة بعد 
طلوع الفجر وقبل الصالة، ولعله زاد ىلع ركعتني، 

ىسار، إن رسول اهلل   -صىل اهلل عليه وسلم-فقال: "يا ي
رج علينا وحنن نُصيلِّ هذه الصالة"، يعين: أن انليب  خى

رآهم يتطوعون بالصالة بعد  -يه وسلمصىل اهلل عل-
طلوع الفجر وقبل الصالة زيادة ىلع سنة الفجر، 

ئِبىكم" أي: قال انليب  -"فقال: " يِلُبىلِّْغ ِشاهدكم اغى
ائب  -صىل اهلل عليه وسلم يِلُبىلِّْغ احلىارض باملجلس الغى

عنه بهذا الالكم، "ال تُصلُّوا بعد الفجر" أي: بعد 
رواية أمحد: )ال صالة بعد طلوع طلوع الفجر، يؤيده 

الفجر إال ركعيت الفجر( أي ال نافلة بعد طلوع 
تىنْي"  ْجدى الفجر إال راتبته ويه ركعتان. وقوهل: "إال سى
أي: ركعتني اكملتني، وهذا من إطالقه اجلزء وإرادة 
تها الرواية السابقة. وهذا هو املوافق  اللك؛ كما فرسه

إنه اكن ال يصيل بعد ف -صىل اهلل عليه وسلم-هلديه 
طلوع الفجر إال ركعتني خفيفتني. وعليه: فإذا طلع 
الفجر فال جيوز للمسلم أن يتطوع بالصالة غري 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ركعيت الفجر، كما هو هديه 
. فإذا -صىل اهلل عليه وسلم-وخري اهلدي هدي حممد 

تقرر عدم جواز اتلطوع بالصالة بعد طلوع الفجر 

** 

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- melihat Yasār, 

mantan budaknya sedang salat sunah setelah fajar 

sidik sebelum melaksanakan salat Subuh. 

Kemungkinan besar Yasār salat sunah itu lebih dari 

dua rakaat. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Wahai 

Yasār, sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menghampiri kami saat kami salat seperti ini." 

Yakni, beliau melihat mereka salat sunah qabliyyah 

Subuh lebih dari dua rakaat sebelum melaksanakan 

salat Subuh. Maka beliau bersabda, "Hendaknya yang 

hadir dari kalian memberitahu kepada yang absen." 

Maksudnya: hendaklah orang yang hadir di majlis ini 

menyampaikan sabda ini kepada orang yang absen. 

"Janganlah salat setelah terbit fajar sidik," Hal ini 

diperkuat riwayat Imam Ahmad, "Tiada salat sunah 

setelah fajar kecuali dua rakaat fajar." Artinya: tidak ada 

salat sunah setelah terbit fajar kecuali salah sunat 

rawatib, yaitu dua rakaat. Dan sabda beliau, "kecuali 

dua kali sujud" maksudnya dua rakaat lengkap. Ini 

termasuk gaya bahasa memakaikan sebagian unsur 

dan maksudnya adalah semua unsurnya, 

sebagaimana dijelaskan oleh riwayat sebelumnya. 

Inilah yang sesuai dengan amalan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bahwa beliau tidak salat 

sunah setelah terbit fajar kecuali hanya dua rakaat 

yang ringan (singkat). Atas dasar itu, jika fajar sidik 

telah terbit maka seorang Muslim tidak boleh salat 

sunah selain salat qabliyyah Subuh dua rakaat, sesuai 

petunjuk beliau dan sebaik-baik petunjuk adalah 

petunjuk Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

. Jika tidak boleh melaksanakan salat sunah setelah 

fajar sidik kecuali sunah rawatib saja, berarti ini masuk 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِشاِهُدُكم : احلىارِض باملْجِلس •

تىنْي  • ْجدى  . : أي: ركعتني اكِملىتنيسى

 :فوائد احلديث
ْع اهلل  -ريض اهلل عنهما-حرص ابن عمر  .1 ئِبىكم( -صىل اهلل عليه وسلم-؛ اْمِتثىاال ألمره -تعاىل-ىلع تبليغ رشى  .حيث قال: )يِلُبىلِّْغ ِشاهدكم اغى

 .وجوب إبالغ الِعلم ملن جيهله وإن اكن إبالاغً لغري واجب .2

 .: )خرج علينا وحنن نُصيلِّ هذه الصالة( واألفضل إيقاعها يف ابليت-ريض اهلل عنهما-ن عمر جواز صالة اتلطوع يف املسجد؛ لقول اب .3

نُوط بطلوع الفجر ال بصالة الفجر .4  .أن انلهيه عن اتلطوع مى

 .حتريم اتلهنىفل بالصالة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر؛ ألن الُمراد من انلهيف انلهيْه  .5

 املراجع:املصادر و

الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة  سنن الرتمذي، حممد بن عيىس
م. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، 1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، املكتبة العرصية، صيدا، 
م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر 2001ه، 1421حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

م. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد  2014ه، 1435ار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل العسقالين، د
 اتليسري نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

م. اتلنوير رشح اجلامع 1988ه، 1408برشح اجلامع الصغري، زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي، انلارش: مكتبة اإلمام الشافيع، الطبعة: اثلاثلة، 
ح األحاكم رشح م. توضي 2011ه، 1432الصغري، حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: حممد إسحاق حممد إبراهيم، مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل 

ة،  م. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم،  2003ه، 1423بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسى
م. 2006ه، 1426طبعة: العارشة عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، ال

 .رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية
   (10612) الرقم املوحد:

نة الراتبة، فيعترب هذا الوقت من األوقات إال السُّ 
نيْه عن الصالة فيها  .المى

pada waktu-waktu yang dilarang salat sunah di 

dalamnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس فينيم 
  خريا، أو يقول خريا

Bukanlah tukang dusta orang yang 
mendamaikan antara manusia, lalu ia 

menyampaikan kebaikan atau mengatakan 
kebaikan. 

 :احلديث .898
ريض اهلل -عن أم ُكثوم بنت عقبة بن أيب ُمعىيط 

 صىل اهلل عليه-قالت: سعت رسول اهلل  -عنها
ليس الكذاب اذلي يُصلح بني انلاس »يقول:  -وسلم

يىنيِْم خرًيا، أو يقول خرًيا ويف رواية مسلم زيادة، « فى
ُص يف يشء مما يقوهل انلاس إال  قالت: ولم أسمعه يُرىخِّ
يف ثالث، تعين: احلرب، واإلصالح بني انلاس، 

 وحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة زوجها.

** 

898. Hadis: 

Dari Ummu Kaltsum binti ‘Uqbah bin Abi Mu‘aith 

Radhiyallahu ‘Anha, ia berkata: Aku pernah 

mendengarkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam bersabda: "Bukanlah tukang dusta orang yang 

mendamaikan antara manusia, lalu ia menyampaikan 

kebaikan atau mengatakan kebaikan.” Dalam riwayat 

Muslim terdapat tambahan: Dia (Ummu Kaltsum) 

mengatakan: Aku tidak pernah mendengar beliau 

memberikan keringanan terhadap apa yang diucapkan 

oleh manusia, kecuali dalam tiga hal; perang, 

mendamaikan antara manusia dan pembicaraan 

(rayuan) seorang pria terhadap istrinya atau 

pembicaraan (rayuan) seorang wanita terhadap 

suaminya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

م؛ لقوهل صىل اهلل عليه وسلم:  األصل أن الكذب حمره
جور، )إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إىل الف

وإن الفجور يهدي إىل انلار، وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهلل كذابًا( رواه 
مسلم . لكن استثين من الكذب ثالثة أمور:  
الكذب لإلصالح بني ذات ابلني. الكذب يف احلرب.  
حديث الرجل مع امرأته. فهذه اثلالثة األمور جاءت 

فيها من مصلحة من  السنة جبواز الكذب فيها؛ ملا
غري أن يرتتب ىلع ذلك مفاسد. فاألول: الكذب 
ألجل اإلصالح بني شخصني أو قبيلتني متنازعتني 
فينقل الكم اخلري، ويروي ألحدهما أن صاحبه أثىن 
عليه ومدحه، وذكره باألوصاف اجلميلة، ولم يكن 
سمعه منه ولكن قصده أن يقارب بينهما، ويزيل ما 

شة، فهذا جائز وال بأس به ما دام فيهما من نفور ووح
قصده اإلصالح وإزالة ما يف انلفوس من العداوة 
وابلغضاء والكراهية.  اثلاين: الكذب يف احلرب هو: 
أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصرية 
أصحابه ويكيد به عدوه، أو يقول يف جيش 

** 

Hukum asalnya berdusta adalah haram; berdasarkan 

sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: “Jauhilah 

oleh kalian dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan 

menuntun kepada kekejian, dan sungguh kekejian itu 

akan menjerumuskan ke neraka. Dan (jika) seseorang 

terus melakukan dusta dan ketagihan dusta, maka ia 

akan dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta.” 

Namun ada 3 kedustaan yang dikecualikan: 1. 

Berdusta untuk mendamaikan antar kerabat. 2. 

Berdusta dalam peperangan. 3. Pembicaraan (rayuan) 

seorang pria terhadap istrinya. Bolehnya berdusta 

dalam ketiga perkara ini telah disebutkan dalam as-

Sunnah; karena kemaslahatan yang terdapat di 

dalamnya tanpa adanya mafsadat yang 

diakibatkannya. Yang pertama adalah berdusta demi 

mendamaikan antara 2 orang atau 2 suku yang 

berselisih; (dimana sang juru damai) menyampaikan 

perkataan yang baik-baik, menyampaikan kepada 

pihak lain bahwa “lawan”nya menyanjung serta 

memujinya dan menyebutkan sifat-sifat kebaikannya; 

padahal (si juru damai) tak pernah mendengarkan hal 

tersebut, namun ia bermaksud mendamaikan antara 

mereka berdua, serta menghilangkan permusuhan dan 

rasa ego diantara mereka. Maka hal seperti ini 

dibolehkan dan tidak mengapa dilakukan, selama 

tujuannya untuk mendamaikan dan menghilangkan 
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 الفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم النساء < العالقة بني الرجل واملرأة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم ُكثوم بنت عقبة بن أيب ُمعىيط  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ينيم : يبلغ •

ص : جُيوِّز •  .يُرخِّ

 .حديث الرجل امرأته : الالكم اذلي يديم املحبة بينهما كأن يقول: ال أحبه إيله منك ، وتقول هل ذلك •

املسلمني كرثة وجاءهم مدد كثري، أو يقول: انظر إىل 
لفك، فإن فالنا قد أتاك من ورائك يلرضبك... خ

فهذا أيضا جائز؛ ملا فيه من املصلحة العظيمة 
لإلسالم واملسلمني. اثلالث: كذب الرجل ىلع امرأته 
والعكس، مثل أن يقول هلا: إنك من أحب انلاس 
إيل، وإين أرغب يف مثلك، وما أشبه ذلك من اللكمات 

يه تقول هل مثل اليت توجب األلفة واملحبة بينهما و
ذلك، فهذا أيضا جائز ملا فيه من املصالح. والكذب 
بني الزوجني مقيد بما يديم األلفة واملحبة بينهما 
ودوام العرشة، ال أنه جيوز يف لك األمور. قال انلووي 
رمحه اهلل: "وأما كذبه لزوجته وكذبها هل فاملراد به يف 

ما إظهار الود والوعد بما ال يلزم وحنو ذلك، فأ
املخادعة يف منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس هل 
أو هلا فهو حرام بإمجاع املسلمني"، وقال احلافظ ابن 
حجر رمحه اهلل: "واتفقوا ىلع أن املراد بالكذب يف 
حق املرأة والرجل إنما هو فيما ال يسقط حًقا عليه أو 

 ."عليها أو أخذ ما ليس هل أو هلا

permusuhan, kemarahan dan kebencian dalam jiwa. 

Kedua: berdusta dalam peperangan. Yaitu dengan 

menampakkan kekuatan diri, berbicara dengan 

sesuatu yang membangkitkan semangat pasukannya 

dan menipu musuhnya. Atau dengan mengatakan 

bahwa jumlah kaum muslimin banyak dan akan datang 

bala bantuan yang banyak. Atau mengatakan: “Lihat ke 

belakangmu, si fulan telah datang dari belakangmu 

untuk menebasmu…”; ini juga dibolehkan, karena 

mengandung maslahat yang besar untuk Islam dan 

kaum muslimin. Ketiga: kedustaan seorang pria 

kepada istrinya, atau sebaliknya. Seperti mengatakan 

padanya: “Sungguh engkau adalah manusia yang 

paling kucintai, aku sangat berhasrat kepada orang 

sepertimu”, dan ungkapan yang semisalnya, yang 

dapat mendatangkan rasa cinta dan sayang di antara 

keduanya. Dan sang istri pun mengucapkan hal yang 

sama kepada sang suami. Maka yang seperti ini juga 

dibolehkan karena kemaslahatan yang terkandung di 

dalamnya. Tentu saja, berdusta di antara suami-istri 

dibatasi pada hal-hal yang dapat melanggengkan rasa 

sayang, cinta dan kemesraan diantara keduanya, 

bukan berarti dibolehkan dalam segala hal. An-Nawawi 

rahimahullah mengatakan: “Adapun kedustaan suami 

kepada istrinya, yang dimaksud adalah dalam upaya 

menampakkan rasa cinta dan menjanjikan apa yang 

tidak wajib dipenuhi (menggombal-penj), serta yang 

semacamnya. Adapun jika tujuannya adalah menipu 

karena ingin menahan apa yang menjadi kewajiban 

suami atau istri, atau untuk mengambil apa yang bukan 

haknya, maka ini diharamkan berdasarkan ijma’ kaum 

muslimin.” Demikian dari Syarh Muslim oleh an-

Nawawi (16/158) Al-Hafizh (Ibnu Hajar) rahimahullah 

mengatakan: “Dan (para ulama) sepakat bahwa yang 

dimaksud berdusta oleh istri dan suami hanyalah 

dalam hal-hal yang tidak sampai menggugurkan 

kewajiban suami ataupun istri, atau untuk mengambil 

apa yang bukan hak suami ataupun istri.” 
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 :فوائد احلديث
 .الكذب حرام من حيث األصل، وإنما أبيح ىلع سبيل الرتخيص يف هذه األمور اثلالثة، لعظم املصلحة املرتتبة ىلع ذلك .1

 .واز الكذب ألجل اإلصالح بني املسلمني املتخاصمنيج .2

 .جواز الكذب يف حال احلرب وخمادعة العدو .3

 .جواز إخبار الرجل زوجته ِبالف ما يف قلبه جتاهها، وكذا العكس .4

 .جواز اتلورية واملعاريض يف احلديث .5

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين                 الشيخ:  1430اشبيليا  ـ  الطبعة األوىل :  كنوز رياض الصاحلني       أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار   دار كنوز
ـ   ميح ادلين مستو ـ يلع  سليم بن عيد اهلاليل               دار ابن اجلوزي      نزهة املتقني                  د . مصطىف سعيد اخلن  ـ    د. مصطىف ابلغا 

م                                        1987 ـه 1407م الطبعة الرابعة عرش  1977 ـه 1397مؤسسة الرسالة ، بريوت  الطبعة األوىل :               الرشجيب ـ حممد أمني لطيف.     
ن ياسني الفحل، ه. رياض الصاحلني، د. ماهر ب 1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، دار  2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
 -، دار إحياء الرتاث العريب ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج  القشريي انليسابوري، حممد فؤاد عبد ابلايق1422طوق انلجاة، الطبعة : األوىل، 

بريوت، الطبعة: اثلانية،  -بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، دار إحياء الرتاث العريب 
ؤوط، عين بتصحيحه ونرشه: بشري .  منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، املؤلف: محزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرنا1392

 - ـه 1410اململكة العربية السعودية، اعم النرش:  -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -حممد عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق 
، رقم كتبه وأبوابه 1379بريوت،  -ارش: دار املعرفة م. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، املؤلف: أمحد بن يلع بن حجر  العسقالين الشافيع، انل 1990

هلل بن وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد ا
م. مرقاة املفاتيح  1932 - ـه 1351حلب، الطبعة: األوىل  -طبعة العلمية باز. معالم السنن، وهو رشح سنن أيب داود، محد بن سليمان اخلطايب، انلارش: امل

بلنان الطبعة: األوىل،  -رشح مشاكة املصابيح، املؤلف: يلع بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 
 .ه1422

   (3853) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ليس الواصل بِالُماَكِِفءِ، ولكنب الواصل اذلي إذا 
  قَطعت رمِحه وَصلَها

Orang yang menyambung silatuhrahmi 
bukanlah orang yang mengimbangi 

(membalas) kebaikan, tetapi orang yang 
menyambung silaturrahmi adalah orang 

yang kekerabatannya diputus, lalu ia 
menyambungnya. 

 :احلديث .899
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ليس الواصل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب 
ِفِئ ، ولكنه الواصل اذلي إذا قىطعت رمِحه  بالُماكى

لىها  «.وصى

** 

899. Hadis: 

Dari Abdullah bin Amru bin Ash Radhiyallahu ‘Anhuma 

dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, 

"Orang yang menyambung silatuhrahmi bukanlah 

orang yang mengimbangi (membalas) kebaikan, tetapi 

orang yang menyambung silaturahmi adalah orang 

yang kekerabatannya diputus, lalu ia 

menyambungnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: "ليس الواصل -صىل اهلل عليه وسلم-معىن قوهل 
باملاكىفء" أي ليس اإلنسان الاكمل يف صلة الرحم 
واإلحسان إىل األقارب هو الشخص اذلي يقابل 
اإلحسان باإلحسان، بل الواصل حقيقة الاكمل يف 

محه وصلها، حىت لو صلة الرحم هو اذلي إذا قطعت ر
أساؤوا إيله، ثم قابل اإلساءة باإلحسان إيلهم، فهذا 
هو الواصل حقا، فعىل اإلنسان أن يصرب وحيتسب ىلع 
أذية أقاربه وجريانه وأصحابه وغريهم، فال يزال هل 
من اهلل ظهري عليهم، وهو الرابح، وهم اخلاِسون. 
 وصلة الرحم تكون باملال، والعون ىلع احلاجة، ورفع

الرضر، وطالقة الوجه وادلاعء هلم، واملعىن اجلامع 
إيصال ما أمكن من اخلري، ودفع ما أمكن من الرش 
حبسب الطاقة، وقد أكد اإلسالم كثريا ىلع صلة 
الرحم، إال أنه ال يعد من القطيعة من ترك صلة الرحم 
من باب اهلجر الوقايئ أو الرديع؛ كمن رأى املصلحة 

يعود رمحه إىل جادة الصواب، يف ترك الصلة رجاء أن 
وترك املخالفات ادلينية، أو خاف ىلع نفسه وأهله 
أنه مىت وصل رمحه وهم ىلع تلك املخالفات الرشعية، 

 .لربما انتقلت العدوى إيله وإىل من حتت يده

** 

Maksud sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

, "Orang yang menyambung silaturrahmi bukanlah 

orang yang mengimbangi (membalas) kebaikan," 

Manusia yang sempurna dalam silaturahmi dan 

berbuat baik kepada tetangga bukanlah orang yang 

membalas kebaikan dengan kebaikan, tetapi orang 

yang menyambung silaturahmi yang benar-benar 

sempurna adalah orang yang apabila diputuskan 

hubungan silaturahminya, ia menyambungnya, 

meskipun mereka berbuat jelek kepadanya, lalu ia 

membalas tindakan buruk dengan berbuat baik 

kepadanya. Inilah orang yang benar-benar melakukan 

silaturahmi. Hendaknya manusia sabar dan 

mengharap pahala dari Allah atas tindakan 

menyakitkan dari kerabatnya, tetangganya, para 

sahabatnya dan lain-lainnya. Allah akan terus-menerus 

menolongnya menghadapi mereka. Dialah orang 

beruntung dan mereka orang-orang yang rugi. 

Silaturahmi bisa dilakukan dengan harta, membantu 

kebutuhan, menghilangkan bahaya, berwajah cerah 

dan mendoakan mereka. Arti yang komprehensif yaitu 

memberikan kebaikan yang bisa diberikan dan 

mencegah keburukan yang bisa dicegah sesuai 

kemampuan. Islam banyak menegaskan tentang 

silaturahmi. Hanya saja tidak termasuk memutuskan 

silaturahmi orang yang meninggalkannya demi 

tindakan preventif atau hukuman. Seperti orang yang 

memandang bahwa dalam meninggalkan silaturahmi 

diharapkan kerabatnya dapat kembali ke jalan yang 

benar dan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran 

agama atau khawatir terhadap diri dan keluarganya, 
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  < املجتمع املسلمالفقه وأصوهل < فقه األِسة  اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

ْمِرو بن العاص  اتلخريج:   - عنهماريض اهلل-عبد اهلل بن عى
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الواصل : اكمل الصلة ألقاربه •

 .املاكفئ : اذلي يكافئهم ىلع صلتهم هل •

 .رمحه : قرابته •

 .وصلها : برها وأحسن إيلها •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع صلة األرحام .1

 .يف اآلخرة وجوب إخالص األعمال هلل ، ولو لم يأت منها خري اعجل يف ادلنيا ، فيه خري دائم .2

 .اإلساءة للمسلم ال جتعله يقطع اخلري عن امليسء .3

 .صلة الرحم املعتربة رشاع أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك ، وليست صلة املقابلة واملجازاة .4

ادل املنافع، وهذا مما يستوي فيه يف احلديث بيان : أن الصلة إذا اكنت نظري ماكفأة من الطرف اآلخر ال تكون صلة اكملة، ألنها من باب تب .5
 .األقارب واألباعد

 .يستحب يف معاملة األقارب مقابلة اإلساءة باإلحسان .6

 املراجع:املصادر و

منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، املؤلف: محزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، عين بتصحيحه ونرشه: بشري حممد 
 1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية، اعم النرش:  -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -مشق عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان، د

تو، يلع م.  بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مس
م.  رشح رياض الصاحلني، 1987 ـه 1407م، الطبعة الرابعة عرشة  1977 ـه 1397مني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل: الرشجيب، حممد أ

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري، دار  1426املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
بريوت،  -ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 1422جاة، الطبعة : األوىل، طوق انل

 .م 2007 - ـه 1428الطبعة: األوىل، 
   (3854) الرقم املوحد:

misalnya ketika ia melakukan silaturahmi pada 

kerabatnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran 

syariat, terjadi penularan sehingga kemungkaran itu 

berpindah kepadanya atau kepada orang yang berada 

di bawah tanggung jawabnya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < أحاكم ومسائل الزاكة اتلصنيف:
  العبادات < الزاكة < زاكة الفطر الفقه وأصوهل < فقه

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الُمسِلم : هو املنقاد هلل تعاىل ظاهرا وباطنا •

 .عبده : اململوك من الرقيق اذلي اختصه نلفسه •

 .صدقة : الزاكة الواجبة •

 .زاكة الفطر : يه الصدقة اليت تدفع عند الفطر من رمضان، صااع من طعام •

 .: اململوكالرقيق  •

 :فوائد احلديث
 .عدم وجوب الزاكة فيما اختصه املسلم نلفسه من رقيق وخيل .1

 .وجوب الزاكة يف اخليل والرقيق املعدُّ للتجارة .2

 .أن لك ما أعد لالستعمال واالقتناء، ال جتب فيه الزاكة .3

  ليس ىلع الُمسلِم يف عبِدهِ َوالَ فَرَسِه َصَدقَة
Seorang muslim tidak berkewajiban 

mengeluarkan zakat atas budaknya dan 
kudanya. 

 :احلديث .900
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
الى »قال:  -اهلل عليه وسلم  ليس ىلع الُمسِلم يف عبِدهِ وى

قىة دى  «.إال زاكة الِفطر يف الرقيق»ويف لفظ: «.  فىرىسِه صى

** 

900. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Seorang muslim tidak berkewajiban mengeluarkan 

zakat atas budaknya dan kudanya." Dalam riwayat lain, 

"Kecuali zakat fitrah untuk hamba sahaya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مبىن الزاكة ىلع املساواة والعدل، ذلا أوجبها اهلل تعاىل 
يف أموال األغنياء انلامية واملعدة للنماء، اكخلارج من 

-األرض، وعروض اتلجارة. أما األموال اليت ال تنمو 
فهذه ليس فيها زاكة  -لُقنية واالستعمالويه باقية لِ 

ىلع أصحابها؛ الختصاص املسلم بها نلفسه. وذلك 
كمركبه، من فرس، وبعري، وسيارة، وكذلك عبده 
املعد للخدمة، وفرشه وأوانيه املعدة لالستعمال. 
لكن يستثىن من ذلك زاكة الفطر للعبد، فإنها جتب 

 .دن ال باملالوإن لم يُعده للتجارة، ألنها متعلقة بابل

** 

Landasan zakat adalah persamaan dan keadilan. 

Untuk itu, Allah mewajibkan zakat pada harta yang 

berkembang milik orang kaya dan harta yang disiapkan 

untuk dikembangkan, seperti harta yang keluar dari 

hasil bumi dan barang-barang perniagaan. Sedangkan 

harta benda yang tidak berkembang - dan harta itu ada 

untuk dimiliki dan digunakan - maka tidak mengandung 

kewajiban zakat atas pemiliknya karena seorang 

muslim mengkhususkan harta itu untuk dirinya sendiri. 

Contohnya kendaraan baik berupa kuda, unta dan 

mobil. Demikian pula budak sahaya yang disiapkan 

untuk pelayanan, kasurnya dan perabot-perabotnya 

yang disiapkan untuk dipakai. Hanya saja ada 

pengecualian dari itu, yaitu zakat fitrah untuk budak 

sahaya. Zakat tersebut wajib meskipun tidak disiapkan 

untuk perniagaan, karena berkaitan dengan badan 

bukan dengan harta. 
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 .وجوب زاكة الفطر عن العبيد .4

 .حكمة الترشيع اإلساليم وسهوتله .5

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
لعارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة ا

ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم: نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426
تأيلف: إسماعيل  ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم،1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار 1381األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل:
انلارش: دار إحياء الرتاث ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، 1422طوق انلجاة الطبعة: األوىل 

 .بريوت -العريب 
   (4519) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < زاكة انلقدين اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < زاكة بهيمة األنعام

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < زاكة اخلارج من األرض

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
بٍّ وال تمر صدقة حىت تبلغ مخسة أوسق •  ."ُدونى : أقل، وقد بينتها رواية مسلم "ليس يف حى

اٍق : مجع أوقية، ويه: أربعون درهما.  فعىل هذا يكون نصاُب الفضة مائيت درهم.ويه تعا • وى
ى
ريااًل سعودياً  56دل بالرياالت السعودية الفضية: )أ

ِْسِمائىٍة ومخس وتسعني جراماً  امات فتعادل: مخى  . (.وأما باجِلرى

 .ذىوٍْد : اذلود، ليس هل مفرد من لفظه، ويطلق ىلع اثلالث من اإلبل إىل العرش •

وُْسٍق : مجع وىْسٍق، وأصله يف اللغة: احلمل من احلب واثلمر. وقدره ستون •
ى
ثُِمائىِة صاٍع بالصاع  أ صااًع بالصاع انلبوي. فاخلمسة األوسق: ثىالى

يفه الرُجل املتوسط، ويقدر بـ  .ُكغ 900انلبوي، والصاع انلبوي: أربعة أمداد، والُمد: ِمْلء كى

َواٍق صدقة،
َ
وال فيما دون  ليس فيما ُدون مخس أ

ويُسٍق 
َ
مخس َذويٍد صدقة، وال فيما ُدوَن مخسة أ

 صدقة
 

Harta di bawah lima awaq tidak diwajibkan 
zakat. Juga harta di bawah lima dzaud 

tidak wajib zakat. Dan harta di bawah lima 
awsuq tidak wajib zakat. 

 :احلديث .901
ل قال: قا -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخْلُْدرِي 

ليس فيما دون »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
وىاٍق صدقة، وال فيما دون مخس ذىوٍْد صدقة، 

ى
مخس أ

وُْسٍق صدقة
ى
 «.وال فيما ُدونى مخسة أ

** 

901. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

'Harta di bawah lima awaq tidak diwajibkan zakat. Juga 

harta di bawah lima dzaud tidak wajib zakat. Dan harta 

di bawah lima awsuq tidak wajib zakat"'. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ا ال الزاكة، مواساة بني األغنياء والفقراء، وذلا فإنه
تؤخذ ممن ماهل قليل ال يُعده به غنيا. فالشارع بني أدىن 
حد ملن جتب عليه، وأما من يملك دون احلد األدىن، 
فإنه فقري ال يؤخذ منه يشء. فصاحب الفضة، ال 
وىاٍق، ولك أوقية 

ى
جتب عليه حىت يكون عنده مخس أ

أربعون درهما، فيكون نصابه منها مائيت درهم ، 
مائى  ْسى ٍة وتسعني جراًما.  وصاحب اإلبل ال تعادل: مخى

جتب عليه الزاكة، حىت يكون عنده مخٌس فصاعدا، 
وما دون ذلك ليس فيها زاكة. وصاحب احلبوب 
واثلمار، ال جتب عليه، حىت يكون ما عنده مخسة 
وُسٍق، و"الوىْسُق" ستون صااع، فيكون نصابه ثىالثُِمائِة 

ى
أ

 .صاٍع 

** 

Zakat adalah wujud timbang rasa antara orang-orang 

kaya dengan orang-orang fakir. Untuk itu, zakat tidak 

diambil dari orang yang hartanya sedikit dan tidak 

dianggap kaya. Allah telah menjelaskan batasan 

minimal bagi orang yang wajib zakat. Adapun orang 

yang memiliki harta di bawah batas minimal, maka ia 

orang fakir sehingga tidak ada sesuatu pun yang 

diambil darinya. Pemilik perak tidak diwajibkan untuk 

zakat hingga dia memiliki lima awqiyah. Setiap awqiyah 

adalah empat puluh dirham sehingga nishabnya 

sebanyak dua ratus dirham. Ini setara dengan lima 

ratus sembilan puluh gram. Pemilik unta tidak 

diwajibkan zakat sampai dia memiliki lima unta atau 

lebih. Sedangkan jumlah di bawah itu tidak diwajibkan 

zakat. Pemilik biji-bijian dan buah-buahan tidak wajib 

zakat hingga dia memiliki lima awsuq. satu wasaq 

adalah enam puluh sha'. Dengan demikian, nishabnya 

adalah tiga ratus sha'. 
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 :فوائد احلديث
 .وجوب الزاكة يف الفضة، واإلبل، واحلبوب واثلمار، إذا بلغت نصابًا .1

 .فيه مقدار نصاب األشياء اثلالثة .2

 .الزاكة فيما دون تلك املقادير من هذه األعيانسقوط  .3

 .أن انلقصان اليسري يف الوزن يمنع وجوب الزاكة .4

 .حكمة الترشيع بإسقاط الزاكة عما دون انلصاب؛ حيث ال حيتمل أن تؤخذ منه .5

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية،  عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة  ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم: نسخة إلكرتونية ال يوجد1426
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

.   خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن ه1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
ه.  1381ه.  اإلملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف: إسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل: 1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

ه. صحيح مسلم، 1422رص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلا
 .بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4547) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

ىس بن مالك  اتلخريج: ن
ى
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ساريتني : مفردها سارية: األسطوانة, ويه ادلاعمة اليت يعتمد عليها السقف •

 .فرتت : كسلت عن القيام يف الصالة •

 .نشاطه : مدة ارتياحه وفراغه •

 :فوائد احلديث
 .م دين اتليسري ورفع احلرج واملشقةاإلسال .1

 .اتلنفل جائز يف املسجد للرجال والنساء .2

 .إزالة املنكر بايلد ملن يتمكن من ذلك .3

 .يكره أن يعتمد املصيل يف أثناء صالته ىلع يشء .4

  شاطه فإذا فرت فلريقدْلصل أحدكم ن
Hendaklah seseorang dari kalian 
melakukan salat ketika ia sedang 
bersemangat, dan jika ia sedang 
mengantuk, hendaklah ia tidur 

 :احلديث .902
صىل اهلل -قال: دخل انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

املسجد فإذا حبل ممدود بني الساريتني،  -عليه وسلم
قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا « حلبل؟ما هذا ا»فقال: 

ْت به. فقال انليب  لهقى ىْت تىعى -صىل اهلل عليه وسلم-فىرتى
ى فلريقد: » لِّ أحدكم نشاطه فإذا فىرتى  .«ُحلُّوُه، يِلُصى

** 

902. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk ke 

dalam masjid dan beliau melihat tali yang dibentangkan 

antara dua tiang. Lantas beliau bertanya, "Tali apakah 

ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah kepunyaan 

Zainab, ketika dia merasa lelah maka dia perpegang 

dengan tali itu." Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Hendaklah 

seseorang dari kalian melakukan salat ketika ia sedang 

bersemangat, dan jika ia sedang mengantuk, 

hendaklah ia tidur!" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املسجد فوجد  -عليه وسلمصىل اهلل -دخل انليب 
أمامه حبال معلقا بني عمودين من أعمدة املسجد، 

-فتفاجأ وسأل عن سبب تعليقه، فقال هل الصحابة 
: إنه حبل لزينب، تصيل انلافلة -ريض اهلل عنهم

وتطيل، فإذا شعرت بتعب صلت وتمسكت باحلبل، 
فأمر بإزالة احلبل وحث ىلع االقتصاد يف العبادة 

عمق فيها يلكون اإلقبال عليها وانليه عن اتل
 .بنشاط

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk ke masjid dan 

beliau melihat tali yang dibentangkan antara dua tiang. 

Beliau kaget dan menanyakan penyebab tali tersebut 

dibentangkan. Lantas para sahabat -raḍiyallāhu 

'anhum-menjawab, "Ini adalah kepunyaan Zainab", dia 

melakukan salat sunat dan memanjangkannya. Apabila 

dia lelah maka dia salat sambil berpegang dengan tali 

tersebut. Maka Nabi memerintahkan untuk memuka tali 

tersebut dan memotivasi (mereka) untuk sederhana 

saja dalam beribadah dan melarangan (mereka) untuk 

terlalu berlebih-lebihan, supaya ibadah itu dilakukan 

dalam keadaan semangat. 
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 .احلث ىلع االقتصاد يف العبادة واإلقبال عليها بنشاط .5

 املراجع:املصادر و

ن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد ب
املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث  1422فؤاد عبدابلايق, ط 

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد  2002 - 1423العاصمة, ط العريب. تطريز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار
 .اهلاليل, دار ابن اجلوزي

   (5828) الرقم املوحد:
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ُم اهلل َعلَييِه، فلَُكُوهُ، لَييَس  َم، َوُذكَِر اسي َهَر ادلب ني
َ
َما أ

حَ 
ُ
َر، وََسأ في نب َوالظُّ : السِّ نُّ ا السِّ مب

َ
ثُُكمي َعني َذلَِك، أ دِّ

َبََشةِ 
ي
ُر: َفُمَدى احل في ا الظُّ مب

َ
، وَأ م   َفَعظي

 

(Alat) apa saja yang dapat mengalirkan 
darah dan disebut Nama Allah (pada saat 

menyembelih hewan) maka makanlah 
(sembelihan itu), asalkan tidak 

menggunakan gigi dan kuku. Aku akan 
ungkapkan pada kalian penyebabnya; 

adapun gigi merupakan tulang sedangkan 
kuku adalah pisaunya orang Habasyah. 

 :احلديث .903
ِديج  عى »قال:  -ريض اهلل عنه-عن رىافِع بْن خى ُكنها مى

ِة ِمْن  -صىل اهلل عليه وسلم-رىُسوِل اهلل بِِذي احْلُلىيْفى
ابى  صى

ى
، فىأ ةى امى نىماً، تِهى غى ابُوا إباًِل وى صى

ى
انلهاسى ُجوٌع فىأ

نى انلهيِبُّ  اكى ْوِم،  -صىل اهلل عليه وسلم-وى يىاِت الْقى ْخرى
ُ
يِف أ

رى انلهيِبُّ  مى
ى
بُوا الُْقُدورى فىأ نىصى ُوا وى ِجلُوا وىذىحبى عى صىل اهلل -فى

ًة  -عليه وسلم ى لى عىرشى عىدى مى فى ْكِفئىْت، ُثمه قىسى
ُ
بِالُْقُدوِر فىأ

نى مِ  اكى ْعيىاُهْم، وى
ى
لىبُوهُ فىأ طى ا بىِعرٌي فى نىده ِمنْهى نىِم بِبىِعرٍي، فى ْن الْغى

ْهٍم،  ْهوىى رىُجٌل ِمنُْهْم بِسى
ى
ٌة، فىأ ىِسريى يٌْل ي ْوِم خى يِف الْقى

ابِِد  وى
ى
أ وىابِدى كى

ى
ائِِم أ ِذِه ابْلىهى : إنه لِهى الى قى ُه اهلل، فى بىسى فىحى

لىيْ  ا نىده عى مى ا، الْوىْحِش، فى ذى كى ا فىاْصنىُعوا بِِه هى ُكْم ِمنْهى
نىا  عى لىيْسى مى ُدوِّ غىداً، وى قُلُْت: يىا رىُسوُل اهلل، إنها القُو الْعى
، وىُذِكرى اْسُم  مى رى ادله ْنهى

ى
ا أ : مى ِب؟ قىالى صى نىْذبىُح بِالْقى فى

ى
ُمدًى، أ

ثُ  دِّ حى
ُ
أ ، وىسى ْفرى الظُّ نه وى لىيِْه، فىلُكُوُه، لىيْسى السِّ ُكْم اهلل عى

ى  ُمدى ْفُر: فى ا الظُّ مه
ى
ْظٌم، وىأ عى : فى نُّ ا السِّ مه

ى
، أ ْن ذىلِكى عى

ةِ   «.احْلىبىشى

** 

903. Hadis: 

Dari Rāfi' bin Khadīj -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Kami pernah bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- di Żul Ḥulaifah di Tihāmah. Orang-orang 

merasa lapar, lalu mereka mendapatkan unta dan 

kambing. Sementara Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berada di barisan belakang orang-orang ini. Mereka 

tidak sabar, menyembelih dan menyiapkan periuk-

periuk (untuk memasaknya). Lantas Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memerintahkan supaya periuk-periuk 

itu ditumpahkan isinya. Kemudian beliau membagi 

(ganimah tersebut) sama rata di mana bagian 10 ekor 

kambing sama dengan 1 ekor unta. Tetapi kemudian 

ada seekor unta yang lari, mereka mengejarnya hingga 

kelelahan. Sementara itu di antara mereka hanya ada 

sedikit kuda. Lantas salah seorang dari mereka yang 

membidiknya dengan anak panah hingga akhirnya 

Allah menakdirkannya dapat membunuh unta tersebut. 

Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya binatang-

binatang ini memiliki sifat liar seperti sifat liar binatang 

buas. Maka jika di antara binatang ini yang melarikan 

diri, lakukanlah kepadanya seperti ini." Aku berkata, 

"Wahai Rasulullah, kita akan bertemu musuh esok hari 

sementara kita tidak memiliki pisau. Bolehkah kita 

menyembelih dengan tongkat?" Beliau menjawab, 

"Apa yang bisa menumpahkan darah dengan disebut 

nama Allah maka makanlah, kecuali yang ditumpahkan 

dengan gigi dan kuku. Aku akan ungkapkan pada 

kalian akan sebabnya; gigi termasuk tulang sedangkan 

kuku adalah pisau bangsa Habasyah (Ethiopia). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنهم اكنوا يف  -ريض اهلل عنهما-خيرب رافع بن خديج 
 -صىل اهلل عليه وسلم-غزوة من الغزوات مع انليب 

 بماكن يقال هل: ذو احلليفة، وأنهم أصابوا نعماً كثرية،
فذحبوا من تلك انلعم قبل قسمته ولم ينتظروا 

متأخراً  -صىل اهلل عليه وسلم-القسمة، واكن انليب 

** 

Rāfi' bin Khadīj -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa mereka sedang dalam sebuah peperangan 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di 

sebuah tempat bernama Żul Ḥulaifah, dan mereka 

mendapatkan banyak hewan (rampasan perang, red). 

Mereka menyembelih sebagian binatang ini sebelum 

dibagi dan tidak menunggu pembagian. Sementara 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < اتلذكية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

ديج األنصاري األويس  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-رافع بن خى
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احلُليفة : تصغري حلفة، ويه نبت معروف، سميت املنطقة به؛ ألنها من منابته •

امة : ويه ما تصوب من جبال احلجاز إىل ابلحر •  .تِهى

 .ىن: هرب ىلع وجهه شارداً نىده : بمع •

 .فأعياهم : أعجزهم •

 .أوابد : الغريبة املتوحشة، واملراد: أن هلا توحشا ونفوراً  •

ى احلبشة : وىه: السكني •  .ُمدى

 .أنهر ادلم : بمعىن فتح ادلم وأساهل •

 :فوائد احلديث
اجلميلة أن يكون يف آخر اجليش؛ رفقا بالضعيف واملنقطع، فكذا ينبِغ للقواد واألمراء، وهكذا  -صىل اهلل عليه وسلم-إن من اعدة انليب  .1

 .ينبِغ مالحظة الضعفاء العاجزين يف لك األحوال، يف إمامة الصالة وغريها

ىلع هذه العجلة واتلرصف، قبل أخذ إذنه، فاكن جزاؤهم حرمانهم مما  -صىل اهلل عليه وسلم-تأديب اإلمام لرعيته وجنده، فقد أدبهم انليب  .2
 .أرادوا

 .احلديث ديلل ىلع القاعدة الفقهية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب حبرمانه .3

فأىت إيلهم وقد نصبوا القدور، فعمد إىل القدور 
فكفأها ورملها، أي: حشاها بالرتاب، وقال: إن انلهبة 
ليست بأحل من امليتة، ثم قسم فعدل ابلعري بعرش 

نهم مما أصاب، أي: من من الغنم، وحينئذ ذبح لك م
نصيبه اخلاص به، ففر بعري منها ولم يقدروا عليه؛ 
لقلة اخليل، ورماه رجل بسهم فحبسه اهلل، فقال انليب 

: إن هلذه ابلهائم أوابد كأوابد -صىل اهلل عليه وسلم-
الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. ثم 

بأي عن اذلبح  -صىل اهلل عليه وسلم-سألوا انليب 
وسيلة، فأخربهم أن لك ما يسيل ادلم، واقرتن مع 
اذلبح التسمية، فهو مما جيوز األكل به، ولكن الظفر 
سواء اكن متصاًل بيد اإلنسان أو منفصاًل  من إنسان 
أو غريه فال جيوز؛ ألنها ساككني الكفار، وكذلك 

 .السن ال جتوز اتلذكية به؛ ألنه عظم

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berada di belakang. 

Lalu beliau datang kepada mereka ketika mereka telah 

menyiapkan periuk. Beliau menuju periuk-periuk ini lalu 

menumpahkannya dan mengisinya dengan debu, dan 

bersabda, "Sesungguhnya barang rampasan tidak 

lebih halal dibanding bangkai." Kemudian beliau 

membagi dengan menyamakan 1 ekor unta dengan 10 

ekor kambing. Saat itulah, masing-masing mereka 

menyembelih apa yang diperoleh dari bagian yang 

khusus untuknya. Lalu seekor unta lari dan mereka 

tidak dapat mengejar karena minimnya kuda. Akhirnya 

seseorang membidiknya dengan anak panah, dan 

akhirnya Allah menakdirkannya dapat membunuh unta 

tersebut. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Sesungguhnya binatang-binatang ini 

memiliki sifat liar seperti sifat liar binatang buas. Maka 

bila ada dari binatang ini yang melarikan diri, 

lakukanlah kepadanya seperti ini!" Kemudian mereka 

bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tentang alat menyembelih. Beliau memberitahukan 

bahwa setiap alat yang bisa menumpahkan darah dan 

menyembelih disertai dengan menyebut nama Allah, 

maka binatang yang disembelih boleh dimakan. Akan 

tetapi kuku yang masih bersambung dengan manusia 

maupun terpisah tidak boleh untuk menyembelih, 

karena kuku adalah pisau orang-orang kafir. Demikian 

pula gigi tidak boleh dipergunakan untuk menyembelih. 
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 .العدل السيما يف موطن جهاد األعداء والكفار؛ ألنه من أسباب انلرص والظفر باألعداء .4

، أو ابلقر، أو الغنم، أو من احليوانات املستأنسة، فليقتل برميه، فإن مات فالريم ذاكته؛ ألنه صار أن من هرب ولم يمكن إدراكه من اإلبل .5
 .حكمه حكم الوحش انلافر

 .وجوب التسمية، وتسقط سهواً وجهاًل  .6

 .جواز اتلذكية بكل ما أنهر ادلم وأساهل، من حديد، أو حجر، أو قصب، أو غريها .7

 املراجع:املصادر و

خاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابل
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، ه. 1423بريوت، الطبعة: 
ه. عمدة 1414م. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية 2006ه، 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط،  -صىل اهلل عليه وسلم-من الكم خري األنام األحاكم 
 .م1988ه، 1408دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

   (2984) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  د < فضل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلها اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري ومسلم راوي احلديث:

ىس بن مالك  اتلخريج: ن
ى
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الكرامة : الكرم واجلود •

 :فوائد احلديث
 .فضل الشهادة والرتغيب يف اجلهاد .1

 .فيه حقارة ادلنيا .2

 .والزم احلديث أن اجلنة موجودة اآلن .3

 املراجع:املصادر و

ه. رياض الصاحلني للنووي، 1423لرياض، ، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، ا1تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون 4ه. رياض الصاحلني، ط1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ط

السعودية،  -، مكتبة الرشد 2بن إبراهيم، طه. رشح صحيح ابلخاري، البن بطال، حتقيق: أبو تميم ياِس 1428اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 

ُخل اجلنبة حُيِبُّ أن يَرجع إىل ادلنيا وهل  َما أَحد  يَدي
هيد، َيَتَمىنب أن  ما ىلع األرض من يشء إال الشب

َتل َعرشي َمرباٍت؛ ملا يََرى من  يَرجع إىل ادلنيا، فُيقي
 الَكَرامة

 

Tidak ada seorang pun yang masuk surga 
ingin kembali ke dunia walau dia akan 

mendapatkan segala sesuatu di muka bumi 
kecuali mati syahid. Maka, karena itu dia 
ingin kembali ke dunia, lalu dia terbunuh 

sebanyak sepuluh kali, karena dia telah 
melihat kemuliaannya. 

 :احلديث .904
صىل اهلل عليه -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن أنس 

ا أحى »قال:  -وسلم ٌد يىْدُخل اجلنهة حُيِبُّ أن يىرجع إىل مى
ىنه  تىمى هيد، يى ادلنيا وهل ما ىلع األرض من يشء إال الشه
اٍت؛ ملا يىرىى من  ره رْش مى أن يىرجع إىل ادلنيا، فيُْقتىل عى

امة رى هادة»ويف رواية: «.  الكى  «.ملا يىرى من فىْضل الشه

** 

904. Hadis: 

Dari Anas-raḍiyallāhu 'anhu-, sesungguhnya Nabi 

Shallalahu 'Alaihi wa Salam bersabda, "Tidak ada 

seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia 

walau dia akan mendapatkan segala sesuatu di muka 

bumi kecuali orang yang mati syahid. Dia ingin kembali 

ke dunia, lalu dia terbunuh sebanyak sepuluh kali, 

karena dia telah melihat karomahnya." Dalam satu 

riwayat, "Setelah dia melihat keutamaan mati syahid". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ليس هناك أحد يتمىن ويرغب أن يفارق اجلنة بعد 
أخرى، ولو أعطي دخوهلا، ويعود إىل ادلنيا مرة 

األرض ُكها بما فيها من كنوز ونفائس، وما عليها 
من قصور اعيلة وحدائق غناء، ثم استثىن من ذلك 
الشهيد، فإنه حيب العودة إىل ادلنيا عرش مرات ليك 
جياهد لك مرة يف سبيل اهلل ويستشهد فيفوز بالشهادة 
عرش مرات بدل مرة واحدة، وذلك ملا يرى من 

 .القيها الشهداءالكرامة اليت ي

** 

Tidak ada seorang pun yang berangan-angan atau 

ingin berpisah dari surga setelah memasukinya dan 

kembali ke dunia lagi, walaupun dia diberikan dunia 

dengan segala harta bendanya yang berharga seperti 

istana megah dan kebun-kebun indah. Kecuali orang 

yang mati syahid. Karena dia ingin kembali ke dunia 

sepuluh kali agar dia dapat berjihad di jalan Allah setiap 

kembali sehingga dia meraih kemenangan dengan mati 

syahid sebanyak sepuluh kali ketimbang sekali. Hal 

tersebut disebabkan dia telah melihat 

karomah/kemuliaan yang didapatkan para syuhada. 
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، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 1ه. صحيح ابلخاري، ط1423الرياض، 
ت. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريو1422ابلايق(، 

، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان. 2ه. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، ط1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1محد بن نارص العمار، ط
عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1410الطائف، ط،  
   (3864) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْم: اجلرح • لْكُوم : جمروح، واللكى  .مى

 .يدىم : يسيل منه ادلم •

 :فوائد احلديث
 .فضل اجلهاد، وقد كرثت فضائله، وتعدد ثوابه، ملا فيه من عز اإلسالم .1

 .فضل الشهادة يف سبيل اهلل، وكيف جيازى صاحبها .2

 .يتمزي به املجروح يوم القيامة هذا الفضل والفخر، اذلي .3

 .فضل اجلراحة يف سبيل اهلل، فيه أثر من طاعته وجماهدة أعدائه .4

 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -1
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  -2. ه1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة،  -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 

لَُم يِف  ُوٍم يُكي  َسبِيِل اهلل، إالب َجاَء يَويَم َما ِمني َملكي
يُح  ِم، َوالرِّ ُن ادلب ُن لَوي ََم: اللبوي اليِقَياَمِة، َوََكيُمُه يَدي

ِك   رِيُح اليِمسي
 

Tidaklah satu luka (yang dialami) orang 
yang terluka di jalan Allah, melainkan ia 

pasti datang pada hari kiamat dalam 
keadaan lukanya mengeluarkan darah. 
Warnanya warna darah dan wanginya 

wangi minyak kasturi. 

 :احلديث .905
ِ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  : قىالى رىُسوُل اَّلله -قىالى

لْكُوٍم يُْكلىُم يف سبيل »: -صىل اهلل عليه وسلم ما من مى
مِ  ىْوُن ادله : اللهوُن ل ُْمُه يىْدىمى ، اهلل، إال جاء يومى القيامة، ولكى

يُح ِريُح الِمْسِك   «.والرِّ

** 

905. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Tidaklah satu luka (yang dialami) orang yang terluka 

di jalan Allah, melainkan ia pasti datang pada hari 

kiamat dalam keadaan lukanya mengeluarkan darah. 

Warnanya warna darah dan wanginya wangi minyak 

kasturi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

فضل اجلهاد يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ُيبىنُي انليب 
وما ينال صاحبه، من حسن  -تعاىل-سبيل اهلل 

تىُل أو يربأ، املثوبة، بأن اذلي جيرح يف سبيل اهلل فيُقْ 
ام اجلهاد  يأيت يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق بِوِسى
ريًّا، فيه لون ادلم،  وابلالء فيه، إذ يِجء جبرحه طى

 .وتفوح منه راحئة املسك

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan 

keutamaan jihad di jalan Allah -Ta'ālā- dan pahala yang 

baik, yang akan diperoleh oleh pelakunya, bahwa 

orang yang terluka di jalan Allah hingga terbunuh atau 

sembuh, maka pada hari kiamat akan datang di 

hadapan semua manusia dengan mengenakan 

selendang jihad dan musibah dalam jihad. Dia datang 

dengan membawa lukanya yang segar; warnanya 

warna darah dan darinya semerbak wangi minyak 

kasturi. 
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اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق،  -4ه. 1426القاهرة، الطبعة: العارشة  اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
 .ه1381الطبعة: األوىل 

   (2991) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه والنسايئ وادلاريم وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-رة عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو هري اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ه • ّس القتل : ألمى  .مى

بىابة ىلع جزء من اجلسم قبضا مؤملاً  • بُْض باإلبهام والسى رْص: القى ة انلهملة، وأصل القى ضه ة : عى رْصى  .القى

 :فوائد احلديث
مِعناية اهلل بالشهيد حيث خُيىفف عنه آالمه فزتول ِسي .1 قى  .عا،وال يعقبها علة وال سى

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية.  - سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد اهلل  -سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
السنن الصغرى، للنسايئ، أمحد بن  -ايب احلليب. فيصل عيىس ابل -دار إحياء الكتب العربية  -حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق

 حنبل، بن أمحد اإلمام مسند -. م1986 –ه 1406شعيب، النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة اثلانية، 
سنن  -م. 2001 - ـه1421يك، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، الرت املحسن عبد بن اهلل عبد د: إرشاف وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: املحقق

الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف 
بـ )سنن ادلاريم( عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم، حتقيق: حسني  املعروف ادلاريم مسند-. م1975 - ـه1395 اثلانية، الطبعة مرص، –ابلايب احلليب 

هيد من َمسِّ القتل إال كما جَيُِد  َما جَيُِد الشب
َحُدُكمي م

َ
  ن َمسِّ الَقريَصةِ أ

Seorang syahid itu tidak merasakan 
cengkraman kematian kecuali seperti 
seorang dari kalian merasakan gigitan 

semut. 

 :احلديث .906
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

هيد من مىسِّ »: -صىل اهلل عليه وسلم ُد الشه ِ
ا جيى مى

حى 
ى
ُد أ ِ

ةِ القتل إال كما جيى رْصى  «.ُدُكْم من مىسِّ القى

** 

906. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: 

“Seorang syahid itu tidak merasakan cengkraman 

kematian kecuali seperti seorang dari kalian 

merasakan gigitan semut”. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن اإلنسان إذا استشهد يف سبيل اهلل، 
فإن ما يُصيبه من مىسِّ القتل ويف رواية ادلاريم: "من 

حدنا من قرصة ألم القتل" ال يشعر به إال كما يشعر أ
انلملة، ويف رواية ادلاريم: "من ألم القرصة". واملعىن: 
أن الشهيد ال يُكابد شدة املوت وسكراته،كما هو 
حال غريه من انلاس، بل إن أشد ما جيده ويعانيه عند 
موته هو ما جنده من قىرْصة انلملة فيما حتدثه من ألٍم 

-يف ِسعة زواهل، فال يشعر به،وهذا من فضل اهلل 
م روحه يف سبيل اهلل  -تعاىل ا  قىده ىلع الشهيد، فإنه لمه

ن اهلل عليه ألم القتل -تعاىل- وه  .رخيصة، هى

** 

Makna hadis ini: Bahwa seorang manusia yang mati 

syahid di jalan Allah, maka cengkraman kematian tidak 

ia rasakan –dalam riwayat Ad-Darimi: “dari rasa sakit 

kematian”-kecuali seperti seorang dari kita merasakan 

gigitan semut –dalam riwayat Ad-Darimi: “rasa sakit 

gigitan semut-. Artinya: Orang syahid itu tidak susah 

payah merasakan beratnya kematian dan sekarat 

seperti yang dialami oleh orang biasa, karena rasa 

paling berat yang dialami dan dirasakannya saat 

kematian adalah seperti yang kita rasakan kalau digigit 

semut -yang rasa sakitnya dengan cepat menghilang-. 

Ini merupakan karunia Allah Ta’ala untuk orang yang 

syahid, karena ia telah mempersembahkan ruhnya 

dengan murah di jalan Allah, maka Allah pun 

meringankan baginya rasa sakit kematian. 
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صحيح اجلامع الصغري وزياداته، األبلاين،  -م. 2000 - ـه1412دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -سليم أسد ادلاراين 
رشح رياض  -ه. 1430الطبعة األوىل،  -صاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض ال -دار املكتب اإلساليم، بريوت، بلنان. 

د إسحاق -ه. 1426الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  ِغرِي، حممد بن إسماعيل الصنعاين، حممه ُح اجلىاِمع الصه ْ اتلهنويُر رشى
د إبراهيم، مكتبة دار السال  -نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني، تأيلف مصطىف سعيد اخلن  -م. 2011 - ـه1432م، الرياض، الطبعة األوىل، حممه

 .عرشة الرابعة الطبعة بلنان،–مؤسسة الرسالة، بريوت  -حممد أمني لطيف -يلع الرشبِج-ميح ادلين مستو -مصطىف ابلغا 
   (3914) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لصالة < فضل الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < ا اتلصنيف:

 .: متفق عليه-ريض اهلل عنه-: رواه مسلم. حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه-حديث جابر  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مثل : املثل: الشبه وانلظري •

 .غمر : الغمر: الكثري •

 .درنه : ادلرن: الوسخ •

 .يمحو : يزيل •

 .اخلطايا : اذلنوب •

 :فوائد احلديث
 .الصالة تذهب ادلنس املعنوي وهو اذلنوب الصغائر، كما يذهب املاء ادلنس احليس عن األبدان .1

 .فضل أداء الصلوات اخلمس واملحافظة عليها .2

ٍر ىلع  ٍر َجاٍر َغمي ِس َكَمَثِل َنهي لََواِت اخلَمي َمَثُل الصب
تَِسُل مِنيُه لُكب يَويٍم مَخيَس َمَرّات َحِدُكمي َيغي

َ
  بَاِب أ

Perumpamaan salat lima waktu itu seperti 
sebuah sungai yang mengalir deras 

(melimpah) di dekat pintu rumah salah 
seorang dari kalian, ia mandi dari air 

sungai itu lima kali sehari 

 :احلديث .907
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ثىِل نىْهٍر »: -اهلل عليه وسلم مى لىوىاِت اخلىْمِس كى ثىُل الصه مى
ْغتىِسُل ِمنُْه لُكه يىْوٍم  ِدُكْم يى حى

ى
ْمٍر ىلع بىاِب أ اٍر غى جى

اٍت  رىّ ْسى مى قال:  -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة . «مخى
يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل 

ْغتىِسُل منه لُكه يىْوٍم » ِدُكْم يى حى
ى
ْهًرا بِبىاِب أ نه نى

ى
ْيتُْم لو أ

ى
رىأ

ى
أ

ٌء؟ ْ نِِه. يشى رى بىْقى ِمْن دى ْل يى اٍت، هى ره ْسى مى بْىقى « مخى قالوا: ال يى
ٌء، قال:  ْ نِِه يشى رى لىوىاِت اخلىْمِس »ِمْن دى ثىُل الصه لِكى مى فىذى
ايىا ْمُحو اهلُل بِِهنه اخلىطى  .«يى

** 

907. Hadis: 

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Perumpamaan 

salat lima waktu itu seperti sebuah sungai yang 

mengalir deras (melimpah) di dekat pintu rumah salah 

seorang dari kalian, ia mandi dari air sungai lima kali 

sehari." Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata: Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada 

sebuah sungai di dekat pintu rumah salah seorang dari 

kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu lima kali sehari, 

apakah akan tersisa kotoran tubuhnya walau sedikit?" 

Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit 

pun kotorannya." Beliau bersabda, "Maka itulah 

perumpamaan salat lima waktu, dengannya Allah 

menghapus dosa-dosa." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىسى املعنوي بادلنس  -صىل اهلل عليه وسلم-ه شب ن ادله
احليس، فكما أن االغتسال لك يوم مخس مرات 
يذهب الوسخ، فكذلك الصلوات اخلمس تذهب 

 .اذلنوب

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyamakan kotoran maknawi dengan kotoran yang 

tampak. Sebagaimana mandi setiap hari lima kali dapat 

menghilangkan kotoran, demikian pula salat lima waktu 

dapat melenyapkan berbagai dosa. 
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يف أسلوب الرتغيب واتلوجيه باملحاورة، ورضب األمثلة تلقريب املعاين وترغيب املتعلم بالطاعة  -صىل اهلل عليه وسلم-بيان هدي انليب  .3
 .ةوالعباد

 املراجع:املصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
ريميل، نرش: دار احل لفيصل الصاحلني، رياض تطريز. م1987 ه1407 عرش، الرابعة: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة

 غريب يف انلهاية. اثلانية: الطبعة بلنان، –م. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 2002 - ـه1423العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 
حممود حممد الطنايح. صحيح ابلخاري،  - الزاوى أمحد طاهر: حتقيق م،1979 - ـه1399 بريوت، - العلمية املكتبة: نرش األثري، البن واألثر، احلديث

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4968) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َمَثُل املجاهد يف َسبِيل اهلل كَمثل الَصائم الَقائم 
رُت من صيام، وال صًلة،  الَقانت بآيات اهلل ال َيفي

 حىت يَريِجع املجاهد يف سبيل اهلل
 

Perumpamaan orang yangberjihad di jalan 
Allah seperti orang yang sedang puasa, 
salat malam dan berdiri membaca ayat-

ayat Allah, tidak terputus puasa dan 
salatnya, sampai orang yang berjihad di 

jalan Allah itu kembali. 

 :احلديث .908
قال: قيل: يا رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ال »اهلل، ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال: 
ك فأاعدوا عليه مرتني أو ثالثًا لك ذل« تستطيعونه

مثل املجاهد يف »ثم قال: «! ال تستطيعونه»يقول: 
سبيل اهلل كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهلل ال 
ْفرُتُ من صيام، وال صالة، حىت يرجع املجاهد يف  يى

ويف رواية ابلخاري: أن رجال قال: يا «.  سبيل اهلل
ال »رسول اهلل، دلين ىلع عمل يْعِدُل اجلهاد؟ قال: 

هل تستطيع إذا خرج املجاهد أن » ثم قال:« أجده
؟ «تدخل مسجدك فتقوم وال تفرت، وتصوم وال تفطر

 «ومن يستطيع ذلك»فقال: 

** 

908. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya, 

"Wahai Rasulullah, apakah yang menyamai jihad di 

jalan Allah?" Beliau menjawab, "Kalian tidak akan 

dapat menyamainya." Mereka mengulangi 

pertanyaannya dua atau tiga kali. Beliau menjawab 

semua itu dengan mengatakan, "Kalian tidak akan 

mampu menyamainya." Selanjutnya beliau bersabda, 

"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah 

seperti orang yang sedang puasa, salat malam dan 

berdiri membaca ayat-ayat Allah, tidak terputus puasa 

dan salatnya, sampai orang yang berjihad di jalan Allah 

itu kembali." Dalam riwayat Al-Bukhari bahwa seorang 

lelaki berkata, "ya Rasulullah tunjukkanlah padaku 

amalan yang menyamai jihad?" Beliau menjawab, 

"Tidak ada" kemudian beliau lanjutkan, "Sanggupkah 

engkau, bila seorang mujahid berangkat, engkau 

masuk masjid lalu berdiri salat tanpa henti dan puasa 

tanpa berbuka?" Orang itu menjawab, "Siapakah yang 

sanggup berbuat demikian." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -يف هذه احلديث بروايتيه سأل الصحابة انليب 
عن عمل من أعمال الرب والطااعت  -اهلل عليه وسلم

يف األجر واثلواب،  -تعاىل-ْعِدل اجلهاد يف سبيل اهلل يى 
ىْستىِطيُعونىُه" -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب  : "ال ت

ْعِدل اجلهاد ال طاقة لكم به.  يعين أن العمل اذلي يى
تني أو ثالثا لك ذلك يقول: "ال  دوا عليه مره فأاعى
ىْستىِطيُعونىُه". ثم بىنيه هلم ذلك العمل اذلي ال  ت
يستطيعونه، وهو مالزمة الصيام والقيام وتالوة 
القرآن من غري فُتور وال انقطاع، وال شك أن هذا 

عليه الصالة -ليس يف مقدرو البرش، وهلذا قال هلم 
ىْستىِطيُعونىُه"، ويف رواية  -والسالم ابتداًء: "ال ت

صىل اهلل -ابلخاري: أن رجال من أصحاب رسول اهلل 
أن  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل انليب  -عليه وسلم

** 

Dalam hadis ini dengan dua riwayat yang ada, para 

sahabat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bertanya tentang amalan kebajikan dan ketaatan yang 

dapat menyamai jihad di jalan Allah -Ta'ālā- dalam 

pahala dan balasan. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "kalian tidak akan dapat 

menyamainya." Yakni, bahwa amalan yang menyamai 

jihad tersebut tidak akan mampu kalian lakukan. 

Mereka mengulangi kembali pertanyaannya dua atau 

tiga kali. Setiap pertanyaan beliau jawab, "Kalian tidak 

akan dapat menyamainya." Selanjutnya beliau 

menjelaskan kepada mereka amalan yang tidak dapat 

mereka lakukan yaitu senantiasa berpuasa, qiyamullail 

dan membaca Alquran tanpa bosan dan terputus. 

Tidak ada keraguan lagi bahwa hal ini diluar 

kemampuan manusia. Karena itu, Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada mereka 

saat pertama kali, "Kalian tidak akan dapat 
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  بادات < اجلهاد < فضل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه الع اتلصنيف:

 .متفق عليه، والرواية اثلانية للبخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْعدُل اجلهاد : ما يُساوي القتال إلعالء ُكمة اهلل يف اثلواب •  .ما  يى

انت : اخلاشع •  .القى

ائم : اذلي يقوم الليل مصليا •  .القى

ْفرُت : ال يىضعف •  .ال يى

 :فوائد احلديث
 . اجلهاد؛ ألنه عدل مجيع ما ُذكر من فضائل األعمال تعظيم أمر .1

 .فضائل األعمال ال تدرك بالقياس، وإنما يه إحسان وفضل من اهلل تعاىل ملن شاء .2

 املراجع:املصادر و

 بهجة -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

عة الطب انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
منار القاري رشح خمترص  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422األوىل، 

م  ْعِدل اجلهاد يف مزنتله وقدره، وِعظى هلى ىلع عمل يى يىدُّ
: -صىل اهلل عليه وسلم-أجره ومثوبته، فقال هل انليب 

"ال أِجُده" أي: ال أجد عماًل يماثل اجلهاد أو يساويه، 
ة، خري  ة يف سبيل اهلل أو رىوْحى ْدوى ويف الصحيحني: "لغى

رج من ادلنيا وما فيها".  ثم قال: "هل تستطيع إذا خى
، وتىُصوم  كى فتقوم وال تىْفرُتى ْسِجدى الُمجاهد أن تدخل مى
وال ُتْفِطر؟" واملعىن: هل تستطيع من حني خيرج 

، أن -تعاىل-املجاهد من بيته للجهاد يف سبيل اهلل 
تدخل مسجدك وتعتكف فيه للعبادة ىلع وجه 

ل ادلوام، فتقوم يف الصالة دون انقطاع، وتواص
الصوم دون إفطار، إذا اكن هذا ممكنا، فإن هذا وحده 
ْعدل اجلهاد، عند ذلك قال الرجل: "ومن  هو اذلي يى
يستطيع ذلك؟" أي: ومن يستطيع مواصلة الصالة من 
غري انقطاع والصيام من غري إفطار؟ ال شك أن ذلك 

 .أمر فوق مقدور البرش

menyamainya." Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan 

bahwa seorang lelaki sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- meminta kepada beliau agar 

menunjukkan kepadanya amalan yang setara dengan 

jihad dalam kedudukan dan nilainya serta besarnya 

pahala dan balasan. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Aku tidak menemukannya." 

Yakni, aku tidak menemukan amalan yang menyerupai 

atau menyamai jihad. Dalam Ash-Shahihain 

disebutkan, "Pergi pagi-pagi di jalan Allah atau sore 

hari, lebih baik dari dunia dan isinya." Selanjutnya 

beliau bersabda, "Apakah engkau mampu, saat orang 

yang berjihad keluar, engkau masuk ke masjidmu, lalu 

engkau melakukan salat tanpa henti dan berpuasa 

tanpa berbuka?" Artinya apakah engkau mampu ketika 

seorang mujahid di jalan Allah -Ta'ālā- keluar dari 

rumahnya, lalu engkau masuk ke masjidmu dan 

beri'tikaf di dalamnya untuk beribadah selama-

lamanya. Kemudian engkau mendirikan salat tanpa 

terputus dan terus-menerus melaksanakan puasa 

tanpa berbuka. Apabila ini bisa dilakukan, hanya inilah 

amalan yang mampu menyamai jihad. Saat itulah, 

orang itu berkata, "Siapakah yang sanggup melakukan 

itu?" Yakni, siapakah yang mampu terus-menerus 

melakukan salat tanpa terputus dan berpuasa tanpa 

berbuka. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah hal di 

luar kemampuan manusia. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

334 
 

بية السعودية اململكة العر -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -صحيح ابلخاري تأيلف محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان، دمشق 
 .ه1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -م.  1990 - ـه 1410

   (3917) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

335 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ا يف َسبِيل اهلل، إيما َتبََس فَرَس  ن ا باهلل، َمني احي
هَل  ثَُه وَبوي ِده، فإن ِشَبَعُه وريبه وَروي ا بَِوعي ِديق  وتَصي

َانه يوم القيامة  يف ِمْيي
 

Barangsiapa menahan seekor kuda di jalan 
Allah karena iman kepada Allah dan 

membenarkan janji-Nya, maka apa yang 
membuatnya kenyang, sesuatu yang 
membuatnya puas, kotorannya dan 

kencingnya menjadi timbangan amal orang 
tersebut pada hari kiamat. 

 :احلديث .909
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ِبيل »: -صىل اهلل عليه وسلم ْن اْحتىبىسى فىرىًسا يف سى مى
ُه وريهه  اهلل، إيمانًا باهلل، وتىْصِديًقا بِوىْعِده، فإن ِشبىعى

 «.ثىُه وبىْوهلى يف ِمزْيىانه يوم القيامةورىوْ 

** 

909. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa menahan seekor kuda di jalan Allah 

karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-

Nya, maka apa yang membuatnya kenyang, minuman 

yang membuatnya lega, kotoran dan kencingnya 

menjadi timbangan amal orang tersebut pada hari 

kiamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ن أوقىف فرًسا  للجهاد يف سبيل معىن احلديث: أن مى
اهلل تعال وابتغاء مرضاته ليك حُيىارب عليه الغزاة، 
دى به،  ابتغاء وجه اهلل تعاىل، وتصديقا بوعده اذلي وعى
حيث قال: )وما تنفقوا من يشء يف سبيل اهلل يوف 
إيلكم( فإن اهلل يُثِيْبُه عن لك ما يأكله أو يرشبه أو 

ة خيرجه من بول أو روث، حىت يىضعه هل يف ِكفه 
حسناته يوم القيامة.  ويف حديث أيب هريرة ريض اهلل 
عنه الطويل: "اخلىيل ثالثة: يه لرىُجٍل ِوْزٌر، ويه لرىُجل 
ْجٌر، 

ى
ِسرْت، ويه لِرىُجٍل أْجٌر . . ثم قال: وأما اليت يه هل أ

ْرج، أو  ها يف سبيل اهلل ألهل اإلسالم يف مى فرىُجل ربىطى
رْ  ٍة فما أكلت من ذلك المى ِة من يشء رىوْضى وْضى ِج أو الره

د  دى لىْت حسنات وكتب هل عى دى ما أكى دى إال ُكِتبى هل عى
ا فىاْستىنهْت  ىهى ل ُع ِطوى ا حسنات، وال تىْقطى الِهى ا وىأبْوى اثِهى أْروى
ا  اثِهى ا، وىأْروى د آثىارِهى دى تىب اهلل هل عى فىنْيِ إال كى ى فا أو رشى ى رشى

اِحبُها ىلع نىْهر ره بها صى بىت منه، حسنات، وال مى ، فرشى
بت  ى د ما رشى دى تىب اهلل هل عى ا إال كى ىْسِقيهى وال يُريد أن ي

 .حسنات" متفق عليه

** 

Makna hadis: Sesungguhnya orang yang mewakafkan 

kuda untuk jihad di jalan Allah -Ta'ālā- dan mencari 

keridhaan-Nya supaya para pejuang dapat berperang 

di atasnya demi mencari keridhaan Allah -Ta'ālā- dan 

membenarkan janji-Nya yang telah diberikan-Nya, di 

mana Dia berfirman, "Apa saja yang kamu infakkan di 

jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup 

kepadamu," (QS. Al-Anfal: 60). Sesungguhnya Allah 

memberinya pahala dari segala apa yang dimakan oleh 

kuda itu atau yang diminumnya atau yang 

dikeluarkannya berupa kencing atau tinja, hingga Allah 

meletakkan pahalanya itu baginya di piringan 

timbangan kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat. 

Dalam hadis panjang dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 

'anhu- disebutkan, "Kuda itu ada tiga macam: Kuda 

yang menjadi dosa bagi seseorang, menjadi penutup 

bagi seseorang dan menjadi ladang pahala bagi 

seseorang... Selanjutnya beliau bersabda, "Adapun 

kuda yang menjadi pahala, yaitu seseorang 

mengikatnya di jalan Allah untuk umat Islam yang 

digembalakan di tempat penggembalaan atau kebun. 

Tidaklah kuda itu makan sedikit saja dari tempat 

penggembalaan atau kebun itu, melainkan dicatat 

untuk orang tersebut kebaikan sebanyak yang dimakan 

kudanya. Dicatat juga kebaikan untuknya sebanyak 

kotoran dan kencingnya. Tidak pula kuda itu 

menempuh dengan kakinya lalu berlari ke sebuah atau 

dua buah bukit, melainkan Allah catat untuk orang 

tersebut kebaikan sebanyak tapak (kakinya) dan 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الوقف

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ه ىلع • فى  .الُغزاة يستعينون به يف اجلهاد اْحتىبىسى فىرىسا : وقه

 .بِوىْعِده : أي باثلواب املرتتب ىلع ذلك •

ىشبع به • ُه : قىْدر ما ي  .ِشبىعى

بىعه •  .ريهه : رُشبه وشى

وث: رجيع ذات احلىافِر، أي ما خرج من دبرها • ْوثىُه وبىْوهلى : يريد ثواب ذلك ال األرواث بعينها، والره  .ورى

 :فوائد احلديث
 .يل اهلل، وأن ما ينفقه اإلنسان عليها يكون حسنات هل، وما خيرج منها يؤجر عليهالرتغيب يف إعداد اخليل يف سب .1

 .احلىض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء ُكمة اهلل .2

 .املال املكتسب باختاذ اخليل من خري وجوه األموال، وأطيبها؛ ألن الربكة يف نواصيها .3

واب .4  .تفضيل اخليل ىلع غريها من ادله

 .يل للجهاد يف سبيل اهللجواز وقف اخل .5

 .املرء يؤجر بنيته اخلالصة هلل تعاىل، واملصدقة بوعده كما يؤجر العامل .6

 .احلث ىلع اقتناء لك ما يُساعد ىلع اجلهاد والعناية بكل ما فيه قوة األمة وهيبتها .7

 وهم املسلمونبرشى ببقاء اإلسالم وأهله إىل يوم القيامة؛ ألن من الزم استمرار اجلهاد بقاء املجاهدين  .8

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
ه.  1428، 1ط ه. رياض الصاحلني للنووي،  حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1لسليم اهلاليل، ط

ه. صحيح ابلخاري،  حتقيق: 1428، 4رياض الصاحلني،  حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ط
لقاري رشح خمترص ه. منار ا1422، 1حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ط

ه.  نزهة  1410صحيح ابلخاري، حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف ، ط 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (4181) الرقم املوحد:

kotorannya. Tidak juga pemiliknya melewati sebuah 

sungai dengan kudanya itu, lalu kuda tersebut minum 

dari sungai itu dan ia pun tidak hendak memberinya 

minum, melainkan Allah catat untuknya kebaikan 

sebanyak yang diminum kudanya." (Muttafaq 'alaih). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مة واألرشبة < الصيدالفقه وأصوهل < األطع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من اقتىن ُكبًا : االقتناء: هو االختاذ واالكتساب •

اد به، أو ماشية: بأن يكون صاحبه صاحب غنم، ويريد باقتنائه أن إال ُكب صيد أو ماشية : ُكب صيد: املقصود به اللكب املعلم اذلي يصط •
 .حييم غنمه

 .ُكب احلرث : هو اذلي يقصد به محاية احلرث أي الزرع من احليوانات اليت تأكله •

َتىَن َُكيبا   وي َماِشَيةٍ -َمني اقي
َ
فَإِنبُه  -إالب َُكيَب َصييٍد، أ

رِهِ لُكب يَويٍم قرِيَاَطانِ  جي
َ
  َينيُقُص ِمني أ

Siapa yang memelihara anjing -kecuali 
anjing untuk berburu atau menjaga ternak- 
maka pahala orang itu akan berkurang dua 

qirāṭ setiap hari. 

 :احلديث .910
قال: سمعت  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ن اْقتىىنى »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  مى
ْبًا  اِشيىةٍ -ُكى يٍْد، أو مى ْجِرِه  -إال ُكبى صى

ى
نُْقُص من أ فإنه يى

انِ  قال سالم: واكن أبو هريرة يقول: «.  لك يوم قِريىاطى
ْرٍث » ْرٍث.، واك«أو ُكبى حى اِحبى حى  ن صى

** 

910. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- secara 

marfū', "Siapa yang memelihara anjing -kecuali anjing 

untuk berburu atau menjaga ternak- maka pahala 

orang itu akan berkurang dua qirāṭ setiap hari." Sālim 

berkata, "Abu Hurairah berkata, "Atau anjing untuk 

menjaga tanaman." Dia sendiri pemilik tanaman. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اللكب من ابلهائم اخلسيسة القذرة؛ وهلذا نَه الرشع 
الرشيف الطاهر عن اقتنائه؛ ملا فيه من املضار 

ئكة الكرام الربرة عن واملفاسد، من ابتعاد املال
ابليت اذلي هو فيه، وملا فيه من اإلخافة والرتويع 
وانلجاسة والرضر، وملا يف اقتنائه من السفه. ومن 
اقتناه نقص من أجره لك يوم يشء عظيم، ُقرِّب معناه 
بالقرياطني واهلل أعلم قدر ذلك؛ ألن هذا عىص اهلل 

يله باقتنائه وإرصاره ىلع ذلك. فإذا دعت احلاجة إ
جاز اقتناؤه يف أحد ثالثة أشياء: األوىل: حراسة الغنم 
اليت خيىش عليها من اذلئب والسارقني. اثلانية: 
حراسة احلرث. اثلاثلة: إذا قصد به الصيد. فلهذه 

 .املنافع يسوغ اقتناؤه وتزول الالئمة عن صاحبه

** 

Anjing termasuk binatang hina dan kotor. Karena itu, 

syariat yang mulia dan suci melarang untuk 

memeliharanya karena mengandung berbagai bahaya 

dan kerusakan. Di antaranya malaikat yang mulia dan 

dekat dengan Allah akan menjauhi rumah yang di 

dalamnya ada anjing. Anjing juga menimbulkan 

ketakutan, kengerian, najis dan bahaya. Dan 

memelihara anjing merupakan kebodohan. Orang yang 

memelihara anjing maka pahalanya akan berkurang 

sangat banyak setiap hari. Diperkirakan maknanya 

sebesar dua qirāṭ dan Allah lebih mengetahui ukuran 

itu. Hal ini disebabkan orang itu telah durhaka kepada 

Allah karena memeliharanya dan terus melakukannya. 

Hanya saja jika ada keperluan, maka dibolehkan untuk 

memelihara anjing dalam tiga hal: Pertama: menjaga 

kambing yang dikhawatirkan (akan dimangsa) serigala 

dan para pencuri. Kedua: menjaga tanaman. Ketiga: 

jika bertujuan untuk berburu. Untuk berbagai manfaat 

ini, maka dibolehkan memelihara anjing dan hilanglah 

celaan terhadap pemiliknya. 
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 :فوائد احلديث
 .علمه ومبلغه -تعاىل-حتريم اقتناء اللكب، ونقص أجر صاحبه لك يوم قرِياطني، وهما قدر عظيم، عند اهلل  .1

ب؛ ملا فيه من املفاسد واملضار الكثرية من ُبْعِد املالئكة عن املاكن اذلي هو فيه؛ وملا فيه من اإلخافة والرتويع فقد ثبت عن منع اقتناء اللك .2
أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه ُكب؛ وملا فيه من انلجاسة الغليظة اليت ال يزيلها إال تكرير الغسل وغسله  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

 .بالرتاب

 .يباح اقتناؤه ملصلحة؛ وذلك بأن يكون حلراسة غنم، أو حرث، أو ألجل صيد، فهذه منافع، تسوغ اقتناءه بغري الرشاء؛ ألنه حمرم بيعه .3

 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -1
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  -2ه. 1422بد ابلايق(، الطبعة: األوىل فؤاد ع

صحابة، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة ال -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية  -4ه. 1426األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

   (2994) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اك هل : أي جزءا ونصيبا •  .رِشْ

َك  هَلُ يِف َعبيٍد، فاََكَن هَلُ َمال  يَ  َتَق رِشي عي
َ
بيلُُغ َمني أ

َطى  عي
َ
ٍل، فَأ َثَمَن اليَعبيِد؛ قُوَِّم َعلَييِه قِيَمَة َعدي

، وََعَتَق َعلَييِه اليَعبيدُ  ََكَءهُ ِحَصَصُهمي  رُشَ
 

Siapa yang memerdekakan bagiannya dari 
satu budak, sedangkan jumlah hartanya 

yang ia miliki (untuk memerdekakan budak 
itu) mencapai harga budak tersebut, maka 
budak itu dinilai dengan harga yang adil, 
lalu ia memberi sekutu-sekutunya sesuai 

bagian masing-masing, dan budak tersebut 
merdeka dengan cara ini. 

 :احلديث .911
بُْد اهلل بن عمر -عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عى
ْعتىقى »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

ى
ن أ اًك هل يف  مى رِشْ

ةى  مى عليه ِقيمى بِْد: قُوِّ نى العى بْلُُغ ثىمى بٍْد, فاكن هل ماٌل يى عى
بُْد ,  تىقى عليه العى ُهْم, وعى صى ُه ِحصى ءى اكى ْدٍل , فأعطى رُشى عى

تىقى  تىقى منه ما عى  «.وإال فقد عى

** 

911. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Siapa 

yang memerdekakan bagiannya dari satu budak, 

sedangkan jumlah hartanya yang ia miliki (untuk 

memerdekakan budak itu) mencapai harga budak 

tersebut, maka budak itu dinilai dengan harga yang 

adil, lalu ia memberi sekutu-sekutunya sesuai bagian 

masing-masing, dan budak tersebut merdeka dengan 

cara ini. Adapun jika ia tidak memiliki harta senilai 

budak tersebut, maka ia telah memerdekakan 

bagiannya saja dari budak tersebut". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من اكن هل رشاكة، ولو قليلة، يف عبد، أو أمة، ثم 
أعتق جزءا منه، عتق نصيبه بنفس اإلعتاق، فإن اكن 

حبيث يستطيع دفع قيمة نصيب -املعتق موِسا 
عتق العبد ُكه، نصيب املعتق ونصيب  -رشيكه

رشيكه، وينظر قيمة نصيب رشيكه اليت تساويها 
يمة. وإن لم يكن يف السوق وأعطى رشيكه الق

فال  -حبيث ال يملك قيمة نصيب صاحبه-موِسا 
إرضار ىلع صاحبه، فيعتق نصيبه فقط، ويبىق نصيب 

 .رشيكه رقيقا كما اكن

** 

Siapa yang memiliki bagian persekutuan, meskipun 

sedikit, dalam satu budak laki-laki atau perempuan, 

kemudian ia memerdekakan bagiannya maka 

bagiannya tersebut merdeka dengan pembebasan itu. 

Jika orang yang memerdekakan ini berharta -di mana 

ia mampu membayar harga bagian sekutunya- maka 

budak tersebut merdeka secara keseluruhan baik dari 

segi bagian orang yang memerdekakan ataupun 

bagian sekutunya. Lalu ia melihat harga bagian 

sekutunya (pada budak itu) yang setara di pasaran dan 

memberi sekutunya harga tersebut. Namun jika ia tidak 

berharta -yakni ia tidak memiliki harta senilai bagian 

sekutunya- maka pembebasannya tersebut sama 

sekali tidak merugikan sekutunya karena ia 

memerdekakan bagiannya saja, sedang bagian 

sekutunya (pada budak itu) tetap sebagai budak seperti 

sedia kala. 
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ْدل : أي من غري زيادة يف قيمته، وال نقصان •  .عى

 .حصصهم : نصيبهم •

 .قية العبديبلغ ثمن العبد : ثمن ب •

 :فوائد احلديث
 .جواز االشرتاك يف العبد واألمة يف امللك .1

 .من أعتق نصيبه عتق عليه، وعتق عليه أيضاً نصيب رشيكه إن اكن موِسا، وقُومت عليه حصة رشيكه بما يساوى، ودفع هل القيمة .2

 .إن لم يكن الرشيك املعتق موِسا، فال يعتق نصيب رشيكه .3

ل .4  .يه بقدر ما عنده من القيمةأنه إن ملك بعض قيمه نصيب رشيكه، عتق عى

 .تشوُُّف الشارع إىل عتق الرقاب، إذ جعل للعتق هذه الرساية وانلفوذ .5

يكون الوالء ُكه للمعتق، وليس للرشيك والء، والوالء نسبة بني العبد ومن يعتقه، فينتسب إيله ويرث السيد العبد باتلعصيب إلم يكن هل  .6
 .معصب

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1نارص انلارص، ط صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  

 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10: حممد صبيح بن حسن حالق، طوخرج أحاديثه وصنع فهارسه
   (2992) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق اتلصنيف:

 .ق عليهمتف راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .شقصاً : قسطاً أو نصيباً أو حصة •

م اململوكفعليه خالصه : أي: فيجب عليه أن يفكه من الرق إذا اكن  •  .هل مال يتحمل ذلك، أي: حتريره من الرق باللكية، فإن لم يكن هل مال؛ قوِّ

 .غري مشقوق عليه : أي: غري مضيق عليه، بل يشتغل ويؤدي ىلع حسب استطاعته •

لُوٍك، َفَعلَييِه َخًلُصُه ُُكُُّه  َصا  ِمني َممي َتَق ِشقي عي
َ
َمني أ

لُوُك قِيَمَة  يَممي ؛ قُوَِّم ال يِف َماهِلِ، فَإِني لَمي يَُكني هَلُ َمال 
لٍ   َعدي

 

Barangsiapa yang memerdekakan satu 
bagian dari budak (yang dimiliki bersama), 

maka ia harus membebaskannya secara 
keseluruhan dengan hartanya. Namun jika 
ia tidak memiliki harta, budak itu dihargai 

dengan adil. 

 :احلديث .912
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اً ِمْن مملوك، »قال:  -اهلل عليه وسلم من أعتق ِشْقصى
مى  الُصُه ُكه يف ماهل، فإِْن لم يكن هل مال؛ قُوِّ فعليِه خى

ْشُقوٍق ا ْدٍل، ثمه اُْستُْسيِعى العبد، غري مى ةى عى ململوك ِقيمى
 «.عليه

** 

912. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa 

yang memerdekakan satu bagian dari budak (yang 

dimiliki bersama), maka ia harus membebaskannya 

secara keseluruhan dengan hartanya. Namun jika ia 

tidak memiliki harta, budak itu dihargai dengan adil, 

kemudian budak tersebut dipekerjakan (untuk 

menebus dirinya) tanpa memberatkannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن من أعتق نصيباً هل يف مملوك؛ فإن املعتق يلزمه 
عتق اململوك ُكه إذا اكن هل مال، أي: للمعِتق مال 
يتحمل ذلك، بأن يدفع لرشاكئه قيمة حصتهم يف 
ا، أما إذا لم يكن هل مال، أو هل  اململوك يلصبح حرًّ

رضار به؛ فإنه مال ال يتحمل ذلك، أو يرتتب عليه إ
يف هذه احلالة خيري العبد بني أمرين: األول: أن يبيق 
نفسه يف امللك بقدر احلصة اليت بقيت فيكون 
مبعضاً، أي بعضه رقيق وبعضه معتق؛ فإنه جيوز هل 
يف هذه احلالة أن يبىق مملواكً مبعضا. اثلاين: أن يعمل 
يلدفع ملن لم يعتقه نصيبه، بعد أن يقوم اململوك قيمة 

 .عدل، ويسىم االستسعاء

** 

Orang yang memerdekakan bagiannya dari budak 

(yang dimiliki bersama), maka orang yang 

memerdekakan ini harus membebaskan budak 

tersebut secara keseluruhan, apabila ia memiliki harta. 

Artinya, orang yang membebaskan tersebut memiliki 

harta yang cukup untuk memerdekakan, yaitu dengan 

membayar harga bagian partnernya dalam budak itu 

supaya menjadi merdeka. Adapun bila ia tidak memiliki 

harta, atau mempunyai harta namun tidak mencukupi 

atau berpotensi menimbulkan bahaya pada dirinya, 

maka dalam kondisi ini budak diberi dua pilihan. 

Pertama, ia membiarkan dirinya dalam perbudakan 

sesuai bagian yang belum dimerdekakan sehingga ia 

menjadi budak muba'aḍ, yakni sebagian dirinya budak 

dan sebagian lain merdeka. Dalam kondisi seperti ini ia 

boleh menjadi budak muba'aḍ. Kedua, ia bekerja untuk 

membayar kepada partner yang belum memerdekakan 

bagiannya setelah budak ini dihargai secara adil, dan 

ini disebut al-istis'ā`. 
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 .ثم استسيع العبد : بمعىن أنه يشرتي نفسه بقيمة مقسطة، يف لك شهر كذا، أو يف لك اعم كذا، يعين اكملاكتبة •

 :فوائد احلديث
 .ق رشاك هل يف عبد، واكن هل ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه ُكه، وقُومى عليه حصة رشيكه بقدر قيمتهمن أعت .1

وُطِلبى من العبد السيُع؛ يلحصل لذلي لم يعتق نصيبه مبارشة، قيمة حصته، وال يشق عليه يف  -عتق العبد أيضاً -إن لم يكن هل مال،  .2
 .هاتلحصيل، بل يقدر عليه أصحاب اخلربة قدر طاقت

 املراجع:املصادر و

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
عيف، حتقيق: ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجل1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
الم رشح عمدة األحاكم، ه. تيسري الع1423احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .ه1426عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 
   (2993) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < القضاء < ادلاعوى وابليِّنات

رٍِئ مَ  َتِطُع بَِها َماَل امي ٍ َيقي
ني َحلََف ىلَعَ يَِمنِي َصِّبي

، لَِِقَ اهلل  لٍِم، ُهَو فِيَها فَاِجر  َوُهَو  -َعزب وََجلب -ُمسي
َبانُ   َعلَييِه َغضي

 

Barangsiapa bersumpah dengan sumpah 
yang memaksa untuk merebut harta 

seorang Muslim, sedangkan dia berdusta 
dalam sumpahnya tersebut, niscaya ia 

bertemu Allah dalam keadaan Dia murka 
kepadanya 

 :احلديث .913
عن األشعث بِن قيٍس قال: اكن بيين وبني رُجٍل 

صىل اهلل -ُخصومٌة يف برٍئ، فاْختصْمنا إىل رسوِل اهلل 
-صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسوُل اهلل  -عليه وسلم

إًذا حيِلف وال يُبايل! فقال : "شاِهداك، أو يمينُه"، قلُت: 
لف ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ن حى : "مى

ْقتىِطُع بها مالى امرىٍء ُمسلٍم، هو فيها  ، يى رْبٍ يمنِي صى
 ."فاِجٌر، لىيِقى اهلل وهو عليه غضبانُ 

** 

913. Hadis: 

Dari Al-Asy'aṡ bin Qais, ia berkata, "Ada pertengkaran 

antara aku dengan seorang lelaki mengenai sumur. 

Lalu kami mengadukan masalah tersebut kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

'Siapa dua orang saksimu atau orang itu menyatakan 

sumpahnya.' Aku berkata, 'Jika demikian, tentu dia 

mau bersumpah dan dia tidak mempedulikan aku!' 

Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Barangsiapa bersumpah dengan sumpah 

yang memaksa untuk merebut harta seorang Muslim, 

sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya tersebut, 

niscaya ia bertemu Allah dalam keadaan Dia murka 

kepadanya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ْشعىث بن قىيْس حني 
ى
ن قصة  األ مه هذا احلديث تضى

ا إىل رسوِل اهلل  مى اكى ُ بِسبب بِرْئٍ فتحى ْصم هلى رى مع خى تشاجى
صىل اهلل -قال رسول اهلل ف -صىل اهلل عليه وسلم-

ن األشعىث بُن -عليه وسلم ْو يىِميُنُه"، فظى
ى
اكى أ اِهدى :" شى

ه ما اإلثُم يف ذلك  ِْلف وال يهمُّ ُه حيى ْصمى قىيٍْس أّن خى
ى رسولى اهلل  بذلك فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-فأْخربى

ى يىِمنِي -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  لىفى ىلعى ْن حى : "مى
ْقتى  رْبٍ يى ِطُع......احلديث  ويف هذا احلديث وعيد صى

شديد ملن اقتطع مال امرئ بغري حق، وإنما اقتطعه 
وأخذه ِبصومته الفاجرة، ويمينه الاكذبة اآلثمة، 
فهذا يلىق اهلل وهو عليه غضبان، ومن غضب اَّللى 

 .عليه فهو هالك

** 

Hadis ini berisi kisah Al-Asy'aṡ bin Qais ketika 

berselisih dengan lawannya disebabkan sumur. Lantas 

keduanya mengajukan perkara ini kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam - bersabda, "Siapa dua orang saksimu 

atau orang itu menyatakan sumpahnya." Al-Asy'aṡ bin 

Qais menduga bahwa lawannya tentu mau bersumpah 

dan tidak mempedulikan dosa dalam hal itu. Lantas ia 

mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Maka Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa yang 

bersumpah dengan sumpah yang memaksa untuk 

merebut harta seorang muslim... dan seterusnya. 

Dalam hadis ini terdapat ancaman keras bagi orang 

yang mengambil harta seseorang tanpa hak. Ia 

mengambil dan merampasnya dengan 

memperkarakannya secara curang, sumpahnya dusta 

dan berbuat dosa. Orang ini akan berjumpa dengan 

Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya. Orang 

yang dimurkai Allah pasti binasa. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

ُث بن قىيْس  اتلخريج: ْشعى
ى
  -ريض اهلل عنه-األ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ه ىلع فعلها • رْبٍ : حبىسى نفسى  .يىِمنِي صى

 .يْقتىِطُع : يأخذ •

ِذٌب  •  .هو فيها فىاِجٌر : هو فيها اكى

ه ما اإلثْم يف ذلك • مُّ  .وال ُيبىايِل : ال يهى

 :فوائد احلديث
 .أن ابلينة ىلع املديع وايلمني ىلع من أنكر، يه القاعدة الرشعية يف اخلصومات .1

 .ثبوت احلق بالشاهدين، فإن لم توجد ابلينة عند املديِع، فعىل املدىع عليه بايلمني .2

 .وعقابه -تعاىل-غريه، ويه من الكبائر، اليت تعرض صاحبها لغضب اهللحتريم ايلمني )الغموس( ويه الاكذبة اليت يقتطع بها احلالف حق  .3

 .أن حكم احلاكم يرفع اخلالف الظاهر فقط، أما ابلاطن، فال يزال باقياً فعىل هذا ال حيل املحكوم به، ما لم يكن مباحا للمحكوم هل .4

عوى وأن فجوره يف دينه ال يوجب احلجر  .5  .عليه وال إبطال إقراره، ولوال ذلك لم يكن لليمني معىنأنه يمني الفاجر تُسِقُط عنه ادله

ني ابلداءة بسماع احلاكم من املديع، ثم من املدىع عليه: هل يقر أو ينكر؟ ثم طلب ابلينة من املديع إن أنكر املدىع عليه، ثم توجيه ايلم .6
 .ىلع املدىع عليه إن لم جيد بينة

 .موعظة احلاكم للخصوم، خصوصاً عند إرادة احللف .7

 .تغليظ حقوق املسلمني، يف قليل احلق وكثريه .8

أن ايلمني الغموس ونقض العهد، ال كفارة فيهما؛ ألنهما أعظم وأخطر من أن حتلهما الكفارة، فال بد من اتلوبة انلصوح واتلخلص من حقوق  .9
 .العباد

 املراجع:املصادر و

-ه. 1422سلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن ال1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط-
، دار 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط-ه.  1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه -ه. 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط-ه. 1381الفكر، دمشق، 
تنبيه األفهام -ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

دة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين عم-ه. 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

تاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش، انلارش: رئاسة إدارة ابلحوث اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلف -فتاوى اللجنة ادلائمة -ه. 1408
 .الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -العلمية واإلفتاء 

   (2980) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن مىسعود  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حلف : احللف: تأكيد اليشء بذكر معظم بصيغة خمصوصة، بأحد حروف القسم، ويه: ابلاء، والواو، واتلاء •

رْبٍ : حلف حبس نفسه ىلع فعله •  .يمني صى

 .يقتطع : يأخذ •

 .و فيها فاجر : هو فيها اكذب؛ يِلُْخرجى انلايس واجلاهل؛ فإِنه اإلثم واجلزاء ال يستحقهما إال العامده •

 :فوائد احلديث
كبرية من  -جل وعال-حتريم أخذ أموال انلاس بادلاعوى الفاجرة واأليْمان الاكذبة، وهو من كبائر اذلنوب؛ ألّن ما ترتىّب عليه غضب اهلل  .1

 .الكبائر

دُ اتلقييد )باملسلم( من  .2 اهى  .باب اتلعبري بالغالب، وإال فمثله اذِليمُّ والُْمعى

 .: }ليس كمثله يشء وهو السميع ابلصري{-تعاىل-ىلع وجه يليق جبالهل  -تعاىل-إثبات صفة الغضب هلل  .3

رٍِئ  َتِطُع بَِها َماَل امي ٍ َيقي
َمني َحلََف ىلَعَ يَِمنِي َصِّبي

لٍِم،  ، لَِِقَ اهلل َوُهَو َعلَييِه ُمسي ُهَو فِيَها فَاِجر 
َبان  َغضي

 

Siapa yang bersumpah dengan sumpah 
yang memaksa untuk merebut harta 

seorang Muslim, sedangkan dia berdusta 
dalam sumpahnya tersebut, niscaya ia 

bertemu Allah dalam keadaan Dia murka 
kepadanya. 

 :احلديث .914
مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-اهلل بن مسعوٍد عن عبد 

ْقتىِطُع بها مال امرئ  رْبٍ يى )من حلف ىلع يىِمنِي صى
مسلم، هو فيها فاجر، ليق اهلل وهو عليه غضبان(، 
ونزلت: )إن اذلين يشرتون بعهد اهلل وأيمانهم ثمنا 

 قليال( إىل آخر اآلية".

** 

914. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Siapa yang bersumpah dengan sumpah yang 

memaksa untuk merebut harta seorang Muslim, 

sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya tersebut, 

niscaya ia bertemu Allah sedang Dia murka 

kepadanya." Dalam hal ini turun ayat yang artinya, 

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya 

dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 

harga yang sedikit...". (Ali 'Imrān :77) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث وعيد شديد ملن أخذ مال اْمِرئ بغري حق، 
فاجرة، ويمينه الاكذبة اآلثمة. وإنما أخذه ِبصومته ال

فهذا يلىْقى اهلل وهو عليه غضبان، ومن غضب اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-عليه فهو هالك، ثم تال انليب

هذه اآلية الكريمة، مصداقا هلذا الوعيد األكيد 
 .الشديد من القرآن الكريم

** 

Hadis ini adalah ancaman keras bagi orang yang 

mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak 

dibenarkan. Ia mengambilnya dengan permusuhannya 

yang jahat dan sumpah dustanya. Maka orang ini akan 

bertemu Allah sedang Dia murka kepadanya. 

Barangsiapa dimurkai Allah maka ia akan binasa. 

Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca 

ayat yang mulia ini untuk membenarkan ancaman 

tegas dan keras ini dari Alquran al-Karim. 
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4.  ُ لهل من اإلثم بإاعدة احلقوق ألهلها، فإْن تاب؛ فاتلوبة جتى بُّ ما قبلها، وهو إمجاع رشط العقاب ىلع مرتكب هذه ايلمني، ما لم يتُْب ويىتىحى
 .العلماء

 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -
حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق -ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

تيسري  -ه. 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل  -ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
بة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكت

 .ه1427تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل  -ه. 1426الطبعة: العارشة 
   (2996) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ًلِم ََكِذب ا َمني َحلََف ىلع يَِمنٍي بِِملبٍة غري اإلِ  سي
ا فهو كما قال د    ُمَتَعمِّ

Barangsiapa bersumpah dengan sumpah 
atas nama agama non-Islam secara dusta 

dan sengaja maka sumpah itu berlaku 
seperti yang diucapkannya. 

 :احلديث .915
اِك  حى أنه بايع  -ريض اهلل عنه-عن ثابِت بْن الضه

حتت الشجرة، وأن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
من حلف »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ًدا فهو كما  مِّ ىلع يمني بملة غري اإلسالم، اكذبا ُمتىعى
بى به يوم القيامة،  قال، ومن قتل نفسه بيشء ُعذِّ

ايىة: « وليس ىلع رجل نىْذٌر فيما ال يملك يِف ِروى ولىْعُن »وى
تِْلهِ  قى ِذبىًة  من»ويف رواية: «. املؤمِن كى ادهىعى دىْعوىى اكى

ى بها لم يىزِْدُه اهلُل  رثه  «.إال قِلهةً  -عزه وجل-يِلىتىكى

** 

915. Hadis: 

Dari Ṡābit bin Aḍ-Ḍaḥḥāk -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa 

dia berbaiat kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa 

sallam- di bawah pohon Ridwan dan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam- bersabda, “Barangsiapa 

bersumpah dengan sumpah atas nama agama non-

Islam secara dusta dan sengaja maka sumpah itu 

berlaku seperti yang diucapkannya; barangsiapa 

bunuh diri dengan sesuatu maka kelak di hari kiamat 

akan disiksa dengannya; dan seseorang tidak boleh 

bernazar dengan sesuatu yang tidak dimilikinya.” 

Dalam sebuah riwayat, “Melaknat orang Mukmin sama 

saja dengan membunuhnya.” Dalam riwayat lainnya, 

“Barangsiapa mendakwa dengan dakwaan dusta untuk 

memperkaya diri maka Allah tidak menambahkannya 

kecuali kemiskinan”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أحد املبايعني -روى ثابت بن الضحاك األنصاري 
عن انليب  -حتت الشجرة بيعة الرضوان يوم احلديبِية

أنه قال ما معناه: من حلف  -صىل اهلل عليه وسلم-
يعة اإلسالم، كأن يقول: هو يهودي ىلع يمني بغري رش

أو نرصايّن، أو هو جمويس، أو هو اكفر أو بريء من اهلل 
ورسوهل إن اكن كذا وكذا، متعمًدا اكذبًا يف يمينه، فهو 
كما نسب نفسه إيله من إحدى امللل الاكفرة. ومن 
قتل نفسه بيشء، كسيف، أو سكني، أو رصاص، أو 

يوم القيامة. ومن غري ذلك من آالت القتل، ُعذب به 
نذر شيئاً لم يملكه كأن ينذر عتق عبد فالن، أو 
اتلصدق بيشء من مال فالن، فإن نذره الغ لم 
ينعقد؛ ألنه لم يقع موقعه، ولم حيل حمله. ومن لعن 
مؤمنا، فكأنما قتله، الشرتاك الالعن والقاتل بانتهاك 

، واكتساب اإلثم، واستحقاق -تعاىل-حرم اهلل 
تكرب وتكرث بادلاعوى الاكذبة اليت العذاب. ومن 

ليست فيه، من مال أو علم أو نسب أو رشف أو 
منصب أو غريها، مريدا بذلك اتلطاول، لم يزده اهلل 

** 

Ṡābit bin Aḍ-Ḍaḥḥāk Al-Anṣārī -salah seorang peserta 

Baiat Riḍwan pada saat Hudaibiyah- meriwayatkan dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, bahwa beliau 

bersabda yang penjelasannya sebagai berikut, 

"Barangsiapa bersumpah dengan selain syariat Islam, 

seperti mengucapkan bahwa ‘Dirinya Yahudi’, ‘Dirinya 

Nasrani’, Dirinya Majusi’, Dirinya kafir’, atau ‘Dia 

berlepas diri dari Allah dan Rasul-Nya jika dia seperti 

ini dan itu’, dan dia mengucapkannya secara sadar dan 

dusta dalam sumpahnya ini, maka berarti ia seperti 

yang ada dalam muatan sumpahnya, yaitu memeluk 

salah satu agama bukan Islam tersebut. Barangsiapa 

bunuh diri dengan suatu alat, seperti pedang, pisau, 

pistol atau alat mematikan lainnya maka dengan alat itu 

pula dia kelak di hari Kiamat akan disiksa. Barangsiapa 

yang bernazar dengan sesuatu yang bukan miliknya, 

seperti bernazar akan memerdekakan budak milik 

orang lain, atau bernazar menyedekahkan harta 

temannya maka nazarnya itu tidak sah, karena tidak 

pada tempatnya. Barangsiapa yang melaknat seorang 

Mukmin maka sama saja dengan membunuhnya, 

karena ada kesamaan antara orang yang melaknat 

dengan pembunuh, yaitu keduanya sama-sama 

merusak hal yang menjadi hak Allah -Ta'ālā-, juga 

masing-masing mendapatkan dosa dan berhak 
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  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اِك  اتلخريج: حى   -ريض اهلل عنه-ثابُِت ْبُن الضه
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بملة غري اإلسالم : كأن يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نرصاين أو بريء من اإلسالم •

 .القتل إزالة للحياة الفانيةكقتله : يف إزالة احلياة؛ فإن اللعنة داعء بإزالة احلياة ابلاقية، كما أن  •

 :فوائد احلديث
 .تغليظ اتلحريم ىلع من حلف برشيعة غري اإلسالم .1

 .حتريم قتل اإلنسان نفسه، فإن إثمه كإثم القاتل لغريه، ويعًذب بما قتل به نفسه، فإن اجلزاء من جنس العمل .2

 .أن لعن اإلنسان كقتله يف املشاركة يف اإلثم، وإن لم يستويا يف قدره .3

ر بها انلاس، أو يديع معرفته لعمل، يلتوىل حتريم اداعء اإلن .4 سان ما ليس فيه، من علم، أو نسب، أو شجاعة، أو غري ذلك، خصوًصا ملن غى
 .وظيفته، فلك هذا حرام، ومن فعله رياء وتكربا، لم يزده اهلل تعاىل إال ِذلة، فاجلزاء من جنس العمل

 .ة وقربة، وال يتقرب فيما ال يترصف فيهأن انلذر ال ينعقد فيما ال يملكه انلاذر، فإن انلذر طاع .5

ظاهر قوهل يف احلديث: )فهو كما قال( أن احلالف بغري ملة اإلسالم خيرج من اإلسالم، وهذا من الكفر األصغر، وأن قوهل )لعن املؤمن  .6
 .وانتفاء موانعه كقتله( أن إثم الالعن والقاتل سواء. والواجب يف هذه انلصوص: أنه البد يف وقوع الوعيد من وجود أسبابه

 املراجع:املصادر و

اإلملام برشح عمدة  -3صحيح مسلم، ط دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.  -2ه.  1422صحيح ابلخاري، دار طوق انلجاة ط  -1
بيح بن تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حتقيق: حممد ص -4ه. 1381األحاكم إلسماعيل األنصاري.ط دار الفكر، بدمشق، الطبعة األوىل 

تأسيس األحاكم للنجيم،   -5م.  2006 - ـه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة،  -حسن حالق، نرش: انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 
 .ه1427ط دار املنهاج، 

   (2995) الرقم املوحد:

إال ذلهًة وحقارة،؛ ألنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه، 
 .فجزاؤه من جنس مقصده

mendapatkan siksa. Barangsiapa yang 

menyombongkan diri dan banyak mengklaim sesuatu 

yang tidak dimilikinya, seperti harta benda, ilmu, nasab, 

kemuliaan, pangkat atau lainnya dengan klaim yang 

dusta dengan tujuan menghina dan meremehkan 

sesama, maka Allah tidak akan menambahkan 

untuknya kecuali kehinaan dan kerendahan, karena dia 

hendak mengangkat status dirinya dengan sesuatu 

yang tidak dimilikinya sehingga balasannya adalah 

sesuai tujuannya. 
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َنا، وبمحمد  َمني َريِضَ باهلل َرببا ، وباإلسًلم ِديي
  رسوال، وَجَبتي هل اجلنة

Siapa yang ridha kepada Allah sebagai 
Tuhan, Islam sebagai agama dan 

Muhammad sebagai rasul, maka ditetapkan 
baginya surga. 

 :احلديث .916
أن رسول اهلل  -هلل عنهريض ا-عن أيب سعيد اخْلُْدِري 

بًّا، »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم- ْن رىيِضى باهلل رى مى
بىْت هل اجلنة ، «وباإلسالم ِدْيًنا، وبمحمد رسواًل، وجى

ه يا رسول اهلل،  ى ا يلعى ِعْدهى
ى
عىِجبى هلا أبو سعيد، فقال: أ فى

ا عليه، ثم قال:  دىهى اعى
ى
بْد »فىأ ُع اهلل بها العى ْخرىى يىْرفى

ُ
وأ

تىنِي كما بني  مائة ة يف اجلنة، ما بني لك دىرىجى دىرىجى
قال: وما يه يا رسول اهلل؟ قال: « السماء واألرض

ِبيل اهلل» ِبيل اهلل، اجلهاد يف سى  «.اجلهاد يف سى

** 

916. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfu', "Siapa yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, 

Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul, 

maka ditetapkan baginya surga." Abu Said heran 

dengan hal ini lalu berkata, "Ulangilah untukku, wahai 

Rasulullah?" Beliau pun mengulanginya lalu bersabda, 

"Ada amalan yang lain, Allah mengangkat dengannya 

seratus derajat di surga. Jarak antara dua derajat 

seperti jarak antara langit dan bumi." Abu Said 

bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau 

bersabda, "Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ْن آمن باهلل ربها وباإلسالم ِدينا  معىن احلديث: أن مى
رسواًل وجبت هل  -صىل اهلل عليه وسلم-وبمحمد 

اجلنة. ويف رواية عند أمحد: "يا أبا سعيد ثالثة من 
قاهلن: دخل اجلنة" قلت: ما هن يا رسول اهلل؟ قال: 

"من ريض باهلل ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد رسوال".    
هذه  -ريض اهلل عنه-فلما سمع أبو سعيد اخلدري 

ب هلا  -صىل اهلل عليه وسلم-املقولة من انليب  تىعىجه
أن يعيدها  -صىل اهلل عليه وسلم-وطلب من انليب 

دها عليه،  عليه الصالة -عليه مرة أخرى، فأاعى
ْخرىى" أي من أعمال الرِبِّ -والسالم

ُ
، ثم قال هل: "وأ

ُع ا ة يف اجلنة، والطااعت " يىْرفى بْد مائة دىرىجى هلل بها العى
تىنِي كما بىنْي السماء واألرض". فانليب  ما بىنْي لك دىرىجى

أخربه أن هناك عماًل يرفع  -صىل اهلل عليه وسلم-
اهلل به صاحبه يف اجلنة مائة درجة، ولم خيربه بذلك 

ألجل  -ريض اهلل عنه-ابتداء؛ يلتشوق هلا أبوسعيد 
علمها بعد اإلبهام اكنت أوقع يف  أن يسأل عنها، فإذا

صىل اهلل -نفسه، فقال: وما يه يا رسول اهلل؟  قال 
ِبيل -عليه وسلم ِبيل اهلل، اجلهاد يف سى : " اجلهاد يف سى

اهلل". فاملجاهد مع كونه من أهل اجلنة، إال أن مزنتله 
أرفع من غريه ممن آمن باهلل ربها وباإلسالم ِدينا 

** 

Makna hadis: Sesungguhnya orang yang beriman 

kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, 

dan Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebagai 

rasul, maka ditetapkan baginya surga. Dalam satu 

riwayat Ahmad disebutkan, "Wahai Abu Said, siapa 

saja mengucapkan tiga hal ini, niscaya dia masuk 

surga." Aku bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" 

Beliau bersabda, "Siapa yang ridha kepada Allah 

sebagai tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad 

sebagai Rasul." Saat Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 

'anhu- mendengar perkataan tersebut dari Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia merasa 

heran terhadap perkataan itu dan meminta kepada 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

mengulanginya sekali lagi. Beliau pun mengulanginya 

lalu bersabda kepadanya, "Dan ada amalan yang lain" 

yaitu berbagai amal kebajikan dan ketaatan. "Allah 

mengangkat dengan perkataan itu seratus derajat di 

surga. Jarak antara dua derajat seperti antara langit 

dan bumi." Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengabarkan kepadanya bahwa selain itu ada 

amalan yang membuat Allah mengangkat pelakunya 

seratus derajat di surga. Awalnya beliau tidak 

memberitahukan hal itu, agar Abu Said -raḍiyallāhu 

'anhu- menjadi penasaran lalu menanyakannya. Jika 

dia mengetahuinya setelah disembunyikan, tentu itu 

akan lebih mengena (membekas) pada dirinya. Ia 

bertanya, "Apakah amalan itu, wahai Rasulullah?" Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:
  واملواعظ < صفات اجلنة وانلارالفضائل واآلداب < الرقائق 

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: ثبتت وجبت •

 :فوائد احلديث
 .أن دخول اجلنة باإليمان واتلفاضل فيها باألعمال .1

 .تعظيم أمر اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل .2

 .رفعة مزنلة املجاهد يف اجلنة .3

د، وللمجاهدين مائة درجة منها .4  .يف اجلنة درجات ال حتىص، ومنازل ال ُتعى

 .سبابهملعرفة اخلري، وأبوابه وأ -صىل اهلل عليه وسلم-حمبة أصحاب رسول اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

ه.   صحيح مسلم، تأيلف: مسلم 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، 
ن املشايخ، انلارش: بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع م

م. انلهاية 1997 -ه 1418ه.  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش: 1397مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
 .م1979 - ـه1399بريوت،  -ة العلمية حممود حممد الطنايح، املكتب -يف غريب احلديث واألثر، جمد ادلين ابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

   (4193) الرقم املوحد:

رسوال ولم جياهد يف  -وسلم صىل اهلل عليه-وبمحمد 
وكرمه  -تعاىل-سبيل اهلل تعاىل، وهذا من فضل اهلل 

للمجاهدين يف سبيله، فلما جادوا بأنفسهم يف سبيل 
أكرمهم اهلل تعاىل وأنزهلم يف اجلنة أفضل  -تعاىل-اهلل 

 .املنازل وأىلع ادلرجات، واجلزاء من جنس العمل

"Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah." Seorang 

mujahid meskipun termasuk ahli surga, hanya saja 

kedudukannya lebih tinggi dari orang lain yang beriman 

kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, 

dan Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebagai 

Rasul, namun tidak berjuang di jalan Allah -Ta'ālā-. Ini 

adalah karunia Allah -Ta'ālā- dan kedermawanannya 

kepada orang-orang yang berjihad di jalanNya. Saat 

mereka mendermakan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah -

Ta'ālā-, maka Allah memuliakan mereka dan 

menempatkannya dalam surga di tempat yang paling 

utama dan derajat yang tinggi. Balasan itu pasti sesuai 

dengan jenis amal. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < محل امليت ودفنه اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .وصحيح مسلم صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ةى ويه امليت • ةى : من حرض اجْلىنىازى ِهدى اجْلىنىازى ْن شى  .مى

 ، ََناَزةَ حىت يصىلب عليها فله قرِيَاط 
ي
َمني َشِهَد اجل

ومن َشِهَدها حىت تدفن فله قرِيَاطان، قيل: وما 
 الِقريَاَطاِن؟ قال: مثل اجلبلني العظيمني

 

Barangsiapa menghadiri jenazah hingga ia 
menyalatkannya maka ia mendapatkan 

(pahala) satu qirāṭ, dan barangsiapa 
menghadirinya sampai jenazah di kubur 
maka ia mendapatkan (pahala) dua qirāṭ. 

Ditanyakan, "Apakah dua qirāṭ itu?" Beliau 
menjawab, "Seperti dua gunung yang 

besar". 

 :احلديث .917
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ةى حىت يصىله »قال:  -اهلل عليه وسلم ْن شهدى اجْلىنىازى مى
عليها فله قِريىاٌط، ومن شهدها حىت تُدفن فله 
اِن؟ قال: مثل اجلبلني  قِريىاطان، قيل: وما الِقريىاطى

ُحدٍ »وملسلم: «. العظيمني
ُ
 «.أصغرهما مثل أ

** 

917. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi –

shallallahu `alahi wa sallam-, “Barangsiapa menghadiri 

jenazah hingga ia menyalatkannya maka ia 

mendapatkan (pahala) satu qirāṭ, dan barangsiapa 

menghadirinya sampai jenazah di kubur maka ia 

mendapatkan (pahala) dua qirāṭ." Beliau ditanya, 

"Apakah dua qirāṭ itu?" Beliau menjawab, "Seperti dua 

gunung yang besar." Dalam riwayat Muslim 

disebutkan, "Paling kecil dari keduanya adalah seperti 

Uhud." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لطيف بعباده، ويريد أن يهيئ  -تبارك وتعاىل-اهلل 
هلم أسباب الغفران، وذلا ورد احلضه ىلع الصالة ىلع 
اجلنازة وشهودها، ألن ذلك شفاعة تكون سبباً 
للرمحة. فجعل ملن صىله عليها قرياطا من اثلواب، 

من  وملن شهدها حىت تدفن قرياطاً آخر، وهذا مقدار
يِف  اثلواب عظيم ومعلوم قدره عند اهلل تعاىل. فلما خى

به انليب  -رىيض اهلل عنهم -ىلع الصحابة -مقداره، قره
إىل أفهامهم، بأن لك قرياط  -صىل اهلل عليه وسلم

مثل اجلبل العظيم، ملا فيه من القيام حبق أخيه املسلم 
وادلاعء هل واتلذكري باملآل وجرب قلوب أهل ابليت 

 .ا من املصالحوغريه

** 

Allah -Tabāraka wa Ta'ālā- Maha Lembut pada hamba-

hamba-Nya, dan Dia menyiapkan sebab-sebab 

ampunan untuk mereka. Makanya, Allah menganjurkan 

untuk menyalatkan dan menghadiri jenazah, karena itu 

sebagai syafaat untuk mayit dan menjadi sebab 

mendapatkan rahmat. Allah memberi pahala satu qirāṭ 

bagi orang yang menyalatkannya dan satu qirāṭ lain 

bagi orang yang menghadirinya sampai dimakamkan. 

Ini jumlah pahala yang besar dan diketahui kadarnya di 

sisi Allah -Ta'ālā-. Karena para sahabat -raḍiyallāhu 

'anhum- tidak memahami besar pahala ini, maka Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memudahkan mereka 

memahaminya dengan memberikan gambaran setiap 

qirāṭ seperti gunung yang besar. Demikian ini karena 

perbuatan tersebut termasuk menunaikan hak saudara 

sesama Muslim, mendoakannya, mengingatkan 

akhirat, dan menghibur duka hati keluarganya serta 

maslahat-maslahat lainnya. 
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اٌط : مقدار عظيم من األجر مثل اجلبل •  .قِريى

 .حىت تُدفن : يُفرغ من دفنها •

 .شمايل املدينة وقعت عنده الغزوة املشهورة أحد : جبل يف •

 :فوائد احلديث
 .الفضل العظيم يف الصالة ىلع اجلنازة وتشييعها حىت تدفن .1

 .أنه حيصل للمصيل واملشيع حىت تدفن ثواب ال يعلم قدره إال اهلل تعاىل .2

 .أن يف الصالة ىلع امليت وتشييع جنازته إحساناً إىل امليت وإىل املصيل واملشيع .3

 . امليت، حيث حض ىلع تكثري الشفعاء هل بأجر من عندهفضل اهلل تعاىل ىلع .4

 .أن مقدار اثلواب ىلع قدر األعمال اليت يقوم بها العبد، فقد جعل للمصيل قرياطاً، وللمصيل واملشيِّع، قرياطني .5

 .حيث أثاب من اتبع جنازته أو حرض دفنه -كرامة املسلم ىلع اهلل تعاىل .6

 .إيمانًا واحتسابًا أن هذا الفضل حيصل ملن اتبع اجلنازة .7

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني،  2006 - ـه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 
عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، ه. صحيح ابلخاري، أليب 1426طبعة مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء 1422حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
الطبعة األوىل. عمدة األحاكم من الكم خري األنام - مرص -القاهرة -املنهاج دار -انلجيم حيىي بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –الرتاث العريب 

 .(2صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، )ط
   (5397) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من صىل صالة الصبح : أي صالها مجاعة يف وقتها •

 .يف ذمة اهلل : يف عهده وأمانته •

 .يكبه : يلقيه •

 :فوائد احلديث
 .بيان أهمية صالة الفجر وفضيلتها .1

 .لصبحاتلحذير الشديد من اتلعرض بسوء ملن صىل ا .2

 .احلفاظ ىلع حدود اهلل وحرماته سبب يف حفظ اهلل للعبد وعونه .3

 املراجع:املصادر و

رسالة، ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب، بدون تاريخ. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة ال
ه. بهجة انلاظرين رشح 1426عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  م. رشح رياض الصاحلني، البن1987 - ـه1407الطبعة: الرابعة عرش، 

بيِح  ِة اهللِ فًل َمني َصىلب صًلةَ الصُّ فهو يف ِذمب
ءٍ  تِِه بََِشي لَُبنبُكُم اهلُل ِمني ذِمب   َيطي

Siapa salat subuh maka dia berada dalam 
jaminan Allah. Oleh karena itu jangan 

sampai Allah menuntut sesuatu kepada 
kalian dari jaminan-Nya 

 :احلديث .918
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن جندب بن عبد اهلل 

ىله صالةى »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول ْن صى مى
ِتِه  ْطلُبىنهُكُم اهلُل ِمْن ِذمه ِة اهلِل فال يى بِْح فهو يف ِذمه الصُّ
ٍء يُْدِرْكُه، ُثمه  ْ ِتِه بيِشى ْطلُبُْه ِمْن ِذمه ْن يى إِنهُه مى

ٍء، فى ْ بيِشى
نهمى  هى  .«يىُكبُُّه ىلع وىْجِهِه يف نىاِر جى

** 

918. Hadis: 

Dari Jundub bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhu-, secara 

marfū', (Nabi bersabda), “Siapa salat subuh maka dia 

berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan 

sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari 

jaminan-Nya. Karena siapa yang Allah menuntutnya 

dengan sesuatu dari jaminan-Nya, maka Allah pasti 

akan menemukannya, dan akan menelungkupkan 

wajahnya ke dalam neraka jahannam.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من صىل صالة الصبح فقد دخل يف عهد اهلل فكأنه 
وجّل أن ال يصيبه أحد بسوء، فال حتل معاهد هلل عّز 

أذيته من أحد؛ ألن أذيته تعترب يف احلقيقة اعتداء ىلع 
اهلل ونقًضا ألمانه اذلي وهبه هلذا املصيل، ومن نقض 
عهد اهلل واعتدى عليه فقد عرض نفسه ملحاربة 

 .اهلل، واهلل ينتقم ملن أوذي وهو يف جواره وأمانه

** 

Siapa yang melaksanakan salat shubuh, maka ia 

sudah masuk ke dalam jaminan Allah, seakan-akan dia 

membuat perjanjian dengan Allah -'Azza wa Jalla- 

bahwa tidak ada orang yang akan mencelakainya. Jadi 

tidak seorangpun boleh mengganggunya, karena 

tindakan menyakitinya dianggap pelanggaran terhadap 

Allah dan pembatalan terhadap jaminan rasa aman 

dari-Nya yang telah diberikan-Nya kepada orang yang 

salat ini. Orang yang telah melanggar janji Allah dan 

melancangi-Nya maka dia telah menyiapkan dirinya 

untuk memerangi Allah. Allah akan menuntut balas 

untuk orang yang disakiti, karena orang tersebut ada 

dalam perlindungan dan keamanan-Nya. 
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ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، 1418رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 
 .بريوت

   (5435) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دات < الصيام < فضل الصيامالفقه وأصوهل < فقه العبا اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
قا  • نْدى  : هو بمثابة احلفرة املستديرة  حول أسوار املدينة واملعىن اكن بينه وبني انلار حاجزخى

 :فوائد احلديث
 .فضل الصوم يف سبيل اهلل تعاىل .1

 املراجع:املصادر و

ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
ر بن ياسني الفحل، ه. رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماه1422القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

ه.   سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب 1428الطبعة األوىل، 
نية، ال يوجد بها بيانات نرش.            ه.    ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتو1395احلليب، الطبعة اثلانية، 

 .ه1421صحيح الرتغيب والرتهيب، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف، الطبعة اخلامسة، 
   (4197) الرقم املوحد:

ا يف َسبِيل اهلل َجعل اهلل بينه وَبنيي  َمني صام يوم 
  انلِّار َخنيَدق ا كما بني السماء واألرض

Barangsiapa melakukan puasa satu hari di 
jalan Allah, pasti Allah menjadikan 

diantara dirinya dan api neraka satu parit 
yang luasnya seperti antara langit dan 

bumi. 

 :احلديث .919
ْن صام »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة  مى

قًا  نْدى عل اهلل بينه وبىنْي انلِّار خى ِبيل اهلل جى يوًما يف سى
 «.كما بني السماء واألرض

** 

919. Hadis: 

Dari Abu Umamah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu', 

"Barangsiapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah, 

pasti Allah menjadikan diantara dirinya dan api neraka 

satu parit yang luasnya seperti antara langit dan bumi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-من صام يوًما يف سبيل اهلل، يُريد بذلك ثواب اهلل 
قًا" أي حجابًا  -عاىلت نْدى عل اهلل بينه وبىنْي انلِّار خى "جى

ة، قىْدرُها: "كما بىنْيى  ِديدى شديًدا ومانًعا بعيًدا بمسافة مى
السماء واألرض" أي مسافة مخسمائة سنة، كما يف 

، -ريض اهلل عنه-حديث العباس بن عبد املطلب 
فقال: "  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: "كنا عند انليب 

درون كم بني السماء واألرض"؟ قلنا: اهلل أعلم أت
 ."ورسوهل، قال: "بينهما مسرية مخسمائة سنة

** 

Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah dengan 

cita mendapatkan pahala dari Allah -Ta'ālā-, "niscaya 

Allah menjadikan satu parit antara dirinya dengan 

neraka," yakni, tabir yang kokoh dan penghalang yang 

jauh dengan jarak yang membentang, ukurannya, 

"sejauh antara langit dengan bumi." Yakni, jarak lima 

ratus tahun. Sebagaimana dalam hadis Al-Abbas bin 

Abdil Muthalib -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Kami 

sedang berada di sisi Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Tahukah kalian 

jarak antara langit dengan bumi?" Kami jawab, "Allah 

dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda, 

"Jarak antara keduanya sejauh perjalanan lima ratus 

tahun." 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

يِن  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلُهى
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فليس منا : ليس من أهل هدْينىا وُسنتنا •

 :فوائد احلديث
يم ثم تركه بغري عذر .1  .التشديد العظيم ىلع من تىعلهم الره

 .وأسايلب احلرب واستعمال األسلحة ال تتقن إال باتلعلمفنون القتال  .2

 .العلوم العسكرية واجبة ىلع األمة اإلسالمية .3

 .ال حيل للمسلم أن يرتك ما تعلمه من العلوم العسكرية اليت يُذب بها عن ثغور املسلمني، ومن فعل ذلك فقد حلقه اإلثم .4

 املراجع:املصادر و

ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن 1422، بريوت، الطبعة اثلامنة، صحيح مسلم برشح انلووي، حتقيق خليل شيحا، دار املعرفة
م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. املنهاج رشح 2007 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل،  -كثري 

. اتليسري برشح اجلامع الصغري، للمناوي، دار النرش: 1392بريوت، الطبعة اثلانية،  -اث العريب صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، دار إحياء الرت
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. نزهة 1988 -ه 1408الطبعة اثلاثلة،  -الرياض-مكتبة اإلمام الشافيع 

 .ه1407ن ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة م
   (4199) الرقم املوحد:

، ثم تََرَكه، فليس  َ ِمي ِمنبا، أو فقد َمني ُعلَِّم الرب
  َعىَص 

Siapa yang telah diajari memanah lalu 
meninggalkannya, maka ia bukan golongan 

kami, atau dia telah bermaksiat. 

 :احلديث .920
ْن ُعلِّمى »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر مى

ه، فليس ِمنها، أو فقد عىىصى  كى ، ثم تىرى يْمى  «.الره

** 

920. Hadis: 

Dari 'Uqbah bin 'Amir -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu', 

"Siapa yang telah diajari memanah lalu 

meninggalkannya, maka ia bukan golongan kami, atau 

dia telah bermaksiat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لهم الره  يم بالسهام ومثله معىن احلديث: أن من تىعى
الريم بآالت اجلهاد احلديثة، ثم تركه وأهمله، "فليس 
منِّا"، أي ليس من أهل هدْينىا وُسنتنا. "أو قد عىص" 

صىل اهلل عليه -وهذا شك من الراوي، هل قال 
 .": "فليس منِّا أو فقد عىص-وسلم

** 

Makna hadis: "Sesungguhnya orang yang sudah 

belajar memanah dengan anak panah dan hal yang 

serupa adalah memanah dengan alat-alat jihad yang 

modern, lalu meninggalkannya dan mengabaikannya, 

"maka ia bukan golongan kami," yakni, tidak termasuk 

orang yang mengikuti petunjuk dan sunnah kami. "atau 

dia telah bermaksiat." Ini adalah keraguan dari perawi. 

Apakah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, " maka ia bukan golongan kami, atau dia 

telah bermaksiat." 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحاكمها اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .غدا : يعين ذهب غدوة، أي ذهب أول انلهار، وذلك مثل أن يذهب إىل املسجد لصالة الفجر •

 .راح : الرواح يطلق ىلع ما بعد الزوال، مثل اذلهاب إىل صالة الظهر أو العرص •

 .أعده : هيأ •

 .نُزال : الزنل: ما يقدم للضيف من طعام وحنوه ىلع وجه اإلكرام •

 :فوائد احلديث
 .ث ىلع املحافظة ىلع صالة اجلماعة فيهفضل اذلهاب إىل املسجد، واحل .1

 .أعمال العباد ُكها حمصية عند اهلل .2

 .فيه بيان فضل اهلل عز وجل ىلع العبد .3

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

ه. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
 .بريوت –ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 1422ابلايق(، الطبعة: األوىل،  حممد فؤاد عبد

   (5436) الرقم املوحد:

َعدب اهلُل هل يف اجلنِة 
َ
َمني َغَدا إىل املسجِد أو َراَح، أ

  نُُزال  ُُكبَما َغَدا أو َراحَ 

Barang siapa pergi ke masjid pada waktu 
pagi atau sore hari, niscaya Allah 

menyediakan satu tempat untuknya di 
surga setiap kali ia pergi di pagi atau sore 

hari 

 :احلديث .921
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ده »قال:  -عليه وسلم عى
ى
، أ ا إىل املسجِد أو رىاحى دى ْن غى مى

ا أو رىاحى اهلُل هل يف اجلنِة نُزُ  ا غىدى  .«اًل ُُكهمى

** 

921. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Barang siapa pergi ke masjid pada 

waktu pagi atau sore hari, niscaya Allah menyediakan 

satu tempat untuknya di surga setiap kali ia pergi di 

pagi atau sore hari." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من ذهب إىل املسجد أول انلهار أو بعد زوال 
الشمس، سواء للصالة، أو لطلب العلم، أو لغري ذلك 
من مصادر اخلري هيأ اهلل هل جزاءى عمله نُزال يف اجلنة  

 .دُكما ذهب إىل املسج

** 

Orang yang pergi ke masjid di pagi hari atau setelah 

matahari tergelincir, baik untuk salat atau mencari ilmu 

atau berbagai sumber kebaikan lainnya, maka Allah 

menyediakan pahala amalannya itu berupa tempat 

singgah di surga, setiap kali dia pergi ke masjid. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

358 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < آداب اجلهاد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموَسى عبد اَّلله بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ويقاتل محية : احلمية يه األنفة، وتشمل احلمية لعصبية قبلية أو محية حلزب أو مذهب لك هذا يدخل يف احلمية •

 .يقاتل رياًء : الرياء هو إظهار اخلري لقصد الشهرة أو املدح وحنو ذلك •

َمني قَاتََل تِلَُكوَن َُكَِمُة اهلل يِهَ اليُعليَيا َفُهَو يِف 
  َسبِيِل اهلل

Rasulullah -șallāhu 'alaihi wa sallam- 
pernah ditanya mengenai seseorang yang 
berperang karena keberanian, berperang 
karena dendam dan berperang karena ria. 

 :احلديث .922
ُسئِلى »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موَس األشعري

اتِ  -صىل اهلل عليه وسلم-رىُسوُل اهلل  ْن الرهُجِل: ُيقى ُل عى
ِبيِل  يُّ ذىلِكى يِف سى

ى
اتُِل ِريىاًء، أ ُيقى يهًة، وى ِ اتُِل محى ُيقى ًة، وى اعى جى شى

الى رىُسوُل اهلل  قى ْن -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل؟ فى : مى
ِبيِل اهلل ُهوى يِف سى ُة اهلل يِهى الُْعلْيىا، فى ِمى  «.قىاتىلى تِلىُكونى ُكى

** 

922. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -șallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya 

mengenai seseorang yang berperang karena 

keberanian, berperang karena dendam dan berperang 

karena ria, manakah di antara mereka yang berperang 

di jalan Allah?" Rasulullah -șallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjawab, "Orang yang berperang agar kalimat Allah 

menjadi tinggi, maka dialah yang berperang di jalan 

Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن الرجل  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب 
يقاتل اًعداء ادلين، ولكن احلامل هل ىلع القتال هو 
إظهار الشجاعة واإلقدام أمام انلاس. وعن الرجل 
يقاتل محية لقومه، أو لوطنه. ويقاتل اثلالث رياًء أمام 
أنظار انلاس أنه من املجاهدين يف سبيل اهلل 
املستحقني للثناء واتلعظيم. فمن املقاتل يف سبيل اهلل 

 -ة؟ فأجاب صىل اهلل عليه وسلممن هؤالء اثلالث
بأوجز عبارة وأمجع معىن، ويه: أن من قاتل تلكون 
ُكمة اهلل يه العليا، فهو اذلي يف سبيل اهلل، وما عدا 
هذا، فليس يف سبيل اهلل، ألنه قاتل لغرض آخر. 
واألعمال مرتتبة ىلع انليات، يف صالحها وفسادها، 

لنية، صالحاً وهذا اعم يف مجيع األعمال فاألثر فيها ل
 .وفسادا، وأدلة هذا املعىن كثرية

** 

Seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi -șallāhu 

'alaihi wa sallam- mengenai orang yang memerangi 

musuh agama, tetapi motivasinya berperang adalah 

untuk memperlihatkan keberanian dan keperkasaan 

kepada manusia; dan orang yang berperang karena 

ingin membalas dendam untuk kaumnya atau tanah 

airnya; dan yang ketiga berperang karena ria di 

hadapan manusia bahwa dia termasuk pejuang di jalan 

Allah yang pantas memperoleh pujian dan 

penghormatan. Siapakah dari ketiga orang itu yang 

termasuk pejuang di jalan Allah? Nabi -șallāhu 'alaihi 

wa sallam- menjawab dengan ungkapan ringkas dan 

makna yang komprehensif, yaitu bahwa orang yang 

berjuang agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dialah 

pejuang di jalan Allah. Selain itu, tidak dikatakan 

berperang di jalan Allah, karena dia berperang untuk 

tujuan lain. Amal-amal itu tergantung kepada niat 

dalam kebaikan dan kerusakannya. Ini bersifat umum 

dalam semua amal. Dengan demikian, dampak dari 

amal itu tergantung niat dari segi baik dan rusaknya, 

dan dalil mengenai makna ini banyak sekali. 
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 .نب، ويه شدة القلب عند ابلأسيقاتل شجاعة : الشجاعة ضد اجل •

 :فوائد احلديث
 .األصل يف صالح األعمال وفسادها، انلية .1

 .-تعاىل-من قاتل الكفار لقصد الرياء، أو احلمية، أو إلظهار الشجاعة، أو لغري ذلك من مقاصد دنيوية، فليس يف سبيل اهلل  .2

 .-تعاىل-أن اذلي قتاهل يف سبيل اهلل، هو من قاتل إلعالء ُكمة اهلل  .3

وهذا إىل قصد إعالء ُكمة اهلل قصد املغنم يف املرتبة اثلانية، فإنه ال يرض نيته، مادام قىْصد املغنم قد جاء ضمن انلية الصاحلة األوىل، إذا انضم  .4
 .جار يف مجيع أعمال القرب والعبادات

: "من قُِتلى دون -صىل اهلل عليه وسلم-مدافعة األعداء عن األوطان واحلرمات، من القتال يف سبيل اهلل، ومن قتل فيه، فهو شهيد، كما قال  .5
 ."ماهل فهو شهيد.. الخ

 .احلديث دال ىلع وجوب اإلِخالص يف اجلهاد .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، 1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، 1417ققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، لإلمام مسلم بن احلجاج، ح

ه.  تأسيس األحاكم، للنجيم، ط دار املنهاج، 1426الطبعة العارشة،  -لعبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة
بفوائد عمدة األحاكم، البن امللقن، املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية  ه. اإلعالم1427

 .م1997 - ـه 1417السعودية، الطبعة: األوىل، 
   (2969) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
لىبُُه : يه ثياب املقتول وسالحه، ودابته اليت قاتل عليها •  .سى

 .بينة : حجة مثل: وجود شاهد ولو واحًدا •

 :فوائد احلديث
 .ل قتياًل وأقام ىلع قتله إياه بىينًة، فله سلبه اذلي تقدم تعريفهأن من قت .1

 .أن السلب للقاتل، سواء قاهل قائد اجليش قبل القتال أو بعده .2

 .إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع ىلع قتال األعداء .3

 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -1
الرتاث صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء  -2ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

اإلفهام يف  -4م. 1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية  -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
اإلملام برشح عمدة  -5. ه1435رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 

  ًل  هَلُ َعلَييِه بَيَِّنة  فَلَُه َسلَُبهُ َمني َقَتَل قَتِي
Barangsiapa yang membunuh seorang 

musuh (di medan jihad) dan ia mempunyai 
saksi, maka harta orang tersebut menjadi 

miliknya 

 :احلديث .923
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة األنصاري 

عى رىُسول اهلل » رىْجنىا مى إىلى  -صىل اهلل عليه وسلم-خى
ةً -ُحنىنْيٍ  رى ِقصه الى رىُسوُل اهلل -وىذىكى قى صىل اهلل عليه -فى
لىبُهُ -وسلم لىيِْه بىيِّنىٌة فىلىُه سى ُ عى تىلى قىِتياًل هلى ْن قى ا « : مى ىهى قىال
 .ثىالثاً 

** 

923. Hadis: 

Dari Abu Qatādah Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, Kami keluar bersama Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- ke Ḥunain –dan ia menyebutkan 

sebuah kisah-, lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Barangsiapa yang membunuh 

seorang musuh (di medan jihad) dan ia mempunyai 

saksi, maka harta orang tersebut menjadi miliknya.” 

Beliau mengucapkannya tiga kali. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قال يوم حنني: من  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
قتل قتياًل هل عليه شاهد أو ديلل فله سلبه، أي: هل 

أن ثياب املقتول وسالحه، ودابته اليت قاتل عليها، و
أبا قتادة قتل رجاًل، وقال ملن حوهل: إين قتلت رجاًل، 

 .فأقسم ىلع من عرف ذلك أن يشهد يل قاهلا ثالثاً 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda pada hari 

Ḥunain, "Siapa yang membunuh musuh (di medan 

jihad) dan ia memiliki saksi atau bukti maka harta orang 

tersebut menjadi miliknya." Yakni ia berhak 

mendapatkan pakaian orang yang terbunuh tersebut, 

senjatanya dan hewan tunggangan yang ia gunakan 

berperang. Dan bahwasanya Abu Qatādah membunuh 

seseorang lalu ia berkata kepada orang-orang di 

sekitarnya, "Sesungguhnya aku telah membunuh 

seorang musuh maka aku bersumpah terhadap orang 

yang mengetahui hal itu agar bersaksi untukku." Ia 

mengucapkannya tiga kali. 
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تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن  -6ه. 1381األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
 .ه1427، الطبعة: تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج -7م. 2005ه، 1426البسام، دار امليمان، الطبعة: األوىل 

   (2998) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  اتلخريج:
 .ض الصاحلنيريا مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ع انلهاقة • ْ اقى نىاقىة : ما بىنْي احلىلْبىتىنْيِ من رضى  .فُوى

لم فَُواَق  َمني قاتل يف َسبِيل اهلل من رَُجل ُمسي
ا يف َسبِيل  نَاقَة، وَجَبتي هل اجلنة، ومن ُجرح ُجريح 

َبة  فإنها تَِِجء يوم القيامة  اهلل أو نُِكَب نَكي
غَزرِ ما َكنت: لونُ 

َ
َفرَاُن، ورحُيها َكأ ها الزبعي

 َكلِمسك

 

Barangsiapa yang berperang di jalan Allah 
dari seorang laki-laki Muslim meskipun 

waktunya hanya sebentar saja, maka wajib 
baginya mendapatkan surga, dan 

barangsiapa yang terluka di jalan Allah 
atau dia mendapatkan suatu musibah, 

maka luka tersebut akan datang kepadanya 
pada hari kiamat dengan mengeluarkan 

darah yang banyak: warnanya seperti 
warna za’faran dan wanginya seperti wangi 

minyak kasturi. 

 :احلديث .924
صىل اهلل عليه -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن معاذ 

ِبيل»قال:  -وسلم ْن قاتل يف سى اهلل من رىُجل ُمْسلم  مى
ِبيل  بىْت هل اجلنة، ومن ُجرح ُجرًْحا يف سى فُوىاقى نىاقىة، وجى
ِر  غزى

ى
أ اهلل أو نُِكبى نىْكبىًة فإنها تىِِجء يوم القيامة كى

اُن، ورحُيها اكلِمسك رى ْعفى  «.ما اكنت: لونُها الزه

** 

924. Hadis: 

Dari Mu’āż -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, ia bersabda, “Barangsiapa yang 

berperang di jalan Allah dari seorang laki-laki Muslim 

meskipun waktunya hanya sebentar saja, maka wajib 

baginya mendapatkan surga, dan barangsiapa yang 

terluka di jalan Allah atau dia mendapatkan suatu 

musibah, maka luka tersebut akan datang kepadanya 

pada hari kiamat dengan mengeluarkan darah yang 

banyak: warnanya seperti warna za’faran dan 

wanginya seperti wangi minyak kasturi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ما من مسلم يقاتل يف سبيل اهلل ولو بمقدار يسري، 
كمقدار ما بىنْي احللْبىتىني، واملقصود بذلك أن حُتلب 
ع  ِصيل، ثم يرجع إىل الرضى ضع الفى انلاقة ثم ترُتك لريى
صيب يف 

ُ
فيحلبه مرة ثانية؛ إال وجبت هل اجلنة، ومن أ

ن ىلع فرسه فُجرح أو سبيل اهلل تعاىل، كما لو سقط م
رضبة سيف أو غري ذلك ولو اكنت إصابته يسرية، 
زارة، إال  جاء يوم القيامة وجرحه يتصبب منه ادلم بىغى
ران وتفوح منه أطيب الروائح اليت  ْعفى أن لونه لون الزى

 .يه راحئة املسك

** 

Tidaklah seorang Muslim berperang di jalan Allah 

meskipun waktunya sebentar seperti waktu atau tempo 

di antara dua perahan susu -yaitu; jeda waktu antara 

unta diperah susunya kemudian dibiarkan untuk 

menyusui anaknya, kemudian pemerah kembali 

memerahnya untuk yang kedua kalinya-, melainkan 

telah wajib baginya surga. Dan barangsiapa yang 

mendapat musibah di jalan Allah -Ta’ālā- seperti jika 

dia jatuh dari kudanya lalu ia terluka, terkena sabetan 

pedang atau selain itu meskipun sedikit, maka ia akan 

datang pada hari kiamat sedangkan lukanya 

mengalirkan darah dengan deras, namun warnanya 

seperti warna za’faran dan tercium darinya aroma yang 

sangat wangi yaitu wangi minyak kasturi. 
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 .انلهْكبىة : اخلىدش واجلىرح من أثر احلجارة وحنوها •

ِر : أي تىِجء أكرث مما اكنت • غزى
ى
أ  .كى

رى  • ْعفى  .ان : نىبٌْت أمحر اللونالزه

 .الِمْسك : نوع من الطيب يُتخذ من نوع من الغزالن •

 .وجبت : ثبتت •

 :فوائد احلديث
 .فضل اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل .1

ل بالشهيد من حوادث وابتالءات يىأجره اهلل تعاىل عليها وال يضيع عمله .2  .ما حيى

 .اجلهاد وأجره خاص باألمة املسلمة دون غريها .3

ب هل اجلنةأن من قاتل لعصبية أو مح .4  .ية، لم جتى

 .إذا قاتل الاكفر مع املسلمني وقتل لم جتب هل اجلنة؛ ألن من رشوط قبول العمل اإلسالم، وألن احلديث: مقيد بالرجل املسلم .5

 .أن املرأة إذا قاتلت يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء ُكمة اهلل وجبت هلا اجلنة، وتقييد احلديث بالرجل خرج خمرج الغالب .6

 .ركة اليسرية يف اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء ُكمة اهلل جزاؤه اجلنةأن املشا .7

 املراجع:املصادر و

 ادلين حميي حممد: حتقيق داود، أيب سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
ه. مراعة 1426رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة :  رشح. بريوت – صيدا العرصية، املكتبة: نرش احلميد، عبد

م. بهجة انلاظرين رشح رياض 1984 ـه،  1404 -بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة  -املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للمباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية 
ه. 1407. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي

م. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز  2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، 
فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن  -ه. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 1430 إشبيليا, الطبعة األوىل,

م. صحيح 2000 - ـه1412ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، نرش: دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 
 املعجم. 1986 - 1406 اثلانية، الطبعة. حلب - اإلسالمية املطبواعت مكتب. النسايئ سنن. الرياض - املعارف مكتبة األبلاين، –الرتهيب الرتغيب و

 .اثلانية: الطبعة بلنان، – بريوت العريب، الرتاث إحياء دار: نرش الوسيط،
   (4200) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ألضحيةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < ا اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

هِلب ِهًلل ِذي 
ُ
َِبُُه، فإذا أ َمني َكن هل ذِبيح  يَذي

َفارِه  رِه وال من أظي ُخَذنب من َشعي
ي
ة، فًل يَأ احلِجب

 شيئ ا حىت يَُضّحِّ 
 

"Barangsiapa memiliki sembelihan yang 
akan ia sembelih, maka apabila telah 

masuk hilal (bulan sabit) bulan Dzulhijjah 
janganlah ia memotong sedikit pun rambut 

dan kukunya sampai ia berkurban". 

 :احلديث .925
، قالت: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

ُُه، فإذا »: -صىل اهلل عليه وسلم- ْن اكن هل ِذبٌْح يىْذحبى مى
ْعرِه وال من  نه من شى ُخذى

ْ
ة، فال يىأ ِهله ِهالل ِذي احِلجه

ُ
أ

ارِه شيئا حىت  يحِّ أْظفى  «.يُضى

** 

925. Hadis: 

Dari Ummu Salamah Radhiyallahu 'Anha, ia berkata, 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Barangsiapa memiliki sembelihan yang akan ia 

sembelih, maka apabila telah masuk hilal (bulan sabit) 

bulan Dzulhijjah janganlah ia memotong sedikit pun 

rambut dan kukunya sampai ia berkurban". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-خترب أم سلمة 
نَه من أراد أن يضيح أن يأخذ من  -عليه وسلم

شعره أو ظفره شيئا حىت يضيح. فإذا دخل العىرْش من 
ة وأنت تريد أن تضيح أضحية عن نفسك ذي احلِ  جه

أو عن غريك من مالك فال تأخذ شيًئا من شعرك ال 
ارب وال من  انة وال من الشه من اإلبِط وال من العى
الرأس حىت تضيح، وكذلك ال تأخذن شيًئا من الُظفر 

م أو ُظفر ايلد- دى حىت تضيح. ويف رواية  -ُظفر القى
ِه شيًئا" أي مسلم األخرى: "فال يىمىسه من ش ىرشى عره وب

جِله، ال يأخذ شيئا حىت يضيح وذلك احرتام 
لألضحية وألجل أن ينال غري املحرمني ما ناهل 
املحرمون من احرتام الشعور؛ ألن اإلنسان إذا حج 
أو أعتمر، فإنه ال حيلق رأسه حىت يبلغ اهلدي حمله، 

أن جيعل لعباده اذلين لم حيجوا  -عز وجل-فأراد اهلل 
 .روا نصيبًا من شعائر النسكويعتم

** 

Ummu Salamah Radhiyallahu 'Anha mengabarkan 

bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

melarang bagi orang yang hendak berkurban untuk 

memotong sedikit pun rambut atau kukunya sampai ia 

berkurban. Jika sudah masuk sepuluh hari awal 

Dzulhijjah dan engkau ingin menyembelih hewan 

kurban atas nama dirimu atau orang lain dari hartamu, 

maka janganlah memotong sedikit pun dari bulumu; 

bulu ketiak ataupun rambut kemaluan atau kumis atau 

pun rambut kepala sampai engkau berkurban. 

Demikian juga janganlah engkau memotong sedikitpun 

kuku; kuku kaki atau kuku tangan sampai engkau 

berkurban. Dalam riwayat Muslim, "Dia tidak boleh 

merusak sedikit pun rambut (bulu) dan kulitnya," yaitu 

kulitnya. Dia tidak boleh memotong sedikit pun sampai 

ia berkurban. Hal ini sebagai bentuk penghargaan 

terhadap hewan sembelihan dan agar orang-orang 

yang tidak melakukan ihram memperoleh apa yang 

didapatkan oleh orang-orang yang ihram berupa 

penghormatan terhadap perasaan. Sebab, orang yang 

melaksanakan ibadah haji atau umrah, ia tidak 

memotong rambutnya sampai binatang sembelihan 

sampai ke tempatnya. Karena itu, Allah 'Azza wa Jalla 

ingin mengikutkan hamba-hamba-Nya yang tidak 

melaksanakan ibadah haji atau umrah sebagian dari 

ritual ibadah haji. Syarah Riyadhush Shalihin, karya 

Ibnu Utsaimin, (6/450). 
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 :معاين املفردات
 .اذلبْح : بكرس اذلال: ما يذبح يف األضايح من بهيمة األنعام •

نه  • ُقصه نه : ال يى ُخذى
ْ
 .ال يىأ

 :فوائد احلديث
 .نيه من أراد األضحية ورأى هالل ذي احلجة أن يأخذ شيئا من أظفاره وشعره .1

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1. رياض الصاحلني للنووي، ط2ه. 1415ار ابن اجلوزي، ادلمام، ، د1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط .1
، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار 4. رياض الصاحلني، ط3ه.  1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 5ه. 1426ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، . رشح رياض الصاحلني  للشيخ 4ه. 1428الريان، بريوت، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط6ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

   (8954) الرقم املوحد:
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  فضل اجلهاد الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الغزو : اجلهاد يف سبيل اهلل •

ْغُز : أي : باخلروج هل • ىْم يى ْن ل  .مى

ِزًيا : أي : ييُهء هل أسباب سفره • ْز اغى  .جُيىهِّ

ِزًيا يف أهله ِبري : يقوم بما اكن يفعله من • ْلُْف اغى  .قضاء مصاحلهم خيى

 .بقارعة : بمصيبة أو داهية تقرعه •

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من تعجيل العقوبة ىلع ترك اجلهاد .1

 .الغزاة جتهزي أو الغزو يف املشاركة ىلع –وسلم عليه اهلل صىل–حث انليب  .2

 .املجتمع املسلم جمتمع اتلاكفل واتلعاون ىلع الرب واتلقوى؛ ألنه اكبلناء يشد بعضه بعضاً  .3

 .وجوب حفظ اجلبهة ادلاخلية للمجتمع املسلم، ومحاية أعراض وأهل املجاهدين يف سبيل اهلل .4

وي خَييلُفي ََغزِي ا يف أهله 
َ
زي ََغزِي ا أ وي جُيَهِّ

َ
ُز أ َمني لَمي َيغي

  ِبري، أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيامة

Barangsiapa yang tidak pernah berperang 
atau tidak pernah mempersiapkan 

keperluan orang yang berperang atau juga 
tidak pernah menjaga dengan baik 

keluarga orang yang berperang, maka Allah 
pasti menimpakan kepadanya bencana 

sebelum hari kiamat". 

 :احلديث .926
ْغُز » مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة  ىْم يى ْن ل مى

ِزًيا يف أهله ِبري، أصابه  ْلُْف اغى ْو خيى
ى
ِزًيا أ ْز اغى ْو جُيىهِّ

ى
أ

 «.يامة اهلل بقارعة قبل يوم الق

** 

926. Hadis: 

Dari Abu Umāmah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Barangsiapa tidak pernah berperang atau tidak 

pernah mempersiapkan keperluan orang yang 

berperang atau juga tidak pernah menjaga dengan baik 

keluarga orang yang berperang, maka Allah pasti 

menimpakan kepadanya bencana sebelum hari 

kiamat". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يف هذا احلديث احلث ىلع الغزو، وبيان العقوبة  
يف ادلنيا قبل اآلخرة ىلع من  -تعاىل-الشديدة من اهلل 

ترك إاعنة املجاهدين ترك اجلهاد يف سبيل اهلل أو 
باملال أو بمساعدتهم يف راعية أهليهم واحلفاظ 
عليهم من بعدهم، فمن ترك القيام بهذه األمور 
أصابته املصائب العظام جراء تقصريه يف نرصة دين 

 .-تعاىل-اهلل 

** 

Dalam hadis ini terdapat perintah berperang dan 

pemberitaan tentang siksaan keras dari Allah di dunia 

sebelum akhirat bagi orang yang meninggalkan jihad di 

jalan Allah, tidak membantu para pejuang dengan 

harta, atau tidak membantu mereka dalam memelihara 

keluarganya dan menjaga mereka setelah 

kepergiannya. Barangsiapa tidak melaksanakan 

semua itu, niscaya akan mendapatkan musibah besar 

karena kelalaiannya dalam menolong agama Allah. 
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 .حتريم ترك اجلهاد وتغليظ عقوبة ذلك .5

 .األمة اليت تتخلف عن اجلهاد وتركن إىل أعدائها يصيبها اذلل واهلوان واخلزي يف ادلنيا قبل اآلخرة .6

 املراجع:املصادر و

ِجْستا  -سنن أيب داود  بريوت سلسلة األحاديث  -ين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا سليمان بن األشعث السِّ
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة 1415الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، 

الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار  ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض1407عرش, 
ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , 1430كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

 .ه. مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري، تأيلف األبلاين، إعداد معزت أمحد 1426الطبعة :  دار مدار الوطن للنرش، الرياض,
   (6403) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

368 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطه
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِحزبه : ما جيعله اإلنسان ىلع نفسه من صالة وقراءة وغريها •

ٍء ِمنه،  بِِه ِمَن الليِل، أو َعني يَشي َمني نَاَم َعني ِحزي
َ َصًَلةِ  هُ ما بنَيي

َ
ِر، ُكتَِب هلُ  َفَقرَأ هي ِر َوَصًَلةِ الظُّ الَفجي

هُ ِمَن الليلِ 
َ
نبَما قَرَأ

َ
 َكأ

 

Barangsiapa tertidur dari hizbnya 
(kebiasaan ṣalatnya) di malam hari atau 

sebagiannya, lalu ia menggantinya di waktu 
antara ṣalat Subuh dan ṣalat Ẓuhur, akan 

ditulis untuknya seolah-olah ia 
mengerjakannya di malam hari. 

 :احلديث .927
ْن »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب  مى

ُه ما 
ى
أ رى قى ٍء ِمنه، فى ْ ْن يشى ْن ِحْزبِِه ِمنى الليِل، أو عى نىامى عى

ُه 
ى
أ ا قىرى مى نه

ى
أ ْهِر، ُكِتبى هُل كى ِة الظُّ الى ْجِر وىصى ِة الفى الى بىنْيى صى

 «.ِمنى الليلِ 

** 

927. Hadis: 

Dari Umar bin Khathab -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfu', "Barangsiapa yang tertidur dari hizbnya 

(kebiasaan ṣalatnya) di malam hari atau sebagiannya, 

lalu ia menggantinya di waktu antara ṣalat Subuh dan 

ṣalat Ẓuhur, akan ditulis untuknya seolah-olah ia 

mengerjakannya di malam hari". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلزب معناه اجلزء من اليشء، ومنه أحزاب القرآن، 
فإذا اكن لإلنسان صالة يصليها يف الليل؛ ولكنه نام 
عنها، أو عن يشء منها فقضاها فيما بني صالة 

يللته، ولكن الفجر وصالة الظهر؛ فكأنما صاله يف 
إذا اكن يوتر يف الليل؛ فإنه إذا قضاه يف انلهار ال يوتر، 
ولكنه يشفع الوتر، أي يزيده ركعة، فإذا اكن من 
اعدته أن يوتر بثالث ركعات فليقض أربعة، وإذا اكن 
من اعدته أن يوتر ِبمس فليقض ستاً، وإذا اكن من 
اعدته أن يوتر بسبع فليقض ثماين وهكذا. وديلل 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-ديث اعئشة ذلك ح
اكن إذا غلبه نوم أو وجع من الليل؛  -اهلل عليه وسلم

صىل من انلهار تنيت عرشة ركعة. وينبه ىلع أن 
القضاء إنما يكون بعد رشوق الشمس وارتفاعها 

 .قدر رمح ئلال يصيل يف وقت انليه

** 

Hizb artinya bagian dari sesuatu. Dari sini digunakan 

istilah hizb-hizb Al-Qur'an. Bilamana seseorang 

memiliki kebiasaan ṣalat yang ia tunaikan di malam 

hari, akan tetapi ia tertidur dari melaksanakannya atau 

sesuatu darinya, lalu ia menggantinya di waktu antara 

ṣalat Subuh dan ṣalat Ẓuhur, maka seolah-olah ia 

mengerjakannya di malam hari. Akan tetapi bila ia 

biasa witir di malam hari (kemudian tertidur); maka 

apabila ia mengqadha'nya di siang hari ia tidak 

melaksanakannya dengan bilangan ganjil, tapi ia 

menggenapkan ṣalat witir ini. Yakni, ia menambahinya 

satu rakaat. Bila kebiasaan dia ṣalat witir 3 rakaat, 

maka ia mengqadha'nya dengan 4 rakaat. Bila 

kebiasaan dia ṣalat witir 5 rakaat, maka ia 

mengqadha'nya dengan 6 rakaat. Bila kebiasaan dia 

ṣalat witir 7 rakaat, maka ia mengqadha'nya dengan 8 

rakaat. Dan demikian seterusnya. Dalilnya adalah 

hadits Aisyah -Radhiyallahu 'anha- bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila ketiduran atau sakit 

di malam hari beliau ṣalat di siang hari sebanyak 12 

rakaat. Penting diingat bahwa qadha' baru dapat 

dilaksanakan selepas matahari terbit dan naik setinggi 

tombak, agar seseorang tidak menunaikan ṣalat di 

waktu terlarang. 
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ثبت أجره إثباتا مثل إثباته عند قراءته هل من الليل •
ُ
 .ُكتب هل كأنما قرأه من الليل : أي: أ

 :فوائد احلديث
اه يف وقتهامل .1  .حافظة ىلع األوراد املرشوعة، ومن فاته ورد بعذر فأِسع ألدائه يف الوقت املذكور اكن هل ثوابه اكمال كما لو أده

 .انلوم يعذر صاحبه وال يعد من املقرصين؛ ألن اتلفريط يف ايلقظة .2

 املراجع:املصادر و

ه. نزهة املتقني  1425خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، ، اعتىن بها: 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط
م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، 1987 - ـه1407رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1يل، طه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلال1426الرياض، الطبعة: 
 .بريوت –فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (5443) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < وجوب الصالة وحكم تاركها اتلصنيف:

 .: رواه الرتمذي وأبو داود-ريض اهلل عنه-ه أبو داود. حديث سربة : روا-ريض اهلل عنه-حديث عبد اهلل  راوي احلديث:

ْمِرو بن العاص  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عى

رْبة بن معبد اجلهين    -ريض اهلل عنه-سى

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .م : مجع ودل، ويطلق ىلع اذلكر واألنىثأوالدك •

 .املضاجع : مجع مضجع، وهو فراش انلوم •

 :فوائد احلديث
سنني، جيب ىلع األويلاء من آباء وغريهم أمر أوالدهم بالصالة، وتعليمهم أحاكمها وأعماهلا ورشوطها وتعويدهم ىلع القيام بها إذا بلغوا سبع  .1

 .تأديبهم ىلع تركها ولو بالرضب وقبل ذلك مستحب، وإذا أتموا العرش سنني ولم يصلوا جاز

 .أول ما يعلم الطفل بعد اتلوحيد من األمور العملية يف اإلسالم الصالة .2

الرضب وسيلة تربوية، وِباصة إذا ترتب عليه منفعة أو دفع مفسدة، وينبِغ أن يكون رضب تأديب غري مربح، وأن جيتنب الوجه وأال  .3
 .رضبات 10يتجاوز 

َناُء َسبيِع ِسننَِي،  بي
َ
ُمُروا أوالَدكم بالصًلةِ وهم أ

 ِ ، وفَرِّقُوا بَييَنُهمي واَضي ٍ
بيَناُء َعرشي

َ
ُبوُهمي عليها، وهم أ

 يف الَمَضاِجعِ 
 

Suruhlah anak-anak kalian untuk 
melaksanakan salat saat mereka berusia 

tujuh tahun. Pukullah mereka untuk 
melaksanakan salat ketika berusia sepuluh 

tahun dan pisahkanlah tempat tidur di 
antara mereka 

 :احلديث .928
ريض اهلل -عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 

: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -عنه
« ، بِْع ِسِننيى ْبنىاُء سى

ى
ُمُروا أوالدىكم بالصالِة وهم أ

قُوا بىيْنىُهْم يف  ، وفىرِّ رْشٍ ْبنىاُء عى
ى
ُبوُهْم عليها، وهم أ وارْضِ

اِجعِ  -سربة بن معبد اجلهين  وعن أيب ثرية«. المىضى
صىل اهلل عليه -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه

ُبوُه »: -وسلم ، وارْضِ بْع ِسِننيى ةى لِسى الى يِبه الصىّ لُِّموا الصه عى
رْشِ ِسِننيى  يِبه »ولفظ أيب داود: «. عليها اْبنى عى ُمُروا الصه

بْعى ِسِننيى   .«بالصالِة إذا بىلىغى سى

** 

928. Hadis: 

Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya -

raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Suruhlah anak-anak 

kalian untuk melaksanakan salat saat mereka berusia 

tujuh tahun! Pukullah mereka untuk melaksanakan 

salat ketika berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah 

tempat tidur di antara mereka!" Dari Abu Ṡariyyah 

Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Ajarkan salat kepada anak ketika berusia 

tujuh tahun dan pukullah ia untuk melaksanakannya 

ketika berusia sepuluh tahun!" Lafaz Abu Dawud, 

"Suruhlah anak untuk salat jika sudah berusia tujuh 

tahun!" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

علموا أوالدكم ذكورا وإناثا الصالة وأمروهم إذا 
أتموا سبع سنني، وارضبوهم ىلع أدائها إذا امتنعوا 

 .عند عرش سنني، وفرقوا بينهم يف الفراش

** 

Ajarkanlah salat kepada anak-anak kalian; laki-laki dan 

perempuan, dan suruhlah mereka untuk melaksanakan 

salat jika sudah berusia tujuh tahun, serta pukullah 

mereka untuk melaksanakannya jika mereka 

menolaknya saat berusia sepuluh tahun! Lalu 

pisahkanlah tempat tidur diantara mereka! 
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 .صحيحة أن صالة الصيب بعد ما عقل .4

يه أن ىلع اآلباء صيانة أوالدهم مما قد يثري الفتنة يف نفوسهم، وخاصة يف دور املراهقة؛ حيث يتأكد ىلع األب أن يبني حرمة كشف العورة، وعل .5
 .يفصلهم عن بعض يف املضاجع، وإذا توفر السكن فيخصص للك ودل حجرة يستقل بها

 املراجع:املصادر و

نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، 
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

 –م. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –مصطىف ابلايب احلليب 
 .م1985 - ـه1405 اثلانية: الطبعة بريوت، – اإلساليم املكتب: نرش لألبلاين، السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء. بريوت

   (5272) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

372 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < اجلهاد < فضل اجلهاد الفقه وأصوهل < فقه العبادات اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

بْس عبد الرمحن بن جرب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-أبو عى
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أغربت : أصابها الغبار •

 :فوائد احلديث
اة من انلار .1  .البشارة للمجاهد بانلهجى

لىقى الُغبار يف قدميه لم تىمىسه انلار .2  .من عى

 .األقدام يف الطااعت وأنها من األعمال الراحبة اليت يستوجب العبد بها رفيع ادلرجاتفضيلة امليش ىلع  .3

 املراجع:املصادر و

ه. اتلنوير رشح اجلامع الصغري، للصنعاين، حتقيق: حممد 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ياض الصاحلني، للنووي، طه. ر1432، دار السالم، 1إسحاق حممد إبراهيم، ط

، حتقيق: 1ه. صحيح ابلخاري، ط1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط
ه. فيض القدير رشح اجلامع الصغري، 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1356، املكتبة اتلجارية الكربى، مرص، 1للمناوي، ط
   (3868) الرقم املوحد:

ُه انلبار َِّببتي قََدَما َعبيٍد يف َسبِيل اهلل َفَتَمسب  Kedua kaki seorang hamba yang berdebu di  ما اغي
jalan Allah tidak akan disentuh api neraka. 

 :احلديث .929
بْس عبد الرمحن بن جرب   -ريض اهلل عنه-عن أيب عى

ما »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل 
ُه انلهار تىمىسه ِبيل اهلل فى بٍْد يف سى ا عى مى هْت قىدى  «.اْغربى

** 

929. Hadis: 

Dari Abu Abs Abdurrahman bin Jabr -raḍiyallāhu 'anhu-

, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Kedua kaki seorang hamba yang berdebu 

di jalan Allah tidak akan disentuh api neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن اذلي خيرج يف طريق يلقاتل يف 
اه يف طريقه اكن ذلك  -تعاىل-سبيل اهلل  مى هت قىدى فاْغربى

ِن  سببا يف وقىايته من انلار، ويف لفظ للبخاري:"مى
ه  ُه اهلل ىلع انلهاراْغربى مى ره اه يف سبيل اهلل حى مى  ."ْت قىدى

** 

Makna hadis: Sesungguhnya orang yang keluar ke 

jalan untuk berperang di jalan Allah -Ta'ālā-, lalu kedua 

kakinya berdebu karenanya, maka hal itu menjadi 

sebab terjaganya dirinya dari api neraka. Dalam satu 

lafal Al-Bukhari disebutkan, "Barangsiapa yang kedua 

kakinya berdebu di jalan Allah, pasti Allah 

mengharamkan orang itu dari neraka." 
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 Aku tidak diperintahkan untuk  ما أمرت بتشييد املساجد
meninggikan bangunan masjid-masjid. 

 :احلديث .930
، قال: قال رسول -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ِمْرُت بِ »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ُ
تىْشِييد ما أ

فىت «املساجد ، قال ابن عباس: لزُتىْخِرُفنهها كما زىْخرى
 ايلهود وانلصارى.

** 

930. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Aku 

tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan 

masjid-masjid.” Ibnu Abbas berkata, "Sungguh kalian 

akan menghiasinya sebagaimana orang-orang Yahudi 

dan Nasrani menghiasinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املراد بتشييد املساجد هنا رفع ابلناء وتطويله، كما 
زخرفته، والزخرفة كما يف قال ابلغوي، واملبالغة يف 

من فعل ايلهود  -ريض اهلل عنهما-الكم ابن عباس 
وانلصارى.  وأما تشييد املسجد وإحاكم بنائه بما 
يستحكم به الصنعة من غري تزيني وتزويق وزخرفة 
فليس بمكروه إذا لم يكن مباهاة ورياء وسمعة؛ ملا 
يف حديث عثمان بن عفان: "من بىن هلل مسجداً بىن 

صىل اهلل -هل مثله يف اجلنة". اكن مسجد انليب  اهلل
باللهنِب، وسقفه باجلريد، وُعُمده خشب  -عليه وسلم

، وملا -ريض اهلل عنه-انلخيل، ولم يزد فيه أبو بكر 
ريض -خنرت خشبه وجريده زمن عمر بن اخلطاب 

، أاعده ىلع بنائه األول، وزاد فيه، وملا اكن -اهلل عنه
زاد فيه زيادة كبرية،  - عنهريض اهلل-يف عهد عثمان 

وبىن جدرانه باألحجار واجلص، وجعل ُعُمده من 
احلجارة، وسقفه الساج، فأدخل فيه ما يفيد القوة، 
وال يقتيض الزخرفة، ولك ما صنعه اكن من باب 
اإلحاكم واتلجصيص من غري تزويق وزخرفة، وأما 
احلجارة املنقوشة فلم يكن نقشها بأمره بل حصلت 

منقوشة، ولم يكن عند اذلين أنكروا  هل كذلك
عليه من الصحابة ديلل يوجب املنع إال احلث ىلع 

وعمر يف بناء  -صىل اهلل عليه وسلم-اتباع ما فعله 
املسجد من ترك الرفاهية، وهذا ال يقتيض منع 

 .التشييد بمعىن إتقان ابلناء وال كراهته

** 

Yang dimaksud dengan “Tasyyīdul-masājid” di sini 

adalah mempermegah bangunannya dan 

memperpanjangnya sebagaimana yang dikatakan oleh 

Al-Bagawī. Adapun meninggikan masjid dan 

memperkokoh bangunannya dengan sesuatu yang 

benar-benar bisa mengokohkannya tanpa menghias, 

memperbagus dan memperindahnya maka bukan 

sesuatu yang makruh (dibenci) jika tidak untuk tujuan 

berbangga-bangga, ria, dan sum'ah sebagaimana 

disebutkan di dalam hadis Usman bin 'Affan, “Siapa 

yang membangun masjid karena Allah maka Allah 

membangunkan untuknya yang semisalnya di surga.” 

Dahulu masjid Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dibuat 

dengan tanah liat, atapnya dari pelepah (kurma), serta 

tiangnya dari batang pohon kurma, dan Abu Bakar -

raḍiyallāhu 'anhu- (ketika menjadi khalifah) tidak 

menambahkan bangunannya. Tatkala batang dan 

pelepah kurmanya lapuk dan roboh pada zaman Umar 

bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu-, dia mengembalikannya 

ke (bentuk) bangunannya yang pertama dan 

menambahkannya (memperluasnya). Pada zaman 

Usman -raḍiyallāhu 'anhu-, dia menambahkan 

(bangunannya) dengan banyak tambahan. Dia 

membangun temboknya dengan batu dan semen, dia 

menjadikan tiangnya dari batu, dan atapnya dari 

genteng. Dia membangunnya dengan sesuatu yang 

bermanfaat untuk kekuatan (bangunan), namun bukan 

merupakan bentuk menghiasinya. Semua yang dia 

buat dalam rangka penguatan dan pengokohan 

(bangunan masjid) tanpa menghias dan memperindah. 

Adapun batu yang tertulis/dipahat maka pahatan itu 

bukan dengan perintahnya, tetapi batu itu didapat 

sudah dalam keadaan terpahat dan bukan berarti para 

sahabat yang mengingkari hal itu merupakan dalil yang 

mewajibkan larangan akan hal itu, akan tetapi hal itu 

hanya merupakan motivasi untuk 
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 فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد الفقه وأصوهل < اتلصنيف:
  العقيدة < الوالء والرباء < التشبه املنيه عنه

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة أو الرخام أو ادلهان •  .بتشييد املساجد : تشييد ابلناء أيًضا بإعالئه وتطويله، ورفع سقوفه، وطالئه باجِلصِّ أو انلُورى

 .لالم للقسم، والزخرفة: لك ما حتصل به الزنية سواء اكن من ذهب أو غريهلزُتىْخِرُفنهها : ا •

 :فوائد احلديث
قول ابن عباس: لزتخرف كما زخرفت ايلهود وانلصارى معابدهم، هذا اإلدراج عن ابن عباس مهم، هل حكم األخبار انلبوية؛ فإنه فيه من  .1

 .أنباء الغيب، فال يكون بالرأي، وقد وقع هذا األمر

مدله ظاهر احلديث  .2  .ىلع حتريم الزخرفة والزتويق يف املساجد؛ ألنهه من عمل أهل الكتاب، والتشبُّه بهم حمره

 زخرفة املساجد من ابلدع يف ادلين، عالوة ىلع ما فيه من املحاذير الرشعية، كـ: اإلِساف يف انلفقة، وإشغال القلوب عن اخلشوع اذلي هو .3
 .روح ولّب العبادة

ه ال يدخل يف انليه عن تشييد املساجد العناية بتوسعتها وإحاكم بنائها يف لك أجزائها، وجتهزيها بكل ما هو من مستلزمات العرص ىلع الوج .4
 .املرشوع

 املراجع:املصادر و

يح للتربيزي، السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. مشاكة املصاب
م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة 1985، املكتب اإلساليم، بريوت، 3حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط

 . ، دار ابن اجلوزي، الرياضه1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423األسدي، مكة ، ط اخلامسة 
   (10898) الرقم املوحد:

mengikuti/meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan Umar dalam 

membangun masjid dengan meninggalkan (sikap) 

bermegah-megahan. Tentunya hal ini tidak 

menunjukkan larangan meninggikan bangunan masjid 

dan dibencinya hal tersebut. 
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ما بال احلائض تقيض الصوم، وال تقيض الصًلة؟ 
فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست ِبرورية، 

ت: َكن يصيبنا ذلك، فنؤمر ولكِن أسأل، فقال
 بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصًلة

 

Kenapa wanita haid harus mengqaḍa` 
puasa dan tidak mengqaḍa` salat? Ia 

(Aisyah) bertanya, "Apakah engkau wanita 
dari golongan Harūriyyah (Khawarij)?" 

Aku jawab, "Aku bukan wanita dari 
golongan Harūriyyah, tetapi aku hanya 
bertanya." Ia (Aisyah) berkata, "Dulu 

ketika kami sedang haid, kami 
diperintahkan untuk mengqaḍa` puasa dan 

tidak diperintahkan untuk mengqaḍa` 
salat". 

 :احلديث .931
 -ريض اهلل عنها-عن ُمعاذة قالْت: سألُت اعئشةى 

ا بىال احلىائِِض تىقيِض »فقلُت:  وم، وال تىقيِض مى الصه
ىسُت  ُروِريٌة أنت؟، فقلت: ل حى

ى
الة؟ فقالت: أ الصه

حِبىُروِريهٍة، ولىكينِّ أسأل، فقالت: اكن يُِصيبُنىا ذلك، 
الىة اء الصىّ ضى ر بِقى وم، وال نُْؤمى اء الصه ضى ر بِقى نُؤمى  «.فى

** 

931. Hadis: 

Dari Mu'āżah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Aku 

bertanya kepada Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-. Aku 

berkata, "Kenapa wanita haid harus mengqaḍa` puasa 

dan tidak mengqaḍa` salat?" Ia (Aisyah) bertanya, 

"Apakah engkau wanita dari golongan Harūriyyah?" 

Aku jawab, "Aku bukan wanita dari golongan 

Harūriyyah, tetapi aku hanya bertanya." Ia (Aisyah) 

berkata, "Dulu ketika kami sedang haid, kami 

diperintahkan untuk mengqaḍa` puasa dan tidak 

diperintahkan untuk mengqaḍa` salat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن السبب  -اريض اهلل عنه-سألت معاذة اعئشة 
اذلي من أجله جعل الشارع احلائضى تقىض أيام 
حيضها اليت أفطرتها، وال تقىض صلواتها زمن 
احليض، مع اشرتاك العبادتني يف الفرضية، بل إن 
الصالة أعظم من الصيام،  اكن عدم اتلفريق بينهما 
يف القضاء، هو مذهب اخلوارج املبىن ىلع الشدة 

أحرورية أنت تعتقدين واحلرج، فقالت هلا اعئشة: 
ُدون؟ فقالت:  دِّ ِدين كما يُشى دِّ مثل ما يعتقدون، وتُشى
لست حرورية، ولكىن أسأل سؤال متعلم مسرتشد، 

صىل -فقالت اعئشة: اكن احليض يصيبنا زمن انليب 
، وكنا نرتك الصيام والصالة زمنه، -اهلل عليه وسلم

بقضاء الصوم وال  -صىل اهلل عليه وسلم-فيأمرنا 
رنا بقضاء الصالة، ولو اكن القضاء واجبًا؛ ألمر يأم

به ولم يسكت عنه، فكأنها تقول: كىف بامتثال أوامر 
 .الشارع والوقوف عند حدوده حكمًة ورشًدا

** 

Mu'āżah pernah bertanya kepada Aisyah -raḍiyallāhu 

'anhā- mengenai sebab yang membuat pembuat 

syariat (Allah) memerintahkan wanita haid untuk 

mengqaḍa` puasa yang dibatalkannya saat haid, dan 

tidak mengqaḍa` salat ketika haid. Padahal keduanya 

sama-sama wajib. Bahkan salat lebih agung dari 

puasa. Tidak adanya pemisahan antara keduanya 

dalam mengqaḍa` merupakan pendapat mazhab 

Khawarij yang berdasarkan kepada sikap keras dan 

mempersulit. Lantas Aisyah balik bertanya kepada 

Mu'āżah, "Apakah engkau wanita dari golongan 

Harūriyyah yang meyakini seperti keyakinan mereka 

(Khawarij), dan bersikap keras sebagaimana sikap 

keras mereka?" Mu'āżah menjawab, "Aku bukan 

wanita dari golongan Harūriyyah, tetapi aku bertanya 

dengan pertanyaan orang yang belajar dan mencari 

petunjuk." Aisyah berkata, "Kami haid pada masa Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan ketika itu kami 

meninggalkan puasa dan salat selama haid. Lantas 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan kami 

untuk mengqaḍa` puasa dan tidak memerintahkan 

kami untuk mengqaḍa` salat. Seandainya mengqaḍa` 

(salat) itu wajib, tentu beliau akan memerintahkannya 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < قضاء الصيام

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا بىال احلىائِِض؟ : ما شأن احلائض؟ •  .مى

 .األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها، وقابليتها للحمل احليض : احليض يف اللغة: السيالن. ويف الرشع: سيالن دم طبييع يعتاد •

وم : تصوم األيام اليت تركت صيامها أيام احليض •  .تىقيِض الصه

ُروِريٌة أنت؟ : استفهام املقصود منه اإلنكار • حى
ى
 .أ

؛ فصار -ريض اهلل عنه-بن أيب طالب  احلىُروِريىة : نسبة إىل بِلة قرب الكوفة، اسمها " حروراء "، خرجت منها أول فرقة من اخلوارج ىلع يلع •
 .اخلوارج يعرفون باحلرورية

 .يُِصيبُنىا ذلك : يصيبنا احليض •

ر : يأمرنا انليب  •  .-صىل اهلل عليه وسلم-نُؤمى

 .الصالة : الصالة يف اللغة: ادلاعء. ويف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم •

وم : يف ال • لغة: اإلمساك عن اليشء. ويف الرشع: اإلمساك عن األكل والرشب وسائر املفطرات من طلوع الفجر اثلاين إىل غروب الشمس؛ الصه
 .-عز وجل-تعبدا هلل 

 :فوائد احلديث
 .حرص السلف ىلع ابلحث يف العلم، وتلمس حكمة الترشيع .1

 .اإلنكار ىلع لك من سأل سؤال تعنُّت وجمادلة .2

 .سرتشادتبيني املعلم ملن طلبه للتعلم واال .3

 .اإلجابة بانلص أوىل؛ ألن اعئشة لم تتعرض للمعىن اذلي سألت عنه السائلة؛ وذلك ألن اإلجابة بانلص أقطع للمعارضة .4

 .االكتفاء بذكر ادليلل الرشيع عن ذكر احلكمة؛ ألن املؤمن يقتنع به حيث إن الرشع متضمن للحكمة بكل حال .5

الة تتكرر لك يوم مخس مرات؛ فيه عبادة مستمرة وحيصل من إاعدتها وقضائها مشقة احلائض تقىض الصيام وال تقيض الصالة؛ ألن الص .6
 .أيضا

 .أمته ىلع يشء من السنة -صىل اهلل عليه وسلم-تقرير انليب  .7

 .كون احلائض ال تقيض الصالة ألجل املشقة، من األدلة اليت تقرر القاعدة اإلسالمية العامة، ويه: )املشقة جتلب اتليسري( .8

 .األمر باليشء مع وجود مقتضيه ديلل ىلع عدم وجوبهأن ترك  .9

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 
ه. تنبيه األفهام 1426ة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة، بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتب

صىل اهلل -ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 
راجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، ، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، م-عليه وسلم

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة 1408مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد 1422ة: األوىل، عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبع
 .ه1423فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (3449) الرقم املوحد:

dan tidak akan mendiamkannya. Seakan-akan Aisyah 

berkata, "Cukuplah bagimu hikmah dan petunjuk 

dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan 

berhenti pada batasan-batasan-Nya." 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

377 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلني اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

ىس بن مالك  اتلخريج: ن
ى
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف 
م، فاشتد قوهل يف ذلك، حىت قال: ْلنتهن صًلته

 عن ذلك، أو تلخطفن أبصارهم.
 

Kenapa ada orang-orang yang mengangkat 
penglihatannya ke arah langit dalam salat 

mereka? Lalu peringatan beliau bertambah 
keras sampai-sampai beliau bersabda, 

"Hendaklah mereka berhenti 
melakukannya atau kalau tidak, niscaya 

akan tersambar pengelihatannya (sehingga 
menjadi buta)"! 

 :احلديث .932
-قال: قال انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ما بىال أقْوىام يىرفعون »: -صىل اهلل عليه وسلم
التهم ماء يف صى ارىهم إىل السه ، فاْشتىده قوهل يف «أبْصى

ىنْ »ذلك، حىت قال:  نه يلى فى ُْخطى تىُهنه عن ذلك، أو تلى
ارُهم  «.أبْصى

** 

932. Hadis: 

Dari Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Kenapa ada 

orang-orang yang mengangkat pengelihatannya ke 

arah langit dalam salat mereka? Lalu peringatan beliau 

bertambah keras sampai-sampai beliau bersabda, 

"Hendaklah mereka berhenti melakukannya atau kalau 

tidak, niscaya akan tersambar pengelihatannya 

(sehingga menjadi buta)."! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إىل ما ينبِغ أن يكون عليه يفيد هذا احلديث 
املصيلِّ يف صالته من لزوم السكينة واخلشوع، ومن 
عالمات خشوع القلب سكون اجلوارح؛ وذللك 

ر انليب  ته من العىبث يف  -صىل اهلل عليه وسلم-حذه أمه
الصالة ورفع ابلىرص فيها إىل السماء؛ ألنه أْمر ُمنىاف 

قامها؛ فإنه املصيلِّ يُ  -تعاىل-نايج ربهه ألدب الصالة ومى
، وهو جتاهه يف قِبلته، فرفع ابلىرص يف هذا املقام إساءة 

دب مع اهلل؛ ذللك بالغ انليب 
ى
 -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ر هؤالء اذلين يرفعون  يف اإلنذار والوعيد، وحذه
أبصارهم إىل السماء أثناء الصالة بأنههم إما أن ينتهوا 

خطف أبْصارُهم، عن ذلك، ويمتنعوا من فعله، أو ستُ 
دوا نِعمة  قى وتؤخذ برسعة؛ حبيث ال يشعرون إال وقد فى

 .ابلىرص؛ جزاء هلم ىلع استهانتهم بشأن الصالة

** 

Hadis ini menunjukkan hal yang seharusnya dilakukan 

oleh orang yang sedang salat, yaitu bersikap tenang, 

fokus dan khusyuk. Pertanda kekhusyukan hati adalah 

ketenangan anggota tubuh. Karenanya, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memperingatkan umatnya 

agar tidak melakukan hal-hal yang tak berguna dan 

mengarahkan pengelihatan ke arah langit dalam salat, 

karena hal-hal ini bertentangan dengan adab dan 

kedudukan salat itu sendiri. Orang yang salat adalah 

sedang bermunajat kepada Allah dan seolah Allah 

tepat di hadapannya. Maka mengangkat pandangan 

dalam kondisi ini sangat tak beradab dengan Allah. 

Untuk itu, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

sangat mengecam kelakuan ini, sampai-sampai beliau 

memberi dua opsi kepada orang-orang yang 

mengangkat pandangan mereka ke arah langit ketika 

salat; mereka menghentikannya dan tidak 

melakukannya lagi atau pengelihatan mereka diambil 

dengan cepat tanpa mereka sadari, sehingga mereka 

kehilangan nikmat pengelihatan sebagai balasan atas 

kecerobohan mereka terhadap urusan salat. 
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 :معاين املفردات
 ما بال : يعين ما شأنهم، ملاذا يرفعون أبصارهم إىل السماء؟ •

 .يف اإلنذار والوعيد -صىل اهلل عليه وسلم-فاْشتىده قوهل : أي: فبالغ انليب  •

ى  •  .نْتىُهنه عن ذلك : من االنتهاء، واملعىن: يلكونن منهم الكف، واالمتناع عن رفع األبصاريلى

ارُهم : اخلطف أخذ اليشء واستالبه برسعة • نه أبْصى فى ُْخطى  .تلى

 :فوائد احلديث
ان احلقِّ وقد لم يىكشف عن الُمخالف؛ ألن املقصود بي -صىل اهلل عليه وسلم-وبيان احلق؛ ألنه  -صىل اهلل عليه وسلم-ُحسن دعوة انليب  .1

رًتا ىلع املخالف وأدىع للقبول  .حصل؛ وألن فيه سى

ديد ىلع من رفع بىرصه إىل السماء يف الصالة .2  .انلهيه األكيد، والوعيد الشه

ال اخلُشوع هو لبُّ الصالة وروُحها، ويكون بالقلب واجلوارح، واذلي يرفع برصه إىل السماء، وجييل نظره هاهنا، وهاهنا، لم خيشع قلبه و .3
 .جوارحه

م شأن الصالة، وأنه جيب ىلع الُمصيلِّ أن يكون فيها ىلع كمال األدب مع اهلل  .4  .-عز وجل-ِعظى

ماء يف الصالة .5 ار ىلع من يرفع رأسه إىل السه  .وجوب اإلنْكى

د به انليب  .6  .ممكن الوقوع -عليه الصالة والسالم-بيان قدرة اهلل؛ ألن ما هده

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
العريب،  ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس بن ابلهويت احلنبيل، انلارش: دار الكتب العلمية. توضيح األحاكم رشح 1423بريوت، الطبعة: 
ة،  م بفقه األحاديث من بلوغ م. تسهيل اإلملا 2003ه، 1423بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسى

م. فتح 2006ه، 1427املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
اء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إِس

ه. منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: عبد القادر األرناؤوط، عين بتصحيحه ونرشه: بشري حممد 1427األوىل 
 .م1990ه، 1410عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، الطبعة: 

   (10883) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه ومالك راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .Di antara timur dan barat adalah kiblat  ما بني املرشق واملغرب قبلة

 :احلديث .933
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْغرِب »: -صىل اهلل عليه وسلم ق والمى رْشِ ما بىنْي المى
 «.قِبْلة

** 

933. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Di 

antara timur dan barat adalah kiblat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رْشِ  ْغرِب قِبْلة" هذا معىن حديث: "ما بىنْي المى ق والمى
أن ما بني ِجهة  -صىل اهلل عليه وسلم-بيان منه 

المىرشق واملغرب قِبْلة للمصلني، وهذا خطاب ألهل 
املدينة ومن وافقهم يف اجلهة؛ ألنهم يقعون شمايل 
الكعبة، فالقبلة بالنِّسبة ألهل املدينة ومن حاذاهم 

بني  من أهل الشام، وأهل جهة الشمال يستقبلون ما
املرشق واملغرب، يعين تكون وجهتهم إىل اجلنوب 
حيث الكعبة، وايلمن وما واالها من جهة اجلنوب 
يتوجهون إىل الشمال بني املرشق واملغرب، أما أهل 
املرشق واملغرب فتكون القبلة بالنِّسبة هلم ما بني 
الشمال واجلنوب؛ ألن اجِلهات األصلية أربع: 

غرب، فإذا اكن املصيله عن الشمال، اجلنوب، الرشق، ال
الكعبة رشقاً أو غرباً  اكنت قبلته ما بني الشمال 
واجلنوب، وإذا اكن عن الكعبة شمااًل أو جنوباً اكنت 
قبلته ما بني املرشق واملغرب . وهذا من تيسري اهلل 
تعاىل ىلع عباده؛ ألنه لو طلب منهم أن يستقبلوا عني 

ت صالة أحد، ف االحنراف الكعبة مطلقا ما صحه
ق بىُعد عنها ولم يىرها غري  اليسري عن القبلة يف حى
نْبه فال  علها ىلع جى ىستدبر الكعبة أو جيى مؤثر ما لم ي

 .تصح يف هذه احلال

** 

Makna hadis: “Di antara timur dan barat adalah kiblat” 

, ini adalah penjelasan dari beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bahwa di antara arah timur dan barat adalah 

arah kiblat bagi orang-orang yang mengerjakan salat. 

Ini adalah perkataan yang ditujukan untuk penduduk 

Madinah dan siapa saja yang searah dengan mereka; 

karena mereka berada di sebelah utara ka'bah. Arah 

kiblat bagi penduduk Madinah dan yang searah dengan 

mereka dari penduduk Syam serta penduduk wilayah 

utara adalah menghadap ke arah antara timur dan 

barat, yakni arah kiblat mereka adalah ke sebelah 

selatan di mana Ka'bah berada. Penduduk Yaman 

serta penduduk wilayah sekitarnya dari arah selatan, 

mereka menghadap ke arah utara di antara timur dan 

barat. Adapun penduduk wilayah timur dan barat, arah 

kiblat bagi mereka adalah arah antara utara dan 

selatan; karena asal dari penjuru arah itu empat, yaitu: 

utara, selatan, timur dan barat. Maka jika tempat salat 

itu terletak di sebelah timur atau barat Ka'bah, arah 

kiblatnya adalah di antara utara dan selatan. Dan jika 

terletak di sebelah utara atau selatan Ka'bah, maka 

kiblatnya adalah di antara timur dan barat. Ini adalah 

kemudahan yang Allah –Ta'ālā- berikan kepada 

hamba-hamba-Nya; karena jika Allah meminta mereka 

untuk menghadap tepat ke arah Ka'bah secara mutlak, 

maka tidak ada seorangpun yang sah salatnya. 

Dengan demikian, ketidak tepatan arah kiblat yang 

tidak terlalu jauh dari arah kiblat bagi orang yang tinggal 

jauh dan tidak melihat Ka'bah secara langsung tidaklah 

berpengaruh selama dia tidak membelakangi Ka'bah 

atau menjadikannya berada di sebelahnya sehingga 

dalam kondisi seperti ini salatnya tidak sah; karena dia 

tidak menghadap ke arah kiblat. 
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 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قِبْلىٌة : يه اجلهة، واملراد بها هنا: الكعبة املرشفة •

 :فوائد احلديث
ا ُكنْ  .1 يُْث مى اِم وىحى ْسِجِد احْلىرى ْطرى الْمى كى شى لِّ وىْجهى ْطرىُه( أن استقباُل الِقبْلة أو اجِلهة رشٌط لصحة الصالة، قال تعاىل: ) فىوى ُكْم شى ُّوا وُُجوهى ل تُْم فىوى

ة ىلع االستقبال، أما عند العىجز فيسقط االستقبال144]ابلقرة:   .[، وهذا عند الُقْدرى

قبال، أما مع ُمشاهدة أنه الواجب ىلع من لم يشاهد الكعبةى استقبال اجلهة، فاحلديُث يدلُّ ىلع أنه ما بني اجلهتني قبلىٌة، وأنه اجلهة اكفيٌة يف االست .2
عبة فالواجب إصابة عينها  .الكى

ت ِجهة الِقبلة عند ابُلعد عن ُمعاينة الكعبةتيسري الرشي .3  .عة اإلسالمية ورفع احلىرج عن الُملكفني، حيث امتده

ىسري يُعىف ع .4 نه، فإن أنه ال يلزم اإلنسان أن يىتلكف بطلب ُمسامتة الِقبلة، حىت إن بعض انلاس ُربهما يىهِدم مسجدا قائما اعمرا مع احنراف ي
 .هذا ال جيوز

قد تكون اعمة، وقد تكون خاصة، ويعني ذلك احلال والقرائن واملالبسات، فيعلم بهذا أن خطاب هذا احلديث ال أن خطابات الرشع  .5
ق يصلح إال ألهل املدينة ومن اكن مثلهم ممن قبلته اجلنوب، وبالعكس كأهل ايلمن اذلين قبلتهم الشمال، وأما من اكنت القبلة يف حقه الرش

 .: ما بني الشمال واجلنوبوالغرب تكون جهة القبلة يف حقهم

 املراجع:املصادر و

ية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلان
ر إحياء الكتب العربية. مشاكة املصابيح،  ـه   سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دا 1395

م. تسهيل اإلملام بفقه 1985تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف:  2006 _ ـه 1427، األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل

ة،  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح  2003 - ـه 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
م إِساء بنت عرفةبلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: 

ُ
 .املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (10642) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الوصية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ما حق امريء : ليس حق شخص •

 .مسلم : وصف خرج خمرج الغالب أو ذكر للتهييج تلقع املبادرة المتثال األمر •

 .هل يشء : يملك شيئًا، سواء اكن اليشء مما يتمول اكنلقود، أو ما ال يتمول اكحلقوق واملختصات، ويه ما خيصه •

 يبيت : كأن فيه حذفا تقديره: أن يبيت •

 .يللتني : ذكر الليلتني لرفع احلرج لزتاحم أشغال املرء اليت حيتاج إىل ذكرها ففسح هل هذا القدر يلتذكر ما حيتاج إيله •

 .وصيته : باحلقوق الواجبة عليه •

 .مكتوبة : ِبطه أو بغري خطه •

ما حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت 
  ْللتني إال ووصيته مكتوبة عنده

Tidak ada hak bagi seorang muslim yang 
akan berwasiat dengan sesuatu untuk tidur 
dua malam, kecuali wasiat tersebut sudah 

dituliskannya di sisinya 

 :احلديث .934
ما »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر

حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت يللتني إال 
ما »زاد مسلم: قال ابن عمر: «. ووصيته مكتوبة عنده

هلل عليه صىل ا-مرت يلع يللة منذ سمعت رسول اهلل 
 .«يقول ذلك، إال وعندي وصييت -وسلم

** 

934. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- secara 

marfu, "Tidak ada hak bagi seorang muslim yang akan 

berwasiat dengan sesuatu untuk tidur dua malam, 

kecuali wasiat tersebut sudah dituliskannya di sisinya." 

Muslim menambahkan, "Ibnu Umar berkata, "Tidak ada 

satu malam pun berlalu sejak aku mendengar 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

demikian, melainkan wasiatku ada bersamaku." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ليس من احلق والصواب واحلزم ملن عنده يشء يريد 
أن يويص به ويبينه، أن يهمله حىت تمىض عليه املدة 
الطويلة؛ بل يبادر إىل كتابته وبيانه، واغية ما يسامح 
فيه الليلة والليلتان. وذلا فإن ابن عمر ريض اهلل 

اكن  -بعد أن سمع هذه انلصيحة انلبوية -عنهما
، امتثاال ألمر الشارع، وبيانا يتعاهد وصيته لك يللة

للحق. والوصية قسمان: مستحب، وهو ما اكن 
للتطواعت والقربات، وواجب، وهو ما اكن يف احلقوق 
الواجبة، اليت ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته ألن "ما 
ال يتم الواجب إال به ، فهو واجب"، وذكر ابن دقيق 

 .اجبالعيد أن هذا احلديث حممول ىلع انلوع الو

** 

Bukanlah bagian dari kebenaran dan tidak dibenarkan 

serta tidak pula termasuk keteguhan hati bila 

seseorang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan 

dan dijelaskan tetapi menundanya sampai berlalu 

masa yang panjang. Akan tetapi hendaknya ia segera 

menulis dan menjelaskannya. Batas penangguhan 

yang dibolehkan ialah satu atau dua malam. Oleh 

karena itu, Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- setelah 

mendengar nasehat Nabi tersebut, ia menjaga wasiat 

itu setiap malam sebagai bentuk pelaksanaan perintah 

syariat dan penjelasan kebenaran. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

382 
 

 .قال ابن عمر : قائل"قال ابن عمر" سالم راوي احلديث عنه •

 :فوائد احلديث
 .لماء، وعمدة اإلمجاع الكتاب والسنةمرشوعية الوصية وعليها إمجاع الع .1

 .وواجب. وهذا احلديث حممول ىلع انلوع الواجب -مستحب ب -أن الوصية قسمان: أ .2

اً بها وبمرصفها، قبل أن يشغله عنها شاغ .3  .لمرشوعية املبادرة إيلها، بيانا هلا، وامتثاال ألمر الشارع فيها، واستعداداً للموت، وتبرصُّ

 .كىف إلثبات الوصية والعمل بها، ألنه لم يذكر شهوداً هلا، واخلط إذا عرف، بينة ووثيقة قويةأن الكتابة املعروفة ت .4

 .فضل ابن عمر ريض اهلل عنه، ومبادرته إىل فعل اخلري، واتباع الشارع احلكيم .5

 .قال ابن دقيق العيد: والرتخيص يف الليلتني واثلالث دفع للحرج والعرس .6

 .بط بالكتابة ألنها أثبت من الضبط باحلفظ ألنه خيون اغبلاأن األشياء املهمة ينبِغ أن تض .7

 .انلدب إىل اتلأهب للموت واالحرتاز قبل الفوت، ألن اإلنسان ال يدري مىت يفجأه املوت .8

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -صحيح ابلخاري  -
اإلملام برشح عمدة األحاكم -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

يق حممد صبيح حسن حتق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حالق

   (5831) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الصلح وأحاكم اجلوار اتلصنيف:

 .-ريض اهلل عنها-، ورواه مسلم من حديث اعئشة -ريض اهلل عنهما-متفق عليه من حديث ابن عمر  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عتناء بهيوصيين باجلار : أي: باال •

 .ظننت أنه سيورثه : اعتقدت وترقبت أن يأتيين وجيعل اجلوار سببا لإلرث •

 :فوائد احلديث
 .عظم حق اجلوار ووجوب مرااعة ذلك .1

ته اتلأكيد ىلع حقه بالوصية يقتيض رضورة إكرامه واتلودد واإلحسان إيله، ودفع الرض عنه، وعيادته عند املرض، وتهنئته عند املرسة، وتعزي .2
 .عند املصيبة

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
ر ه. صحيح ابلخاري، نرش: دا1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، 1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4965) الرقم املوحد:

نَه 
َ
ِيُل يُوِصيِِن باجَلارِ َحىتب َظَننُت أ ما َزاَل ِجِّبي

  َسُيورثه

Malaikat Jibril senantiasa berpesan 
kepadaku (untuk berbuat baik) terhadap 

tetangga, sampai aku mengira bahwasanya 
dia akan memberikan hak waris kepada 

tetangga itu 

 :احلديث .935
-, وعبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

صىل اهلل عليه -قاال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما
ما زال جربيل يوصيين باجلار، حىت ظننت »: -وسلم

ثهأنه سيو  .«رِّ

** 

935. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- dan Abdullah Ibn Umar 

-raḍiyallāhu 'anhuma- secara marfū', (Nabi bersabda), 

”Malaikat Jibril senantiasa berpesan kepadaku (untuk 

berbuat baik) terhadap tetangga, sehingga aku 

mengira bahwasanya dia akan memberikan hak waris 

kepada tetangga itu.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حىت ظننت ما زال جربيل يوصيين باالعتناء باجلار، 
 .أنه سيزنل الويح اذلي يأيت به جربيل بتوريث اجلار

** 

Malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku 

untuk peduli dengan tetangga, hingga aku menyangka 

akan turun wahyu yang dibawa Jibril untuk menetapkan 

hak waris bagi tetangga. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

ىس بن مالك  اتلخريج: ن
ى
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قطُّ : فقط، وهو ظرف الستغراق ما مىض من الزمان •

تىمه : مجع فيها بني اتلخفيف واإلتمام والكمال، أي •
ى
فه صالة، وال أ خى

ى
 .خفيفة بال نقص -صىل اهلل عليه وسلم-صالة انليب  أ

 :فوائد احلديث
تها مرشوعية أن يأيت اإلمام بالصالة خفيفة، حىت ال يشق ىلع املصلني، وتامة حىت ال ينقص من ثوابها يشء،  فإتمامها يكون باإلتيان بواجبا .1

 .ومستحباتها، وختفيفها يكون بعدم اإلطالة الزائدة اليت تشق

 .فهو خمفف وإن ثقل ذلك ىلع بعض انلاس -صىل اهلل عليه وسلم-يب من صىل بانلاس كصالة انل .2

؛ يلحظى -عليه الصالة والسالم-أكمل صالة؛ فليحرص املصيل ىلع أن جيعل صالته مثل صالته  -صىل اهلل عليه وسلم-أن صالة انليب  .3
 .باالقتداء، ويفوز بعظيم األجر

 .تلخفيف والكمال؛ جلمعه بني ا-صىل اهلل عليه وسلم-حسن صالة انليب  .4

َتمب ما َص 
َ
َخفب صًلة، وال أ

َ
لبييُت خلف إمام َقطُّ أ

  -صىل اهلل عليه وسلم-صًلة من انلِب 
Aku tidak pernah salat di belakang seorang 
imam pun yang lebih ringan salatnya dan 

lebih sempurna dibanding Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam -.  

 :احلديث .936
ىس بن مالك  ن

ى
ما »مرفواعً:  -نهريض اهلل ع-عن أ

تىمه صالة 
ى
فه صالة، وال أ خى

ى
لهيُْت خلف إمام قىطُّ أ صى

 «.-صىل اهلل عليه وسلم-من انليب 

** 

936. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam pun 

yang lebih ringan salatnya dan lebih sempurna 

dibanding Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يأمر باتليسري  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
ويدعو إيله بالقول والفعل، ومن اتليسري اتلخفيف 
يف الصالة مع إعطاء العبادة حقها من الكمال 

م، فينيف أنس بن مالك أن يكون صىل خلف واتلما
أي إمام من األئمة إال واكنت صالته خلف اإلمام 

أخف، حبيث ال يشق  -صىل اهلل عليه وسلم-األعظم 
ىلع املأمومني، فيخرجون منها وهم فيها راغبون. وال 

صىل اهلل عليه -أتىمه من صالته، فقد اكن يأيت بها 
ملها باملحافظة اكملة، فال خيل بها، بل يك -وسلم

صىل -ىلع واجباتها ومستحباتها، وهذا من آثار بركته 
 .-اهلل عليه وسلم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan agar 

memberi kemudahan dan menyerukannya dengan 

ucapan dan perbuatan. Di antara bentuk memberi 

kemudahan adalah memperingan salat dengan tetap 

memberikan hak kesempurnaan pada ibadah ini. Maka 

Anas bin Malik mengungkapkan tidak pernah salat di 

belakang seorang imam kecuali salatnya di belakang 

imam terbesar -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lebih 

ringan, di mana beliau tidak memberatkan makmum 

sehingga mereka selesai salat dalam keadaan masih 

menyukainya. Juga tiada pula yang lebih sempurna 

dibanding salat beliau. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melaksanakannya dengan sempurna, tanpa 

cacat. Bahkan beliau menyempurnakannya dengan 

senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban dan sunah-

sunah salat. Ini adalah bagian dari jejak berkah Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ارات، الطبعة: األوىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلم2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم:  -صىل اهلل عليه وسلم-م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426
حيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل م. ص1988ه، 1408عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

ه. 1422ىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو
ه. تأسيس 1423العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث 

 .ه1427األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل 
   (5381) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ن بن صخر ادلويس أبو هريرة عبد الرمح اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وبارك هل خلًفا : أي: عوضه خريا فيما أنفق، •

 .تلًفا : أي: أهلك ما كزنه ومنعه عن مستحقيه •

 :فوائد احلديث
ِلف عليه خرًيا مما أنفق، وجواز ادلاعء ىلع ابلخيل بتلف ماهل اذلي ِبل به ومنع إنفاقه  .1 فيما جواز ادلاعء للكريم بمزيد من العوض، وأن خيى

 .أوجب اهلل عليه

 .وأن داعءهم مستجاب داعء املالئكة للمؤمنني الصاحلني املنفقني باخلري والربكة، .2

 .-تعاىل-احلث ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل  .3

 .حتريم ابلخل والشح .4

اَِلِن،  بُِح الِعباُد فيِه إال َملاََكِن يَْني ما ِمني يوٍم يُصي
َحُدُهمَ 

َ
ا، ويقوُل فيقوُل أ ا َخلَف  ِط ُمنيِفق  عي

َ
ا: اللُهمب أ

ا ِساك  تَلَف  ِط ُممي عي
َ
 اآلَخُر: اللُهمب أ

 

Tidaklah para hamba memasuki waktu pagi 
hari, melainkan ada dua malaikat turun (ke 

bumi). Maka salah satu dari mereka 
berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti (yang 

baik) kepada orang yang bersedekah." 
Sedang malaikat yang satunya lagi 

mengatakan, "Ya Allah, timpakanlah 
kehancuran pada orang yang menahan 

hartanya (kikir)". 

 :احلديث .937
ما ِمْن يوٍم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ِن، فيقو الى ِن يىزْنِ لىاكى ا: يُْصِبُح الِعباُد فيِه إال مى ُدُهمى حى
ى
ُل أ

ْعِط 
ى
ُر: اللُهمه أ لىًفا، ويقوُل اآلخى ْعِط ُمنِْفًقا خى

ى
اللُهمه أ

 «.ُمْمِساًك تىلىًفا

** 

937. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Tidaklah para hamba memasuki 

waktu pagi hari, melainkan ada dua malaikat turun (ke 

bumi). Maka salah satu dari mereka berdoa, ‘Ya Allah, 

berikanlah ganti (yang baik) kepada orang yang 

bersedekah’. Sedang malaikat yang satunya lagi 

mengatakan, ‘Ya Allah, timpakanlah kehancuran pada 

orang yang menahan hartanya (kikir)".’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ال يمر ىلع انلاس يوم إال وملاكن يزنالن، فيقول 
أحدهما: امهلل أعط من أنفق ماهل يف اخلري اكلطااعت 
وىلع العيال والضيفان عوضا، يف ادلنيا واآلخرة، 
 ويقول اآلخر: امهلل أهلك ابلخيل اذلي يمسك عما

 .أوجب اهلل عليه من بذل املال فيه هو وماهل

** 

Tidak akan berlalu satu hari pada manusia melainkan 

turun dua malaikat. Satu dari dua malaikat itu berkata, 

"Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang 

menafkahkan hartanya dalam kebaikan, seperti untuk 

berbagai ketaatan, untuk keluarga dan para tamu di 

dunia dan akhirat." Malaikat yang lain berkata, "Ya 

Allah, binasakanlah orang kikir yang tidak 

melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan harta, 

yaitu (binasa pada) diri dan hartanya. 
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 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -صحيح ابلخاري  -
رشح رياض الصاحلني؛  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبمسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤ
-مصطىف ابلغا-نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن -ه. 1426للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 رياض رشح انلاظرين بهجة -. 1407عرشة الرابعة الطبعة-بلنان–بريوت -لرسالةمؤسسة ا-حممد أمني لطيف-يلع الرشبِج-ميح ادلين مستو
 بن حممد بن يلع حممد: املؤلف- الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل -. 1418 األوىل الطبعة– اجلوزي ابن دار اهلاليل عيد بن سليم– الصاحلني

 .م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة-بلنان –اعة والنرش واتلوزيع، بريوت للطب املعرفة دار-شيحا مأمون خليل: بها اعتىن-الصدييق عالن
   (3379) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

388 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ُم ثًَلَثَة من الودل إال  ما ِمنيُكنب من امرأة ُتَقدِّ
  َكنوا ِحَجاب ا من انلبارِ 

Dari Abu Sa'id al-Khudri -raḍiyallāhu 
'anhu- menuturkan, "Seorang wanita 

datang pada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, 

para lelaki pergi membawa hadis Anda. 
Maka tetapkan untuk kami satu hari di 

mana kami mendatangi Anda agar Anda 
mengajarkan pada kami apa yang Allah 
ajarkan pada Anda." Beliau bersabda, 

"Berkumpullah kalian di hari ini dan itu." 
Lalu mereka berkumpul. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mendatangi mereka lalu 
mengajarkan pada mereka apa yang Allah 

ajarkan pada beliau. Kemudian beliau 
bersabda, "Tidaklah seorang wanita dari 

kalian yang didahului wafat oleh tiga orang 
anaknya kecuali mereka menjadi tirai 
baginya dari neraka." Seorang wanita 

berkata, "Dan dua orang?" Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Dan 

juga dua orang." (Muttafaq 'Alaih). 

 :احلديث .938
قال: جاءت  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدِري 

فقالت:  -صىل اهلل عليه وسلم-امرأة إىل رسول اهلل 
، فاْجعىل نلىا من  يا رسول اهلل، ذهب الرجال حِبىِديِثكى

لهمىكى اهلل لُِّمنىا مما عى ، قال: نىْفِسك يوًما نىأِتيكى فيه ُتعى
ا» ذى ا وكى ذى م كى ، فأتىاُهنه انليب « اْجتىِمْعنى يىوى ْعنى -فىاْجتىمى

ُه اهلل، ثم قال:  -صىل اهلل عليه وسلم لهمى ُهنه مما عى لهمى عى فى
ُم ثىالىثىة من الودل إال اكنوا » دِّ ما ِمنُْكنه من امرأة ُتقى

ابًا من انلهارِ  فقالت امرأة: واثنني؟ فقال رسول « ِحجى
 «.واثنني»: -صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

** 

938. Hadis: 

Dari Abu Sa'id al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- 

menuturkan, "Seorang wanita datang pada Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ia berkata, "Wahai 

Rasulullah, para lelaki pergi membawa hadis Anda. 

Maka tetapkan untuk kami satu hari di mana kami 

mendatangi Anda agar Anda mengajarkan pada kami 

apa yang Allah ajarkan pada Anda." Beliau bersabda, 

"Berkumpullah kalian di hari ini dan itu." Lalu mereka 

berkumpul. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mendatangi mereka lalu mengajarkan pada mereka 

apa yang Allah ajarkan pada beliau. Kemudian beliau 

bersabda, "Tidaklah seorang wanita dari kalian yang 

didahului wafat oleh tiga orang anaknya kecuali mereka 

menjadi tirai baginya dari neraka." Seorang wanita 

berkata, "Dan dua orang?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Dan juga dua orang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: شغلك عنها -صىل اهلل عليه وسلم-قالت امرأة للنيب 
اك فيه  الرجال الوقت ُكه، فأصبحنا ال جند وقتا نىلقى

نا ونسألك عن دينن ا، ملالزمتهم لك سائر ايلوم؛ فُخصه
نا فيه أمور ديننا،  لِّمى اك فيه تُلعى معرش النساء بيوم نىلقى

صص انليب  هلنه يوما  -صىل اهلل عليه وسلم-فخى

** 

Seorang wanita berkata pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- "Kaum lelaki menyibukkan Anda dari 

memberikan perhatian pada kami di sepanjang waktu, 

sehingga kami tidak mendapati waktu untuk menemui 

Anda dan menanyakan urusan agama kami pada 

Anda, karena mereka terus menyertai Anda di 

sepanjang waktu. Maka berilah kami, kaum wanita, 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

389 
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 الفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم النساء اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل أعمال اجلوارح

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فاْجعىل نلىا : أي عىنيِّ نلا •

ُم ثىالىثىة : أي تقدمهم لِلفن بعد أن ماتوا • دِّ  .ُتقى

 .حجابا : ساترا •

 :فوائد احلديث
ق بذلك، قال تعاىل: أوالد املسلمني يف اجلنهة؛ ألنه يبعد أن اهلل تعاىل يىغفر لآلباء بفضل رمحته لألبناء، وال يرحم األبناء، بل كتاب اهلل  تعاىل ناط .1

 .[21ا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أحلقنا بهم ذريتهم(] الطور:)واذلين أمنو

ت ثالثة أو اثنني من أوالدها .2 دى قى  .البشارة باجلنهة ملن فى

 .ىلع قىْدِر املصيبة يكون األجر .3

ْقد حيث النسا -صىل اهلل عليه وسلم-ينبِغ ىلع العالم تنبيه املتعلم ىلع أمور هو حباجتها أكرث من غريها، فها هو رسول اهلل  .4 ء ىلع الصرب عند فى
 .األوالد؛ ألنهن يكرثن انلياحة، ويظهرن اجلىزع أكرث من الرجال

ُصهن من األمور -صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .5  .واستجابته لطلب املرأة وحرصه ىلع تعليم النساء ما خيى

 .تعليم املرأة ما ينفعها مرشوع، برشط عدم اخللوة، وابُلعد عن أسباب الفتنة .6

 .از ختصيص يوم تلعليم النساءجو .7

 .وحرصهن ألخذ العلم -ريض اهلل عنهن-رغبة نساء الصحابة  .8

 .حق املرأة يف العلم، فإنها ُملكفة رشاع، والعلم واجب عليها يلصلح به أمر دينها، ودنياها وتكون عضوا صاحلا ونافعا يف املجتمع .9

ه  صه جيتمعن فيه، فاجتمعت النسوة يف ايلوم اذلي خى
، فأتاهن فعلمهن مما  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  لُهنه

هن أنه علمه اهلل مما حي ىرشه تجن إيله من العلم، ثم ب
ليس ِمنْهنه امرأة يموت هلا ثالثة من أوالدها ذكورىا 
أو إناثا فتقدمهم لِلار اآلخرة صابرة حمتسبة إال اكن 
ُمصابها فيهم وقاية هلا من انلهار وإن استوجبتها 
بذنوبها، فقالت امرأة: وإن مات هلا اثنان، هل هلا أْجر 

صىل -من الودل؟ فقال رسول اهلل من مات هلا ثالثة 
: وكذلك إن مات هلا اثنان من الودل، -اهلل عليه وسلم

 .فأْجُرها أْجُر من مات هلا ثالثة من الودل

satu hari khusus di mana kami menemui Anda agar 

Anda mengajarkan perkara-perkara agama pada kami. 

Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengkhususkan 

satu hari untuk mereka berkumpul. Maka pada hari 

yang telah ditetapkan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tersebut, para wanita berkumpul. Beliau mendatangi 

mereka lalu mengajarkan pada mereka ilmu yang Allah 

ajarkan pada beliau dan mereka butuhkan. Kemudian 

beliau memberi mereka kabar gembira bahwa tak 

seorang wanita pun dari mereka yang didahului (wafat) 

tiga anaknya, laki-laki maupun perempuan, ke negeri 

akhirat, sedang ia menghadapinya dengan sabar dan 

mengharap pahala, kecuali musibah yang ia terima 

akibat kematian mereka ini menjadi pelindungnya dari 

neraka, meskipun ia layak memasukinya karena dosa-

dosanya. Lalu seorang wanita berkata, "Jika dua orang 

anak yang mati, apakah ia mendapatkan pahala seperti 

orang yang tiga putranya meninggal dunia?" Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, "Demikian pula 

jika dua anaknya meninggal, maka pahalanya seperti 

pahala orang yang tiga anaknya meninggal dunia." 
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 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ري، حتقيق: حممد فؤاد م.         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابو1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
نلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، ا انلارص، زهري حممد: حتقيق ابلخاري، إسماعيل بن حممد: تأيلف ابلخاري، صحيح.   ه1428 األوىل،: الطبعة

ض الصاحلني، ه. ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.            رشح ريا1422
قاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، ه.     مر1426تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

 .ه1422انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
   (8871) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمه اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموَسى عبد اَّلله بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
بىالُه : أي أن انلاحئة تشبه امليت باجلبل بالنسبة هلا. •  واجى
أ • ند وامللجى يد هنا: السه اه : املراد بالسِّ يِّدى  .واسى

انِه : ادلفع جِبى  • زى  .ْمع ايلىد يف الصدر، أي ويده جمموعة مضمومةيىلْهى

 :فوائد احلديث
 .انليه عن انلهدب وانلياحة ىلع امليت، وأن ذلك مما يسبب هل األذى .1

 املراجع:املصادر و

 ـه عمدة القاري، رشح صحيح  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
: حممود بن أمحد بن موَس العيين، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب. رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، ابلخاري، تأيلف

 ـه             سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ،  1428حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

ما من ميِّت يموت فيقوم باكِيهم فيقول: 
 َ  به َملاََكن واَجَبًَله، واَسيَِّداه، أو حنو ذلك إال ُولكِّ

 يَليَهَزانِه: أهكذا ُكنت؟
 

Tidaklah seorang mayyit meninggal, lalu 
orang yang menangisinya bangkit seraya 

meratapinya dengan berkata: “duhai 
pelindungku, duhai penanggungku" atau 

kalimat semacam itu, melainkan diutus dua 
malaikat untuk memukul dada (mayyit itu) 
sambil bertanya: Apakah engkau memang 

seperti itu? 

 :احلديث .939
ما من ميِّت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موَس 

اه، أو حنو  يِّدى ه، واسى بىالى يموت فيقوم باِكيهم فيقول: واجى
انِه: أهكذا ُكنت؟ زى ن يىلْهى لىاكى ى به مى  «.ذلك إال ُولكِّ

** 

939. Hadis: 

Dari Abu Musa Radhiyallahu ‘Anhu secara marfu’: 

“Tidaklah seorang mayyit meninggal, lalu orang yang 

menangisinya bangkit seraya meratapinya dengan 

berkata: “duhai pelindungku, duhai penanggungku" 

atau kalimat semacam itu, melainkan diutus dua 

malaikat untuk memukul dada (mayyit itu) sambil 

bertanya: Apakah engkau memang seperti itu."? 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

أن املسلم إذا مات، وقام أحد يبيك عليه مع نىوح 
وصياح بأن هذا امليت بالنسبة هل أو هلا اكجلبل تأوي 

الشدائد، وأنه اكن هل سندا وملجأ، أو حنو  إيله عند
ذلك؛ إال جاء ملاكن للميت يدفعانه يف صدره 

 ويسأالنه سؤال املتهكم: هل أنت كما قيل؟

** 

Sesungguhnya jika seorang muslim meninggal dunia, 

lalu ada orang yang bangkit menangisinya, 

meratapinya dan berkeluh kesah bahwa mayyit ini 

baginya adalah seperti gunung yang ia 

bernaung/berlindung kepadanya tatkala dilanda 

kesusahan, dan ia dahulu baginya seperti penopang 

dan tempat berlindung, atau yang semisal itu; 

melainkan dua malaikat akan mendatanginya, lalu 

memukul dadanya dan menanyakan kepadanya 

pertanyaan yang mengejek: Apakah kamu seperti yang 

dikatakan itu? Penjelasan dari sang peneliti. 
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 ـه     مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق : حممد  1395نلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، ا
 .م1985نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

   (8917) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حلج والعمرة < فضل احلج والعمرةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < ا اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

ا من  ما من يوم أكِث من أن يعتق اهلل فيه عبد 
  انلار من يوم عرفة

"Tiada hari di mana Allah paling banyak 
memerdekakan hamba dari neraka lebih 

dari hari Arafah. Sesungguhnya Dia 
mendekat lalu membanggakan jamaah haji 
kepada para malaikat kemudian berfirman, 

"Apa yang diinginkan mereka (jamaah 
haji)"? 

 :احلديث .940
ما ِمن يوٍم أكرث »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ِمن أْن ُيْعِتقى اهلُل فيه عبًدا ِمن انلاِر، ِمن يوِم عرفة، 
، فيقول: ما أراد  وإنهه يلدنو، ثم يُبايه بهم املالئكةى

 «.هؤالء؟

** 

940. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', "Tiada 

hari di mana Allah paling banyak memerdekakan 

hamba dari neraka lebih dari hari Arafah. 

Sesungguhnya Dia mendekat lalu membanggakan 

jamaah haji kepada para malaikat kemudian berfirman, 

"Apa yang diinginkan mereka (jamaah haji)"? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ليس يوم من األيام أكرث من يوم عرفة يف أن خُيىلِّص 
يقرب  -سبحانه-وينِجِّ اهلل من يشاء من انلار، وإنه 

من عباده احلجيج ُقرًبا حقيقيًّا، ويبايه بهم 
اج  املالئكة، وُيظهر ىلع املالئكة فضل احلُجه

ورشفهم، وأهل السنة واجلماعة يعتقدون أن اهلل عز 
وجل قريب من عباده حقيقة كما يليق جبالهل 
وعظمته، وهو مستٍو ىلع عرشه، بائن من خلقه، وأنه 
يتقرب إيلهم حقيقة، ويدنو منهم حقيقة.، فيقول: ما 
أراد هؤالء؟ أي: أي يشء أراد هؤالء؟ حيث تركوا 

وأوطانهم، ورصفوا أمواهلم، وأتعبوا أبدانهم،  أهلهم
أي: ما أرادوا إال املغفرة، والرضا، والقرب، واللقاء، 

 .وما أرادوه فهو حاصل هلم، ودرجاتهم ىلع قدر نياتهم

** 

"Tiada hari di mana Allah paling banyak 

memerdekakan hamba dari neraka melebihi hari 

Arafah." Yakni, tidak ada hari yang mana Allah 

menyelamatkan dan menolong siapa saja yang 

dikehendaki-Nya dari neraka lebih banyak dari hari 

Arafah. "Sesungguhnya Dia mendekat lalu 

membanggakan jamaah haji kepada para malaikat," 

yakni, Allah mendekati hamba-hamba-Nya dengan 

kedekatan yang sebenarnya, membanggakan jamaah 

haji kepada para malaikat dan memperlihatkan kepada 

mereka keutamaan dan kemuliaan jamaah haji. 

Ahlussunnah wal Jama'ah berkeyakinan bahwa Allah 

'Azza wa Jalla dekat dengan para hamba-Nya sebenar-

benarnya sesuai dengan keagungan dan kebesaran-

Nya. Dia bersemayam di 'Arsy-Nya dan menampakkan 

diri kepada makhluk-Nya. Dia mendekati mereka 

dengan sebenarnya dan mendatangi mereka secara 

nyata. "kemudian berfirman, "Apa yang diinginkan 

mereka?" Yakni, apa yang diinginkan oleh mereka 

(jamaah haji)? Mereka meninggalkan keluarganya dan 

tanah airnya. Mereka mengeluarkan hartanya dan 

mengalami kepayahan (fisik dan mental -edit). Yakni, 

tidak ada yang mereka inginkan kecuali ampunan, 

keridhaan dan pertemuan. Apa yang mereka inginkan 

itu tercapai dan derajat mereka sesuai dengan kadar 

niatnya. 
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 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يعتق : خُيىلِّص وُينىِجِّ  •

 .يدنو : يقرب •

 .يبايه : يُظهر فضل احلجاج ورشفهم ىلع املالئكة •

 :فوائد احلديث
 .هذا احلديث ظاهر ادلاللة يف فضل يوم عرفة .1

ستٍو ىلع عرشه، بائن من خلقه، وأنه يتقرب إيلهم حقيقة، ويدنو قريب من عباده حقيقة كما يليق جبالهل وعظمته، وهو م -عز وجل-أن اهلل  .2
 .منهم حقيقة

 .يبايه باحلجيج مالئكته، فيجب اإليمان بذلك -تعاىل-أن اهلل  .3

 .ىلع ما يليق جبالهل وعظمته -تعاىل-إثبات صفة الالكم هلل  .4

 املراجع:املصادر و

بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار  –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 الفكر، دار: انلارش القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –إحياء الرتاث العريب 

اف دار اهلجرة الطبعة : اهلل صفات -. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، – بريوت قه  عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السه
 م 2006 - ـه 1426اثلاثلة ، 

   (8288) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < أصول الفقه < دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < أصول الفقه < مقاصد الرشيعة

  < قصص وأحوال األمم السابقةالسرية واتلاريخ < اتلاريخ 

 .ق عليهمتف راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .األربعون  انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نهيتكم : انليه: طلب الكّف ىلع وجه االستعالء •

 .نبوه : اتركوهفاجت •

 .من قبلكم : من األمم السابقة •

 .واختالفهم : خمالفتهم •

 .مسائلهم : أسئلتهم •

تُوا 
ي
مانهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأ

هلََك اذلين من قبلكم 
َ
منه ما استطعتم، فإنما أ

 كِثةُ مسائلهم واختًلفهم ىلع أنبيائهم
 

Apa yang telah aku larang untuk kalian, 
maka jauhilah, dan apa yang telah aku 

perintahkan kepada kalian, maka 
lakukanlah semampu kalian! 

Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian 
binasa disebabkan oleh banyaknya 

pertanyaan dan perselisihan mereka 
terhadap Nabi-nabi mereka 

 :احلديث .941
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ما نهيتكم عنه »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
تُوا منه ما استطعتم، 

ْ
فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأ

هلىكى اذلين من قبلكم كرثُة مسائلهم 
ى
فإنما أ

 .«واختالفهم ىلع أنبيائهم

** 

941. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Apa yang telah aku larang untuk 

kalian, maka jauhilah, dan apa yang telah aku 

perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu 

kalian! Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian 

binasa disebabkan oleh banyaknya pertanyaan dan 

perselisihan mereka terhadap Nabi-nabi mereka." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه إذا نهانا  -صىل اهلل عليه وسلم-دنلا رسول اهلل 
عن يشء وجب علينا اجتنابه بدون استثناء، وإذا 
أمرنا بيشء فعلينا أن نفعل منه ما نطيق. ثم حذرنا 
حىت ال نكون كبعض األمم السابقة حينما أكرثوا 

لفتهم هلم فعاقبهم اهلل من األسئلة ىلع أنبيائهم مع خما
بأنواع من اهلالك وادلمار، فينبِغ أن ال نكون 

 .مثلهم حىت ال نهلك كما هلكوا

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunjukkan 

kepada kita bahwa apabila beliau melarang kita dari 

sesuatu, maka kita wajib menjauhinya tanpa ada 

pengecualian. Apabila beliau menyuruh kita dengan 

sesuatu, hendaknya kita melaksanakannya semampu 

kita. Selanjutnya beliau mengingatkan kita agar tidak 

menjadi seperti beberapa umat yang lampau, ketika 

mereka banyak bertanya kepada para nabinya disertai 

pengingkaran terhadap mereka, lalu Allah mengazab 

mereka dengan bermacam-macam kebinasaan dan 

kehancuran. Dengan demikian, maka kita tidak boleh 

seperti mereka hingga kita tidak binasa sebagaimana 

mereka telah binasa. 
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 :فوائد احلديث
 .األمر بامتثال األوامر، واجتناب انلوايه .1

 .انليه لم يرخص يف ارتكاب يشء منه، واألمر قيد باالستطاعة؛ ألن الرتك مقدور والفعل حيتاج إىل قدرة ىلع إجياد الفعل املأمور به .2

كرثة السؤال، قد قسم العلماء السؤال إىل قسمني:  أحدهما: ما اكن ىلع وجه اتلعليم ملا حيتاج إيله من أمر ادلين، فهذا مأمور به انليه عن  .3
 .ومن هذا انلوع أسئلة الصحابة.  واثلاين: ما اكن ىلع وجه اتلعنت واتللكف وهذا هو املنيه عنه

 .مم اليت قبلهاحتذير هذه األمة من خمالفة نبيها، كما وقع يف األ .4

 .املنيه عنه يشمل القليل والكثري، ألنه ال يتأىّت اجتنابه إال باجتناب قليله وكثريه، فمثاًل: نهانا عن الّربا فيشمل قليله وكثريه .5

 .ترك األسباب املفضية إىل املحرم، ألن ذلك من معىن االجتناب .6

ْعتُْم" فيكون فيه رد ىلع اجلربية اذلين يقولون: إن اإلنسان ال استطاعة هل، ألنه جمرب .7 ا استىطى  ىلع عمله، اإلنسان هل استطاعة وقدرة، لقوهل: "مى
 .د عظيمةحىت اإلنسان إذا حّرك يده عند الالكم، فيقولون حتريك ايلد ليس باستطاعته، بل جمرب، وال ريب أن هذا قول باطل يرتتب عليه مفاس

ْعتُمْ  -صىل اهلل عليه وسلم-ال ينبِغ لإلنسان إذا سمع أمر الرسول  .8 ا استىطى تُوا ِمنُْه مى
ْ
 ."أن يقول: هل هو واجب أم مستحّب؟ لقوهل: "فىأ

ىلع القرآن أمراً أو أو نَه عنه فإنه رشيعة، سواء اكن ذلك يف القرآن أم لم يكن، فُيعمل بالسنة الزائدة  -صىل اهلل عليه وسلم-ما أمر به انليب  .9
 .نهياً 

 كرثة املسائل سبب للهالك وال سيّما يف األمور اليت ال يمكن الوصول إيلها مثل مسائل الغيب كأسماء اهلل وصفاته، وأحوال يوم القيامة، .10
 .التكرث السؤال فيها فتهلك، وتكون متنّطًعا متعّمًقا

 .تالف ىلع أنبيائهماألمم السابقة هلكوا بكرثة املسائل، وهلكوا بكرثة االخ .11

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ -ه.  1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، -
م اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلما-ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش. 

رشح األربعني انلووية، للشيخ -الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. -م. 2003ه/1424
اجلامع يف -رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن.  األربعون انلووية وتتمتها-ه. 1433صالح آل الشيخ، دار احلجاز، الطبعة: اثلانية، 

صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم -رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. 
 .بريوت –مد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، حتقيق: حم-ه. 1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (4725) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
أن ادلرع ال  جنتان : دراعن واجلنة بضم اجليم بعدها نون أي: ادلرع، وضبطت باملوحدة أو انلون كما قاهل غري واحد، قيل: ومما يرجح انلون •

 .يسىم جبة بابلاء بل انلون

 .تراقيهما : مجع ترقوة ويه العظم ابلارز أىلع الصدر من رأس الكتف إىل العنق •

مثل الخيل واملنفق، كمثل رجلني عليهما 
  ُجنبتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما

Perumpamaan orang kikir dan orang yang 
suka bersedekah itu adalah seperti dua 

orang yang memakai baju besi yang 
menutupi dari dada hingga tulang lehernya. 

 :احلديث .942
مثل ابلخيل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

واملنفق، كمثل رجلني عليهما ُجنتان من حديد من 
اِقيهما، فأمه  بىغت ثُِديِّهما إىل تىرى ا املنفق فال ينفق إال سى

فىرىت- ىلع جِله حىت ختيف بنانه وتىْعُفو أثره،  -أو وى
ا ابلخيل فال يريد أن ينفق شيئاً إال لزقت لك  وأمه

 «.حلقة ماكنها، فهو يوسعها فال تتسع

** 

942. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

Perumpamaan orang kikir dan orang yang suka 

berinfak itu adalah seperti dua orang yang memakai 

baju besi yang menutupi dari dada hingga tulang 

lehernya. Adapun orang yang suka berinfak maka 

tidaklah ia menafkahkan sesuatu, melainkan sempurna 

atau menutuplah baju besi itu kepada seluruh kulitnya, 

sampai-sampai menutupi jari jemarinya. Bahkan 

sampai menutupi bekas-bekasnya. Sedangkan orang 

kikir maka tidaklah ia menahan hartanya, melainkan 

makin melekatlah setiap ruas besi itu pada tempatnya. 

Dia berusaha meluaskan ruas besi itu, tetapi ruas itu 

tidak bisa melebar". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مثاًل للبخيل  -صىل اهلل عليه وسلم-رضب انليب 
واملنفق, وصفهما برجلني ىلع لك واحد منهما درع 

ويه العظم اذلي -يسرته ويقيه من اثلدي إىل الرتقوة 
ا املنفق ُكما أنفق سبغت وطالت -لصدريف أىلع ا , فأمه

حىت جتر وراءه وختيف رجليه وأثر مشيه وخطواته, 
ا ابلخيل فكرجل ضاق عليه درعه حىت ُغلت  وأمه
يده إىل عنقه ُكما أراد توسيعها اجتمعت ولزمت 

 .ترقوته

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberikan perumpamaan orang kikir dan orang yang 

suka berinfak. Beliau menggambarkan keduanya 

seperti dua lelaki yang masing-masing mengenakan 

baju besi yang menutup dan melindunginya dari dada 

hingga At-Tarquwah (yaitu tulang yang ada di bagian 

atas dada). Adapun orang yang suka menafkahkan 

sesuatu, setiap kali ia menafkahkan sesuatu, maka 

baju besi itu sempurna dan memanjang hingga 

menjulai sampai ke belakang, menutupi kedua kakinya, 

bekas jalannya, dan langkah-langkahnya. Sedangkan 

orang kikir, laksana seorang lelaki yang tangannya 

dibelenggu ke lehernya. Setiap kali ia ingin 

mengenakan baju besi itu, maka baju itu tergulung di 

lehernya sehingga menutupi tulang lehernya. 
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 .سبغت : امتددت وغطت •

 .وفرت : كملت ونمت •

 .بنانه : أصابعه •

 .تعفو أثره : تمحو أثر مشيه •

 .لزقت لك حلقة ماكنها : اتلصقت وضاقت عليه •

 :فوائد احلديث
 .ل ىلع تفضيل املتصدق ىلع ابلخيلقيام اتلمثيل مقام ادليل .1

 .الصدقة تكفر اخلطايا .2

 .-تعاىل-بشارة املتصدق الكريم حبصول الربكة والعون والسرت واحلفظ من ابلالء بعون اهلل  .3

 .الكريم إذا هم بالصدقة انرشح هلا صدره وطابت نفسه وعكسه ابلخيل .4

 املراجع:املصادر و

عيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسما
. املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث 1422فؤاد عبدابلايق, ط 

وي ادلمشيق, حتقيق: عصام موَس هادي, انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية العريب. رياض الصاحلني, تأيلف: أيب زكريا حيىي بن رشف انلو
. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح, تأيلف: 1428 4بقطر, ط

 بريوت، –ه. تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري، دار ابن كثري ، ايلمامة 1422اعم  1دار الفكر, طيلع بن سلطان حممد املال اهلروي القاري, انلارش: 
 1987 – 1407 ، اثلاثلة الطبعة ابلغا، ديب مصطىف. د:  حتقيق

   (5834) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور < انلذور اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 من نذر عبادة مرشوعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غري مرشوعة فإنه ال يلزمه فعلها. .1
 .انلذر بالسكوت ليس قربة يف رشيعة اإلسالم .2

 .جواز السؤال عن األحوال املستغربة قبل إنكارها .3

 .إبالغ اجلواب أو األمر وانليه جواز اتلوكيل يف .4

 املراجع:املصادر و

. م2007 - ـه1428 األوىل،: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد  بن زهري حممد: حتقيق, ابلخاري إسماعيل بن حممد: تأيلف(, ابلخاري صحيح) الصحيح املسند اجلامع

بريوت. الطبعة األوىل. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن  -لسان العرب، البن منظور.  دار صادر  1422فؤاد عبدابلايق, ط 

  مروه، فليتلكم، وليستظل، وْلقعد، وْلتم صومه
Perintahkanlah supaya ia berbicara, 

berteduh, duduk, dan perintahkanlah dia 
supaya menyempurnakan puasanya 

 :احلديث .943
، قال: بينما انليب -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

خيطب إذا هو برجل قائم  -صىل اهلل عليه وسلم-
فسأل عنه، فقالوا: أبو إِسائيل نذر أن يقوم يف 

وال يستظل، وال يتلكم، ويصوم،  الشمس وال يقعد،
مروه، فليتلكم، »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

 .«وليستظل، ويلقعد، ويلتم صومه

** 

943. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma, ia berkata, 

"Tatkala Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkhutbah, ada seorang lelaki berdiri, lalu beliau 

bertanya tentang laki-laki tersebut. Para sahabat 

menjawab, "Dia adalah Abu Israil, ia bernazar akan 

berdiri pada waktu panas, tidak akan duduk, tidak akan 

berteduh, tidak akan berbicara dan akan berpuasa." 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Perintahkanlah supaya ia berbicara, 

berteduh, duduk dan perintahkanlah dia supaya 

menyempurnakan puasanya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نذر هذا الصحايب ترك الالكم والطعام والرشاب وأن 
مس وال يستظل وهذا فيه تعذيب يقف يف الش

للنفس ومشقة عليها وهذا نذر حمرم هلذا نهاه انليب 
عن ذلك, لكن أمره أن يتم  -صىل اهلل عليه وسلم-

صومه ألنه عبادة مرشوعة ، وعليه من نذر عبادة 
مرشوعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غري مرشوعة 

 .فإنه ال يلزمه فعلها

** 

Sahabat ini bernazar tidak akan berbicara, tidak akan 

makan, tidak akan minum, akan berdiri di bawah sinar 

matahari dan tidak akan berteduh. Ini merupakan 

penyiksaan terhadap diri dan menyusahkannya, dan ini 

adalah nazar yang haram. Karena itu, Nabi Muhammad 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang itu. Beliau 

menyuruhnya agar menyempurnakan puasanya, 

karena puasa adalah ibadah yang disyariatkan. Karena 

itu, barangsiapa bernazar untuk melakukan ibadah 

yang disyariatkan, maka ia harus melaksanakannya. 

Dan barangsiapa bernazar melaksanakan ibadah yang 

tidak disyariatkan, maka ia tidak boleh 

melaksanakannya. 
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م. تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد 1987ه 1407 اجلوزي. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،
 ه 1423العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 

   (5835) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالة اتلصنيف:

 .: رواه مسلم-ريض اهلل عنه-: متفق عليه. حديث ابن مسعود -ريض اهلل عنه-حديث يلع  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن مىسعود 

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

مأل اهلل قبورهم وبيوتهم نار ا، كما شغلونا عن 
  حىت َغبت الشمس الصًلة الوسطى

Semoga Allah memenuhi kubur dan rumah 
mereka dengan api, sebagaimana mereka 
telah menyibukkan kita dari salat Wusṭa 

(Asar) hingga matahari terbenam. 

 :احلديث .944
ِ بن أيب طالب  نه انلهيِبه  -ريض اهلل عنه-عن يلعى

ى
 -أ

ِق: قىالى يىْومى اخْلى  -صىل اهلل عليه وسلم  ألى اهلُل »نْدى مى
الىة  لُونىا عن الصه غى ا شى مى ُقبُورىهم وُبيُوتىُهم نىاًرا، كى

مس بىت الشه ىته اغى ى حى ويف لفظ ملسلم: «.  الوُْسطى
ى » الىة الوُْسطى لُونىا عن الصىّ غى ، ثم «-صالة العرص-شى

ا بني املغرب والعشاء الههى وهل عن عبد اهلل بن «. صى
بىسى ال»مسعود قال:  صىل اهلل -ُمرِشُكون رسول اهلل حى
مُس أو  -عليه وسلم ىته امْحىرهت الشىّ عن العرص، حى

رهت، فقال رسول اهلل  : -صىل اهلل عليه وسلم-اْصفى
ى  الىة الوُْسطى لُونىا عن الصه غى  اهلل -صالة العرص-شى

ى ألى ، مى
ُهم  ْجوىافى

ى
ا اهلل أ شى و حى

ى
ُهم وُقبُورىهم نىاًرا )أ ْجوىافى

ى
أ

ُقبُورى   «.ُهم نىاًرا(وى

** 

944. Hadis: 

Dari Ali bin Abu Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Semoga Allah memenuhi kubur dan rumah mereka 

dengan api, sebagaimana mereka telah menyibukkan 

kita dari salat Wusṭa hingga matahari terbenam." 

Dalam redaksi riwayat Muslim, "Mereka telah 

menyibukkan kita dari salat Wusṭa -(Asar)-". Kemudian 

beliau mengerjakannya di waktu antara Magrib dan 

Isya." Masih riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, 

ia berkata, "Orang-orang musyrik menghalangi 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari 

mengerjakan salat Asar, hingga matahari memerah 

atau menguning. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Mereka telah menyibukkan kita dari 

salat Wusṭa (Asar). Semoga Allah memenuhi perut dan 

rumah mereka dengan api (atau semoga Allah mengisi 

perut dan kubur mereka dengan api)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-شغل املرشكون انليب 
باملرابطة وحراسة املدينة  -ريض اهلل عنهم- وأصحابه

وأنفسهم عن صالة العرص حىت اغبت الشمس، فلم 
ريض -وأصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-يصلها انليب 

صىل -إال بعد الغروب؛ فداع عليهم انليب  -اهلل عنهم
أن يمأل بطونهم وبيوتهم وقبورهم  -اهلل عليه وسلم

لوهم عن صالة ناًرا، جزاء ما آذوه وصحبه، وشغ
 .العرص، اليت يه أفضل الصلوات

** 

Orang-orang musyrik menyibukkan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para sahabat -

raḍiyallāhu 'anhum- daru sakat Asar dengan siap siaga 

di posisi dan menjaga Madinah serta diri mereka 

hingga matahari terbenam. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- tidak 

bisa mengerjakannya kecuali setelah matahari 

terbenam. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mendoakan mereka mudah-mudahan perut, rumah 

dan kubur mereka dipenuhi api sebagai balasan atas 

gangguan yang mereka lakukan pada beliau dan para 

sahabat, serta tindakan mereka menyibukkan dari 

mengerjakan salat Asar yang merupakan salat terbaik. 
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 :معاين املفردات
احلرة الرشقية إىل احلرة الغربية، حيث اكنت اخلندق : أخدود حفره الرسول صىل اهلل عليه وسلم وصحابته، أحاط بشمايل املدينة املنورة من  •

 .مجوع العدو حتارصه سنة مخس من اهلجرة

ُ : خرب بمعىن ادلاعء •  اَّلله
ى
أل  .مى

 .ُقبُورىُهم : أمكنة دفنهم بعد املوت •

 .ُبيُوتىُهم : أمكنة سكناهم يف احلياة، والضمري لألحزاب اذلين غزوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قريش وغريهم •

لُونىا : ألنهم منعونا بالقتال • غى ا شى مى  .كى

ى : الفضىل • الة الوُْسطى  .الصه

الة : يف اللغة: ادلاعء. يف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم •  .الصه

 .صالة العرص : بيان للصالة الوسطى •

ا : صالة العرص • الهى  .ُثمه صى

 .بني املغرب والعشاء : أي: بني وقت صالة املغرب ووقت صالة العشاء •

ُكونى : منع املرشكون بسبب القتال • بىسى الُْمرْشِ  .حى

رهْت : شك من الراوي، واالمحرار أشد من االصفرار؛ لقرب الشمس من الغروب • ْو اْصفى
ى
ْمُس أ ىته امْحىرهِت الشه  .حى

ا : شك من  • شى ْو حى
ى
، أ ُ  اَّلله

ى
أل ؛ ألنه ملء مع تراكم وكرثةمى

ى ألى  .الراوي، وحشا أبلغ من مى

ُهم : بطونهم • افى ْجوى
ى
 .أ

 :فوائد احلديث
 .الوقت املختار للعرص ما قبل اصفرار الشمس .1

وم املراد بالصالة الوسطى صالة العرص ملا جاء يف الصحيحني عن يلع قال: كنا نراها الفجر حىت سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول ي .2
 ."غلونا عن الصالة الوسطى صالة العرصاألحزاب "ش

 .جواز ادلاعء ىلع الظالم بقدر ظلمه؛ ألنه قصاص .3

 .األوىل لِلايع ىلع الظالم أن يبني سبب ادلاعء عليه؛ تلنتيف عنه تهمة العدوان .4

 .اهتمام انليب صىل اهلل عليه وسلم بالصالة، وتأثره من فوات وقتها .5

 .ذكرهامن ذهل عن الصالة يف وقتها يصليها إذا  .6

 .مرشوعية قضاء الفوائت يف مجاعة .7

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
ه. تنبيه األفهام رشح 1426القاهرة، الطبعة: العارشة  بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،

صىل اهلل -م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 
تقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة و -عليه وسلم

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة 1988ه، 1408مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق 1422: األوىل )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة

 .ه1423حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3538) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < ابليوع املحرمة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ابتاع : اشرتى •

 .طعاما : لك مطعوم، من مأكول ومرشوب •

 .حىت يستوفيه : بالكيل بأن يكيله ابلائع •

 .نقده اثلمن مثالحىت يقبضه : املشرتي، ويف القبض زيادة عن االستيفاء ألنه قد يستوفيه بالكيل وال يقبضه املشرتي بل حيبسه عنده يل •

 :فوائد احلديث
 .انلَه عن بيع الطعام وكذلك أي سلعة قبل القبض .1

يف لفظ ]حىت يستوفيه[ ما يشعر بأنه خاص بما حيتاج إىل حق توفية، وهو املكيل واملوزون.ويف لفظ ]حىت يقبض[ ما يفيد عموم انليه عن  .2
 .ابليع، يف اجلزاف واملكيل، واملوزون

 .جواز بيعه بعد القبض واالستيفاء .3

يه ورد يف احلديث باتلرصف فيه بابليع، ويلتحق به بعض العقود اليت تدخل حتت مسىم ابليع، أو تكون وسيلة إيله اكإلجارة، واهلبة ىلع انل .4
 .للربحعوض، والرهن، واحلوالة.أما ماعدا ابليع وما جيرى جمراه، فيجوز اتلرصف فيه، ألنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسري، وألنها لم تقصد 

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ن ه. عمدة األحاكم م1381، دار الفكر، دمشق، 1ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

  من ابتاع طعاما فًل يبعه حىت يستوفيه
Barangsiapa membeli makanan, 

hendaknya ia tidak menjualnya sampai ia 
menerimanya. 

 :احلديث .945
-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر
من اْبتىاعى طعاما فال »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

ىْستىْوِفيىهُ  هُ »، ويف لفظ: «يىِبْعُه حىت ي ْقِبضى  «.حىت يى

** 

945. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwasannya beliau 

bersabda, "Barangsiapa membeli makanan, 

hendaknya ia tidak menjualnya sampai ia 

menerimanya." Dalam redaksi lain disebutkan, 

"Sampai dia menggenggamnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ملا اكن قبض الطعام من متممات العقد، ومكمالت 
امللك، نيُِه املشرتى عن بيع الطعام حىت يقبضه 
ويستوفيه، ويكون حتت يده وترصفه، وكذلك لك 
سلعة غري الطعام، ويلتحق بابليع بعض عقود اليت 

رهن، تدخل يف حكمه اكإلجارة، واهلبة ىلع عوض، وال
واحلوالة، أما فيماعدا ابليع وما جيرى جمراه، فيجوز 

 .اتلرصف فيه

** 

Serah terima makanan merupakan bagian dari 

kesempurnaan akad (transaksi) dan pelengkap 

kepemilikan, maka Allah Yang Maha Bijaksana 

melarang pembeli untuk menjualnya sampai ia 

memegang dan menerimanya, serta berada di bawah 

kekuasaan dan pengaturannya. 
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رة عن ، دار طوق انلجاة )مصو1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (5837) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ن ابتِّل من هذه النات بَشء فأحسن إْلهن م
  ُكنب هل سرت ا من انلار

Barangsiapa diuji dengan sesuatu dari 
anak-anak perempuan ini, lalu ia berbuat 

baik kepada mereka, maka anak-anak 
perempuan tersebut akan menjadi 

penghalang baginya dari api neraka. 

 :احلديث .946
ة  -اهلل عنها ريض-عن اعئشة 

ى
ه امرأ ى لىت يلعى قالت: دىخى

ة  يئًا غىري تىمرى د ِعنِدي شى ِ
ل فىلىم جتى

ى
ىْسأ ا، ت ىهى ا ابنىتىان ل هى ومعى

ىم  ل ا وى ا بىنيى ابنىتىيهى متْهى سى قى ا فى ا ِإيهاهى يتُهى ْعطى
ى
ة، فىأ وىاِحدى

ل انليب  خى ت، فىدى رىجى ا، ُثمه قىامىت فىخى صىل -تىأُكل ِمنهى
تُه فقال:  -اهلل عليه وسلم ْخربى

ى
ْن اْبُتيِلى ِمْن »علينا، فىأ مى

ُ ِسرْتًا ِمن  ، ُكنه هلى ِهنه ن إِيلى ْحسى
ى
ٍء فأ هذه ابلنىاِت بيِشى

 «.انلهار

** 

946. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Ada 

seorang wanita masuk ke tempatku bersama dua anak 

perempuannya. Wanita itu meminta sesuatu, tetapi aku 

tidak mempunyai apa pun selain satu butir kurma. Aku 

pun memberikan kurma itu kepadanya. Lantas wanita 

itu membaginya menjadi dua di antara kedua anak 

perempuannya. Sedangkan dia sendiri tidak 

memakannya sedikit pun. Kemudian wanita itu berdiri 

lalu keluar. Tiba-tiba Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

masuk menemui kami lalu aku memberitahu beliau 

mengenai hal itu. Beliau bersabda, "Barangsiapa yang 

diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan ini, 

lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak 

perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya 

dari api neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

امرأة ومعها  -ريض اهلل عنها-دخلت ىلع اعئشة 
الت: فلم جتد ق -وذلك ألنها فقرية-ابنتان هلا تسأل 

عندي إال تمرة واحدة، قالت: فأعطيتها إياها 
ت وىاِحدة نصف  عطى

ى
ني، وأ فقسمتها بني ابنىتىيها نِصفى

اتلمرة، وأعطت األخرى نصف اتلمرة اآلخر، ولم 
 -صىل اهلل عليه وسلم-تأكل منها شيئا. فدخل انليب 

ىلع اعئشة فأخربته ألنها قصة غريبة عجيبة، فقال 
: "من ابتيل بيشء من - عليه وسلمصىل اهلل-انليب 

هذه ابلنات فأحسن إيلهن كن هل سرتا من انلار".  
: "من ابتيل": -صىل اهلل عليه وسلم-وال يفهم من قوهل 

ر هل، كما قال اهلل  -بلوى الرش، لكن املراد: من قُدِّ
: )ونبلوكم بالرش واخلري فتنة وإيلنا ترجعون( -تعاىل

ر هل ابنتان فأحسن إيلهما [. يعين من قُ 35]األنبياء:  دِّ
-ُكنه هل ِسرتا من انلهار يوم القيامة، يعين أن اهلل 

حيِجبُه عن انلار بِِإحسانه إىل ابلنات؛ ألنه  -تعاىل
ب، واذلي  سُّ ابِلنت ضعيفة ال تستطيع اتلىكى

: )الرجال -تعاىل-يكتسب هو الرجل، قال اهلل 

** 

Seorang wanita bersama kedua anak perempuannya 

masuk menemui Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- untuk 

meminta sesuatu kepadanya -karena dia wanita fakir-. 

Aisyah berkata, "Tetapi dia tidak menemukan apa pun 

di rumahku selain satu butir kurma." Aisyah berkata, 

"Aku pun memberikan kurma itu kepadanya lalu dia 

membaginya menjadi dua bagian di antara kedua 

putrinya. Dia memberikan separuh kurma kepada satu 

putrinya dan memberikan separuh lainnya kepada 

putrinya yang lain, dan ia sendiri tidak memakan sedikit 

pun. Tiba-tiba Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk 

menemui Aisyah, lalu dia memberitahu beliau 

mengenai hal itu. Sebab, hal tersebut merupakan kisah 

aneh dan mengagumkan. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Barangsiapa yang diuji dengan 

anak-anak perempuan ini, lalu ia berbuat baik kepada 

mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan 

menjadi penghalang baginya dari api neraka." Sabda 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Barangsiapa yang 

diuji," tidak dapat dipahami sebagai ujian keburukan, 

tetapi maksudnya, "Siapa yang ditakdirkan untuknya." 

Hal ini sebagaimana firman Allah -Ta'ālā-, "Kami akan 

menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan 

sebagai cobaan. Dan hanya kepada Kami kamu akan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 .متفق عليه، واللفظ للبخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل : تطلب مااًل عن حاجة •

ى
ىْسأ  .ت

 .اْبتُيِلى : اْختُرِب  •

ٍء : أي بيشء من أحوال ابلنات، سماه ابتالء ألن بعض انلاس ال حيبون حتمل أمرهن •  .بيِشى

ابًا وِوقىايىة • ا : ِحجى  .ِسرْتً

 :فوائد احلديث
ب عن انلهار وحُتىطُّ عنه اخلطايا .1 نىّه بِفىضل ذلك حُيجى

ى
 .فضل راعية ابلنات وأ

ا يقِدر عليه اإلنسان ولو اكن يسرًيا .2  .استحباب اتلهصدق بِمى

طْ  .3 ة عى  .ف األبوين ىلع أبنىائِِهماِشدىّ

ية ابلنات سبب يف رمحة اهلل، وإن ُكنىّ موضع كراهة عند بعض انلاس .4  .راِعى

 .جواز ذكر املعروف واتلحدث بنعمة اهلل إن لم يكن ىلع وجه الفخر والرياء والِمنهة .5

 .وأن رزقه اكن كفافا -صىل اهلل عليه وسلم-بيان حال بيوتات رسول اهلل  .6

 .ثار وأنه من سمات املؤمنني؛ فقد آثرت اعئشة تلك املرأة وابنتيها ىلع نفسها، وهذا يدل ىلع سخائها وكرمها مع شدة حاجتهابيان فضل اإلي .7

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423لعزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، حتقيق: عبد ا

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. كنوز رياض الصاحلني، 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428

ن للنرش، ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوط1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط
، دار طوق انلجاة، )صورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426الرياض، 
ني، ملجموعة من ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحل1422ابلايق(، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ابلاحثني، ط
   (3358) الرقم املوحد:

 بعض قوامون ىلع النساء بما فضل اهلل بعضهم ىلع
 . [34وبما أنفقوا من أمواهلم( ]النساء: 

dikembalikan." (Al-Anbiyā`: 35). Artinya, siapa yang 

ditakdirkan memiliki dua anak perempuan lalu berbuat 

baik kepadanya, maka mereka akan menjadi tabir 

baginya dari api neraka pada hari kiamat. Yakni, Allah 

-Ta'ālā- akan menghalanginya dari neraka dengan 

perbuatan baiknya kepada anak-anak perempuan. 

Sebab, anak perempuan itu lemah tidak memiliki 

kemampuan untuk mencari penghidupan, karena yang 

mencari penghidupan adalah lelaki. Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi 

perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah 

memberikan nafkah dari hartanya." (An-Nisā`: 34). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .احتبس : أي حبس وأعده فرساً للجهاد •

 .إيمانا باهلل : أي خملصاً هل ممتثاًل ألمره •

 .صديقا بوعده : أي اثلواب املرتب ىلع ذلكوت •

ُه : ما يشبع به •  .ِشبىعى

بىعه • ِريهُه : رُشبُه وشى  .وى

بىْوهلى : أي ما خيُرج منه من بوٍل وروٍث، والروث: الرجيع والغائط من ادلواب • ْوثىُه وى رى  .وى

من احتبس فرسا يف سبيل اهلل، إيمانا باهلل، 
هَل  ثَُه َوَبوي وتصديقا بوعده، فَإِنب ِشَبَعُه َورِيبُه َوَروي

 يف مْيانه يوم القيامة
 

Barangsiapa menyiapkan seekor kuda di 
jalan Allah karena iman kepada Allah dan 
membenarkan janji-Nya, maka makannya, 

minumnya, kotorannya dan kencingnya 
menjadi timbangan amal orang tersebut 

pada hari kiamat. 

 :احلديث .947
من اْحتىبىسى »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إِنه فرسا يف س
بيل اهلل، إيمانا باهلل، وتصديقا بوعده، فى

بىْوهلى يف مزيانه يوم القيامة ْوثىُه وى رى ِريهُه وى ُه وى  «.ِشبىعى

** 

947. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Barangsiapa menyiapkan seekor kuda di jalan Allah 

karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-

Nya, maka makannya, minumnya, kotorannya dan 

kencingnya menjadi timbangan amal orang tersebut 

pada hari kiamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 أفاد احلديث أن من أوقف فرساً للجهاد يف سبيل اهلل
وابتغاء مرضاته ليك حيارب الغزاُة عليه،  -تعاىل-

ابتغاًء لوجه اهلل تعاىل، وتصديقاً بوعده اذلي وعد به، 
ِ يُوىفه  ِبيِل اَّلله ٍء يِف سى ْ ا ُتنِْفُقوا ِمْن يشى مى حيث قال: )وى
ُْكْم( فإن اهلل يثيبه عن لك ما يأكله أو يرشبه أو  إِيلى

يف كفة حسناته خيرجه من بول أو روث حىت يضعه هل 
صىل اهلل -يوم القيامة، وعن تميم ادلاري أن انليب 

قال: "من ارتبط فرساً يف سبيل اهلل، ثم  -عليه وسلم
اعلج علفه اكن هل بكل حبة حسنة". أخرجه ابن 

 .ماجه

** 

Hadis ini memberitahukan bahwa orang yang 

mewakafkan seekor kuda untuk jihad di jalan Allah dan 

mencari keridaan-Nya agar para pejuang bisa 

berperang di atasnya demi mencari keridaan Allah -

Ta'ālā-, membenarkan janji-Nya yang telah 

dimaklumkan dalam firman-Nya, "Apa saja yang kamu 

infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan 

cukup kepadamu" (Al-Anfāl: 60), maka Allah 

memberinya pahala dari segala yang dimakan kuda itu, 

yang diminumnya, yang dikeluarkannya berupa 

kencing atau kotoran, sehingga semua itu diletakkan 

untuknya di timbangan kebaikan-kebaikannya pada 

hari kiamat. Dari Tamīm Ad-Dāri bahwa Nabi -

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa 

mengikat kuda di jalan Allah, lalu ia mencari pakannya, 

maka baginya kebaikan dari setiap biji." (HR. Ibnu 

Majah). 
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 .يف مزيانه : أي حسناٍت تكون يف مزيانه يوم القيامة •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-فة يف سبيل اهلل فضل انلفقة ىلع اخليل املوقو .1

 .جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني .2

 .-تعاىل-احلث ىلع ابلذل واإلنفاق يف سبيل اهلل  .3

واب؛ ألنه لم يأت عنه  .4  .القول هذا مثل غريها يشء يف -وسلم عليه اهلل صىل–تفضيل اخليل ىلع غريها من ادله

 .-تعاىل-احلض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل؛ إلعالء ُكمة اهلل  .5

 .-تعاىل-وجوب إعداد العدة إلعالء ُكمة اهلل  .6

 .املال املكتسب باختاذ اخليل من خري وجوه األموال وأطيبها؛ ألن الربكة يف نواصيها .7

 .اجلهاد ماض إىل قيام الساعة .8

 املراجع:املصادر و

اض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, ه. ديلل الفاحلني لطرق ري1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد 1430دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

ة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار  ـهبهج 1423العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 
 . ه1407ابن اجلوزي. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

   (6395) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َواِخَر فقد 
َ
َ األ َتِكِف الَعرشي من اعتكف ميع فَليَيعي

ُجد  سي
َ
ُتِِن أ يي

َ
يِسيُتَها، وقد َرأ ن

ُ
رِيُت هذه اللبييلة ثم أ

ُ
أ

َِمُسوَها يِف العرشي  يِف ماٍء وِطنٍي من َصبِيَحتَِها، فَاتلي
َواِخر

َ
 األ

 

Barangsiapa ingin beri'tikaf denganku, 
hendaknya ia beri'tikaf pada sepuluh hari 

terakhir karena pada malam ini telah 
diperlihatkan kepadaku, lalu aku terlupa. 
Telah diperlihatkan kepadaku bahwa aku 
sujud di atas air dan tanah pada pagi itu. 

Karena itu, carilah (lailatul qadar) di 
sepuluh hari terakhir. 

 :احلديث .948
أن رسول »: -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدري 

رْشِ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ْعتىِكُف يف العى اكن يى
ِط من رمضان. فاعتكف اعًما، حىت إذا اكنت  وْسى

ى
األ

ينى  ى وىِعرْشِ ْلىةى إِْحدى ويه اللهيْلىُة اليت خيرج من -يلى
ا من اعتاكفه ِتهى ِبيحى قال: من اعتكف ميع  -صى

ِذهِ اللهيْلىةى ثم فىلْيى  ِريُت هى
ُ
وىاِخرى فقد أ

ى
رْشى األ ْعتىِكِف العى

اٍء وىِطنٍي من  ْسُجُد يِف مى
ى
ْيتُيِن أ

ى
ا، وقد رىأ نِْسيتُهى

ُ
أ

وىاِخِر، واتلمسوها 
ى
رْشِ األ ا يِف العى ا، فىاتْلىِمُسوهى ِتهى ِبيحى صى

اُء تلك الليلة، واكن املسجد  مى رىِت السه طى مى يف لك ِوتٍْر. فى
يْنىايى رسول ىلع عى  ىْت عى فى املسجد، فىأبرْصى كى ِريٍش، فىوى

اِء  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ثىُر المى
ى
ِتِه أ بْهى وىلع جى

ْينى  ى وىعرْشِ ني من ُصبِْح إْحدى  «.وىالطِّ

** 

948. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beri'tikaf di 

sepuluh hari pertengahan Ramadhan. Beliau beri'tikaf 

di bulan Ramadhan tahun itu, hingga ketika malam 

keduapuluh satu - yaitu malam ketika ia keluar di pagi 

harinya dari i'tikafnya - beliau bersabda, "Barangsiapa 

ingin beri'tikaf denganku, hendaknya ia beri'tikaf pada 

sepuluh hari terakhir karena pada malam ini telah 

diperlihatkan kepadaku, lalu aku terlupa. Telah 

diperlihatkan kepadaku bahwa aku sujud di atas air dan 

tanah pada pagi itu. Karena itu, carilah (lailatul qadar) 

di sepuluh hari terakhir dan carilah di setiap malam 

ganjil. Pada malam itu langit hujan dan masjid seperti 

naungan lalu meneteslah air dari atapnya." Aku lihat 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan di 

keningnya ada bekas air dan tanah dari pagi malam 

keduapuluh satu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو سعيد اخلُْدري 
اكن يعتكف العرش األوسط  -صىل اهلل عليه وسلم-

-من رمضان طلبًا لليلة القدر، فاعتكف اعًما 
حىت إذا اكنت يللة إحدى وعرشين، ويه  -كعادته

ِلم الليلة اليت اكن  خيرج يف صبيحتها من اعتاكفه، عى
أن يللة القدر يف العرش األواخر، فقال ألصحابه: من 
اعتكف ميع يف العرش الوسطى، فليواصل اعتاكفه 

 -تعاىل-ويلعتكف العرش األواخر. وأخرب بأن اهلل 
أراه إياها يف املنام ثم أنساه إياها، لكنه رأى يف املنام 

سجوده يف صالة  هلا عالمات يف تلك السنة ويه:
صىل اهلل -الصبح ىلع ماء وطني. فصدق اهلل رؤيا نبيه 

، فمطرت السماء يللة إحدى وعرشين -عليه وسلم
مبنيًا كهيئة  -صىل اهلل عليه وسلم-واكن مسجده 

** 

Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beri'tikaf 

di sepuluh hari pertengahan Ramadhan untuk mencari 

lailatul qadar. Beliau beri'tikaf di bulan Ramadhan di 

tahun itu - sebagaimana kebiasaannya - hingga ketika 

malam keduapuluh satu, yaitu malam ketika pagi 

harinya beliau keluar dari i'tikaf, beliau tahu bahwa 

lailatul qadar terjadi pada sepuluh hari terakhir. Lantas 

beliau bersabda kepada para sahabatnya, 

"Barangsiapa beri'tikaf denganku di sepuluh malam 

pertengahan, hendaknya ia meneruskan ik'tikafnya dan 

beri'tikaflah di sepuluh hari terakhir." Beliau 

mengabarkan bahwa Allah -Ta'ālā- telah 

memperlihatkan malam itu kepadanya dalam tidur 

kemudian beliau terlupa. Hanya saja dalam mimpi itu 

beliau melihat tanda-tandanya pada tahun itu, yaitu 

beliau sujud dalam shalat shubuh di atas air dan tanah. 

Allah membenarkan mimpi Nabi-Nya -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-. Malam keduapuluh satu itu langit 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < االعتاكف اتلصنيف:
  < العرش األواخر من رمضانالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام 

 .متفق عليه راوي احلديث:

ُ  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-ْدرِي أبو سعيد اخْل
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .، وتفراًغ لطاعته-تعاىل-يعتكف : يقيم يف املسجد تقرًبا إىل اهلل  •

 .يف العرش األوسط : ما بني العارش واحلادي والعرشين من الشهر، ولم يقل الوسطى باعتبار أن املراد: اثللث األوسط •

 .اتلمسوها : اطلبوها يف العرش األواخر اليت يتم بها الشهر •

 .من صبيحتها : يف صباح يومها، وهو ايلوم اذلي بعد الليلة، وهو: يوم العرشين •

فى املسجد : أي قى  • كى ر من سقفه، ومنه: وكف ادلمعوى  .طه

خربت بموضعها يف املنام، ثم نسيت حلكمة إهليهٍة ال أنه رآها عيانًا •
ُ
ا : معناه أ نِْسيتُهى

ُ
ِريُت هذه الليلة ثم أ

ُ
 .أ

ف ىلع خشب • ِف انلخل يُرصى عى  .العىريش : بناء من سى

يتُين : رأيت نفيس يف املنام •
ى
 .رىأ

 .ع بعضهأثر املاء والطني : أي: خمتلًطا م •

 :فوائد احلديث
 .قد يُري عباده عالمة حسية ىلع يللة القدر -تعاىل-أن اهلل  .1

ْوىلى واإلرشاد إىل حتصيل األفضل .2
ى
 .األمر بطلىب األ

 .جواز قول: )رمضان( بال كراهة، وال جيب أن يقول: )شهر رمضان( .3

 .يف عهده -صىل اهلل عليه وسلم-بيان ما اكن عليه مسجد انليب  .4

 .ييدها وزخرفتهاأن عمارة املساجد ليست بتش .5

 .األفضل مبارشة املصيل األرض باجلبهة واألنف حال السجود .6

 .ىلع إدراك يللة القدر -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .7

 .ال يعلم الغيب -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .8

صلحة تتعلهق بالترشيع؛ كما يف السهو يف وال نقصى عليه يف ذلك، وقد يكون يف ذلك م -صىل اهلل عليه وسلم-أن النسيان جائز يف حق انليب  .9
 .الصالة، أو باالجتهاد يف العبادة؛ كما يف هذه القصة

 .عدم العلم بزمن يللة القدر يلجتهد العباد يف حتصيلها .10

 .مرشوعية االعتاكف .11

 .يف العرش الوسطى قبل علمه بأنها يف العرش األواخر -صىل اهلل عليه وسلم-اعتاكف انليب  .12

 .صد االعتاكف حتري يللة القدرأن من أهم مقا .13

 .أن يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان .14

 .يتأكد قيام أوتار العرش األواخر .15

العريش، عمده من جذوع انلخل، وسقفه من 
فى املسجد من أثر املطر، فسجد  كى صىل -جريدها، فىوى

حة إحدى وعرشين، يف ماء صبي -اهلل عليه وسلم
 .وطني

menurunkan hujan dan masjid Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dibangun seperti tempat 

bernaung; tiangnya dari batang korma dan atapnya dari 

pelepahnya. Masjid itu pun meneteskan air bekas 

hujan. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sujud di 

pagi keduapuluh satu di atas air dan tanah. Taisir Al-

'Allam, hlm (349), Tanbih Al-Afham, (3/472), Ta'sis Al-

Ahkam, (3/292). 
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 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
ف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيل

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد 1426حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل:  اإلحاكم، تأيلف:

 ـه  خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن  1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
 ـه صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق  1412لعزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، عبد ا

اث العريب  ـهصحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرت1422انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –

   (4459) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل < سنن وآداب الغسل اتلصنيف:

مَعِة غسل اجلنابة، ثم راح يف 
ي
من اغتسل يوم اجل

الساعة األوىل فكأنما قّرب بََدنَة، ومن راح يف 
 فكأنما قربب بقرةالساعة اثلانية 

 

Barangsiapa mandi di hari Jumat seperti 
mandi janabah, kemudian berangkat di 

awal waktu maka seolah-olah ia berkurban 
unta, dan barangsiapa berangkat di waktu 

kedua seolah-olah ia berkurban seekor 
sapi. 

 :احلديث .949
ْيرة  صىل اهلل -يب عن انل -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهرى

ِة غسل »قال:  -عليه وسلم من اغتسل يوم  اجْلُُمعى
نىة،  اجلنابة، ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما قّرب بىدى
ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما قرهب بقرة، ومن 
بْشا، ومن راح  راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما قرهب كى

ًة،  اجى ومن راح يف يف الساعة الرابعة فكأنما قرهب دىجى
الساعة اخلامسة فكأنما قرهب بىيْضة، فإذا خرج 

ْكرى   «.اإلمام حرضت املالئكة يستمعون اذلِّ

** 

949. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, 

"Barangsiapa mandi di hari Jumat seperti mandi 

janabah, kemudian berangkat di awal waktu maka 

seolah-olah ia berkurban unta, dan barangsiapa 

berangkat di waktu kedua seolah-olah ia berkurban 

seekor sapi, barangsiapa berangkat di waktu ketiga 

seolah-olah ia berkurban seekor kambing bertanduk, 

barangsiapa berangkat di waktu keempat seolah-olah 

ia berkurban seekor ayam, dan barangsiapa berangkat 

di waktu kelima seolah-oleh ia berkurban sebutir telur. 

Lalu apabila imam keluar (naik mimbar) para malaikat 

pun hadir untuk mendengarkan khutbah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

فضل االغتسال  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني انليب 
واتلبكري إىل اجلمعة، ودرجات الفضل يف ذلك، فذكر 
أن من اغتسل يوم اجلمعة قبل اذلهاب إىل الصالة، 
ثم ذهب إيلها يف الساعة األوىل، فله أجر من قرب 

ق به تقرًبا إىل اهلل ومن راح بعده يف بعرًيا ذحبه وتصد
بقرة. ومن  -أي أهدى-الساعة اثلانية فكأنما قرب 

راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما قرب كبشاً ذا قرنني، 
واغبلاً يكون أفضل األكباش وأحسنها.  ومن راح 
يف الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة.  ومن راح يف 

فإذا خرج  الساعة اخلامسة، فكأنما قرب بيضة.
اإلمام للخطبة والصالة؛ انرصفت املالئكة املولكون 
بكتابة القادمني إىل سماع اذلكر، فمن أىت بعد 

بني رِّ  .انرصافهم، لم يكتب من املقى

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan 

keutamaan mandi dan datang lebih awal untuk salat 

Jumat, serta tingkatan-tingkatan keutamaan dalam hal 

ini. Beliau mengungkapkan bahwa siapa yang mandi di 

hari Jumat sebelum pergi salat Jumat, kemudian 

berangkat di awal waktu maka ia mendapatkan 

sebesar pahala orang yang berkurban seekor unta 

yang ia sembelih dan ia sedekahkan demi 

mendekatkan diri kepada Allah, dan siapa yang 

berangkat setelahnya di waktu kedua seolah-olah ia 

menghadiahkan seekor sapi. Dan siapa yang 

berangkat di waktu ketiga seolah-olah ia berkurban 

seekor domba bertanduk dua, dan biasanya domba 

yang seperti ini adalah domba paling baik. Dan siapa 

yang berangkat di waktu keempat seolah-olah ia 

berkurban seekor ayam. Dan siapa yang berangkat di 

waktu kelima seolah-olah ia berkurban sebutir telur. 

Lalu apabila imam keluar untuk berkhutbah dan salat, 

para malaikat yang ditugaskan mencatat orang-orang 

yang datang beranjak untuk mendengarkan 

peringatan. Maka barangsiapa yang datang setelah 

bubarnya para malaikat ini, mereka tidak dicatat di 

antara orang-orang yang berkurban. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه- أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اغتسل : عمم بدنه باملاء غسال •

 .نهار اجلمعة، واملراد به هنا: ما بني طلوع الشمس إىل صالة اجلمعةيوم اجلمعة :  •

جلمعة، وما راح : تأيت بمعىن السري يف آخر انلهار، كما تأيت بمعىن مطلق اذلهاِب، وهو املراد هنا، وذلا أريد بها اذلهاب يف أول انلهار لصالة ا •
 .يزال هذا مستعمال يف جند واحلجاز وبعض بالد الشام

 .: الزمن، واملراد بها هنا مُخس مدة ما بني طلوع الشمس وخروج اإلمام يوم اجلمعةالساعة  •

 .، وابلدنة تطلق ىلع انلاقة واجلمل وابلقرة، ولكنها يف اإلبل أغلب، وهو املراد منها بهذا احلديث-تعاىل-قرب بدنة : أهداها تقرًبا إىل اهلل  •

 .بقرة : ذكرا اكن أو انىث •

 .كبش : هو الواحد من ذكور الضأن •

ن : هل قرون، وخص األقرن؛ ألنه أكمل خلقا وأقوى اغبلا •  .أقْرى

 .دجاجة : يقع ىلع اذلكر واألنىث، واجلمع ِدجاج •

 .خرج اإلمام : حرض اإلمام اذلي يؤم انلاس للخطبة والصالة •

ت املالئكة : وظيفة هؤالء املالئكة  •  .حرض يوم اجلمعة كتابة من -ويه خملوقات من نور-حرضى

كر : اخلطبة، سميت به؛ ألنها تشتمل ىلع ذكر اهلل أو اتلذكري •  .اذلِّ

 :فوائد احلديث
 .فضل الغسل يوم اجلمعة، وأن يكون قبل اذلهاب إىل الصالة .1

 .فضل اتلبكري إيلها من أول سااعت انلهار .2

 .الفضل املذكور يف هذا احلديث مرتتب ىلع االغتسال واتلبكري مجيعاً  .3

 . املِجء إيلهاأن ترتيب اثلواب، ىلع .4

ْدي، وكذلك ابلقرة أفضل من الشاة .5  .أن ابلدنة أفضل من ابلقرة يف الهى

ْدي واألضحية .6  .أن الكبش األقرن أفضل من غريه من سائر الغنم يف الهى

 ."اليستهان بيشء من أعمال اخلري والرش؛ لقوهل: "من قرب بيضة .7

م بنسبة متساوية، وذكر الصنعاين أن الساعة هنا ال يراد بها مقدار معني تقسيم هذه السااعت اخلمس من طلوع الشمس إىل دخول اإلما .8
 .متفق عليه

 .القادمون يف ساعة من هذه السااعت اخلمس، يتفاوتون يف السبق أيضاً، فيختلف فضل قربانهم باختالف صفاته .9

تقاُكم{ .10
ى
ُكْم ِعنْدى اهلل أ مى  .مراتب انلاس يف الفضل حبسب أعماهلم }إنه أكرى

اذلي يراد به النسك فيما يتعلق باحلج واإلحرام ال يكون إال من بهيمة األنعام ويه اإلبل وابلقر والغنم، أما ادلجاجة وابليضة وغري  اهلدي .11
 .ذلك، فال جيزئ يف ذلك املقام؛ ألنه أراد يف هذا احلديث مطلق الصدقة

 .حضور املالئكة صالة اجلمعة واستماعهم للخطبة .12

 .املساجد، يكتبون القادمني، األول فاألول، يف املِجء إىل صالة اجلمعة أن املالئكة ىلع أبواب .13

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل  م. تنبيه األفهام رشح عمدة2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. عمدة األحاكم من الكم خري 1381م. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 2005ه، 1426
اسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، لعبد الغين املقديس، در -صىل اهلل عليه وسلم-األنام 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار 1988ه، 1408دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل  طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة
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ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، 1423انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
ح سنن أيب داود(، أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، حلب، الطبعة: األوىل ه. معالم السنن )رش1427الطبعة: 

م. تهذيب اللغة، حممد بن أمحد األزهري أبو منصور، حتقيق: حممد عوض مرعب، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 1932ه، 1351
 .م2001األوىل، 

   (5393) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن 
ال فًل حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد 

 أحسن، ومن ال فًل حرج
 

Barangsiapa yang bercelak hendaknya 
melakukannya dengan bilangan ganjil. 

Barangsiapa yang melakukan itu, maka dia 
telah berbuat kebajikan. Dan barangsiapa 
yang tidak melakukannya, maka tidak ada 

dosa. Barangsiapa yang bersuci dengan 
batu hendaknya dengan bilangan batu 

ganjil. Barangsiapa yang melakukan itu, 
maka dia telah berbuat kebajikan. Dan 
barangsiapa yang tidak melakukannya, 

maka tidak ada dosa 

 :احلديث .950
صىل اهلل -، عن انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ل فلْيُوتِر، من فعل فقد »قال:  -عليه وسلم من اْكتىحى
ر فلْيُوتِر، من  مى رج، ومن اْستىجى ن، ومن ال فال حى أْحسى
رج، ومن أكىل فىما  ن، ومن ال فال حى فعل فقد أْحسى

ى  د ختى قى ْن فعىل فى انِه فىلْيىبْتىِلْع، مى ىك بِِلسى لهل فىلْيىلِْفْظ، وما الى
ائِطى فىلْيىْستىرِت،  ىتى الغى

ى
ن أ مى ج، وى رى ن ومن ال فال حى أْحسى

ْمٍل فىلْيىْستىْدبِْره،  ِثيبىا من رى ع كى ْمى ن جيى
ى
د ِإاله أ ِ

ىْم جيى فإِْن ل
مى  اِعِد بىيِن آدى قى يطان يىلعىب بِمى د فإنه الشه قى ن فعىل فى ، مى

جى  رى ْن الى فىالى حى مى ن وى  .«أْحسى

** 

950. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Barangsiapa yang bercelak hendaknya melakukannya 

dengan bilangan ganjil. Barangsiapa yang melakukan 

itu, maka dia telah berbuat kebajikan. Dan barangsiapa 

yang tidak melakukannya, maka tidak ada dosa. 

Barangsiapa yang bersuci dengan batu hendaknya 

dengan bilangan batu ganjil. Barangsiapa yang 

melakukan itu, maka dia telah berbuat kebajikan. Dan 

barangsiapa yang tidak melakukannya, maka tidak ada 

dosa. Barangsiapa yang makan, maka sisa makanan 

yang dicukil dari sela-sela gigi hendaknya dia buang. 

Sedangkan sisa makanan yang dikeluarkan dengan 

lidah, hendaknya dia telan. Barangsiapa yang 

melakukan itu, maka dia telah berbuat kebajikan. 

Barangsiapa yang tidak melakukannya maka tidak ada 

dosa. Barangsiapa yang buang air besar, hendaklah 

dia membuat tabir. Jika tidak menemukan tabir kecuali 

dengan cara mengumpulkan gundukan pasir, 

hendaklah dia membelakanginya. Sesungguhnya 

setan bermain-main dengan pantat anak Adam. 

Barangsiapa yang melakukan itu, maka dia telah 

berbuat kebajikan. Dan barangsiapa yang tidak 

melakukannya, maka tidak ada dosa." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

هذا مجلة  -ريض اهلل عنه-تضمن حديث أيب هريرة 
من اآلداب الرشعية يف أبواب من ادلين متنوعة، 

عليه الصالة -. االكتحال، وهذا يف قوهل 1ويه: 
ل فلُْيوتِر" أي: فليجعل -والسالم : "من اْكتىحى

نٍي، إما:  واحدة، أو ثالثا، أو االكتحال فرًدا يف لك عى
صىل اهلل عليه -مخسا، وإنما استحب ذلك؛ لقوهل 

** 

Hadis Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ini berisi 

sejumlah adab syariat dalam beragam bab agama, 

yaitu: 1. Bercelak. Ini disebutkan dalam sabda Nabi -

'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām-, "Barangsiapa yang 

bercelak hendaknya melakukannya dengan bilangan 

ganjil." Yakni, hendaknya dia bercelak dengan bilangan 

ganjil di setiap mata; baik satu, tiga atau lima kali. Hal 

itu disunahkan berdasarkan sabda Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, "Sesungguhnya Allah ganjil 
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وسلم : )إن اهلل وتر حُيب الِوتر(. ولكن "من فعل 
رج" أي: من فعل اإليتار  ن، ومن ال فال حى فقد أْحسى
فقد أىت بالفعل احلىسن، ومن لم يوتر فال إثم عليه؛ 

. االستجمار: 2ألن اإليتار مستحب ليس بواجب. 
ر فلْيُوتِر" أي: بأن جيعل امللكف احِلجارة "ومن  مى اْستىجى

اليت يُْستىنَْجى بها فىردا، إما واحدة، أو ثالثا، أو مخًسا، 
ىستجمر  فلو حصل اإلنقاء باثلانية، اْسُتحب هل أن ي
ن، ومن ال فال  بثاثلة.  ومع ذلك: "من فعل فقد أْحسى
حرج"، أي من فعل اإليتار فقد أىت بالفعل احلىسن، 

ن لم يوتر فال إثم عليه؛ ألن الواجب اإلنقاء وم
واإليتار مستحب، ولكن اثلالث واجبة ألحاديث 

. ختليل 3أخرى واإليتار بما فوق اثلالث مستحب. 
ىلهل فىلْيىلِْفْظ":  األسنان بعد الطعام: "ومن أكل فىما ختى
إذا ختلل اآللك، وأْخرجه من بني أسنانه بعوٍد ختلل به 

ار أو حنوه فىلْيىلْ  ِفْظه وال يبتلعه؛ ملا فيه من االْسِتْقذى
قال:  -ريض اهلل عنه-وأخرج الطرباين عن ابن عمر 

اِس يُوِهُن  رْضى
ى
"إن فضل الطعام اذلي يبىق بني األ

" وصححه الشيخ األبلاين يف إرواء الغليل  اسى رْضى
ى
اأْل

(. وأما بقايا الطعام اليت تكون ىلع اللسان: 7/33)
ىك بلسانه فىلْيىبْتىِلْع"، يعين: أن ما بيق  يف قوهل: "وما الى

قف احلىلق  من آثار الطعام ىلع حلم األسنان وسى
انه، فال حرج من ابتالعه؛ ألنه  وأخرجه بإدارة لِسى
غري مستقذر، ِبالف اذلي خيرج من بني أسنانه 
فهذا يُلفظ مطلقا، سواء أخرجه بعود أو باللسان؛ 

ع ذلك لم يعزم يف ألنه حيصل هل اتلغيري اغبلاً.     وم
ن ومن ال فال  اإليتار؛ بديلل قوهل: "من فعل فقد أْحسى
رج " يعين: من أخرج ما بني أسنانه ولفظه، فقد  حى
أىت بالفعل احلىسن، ومن لم يفعل فال يشء عليه. 
وهذا الالكم ال يعمل به لضعف احلديث، أما بايق 
الفقرات فلها شواهد من أحاديث أخرى صحيحة. 

ائِطى فىلْيىْستىرِت" . إتيان ال4 ىتى الغى
ى
غائط: يف قوهل: "ومن أ

يعين: من ذىهب إىل قضاء احلاجة يف فضاء من 
ىْسرُته، كجدار أو شجرة  األرض، فليجعل أمامه شيئًا ي
أو غري ذلك، فاملهم ال يكون بارًزا أمام انلاس؛ ألن 
هذا خمالف لآلداب اإلسالمية، أما العورة فالواجب 

menyukai bilangan ganjil." Akan tetapi, "Barangsiapa 

yang melakukan itu, maka dia telah berbuat kebajikan. 

Dan barangsiapa yang tidak melakukannya, maka tidak 

ada dosa." Yakni, siapa yang menggunakan bilangan 

ganjil, maka dia melaksanakan perbuatan baik. 

Sedangkan orang yang tidak menggunakan bilangan 

ganjil, tidak ada dosa padanya karena menggunakan 

bilangan ganjil itu sunah bukan wajib. 2. Istijmār 

(Bersuci dengan batu). "Barangsiapa yang bersuci 

dengan batu hendaknya dengan bilangan batu ganjil." 

Yakni, hendaknya orang mukalaf menggunakan batu 

untuk bersuci dengan bilangan ganjil; baik satu, tiga 

atau lima. Jika sudah bersih dengan batu kedua, 

disunahkan baginya untuk bersuci dengan batu ketiga. 

Meskipun demikian, "Barangsiapa yang melakukan itu, 

dia telah berbuat kebajikan. Dan barangsiapa yang 

tidak melakukannya maka tidak ada dosa." Yakni, 

siapa yang menggunakan bilangan ganjil, maka dia 

telah melakukan perbuatan baik, dan orang yang tidak 

melakukannya, maka tidak ada dosa baginya karena 

yang wajib adalah membersihkan, sedangkan 

menggunakan bilangan batu yang ganjil bersifat sunah. 

Hanya saja jumlah tiga wajib berdasarkan hadis-hadis 

lainnya. Adapun menggunakan bilangan ganjil lebih 

dari tiga itu sunah. 3. Mencukil sisa-sisa makanan di 

sela-sela gigi setelah makan. "Barangsiapa yang 

makan maka sisa makanan yang dicukil dari sela-sela 

gigi hendaknya dia buang." Jika orang yang makan 

mencukil sisa makanan dan mengeluarkannya dari 

sela-sela gigi-giginya dengan kayu atau lainnya, 

hendaknya dia membuangnya dan tidak menelannya 

karena dipandang jijik. Aṭ-Ṭabarāni meriwayatkan dari 

Ibnu Umar - raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Sesungguhnya sisa makanan yang ada di geraham 

dapat melemahkan gigi geraham." Hadis ini disahihkan 

oleh Syaikh al-Albāni dalam Irwā` al-Galīl, (7/33). 

Adapun sisa-sisa makanan yang ada di lidah, dalam 

sabdanya, "Sedangkan sisa makanan yang 

dikeluarkan dengan lidah, hendaknya dia telan." Yakni, 

sisa makanan yang ada di gusi, di langit-langit 

tenggorokan dan dia mengeluarkannya dengan 

memutar lidahnya, maka tidak ada dosa baginya untuk 

menelannya karena tidak dianggap jijik. Ini berbeda 

dengan sisa makanan yang dikeluarkan dari sela-sela 

gigi, sisa makanan itu harus dibuang; baik 

dikeluarkannya dengan kayu atau lidah. Sebab, 

biasanya sudah terjadi perubahan. Meskipun demikian, 

ia tidak diharuskan menggunakan bilangan ganjil 

berdasarkan sabdanya, "Barangsiapa yang melakukan 

itu, maka dia telah berbuat kebajikan. Dan barangsiapa 
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ِثيْبًا من سرتها.  ومع ذلك:  ع كى ْمى "فإن لم جيد إال أن جيى
ىسرته عن  ر عليه ما ي ذه ْمٍل فىلْيىْستىْدبِْره" يعين: إذا تىعى رى
ع ترابا حىت يىرْبز أمامه ويقيض  أْعنُي انلاس، فليىْجمى
ورته. ثم جاء  حاجته من ورائه، حىت ال يرى انلاظر عى
اتلعليل انلبوي ىلع مرشوعية االستتار، وذلك يف 

" هذا ِكناية قوهل:  اِعِد بىيِن آدىمى قى يطان يىلعىب بِمى "فإن الشه
رُْض  عن إيصاهل األذى والفساد إيله؛ ألن الشياطني حتى
تلك األْمِكنة وترصدها باألذى والفساد؛ ألنها 

ف فيها -عزو جل-مواضع ال يُذكر فيها اهلل  ، وتُْكشى
العورات، ويف احلديث اآلخر: "إن هذه احلُشوش 

رتة وقىاية تىْمنىعه من الفساد.  ومع حمترضة"، وك أن السُّ
رج"  ن ومن ال فال حى هذا ُكه فمن "فعل فقد أْحسى
ن  يعين: من فعل االْسِتْدبىار بالكثىِيب وحنوه فقد أْحسى
لناه ىلع ذلك؛  فيه، ومن تركه فال حرج عليه، وإِنهما محى
رتُّ عن أْعنُي انلاس أْمٌر واجب ال يشك فيه  ألن التىسى

د،  ْقِدر فيها ىلع أحى امهلل إال إذا اكن يف حالة ال يى
رتُّ أصال، فال حرج عليه حينئذ، ويكون املعىن  التىسى
يف هذه الصورة: ومن لم يفعل ذلك ألجل الرضورة، 

 .فال حرج عليه؛ ألن الرضورات تبيح املحظورات

yang tidak melakukannya, maka tidak ada dosa." 

Yakni, siapa yang mengeluarkan sisa-sisa makanan 

dari sela-sela giginya dan membuangnya, maka di 

telah melakukan perbuatan baik, dan orang yang tidak 

melakukannya maka tidak ada dosa baginya. 

Perkataan ini tidak bisa dipraktikkan karena kelemahan 

hadis. Sedangkan paragraf-paragraf lainnya memiliki 

berbagai bukti penguat dari hadis-hadis lainnya yang 

sahih. 4. Buang air besar. Dalam sabdanya, 

"Barangsiapa yang buang air besar hendaknya dia 

membuat tabir." Yakni, siapa yang pergi untuk buang 

air besar di tanah lapang hendaknya dia meletakkan 

sesuatu di hadapannya yang dapat menutupinya 

seperti dinding, pohon atau selainnya. Yang penting 

tidak terlihat oleh manusia, karena hal ini 

berseberangan dengan adab-adab Islam. Sedangkan 

aurat wajib ditutup. Meskipun demikian, "Jika tidak 

menemukan tabir kecuali dengan cara mengumpulkan 

gundukan pasir, hendaknya dia membelakanginya." 

Yakni, jika dia tidak bisa memperoleh sesuatu yang 

menutupinya dari pandangan manusia, hendaknya dia 

mengumpulkan tanah hingga tampak jelas di 

hadapannya dan dia bisa buang hajat di belakangnya, 

hingga orang-orang tidak bisa melihat auratnya. 

Selanjutnya dikemukakan alasan Nabi mensyariatkan 

penggunaan tabir sebagaimana dalam sabdanya, 

"Sesungguhnya setan bermain-main dengan pantat 

anak Adam." Ini merupakan metonimia (kināyah) 

mengenai setan yang mendatangkan penyakit dan 

kerusakan kepada anak Adam. Sebab, setan-setan 

datang ke tempat itu dan mengintainya dengan 

penyakit dan kerusakan. Sebab, tempat buang air 

besar adalah tempat yang tidak disebutkan nama Allah 

-'Azza wa Jallā- dan aurat dalam keadaan terbuka. 

Dalam hadis lain disebutkan, "Kamar kecil (WC) itu 

ditempati setan." Seolah-olah tabir ini merupakan 

penjagaan yang mencegahnya dari kerusakan. 

Meskipun demikian, "Barangsiapa yang melakukan itu, 

maka dia telah berbuat kebajikan. Dan barangsiapa 

yang tidak melakukannya, maka tidak ada dosa." 

Yakni, siapa yang membelakangi gundukan tanah dan 

sebagainya, maka dia telah berbuat kebajikan dan 

orang yang meninggalkannya tidak ada dosa baginya. 

Kita tafsirkan demikian karena bersembunyi dari 

pandangan manusia itu wajib tanpa ada seorang pun 

yang meragukan. Kecuali jika dalam situasi yang 

benar-benar tidak bisa bersembunyi, maka ketika itu 

tidak ada dosa baginya. Dengan demikian, makna dari 

gambaran ini, "Siapa yang tidak melakukan itu karena 

darurat (mendesak), maka tidak ada dosa baginya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة اتلصنيف:

 .د وادلرايمرواه أبو داود وابن ماجه وأمح راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اراْستىجى  • غى ار الصِّ ار، ويه األْحجى ح باجِلمى سُّ ار: اتلهمى ر : االْسِتْجمى  .مى

ىلهل : أخرج ما بيق من املأكول من بىنْي أسنانه •  .ختى

 .فىلْيىلِْفظ : اللهْفُظ: أن تىْريِم بيشء اكن يف ِفيك •

م • ة اليشء يف الفى ىك : اللهوُْك: إدىارى  .وما الى

عام وحن • غهفىلْيىبْتىِلْع : بىلْع الطه تِه، ولم  يىْمضى ِعدى لْقه وبىلُْعومه إىل مى  .وه: أنْزهل من حى

ر من اإلنسان؛ كراهًة ل • ائط ىلع اخلارج الُمْستىْقذى طلق الغى
ُ
فض من األرض، موضع قضاء احلىاجة، ثمه أ ائِط : هو املاكن الُمنْخى تسميته باسمه الغى

 .اخلاّص 

ورتهفىلْيىْستىرِت : االْستِتىار: أن جيعل بينه وبني  •  .انلهاس ُسرتة؛ تمنع رؤية عى

ِثيْبًا : رماًل جُمتمًعا •  .كى

 .فىلْيىْستىْدبِْره : فليكن من ورائه، ضّد استْقبىله •

اِعد : موضع الُقعود من اجِلْسم • قى  .مى

 .الشيطان : أي: ابلعيد عن اخلري •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية االكتحال للرهُجل .1

 .استحباب اإليتار يف االكتحال .2

 .جواز استعمال األحجار وحنوها يف إزالة انلجاسة، ولو مع وجود املاء .3

 .جواز ابتالع بقايا الطعام مطلًقا، واتلفصيل اذلي يف احلديث ضعيف؛ لضعف احلديث .4

 .وجوب سرت العورة حال قضاء احلاجة، وعدم جواز إظهارها للناس .5

لهط عليه ا -تعاىل-أنه مىت ما ترك اإلنسان ذىْكر اهلل  .6 ىسى يطانت  .لشه

رْت العورة بها: كجمع الرتاب أو إلقاء ثوب ىلع األرض أو غري ذلك .7  .اتلنبيه إىل األمور اليت حيصل سى

 املراجع:املصادر و

حنبل، أمحد سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن 
هلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، بن حنبل أبو عبدا

م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل 2001ه، 1421الطبعة: األوىل
ه، 1412يب احلليب. سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل عيىس ابلا

م. 1985اثلاثلة  م. مشاكة املصابيح، حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي، ختريج حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة:2000
ه. معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عبد احلميد 1414لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األنصاري، دار صادر، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

ق اللغوية، أيوب بن موَس م. اللكيات معجم يف املصطلحات والفرو2008ه، 1429عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل 
و السعادات الكفوي أبو ابلقاء، حتقيق: عدنان درويش، حممد املرصي، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد ادلين أب

م.  اإلجياز يف رشح سنن أيب 1979ه، 1399بعة: املبارك بن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى، حممود حممد الطنايح، نرش: املكتبة العلمية، بريوت، الط
ن، األردن، داود، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، قدم هل وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، انلارش: ادلار األثرية، عما

Sebab, kondisi darurat itu dapat membolehkan hal-hal 

yang dilarang. Al-Ījāz Syarḥ Sunan Abī Dāwud, karya 

An-Nawawi, (1/178-181); Syarḥ Sunan Abī Dāwud, 

karya Al-‘Aini, (1/119-122); Mirqāt al-Mafātīḥ, (1/383); 

Mir'āt al-Mafātīḥ, (2/60); Syarḥ Sunan Abī Dāwud, 

karya al-‘Abbād, naskah elektronik (digital). 
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ان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلط2007ه، 1428الطبعة: األوىل، 
م. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، 2002ه، 1422األوىل 

رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية. رشح  ه.1404اجلامعة السلفية، بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة 
م. 1999ه، 1420سنن أيب داود، حممود بن أمحد بدر ادلين العيين، حتقيق: خادل بن إبراهيم املرصي، انلارش: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: األوىل، 

ة توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل م. فتح ذي اجلالل 2003ه، 1423 بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى
وىل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إِساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األ

 .ه1427
   (10047) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح < العرشة بني الزوجنيالف اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

ىس بن مالك  اتلخريج: ن
ى
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

من السنة إذا تزوج الرجل الكر ىلع اثليب أقام 
ا وقسم، وإذا تزوج اثليب ىلع الكر  عندها سبع 

 أقام عندها ثًلث ا ثم قسم
 

Termasuk sunah jika seorang laki-laki yang 
sudah beristri menikahi seorang gadis 

untuk menetap bersama istri (baru)nya itu 
tujuh hari lalu membagi giliran (dengan 

istrinya yang lain). Jika dia menikahi 
wanita janda, hendaklah ia menetap 

bersamanya tiga hari lalu membagi giliran 
(dengan istrinya yang lain). 

 :احلديث .951
نهة»قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس  ج  من السُّ إذا تزوه

م، وإذا  الرجل ابِلْكرى ىلع اثلهيِّب أقام عندها سبْعا وقىسى
م قال « تزوهج اثلهيِّب ىلع ابِلْكر أقام عندها ثالثا ثم قىسى

ه إىل انليب  عى فى ىًسا رى -أبو ِقالبة: ولو شئُت لقلُت: إنه أن
 .-صىل اهلل عليه وسلم

** 

951. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Termasuk sunah jika seorang laki-laki yang sudah 

beristri menikahi seorang gadis untuk menetap 

bersama istri (baru)nya itu tujuh hari lalu membagi 

giliran (dengan istrinya yang lain). Jika dia menikahi 

wanita janda, hendaklah ia menetap bersamanya tiga 

hari lalu membagi giliran (dengan istrinya yang lain)." 

Abu Qilābah berkata, "Jika aku mau, aku pasti 

mengatakan bahwa Anas menisbahkan hadis ini 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -يبني هذا احلديث السنة اثلابتة عن انليب 
فيمن تزوج زوجة جديدة ىلع زوجة  -عليه وسلم

أخرى أو أكرث, وأن هذه الزوجة اجلديدة إن اكنت 
بكًرا أقام عندها سبع يلال, ثم قسم بينها وبني بقية 
زوجاته, وإن اكنت ثيبًا أقام عندها ثالث يلال, ثم 

بني ابلكر واثليب؛ ألن ابلكر قسم, وهذه اتلفرقة 
حباجة إىل من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها؛ 
لكونها حديثة عهد بالزواج, ِبالف اثليب فيه أقل 
حاجة ذللك؛ وألن رغبة الرجل يف ابلكر أكرث من 
رغبته يف اثليب, فأعطاه الشارع هذه املدة حىت 

 .تطيب نفسه ويشبع رغبته

** 

Hadis ini menjelaskan sunah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- terkait seseorang yang berpoligami. 

Jika wanita yang baru dipoligami itu lajang, maka ia 

harus berbulan madu dengannya selama tujuh hari. 

Kemudian menetapkan giliran untuk semua istri-

istrinya secara adil. Jika yang dipoligami itu janda maka 

ia berbulan madu bersamanya selama tiga hari. 

Kemudian menetapkan giliran untuk semua istri-

istrinya dengan adil. Perbedaan masa antara lajang 

dan janda adalah karena lajang sangat butuh orang 

yang selalu bisa menghiburnya dan membuang rasa 

takut dan malunya mengingat ia baru memulai hidup 

baru sebagai seorang istri. Ini tentu berbeda dengan 

wanita janda, dia sudah tidak terlalu membutuhkan itu 

semua. Juga karena kesenangan dan hasrat seorang 

laki-laki kepada wanita lajang lebih besar daripada 

kepada wanita janda; maka syariat memberikan masa 

yang lebih panjang sehingga ia memuaskannya dan 

menuntaskan hasratnya. 
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 :معاين املفردات
 .-صىل اهلل عليه وسلم-, فهو يف حكم: قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-من السنة : هذا اللفظ يقتيض أن احلديث مرفوع إىل انليب  •

 .بلكر : يه العذراء اليت لم تُزل بكارتها, فلم يسبق هلا زواج وال وطءا •

 .اثليب : يه املرأة اليت زالت بكارتها بوطء •

 .سبًعا : أي سبع يلال •

 .ثم قسم : أي دار ىلع نسائه يللة يللة, أو أكرث ىلع حسب االتفاق •

 :فوائد احلديث
يقيم عندها سبع يلال إن اكنت بكًرا, ثم يقسم بينها وبني غريها من فيمن تزوج وعنده زوجة أو أكرث، أن  -صىل اهلل عليه وسلم-سنة انليب  .1

 .نسائه، وإن اكنت اجلديدة ثيبًا، أقام عندها ثالث يلال، ثم دار ىلع نسائه

ديد، إباحة اإلقامة عند العروس اجلديدة أكرث من يللة عند أول دخول الزوج بها من احلفاوة بها، وإلكرام مقدمها وإيناسها يف املسكن اجل .2
 .وإشعارها بالرغبة فيها

 .اتلنبيه ىلع العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته، وإيناس وحدته، ومباسطته يف الالكم .3

أن العدل بني الزوجات واجب، وامليل إىل إحداهن دون األخرى ظلم؛ فيجب ىلع الرجل العدُل ما أمكنه، وأما ما ليس يف طوقه، فال حرج  .4
 .عليه فيه

 .ري يف احلكم حبيث يزنل لك إنسان مزنتلهأن األوصاف هلا تأث .5

 املراجع:املصادر و

بريوت. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد  -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، تأيلف مسلم بن احلجاج،  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل 1422بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
ة،  م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ  2003 - ـه 1423بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى

 
ُ
ه. منحة العالم 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1م إِساء بنت عرفة، طاملرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ـه بلوغ املرام من أدلة األحاكم،  1431 ـهـ  1427يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
 .م 2014 - ـه 1435ململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل، ا -البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

   (58126) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:

 .رواه ابن خزيمة وادلارقطين وابليهيق راوي احلديث:

ىس بن  اتلخريج: ن
ى
  -ريض اهلل عنه-مالك أ

 .صحيح ابن خزيمة مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يحه : بمعىن هلم وأقبل، وهو اسم فعل بمعىن األمر، فقول املؤذنني: "يح ىلع الصالة" يعين هلم وأقبل إىل الصالة •

ب إذا رجع، سيم الصالة خري من انلوم : خري: اسم تفضيل حذفت منه اهلمزة ختفيفاً أو لكرثة االستعمال، وهذا يسىم اتلثويب، مصدر ثوهب يثوِّ  •
 .بذلك ألن املؤذن اعد إىل ذكر الصالة بعد ما فرغ منه

 .-صىل اهلل عليه وسلم-، فله حكم الرفع، أي املنسوب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-من السنة : يعين سنة انليب  •

 :فوائد احلديث
؛ ألن صالة الفجر يف وقت ينام فيه اعمة انلاس، استحباب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر بعد: يح ىلع الفالح: الصالة خري من انلوم، مرتني .1

 .ويقومون إىل الصالة من نوم، فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريها من الصلوات

 .حمل هذه العبارة ىلع الصحيح )الصالة خري من انلوم( أن تقال يف األذان اثلاين وهو أذان الصبح بعد قوهل يح ىلع الفالح .2

 املراجع:املصادر و

ه. اثلمر املستطاب يف فقه 1423، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة ، 5رام، لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، طتوضيح األحاكم ِمن بلوغ امل
ه. 1424، مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، 1، غراس للنرش واتلوزيع. سنن ادلارقطين، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، ط1السنة والكتاب، لألبلاين، ط

ه. صحيح ابن خزيمة، حتقيق: حممد مصطىف األعظيم، 1424، دار الكتب العلمية، بريوت، 3للبيهيق، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، طالسنن الكربى 
ة، ه. فتاوى اللجنة ادلائم1432، دار ابن اجلوزي، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل بن صالح الفوزان، ط1390املكتب اإلساليم، بريوت، 

 .اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش
   (10616) الرقم املوحد:

من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر: يح ىلع 
  الفًلح، قال: الصًلة خري من انلوم

Termasuk sunah setelah muazin 
mengucapkan pada azan Fajar (Subuh) 

kalimat: Ḥayya 'alal falāh (marilah menuju 
kemenangan) ia mengucapkan: Aṣ-ṣalātu 
khairun minan naum (salat itu lebih baik 

daripada tidur). 

 :احلديث .952
قال: من السنة إذا قال  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

املؤذن يف أذان الفجر: يحه ىلع الفالح، قال: الصالة 
 انلوم. خري من

** 

952. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Termasuk 

sunah setelah muazin mengucapkan pada azan Fajar 

(Subuh): Ḥayya 'alal falāh (marilah menuju 

kemenangan) ia mengucapkan: Aṣ-ṣalātu khairun 

minan naum (salat itu lebih baik daripada tidur)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف أن أذان صالة الفجر خيتص 
جبملة ليست يف بقية الصلوات أال ويه الصالة خري 
من انلوم، ويكون موضعها بعد قول املؤذن يح ىلع 

 .الفالح

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa azan salat 

Fajar mempunyai kekhususan dengan suatu kalimat 

yang tidak terdapat pada azan salat-salat lainnya yaitu 

aṣ-ṣalātu khairun minan naum (salat itu lebih baik 

daripada tidur) dan tempatnya adalah setelah muazin 

mengumandangkan Ḥayya 'alal falāh (marilah menuju 

kemenangan). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < احلىْجر اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ماهل : إضافة املال للشخص يف هذا احلديث تفيد كون اثلمن غري مقبوض •

 .قد أفلس : تبني إفالسه،وهو: أن تكون أمواهل أقل من ديونه •

 .فهو أحق به من غريه : فهو أوىل به من غريه اكئنا من اكن وارثا وغريما •

 :فوائد احلديث
 .آلجل ثم أفلس املشرتي فابلائع أوىل بأخذ املتاعأن من باع متاعه با .1

 .يشرتط أن تكون موجودات املفلس ال تيف بديونه، وهذا الرشط مأخوذ من اسم ] املفلس[ رشاع .2

 .يشرتط أن يكون املتاع موجودا بعينه دون تغيري حصل عند املشرتي، هذا الرشط هو نص احلديث اذلي معنا وغريه .3

مقبوض من املشرتي فإن قبض ُكه أو بعضه، فال رجوع بعني املتاع، وهذا الرشط مأخوذ من املعىن املفهوم، ومن يشرتط أن يكون اثلمن غري  .4
 .بعض ألفاظ األحاديث

يشرتط أن ال يتعلق بها حق من شفعة، أو رهن، وأوىل من ذلك أن ال تباعى أو توهب، أو توقف وحنو ذلك، فال رجوع فيها ما لم يكن اتلرصف  .5
 .  إبطال الرجوع، فإن احليل حمرمة، وليس هلا اعتبارفيها حيلة ىلع

 .جواز رجوع ابلائع إىل عني ماهل عند تعذر اثلمن بالفلس .6

 .حلول ادلين املؤجل بالفلس .7

 .أن الرجوع إنما يقع يف عني املتاع دون زوائده املنفصلة ، ألنها حدثت ىلع ملك املشرتي وليست بمتاع ابلائع .8

قد  -أو إنسان-من أدرك ماهل بعينه عند رجل 
  أفلس؛ فهو أحق به من غريه

“Siapa yang mendapati barang miliknya 
pada seorang pria –atau seseorang- yang 

telah bangkrut, maka ia lebih berhak 
terhadapnya dari orang lain”. 

 :احلديث .953
من أدرك »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قد أفلس؛ فهو أحق  -أو إنسان-ماهل بعينه عند رجل 
 «.به من غريه

** 

953. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

“Siapa yang mendapati barang miliknya pada seorang 

pria -atau seseorang- yang telah bangkrut, maka ia 

lebih berhak terhadapnya dari orang lain”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من باع متاعه ألحد أو أودعه أو أقرضه إياه وحنوه، 
فأفلس املشرتي وحنوه، بأن اكن ماهل ال ييف بديونه، 
فللبائع أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه، فهو أحق به 

 .من غريه

** 

Siapa yang menjual barangnya, atau menitipkannya, 

atau meminjamkannya, atau yang semacamnya 

kepada orang lain, lalu orang itu bangkrut atau 

mengalami hal yang semacamnya –seperti hartanya 

tidak cukup untuk membayar hutangnya-, maka ia lebih 

berhak mengambil barangnya jika memang barang itu 

masih ada wujudnya; karena ia orang yang paling 

berhak (mengambil/ menarik barang tersebut -edit) 

daripada orang lain. 
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 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-م للشيخ إسماعيل األنصاريبرشح عمدة األحاك
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (5838) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

َا  ََتنِلي ؛ فَليَيعي ا أو بصًل  ََتِلي -من أكل ثوم 
وي ِْلَعي

َ
أ

  ، وْلقعد يف بيته-مسجدنا
Barangsiapa memakan bawang putih atau 

bawang merah, hendaknya ia menjauhi 
kami -atau hendaknya ia menjauhi masjid 

kami- dan duduk saja di rumahnya. 

 :احلديث .954
عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

من أكل ثوًما أو »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
نْلىا  ِ

ْل مسجدنا-بصاًل؛ فىلْيىْعزتى ِ
ْو يِلىْعزتى

ى
، ويلقعد يف -أ

اٌت من ُبُقوٍل، فوجد هلا  رِضى يت بِِقْدٍر فيه خى
ُ
بيته.  وأ

ا  ُبوهى رحيًا، فسأل فأخرب بما فيها من ابلقول، فقال: قىرِّ
أصحايب، فلما رآه كره أكلها، قال: لك؛ فإين إىل بعض 

نىايِج من ال ُتنىايِج 
ُ
ريض -عن جابر بن عبد اهلل «. أ

قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -اهلل عنهما
اثى فال يقربن » من أكل اثلوم وابلصل والُْكره

ذهى منه بنو 
ى
تىأ ذهى مما يى

ى
تىأ مسجدنا؛ فإن املالئكة تى

 «.آدم

** 

954. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda, 

"Barangsiapa memakan bawang putih atau bawang 

merah, hendaknya ia menjauhi kami -atau hendaknya 

ia menjauhi masjid kami- dan duduk saja di rumahnya. 

Pernah disuguhkan periuk berisi sayuran hijau, dan 

beliau mencium bau darinya, maka beliau 

menanyakannya. Beliau pun diberitahu sayur-sayuran 

yang ada di dalamnya. Lalu beliau bersabda, 

"Berikanlah kepada sebagian sahabatku." Manakala 

Rasulullah melihat sahabat tersebut enggan 

memakannya, beliau bersabda, "Makanlah, 

sesungguhnya aku bermunajat kepada Zat Yang tidak 

engkau munajati." Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 

'anhumā- bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersada, "Barangsiapa memakan bawang putih, 

bawang merah dan bawang perei, maka janganlah 

sekali-kali ia mendekati masjid kami, karena 

sesungguhnya para malaikat itu terganggu dengan 

sesuatu yang manusia merasa terganggu dengannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املطلوب أن يكون الُمصىلِّ ىلع أحسن راحئة 
وأطيبها، السيما إذا اكن يريد أداء صالته يف املجامع 

، من -صىل اهلل عليه وسلم-العامة؛ وذلا أمر انليب 
أكل ثوماً أو بصاًل نيئني أن يتجنب مساجد 
املسلمني، ويؤدى صالته يف بيته، حىت تذهب عنه 

نها املصلون الراحئة الكريهة، اليت يتأذى م
صىل اهلل -واملالئكة املقربون. وملا يِجء إىل انليب 

بقدر من خرضوات وبقول، فوجد هلا  -عليه وسلم
رحياً كريهة، أمر أن تقرب إىل من حرض عنده من 

صىل اهلل عليه -أصحابه، فلما رأى احلارض كراهته 
كلها، فأخربه  -وسلم

ى
هلا، ظن أنها حمرمة، فرتدد يف أ

حرمة، وأنه لم يكرهها ألجل حرمتها، أنها ليست بم
صىل -وأمره باألكل، وأخربه أن املانع هل من أكلها أنه 

هل اتصال مع ربه، ومناجاة ال يصل  -اهلل عليه وسلم

** 

Seharusnya orang yang salat itu berada dalam aroma 

yang paling baik dan wangi, apalagi bila ia hendak 

menunaikan salat di tempat umum (masjid atau tanah 

lapang). Oleh sebab itu, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintah orang yang memakan bawang 

putih atau bawang merah yang mentah agar menjauhi 

masjid kaum Muslimin dan mengerjakan salat di 

rumahnya, sampai hilang bau tak sedapnya yang 

mengganggu jamaah salat dan para malaikat yang 

didekatkan (kepada Allah). Ketika dihidangkan kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- periuk berisi 

sayuran, lalu beliau mencium bau kurang sedap, beliau 

memerintahkan supaya sayuran tersebut diberikan 

kepada sahabat yang ada di samping beliau. Ketika 

orang itu melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- tidak menyukainya, ia mengira sayuran 

tersebut haram, sehingga ia ragu-ragu memakannya. 

Maka beliau memberitahukan bahwa sayuran itu tidak 

haram, dan beliau membencinya bukan karena haram. 

Beliau memerintah orang tersebut memakannya dan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اكمهاالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأح اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ثوًما أو بصاًل : نواعن من ابلقول، هلا راحئة كريهة •

نْلىا : فليجتنبنا، وهو إذن يف اتلخلُّف عن اجلماعة، أو تهديد حبرمان ثواب اجلماعة • ِ
 .فىلْيىْعزتى

 .مساجدنا : املراد به العموم، أي: مجيع مساجد املسلمني •

 .ته : يلجلس يف داره، والغرض من هذه اجلملة املبالغة يف االعزتالويلقعد يف بي •

 .قِْدر : هو الواعء اذلي يطبخ فيه •

ات : واحدته خرضة، ويه اخلضار • رِضى  .خى

 .ابلقول : مجع بقل، وهو لك نبات اخرضت به األرض •

 .رحيًا : أي: رحيًا كريهة •

 .لِقدرخياطب من أىت با -صىل اهلل عليه وسلم-فقال : أي: انليب  •

نايج : انلجوى: الرس بني اثنني، وناجيته: اختصصته بمناجايت •
ُ
 .أ

 .من ال تنايج : املراد به جربيل •

بِيث الّراحِئىة، جيعل راحئة العىرق كريهة • اث : بىْقل معروف خى  .الُْكره

 :فوائد احلديث
 .انليه عن إتيان املساجد ملن أكل ثوماً، أو بصاًل، أو كراثاً  .1

كريهة تتأذى منها املالئكة أو املصلون، كراحئة اتلبغ اذلي يتعاطاه املدخنون، فعىل من ابتىل بهذا املحرم  يلحق بهذه األشياء، لك ذي راحئة .2
 .، فإلم يفعل فعليه أال يتعاطاه عند ذهابه إىل املسجد، وأن ينظف أسنانه وفمه، حىت يقطع راحئته أو خيففها-تعاىل-اخلبيث أن يرتكه هلل 

 .ليه حضور الصالة يف املسجد؛ ئلال تفوته اجلماعة يف املسجد، ما لم يأكلها حيلة ىلع إسقاط احلضور، فيحرمكراهة أكل هذه األشياء ملن ع .3

 .انليه عن اإليذاء بكل وسيلة، وأكل ما هل راحئة كريهة وسيلة منصوص عليها يف هذا احلديث، فيلحق بها لك مؤذ .4

ا إىل بعض أصحايب( فامتناعه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  أن االمتناع عن أكل اثلوم وحنوه، ليس تلحريمه، بديلل أمر .5 ُبوهى بأكلها، فقال: )قىرِّ
 .عن أكلها ال يدل ىلع اتلحريم

 .أن املصالح اهلامة أوىل باملرااعة من املصالح اخلاصة .6

 .حكمة انليه عن إتيان املساجد؛ أال يتأذى بها املالئكة واملصلون .7

 .، حيث يقرن احلكم ببيان سببه؛ يلطمنئ املخاطب بمعرفة احلكمة-صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .8

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه، 1426بيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل ه. تن1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

إيلها أحد؛ فيجب أن يكون ىلع أحسن حال دلى 
، وألن مرااعة املصالح -جل وعال-القرب من ربه 

ن مرااعة العامة بدفع األذية عن املؤمنني أوىل م
مصاحله اخلاصة حبضور اجلماعة، واليت اكنت السبب 

 .يف تفويتها

mengabarkan bahwa yang menghalangi beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memakannya adalah beliau 

memiliki kedekatan dengan Rabb dan munajat yang 

tidak dicapai seorang pun, sehingga beliau harus 

berada dalam kondisi paling baik kala berdekatan 

dengan Rabb -Jalla wa 'Alā-. Juga karena menjaga 

maslahat umum dengan menghindari sesuatu yang 

mengganggu kaum Mukminin lebih utama dibanding 

menjaga kepentingan pribadi menghadiri jamaah, di 

mana bau tak sedap tersebut adalah penyebab dia 

tidak bisa menghadiri salat jamaah. 
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م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: 2005
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1422ة: األوىل حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبع

ه.  تاج العروس من جواهر 1427ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل 1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
بيدي، نرش: دار اهلداية القاموس، حمّمد  .أبو الفيض امللّقب بمرتىض الزه

   (4850) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبو حيىي خريم بن فاتك  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . يف جهاد أو غريه من وجوه القربمن أنفق نفقة : دفع ماال •

ُ : سجل يف صحف أعماهل •  .ُكِتبى هلى

ِثيِْله • بِْعِمائىِة ِضْعٍف : بسبعمائة من مى  .بِسى

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-مضاعفة اثلواب للك من أنفق نفقة يف سبيل اهلل يبتِغ بها األجر عند اهلل  .1

 .انلفقة يف سبيل اهلل تضاعف إىل سبعمائة ضعف وقد تزيد .2

 املراجع:املصادر و

 املتقني نزهة ه1379 ، بريوت - املعرفة دار:  انلارش ، حجر البن ابلاري، فتح م 1998 بريوت، –حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  سنن الرتمذي،
, اهلاليل لسليم الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة.  ه1407, عرش الرابعة الطبعة, الرسالة مؤسسة, ابلاحثني من ملجموعة الصاحلني رياض رشح

اوي،  دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمن
ه 1430األوىل, م كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة  1994 -ه  1415بلنان الطبعة االوىل  -دار الكتب العلمية بريوت 

 .ه1415. سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، 
   (6397) الرقم املوحد:

من أنفق نفقة يف سبيل اهلل ُكتَِب هَلُ بَِسبيِعِمائَِة 
  ِضعيٍف 

Barangsiapa berinfak satu kali di jalan 
Allah, maka ditulis baginya pahala tujuh 

ratus kali lipat. 

 :احلديث .955
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب حيىي خريم بن فاتك 

بِْعِمائىِة » ُ بِسى من أنفق نفقة يف سبيل اهلل ُكِتبى هلى
 «.ِضْعٍف 

** 

955. Hadis: 

Dari Abu Yahya Khuraim bin Fātik -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', "Barangsiapa berinfak satu kali di jalan 

Allah, maka ditulis baginya pahala tujuh ratus kali lipat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل، وأنه 
هل بمثل ما أنفق سبعمائة ضعف، وهذا موافق املنفق 
ِبيِل -تعاىل-لقوهل  ىُهْم يِف سى ال ْموى

ى
ينى ُينِْفُقونى أ ِ ثىُل اذله : "مى

نىابِلى يِف لُكِّ ُسنْبُلىٍة ِمائىُة  بْعى سى نْبىتىْت سى
ى
بهٍة أ ثىِل حى مى ِ كى اَّلله

ُ وىاِسٌع عى  اُء وىاَّلله ىشى ْن ي اِعُف لِمى ُ يُضى بهٍة وىاَّلله  ."ِليمٌ حى

** 

Hadis ini mengandung penjelasan tentang keutamaan 

berinfak di jalan Allah, dan orang yang berinfak 

mendapatkan balasan tujuh ratus kali lipat dari apa 

yang diinfakkannya. Hal ini selaras dengan firman Allah 

-Ta'ālā-, "Perumpamaan orang yang menginfakkan 

hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang 

menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 

seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia 

kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha 

Mengetahui." (Al-Baqarah: 261). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < الرشوط يف ابليع اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < بيع األصول واثلمار

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خنيل خناًل : اسم جنس يذكر ويؤنث مجع •

 .أبرت : من اتلأبري، وهو: اتللقيح، أي: شق طلع انلخلة األنىث يلذر فيه يشء من طلع انلخلة اذلكر •

 .للبائع : ملك للبائع ال للمشرتي، ويرتك يف انلخل إىل اجلذاذ •

 .إال أن يشرتط : أن اثلمرة تكون هل •

 .املبتاع : هو املشرتي •

 :فوائد احلديث
بّرت فثمرتها للبائع، و .1

ُ
 .هذا ما نطق به احلديثأن من باع خنال قد أ

 .أن من باع خنال لم تؤبر، فثمرتها للمشرتي، وهذا ما يفهم من احلديث .2

ن من باع خنًل  قد أبرت فثمرها للبائع، إال أ
  يشرتط املبتاع

Siapa yang menjual pohon kurma yang 
telah difertilisasi maka buahnya nanti 

menjadi hak penjual, kecuali bila pembeli 
mengajukan syarat (kepemilikan buah 

tersebut). 

 :احلديث .956
من »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن عمر

ُرهى  ثىمى بِّرىْت فى
ُ
ا للبائع، إال أن يشرتط باع خناًل قد أ

ومن اْبتىاعى عبدا فماهُل لذلي »ويف رواية: «.  الُمبْتىاعُ 
 «.باعه إال أن يشرتط الُمبْتىاعُ 

** 

956. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Siapa yang menjual pohon kurma yang telah 

difertilisasi maka buahnya nanti menjadi hak penjual, 

kecuali bila pembeli mengajukan syarat (kepemilikian 

buah tersebut)." Dalam riwayat lain, "Siapa yang 

membeli budak maka hartanya milik orang yang 

menjualnya, kecuali bila pembeli mengajukan syarat 

(kepemilikan harta tersebut)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حق اتلأبري للبائع، وأحلق به اثلمرة لكونه قد بارش 
سببها وهو اتلأبري، إال أنه مىت اشرتط املشرتي  أن 

وقبل  -وإن اكن انلخل قد لقحت-تكون هل اثلمرة 
ابلائع ذلك، فهما ىلع ما اشرتطا. وكذلك العبد اذلي 

يده مااًل، فإن باعه فماهل لسيده اذلي جعل سيده ب
باعه ألن العقد ال يتناوهل، إال أن يشرتطه املشرتي، 

 .أو يشرتط بعضه، فيدخل يف ابليع

** 

Hak fertilisasi menjadi milik penjual, dan termasuk di 

dalamnya adalah buah, karena penjual yang telah 

menangani penyebabnya, yakni melakukan fertilisasi. 

Namun, ketika pembeli mensyaratkan buah menjadi 

miliknya -meskipun pohon kurma telah difertilisasi- dan 

penjual menerima syarat tersebut, maka keduanya 

sesuai syarat yang telah disepakati. Demikian pula 

budak yang diberi harta oleh tuannya. Jika si tuan 

menjual budak ini maka hartanya menjadi milik tuan 

yang menjualnya, karena akad tidak meliputinya. 

Kecuali bila pembeli mensyaratkannya atau 

mensyaratkan sebagiannya sehingga harta tersebut 

masuk dalam jual beli. 
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 .إن استثىن ابلائع اثلمرة اليت لم تؤبر، أو بعضها فيه هل برشطه .3

 .إن ارشط املشرتي دخول اثلمرة املؤبرة بالعقد، فيه هل برشطه .4

 .ع [، فهو صادق عليه ُكه، وىلع بعضهصحة اشرتاط بعض اثلمرة؛ لقوهل ] إال أن يشرتط املبتا .5

أحلق الفقهاء بابليع مجيع اتلرصفات: كأن يكون انلخل عوض صلح، أو صداقا، أو جعله صاحبه أجرة، أو هبة أو غري ذلك مما فيه نقل  .6
 .امللك

ّد بيعاً للثمر ق .7 بل بُُدو صالحه، لكن رخص فيه ألنه تابع دخول اثلمرة يف ابليع إذا اشرتيت قبل اتلأبري، أو اشرتطها املشرتي ويه مؤبرة، ُيعى
 .ألصله، ليس مستقال، والقاعدة العامة "يثبت تبًعا ما ال يثبت استقالاًل" وهذه الصورة منها وبهذا جتتمع انلصوص

خل مع املبيع، أن من باع عبدا وقد جعل بني يديه ماال يترصف به، فاملال للبائع إال أن يشرتطه املشرتي مع الصفقة، أو يشرتط بعضه، فيد .8
 .وحينئذ يشرتط فيه ما يشرتط غريه من املبيعات

 .ال يرض أن يكون مع العبد املبيع ما يدخله الربا مع اثلمن، كأن يتبعه فضة واثلمن رياالت فضية، ألنه تابع .9

 املراجع:املصادر و

علق عليه وخرج أحاديثه وصنع ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه و1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم، للنجيم، ط
ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، 10فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

، دار اثلقافة العربية، دمشق ، 2ؤوط، طاهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرنا
ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط دار الفكر بدمشق، الطبعة األوىل. صحيح ابلخاري، دار طوق  1408بريوت، مؤسسة قرطبة، 

 .ه. صحيح مسلم، ط دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق1422انلجاة، ط 
   (5842) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعة < فضل صالة اجلمعة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا بأراكنه وسننه •  .وآدابه أحسن الوضوء : أىت به تامًّ

 .أىت اجلمعة : أي: أىت املسجد يلصيل صالة اجلمعة، وسميت اجلمعة الجتماع انلاس هلا •

 .وأنصت : أي: سكت سكوت مستمع •

 .وزيادة ثالثة أيام : أي: زيادة عليها ذنوب ثالثة أيام •

 .لغا : من اللغو، وهو يف األصل الالكم ابلاطل واذلي ال فائدة فيه.واملراد هنا: أنه أسقط ثواب اجلمعة •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع حتسني الوضوء وإتمامه، واملحافظة ىلع صالة اجلمعة .1

 .فضل صالة اجلمعة .2

َحَسَن الُوضوَء، ثم أىت اجُلُمَعَة 
َ
 فَأ

َ
أ من تََوَضّ

َ اجُلُمَعة  نيَصَت ُغِفَر هلُ ما بَييَنُه وَبنيي
َ
َتَمَع وَأ فاسي

يباٍم، وَمني َمسب احَلَصا َفَقدي لَغَ 
َ
 اَوزِيَاَدةُ ثًَلثَِة أ

 

Siapa berwudu lalu menyempurnakan 
wudu nya kemudian mendatangi (salat) 

Jumat, menyimak dengan seksama 
(khutbah Imam) dan diam, akan diampuni 

(dosanya) antara Jumat (itu) dengan Jumat 
(sebelumnya) dan ditambah 3 hari. 

Barangsiapa memegang (memainkan) 
kerikil, maka ia telah berbuat sia-sia 

 :احلديث .957
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ن توضأ فأحسنى الوُضوء، ثم »: -صىل اهلل عليه وسلم مى
تى ُغِفرى هل ما بينه وبني  نْصى

ى
أىت اجلمعةى فاْستمعى وأ

ن مىسه احلىصا فقد لىغا  .«اجلمعة وزيادةُ ثالثة أيام، ومى

** 

957. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Barangsiapa berwudu lalu 

menyempurnakan wudu nya kemudian mendatangi 

(salat) Jumat, menyimak dengan seksama (khutbah 

Imam) dan diam, akan diampuni (dosanya) antara 

Jumat (itu) dengan Jumat (sebelumnya) dan ditambah 

3 hari. Barangsiapa memegang (memainkan) kerikil, 

maka ia telah berbuat sia-sia." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من توضأ فأحسن وضوءه بإتمام أراكنه واإلتيان بسننه 
يلصيل اجلمعة فاستمع اخلطبة وآدابه، ثم أىت املسجد 

وسكت عن الالكم املباح، غفر هل صغائر اذلنوب من 
حني صالة اجلمعة وخطبتها إىل مثل الوقت يف اجلمعة 
املاضية، وزيادة عليها ذنوب ثالثة أيام، ومن مس 
احلصا ويف معناه سائر العبث يف حال اخلطبة فقد 

 .أسقط ثواب اجلمعة

** 

Siapa yang berwudu lalu memperbagus wudu nya 

dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, 

melaksanakan sunah-sunah dan adabnya, lalu 

mendatangi masjid untuk salat jum'at, menyimak 

khutbah dan diam dari perkataan yang mubah, maka 

diampuni baginya dosa-dosa kecil dari sejak salat 

jum'at dan khutbahnya sampai seperti waktu itu di 

jum'at sebelumnya, dan ada tambahan tiga hari. Siapa 

yang memegang kerikil, dan semisalnya berupa semua 

hal yang sia-sia saat khutbah, maka ia telah 

menggugurkan pahala jum'at. 
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 .صالة اجلمعة تكفر ذنوب عرشة أيام .3

 .م وغريهوجوب اإلنصات خلطبة اجلمعة، وعدم التشاغل عنها بالالك .4

 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة:  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب.  -
انلهاية يف غريب  -ه. 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط -م. 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

صحيح مسلم،  -حممود حممد الطنايح.  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -احلديث واألثر، البن األثري، نرش: املكتبة العلمية 
 .بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (5433) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دات < الزاكة < صدقة اتلطوعالفقه وأصوهل < فقه العبا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بعدل : أي: بقيمتها من رزق حالل خال من الغش واخلديعة •

 .كسب : مجعٍ  •

 .يربيها : ينميها ويضاعف أجرها •

 .فلوه : هو الُمهر بضم امليم، أي: الصغري من اخليل •

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، وال 
يقبل اهلل إال الطيب، فإن اهلل يقبلها بيمينه، ثم 
يَُربِّيها لصاحبها كما يَُرِّبِّ أحُدكم فَلُوبه حىت 

 تكون مثل اجلبل

 

Siapa yang menyedekahkan sesuatu 
sebesar biji kurma yang diperolehnya dari 
hasil kerja yang baik, dan memang Allah 
tidak akan menerima kecuali yang baik, 

maka sesungguhnya Allah akan menerima 
sedekah itu dengan tangan kanan-Nya, 

kemudian mengurus pahala sedekah itu 
untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang 
dari kalian mengurus anak kudanya hingga 

sedekah itu menjadi seperti gunung 

 :احلديث .958
من تصدق »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

بعدل تمرة من كسب طيب، وال يقبل اهلل إال 
بِّيها لصاحبها  الطيب، فإن اهلل يقبلها بيمينه، ثم يُرى

يبِّ أحدكم فىلُوهه حىت تكون مثل اجلبل  «كما يُرى

** 

958. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, secara marfū', 

"Siapa menyedekahkan sesuatu sebesar biji kurma 

yang diperolehnya dari hasil kerja yang baik, dan 

memang Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, 

maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu 

dengan tangan kanan-Nya, kemudian memelihara 

pahala sedekah itu untuk pemiliknya, sebagaimana 

seseorang dari kalian memelihara anak kudanya 

hingga sedekah itu menjadi seperti gunung." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قيمة تمرة حالاًل خال عن الغش  من تصدق بمثل
واخلديعة, وال يقبل اهلل إال احلالل الطيب, فإن اهلل 

 -سبحانه-يقبلها بيمينه وهذا ىلع ظاهره كما يليق به 
من غري تأويل وال حتريف, واملراد أخذها منه كما يف 
رواية مسلم, فينميها ويضاعف أجرها كما يريب 

 .أحدكم مهره وهو ودل احلصان حىت يكرب

** 

Barangsiapa bersedekah dengan sesuatu senilai satu 

biji kurma dengan halal dan terbebas dari penipuan 

serta rekayasa, dan Allah tidak akan menerima kecuali 

yang halal lagi baik, maka Allah akan menerima 

sedekah itu dengan tangan kanan-Nya. Ini ditetapkan 

sesuai makna literalnya yang layak bagi Allah -

Subḥānahu wa Ta'ālā- tanpa ada takwil dan 

penyelewengan. Maksudnya, Allah mengambil 

sedekah itu, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Lalu 

Allah mengembangkan sedekah itu dan melipat 

gandakan pahalanya, sebagaimana seseorang dari 

kalian merawat anak kudanya hingga menjadi besar. 
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 :فوائد احلديث
 .هلل طيب ال يقبل إال طيباً ال يقبل اهلل الصدقة إال من احلالل الطيب ألن ا .1

 .يضاعف اهلل الصدقة من الكسب الطيب حىت تصبح اكجلبل .2

: -تعاىل-، ولكتا يديه يمني، كما يليق جبالهل وعظمته، وقد دل ىلع هذا نصوص الكتاب والسنة، كقوهل -تعاىل-إثبات صفة ايلدين هلل  .3
 .تا يديه يمني( رواه مسلم: )ولك-صىل اهلل عليه وسلم-)والسماوات مطويات بيمينه( وقوهل 

 املراجع:املصادر و

مد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
ابلايق, دار إحياء الرتاث . املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبد1422فؤاد عبدابلايق, ط 

المية العريب. رياض الصاحلني, تأيلف: أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق, حتقيق: عصام موَس هادي, انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلس
احلني لطرق رياض الصاحلني, . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديلل الف1428 4بقطر, ط

. تاج العروس من جواهر القاموس, تأيلف: 1425اعم  4تأيلف: حممد يلع بن حممد بن عالن, اعتىن بها: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار املعرفة, ط
 –ابلخاري، دار ابن كثري ، ايلمامة حممد بن حممد احلسيين الزبيدي, حتقيق: جمموعة من املحققني, انلارش: دار اهلداية. تعليق ابلغا ىلع صحيح 

 .1987 – 1407 ، اثلاثلة الطبعة ابلغا، ديب مصطىف. د:  حتقيق بريوت،
   (5862) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية اتلصنيف:

 .رواه أبوداود والنسايئ وابن ماجه راوي احلديث:

ْمِرو بن العاص  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عى
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
بهبى : ادىع علم الطب، ولم يكن طبيبا؛ بأن لم يكن عنده علم، وال خربة •  .تطى

 .ا أتلفهفهو ضامن : يتحمل تبعة ومسؤويلة م •

 :فوائد احلديث
 .تضمني املتطبب اجلاهل .1

م ألن دعواه الطب دعوى اكذبة، وتغرير بانلاس، وعبث بأبدانهم .2  . عمل املتطبب اجلاهل حمره

  من تطبب، وال يعلم منه طب، فهو ضامن

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa yang 
mengaku mengetahui ilmu kedokteran, 

padahal dia tidak diketahui memiliki ilmu 
kedokteran, maka dia bertanggung jawab 

(atas akibat perbuatannya)". 

 :احلديث .959
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

، وال »اهلل صىل اهلل عليه وسلم: رسول  بهبى ْن تىطى مى
، فهو ضاِمنٌ   «ُيْعلىُم ِمنُْه ِطبي

** 

959. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amr -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Siapa yang mengaku mengetahui ilmu 

kedokteran, padahal dia tidak diketahui memiliki ilmu 

kedokteran, maka dia bertanggung jawab (atas akibat 

perbuatannya)". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

من ادهىع علم الطب، وليس بعالم فيه، وال حيسنه، 
اس، واعجلهم، فأتلف بعالجه نفًسا، فما دونها فغره انله 

من األعضاء، فهو ضامن؛ ألنهه متعٍد، حيث غره 
انلهاس، وأعده نفسه ملا ال يعرفه. و ال يعلم خالف يف 
أنه املعالج إذا تعدى، فتلف املريض اكن ضامنًا، وكذا 
، فإن تودل  املتعايط علًما أو عماًل ال يعرفه، فهو متعدٍّ

اتللف ضمن ادلية، وسقط عنه القود؛ ألنهه من فعله 
 .لم يستبد بذلك دون إذن املريض

** 

Orang yang mengklaim tahu tentang ilmu kedokteran 

padahal dia tidak mengetahuinya dan tidak ahli dalam 

hal itu lalu menipu manusia dan mengobati mereka 

sehingga pengobatannya itu merusak jiwa atau organ 

tubuh lainnya, maka ia bertanggung jawab (atas 

kerusakan itu) karena dia zalim dengan menipu 

manusia dan mengajukan dirinya untuk sesuatu yang 

tidak diketahuinya. Tidak ada perbedaan pandangan 

(antara para ulama) bahwa orang yang mengobati lalu 

berbuat aniaya sehingga pasien (orang yang sakit) 

binasa, maka dia bertanggung jawab. Demikian juga 

orang yang menerapkan satu ilmu atau pekerjaan yang 

tidak diketahuinya maka dia orang yang zalim, 

sehingga jika perbuatannya menimbulkan kerusakan, 

ia bertanggung jawab membayar diyat (tebusan) dan 

gugurlah darinya hukuman qisas karena dia tidak 

melakukan hal tersebut tanpa seizin orang sakit 

(pasien). 
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مة؛ ألنهها من أكل أموال انلهاس بابلاطل، ونتيجة خداع، وثمرة تمويه .3  .ما أخذه املتطبب اجلاهل من أجرة: فيه حمره

 .عمل يدعيه اإلنسان، أو صنعة ينسب إيلها، وهو ال حيسن ذلك، ثم يفسد ىلع انلاس أمواهلميقاس ىلع ادِّاعء الطب باجلهل لك  .4

 .أعظم من هذا ُكه اداعء العلم الرشيع، وتعايط الفتوى مع اجلهل، فإذا اكنت األبدان تضمن مع اجلهل، فأوىل اإلرضار بادلين .5

 ضمان عليه؛ وإن حصل زيادة يف املرض مثال، وهذه قاعدة يف لك فعل مأذون إذا اكن الطبيب حاذقًا وفعل املأذون فيه ولم يتعد أو يفرط فال .6
 .فيه

 .فيه مبدأ العدل، وصيانة أرواح انلاس وأبدانهم من عبث العابثني .7

 .الطب مهنة جائزة بل ومهمة، بل عده بعض الفقهاء من فروض الكفايات .8

 .الضمان عليه إذا لم يفرط ولم يتعد كمال ادلين اإلساليم بإباحة الطب، وتشجيع الطبيب احلاذق بأنه .9

 املراجع:املصادر و

 شاكر حممد أمحد: وتعليق حتقيق ، الرتمذي سنن.  بريوت –سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد . انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 
( انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب 5 ،4 ـج) الرشيف األزهر يف املدرس عوض عطوة وإبراهيم( 3 ـج) ابلايق عبد فؤاد وحممد( 2 ،1 ـج)

: حلب،الطبعة  اإلسالمية، املطبواعت مكتب: انلارش غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق للنسايئ، سنن.  م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة.  مرص –احلليب 
م إِساء بنت ب صالح بن املرام،حممد بلوغ رشح واإلكرام اجلالل ذي فتح. 1986 – 1406 اثلانية،

ُ
ن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام ، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، 1427عرفة، املكتبة اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، 
. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد 1428 الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، . منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل1423الطبعة اخلامسة ،

 سلسلة-. ه 1424 السابعة،: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي-بن يلع بن حجر العسقالين 
حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل،  تأيلف وفوائدها، فقهها من ويشء الصحيحة األحاديث

 .ملكتبة املعارف
   (58212) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من توضأ حنو وضويئ هذا, ثم صىل ركعتني, ال 
  هحيدث فيهما نفسه غفر هل ما تقدم من ذنب

Barangsiapa yang berwudu seperti wuduku 
ini lalu menunaikan salat dua rakaat tanpa 
berkata-kata di dalam jiwanya pada kedua 

rakaat itu, maka akan diampuni dosa-
dosanya yang telah lalu. 

 :احلديث .960
عن محران موىل عثمان أنهه رأى عثمان داع بوىُضوء, 

يه ِمن  ات، ثمه فأفرىغ ىلع يىدى لُهما ثالثى مره إنائه, فغىسى
ق  أدخل يىمينىه يف الوىُضوء, ثمه تىمضمىض واستىنشى
، ُثمه غىسل وىجهه ثىالثًا, ويديه إىل املرفقني  واستىنرثى
ثالثا, ثم مسح برأسه, ثمه غىسل ُِكتا رجليه ثالثًا, ثمه 

أ حنو  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: رأيُت انلهيِب  يتوضه
أ حنو وُضويئ هذا, ثمه وُضويئ  هذا، وقال: )من توضه

م  ث ِفيهما نفسه ُغِفر هل ما تقده صىله ركعتني, ال حيدِّ
 من ذنبه(.

** 

960. Hadis: 

Dari Ḥumrān -maula Uṡmān- bahwasannya dia pernah 

melihat Uṡmān meminta air untuk wudu. Lantas ia 

menuangkan air dari wadahnya ke kedua tangannya 

lalu membasuhnya tiga kali, lalu memasukkan tangan 

kanannya ke air wudu kemudian berkumur-kumur, 

memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. 

Setelah itu ia membasuh wajahnya tiga kali, dan kedua 

tangannya sampai kedua sikunya tiga kali. Lalu ia 

mengusap kepalanya kemudian membasuh kedua 

kakinya tiga kali. Setelah itu ia berkata, "Aku melihat 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berwudu seperti 

wuduku ini, dan beliau bersabda, "Barangsiapa 

berwudu seperti wuduku ini lalu menunaikan salat dua 

rakaat tanpa berkata-kata di dalam dirinya pada kedua 

rakaat itu, maka akan diampuni dosanya yang telah 

lalu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اشتمل هذا احلديث العظيم ىلع الصفة الاكملة 
-. فإن عثمان -صىل اهلل عليه وسلم-لوضوء انليب 

من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم  -عنه ريض اهلل
بطريقة  -صىل اهلل عليه وسلم-صفة وضوء انليب 

ماً، فإنه داع بإناء فيه ماء،  عملية، يلكون أبلغ تفهُّ
وئلال يلوثه، لم يغمس يده فيه، وإنما صب ىلع يديه 
ثالث مرات حىت نظفتا، بعد ذلك أدخل يده ايلمىن 

واستنشق، ثم يف اإلناء، وأخذ بها ماء تمضمض منه 
غسل وجهه ثالث مرات، ثم غسل يديه مع املرفقني 
ثالثا، ثم مسح مجيع رأسه مرة واحدة، ثم غسل 

 -ريض اهلل عنه-رجليه مع الكعبني ثالثا. فلما فرغ 
من هذا اتلطبيق والوضوء الاكمل أخربهم أنه رأى 

توضأ مثل هذا الوضوء،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
أنه من توضأ مثل  -عليه وسلم صىل اهلل-وأخربهم 

وضوئه، وصىل ركعتني، خاشًعا حُمرْضاً قلبه بني يدي 
بفضله تعاىل جيازيه ىلع  -ربه عز وجل فيهما، فإنه

** 

Hadis yang agung ini mencakup sifat wudu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang sempurna. Uṡmān-

raḍiyallāhu 'anhu- dengan keindahan (metode) 

pengajaran dan pemberian pemahaman, ia 

mengajarkan orang-orang sifat wudu Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dengan metode praktik agar lebih 

cepat dipahami. Beliau meminta wadah berisi air dan 

supaya tidak mengotori air itu. Ia tidak mencelupkan 

tangannya langsung ke dalamnya, tetapi ia terlebih 

daulu menuangkan air itu ke kedua tangannya 

sebanyak tiga kali hingga kedua tangannya bersih. 

Setelah itu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam 

wadah dan mengambil air untuk berkumur-kumur dan 

memasukkan air ke hidung. Selanjutnya ia membasuh 

wajahnya tiga kali lalu membasuh kedua tangannya 

sampai kedua sikunya tiga kali, lalu mengusap seluruh 

kepalanya satu kali kemudian membasuh kedua 

kakinya bersama dua mata kakinya tiga kali. Setelah 

Uṡmān -raḍiyallāhu 'anhu- menyelesaikan praktik dan 

wudu yang sempurna ini, ia mengabarkan kepada 

orang-orang bahwasannya dia pernah melihat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berwudu seperti wudunya 

ini, dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahu 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < صفة الوضوء اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عثمان بن عفان  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ف صاحبهوىُضوء : املاء اذلي يتوضأ به. وأصل الوضوء من الوضاءة، وىه احلسن وانلظافة فسيم وضوء الصالة وضوءاً؛ ألنه  •  .ُينىظِّ

به من ماء اإلناء ىلع يديه • غ : قىلىبى وصى فرى
ى
 .فأ

ث فيهما نفسه : حديث انلفس، هو الوساوس واخلطرات، واملراد به هنا ما اكن يف شؤون ادلنيا، يعين فال يسرتسل يف ذلك، وإال فا • ألفاكر ال حيدِّ
 .يتعذر السالمة منها

 .إىل املرفقني : )إىل( هنا بمعىن )مع( يعىن مع املرفقني •

 .املرفق : هو مفصل العضد من اذلراع •

 .حنو وُُضويئ : مثل وضويئ •

 .فأعتقه عثمان -ريض اهلل عنه-موىل عثمان : عتيقه، أن محران اكن مملواًك لعثمان  •

 .داع بوىُضوء : طلب ماء يتوضأ به •

ْضمىضى : أدار املاء يف فمه وأخ •  .رجهتىمى

سه إىل باطن أنفه، أو أدخله بادلفع • قى : جذب املاء بنىفى  .اْستىنْشى

ى : أخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه •  اْستىنرْثى

 وجهه : الوجه معروف، وحده من منابت شعر الرأس املعتاد، إىل ما نزل من اللحية واذلقن طوال، ومن األذن إىل األذن عرًضا •

 .مبلولة باملاء، وحد الرأس: منابت الشعر املعتاد من جوانب الوجه إىل أىلع الرقبة مسح برأسه : أمر يده ىلع رأسه •

 .وُضويئ : نفس فعل الوضوء •

 .غفر هل : غفر اهلل هل، واملغفرة سرت اذلنب واتلجاوز عنه •

م : سبق •  .تقده

 .ذنبه : معصيته •

 :فوائد احلديث
 .، وحرصه ىلع نرش العلم والسنة-ريض اهلل عنه-فضيلة أمري املؤمنني عثمان  .1

 .اتلعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ وأضبط .2

استحباب غسل ايلدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء، وإن لم يكن قائًما من انلوم، فإن اكن مستيقًظا من نوم الليل فيجب  .3
 .غسلهما

 .من فعل العبادة هلل، وقصد مع ذلك تعليم انلاس لم ينقص من إخالصه .4

 .الطرق إىل الفهم ورسوخ العلمينبِغ للمعلم أن يسلك أقرب  .5

 .ينبِغ لِلاخل للعبادة دفع اخلواطر املتعلِّقة بأشغال ادلنيا، وجهاد انلفس يف ذلك، فإن اإلنسان حيرُضه يف حال صالته ما هو مشغوف به .6

 .استحباب اتليامن يف الوضوء ويف تناول ماء الوضوء لغسل األعضاء .7

 .، واالستنثارمرشوعية الرتتيب بني اتلمضمض، واالستنشاق .8

هذا الوضوء الاكمل، وهذه الصالة اخلالصة بغفران ما 
 .تقدم من ذنبه

mereka bahwa siapa yang berwudu seperti wudunya 

itu lalu melaksanakan salat dua rakaat dengan khusyuk 

dan menghadirkan hatinya di hadapan Allah -'Azza wa 

Jalla- pada dua rakaat itu, maka dengan karunia Allah 

-Ta'ālā-, Dia akan memberikan balasan untuk wudu 

yang sempurna ini dan salat yang ikhlas tersebut 

dengan ampunan terhadap dosa yang telah 

dikerjakannya. 
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 .غسل الوجه ثالثا .9

 .مسح مجيع الرأس مرة واحدة .10

 .غسل الرجلني مع الكعبني ثالثا .11

 .وجوب الرتتيب يف ذلك، ألن اهلل أمر بمسح الرأس وأدخله بني غسل الرجلني وبقية األعضاء مما دل ىلع وجوب الرتتيب .12

 .الاكملة -صىل اهلل عليه وسلم-هذه الصفة يه صفة وضوء انليب  .13

 .عية الصالة بعد الوضوءمرشو .14

وفيه الرتغيب باإلخالص، واتلحذير من عدم قبول الصالة ممن لَه فيها  -تعاىل-سبب تمام الصالة وكماهلا، حضور القلب بني يدي اهلل  .15
 .بأمور ادلنيا، ومن طرأت عليه اخلواطر ادلنيوية وهو يف الصالة فطردها يرىج هل حصول هذا اثلواب

 .غسل ايلدين مع املرفقني ثالثاً  .16

 .اثلواب املوعود به يرتتب ىلع جمموع األمرين، وهما الوضوء ىلع الصفة املذكورة، وصالة ركعتني بعده ىلع الصفة املذكورة .17

 .ثواب الوضوء وصالة ركعتني ِبشوع مغفرة اهلل ما سبق من اذلنوب .18

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه 1381ر الفكر، دمشق، ، دا1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تنبيه األفهام رشح 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، 1426مارات، ، مكتبة الصحابة، اإل1عمدة ألحاكم، البن عثيمني، ط
ه. صحيح  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ارص، طابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انل
 .ه1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3313) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:
  دات < الصالة < صالة اجلمعةالفقه وأصوهل < فقه العبا

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد راوي احلديث:

ب  اتلخريج: ُمرة بن ُجنْدى   -ريض اهلل عنه-سى
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْت : ُكمة مدح •  .نِْعمى

 .فالغسل أفضل : أي أفضل من الوضوء، اذلي ليس معه اغتسال •

 :فوائد احلديث
 .استحباب الُغسل لصالة اجلمعة .1

فاه الوضوء، ولكن فاته األجر والفضيلة .2 ن من الُغسل لُعذر، أو لم يُرِد االغتسال من دون ُعذر، كى  .أنه من لم يتمكه

عى  .3  . االغتسال فيهفيه فضل يوم اجلمعة، حيث رُشِ

رض االجتمااعت ادلينية، كيوم اجلمعة ويوم العيد وصالة اجل .4 ريهة مطلوبة رشاع للمسلم خاصة عندما حيى  .ماعةأن انلهظافة وإزالة الروائح الكى

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا  ت. سنن الرتمذي، ملحمد بن بريو -سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
، عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب،  مرص

من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل 
  فهو أفضل

Barangsiapa berwudu hari Jum'at maka itu 
baik, dan siapa yang mandi maka itu lebih 

utama. 

 :احلديث .961
 يوم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن سمرة 

ى
أ من توضه

ل فهو ْت، ومن اْغتىسى ا ونِْعمى ل اجلُمعة فىِبهى  .«أفْضى

** 

961. Hadis: 

Dari Samurah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

“Barangsiapa berwudu hari Jum'at maka itu baik, dan 

siapa yang mandi maka itu lebih utama.” 

 نحس  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

 يوم اجلُمعة" املراد به: الوضوء لصالة "
ى
أ من توضه

نة والرُّخصة،  ذ بالسُّ ا" أي أنه أخى اجلمعة. "فىِبهى
نة، فهذا ثىناء  ْت" أي: نِعم ما فعل بأخذه بالسُّ "ونِْعمى
ل" يعين: من اْغتسل  ل فهو أفْضى عليه. "ومن اْغتىسى

رد للجمعة مع الوضوء، فهو أفضل من الوضوء الُمج
عن الُغسل.  وبهذا أخذ مجهور العلماء، ومنهم 
األئمة األربعة، ومن أدتلهم أيًضا حديث مسلم: )من 
ت  ع وأنْصى ن الوضوء، ثم أىتى اجلُمعة فاْستىمى توضأ فأْحسى

 .ُغفر هل ما بني اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام(

** 

"Barangsiapa berwudu pada hari jum'at" maksudnya 

adalah wudu untuk salat Jum'at. "fa bihā" yakni bahwa 

ia telah menjalankan sunah dan rukhsah. "wa ni'mah" 

yakni sebaik-baik yang ia lakukan yaitu dengan 

mengamalkan sunah. Ini adalah pujian untuknya. "dan 

siapa yang mandi maka itu lebih utama", yakni siapa 

yang mandi untuk salat Jum'at disertai dengan 

berwudu, maka itu adalah lebih utama daripada 

sekedar berwudu tanpa mandi. Inilah adalah pendapat 

jumhur ulama, di antaranya imam (madzhab) yang 

empat. Diantara dalil-dalil mereka juga adalah hadis 

Muslim berikut, “Siapa yang berwudu dan kemudian 

menyempurnakan wudunya lalu mendatangi salat 

Jum'at, kemudian mendengarkan dan berdiam diri 

menyimak (khutbah), maka akan diampuni dosa-

dosanya di antara hari itu hingga Jum'at (berikutnya), 

dan ditambah tiga hari setelah itu”. 
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د فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب م. سنن ابن ماجه: البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حمم1975 - ـه 1395الطبعة اثلانية، 
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط  -العربية 

رج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف م. السنن الكربى للنسايئ، حققه وخ 2001 - ـه 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
م. سنن ادلاريم، لعبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم، اتلمييم حتقيق:  2001 - ـه 1421عليه: شعيب األرناءوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، 

م. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام،  2000 - ـه 1412طبعة: األوىل، حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، ال
ة،  م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف:  2003 - ـه 1423تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة:اخلاِمسى

 .سالة الطبعة األوىلالشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان، مؤسسة الر
   (10035) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من جاء : أراد املِجء •

 .: من ابلالغنيمنكم  •

 .اجلمعة : صالة اجلمعة •

 .فليغتسل : فليعم بدنه باملاء غسال •

تَِسل   من جاء منكم اجلمعة فليَيغي
Barangsiapa di antara kalian mau 

mendatangi salat Jumat hendaknya ia 
mandi. 

 :احلديث .962
ريض اهلل عنهما عن رسول اهلل  عن عبد اهلل بن ُعمر

من جاء منكم اجلمعة »صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: 
 «.فلْيىْغتىِسل

** 

962. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, dari Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwasanya beliau 

bersabda, "Barangsiapa di antara kalian mau 

mendatangi salat Jumat hendaknya ia mandi". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

االجتماع لصالة اجلمعة مشهد عظيم، وجممع كبري 
من جمامع املسلمني، حيث يأتون ألدائها من أحناء 
ابلِل، اليت يسكنونها. ومثل هذا املحفل، اذلي يظهر 

 
ى
بههة املسلمني، يكون اآليت إيله فيه شعار اإلسالم، وأ

ىلع أحسن هيئة، وأطيب راحئة، وأنظف جسم. واكن 
الصحابة رضوان اهلل عليهم يف أول اإلسالم يعانون 
من الفقر واحلاجة، يلبسون الصوف، وخيدمون 
أنفسهم، فيأتون إىل اجلمعة عليهم الغبار، وفيهم 
 العرق، واكن املسجد ضيقاً، فزييد عليهم العرق يف

املسجد، ويؤذي بعضهم بعضاً بالروائح الكريهة؛ ذلا 
أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يغتسلوا عند 
اإلتيان هلا، وئلال يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون 
بها املصلني واملالئكة احلارضين لسماع اخلطبة 

 .واذلكر

** 

Berkumpul untuk salat Jumat adalah satu momen luar 

biasa dan pertemuan besar di antara pertemuan-

pertemuan kaum Muslimin, mengingat mereka datang 

untuk menunaikan salat ini dari berbagai penjuru negeri 

yang mereka diami. Pertemuan besar seperti ini, yang 

menampakkan syiar Islam dan kebesaran kaum 

Muslimin, sepantasnya orang yang mendatanginya 

dalam keadaan paling baik, aroma paling wangi, dan 

tubuh paling bersih. Para sahabat -riḍwānullāhi 

'alaihim- di awal masa Islam mengalami kefakiran dan 

kemiskinan, mereka memakai pakaian dari wol dan 

bekerja untuk diri sendiri. Lalu mereka pergi ke salat 

Jumat dalam kondisi penuh debu dan berkeringat. 

Masjid waktu itu sempit. Keringat menambah sempit 

mereka di dalam masjid dan sebagian mereka 

mengganggu sebagian yang lain dengan bau yang 

kurang sedap. Oleh sebab itu, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memerintahkan mereka mandi ketika 

hendak mendatangi salat Jumat. Agar mereka tidak 

membawa kotoran dan bau yang dapat mengganggu 

jamaah salat dan para malaikat yang hadir untuk 

mendengarkan khutbah dan zikir. 
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 :فوائد احلديث
 .أن األفضل أن يكون الغسل قبيل اذلهاب إىل صالة اجلمعة مبارشة .1

ه اهتمام ينبِغ لإلنسان أن يأيت إىل مواطن العبادة والصالة ىلع أحسن حال وأجل هيئة }يا بىين آدىمى ُخُذوا زينتُكم ِعنْدى لكِّ مىسجٍد{، ففي .2
 .اإلسالم بالطهارة وانلظافة

 أن مرشوعية الغىسل ملن أراد إتيان الصالة، أما غريه فال يرشع هل الغسل، وقد رصح بذلك لفظ احلديث عند ابن خزيمة، وهو" ومن لم يأتها .3
 ."فليس عليه غسل

 .هة حىت ال يتأذى احلارضون، ال مقصود يلومهاالغسل يوم اجلمعة يكون للصالة، ويقدم عليها؛ ألنه مقصود هلا إلزالة الروائح الكري .4

صىل -يستحب ملن يأيت اجلمعة أن يكون نظيفا، فيغتسل حىت تزول الروائح من جسده ويتطيب، وإن توضأ فقط أجزأه ذلك؛ ملا ثبت أن انليب  .5
 .«من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»قال:  -اهلل عليه وسلم

 املراجع:املصادر و

رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم 
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. عمدة األحاكم من الكم خري 1381م. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 2005ه، 1426
ية، العرب األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار 1988ه، 1408دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
شريي ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج الق1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، 1423انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1427القاهرة، الطبعة: األوىل 

   (5394) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-زيد بن خادل اجلُهين  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِزياً : قام عنه بما اكن يفعله بعده باإلنفاق والراعية • لهف اغى  .خى

يل اهلل فقد غزا، ومن من جهز َغزيا يف سب
  خلف َغزي ا يف أهله ِبري فقد غزا

Siapa yang mempersiapkan bekal untuk 
orang yang berperang di jalan Allah, maka 

ia dianggap benar-benar telah (ikut) 
berperang dan barangsiapa yang mengurus 

keluarga orang yang berperang di jalan 
Allah, maka ia dianggap benar-benar telah 

(ikut) berperang. 

 :احلديث .963
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن زيد بن خادل اجلهين 

لهف » ْن خى مى ا، وى زى د غى قى ِبيِل اهلل فى ِزياً يِف سى ز اغى هه ْن جى مى
ا د غزى ِزياً يف أهِله ِبىري فقى  «.اغى

** 

963. Hadis: 

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani -raḍiyallāhu 'anhu- 

secara marfū', "Siapa yang mempersiapkan bekal 

untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia 

dianggap benar-benar telah (ikut) berperang dan 

barangsiapa yang mengurus keluarga orang yang 

berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-

benar telah (ikut) berperang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ز اإلنسان جماهًدا براحلته ومتاعه وسالحه  إذا جهه
فقد كتب اهلل هل أجر الغازي؛ ألنه أاعنه ىلع اخلري، 
ولو أنه الغازي أراد أن جياهد ولكنهه أشلك عليه أهله 

ن يكون عند حاجاتهم، ف داع رجاًل من املسلمني مى
وقال: أخِلفين يف أهيل ِبري، فإنه هذا اذلي خلهفه 
يكون هل أجر املجاهد؛ ألنه أاعنه، ويؤخذ من هذا 
اعن شخصاً يف طاعة اهلل فله مثل أجره، 

ى
أنه لُكه من أ

ِعني طالب علم يف رشاء الكتب هل، أو تأمني 
ُ
فإذا أ

للك أجراً  السكن، أو انلفقة، أو ما أشبه ذلك، فإن
 .مثل أجره، من غري أن ينقص من أجره شيئاً 

** 

Jika seseorang mempersiapkan bekal untuk seorang 

mujahid berupa kendaraan, barang-barang kebutuhan 

dan senjatanya, maka Allah telah menetapkan baginya 

pahala orang yang berperang. Sebab, dia telah 

membantunya dalam kebaikan. Seandainya ada 

pejuang yang hendak berjihad, tetapi dia mendapatkan 

permasalahan mengenai siapa yang akan memenuhi 

kebutuhan keluarganya, lalu dia meminta kepada 

seorang Muslim seraya berkata, "Jagalah (uruslah) 

keluargaku dengan baik," maka orang yang 

mengurusnya itu mendapatkan pahala seperti pahala 

orang yang berjihad karena dia telah membantunya. 

Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

seseorang yang menolong orang lain dalam ketaatan 

kepada Allah, maka baginya pahala seperti pahala 

orang tersebut. Jika memberi bantuan kepada penuntut 

ilmu dalam membelikan buku-buku untuknya, 

memberikan jaminan tempat tinggal, membiayai 

kebutuhannya atau yang lainnya, maka baginya pahala 

seperti pahala penuntut ilmu tersebut tanpa 

mengurangi sedikit pun pahalanya (penuntut ilmu). 
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ِزياً : هيهأ أسباب السفر هل إاعنة ىلع اخلري • ز اغى هه ْن جى  .مى

 .-اىلتع-غزا : غزا اليشء غزوا أراده وطلبه، واملراد به هنا: اجلهاد يف طلب الكفار؛ إلعالء ُكمة اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .من أاعن مسلًما ىلع اجلهاد بتهيئة ما يتطلبُه اجلهاد من نفقة اكن هل مثل أجره وجهاده، ويندرج حتت هذا: لك من ساهم وأاعن ىلع خري .1

ك .2  .احلث ىلع محاية اجلبهة ادلاخلية يف املجتمع املسلم، ويف ذلك توفري األسباب حلماية الكيان اإلساليم من االندثار واتلفكُّ

 .املجتمع اإلساليم متاكفل مرتابط متعاون ىلع الرب واتلقوى .3

 .القاعدة العامة: أن من أاعن شخصاً يف طاعة من طااعت اهلل اكن هل مثل أجره، من غري أن ينقص من أجره شيئاً  .4

 املراجع:املصادر و

، 1احلني، للشيخ فيصل املبارك، طه. تطريز رياض الص1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،  ، حتقيق: ماهر1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. لسان العرب، البن منظور، 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، برئاسة محد بن نارص العمار، ط1428

ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري 1426الرياض،  ه. رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش،1414، دار صادر، بريوت، 3ط
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1بن نارص انلارص، ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14وعة من ابلاحثني، طابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجم
   (3437) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < فضل احلج والعمرة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فلم يرفث : الرفث ُكمة شاملة للك ما يريده الرجل من املرأة، ويشمل القبيح من القول •

 .لم يفسق : لم يأت بسيئة وال معصية •

 .حجه بغري ذنوبكيوم ودلته أمه : أي  رجع من  •

 :فوائد احلديث
فىِث والُفُسوق .1 ِّ انلهْفسى من أعمال الره  .احلجُّ يُزَكى

نوب واآلثام اليت اكنت قبله .2 ٌر لذلُّ  .احلج ُمكفِّ

 .الُفُسوق وإن اكن ممنواعً يف مجيع األحوال، فيتأكد انليُه عنه يف احلج تعظيماً ملناسك احلج يف بيت اهلل احلرام .3

 .من اذلنوب؛ فهو ال حيمل خطيئة غريه اإلنسان يودل بدون خطايا مربءاً  .4

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه. 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  -
اظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بهجة انل -بريوت. -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل  -اهلاليل، دار ابن اجلوزي
اعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق إسم بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407الرابعة عرش، 

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة  -ه. 1422انلجاة، الطبعة األوىل، 
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -ه. 1430طبعة األوىلال -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1417األوىل، 

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، دار إحياء  -ه. 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

من حج، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم 
  ودلته أمه

Barangsiapa melakukan ibadah haji tanpa 
berbuat keji dan kefasikan, maka ia pulang 

(tanpa dosa) sebagaimana waktu ia 
dilahirkan oleh ibunya 

 :احلديث .964
، فلىْم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  جه ْن حى مى

هُ  مُّ
ُ
تُُه أ ْ دلى يىْومى وى عى كى ْفُسْق، رىجى لم يى  .«يىْرُفْث، وى

** 

964. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Barangsiapa melakukan ibadah haji 

tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia pulang 

(tanpa dosa) sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh 

ibunya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جه هلل  ْن حى  قبيٌح وال ولم يىْصُدْر منه الكمٌ  -تعاىل-مى
عى ِمْن  فعٌل يسٌء أثناء املناسك، ولم يأِت بمعصيٍة رىجى
نُوب،  املاً من اذلُّ يِبُّ سى ُ الصه ْغُفوراً هل، كما يُودلى ِه مى ِجّ حى
نُوب واخلطايا خاصي بصغائر  وتكفرُي احلجِّ لذلُّ

 .اذلنوب، أما الكبائُر فال بُده هلا من اتلوبة

** 

Siapa yang berhaji karena Allah -Ta'ālā- dan tidak 

melontarkan ucapan yang tidak senonoh, tidak pula 

melakukan perbuatan buruk selama mengerjakan 

manasik haji, dan juga tidak bermaksiat, maka ia 

pulang dari hajinya dalam keadaan diampuni dosa-

dosanya seperti bayi baru lahir yang bersih dari dosa. 

Haji hanya menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan 

kecil, adapun dosa-dosa besar haruslah dengan 

taubat. 
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ائِ  -ه. 1392الرتاث العريب، بريوت الطبعة: اثلانية،  وى اُل الُمْعِلِم بفى ِد ُمْسِلم عياض بن موَس ايلحصيب السبيت، أبو الفضل، املحقق: ادلكتور حيىْيى إِكمى
اِعيل   .م 1998 - ـه 1419الطبعة: األوىل،  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص -إِْسمى

   (2758) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

ِريف عدي بن حاتم  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-أبو طى
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نئ هل نفس املخاطبحلف ىلع يمني : احللف وايلمني بمعىن واحد، وهو اتلأكيد بذكر معظم تطم •

تىقى هلل : أرًض هلل وأبعد عن معصيته •
ى
 .أ

امره اتلهقوىى : واتلقوى اسم جامع لفعل ما أمر اهلل به وترك ما نَه اهلل عنه؛ ألنه مأخوذ من الوقاية وال يقيك من عذاب اهلل إال فعل أو •
 .واجتناب نواهيه

 :فوائد احلديث
 .من حلف باهلل وجب عليه إبرار قسمه وعدم احلنث فيها .1

ر عن يمينه، ويفعل ما أمره اهلل بإذ .2 وِّت خريا كثريا، أو توقع يف معصية فعىل العبد أن يُكفِّ ه، وجيتنب ا اكنت ايلمني تمنع من طاعة اهلل أو ُتفى
 .معصيته

 .وجوب الزتام اتلقوى يف األحوال ُكها .3

ر عن يمينه، وال يأيت باملعصيةمن عزم ىلع فعل معصية فال يفعلها، فإن اكن قد أقسم ىلع فِعلها، فإنهه حينث وُيكى  .4  .فِّ

منها فليأت  من حلف ىلع يمني ثم رأى أتىق هلل
  اتلقوى

Barangsiapa bersumpah lalu melihat ada 
sesuatu yang lebih bernilai takwa kepada 

Allah, hendaknya ia mengambil ketakwaan 
itu! 

 :احلديث .965
ِريف عدي بن حاتم   -ريض اهلل عنه-عن أيب طى

تىقى هلل ِمنها »مرفواعً: 
ى
لىف ىلع يىِمني ثم رأى أ ن حى مى

 «.فىلْيىأت اتلهقوىى

** 

965. Hadis: 

Dari Abu Ṭarīf Adi bin Hātim -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū': Barangsiapa bersumpah lalu melihat ada 

sesuatu yang lebih bernilai takwa kepada Allah, 

hendaknya ia mengambil ketakwaan itu! 

 حصحي  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث: أنه من حلىف ىلع ترك يشء، أو فعله 
فرأى خمالفة ذلك خرًيا من االستمرار ىلع ايلمني 
وأتىق، ترك يمينه وفعل ما هو خري، ىلع االستحباب 
وانلدب، فإن اكن املحلوف عليه مما جيب فعله أو 
تركه كأن حلف يلرتكّن الصالة أو ليرشبّن املسكر، 

واإلتيان بما هو اتلقوى من فعل  وجب عليه احلنث
 .املأمور به، وترك املنيّه عنه

** 

Dalam hadis ini (disebutkan) bahwa orang yang 

bersumpah untuk meninggalkan sesuatu atau 

mengerjakannya, lalu ia melihat bahwa menyalahi 

sumpah itu lebih baik dan lebih bernilai takwa daripada 

terus-menerus berpegang pada sumpahnya, 

hendaknya dia meninggalkan sumpahnya dan 

melakukan apa yang baik dalam bentuk sunnah dan 

anjuran. Seandainya yang dijadikan sumpah itu 

sesuatu yang harus dikerjakan atau ditinggalkan, 

seperti bersumpah bahwa dia akan meninggalkan salat 

atau minum minuman yang memabukkan, maka dia 

wajib membatalkan (sumpahnya) dan melakukan 

ketakwaan, yaitu melakukan apa yang diperintahkan 

dan meninggalkan apa yang dilarang. 
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 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ 1428بريوت،  ، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق،1دار الكتاب العريب. رياض الصاحلني للنووي، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. نزهة املتقني رشح 1426ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3054) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهادالف اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ يف الكربى راوي احلديث:

ة  اتلخريج: بىسى   -ريض اهلل عنه-عمرو بن عى
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
بىة ُمْعتىقة يف سبيل اهلل • ة : أي ِمثْل ثواب رقى رى  .ِعْدُل حُمىره

  : سبيل اهلل هو القتال تلكون ُكمة اهلل يه العلياسبيل هلل •

 :فوائد احلديث
ِبيِل اهلل تعاىل وثوابه .1 يم يف سى  .فضل الره

 .فيه احلث ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل وتعظيم أمره .2

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: حممد ه. اتلنوير رشح اجلامع الصغري، للصنعاين1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
ه. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وآخرون، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، 1432، دار السالم، 1إسحاق حممد إبراهيم، ط

، حتقيق: 4احلني، طه. رياض الص1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1395، مرص، 2ط
ه. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة 1428عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 
صحيح الرتغيب والرتهيب، ه. 1421، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1العرصية، بريوت. السنن الكربى، للنسايئ،، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، ط

َرةٍ  ُل حُمَرب   من َرََم بسهم يف َسبِيِل اهلل فهو هل ِعدي
Barangsiapa yang memanah satu anak 
panah di jalan Allah, maka pahalanya 

sebanding dengan membebaskan hamba 
sahaya. 

 :احلديث .966
ة  بىسى عت قال: سم -ريض اهلل عنه-عن عمرو بن عى

من رىم »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ةٍ  رى  «.بسهم يف سبيل اهلل فهو هل ِعْدُل حُمىره

** 

966. Hadis: 

Dari Amru bin Abasah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Aku mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Siapa yang memanah satu anak 

panah di jalan Allah, maka pahalanya sebanding 

dengan membebaskan hamba sahaya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ْن رىىمى بسهم يف وجوه أعداء اهلل  معىن احلديث: أن مى
ْن أعتق-تعاىل- -رقبة يف سبيل اهلل  ، فإن هل أجر مى

، سواء أصاب به عدًوا أو لم يُصب، كما يه -تعاىل
ن رىىمى بسهم يف سبيل اهلل تعاىل بىلىغى  رواية النسايئ: "ومى
بْلُغ". أما إذا أصاب به عدوا اكن هل به  العدو أو لم يى
درجة يف اجلنة، كما يه رواية أيب داود: "من بلغ بسهم 

جة.  "ويف رواية أمحد: فله در -عز وجل-يف سبيل اهلل 
 .""يف اجلنة

** 

Makna hadis: Sesungguhnya orang yang memanah 

dengan satu anak panah di hadapan musuh-musuh 

Allah -Ta'ālā-, maka baginya pahala seperti orang yang 

memerdekakan seorang hamba sahaya di jalan Allah -

Ta'ālā-, baik tepat mengenai musuh atau meleset. Hal 

ini berdasarkan riwayat An-Nasa'i, "Siapa yang 

memanah dengan satu anak panah di jalan Allah -

Ta'ālā-, sampai kepada musuh atau tidak sampai." 

Adapun jika anak panah itu mengenai musuh, maka 

baginya satu derajat di surga sebagaimana disebutkan 

dalam riwayat Abu Dawud, "Barangsiapa mengenai 

(musuh) dengan satu anak panah di jalan Allah 'Azza 

wa Jalla, maka baginya satu derajat." Dalam riwayat 

Ahmad, "Dalam surga." 
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 عبد بن اهلل عبد د: إرشاف وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند. الرياض –، مكتبة املعارف 5لألبلاين، ط
 .ه1407سسة الرسالة، مؤ ،14ط ابلاحثني، من ملجموعة الصاحلني، رياض رشح املتقني نزهة. ه1421 الرسالة، مؤسسة ،1ط الرتيك، املحسن

   (4194) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < القرض اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُه : أفرحه • ه  .ِسى

يىه : خُيلِّصه •  .ُينىجِّ

مي تىِضيُق به انلىْفس لشدته • ْرِب : غى  .كى

ُمدُّ ويؤخر يف املطابلة • ْس : أي يى  .فىلْيُنىفِّ

يق احلال •  .الُمْعرِس : الُمْفتِقر ضى

ُطُّ عنه شيئا من أصل ادلين • ْع عنه : حيى  .يىضى

َيه اهلل من َكريِب يوم القيامة،  ن ُيَنجِّ
َ
من ََسبهُ أ

َِّس أو يََضعي عنه   فَليُيَنفِّسي عن ُمعي

Siapa yang ingin bahagia dengan 
diselamatkan Allah dari kesulitan di hari 

kiamat, hendaklah ia memberi kelonggaran 
pada orang yang kesulitan (dalam 

membayar hutang) atau membebaskan 
utangnya. 

 :احلديث .967
قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة 

يىه اهلل »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم- ن ُينىجِّ
ى
هُ أ ه من ِسى

ْس عن ُمْعرِس أو ْرِب يوم القيامة، فىلْيُنىفِّ ْع  من كى يىضى
 «.عنه

** 

967. Hadis: 

Dari Abu Qatadah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Aku 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Siapa yang ingin bahagia dengan 

diselamatkan Allah dari kesulitan di hari kiamat, 

hendaklah ia memberi kelonggaran pada orang yang 

kesulitan (dalam membayar hutang) atau 

membebaskan utangnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ن 
ى
ُه"  أي: أفرحه وأعجبه. "أ ه معىن احلديث : "من ِسى

ْرِب يوم القيامة" أي خيلُِّص  يىه اهلل من كى ه من ُينىجِّ
ْس عن ُمْعرِس" أي  دائد وحِمىن يوم القيامة. "فىلْيُنىفِّ شى
ين عند حلول أجله ويفسخ هل يف  يؤخر مطابلته بادله
ْع عنه"  يْن. "أو يىضى د ما يقيض به ادله األجل إىل أن جيى

ين اذلي عليه، ُكه أو بعضه، قال  -أي يساحمه بادله
نىِظرى -تعاىل ٍة فى نى ُذو ُعرْسى إِْن اكى ْن : )وى

ى
ٍة وىأ ى يرْسى ٌة إىِلى مى

(، ]ابلقرة:  رْيٌ لىُكْم إِْن ُكنْتُْم تىْعلىُمونى قُوا خى ده  .[280تىصى

** 

Makna hadis: "Siapa yang ingin bahagia" yakni, 

dijadikan gembira dan puas, "diselamatkan Allah dari 

kesulitan di hari kiamat," yakni, Dia menyelamatkannya 

dari kesusahan dan ujian hari kiamat. "hendaklah ia 

memberi kelonggaran pada orang yang kesusahan 

(dalam membayar hutang)" yakni, menangguhkan 

tuntutan pembayaran hutangnya saat waktunya sudah 

tiba dan membuka waktunya sampai orang itu punya 

sesuatu untuk membayar hutang. "atau membebaskan 

hutangnya." Yakni, memaafkan hutangnya seluruhnya 

atau sebagiannya. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Dan jika 

(orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah 

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. 

Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, 

jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 280). 
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 :فوائد احلديث
ن .1  .فضل القىرض احلىسى

يرْسة .2  . استحباب إنظار الُمْعرس إىل مى

ين عن الُمْعرس، ُكه أو بعضه .3  .استحباب وضع ادله

ين أو بعُضه .4  .فضل إنظار الُمْعرِس، والوىْضع عنه، إما لك ادله

 .من ُكرىب يوم القيامة، واجلزاء من ِجنس العمل من نىفهس عن مؤمن من ُكرب ادلنيا نىفهس اهلل عليه .5

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: ماهر ياسني 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
رة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، ، حتقيق: عصام هادي، وزا4ه. رياض الصاحلني، ط1428الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. الاكشف عن حقائق السنن)رشح املشاكة( للطييب، 1428بريوت، 
، كنوز 1ة من ابلاحثني، برئاسة محد بن نارص العمار، طه. كنوز رياض الصاحلني، جمموع1417حتقيق: عبد احلميد هنداوي، مكتبة ابلاز، مكة، 

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة 1422، دار الفكر، بريوت، 1ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للقاري، ط1430إشبيليا، الرياض، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14من ابلاحثني، ط

   (4195) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهادالفقه وأصوهل اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < أعمال القلوب

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -نهريض اهلل ع-سهل بن حنيف  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-بتغاء مرضاة اهلل الشهادة : يه يف األصل املوت يف قتال األعداء ا •

 .-تعاىل-منازل الشهداء : درجاتهم عند اهلل  •

 :فوائد احلديث
ُدقىت انلية يف عمل الرب أثيب صاحبها، وإن لم ُيبىارش العمل املطلوب .1  .أنه صدق انلية سبب بللوغ املقصود من األجر واثلواب، ومىت صى

 .استحباب طلب الشهادة واإلخالص يف ذلك .2

 .مة، فهو يعطيها بقليل من العمل أىلع ادلرجات يف اجلنةهلذه األ -تعاىل-إكرام اهلل  .3

 املراجع:املصادر و

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن 1. رياض الصاحلني للنووي، طه1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4حممد بن عالن، ط

ه. 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428كثري، دمشق، بريوت، 
، 14، بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، طصحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب

 .ه1407مؤسسة الرسالة، 
   (3157) الرقم املوحد:

من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلغه منازل 
  الشهداء وإن مات ىلع فراشه

Barangsiapa yang memohon mati syahid 
kepada Allah -Ta'ālā- dengan tulus (benar), 

niscaya Allah akan menyampaikannya ke 
derajat orang-orang yang mati syahid 

meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. 

 :احلديث .968
ن »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن حنيف  مى

اء  دى هى نىاِزل الشُّ ه مى ادىة بِِصدق بىلهغى هى اىل الشه ل اهلل تىعى
ى
أ سى

اِشه ى فِرى ات ىلعى  «.وإِن مى

** 

968. Hadis: 

Dari Sahl bin Ḥunaif -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Barangsiapa yang memohon mati syahid kepada Allah 

-Ta'ālā- dengan tulus (benar), niscaya Allah akan 

menyampaikannya ke derajat orang-orang yang mati 

syahid meskipun ia mati di atas tempat tidurnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث بيان أنه صدق انلية سبب بللوغ األجر 
ِثيب عليه، 

ُ
واثلواب، وأنه من نوى شيئاً من عمل الرّب أ

وإن لم يقدر ىلع عمله، ومن ذلك من داع وسأل 
الشهادة يف سبيل اهلل ونرصة دينه صادقا من قلبه 

وإن لم يعمل عملهم ومات كتب اهلل هل أجر الشهداء 
 .يف غري اجلهاد

** 

Hadis ini mengandung penjelasan bahwa kebenaran 

niat menjadi sebab tercapainya pahala dan ganjaran, 

dan sesungguhnya orang yang berniat melakukan 

suatu amal kebajikan, maka dia diberi pahala meskipun 

dia tidak sanggup melaksanakannya. Di antaranya, 

siapa yang berniat mati syahid di jalan Allah dan (dalam 

rangka) menolong agama-Nya, niscaya Allah mencatat 

pahala para syuhada baginya meskipun ia tidak 

melakukan perbuatan mereka. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

من سبح اهلل دبر لك صًلة ثًلثا وثًلثني, ومحد 
اهلل ثًلثا وثًلثني, وكِّب اهلل ثًلثا وثًلثني, 

وتسعون, وقال تمام املائة: ال هلإ إال فتلك تسع 
اهلل وحده ال رشيك هل, هل امللك, وهل احلمد, وهو 
ىلع لك يشء قدير, غفرت هل خطاياه, وإن َكنت 

 مثل زبد الحر

 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

beliau bersabda, "Barang siapa bertasbih 
(membaca subḥānallāh) sebanyak tiga 
puluh tiga kali, bertahmid (membaca 

alḥamdulillāh) sebanyak tiga puluh tiga kali 
dan bertakbir (membaca allāhu akbar) 

sebanyak tiga puluh tiga kali setiap sesudah 
salat, semuanya berjumlah sembilan puluh 
sembilan, kemudian menyempurnakannya 

seratus dengan berzikir: Lā ilāha illallāh 
waḥdahu lā syarīka lahu lahul-mulku wa 

lahul-ḥamdu wa huwa 'alā kulli syai-in 
qadīr (Tiada sesembahan yang berhak 

disembah melainkan Allah semata, tiada 
sekutu bagi-Nya, semua kerajaan dan 

segala pujian hanyalah milik-Nya dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu), maka 

akan diampuni dosa-dosanya, walaupun 
sebanyak buih di lautan." (Sahih Muslim). 

 :احلديث .969
صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ن سبهح اهلل ُدبُر لك »قال:  -اهلل عليه وسلم صالة مى
ربه اهلل  ِد اهلل ثالثا وثالثني, وكى ثالثا وثالثني, ومحى
ام املائة:  , وقال تىمى ٌة وتِْسُعونى ثالثا وثالثني, فِتلك تِْسعى
ه ال رشيك هل, هل الُملك, وهل احلىمد,  ال هلإ إال اهلل وْحدى
ايىاه, وإن اكنت  طى وهو ىلع لكِّ يشء قىِدير, ُغِفرىت خى

بىِد ابلىْحرِ   «.مثل زى

** 

969. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, "Barang 

siapa bertasbih (membaca subḥānallāh) sebanyak tiga 

puluh tiga kali, bertahmid (membaca alḥamdulillāh) 

sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertakbir (membaca 

allāhu akbar) sebanyak tiga puluh tiga kali setiap 

sesudah salat, semuanya berjumlah sembilan puluh 

sembilan, kemudian menyempurnakannya seratus 

dengan berzikir: Lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka 

lahu lahul-mulku wa lahul-ḥamdu wa huwa 'alā kulli 

syai-in qadīr (Tiada sesembahan yang berhak 

disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-

Nya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milik-

Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu), maka 

akan diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak 

buih di lautan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
عن فضل التسبيح واتلحميد واتلكبري واتلهليل يف 
أدبار الصلوات املكتوبة، )واتلقييد باملكتوبة لورود 

بدبر الصالة املكتوبة(. روايات أخرى تقيد ذلك 
وتسبيح اهلل: تزنيهه عز وجل عن لك نىقص وعىيب، 
فاهلل عز وجل اكمل من مجيع الوجوه، اكمل يف أسمائه 

** 

Dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan keutamaan bertasbih, bertahmid, 

bertakbir, dan bertahlil (membaca lā ilāha illallāh) 

setiap selesai salat fardu. (Keterangan dibaca setelah 

selesai salat fardu karena adanya riwayat-riwayat lain 

yang menerangkan hal tersebut). Bertasbih (at-Tasbīḥ) 

maknanya adalah mensucikan Allah -'Azzā wa Jallā- 

dari setiap kekurangan dan cela sebab Allah -'Azzā wa 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ره • ِقبُه ومؤىخه ء عى بُر: نىقيض الُقبل، وهو من لكِّ يشى  .ُدبُر لك صالة : ادلُّ

ويف صفاته ويف أفعاهل. واحلىمد: هو اثلهناء ىلع اهلل 
ال، فبالتهسبيح يكون اتلهخيل عن لك  مى بصفات الكى

ات صفات انلهقص، وباحلىمد يكون االتصاف بصف
الكمال. واتلهكبري: وصف اهلل  تعاىل بأنه أكرب من لك 
ماوات واألرض وهو العزيز  ياء يف السه يشء هل الِكرْبِ
احلكيم. والفضل املذكور هو مغفرة اخلطايا, ومعىن 
نوب، وتكفري  كر سبٌب ملغفرة اذلُّ هذا أن هذا اذلِّ
نوب، أما الكبائر  يئات، واملراد: تكفري صغائر اذلُّ السه

ْتىنِبُوا ف
رها إاله اتلُّوبة منها، قال تعاىل: }ِإْن جتى فِّ ال يُكى

يِّئىاتُِكْم{  نُْكْم سى ْر عى فِّ نُْه نُكى ْونى عى ا ُتنْهى بىائِرى مى كى
كر عىقب الصالة ولو 31]النساء:  [. فمن أىت بهذا اذلِّ

مع الفاصل اليسري، سواء اكن قاعدا أو  ماشيا وسواء 
تْدبِرها وسواء اكن يف اكن مستقبل الِقبلة أو مس

املسجد أو خارجه، فله األجر اكمال، وال يظلم ربُّك 
أحًدا، فإن لم يأت به إال بعد زمن طويل، فقد فاتته 
كر الُمطلق هل. ومن مجيل فضل  الفضيلة وهل أْجر اذلِّ
اهلل تعاىل أن املغفرة تكون لذلنوب وإن كرثت, 

زبد  ومعىن الكرثة يستفاد من قوهل: )وإن اكنت مثل
ابلحر(. والعدد املذكور هنا أن يكرر الًك من 
التسبيح واتلحميد واتلكبري ثالثًا وثالثني مرة, 
ويقول مرة واحدة: ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل, 

 .هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير

Jallā- Maha Sempurna dari segala sisi, sempurna 

dalam nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan 

perbuatan-Nya. Bertahmid (al-Ḥamd) adalah pujian 

kepada Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, 

sehingga bertasbih adalah mensucikan Allah dari 

segala kekurangan dan adapun bertahmid adalah 

mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. 

Bertakbir adalah mensifati Allah -Ta'ālā- bahwa Dia 

Maha Besar atas segala sesuatu, milik-Nya sifat 

keagungan di langit dan di bumi, dan Dia Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. Keutamaan zikir-zikir 

yang disebutkan di sini adalah pengampunan atas 

kesalahan, artinya bahwa zikir ini menjadi sebab 

diampuninya kesalahan dan keburukan yang berupa 

dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa besar maka tidak 

dapat diampuni kecuali dengan bertaubat darinya. 

Allah -Ta`ālā- berfirman, “Jika kamu menjauhi dosa-

dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu 

mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-

kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil).” (Q.S An-

Nisā`: 31). Maka barang siapa berzikir dengannya 

setelah selesai salat meskipun disertai dengan jeda 

yang singkat, baik itu dengan duduk ataupun berjalan, 

menghadap kiblat ataupun tidak, di dalam masjid 

ataupun di luar masjid, maka baginya pahala yang 

sempurna, dan Rabb-mu tidak akan menzalimi siapa 

pun. Jika seseorang tidak berzikir dengannya 

melainkan setelah jeda waktu yang lama, maka dia 

telah kehilangan keutamaan tersebut dan baginya 

hanya pahala membaca zikir biasa saja. Di antara 

keindahan dari keutamaan yang Allah -Ta`ālā- 

anugerahkan adalah menjadikan pengampunan atas 

dosa-dosa dan kesalahan meskipun sangat banyak. 

Hal ini dapat dipahami dari sabda beliau, “Maka akan 

diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di 

lautan.” Jumlah bilangan yang disebutkan dalam hadis 

ini adalah mengulang dari setiap bacaan tasbih, 

tahmid, dan takbir masing-masing sebanyak tiga puluh 

tiga kali, lalu membaca: "Lā ilāha illallāh waḥdahu lā 

syarīka lahu lahul-mulku wa lahul-ḥamdu wa huwa 'alā 

kulli syai-in qadīr" sebanyak satu kali. 
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 .ُسبحان اهلل : التهسبيح : اتلهزنيه, أي تىزنيه اهلل عن لك نىقص وعىيب •

ال • مى دى اهلل : احلىمد: هو اثلهناء ىلع اهلل بصفات الكى ِ  .محى

بىِد ابلى  • انهزى ته عند هيىجى  .ْحِر : رْغوى

 :فوائد احلديث
لوات املفروضة .1 كر بعد الصه  .استحباب هذا اذلِّ

 املراجع:املصادر و

 رشح السالم سبل. بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، الصنعاين صالح بن إسماعيل بن حممد:  تأيلف املرام، بلوغ

ة،  م. تسهيل اإلملام بفقه  2003 - ـه 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ  2006 _ ـه 1427ح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صال

م إِساء بنت عرفة
ُ
 .املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (10948) الرقم املوحد:
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  لعبادات < الصالة < أحاكم املساجدالفقه وأصوهل < فقه ا اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
فها •  .ينشد : نشد حاجة: طلبها وسأل عنها، وكذا إذا عره

من سمع رجًل ينشد ضالة يف املسجد فليقل: ال 
  ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا.

Barangsiapa yang mendengar seseorang 
mencari (mengumumkan) barang hilang di 
masjid, hendaklah ia mendoakan, "Semoga 
Allah tidak mengembalikannya kepadamu, 

karena sesungguhnya masjid tidak 
dibangun untuk hal seperti ini". 

 :احلديث .970
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

الهًة »: -صىل اهلل عليه وسلم من سِمع رُجال يىنُْشُد ضى
ا اهلل عليك، فإنه املساجد  هى يف املسجد فليُقل: ال رىده

 «.لم تنُْبى هلذا

** 

970. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa yang mendengar seseorang mencari 

(mengumumkan) barang hilang di masjid, hendaklah ia 

mendoakan, "Semoga Allah tidak mengembalikannya 

kepadamu, karena sesungguhnya masjid tidak 

dibangun untuk hal seperti ini". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إىل أن من  -ريض اهلل عنه-أرشد حديث أيب هريرة 
طلب باملسجد شيئا ضائعا من بهيمة األنعام، أن 

كما -ا اهلل عليك( أو )ال وجدت( يقال هل: )ال رده
، وهذا زجٌر هل عن ترك تعظيم املسجد. ثم -يف رواية 

جاء اتلعليل انلبوي هلذا الزجر ملن نشد ضاتله 
: -عليه الصالة والسالم-باملسجد، وهذا يف قوهل 

)فإن املساجد لم تنب هلذا(: أي وإنما بُنِيىت ذلكر اهلل 
يف اخلري وحنو والصالة والعلم واملذاكرة  -تعاىل-

ذلك، وملا وضع هذا الُمنِْشد اليشء يف غري حمله 
ناسب ادلاعء عليه بعدم الوجدان؛ معاقبة هل بنقيض 
قصده وترهيبا وتنفريا من مثل فعله. ويف اجلملة 
فاحلديث من قبيل األمر باملعروف وانليه عن 
املنكر، ويشرتط هل رشوطه، وإذا داع عليه بذلك فإن 

 .وإال كرره انزجر وكف فذاك،

** 

Hadis Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa siapa saja 

yang mencari binatang piaraannya yang hilang di 

masjid, maka hendaklah didoakan "Semoga Allah tidak 

mengembalikannya kepadamu" atau "Semoga kamu 

tidak menemukannya," sebagaimana dalam riwayat 

yang lain. Ini merupakan teguran baginya karena tidak 

mengagungkan masjid. Kemudian disebutkan alasan 

nabawiyah terkait teguran mencari hewan hilang di 

masjid, yaitu sabdanya, "karena sesungguhnya masjid 

tidak dibangun untuk hal seperti ini." Maksudnya masjid 

hanya dibangun untuk berzikir kepada Allah, salat, 

belajar agama, dan kebaikan lainnya. Tatkala 

seseorang mencari barang hilang tidak pada 

tempatnya (di masjid), maka tepat sekali untuk 

didoakan agar dia tidak menemukan barangnya 

sebagai bentuk hukuman atasnya dengan kebalikan 

maksudnya, agar jera dan tidak diulangi kembali. 

Intinya, hadis ini termasuk hadis tentang amar makruf 

dan nahi mungkar, yang ada syarat-syaratnya. Jika 

sudah didoakan dan orang itu berhenti dan tidak lagi 

mencari barangnya, maka itu sudah cukup. Namun jika 

ia tetap mencari, maka doa itu diulangi kembali. 
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 .ضالة : الضائع من املوايش •

 .ال ردهها اهلل عليك : داعء عليه بنقيض قصده، وهو نوع من أنواع اتلعزير •

 :فوائد احلديث
 .د، فليْدُع عليه جهًرا، بقوهل: ال ردها اهلل عليك؛ فإنه املساجد لم تنب هلذاأنه من سمع من ينشد ضالة يف املسج .1

؛ سواء اكنت حيوانًا، أو متااًع، أو نقًدا، أو غري ذلك؛ جبامع أنه املساجد لم تنب هلذا .2  .هذا احلكم اعمي

ذ املسجد لنشدان حتريم نشدان الضالة يف املسجد، ووجوب ادلاعء عليه بهذا ادلاعء وجوبًا كفائيًا، وإع .3 المه باستحقاقه ادلاعء؛ حيث اخته
 .الضوال، وإشغال املصلني واملتعبدين، بأعمال ادلنيا

 .ظاهره أنهه لو خرج عند باب املسجد فنشدها، فإنهه ال حيرم؛ ألنهه ليس من املسجد .4

 .، وحنو ذلكبيان ما بين هل املسجد، بأنهه للصالة وذكر اهلل وتالوة كتابه، واملذاكرة يف اخلري .5

 املراجع:املصادر و

ه. تسهيل اإلملام 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
ان، الرسالة، بريوت، الطبعة: بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليم

ة 2006ه، 1427األوىل  ه، 1423م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى
 .ه1432ه، 1428ىل م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األو2003

   (10890) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < فضل الصيام اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رىد فيه من اثلواب • انًا : أي ُمصدقا بما وى  .إيِمى

ابا : حُمْتىسبًا يف صيامه قاصدا به وجه ا •  .هلل تعاىلاْحتِسى

 :فوائد احلديث
 .بيان فضل رمضان وعلو مزنتله، وأنه شهر الصيام، فمن صامه غفرت خطاياه، وذنوبه ولو اكنت كزبد ابلحر .1

 .جواز إطالق قول رمضان من غري إضافة شهر .2

 املراجع:املصادر و

ح مسلم، لإلمام مسلم صحي -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
 -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي  -بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

 -ه. 1407ريوت، الطبعة الرابعة عرشة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، ب -ه. 1418الطبعة األوىل، 
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد  -ه. 1430الطبعة األوىل،  -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا 

رشح رياض  -م. 2004 - ـه1425نان، الطبعة: الرابعة، بل –بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 
 .ه1426الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

   (4196) الرقم املوحد:

تَِساب ا، ُغِفر هل ما  من َصام رمضان إيَِمان ا واحي
م من َذنيبِه   تَقدب

Barangsiapa berpuasa pada bulan 
Ramadhan dengan iman dan mengharap 

keridhaan Allah, maka diampuni dosanya 
yang telah lalu. 

 :احلديث .971
ام »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  من صى

م من ذىنِْبه ابًا، ُغِفر هل ما تىقده انًا واْحتِسى  «.رمضان إيِمى

** 

971. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu secara marfu', 

"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dengan 

iman dan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni 

dosanya yang telah lalu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن من صام شهر رمضان إيمانا باهلل 
-مصدقا بوعده حمتسبا ثوابه قاصدا به وجه اهلل 

 .، ال رياء وال ُسمعة، ُغِفر هل ما تقدم من ذنبه-تعاىل

** 

Makna hadis: Sesungguhnya orang yang berpuasa 

pada bulan Ramadhan karena dorongan iman kepada 

Allah, membenarkan janji-Nya, mengharapkan pahala-

Nya, dan memohon keridhaan Allah -Ta'ālā-, bukan 

karena riya' dan ingin ketenaran/populer, maka 

diampuni dosanya yang telah berlalu. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-و سعيد اخْلُْدرِي أب اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-يف سبيل اهلل : يف اجلهاد يف سبيل اهلل  •

دى اهلل وجهه : جعل اهلل وجهه بعيدا، ومىت بعد وجهه بعد مجيع ابلدن، وخص الوجه باذلكر لرشفه •  .بىعه

 .سبعني : مسافة سبعني •

ريفا : أي: سنة، •  .واخلريف هو: الفصل اثلالث من فصول السنة خى

 :فوائد احلديث
 .استحباب الصوم حال اجلهاد، إال أن يضعفه فاملستحب هل تركه .1

 .أجر الصيام يف حال اجلهاد أن يباعد اهلل بينه وبني انلار سبعني اعما .2

 املراجع:املصادر و

ه. 1408لعربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة ا
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

ة ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم، نسخة اإللكرتوني1426
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

ه. خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن 1435، العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل
ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق 1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

َد اهلل وجهه عن  ا يف سبيل اهلل َبعب من صام يوم 
ا   انلار سبعني خريف 

Siapa yang berpuasa satu hari di jalan 
Allah, pasti Allah menjauhkan wajahnya 
dari neraka sejarak tujuhpuluh musim 

gugur (tahun). 

 :احلديث .972
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدرِي 

من صام يوًما يف »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
دى اهلل وجهه عن انلهار سى   «.بِْعني خريفاسبيل اهلل بىعه

** 

972. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, pasti 

Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejarak 

tujuhpuluh musim gugur (tahun)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن من صام يوما  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
واحدا يف سبيل اهلل اكن جزاؤه أن ُيبىعِّد اهلل تعاىل 
وجهه عن انلار سبعني اعماً؛ ألنه مجع بني مشقة 

ن انلار، اجلهاد واملرابطة ومشقة الصيام، وإبعاده ع
يقتيض تقريبه من اجلنة، إذ ليس هناك إال طريق 

 .للجنة وطريق للسعري

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa orang yang berpuasa satu hari di 

jalan Allah, maka balasannya Allah -Ta'ālā- akan 

menjauhkan wajahnya dari neraka sejarak tujuh puluh 

tahun karena dia telah menggabungkan antara 

kesulitan jihad dan menjaga wilayah Islam dengan 

kesulitan berpuasa. Dijauhkan dari neraka 

konsekwensinya didekatkan ke surga. Sebab, di sana 

hanya ada jalan ke surga dan jalan ke neraka sa'ir. 

Tanbih Al-Afham, hlm (465), Taisir Al-Allam, hlm (346), 

Ta'sis Al-Ahkam, (3/385). 
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يسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انل1422انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –

   (4436) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Barangsiapa melaksanakan 'dua salat yang  من صىل الَِّبيَدييِن دخل اجلنة
dingin' niscaya masuk surga. 

 :احلديث .973
قال: قال  -ريض اهلل عنه -شعري عن أيب موَس األ

ْدىيِْن »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  من صىل الربى
 «.دخل اجلنة

** 

973. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Barangsiapa melaksanakan dua salat yang dingin 

(shubuh dan ashar) niscaya masuk surga". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن هذا احلديث: أن املحافظة ىلع هاتني الصالتني 
من أسباب دخول اجلنة. واملراد بهما: صالة الفجر 

 -ليه وسلمصىل اهلل ع-والعرص، ويدل ىلع ذلك قوهل 
يف حديث جرير: "صالة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها" زاد يف رواية ملسلم يعين: " العرص والفجر " 
ثم قرأ جرير: )وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها(.  وسميتا: "بردين"؛ ألنهما تصليان يف 
بردي انلهار وهما طرفاه حني يطيب اهلواء وتذهب 

أحاديث كثرية تدل ىلع فضل شدة احلر. وقد جاءت 
هاتني الصالتني، من ذلك ما رواه عمارة بن ُرؤيبة 

: )ال يلج -صىل اهلل عليه وسلم-عن أبيه عن انليب 
انلار رجٌل صىل قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب( 

(. ووجه ختصيصها باذلكر أن وقت 634رواه مسلم )
الصبح يكون عند انلوم وذلته، ووقت العرص 

الشتغال بتتمات أعمال انلهار وجتارته، يكون عند ا
فيف صالته هلما مع ذلك ديلل ىلع خلوص انلفس من 
الكسل وحمبتها للعبادة، ويلزم من ذلك إتيانه جبميع 
الصلوات األخر، وأنه إذا حافظ عليهما اكن أشد 
حمافظة ىلع غريهما، فاالقتصار عليهما ملا ذكر ال 

بهما دون بايق  إلفادة أن من اقترص عليهما؛ بأن أىت
اخلمس حيصل هل ذلك؛ ألنه خالف انلصوص. وقوهل 

: )من صىل الربدين( املراد -عليه الصالة والسالم-
صالهما ىلع الوجه اذلي أمر به، ذلك بأن يأيت بهما 
يف الوقت، وإذا اكن من أصحاب اجلماعة اكلرجال 
فليأت بهما مع اجلماعة؛ ألن اجلماعة واجبة، وال 

** 

Makna hadis: Menjaga kedua salat ini merupakan 

sebab masuk surga. Maksudnya kedua salat ini ialah 

salat shubuh dan ashar. Hal ini sebagaimana 

ditunjukkan oleh sabda Nabi dalam hadis Jarir, "salat 

sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya" Di 

dalam riwayat Muslim ditambahkan, "Yaitu ashar dan 

fajar," lantas Jarir membaca, "Dan ia memuji Tuhanmu 

sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya" 

Keduanya dinamakan 'Dua salat yang dingin' karena 

keduanya ditunaikan di permulaan dan akhir siang, 

yaitu dua tepi siang saat udara sejuk dan terik panas 

hilang. Banyak sekali hadis yang menunjukkan 

keutamaan dua salat ini, diantaranya hadis yang 

diriwayatkan oleh Imarah bin Ruaibah dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Tidak akan masuk neraka 

orang yang melaksanakan salat sebelum terbit 

matahari dan sebelum terbenamnya" HR. Muslim 

(634), segi pengkhususan disebutkannya salat ini 

karena waktu shubuh merupakan saat nikmat tidur dan 

saat ashar ketika sibuk menuntaskan pekerjaan-

pekerjaan siang hari dan perdagangannya. Dengan 

melaksanakan kedua salat ini maka menunjukkan 

bersihnya jiwa orang tersebut dari kemalasan dan 

adanya kecintaan kepada ibadah, dengan demikian ia 

akan melaksanakan semua salat yang lainnya. Sebab, 

jika ia sudah memelihara kedua salat ini, niscaya ia 

akan sangat menjaga salat yang lainnya. Membatasi 

penyebutan dua salat ini tidak menunjukkan bahwa 

dengan melaksanakan kedua salat ini tanpa 

melaksanakan salat yang lainnya sudah cukup untuk 

mendapatkan pahala, karena hal ini bertentangan 

dengan nash. Sabda Nabi Alaihishsalatu wa Sallam, 

"Barangsiapa melaksanakan dua salat dingin, 

maksudnya melaksanakan kedua salat ini sesuai yang 

diperintahkan, yaitu menunaikannya pada waktunya. 

Jika termasuk orang yang wajib berjama'ah, seperti 

para lelaki, maka hendaknya ia menunaikan kedua 

salat ini secara berjama'ah. Sebab, salat berjama'ah itu 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

464 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموَسى عبد اَّلله بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْدىين : الربدان الصب •  . ح والعرص، وسميا بذلك ألنهما يصليان يف بردي انلهار، وهما طرفاه حني يطيب اهلواء وتذهب شدة احلرالربى

 .الصالة : اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليم •

 :فوائد احلديث
 .فضل املحافظة ىلع هاتني الصالتني .1

 مإيماء إىل حسن خاتمة مصليهما بوفاته ىلع اإلسال .2
 .عدم االشتغال بانلوم وأعمال ادلنيا عن أداء الفرائض .3

 املراجع:املصادر و

حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل،  -يلع الرشجيب  -ميح ادلين مستو  -د. مصطىف ابلغا  -نزهة املتقني، د.مصطىف سعيد اخلن 
ه. ديلل الفاحلني، حممد بن عالن، 1426مدار الوطن للنرش، طبع اعم، م.    رشح رياض الصاحلني، الشيخ: حممد بن صالح العثيمني، 1977 - ـه1397

بريوت، الطبعة األوىل،  -دار الكتاب العريب.   رياض الصاحلني، د.ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
 -انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  م.  صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي2007 - ـه1428

 .بريوت
   (4198) الرقم املوحد:

دع صالة اجلماعة يف املسجد وهو حيل لرجل أن ي
 .قادر عليها

wajib dan tidak dihalalkan bagi seseorang untuk 

meninggalkan salat berjama'ah di masjid padahal ia 

mampu. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < صفة الصالة ىلع امليت اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-مالك بن هبرية  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اله انلهاسى : أي : رآهم قليلني • تىقى  .فى

اٍء : جعلهم ثالثة صفوف • ْجزى
ى
ُهْم ثىالىثىةى أ

ى
أ زه  .جى

بى : وجبت هل اجلنة • وْجى
ى
 .أ

ويَجَب 
َ
 Bila jenazah disalati oleh tiga shaf, maka  من صىل عليه ثًلثة صفوف فقد أ

telah wajib (diterima syafaatnya). 

 :احلديث .974
عن مرثد بن عبد اهلل الزيين، قال: اكن مالك بن هبرية 

اله انلهاسى  -ريض اهلل عنه- تىقى إذا صىل ىلع اجلنازة فى
اٍء، ثم قال: قال رسول اهلل  ْجزى

ى
ُهْم ثىالىثىةى أ

ى
أ زه ا جى لىيْهى -عى

من صىل عليه ثالثة صفوف »: -صىل اهلل عليه وسلم
بى  وْجى

ى
 «.فقد أ

** 

974. Hadis: 

Dari Marṡad bin Abdillāh Al-Yazani, ia berkata, "Apabila 

Malik bin Hubairah -raḍiyallāhu 'anhu- mensalati 

jenazah, lalu ia menganggap sedikit jumlah orang-

orang yang mensalatinya, maka ia membagi mereka 

menjadi tiga kelompok lalu berkata, "Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Bila jenazah 

disalati oleh tiga shaf, maka telah wajib (diterima 

syafaatnya)". 

 املرفوع ضعيف واملوقوف حسن  :درجة احلديث
** 

 Derajat hadis: 

اكن هذا الصحايب اجلليل إذا أراد أن يصيل ىلع جنازة 
عدد املصلني قلياًل جعلهم ثالثة صفوف  فرأى

أنه ما من  -عليه الصالة والسالم-وأخرب عن انليب 
مسلم يموت فيصيل عليه ثالثة صفوف ويدعون اهلل 
هل يف صالتهم إال دخل اجلنة؛ وصالة اجلنازة 
مقصودها األول ادلاعء للميت، واملنت املرفوع يغين 

 ريض اهلل-عنه ما صح عن عبد اهلل بن عباس 
فقال:  -أو بعسفان-، أنه مات ابن هل بُقديد -عنهما

يا كريب، انظر ما اجتمع هل من انلاس، قال: 
فخرجت، فإذا ناس قد اجتمعوا هل، فأخربته، فقال: 
تقول هم أربعون؟ قال: نعم، قال: أخرجوه، فإين 

ما »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل 
نازته أربعون من رجل مسلم يموت، فيقوم ىلع ج

«. رجال، ال يرشكون باهلل شيئا، إال شفعهم اهلل فيه
 (.948رواه مسلم )ح

** 

Sahabat mulia ini apabila ingin menyalatkan jenazah, 

lalu melihat jumlah orang yang ikut salat sedikit, maka 

ia membagi mereka menjadi tiga shaf, dan ia 

mengabarkan dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu ‘alaihi 

wa sallam- bahwa tidaklah seorang Muslim meninggal 

dunia lalu disalatkan oleh tiga shaf dan mereka berdoa 

kepada Allah untuk kebaikannya, niscaya jenazah itu 

masuk surga. Tujuan utama salat jenazah adalah 

mendoakan si mayat. Matan yang marfū' dicukupkan 

oleh riwayat yang sahih dari Abdullah bin 'Abbas bahwa 

telah meninggal putranya di Qadīd -atau 'Asfān-. Dia 

berkata, Wahai Kuraib, lihatlah berapa orang yang 

berkumpul. Dia berkata, "aku pun keluar, ternyata 

orang-orang berkumpul (menyalatkannya), lalu aku 

mengabarinya." Dia berkata, "kamu katakan mereka 

empat puluh?" Dia menjawab, "ya". Dia berkata, 

"Keluarkan dia! Sesungguhnya aku mendengar 

Rasulullah bersabda, 'Tidaklah seorang Muslim 

meninggal, lalu ada empat puluh orang yang 

menyalatkannya, mereka tidak menyekutukan Allah 

dengan apa pun kecuali mereka dapat memberinya 

syafaat di sisi Allah." (HR. Muslim 948) 
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 :فوائد احلديث
 .-وسلم عليه اهلل صىل–لصحابة ىلع فعل ما أرشدهم إيله انليب حرص ا .1

 .استحباب أن يصف املصلون وراء اإلمام ثالثة صفوف فصاعداً  .2

 .استحباب تكثري املصلني ىلع اجلنازة .3

 املراجع:املصادر و

 أيب داود، بتحقيق األبلاين، سنن. م 1998 بريوت، –سنن أيب داود، دار الكتاب العريب، بريوت. سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم 
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة 1427مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الطبعة اثلانية 

ياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز ر1407عرش, 
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار 1430كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

 .ه 1426مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 
   (6400) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه العباد اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

يِن  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلُهى
 .صاحلنيرياض ال مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِلمى الريم : أ •  .ي ريم النشاب والسهم وحنوهمامن عى

 .ثم تركه : أي بغري عذر •

 .فليس منا : أي من أهل هدينا •

 :فوائد احلديث
 .هذا تشديد عظيم يف نسيان الريم بعد علمه .1

 .فنون القتال وأسايلب احلرب واستعمال األسلحة ال تتقن إال باتلعلم .2

 .األمة اإلسالمية حذرة يقظة، فمن غفل أو تغافل؛ فقد اتبع غري سبيل املؤمنني .3

 املراجع:املصادر و

سسة صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤ
رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد  ه . بهجة انلاظرين رشح1407الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

 ـهرشح رياض الصاحلني البن عثيمني، دار مدار الوطن  1423العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة، الطبعة: األوىل، 
ني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. مصابيح اتلنوير ىلع صحيح ه. ديلل الفاحل 1426للنرش، الرياض, الطبعة : 

 .اجلامع الصغري، تأيلف األبلاين، إعداد معزت أمحد
   (6401) الرقم املوحد:

من َعلَِم الرِم، ثم تركه، فليس منا، أو فقد 
  عىص

Barangsiapa mengetahui cara memanah 
lalu meninggalkannya, maka ia bukan 

bagian dari kami atau ia telah bermaksiat. 

 :احلديث .975
من »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر 

ِلمى الريم، ثم تر  «.كه، فليس منا، أو فقد عىصعى

** 

975. Hadis: 

Dari 'Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Barangsiapa mengetahui cara memanah lalu 

meninggalkannya, maka ia bukan bagian dari kami 

atau ia telah bermaksiat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من تعلم الريم بالنشاب وغريه اكلرصاص اآلن يف 
سبيل اهلل ثم ترك تعاهده فقد عرض نفسه لإلثم و 

، -عليه الصالة والسالم-ابلعد عن هدي انليب 
 .وليس املراد أنه يكفر بذلك

** 

Barangsiapa sudah belajar memanah dengan anak 

panah dan lainnya seperti peluru pada zaman 

sekarang di jalan Allah, lalu meninggalkan latihannya 

sehingga lupa, maka dia telah menjerumuskan dirinya 

ke dalam dosa dan jauh dari petunjuk Nabi -ṣallallāhu 

‘alaihi wa sallam-. Jadi dia tidak menjadi kafir karena 

hal itu. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الرقية الرشعية اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أجله : لم تتم مدة عمره ولم يأت وقت موته، وليس ذلك املرض هو مرض املوتلم حيرضه  •

 :فوائد احلديث
 .استحباب ادلاعء للمريض بهذا ادلاعء، وتكراره سبع مرات .1

 .، إن صدر عن صدق وصالح-تعاىل-حتقق الشفاء ملن قيل عنده هذا ادلاعء بإذن اهلل  .2

 .باستجابة ادلاعء من عباده -تعاىل-وعد اهلل  .3

 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. -2ن رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. بهجة انلاظري-1
 حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح -3ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

ا لم حيرضه أجله، فقال عنده َسبعَ   من اعد مريض 
مراٍت: أسأل اهلل العظيم، ربب العرِش العظيم، أن 

 يَشفيك، إال اعفاه اهلل من ذلك املرض
 

Barangsiapa menjenguk orang sakit yang 
ajalnya belum datang, lalu berdoa di 

sisinya tujuh kali: 'Aku memohon kepada 
Allah Yang Mahaagung, Pemilik 'Arasy 
yang agung, agar menyembuhkanmu,' 
niscaya Allah menyembuhkannya dari 

penyakit tersebut. 

 :احلديث .976
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عباس 

بعى » ريضا لم حيرُضُه أجلُه، فقال عنده سى ن اعدى مى مى
مراٍت: أسأل اهلل العظيم، ربه العرِش العظيم، أن 

ىشفيك، إال اعفاه اهلل من ذلك املرض  «.ي

** 

976. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma, 

"Barangsiapa menjenguk orang sakit, yang ajalnya 

belum datang, lalu berdoa di sisinya tujuh kali: 'Aku 

memohon kepada Allah Yang Mahaagung, Pemilik 

'Arasy yang agung, agar menyembuhkanmu,' niscaya 

Allah menyembuhkannya dari penyakit tersebut". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معناه أن  -ريض اهلل عنهما-حديث ابن عباس 
اإلنسان إذا زار مريضاً، لم حيرض أجله أي: ليس 
اذلي فيه مرض املوت، فقال: "أسأل اهلل العظيم، رب 
العرش العظيم، أن يشفيك سبع مرات إال شفاه اهلل 
من هذا املرض"، هذا إذا لم حيرض األجل أما إذا حرض 

لقراءة؛ ألن اهلل تعاىل األجل، فال ينفع ادلواء وال ا
قال: "للك أمة أجل، فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون 

 .34ساعة، وال يستقدمون" األعراف: 

** 

Hadis Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwa jika 

seseorang menjenguk orang sakit yang ajalnya belum 

datang," artinya bukan penyakit yang menyebabkan 

kematian si penderita, lalu mengucapkan doa, "Aku 

memohon kepada Allah Yang Mahagung, Pemilik 

'Arasy yang agung, agar menyembuhkanmu," 

sebanyak tujuh kali niscaya Allah menyembuhkannya 

dari penyakit tersebut." Ini dilakukan jika ajalnya belum 

tiba, tetapi jika ajal telah tiba maka obat dan bacaan ini 

tidak berguna baginya. Sebab, Allah -Ta'ālā- telah 

berfirman, "Dan setiap umat mempunyai ajal (batas 

waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat 

meminta penundaan atau percepatan sesaat pun." (Al-

A'rāf: 34). 
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رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. -4ه. 1388مرص، الطبعة اثلانية، -ايق، مكتبة احلليبعبدابل فؤاد حممد
سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلاعس -5ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ماهر الفحل، دار ابن كثري

-7ه. 1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن-6ه. 1418بريوت، الطبعة األوىل، -، دار ابن حزموغريه
نرش املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، -8ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، -9بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية. -املكتب اإلساليم
بريوت، -ةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسال-10ه. 1399بريوت، الطبعة اثلانية، -املكتب اإلساليم

 .ه1407الطبعة الرابعة عرش، 
   (6270) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < غسل امليت اتلصنيف:

 .رواه احلاكم وابليهيق والطرباين راوي احلديث:

  -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-موىل رسول اهلل أبو رافع أسلم  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .موىل : حليف وتابع •

 .فكتم عليه : أي : رأى منه سوءاً فسرت عليه •

 :فوائد احلديث
 .وجوب كتم عورات امليت إن رأى شيئاً منه .1

 .أنه من توىل غسل أخيه املسلم إذا مات فله أجر عظيم .2

 املراجع:املصادر و

املحقق: محدي بن عبد املجيد -أبو القاسم الطرباين -املعجم الكبري  1994 - 1414مكة املكرمة ،  -سنن ابليهيق الكربى، للبيهيق، مكتبة دار ابلاز 
انلارش: دار -حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا-احلاكم-الطبعة: اثلانية  املستدرك ىلع الصحيحني-القاهرة -دار النرش: مكتبة ابن تيمية -السليف

من غسل ميتا فكتم عليه، غفر اهلل هل أربعني 
  مرة

Siapa yang memandikan mayat lalu ia 
menyembunyikan (aib)nya maka Allah 

akan mengampuninya sebanyak 40 kali. 

 :احلديث .977
ل ميتا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-أيب رافع عن  من غسه

 «.فكتم عليه، غفر اهلل هل أربعني مرة

** 

977. Hadis: 

Dari Abu Rāfi' -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', “Siapa 

yang memandikan mayat lalu ia menyembunyikan 

(aib)nya maka Allah akan mengampuninya sebanyak 

40 kali”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ل ميتاً فرأى منه  يف هذا احلديث بيان فضل من غسه
عيباً فكتمه، واذلي يرى من امليت من املكروهات 
نواعن: انلوع األول ما يتعلق حباهل، انلوع اثلاين ما 

سده، فاألول لو رأى مثال أن امليت تغري يتعلق جب
وجهه واسود وقبح فهذا قد يكون ديلاًل ىلع سوء 
خاتمته نسأل اهلل العافية فال حيل هل أن يقول للناس 
إين رأيت هذا الرجل ىلع هذه الصفة ألن هذا كشف 
لعيوبه والرجل قدم ىلع ربه وسوف جيازيه بما 

عيبًا يف  يستحق من عدل أو فضل، واثلاين كأن يرى
ظهره اكن يسرته عن انلاس يف حياته، والساتر  هل 

 .بذلك األجر العظيم من الغفران أربعني مرة

** 

Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang 

keutamaan orang yang memandikan mayat lalu melihat 

aibnya kemudian menutupinya. Orang yang melihat 

kekurangan pada mayat itu ada 2 macam: Pertama: 

yang berkaitan dengan kondisinya. Kedua: yang 

berkaitan dengan tubuhnya. Jenis yang pertama, 

misalnya jika ia melihat perubahan wajah yang 

menghitam dan menjadi jelek pada mayat, maka ini 

bisa jadi merupakan tanda su’ul khatimah –kita mohon 

kepada Allah keselamatan darinya-. Maka dia tidak 

boleh menceritakan kepada orang lain: bahwa aku 

telah melihat orang ini dalam kondisi seperti ini, karena 

ini berarti mengungkap aibnya sementara orang itu 

telah pergi menghadap Tuhannya, dan Allah akan 

memberinya balasan yang pantas dengan adil, atau 

maaf atas karunia-Nya. Dan yang kedua: seperti jika ia 

melihat cacat di punggung mayat yang selama 

hidupnya ia tutupi dari orang lain. Maka orang yang 

menutupinya (saat kematiannya) mendapatkan pahala 

ampunan yang besar sebanyak 40 kali. 
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 رياض رشح املتقني نزهة الرياض - املعارف مكتبة األبلاين، –صحيح الرتغيب والرتهيب  1990 - 1411الطبعة: األوىل،  -بريوت  -الكتب العلمية 
 دار, الصدييق عالن بن ملحمد الصاحلني رياض لطرق الفاحلني ديلل.  ه1407, عرش الرابعة الطبعة, الرسالة مؤسسة, ابلاحثني من ملجموعة الصاحلني

ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم 1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل,  محد بإرشاف الصاحلني رياض كنوز. العريب الكتاب
 .ه 1426اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 

   (6402) الرقم املوحد:
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 طوع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتل اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < العرش األواخر من رمضان

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْدر : أحياها بالعبادة •  .قام يللة القى

انا : تصديًقا باهلل وب •  .وعدهإيِمى

ابًا : طلبًا للثواب واألجر من اهلل •  .اْحتِسى

 غفر هل ما تقدم من ذنبه : أي غفرت الصغائر من ذنوبه أما الكبائر فتشرتط هلا اتلوبة باإلمجاع •

 :فوائد احلديث
ْدر واحلىث ىلع  قيامها .1  .فضل يللة القى

 .أن األعمال الصاحلة ال تزكو وال تُقبل إال مع االحتساب وصدق انليات .2

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430ني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحل
 1397م نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـهصحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش 
 رياض بريوت – ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422األوىل، 

تَِساب ا ُغِفر هل ما  ر إيَِمانا واحي من قام ْللة الَقدي
  تَقدم من َذنيبِه

Barangsiapa berpuasa pada bulan 
Ramadhan dengan iman dan mengharap 

keridhaan Allah, maka diampuni dosanya 
yang telah lalu. 

 :احلديث .978
من قام يللة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ابًا ُغِفر هل ما تىقدم من ذىنِْبه انا واْحتِسى ْدر إيمى  «.القى

** 

978. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfu', 

"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dengan 

iman dan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni 

dosanya yang telah lalu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث وارد يف فضل قيام يللة القدر واحلث ىلع 
ذلك ،فمن وافق قيامه يللة القدر، مؤمنا بها وبما جاء 

اهلل  تعاىل، ال يقصد من يف فضلها راجيًا بعمله ثواب 
ذلك رياء وال ُسمعة، وال غري ذلك مما خيالف 
اإلخالص واالحتساب، فإنه يُغفر هل مجيع صغائر 
ُذنوبه، أما الكبائر فال بد من إحداث توبة صادقة، 
إن اكنت يف حق اهلل تعاىل، أما إن اكنت متعلقة حبق 

ن آديم، فالواجب أن يتوب إىل اهلل تعاىل وأن يىرْبأ م
 .حق صاحبها

** 

hadis ini mengemukakan tentang keutamaan salat 

Lailatul Qadar dan anjuran untuk melaksanakannya. 

Siapa yang mendapatkan taufik untuk melaksanakan 

salat Lailatul Qadar dengan beriman kepadanya dan 

keutamaan yang dibawanya, mengharapkan dengan 

amalnya itu pahala Allah -Ta'ālā-, tanpa bertujuan riya' 

dan sum'ah (ingin tenar) dan sebagainya yang merusak 

keikhlasan dan harapan mendapatkan pahala, maka 

diampuni semua dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa-

dosa besar harus dengan mengadakan taubat yang 

sebenarnya, jika berkaitan dengan hak Allah -Ta'ālā-. 

Sedangkan jika berkaitan dengan hak Adam, maka dia 

wajib bertaubat kepada Allah -Ta'ālā- dan melepaskan 

diri dari keterkaitan dengan pemilik hak. 
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 مسلم، صحيح رشح املنهاج   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني،
: تأيلف: حممد بن صالح الصاحلني رياض رشح ـه 1392 اثلانية: الطبعة العريب، الرتاث إحياء دار: انلارش انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف

 ـه    رشح صحيح ابلخاري، تأيلف: يلع بن خلف املشهور بابن بطال، حتقيق: ياِس بن إبراهيم،  1426العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 .ه1423انلارش: مكتبة الرشد، الطبعة: اثلانية، 

   (4202) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لعرشة بني الزوجنيالفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح < ا اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من اكنت هل امرأتان : زوجتان أو أكرث •

 .فمال إىل إحداهما : فلم يعدل بينهما •

ُه : جانبه ونصفه •  .ِشقُّ

 .: من امليل ضد االعتدال واالستقامة, بأن يصاب بالفالج, وهو مرض حيدث يف أحد شيق ابلدن يبطل حركته وإحساسهمائل  •

من َكنت هل امرأتان فمال إىل إحداهما جاء يوم 
ه مائل   القيامة وِشقُّ

Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian 
ia lebih condong kepada salah satu dari 

keduanya, maka ia akan datang pada hari 
Kiamat dalam keadaan pundaknya miring 

sebelah. 

 :احلديث .979
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ريرة، عن انليب عن أيب ه

الى إىل إْحداُهما جاء يومى » مى ْن اكنت هل امرأتان فى مى
اِئٌل  ُه مى  «.القيامِة وِشقُّ

** 

979. Hadis: 

Dari Abu Hurairah, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- beliau bersabda, "Barangsiapa memiliki dua 

istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari 

keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat 

dalam keadaan pundaknya miring sebelah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ْسمى واجب ىلع الرجل بني يبني هذا ا حلديث أنه القى
زوجتيه أو زوجاته، وأن امليل إىل إحداهنه عن 
ح جزاء من حاد مع إحدى  األخرى حمرم، كما وضه
زوجاته يف القسمة, وجار يف حق غريها, وأن اهلل 
يعاقبه بأن يفضحه يوم القيامة, فيأيت للحرش وجنبه 

.  والعدل مائل جزاء وفاقا, واجلزاء من جنس العمل
بني الزوجات واجب فيما يقدر عليه الرجل من 
انلفقة، واملبيت، وحسن املقابلة، وحنو ذلك, أما ما ال 
يقدر عليه مما يتعلهق بالقلب من املحبة، وامليل 
القليب، فليس بواجب ألن هذه األمور ليست يف 

 .طوق اإلنسان

** 

Hadis ini menjelaskan bahwa pembagian 

(giliran/nafkah) wajib atas seorang laki-laki antara dua 

istrinya atau antara para istrinya. Kecondongan 

terhadap salah seorang dari mereka dibandingkan 

yang lain diharamkan. Sebagaimana beliau juga 

menjelaskan balasan bagi siapa yang melebihkan 

salah seorang istrinya dalam pembagian dan 

menzalimi hak yang lainnya, bahwa Allah akan 

menghukumnya dengan membongkar aibnya pada hari 

Kiamat. Dia akan datang untuk dikumpulkan di 

Mahsyar sedangkan pinggangnya miring sebagai 

balasan yang setimpal dan balasan itu sesuai dengan 

perbuatan. Berlaku adil di antara para istri hukumnya 

wajib dalam hal yang mampu dipenuhi oleh seorang 

laki-laki berupa nafkah, jatah menginap, menemuinya 

dengan baik, dan yang semisal dengan itu. Adapun 

sesuatu yang tidak mampu ia lakukan dari apa-apa 

yang berkaitan dengan hati seperti kecintaan dan 

kecenderungan hati, maka hukumnya tidak wajib 

karena perkara-perkara ini bukan dalam lingkup 

kemampuan manusia. 
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 :فوائد احلديث
ْسمى واجب ىلع الرجل بني زوجتيه أو زوجاته، وحيرم عليه امليل إىل إحداهنه عن األخرى، فيما يقدر عليه من انلفقة، واملبيت .1 ، وحسن أنه القى

 .املقابلة، وحنو ذلك

تدين  نه اجلزاء يكون من جنس العمل فإنه الرجل ملا مال يف ادلنيا من زوجٍة إىل أخرى، جاء يوم القيامة مائاًل أحد ِشقيه عن اآلخر؛ فكماأ .2
 .تدان

 .إثبات ابلعث وعذاب اآلخرة .3

 .تعظيم حقوق العباد، وأنه ال يسامح فيها؛ النهها مبنيٌة ىلع الشح واتلقيص .4

اله تىْعِدلُوا استحباب االقتصار ىلع زوجٍة واحدٍة، إذا خاف الرجل أن ال يعدل بني زوجاته؛ ئلال يقع يف اتلقصري يف ادلين؛ قال تعاىل: }فىإِْن ِخفْ  .5
ى
تُْم أ

ًة{ ]النساء:  اِحدى  .[3فىوى

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين, املحقق: حممد حميي ادلين عبد  الرتمذي، سنن.  بريوت –احلميد, املكتبة العرصية، صيدا  سنن أيب داود, أبو داود سليمان بن األشعث السِّ
 السنن    ـه 1395 اثلانية،: الطبعة احلليب، ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش ، وغريه شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد: تأيلف

 اإلمام مسند. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –واعت اإلسالمية املطب مكتب: نرش غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق ،"املجتىب" للنسايئ الصغرى
 بـ املعروف ادلاريم مسند. م2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: نرش وآخرون، مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: حتقيق حنبل، بن أمحد

بىهرام بن عبد الصمد ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين, دار املغين للنرش  بن الفضل بن الرمحن عبد بن اهلل عبد حممد أبو(, ادلاريم سنن)
م  سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد  2000 - ـه 1412واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 

فيصل عيىس ابلايب احلليب. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد نارص ادلين  -كتب العربية فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء ال
 بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –األبلاين, إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم 

ة، ا صالح بن الرمحن عبد م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  2003 - ـه 1423لبسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن  2006 _ه  1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م إِساء بنت عرفة، ط حممد
ُ
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

حاشية ابن  ـهعون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه  1431 ـهـ  1427تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
 املرام بلوغ- ـه 1415 اثلانية،: الطبعة, بريوت –القيم: تهذيب سنن أيب داود, حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، العظيم آبادي, دار الكتب العلمية 

 .م 2014 - ـه 1435 األوىل،: الطبعة. السعودية العربية اململكة - الرياض واتلوزيع، للنرش القبس دار حجر، البن األحاكم، أدلة من
   (58125) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-بنت أيب بكر الصديق  اعئشة اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من لّك الليل : أي من لك ساعة من الليل، يف يلايل خمتلفة •

 .قد أوتر : قد صىل الِوتْر •

 .من أول الليل : من بعد صالة العشاء •

 .وترهانتَه  ِوتُْرُه : أي وقت  •

حر : هو آخر جزء من الليل •  .السه

 :فوائد احلديث
 .جواز صالة الِوتْر يف أول الليل، وأوسطه، وآخره، ألن اجلميع وقتها .1

 .أن األفضل أن يكون ِوتْر يف آخر الليل، ملن وثق من نفسه بالقيام .2

 .الِوتْر من صالة العشاء اىل طلوع الفجر .3

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه 1426ت، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارا
ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، 1426مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

يح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق ه. صح1381دمشق، الطبعة األوىل 

تََر رسول اهلل  وي
َ
صىل اهلل عليه -من لكِّ الليل أ

، من أول الليل، وأوسطه، وآخره، وانتىه -وسلم
َحرِ   وِتيرُهُ إىل السب

 

Di setiap malam, Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- pasti melakukan salat 

witir; dari awal malam, pertengahan 
malam dan akhir malam hingga, witirnya 

selesai pada waktu sahur. 

 :احلديث .980
من لكِّ الليل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ْوتىرى رسول اهلل 
ى
: من أول -صىل اهلل عليه وسلم-أ

رِ الليل، وأوسطه، وآخره، وانتَه وِ  حى  «.تُْرُه إىل السه

** 

980. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Di setiap 

malam, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pasti 

melakukan salat witir; dari awal malam, pertengahan 

malam dan akhir malam hingga, witirnya selesai pada 

waktu sahur". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن الوقت  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة أم املؤمنني 
يصيل الوتر  -صىل اهلل عليه وسلم-اذلي اكن انليب 

فيه من الليل، وأنه ال يتقيد بساعة دون أخرى، فيف 
هل حني يصيل لك سااعت الليل اكن يوتر، أحيانا من أو

العشاء وما شاء اهلل بعدها، وأحيانا من أوسطه بعد 
ُميِض ثلثه األول، وأحيانا من آخره حني يميض ثلثاه 

 .حىت تكون آخر ساعة من الليل

** 

Ummul Mukminin, Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

memberitahukan tentang waktu di mana Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan salat witir di 

malam hari; bahwa beliau tidak terikat dengan waktu 

tertentu. Pokoknya di waktu malam pasti beliau salat 

witir. Adakalanya beliau salat witir di awal malam 

setelah salat Isya dan seterusnya; terkadang di 

pertengahan malam setelah sepertiga malam berlalu; 

terkadang pula di akhir malam ketika dua pertiga 

malam telah berlalu sampai malam berakhir. 
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انلارش: دار إحياء الرتاث  -ه. صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422انلجاة، الطبعة األوىل 
 .بريوت –العريب 

   (5218) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < قضاء الصيام اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  - عنهماريض اهلل-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وعليه صياٌم : أي: صيام واجب، والصوم: هو اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل الغروب •

يِلُّه : قريبُه، والوارث أوىل القرابة به •  .وى

 .انلهْذر : إجياب امللكف عبادة ىلع نفسه عبادة هلل تعاىل •

 :فوائد احلديث
 .الصوم عن امليت، سواء أكان نىْذًرا، أم واجباً بأصل الرشعاستحباب قضاء  .1

 .أن اذلي يتوىل الصيام، هو ويلُّه، واملراد به: الوارث اذلي انتفع بمخلفاته، فمن مقتىض القيام بواجبه قضاء ديون اهلل عنه .2

 .إذا تعدد األويلاء صاموا مجيًعا، حىت ينهوا ما ىلع امليت .3

 .اء لم يصم الويل عنه؛ لسقوطه عنه لعدم اتلمكنإذا مات قبل اتلمكن من القض .4

 .أن القريب ال يقيض صوم اتلطوع عن ميته .5

 .أن انليابة تدخل يف الصوم .6

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
م، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العال

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426
ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل 1426تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل:  اإلحاكم،

  من مات وعليه ِصَيام  َصاَم عنه َوِْلُّهُ 
Siapa yang meninggal dunia sedang ia 

masih memiliki kewajiban puasa, maka 
hendaklah walinya berpuasa untuknya. 

 :احلديث .981
هلل صىل ا-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
امى عنه »قال:  -عليه وسلم من مات وعليه ِصيىاٌم صى

يِلُّهُ   .«وى

** 

981. Hadis: 

Dari Aisyah Radhiyallahu `Anha secara marfu`, “Siapa 

yang meninggal dunia sedang ia masih memiliki 

kewajiban puasa, maka hendaklah walinya berpuasa 

untuknya.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
أمر ويل من مات، ويف ذمته صوم  -عليه وسلم

مفروض من نىْذٍر، أو كفارة، أو قضاء رمضان، بأن 
يصوم عنه؛ ألنه دين عليه، وقريبه أوىل انلاس 

صلة، وهذا أمر بقضائه عنه؛ ألنه إحسان إيله وبر و
 .استحباب ال إجياب

** 

Aisyah Radhiyallahu `Anha mengabarkan bahwa Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan kepada 

wali orang yang meninggal dunia yang masih memiliki 

kewajiban puasa, seperti puasa nadzar, puasa kafarat, 

atau qadha' Ramadhan agar ia berpuasa untuknya; 

karena itu adalah hutang baginya, dan kerabatnya 

adalah orang yang paling berhak mengqadha’ untuk 

dirinya; karena hal itu adalah sebagai bentuk berbuat 

baik kepadanya dan juga menyambung ikatan 

persaudaraan. Ini adalah perkara yang disunnahkan 

dan bukan perkara yang diwajibkan. 
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ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: 1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل 
 -بريوت. املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -مد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب حم

بدون بدون طبعة و -مطبعة السنة املحمدية-ه(.  إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: ابن دقيق العيد 1427 - 1404الكويت، الطبعة: )من 
 .تاريخ

   (4530) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < مفسدات الصيام اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-رة عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو هري اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِب : أو هنا للتنويع، وحيتمل أن تكون اعطفة، وقد ورد احلديث باللفظني • كل أو رشى

ى
 .فأ

 .فىلْيُِتمه : أي: فليكمل صومه، والالم لألمر •

 .ن املفطرات من الفجر إىل الغروبصومه : الصوم : هو اإلمساك ع •

ىيِسى : من اغب عن ذهنه •  .من ن

 .أطعمه اهلل : أي: رزقه طعاما، أي مأكوال •

 .وسقاه : أي: رزقه رشابا، ونسب ذلك إىل اهلل تعاىل؛ ألنه حصل دون قصد من الفاعل •

 :فوائد احلديث
 .صحة صوم من أكل أو رشب ناسياً  .1

 .هليس ىلع من أكل أو رشب ناسيا إثم؛ ألنه ليس باختيار .2

كل أو رَشِب، فَليُيتِمب 
َ
من نَِِسَ وهو َصائِم  فأ

َعَمُه اهلل وََسَقاهُ  طي
َ
َمُه، فَإِنبَما أ   َصوي

Barangsiapa lupa waktu dalam keadaan 
puasa lalu ia makan atau minum, maka 
hendaklah ia sempurnakan puasanya 

karena kala itu Allah yang memberinya 
makan dan minum. 

 :احلديث .982
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

كل أو »قال:  -عليه وسلم
ى
ائٌِم فأ ىيِسى وىُهوى صى ْن ن مى

اهُ  قى ُه اهلل وىسى مى ْطعى
ى
ا أ ُه، فىِإنهمى ْومى ِب، فىلْيُِتمه صى  «.رشى

** 

982. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Barangsiapa 

lupa waktu dalam keadaan puasa lalu ia makan atau 

minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya 

karena kala itu Allah yang memberinya makan dan 

minum”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بُنيت الرشيعة اإلسالمية ىلع اليرس والسهولة، 
واتللكيف بقدر الطاقة، وعدم املؤاخذة بما خيرج عن 
االستطاعة أو االختيار. ومن ذلك : أن من أكل أو 

ضان، أو غريه رشب، أو فعل مفطراً غريهما يف نهار رم
ومه، فإنه صحيح؛ ألن هذا ليس  من الصيام، فىلْيُِتمه صى
باختياره، فما فعله اإلنسان ناسياً من غري نية فإنه ال 
يقدح يف صومه وال يؤثر فيه وإنما هو من اهلل اذلي 

 .أطعمه وسقاه

** 

Syariat Islam dibangun di atas keringanan dan 

kemudahan, taklif (pembebanan syariat) sesuai 

dengan kemampuan, dan tidak ada sanksi/hukuman 

jika tidak melakukan apa-apa yang di luar kemampuan 

atau pilihan. Diantara hal tersebut adalah orang yang 

makan atau minum, atau melakukan pembatal puasa 

lainnya pada siang hari bulan Ramadhan, atau puasa 

lainnya, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya 

karena puasa tersebut sah, sebab hal ini tidak terjadi 

karena pilihan/kehendaknya. Jadi apa yang dilakukan 

oleh seseorang karena lupa dan tanpa diniatkan maka 

tidak membuat cacat puasanya dan tidak 

mempengaruhinya karena sesungguhnya hal itu dari 

Allah yang telah memberinya makan dan minum. 
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 .من فعل يف عبادته ُمبِطاًل معفًوا عنه، فهو مأمور بالُْميِضِّ يف عبادته وجوبا إن اكنت واجبة واستحبابا إن اكنت تطواع .3

 .معىن إطعامه من اهلل تعاىل وسقيه، أنه وقع من غري اختيار، وإنما اهلل اذلي قدر هل ذلك بنسيانه صيامه .4

 .سعة رمحة اهلل تعاىل بعباده .5

 .يرس الرشيعة اإلسالمية .6

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
كتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة وم

ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم، نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426
صة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: ه. خال1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل، 

ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: 1412فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 
: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق1422دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .الرتاث العريب، بريوت
   (4525) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-الصديق اعئشة بنت أيب بكر  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مه : ُكمة تقال للزجر وانليه •

 .تطيقون : أي اغية ما تستطيعون, ويه اسم ملقدار ما يمكن أن يفعل بمشقة •

 .تملوا : فتور يعرض لإلنسان من كرثة مزاولة يشء فيوجب الالكل واإلعراض عنه لكنه بالنسبة هلل ليس فيه نقص، بل يليق جبالهل وعظمته •

 .داوم : أي واظب واستمر عليه •

مه، عليكم بما تطيقون، فواهلل ال يمل اهلل 
حىت تملوا، وَكن أحب ادلين إْله ما داوم 

 صاحبه عليه
 

"Jangan demikian, hendaklah kalian 
beramal sesuai kemampuan kalian. Demi 
Allah, Allah itu tidak akan bosan (untuk 
menerima amalan kalian) hingga kalian 

sendiri merasa bosan. Sesungguhnya 
amalan yang paling disukai Allah adalah 
yang dikerjakan rutin (terus-menerus). 

 :احلديث .983
صىل اهلل -: أن انليب -هلل عنهاريض ا-عن اعئشة 
من »دخل عليها وعندها امرأة، قال:  -عليه وسلم

ْه، »قالت: هذه فالنة تذكر من صالتها. قال: « هذه؟ مى
لُّوا لُّ  اهلل حىت تىمى مى « عليكم بما تطيقون، فواهلل ال  يى

 واكن أحب ادلين إيله ما داوم صاحبه عليه.

** 

983. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memasuki 

rumahnya dan di sisi Aisyah ada seorang wanita. 

Beliau bertanya, "Siapakah dia?" Aisyah menjawab, 

"Ini adalah si fulanah yang terkenal salatnya." Beliau 

bersabda, "Jangan demikian, hendaklah kalian 

beramal sesuai kemampuan kalian. Demi Allah, Allah 

tidak akan bosan (untuk menerima amalan kalian) 

hingga kalian sendiri yang akan merasa bosan." 

Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah 

adalah amalan yang runtin dikerjakan pelakunya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

فذكرت هلا كرثة  -ريض اهلل عنها-زارت امرأة اعئشة 
-عبادتها وصالتها, فذكرت اعئشة ذلك لرسول اهلل 

فنهاها عن املبالغة يف العبادة  -صىل اهلل عليه وسلم
وتكليف انلفس ما ال تطيق, وأخربها أن اهلل ال 

كم معاملة امللل حىت تملوا فترتكوا, فينبِغ يعامل
لكم أن تأخذوا ما تطيقون ادلوام عليه يلدوم ثوابه 

 .لكم وفضله عليكم

** 

Seorang wanita datang mengunjungi Aisyah -

raḍiyallāhu 'anha-, lalu ia menuturkan bahwa dirinya 

banyak melaksanakan ibadah dan salat. Aisyah 

menceritakan hal itu kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Lantas beliau melarangnya untuk 

berlebih-lebihan dalam ibadah dan membebani diri 

dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Beliau 

juga memberitahu Aisyah bahwa Allah tidak akan 

memperlakukan kalian dengan perlakuan bosan 

hingga kalian sendiri merasa bosan lalu 

meninggalkannya. Karena itu, kalian harus melakukan 

sesuatu yang mampu dilaksanakan secara terus-

menerus agar pahala dan karunianya terus mengalir 

kepada kalian. 
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 :فوائد احلديث
 .أو الرجال جواز السؤال عمن دخل ابليت من النساء .1

 جواز ذكر الوصف أمام العالم يلصحح اخلطأ ويثين ىلع الصواب .2

 .استحباب الزجر عند رؤية املنكر .3

 .ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة .4

 اإلكثار من العبادة فوق ما يطيق اجلسد يؤدي إىل امللل والفتور فترتك انلفس .5

 .وثلبات الطاعة عليها االعتدال واتلوسط يف أداء العبادة مداعة الستمرارها .6

 .أحب األعمال وأكرثها ثواباً أدومها وإن قلت .7

مزنه عن لك صفة نقص من ملل وغريه، وما يف هذا احلديث من إثبات امللل هلل يقال: ملل اهلل ليس  -تعاىل-جيب علينا أن نعتقد أن اهلل  .8
 وجه الكمال، أو املراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن اهلل كملل املخلوق فيف حق املخلوق تكون ىلع وجه انلقص، أما يف حق اخلالق ىلع

 .جيازيك عليه فإن اهلل ال يمل من ثوابك حىت تمل من العمل، ويكون املراد بامللل الزم امللل

 املراجع:املصادر و

م  2001اعم  1ث العريب, ط تهذيب اللغة, تأيلف: أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي, حتقيق: حممد عوض مرعب, انلارش: دار إحياء الرتا
تاج العروس, تأيلف: حمّمد  1414اعم  3لسان العرب, تأيلف: أبو الفضل مجال ادلين ابن منظور األنصاري الرويفىع اإلفريىق, انلارش: دار صادر, ط 

عربية بالقاهرة, انلارش: دار ادلعوة. بهجة بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيين الزبيدي, انلارش: دار اهلداية. املعجم الوسيط, تأيلف: جممع اللغة ال
طىف انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومص

يز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار تطر 1987 - 1407اعم  14ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبِج وحممد لطيف, مؤسسة الرسالة, ط 
 دار, انلارص نارص بن زهري حممد: حتقيق, ابلخاري إسماعيل بن حممد: تأيلف(, ابلخاري صحيح) الصحيح املسند اجلامع 2002 – 1423العاصمة, ط

حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد  بن مسلم: تأيلف(, مسلم صحيح) الصحيح املسند 1422 ط, عبدابلايق فؤاد حممد ترقيم انلجاة طوق
 .عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب

   (5845) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

484 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < اتلذكية

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-أسماء بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُهوى يُْذبىُح، و • ه فى ْقِدر ابُن آدم ىلع ذىحْبِ ا يى إلبِِل، ومى اِم اكى ْنعى

ى
يُنْحرحنىْرنىا : انلهْحُر يىُكوُن ملا ال يُْذبىح ِمنى اأْل اع ذىحْبُُه فى رىس مما ال يُْستىطى له الْفى  .لىعى

ْهِد رىُسوِل اهلل • ى عى ِنه -صىل اهلل عليه وسلم-ىلعى مى  .: يف زى

 :فوائد احلديث
ْهِد انليب  .1 ى عى ِكلى ىلعى

ُ
ْكِل حُلُوِم اخلىيِْل، إْذ أ

ى
قِره عليه -صىل اهلل عليه وسلم-ِحلُّ أ

ُ
 .وأ

 .قوهلا "وحنن يف املدينة" يرد ىلع من قال: إن حلها نسخ بغرض اجلهاد، بسبب االحتياج إيلها .2

 املراجع:املصادر و

خاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد صحيح ابل -1
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  -2ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

اإلفهام يف  -4م. 1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية  -3ه. 1423يب، بريوت، الطبعة: العر
ام برشح عمدة اإلمل -5ه. 1435رشح عمدة األحاكم، البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 

ِد َرُسوِل اهلل  نَا ىلَعَ َعهي صىل اهلل عليه -حَنَري
َكليَناهُ فَرَس   -وسلم

َ
  ا فَأ

Kami pernah menyembelih seekor kuda 
pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lalu kami menyantapnya 

 :احلديث .984
يِب بىْكرٍ 

ى
اء بِنْت أ ْسمى

ى
قالت:  -ريض اهلل عنهما-عن أ

ْهِد رىُسوِل اهلل» ى عى ىْرنىا ىلعى  -صىل اهلل عليه وسلم-حنى
لْنىاهُ  كى

ى
ايىٍة «. فىرىًسا فىأ يِف ِروى ِدينىةِ »وى ُْن بِالْمى حنى  .«وى

** 

984. Hadis: 

Dari Asmā` binti Abi Bakar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Kami pernah menyembelih seekor kuda pada 

masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu kami 

menyantapnya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Saat 

kami berada di Madinah." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اُء بِنْت أيب بكر الصديق  ْسمى
ى
ريض اهلل -خُترِبُ أ
ْهِد رىُسوِل اهلِل  -عنهما ى عى ىُروا فىرىساً ىلعى صىل -أنهم حنى

لُوُه، ويف ذلك دى  -اهلل عليه وسلم كى
ى
وىاِز وىأ ى جى لىٌة ىلعى الى

ا  انِهى ا القرِْتى ْكِلهى
ى
نْعى أ ٌد مى حى

ى
م أ تىوىهى ْكِل حُلُوِم اخلىيِْل، وال يى

ى
أ

ىيْلى  اِل يف اآلية، ويه قوهل تعاىل: )وىاخْل عى احلىِمرِي وابْلِغى مى
ا ال  ْلُُق مى ِزينىًة وىخيى ا وى بُوهى ْكى الى وىاحْلىِمريى لرِتى ابْلِغى وى

(، ] انلح  .[ 8ل : تىْعلىُمونى

** 

Asmā` binti Abi Bakar Aṣ-Ṣiddīq -raḍiyallāhu 'anhumā- 

mengabarkan bahwa mereka pernah menyembelih 

seekor kuda pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan mereka menyantapnya. Ini 

menunjukkan dibolehkannya memakan daging kuda. 

Dan jangan ada seorang yang membayangkan 

larangan memakannya karena kuda digandengkan 

dengan keledai dan bagal (peranakan kuda dengan 

keledai) dalam ayat, yaitu firman Allah -Ta'ālā-, "Dan 

(Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, 

untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah 

menciptakan apa yang tidak kamu ketahui." (An-Naḥl: 

8) 
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تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن  -6ه. 1381األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
 .ه1427تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة:  -7م. 2005ه، 1426البسام، دار امليمان، الطبعة: األوىل 

   (3000) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

يِن  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلُهى
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اِفيىًة : غري منتعلة، أو بدون حذاء •  .حى

 .تِلىْمِش : يف وىقت قدرتها ىلع امليش •

ن امليْش  • زىت عى جى ْب : إذا عى كى ْ لرْتى  .وى

 :فوائد احلديث
ْن هذه .1

ى
اِهر أ ْجُز عن الِقيىاِم باملنُْذوِر، فالظه ارع للنهْذِر؛ وهو العى اِهية الشه رى ِلمىت ِمْن املرأة ملا  يف احلديث بياٌن بِلىْعِض الِعلىِل يف كى رىت امليش عى نىذى

ا املأِزق ذى رهت إىل اخلُروِج ِمْن هى ة؛ فاضطه مى الُقْدرى دى  .نىْفِسها عى

َرَاِم  َِشَ إىَل َبييِت اهلل احلي ني َتمي
َ
يِت أ خي

ُ
نََذَرتي أ

يِتَ لََها َرُسوَل اهلل َتفي سي
َ
ني أ

َ
َمَرتيِِن أ

َ
، فَأ صىل -َحافَِية 

ِش  -اهلل عليه وسلم َتييُتُه، َفَقاَل: تِلَمي َتفي فَاسي
كَ  يرَتي  بي َول

 

Saudara perempuanku bernazar untuk 
berjalan ke Baitullah al-Haram tanpa alas 
kaki, lalu ia menyuruhku meminta fatwa 
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-. Aku pun meminta fatwa kepada 

beliau, maka beliau bersabda, "Hendaklah 
ia berjalan kaki dan berkendaraan"! 

 :احلديث .985
ِمٍر  رىْت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن ُعْقبىة بْن اعى نىذى

تيِْن  رى مى
ى
اِفيىًة، فىأ اِم حى ْن تىْميِشى إىلى بىيِْت اهلل احْلىرى

ى
ْخيِت أ

ُ
أ

ا رىُسولى اهلل ىهى ْستىْفيِتى ل
ى
ْن أ

ى
 -صىل اهلل عليه وسلم-أ

ْب  كى ْ لرْتى : تِلىْمِش وى الى قى  «.فىاْستىْفتىيْتُُه، فى

** 

985. Hadis: 

Dari 'Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Saudara perempuanku bernazar untuk berjalan ke 

Baitullah al-Haram tanpa alas kaki, lalu ia menyuruhku 

meminta fatwa kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Aku pun meminta fatwa kepada beliau, maka 

beliau bersabda, "Hendaklah ia berjalan kaki dan 

berkendaraan"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يُوِجُب ىلع  ِفُع أحياناً فى نْدى ان أنهه يى ِة اإلنسى ِبيعى ِمْن طى
ُْعنا باالعتدى  ىُشقُّ عليه، وقد جاء رشى ا ي ال، نفسه مى

ىْستىِمر، ويف  ة ىلعى انلهفس يف الِعبادة حىت ت قه وعدِم املشى
هذا احلِديِث طلبت أخت عقبة بن اعمر منه، أن 

أنها نذرت  -صىل اهلل عليه وسلم-يسأل رسول اهلل 
ى انلهيب 

ى
أ أن تذهب إىل ابليت احلرام ماشية حافية، فرى

يئ -صىل اهلل عليه وسلم- اً ِمن أنه هذه املرأة تُِطيُق شى
بى  ْن تىْركى

ى
اقىت امليش، وأ طى

ى
ا أ ْن تىميِش مى

ى
رىها أ امليش، فىأمى

زىت عىن امليش جى  .إذا عى

** 

Di antara tabiat manusia, ia terkadang bersikap 

emosional sehingga mewajibkan pada dirinya sesuatu 

yang justru menyulitkannya. Padahal syariat kita 

mengajarkan sikap pertengahan dan tidak 

memberatkan diri dalam beribadah, agar ibadah dapat 

terus berlangsung. Dan dalam hadis ini, saudara 

perempuan 'Uqbah bin 'Āmir memintanya agar 

bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bahwa ia telah bernazar pergi ke Baitullah al-

Haram dengan berjalan kaki tanpa alas kaki. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat wanita ini mampu 

berjalan kaki, maka beliau memerintahnya berjalan 

kaki selama mampu melakukannya dan naik 

kendaraan apabila sudah tidak mampu berjalan kaki. 
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ا لىيْسى نىْذر عِ  .2 ذى ليه الوفاُء به؛ ألن هى ِب عى
اِشياً، ال جيى ام، أو أحد املسِجدين مى يْشى إىل املسجد احلرى رى المى ْن نىذى ْقُصودة، وإنما هو نىْذٌر أنه مى بىادة مى

 .ُمبىاح. ونىْذُر املباح، إن لم يىِف به فعليه الكفارة

ُب  .3 ِ
ُر بالِعبىادة؛ أِلنهها اليتِّ جيى يُْؤمى ٍة، فِللُكٍ ُحْكُمه، فى ْمٍر ُمبىاٍح وِعبىادى

ى
ى أ لى انلهْذُر ىلعى ةِ  أنهه إذا اْشتىمى ى املْصلىحى ا ىلعى دىاُؤهى

ى
لى أ فىاُء بِها، إِْذ قىْد اْشتىمى  .الوى

ه اهلل  .4 ىعى بىّد إال بما رشى ه اهلل ورسوهل -تعاىل-أنهه ال ُيتىعى ىعى ْع إال ما رشى ْصُل يف الِعبىادىات احلىْظر؛ فىال يرُْشى
ى
ااعت، فاأل  .ِمن الطه

 املراجع:املصادر و

ترقيم: حممد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة  -1
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  -2ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

اإلفهام يف  -4م. 1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية  -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
اإلملام برشح عمدة  -5ه. 1435رشح عمدة األحاكم، البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 

ح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن تيسري العالم رش -6ه. 1381األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
 .ه1427تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة:  -7م. 2005ه، 1426البسام، دار امليمان، الطبعة: األوىل 

   (3001) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < احلدود < حد اخلمر اتلصنيف:

ِر َويِهَ ِمني مَخيَسٍة: ِمني اليِعَنِب،  َمي
ي
نََزَل حَتيِريُم اخل

ِعريِ  ِنيَطِة، َوالشب
ي
ِر، َواليَعَسِل، َواحل   َواتلبمي

Telah turun pengharaman khamar (arak), 
dan khamar itu terbuat dari lima jenis: 

anggur, kurma, madu, gandum, dan 
jawawut 

 :احلديث .986
بُْد اهلل ب أن عمر قال  -ريض اهلل عنهما-ن عمرعن عى

: "أما  -صىل اهلل عليه وسلم- -ىلع منرب رسول اهلل-
بعد، أيها انلاس، إنه نزل حتريم اخلمر ويه من مخسة: 
ِمنى العنب، واتلمر، والعسل، واحلنطة، والشعري. 

نه رىُسولى اهلل 
ى
. ثىالٌث وىِدْدُت أ ْقلى رى العى امى ا خى -واخلمر: مى

ْهداً  -ه وسلمصىل اهلل علي ا عى ْنىا ِفيهى ِهدى إيلى نى عى اكى
بىا بْوىاٌب ِمنى الرِّ

ى
لىُة، وأ ، والالكى ِْه: اجلىدُّ  ."نىنْتىيِه إيلى

** 

986. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- 

bahwasanya Umar pernah berkata -di atas mimbar 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Ammā Ba'du. 

Wahai manusia, sesungguhnya telah turun firman Allah 

mengenai pengharaman khamar (arak) yang terbuat 

dari lima jenis: anggur, kurma, madu, gandum dan 

jawawut. Dan khamar adalah sesuatu yang menutupi 

akal. Tiga hal yang aku sangat menginginkan bila 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berpesan 

kepada kita dengan pesan yang sangat jelas, yaitu 

masalah (warisan) kakek, Al-Kalālah (orang meninggal 

yang tidak memiliki orang tua dan anak), dan pintu-

pintu riba." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف مسجد  -ريض اهلل عنه-خطب عمر بن اخلطاب 
وىلع منربه هذه  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

أن اخلمر ما خامر  -ريض اهلل عنه-اخلطبة، وقرر فيها 
العقل، فاخلمر ال خيتص بالعنب، بل حىت الرشاب 

، املسكر املصنوع من اتلمر أو العسل أو احلنطة مخر
يف خطبته أن ثالث  -ريض اهلل عنه-وقد ذكر عمر 

مسائل فيها إشاكل عندهم، تمىن أن لو اكن عهد 
يف هذه اثلالث املسائل  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

عهداً إىل أمته ينتهون إيله فيها، ويه: مرياث اجلد، 
ومرياث لك ميت ال ودل هل وال وادل، وبعض أبواب 

كم يف هذه اثلالث املسائل الربا، واحلمد هلل أن احل
صىل اهلل عليه -معلوم، وليس معىن هذا أن انليب 

لم يبينهن، فقد أتم الرسالة، وأدى األمانة،  -وسلم
وبلغ عن اهلل ما هو أخىف وأقل شأنا منهن، ولكن 

يريد أن يكون فيها نص  -ريض اهلل عنه-عمر 
 .رصيح واضح ال حيتمل االجتهاد

** 

Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- 

menyampaikan khutbah di masjid Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan di atas mimbar beliau. 

Dalam khutbahnya, dia menetapkan bahwa khamar itu 

sesuatu yang menutupi akal. Khamar itu tidak hanya 

khusus terbuat dari anggur saja, tetapi sampai 

minuman memabukkan yang terbuat dari kurma, madu, 

gandum adalah termasuk khamar. Umar -raḍiyallāhu 

'anhu- menuturkan dalam khutbahnya bahwa ada tiga 

permasalahan yang rumit bagi mereka. Dia berharap 

seandainya pada masa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- ada keputusan tentang tiga hal itu kepada 

umatnya di mana mereka akan merujuk padanya. Tiga 

hal itu tentang warisan kakek, warisan orang mati yang 

tidak memiliki anak dan orang tua, dan mengenai 

beberapa pintu riba. Segala puji bagi Allah bahwa 

hukum mengenai ketiganya sudah diketahui. Ini tidak 

berarti bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

menjelaskannya. Sebab, beliau sudah 

menyempurnakan risalah, menunaikan amanah dan 

telah menyampaikan dari Allah hal yang lebih samar 

dan lebih kecil urusannya dari ketiganya. Namun, Umar 

-raḍiyallāhu 'anhu- menginginkan dalam hal tersebut 

ada nas yang jelas dan terang tanpa ada kemungkinan 

untuk ijtihad. 
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  رشبالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل وال

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اخلمر : مأخوذ من اتلخمري ويه اتلغطية؛ ألن اخلمر يغطي العقل فيذهب اإلحساس من اإلنسان •

 .ائلثالث : أي ثالث مس •

 .احِلنطة : القمح •

 .وددت : تمنيت •

 .قوهل اجلد : أي مرياث اجلد •

والفرع:  والالكلة : الالكلة: ىلع القول األصح هو لك ميت ال ودل هل وال وادل، أي: إذا انعدم األصل والفرع فهو الكلة. األصل: هو األب واجلد، •
 .هو االبن وابن االبن

با : الزيادة أو اتلأخري يف أشياء  •  .خمصوصة، مثل: أن يعطيك ألفا ىلع أن تردها بعد شهر ألفا ومائتنيالرِّ

 :فوائد احلديث
 .أن اخلمر اليت أنزل حتريمها وفهمها الصحابة عند الزنول، يه: لك ما خامر العقل، سواء اكنت من عنب أو غريه .1

 .أن العالم مهما بلغ من العلم، فإنه ال حييط به، وخيىف عليه أشياء .2

الث توريث اجلد مع اإلخوة األشقاء أو ألب، واحلكم فيها أن اجلد يقوم مقام األب، فال يرث اإلخوة مع وجود املسألة األوىل من املسائل اثل .3
 .وغريه -ريض اهلل عنه-اجلد، وهو حكم أيب بكر 

 .اثلانية الالكلة ومعناها اذلي يموت، وليس هل ودل وال وادل .4

 املراجع:املصادر و

مد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حم
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد 1414حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية  ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن1423بريوت، الطبعة: 
ه. عمدة األحاكم 1426اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار  -عليه وسلمصىل اهلل -من الكم خري األنام 
ه. املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطىف، أمحد الزيات، 1408اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

 .در، حممد انلجار(، انلارش: دار ادلعوةحامد عبد القا
   (2954) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < صفة الصالة ىلع امليت اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نىىعى : انليع: اإلخبار باملوت •

ايِشّ : هو لقب للك من ملك احلبشة، واملراد هنا أصحمة بن أجبر تويف يف رجب سنة تسع، ريض اهلل عنه •  .انلهجى

انلبَجايِشب يف  -صىل اهلل عليه وسلم-َنََع انلِب 
 ، اْلوم اذلي مات فيه، خرج بهم إىل املصىلب

َبعا   ري
َ
َ أ  فصفب بهم، وَكِّبب

 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
menyiarkan kematian Najasyi di hari ia 
meninggal. Beliau keluar bersama para 
sahabat ke tempat salat (tanah lapang), 

mengatur saf mereka dan bertakbir empat 
kali. 

 :احلديث .987
صىل -نىىعى انليبُّ »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ايِشه  -اهلل عليه وسلم  يف ايلوم اذلي مات فيه، انلهجى
ْربىعاً 

ى
ى أ ربه ، فصفه بهم، وكى  «.خرج بهم إىل املصىله

** 

987. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyiarkan kematian 

Najasyi di hari ia meninggal. Beliau keluar bersama 

para sahabat ke tempat salat (tanah lapang), mengatur 

saf mereka dan bertakbir empat kali". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

انلجايش ملك احلبشة هل يد كريمة ىلع املهاجرين 
إيله من الصحابة، حني ضيهقت عليهم قريش يف 

بل إسالم أهل املدينة فأكرمهم، ثم قاده مكة، وق
حسن نيته، واتباعه احلق، وطرحه الكرب إىل أن أسلم، 

. -صىل اهلل عليه وسلم-فمات بأرضه، ولم ير انليب 
فإلحسانه إىل املسلمني، وكرب مقامه، وكونه بأرض لم 

له عليه فيها أخرب انليب   -صىل اهلل عليه وسلم-يصى
م اذلي مات فيه، وخرج أصحابه بموته يف ذلك ايلو

؛ تفخيًما لشأن انلجايش، وإشهاًرا  بهم إىل املصىله
إلسالمه، وإعالنًا لفضله، وماكفأًة هل ملا صنع 
باملهاجرين، وطلبًا لكرثة اجلمع يف الصالة عليه، 
فصف بهم، وصىل عليه وكرب يف تلك الصالة أربع 

 .-تعاىل-تكبريات، شفاعة هل عند اهلل 

** 

Najasyi adalah raja Habasyah (Ethiopia). Ia memiliki 

jasa mulia kepada para sahabat yang hijrah ke 

negerinya, ketika orang-orang Quraisy menekan 

mereka dan sebelum penduduk Madinah memeluk 

Islam. Najasyi memuliakan mereka. Kemudian, 

ketulusan niatnya, kesungguhannya mengikuti 

kebenaran dan kesediaannya mencampakkan 

kesombongan membimbing dirinya masuk Islam. Ia 

meninggal di negerinya dan belum pernah melihat Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantaran kebaikan 

Najasyi pada kaum Muslimin, kedudukannya yang 

tinggi dan keberadaannya di negeri di mana 

jenazahnya tidak disalatkan, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menyiarkan kematiannya di hari ia meninggal 

dan keluar bersama para sahabat menuju musalla 

(tanah lapang) untuk menghormati martabat Najasyi, 

mempublikasikan keislamannya, mengumumkan 

keutamaannya, dan membalas jasa baiknya terhadap 

kaum Muslimin yang berhijrah kepadanya, serta agar 

banyak orang turut berkumpul menyalatkannya. Beliau 

mengatur saf mereka, menyalatkannya dan bertakbir 

empat kali dalam salat tersebut, sebagai syafaat 

untuknya di sisi Allah -Ta'ālā-. 
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 .بهم : أي: انلاس •

 .جلنائزاملصىّل : مصىل العيد فيما يظهر، وحيتمل أن املراد به مصىل ا •

 .فصّف بهم : صىل بهم صفوفا •

 .كرّب أربعا : قال: اهلل أكرب أربع مرات •

 :فوائد احلديث
يف  اإلخبار بموت امليت للمصلحة يف ذلك؛ من تكثري املصلني، وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من انليع املنيه عنه اذلي اكنوا فيه ينادون عليه .1

 .يه مفاسد من وجوه كثريةاألسواق والطرقات، بأنواع املدائح الصحيحة واملكذوبة، وف

 . فضيلة كرثة املصلني .2

 .فضيلة انلجايش .3

 .حيث أخرب بموت انلجايش يف ايلوم اذلي مات فيه -صىل اهلل عليه وسلم-ثبوت آية من آيات انليب  .4

 .الصالة ىلع امليِت يف مصىله العيد إذا اكن اجلمع كثريا .5

 .ة اجلنازةمرشوعية تقدم اإلمام، ومرشوعية صفوف انلاس وراءه يف صال .6

 .اتلكبري يف صالة اجلنازة أربع، فيه اكلصالة ىلع امليت احلارض .7

له عليه؛ ألنها شفاعة وداعء من إخوانه املصلني .8  .مرشوعية الصالة ىلع امليت اذلي لم يصى

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
وىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األ2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 2005ه، 1426
يق، دار إحياء ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلا1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (5396) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم النساء اتلصنيف:

 .رواه النسايئ والرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .ياض الصاحلنير مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
لْقه. .1  كراهة حلق املرأة شعر رأسها؛ ألنه نوع من الُمثْلىة، فإن دعت احلاجة حللقه اكتلداوي جاز حى

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397سسة الرسالة، الطبعة األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤ
م         سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، 1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـه   رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق:  1395ة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، انلارش: رشكة مكتبة ومطبع
 ـه  السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة  1428د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

 ـه    سلسلة  1426 ـهرشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1421، الطبعة: األوىل، الرسالة
 1412وىل، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األ -األحاديث الضعيفة واملوضوعة، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، دار النرش: دار املعارف، الرياض 

 .م 1992 ـه/ 
   (8913) الرقم املوحد:

أن حَتيلِق  -صىل اهلل عليه وسلم-نىَه رسول اهلل 
 -Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam  املرأة رأسها

melarang perempuan mencukur kepalanya. 

 :احلديث .988
صىل -قال: نىَه رسول اهلل  - اهلل عنهريض-عن يلع 

ِْلق املرأة رأسها. -اهلل عليه وسلم  أن حتى

** 

988. Hadis: 

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang perempuan 

mencukur kepalanya". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يف احلديث منع املرأة من حلق شعرها سواء باملوس أو 
املاكينة، وذلك ألن اذلوائب للنساء اكللىح للرجال 
يف اهليئة واجلمال، وفيه بطريق املفهوم جواز حلق 

 .الرجل، وال خالف فيه

** 

Dalam Hadis ini terdapat larangan bagi perempuan 

mencukur rambutnya, baik menggunakan silet atau 

mesin pencukur. Sebab, ikatan rambut bagi 

perempuan laksana jenggot bagi pria dari sisi bentuk 

dan keindahan. Dengan memahami Hadis ini, maka di 

dalamnya terkandung isyarat pembolehan mencukur 

bagi laki-laki, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam 

hal ini. Mirqat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashabih 

karya Al-Qari (7/2845). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < أصول الفقه < دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < زيارة القبور

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم عطية نُسيبة بنت احلارث األنصارية  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-صىل اهلل عليه وسلم-نُهينا : أي مجاعة النساء، وانلايه هو انليب  •

 .األموات اتباع اجلنائز : تشييعها وامليش معها، واجلنائز: •

ْم : يؤكد علينا بانليه •  .ُيْعزى

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-قول الصحايب: أمرنا أو نهينا حيمل ىلع أن اآلمر وانلايه هو انليب  .1

 .نيه النساء عن اتباع اجلنائز، وهو اعم يف اتباعها إىل حيث جتهز ويصىل عليها، وإىل املقربة حيث تدفن .2

 .ه املشاهد املحزنة واملواقف املؤثرة؛ فربما ظهر منهن من التسخط واجلزع ما ينايف الصرب الواجبعلة انليه أن النساء ال يطقن مثل هذ .3

األصل يف انليه اتلحريم إال أن أم عطية فهمت من قرينة احلال أن نهيهن عن اتباع اجلنائز ليس جازما مؤكدا، لكن قد وردت أحاديث أدل  .4
 .عليه هذا احلديث، كما تقدم ىلع التشديد يف اتباع اجلنائز أكرث مما يدل

 .نيه الشارع ينقسم إىل عزيمة يلزم اجتناب املنيه عنه، وهو األصل، وإىل تزنيه يطلب فيه اجتناب املنيه عنه دون إلزام .5

َزمي علينا  Kami dilarang mengiringi jenazah, namun  نُِهيَنا عن اتَِّباِع اجلنائز، ولم ُيعي
larangannya tidak tegas bagi kami. 

 :احلديث .989
ِطيهةى األنصارية  مِّ عى

ُ
قالت:  -ريض اهلل عنها-عن أ

ْم علينا» بىاِع اجلنائز ولم ُيْعزى  «.نُِهينىا عن اتِّ

** 

989. Hadis: 

Dari Ummu 'Aṭiyyah Al-Anṣāriyyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

ia berkata, "Kami dilarang mengiringi jenazah, namun 

larangannya tidak tegas bagi kami". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ِطيهةى األنصارية من الصحابيات اجلليالت تفيد  مُّ عى
ُ
أ

نَه النساء عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
اتباع اجلنائز؛ ملا فيهن من شدة الرقة والرأفة، فليس 

رجال وحتملهم للمصائب؛ فخروجهن دليهن صرب ال
يؤدي إىل اهللع والفتنة بما يشاهدن من حال محل 
اجلنازة واالنرصاف عنها، ولكن مع هذا فهمت من 
قرائن األحوال أن هذا انليه ليس ىلع سبيل العزم 
واتلأكيد؛ فكأنه ال يفيد حتريم ذلك عليهن، 
والصحيح املنع، وقال ابن دقيق العيد: قد وردت 

أدل ىلع التشديد يف اتباع اجلنائز أكرث مما  أحاديث
 .يدل عليه هذا احلديث

** 

Ummu 'Athiyyah Al-Anṣāriyyah termasuk sahabat 

wanita yang mulia. Ia mengabarkan bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang wanita mengiringi 

jenazah, karena mereka mudah terharu dan lembut. 

Mereka tidak memiliki kesabaran dan ketabahan dalam 

menghadapi musibah layaknya kaum laki-laki. 

Sehingga keluarnya para wanita dapat menyebabkan 

duka dan fitnah akibat pemandangan yang mereka 

saksikan saat mayat dibawa dan ditinggal pergi. Akan 

tetapi, meskipun demikian, dari berbagai indikator 

Ummu 'Aṭiyyah memahami larangan ini tidak bersifat 

tegas dan ditekankan. Sepertinya larangan tersebut 

tidak berarti pengharaman perbuatan itu pada mereka. 

Namun yang sahih tetap dilarang. Ibnu Daqīq al-'Īd 

mengatakan, "Telah diriwayatkan hadis-hadis yang 

lebih tegas menunjukkan larangan keras mengiringi 

jenazah di banding apa yang ditunjukkan hadis ini." 
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 املراجع:املصادر و

اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإل مارات، مكتبة 
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

السلطانية بإضافة م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن 2005ه، 1426
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3228) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األرشبةالفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < أحاكم األطعمة و اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُدم : ما يؤلك مع اخلزب أي يشء اكن. •

ُ
 األ

 .اخلل : ما محض من عصري العنب وغريه •

 .فداع به : أمر بإحضاره •

 :فوائد احلديث
 .استحباب مدح الطعام ولو اكن بسيطا قليل اللكفة .1

 .مدح االقتصاد يف األكل، ومنع اعتياد انلفس ىلع األطعمة ادلسمة الكثرية اللكفة .2

 .انليب صىل اهلل عليه وسلم يف طعامه وامتداحه هلتواضع  .3

 .مدح اخلل سواء اكن املدح لفضل اخلل أو تطييبا خلاطر أهله .4

ُدُم اخلَلب 
ُ
َم األ ، نِعي ُدُم اخلَلب

ُ
َم األ -Sebaik-baiknya lauk adalah cuka, sebaik  نِعي

baiknya lauk adalah cuka. 

 :احلديث .990
نه انلهيِبه -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ى
صىل اهلل عليه -: أ

،  -وسلم لي نىا ِإاله خى ا ِعنْدى ُدمى، فقالوا: مى
ُ
ْهلىُه األ

ى
لى أ

ى
أ سى

اعى بِهِ  يىُقوُل: فىدى ُكُل، وى
ْ
لى يىأ عى ، نِْعمى »، فىجى ُدُم اخلىله

ُ
نِْعمى األ

ُدُم اخلىله 
ُ
 .«األ

** 

990. Hadis: 

Dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- pernah meminta lauk kepada istri-

istrinya. Mereka berkata, “Kami tidak memiliki apa-apa 

kecuali cuka, lalu beliau memintanya untuk diambilkan 

dan kemudian makan dengan cuka tersebut seraya 

bersabda, “Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-

baiknya lauk adalah cuka.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أهله طعاما يأكله  -ىل اهلل عليه وسلمص-سأل انليب 
باخلزب، فقالوا: ما عندنا يشء إال اخلل، فأمر بإحضاره 
ُدُم اخلل، نعم 

ُ
فِجء به فجعل يأكل ويقول: نعم األ

ُدُم اخلل. وهذا ثناء ىلع اخلل، وإن اكن اخلل رشابا 
ُ
األ

: -تعاىل-يرشب لكن الرشاب يسىم طعاما؛ قال اهلل 
ِبى ِمنْهُ  إِنهُه  }فىمىن رشى

ْمُه فى ْطعى هْم يى ن ل مى فىلىيْسى ِمينِّ وى
{، وإنما ُسيِمى طعاما ألن هل طعما يطعم  .ِمينِّ

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meminta lauk dari 

istri-istrinya untuk dimakan dengan roti, lalu mereka 

berkata, “Kami tidak memiliki apa-apa kecuali cuka”. 

Beliaupun kemudian meminta agar diambilkan 

untuknya, maka diambilkanlah cuka tersebut dan 

beliaupun makan dengannya seraya bersabda, 

“Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah 

cuka”. Ini adalah sanjungan terhadap cuka. Meskipun 

cuka itu adalah minuman yang biasa diminum, namun 

ia juga disebut sebagai makanan; Allah –Ta'ālā- 

berfirman: “Siapa meminum airnya, bukanlah 

pengikutku. Dan siapa tidak memakannya 

(meminumnya), maka dia adalah pengikutku”. Disebut 

sebagai makanan karena memiliki rasa yang dapat 

dikonsumsi. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

496 
 

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار 1987 -ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
م. بهجة انلاظرين رشح رياض 2009 -ه 1430ه. كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 1426عة، الوطن للنرش، الرياض، الطب

حممود حممد الطنايح، نرش:  -الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 
 .بريوت –م. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 1979 - ـه1399بريوت،  -ة املكتبة العلمي

   (5447) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 ن مزيد فضل قيام الليل، واحلث عليه وأنه من مراتب الكمال.بيا .1
 .مسارعة الصحابة ملا يبلغهم من مراتب الكمال .2

 .فضيلة عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه .3

 .جواز اثلناء ىلع من يؤمن عليه إعجابه بنفسه .4

 .احلث ىلع تمين اخلري نلفسه ولغريه .5

 . من انلارفيه اإلشارة إىل أن قيام الليل سبب يف انلجاة  .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم, 1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 
سة الرسالة, الطبعة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني, مؤس

ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، 1407الرابعة عرش, 
 .م2007 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل،  -للعيين، دار املنريية. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 

   (4223) الرقم املوحد:

َم الربُجُل عبد اهلل، لو َكن يُصِّلِّ من الليل  ,Sebaik-baik orang adalah Abdullah  نِعي
seandainya dia shalat di sebagian malam. 

 :احلديث .991
ريض -وعن سالم بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 

صىل اهلل عليه -عن أبيه: أن رسول اهلل  -اهلل عنهم
نِْعمى الرهُجُل عبد اهلل، لو اكن يُصيلِّ من » قال:  -وسلم
قال سالم: فاكن عبد اهلل بعد ذلك ال يىناُم من « الليل

 .الليل إال قلياًل 

** 

991. Hadis: 

Dari Salim bin Abdillah bin Umar bin Al-Khaththab 

Radhiyallahu 'Anhuma dari bapaknya bahwa 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Sebaik-baik orang adalah Abdullah, seandainya dia 

shalat di sebagian malam." Salim berkata, "Sejak saat 

itu, Abdullah tidak tidur di malam hari kecuali sedikit". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن عبد اهلل بن  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
-عمر رجل صالح وحضه ىلع القيام بالليل، فاكن 

 .ال ينام يف الليل إال قليال -ريض اهلل عنه

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

mengabarkan bahwa Abdullah bin Umar adalah 

seorang lelaki shalih dan beliau menganjurkannya 

untuk melaksanakan shalat malam. Sejak itu, Abdullah 

Radhiyallahu 'Anhu tidak tidur di malam hari kecuali 

sedikit. 
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وأمرنا بها  -يعِن متعة احلج-نزلت آية املتعة 
، ثم لم تْنل -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

آية تنسخ آية متعة احلج، ولم ينه عنها رسول 
 حىت مات -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

 

Ayat tentang mut’ah turun –yakni haji 
tamattu’- dan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memerintahkan kami untuk 
melakukannya, kemudian tidak ada satu 
ayat pun yang menasakhkan ayat tentang 
haji tamattu’ dan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tidak pernah 
melarangnya sampai beliau wafat. 

 :احلديث .992
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني 

ِة يف كتاب اَّلله » نِْزلىت آيىُة الُمتْعى
ُ
ا -تعاىل-أ لْنىاهى عى فى ، فى

 ِ عى رىُسوِل اَّلله ْل قُْرآٌن -صىل اهلل عليه وسلم-مى ىم يىزْنِ ل ، وى
ىته ما ا حى نهى نْهى عى ىم يى ل ا، وى ُمهى ا حُيىرِّ يِِه مى

ْ
أ ت، قال رجل بِرى

اءى  » ويف رواية: «.  يقال إنه عمر»، قال ابلخاري: «شى
ِة  لىت آيىُة الُمتْعى ةى احلىجِّ -نىزى ْعيِن ُمتْعى ا رىُسوُل  -يى نا بِهى رى مى

ى
وىأ

 ِ ُخ آيىةى -صىل اهلل عليه وسلم-اَّلله ل آيىٌة تىنْسى ىم تىزْنِ ، ُثمه ل
نْهى  ىْم يى ل ، وى ِة احْلىجِّ ِ ُمتْعى ا رىُسوُل اَّلله نْهى صىل اهلل عليه -عى

اتى  -وسلم ىته مى  وهلما بمعناه.«. حى

** 

992. Hadis: 

Dari ‘Imrān bin Huṣain -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

berkata, “Ayat tentang mut‘ah (haji tamattu') diturunkan 

dalam Kitabullah, maka kami melakukannya bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan tidak turun 

dalam Alquran pengharamannya, tidak pula beliau 

melarangnya hingga wafat, lalu seorang laki-laki 

mengatakan berdasarkan pendapatnya apa yang ia 

kehendaki.” Al-Bukhari berkata, “Dikatakan bahwa dia 

adalah Umar.” Dan di dalam suatu riwayat disebutkan, 

“Ayat tentang mut’ah turun -yakni haji tamattu’- dan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

kami untuk melakukannya, kemudian tidak ada satu 

ayat pun yang menasakhkan ayat tentang haji tamattu’ 

dan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

pernah melarangnya sampai beliau wafat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املتعة  -ريض اهلل عنهما-ذكر عمران بن حصني 
بالعمرة إىل احلج، فقال: إنها رشعت بكتاب اهلل 

، فأما الكتاب، -صىل اهلل عليه وسلم-وسنة رسوهل 
: }فمن تمتع بالعمرة إىل احلج فما -تعاىل-فقوهل 

صىل -استيرس من اهلدي{. وأما السنة: ففعل انليب 
يها، ولم يزنل قرآن هلا، وإقراره عل -اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه -حيرمها، ولم ينه عنها رسول اهلل 
، ويه -صىل اهلل عليه وسلم-، وتويف انليب -وسلم

باقية لم تنسخ بعد هذا، فكيف يقول رجل برأيه 
-وينَه عنها؟ يشري بذلك إىل نيه عمر بن اخلطاب 

عنها يف أشهر احلج؛ اجتهادا منه  -ريض اهلل عنه
يت يف مجيع العام؛ ألنهم إذا جاءوا بها يلكرث زوار ابل

مع احلج، لم يعودوا إيله يف غري موسم احلج، وليس 
للتحريم أو لرتك العمل  -ريض اهلل عنه-نيه عمر 

** 

‘Imrān bin Huṣain -raḍiyallāhu 'anhumā- menceritakan 

tentang haji tamattu’ yaitu melaksanakan umrah 

terlebih dahulu kemudian haji. Lantas ia berkata, 

Sesungguhnya haji tamattu’ itu disyariatkan dengan 

Kitabullah (Alquran) dan sunah Rasul-Nya -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Adapun dari Alquran yaitu firman 

Allah -Ta’ālā-: “Maka bagi siapa yang ingin 

mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), 

(wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah 

didapat." Sedangkan dari Sunah yaitu perbuatan Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan persetujuan beliau 

melakukan haji tamattu’. Alquran tidak pernah turun 

mengharamkannya, tidak pula Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melarangnya, dan ketika Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- wafat, syariat tersebut tetap 

ada dan tidak dinaskh setelah itu. Lalu bagaimana 

mungkin seseorang berucap (berhujah) dengan 

pendapatnya dan melarang haji tamattu’? Ia 

mengisyaratkan hal itu kepada larangan Umar bin 

Khattab -raḍiyallāhu 'anhu- untuk tamattu’ pada bulan-

bulan haji, sebagai suatu ijtihad dari beliau agar 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرة اتلصنيف:

 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: رواها مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو جُنىيد عمران بن حصني اخلزايع  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة : يه قوهل  • {، ]ابلقرة: -تعاىل-آيىُة الُمتعى ِة إىِلى احْلىجِّ تهعى بِالُْعْمرى ْن تىمى مى  .[ اآلية196: }فى

ِ يف ِكتىا •  .؛ ألنه الكمه-عز وجل-: القرآن؛ وسيم بذلك: ألنه مكتوب يف اللوح املحفوظ، وأضيف إىل اهلل  -تعاىل-ب اَّلله

ا : املتعة، والغرض من هذه اجلملة: توكيد ثبوت مرشوعيتها حيث طبقت فعالً  • لنىاهى عى فى  .فى

 .مع رسول اهلل : يف صحبته ومعيته •

ا : يمنع منها • ُمهى  .حُيىرِّ

ىم يىنهى  •  .، وانليه: طلب الكف-صىل اهلل عليه وسلم-: أي: انليب ل

 .عنها : عن املتعة •

 .رىُجٌل : أخفاه كراهية ذلكر اسمه يف هذا املقام •

أيِِه : بنظره املجرد عن ادليلل •  .برى

 .ما شاء : ما أراد من القول، وهو املنيه عنها •

 .حصني، كما يف لفظ مسلميقال : يف تعيني الرجل املخيف يف احلديث، وقائل ذلك: عمران بن  •

ة احلج : أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، وحيل منها، ثم حيرم باحلج من اعمه •  .ُمتعى

ُخ : ترفع احلكم •  .تىنْسى

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية اتلمتع وثبوته يف الكتاب والسنة .1

 .قوهل: "لم يزنل قرآن حيرمها" ديلل ىلع ثبوت النسخ يف الرشيعة، وأن القرآن ينسخ بالقرآن .2

 .مزنل غري خملوقالقرآن  .3

 .وحكم املتعة باق لم ينسخ -صىل اهلل عليه وسلم-تويف انليب  .4

ابت قوهل: "ولم ينه عنها" ديلل ىلع جواز نسخ القرآن بالسنة؛ ألنه لو لم يكن النسخ ممكنا ملا احتاج إىل االحرتاز يف رفع حكم اتلمتع اثل .5
 .-صىل اهلل عليه وسلم-بالقران من نيه انليب 

، وقصدهم -ريض اهلل عنه-، وروي أيضا عن عثمان ومعاوية -ريض اهلل عنه-رجل برأيه ما شاء" فرسه ابلخاري بعمر بن اخلطاب قوهل: "قال  .6
هاد، أن ال يقترص انلاس ىلع زيارة ابليت يف أشهر احلج فقط، بل يلقصد يف مجيع العام، ولكن كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوهل مقدمان ىلع لك اجت

أن  -تعاىل-ار رشعه، واآلن مع جواز اتلمتع وإتيان انلاس بالعمرة يف أشهر احلج، لم خيل ابليت من الزوار يف لك وقت، نسأل اهلل واهلل أعلم بأِس
 .يعيل ُكمته، وينرش دينه، ويقيم شعائره. آمني

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ال نسخ بغري الكتاب والسنة، وال نسخ بعد وفاة انليب  .7

 .السنة أيًّا من اكن اإلنكار ىلع من اعرض .8

 .حسن سرية السلف الطيبني، يف اجلمع بني بيان احلق واحرتام ذوي الفضل .9

بالكتاب والسنة، وإنما هو منع مؤقت للمصلحة 
 .العامة

pengunjung al-Bait (Ka’bah) bertambah banyak di 

sepanjang tahun; karena jika mereka datang dengan 

berumrah pada musim haji, maka mereka tidak akan 

dapat kembali meramaikan al-Bait (dengan umrah) 

pada selain musim haji. Larangan Umar -raḍiyallāhu 

'anhu- ini bukanlah untuk tujuan pengharaman atau 

untuk meninggalkan beramal dengan Alquran dan 

Sunah, namun sesungguhnya itu adalah larangan yang 

bersifat sementara untuk tujuan kemaslahatan umum. 
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 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
يه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل م. تنب2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم:  -صىل اهلل عليه وسلم-م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426
م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 1988ه، 1408افة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية عبد القادر األرناؤوط، دار اثلق

ه. 1422ىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو
 .ه1423حلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن ا

   (3067) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

نرصت بالرعب، وأعطيت مفاتيح األرض، 
وسميت أمحد، وجعل الرتاب يل طهورا، وجعلت 

 أمىت خري األمم.
 

Aku diberi kemenangan dengan rasa gentar 
(musuh-musuhku), aku diberikan kunci-
kunci (perbendaharaan) bumi, aku diberi 

nama Ahmad, tanah dijadikan suci 
untukku dan umatku dijadikan sebagai 

umat yang terbaik. 

 :احلديث .993
مرفواعً: قال  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

عِطيُت ما لم -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول
ُ
: "أ

يُعطى أحٌد من األنبياِء". فقلنا: يارسول اهلل، ما هو؟ 
اِتيحى األرِض،  فى عِطيُت مى

ُ
قال: "نرُِصُت بالرُّعِب، وأ

يت  ُهوراً، وُجِعلىْت أمه اُب يل طى ، وُجِعلى الرتُّ يُت أمحدى وُسمِّ
 ."خريى األممِ 

** 

993. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': 

Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Diberikan kepadaku sesuatu yang tidak diberikan 

kepada seorang lain Nabipun”. Lalu kami bertanya: 

“Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab: 

“Aku diberi kemenangan dengan rasa gentar (musuh-

musuhku), aku diberikan kunci-kunci 

(perbendaharaan) bumi, aku diberi nama Ahmad, 

tanah dijadikan suci untukku dan umatku dijadikan 

sebagai umat yang terbaik.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قوهل: "أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء قبيل" 
ظاهره أن لك واحدة مما ذكر لم تكن ألحد قبله، 
قوهل: "نرصت بالرعب" أي: ِبوف العدو مين، وهو 
اذلي قطع قلوب أعدائه وأمخد شوكتهم وبدد 
مجوعهم، قوهل: "وأعطيت مفاتيح" مجع مفتاح اسم 

ما يتوصل به  لآللة اليت يفتح بها، وهو يف األصل لك
إىل استخراج املغلقات اليت يتعذر الوصول إيلها بها، 
قوهل: "األرض" استعارة لوعد اهلل هل بفتح ابلالد، قوهل: 
"وسميت أمحد" فلم يسم به أحد قبله محاية من اهلل؛ 
ئلال يدخل لبس ىلع ضعيف القلب أو شك يف كونه 
 هو املنعوت بأمحد يف الكتب السابقة، قوهل: "وجعل يل

 .الرتاب طهوراً" أي: مطهراً عند تعذر املاء

** 

Sabda beliau: "Diberikan kepadaku sesuatu yang tidak 

diberikan kepada seorang lain Nabipun" secara zahir 

bahwa semua yang beliau sebutkan memang benar 

tidak dimiliki oleh seorangpun sebelum beliau. Sabda 

beliau: "Aku diberi kemenangan dengan rasa gentar 

(musuh-musuhku)", yakni rasa takut pihak musuh 

terhadapku. Dia-lah yang telah memisahkan hati-hati 

para musuhnya, memadamkan/melemahkan kekuatan 

mereka dan mencerai beraikan mereka. Sabda beliau, 

"aku diberikan kunci-kunci", mafātih (kunci-kunci) 

adalah bentuk jamak dari miftāh (kunci), yaitu alat yang 

digunakan untuk membuka. Makna asanya adalah 

sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk 

mengeluarkan apa saja yang tertutup yang tidak dapat 

dilakukan kecuali dengan menggunakannya. Sabda 

beliau: "kunci-kunci perbendaharaan bumi", adalah 

bentuk isti'ārah untuk janji Allah bagi beliau terkait 

penaklukan negeri-negeri, 'khazāin" adalah bentuk 

jamak dari khizānah, yaitu tempat disimpannya harta 

milik penduduk negeri sebelum ditaklukkan. Sabda 

beliau, "aku diberi nama Ahmad", tidak ada 

seorangpun yang dinamai sebelum beliau dengan 

nama tersebut sebagai penjagaan dari Allah; agar 

kesamaran tidak masuk ke dalam hati orang yang 

lemah atau supaya tidak adanya keraguan bahwa 

beliau adalah orang yang disifati dengan ahmad (yang 

terpuji) dalam kitab-kitab terdahulu. Sabda beliau, "dan 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < اتليمم اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
عطيت : مبين للمجهول، أي: أعطاين اهلل  •

ُ
 .-تعاىل-أ

 .هو اخلوف والفزع الرعب : •

 .وأعطيت مفاتيح األرض : أي: وعدين اهلل بفتح ابلالد •

 :فوائد احلديث
 .ىلع سائر األنبياء -صىل اهلل عليه وسلم-تفضيل نبينا  .1

 .مرشوعية تىعديد نِعىم اهلل ىلع العبد ىلع وجه الشكر هلل، وذكر آالئه .2

 .نهما مسرية شهر، وهذا من أكرب العون وانلرص ىلع األعداءنرص نبيه حممداً بالرعب، فيصاب عدوه باخلوف؛ ولو اكن بي -تعاىل-أن اهلل  .3

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام  1427، الرسالة، بريوت، 1تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، ط
إسماعيل بن ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام ملحمد بن  1423، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة ، 5لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، ط

ه. فتح ذي  1412، دار املعارف، الرياض، 1صالح الصنعاين، دار احلديث. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين، ط
م إِساء بنت عرفة، 

ُ
، املكتبة 1طاجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، 1356، املكتبة اتلجارية الكربى، مرص، 1ه. فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي، ط1427اإلسالمية، مرص، 
منحة العالم يف ه.  1421، مؤسسة الرسالة، 1حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

 .ه 1432، دار ابن اجلوزي، 1رشح بلوغ املرام لعبد اهلل بن صالح الفوزان، ط
   (10025) الرقم املوحد:

tanah dijadikan suci untukku", yakni dapat dipakai 

untuk bersuci ketika tidak ada air. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:

 .حديث ابن عباس ريض اهلل عنه: متفق عليه. حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه: متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي 

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رِْضيُّون : مقبولو الشهادة، ولم يذكر منهم سوى عمر  •  .-ريض اهلل عنه-مى

اُهم : أبلغهم قبوال عندي •  .أرضى

 .نَه : انليه: طلب الكف •

 .ن الصالة : صالة انلفل املطلقة اليت بغري سببع •

عن الصًلة بعد  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه 
الصبح حىت تطلع الشمس, وبعد العرص حىت 

 تغرب
 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- melarang salat setelah Subuh 

sampai terbit matahari, dan setelah Asar 
sampai terbenam matahari. 

 :احلديث .994
ِهد »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن عباس  شى
رِْضيُون  ال مى اُهم ِعنِدي ُعمر -ِعنِدي رِجى رْضى

ى
أنه  -وأ

الة بىعد  انلىيِب صىل اهلل عليه وسلم نىَهى عن الصه
مُس، وبعد العرص حىته تىغُرب بح حىته تىطلُعى الشه «. الصُّ

صىل -عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وعن أيب سعيد 
بح حىته »أنه قال:  -اهلل عليه وسلم الىة بعد الصُّ ال صى

الىة بعد العىرِص حىته تىِغيبى  مُس، وال صى تىرتىِفعى الشه
مس  «.الشه

** 

994. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Telah bersaksi di sisiku orang-orang yang diridai -dan 

Umar adalah orang yang paling aku ridai- bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

salat setelah Subuh sampai terbit matahari, dan 

setelah Asar sampai terbenam matahari." Dari Abu 

Sa'īd -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bahwasannya beliau bersabda, 

"Tidak ada salat setelah Subuh hingga matahari 

meninggi, dan tidak ada salat setelah Aṣar hingga 

matahari terbenam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذين احلديثني  -صىل اهلل عليه وسلم-نَه انليب 
عن الصالة بعد صالة الصبح حىت ترشق الشمس 
وترتفع عن خط األفق يف نظر العني بقدر طول رمح 
مركوز يف األفق، وهذا يقدر بِبْضع دقائق، تفاوت 

دقيقة. ونَه أيضا  15إىل  5العلماء يف حتديدها، من 
تغيب الشمس،  عن الصالة بعد صالة العرص حىت

أي قبل أذان املغرب بدقائق؛ ألن يف الصالة يف هذين 
الوقتني تشبًها باملرشكني اذلين يعبدونها عند طلوعها 
وغروبها، وقد نهينا عن مشابهتهم يف عباداتهم؛ ألن 

 .من تشبه بقوم فهو منهم

** 

Dalam kedua hadis tersebut, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang salat setelah salat Subuh sampai 

terbit matahari dan meninggi dari garis ufuk dalam 

pandangan mata seukuran panjang tombak yang 

ditancapkan di ufuk. Ini seukuran beberapa menit. Para 

ulama berbeda-beda dalam menetapkan ukurannya 

dari 5 sampai 15 menit. Beliau juga melarang salat 

setelah salat Asar sampai terbenam matahari. Yakni 

beberapa menit sebelum azan Magrib. Sebab, salat di 

kedua waktu ini merupakan tindakan menyerupai 

orang-orang musyrik yang menyembah matahari ketika 

terbit dan ketika terbenam. Padahal beliau melarang 

kita menyerupai mereka dalam ibadahnya. Sebab, 

orang yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk 

golongan mereka. 
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 .صالة : الصالة يف اللغة: ادلاعء، ويف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم •

 .بعد الصبح...بعد العرص : أي: بعد صالة الصبح وصالة العرص •

الةى : أي نافلة، وانليف هنا بمعىن انليه، أي: ال •  . تصلواال صى

 .حىت ترتفع : أي: الشمس عن األفق، ولم يقدر االرتفاع هنا، لكن ورد يف بعض األحاديث تقديره: بقدر رمح •

 :فوائد احلديث
وهو ابن عم  -ريض اهلل عنهما-الرد ىلع الروافض فيما يدعونه من املباينة بني أهل ابليت انلبوي وبني أكابر الصحابة؛ لقول ابن عباس  .1

 .: )وأرضاهم عندي عمر(-مصىل اهلل عليه وسل-املصطىف 

 .انليه عن نوافل الصالة املطلقة، بعد صالة الصبح، حىت ترشق الشمس وترتفع .2

 .انليه عن نوافل الصالة املطلقة بعد صالة العرص، حىت تغيب الشمس .3

اداتهم، واعداتهم، فهم من بعض األحاديث أن علة انليه يه خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا حتريم التشبه بهم وتقليدهم يف عب .4
 .وتقايلدهم

 .توكيد اخلرب بكرثة ناقليه وقوة اثلقة بهم .5

حتريم صالة انلافلة بعد صالة الفجر حىت ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صالة العرص حىت تغرب الشمس إال ما هل سبب كتحية املسجد  .6
 .وسنة الوضوء

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه 1381كر، دمشق، ، دار الف1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تنبيه األفهام  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3081) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلني اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . ما بني الوىرِك، وأسفل األضالع، وهما خارصتانخمترًصا : يعين: واضًعا يده ىلع خارصته، اْو يديه ىلع خارصتيه، واخلارصة من اإلنسان يه •

 .الرجل : ال مفهوم هل، فاملرأة مثله •

 :فوائد احلديث
 .انليه أن يصيل املصيلِّ واضًعا يده ىلع خارصته، ويه ما بني رأس الوىرِك، وأسفل األضالع .1

 .ةاحلكمة يف انليّه هو االبتعاد عن ُمشابهة ايلهود؛ فإنههم يضعون أيديهم ىلع خوارصهم يف الصال .2

، فهم وقيل: احلكمة أنهه فعل املتكربين، وال منافاة، فإنه من طبيعة ايلهود الكرب، واحتقار انلاس، وال يرون شعبًا، وال جنًسا أفضل منهم .3
 .يقولون: إنههم شعب اهلل املختار

ِّاًل بعيدً -تعاىل-املطلوب يف الصالة اخلشوع واخلضوع؛ ألنه املصيل واقف بني يدي اهلل  .4  .ا عن صفات املتكربين وسيماهم، متذل

 .منهم الواجُب ابلعد عن مشابهة أهل الضالل؛ سواء أكان هذا التشبه مما خُيرج من امللة، أو اكن يفيض إىل املعصية؛ فإنه من تشبه بقوم، فهو .5

 .مجهور العلماء محلوا انليه ىلع اتلزنيه، قالوا: ألنهه ال يعود ىلع الصالة ببطالن .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح ابلخاري، حتقيق:  1423، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، 5ن بلوغ املرام، لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، طتوضيح األحاكم مِ 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 1432، دار ابن اجلوزي، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، فؤاد 
 .ه

   (10874) الرقم املوحد:

أن يصِّل  -سلمصىل اهلل عليه و-نىه انلِب 
  الرجل َمترصا

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 
mengatakan, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- melarang seseorang salat dengan 

berkacak pinggang." (Sahih Bukhari) 

 :احلديث .995
-نَه انليب »، قال: -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ا أن يصيل -صىل اهلل عليه وسلم  .«الرهُجُل خُمْتىرِصً

** 

995. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan, 

"Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang seseorang 

ṣalat dengan berkacak pinggang." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن يصيل املرء وهو  -صىل اهلل عليه وسلم- انليب نَه
 .جاعل يده ىلع خارصته

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang seseorang 

ṣalat sedang ia meletakkan tangannya di pinggangnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < ابليوع املحرمة اتلصنيف:

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
  ركبان، وأن يبيع حاَض لادتتلىق ال

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang mencegat rombongan dagang 

(sebelum sampai di pasar) dan (beliau juga 
melarang) orang setempat (kota) 

menjualkan barang orang pedalaman 
(desa). 

 :احلديث .996
نَه »ال: ق -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

ْكبىاُن،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  أن ُتتىلىىقه الرُّ
وأن يبيع حارٌض بِلىاٍد، قال: فقلت البن عباس: ما قوهل 

اًرا  «.حارٌض بِلىاٍد؟ قال: ال يكون هل ِسْمسى

** 

996. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

mencegat rombongan dagang (sebelum sampai di 

pasar) dan (beliau juga melarang) orang setempat 

(kota) menjualkan barang orang pedalaman (desa)." Ia 

(perawai) berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 

"Apakah maksud sabda beliau, "Janganlah orang 

setempat (kota) menjualkan barang orang pedalaman 

(desa)?" Ibnu Abbas menjawab, "Janganlah ada yang 

menjadi makelar (calo) baginya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث ينَه انليب 
عن أنواع من ابليع املحرم، ملا فيها من األرضار 
العائدة ىلع ابلائع أو املشرتي أو غريهما: أواًل: انليه 
عن تلىق القادمني بليع سلعهم من طعام وحيوان، 
فيقصدهم قبل أن يصلوا إىل السوق، فيشرتي منهم 
لىبىهْم، فلجهلهم بالسعر، ربما غبنهم يف بيعهم،  جى

وْوا ألجله  وحرمهم من بايق رزقهم اذلي تعبوا فيه وىطى
املفازات، وجتشموا املخاطر، فصار طعمة باردة ملن لم 
يكد فيه. ثانًيا: أن حيمل ابلدوي أو القروي متاعه 
إىل ابلِل يلبيعه بسعِر يوِمه ويرجع أو بالسعر اذلي 
حيتاجه ويكفيه فيأتيه ابلِليُّ فيقول: ضعه عندي 

وذلك إرضار بأهل ألبيعه ىلع اتلدريج بزيادة سعر، 
ابلِل. فجاءت الرشيعة حبفظ حق ابلائع الغريب عن 

 .ابلِل وحبفظ حق أهل ابلِل

** 

Dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang beberapa bentuk jual-beli yang diharamkan 

karena mengandung berbagai bahaya yang menimpa 

penjual, pembeli atau selain keduanya. Pertama: 

larangan mencegat orang-orang yang datang 

membawa barang-barang mereka berupa makanan 

dan binatang. Lalu menemui mereka sebelum sampai 

ke pasar kemudian membeli barang-barang bawaan 

mereka. Karena ketidaktahuan mereka terhadap 

harga, memungkinkan terjadinya penipuan dalam jual-

beli mereka, dan terhalangnya mereka dari sisa rezeki 

mereka, di mana mereka bersusah payah dalam 

mencari rezeki ini dan menempuh gurun pasir demi 

rezeki, serta mereka menanggung berbagai mara 

bahaya, lalu menjadi umpan jinak bagi orang yang tidak 

bersusah payah dalam mencarinya. Kedua: orang 

Badui atau orang desa membawa barang-barangnya 

ke suatu kota untuk dijual dengan harga hari itu lalu dia 

kembali pulang, atau dengan harga yang dia butuhkan 

dan cukup (sesuai) baginya. Lantas datanglah 

penduduk kota lalu berkata, "Taruhlah barang itu 

padaku untuk aku jual secara berangsur-angsur 

dengan tambahan harga." Tentu saja itu 

membahayakan penduduk kota. Karena itu, syariat 

datang untuk menjaga hak penjual yang jauh dari kota 

dan menjaga hak penduduk kota. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أن نتلىق الركبان : أن نستقبل اذلين حيملون املتاع إىل ابلِل لالشرتاء منهم قبل وصوهلم األسواق ومعرفة األسعار •

ادي نسبة إىل ابلادية.واملراد به ما قوهل حارض بلاد؟ : الراوي يسأل شيخه الصحايب: ما معىن قوهل: "حارض بلاد؟" واحلارض: هو ابلِلي املقيم، وابل •
 .القادم بليع سلعته بسعر وقتها، سواء أكان بدويا أم حرضياً، فيقصده احلارض يلبيع هل سلعته بأىلغ من سعرها لو اكنت مع صاحبها

 .السمسار : متويل ابليع والرشاء لغريه وهو ادلالل •

 :فوائد احلديث
قل انليه عن تلىق القادمني، بليع سلعتهم، والرشاء منهم، قبل أن يصلوا إىل السوق، واحلكمة يف انليه ئلال خيدعوا، فتشرتى منهم سلعهم بأ .1

 .من قيمتها بكثري

 .انليه عن بيع احلارض للبادي .2

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10د صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حمم
ه. خالصة الالكم رشح 1381، دار الفكر، دمشق، 1ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

ألحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين م. عمدة ا1992 - ـه 1412عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز انلجدي، الطبعة: اثلانية، 
 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. 1422جاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انل1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (5847) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
ُت  اليوَِصاِل. قالوا: إنك تواصل؟ قال: إين لَسي

ىَق  سي
ُ
َعُم وَأ طي

ُ
، إين أ  َكَهييئَتُِكمي

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang puasa wishal (puasa terus 

menerus tanpa berbuka). Orang-orang 
berkata: “Namun, bukankah anda 
melakukan puasa wishal?”. Beliau 

bersabda: “Sungguh aku tidak sama seperti 
keadaan kalian, karena aku diberi makan 

dan minum.” 

 :احلديث .997
نَه »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

اِل، قالوا:  -صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل عن الْوِصى
ُم  ْطعى

ُ
يْئىِتُكْم، إين أ هى ىْسُت كى إنك تواصل؟ قال: إين ل

ْسىقى 
ُ
ريض اهلل -ويف رواية أيب سعيد اخلدري «.  وىأ

رِ »: -عنه حى يُُّكْم أراد أن يواصل فليواصل إىل السه
ى
 «.فىأ

** 

997. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu `Anhuma secara 

marfu`, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang puasa wishal (puasa terus menerus tanpa 

berbuka). Orang-orang berkata: “Namun, bukankah 

anda melakukan puasa wishal?”. Beliau bersabda: 

“Sungguh aku tidak sama seperti keadaan kalian, 

karena aku diberi makan dan minum”. “Maka siapa saja 

dari kalian yang ingin melanjutkan puasa maka 

hendaklah dia melanjutkannya hingga waktu sahur.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أصحابه عن  -صىل اهلل عليه وسلم- نَه انليب
اِل رمحة بهم وإشفاقاً عليهم، ولكن الصحابة  الْوِصى
ملحبتهم للفضل وحرصهم ىلع ما يقرب من اهلل رغبوا 
اِل تأسياً بانليب يف كونه يواصل وقالوا: إنك  يف الْوِصى
تواصل، فأخربهم بأنه هل ُمطِعم يطعمه وساق يسقيه 

، ولكن من أراد بما يعوضه عن الطعام والرشاب
ِر. فالرشيعة  حى منكم الوصال، فله أن يواصل إىل السه
نىتى فيها وال مشقة، وال  ة ال عى اإلسالمية سمحة ُميىرسه
ٌغلُوُّ وال تعمق؛ ألن يف ذلك تعذيباً للنفس وإرهاقاً 
هلا، واَّللى ال يكلف نفساً إال وسعها. وألن اتليسري 

وامللل، وفيه والتسهيل أبىق للعمل وأسلم من السأم 
العدل اذلي وضعه اهلل يف األرض، وهو إعطاء اهلل ما 
طلبه من العبادة، وإعطاء انلفس حاجتها من 

 .مقوماتها

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang para 

sahabatnya dari melakukan puasa wishal sebagai 

bentuk kasih sayang terhadap mereka. Akan tetapi 

karena kecintaan para sahabat untuk melakukan 

keutamaan serta perhatian mereka yang sangat besar 

terhadap apa yang dapat mendekatkan diri kepada 

Allah, mereka bersemangat dalam melakukan puasa 

wishal mengikuti Nabi karena beliaupun melakukan 

puasa wishal, mereka berkata: “Anda juga melakukan 

puasa wishal”. Lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya diberi 

makan dan minum yang menggantikannya dari 

makanan dan minuman. Namun, bagi siapa saja dari 

kalian yang ingin melakukan puasa wishal, maka 

dibolehkan baginya hingga waktu (makan) sahur. 

Syari`at Islam adalah syari`at yang toleran dan mudah, 

tidak ada kesukaran dan ghuluw (berlebihan) di 

dalamnya; karena hal tersebut adalah suatu bentuk 

siksaan dan beban bagi jiwa seseorang, dan Allah tidak 

membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dan juga karena kemudahan itu 

lebih melanggengkan dalam pengamalan dan lebih 

selamat dari kebosanan dan kejenuhan. Didalamnya 

terdapat keadilan yang Allah letakkan diatas bumi, 

yaitu mempersembahkan kepada Allah apa yang 

diwajibkan-Nya dari berbagai peribadatan dan 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما يكره للصائم اتلصنيف:
  شمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصومالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < ال

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ال : وصال الصائم بني يومني ال يفطر بينهما •  .الوِصى

 .كهيئتكم : كصفتكم •

ْسىقى : والُمطعم والُمسيق هل هو: اهلل  •
ُ
ُم وىأ ْطعى

ُ
هل من قوة الطاعم والشارب؛ الستغنائه  -تعاىل-، واملراد بالطعم والسيق: ما يعطيه اهلل -تعاىل-إين أ

 .عن الطعام والرشاب بما يف قلبه من ذكر اهلل تعاىل واألنس بمناجاته، وفيه بيان الفرق بينه وبينهم

ر : آخر  • حى  .الليلالسه

 :فوائد احلديث
 .اتلحذير من املواصلة يف الصوم إىل ما بعد السحر؛ ملا فيه من الرضر احلاصل أو املتوقع .1

ِر ملن قدر عليه، وتركه أوىل .2 حى اِل إىل السه  .جواز الْوِصى

م عليهم ما يرضهم .3  .رمحة الشارع احلكيم الرحيم باألمة، إذ حره

 .يلل خصوصية احلكم بهحىت يقوم د -صىل اهلل عليه وسلم-األصل اتلأيس بانليب  .4

ال من خصائص انليب  .5  .-صىل اهلل عليه وسلم-الوِصى

 .أن الصحابة اكنوا يرجعون إىل فعله املعلوم صفته ويبادرون إىل اتلأيس به إاله فيما نهاهم عنه .6

 .ىلع اخلري -حرص الصحابة ـريض اهلل عنهم .7

 . لفرق بينه وبينهم لزيادوا طمأنينة يف احلكم، حيث بني للصحابة سبب ا-صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .8

 .أن غروب الشمس وقت لإلفطار، وال حيصل به اإلفطار، وإال ملا اكن للوصال معىن إذا صار مفطراً بغروب الشمس .9

 املراجع:املصادر و

ه. 1408الطبعة اثلانية،  عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة،
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش

. تنبيه األفهام رشح عمدة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم: نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش1426
ه. خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، 1412فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 
ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء 1422دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –الرتاث العريب 
   (4524) الرقم املوحد:

memberikan kepada jiwa segala macam kebutuhannya 

mencakup berbagai penopangnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم املولود اتلصنيف:
  داب < فقه األخالق < األخالق اذلميمةالفضائل واآل

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
عر وترك بعضه • لْق بعض الشه ع : حى زى  .القى

 :فوائد احلديث
 .انليه عن حلق بعض الرأس وترك بعضه .1

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد  1430ن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: محد ب

سني الفحل، يا بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .ه 1426 ـه   رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1428الطبعة: األوىل، 

   (8914) الرقم املوحد:

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
  الَقَزع

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang qaza' (mencukur sebagian kepala 

dan membiarkan sebagian lainnya). 

 :احلديث .998
، قال: نَه رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

زىع. -يه وسلمصىل اهلل عل-  عن القى

** 

998. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan 

sebagian lainnya). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نَه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حيلق بعض رأس 
 .الصيب ويرتك بعض، وهو اعم يف لك أحد

** 

Nabi Muhamamd -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang mencukur sebagian rambut bayi dan 

membiarkan sebagian lainnya. Ini bersifat umum pada 

setiap individu. Syarah Riyadhish Shalihin, karya Ibnu 

Utsaimin, (6/382). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما حيرم ىلع الصائم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
تَِماِل صوم يومني: الفطر  وانلحر، وعن اشي

اءِ، وأن حَييَتِِبَ الربُجل يف اثلوب الواحد، وعن  مب الصب
 الصًلة بعد الصبح والعرص

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang puasa pada dua hari, yaitu hari 
raya idulfitri dan hari raya idul adha; juga 

(melarang) menutupi seluruh badan 
dengan satu kain (tanpa ada celah untuk 
tangan); dan duduk dengan menegakkan 

lutut sambil menutup punggung dan badan 
dengan satu pakaian; serta beliau juga 
melarang salat setelah subuh dan asar 

 :احلديث .999
نَه »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

عن صوم يومني:  -صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْتىيِبى  اِء، وأن حيى مه اِل الصه الفطر وانلحر، وعن اْشِتمى
الرجل يف اثلوب الواحد، وعن الصالة بعد الصبح 

 .«والعرص

** 

999. Hadis: 

Dari Abu Sa'id al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū': "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang puasa pada dua hari, yaitu hari raya idulfitri 

dan hari raya idul adha; juga (melarang) menutupi 

seluruh badan dengan satu kain (tanpa ada celah untuk 

tangan); dan duduk dengan menegakkan lutut sambil 

menutup punggung dan badan dengan satu pakaian; 

serta beliau juga melarang salat setelah subuh dan 

asar." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث،  -صىل اهلل عليه وسلم-نَه انليب 
عن صيام يومني، وعن لبستني، وعن صالتني. فأما 

نلحر، ايلومان املحرم صومهما، فيوم الفطر، ويوم ا
وحكمة حتريم الصيام فيهما أنه ال يناسب الصوم يف 
اِء،  مه يوم األكل والرسور. وأما اللبستان، فاشتمال الصه
وااِلْحِتبىاء بثوب واحد، وهو أن يقعد الرجل ىلع إيلتيه 
وينصب ساقيه ويشدهما بيديه أو بثوب واحد، وأما 
اشتمال الصماء فهو أن يرتدي الرجل ثوًبا ليس هل 

فذ، وقد قُيد يف رواية ابلخاري: " إذا لم يكن ىلع منا
فرجه منه يشء".  وأما الصالتان، فالصالة بعد صالة 
الصبح، والصالة بعد صالة العرص؛ لسد اذلريعة عن 
التشبه بالكفار اذلين يسجدون للشمس عند 
طلوعها وعند غروبها، ولكن جيوز أن يصيل فيهما 

 .األسبابالفريضة إذا لم يصلها وكذلك ذوات 

** 

Dalam hadis ini Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang puasa dua hari, dua pakaian dan dua 

salat. Adapun dua hari yang diharamkan berpuasa 

yaitu hari raya idulfitri dan hari raya qurban. Hikmah 

diharamkannya puasa di kedua hari itu karena puasa 

tidak sesuai pada hari (untuk) makan-makan dan 

bersenang-senang. Adapun dua cara berpakaian, yaitu 

menutupi seluruh badan dengan satu kain tanpa 

mengeluarkan tangan dan duduk dengan menegakkan 

lutut dan menutup punggung dan lutut hanya dengan 

satu kain. Dalam riwayat Bukhari diberi batasan, "Jika 

di atas kemaluannya tidak ada (penutup) apapun." 

Sedangkan dua salat, yaitu salat setelah ṣubuh dan 

salat setelah aṣar agar tidak menjadi sarana 

menyerupai orang-orang kafir yang sujud ke matahari 

saat terbit dan terbenam. Tetapi tetap dibolehkan 

melaksanakan salat farḍu di kedua waktu itu jika belum 

melaksanakannya. Demikian juga salat yang ada 

sebabnya. 
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 :معاين املفردات
 .الفطر وانلحر : أي: يويم عيد الفطر وانلحر •

 .اثلوب الواحد : أي: اذلي ليس عليه غريه •

 .يقعد الرجل ىلع إيلتيه وينصب ساقيه ويشدهما بيديه أو بثوب واحداالْحِتبىاء : هو أن  •

اء : هو أن يرتدي الرجل ثوًبا ليس هل منافذ • مه  .الصه

 :فوائد احلديث
 .انليه عن هذه األشياء األربعة اليت جاء بها احلديث .1

 .انليه عن صيام العيدين، وعن الصالة بعد الصبح والعرص، من باب اتلحريم .2

 .ة، ما لم تنكشف معه العورة فيحرمانليه عن اللبستني، للكراه .3

 .انليه عن اتلطوع بالصالة بعد صاليت الظهر والعرص، مالم تكن من ذوات األسباب، كتحية املسجد وحنوها .4

 .مرااعة الشارع مصالح العباد يف لك يشء .5

 .احلكمة يف الترشيع اإلساليم .6

 .ىلع ابلعد عن مشابهة الكفار -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .7

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
لعارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة ا

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة1426
بن إسماعيل  ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: 1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

   (4523) الرقم املوحد:
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هذا يشء كتبه اهلل ىلع بنات آدم، افعِّل ما يفعل 
  احلاج غري أن ال تطويف باليت حىت تطهري

Ini adalah perkara yang telah Allah 
tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu 
Adam. Lakukan apa yang dilakukan orang 

yang haji, hanya saja jangan tawaf di 
Baitullah sampai engkau suci 

 :احلديث .1000
قالت: خرجنا مع رسول  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ال نىْذُكُر إال احلج، حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ِمثُْت، فدخل يلعه رسول اهلل  طى ِف فى صىل اهلل -ِجئْنىا ِسى

فقلت: « ما ُيبِْكيك؟»وأنا أبِْكي، فقال:  -عليه وسلم
ام، قال: واهلل، لوىِدْدُت أينه  ما لك؟ » لم أُكن خرجت العى

لهِك نىِفْسِت؟ تىبه اهلل »قلت: نعم، قال: « لىعى هذا يشء كى
ىلع بنات آدم، افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تىُطويف 

ا قدمت مكة، قال « بابليت حىت تىْطُهري قالت: فلمه
ألصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

لُوها ُعمرة» له « اْجعى  انلاس إال من اكن معه فأحى
ْدي، قالت: فاكن الهىْدي مع انليب  صىل اهلل عليه -الهى

لُّوا حني  -وسلم ة، ثم أهى ارى وأيب بكر وعمر وذىوِي اليىسى
ين  رى هىْرت، فأمى ا اكن يوم انلهحر طى راُحوا، قالت: فلمه

فىْضُت، قالت:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ى
فىأ

تِيىنىا بِلىحم بى 
ُ
ى رسول فىأ ْهدى

ى
ر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أ قى

ا  -صىل اهلل  عليه وسلم-اهلل  ائه ابلقر، فلمه عن نِسى
اكنت يللة احلىْصبىِة، قلت: يا رسول اهلل، يرجع انلاس 
ة؟ قالت: فأمر عبد الرمحن  حبجة وُعمرة وأرجع حِبىجه
ىِله، قالت: فإين ألْذُكر،  رْدىفىيِن ىلع مجى

ى
بن أيب بكر، فىأ

ُس فيُِصيب وْجيِه وأن ْنعى
ى
ن، أ ِديثىُة السِّ ارية حى ا جى

ْهلىلُْت منها 
ى
ة الرهْحل، حىت ِجئْنىا إىل اتلهنِْعيم، فىأ ُمؤِْخرى
ُروا ة انلاس اليت اْعتىمى  .بُِعْمرة؛ جزاء بُِعْمرى

** 

1000. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Kami 

berangkat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, kami tidak mengingat selain untuk menunaikan 

haji, sampai kami tiba di Sarif. Lalu aku haid. Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk menemuiku 

sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, 

"Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab, 

"Demi Allah, sungguh aku ingin seandainya aku tidak 

ikut berangkat di tahun ini." Beliau bertanya, "Apa yang 

terjadi denganmu? Apakah engkau datang bulan?" Aku 

menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Ini adalah perkara 

yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak 

cucu Adam. Lakukan apa yang dilakukan orang yang 

haji, hanya saja jangan tawaf di Baitullah sampai 

engkau suci." Aisyah menuturkan, "Manakala aku tiba 

di Makkah, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda pada sahabat-sahabat beliau, "Ubahlah 

(manasik kalian) menjadi umrah." Maka orang-orang 

bertahalul kecuali orang yang membawa hewan 

kurban. Saat itu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membawa hewan kurban, demikian juga Abu Bakar, 

Umar dan orang-orang yang berharta. Kemudian 

mereka berihram untuk manasik haji ketika berangkat 

(ke Mina). Ketika tiba hari Nahr (10 Zulhijah) aku suci. 

Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkanku untuk tawaf ifadah. Lalu kami diberi 

daging sapi, aku bertanya, "Daging apa ini?" Mereka 

menjawab, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkurban sapi untuk istri-istri beliau. Di malam haṣbah 

aku berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang pulang 

membawa haji dan umrah sementara aku pulang 

hanya membawa haji." Ia menuturkan, lantas 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintah 

Abdurrahman bin Abu Bakar (menemaniku). Lalu ia 

memboncengkanku di atas untanya. Sungguh aku 

masih ingat, ketika itu aku seorang wanita muda, aku 

mengantuk sehingga ujung pelana unta mengenai 

wajahku. Sampai kami tiba di Tan'im, aku berihram 

untuk umrah dari Tan'im guna menyamai umrah orang-

orang yang sudah mengerjakannya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

: "خرجنا مع -ريض اهلل عنها-معىن حديث اعئشة 
ال نىْذُكُر إال احلج".  -عليه وسلمصىل اهلل -رسول اهلل 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أي: من املدينة واكن خروجه 
نْيى من ذي الِقعدة بعد أن  بت خلمس يلاٍل بىقى يوم السى
ار إىل ذي احلليفة  صىل بها الظهر أربع ركعات، ثم سى
ىل بها العرص ركعتني.  "ال نىْذُكُر إال احلج". ويف  فىصى

احلج". لكن جاء عنها يف حديث  رواية :"ال نىرىى إال
له حبج،  له بِعمرة، ومنها من أهى آخر صحيح: "فمنها من أهى

له بِعمرة"، وىلع هذا يكون قوهلا  هى
ى
ريض -وكنت ممن أ

: "ال نىْذكر إال احلج"، وقوهلا: "ال نىرى إال -اهلل عنها
احلج" ال خيلو من األحوال اتلايلة: احلال األوىل: تريد 

احلج من حيث األصل، ال بيان نوع  بذلك فريضة
النُّسك اذلي أحرموا به. احلال اثلانية: تريد بذلك 
عند خروجهم وقبل وصوهلم إىل امليقات، وادلخول يف 
اإلحرام.  احلال اثلاثلة : تريد بذلك حال غريها من 
ِف". يعين:  الصحابة، ولم تقصد نفسها. "حىت ِجئْنىا ِسى

وضع حىت وصلوا موِضعا يُقال هل:  ُِف"، وهو مى "ِسى
ِمثُْت" يعين: حاضت  ريض اهلل -قريب من مكة. "فىطى

 -صىل اهلل عليه وسلم-. "فدخل يلعه رسول اهلل -عنها
فقلت: واهلل، لوىِدْدُت « ما ُيبِْكيك؟»وأنا أبِْكي، فقال: 

ام". ملا حصل معها ما حصل  أينه لم أُكن خرجت العى
ت  نهت أن -ريض اهلل عنها-بىكى ها لم حتج معهم وتىمى

نة؛ ظنا منها أنها ملا حاضت قد تنقطع عن  هذه السه
ما لك؟ »أعمال احلج، ويفوتها بذلك اخلري. " قال: 

لهِك نىِفْسِت؟ هذا »أي: ِحْضت . " قلت: نعم، قال: «". لىعى
نىات آدم تىبه اهلل ىلع بى أي: أن احليض أْمر «".  يشء كى

ر ومكتوب ىلع بنات آدم، فليس خ ده اًصا بك ُمقى
وليس بيدك؛ فال دايع للباكء. "افعيل ما يفعل احلاج 
غري أن ال تىُطويف بابليت حىت تىْطُهري". فأخربها انليب 

بأن احليض ال يمنعها من  -صىل اهلل عليه وسلم-
لُّ بإحرامها، وأنها تفعل ما  امليض يف نسكها، وال خُيِ
يفعله احلاج: من الوقوف بعرفة ومىن ومزدلفة وريم 

ماروسائر أفعال احلج غري الطواف، فإنها تمتنع اجل
ا  منه حىت تىْطهر من حيضها وتغتسل.    "قالت: فلمه

** 

Makna hadis Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Kami 

berangkat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, kami tidak mengingat selain untuk haji." Yaitu 

berangkat dari Madinah. Keberangkatan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada hari Sabtu, 5 hari 

terakhir bulan Zulkaidah, setelah salat Zuhur empat 

rakaat. Kemudian beliau berjalan sampai Żul Ḥulaifah, 

lalu salat Asar dua rakaat di tempat ini. "kami tidak 

mengingat selain untuk haji". Dalam riwayat lain, "kami 

tidak melihat selain haji". Akan tetapi diriwayatkan 

darinya dalam hadis lain yang sahih, "Sebagian kami 

berihram untuk umrah dan sebagian kami berihram 

untuk haji, dan aku termasuk orang yang berihram 

untuk umrah." Berdasarkan hadis ini, ucapan Aisyah -

raḍiyallāhu 'anhā-, "Kami tidak mengingat selain untuk 

haji" dan "Kami tidak melihat selain untuk haji" tidak 

terlepas dari tiga kondisi: 1. Maksudnya kewajiban haji 

dari sisi asalnya, bukan penjelasan jenis ibadah yang 

mereka ihram dengannya. 2. Maksudnya ketika 

mereka berangkat sebelum sampai miqat dan memulai 

ihram. 3. Maksudnya, kondisi-kondisi sahabat yang 

lain, bukan dirinya. "Sampai kami tiba di Sarif", artinya 

sampai mereka tiba di satu tempat bernama Sarif. 

Sebuah tempat dekat Makkah. "Lalu aku haid", artinya 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- datang bulan. "Maka 

Rasulullah masuk menemuiku sementara aku sedang 

menangis, maka beliau bertanya, "Apa yang 

membuatmu menangis?" Aku berkata, "Demi Allah, 

aku berharap seandainya aku tidak ikut berangkat 

tahun ini." Ketika Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengalami 

apa yang ia alami tersebut, ia menangis dan berangan-

angan sekiranya ia tidak berangkat haji bersama 

mereka tahun ini; karena ia mengira ketika dirinya 

datang bulan berarti amal-amal haji terputus dan ia 

tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut. "Beliau 

bertanya, "Ada apa denganmu? Apakah engkau 

nifas?" maksudnya, datang bulan. "Aku berkata, "Ya". 

Beliau bersabda, "Ini adalah perkara yang telah Allah 

tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam." 

Artinya, haid adalah satu perkara yang telah ditetapkan 

bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Tidak hanya 

mengenaimu, dan juga bukan di bawah kendalimu, 

sehingga tidak ada alasan untuk menangis."Lakukan 

apa yang dilakukan orang yang haji, hanya saja jangan 

tawaf di Baitullah sampai engkau suci." Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memberitahu Aisyah bahwa haid 

tidak menghalanginya melanjutkan ibadahnya, tidak 

merusak ihramnya dan bahwa ia boleh melakukan apa 
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 -صىل اهلل عليه وسلم-قىدمت مكة، قال رسول اهلل 
لُوها ُعمرة»ألصحابه  صىل -تعين ملا قىِدم انليب «". اْجعى

ر من لم يسوقوا اهلدي أن  -اهلل عليه وسلم مكة أمى
عمرة، فمن أحرم باحلج ولم يكن  جيعلوا إحرامهم

ساق اهلدي فإنه يىْقلب إحرامه باحلج عمرة، فيطوف 
له من إحرامه، ويف رواية  ويسىع ويقرص، ثم هو قد حى

صىل اهلل عليه -أخرى ملسلم: "فأمرنا رسول اهلل 
له منها من لم يكن معه هدى، قال:  -وسلم ِ أن حيى

له فقلنا: ِحلُّ ماذا؟ قال: "احِللُّ ُُكُّ  ه".  "قالت: فأحى
ْدي، قالت: فاكن الهىْدي مع  انلاس إال من اكن معه الهى

وأيب بكر وعمر وذىِوي  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ة". تعين أن من لم يكن معه اهلدي حلُّوا من  ارى اليىسى

-إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا وقرصوا، وبيق انليب 
اهلل  ريض-وأبو بكر وعمر  -صىل اهلل عليه وسلم

عى اهلل عليهم بقوا  -عنهما ومن ساق اهلدي ممن وسه
ىلع إحرامهم؛ ألنهم ساقوا اهلدي ومن ساق اهلدي لم 

ز هل فسخ إحرامه إىل عمرة؛ لقوهل  صىل اهلل عليه -جيى
ْدي، لفعلت مثل اذلي -وسلم : "لوال أين ُسْقُت الهى

لُّوا حني راُحوا". تعين أن  ْرتُكم به". "قالت: ثم أهى أمى
ذلين طافوا وسعوا وقرصوا، أهلوا باحلج حني راُحوا ا

إىل مىن وذلك يوم الرتوية، وهو ايلوم اثلامن من ذي 
ْرت". أي: أنها  هى ا اكن يوم انلهحر طى احِلجة.   "قالت: فلمه
هىرت من حيضها يوم انلحر، وهو يوم العارش من  طى
ين  رى ة، ُسيم بذلك؛ نلىحر األضايح فيه. "فأمى ِذي احِلجه

فىْضُت".   أي:  -صىل اهلل عليه وسلم-سول اهلل ر
ى
فىأ

هىرت من حيضها  يوم  -ريض اهلل عنها-بعد أن طى
رىها انليب  بأداء  -صىل اهلل عليه وسلم-انلهحر أمى

ر،  تِيىنىا بِلىحم بىقى
ُ
عىلت.  "قالت: فىأ فى طواف اإلفاضة فى

رسل هلا وملن معها من النساء 
ُ
فقلت: ما هذا؟". يعين: أ

ى رسول اهلل حلم بق ْهدى
ى
ألت عنه. "فقالوا: أ ر، ثم إنها سى

ائه ابلىقر". أي: أن  -صىل اهلل  عليه وسلم- عن نِسى
ىر عن لك واحدة من  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  حنى

ا اكنت  ا اكنت يللة احلىْصبىِة". يعين لمه نسائه بقرة. "فلمه
يللة الزنول من مىن، ويه الليلة اليت بعد أيام 

روا من مىن فزنلوا الترشي ق وسميت بذلك؛ ألنهم نىفى

yang dilakukan orang yang berhaji, seperti wuquf di 

Arafah, Mina, Muzdalifah, melempar jumrah dan amal-

amal haji lainnya. Selain tawaf, di mana ia tidak boleh 

mengerjakannya sebelum suci dari haid dan mandi. 

Aisyah menuturkan, "Manakala aku tiba di Makkah, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

kepada sahabat-sahabat beliau, "Ubahlah (ibadah 

kalian) menjadi umrah." Maksudnya, manakala 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tiba di Makkah, 

beliau memerintah orang-orang yang tidak membawa 

hewan kurban supaya mengubah ihram mereka 

menjadi umrah. Siapa yang berihram haji dan tidak 

membawa hewan kurban, hendaknya ia mengubah 

ihram hajinya menjadi umrah. Sehingga ia melakukan 

tawaf, sai dan memendekkan rambut, maka ia telah 

halal dari ihramnya. Dalam riwayat Muslim, “Lantas 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

siapa di antara kami yang tidak membawa hewan 

kurban maka hendaknya dia bertahalul. Kami bertanya, 

“Tahalul apa?” Beliau menjawab, “Tahalul semuanya. 

"Ia berkata, “Maka orang-orang bertahalul kecuali 

orang yang membawa hewan kurban. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- membawa hewan kurban, juga Abu 

Bakar, Umar dan orang-orang yang berharta.” 

Maksudnya, orang yang tidak membawa hewan kurban 

bertahalul (halal) dari ihramnya setelah mereka 

melakukan tawaf, sai dan memendekkan rambut. 

Sedangkan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu 

Bakar, Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- dan orang yang 

membawa hewan kurban yang Allah beri kelonggaran 

rezeki tetap berada dalam ihram mereka. Karena 

mereka membawa hewan kurban, dan siapa yang 

membawa hewan kurban, maka ia tidak boleh 

mengubah ihramnya menjadi umrah. Berdasarkan 

sabda Nabi –ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, “Seandainya 

aku tidak membawa hewan kurban pasti aku 

melakukan seperti yang aku perintahkan kepada 

kalian.” “Ia berkata, “Kemudian mereka berihram untuk 

haji ketika berangkat (ke Mina).” Maksudnya, orang-

orang yang tawaf, sai dan memendekkan rambut 

tersebut berihram haji ketika mereka berangkat ke 

Mina, yakni pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijah. Dia 

berkata, “Ketika tiba hari Nahr aku suci.” Maksudnya, 

Aisyah suci dari haidnya di hari Nahr, yakni tanggal 10 

Zulhijah. Dinamakan hari Nahr karena di hari tersebut 

hewan-hewan kurban dinahr (disembelih).“Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkanku tawaf ifāḍah”, yakni setelah Aisyah –

raḍiyallāhu 'anhā- suci dari haidnya di hari Nahr, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahnya 
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ب وباتوا به، ويف ابلخاري : "أن انليب  صه صىل -يف الُمحى
ب، ثم رِكبى إىل  -اهلل عليه وسلم ةً يف الُمحصه رقىد رقْدى

ابليت فطاف به". "قلت: يا رسول اهلل، يرجع انلاس 
ة؟". أي يرجعون حبج منفرد  ة وُعمرة وأرجع حِبىجه حِبىجه

رة منفردة؛ ألنهم اكنوا متمتعني، وأرجع أنا وليس وعم
يل عمرة منفردة؛ ألنها اكنت قارنة، والعمرة يف القران 
داخلة يف احلج بانلية، ويف رواية ملسلم "أيرجع انلاس 
بأجرين وأرجع بأجر؟"، فيه أرادت أن يكون هلا 
عمرة منفردة عن احلج، كما حصل لسائر أمهات 

حابة اذلين فسخوا احلج إىل املؤمنني وغريهن من الص
العمرة، وأتموا العمرة وحتللوا منها قبل يوم الرتوية، 
ثم أحرموا باحلج من مكة يوم الرتوية، فحصل هلم 
عمرة منفردة وحجة منفردة، وأما اعئشة فإنما حصل 

-هلا عمرة مندرجة يف حجة بالقران، فقال هلا انليب 
ك يوم انلفر يسعك طواف -صىل اهلل عليه وسلم

حلجك وعمرتك، أي: وقد تما وحسبا لك مجيعا، 
فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل بلايق انلاس. 
فىيِن ىلع  رْدى

ى
"قالت: فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر، فىأ

ىِله". أي : أن انليب  أمر  -صىل اهلل عليه وسلم-مجى
 -ريض اهلل عنهما-أخاها عبد الرمحن بن أيب بكر 

نِْعيم؛ تلأيت منه بعمرة، حىت بأن خيرج بها إىل اتله 
 -ريض اهلل عنه-تكون مثل بقية انلاس، فأردفىها 

لفه كما يف رواية مسلم األخرى.   "قالت: فإين  خى
ُس فُيِصيب  ْنعى

ى
ن، أ ِديثىُة السِّ ارية حى ألْذُكر، وأنا جى

ة الرهْحل". أي: عندما أردفها عبد الرمحن  وْجيِه ُمؤِْخرى
خلفه، وسار بها إىل  -هريض اهلل عن-بن أيب بكر 

ة  اتلنعيم اكنت تىنْعىس حىت أنها رأسها يسقط من ِشده
انلُّعاس، فيرضب يف مؤخرة الرهْحل.       "حىت ِجئْنىا إىل 
ة انلاس اليت  ْهلىلُْت منها بُِعْمرة؛ جزاء بُِعْمرى

ى
اتلهنِْعيم، فىأ

ُروا". أي ملا وصال إىل اتلنعيم، أهلت  ريض اهلل -اْعتىمى
بعمرة مستقلة بأعماهلا مقام عمرة انلاس اليت  -عنها

-اعتمروها أوال. ويف رواية يف الصحيحني أن انليب 
قال هلا بعد أن أدهت العمرة :  -صىل اهلل عليه وسلم

"هذه ماكن عمرتك" أي: هذه العمرة ماكن العمرة 

mengerjakan tawaf ifāḍah. Ia pun melaksanakannya. 

Dia berkata, “Lalu kami diberi daging sapi. Aku berkata, 

"Daging apa ini?" Maksudnya, ia dan kaum wanita yang 

bersamanya mendapatkan kiriman daging sapi, 

kemudian ia bertanya tentang asal daging ini. “Mereka 

menjawab, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkurban sapi untuk istri-istri beliau.” Maksudnya, 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyembelih untuk 

setiap istri-istri beliau satu ekor sapi. “Di malam 

Ḥaṣbah”, yakni ketika tiba malam turun dari Mina, yaitu 

malam setelah hari-hari Tasyriq. Dinamakan malam 

Ḥaṣbah, karena mereka meninggalkan mina lalu 

singgah di Al-Muḥaṣṣab dan bermalam di tempat ini. 

Dalam riwayat Bukhari, “Bahwa Nabi –ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tidur sebentar di Al-Muḥaṣṣab, kemudian 

naik kendaraan menuju Baitullah lalu mengerjakan 

tawaf.” “Aku berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang 

pulang pulang membawa haji dan umrah, sementara 

aku pulang hanya membawa haji." Maksudnya, mereka 

pulang membawa haji tersendiri dan umrah tersendiri, 

karena mereka melakukan haji Tamattu`, sementara 

aku pulang tanpa membawa umrah yang dikerjakan 

terpisah, karena ia melakukan haji Qiran. Umrah dalam 

haji Qiran masuk jadi satu dalam haji. Dalam riwayat 

Muslim, “Apakah orang-orang pulang dengan 

membawa dua pahala, sedangkan aku hanya satu 

pahala?” Maksudnya, ia ingin memiliki umrah yang 

dikerjakan terpisah dari haji sebagaimana dilakukan 

para Ummahatul Mukminin lainnya dan para sahabat 

yang mengubah haji menjadi umrah, di mana mereka 

menyelesaikan umrah dan tahalul sebelum hari 

Tarwiyah, kemudian mereka ihram haji dari Makkah di 

hari Tarwiyah. Sehingga mereka memperoleh umrah 

dan haji yang dikerjakan sendiri-sendiri. Sedangkan 

Aisyah hanya memiliki umrah yang masuk dalam haji 

karena memang digabungkan (haji Qiran). Maka Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepadanya di 

hari Nafar, “tawafmu cukup untuk haji dan umrahmu.” 

Artinya, kedua ibadah itu telah sempurna dan 

mencukupimu. Namun ia enggan dan tetap 

menginginkan umrah yang dikerjakan sendiri 

sebagaimana yang diperoleh orang lain. “Ia 

menuturkan, "lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintah Abdurrahman bin Abu Bakar 

(menemaniku). Lalu ia memboncengku di atas 

untanya.” Artinya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan saudara Aisyah, yakni Abdurrahman 

bin Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhumā- keluar 

bersamanya ke Tan'im supaya Aisyah bisa 

menunaikan umrah dari tempat ini. Sehingga ia seperti 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ج والعمرة < صفة احلجالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احل اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُمرُّ ب • دِّ احلىرم من جهة اتلهنعيم بنحو عرش كيلو مرتات، وعن املسجد احلرام بثمانية عرش كيلو مرت، يى ِف : هو واٍد يبُعد عن حى ه طريق )مكة ِسى

ر الظهران(، وهو ما يُعرف اآلن بانلوهارية املدينة(، فهو بني  .مكة وبني وادي اجلىموم )مى

ِمثْت : ِحْضت •  .طى

نهيْت •  .وىِدْدُت : تىمى

 .نىِفْسِت : ِحْضت •

ة : الِغىن • ارى  .اليىسى

لُّوا : رفعوا أصواتهم باتلهلِبيىة •  .أهى

ة، ُسيم بذلك؛ نلىحر األضايح •  .فيه يوم انلهحر : هو يوم العارش من ِذي احلِجه

واف بابليت • فىْضُت : يعيِن دىفعت للطه
ى
ين فأ رى  .فأمى

صه  • ب عند انرصافهم من مىن إىل  مكة، واتلهْحِصيُب: إقامتهم بالُمحى صه ْعب اذلي يللة احلىْصبىة : يِهى اللهيلة اليت يزنل انلاس فيها الُمحى ب، وهو الشِّ
ح  .خمرجه إىِل األْبطى

ة الرهْحل : اخلىشبة اليت • ىستند إيلها الراكب، ويه حنو ثليث اذلراع.والرهْحل: ما يُوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب عليهُمؤِْخرى  . تكون يف آخر الرهْحل، ي

. وهذا اكن فيما مىض، أما اآلن -ريض اهلل تعاىل عنها-اتلهنِْعيم : موضع قريب من مكة، وهو أقرب أطراف احِلل إىل مكة، وفيه مسجد اعئشة  •
 .يوت مكة وجتاوزته، حىت صار اتلنعيم داخل مكة، لكنه من احِللِّ فقد اتصلت به ب

ل: رفع الصوت باتلهلبية • ْهلىلُْت : اإلْهالى
ى
 .أ

اليت كنت تريدين حصوهلا منفردة غري مندرجة مع 
 .م بهااحلج، فمنعك احليض من القيا

orang lainnya. Maka Abdurrahman -raḍiyallāhu 'anhu- 

memboncengkan Aisyah di belakangnya, 

sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim yang 

lain. “Ia menuturkan, “Sungguh aku masih ingat, ketika 

itu aku seorang wanita muda, aku mengantuk sehingga 

ujung pelana unta mengenai wajahku.” Yakni, ketika 

Abdurrahman bin Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhumā- 

membonceng Aisyah di belakangnya dan berangkat 

bersamanya menuju Tan'im, Aisyah mengantuk hingga 

kepalanya tertunduk karena sangat mengantuk sampai 

terantuk ujung pelana unta. “Hingga kami tiba di 

Tan'im, dan aku berihram umrah dari Tan'im untuk 

menyamai umrah orang-orang yang sudah 

mengerjakannya.” Maksudnya, ketika keduanya tiba di 

Tan'im, Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- berihram 

melaksanakan umrah yang dikerjakan sendiri untuk 

menyamai umrah orang-orang yang telah mengerjakan 

itu terlebih dulu. Dalam riwayat lain dalam “Aṣ-

Ṣaḥīḥain” bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda kepadanya setelah ia menunaikan umrah, 

“Ini ganti umrahmu”, artinya umrah ini sebagai ganti 

umrah yang engkau ingin memperolehnya secara 

terpisah, tidak tergabung dalam haji, hanya saja haid 

menghalangimu melakukannya. 
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 :فوائد احلديث
 .مرشوعية خروج النساء للحج مىت ما توفرت رشوطه، ومنها املحرم .1

 .يوم اخلميس -صىل اهلل عليه وسلم-جواز السفر يوم السبت، واكنت أكرث أسفاره  .2

 .: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" احلديث-صىل اهلل عليه وسلم-" إذا لم يرتتب عليها حمذور رشيع، ويؤكده قوهل جواز استعمال: "لو .3

نة، ظنًّا منها أنها لن تكمل نسكها؛  -ريض اهلل عنها-حرص اعئشة  .4 ىلع إكمال الطاعة ىلع أفضل وجه، وهلذا تمنت أنها لم حتج معهم تلك السه
 .بسبب حيضها

 .يض نفاساً تسمية احل .5

اب بذكر ما اكن مثل ُمصيبته أو أشد .6 ىْسِلية الُمصى  .أنه ينبِغ ت

 ."أن دم احليض دم طبيعة ِبالف من قال أنه دىم عقوبة ُعوقبت به نساء بين إِسائيل، واحلديث يرده؛ ألنه قال: "كتبه اهلل ىلع بنات آدم .7

ائهم ال يمكن ختلُّفه .8 ر ىلع بىين آدم رجاهلم ونِسى  .حبال من األحوال أن ما قُدِّ

 .صحة مجيع أعمال احلج من احلائض وانلفساء: من الوقوف بعرفة، واملبيت بمزدلفة، وريم اجلمار، واملبيت بمىن، والسيع بني الصفا واملروة .9

ت ُمنعت من الطواف ألداء العمرة؛ فأدخلت  -ريض اهلل عنها-إدخال احلج ىلع العمرة؛ ألن اعئشة  .10 احلج ىلع أحرمت بعمرة وعندما حاضى
 .العمرة، فصارت قارنة

ث األكرب عدا الطواف بابليت .11  .أن مجيع أعمال احلج ال تُشرتط هلا الطهارة من احلىدى

: )غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري( فدل ذلك ىلع أن الطهارة -صىل اهلل عليه وسلم-اشرتاط الطهارة من احلدث األكرب للطواف؛ لقوهل  .12
 .رشط لصحة الطواف

 .ال تشرتط الطهارة لإلحرام، فيصح أن حيرم اإلنسان وهو ىلع غري طهارة، واألفضل أن يكون ىلع طهارة إن أمكن ذلك .13

 .أن احلائض ممنوعة من دخول املسجد .14

لُوها ُعمرة( واكن ذلك واجبًا ىلع الصحابة -صىل اهلل عليه وسلم-قىلْب اإلحرام باحلج إىل عمرة؛ لقوهل  .15  .يف ذلك العام -مريض اهلل عنه-: )اْجعى

ته -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .16 جه  .اكن قارنا يف حى

نوا بني احلج والُعمرة -ريض اهلل عنهم-أن أبا بىكر وعمر ومجع من الصحابة  .17 يُْسِورين منهم قىرى  .المى

مه عليه؛ لقوهلا  .18 دِّ : "أحرموا حني راُحوا"، ورواحهم اكن -عنهاريض اهلل -أن األفضل يف حق من اكن بمكة أن حُيرم باحلج يوم الرتوية وال ُيقى
 .يوم اثلامن، وهو يوم الرتوية

ر .19  .استحباب الُمبادرة بطواف اإلفاضة يوم انلهحى

يِف أمره؛ ألن اعئشة  .20 ا خى  .سألت عن اللحم اذلي أرسل هلا؛ جلهلها حباهل -ريض اهلل عنها-ال حرج يف السؤال عمه

 .جواز إهداء ابلقر .21

ت قارنة وأهدى عنها  -ريض اهلل عنها-ارن؛ ألن اعئشة وجوب الهىدي ىلع القى  .22 جه  .-عليه الصالة والسالم-حى

 .مع نسائه، فهذا من كريم خلقه، وحسن عرشته -صىل اهلل عليه وسلم-ال يلزم الزوج أن يهدي زوجته، وما فعله  .23

ب؛ لكونه أسمح خلروجه، وال عالقة هل باملنا -صىل اهلل عليه وسلم-نزوهل  .24 صه  .سك إال من جهة اتلخفيف ىلع احلجيجالُمحى

ابة ُمطيقة، وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة بذلك .25  . ديلل ىلع جواز اإلرْدىاف إذا اكنت ادله

 .جواز إردىاف الرجل املرأة إذا اكنت من حمارمه واخللوة بها .26

 .ل، سواء اكن اتلنعيم أو غريهوجوب خروج امليك ومن أخذ حكمه من مكة، إذا أراد أن حيرم بعمرة، فيخرج إىل أدىن احلِ  .27

 املراجع:املصادر و

ه. لسان العرب، 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
لصحيحني، مجال ادلين أبو الفرج عبد ه. كشف املشلك من حديث ا1414حممد بن مكرم بن منظور األنصاري، دار صادر، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

الفيويم،  الرمحن بن اجلوزي، حتقيق: يلع حسني ابلواب، انلارش: دار الوطن، الرياض. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن يلع
ملبارك بن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى، حممود حممد انلارش: املكتبة العلمية، بريوت. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد ادلين أبو السعادات ا

م.  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء 1979ه، 1399الطنايح، نرش: املكتبة العلمية، بريوت، الطبعة: 
لم، عياض بن موَس ايلحصيب السبيت، املحقق: حيىي إسماعيل، انلارش: دار ه. إكمال املعلم بفوائد مس1392الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل 1998ه، 1419الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل، 
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل 2006ه، 1427ان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليم
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ة  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح 2003ه، 1423بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى
 .ه1427رمضان، وأم إِساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد 

   (10010) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما حيرم ىلع الصائم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطه
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِهْدُت : حرضت •  .شى

 .العيد : أي: صالة العيد، ويه: صالة عيد األضىح، كما يف صحيح ابلخاري •

 .فِْطرُكْم : أي فطركم من رمضان، وهو أول يوم من شوال •

صىل اهلل عليه -هذان يومان نىه رسول اهلل 
ِرُكمي من  -وسلم عن ِصَيامِِهَما: يوم فِطي

كُ 
ي
، واْلوم اآلَخُر: تَأ لُوَن فيه من ِصَياِمُكمي

 نُُسِكُكمي 

 

Pada dua hari ini Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- melarang kita untuk 

berpuasa; hari berbuka dari puasa kalian 
(Idul Fitri) dan hari lainnya saat kalian 
makan sembelihan kalian (Idul Adha). 

 :احلديث .1001
شهدت العيد مع عن أيب عبيد، موىل ابن أزهر، قال: 

، فقال: هذان -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب 
عن  -صىل اهلل عليه وسلم-يومان نَه رسول اهلل 

صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، وايلوم اآلخر 
 تأكلون فيه من نُُسِكُكم.

** 

1001. Hadis: 

Dari Abu Ubaid, mantan budak sahaya Ibnu Azhar, ia 

berkata, "Aku menghadiri hari raya bersama Umar bin 

Al-Khathab -raḍiyallāhu 'anhu- lalu ia berkata, 'Pada 

dua hari ini Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang kita untuk berpuasa; hari berbuka dari puasa 

kalian (Idul Fitri) dan hari lainnya saat kalian makan 

sembelihan kalian (Idul Adha)"'. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

للمسلمني يومني عيدين  -عز وجل-جعل اهلل 
للمسلمني، ولك منهما مرتبط بشعرية دينية، فيوم 
عيد الفطر مرتبط بتمام الصيام، فاكن الواجب ىلع 
املسلم أن يفطر هذا ايلوم شكراً هلل عز وجل ىلع 

مام نعمة الصوم وإظهاراً نلعمة الفطر اليت أمر اهلل ت
ةى -تعاىل-بها بعد الصوم، قال  تِلُْكِملُوا الِْعده : )وى

 ) ىْشُكُرونى لهُكْم ت لىعى اُكْم وى دى ا هى ى مى ى ىلعى ُوا اَّلله ربِّ تِلُكى وى
[، وأما ايلوم اثلاين فهو يوم عيد األضىح 185]ابلقرة: 

ضايح، فإن انلاس وهو مرتبط بشعرية اهلدايا واأل
 -تعاىل-يهدون ويضحون ويظهرون شعائر اهلل 

باألكل من ذلك فوجب ىلع املسلم إفطار هذين 
 .ايلومني وحرم عليه صومهما

** 

Allah 'Azza wa Jalla menjadikan dua hari untuk kaum 

muslimin. Yaitu dua hari raya bagi kaum muslimin. 

Masing-masing hari raya ini berkaitan dengan syiar 

agama. Hari raya idul fitri berkaitan dengan 

kesempurnaan puasa. Dengan demikian, kewajiban 

seorang muslim adalah berbuka pada hari itu untuk 

bersyukur kepada Allah 'Azza wa Jalla atas 

kesempurnaan nikmat puasa dan memperlihatkan 

kenikmatan berbuka yang telah diperintahkan Allah 

setelah puasa. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Hendaklah 

kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan 

Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, 

agar kamu bersyukur." (QS.Al-Baqarah: 185). Adapun 

hari kedua adalah hari idul adha. Ini berkaitan dengan 

syiar sembelihan dan kurban. Sesungguhnya manusia 

memberikan sembelihan, berkurban dan 

memperlihatkan syiar-syiar Allah -Ta'ālā- dengan 

makan sembelihan itu. Dengan demikian, diwajibkan 

bagi orang muslim untuk berbuka di kedua hari itu dan 

diharamkan untuk berpuasa padanya. 
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ُر : أي ايلوم اثلاين، وهو العارش من ذي احلجة •  .ايلوم اآلخى

ْديُ  -تعاىل-ُكْم : ذبيحتكم اليت تتعبدون هلل نُسك •  .بها، ويه األضحية والْهى

 :فوائد احلديث
ْ عيد الفطر واألضىح .1  .حتريم صوم يىْويمى

 .أن الصوم فيهما ال ينعقد، فال يصح، سواء اكن لقضاء أو نىْفٍل أو نىْذرٍ  .2

 .الفطر أن حكمة انليه عن ذلك: األكل من النسك يف عيد األضىح، وتمزي الصوم من الفطر يف عيد .3

 .يستحب للخطيب أن يذكر يف خطبته ما يتعلق بوقته من األحاكم ويتحرى املناسبات .4

 .مرشوعية األكل من النُّسك .5

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني
، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة1426
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد 1426أيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: اإلحاكم، ت

 ـه  خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن  1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
ه.  صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق 1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

الرتاث العريب  ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء1422انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –

   (4527) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

ْمِرو بن العاص  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عى
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل: ما يثقل محله من األمتعة والعيال • ل : اثلهقى  .ثىقى

ة : اسم رجل اكن أسود يمسك دابة انليب  •  .يف القتال -ه سلمصىل اهلل علي-ِكركرى

 عباءة : كساء فيه خطوط سود •

 .غلهها : من الغلول، وهو األخذ من الغنائم قبل قسمتها ىلع وجه الرسقة •

 :فوائد احلديث
 .اخليانة يف األموال العامة من الكبائر اليت يعاقب مرتكبها يف انلار .1

 .حتريم قليل الغلول وكثريه .2

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
ار ه. صحيح ابلخاري، نرش: د1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط1987ه 1407الرابعة عرش، 

 .ه1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
   (4945) الرقم املوحد:

هو يف انلبارِ،  فذهبوا ينظروَن إْلِه، فَوََجُدوا َعَباَءة  
  قَدي َغلبَها.

"Dia di neraka." Para sahabat pun pergi 
untuk melihat keadaannya lalu mereka 
dapati di sisinya pakaian (mantel) hasil 

rampasan perang yang diambilnya dengan 
diam-diam". 

 :احلديث .1002
قال: اكن  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

ِل انلىّيِبِّ  رىُجٌل يُقاُل هل  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع ثىقى
، فقال رسوُل اهلِل  ٌة، فماتى صىل اهلل عليه -ِكْرِكرى

ُدوا «. ارِ هو يف انله »: -وسلم فذهبوا ينظرونى إيلِه، فىوىجى
ا لههى ًة قىْد غى بىاءى  عى

** 

1002. Hadis: 

Dari Abdullah Ibn 'Amr -raḍiyallāhu 'anhuma-, dia 

berkata, "dahulunya ada seseorang bekerja untuk Nabi 

yang dipanggil Kirkirah meninggal dunia. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 'Dia di neraka.' 

Para sahabat pun pergi untuk melihat keadaannya lalu 

mereka dapati padanya pakaian (mantel) hasil 

rampasan perang yang diambilnya dengan diam-

diam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اكن املسؤول عن أمتعة انليب 
صىل اهلل -رجل اسمه كركرة فمات؛ فأخرب رسول اهلل 

أنه يف انلار يعذب ىلع معصيته، أو أنه  -عليه وسلم
يف انلار إن لم يعف اهلل عنه، فذهب الصحابة 
يبحثون عن السبب يف ذلك؛ فوجدوا عباءة قد ِسقها 

 .من الغنيمة

** 

Dahulunya penanggung jawab barang bawaan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seorang bernama Kirkarah, 

kemudian ia meninggal. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- mengabarkan bahwa dia disiksa di neraka 

karena maksiat yang dilakukannya atau di neraka jika 

tidak diampuni Allah. Para sahabat berusaha mencari 

tahu penyebabnya. Mereka dapati padanya 

pakaian/mantel yang dicurinya dari harta hasil 

rampasan perang. 
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هو لك يا عبد بن زمعة، الودل للفراش وللعاهر 
  دة قطاحلجر، واحتجِب منه يا سودة، فلم ير سو

Anak laki-laki ini untukmu wahai 'Abdu bin 
Zam'ah, anak itu bagi wanita yang ditiduri 

dan bagi laki-laki pezina adalah batu 
(kerugian). Maka berhijablah engkau dari 

dia wahai Saudah binti Zam'ah!" Maka 
anak laki-laki itu tak pernah melihat 

Saudah sama sekali. 

 :احلديث .1003
اختصم سعد بن »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ةى يف غالم: فقال سعد: يا  ْمعى أيب وقاص، وعبد بن زى
رسول اهلل، هذا ابن أيخ ُعتْبىة بن أيب وقاص، عهد إيل 
: هذا أيخ  ةى ْمعى أنه ابنه، انظر إىل شبهه. وقال عبد بن زى
يا رسول اهلل، ودل ىلع فراش أيب من ويلدته، فنظر 

إىل شبهه، فرأى  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
، الودل  ةى ْمعى شبها بينا بُعتْبىة، فقال: هو لك يا عبد بن زى
وْدىة. فلم  للفراش وللعاهر احلجر. واحتجيب منه يا سى

وْدىة قط  «.ير سى

** 

1003. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, dia berkata, Sa'ad bin 

Abi Waqqaṣ bersengketa dengan 'Abdu bin Zam'ah 

tentang anak laki-laki. Sa'ad mengatakan, "Ya 

Rasulullah, ini anak saudaraku 'Utbah bin Abi Waqaṣ, 

dia berpesan kepadaku bahwa dia adalah anaknya, 

lihatlah kemiripannya!' Sedang 'Abdu bin Zam'ah 

berkata, "anak ini adalah saudaraku Wahai Rasulullah, 

ia dilahirkan di atas ranjang ayahku dari budak 

wanitanya." Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mencermati kemiripannya dan melihat 

kemiripan yang jelas dengan 'Utbah, kemudian beliau 

bersabda: "Anak laki-laki ini untukmu wahai 'Abdu bin 

Zam'ah, anak itu bagi wanita yang ditiduri dan bagi laki-

laki pezina adalah batu (kerugian). Maka berhijablah 

engkau dari dia wahai Saudah binti Zam'ah." Maka 

anak laki-laki itu tak pernah melihat Saudah sama 

sekali. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكنوا يف اجلاهلية يرضبون ىلع اإلماء رضائب 
يكتسبنها من فجورهن، ويلحقون الودل بالزاين إذا 
اداعه. فزنا عتبة بن أيب وقاص يف اجلاهلية بأمة لزمعة 
بن األسود، فجاءت بغالم، فأوىص )عتبة( إىل أخيه 

ا جاء فتح سعد بأن يلحق هذا الغالم ب نسبه. فلمه
مكة، ورأى سعد الغالم، عرفه بشبهه بأخيه، فأراد 
استلحاقه. فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة، فأدىل 
سعد حبجته ويه: أن أخاه أقر بأنه ابنه، وبما بينهما 
من شبىه. فقال عبد بن زمعة: هو أيخ، ودل من ويلدة 

م، إىل الغال -صىل اهلل عليه وسلم-أيب. فنظر انليب 
فرأى فيه شبها بيناً بعتبة. ولكن قىض به لزمعه ألن 
األصل أنهه تابع ملالك األمة، وقال: الودل منسوب 
للفراش، وللعاهر الزاين اخليبة واخلسار، فهو بعيد 

-عن الودل. ولكن ملا رأى شبه الغالم بعتبة، تورع 

** 

Orang-orang Arab pada masa jahiliyah suka 

menetapkan pajak kepada para budak perempuannya 

yang mendapatkan penghasilan dari menjual diri lalu 

mereka menisbatkan anak hasil zina kepada orang 

yang menzinainya ketika dia mengklaimnya. 'Utbah bin 

Abi Waqqaṣ pernah berzina di masa jahiliyyah dengan 

seorang budak wanita milik Zam'ah bin Al-Aswad. 

Budak ini melahirkan seorang anak. Lantas 'Utbah 

berwasiat kepada saudaranya Sa'ad agar 

menghubungkan anak tersebut dengan nasabnya. 

Ketika tiba pembebasan kota Makkah dan Sa'ad 

melihat anak itu, ia pun mengenalinya karena 

kemiripannya dengan saudaranya sehingga ingin 

menggabungkannya (masuk bersama dalam 

keluarga). Lantas terjadilah perselisihan antara dia 

dengan 'Abdu bin Zam'ah. Sa'ad pun mengemukakan 

argumentasinya, yaitu bahwa saudaranya itu mengaku 

bahwa anak itu putranya dan antara keduanya ada 

kemiripan. 'Abdu bin Zam'ah berkata, "Dia saudaraku, 

anak dari seorang budak ayahku." Lantas Nabi 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم النساء < حجاب املرأة املسلمة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -نهماريض اهلل ع-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-صىل اهلل عليه وسلم-سعد بن أيب وقاص : الزهري الصحايب املشهور خال انليب  •

 .يف غالم : اسمه عبد الرمحن •

 .ة بن أيب وقاص : أخو سعد ذكره العسكري وابن منده يف الصحابةعتب •

 .ويلدته : جاريته •

 .هو لك : أخوك إذ لو قىض بأنه عبد لم يلزم سودة أن حتتجب عنه •

 .الودل للفراش : تابع للفراش أو حمكوم به للفراش •

 .ده أنه ليس لك اعهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه املحصنوللعاهر احلجر : للزاين اخليبة مما اداعه وطلبه، وتفسري هذه اللكمة بالرجم ير •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فاحتجيب منه : ىلع سبيل االحتياط واحلجاب ما يغطي مجيع بدن املرأة بالنسبة لزوجات انليب  •

بعد خدجية وهو بمكة، وماتت  -لمصىل اهلل عليه وس-يا سودة : بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم املؤمنني تزوجها انليب  •
 .سنة مخس ومخسني ىلع الصحيح

 :فوائد احلديث
 .أن الودل للفراش، برشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش.فاحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حمرم .1

 .السيد، فال يكىف جمرد امللك أن الزوجة تكون فراشاً بعقد انلاكح وادلخول املحقق، وأن األمة فراش، لكن ال تعترب إال بوطء .2

 .أن االستلحاق ال خيتص باألب، بل جيوز من األخ وغريه من األقارب .3

 .أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه، إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه اكلفراش .4

شبه قويا بينه وبني عتبة بن أيب أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم زوجته سودة باالحتجاب من الغالم ىلع سبيل االحتياط والورع ملا رأى ال .5
 .وقاص

تنفيذ األحاكم الالزمة، والعمل باحليطة يف مسائل االشتباه وأمهات املؤمنني هلن شأن يف وجوب احلفاظ ىلع حرمتهن، وبعدهن عن أسباب  .6
يب وعن لك ما قد يتزنه عنه؛ ألنهن خري النساء، وأكمل النساء مع النساء الاليت فضلن: كمريم، وفا طمة، وآسية ابنة مزاحم، فعائشة من مجلة الرِّ

مهات املؤمنني
ُ
 .النساء املفضالت، ويه من أ

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم؛  حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم  -ه. 1422صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
تيسري -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-م برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصارياإلملا-ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -الكتب

أن يستبيح انلظر إىل أخته  -صىل اهلل عليه وسلم
ذا النسب، فأمرها باالحتجاب سودة بنت زمعة به
 .منه، احتياطا وتوراُعً 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memandang 

anak itu lalu melihat ada kemiripan yang jelas padanya 

dengan Utbah. Hanya saja beliau menetapkan 

keputusan bahwa anak itu milik Zam'ah karena pada 

dasarnya anak itu ikut kepada pemilik budak sahaya. 

Beliau bersabda, "Anak itu dinisbatkan kepada yang 

wanita yang ditiduri, dan laki-laki pezina itu 

mendapatkan kerugian dan kegagalan dan ia sendiri 

jauh dari anak itu". Tetapi ketika beliau melihat 

kemiripan anak itu dengan 'Utbah, beliau pun tidak 

membolehkan anak itu untuk melihat kepada 

saudarinya, Saudah binti Zam'ah karena nasab 

tersebut. Beliau pun menyuruh Saudah untuk berhijab 

darinya sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga diri. 
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اإلفهام يف -ه. 1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-العالم رشح عمدة األحاكم
 توزيع مؤسسة اجلرييس -حققه واعتىن به وخرج أحاديثه: د. سعيد بن يلع بن وهف القحطاين-ازعبد العزيز بن عبد اهلل بن ب-رشح عمدة األحاكم 

   (5858) الرقم املوحد:
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ا لقيَك الشيطاُن قط سالاك  واذلي نفِس بيده، م
ا غري فجك ا إال سلك فَجًّ   فَجًّ

Dari Sa'ad bin Abi Waqqāṣ ia berkata, 
Umar meminta izin menemui Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat ada 
wanita-wanita Quraisy sedang berbincang 
bersama beliau dan berlama-lama bicara 
hingga suara mereka terdengar dengan 
keras. Ketika Umar terdengar meminta 
izin, para wanita itu berdiri lalu pergi 
berlindung di balik tabir. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengizinkan 
Umar masuk lalu Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tertawa. Umar berkata, 
"Semoga Allah senantiasa membuat engkau 
tertawa, wahai Rasulullah." Beliau berkata, 

"Aku heran dengan para wanita yang tadi 
bersamaku. Ketika mereka mendengar 

suaramu mereka langsung saja 
menghindar dan berlindung di balik tabir." 

Umar berkata, "Engkaulah wahai 
Rasulullah, seharusnya yang lebih patut 

untuk disegani." Selanjutnya Umar 
berkata, "Wahai para wanita yang menjadi 

musuh bagi diri kalian sendiri, mengapa 
kalian segan (takut) kepadaku dan tidak 

segan kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-?" Para wanita itu menjawab, 
"Ya, karena kamu lebih galak dan keras 

hati dibanding Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-." Kemudian Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Demi  ِAlah yang jiwaku berada di tangan-
Nya, tidak ada satu setan pun yang 

berjumpa denganmu pada suatu lorong 
melainkan dia akan mencari lorong lain 
yang tidak kamu lalui." (HR. Bukhari). 

 :احلديث .1004
، قال: -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

 -صىل اهلل عليه وسلم-استأذن عمُر ىلع رسول اهلل 
لِّْمنىه و نىه، اعيلًة وعنده نساٌء من قريش يُكى ىْستىْكرِثْ ي

 ، أصواتهن، فلما استأذن عمر ُقْمنى يىبْتىِدْرنى احلجابى
ورسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-فأِذنى هل رسوُل اهلل 

كى  -صىل اهلل عليه وسلم- ك، فقال عمر: أْضحى يْضحى
ِجبُت من هؤالء »اهلُل ِسنهك يا رسولى اهلل، قال:  عى

ا يت ُكنه عندي، فلمه ْرنى  الاله ِمْعنى صوتىك اْبتىدى سى
قال عمر: فأنت يا رسولى اهلل كنتى أحقه أْن « احلجابى 

** 

1004. Hadis: 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqāṣ ia berkata, Umar meminta 

izin menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

saat ada wanita-wanita Quraisy sedang berbincang 

bersama beliau dan berlama-lama bicara hingga suara 

mereka terdengar dengan keras. Ketika Umar 

terdengar meminta izin, para wanita itu berdiri lalu pergi 

berlindung di balik tabir. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengizinkan Umar masuk lalu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tertawa. Umar berkata, 

"Semoga Allah senantiasa membuat engkau tertawa, 

wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Aku heran dengan 

para wanita yang tadi bersamaku. Ketika mereka 

mendengar suaramu mereka langsung saja 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

نْبى  بْنىين وال تىهى هى تى
ى
اِت أنفِسهن، أ ُدوه ، ثم قال: أْي عى نْبى هى يى

؟ قلن: نعم، أنت -صىل اهلل عليه وسلم-رسولى اهلل 
فىظُّ وأغلُظ ِمْن رسول اهلل 

ى
، -صىل اهلل عليه وسلم-أ

واذلي نفيس »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل قال رسول 
ا  لىكى فىجًّ ا إاله سى بيِده، ما لىِقيىكى الشيطاُن قىطُّ سالاًك فىجًّ

كى   «.غريى فىجِّ

menghindar dan berlindung di balik tabir." Umar 

berkata, "Engkaulah wahai Rasulullah, seharusnya 

yang lebih patut untuk disegani." Selanjutnya Umar 

berkata, "Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi 

diri kalian sendiri, mengapa kalian segan (takut) 

kepadaku dan tidak segan kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" Para wanita itu 

menjawab, "Ya, karena kamu lebih galak dan keras hati 

dibanding Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." 

Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Demi  ِAlah yang jiwaku berada di tangan-

Nya, tidak ada satu setan pun yang berjumpa 

denganmu pada suatu lorong melainkan dia akan 

mencari lorong lain yang tidak kamu lalui". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

لِلخول  -ريض اهلل عنه-استأذن عمر بن اخلطاب 
وعند الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع رسول اهلل 

-نساء من قريش يكلِّمنه  -صىل اهلل عليه وسلم-
ويطلنب كثرًيا من الكمه  -عليه الصالة والسالم

وجوابه، أو يطلنب كثرًيا من العطاء وانلفقة، وقد 
 ادلخول سمعن علت أصواتهن، فلما استأذن عمر يف

-صوته فسارْعنى إىل احلجاب، فأذن هل رسول اهلل 
أن يدخل، فدخل ورسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم

يضحك من ترصفهن، فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-
أي: أدام اهلل « أضحك اهلُل ِسنهك يا رسول اهلل»عمر: 

صىل اهلل -لك الرسور اذلي سبهب ضحكك، فأخربه 
ضحك من فعل هؤالء النسوة، حيث  أنه -عليه وسلم

كن يتلكمن بصوت مرتفع قبل أن يِجء عمر، فلما 
جاء عمر سارعن إىل احلجاب هيبة منه وتوقرًيا هل. 
فقال عمر: فأنت يا رسول اهلل كنت أحق أن يوقِّرن 

هلؤالء  -ريض اهلل عنه-وحيرتمن. ثم قال عمر 
النسوة: يا عدوات أنفِسهن أتوقرنين وال توقرن 

؟ فقلن: نعم، فإنك -صىل اهلل عليه وسلم-ل اهلل رسو
-تتصف بشدة اخللق والغلظة ِبالف رسول اهلل 

-. فحينئذ أقسم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم
أن الشيطان ال يلىق عمرى سالاًك  -صىل اهلل عليه وسلم

 .طريًقا إال هرب منه وسلك طريًقا آخر

** 

Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- pernah meminta 

izin untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, sementara di dalam rumah beliau 

ada beberapa wanita Quraisy yang sedang 

berbincang-bincang, bertanya-tanya, atau meminta 

suatu pemberian dan nafkah dengan suara yang keras. 

Ketika Umar minta izin masuk, mereka mendengar 

suara Umar lalu mereka pun segera mengenakan 

hijab. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mempersilahkannya masuk dan Umar pun 

masuk, namun tiba-tiba Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- tertawa karena tingkah para wanita tadi. Lalu 

Umar berkata, "Semoga Allah senantiasa membuat 

engkau tertawa, wahai Rasulullah." Maksudnya adalah 

semoga Allah melanggengkan kegembiraan yang telah 

membuat engkau tertawa." Kemudian beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memberitahunya bahwa yang telah 

membuat tertawa adalah prilaku para wanita itu, di 

mana sebelum Umar datang mereka berbincang 

dengan suara yang keras, tetapi ketika Umar datang, 

mereka segera memakai hijab karena perasaan segan 

serta hormat kepada Umar. Lalu Umar berkata, 

"Namun engkau lebih berhak untuk mereka hormati 

dan muliakan, wahai Rasulullah." Kemudian Umar 

berkata kepada mereka, "Wahai para musuh atas diri 

mereka sendiri, apakah kalian hormat kepadaku dan 

tidak hormat kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-?" Mereka menjawab," Benar, karena kamu 

memiliki sifat yang keras dan kasar berbeda dengan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Pada saat itu 

juga Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersumpah bahwa setan sama sekali tidak mau 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم النساء اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقهاص  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يستكرِثنىه : يطلنب كثرًيا من الكمه وجوابه، أو يطلنب كثرًيا من العطاء وانلفقة •

 .يبتِدْرنى : يتسارعن •

نْبى : من اهليبة، أي: يوقِّرن • هى  .يى

 .لك الرسور اذلي سبهب ضحكك أضحكى اهلُل ِسنهك : أدام اهلل •

ُل هاهنا للمبالغة واملفاضلة بينه و • ْفعى
ى
بني أفظ وأغلظ : الفظاظة والغلظ بمعىن واحد، ويه عبارة عن شدة اخللق وخشونة اجلانب, ولم يأت أ

 .، بل بمعىن: أنت فٌظ غليظ-صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

ّج الطريق الواسع • ا : الفى  .فجًّ

 :فوائد احلديث
 .ول ىلع أحد إال بعد االستئذانأنه ال ينبِغ ادلخ .1

 .وعظيم مزنتله -ريض اهلل عنه-فضل عمر  .2

 .سالاًك طريًقا هرب خوفًا منه وهيبًة, وفارق ذلك الطريق إىل طريق آخر -ريض اهلل عنه-أن الشيطان إذا رأى عمر  .3

 .فضل لني اجلانب والرفق .4

 .وحسن خلقه -صىل اهلل عليه وسلم-عظم ِحلم انليب  .5

 .-عز وجل-اكن قوًيا شديًدا يف اهلل  -ريض اهلل عنه-أن املؤمنني قد يكونون خمتليف األحوال، ففيهم الرفيق وفيهم الشديد، وأن عمر  .6

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، -ه. 1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، -
 بدر احلنىف موَس بن أمحد بن ملحمود ابلخاري، صحيح رشح القاري عمدة-. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب حتقيق: 

 امللك عبد بن بكر أىب بن حممد بن ألمحد ابلخاري، صحيح لرشح الساري إرشاد-. بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: انلارش العيىن، ادلين
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر -ه.  1323الين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، القسط

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي -ه. 1379بريوت، -العسقالين، حتقيق: حمب ادلين اخلطيب، نرش: دار املعرفة
 اذلهيل هبرية بن حممد بن هبرية بن يلحىي الصحاح، معاين عن اإلفصاح-. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –قاري، انلارش: دار الفكر، بريوت ال

نرش: دار إحياء  للنووي، احلجاج، بن مسلم صحيح رشح املنهاج-. ه1417: النرش سنة الوطن، دار: انلارش أمحد، املنعم عبد فؤاد: املحقق الشيباين،
 للبحث الفالح دار: حتقيق, الوهراين قرقول ابن يوسف بن إبراهيم, اآلثار صحاح ىلع األنوار مطالع-. ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –الرتاث العريب 

 .م 2012 - ـه 1433 األوىل،: الطبعة, قطر دولة - اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة,  الرتاث وحتقيق العليم
   (10566) الرقم املوحد:

bertemu Umar di jalan, melainkan ia akan kabur dan 

berjalan di jalan yang lain. 
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وجهوا هذه اليوت عن املسجد، فإين ال أحل 
  املسجد حلائض وال جنب

Palingkanlah arah rumah-rumah ini dari 
masjid. Sesungguhnya aku tidak 

membolehkan masjid bagi orang haid dan 
junub 

 :احلديث .1005
جاء رسول اهلل »قالت:  -اهلل عنهاريض -عن اعئشة 

ٌة  -صىل اهلل عليه وسلم- ارِعى ووُُجوهُ ُبيُوِت أصحابه شى
ُهوا هذه ابُليوت عن املسجد»يف املسجد، فقال:  ، «وجِّ

، ولم يىْصنىع -صىل اهلل عليه وسلم-ثم دخل انليب 
ة، فخرج إيلهم  اء أن تزنل فيهم رُْخصى وم شيئا رىجى القى

هُ »بىْعُد فقال:  وا هذه ابُليوت عن املسجد، فإين ال وجِّ
ِحلُّ املسجد حلائض وال ُجنُب

ُ
 .«أ

** 

1005. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-, ia berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang dan bagian depan 

rumah para sahabat mengarah ke masjid, lantas beliau 

bersabda, "Palingkanlah arah rumah-rumah ini dari 

masjid." Selanjutnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- masuk masjid. Sementara itu orang-orang 

tidak melakukan apa pun dengan harapan turun 

keringanan untuk mereka." Setelah itu beliau keluar 

dan bersabda, "Palingkanlah arah rumah-rumah ini dari 

masjid. Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid 

bagi orang haid dan junub." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اكنت بيوت أصحاب انليب 
رجون منها إىل املسجد، ويكون  تُفتح إىل املسجد، خيى

ُهوا هذه ابليوت »املسجد طريقاً إىل بيوتهم فقال:  وجِّ
أي ارصفوا وحولوا أبوابها إىل جانب « عن املسجد

آخر من املسجد، حبيث ال يكون دخوهلا أو الوصول 
إيلها من طريق املسجد، وإنما يكون من طريق آخر 

 اهلل عليه صىل-من غري ِجهة املسجد. "ثم دخل انليب 
اء أن تزنل فيهم -وسلم ، ولم يىْصنىع القوم شيئا رىجى

ة " يعين : أنهم  أبقوا األمر  -ريض اهلل عنهم-رُْخصى
ىلع ما هو عليه؛ رجاء أن حتصل هلم رُْخصة، وأن يبىق 

 -صىل اهلل عليه وسلم-األمر ىلع ما هو عليه.  ثم إنه 
وا إىل لم يمتثل -ريض اهلل عنهم-ملا رأى أن الصحابة 

ُهوا هذه ابُليوت  ما أمرهم به أكد الكمه السابق: "وجِّ
ِحلُّ املسجد حلىائض وال 

ُ
عن املسجد" وقال: "فإين ال أ

ص للحائِض واجلُنِب دخول  رخِّ
ُ
ُجنُب" أي: ال أ

املسجد. وظاهره، سواء اكن دخوهل للُمْكث فيه أو 
اجتيازه أو دخوهل حلاجة من غري ُمْكث، ولكن جيوز 

سجد للُمْجتىاز وملن هل حاجة يف املسجد دخول امل
يريد أخذها ككتاب أو السؤال عن شخص من غري 
افت احلائض تلويث  ُمكث فال بأس، إال إذا خى

** 

Dulu rumah para sahabat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- terbuka ke arah masjid. Mereka 

keluar dari pintu itu menuju masjid sehingga masjid 

menjadi jalan ke rumah-rumah mereka. Lantas beliau 

bersabda, "Palingkanlah arah rumah-rumah ini dari 

masjid." Yakni, palingkan dan rubahlah pintu-pintunya 

ke sisi lain dari masjid sehingga masuk atau sampai ke 

rumah tidak melalui masjid, tetapi dari jalan selain arah 

masjid." Selanjutnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- masuk masjid. Sementara itu orang-orang 

tidak melakukan apa pun dengan harapan turun 

keringanan bagi mereka." Yakni, mereka -para sahabat 

raḍiyallāhu 'anhum- membiarkan hal tersebut 

sebagaimana semula dengan harapan mereka 

memperoleh keringanan dan rumat-rumah tersebut 

tetap seperti itu. Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- ketika melihat para sahabat -

raḍiyallāhu 'anhum- tidak melakukan apa yang 

diperintahkan kepada mereka, beliau pun menegaskan 

sabdanya, "Palingkanlah arah rumah-rumah ini dari 

masjid." Beliau meneruskan sabdanya, 

"Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi 

orang haid dan junub." Yakni, aku tidak memberi 

keringanan kepada orang haid dan junub untuk masuk 

masjid. Makna literalnya baik masuknya untuk diam di 

dalamnya atau untuk melewatinya atau masuknya 

untuk satu kebutuhan tanpa diam di dalamnya. Hanya 

saja dibolehkan masuk masjid bagi orang yang 

melintas dan bagi orang yang mempunyai keperluan di 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
عت ابلاب إىل الطر • ْفتُوحة إيله، يُقال: رشى ٌة : أي مى ارِعى ْذتُه إيلهشى  .يق، أي أْنفى

 .ووجوه بيوت أصحابه : وجوه ابليوت أبوابها •

 .رجاء أن تزنل فيهم رخصة : أي: يرجون نزول الرخصة •

ِحلُّ : من اإلحالل بمعىن احلل اذلي هو ضد احلرام •
ُ
 .فإين ال أ

 :فوائد احلديث
 .من املسجد -ريض اهلل عنهم-فيه قُرب بيوت بعض الصحابة  .1

 .-تعاىل-؛ ألنه املبلغ عن اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-ول إضافة اتلحليل واتلحريم إىل الرس .2

 .تعظيم املساجد وذلك بمنع احلائض واجلُنُب من الُمْكث فيها .3

ِمثْلُها انلفساء، سواٌء خيش تلويث املسجد أم ال .4  .حتريُم ُمْكث احلائض يف املسجد، وى

ا املروُر يف املس .5 نةحتريُم بلُث اجلُنب يف املسجد إال إذا توضأ، أمه  .جد للجنب واحلائض وانلفساء فجائز دلاللة القرآن والسُّ

ة -صىل اهلل عليه وسلم-فيه ُحسن أخالقه  .6 نِّف عليهم عندما لم يمتثلوا ألمره أوال، بل تباطؤوا لعلهم جيدون رُْخصى  .فإنه لم ُيعى

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا. مشاكة املصابيح،  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
م. مراعة املفاتيح رشح مشاكة 1985تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

ه.    تسهيل اإلملام بفقه 1404 -ارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبعة: اثلاثلة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إد
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف:  2006 - ـه 1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

ة، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح ا م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح  2003 - ـه 1423لبسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
م إِساء بنت عرفة.

ُ
فتاوى  بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش  رشح سنن أيب داود، بدر ادلين العيىن،  -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -اللجنة ادلائمة 
 .م1999 - ـه 1420الرياض الطبعة: األوىل،  -املحقق: أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي، انلارش: مكتبة الرشد 

   (10029) الرقم املوحد:

املسجد يف حال املرور، فتمنع، وديلل جوازه قوهل 
تعاىل: ) يا أيها اذلين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم 

إال اعبِري ساكرى حىت تعلموا ما تقولون، وال جنباً 
بيل( ]النساء:   .[43سى

dalam masjid yang hendak diambilnya, seperti buku 

atau bertanya tentang seseorang tanpa menetap di 

dalamnya. Hal itu dibolehkan, kecuali jika wanita yang 

haid itu takut mengotori masjid saat lewat maka ia 

dilarang. Dalil pembolehannya adalah firman Allah -

Ta'ālā-, "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu 

mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, 

sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan 

jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam 

keadaan junub kecuali sekadar melewati untuk jalan 

saja," (An-Nisā`: 43). 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-وضعت لرسول اهلل 
-وضوء اجلنابة، فأكفأ بيمينه ىلع يساره مرتني 

 ثم غسل فرجه، ثم َضب يده باألرض -أو ثًلثا
 

Aku meletakan air untuk mandi junub 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Lalu beliau menuangkan (air) dengan 
tangan kanannya ke tangan kirinya dua kali 

-atau tiga kali- kemudian membasuh 
kemaluannya. Setelah itu beliau memukul 

tanah dengan tangannya. 

 :احلديث .1006
قالت:  -ريض اهلل عنها-عن ميمونة بنت احلارث 

عُت لِرسوِل اهلل  وىُضوءى  -صىل اهلل عليه وسلم-"وىضى
ك

ى
أ بِيىِميِنِه ىلع يساره مرتني اجلىنىابىة, فىأ ثم  -أو ثالثا-فى

ُه باألرِض أو احلائِِط مرتني  ىب يىدى ه, ُثمه رضى ل فىرجى غىسى
ه  -أو ثالثا- لى وىجهى , وىغىسى قى ْضمىضى واْستىنْشى ثم تىمى

ه,  دى سى ل جى فىاضى ىلع رىأِسه املاء, ثم غىسى
ى
يه, ُثمه أ وِذرىاعى

ل رِجلىيه, فى  سى غى , فى ا, ُثمىّ تىنىىحه تىيتُه ِِبِرقىة فلم يُرِْدهى
ى
أ

عىل يىنُفُض املاء بِيىده".  فىجى

** 

1006. Hadis: 

Dari Maimunah binti Al-Hāriṡ -raḍiyallāhu 'anhā- ia 

berkata, "Aku pernah menyiapkan air untuk mandi 

junub Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lalu 

beliau menuangkan (air) dengan tangan kanannya ke 

tangan kirinya dua kali -atau tiga kali- kemudian 

membasuh kemaluannya. Setelah itu beliau memukul 

(menepuk) tanah atau dinding dua kali -atau tiga kali- 

dengan tangannya. Selanjutnya beliau berkumur-

kumur dan memasukkan air ke hidung, serta 

membasuh muka dan kedua lengannya lalu 

menuangkan air ke kepalanya. Setelah itu beliau 

membasuh tubuhnya lalu berpindah tempat, kemudian 

mencuci kedua kakinya. Selanjutnya aku menyodorkan 

kain (handuk) kepadanya, tetapi beliau tidak 

menginginkannya. Beliau mengelap air dengan 

tangannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -يف هذا احلديث تبني أم املؤمنني ميمونة 
-بنت احلارث كيفية من كيفيات غسل انليب  -عنها

من اجلنابة حيث وضعت هل يف  -صىل اهلل عليه وسلم
سله ماء يلغتسل به، فصب بيده ايلمىن املاكن املعد لغ

ىلع اليرسى فغسلهما مرتني أو ثالثا، ثم غسل فرجه 
تلنظيفه مما علق به من أثر اجلنابة، ثم رضب األرض 
أو احلائط بيده ودلكها مرتني أو ثالثا، ثم تمضمض 
واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض املاء ىلع 

ماكنه  رأسه، ثم غسل بقية جسده، ثم حتول من
فغسل قدميه يف ماكن ثان حيث لم يغسلهما من قبل، 
ثم أتته ِبرقة يلتنشف بها، فلم يأخذها وجعل يسلت 

 .املاء عن جسده بيده

** 

Dalam hadis ini Ummul Mukminin, Maimunah binti Al-

Hāriṡ -raḍiyallāhu 'anhā- menjelaskan salah satu cara 

mandi junub Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia 

menyiapan air untuk mandi di tempat yang sudah 

disediakan untuk mandi beliau. Lantas beliau 

menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan 

kirinya lalu membasuhnya dua atau tiga kali. Lalu 

beliau membasuh kemaluannya untuk 

membersihkannya dari bekas janabah yang 

menempel. Selanjutnya beliau memukul (menepuk) 

tanah atau dinding dengan tangannya dan menggosok-

gosokkannya dua atau tiga kali lalu berkumur-kumur 

dan memasukkan air ke hidung. Kemudian beliau 

membasuh wajahnya dan kedua lengannya lalu 

menuangkan air ke kepalanya. Setelah itu beliau 

membasuh seluruh tubuhnya lalu berpindah dari 

tempatnya kemudian membasuh kedua kakinya di 

tempat yang kedua karena beliau belum mencuci 

kedua kakinya. Selanjutnya Maimunah menyodorkan 

kain (handuk) kepada beliau untuk mengelap 
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  عبادات < الطهارة < الغسلالفقه وأصوهل < فقه ال اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-ميمونة بنت احلارث  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وىُضوء اجلنابة : ماء غسل اجلنابة •

 بِيىِميِنِه : أماهل وقىلىبىه ىلع وجهه •
ى
أ ْكفى

ى
 .فىأ

ْو احْلىائِِط  •
ى
رِْض, أ

ى
ُه بِاأل ىبى يىدى  . : مسح يده بأحدهما إلزالة اللزوجة بعد االستنجاءرضى

ْضمىضى : أدار املاء يف فمه وأخرجه •  .تىمى

سه إىل باطن أنفه، أو أدخله بادلفع • قى : جذب املاء بنىفى  .اْستىنْشى

 .أفاض املاء : إفاضة املاء إفراغه عليه وإساتله فوقه •

 .تىنىىحه : حتول من ماكنه إىل ناحية أخرى •

 .ا : لم يأخذهافلم يُرِْده •

 .ينُفض املاء : يمسحه ويسلته من جسده •

 :فوائد احلديث
، فيغسل كفيه مرتني أو ثالثا، فإن اكن املاء يف إناء فإنه يصب -صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية غسل اجلنابة ىلع هذه الكيفية اقتداء بانليب  .1

ض أو اجلدار مرتني أو ثالثا، ثم يتوضأ وضوءا اكمال غري وال يغرتف، فيغسل فرجه فينظفه، ثم يغسل يده بيشء ينظفه مثال يدلك يده ىلع األر
 .رجليه، ثم يفيض املاء ىلع رأسه، ثم يغسل بايق جسده، ثم يغسل قدميه يف ماكن آخر إذا اكنت األرض ال ترصف املاء

 .يف هذا احلديث جاء ذكر غسل ايلدين مرتني أو ثالثا .2

يديه باألرض مرتني أو ثالثا وقد ذكر العلماء أنه يعىف عن أثر الراحئة يف ايلد بعد  يف هذا احلديث جاء بعد غسل ايلدين غسل فرجه ثم مسح .3
 .دلكها باألرض أو غسلها بمطهر آخر

 .يف هذا احلديث أن ميمونة جاءته ِبرقة يلنشف بها أعضاءه، فلم يقبلها وإنما نفض يديه من املاء .4

 .ال جيب دىلُك اجلسد يف الُغسل، وهو اكدللك يف الوضوء ُسنهة .5

 .أنه ال يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها يف الوضوء .6

 .أن غسل اجلسد يكون مرة واحدة، وال يتكرر ثالثاً مثل الوضوء .7

 .وخدمتها هل -صىل اهلل عليه وسلم-بإكرامها انليب  -ريض اهلل عنها-فضل ميمونة  .8

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10م رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العال
ه. عمدة 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،   -اإلمارات 

الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، األحاكم من 
، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  )مصورة
 .ه1423

   (3310) الرقم املوحد:

(tubuhnya). Tetapi beliau tidak mengambilnya. Beliau 

hanya mengelap air dari tubuhnya dengan tangannya. 
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وقت الظهر إذا زالت الشمس وَكن ظل الرجل 
حيرض العرص، ووقت العرص ما لم  كطوهل، ما لم

تصفر الشمس، ووقت صًلة املغرب ما لم يغب 
الشفق، ووقت صًلة العشاء إىل نصف الليل 

األوسط، ووقت صًلة الصبح من طلوع الفجر 
 ما لم تطلع الشمس.

 

Waktu Zuhur dimulai setelah matahari 
tergelincir (ke arah barat) sampai 

bayangan seseorang sama panjang dengan 
tingginya dan selama belum masuk waktu 
Asar. Waktu Asar selama matahari belum 

menguning. Waktu salat Magrib selama 
mega merah belum hilang. Waktu Isya 

sampai pertengahan malam. Sedangkan 
waktu Subuh adalah mulai terbit fajar sidik 

selama matahari belum terbit. 

 :احلديث .1007
: أن رسول -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

وقت الظهر إذا »، قال:-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
زالت الشمس واكن ظل الرجل كطوهل، ما لم حيرض 
ره الشمس، ووقت  العرص، ووقت العرص ما لم تىْصفى
صالة املغرب ما لم يىِغْب الشفق، ووقت صالة العشاء 

صف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من إىل ن
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصالة، فإنها تطلع بني قرين 

 «.شيطان

** 

1007. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amru -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Waktu Zuhur dimulai setelah matahari 

tergelincir (ke arah barat) sampai bayangan seseorang 

sama panjang dengan tingginya dan selama belum 

masuk waktu Asar. Waktu Asar selama matahari belum 

menguning. Waktu salat Magrib selama mega merah 

belum hilang. Waktu Isya sampai pertengahan malam. 

Sedangkan waktu Subuh adalah mulai terbit fajar sidik 

selama matahari belum terbit. Jika matahari terbit maka 

jangan melakukan salat, karena matahari terbit di 

antara dua tanduk setan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنهما-حييك حديث عبد اهلل بن عمرو 
صىل اهلل عليه -مواقيت الصالة، عن رسول اهلل 

:  أوال: )وقت الظهر(: وسميت به لفعلها وقت -وسلم
الظهرية، وهو األظهر، واملعىن أول وقته )إذا زالت 
الشمس( أي: مالت عن وسط السماء إىل جهة 

يكون ظهوره نلا بزيادة ظل االستواء إىل املغرب، و
جهة املرشق، )واكن( أي: وصار )ظل الرجل كطوهل(: 

عليه -أي: قريبا منه، إىل وقت العرص.  ثانيًا: قال 
: )ووقت العرص( أي: يدخل بما -الصالة والسالم

ذكر من ظل الرجل كطوهل، ويستمر من غري كراهة 
ره الشمس( املراد بهذا و قت االختيار؛ )ما لم تّْصفى

ومن »يف الصحيحني:  -عليه الصالة والسالم-لقوهل 
أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد 

أي: مؤداة، ويف رواية: "وقت العرص ما « أدرك العرص
لم تغرب الشمس" ويف رواية ملسلم: "ما لم تصفر 

** 

Hadis Abdullah bin 'Amru ini menjelaskan tentang 

waktu- waktu salat dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-: Pertama: Waktu Zuhur. Salat ini dinamakan 

Zuhur karena dilaksanakan saat tengah hari, ini adalah 

pendapat yang paling kuat. Maksudnya awal waktu 

Zuhur adalah saat matahari tergelincir, yakni, posisi 

matahari bergeser dari tengah langit ke arah barat. 

Tandanya adalah munculnya bayangan di arah timur, 

sampai panjang bayangan seseorang sama dengan 

tingginya, artinya hampir sama panjangnya, dan 

sampai masuk waktu Asar. Kedua: Nabi bersabda, 

"dan Waktu Asar," artinya waktu Asar dimulai dari 

panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya 

dan berlanjut (tanpa ada kemakruhan) selama 

matahari belum menguning. Artinya, ini adalah waktu 

ikhtiyar (opsional) berdasarkan sabda Rasulullah 

dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Barangsiapa 

mendapati satu rakaat dari salat Asar sebelum 

matahari terbenam, maka ia telah melaksanakan salat 

Asar di waktunya (bukan qadā`)." Dan dalam riwayat 

lain, "Waktu Asar selama matahari belum terbenam." 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

ْمِرو بن العاص  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عى
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .زالت الشمس : أي: مالت عن وسط السماء إىل جانب الغروب •

 .واكن ظل الرجل كطوهل : أي: ويمتد وقت الظهر حىت يصري ِظلُّ الرجل ِمثْلىهُ  •

 .تصفر الشمس : الصفرة: لون دون احلمرة، والشمس تكون صفراء عند قربها من الغروب؛ ذلهاب بياضها وضعف نورها •

 .الشفق : هو بقية ضوء الشمس ومحرتها بعد غروبها •

 .ب الشمس إىل طلوع الفجر الصادق، أو إىل طلوع الشمس، وانلصف املنتصفنصف الليل : الليل يف اللغة: من مغر •

 .بيضاء نقية : أي: صافية لم تصفر •

 :فوائد احلديث
 .ألداء الصلوات اخلمس املكتوبة -تعاىل-بيان األوقات اليت عينها اهلل  .1

 .أن الصلوات اخلمس ال تصح قبل هذه األوقات املحددة، وال تؤخر عنها إال لعذر .2

من زوال الشمس إىل أن يصري ظل لك يشء طوهل بعد الظل اذلي زالت عليه الشمس، وبه يبدأ وقت العرص حىت أن وقت صالة الظهر  .3
 .الغروب

الشمس، وسقط قرنها األول". ثاثلًا: )وقت صالة 
 مواضع، وحذفها يف آخر داللة املغرب( ذكر الصالة يف

ىلع جواز اإلطالقني )ما لم يغب( ما لم يسقط 
)الشفق( وهو احلمرة اليت تيل الشمس بعد الغروب، 
وهذا يدل ىلع امتداد وقت املغرب إىل سقوط الشفق، 
فلو سقط بعضه ال يدخل وقت العشاء، كما ال 
يدخل وقت املغرب بغروب بعض القرص. رابًعا: 

العشاء(: أي: من عقيب الشفق إمجااع )ووقت صالة 
إىل نصف الليل األوسط، واملراد به: وقت االختيار 
أيضا، وأما وقت اجلواز فيمتد إىل طلوع الفجر.  
خامًسا: )ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر(: أي: 
الصبح الصادق )ما لم تطلع الشمس(: أي: يشء منها 
)فإذا طلعت( أي: أرادت الطلوع )فأمسك عن 
الصالة( أي: اتركها )فإنها( أي: الشمس )تطلع بني 
قرين الشيطان( أي: جانيب رأسه؛ وذلك ألن الشيطان 
يرصد وقت طلوع الشمس، فينتصب قائما يف وجه 
الشمس مستقبال ملن سجد للشمس، يلنقلب سجود 

صىل اهلل عليه -الكفار للشمس عبادة هل، فنَه انليب 
قت؛ تلكون صالةى أمته عن الصالة يف ذلك الو -وسلم

ْن عبد اهلل يف غري وقت عبادة من عبد الشيطان  .مى

Dan dalam redaksi Muslim, "Selama matahari belum 

menguning dan tanduknya yang pertama telah jatuh." 

Ketiga: "Waktu salat Magrib". Penyebutan kata-kata 

salat di beberapa tempat dan kata tersebut tidak 

disebutkan di tempat lain menunjukkan kebolehan 

pemakaian keduanya. "selama mega merah belum 

hilang" yaitu mega yang mengiringi terbenamnya 

matahari. Ini menunjukkan bahwa waktu Magrib 

terbentang sampai hilangnya mega merah secara 

keseluruhan. Jika yang hilang hanya sebagiannya 

maka waktu Isya belum masuk, sebagaimana waktu 

Magrib belum masuk dengan tenggelamnya sebagian 

matahari. Keempat: "Waktu salat Isya" masuk setelah 

mega merah hilang -secara ijmak- sampai pertengahan 

malam. Artinya, ini adalah waktu ikhtiyar. Adapun 

waktu jawāz (boleh), maka sampai terbitnya fajar sidik. 

Kelima: "Waktu salat Subuh mulai terbitnya fajar sidik 

selama matahari belum terbit." Jika matahari akan 

terbit maka tidak boleh melaksanakan salat, karena 

matahari terbit di antara dua tanduk setan, karena 

setan terus memantau pergerakan matahari. Setan 

berdiri di depan matahari menghadap orang yang sujud 

kepada matahari, sehingga sujud orang-orang kafir 

kepada matahari itu beralih menjadi penyembahan 

kepada setan. Untuk itu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang umatnya melaksanakan salat di 

waktu itu agar salat orang yang menyembah Allah tidak 

berada pada waktu ibadah orang yang menyembah 

setan. 
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 .أنه ال فاصل بني وقت الظهر والعرص، وال اشرتاك بينهما .4

 .إىل ساعة ونصفأن وقت املغرب من مغيب الشمس ويمتد إىل مغيب الشفق، ويه احلمرة يف األفق، ويقدر وقته ما بني: ساعة وربع  .5

 .احلديث ديلل ىلع أن وقت العشاء يبدأ بعد مغيب الشفق إىل نصف الليل، فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاء .6

 .وقت الصبح من طلوع الفجر اثلاين حىت تطلع الشمس .7

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح 1423، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب
ة  م. منحة العالم يف رشح بلوغ 2003ه، 1423األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسى

 .ه1432ه، 1428املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
   (10596) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < أراكن الوضوء اتلصنيف:

 .حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص: متفق عليه. حديث أيب هريرة: متفق عليه. حديث اعئشة: رواه مسلم راوي احلديث:

ريض اهلل -عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  -ريض اهلل عنه-لرمحن بن صخر ادلويس أبو هريرة عبد ا اتلخريج:
 -عنه

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الويل : العذاب واهلالك •

 .األعقاب : مجع "عىِقب" وهو مؤخر القدم •

 .انلار : نار اآلخرة •

 :فوائد احلديث
و ما تضافرت عليه األدلة الصحيحة، وإمجاع األمة، خالفا لشذوذ الشيعة اذلين خالفوا به األحاديث الواجب يف الرجلني الغسل يف الوضوء، وه .1

 .اثلابتة واإلمجاع والقياس املستقيم

وجوب االعتناء بأعضاء الوضوء، وعدم اإلخالل بيشء منها، وقد نص احلديث ىلع القدمني وبقية األعضاء مقيسة عليهما، مع وجود نصوص  .2
 .هلا

 .د الشديد للمخل بوضوئهالوعي .3

 .وجوب استيعاب أعضاء الوضوء باتلطهري .4

 .اتلقصري يف يشء من أعضاء الطهارة يعترب كبرية من كبائر اذلنوب .5

 .وجوب غسل الرجلني إذا اكنتا مكشوفتني .6

 .إثبات اجلزاء ىلع األعمال، وأن اجلزاء من جنس العمل .7

 .العقب حمل للتطهري يف الوضوء، فيبطل قول من يكتيف بغسل بعض القدم .8

 Neraka wail bagi tumit-tumit (yang tidak  ويل لألعقاب من انلار
terkena air wudu). 

 :احلديث .1008
ريض اهلل -عن أيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو واعئشة 

: أنه -صىل اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل  -عنهم
اب من انلهار(.قال: )ويٌل لأل  ْعقى

** 

1008. Hadis: 

Dari Abu Hurairah, Abdullah bin 'Amru, dan Aisyah -

radhiyallahu 'anhum- dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bahwasannya beliau bersabda, "Celakalah 

(Neraka wail) bagi tumit-tumit (yang tidak terkena air 

wudu)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من اتلهاون بأمر  -صىل اهلل عليه وسلم-حيذر انليب 
الوضوء واتلقصري فيه، وحيث ىلع االعتناء بإتمامه، 

ال يصل إيله ماء  -اغبًلا-وملا اكن مؤخر القدم 
الوضوء، فيكون اخللل يف الطهارة والصالة منه، أخرب 
أن العذاب منصب عليه وىلع صاحبه املتهاون يف 

 .طهارته الرشعية

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memperingatkan tentang tindakan meremehkan 

melalaikan urusan wudu, dan beliau memerintahkan 

untuk memperhatikan kesempurnaan wudu. Mengingat 

air wudu biasanya tidak sampai ke bagian belakang 

kaki sehingga menjadi kekurangan dalam bersuci dan 

salat, maka beliau mengabarkan bahwa azab menimpa 

bagian belakang kaki itu dan juga pemiliknya yang 

menyepelekan masalah bersuci sesuai syariat. 
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 املراجع:املصادر و

 ـهتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
 ـهتنبيه األفهام رشح  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -ة، اإلمارات ، مكتبة الصحاب10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

 ـهعمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
ه. صحيح  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2رناؤوط، طدراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األ

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه 1423العريب، بريوت،  مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث

   (3535) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن سالم  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أفشوا : أي أشيعوا وأظهروا السالم •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع إفشاء السالم بني املؤمنني .1

 .أن إفشاء السالم سبب من أسباب دخول اجلنة .2

 .احلث ىلع صلة األرحام، وأنها من أسباب دخول اجلنة .3

ريَحاَم، 
َ ًَلَم َوِصلُوا األي فيُشوا السب

َ
يَُّها انلباُس، أ

َ
يَا أ

 ِ وا ب
َعاَم، َوَصلُّ ِعُموا الطب طي

َ
، وَأ اللبييِل َوانلباُس نَِيام 

َنبَة بَِسًَلمٍ 
ي
ُخلُوا اجل  تَدي

 

Wahai manusia, sebarkanlah salam, 
sambunglah silaturrahmi, berilah 

makanan, dan salatlah ketika orang-orang 
tidur, kalian pasti masuk surga dengan 

selamat 

 :احلديث .1009
معت قال: س -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن سالم 

ا »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  هى يُّ
ى
يىا أ

ْطِعُموا 
ى
، وىأ امى رْحى

ى
مى وىِصلُوا اأْل الى فُْشوا السه

ى
انلهاُس، أ

لُّوا بِاللهيِْل وىانلهاُس ِنيىاٌم، تىْدُخلُوا اجْلىنهةى  ، وىصى امى عى الطه
مٍ  الى  .«بِسى

** 

1009. Hadis: 

Dari Abdullah bin Salām -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Wahai manusia, sebarkanlah 

salam, sambunglah silaturrahmi, berilah makanan, dan 

salatlah ketika orang-orang tidur, kalian pasti masuk 

surga dengan selamat." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث احلث واتلنبيه ىلع أربع خالل محيدة 
وصفات مجيلة من اتصف بها دخل اجلنة بسالم. 
وهذه الصفات يه: إفشاء السالم، وصلة األرحام، 
وإطعام الطعام، و الصالة بالليل وانلاس نيام. أفشوا 
السالم يعين: أظهروا وأعلنوا وأكرثوا من السالم، 

أطعموا الطعام ملن حيتاج إيله، كأهلك من الزوجات و
واألوالد بنني أو بنات ومن يف بيتك، وإذا قام اإلنسان 
يف الليل هلل عز وجل يتهجد، يتقرب إيله بكالمه 
وبداعء خاشع بني يديه، وانلاس نائمون فهذا من 
أفضل األعمال اليت تدخل اجلنة بسالم بال عقاب 

 .وال عذاب

** 

Hadis ini mengandung anjuran dan peringatan tentang 

empat perangai terpuji dan sifat baik. Barangsiapa 

memiliki sifat itu, niscaya ia masuk surga dengan 

selamat. Sifat-sifat tersebut adalah menyebarkan 

salam, menyambung silaturrahmi, memberi makanan 

dan salat malam ketika manusia sedang tidur. 

Sebarkanlah salam maksudnya, perlihatkan dan 

tunjukkan serta perbanyak mengucap salam. Berilah 

makanan kepada orang yang membutuhkan, seperti 

keluargamu mencakup istri, anak-anak laki-laki dan 

perempuan serta orang yang ada di rumahmu. Jika 

seseorang bangun di malam hari bertahajjud untuk 

Allah -'Azza wa Jalla-; mendekatkan dirinya kepada-

Nya dengan ucapan dan doanya yang khusyuk di 

hadapan-Nya, sementara itu manusia tidur, maka ini 

adalah amal paling utama yang dapat memasukkan ke 

surga dengan selamat tanpa siksaan dan azab. 
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 .احلرص ىلع إطعام الطعام؛ ألنه من أسباب دخول اجلنة .4

 .احلديث فضل إحياء الليل بالصالةيف  .5

 .فضل قيام اإلنسان بالعبادة حني يغفل انلاس عنها .6

 .بسالم( برشط أال يكون متلكفاً  -نيام  -الطعام  -األرحام  -جواز السجع يف الالكم )السالم  .7

 .يف احلديث إثبات العمل باألسباب ألجل دخول اجلنة .8

 املراجع:املصادر و

ىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، ط رشكة سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، أبو عي
. اإلساليم املكتب ط األبلاين، ادلين نارص حممد الرمحن عبد أليب وزيادته، الصغري اجلامع صحيح. مرص –مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ  اهلل عبد للشيخ املرام، بلوغ من األحاكم توضيح
لح الفوزان بن املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صا

ة فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسال
 .بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث

   (5520) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يد عمران بن حصني اخلزايع أبو جُنى  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِمْن ِفيِه : من فىِمهِ  •

عىضُّ  • وىابِّ يى رى ِمنى اإلبِل، وُيطلق ىلع غريه من ُذُكور ادله كى ْحُل : يُريُد بِِه اذله  .الْفى

 :فوائد احلديث
ْصل .1 ْفُع اجلناية إىل احلاكم من أجل الفى  .مرشوعية رى

ْن عىضه يدى إنسان فانزتعها منه؛ فسقطت أسنانُه أو بعُضها، فال قىودى عليه وال ِديىة .2  .أنه مى

رح الصائل، أو قتلىه، فال هذا احلكُم اعمي يف لكِّ من صى  .3 الى عليه إنسان أو حيوان؛ فدافىع عن نفسه، أو عن عرِضه، أو عن حرمه، أو ماهل؛ فجى
ا جتُب عليه محايته، وذلك هو املعتدي ابلايغ  .يشء عليه؛ ألنه يدافِع عمه

َخاهُ َكَما َيَعضُّ ا
َ
َحُدُكمي أ

َ
ُل، ال ِديََة َيَعضُّ أ ليَفحي

  لَك
Seseorang dari kalian menggigit 

saudaranya sebagaimana kuda jantan 
menggigit, maka tidak ada diat untukmu. 

 :احلديث .1010
أن رجال » -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني 

ُه من ِفيِه؛ فوقعت ثىنِيهتُُه؛  ىعى يىدى عىضه يىدى رجل؛ فىزنى
فقال:  -اهلل عليه وسلمصىل -فاختصما إىل انليب 

ْحُل؛ ال ِديىةى لك  «.يىعىضُّ أحُدكم أخاه كما يىعىضُّ الفى

** 

1010. Hadis: 

Dari Imrān bin Ḥuṣain -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya 

seseorang pernah menggigit tangan orang lain. Lantas 

orang itu menarik tangannya dari mulut orang yang 

menggigit itu hingga gigi serinya copot. Kemudian 

kedua orang ini mengadukan perkara tersebut kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau 

bersabda, "Seseorang dari kalian menggigit 

saudaranya sebagaimana kuda jantan menggigit, 

maka tidak ada diat untukmu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ه؛ فانزتعى املْعُضوُض  ى رجٌل ىلع آخر فعىضه يدى اْعتىدى
؛ فسقطت ثنيتاه؛ فاختىصما إىل  ه من فِم العاضِّ يدى

. العاضُّ يُطالُب بديِة -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
اقطتني، واملع ُضوُض يدافع عن نفسه بأنهه ثنيتيه السه

صىل اهلل -يريد إنقاذى يده من أسنانه. فأنكر انليب 
، كيف يفعل مثل ما  -عليه وسلم يِع العاضِّ ىلع املده

يفعله ِغالُظ احليوانات؟ وقال: يعضُّ أحُدكم أخاه، 
ثم بعد هذا يأيت يلُطاِلب بديِة أسنانه اجلانية؟! ليس 

 .لك دية؛ فابلادي هو املعتِدي

** 

Seorang lelaki menyerang orang lain lalu menggigit 

tangannya. Lantas orang yang digigit menarik 

tangannya dari mulut orang yang menggigit hingga dua 

gigi serinya copot. Kemudian kedua orang itu 

mengadukan perkara tersebut kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Orang yang menggigit menuntut diat 

dua giginya yang copot, dan orang yang digigit 

membela diri bahwa dia hendak menyelamatkan 

tangannya dari gigi-giginya. Nabi pun menolak 

pendakwa yang menggigit. Bagaimana bisa dia 

melakukan tindakan seperti yang dilakukan binatang 

buas. Beliau bersabda, "Seseorang dari kalian 

menggigit saudaranya setelah itu dia menuntut diat 

untuk giginya yang jahat? Engkau tidak mendapatkan 

diat, karena yang memulai itulah yang berbuat 

kesalahan. 
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، بأنهه يدافُع عن نفسه باألسهل فاألسهل من  .4  .وسائل ادلفاعقيهد العلماُء حكمى هذا احلديث وأمثاهلى

 .تشبيُه فعِل اآلديم بفعل ابلهيمة؛ تنفرياً عن مثل ذلك الفعلِ  .5

 .دفع الصائل .6

 املراجع:املصادر و

 صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق:  حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد -1
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  -2ه. 1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

عمدة  -4ه. 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل  -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار األحاكم من الكم خري األنام 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،  -5ه. 1408اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
 .ه1426بيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة حتقيق: حممد ص

   (2950) الرقم املوحد:
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ِقُد الشيطان ىلع قَافَِيِة رأِس  أحِدكم، إذا هو  َيعي
َدٍة: عليك  ِب ىلع لك ُعقي نام، ثًلث ُعَقٍد، يرَضي

قُدي   َْلل  طويل فَاري
 

Setan membuat ikatan pada ujung kepala 
salah seorang diantara kalian ketika tidur 
sebanyak tiga ikatan, yang ia pukul setiap 

ikatan (dengan mengatakan), "Bagimu 
malam yang panjang, maka tidurlah"! 

 :احلديث .1011
ْعِقُد »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  يى

الشيطان ىلع قىاِفيىِة رأِس أحِدكم، إذا هو نام، ثالث 
ٌل طويل فىاْرقُْد،  ٍة: عليك يلى ٍد، يىرْضِب ىلع لك ُعْقدى ُعقى

ٌة، فإن  -تعاىل-فإن استيقظ، فذكر اهلل  احنىلهْت ُعْقدى
أ، احْنىلّْت  ُدُه ُُكُّها، تىوضِّ ٌة، فإن صىل، احْنىلهْت ُعقى ُعقدى

ِبيثى  يِّبى انلفس، وإال أصبح خى فأصبح نشيطا طى
ن ْسالى  «.انلهْفس كى

** 

1011. Hadis: 

Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Setan 

membuat ikatan pada ujung kepala salah seorang di 

antara kalian ketika tidur sebanyak tiga ikatan, yang 

mana setiap ikatan ia pukul (dengan mengatakan), 

"Bagimu malam yang panjang, maka tidurlah!" Jika 

orang tersebut bangun, lalu berzikir kepada Allah, 

terlepaslah satu ikatan. Lalu jika ia berwudhu', 

terlepaslah satu ikatan. Kemudian jika ia shalat, 

terlepaslah seluruh ikatannya. Maka ia memasuki 

waktu pagi dengan semangat dan jiwa yang baik. Jika 

tidak demikian, pasti ia memasuki waktu pagi dengan 

jiwa yang jelek dan malas". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: يربط الشيطان ىلع مؤخرة رأس لك 
ْعِقد  ْقد: ىلع حقيقته وأنه كما يى نائم ثالث عقد، والعى
ْعقد منه ُعقدة  الساحر من يسحره فيأخذ خيطا يى
ويتلكم فيه بالسحر فيتأثر المىسحور عند ذلك، ويف 

ية البن ماجة : " ىلع قىاِفيىة رأس أحدكم بالليل روا
د " وإنما يربط ىلع مؤخرة الرأس  بٌْل فيه ثالث ُعقى حى
فِها ويه أْطوىع  خاصة؛ ألنها مركز القوى، وجمال تىرصى
بىطى  القوى للشيطان وأِسعها إجابة دلعوته، فإذا رى
عليها أمكنه السيطرة ىلع ُروح االنسان، وإلقاء انلوم 

ٍة "، أي: يىرضب بيده  عليه.  " يىرْضِب ىلع لك ُعْقدى
قدها هذا القول  تأكيًدا وإحاكما ماكن لك ُعقدة عى
وهو: "عليك يلل طويل "، أي: بيق قىْدٌر طويل من 
نىْم ما شئت، فإنك إذا استيقظت وجدت  الليل، فى
الوقت الاكيف ألداء صالة الليل، " فىاْرقُْد " أي : ارجع 

يقظ وذكر اهلل احنلت عقدة " إىل نومك.  " فإذا است
بسبب ذكر اهلل تعاىل ، " فإذا توضأ احنلت عقدة " أي: 
عقدة ثانية بربكة الوضوء، ويف رواية ملسلم : " فإن 
توضأ احنلت عقدتان ".  ويشمله ما إذا اغتسل 

** 

Makna hadis: Setan mengikatkan tiga ikatan di ujung 

kepala setiap orang yang tidur. Ikatan ini hakiki seperti 

yang dilakukan penyihir ketika mengikat orang yang 

disihirnya. Ia mengambil benang lalu membuat satu 

ikatan darinya dan berbicara kepadanya dengan sihir 

sehingga ucapan itu memberikan pengaruh kepada 

orang yang disihirnya saat itu. Dalam riwayat Ibnu 

Majah disebutkan, "Di ujung kepala setiap kalian di 

malam hari terdapat tiga ikatan." Diikatnya ujung 

kepala secara khusus karena ia merupakan pusat 

kekuatan dan tempat mengendalikan anggota tubuh. 

Ujung kepala lebih kuat bagi setan dan lebih cepat 

untuk memenuhi seruannya. Ketika setan mengikat di 

ujung kepala itu, maka ia memiliki kemampuan untuk 

menguasai roh manusia dan membuatnya tertidur. 

"yang mana setiap ikatan ia pukul" Yakni, setan 

memukul dengan tangannya untuk menguatkan dan 

mengokohkan tempat setiap ikatan di mana ia 

mengikat ucapan itu, yaitu "Bagimu malam yang 

panjang," Yakni, masih tersisa waktu yang panjang, 

silakan tidur sesukamu. Sesungguhnya ketika engkau 

bangun tidur, maka engkau akan mendapatkan waktu 

yang cukup untuk shalat malam. "maka tidurlah!" 

Yakni, kembalilah ke dalam tidurmu. "Jika orang 

tersebut bangun, lalu berzikir kepada Allah, terlepaslah 

satu ikatan." disebabkan zikir kepada Allah. "Lalu jika 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < فضل الوضوء اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < فوائد ذكر اهلل عز وجل

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-صخر ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن بن  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يقيعقد : من العقد وهو الربط، واتلوث •

 .قافية رأس أحدكم : قافية الرأس: آخره •

 .يرضب : أي: يرضب ىلع لك عقدة، تأكيدا وإحاكما •

 .ارقد : أمره بالرجوع إىل انلوم •

 .طيب انلفس : راضيًا •

 .خبيت انلفس : ثقيل انلفس كريه احلال •

 .كسالن : متثاقاًل عن اخلريات •

 :فوائد احلديث
ِثيىثا يلُثىبِّط املؤمن عن فعل اخلري .1 ىسىع حى  .أن الشيطان ي

 .احلث ىلع اذلكر وادلاعء والصالة يف الليل .2

للطهارة من احلدث األكرب.  " فإن صىل " ولو ركعة " 
 رواية احنلت عقده " انفكت العقدة اثلاثلة ، ويف

ىِشيطا "  بح ن صى
ى
ابلخاري " احنلت ُعقده ُكها " " فأ

لرسوره بما وفقه اهلل هل من الطاعة وما وِعد به من 
يِّبى  د الشيطان. " طى اثلواب وما زال عنه من ُعقى
انلفس " ملا بارك اهلل هل يف نفسه من هذا اتلرصف 
احلسن " وإال " أي : وإن لم يأت بما ُذِكر من األمور 

ن " أي: متغرًيا اثلال ْسالى ِبيثى انلهْفس كى ثة " أصبح خى
حاهل؛ بسبب خذالن الشيطان هل مما اكن قد اعتاده أو 
نىواه من فعل اخلري. قال احلافظ ابن حجر ـ رمحه اهلل 
ا يف طيب انلفس  ـ واذلي يظهر أن يف صالة الليل ًِسّ
وإن لم يستحرض املصيل شيئا مما ذكر وكذا عكسه 

ارة بقوهل تعاىل إن ناشئة الليل يه أشد وإىل ذلك اإلش
 .وطئا وأقوم قيال " انتَه

ia berwudhu', terlepaslah satu ikatan." Yakni, ikatan 

kedua berkat wudhu'. Dalam riwayat Muslim 

disebutkan, "Jika berwudhu', maka terlepaslah dua 

ikatan." Termasuk juga jika ia mandi untuk bersuci dari 

hadats besar. "Kemudian jika ia shalat," meskipun satu 

raka'at, "terlepaslah seluruh ikatannya." terbukalah 

ikatan ketiga. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, 

"Terurailah seluruh ikatannya." "Maka ia memasuki 

waktu pagi dengan semangat," karena 

kegembiraannya atas taufik yang telah diberikan Allah 

kepadanya berupa ketaatan dan pahala yang telah 

dijanjikan untuknya, serta ikatan setan yang telah 

lenyap darinya. "dan jiwa yang baik." Ketika Allah 

memberikan berkah kepada dirinya dengan perilaku 

yang baik. "Jika tidak demikian," yakni, jika ia tidak 

melakukan tiga hal di atas, "maka ia memasuki waktu 

pagi dengan jiwa yang jelek dan malas." Yakni, 

keadaannya berubah disebabkan setan telah 

menelantarkannya dari hal yang sudah biasa dia 

lakukan atau dia niatkan berupa berbuat kebaikan. Al-

Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah, berkata, "Yang jelas, 

dalam shalat malam itu mengandung rahasia dalam 

mencetak jiwa luhur meskipun seseorang yang shalat 

tidak menghadirkan apa pun dari hal yang tersebut di 

atas begitu juga sebaliknya. Hal itu sebagaimana 

diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala, "Sungguh, 

bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa) dan 

(bacaan di waktu itu) lebih berkesan." (QS. Al-

Muzzammil: 6). Selesai 
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ْقت؛ ألنها تط .3 ْرب والمى ل، واخلُُمول ، وتذهب الكى سى در، وتىْطرد الكى اح الصى رد الشيطان ذكر اهلل تعاىل وعبادته تُورث النشاط يف انلفس وانرِْشى
 .وهذا من وسوسته

ُّ بتوفيق اهلل تعاىل هل للقيام بطاعته، ويىْكتىئِب تلقصريه يف درجات الفضل والكمال املؤمن .4  .يرُسى

 .الغفلة والركون عن الطااعت هو من فعل الشيطان وتزيينه .5

 .من صىل يف الليل، ثم اعد إىل انلوم ال يعود عليه الشيطان بالعقد املذكورة ثانيا .6

 .، والوضوء ، والصالة ـ تطرد الشيطانفيه أن هذه األمور اثلالثة ـ ذكر اهلل  .7

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
ظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، بهجة انلا -بريوت -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي
ل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، إسماعي بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407عرش، 

الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422الطبعة األوىل، 
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -ه 1430ة األوىلالطبع -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1417

بريوت،  رقم  -دار املعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز  -ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيبقام بإخراجه وصححه وأرشف  -كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق

براهيم بن عبد اهلل بن باز. طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب املؤلف: أبو الفضل زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إ
وصورتها دور عدة منها )دار  -الطبعة املرصية القديمة  - ادلين، ابن العرايق العرايق وأكمله ابنه: أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني ، أبو زرعة ويل

 .إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة اتلاريخ العريب، ودار الفكر العريب(
   (3731) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

ْمِرو بن العاص  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عى
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يكفر : يسرت ويمحو •

 :فوائد احلديث
ين وما يلحق به من حقوق اآلدميني -تعاىل-أن القتل يف سبيل اهلل  .1 ر اذُلنوب إال ادله فِّ  .يُكى

ين .2  .اتلحذير من التساهل يف أمر ادله

 .تعظيم حقوق اآلدميني .3

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1محد بن نارص العمار، ط كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة
ه.  1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1لسليم اهلاليل، ط

ه. رشح رياض الصاحلني  للشيخ 1428هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام 4رياض الصاحلني، ط
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. املنهاج رشح صحيح 1426ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 ـهالاكشف عن حقائق السنن)رشح املشاكة( للطييب، حتقيق: عبد احلميد 1392بريوت،  -، دار إحياء الرتاث العريب 2ط مسلم بن احلجاج للنووي ،
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط1417هنداوي، مكتبة ابلاز، مكة، 

   (3589) الرقم املوحد:

ين هيد لُكب يشٍء إال ادلب ِفُر اهلل للشب  Allah mengampuni semua dosa orang yang  َيغي
mati syahid, kecuali utang. 

 :احلديث .1012
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

ْغِفُر اهلل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  يى
ين هيد لُكه يشٍء إال ادله تْل يف »ويف رواية هل: «.  للشه القى

ر لكه يشٍء إال ادله  فِّ ِبيل اهلل يُكى  «.ينسى

** 

1012. Hadis: 

Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash Radhiyallahu 

'Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam bersabda, "Allah mengampuni semua dosa 

orang yang mati syahid, kecuali utang." (HR. Muslim). 

Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, "Gugur di 

jalan Allah menghapus semua dosa, kecuali utang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ر مجيع اذلنوب  فِّ معىن احلديث: أن الشهادة تُكى
ين، فإن الشهادة ال  صغريها وكبريها، ما عدا ادله

م حق املخلو ره وذلك لِعظى فِّ قني ال سيما األموال، تُكى
ين ما يتعلق  زُّ يشء عندهم، ويلحق بادله فإنها أعى
بذمته من حقوق املسلمني، من ِسقة وغىْصب 
وخيانة، فإن اجلهاد والشهادة وغريهما من أعمال الرِبه 

ر حقوق اهلل  فِّ -ال تُكفر حقوق اآلدميني وإنما تُكى
 .-تعاىل

** 

Makna hadits: Bahwa mati syahid dapat menghapus 

semua dosa; kecil dan besar, kecuali utang. 

Sesungguhnya mati syahid itu tidak bisa 

menghapusnya karena besarnya hak makhluk, apalagi 

mengenai harta. Sebab, harta merupakan sesuatu 

yang paling pelik (berharga) bagi manusia. Termasuk 

yang berkaitan dengan utang adalah apa yang 

berkenaan dengan dzimmah (tanggungan) berupa hak-

hak kaum muslimin berupa pencurian, perkosaan dan 

khianat. Sesungguhnya jihad dan mati syahid serta 

amal kebajikan lainnya yang tidak dapat menghapus 

hak-hak manusia (terzhalimi), tetapi hanya menghapus 

hak-hak Allah Ta'ala. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لعبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه ا اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

  يا أهل القرآن، أوتروا؛ فإن اهلل وتر، حيب الوتر

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Wahai Ahli Al-Qur`an, 
kerjakanlah salat witir. Sesungguhnya 

Allah itu witir (ganjil), lagi menyukai angka 
ganjil." (Sunan Abu Daud). 

 :احلديث .1013
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

يا أهل القرآن، »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.أوتروا؛ فإن اهلل وتر، حيب الوتر

** 

1013. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Wahai Ahli Alquran, kerjakanlah salat witir! 

Sesungguhnya Allah itu witir (ganjil) lagi menyukai 

angka yang ganjil". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث الرشيف أمر ألهل القرآن اذلين هم أهل 
اهلل وخاصته بأن يصلوا صالة الوتر، وذلك ألن اهلل 
واحد فرد يف ذاته وصفاته وأفعاهل حيب الوتر سبحانه. 
املراد بأهل القرآن: املؤمنون اعمة، من قرأ ومن لم 
يقرأ، وإن اكن من قرأ أوىل باخلطاب حلفظه إياه، وقال 

املراد بهم: القراء واحلفاظ، وخصوا باذلكر، اخلطايب: 
ملزيد رشفهم واالهتمام بهم، فينبِغ أن يكون ألهل 
القرآن عناية بالوتر، وإن اكن مطلوباً من اجلميع، 
لكن ألهل القرآن مزية ىلع غريهم؛ ألنهم قدوة، 
وألن عندهم من العلم ما يدعوهم إىل املسارعة إىل 

عند غريهم، فعل الطااعت والقربات ما ليس 
 .فيكون األمر يف حقهم آكد

** 

Dalam hadis yang mulia ini terkandung perintah pada 

Ahli Alquran yang merupakan kerabat dan orang-orang 

istimewa di sisi Allah agar mereka menunaikan salat 

witir (yang jumlah rakaatnya ganjil) karena Allah Yang 

Maha Esa dari segi dzat-Nya, sifat-sifat-Nya dan 

perbuatan-perbuatan-Nya menyukai angka yang ganjil. 

Maksud Ahli Alquran disini adalah orang-orang 

beriman secara umum, baik yang bisa membaca 

Alquran maupun tidak, meskipun orang yang bisa 

membaca Alquran tentunya lebih utama masuk dalam 

pengertian Ahli Alquran ini karena ia dianggap menjaga 

Alquran. Al-Khaṭṭābi mengatakan, "Maksud dari 

mereka (Ahli Al-Qur'an) adalah para qurrā` dan ḥuffāẓ 

(ahli tilawah dan penghafal Alquran). Mereka 

disebutkan secara khusus lantaran banyaknya 

kemuliaan mereka dan sebagai bentuk perhatian 

khusus pada mereka. Maka sudah seyogyanya Ahli 

Alquran memiliki perhatian pada salat witir, meskipun 

semua muslim dituntut untuk memperhatikannya, akan 

tetapi Ahli Alquran tentunya memiliki kelebihan 

dibanding lainnya, mengingat mereka ini adalah para 

teladan, juga karena mereka memiliki ilmu -yang 

mengharuskan mereka bersegera melakukan berbagai 

ketaatan dan ibadah- yang tidak dilakukan oleh selain 

mereka. Karenanya, perintah dalam hadis ini lebih 

ditekankan pada diri mereka. (Minḥah al-'Allām). 
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 :معاين املفردات
 .معني فإنه اهلل وتر : الوتر هو الفرد، فاهلل تعاىل واحد يف ذاته، واحد يف صفاته، فال شبه هل وال مثل، واحد يف أفعاهل، فال رشيك هل وال •

 :فوائد احلديث
 .استحباب الوتر واإلتيان به، وعدم اتلهاون به؛ ألنهه من الصلوات املؤكدات .1

اظه، وأهل العلم أكرث مما يتأكد يف حق غريهمنُِدبى ا .2 د ىلع محلة القرآن وحفه  .ملْسِلُمونى ُكهم إىل اإلتياِن بالوتر، ولكن يتأكه

 .أنه صالة الوتر حمبوبة إىل اهلل تعاىل، فيه أفضل الصلوات بعد الصلوات املكتوبات .3

تكييف، وال تمثيل، وال تشبيه، فكما نثبت أنه هل تعاىل ذاتًا ال تشبه اذلوات،  إثبات صفة املحبة هلل تعاىل، إثباتًا حقيقيًّا يليق جبالهل، بال .4
ِميُع ابْلىِصرُي ) -فنثبُت أيًضا ٌء وىُهوى السه ْ ِمثِْلِه يشى  .({ الشورى11أنه هل صفات ال تشبه الصفات: }لىيْسى كى

 . ينبِغ ألحد تركه، ومن أرصه ىلع تركه ردت شهادتهقال شيخ اإلسالم: الوتر سنة مؤكدة باتفاق املسلمني، ومنهم من أوجبه، وال .5

ماءه مما الوتر من أسماء اهلل تعاىل، وهو تعاىل حيب ما وافق أسماءه وصفاته، فهو عليم حيب العلم والعلماء العاملني، وهكذا يف لك ما يوافق أس .6
 .قوا أزواجاً، واهلل تعاىل أعلميناسب مقام العبد، ومعىن الوتر: الفرد، وهو سبحانه وتر، ومجيع خلقه شفع، خل

 املراجع:املصادر و

ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 
يث من بلوغ املرام، رشحه الشيخ د. صالح بن ه، دار ابن اجلوزي، الرياض. تسهيل اإلملام بفقه األحاد1427، 1تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

ْورة الرتمذي، حتقيق وتعليق, 2006 - ـه1427،  1فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط  م. سنن الرتمذي, حممد بن عيىس بن سى
م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب 1975 - ـه 1395مرص, الطبعة: اثلانية،  -أمحد حممد شاكر, رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

م. السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -األرنؤوط 
ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد, األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن ابن ماجه, ابن 

فيصل عيىس ابلايب احلليب. صحيح أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، مؤسسة  -حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية 
 .غراس للنرش واتلوزيع، الكويت

   (11271) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يا أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا، 
  وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا

Wahai sekalian manusia, bertaubatlah 
kepada Allah sebelum kalian meninggal 

dunia, bersegeralah untuk melakukan amal 
saleh sebelum kalian sibuk, sambunglah 

antara kalian dan Rabb kalian dengan 
memperbanyak berzikir kepada-Nya, dan 
memperbanyak sedekah secara sembunyi 
atau terang-terangan, niscaya kalian akan 

diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. 

 :احلديث .1014
قال: خطبنا  -عنهماريض اهلل -عن جابر بن عبد اهلل 

يا أيها »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا، وباِدروا باألعمال 
لوا، وِصلُوا اذلي بينكم وبني  الصاحلة قبل أن تُْشغى
ربكم بكرثة ِذكركم هل، وكرثة الصدقة يف الرس 

وا، واع لموا أن اهلل والعالنية، تُْرزقوا وُتنرْصوا وجُتْربى
قد افرتض عليكم اجلمعة يف مقايم هذا، يف يويم 
هذا، يف شهري هذا، من اعيم هذا إىل يوم القيامة، 
فمن تركها يف حيايت أو بعدي، وهل إمام اعدل أو جائِر، 
ْمله،  اسِتْخفافا بها، أو ُجُحودا هلا، فال مجع اهلل هل شى

اكة هل، وال وال بارك هل يف أمره، أالى وال صالة هل، وال ز
حج هل، وال صوم هل، وال بِره هل حىت يتوب، فمن تاب 
ن امرأة رجال، وال يىُؤم  تاب اهلل عليه، أال ال تُؤمه
ْقهره  أعرايب ُمهاجرا، وال يؤم فاجر مؤمنا، إال أن يى

ْوطه  «.بسلطان، خياف سيفه وسى

** 

1014. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkhutbah dihadapan kami, kemudian beliau 

bersabda, “Wahai sekalian manusia, bertaubatlah 

kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia, 

bersegeralah untuk melakukan amal saleh sebelum 

kalian sibuk, sambunglah antara kalian dan Rabb 

kalian dengan memperbanyak berzikir kepada-Nya, 

dan memperbanyak sedekah secara sembunyi atau 

terang-terangan, niscaya kalian akan diberi rezeki, 

ditolong dan dicukupi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah 

telah mewajibkan kepada kalian salat Jumat di tempat 

berdiriku ini, di hariku ini, di bulanku ini dari tahunku ini 

hingga hari kiamat. Barangsiapa meninggalkannya di 

waktu hidupku atau setelahku, dan dia memiliki imam 

yang adil atau dzalim, karena meremehkan atau 

menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukan 

urusannya dan perkaranya tidak akan diberkahi. 

Ketahuilah, tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada 

haji, tidak ada puasa dan tidak ada kebaikan baginya 

hingga ia bertaubat. Maka barangsiapa bertaubat, 

Allah akan menerima taubatnya. Ketahuilah, tidak 

boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, tidak 

boleh orang badui mengimami seorang muhajir dan 

tidak boleh orang fajir mengimami seorang Mukmin, 

kecuali jika ia memaksanya dengan kekuasaan yang 

ditakuti yaitu pedang dan cambuknya". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

أن رسول  -ريض اهلل عنهما-خيرب جابر بن عبد اهلل 
قام فيهم خطيبا فقال: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا، وسارعوا 
لوا عنها باملرض وكرب  باألعمال الصاحلة قبل أن تُْشغى

السن وغري ذلك، وِصلُوا اذلي بينكم وبني ربكم 
بكرثة ِذكركم هل، وكرثة الصدقة يف الرس والعلن، 

** 

Jābir bin Abdillah memberitahukan bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berkhutbah di 

hadapan mereka, beliau bersabda, "Wahai manusia, 

bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian meninggal, 

bersegeralah untuk melakukan amal saleh sebelum 

kalian disibukkan dengan sakit, usia lanjut atau yang 

lainnya. Sambunglah antara kalian dan Rabb kalian 

dengan memperbanyak berzikir, banyak bersedekah 
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  فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعة < فضل صالة اجلمعة الفقه وأصوهل < اتلصنيف:

 .رواه ابن ماجه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اهلل جابِر بن عبد  اتلخريج:
 .سنن ابن ماجه مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .باِدروا : سارعوا •

وا : يصلح حالكم •  .جُترْبى

 .جائِر : ظالم •

يرزقكم اهلل رزقا واسعا، وينرصكم ىلع أعدائكم، 
ويصلح حالكم ُكه، واعلموا أن اهلل قد افرتض 
عليكم صالة اجلمعة يف مقايم هذا، يف يويم هذا، يف 

هذا إىل يوم القيامة، فمن تركها شهري هذا، من اعيم 
يف حيايت أو بعدي، وهل إمام اعدل أو ظالم، استهانة 
بها، أو إنكارا لفرضيتها، فال مجع اهلل هل ما تفرق 
من أمره، وال بارك هل يف أمره، ولن تُقبل هل صالة، وال 
زاكة، وال حج، وال صوم، وال أي عمل من أعمال الرب 

عليه، ثم نهاهم أن تؤم  حىت يتوب، فمن تاب تاب اهلل
امرأة رجال يف الصالة، أو يىُؤم أعرايب ُمهاجرا؛ ألن من 
شأن األعرايب اجلهل ومن شأن املهاجر العلم، ونهاهم 
أن يؤم فاسق مؤمنا، إال أن يغلبه بسلطان خياف منه 
ىلع نفسه. وهذا احلديث ضعيف كما سبق، وبعض 

باتلوبة:  مجله معناها ثابت يف القرآن والسنة، اكألمر
)وتوبوا إىل اهلل مجيعا أيه املؤمنون لعلكم تفلحون( 
واملبادرة بالصاحلات: )سابقوا إىل مغفرة من ربكم 
وجنة...( واألمر باذلكر: )اذكروا اهلل ذكرا كثريا( 
واألمر باجلمعة: )إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة 
فاسعوا إىل ذكر اهلل( وتقديم األفضل لإلمامة: )يؤم 

 .م أقرؤهم لكتاب اهلل(القو

secara sembunyi atau terang-terangan, niscaya Allah 

akan memberi kalian rezeki yang luas, menolong kalian 

terhadap musuh-musuh kalian serta memperbaiki 

seluruh kondisi kalian. Ketahuilah, sesungguhnya Allah 

telah mewajibkan kepada kalian salat Jumat di tempat 

berdiriku ini, di hariku ini, di bulanku ini dari tahunku ini 

hingga hari kiamat. Barangsiapa meninggalkannya di 

waktu hidupku atau setelahku, dan dia memiliki imam 

yang adil atau zalim, karena meremehkan atau 

mengingkari kewajibannya, maka Allah tidak akan 

menyatukan urusannya yang tercerai-berai dan 

usahanya tidak akan diberkahi. Tidak ada salat, tidak 

ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak 

ada amal kebaikan baginya hingga ia bertaubat. Maka 

barangsiapa bertaubat, Allah akan menerima 

taubatnya. Kemudian beliau melarang seorang 

perempuan untuk mengimami laki-laki, atau orang 

badui mengimami seorang muhajir, karena dari 

karakter orang badui adalah tidak berilmu dan karakter 

seorang muhajir adalah berilmu, dan melarang orang 

fasik untuk mengimami orang Mukmin, kecuali jika ia 

memaksanya dengan kekuasaan yang ia khawatir 

akan keselamatan dirinya. Hadis ini daif sebagaimana 

telah diterangkan sebelumnya, dan sebagian makna 

yang terkandung dalam hadis ini ada dalam Alquran 

dan sunah, seperti perintah untuk bertaubat: ( وتوبوا إلى

 dan bertaubatlah kalian" (هللا جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون

semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman 

agar kalian beruntung"; Perintah bersegera melakukan 

amal saleh: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ...) "bersegeralah 

menuju ampunan Rabb kalian dan surga"; Perintah 

berzikir: ( ااذكروا هللا ذكرا كثير ), "berzikirlah kepada Allah 

dengan zikir yang banyak"; Perintah menunaikan salat 

Jumat: (إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا) "jika telah 

diseru untuk salat pada hari Jumat maka bersegeralah 

kalian mengingat Allah"; Mendahulukan yang lebih 

utama (berilmu) untuk menjadi imam: ( يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب

 hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah",(هللا

yang paling baik bacaan Alqur'annya". 
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 .اسِتْخفافا : استهانة •

 .ُجُحودا : إنكارا •

ْمله : •  .مجع ما تفرق من أمره مجع شى

 .أعرايب : ساكن الصحراء من العرب •

 .فاجر : فاسق •

ْقهره : يغلبه •  .يى

وْط : أداة من اجِلِل وحنوه، يرُضب بها اإلنسان أو احليوان •  .سى

 :فوائد احلديث
 .األمر باتلوبة قبل املوت، واملسارعة إىل األعمال الصاحلة قبل االنشغال، وكرثة اذلكر، والصدقة .1

 .اجلمعة فرض واتلحذير من تركها .2

 .انليه عن إمامة املرأة للرجل واألعرايب للمهاجر والفاسق للمؤمن .3

 .الصالة خلف الفاسق منيه عنها، ومع هذا فإنهه تصح خلفه .4

 املراجع:املصادر و

ل يف ختريج أحاديث منار فيصل عيىس ابلايب احلليب. إرواء الغلي -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 
 اتلتوي اهلادي عبد بن ملحمد ماجه، ابن سنن ىلع السندي حاشية. م1985 - ـه1405 اثلانية: الطبعة بريوت، –السبيل، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم 

د احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: عب خمتار أمحد لِلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم. بريوت – اجليل دار: انلارش السندي، ادلين نور
م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن  2008 - ـه 1429اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423البسام ، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 
   (11298) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرةالفقه وأصوهل < فقه ال اتلصنيف:

 .«عليكم بالسكينة»بلفظه تاما، وأما مسلم فأخرج متفق عليه: رواه ابلخاري  راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .دىفىع : أفاض وسار من عرفات ملزدلفة •

ِديًدا : أي ِصيىاًحا حلث اإلبل •  .زىْجًرا شى

يا أيها انلاس، عليكم بالسكينة، فإن الِّب ليس 
  باإليضاع

Bahwa ia bertolak bersama Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- di hari Arafah (menuju 
Muzdalifah). Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- mendengar di belakang beliau 

bentakan keras, pukulan dan teriakan pada 
onta. Maka beliau berisyarat dengan 

cambuk beliau pada mereka dan bersabda, 
"Wahai manusia, tenanglah kalian! 

Sesungguhnya kebajikan itu bukan dengan 
berjalan cepat-cepat". 

 :احلديث .1015
عى  -عنهما ريض اهلل-عن عبد اهلل بن عباس  قال: دىفى

ِمعى انليبُّ  -صىله اهلل عليه وسلهم-انليبُّ  فىة فىسى رى يومى عى
ًبا  -صىله اهلل عليه وسلهم- ِديًدا وىرضى ُه زىْجًرا شى رىاءى وى

ِهم، وقال:  وِطِه ِإيلى ارى بِسى شى
ى
وتًا لإِِلبِل، فىأ ا »وىصى هى يُّ

ى
يىا أ

إِنه 
ِكينىِة، فى لىيُكم بِالسه الرِبه لىيسى انلهاُس، عى

اِع   «.بِاإليضى

** 

1015. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

menuturkan, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bertolak di hari Arafah (menuju Muzdalifah). Lalu Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendengar di belakang 

beliau bentakan keras, pukulan dan teriakan pada onta. 

Maka beliau berisyarat dengan cambuk beliau pada 

mereka dan bersabda, "Wahai manusia, tenanglah 

kalian! Sesungguhnya kebajikan itu bukan dengan 

berjalan cepat-cepat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أفاض من عرفة  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه انليب 
فسمع وراءه صوتًا شديًدا ورضًبا وزجًرا لإلبل 
وأصواتًا لإلبل، واكن هذا املشهد من انلاس نتيجة ما 
تعودوه زمن اجلاهلية؛ ألنهم اكنوا يف أيام اجلاهلية إذا 
دفعوا من عرفة أِسعوا إِسااًع عظيًما يبادرون 

اجلو، فاكنوا يرضبون اإلبل رضًبا انلهار قبل أن يظلم 
إيلهم  -صىل اهلل عليه وسلم-شديًدا، فأشار انليب 

بسوطه، وقال: أيها انلاس الزموا الطمأنينة واهلدوء، 
فإن الرب واخلري ليس باإلِساع واإليضاع وهو نوع 

 .من السري ِسيع

** 

Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertolak dari 

Arafah. Lalu beliau mendengar di belakang beliau 

suara keras, pukulan dan hardikan pada onta dan 

suara-suara onta. Pemandangan perilaku orang-orang 

ini akibat kebiasaan mereka di masa jahiliyah, sebab 

mereka dahulu, di masa jahiliyah, apabila bertolak dari 

Arafah mereka bergerak dengan sangat cepat, 

berlomba dengan siang hari sebelum suasana gelap, 

dan mereka lalu memukuli onta dengan keras. Maka 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berisyarat pada 

mereka dengan cambuk beliau dan berkata, "Wahai 

manusia, tetaplah tenang! Sesungguhnya kebajikan 

dan kebaikan itu bukan dengan bercepat-cepat." 

Makna al-Īḍā` (dalam redaksi hadis ini) adalah sejenis 

gerakan berjalan cepat. 
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وتًا لإِِلبِل : أي من الر •  .غو، وهو صوت اإلبلصى

وِطِه : أي تأنوا ودعوا العجلة • ارى بِسى شى
ى
 .فىأ

 .الرِب : الطاعة •

اع : اإلِساع •  .اإليضى

 :فوائد احلديث
 .بأمته؛ فقد نهاهم عن اإلِساع ئلال يتعبوا أنفسهم مع بُعد املسافة -صىل اهلل عليه وسلم-شفقة الرسول  .1

 .استحباب اتلأين واخلشوع عند أداء العبادات .2

 .نما يكون بقدر اخلشوع وحضور القلب فيهاأن ثواب العبادة إ .3

 .تكلف اإلِساع يف السري ليس مما يتقرب إىل اهلل به .4

 .أنه الرب ليس بالعجلة وإنما هو باخلضوع واخلشوع واالستاكنة ملن ال خيىف عليه يشء يف األرض وال يف السماء .5

 .اهلدوء والسكينة أعون ىلع حضور القلب .6

 . قصد العبادة ما يفيض إيله اإلِساع من الزتاحم واتلدافع وأذية املسلمنياحلكمة يف انليه عن اإلِساع يف .7

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
، 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط1423ض، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الريا

، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1ه. رياض الصاحلني للنووي، ط1425اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1برئاسة محد بن نارص العمار، ط ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني1428

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1حممد زهري بن نارص انلارص، ط
، بريوت. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب

رفة، عبد ابلايق، قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املع
 .ه1379بريوت، 

   (3034) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لفقه وأصوهل < فقه املعامالت < اهلبة والعطيةا اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أقربهما منك بابا : أي: اجلار القريب •

 :فوائد احلديث
 .استحباب تقديم اجلار األقرب فاألقرب إذا لم يقدر ىلع اإلحسان إىل اجلميع .1

 .ينبِغ مرااعة شعور اجلار األقرب؛ ألنه يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغريها ِبالف األبعد، وكذلك هو األِسع إجابة ملا يقع جلاره .2

 .عترب هو قرب األبوابالقرب امل .3

 .يؤخذ من احلديث تقديم العلم ىلع العمل، وذللك سألت اعئشة ريض اهلل عنها عن حكم املسألة قبل املبارشة يف الفعل .4

 املراجع:املصادر و

م. رياض الصاحلني للنووي، حتقيق: ماهر ياسني 1987 -ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، 
ه. رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار 1428، 1الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ط

م: حممد ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقي1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1428، 4الريان، بريوت، ط
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط1422فؤاد عبد ابلايق(، 

   (4250) الرقم املوحد:

ِدي؟  هي
ُ
يِِّهَما أ

َ
يا رسوَل اهللِ، إِنب يِل َجاَرييِن، فإىل أ

قيَربِِهَما مِنيِك بَاب ا
َ
  قال: إىل أ

Wahai Rasulullah, aku memiliki dua 
tetangga, kepada yang mana aku beri 

hadiah? Nabi menjawab, "Kepada yang 
paling dekat pintu rumahnya darimu". 

 :احلديث .1016
قالت: يا رسولى اهلِل، إِنه  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ْهِدي؟ قال: 
ُ
ا أ يِِّهمى

ى
يِْن، فإىل أ ارى ا ِمنِْك »يِل جى بِِهمى قْرى

ى
إىل أ

 «.بىابًا

** 

1016. Hadis: 

Dari Aisyah Radiyallahu 'Anha dia bertanya, "Wahai 

Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, kepada yang 

mana aku beri hadiah?" Nabi menjawab, "Kepada yang 

paling dekat pintu rumahnya darimu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -انليب  -ريض اهلل عنها-سألت اعئشة 
كرام اجلار مطلًقا؛ : إن يل جارين وقد أمرت بإ-وسلم

وال أقدر ىلع اإلهداء إيلهما مًعا، فإىل أيهما أهدي 
يلحصل يل ادلخول يف مجلة القائمني بإكرام اجلار؟ 

 .: إىل أقربهما منك بابًا-صىل اهلل عليه وسلم-فقال 

** 

Aisyah Radiyallahu 'Anha bertanya, "Aku memiliki dua 

tetangga. Engkau telah memerintahkan kami untuk 

memuliakan tetangga. Aku tidak mampu menghadiahi 

keduanya sekaligus. Kepada yang manakah aku beri 

hadiah hingga aku termasuk mereka yang telah 

memuliakan tetangga?" Nabi Shalallahu 'Alaihi wa 

Sallam menjawab, "Yang paling dekat pintu rumahnya 

dari pintu rumahmu." 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلفقات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أجر : أي: ثواب أخروي •

 .بين أيب سلمة : أي: أوالدها منه •

 .بتاركتهم هكذا وهكذا : أي: يتفرقون يف طلب القوت يمينا وشماال •

 :فوائد احلديث
 .بيان حصول اثلواب لألم باإلنفاق ىلع أوالدها؛ وإن اكنت تنفق عليهم بدافع الشفقة والرمحة .1

 .يتام يف احلجرفضل اإلنفاق ىلع األ .2

 .شدة شفقة األم ىلع بنيها ورمحتها بهم .3

ني 
َ
ر  يِف بَِِن أيب َسلََمَة أ جي

َ
يا رسوَل اهللِ، َهلي يِل أ

 ِ ُت ب ، َولَسي نيِفَق َعلَييِهمي
ُ
َتارَِكتِِهمي َهَكَذا وَهَكَذا إنما أ

ِت َعلَييِهمي  نيَفقي
َ
ر َما أ جي

َ
، لَِك أ ؟ فقال: َنَعمي  ُهمي بَِِنب

 

Wahai Rasulullah, apakah aku akan 
mendapat pahala apabila aku memberi 

nafkah kepada putra-putra Abu Salamah, 
sedangkan aku tidak akan membiarkan 
mereka dalam kondisi begini, mereka 

adalah anak-anakku? Beliau menjawab, 
"Ya, kamu mendapatkan pahala dari apa 

yang kamu nafkahkan untuk mereka". 

 :احلديث .1017
، قالت: قلت: يا رسول -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

نِْفقى عليهم، 
ُ
اهلل، هل يل أجٌر يف بين أيب سلمة أن أ

؟ فقال: ولسُت بتاركتهم هكذا وهك ذا إنما هم بىيِنه
 «.نعم، لك أجُر ما أنفقِت عليهم»

** 

1017. Hadis: 

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anha-, ia berkata, 

"Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan 

mendapat pahala apabila aku memberi nafkah kepada 

putra-putra Abu Salamah, sedangkan aku tidak akan 

membiarkan mereka dalam kondisi begini, mereka 

adalah anak-anakku? Beliau menjawab, "Ya, kamu 

mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan 

untuk mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قالت أم سلمة ريض اهلل عنها لرسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم: هل يل ثواب أخروي يف أين أنفق ىلع 
عيايل من أيب سلمة وأكفيهم، وال أدعهم يتفرقون يف 
طلب القوت؟ أم أنه ال أجر يل ألين أفعل ذلك شفقة 
ألنهم أبنايئ؟ فأخربها انليب صىل اهلل عليه وسلم أن 

 .عليهمهلا أجرا يف إنفاقها 

** 

Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anha- bertanya kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Apakah aku 

akan mendapatkan pahala akhirat apabila aku 

memberi nafkah kepada anak-anakku dari Abu 

Salamah dan memberi kecukupan kepada mereka, dan 

aku tidak akan membiarkan mereka gelabakan mencari 

makan? Ataukah aku tidak memperoleh pahala, sebab 

aku melakukan itu karena kasihan karena mereka itu 

adalah anak-anakku?" Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memberitahunya bahwa dia akan 

mendapat pahala dari pemberian nafkahnya kepada 

mereka. 
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 .يستحب لويل األمر ترغيب الرجال والنساء من املسلمني يف أفعال اخلري .4

 املراجع:املصادر و

ة: ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبع
م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة 1987ه 1407رش، الرابعة ع

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .رتاث العريب، بريوتال

   (4959) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: سهلة بنت ملحان األنصارية أم أنس بن مالك، أسلمت متقدمة مع قومها من األنصار أم سليم •

 .امرأة أيب طلحة : زوجته، وهو: زيد بن سهل األنصاري، وفيه نزلت: )لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ما حتبون( •

ىْستىْحيِي ِمْن احْلىقِّ : ال يمتنع من ذكره أو فعله حياء، والغ • ى ال ي  .رض من هذه اجلملة: تقديم االعتذار عما ستسأل عنهإنه اَّلله

يا رسول اهلل, إن اهلل ال يستحيي من احلق، فهل 
ىلع املرأة من غسل إذا يه احتلمت؟ فقال رسول 

 : نعم, إذا رأت املاء-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 

Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah 
tidak malu terhadap kebenaran. Apakah 

wanita wajib mandi janabah jika dia mimpi 
basah?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- menjawab, "Iya, jika dia melihat 

air". 

 :احلديث .1018
جاءت أمُّ »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

لحة إىل رسول اهلل  يِب طى
ى
عليه  صىل اهلل-ُسلىيٍم امرأُة أ

ىْستىحيِي من  -وسلم فقالت: يا رسول اهلل, إنه اهلل ال ي
ا يِهى اْحتىلىمىت؟ فقال  , فهل ىلع املرأة من ُغْسٍل ِإذى احلىقِّ

ت -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ى
: نعم, ِإذىا رىأ

اء  «.المى

** 

1018. Hadis: 

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, 

"Ummu Sulaim, istri Abu Ṭalḥah datang kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu bertanya, 

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu 

terhadap kebenaran. Apakah wanita wajib mandi 

janabah jika dia mimpi basah?" Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjawab, "Iya, jika dia melihat air". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إىل انليب  -ريض اهلل عنها-جاءت أم سليم األنصارية 
لتسأهل، وملا اكن سؤاهلا مما  -صىل اهلل عليه وسلم-

يتعلق بالفروج، ويه مما يستحيا من ذكره اعدة قدمت 
إللقاء سؤاهلا؛ حىت خيف  بني يدي سؤاهلا تمهيداً 

وهو  -عز وجل-موقعه ىلع السامعني.  فقالت: إن اهلل 
احلق، ال يمتنع من ذكر احلق اذلي يستحيا من ِذكره 
من أجل احلياء، مادام يف ذكره فائدة، فلما ذكرت أم 
سليم هذه املقدمة اليت لطفت بها سؤاهلا، دخلت يف 

إذا يه صميم املوضوع، فقالت: هل ىلع املرأة غسل 
صىل اهلل -ختيلت يف املنام أنها جتامع؟ فقال انليب 

: نعم، عليها الغسل، إذا يه رأت نزول -عليه وسلم
 .ماء الشهوة

** 

Ummu Sulaim Al-Anṣāriyyah -raḍiyallāhu 'anhā- 

pernah datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk bertanya kepada beliau. Karena 

pertanyaannya berkaitan dengan kemaluan, dan itu 

biasanya merupakan hal yang malu untuk disebutkan, 

maka ia melontarkan pendahuluan untuk menyebtukan 

pertanyaannya sehingga kedengarannya menjadi 

ringan bagi para pendengar. Ia berkata, 

"Sesungguhnya Allah -'Azza wa Jalla- adalah Maha 

Benar. Dia tidak melarang untuk menyebutkan 

kebenaran yang malu untuk disebutkan karena rasa 

malu, selama penyebutan hal itu mengandung 

manfaat. Ketika Ummu Sulaim sudah menyebutkan 

pendahuluan yang membuat pertanyaannya menjadi 

lembut, ia pun mulai masuk ke dalam inti topik. Ia 

berkata, "Apakah seorang wanita wajib mandi apabila 

dalam tidurnya mimpi berhubungan badan?" Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, "Iya. Ia harus 

mandi jika dia melihat keluarnya air syahwat." 
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 .احلق : لك خرب خال من الكذب، ولك حكم خال من اجلور •

 .ِمْن ُغْسٍل : من اغتسال •

ْت : رأت يف املنام أنها جتامع وحنو ذلك •  .اْحتىلىمى

ت : أبرصت •
ى
 .رىأ

 .املاء : املين •

 :فوائد احلديث
 .جواز استفتاء املرأة بنفسها عن أمر دينها .1

 .الصحابيات من االهتمام بأمر دينهن والسؤال عنهبيان ما عليه  .2

 .املرأة جيب عليها الغسل حني حتتلم، إذا أنزلت ورأت املاء .3

ُل الرجل، ومن ذاك يكون الشبه يف الودل، كما أشار إىل هذا بقية احلديث .4 ل كما يزُْنِ  .املرأة تزُْنِ

 .ال يمتنع تعاىل من قول احلق ألجل احلياء ، إثباتا يليق جبالهل، ىلع أنه-جّل وعال-إثبات صفة احلياء هلل  .5

 .أن احلياء ال ينبِغ أن يمنع من تعلُّم العلم، حىت يف املسائل اليت يستحيا مهنا .6

به من األدب وحسن املخاطبة، أن يقدم أمام الالكم اذلي يستحيا منه مقدمة تناسب املقام، تمهيدا للالكم، يِلىِخفه وقعه، وئلال ينسب صاح .7
 .إىل اجلفاء

 .حبرصها ىلع الفقه يف ادلين، وحسن أدبها؛ بتقديم ما يمهد لعذرها -ريض اهلل عنها-فضيلة أم سليم  .8

 .، أي االمتناع عن احلق بسبب احلياء؛ وذلك لكمال عدهل ورمحته-عز وجل-نيف صفة احلياء من احلق عن اهلل  .9

 املراجع:املصادر و
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ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط
ه. صحيح 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح 1422ر طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دا1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
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امرأة أستحاض حيضة كثرية يا رسول اهلل، إين 
شديدة، فما ترى فيها قد منعتِن الصًلة والصوم، 

فقال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب ادلم، 
 قالت: هو أكِث من ذلك

 

Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
adalah seorang wanita yang ber-istihadhah 
banyak lagi deras (mengalir). Bagaimana 

pendapatmu tentang hal ini? (Perlu engkau 
ketahui) bahwa darah istihadhah itu telah 
mencegahku untuk melakukan shalat dan 

puasa”. Beliau Shallallaahu ‘Alaihi wa 
Sallam bersabda : “Gunakanlah kapas 

untukmu, karena hal itu dapat menyumbat 
darah”. Aku berkata: “Ia lebih deras 

mengalir dari yang engkau kira”. 

 :احلديث .1019
حش  ْنىة بنت جى قالت: كنت  -ريض اهلل عنها-عن محى

ِديدة، فأتيت رسول اهلل  ة كثرية شى يْضى اض حى ْستىحى
ُ
-أ

ْخرِبُه، فىوجْدتُه يف  -صىل اهلل عليه وسلم
ُ
ْستىْفِتيه وأ

ى
أ

حش فقلت: يا رسول اهلل،  بيت أخيت زينب بنت جى
ْستى 

ُ
ة كثرية شديدة، فما تىرى إين امرأة أ يْضى اض حى حى

تيِْن الصالة والصوم، فقال:  نىعى ُت لك »فيها، قد مى ْنعى
ى
أ

م قالت: هو أكرث من ذلك، «. الُكرُْسف، فإنه يُذِهُب ادله
ِذي ثوبا»قال:  ِ فقالت: هو أكرث من ذلك إنما «. فاخته

ًّا، قال رسول اهلل  ثُجُّ َثى
ى
: -صىل اهلل عليه وسلم-أ
آُمرُ » نِْك من اآلخر، سى  عى

ى
أ لِْت أْجزى عى ين أيهما فى ك بأْمرى

إنما هذه »قال هلا: «. وإن قىِويِت عليهما فأنِت أْعلىم
يهيِض ستهة أيام أو  تىحى ات الشيطان فى ضى كى ٌة من رى ْكضى رى
سبعة أيهام يف ِعلْم اهلل، ثم اْغتىِسيِل حىت إذا رأيت أنك 

ِت فصيلِّ ثال
ْ
أ ُهْرِت، واْستىنْقى ثا وعرشين يللة أو قد طى

أربعا وعرشين يللة وأيامها وصويم، فإن ذلك 
جُيِْزيِك، وكذلك فاْفعىيل يف لك شهر كما حتيض 
، وإن  يِْضِهنه وىُطْهرِِهنه اُت حى ْطُهْرن ِميقى النساء، وكما يى
يلِّ العرص  ري الظهر وُتعىجى قىِويت ىلع أن تُؤىخِّ

ِعنيى بني الصالتني ْمى جتى تىْغتىِسِلنيى وى  الظهر والعرص، فى
لني العشاء، ثم تىْغتىِسِلنيى  ِرين املغرب وُتعىجِّ وتُؤىخِّ
تىْغتىِسِلنيى مع الفجر  ِعنيى بني الصالتني فاْفعىيل، وى ْمى جتى وى

-، قال رسول اهلل «فاْفعىيل، وُصويم إن قىِدرت ىلع ذلك
يِْن إيله »: -صىل اهلل عليه وسلم ْمرى

ى
ُب اأْل ْعجى

ى
 «.وهذا أ

** 

1019. Hadis: 

Dari Hamnah binti Jahsy Radhiallahu ̀ Anha, ia berkata: 

“Aku pernah mengalami istihadhah yang banyak dan 

deras (mengalir). Maka aku mendatangi Rasulullah 

Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam untuk meminta fatwa 

dan mengabarkannya. Dan aku mendapati beliau di 

rumah saudariku, Zainab binti Jahsy. Lalu aku berkata 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang 

wanita yang ber-istihadhah banyak lagi deras 

(mengalir). Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? 

(Perlu engkau ketahui) bahwa darah istihadhah itu 

telah mencegahku untuk melakukan shalat dan puasa”. 

Beliau Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 

“Gunakanlah kapas untukmu sebagai penyumbat, 

karena hal itu dapat menghilangkan darah!” Aku 

berkata: “Ia lebih deras mengalir dari itu.” Beliau 

bersabda : “Ambillah secarik kain!”. Aku berkata: “Ia 

bahkan lebih banyak mengalir dari itu, aku hanya 

menyumbatnya saja”. Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi 

wa Sallam bersabda: “Aku akan memerintahkanmu 

dengan dua hal. Mana saja yang engkau pilih dari dua 

hal itu, niscaya telah mencukupimu. Apabila engkau 

mampu untuk melakukan keduanya, maka engkaulah 

yang lebih mengetahuinya”. Beliau bersabda 

kepadanya (Hamnah): “Sesungguhnya ia hanyalah 

satu gangguan (pukulan/tendangan) dari gangguan-

gangguan setan. Maka bagimu adalah haidh enam hari 

atau tujuh hari dalam ilmu Allah. Kemudian mandilah 

hingga engkau lihat bahwa dirimu telah suci dan bersih. 

Shalatlah dua puluh tiga atau dua puluh empat hari, 

dan juga berpuasalah. Sesungguhnya hal itu telah 

cukup bagimu. Begitu pula lakukanlah setiap bulan 

sebagaimana haidh dan sucinya wanita-wanita yang 

lain di saat haidh dan sucinya. Jika engkau kuat untuk 

mengakhirkan shalat dhuhur dan mengawalkan shalat 

Ashar (maka kerjakanlah), kemudian engkau mandi 

ketika suci, dan engkau shalat dhuhur dan `ashar 

dengan jamak. Kemudian engkau mengakhirkan shalat 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

559 
 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

maghrib dan mengawalkan shalat Isya’, lalu engkau 

mandi dan menjamak keduanya maka lakukanlah 

(shalatlah), dan mandilah pada waktu subuh lalu 

shalatlah, dan berpuasalah jika engkau mampu untuk 

melakukannya”. Beliau Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam 

bersabda: “Ini adalah perkara yang paling aku sukai 

dari dua opsi untuk dipilih”. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

نة  اض  -يض اهلل عنهار-معىن حديث محى ْستىحى
ُ
"ُكنت أ

ِديدة" أي أن ادلم اكن يزنل منها  ة كثرية شى يْضى حى
دة وقوة عند خروجه. "فأتيت  ويستمر ملدة طويلة بشِّ

ْخرِبُه"  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ُ
ْستىْفِتيه وأ

ى
أ

تسأهل -صىل اهلل عليه وسلم-ثم إنها جاءت إىل انليب 
يع، وما ا ذلي جيب عليها. "فقلت: عن احلكم الرشه

ة كثرية  يْضى اض حى ْستىحى
ُ
يا رسول اهلل، إين امرأة أ

تيِْن الصالة والصوم"   نىعى شديدة، فما تىرى فيها قد مى
يعين: أن ادلم انلازل منها جعلها تتوقف عن الصالة 
والصوم بناء ىلع أنه دُم حيض، وهذا هو املتبادر هلا 

ى هلا انليب   -صىل اهلل عليه وسلم-يف أول األمر، ثم بىنيه
ضة من  أن ادلم انلازل منها بهذه الصفة إنما هو ركى

م حيض. فقال:  ُت لك »الشيطان وليس بِدى ْنعى
ى
أ

م أي: استخديم الُقطن؛ «. الُكرُْسف، فإنه يُذهب ادله
ده عليه حىت يُمسك  ىشُّ وذلك بأن جتعله ىلع فىرجها وت

ازل ادلم. "قالت: هو أكرث من ذلك" أي: أن ادلم انل
رىُض.  كثري وشديد والقطن ال يمكن أن يؤدى به الغى

ِِذي ثوبا»قال:  أي: أضييف إىل القطن ثوبا حىت «.  فاخته
يكون كثيفا يمسك به ادلم. "فقالت: هو أكرث من 
ب منها بكرثة  ًّا" أي: أن ادلم يىصُّ ثُجُّ َثى

ى
ذلك إنما أ

ىْستىْمسك بالُقطن وال باثلياب؛ ألنه يزنل  وقوة، فال ي
صىل اهلل عليه -بغزارة وبكرثة. "قال رسول اهلل 

ين»: -وسلم آُمُرك بأْمرى يعىن: أحد حكمني، وهما «"  سى
كما سيأيت :  األول: االغتسال للك صالة.  واثلاين: أن 
جتمع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء وتغتسل 
ثالث مرات للظهر والعرص غسال واحدا، وللمغرب 

وللفجر غسال واحدا. "أيهما  والعشاء غسال واحدا،

** 

Dari Hamnah binti Jahsy Radhiyallahu `Anha, ia 

berkata: “Aku pernah mengalami istihadhah yang 

banyak dan deras (mengalir)". Artinya darah terus 

keluar dengan deras dan santer, dan itu berlangsung 

lama. "Maka aku mendatangi Rasulullah Shallallaahu 

‘Alaihi wa Sallam untuk meminta fatwa dan 

mengabarkannya." Kemudian dia mendatangi Nabi 

Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam guna menanyakan 

hukum syar'i dalam kasusnya dan kewajiban-

kewajiban atas dirinya. "Lalu aku berkata: “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita 

yang ber-istihadhah banyak lagi deras (mengalir). 

Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini ? (Perlu 

engkau ketahui) bahwa darah istihadhah itu telah 

mencegahku untuk melakukan shalat dan puasa”. 

Yakni darah yang keluar itu telah menjadikannya 

berhenti shalat dan puasa karena menganggap itu 

sebagai darah haidh, inilah anggapannya saat pertama 

kali menghadapinya. Kemudian Nabi Shallallaahu 

‘Alaihi wa Sallam menjelaskan padanya bahwa darah 

yang keluar dengan ketentuan tersebut adalah bagian 

dari gangguan setan dan bukan darah haidh. Beliau 

Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Gunakanlah 

kapas untukmu, karena hal itu dapat menyumbat 

darah!” yakni pakailah kapas pada kemaluan dan 

sumbatlah dengannya hingga darahnya mampet. Aku 

berkata: “Ia lebih banyak mengalir dari perkiraan anda.” 

Beliau bersabda: “Ambillah secarik kain!” Artinya 

tambahkan pada kapas kain hingga menjadi tebal dan 

dapat menyumbat darah. Aku berkata: “Ia bahkan lebih 

banyak mengalir dari perkiraanmu, aku hanya 

menyumbatnya saja”. Yakni darahnya mengalir banyak 

dan mancur hingga tak mempan pakai kapas ataupun 

kain untuk penyumbat karena begitu deras dan banyak. 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 

“Aku akan memerintahkanmu dengan dua hal. Artinya 

dua solusi, sebagai berikut. Pertama: mandi setiap tiba 

waktu shalat. Kedua: Menjamak dua waktu shalat; 

zhuhur dengan ashar, maghrib dengan isya' dan mandi 
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نِك من اآلخر" يعين: أنِت باخليار بني  فعلت أجزأ عى
هذين األمرين. "وإن قىِويِت عليهما فأنِت أْعلىم "أي: 
قىِدرِت عليهما، أي األول واثلاين فأنت أعلم حبالك، 

إنما هذه »فاختاري أيهما شئت منهما.  "ثم قال هلا: 
ات الشيطان  ضى كى ٌة من رى ْكضى واملعىن: أن الشيطان «" رى

قد وجد سبيال إىل اتلهلبيس عليها يف أْمِر دينها 
اها اعدتها، وصارت يف  وطهرها وصالتها؛ حىت أنْسى
ة منه، وال ينايف أن يكون ِعْرق  اتلقدير كأنها رْكضى
اِذل كما جاء يف حديث فاطمة بنت أيب  يقال هل العى

ة يف قوهلا :" إين امرأ -ريض اهلل عنها-ُحبيش 
استحاض فال أطهر أفأدع الصالة؟ قال: ال إنما ذلك 
ه  ضى كى ُيحمل ىلع أن الشيطان رى ِعْرق، وليس حبيض " فى
ر، واألظهر أنها ركضة منه حقيقة؛ إذ ال  جى حىت اْنفى
يهيِض ستهة أيام أو سبعة  تىحى مانع من محلها عليه.   "فى
أيهام" أي: دىيِع الصالة والصوم واعتربي نفسك 

ة ستة أيام أو سبعة أيام، فتجلسها وترتك حائضا مد
الصالة فيها، وهذا باعتبار أن اغلب اعدة النساء ستة 
أيام أو سبعة أيام.  "يف ِعلْم اهلل" أي: يف حكم اهلل 
ورشعه، وقوهل :"ستة أيام أو سبعة أيام"        "فأو" هنا 
ليست للشك إنما يه للتنويع وادلاللة ىلع أن بعض 

ستة أيام، وبعضهن حِيْضن سبعة أيام النساء حِيْضن 
فرتجع إىل قريباتها من النساء من يه يف ِسنْها، وأقرب 
اِجها. "ثم اْغتىِسيِل حىت إذا رأيِت أنك قد  إىل ِمزى
ِت فصيلِّ ثالثا وعرشين يللة أو أربعا 

ْ
أ ُهْرِت، واْستىنْقى طى

وعرشين يللة وأيامها وصويم فإن ذلك جُيِْزيِك" يعين: 
تة أو سبعة أيام وجب عليك االغتسال إذا مضت س

من احليض، ثم ما زاد ىلع ستة أيام أو سبعة أيام ويه: 
إما ثالثة وعرشون يوما أو أربعة وعرشون يوما، فيه 
أيام ُطهر افعيل فيها لك ما تفعله الطاهرات من الصوم 
والصالة، فإن هذا يكيف عنِك.      "وكذلك فاْفعىيل 

هر كما حتيض الن اُت يف لك شى ْطُهْرن ِميقى ساء، وكما يى
" يعين: حتييض لك شهر ستة أيام أو  يِْضِهنه وىُطْهرِِهنه حى
سبعة أيام كعادة النساء، ثم اغتسيل وصيل، وهكذا 
وقت طهرك يكون بقدر ما يكون اعدة اغلب 
النساء من ثالث وعرشين أو أربع وعرشين.  "وإن 

tiga kali; untuk shalat zhuhur dan ashar sekali, untuk 

maghrib dan isya' sekali dan untuk fajar sekali. "Mana 

saja yang engkau pilih dari dua hal itu, niscaya telah 

cukup bagimu." Yakni silahkan pilih yang mana saja. 

Beliau bersabda kepadanya (Hamnah): 

“Sesungguhnya itu hanyalah satu gangguan 

(pukulan/tendangan) dari gangguan-gangguan setan." 

Artinya setan telah menemukan jalan untuk 

mengkaburkan perkara agamanya dan kesuciannya 

serta shalatnya sehingga membuatnya lupa 

kebiasaannya maka divonislah itu sebagai gangguan 

setan, meskipun tidak menafikan hal itu sebagai 

urat/pembuluh darah (yang pecah) biasa disebut 

"al'adzil" (pendarahan -korektor) sebagaimana dalam 

hadits Fathimah binti Abi Hubaisy Radhiyallahu 'Anha 

saat berkata, "Aku adalah wanita yang sedang 

istihadhah tapi tak kunjung suci, apakah aku tinggalkan 

shalat? Beliau menjawab, "Tidak, itu hanyalah 

pendarahan dan bukan haidh" Dari sini dipahami 

bahwa setan menendangnya hingga pecah pembuluh 

darahnya. Secara literal nashnya menyatakan 

gangguan (pukulan/tendangan) ini benar-benar dari 

setan karena tidak mustahil itu terjadi. "Maka bagimu 

adalah haidh enam hari atau tujuh hari" Yakni 

tinggalkan shalat dan puasa serta anggaplah dirimu 

haidh selama enam atau tujuh hari, tunggu dan tidak 

usah shalat selama itu! Patokannya adalah mayoritas 

wanita itu haidh antara enam sampai tujuh hari. "dalam 

ilmu Allah" artinya dalam hukum dan syariat Allah. 

"enam hari atau tujuh hari" ini bukan ragu dari perawi 

tetapi merupakan variasi dan bukti bahwa sebagian 

wanita itu haidh selama enam hari dan sebagian lain 

tujuh hari. Bisa merujuk kepada kerabat wanitanya 

yang sebaya dan setipe dengannya. "Kemudian 

mandilah hingga engkau lihat bahwa dirimu telah suci 

dan bersih, maka shalatlah dua puluh tiga atau dua 

puluh empat hari, juga berpuasalah! Sesungguhnya hal 

itu telah cukup bagimu." Yakni bila telah berlalu enam 

atau tujuh hari maka wajib bagimu untuk mandi dari 

haidh. Selebihnya jadi hari-hari suci, yaitu duapuluh 

tiga atau duapuluh empat hari, lakukanlah apa yang 

biasa dilakukan wanita-wanita suci seperti shalat dan 

puasa! Hal ini sudah cukup bagimu. "Begitulah lakukan 

setiap bulan sebagaimana haidh dan sucinya wanita-

wanita yang lain di masa haidh dan sucinya." Yaitu 

kamu haidh enam atau tujuh hari, seperti kebiasaan 

umumnya wanita dalam haidh dan sucinya. Setelah 

menunggu enam atau tujuh hari, maka Mandi dan 

shalatlah! Begitu pula waktu sucinya duapuluh tiga atau 

duapuluh empat hari. "Jika engkau kuat untuk 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد والرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

حش  اتلخريج: ْنىة بنت جى   -ريض اهلل عنها-محى
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
مُّ أوهل وسكوُن ثانيه، فاملرأة يه املستحاضة • ِت املرأةُ، موضوٌع ىلع صيغة املبين للمفعول من حيُث ضى اض : اْستُِحيضى ْستىحى

ُ
 .أ

 .طول ُمدتهاكثرية : أي: ت •

ِديدة يف كيفيتها، واملعىن: أن ادلم يزنل منها بقوة • ِديدة : شى  .شى

ري الظهر وُتعىجيل الع رص قىِويت ىلع أن تُؤىخِّ
ِعنيى بني الصالتني الظهر والعرص،  ْمى جتى تىْغتىِسِلنيى وى فى
لني العشاء، ثم تىْغتىِسِلنيى  ِرين املغرب وُتعىجِّ وتُؤىخِّ
تىْغتىِسِلنيى مع الفجر  ِعنيى بني الصالتني فاْفعىيل، وى ْمى جتى وى

واملعىن: إذا «.  فاْفعىيل، وُصويم إن قىِدرِت ىلع ذلك
إىل آخر وقتها وتصيل  قىِويت ىلع أن تؤخري الظهر

العرص يف أول وقتها وكذا تؤخري املغرب إىل آخر 
وهذا ما يسىمه -وقتها وتصيل العشاء يف أول وقتها 

ورِيه  ا الفجر: فتغتسل  -عند العلماء باجلمع الصُّ وأمه
للصالة غسال واحدا، فإن قىِدرت  ىلع ذلك فافعيل، 
 وىلع هذا : تغتسل املستحاضة ثالث مرات للظهر

والعرص غسال واحدا وللمغرب والعشاء غسال 
واحدا وللفجر غسال واحدا وجتمع بني الصالتني 
" يعين أن هذا  يِْن إيله ْمرى

ى
ُب اأْل ْعجى

ى
مجعا صوريا. "وهذا أ

، وهو : كونها جتمع بني الظهر والعرص  األمر أحبُّ إيله
واملغرب والعشاء وتغتسل ثالث مرات للظهر 

مغرب والعشاء غسال والعرصغسال واحدا، ولل
واحدا، وللفجر غسال واحدا. وأما األمر األول، فهو 
الغسل للك صالة، لكن ليس يف هذا احلديث ذكر 
االغتسال للك صالة، إال أنه قد جاء يف رواية أخرى 
عند أيب داود أنها تغتسل للك صالة، ويه قوهل: "إن 
قىِويت فاغتسيل للك صالة وإال فامْجىيع بني الصالتني 

ة ب قه غسل واحد"  وال شك أن االغتسال للك صالة مشى
يف األمر  -صىل اهلل عليه وسلم-ظاهرة وهلذا قال 

؛  "  يعين: أحبهما إيله اثلاين: "وهذا أعجب األمرين إيله
ف من األول  .ألنه أسهل وأخى

mengakhirkan shalat dhuhur dan mengawalkan shalat 

Ashar (maka kerjakanlah), kemudian engkau mandi 

ketika suci, dan engkau shalat dhuhur dan `ashar 

dengan jamak. Kemudian engkau mengakhirkan shalat 

maghrib dan mengawalkan shalat Isya’, lalu engkau 

mandi dan menjamak keduanya maka lakukanlah 

(shalatlah), dan mandilah pada waktu subuh lalu 

shalatlah, juga berpuasalah jika engkau mampu untuk 

melakukannya”. Artinya jika engkau mampu untuk 

mengakhirkan shalat dhuhur sampai di ujung waktunya 

lalu shalat ashar di awal waktunya maka lakukanlah! 

Begitu pula mengakhirkan shalat maghrib sampai di 

ujung waktunya lalu shalat isya' di awal waktunya maka 

lakukanlah! Hal ini disebut sebagai jamak secara 

tampilan oleh para ulama. Adapun shalat fajar maka 

engkau mandi satu kali untuk satu shalat. Jika engkau 

mampu lakukanlah hal ini. Dengan demikian wanita 

istihadhah mandi sebanyak tiga kali sehari; untuk 

zhuhur dan ashar satu kali, untuk maghrib dan isya' 

satu kali serta untuk subuh satu kali. Dia 

menggabungkan dua shalat dengan istilah jamak 

secara tampilan. “Ini adalah perkara yang paling aku 

sukai dari dua opsi untuk dipilih” Yakni pilihan yang ini 

lebih aku utamakan, mandi tiga kali untuk shalat lima 

waktu; untuk zhuhur dan ashar satu kali, untuk maghrib 

dan isya' satu kali serta untuk subuh satu kali. 

Sedangkan pilihan pertama adalah mandi stiap kali 

hendak shalat (lima kali sehari) tetapi tidak disebutkan 

dalam hadits ini. Melainkan riwayat lain dari Abu 

Dawud sabda beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, 

"Jika engkau mampu maka mandilah untuk setiap 

shalat, kalau tidak jamaklah dua shalat dengan satu 

kali mandi". Tentu mandi setiap kali hendak shalat 

menyulitkan. Makanya beliau Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam bersabda pada opsi yang kedua, “Ini adalah 

perkara yang paling aku sukai dari dua opsi untuk 

dipilih” yakni lebih aku suka karena lebih mudah dan 

lebih ringan dari yang opsi pertama. 
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ْستىْفِتيه : أطلب منه الُفتيا، والُفتيا يه: اإلخبار عن حكم رشيع، واملعىن: أطلب منه أن خيربين حبكم رشيع فيما نزل يب •
ى
 .أ

ُت : أِصُف لك • ْنعى
ى
 .أ

 .الُكرُْسف : الُقطن •

بًّا بكرثة • ًّا : أُصبه صى ثُجُّ َثى
ى
 .أ

 .قىِويت : قىِدرت •

( ]ص:  • ب بالرِّْجل ىلع األرض، ومنه قوهل تعاىل: )اْرُكْض بِرِْجِلكى كض الرضه ٌة : أصل الره ْكضى [، وهلا هنا معنيان: األول أنها إصابة لىبهس 42رى
تىق ِعْرقىهاالشيطان بها ىلع هذه املرأة املؤمنة يف أْمر ِدينها، واثلاين أن  بىها حىت فى ى  .يكون ىلع احلقيقة وأن الشيطان رضى

 .يف ِعلْم اهلل : يف حكم اهلل ورشعه •

اء: هو الُطهر بانقطاع ادلم • ت : انلهقى
ْ
أ  .اْستىنْقى

ىيهيِض : اجعيل نفسك حائًضا، يُقال: حتيضت املرأة أمسكت أيام حيضتها عن الصالة والصوم •  .حتى

 :فوائد احلديث
بلْغنى تسعا  -صىل اهلل عليه وسلم-، وقد ذكر بعض العلماء أن الاليت استحضن يف عهده -صىل اهلل عليه وسلم-يبِّ وجوُد املستحاضات زمن انله  .1

هن  .من النسوة وعده

ىشتبه عليه يف عبادته، حىت يعبد اهلل ىلع بصرية .2 ىسأل العالم فيما ي  .ينبِغ للجاهل أن ي

مفٍت، وهذا أمر ال  -صىل اهلل عليه وسلم-، بمنىع أنه يصح أن نقول: إن الرسول -لمصىل اهلل عليه وس-جواز إطالق الفتيا يف سؤال انليب  .3
 .إشاكل فيه

لُّطا ىلع بين آدم .4 ىسى يا؛ ألنها كونها تمرض بركضة من الشيطان يدل ىلع أن للشيطان ت لهط ىلع بين آدم تسلطا ِحسِّ  .أن الشيطان قد يُسى

دة ُمتىقررة أو اك .5 ن هلا اعدة ونسيتها، وليس هلا تميزٌي صالح تىعرِف به دم احليض من دم االستحاضة، فتتحيض اغلب املستحاضة اليت ليس هلا اعى
 .اعدة النساء، ويه ستهة أيهام أو سبعة

ظ املستحاضة ملنع ادلم من اخلروج واتلهلوث به .6 ىفُّ  .فيه استحباب حتى

ا يُشرتط هل الطهارة م .7  .ن احليضأنه دم احليض يمنع من الصالة، وحنوها ممه

 .أنه دىم االستحاضة ال يمنع من الصالة، وحنوها من العبادات الواجب هلا الطهارةُ  .8

 .عدم ُمعاتبة اجلاهل إذا ترك واجباً وجاء يسأل عن احلكم الرشيع .9

 .فيه أن اغلب اعدة النساء ستهة أيام أو سبهعة أيام .10

ِْضن يف الشهر مرة واحدة؛ لقوهل  .11 يض النِّساء -اهلل عليه وسلم صىل-فيه أن اغلب النساء حيى هر كما حتى  ." :" فاْفعىيل يف لك شى

 .جواز العمل بالظن الغالب .12

ْنة  .13  .ردهها إىل اعدة اغلب النساء -صىل اهلل عليه وسلم-لم يكن هلا اعدة سابقة؛ ألن انليب  -ريض اهلل عنها-فيه أن محى

هرت من حيضها .14  .وجوب االغتسال ىلع الُمستحاضة إذا طى

 .يث مرشوعية اغتسال املستحاضة للك صالة كما يف الرواية األخرىيف احلد .15

ة بني أمرين: االغتسال للك صالة، وبني أن تغتسل للظهر والعرصغسال واحدا وللمغرب والعشاء غسال واحدا  .16 فيه أن املستحاضة خُمىريه
 .والفجر غسال واحدا

 ." ذا قال :" وهذا أعجب األمرين إيله األرفق حباهلا، وهل -صىل اهلل عليه وسلم-فيه اختيار انليب  .17

م انلازل من املرأة، دم حيض؛ ألنها  .18  .تركت الصالة والصوم بناء ىلع أن ادلم اخلارج منها دم حيض -ريض اهلل عنها-أن األصل يف ادلِّ

رْجع الصحابة  .19  .-صىل اهلل عليه وسلم-يف االستفتاء إىل انليب  -ريض اهلل عنهم-أن مى

 .ة بني الصالتني؛ ملشقة االغتسال للك صالةجواز مجع املستحاض .20

ب األمرين إيله  .21  ." بيان تفاضل األعمال وأن بعضها أفضل من بعض؛ لقوهل: "وهو أْعجى

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    مسن د اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
الرتمذي، تأيلف:  ه. سنن 1421تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 

ه.    سنن ابن ماجه، 1395حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، 
ه. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد 1430 تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه ، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل،
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م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ 1985بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 
م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد  2006 - ـه 1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

ة،  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام،  2003 - ـه 1423الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى
م إِساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالم

ُ
ية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف:  1431 ـهـ  1427بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل 
حلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار ا

ه. مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار، تأيلف: عياض بن موَس بن عياض السبيت، أبو الفضل 1422سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل 
 .اث. رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية، دار النرش: املكتبة العتيقة ودار الرت

   (10016) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < االعتاكف اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطه
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: ما قبل اإلسالم، سميت بذلك لغلبة اجلهل ىلع أهلهايف اجلاهلية : أي: يف زمن اجلاهلية، ويه •

 .اعتكف يللة ويف رواية يوما : ال منافاة بني الروايتني؛ ألن الليل يدخل فيه ايلوم، والعكس بالعكس •

ة، وهو: اذلي فيه الكعبة •  .املسجد احلرام : املسجد ذي احلُْرمى

دِّه اكماًل وافيًا •
ى
وِْف بِنىْذرِكى : أي: أ

ى
 .أ

 :فوائد احلديث
 .اكف جيب بِانلهْذِر، ويلزم الوفاء بهاالعت .1

 .صحة نذر العبادة من الاكفر حال كفره .2

 .وجوب الوفاء بِانلهْذِر إذا أسلم الاكفر، إن لم يوف به حال كفره .3

، فإن عنيه ما دونه من املساجد أجزأه عنها، ولك مسجد فاضل جيزئ عما دونه بالفضل .4  .إذا عنيه العتاكفه املسجد احلرام تعنيه

 .صحة االعتاكف بدون صوم .5

 .جواز االعتاكف يللة .6

 .ىلع أخذ العلم -ريض اهلل عنه-حرص عمر  .7

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
تنبيه  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

يا رسول اهلل، إين ُكنيُت نََذريُت يف اجَلاِهلِيبِة أن 
 
َ
َتِكَف َْليلَة  يف املسجد احَلرَاِم ؟ قال: فَأ عي

َ
ويِف أ

رِكَ   بَِنذي
 

Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
pernah bernazar pada masa jahiliyah untuk 

i'tikaf satu malam - dalam riwayat lain - 
satu hari di masjidil haram? Beliau 

bersabda, "Penuhi nazarmu"! 

 :احلديث .1020
قال: قلت: يا  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

رُْت يف اجلىاهلية أن أعتكف  رسول اهلل، إين كنت نىذى
يف املسجد احلرام ؟ قال:  -ويف رواية: يوًما-يللة 

وِْف بِنىْذرِكى »
ى
 «.فىأ

** 

1020. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khathab -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya aku pernah bernazar pada masa 

jahiliyah untuk i'tikaf satu malam - dalam riwayat lain - 

satu hari di masjidil haram?' Beliau bersabda, "Penuhi 

nazarmu"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف اجلاهلية أن  -ريض اهلل عنه-نذر عمر بن اخلطاب 
عليه -فسأل انليب  يىعتكف يللة يف املسجد احلرام،

عن حكم نىْذرِهِ اذلي حصل منه  -الصالة والسالم
أن يويف  -عليه الصالة والسالم-يف اجلاهلية فأمره 

 . بِنىْذرِهِ 

** 

Umar bin Al-Khathab -raḍiyallāhu 'anhu- pernah 

bernazar pada masa jahiliyah untuk i'tikaf satu malam 

di masjidil haram. Lantas ia bertanya kepada Nabi 

mengenai hukum nazarnya - yang terjadi pada masa 

jahiliyah - Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintahkannya untuk memenuhi nazar itu. 

Taisir Al-Allam, hlm (353), Tanbih Al-Afham, (3/480) 
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   (4548) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يَت إن جاء رُجل يُريد أخذ 
َ
َرأ

َ
يا رسول اهلل، أ

ِطه مالك   مايل؟ قال: فًل ُتعي

Wahai Rasulullah, bagaimana 
pandanganmu jika ada seorang lelaki 

datang ingin mengambil hartaku?" Beliau 
menjawab, "Janganlah engkau berikan 

hartamu"! 

 :احلديث .1021
قال: جاء رجل إىل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فقال: يا رسول اهلل،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
يتى إن جاء ر

ى
رىأ

ى
ْخذى مايل؟ قال: أ

ى
فال ُتْعِطه »ُجل يُريد أ

يتى إن قىاتىلىين؟ قال: « مالك
ى
رىأ

ى
قال: « قىاتِلْه»قال: أ

تىلىيِن؟ قال:  يتى إن قى
ى
رىأ

ى
يتى إن « فأنت شهيد»أ

ى
رىأ

ى
قال: أ

تىلْتُه؟ قال:   «.هو يف انلهار»قى

** 

1021. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Ada 

seorang lelaki datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai Rasulullah, 

bagaimana pandanganmu jika ada seorang lelaki 

datang ingin mengambil hartaku?" Beliau menjawab, 

"Jangan kau berikan hartamu!" Laki-laki tersebut 

berkata: "Bagaimana pendapatmu jika ia 

menyerangku?" Beliau menjawab, "Lawanlah dia!" 

Laki-laki itu berkata, "Bagaimana menurutmu jika ia 

membunuhku?" Beliau menjawab: "Maka engkau 

syahid." Laki-laki itu berkata, "Bagaimana pendapatmu 

jika aku membunuhnya?" Beliau menjawab, "Maka dia 

(yang engkau bunuh) di neraka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل رسول اهلل 
أخربين يا رسول اهلل، ما اذلي حيق يل فعله، لو أن 

ه حق، قال: "فال ُتْعِطه رجاًل جاء يلأخذ مايل بغري وج
مالك". قال: أخربين يا رسول اهلل ما اذلي حيق يل فعله 
إن قاتلين. قال: دافع عن مالك ولو أدى ذلك إىل 
قتاهل، لكن بعد أن تدفعه أوال باألسهل فاألسهل، 
اكالستغاثة مثال أو باتلخويف بالعصا أو إطالق انلار 

فما هو  إىل غري جهته. قال: فلو تمكن مين وقتلين،
مصريي؟ قال: لك أجر من مات شهيًدا. قال: فلو أنين 
تمكنت منه وقتلته دفااع عن مايل، فما هو مصريه؟  
ٍد ما لم يستحل فعله ذلك، فإنه  قال: هو يف انلهار إىل أمى
يكون خادًلا خمًِلا؛ ألنه مستحل ملا هو معلوم 

 .حتريمه من ادلين بالرضورة

** 

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, 

beritahukan kepadaku apa yang seharusnya aku 

lakukan jika ada orang datang untuk mengambil 

hartaku tanpa hak." Beliau bersabda, "Janganlah 

engkau berikan hartamu kepadanya!" Lelaki itu 

berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa 

yang harus aku lakukan jika ia melawanku?" Beliau 

menjawab, "Pertahankan hartamu walaupun itu 

menyebabkan pertarungan/perkelahian dengannya." 

Hanya saja hal itu dilakukan setelah 

mempertahankannya lebih dulu dengan yang paling 

mudah, seperti meminta pertolongan atau menakut-

nakutinya dengan tongkat atau melepaskan tembakan 

ke udara. Lelaki itu berkata, "Jika ia berhasil 

membunuhku, bagaimana akhir hidupku?" Beliau 

menjawab, "Engkau mendapatkan pahala seperti 

orang yang mati syahid." Lelaki itu berkata, 

"Seandainya aku yang berhasil membunuhnya demi 

mempertahankan hartaku, bagaimana akhir 

kehidupannya?" Beliau menjawab, "Orang itu mampir 

ke neraka selama ia tidak menghalalkan perbuatannya. 

Namun jika menghalalkannya, maka ia langgeng di 

neraka selama-lamanya. Sebab, ia menghalalkan 

perbuatan yang sudah diketahui bersama tentang 

keharamannya dalam agama. 
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 الفقه وأصوهل < أصول الفقه < مقاصد الرشيعة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم املعايص

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أرأيت : أخربين •

 .أخذ مايل : ظلًما بغري حق •

 :فوائد احلديث
 .جواز القتال ِدفااع عن املال .1

 .عما جيب عليه قبل عمله -صىل اهلل عليه وسلم  -لعمل، حيث سأل هذا الصحايب رسول اهلل احلديث ديلل ىلع أن العلم قبل ا .2

 .ينبِغ اتلدرج يف دفع الصائل بالوعظ أو االستغاثة قبل الرشوع يف قتاهل، فإن رشع يف قتاهل فليكن همه دفعه ال قتله .3

 .دىُم املسلم وماهل وعرضه حرام .4

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف  -حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.  صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، -
بريوت، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل -سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن  ابلكري - ه.1407الطبعة الرابعة عرشة، 
 مدار العثيمني، صالح بن حممد للشيخ الصاحلني؛ رياض رشح -. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 

 .ه1426 الرياض، الوطن،
   (3557) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ييَت ُسُكوتََك بني 
َ
َرأ

َ
يا رسول اهلل، بأيب أنت وأِم، أ

اتلكبري والقراءة: ما تقول؟ قال: أقول: اللبُهمب 
باعد بيِن وبني خطاياي كما باعدت بني 
ِِن من خطاياي ك ما املرشق واملغرب. امهلل َنقِّ

نَِس. امهلل اغسلِن  ُيَنىقب اثلوب األبيض من ادلب
يَِّبَدِ   من خطاياي باملاء واثلبليِج َوال

 

Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku 
sebagai tebusanmu, bagaimana 

pendapatmu mengenai diammu antara 
takbir dan bacaan (Al-Fātiḥah), apa yang 
engkau ucapkan?" Beliau menjawab, Aku 

mengucapkan, "Ya Allah, jauhkanlah 
antara aku dengan kesalahan-kesalahanku, 

sebagaimana engkau menjauhkan antara 
timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah 

aku dari kesalahan-kesalahanku 
sebagaimana kain putih yang dibersihkan 

dari noda. Ya Allah, basuhlah aku dari 
kesalahan-kesalahanku dengan air, salju 

dan es". 

 :احلديث .1022
-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ى يف الصالة سكت  -صىل اهلل عليه وسلم ربه إذا كى
ًة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول اهلل، بأيب أنت  ُهنىيْهى

يْتى ُسُكوتىكى بني اتلكبري
ى
رىأ

ى
والقراءة: ما تقول؟  وأيم، أ

قال: أقول: اللهُهمه باعد بيين وبني خطاياي كما 
يِن من خطاياي  باعدت بني املرشق واملغرب. امهلل نىقِّ
ىِس. امهلل اْغِسليْن  ن كما ُينىىقه اثلوب األبيض من ادله

ىِد. الرْبى  من خطاياي باملاء واثلهلِْج وى

** 

1022. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Biasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

setelah bertakbir ketika salat beliau diam sejenak 

sebelum membaca (Al-Fātiḥah). Lantas aku bertanya, 

"Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai 

tebusanmu, bagaimana pendapatmu mengenai 

diammu antara takbir dengan bacaan ((Al-Fātiḥah), 

apa yang engkau ucapkan?" Beliau menjawab, "Aku 

mengucapkan, "Ya Allah, jauhkanlah antara aku 

dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau 

menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, 

bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku 

sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda. Ya 

Allah, basuhlah aku dari kesalahan-kesalahanku 

dengan air, salju, dan es". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 عليه وسلم إذا كرب للصالة اكن انليب صىل اهلل
تكبرية اإلحرام، خفض صوته مدة قليلة قبل أن 
يقرأ الفاحتة. واكن الصحابة يعلمون أنه يقول شيئاً يف 
هذه السكتة، إما ألن الصالة ُكها ذكر ال سكوت 
فيها لغري استماع, وإما حلركة من انليب صىل اهلل 

-عليه وسلم يعلم بها أنه يقرأ، وحلرص أيب هريرة
ىلع العلم والسنة قال: أفديك يارسول  -ريض اهلل عنه

اهلل بأيب وأيم، ماذا تقول يف هذه السكتة اليت بني 
اتلكبري والقراءة؟ فقال: أقول: " امهلل باعد بيين وبني 
خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب، امهلل نقين 
من خطاياي، كما ينىق اثلوب األبيض من ادلنس، 

** 

Biasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila 

bertakbir untuk salat dengan takbiratul ihram, maka 

beliau merendahkan suaranya sejenak sebelum 

membaca Al-Fātiḥah. Para sahabat sendiri tahu bahwa 

beliau mengucapkan sesuatu saat diam ini, baik karena 

salat itu seluruhnya merupakan zikir tanpa ada diam di 

dalamnya selain untuk menyimak, maupun karena 

gerakan dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang 

dapat diketahui bahwa beliau sedang membaca. 

Mengingat minat Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 

terhadap ilmu dan Sunnah, ia berkata, "Aku 

menebusmu dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. 

Apa yang engkau baca ketika diam antara takbir dan 

bacaan (Al-Fātiḥah)? Beliau bersabda, "Aku 

mengucapkan, "Ya Allah jauhkanlah antara aku 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اكن : تشعر بكرثة الفعل أو املداومة عليه ، وقد تستعمل يف جمرد الوقوع •

 .كرّب : قال اهلل أكرب •

ة : •  .قليل من الزمان. واملراد هنا: أن يسكت سكتة لطيفة ُهنىيْهى

ْفدّي بأيب وأيم •  . بأيب أنت وأيم : أنت مى

 ." أرىأيت سكوتك : املراد بالسكوت ضد اجلهر ال ضد الالكم. ويدل عليه عبارة " ما تقول؟ •

 .امهلل : يا اهلل •

 .خطيئة ويه فعل املحرم أو ترك الواجب باعد بيين وبني خطاياي : اجعلها بعيدة عين فال أقربها ، واخلطايا مجع •

 .نقين : نظفين وخلصين •

 . األبيض : ذو ابلياض وخص األبيض ألن انلقاء فيه أبلغ ؛ ألن أقل دنس يتبني فيه •

ىس : الوسخ • ن  .ادله

 .اغسلين : طّهرين بعد اتلنقية •

 اثللج : املاء املتجمد •

من خطاياي باملاء واثللج والربد ". وهذا امهلل اغسلين 
داعء يف اغية املناسبة يف هذا املقام الرشيف، موقف 

يف أن  -تعاىل-املناجاة، ألن املصيل يتوجه إىل اهلل
يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعاداً ال حيصل معه 
لقاء، كما ال لقاء بني املرشق واملغرب أبًدا, وأن يزيل 

طايا وينقيه منها، كما يزال الوسخ عنه اذلنوب واخل
من اثلوب األبيض، وأن يغسله من خطاياه ويربد 

بهذه املنقيات ابلاردة؛ املاء، واثللج،  -هليبها وحرها، 
والربد. وهذه تشبيهات، يف اغية املطابقة.  وبهذا 
ادلاعء يكون متخلصا من آثار اذلنوب فيقف بني 

األوىل أن يدي اهلل عز وجل ىلع أكمل احلاالت، و
يعمل اإلنسان بكل االستفتاحات الصحيحة 
الواردة، يعمل بهذا تارة، وبهذا تارة، وإن اكن حديث 

 .أيب هريرة هذا أصحها. واهلل أعلم

dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau 

menjauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah 

bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, 

sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari 

noda. Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahan-

kesalahanku dengan air, salju dan es." Doa ini sangat 

sesuai dalam kedudukan yang mulia ini, yaitu situasi 

bermunajat, karena orang yang salat itu sedang 

menghadap kepada Allah -Ta'ālā- agar menghapuskan 

dosa-dosanya dan menjauhkan antara dirinya dari 

dosa-dosa itu seperti sejauh mungkin sehingga untuk 

bertemu lagi, sebagaimana tidak ada pertemuan antara 

timur dan barat selama-lamanya. Juga menghilangkan 

dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, serta 

membersihkannya, sebagaimana kotoran dihilangkan 

dari pakaian putih, dan membasuhnya dari kesalahan-

kesalahannya, mendinginkan geloranya dan panasnya 

dengan pembersih yang dingin; air, salju, dan es. Ini 

merupakan penyerupaan-penyerupaan yang sangat 

selaras. Dengan doa ini maka dia akan selamat dari 

dampak-dampak dosa, sehingga dia berdiri di hadapan 

Allah -'Azza wa Jalla- dalam kondisi yang paling 

sempurna. Dan yang lebih utama lagi, hendaknya 

seseorang mengamalkan semua doa-doa iftitah yang 

sahih dan sesuai sunah; kadang membaca doa ini, dan 

kadang juga membaca doa yang lain. Meskipun 

memang hadis Abu Hurairah ini paling sahih. Allahu 

a`lam. 
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ىد : الربد حب املطر •  .الربى

 :فوائد احلديث
 .استحباب داعء االستفتاح يف الصالة .1

 .أن ماكنه بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة الفاحتة يف الركعة األوىل من لك صالة .2

 .أن يرُِسه به ولو اكنت الصالة جهرية .3

 .أنه ال يطال فيه ادلاعء، والسيما يف اجلماعة للصلوات املكتوبة .4

 .صىل اهلل عليه وسلم يف حراكته وسكناته حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع معرفة أحوال الرسول .5

ْو اذل .6 نوب أنه ينبِغ يف مواطن ادلاعء أن يُلح اإلنسان ويكرث يف طلب اليشء، ولو بطريق ترادف األلفاظ. فإن هذه ادلعوات تدور ُكها ىلع حمى
 .حرارة اذلنوب بهذه املواد ابلاردةواإلبعاد عنها، ومعاين املاء واثللج، والربد، متقاربة. واملقصود منه متحد. وهو اإلنقاء من 

 أن لك أحد مفتقر إىل اهلل حىت انليب صىل اهلل عليه وسلم .7

 .حسن أدب أيب هريرة بتلطفه يف سؤال انليب صىل اهلل عليه وسلم .8

د لطيفة ويه أن انليب  .9 د إىل املطهرات املعنوية أشار باملطهرات احلسية اكملاء واثل -صىل اهلل عليه وسلم  -يف اجلمع بني املاء واثللج والربى لج والربى
ما ، ويه العفو واملغفرة والرمحة ، ومع أن هذه املطهرات قد مجعت بني اتلربيد واتلنظيف واملعايص من صفاتها احلرارة والوساخة ذللك طلب 

 يزيل هذه الصفات بأضدادها . واهلل أعلم

 .جواز ادلاعء يف الصالة بما ليس يف القرآن .10

 . يم للنيب صىل اهلل عليه وسلمجواز قول بأيب وأ .11

 املراجع:املصادر و

ه تيسري 1414، دار علماء السلف، 2ه تأسيس األحاكم للنجيم، ط1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه عمدة األحاكم من الكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1 ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -
، دار اثلقافة 2عبد القادر األرناؤوط، طخري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: 

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1 ـهصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه 1423إحياء الرتاث العريب، بريوت، ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار 1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3104) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < صفة احلج اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-حفصة بنت عمر بن اخلطاب  اتلخريج:

يا رسول اهلل، ما شأن انلاس َحلُّوا من العمرة 
ولم حَتِلب أنت من عمرتك؟ فقال: إين لدت 

ِحلُّ حىت أحنر
َ
 رأيس، وقِلت هديي، فًل أ

 

Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang 
telah bertahalul dari umrahnya sementara 
anda belum bertahalul dari umrah anda? 

Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah 
mengempalkan rambutku dan mengalungi 

hewan kurbanku, maka aku tidak akan 
bertahalul hingga aku menyembelih 

(hewan kurbanku) ".  

 :احلديث .1023
ة زىْوج انلهيِب  ْفصى يىا »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن حى

له  ِ ىم حتى ل ة، وى لُّوا ِمنى الُعمرى أن انلهاس حى ا شى ، مى رىُسولى اَّلله
ُت  قىِله يِس، وى

ْ
هْدُت رىأ ال: إينِّ بلى قى ؟ فى تِكى أنت ِمْن ُعْمرى

حْنىرى 
ى
ىته أ ِحلُّ حى

ى
ْدِِي، فىال أ  «.هى

** 

1023. Hadis: 

Dari Ḥafṣah, istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ia 

berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang 

telah bertahalul dari umrahnya sementara anda belum 

bertahalul dari umrah anda? Beliau menjawab, 

"Sesungguhnya aku telah mengempalkan rambutku 

dan mengalungi hewan kurbanku, maka aku tidak akan 

bertahalul hingga aku menyembelih (hewan 

kurbanku)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف حجة الوداع  -صىل اهلل عليه وسلم-أحرم انليب 
بالعمرة واحلج، وساق اهلدي وبلد رأسه بما يمسكه 

إحرامه سيطول، وأحرم بعض عن االنتشار؛ ألن 
أصحابه كإحرامه، وبعضهم أحرم بالعمرة متمتًعا بها 
إىل احلج، وأكرثهم لم يسق اهلدي، وبعضهم ساقه، 
فلما وصلوا إىل مكة وطافوا وسعوا أمر من لم يسق 
اهلدي من املفردين والقارنني أن يفسخوا حجهم 

صىل اهلل عليه -وجيعلوها عمرة ويتحللوا، أما هو 
ومن ساق اهلدي منهم فبقوا ىلع إحرامهم ولم  -وسلم

ملاذا  -ريض اهلل عنها-حيلوا، فسأتله زوجه حفصة 
حل انلاس ولم حتل؟ قال: ألين بلدت رأيس، وقِلت 
هدِي وسقته، وهذا مانع يل من اتلحلل حىت يبلغ 

 .اهلدي حمله، وهو يوم انقضاء احلج يوم انلحر

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berihram umrah dan 

haji dalam haji Wadak. Beliau menggiring hewan 

kurban, mengempal rambut dengan sesuatu agar tidak 

terurai karena waktu ihram beliau akan lama. Sebagian 

sahabat berihram seperti ihram beliau, sedang 

sebagian lain berihram umrah untuk kemudian 

menunaikan haji dengan santai (haji tamattu`). 

Mayoritas mereka tidak membawa hewan kurban dan 

sebagian mereka membawanya. Ketika mereka tiba di 

Makkah, lalu tawaf dan sa'i, beliau memerintah orang-

orang yang tidak membawa hewan kurban yang 

berihram haji ifrad dan qiran agar mereka mengubah 

haji mereka menjadi umrah dan tahalul. Sedangkan 

beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan sebagian 

sahabat yang membawa hewan kurban tetap berada 

dalam ihram mereka, tidak tahalul. Maka istri beliau, 

Ḥafṣah, menanyakan, mengapa orang-orang 

bertahalul sementara beliau tidak? Beliau menjawab, 

"Aku telah mengempalkan rambutku, mengalungi 

hewan kurbanku dan menggiringnya. Ini 

menghalangiku bertahalul sebelum hewan kurban 

sampai ke tempatnya, yakni hari selesainya haji di hari 

Nahr (10 Zulhijah)." 
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 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
أُن : ما أمر وما حال؟ واالستفهام للتعجب •  .ما شى

لُّوا : خرجوا من اإلحرام، واملراد: من لم يسق اهلدي منهم •  .حى

ِل : حل انلاس، ولم حيل انليب صىل اهلل عليه وسلم • ىم حتى  .ول

تِكى : من عمرتك اليت قرنتها باحلج، أو لعلها ظنت أن انليب •  .صىل اهلل عليه وسلم جعل إحرامه عمرة: كما أمر أصحابه بذلك ِمْن ُعْمرى

هدُت رىأيِس : أي: شعر رأيس، وضعت عليه ما يلبده، أي: يلزق بعضه ببعض من صمغ وحنوه •  .بلى

ُت : وضعت القالئد، ويه: نعال بايلة وحنو ذلك، جيعلونها قالدة يف عنق اهلدي، عالمة عليه •  .قىِله

ْدِِي : ما أهديته م • -، واكن مائة بعري، حنر بيده منها ثالثة وستني بعرًيا، وحنر يلع -تعاىل-ن بهيمة األنعام؛ يلذبح يف يوم العيد؛ تقربا إىل اهلل هى
 .بقية املائة -ريض اهلل عنه

حنىر : أحنر هدِي يوم العيد •
ى
 .أ

 :فوائد احلديث
 .ىلع العلم -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .1

 .هل فسخ حجه إىل عمرة، وحيل منها، ثم حيرم باحلج يف وقته ويكون متمتًعاإذا لم يسق القارن واملفرد اهلدي، فيرشع  .2

 .حتللوا بعمرة -صىل اهلل عليه وسلم-أكرث الصحابة اذلين حجوا مع انليب  .3

 .حج قارنًا -صىل اهلل عليه وسلم-كون انليب  .4

 .مرشوعية تلبيد املحرم رأسه إذا اكن سيطول زمن إحرامه؛ ئلال ترتاكم فيه األوساخ فيتأذى بذلك .5

 .-صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية سوق اهلدي من األماكن ابلعيدة، وأنه سنة انليب  .6

واحلكمة يف ذلك إعالمها؛ تلحرتم فال  مرشوعية تقليد اهلدي، وذلك بأن يوضع يف رقابها قالئد من األشياء اليت لم جير اعدة بتقليدها بها، .7
 .يتعرض هلا

 .سوق اهلدي من احلل، يمنع املحرم من اتلحلل حىت ينحر هديه يوم انلحر .8

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 2006ه، 1426العارشة القاهرة، الطبعة: 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم:  -صىل اهلل عليه وسلم-م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426
م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 1988ه، 1408القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية عبد 

ه. 1422ىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو
 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (3496) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

573 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذار

  واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته وِساياه صىل اهلل عليه وسلم السرية

 .متفق عليه راوي احلديث:

يا رسول اهلل، ما كدت أصِّل العرص حىت َكدت 
صىل اهلل عليه -الشمس تغرب، فقال انلِب 

: واهلل ما صليتها، قال: فقمنا إىل بطحان، -وسلم
فتوضأ للصًلة، وتوضأنا هلا، فصىل العرص بعد ما 

 املغرب غربت الشمس، ثم صىل بعدها

 

Wahai Rasulullah, aku hampir tidak salat 
Asar hingga matahari hampir terbenam." 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Demi Allah, aku pun belum 

melaksanakannya." Ia berkata, "Lalu kami 
menuju Baṭhan (nama lembah di Madinah, 
red). Beliau berwudu untuk salat dan kami 
pun berwudu juga. Kemudian beliau salat 
Asar setelah matahari terbenam, setelah 
itu beliau melaksanakan salat Magrib". 

 :احلديث .1024
أنه عمر » -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

اب  ا  -ريض اهلل عنه-بن اخلىطى ِق بىعدى مى جاء يىومى اخلىندى
بىت  رى يٍش، وقال: يا غى ار ُقرى ىُسبُّ ُكفه عىل ي مُس فىجى الشه

مُس  دىت الشه ىته اكى يلِّ العىرصى حى صى
ُ
ا ِكدتُّ أ رسول اهلل، مى

ال انلىيِبُّ  قى ا -صىل اهلل عليه وسلم-تىغُرُب، فى : واهلل مى
الىة،  أ للصه تىوىضه ان، فى ُقمنىا إىلى بُطحى ا، قال: فى لهيتُهى صى

ا، فىصى  ىهى أنىا ل مُس، ُثمىّ وتىوىضى بىت الشه رى ا غى ىله العىرص بعد مى
ها المىغرِب ىله بعدى  «.صى

** 

1024. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa 

Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- pada perang 

Khandaq datang setelah matahari terbenam sambil 

mencela orang-orang kafir Quraisy. Ia berkata, "Wahai 

Rasulullah, aku hampir tidak salat Asar hingga 

matahari hampir terbenam." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Demi Allah, aku pun belum 

melaksanakannya." Ia berkata, "Lalu kami menuju 

Baṭhan (nama lembah di Madinah, red). Beliau 

berwudu untuk salat dan kami pun berwudu juga. 

Kemudian beliau salat Asar setelah matahari 

terbenam, setelah itu beliau melaksanakan salat 

Magrib". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-إىل انليب  -ريض اهلل عنه-جاء عمر بن اخلطاب 
يوم اخلندق بعد أن غربت  -صىل اهلل عليه وسلم

الشمس وهو يسب كفار قريش؛ ألنهم شغلوه عن 
صالة العرص؛ فلم يصلها حىت قربت الشمس من 

وهو - -صىل اهلل عليه وسلم-الغروب، فأقسم انليب 
-أنه لم يصلها حىت اآلن؛ يلطمنئ عمر  -الصادق

-مر. ثم قام انليب اذلي شقه عليه األ -ريض اهلل عنه
فتوضأ وتوضأ معه الصحابة،  -صىل اهلل عليه وسلم

فصىل العرص بعد أن غربت الشمس، وبعد صالة 
 .العرص، صىل املغرب

** 

Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- datang kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada perang 

Khandaq setelah matahari terbenam sambil mencela 

orang-orang kafir Quraisy karena mereka membuatnya 

lalai dari salat Asar. Ia belum melaksanakan salat Asar 

hingga matahari hampir terbenam. Lantas Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersumpah -dan beliau 

orang yang jujur- bahwa beliau pun belum 

melaksanakan salat sampai sekarang demi 

menenangkan Umar -raḍiyallāhu 'anhu- yang merasa 

berat hati dengan hal itu. Selanjutnya Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- berwudu dan para sahabat pun 

berwudu bersamanya. Setelah itu beliau 

melaksanakan salat Asar setelah matahari terbenam. 

Usai salat Asar, beliau pun melaksanakan salat Magrib. 
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  -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يوم اخلندق : غزوة األحزاب اليت قدم فيها كفار قريش مع قبائل من جند فحارصوا املدينة، ويطلق ايلوم ىلع الوقعة ولو استمرت أياًما •

ا كدت أصيل العرص. : ما صلهيت العرص حىت قر •  .بت الشمس من الغروبمى

ا ِكْدُت : اكد تدل ىلع قرب حصول اليشء اذلي لم حيصل •  .مى

ان : واٍد باملدينة •  .بُطحى

دىت : حىت قاربت، واملعىن: أن أصيل العرص حىت قاربت الشمس الغروب • ىته اكى  .حى

ا : يعين نفسه الرشيفة  • لهيْتُهى ا صى ِ مى اىَّلله  .-صىل اهلل عليه وسلم-وى

 .-ريض اهلل عنه-ر قال : أي: جاب •

 .، والظاهر أن الصحابة معه-صىل اهلل عليه وسلم-فصىله العرص : أي انليب  •

 .الصالة : الصالة يف اللغة: ادلاعء. ويف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم •

 :فوائد احلديث
 .أن ترشع صالة اخلوف كما رجحه العلماء الظاهر أن تأخري الصالة يف هذه القضية اكن اشتغااًل بالقتال، قبل .1

 .لم ينكر ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-جواز ادلاعء ىلع الظالم؛ ألن انليب  .2

 .جواز حلف الصادق، ولو لم يُستحلف .3

 ."عدم كراهية قول القائل: "ما صلينا .4

 .مرشوعية تهوين املصائب ىلع املصابني .5

 .وجوب قضاء الفوائت من الصلوات اخلمس .6

 .قديم الغائبة ىلع احلارضة يف القضاء ما لم يضق وقت احلارضة، فعند ذلك تقدم؛ كيال تكرث الفوائتديلل ىلع ت .7

 .مرشوعية اجلماعة يف  قضاء الفوائت .8

 املراجع:املصادر و

هلل ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد ا1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 
ه. تنبيه األفهام 1426بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة، 

نام صىل اهلل عليه ه. عمدة األحاكم من الكم خري األ1426رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 
ت، مؤسسة وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريو

ار طوق انلجاة )مصورة عن ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، د1408قرطبة، الطبعة: اثلانية، 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3450) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالت < األيمان وانلذورالفقه وأصوهل < فقه املعا اتلصنيف:
  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية

 .متفق عليه راوي احلديث:

ةى  اتلخريج: ُمرى بُْد الرهمْحىِن ْبُن سى   -ريض اهلل عنه-عى
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال تسأل : ال تطلب •

لي اإِلَماَرةَ؛ فَإِنبَك 
َ
أ يا عبَد الرمحَِن بيَن َسُمَرةَ، ال تَسي

يَت إْلها لٍَة ُوُكِّ
َ
ِطيَتها عن مسأ عي

ُ
  إن أ

Wahai Abdurrahman bin Samurah, 
janganlah engkau meminta jabatan! 

Karena sesungguhnya jika jabatan itu 
diberikan kepadamu karena permintaan, 

maka jabatan itu akan diserahkan 
kepadamu (tanpa pertolongan dari Allah). 

 :احلديث .1025
ةى  ُمرى بْد الرهمْحىِن بْن سى أن رسول  -ريض اهلل عنه-عن عى

يا عبد الرمحن »قال هل:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ِل اإِلمى 

ى
ىْسأ ة، ال ت ُمرى ْعِطيتىها عن بن سى

ُ
ةى؛ فإنك إن أ ارى

لىٍة 
ى
ْسأ ا عن غري مى ْعِطيتىهى

ُ
لىٍة ُوُِكْتى إيلها، وإن أ

ى
ْسأ مى

لىْفتى ىلع يمنٍي فرأيتى غريها  ِعنْتى عليها، وإذا حى
ُ
أ

ِت اذلي هو خري
ْ
ْر عن يمينك، وىأ فِّ  «.خرًيا منها، فىكى

** 

1025. Hadis: 

Dari Abdurrahman bin Samurah -raḍiyallahu 'anhu- 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda kepadanya, “Wahai Abdurrahman bin 

Samurah, janganlah engkau meminta jabatan! Karena 

sesungguhnya jika jabatan itu diberikan kepadamu 

karena permintaan, maka jabatan itu akan diserahkan 

kepadamu (tanpa pertolongan dari Allah). Dan jika 

jabatan itu diberikan kepadamu tanpa permintaan 

darimu, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah) 

dalam melaksanakannya. Dan apabila engkau 

bersumpah dengan satu sumpah kemudian engkau 

melihat selainnya lebih baik darinya, maka bayarlah 

kafarat sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik 

(darinya)"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن سؤال  -صىل اهلل عليه وسلم-نَه رسول اهلل 
ن أعطيها عن مسألٍة ُخِذلى وتُِركى  اإلمارة؛ ألنه مى

ْغبىِته يف ادلنيا وتفضيلها ىلع اآلخرة، وأن من لِرى 
رْيِ مسألٍة أاعنىُه اهلُل علىيها، وأنه احلىلف 

ْن غى ْعِطيىها عى
ُ
أ

ىلع يشء ال يكون مانًعا عن اخلري، فإن رأى احلالُف 
لُص من احللف  اخلريى يف غرِي احللف فلىه اتلهخى

 .بالكفارة ثم يأت اخلري

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang untuk 

meminta jabatan, karena barang siapa yang diberikan 

jabatan dengan sebab meminta maka ia akan 

dihinakan dan ditinggalkan karena ambisinya terhadap 

dunia dan karena ia lebih mengutamakan dunia 

daripada Akhirat. Dan barang siapa yang diberikan 

jabatan tanpa ia minta maka Allah akan menolongnya 

dalam melaksanakan jabatan tersebut. Dan bahwa 

bersumpah terhadap sesuatu tidak menjadi 

penghalang dari kebaikan. Jika orang yang bersumpah 

melihat kebaikan pada selain sumpahnya, maka ia 

boleh melepaskan diri dari sumpah itu dengan 

membayar kafarat, kemudian hendaknya ia melakukan 

kebaikan tersebut. 
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يىة •  .اإلمارة : الِوالى

 .مسألة : ُسؤىال •

ا، ولم يكن معك إاعنة • ْت لهى ْسلىمى
ى
 .ُوُكت إيلها : أ

ِعنْتى عليها : أاعنك اهلل ىلع أثقاهلا، فتصيب الصواب واحلق يف قولك وفعلك •
ُ
 .أ

 :فوائد احلديث
ارة والوالية .1 لىِب اإِلمى  .كراهُة طى

اُن عليها .2 يُعى اٍف، فىسى لىٍب وال اْسترِْشى تْه الِواليىة باِل طى اءى ْن جى  .أنه مى

ْن يفعله، ثم رأى اخلري .3
ى
و أ

ى
لى كذا، أ ْفعى ْن الى يى

ى
لىفى أ ْن حى نه مى

ى
ر عن  أ فِّ يف غري اذلي حلف عليه: إما الفعل وإما الرتك، فىليىأِت اذلي هو خري، ويْلكى

 .يمينه

 .جواُز اتلهكفري قبل احْلنِْث  .4

 املراجع:املصادر و

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -1
صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث  -2ه. 1422بلايق(، الطبعة: األوىل فؤاد عبد ا

تيسري  -4ه.  1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل  -3ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
رة، العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاه

 .ه1427تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل  -5ه.  1426الطبعة: العارشة 
   (3004) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  يا عمر، أما َشَعريَت أن عمب الرجل ِصنيُو أبيه؟
Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa 

paman seseorang itu adalah saudara 
sekandung bapaknya? 

 :احلديث .1026
بعث رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ىلع  -ريض اهلل عنه-عمر  - عليه وسلمصىل اهلل-
الصدقة. فقيل: منع ابن مجيل وخادل بن الويلد، 

. فقال -صىل اهلل عليه وسلم-والعباس عم رسول اهلل 
نِْقم ابن مجيل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ما يى

إال أن اكن فقريا: فأغناه اهلل؟ وأما خادل: فإنكم 
ْعتىادىهُ يف سبيل تظلمون خادلا؛ فقد اْحتىبىسى 

ى
ُه وىأ ْدرىاعى

ى
أ

اهلل. وأما العباس: فيه يلعه ومثلها. ثم قال: يا عمر، 
ْرتى أن عمه الرجل ِصنُْو أبيه؟ عى  «.أما شى

** 

1026. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengutus 

Umar -raḍiyallāhu 'anhu- untuk memungut sedekah." 

Lantas dikatakan bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Al-

Walid, dan Al-Abbas, paman Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menolak sedekah. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidaklah Ibnu 

Jamil membenci (sedekah) melainkan karena ia orang 

fakir, maka Allah akan menjadikannya kaya. 

Sedangkan Khalid, sesungguhnya kalian telah 

menzalimi Khalid. Ia telah menginfakkan baju-baju besi 

dan peralatan-peralatan perangnya di jalan Allah. 

Adapun Al-Abbas, maka sedekahnya dan yang serupa 

dengannya menjadi kewajibanku." Selanjutnya beliau 

bersabda, "Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa 

paman seseorang itu adalah saudara sekandung 

bapaknya."? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عمر بن اخلطاب،  -صىل اهلل عليه سلم-انليب  بعث
جِلبىايىِة الزاكة، فلما جاء عمر إىل العباس بن عبد 
املطلب يريد منه الزاكة منعها، وكذلك خادل بن الويلد 

صىل اهلل عليه -وابن مجيل. فجاء عمر إىل انليب 
يشتيك هؤالء اثلالثة. فقال صىل اهلل عليه  -وسلم

يس هل من العذر يف منعها إال وسلم: أما ابن مجيل، فل
أنه اكن فقريا فأغناه اهلل وهذا اإلغناء يقتيض أن 
يكون أول انلاس تسليما. وأما خادل فإنكم 
تظلمونه بقولكم منع الزاكة وقد احتبس أدراعه 
وأعتاده يف سبيل اهلل، فكيف يقع منع الزاكة من رجل 
تقرب إىل اهلل تعاىل بإنفاق ما ال جيب عليه ثم هو 

منع ما أوجبه اهلل عليه فإن هذا بعيد. وأما العباس، ي
فقد حتملها صىل اهلل عليه وسلم عنه. وحيتمل أن 
ذلك ملقامه ومزنتله. ويدل عليه قوهل: "أما علمت أن 

 ."عم الرجل ِصنُْو أبيه؟

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengutus 

Umar bin Al-Khaththab -raḍiyallāhu 'anhu- untuk 

memungut zakat. Tatkala Umar datang kepada Al-

Abbas bin Abdil Muththalib untuk mengambil zakat 

darinya, ternyata ia menolaknya. Demikian juga Khalid 

bin Al-Walid dan Ibnu Jamil. Lantas Umar datang 

kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

untuk mengadukan tiga orang tersebut. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Adapun Ibnu 

Jamil, tidak ada alasan baginya untuk menolak zakat 

melainkan karena ia orang fakir, maka Allah akan 

memberikan kecukupan kepadanya. Kecukupan ini 

mengharuskannya menjadi orang yang pertama kali 

menyerahkan zakat, menjadikannya kaya. Sedangkan 

Khalid, sesungguhnya kalian telah menzaliminya 

dengan ucapan kalian bahwa ia menahan zakat. 

Padahal ia telah mewakafkan baju-baju besinya dan 

peralatan-peralatan perangnya di jalan Allah. 

Bagaimana mungkin terjadi penolakan zakat dari 

seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah 

dengan menginfakkan sesuatu yang tidak wajib 

baginya, lalu ia menolak kewajiban yang telah 

ditetapkan Allah kepadanya? Sungguh, ini jauh sekali 

(kemungkinannya/ mustahil). Adapun Al-Abbas, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < أحاكم ومسائل الزاكة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ما ينِقم : ما ينكر أو يكره •

 .احتىبىس : أي أوقف أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل جعلها وقًفا ىلع املجاهدين •

ه : مجع درع، وهو: ق •  .ميص يُنسج من حلق احلديد يُلبس يف احلرب؛ يلُتىق به السهامأْدرىاعى

 .أعتاده : مجع عتد: وهو ما يُعدُّ للحرب من السالح وادلواب •

 .يف سبيل اهلل : املراد به اجلهاد يف سبيل اهلل •

عرت : أما علمت وعرفت أن عم الرجل ِصنُْو أبيه •  .أما شى

 .الِصنُْو : الِمثْل •

 :فوائد احلديث
اة جلباية الزاكةمرشوعية بعث اإلمام السُّ  .1  .عى

رُب مقامه، وجتب الشاكية إذا لم حيصل املقصود إال بها .2  .جواز شكوى من امتنع من الزاكة وإن كى

 .توبيخ املمتنع من الواجب بال عذر .3

 .جواز ذكر من منع الزاكة يف غيبته .4

 .قبح من جحد نعمة اهلل عليه رشاع، وعقاًل  .5

 .الغىن بعد الفقر يلقوم حبق اهلل عليهتنبيه الغافل ىلع ما أنعم اهلل به من نعمة  .6

 .اعتذار اإلمام عن بعض رعيته بما يسوغ االعتذار به .7

م؛ لكونه ِصنُْو األب .8  .تعظيم حق العى

 ..أن األشياء املوقوفة يف سبيل اهلل، أو املعدة لالستعمال، ليس فيها زاكة .9

 .وىف سبيله -تعاىل-جواز جعل األشياء املنقولة وقفا هلل  .10

 .-صىل اهلل عليه وسلم-اس ريض اهلل عنه عند انليب ماكنة العب .11

 .-ريض اهلل عنه-فضيلة خادل بن الويلد  .12

 .-صىل اهلل عليه وسلم-؛ حيث اكن موضع اثلقة من رسول اهلل -ريض اهلل عنه-فضل عمر  .13

 املراجع:املصادر و

ة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحاب
 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426

. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد ه1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 
 ـه  خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن  1435العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 

 ـه  1381إسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل:  ـه اإلملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف:  1412عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

menanggung zakatnya. Ada kemungkinan karena 

kedudukan dan derajat Al-Abbas. Hal ini ditunjukkan 

oleh sabdanya, "tidakkah engkau tahu bahwa paman 

seseorang itu adalah saudara sekandung bapaknya?" 

Taisir Al-Allam, (1/304), Tanbih Al-Afham, (399), Ta'sis 

Al-Ahkam Syarah Hadits no, (173). 
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   (4450) الرقم املوحد:
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يا معاذ، واهلل، إين ألحبك، ثم أوصيك يا معاذ، 
ال تدعن يف دبر لك صًلة تقول: امهلل أعِن ىلع 

 ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك
 

Wahai Mu'āż, demi Allah, sungguh aku 
mencintaimu. Kemudian aku wasiatkan 

kepadamu wahai Mu'āż, jangan sekali-kali 
di akhir setiap salat engkau tidak 

mengucapkan, "Allāhumma a'innī 'alā 
żikrika wa syukrika wa husni 'ibādatika, 

(Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-
Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah 

dengan baik kepada-Mu). 

 :احلديث .1027
صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل 

، ُثمه »قال:  -اهلل عليه وسلم ِحبُّكى
ُ اذ، واهلِل، إِينِّ ألى يىا ُمعى

الىة تىُقول:  نه يِف ُدبُِر لُكِّ صى عى اُذ، الى تىدى وِصيكى يىا ُمعى
ُ
أ

، وىُشْكرِ  ى ِذْكِركى ِعينِّ ىلعى
ى
تِكى اللهُهمه أ ، وىُحْسِن ِعبىادى  «.كى

** 

1027. Hadis: 

Dari Mu'āż bin Jabal -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Wahai Mu'āż, 

demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Kemudian aku 

wasiatkan kepadamu wahai Mu'āż, jangan sekali-kali di 

akhir setiap salat engkau tidak mengucapkan, 

"Allāhumma a'innī 'alā żikrika wa syukrika wa husni 

'ibādatika, (Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-

Mu, berisyukur kepada-Mu dan beribadah dengan baik 

kepada-Mu)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

علًما جديًدا من معالم املحبة  وِّر حديث معاذ مى يُصى
اإلسالمية، واليت من ثمارها انلصح واإلرشاد إىل 

قال ملعاذ  -صىل اهلل عليه وسلم-اخلري، فإنه انليبه 
ه :"إين أحبك" وأقسم قال: "واهلل إين ألحبك" وهذ

أنه نبينا  -ريض اهلل عنه-منقبة عظيمة ملعاذ بن جبل 
أقسم أنهه حيبه، واملحب ال  -صىل اهلل عليه وسلم-

خر حلبيبه إال ما هو خري هل؛ وإنما قال هذا هل؛ ألجل  يده
أن يكون مستىِعًدا ملا يلىق إيله؛ ألنه يلقيه إيله من 
حمب.  ثم قال هل: "ال تدعن أن تقول دبر لك صالة" 

ي: مكتوبة، "امهلل أعين ىلع ذكرك وىلع شكرك وىلع أ
حسن عبادتك": ودبر لك صالة يعين: يف آخر الصالة 
قبل السالم، هكذا جاء يف بعض الروايات، أنه يقوهلا 
ر: أنه املقيد بادلبر  قبل السالم وهو حق، وكما هو مقره
أي: دبر الصالة، إن اكن داعًء فهو قبل التسليم، وإن 

هو بعد التسليم، ويدل هلذه القاعدة أن اكن ذكرا ف
قال يف حديث ابن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

مسعود يف التشهد ملا ذكره قال: ثم يلىتىخريه ِمن ادلاعء 
ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إيله، أما اذلكر فقال اهلل 

** 

Hadis Mu'āż menggambarkan tanda baru dari tanda-

tanda cinta Islam, yang di antara buahnya adalah 

nasihat dan menunjukkan pada kebaikan. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada Mu'āż, 

"Sesungguhnya aku mencintaimu." Beliau bersumpah 

dan mengatakan, "Demi Allah, aku mencintaimu." Ini 

keutamaan besar yang dimiliki Mu'āż bin Jabal -

raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersumpah mencintainya. Orang yang 

mencintai tidak menyimpan untuk kekasihnya kecuali 

sesuatu yang baik untuknya. Nabi -shalllallahu `alaihi 

wa sallam- mengucapkan hal ini agar Mu'āż siap 

menerima apa yang akan beliau ajarkan, karena beliau 

mengajarkannya sebagai orang yang mencintai. 

Kemudian beliau bersabda kepadanya, "Jangan sekali-

kali di belakang setiap salat" yakni salat wajib, "engkau 

tidak mengucapkan, "Allāhumma a'innī 'alā żikrika wa 

syukrika wa husni 'ibādatika, (Ya Allah, bantulah aku 

untuk mengingat-Mu, berisyukur kepada-Mu dan 

beribadah dengan baik kepada-Mu)." Di belakang 

setiap salat, maksudnya di akhir salat sebelum salam. 

Demikian tertera dalam sebagian riwayat bahwa beliau 

mengucapkan doa ini sebelum salam. Ini lah yang 

benar, dan sebagaimana telah ditetapkan bahwa 

sesuatu yang dibatasi dengan kata "di belakang", yakni 

di belakang salat, jika berupa doa maka maksudnya 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والنسايئ ومالك وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُدبُر : عقبها أو آخرها •

الىة : مفروضة •  .لُكِّ صى

 .ُخِلقىت من أجلهُشْكِركى : استعمالك نعم اهلل فيما  •

 .ُحْسِن ِعبىادىتِكى : أن تشتمل العبادة ىلع الرشوط واألراكن واآلداب مع اخلشوع واإلخالص •

نه : أي: ال ترتكن • عى  .تىدى

 .تىُقول : أي: أن تقول •

 .ِذْكِركى : الشامل للقرآن وسائر األذاكر •

 :فوائد احلديث
 .جواز أخذ الرجل بيد أخيه .1

 .استحباب إخبار الشخص حببه يف اهلل .2

 .-ريض اهلل عنه-اذ بن جبل فضل مع .3

 .استحباب الزتام هذا ادلاعء يف دبر لك صالة مفروضة .4

 .استحباب طلب العون واتلوفيق من اهلل يلؤدي عبودية ربه ىلع وجهها .5

 .، والشكر يسوقه إىل العبودية الصادقة-سبحانه-ذكر اهلل يسوق املؤمن إىل شكره  .6

 .واآلخرة يف ادلاعء بهذه األلفاظ القليلة مطالب ادلنيا .7

 املراجع:املصادر و

ه.  تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  ديلل الفاحلني لطرق 2002، ه1423العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

: }فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهلل قياما -تعاىل-
{. وقوهل: " أِعينِّ ىلع ذكرك" وقعودا وىلع جنوبكم

يعين: لك قول يقرب إىل اهلل، ولك يشء يقرب إىل اهلل، 
فهو من ذكر اهلل وشكره، أي: شكر انلعم واندفاع 
انلقم، فكم من نعمة هلل ىلع خلقه، وكم من نقمة 

 .اندفعت عنهم؛ فيشكر اهلل ىلع ذلك

sebelum salam, dan jika berupa zikir maka maksudnya 

sesudah salam. Kaidah ini didasarkan pada sabda 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam hadis 

Ibnu Mas'ud tentang tasyahud ketika beliau 

mengajarkannya, "Kemudian hendaknya ia memilih 

doa yang dikehendakinya, yang ia sukai atau yang ia 

kagumi. Sedangkan tentang zikir, Allah -Ta'ālā- 

berfirman, "Maka apabila kamu telah menyelesaikan 

salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu 

duduk dan di waktu berbaring..." (An-Nisā`: 103). 

Sabda beliau, "Bantulah aku untuk mengingat-Mu". 

Maksudnya setiap ucapan yang bisa mendekatkan diri 

pada Allah dan setiap sesuatu yang dapat 

mendekatkan diri kepada Allah maka termasuk zikir 

kepada-Nya dan bersyukur kepada-Nya", maksudnya 

adalah mensyukuri nikmat-nikmat dan terhindarnya 

siksa. Berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan 

pada makhluk-Nya, dan berapa bencana yang telah 

tertolak dari mereka. Maka selayaknya hamba 

bersyukur kepada Allah atas anugerah ini. 
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 ـهرياض الصاحلني من 1425رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 
م. رياض الصاحلني 2007ه، 1428بعة: األوىل الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الط

وت، الطبعة: من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بري
عبد احلميد، املكتبة العرصية،صيدا، بريوت. السنن الكربى،  ه. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين1428الرابعة 

أمحد بن شعيب النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
ه. صحيح أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، 1426، الطبعة: م. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض2001 -ه 1421

م. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص 2002ه، 1423انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل 
 من السنن ) السنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو م.  املجتىب2009ه، 1430العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل

م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: 1986ه، 1406غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية 
م. املوطأ، مالك 2001ه، 1421د اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىلشعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عب

ه. نزهة 1425بن أنس، حتقيق: حممد مصطىف األعظيم، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية، اإلمارات، الطبعة: األوىل 
 .م1987ه، 1407احثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابل

   (3518) الرقم املوحد:
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < فضل الصيام اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح < فضل انلاكح

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن مىسعود  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

يا معرش الشباب، من استطاع منكم الاءة 
فليَتوج؛ فإنه أغض للبرص، وأحصن للفرج، 

 لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه هل وجاء ومن
 

Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian 
yang telah mampu menikah maka 

hendaklah ia segera menikah, karena hal 
itu lebih menundukkan pandangan dan 
lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa 

belum mampu, maka hendaklah ia 
berpuasa karena hal itu adalah peredam 

nafsu. 

 :احلديث .1028
يا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

معرش الشباب، من استطاع منكم ابلاءة فليزتوج؛ 
فإنه أغض للبرص، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع 

اءٌ   «.فعليه بالصوم؛ فإنه هل وِجى

** 

1028. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian 

yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera 

menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan 

dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum 

mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu 

menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)  .  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بما أن اتلحصن واتلعفف واجب، وضدهما حمرم، 
وهو آٍت من قبل شدة الشهوة مع ضعف اإليمان، 

صىل اهلل عليه -والشباب أشد شهوة، خاطبهم انلىب 
م إىل طريق العفاف، وذلك أن من مرشدا هل -وسلم

جيد منهم مؤنة انلاكح من املهر وانلفقة والسكن، 
فليزتوج ألن الزواج يغض ابلرص عن انلظر املحرم 
وحيصن الفرج عن الفواحش، وأغرى من لم يستطع 
منهم مؤنة انلاكح وهو تائق إيله بالصوم، ففيه األجر، 

رشاب، وقمع شهوة اجلماع وإضعافها برتك الطعام وال
فتضعف انلفس وتنسد جمارى ادلم اليت ينفذ معها 
الشيطان، فالصوم يكرس الشهوة اكلوجاء للبيضتني 

 .اللتني تصلحان املىن فتهيج الشهوة

** 

Menjaga diri dan bersikap iffah adalah suatu kewajiban, 

dan perilaku sebaliknya diharamkan. Nafsu timbul 

karena kuatnya syahwat dan lemahnya iman, dan para 

pemuda pada umumnya paling kuat syahwatnya. 

Karena itu, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berbicara 

kepada mereka dengan memberikan petunjuk 

bagaimana cara menjaga diri, yaitu apabila di antara 

mereka ada yang telah memiliki kemampuan menikah 

berupa mahar, nafkah dan tempat tinggal, maka 

hendaklah ia menikah, karena pernikahan akan 

menundukkan pandangan dari hal-hal yang dilarang 

dan menjaga kemaluan dari perbuatan keji. Beliau juga 

menganjurkan orang yang belum mampu menikah 

padahal dia sangat menginginkannya agar berpuasa, 

karena ia akan dapat pahala dan bisa mengendalian 

syahwat untuk berhubungan badan serta dapat 

melemahkannya dengan meninggalkan makan dan 

minum, sehingga nafsu pun akan turun dan saluran-

saluran darah yang menjadi jalan setan akan tertutup. 

Puasa akan melemahkan syahwat seperti penawar 

bagi kedua buah pelir yang memproduksi air mani yang 

akan membangkitkan syahwat. 
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 :معاين املفردات
 .يا معرش : املعرش: هم الطائفة اذلين يشلمهم وصف •

ثم هو كهل إىل أن جياوز األربعني ثم شيخ.وخص الشباب بهذا اخلطاب ألن الغالب  الشباب : مجع شاب، وهو اسم ملن بلغ حىت يكمل ثالثني •
 .وجود قوة ادلايع فيهم إىل انلاكح ِبالف الشيخ وإن اكن املعىن معتربا إذا وجد السبب يف الكهول والشيوخ أيضا

 . من استطاع : من أطاق منكم •

وهو يف اللغة اجلماع، أي من استطاع منكم مؤنة انلاكح فليزتوج ،ومن لم يستطع فليصم ابلاءة : املراد بابلاءة هنا القدرة ىلع مؤن انلاكح،  •
 .دلفع شهوته

 أغض للبرص : أشد حفظا للبرص من انلظر يف احلرام •

 وأحصن للفرج : أشد منعا هل من الوقوع يف الفاحشة •

 ومن لم يستطع : من لم يقدر ىلع مؤن انلاكح أو نفس انلاكح مع توقان إيله •

 .يه بالصوم : بمعىن: يللزم الصومفعل •

 .فإنه : الصوم •

الوجاء : وِجاء هو رض عروق اخلصيتني، فتذهب بذهابهما شهوة اجلماع، وكذلك الصوم، فهو ُمضِعف لشهوة اجلماع، ومن هنا تكون بينهما  •
 .املشابهة

 :فوائد احلديث
 .القوة وشدة الشهوة حث الشباب القادر ىلع مؤنة انلاكح ويه املهر وانلفقة ، وحثه ىلع انلاكح ألنه مظنة .1

ر من لم قال شيخ اإلسالم: واستطاعة انلاكح هو القدرة ىلع املؤنة وليس هو القدرة ىلع الوطء، فإن اخلطاب إنما جاء للقادر ىلع الوطء, وذلا أم .2
 .يستطع بالصوم، فإنه هل وجاء

 .غلبته الشهوة، من الكهول والشيوخمن املعىن اذلي خوطب ألجله الشباب، يكون األمر بانلاكح للك مستطيع ملؤنته وقد  .3

 .اتلعليل يف ذلك أنه أغض للبرص وأحصن للفرج عن املحرمات .4

 .حث من لم يستطع مؤنة انلاكح بالصوم، ألنه يضعف الشهوة، ألن الشهوة تكون من األكل، فرتكه يضعفها .5

 .: }وليستعفف اذلين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهلل من فضله{-تعاىل-من ال مال هل ال يستحب هل أن يقرتض ويزتوج وقد قال  .6

 .ويف احلديث إرشاد العاجز عن مؤن انلاكح إىل الصوم، ألن شهوة اجلماع تابعة لشهوة األكل ، تقوى بقوة األكل وتضعف بضعفه .7

 .عدم اتللكيف بغري املستطاع .8

املقصود من انلاكح هو الوطء، وهو اجلماع لإلعفاف، وذللك رشع اخليار يف حالة ما إذا عجز الزوج عن مجاع أهله بسبب مرض مزمٍن أو ال  .9
 .حيصل منه وصول إىل امرأته

 املراجع:املصادر و

فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم  صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد -ه. 1422صحيح ابلخاري ، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
تيسري -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -الكتب

خالصة الالكم -ه 1426 -عارشةالطبعة ال -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-العالم رشح عمدة األحاكم
 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -رشح عمدة األحاكم

   (5863) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

رش النساء تصدقن فإين أريتكن أكِث يا مع
أهل انلار، فقلن: وبم يا رسول اهلل؟ قال: 

تكِثن اللعن، وتكفرن العشري، ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم 

 من إحداكن

 

Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, 
karena sesungguhnya telah diperlihatkan 
kepadaku bahwa kalian adalah mayoritas 

penghuni neraka. Mereka bertanya, 
"Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau 

menjawab, "Kalian banyak mengumpat dan 
mengingkari suami. Aku tidak melihat 

orang yang kurang akal dan agamanya yang 
dapat menghilangkan akal seorang lelaki 

cerdas daripada kalian". 

 :احلديث .1029
، قال: خرج -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أْضىحى أو فِْطر إىل 
ره ىلع النساء، فقال:  مى ، فى ىله ى النساء »الُمصى ْعرشى يا مى

ِريتُُكنه أكرث أْهل انلار
ُ
ْقنى فإين أ ده فُقلن: وبِمى يا «. تىصى

ن اللهعن، وتىْكُفْرن العىِشري، تُْكرِثْ »رسول اهلل؟ قال: 
بى لِلُبِّ الرهُجل  ْذهى

ى
ْقل وِدين أ ات عى يْت من ناقِصى

ى
ما رىأ

اُكن ان ِدينِنىا «. احلىازم من إحدى قُلْن: وما نُقصى
ْقِلنىا يا رسول اهلل؟ قال:  ألىيْس شهادة املرأة مثل »وعى

هادة الرهُجل ، قال: «. نِصف شى لِك من »قُلْن: بىىلى فذى
لِّ ولم تىُصمنُق ت لم تُصى اضى «. صان عْقِلها، ألىيْس إذا حى

، قال:  لِك من نُقصان ِديِنها»قُلْن: بىىلى  «.فذى

** 

1029. Hadis: 

Dari Abu Sa`id Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar waktu 

iduladha atau idulfitri ke tempat salat lalu beliau 

melewati para wanita. Lantas beliau bersabda, "Wahai 

para wanita, bersedekahlah kalian, karena 

sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku bahwa 

kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Mereka 

bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau 

menjawab, "Kalian banyak mengumpat dan 

mengingkari suami. Aku tidak melihat orang yang 

kurang akal dan agamanya yang menghilangkan akal 

seorang lelaki cerdas daripada kalian." Mereka 

bertanya, "Apa kekurangan agama dan akal kami, 

wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bukankah 

kesaksian seorang wanita separuh kesaksian seorang 

lelaki?" Mereka menjawab, "Ya, betul." Beliau 

bersabda, "Itulah kekurangan akalnya. Bukankah 

apabila seorang wanita haid ia tidak salat dan tidak 

berpuasa?" Mereka menjawab, "Ya, betul." Beliau 

bersabda, "Itulah kekurangan agamanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو سعيد 
، -عليه وسلم ىله : "خرج يف أْضىحى أو فِْطر إىل الُمصى

ره ىلع النساء بعد أن خطب خطبة اعمة للرجال مى  فى
والنساء خصصهن ِبطبة يف وْعِظهن وتْذِكريهن 
وتْرِغيبهن يف الصدقة، ألن الصدقة تُطفئ غىضب 
ْقنى فإين  ده ى النساء تىصى ْعرشى : "يا مى الرهب، وهلذا قال هلنه
ِريتُُكنه أكرث أْهل انلار" أي أكرثن من الصدقة 

ُ
أ

لوقاية أْنُفِسكن من عذاب اهلل، ألين اطلعت ىلع 
دتها بعيين، فرأيت أكرث أهلها النهساء. انلهار وشاه

"فُقلن: وبِمى يا رسول اهلل؟" أي: بسبب ماذا نىكون 

** 

Abu Sa`id -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar waktu iduladha 

atau idulfitri ke tempat salat. Lantas beliau melewati 

para wanita setelah beliau memberikan ceramah 

umum kepada para lelaki dan wanita. Beliau 

mengkhususkan ceramah untuk wanita dalam rangka 

menasehati mereka, mengingatkan dan 

memotivasinya untuk bersedekah. Sebab, sedekah itu 

memadamkan murka Allah. Karena itu beliau 

bersabda, "Wahai para wanita, bersedakahlah kalian, 

karena telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalian 

adalah mayoritas penghuni neraka." Yakni, 

perbanyaklah sedekah untuk melindungi diri kalian dari 

siksa Allah. Sebab, aku melihat ke neraka dan 
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أكرث أهل انلار؟ قال: "تُْكرِثْن اللهعن" أي بسبب 
ه  ُّ ُداعء يوجه أنهكن تُْكرِثْن اللهعن إىل انلاس، وهو رشى
رد من رمحة اهلل، واإلبعاد  إىل إنسان؛ ألن معناها الطه

 يف ادلنيا واآلخرة، وال شك أن يف هذا عن اخلري
بقت غضبه. "وتىْكُفْرن  عىة رمحته اليت سى مصادرة لِسى
دن فىضله  ْحى ىسرتن نِعمة الزوج وجتى العىِشري" أي ت
ني مجيله، ويف رواية للبخاري  وُتنِْكرن معروفه وتىنْسى
ومسلم عن ابن عباس: "قيل: أيىْكُفرن باهلل؟ قال: 

يىْكُفرن اإلحسان، لو أحسنتى "يىْكُفرن العىِشري، و
ْت منك شيئا، قالت: ما 

ى
إىل إحداهن ادلهر، ثم رىأ

ْقل  ات عى يْت من ناِقصى
ى
رأيُت منك خريا ً قىط"  "ما رىأ

اُكن" أي ال  بى لِلُبِّ الرهُجل احلىازم من إحدى ْذهى
ى
وِدين أ

لْب عقل الرجل من املرأة، ولو اكن  أحد أقْدر ىلع سى
ة؛ وذلك لقوة تأثريها الرهُجل ممن ُعرِف ب احلىزم والشده

اهلا ودالهلا وإغرائها، وهذا ىلع  العاطيف وِسحر مجى
سبيل الُمبىالغة يف وْصِفهن بذلك؛ ألنه إذا اكن 
نْقاد هلنه فغريه من باب  ابط احلازم يف أموره يى الضى
ْقِلنىا يا رسول اهلل؟"  أوىل."قُلْن: وما نُقصان ِدينِنىا وعى

ألن عنه"  قال: كأنه ُخيف عليهن  ألىيْس »ذلك حىت سى
هادة الرهُجل ، هذا استفهام «شهادة املرأة مثل نِصف شى

وهو أن شهادة  -صىل اهلل عليه وسلم-تقريري منه 
" أي أن األمر  املرأة ىلع نصف شهادة الرهجل. "ُقلْن: بىىلى
ْقِلها" واملعىن: أن  لِك من نُقصان عى كذلك. قال: "فذى

عقلها ألجل أن شهادتها ُجعلت انلهقص احلاصل يف 
ىلع نصف شهادة الرجل، وهذا فيه إشارة إىل قوهل 
تعاىل: ) واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم 
يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى 
( فاالستظهار بامرأة أخرى ديلل ىلع قِلهة ضبطها وهو 

لِّ ولم ُمْشعِ  ت لم تُصى اضى ر بنقص عقلها. "ألىيْس إذا حى
صىل اهلل عليه -تىُصم" وهذا استفهام تقريري منه 

يف أن املرأة يف وقت حيضها تدع الصالة  -وسلم
، أي: أن األمر كذلك، قال:  وتدع الصيام. "قُلْن: بىىلى
لِك من نُقصان ِديِنها". فإذا اكنت املرأة تىدع  "فذى

ا من أراكن اإلسالم، بل من الصالة والصوم وهم

menyaksikannya dengan mataku sendiri, lalu aku 

melihat bahwa mayoritas penghuninya adalah wanita. 

Mereka bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Yakni, 

apa sebabnya kami menjadi mayoritas penghuni 

neraka?" Beliau bersabda, "Kalian banyak melaknat," 

yakni, disebabkan kalian banyak melaknat kepada 

manusia. Padahal laknat merupakan seburuk-buruk 

doa yang diarahkan kepada manusia. Sebab, laknat itu 

artinya pengusiran dari rahmat Allah dan menjauhkan 

kebaikan di dunia dan akhirat. Tidak ada keraguan lagi 

bahwa hal ini mengandung perampasan terhadap 

keluasan rahmat-Nya yang mendahului murka-Nya. 

"Dan mengingkari suami." Yakni, kalian menutupi 

nikmat suami, tidak berterima kasih terhadap 

pemberiannya, mengingkari kebaikannya dan 

melupakan jasanya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim 

dari Ibnu Abbas disebutkan, "Beliau ditanya, "Apakah 

mereka mengingkari Allah?" Beliau bersabda, "Mereka 

mengingkari suami, tidak mengakui kebaikan. 

Seandainya engkau berbuat baik kepada salah satu 

dari mereka seumur hidup lalu ia melihat sesuatu (yang 

ia tidak sukai, red) darimu, ia pasti berkata, "Aku belum 

pernah melihat kebaikan darimu sama sekali." "Aku 

tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya, 

yang menghilangkan akal seorang lelaki cerdas selain 

dari kalian (kaum wanita)" Yakni, tidak ada seorang pun 

yang mampu merampas akal seorang lelaki selain 

wanita, meskipun lelaki tersebut termasuk orang yang 

dikenal tekad dan kerasnya. Hal ini disebabkan 

kuatnya pengaruh emosi wanita, pesona 

kecantikannya, kemanjaannya dan bujuk rayunya. Ini 

termasuk ungkapan hiperbol dalam menggambarkan 

mereka seperti itu. Sebab, jika seorang lelaki yang teliti 

dan tegas dalam urusannya bisa tunduk kepadanya, 

maka apalagi orang selainnya lebih dari itu. "Mereka 

bertanya, "Apa kekurangan agama dan akal kami, 

wahai Rasulullah?" Seakan-akan hal tersebut 

tersembunyi dari mereka hingga mereka 

menanyakannya. Beliau bersabda, "Bukankah 

kesaksian seorang wanita itu seperti separuh 

kesaksian seorang laki-laki." Ini merupakan pertanyaan 

penetapan dari beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

bahwa kesaksian seorang wanita adalah separuh 

kesaksian seorang lelaki. Mereka menjawab, "tentu 

saja." Yakni, memang begitulah keadaannya." Beliau 

bersabda, "Itu termasuk kekurangan akal wanita." 

Artinya, bahwa kekurangan itu terjadi pada akalnya 

karena kesaksiannya dijadikan separuh kesaksian 

seorang lelaki. Ini mengandung isyarat kepada firman 

Allah -Ta`ala-, "Dan persaksikanlah dengan dua orang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم النساء اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ىح أو الِفْطر •  .أْضىحى أو فِْطر : أي يف عيد األضى

•  
ُ
رىاُهنه هل يللة اإلِساءأ

ى
 .ِريتُُكنه : أي: أن اهلل تعاىل أ

 .وبِمى يا رسول : أي: بسبب ماذا نكون أكرث أهل انلار •

رد واإلبعاد عن رمحة اهلل، فإذا قلت: امهلل العن فالنا، فإنك تعين أن اهلل يبعده ويطرده عن رمحته •  .اللهعن : الطه

قه  • ْدن حى ْحى  . الزوجتىْكُفْرن العىِشري : جتى

وائب • ْقل اخلىالص من الشه ب لِلُبِّ الرهُجل : اللُّب: العى ذْهى
ى
 .أ

ابط ألْمره •  .احلىازم : الضى

أهمها، فهذا نىقص يف ِدينها؛ ألنها ال تصيل وال تقيض، 
ويف الصيام يفوتها إذا حاضت مشاركة املؤمنني يف 
الطاعة يف رمضان. إال أنهن ال يُلىْمنى ىلع ذلك وال 
ة، لكن نىبهه انليب  يؤاخذن عليه؛ ألنه من أصل اخِللْقى

حتذيًرا من االفتتان ىلع ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-
ان  بهن وهلذا رتهب العىذاب ىلع ما ُذكر من الُكْفرى
وغريه ال ىلع انلهقص احلاصل عندهن؛ ألنه بغري 

 .اختيارهن، وال يُمِكن دفعه حبال

saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua 

orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua 

orang perempuan di antara orang-orang yang kamu 

sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang 

seorang lupa maka yang seorang lagi 

mengingatkannya." Permintaan kepada wanita lain 

menunjukkan kurang kecermatannya, dan hal itu 

menunjukkan kekurangan akalnya. "Bukankah apabila 

seorang wanita haid maka dia tidak salat dan tidak 

puasa?" Ini merupakan pertanyaan penetapan dari 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa seorang 

wanita saat haid meninggalkan salat dan meninggalkan 

puasa. "Mereka menjawab, tentu saja?" Yakni, 

memang begitulah keadaannya. Beliau bersabda, 

"Itulah kekurangan agamanya." Jika seorang wanita 

meninggalkan salat dan puasa, padahal keduanya 

bagian dari rukun Islam, bahkan yang paling penting, 

maka hal ini merupakan kekurangan dalam agamanya 

karena dia tidak salat dan tidak mengqaḍanya. Dalam 

puasa pun jika ia haid, maka ia kehilangan 

berpartisipasi bersama kaum mukminin dalam ketaatan 

pada bulan Ramadan. Hanya saja mereka tidak dicela 

dalam hal itu dan tidak disiksa karena hal tersebut 

berasal dari asal penciptaan. Hanya saja Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengingatkan hal tersebut 

sebagai peringatan agar tidak terperdaya oleh mereka. 

Karena itu, beliau menetapkan azab berdasarkan 

pengingkaran dan lainnya yang telah disebutkan, 

bukan atas dasar kekurangan yang disebabkan oleh 

mereka. Sebab, hal tersebut bukan atas pilihannya dan 

bagaimanapun juga tidak bisa dicegah. 
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 :فوائد احلديث
 .فيه خروج النساء إىل صالة العيد .1

صهن من تقوى اهلل، وانليه عن ُكفران العىشري، وما يلزمهن م .2 ن يُستحب للخطيب يف العيدين أن ُيْفرِد النساء باملوعظة، وخيربهن بما خيى
 .ذلك

 .فيه وعىظ اإلمام وأصحاب الواليات وُكرباء انلاس راعياهم وحتذيرهم املخالفات وحتريضهم ىلع الطااعت .3

 .فضل الصدقة وأنها من األسباب اليت يُتىق بها انلهار، ويف احلديث: )اتقوا انلار ولو بِِشق تمرة( .4

نوب اليت بني املخلوقني .5 ر اذلُّ فِّ  .فيه ديلل ىلع أن الصدقة تُكى

اعة للمساكني وغريهم والسؤال هلم .6 فى  .استحباب الشه

 .فيه إثبات وجود انلار وأن أكرث أهلها من النساء .7

 .فيه أن ُكفران العىشري من الكبائر؛ ألن اتلهوعد بانلار من عالمة كون املعصية كبرية .8

عايص القبيحة .9  .فيه أن اللهعن من المى

 .، وال يُراد به حقيقة الُكفر-ىلتعا-فيه إطالق الُكفر ىلع غري الُكفر باهلل  .10

رُثت ِعبادته زاد إيمانه وِدينه ومن نىقصت ِعبادته نىقص ِدينه .11  .فيه بيان زيادة اإليمان ونقصانه، فمن كى

تْبُوع فيما قاهل إذا لم يظهر هل معناه .12  .فيه ُمراجعة الُمتعلم العالم واتلهابع المى

 .ذلك لِقلهة ضبطهافيه أن شهادة املرأة ىلع نِصف شهادة الرهجل و .13

 .حتريم الصالة والصوم ىلع احلائض ومثلها انلفساء .14

ع قبل ذلك املجلس .15 نع احلائض من الصوم والصالة اكن ثابتا حبكم الرشه  .فيه إشعار بأن مى

اطبهن ىلع قىْدر ُعقوهلن -صىل اهلل عليه وسلم-حسن ُخلق انليب  .16 ىْوم، بل خى اب النِّساء عن أسئلِتهن من غري تىْعِنيف وال ل  .فقد أجى

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 صحيح لرشح الساري إرشاد. بريوت –ف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب تأيل

ح رش املفاتيح مرقاة.   ه1323 السابعة،: الطبعة مرص، األمريية، الكربى املطبعة: انلارش القسطالين، بكر أىب بن حممد بن أمحد: تأيلف ابلخاري،
ه. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل 1422مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

ابلخاري، تأيلف: زين  ه.   فتح ابلاري رشح صحيح1404 -بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبعة: اثلاثلة 
م. 1996 - ـه 1417املدينة انلبوية، الطبعة: األوىل،  -ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، حتقيق: مجاعة من املشايخ، انلارش: مكتبة الغرباء األثرية 

ه. رشح صحيح 1392لطبعة: اثلانية املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، ا
ه.   تسهيل اإلملام بفقه 1423ابلخاري، تأيلف: يلع بن خلف املشهور بابن بطال، حتقيق: ياِس بن إبراهيم، انلارش: مكتبة الرشد، الطبعة: اثلانية، 

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف:  2006 _ ـه 1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
ة،  م. منار القاري، تأيلف: محزة حممد  2003 - ـه 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسى

 .ه1410قاسم ، انلارش: مكتبة دار ابليان، اعم النرش: 
   (10011) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يعمد أحدكم فيجِل امرأته جِل العبد، فلعله 
  يضاجعها من آخر يومه

Salah seorang dari kalian marah lalu 
mendera istrinya seperti mendera budak, 

padahal boleh jadi ia menggaulinya di 
penghujung hari. 

 :احلديث .1030
أنّه سمع انليب  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن زمعة 

خيطب، وذكر انلاقة واذلي  -صىل اهلل عليه وسلم-
إِذ »: -صىل اهلل عليه وسلم-عقرها، فقال رسول اهلل 

ِرم منيع يف  ا رجل عِزيز، اعى ىهى انبىعىثى أشقاها: اْنبىعىثى ل
، فق«رىهِطه يىعِمد »ال: ، ثم ذكر النساء، فوعظ فيهنه

ا  اِجُعهى أحدكم فيجِل امرأته جِل العبد، فلعلهه يُضى
ة، « من آخر يومه طى ِحِكهم من الرضه ثمه وعظهم يِف ضى

ا يفعل؟!»وقال:   «.لم يضحك أحدكم ممه

** 

1030. Hadis: 

Dari Abdulllah bin Zam'ah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ia 

mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkhutbah. Beliau menyebutkan unta (Nabi saleh) dan 

orang yang menyembelihnya. Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengucapkan, "Ketika bangkit orang 

yang paling celaka di antara mereka, yaitu seorang 

laki-laki yang perkasa, jahat perangainya dilindungi 

oleh kaumnya." Kemudian beliau menyebut kaum 

wanita, beliau menasehati terkait diri mereka. Beliau 

bersabda, "Salah seorang dari kalian marah lalu 

mendera istrinya seperti mendera budak, padahal 

boleh jadi ia menggaulinya di penghujung hari." 

Kemudian beliau menasehati mereka terkait tawa 

mereka karena kentut, beliau bersabda, "Mengapa 

salah seorang kalian menertawakan apa yang ia 

(sendiri juga) lakukan."? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سمعه عبد اهلل خيطب، و -صىل اهلل عليه وسلم-اكن 
بن زمعة، ومن مجلة ما خطب أنه سمع انليب ذكر 

ىلع نبينا -انلاقة اليت اكنت معجزة نليب اهلل صالح 
، واكن من مجلة ما -وعليه أفضل الصالة والسالم

ار واذلي اكن  ذكره أيضا اذلي عقرها، يقال هل ُقدى
أشىق القوم، وجاء من أوصافه: أنه قليل املثل، شديد 

عليه الصالة -و منعة يف قومه.  ثم قال اإلفساد، ذ
يف خطبته: "يعمد أحدكم فيجِل امرأته  -والسالم

جِل العبد" وهو يف العادة رضب شديد، ويف سياق 
احلديث استبعاد وقوع األمرين من العاقل، أن ُيبىاِلغى 
يف رضب امرأته ثم جيامعها من بقية يومه أو يللته؛ 

سن مع امليل واملجامعة أو املضاجعة إنما تستح
والرغبة يف العرشة، واملجلود اغبلاً ينفر ممن جِله، 
فوقعت اإلشارة إىل ذىمِّ ذلك، وأنه إذا اكن وال بد 
فليكن اتلأديب بالرضب اليسري حبيث ال حيصل 
معه انلفور اتلام، فال يفرط يف الرضب وال يفرط يف 
رهم يف )ضحكهم من  اتلأديب. ثم )وعظهم( أي: حذه

** 

Abdullah bin Zam'ah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa ia mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkhutbah di atas unta beliau. Sebab, di antara 

petunjuk Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau 

tidak suka menyusahkan diri; beliau tidak meminta 

yang tidak ada dan tidak menolak yang ada apabila hal 

itu tidak melalaikan syariat atau melampaui batas. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkhutbah, 

dan Abdullah bin Zam'ah mendengarkannya. Di antara 

khutbah yang beliau sampaikan, ia mendengar Nabi 

menyebut unta yang menjadi mukjizat Nabi Ṣaleh -

semoga ṣalawat dan salam yang terbaik terlimpahkan 

pada Nabi kita dan Nabi saleh-. Juga di antara yang 

beliau sebutkan adalah oknum yang menyembelih unta 

tersebut. Orang ini bernama Qużār, sosok yang paling 

celaka di antara kaumnya. Di antara kriterianya adalah 

ia jarang ada padanannya, sangat suka berbuat 

kerusakan, dan dilindungi oleh kaumnya. Kemudian 

Rasulullah -'alaihi aṣsalatu wa as-salam- berkata 

dalam khutbahnya, "Salah seorang dari kalian marah 

lalu mendera istrinya seperti mendera budak...". Ini 

memberi pengertian bolehnya memberi pelajaran pada 

budak dengan memukul keras, dan isyarat bolehnya 

memukul istri dengan pukulan yang lebih ringan dari 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < أحاكم النساء

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن زمعة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رىها : حنرها وذحبها • قى  .عى

 .اْنبىعىثى : قام برسعة •

ِزيز : قليل املثل •  .رىُجٌل عى

ِرم : الرشير املفسد •  .اعى

ة • نىعى ِنيع : قوي ذو مى  .مى

 .يف رىهِطه : يف قومه •

 امرأته : زوجته •

ِلى العى  •  .بد : أي: مثل رضبه يف كونه شديًدا مؤذيًاجى

ا : جيامعها • اِجُعهى  .يُضى

رهم انليب  • ة : أي: حذه طى ِحِكهم ِمنى الرضه ُهم يِف ضى ظى عى يف خطبته من الضحك عند سماع صوت خروج الريح من ادلبر؛  -صىل اهلل عليه وسلم-وى
 .اد من لك إنسانألن الضحك من ذلك خالف املروءة، وفيه هتك احلرمة، وهو أمر معت

لك ألنه خالف املروءة، وملا فيه من الرضطة(؛ وذ
هتك احلُرمة، وقال يف تقبيح ذلك: )لِم يضحك 
أحدكم مما يفعل؟(؛ وذلك ألنه الضحك إنما يكون 
من األمر العجيب والشأن الغريب، يبدو أثره ىلع 
البرشة فيكون اتلبسم، فإن قوي وحصل معه الصوت 

ا اكن الضحك، فإن ارتىق ىلع ذلك اكنت القهقهة، وإذ
اكن هذا األمر معتاداً من لك إنسان فما وجه الضحك 

 .من وقوع ذلك ممن وقع منه؟

itu. Konteks hadis mengungkapkan mustahil kedua 

perkara ini terjadi dari orang yang berakal, yakni 

berlebihan memukul istrinya kemudian menggaulinya 

di penghujung hari atau di malam harinya. Hubungan 

intim suami istri hanya indah apabila disertai hasrat dan 

keinginan mempergauli. Sementara orang yang didera 

biasanya benci pada orang yang menderanya. Maka ini 

isyarat akan tercelanya perbuatan tersebut. Dan bila 

memang pemukulan tersebut harus dilakukan, 

hendaknya memberi pelajaran dengan memukul 

ringan, di mana tidak menimbulkan kebencian besar. 

Jadi, tidak berlebihan dalam memukul juga tidak 

mengesampingkan pemberian pelajaran. Kemudian 

"beliau menasehati mereka", yakni memperingatkan 

mereka terkait "tertawa mereka karena kentut". Karena 

perbuatan ini tidak sesuai dengan sifat orang yang 

terhormat, karena menyinggung kehormatan (orang 

lain). Beliau bersabda mengecam tindakan ini, 

“Mengapa salah seorang dari kalian menertawakan 

apa yang ia (sendiri juga) lakukan?” Karena tertawa itu 

hanya pantas disebabkan perkara aneh dan ganjil, 

yang pengaruhnya terlihat pada kulit sehingga muncul 

senyum. Jika pengaruh ini kuat dan disertai suara 

maka disebut tawa. Jika lebih dari hal itu disebut 

terbahak-bahak. Dan jika perkara ini biasa dilakukan 

setiap orang, lantas apa alasan menertawakan 

terjadinya perkara itu dari pelakunya?! 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

591 
 

 :فوائد احلديث
 .بقصص املاضني -صىل اهلل عليه وسلم-إخبار رسول اهلل  .1

 .ويه انلاقة -عليه الصالة والسالم-بيان معجزة صالح  .2

 .ينبِغ ىلع العالم إذا وعظ انلاس أن يذكرهم بسنن اهلل يف املاضيني؛ ملا فيها من مواعظ حسنة وذكرى لذلاكرين .3

 .ائهم ىلع األغلباعمة انلاس تبع لِعلِّيهة القوم وكرب .4

هم العذاب مجيًعا .5  .العامة مىت رضيت بفساد اخلاصة عمه

ا إذا لم ينفع الوعظ واهلجر يف تأديب الزوجة اليت خيىش منها النشوز، فليكن اتلأديب بالرضب اليسري اذلي ال حيصل معه انلفور اتلام، كم .6
 .:)فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن(-تعاىل-قال 

  . جواز الرضب اليسري للنساء، مع عدم رضب الوجه، حبيث ال حيصل معه انلفوراإليماء إىل .7

 .الضحك إنما حيصل يف األمر الغريب العجيب، وأما األمر املعتاد من لك إنسان؛ فالضحك منه خالف املروءة، وهتك حلرمة املسلم .8

 .د، واملضاجعة يف يوم واحد من اعقلأن املجامعة إنما تستحسن مع الرغبة يف العرشة فيستبعد وقوع الرضب الشدي .9

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  ديلل الفاحلني لطرق 2002ه، 1423، الطبعة: األوىل العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض

ه. رياض الصاحلني من 1425رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة 
ه. رياض الصاحلني من الكم 1428ن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار اب

عة: الرابعة سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، الطب
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، 1426الوطن، الرياض، الطبعة:  ه. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار1428

ه. صحيح مسلم، 1422حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
ه. كنوز رياض الصاحلني، 1423ؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد ف

م.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة 2009ه، 1430جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل
 .ه1407الطبعة: الرابعة عرش من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 (3070) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األِسة < انلاكح < العيوب يف انلاكح اتلصنيف:

 .رواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق وادلارقطين وابليهيق راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطه

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل : يُ  • ريُؤجه  .مهل، ويؤخه

يعن إذا أراد  الِعنِّني : الُعنهة عجٌز يصيب الرهجل، فال يقدر ىلع اجلماع؛ لعدم انتشار ذكره، وهو مأخوٌذ من عنه اليشء إذا اعرتض؛ ألنه ذكره •
 .إيالجه

دى بني الطرفني وهو هنا كناية عن اجلماع • وىحه  .وصل : ربط وى

ق : فُصل بينهما، ويه هنا كناية عن •  .الطالق فُرِّ

 :فوائد احلديث
وال األثر  يفيد صحة عقد انلاكح، مع وجود العيب يف أحد الزوجني، ولو لم يعلم عنه الزوج اآلخر، ذلك أنه العيب ال يعود ىلع أصل العقد،  .1

 .ىلع رشط من رشوط صحته

ا .2 ِقهى ىقُّ ح بعد حتى ُخ بها انلِّاكى يٌْب ُيْفسى ى أنه الُعنهة عى  .دله األثر ىلعى

ل سنة هاليلة؛ تلمر عليه الفصول األربعة، فإن مرهت عليه ولم تُزْل ُعنهتُُه ُعِلم أنه ذلك ِخلق .3 جِّ
ُ
 .ة، فيفسخ انلاكحإذا ثبتت ُعنهة عند الزوج أ

 املراجع:املصادر و

. بريوت –كتب اإلساليم إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: امل -سبل السالم، للصنعاين. انلارش: دار احلديث.  -
مِ  توِضيحُ  - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة ام، بُلُوغ ِمن األحاكى رى ة،: الطبعة.املكّرمة مّكة األسدي، مكتىبة. للبسام المى  بلوغ - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسى

الكتاب  -م  2014 - ـه 1435ربية السعودية الطبعة: األوىل، الع اململكة - الرياض واتلوزيع، للنرش القبس دار. حجر البن األحاكم، أدلة من املرام
. خمتار ألمحد املعارصة، العربية اللغة معجم  - 1409 األوىل،: الطبعة. الرياض –املصنف يف األحاديث واآلثار، البن أيب شيبة. انلارش: مكتبة الرشد 

 بلنات –دار الكتب العلمية، بريوت  -املحقق: حممد عبد القادر عطا -ربى للبيهيق الك السنن م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة.الكتب اعلم: انلارش
  اهلند -العليم املجلس: نلارش -األعظيم الرمحن حبيب: املحقق الصنعاين  همام بن الرزاق لعبد:  املصنف - م 2003 - ـه 1424 اثلاثلة،: الطبعة
 .1403 اثلانية،: الطبعة -بريوت - اإلساليم املكتب

   (58089) الرقم املوحد:

يؤجل العنني سنة، فإن وصل إْلها، وإال فرق 
  بينهما

Laki-laki yang impoten diberi waktu 
setahun; jika sembuh maka pernikahannya 

tetap dan jika tidak maka keduanya 
dipisahkan 

 :احلديث .1031
نىًة، فإن » عن احلسن، عن عمر، قال:  لى الِعنِّنِي سى يُؤىجه
ق بينهما ل إيلها، وإال فُرِّ  .«وىصى

** 

1031. Hadis: 

Dari Al-Ḥasan, dari Umar, ia berkata, "Laki-laki yang 

impoten diberi waktu setahun; jika sembuh maka 

pernikahannya tetap dan jika tidak maka keduanya 

dipisahkan." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يف هذا األثر بيان أّن الرجل اذلي ال يقوى ىلع اجلماع 
فإنه يُمهل سنة، فإن قدر عليه فقد ثبت عقده ىلع 

 .امرأته، وإال فسخ بينهما

** 

Dalam aṡar ini dijelaskan bahwa seorang lelaki yang 

mengalami impotensi diberi kesempatan setahun untuk 

mengembalikan kejantanannya. Jika berhasil sembuh 

maka pernikahannya dengan sang istri terus berlanjut 

dan jika tidak sembuh maka keduanya dipisahkan. 
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 املحتويات
  .................................................................................................................................. أحاديث الفقه وأصوهل

 1 ...................................................................................................................... فناء أميت بالطعن والطاعون

Musnahnya umatku sebab tusukan pedang (perang) dan wabah penyakit ................................... 1 

ا بىاُعوهى ا فى لُوهى مى ُحوُم، فىجى لىيِْهْم الشُّ ْت عى مى ، ُحرِّ  3 .......................................................................................قىاتىلى اهلل ايْلىُهودى

Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan atas mereka lemak 
tetapi mereka mencairkannya lalu menjualnya ........................................................................... 3 

؟ قال: احلِلُّ ُُكُّهُ  -صىل اهلل عليه وسلم-قىِدمى رسول اهلل  يُّ احِللِّ
ى
ٍة، فأمرهم أن جيعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول اهلل، أ ةى رىابِعى ِبيحى  5 ........ وأصحابه صى

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para sahabatnya datang ke Madinah pada pagi hari 
keempat (Dzulhijjah) lalu beliau memerintahkan mereka untuk menjadikan ihram tersebut untuk 
umrah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tahallul apa?" Beliau bersabda, "Tahallul 

seluruhnya". ................................................................................................................................ 5 

. فأمرنا رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-قىِدْمنىا مع رسول اهلل  هيْكى باحْلىجِّ ا ُعمرةً  -صىل اهلل عليه وسلم-وحنن نقول: بلى لْنىاهى عى  7 ................. فىجى

"Kami datang bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sambil mengucapkan, "Labbaika 
Bil Hajj" (kami menyambut panggilan-Mu untuk berhaji). Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintahkan kami, lalu kami pun merubah haji tersebut menjadi umrah". ................ 7 

نى انلهيِبِّ  مى امى إِاله قى  -صىل اهلل عليه وسلم-قىْد ُكنها زى عى ُد ِمثْلى ذىلِكى الطه ِ
نىا، ال جنى امى قْدى

ى
ناى، وأ اِعدى وى نىا، وسى ُكفه

ى
نىاِديُل إاله أ ْدنىاُه، لم يىُكْن نلا مى ِلياًل، فإذا حنن وىجى

.
ُ
أ يلِّ وال نىتىوىضه  9 ............................................................................................................................... ُثمه نُصى

Dahulu di zaman Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kami jarang mendapati makanan seperti itu. 
Jika kami mendapatinya, kami tidak punya sapu tangan, selain mengusapkan (bekas lemaknya) 

ke telapak tangan, lengan dan kaki, kemudian kami salat tanpa (memperbaharui) wudu. ........... 9 

 11............................................................................................................................ قُويِم فأْوتِري يا اعئشة

"Bangunlah, lalu lakukanlah witir wahai Aisyah"! .......................................................................11 

ل ابن آدىم هل إال الصيام، فإنه يل-عز وجل-قال اهلل  مى  13....................................................................... وأنا أْجِزي به : لكُّ عى

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Allah -'Azzā wa Jallā- berfirman, "Semua amal anak Adam miliknya, selain puasa. 
Sesungguhnya puasa itu milik-Ku dan Aku sendirilah yang akan memberikannya ganjaran. Puasa 
adalah perisai, maka di hari salah seorang kalian berpuasa janganlah ia bicara kotor dan jangan 
teriak-teriak (memancing keributan). Jika seseorang mencacinya atau memusuhinya hendaknya 
ia mengatakan, "Aku sedang puasa." Demi Żat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, 
sungguh bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dibanding aroma kasturi. Bagi orang 
yang puasa ada dua kebahagiaan yang ia rasakan; yakni apabila berbuka puasa ia bahagia dengan 
berbukanya dan apabila ia bertemu Rabb-nya ia bahagia dengan puasanya." (Muttafaq 'Alaih dan 
ini redaksi riwayat Bukhari). Dalam riwayatnya yang lain, "Ia meninggalkan makanan, minuman 
dan syahwatnya karena Aku. Puasa adalah milik-Ku dan Aku sendirilah yang akan memberikan 
ganjarannya, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya." Dalam salah satu 
riwayat Muslim, "Setiap amal anak Adam dilipatgandakan, satu kebaikan dibalas dengan sepuluh 
kali lipatnya hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, "Selain puasa, sesungguhnya puasa itu milik-
Ku dan Aku sendirilah yang akan memberikannya ganjaran. Ia (orang yang puasa) meninggalkan 
syahwat dan makanannya karena Aku. Bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan; yakni satu 
kebahagiaan ketika berbuka dan satu kebahagiaan ketika bertemu Rabb-nya, dan sungguh bau 

mulutnya lebih wangi di sisi Allah dibanding aroma kasturi". ....................................................13 
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نه اللهيْلىةى ىلع سبعنيى امرأًة، تىِِلُ لُكُّ امرأة منه-عليهما السالم-قال سليمان بن دىاوُد  ُطوفى
ى
 18.......................... ن ُغالًما يُقاتل يف سبيل اهلل: أل

Sulaiman bin Daud -'alaihima as-salām- berkata, "Sungguh malam ini aku akan menggilir tujuh 
puluh istriku; setiap istri akan melahirkan seorang anak lelaki yang akan berperang di jalan Allah".

 ...................................................................................................................................................18 

لُِّم عل لهيْتى ىلع إبراهيم، إنك محيد جميد، قد علّمنا اهلل كيف نُسى لِّ ىلع حممد وىلع آل حممد؛ كما صى يلِّ عليك؟ فقال: قولوا: اللهُهمه صى يك؛ فكيف نُصى
 20........................................................................ و بىارِْك ىلع حممد وىلع آل حممد؛ كما باركت ىلع إبراهيم، إنك محيد جميد

Sesungguhnya Allah telah mengajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan salam untukmu, 
lantas bagaimana kami berselawat kepadamu?! Beliau menjawab, "Ucapkan, "Ya Allah, 
limpahkanlah rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau 
melimpahkan rahmat atas Ibrahim, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Terpuji lagi Maha 
Mulia. Dan curahkanlah keberkahan atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, 
sebagaimana Engkau mencurahkan keberkahan atas Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha 

Terpuji lagi Maha Mulia". ...........................................................................................................20 

 23............................................................ الصالة والوضوء هل -صىل اهلل عليه وسلم-قصة إسالم عمرو بن عبسة وتعليم انليب 

Kisah Islamnya Amru bin 'Abasah dan tindakan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarinya 
salat dan wudu. ..........................................................................................................................23 

 32................................... ، ومن لم يسجدهما، فال يقرأهما: أيف سورة احلج سجدتان؟ قال: نعم-صىل اهلل عليه وسلم-قلت لرسول اهلل 

Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Apakah di dalam surah Al-Hajj 
ada dua sujud tilawah?" Beliau menjawab, "Iya, barangsiapa yang tidak ingin sujud di keduanya, 

maka janganlah membaca keduanya"! ........................................................................................32 

صىل اهلل عليه -منهم أبو قتادة: أنا أعلمكم بصالة رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-ول أيب محيد الساعدي يف عرشة من أصحاب رسول اهلل ق
 34............................................................................................................................................ -وسلم

Dari Muhammad bin 'Amr bin 'Aṭā`, ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Ḥumaid As-Sā'idī 
yang berada di antara sepuluh orang sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, diantara 
mereka ada Abu Qatādah. Abu Ḥumaid berkata, "Aku lebih mengetahui salat Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dibanding kalian." Mereka berkata kepadanya, "Mengapa demikian, 
bukankah kami lebih banyak menyertai beliau dan bukankah kami lebih dulu menjadi sahabat 
beliau?" Dia berkata, "Benar." Mereka berkata, "Jika demikian, jelaskanlah!" Dia berkata, 
"Apabila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak mendirikan salat maka beliau 
mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan kedua bahunya lalu bertakbir 
hingga setiap tulang berada pada tempatnya dengan sempurna lalu membaca (Al-Fatihah dan 
surah), kemudian bertakbir lalu beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar 
dengan kedua bahunya lalu rukuk dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua 
lututnya, kemudian meluruskan (punggung dan kepala), tidak menundukkan kepala dan juga 
tidak menengadah lalu mengangkat kepalanya (bangkit), kemudian beliau membaca: 
“Sami'allāhu li man ḥamidah”. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya 
sejajar dengan pundaknya, lalu membaca: “Allāhu Akbar”, kemudian beliau turun (bersujud) lalu 
merenggangkan dan membuka kedua tangannya dari kedua sisi badannya, lalu mengangkat 
kepalanya (bangkit) dan melipat kaki kirinya dan mendudukinya, dan beliau membuka jari jemari 
kakinya jika beliau hendak sujud, lalu beliau sujud dan membaca: “Allāhu Akbar”, lalu beliau 
mengangkat kepalanya dan melipat kaki kirinya lalu mendudukinya hingga semua tulang kembali 
ke posisinya, kemudian beliau mengerjakan seperti itu di rakaat yang lainnya. Kemudian jika 
beliau bangkit berdiri dari rakaat kedua, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan hingga 
sejajar dengan kedua bahunya sebagaimana yang beliau perbuat ketika memulai salat, kemudian 
beliau berbuat seperti itu pada seluruh salatnya, hingga ketika beliau (hendak bangkit dari) sujud 
yang setelahnya adalah salam, beliau mengundurkan posisi kaki kirinya dan duduk pada sisi 
sebelah kiri secara tawarruk (dengan posisi kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan)." Mereka 
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berkata, "Engkau benar, demikianlah cara Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat." (Sunan 
Abu Daud, dan redaksi aslinya ada di dalam Sahih al-Bukhārī). .................................................34 

 38.............................................................................................................................. قوموا فألصيل لكم

Berdirilah, aku akan salat untuk (mengimami) kalian38............................................................... ۔ 

ى رىُسوهِلِ  فىاءى اهلل ىلعى
ى
ا أ اُل بىيِن انلهِضرِي: ِممه ْموى

ى
نىْت أ لىيْهِ  -صىل اهلل عليه وسلم-اكى ىْم يُوِجْف الُْمْسِلُمونى عى ا ل ٍب ِممه ال ِراكى  41.........................  ِِبىيٍْل وى

Harta benda Bani Naḍīr adalah fa`i (pemberian Allah) kepada Rasul-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- saat kaum Muslimin tidak memacu kuda dan kendaraan perang ...................................41 

ْيتُُه يِف انلهاِر 
ى
، إِينِّ رىأ

ه ةٍ الكى بىاءى ْو عى
ى
ا أ لههى  43..................................................................................................... يِف بُْردىةٍ غى

Tidak, sesungguhnya aku melihatnya di neraka mengenakan pakaian atau mantel yang 
diambilnya. ................................................................................................................................43 

، وارشْب، والبْس، وتصدْق يف غ ِيْلىةلُكْ ىٍف، وال خمى  45.......................................................................................... ري ِسى

Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak 
sombong! ...................................................................................................................................45 

امٌ  رى ُهوى حى رى فى ْسكى
ى
اٍب أ ى  47....................................................................................................................... لُكُّ رشى

Segala minuman yang memabukkan adalah haram ....................................................................47 

اٍج  -هريض اهلل عن-ُكنها عند أيب موَس األشعرّي  ُْم دىجى ةٍ، وعليها حلى ائِدى اعى بِمى  49................................................................... فىدى

Kami berada di sisi Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- lalu dia meminta suguhan hidangan 
dan di atasnya daging ayam. ......................................................................................................49 

أ وُيصيل -صىل اهلل عليه وسلم-ُكنها نُِعدُّ لرسول اهلل  وهُك، ويتوضه يىتىسى ثىُه من الليل، فى بْعى ثُُه اهلل ما شاء أن يى يىبْعى ُهورىُه، فى ُه وىطى اكى  51.................... ِسوى

Kami biasa menyiapkan untuk Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- siwaknya dan air untuk 
bersuci. Lantas Allah membangunkannya sesuai kehendak-Nya di sebagian malam lalu beliau 

bersiwak, wudu dan salat. ..........................................................................................................51 

ِمْرنىا بالسكوت و نُهِ 
ُ
لُِّم الرجل صاحبه، وهو إىل جنبه يف الصالة، حىت نزلت }وقوموا هلل قانتني{؛ فىأ  53..... ينىا عن الالكمُكنّا نتلكم يف الصالة، يُكى

Kami dahulu biasa berbicara ketika salat, di mana seseorang bicara pada kawannya yang ada di 
sampingnya ketika salat, hingga turun ayat, "Dan berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan 

khusyuk." Maka kami diperintahkan diam dan dilarang bericara". .............................................53 

قىةى ِكْخ ِكْخ ارْ  دى ُكُل الصه
ْ
نها ال نىأ

ى
ِلْمتى أ ا عى مى

ى
 55.................................................................................................. ِم بها، أ

Eak, eak, buanglah kurma itu! Tidakkah kau tahu bahwa kita tidak makan barang (harta) 
sedekah"? ...................................................................................................................................55 

ُل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكنى رسوُل اهلِل  وه
ى
تىأ ، اللُهمه اْغِفْر يِل، يى حِبىْمِدكى بهنىا وى انىكى اللُهمه رى ُقولى يف ُرُكوِعِه وُسُجوِدهِ: ُسبْحى ْن يى

ى
.يُْكرِثُ أ  57........ الُقْرآنى

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terbiasa banyak mengucapkan doa berikut dalam rukuk 
dan sujudnya: "Subḥānaka Allāhumma Rabbanā wa biḥamdika, Allāhummagfirlī" (Maha Suci 
Engkau Rabb kami, dan Maha Terpuji Engkau. Ya Allah, ampunilah kami). Beliau 

mengaplikasikan Alquran". ........................................................................................................57 

 60.................................................. يصيل الظهر باهلاجرة, والعرص والشمس نقية، واملغرب إذا وجبت -اهلل عليه وسلمصىل -اكن 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan salat Zuhur di tengah hari, salat Asar ketika 
matahari cerah, dan salat Magrib ketika matahari sudah terbenam. ..........................................60 

 62............................ ، وأيب بكر، وسنتني من خالفة عمر، طالق اثلالث واحدة-صىل اهلل عليه وسلم-اكن الطالق ىلع عهد رسول اهلل 
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Dari Ibnu 'Abbās, ia berkata, "Talak pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu 
Bakar, dan dua tahun pertama masa khilafah Umar adalah bahwa talak tiga berarti satu. 
Kemudian Umar berkata, 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang 
dulunya mereka sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Sekiranya kami berlakukan hal itu (talak 

tiga itu jatuh tiga) pada mereka. Maka Umar pun memberlakukan hal itu kepada mereka".' ......62 

ْفًرا  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب ئٍِط وبىْوٍل  -أو ُمسافرين-يأمُرنا إذا كنا سى نىابىٍة، لكن ِمن اغى ىايِلِهنه إاِله ِمن جى يلى نىا ثىالثىةى أيهاٍم وى افى أن ال نىزْنِعى ِخفى
 64.............................................................................................................................................. ونىْومٍ 

Dia (Zirr bin Ḥubaisy) berkata: Aku mendatangi Ṣafwān bin 'Assāl -raḍiyallāhu 'anhu- untuk 
menanyakan soal mengusap dua buah sepatu. Ṣafwān berkata, "Apakah yang menyebabkan 
engkau datang ini wahai Zir?", Aku menjawab, "Karena ingin mencari ilmu." Ia berkata lagi, 
"Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena rida dengan 
apa yang mereka cari." Aku berkata, "Sebenarnya sudah tergerak dalam hatiku akan mengusap 
kedua sepatu itu sehabis buang air besar atau kecil, dan engkau adalah termasuk salah seorang 
sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka dari itu aku datang untuk menanyakan apakah 
engkau pernah mendengar beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menerangkan tentang hal itu?" 
Ṣafwān menjawab, "Iya pernah, jika kami sedang dalam keadaan safar, Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- menyuruh kami supaya tidak melepaskan sepatu kami selama tiga hari tiga 
malam, kecuali jika kami junub, tetapi hanya karena buang air besar atau kecil, atau karena habis 
tidur, maka tidak perlu dilepaskan." Aku berkata lagi, "Apakah engkau pernah mendengar beliau 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyebutkan sesuatu tentang persoalan cinta?" Dia menjawab, "Ya 
pernah, yaitu ketika kami bersama dengan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam sebuah 
perjalanan, ketika kami sedang bersama beliau, tiba-tiba ada seorang arab badui memanggil 
beliau dengan suara yang keras sekali, ia berkata, "Wahai Muhammad." Maka Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawabnya dengan suara yang sama keras, “Kemarilah !” Lalu aku 
berkata kepada orang tersebut, "Celaka engkau! Pelankanlah suaramu, sebab engkau sedang 
berada di hadapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan engkau dilarang untuk berperilaku 

seperti itu." Orang itu berkata, Demi Allah, aku tidak akan memelankan suaraku. .....................64 

 69...................... يعتكف يف لك رمضان عرشة أيام، فلما اكن العام اذلي قبض فيه اعتكف عرشين يوما -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ber'itikaf setiap bulan Ramaḍan selama sepuluh hari. 
Namun pada tahun beliau wafat, beliau beri'tikaf dua puluh hari. ..............................................69 

 70......................................... إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصالة ثم اغتسل -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila mandi janabat, beliau mencuci kedua tangannya lalu 
berwudu seperti wudu untuk salat lalu mandi ............................................................................70 

 72............... -صىل اهلل عليه وسلم-إذا أراد أن خيرج أقرع بني نسائه، فأيتهن خيرج سهمها خرج بها انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

Apabila Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hendak melakukan perjalanan beliau mengundi antara 
para istrinya. Siapa saja yang keluar undiannya, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- akan 

pergi bersamanya. ......................................................................................................................72 

 74................................................................................... إذا دخل اخلالء وضع خاتمه -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

Dahulu Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- apabila masuk kamar kecil, beliau meletakkan cincin 
beliau. ........................................................................................................................................74 

 76................................................................. وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل اخلْطبة -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu Bakar, dan Umar melaksanakan salat Idul 
Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. ........................................................................................76 

 77.................................................. يصيل من الليل ثالث عرشة ركعة منها الوتر، وركعتا الفجر -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
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Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, “Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah salat malam 
tiga belas rakaat termasuk witir dan dua rakaat (salat sunat) fajar.” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī). ............77 

ًة. -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسوُل اهلِل  ْكعى ةى رى رْشى ْ عى اِر ثِنيْتى ىله من انلههى رْيِهِ، صى
ْو غى

ى
ٍع أ ُة ِمنى الليِل ِمن وىجى الى  79........................... إذا فىاتىتُْه الصه

Apabila Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketinggalan melakukan salat malam karena sakit 
atau yang lainnya, beliau melakukan salat pada waktu siang sebanyak dua belas raka'at ...........79 

نابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه ىلع شماهل فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصالةإذا اغتسل من اجل -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 ...................................................................................................................................................80 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila mandi janabat, beliau memulai dengan 
membasuh kedua tangannya lalu mengucurkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya 

lalu membasuh kemaluannya. Selanjutnya beliau berwudu seperti wudu untuk salat. ...............80 

إذا انرصف من صالته استغفر ثالثا، وقال: امهلل أنت السالم ومنك السالم، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 ...................................................................................................................................................82 

Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selesai salat, beliau biasa beristigfar tiga kali dan 
membaca, "Ya Allah, Engkau Pemberi Keselamatan dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau 

wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan." ...............................................................................82 

. -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  ده الِمزْئىرى ده وىشى ْهلىُه، وىجى
ى
ظى أ ْيقى

ى
، وأ ْحيىا الليلى

ى
رْشُ أ لى العى  83.............................................. إذا دىخى

Dahulunya Rasulullah jika sudah masuk sepuluh hari terakhir Ramadan maka beliau 
menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan 

ikat pinggang .............................................................................................................................83 

ُه، حني  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  دى ِ ْن محى ِمعى اَّلله لِمى ُ حني يركع، ثم يقول: سى ربِّ ُ حني يقوم، ثم يُكى ربِّ ُع  ُصلْبىُه إذا قام إىل الصالة يُكى يىْرفى
ةِ  ْكعى  85....................................................................................................................................... من الره

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila melaksanakan salat, beliau bertakbir saat berdiri, 
lalu bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan, "Sami'allāhu liman ḥamidah (Allah 

mendengar orang yang memuji-Nya)" saat mengangkat tulang punggungnya dari rukuk". ........85 

 88...... إذا قام من الليل كرب، ثم يقول: سبحانك امهلل وحبمدك وتبارك اسمك، وتعاىل جدك، وال هلإ غريك -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila berdiri salat di malam hari beliau bertakbir, lalu 
mengucapkan, "Subḥānakallāhumma wa biḥamdika, wa tabāraka ismuka, wa ta'ālā jadduka, wa 
lā ilāha gairuka (Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Maha berkah nama-Mu, 

Maha tinggi kemuliaan-Mu, dan tidak ada Ilah selain Engkau)". ................................................88 

 92..................................................................... إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa menggosok mulutnya dengan siwak ketika bangun 
pada malam hari. .......................................................................................................................92 

ل -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  نا ىلع بعض يف القسم، من مكثه عندنا، واكن قل يوم إال وهو يطوف علينا مجيعا، فيدنو من  ال يُفضِّ بعضى
 94............................................................................ لك امرأة من غري مسيس، حىت يبلغ إىل اليت هو يومها فيبيت عندها

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dahulu tidak pernah melebihkan pembagian tinggal pada 
kami (istri-istrinya) satu dari yang lain. Hampir setiap hari beliau mengelilingi kami semua. Beliau 
mendekati seluruh istri tanpa menyentuhnya (menggaulinya), sehingga beliau sampai pada istri 

yang mendapat giliran disinggahi dan menginap di tempatnya. .................................................94 

ْتىِهُد يف غريه -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  ْتىِهُد يف غريه، ويف العىرْش األوىاِخر منه ما ال جيى ْتىِهُد يف رمضان ما ال جيى  97...................... جيى

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sangat giat beribadah di bulan Ramadhan melebihi 
semangat ibadahnya di bulan yang lain, dan pada sepuluh malam terakhirnya beliau lebih giat lagi 

melebihi hari lainnya. ................................................................................................................97 
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ىْستىْفِتُح الصالة باتلكبري، والقراءة بـ احلمد هلل رب العاملني، واكن إذا ركع لم يُْشِخْص  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  بُْه ولكن ي وِّ رأسه ولم يُصى
 99.......................................................................................................................................... بني ذلك

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memulai salat dengan takbiratul ihram dan memulai 
bacaan dengan "Alḥamdulillāhi Rabbil 'ālamīn". Ketika rukuk beliau tidak terlalu mengangkat 

kepala dan juga tidak terlalu menundukkannya, tetapi pertengahan antara keduanya. ..............99 

اه ُيْفِطُر من الشهر حىت نىُظنه أن ال يىصوم منه، ويىصوم حىت نىُظنه أن ال ُيْفِطر منه شيئًا، واك -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  اُء أن تىرى ىشى ن ال ت
لِّيًا إال رىأْيتىُه، وال نىائًِما إال رأْيتىه  102 ..................................................................................................من الليل  ُمصى

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa berbuka (tidak berpuasa sunah) dalam satu bulan 
hingga kami mengira bahwa beliau tidak berpuasa sedikitpun selama bulan itu. Dan beliau juga 
pernah berpuasa (sunah) terus hingga kami mengira bahwa beliau tidak pernah berbuka sama 
sekali dalam bulan itu. Dan tidaklah engkau ingin melihat beliau pada suatu malam dalam 
keadaan salat, melainkan engkau melihatnya. Sebaliknya, tidaklah engkau ingin melihat beliau 

dalam keadaan tidur, melainkan engkau melihatnya juga. ....................................................... 102 

 104 ............................................................ يتكئ يف حجري، فيقرأ القرآن وأنا حائض -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersandar di pangkuanku, lalu beliau membaca Alquran, 
padahal aku dalam keadaan haid. ............................................................................................ 104 

، وجيمع بني املغرب والعشاء -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  رْيٍ ْهِر سى  105 ........... جيمع يف السفر بني صالة الظهر والعرص، إذا اكن ىلع ظى

Dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa menjamak antara salat Zuhur dan Asar jika 
sedang dalam perjalanan. Beliau juga menjamak antara Magrib dan Isya. ............................... 105 

حيب احللواء والعسل، فاكن إذا صىل العرص دار ىلع نسائه، فيدنو منهن، فدخل ىلع حفصة، فاحتبس عندها  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 107 ............................................................................................................................ بسأكرث مما اكن حيت

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyukai manisan dan madu. Apabila beliau telah selesai 
menunaikan salat Asar, beliau berkeliling mengunjungi istri-istrinya dan bercumbu dengan 
mereka. Lalu beliau masuk ke rumah Hafshah dan menetap di sana lebih lama, tidak seperti 

biasanya. .................................................................................................................................. 107 

ِسيِح  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  اِت، ومن فتنة الْمى مى الْمى ْحيىا وى يدعو: اللهُهمه إين أعوذ بك من عذاب القرب، وعذاب انلار، ومن فتنة الْمى
الِ  جه  110 ......................................................................................................................................... ادله

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan dan kematian, juga dari fitnah Al-

masih Dajal". ............................................................................................................................ 110 

ع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه يستفتح الصالة باتلكبري، والقراءة بـ }احلمد هلل رب العاملني{، واكن إذا رك -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 113 ............................................................................................................................... ولكن بني ذلك

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa membuka salat dengan takbir dan (mengawali) 
bacaan dengan "al-ḥamdu lillāhi rabbbi al-'ālamīn". Dan apabila rukuk beliau tidak menundukkan 

kepala dan tidak menegakkannya, akan tetapi di tengah-tengah antara hal itu. ....................... 113 

 116 .............................. يصيل ىلع راحلته، حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah salat di atas kendaraannya ke arah manapun 
kendaraan itu menghadap. Namun, ketika hendak salat fardu, maka beliau turun lalu menghadap 

kiblat. ....................................................................................................................................... 116 

 118 ................................................... يعلمنا االستخارة يف األمور ُكها اكلسورة من القرآن -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajari kami beristikharah dalam segala urusan seperti 
mengajarkan surat dari Al-Qur`an. Beliau bersabda, "Apabila salah seorang kalian menginginkan 
suatu urusan, hendaknya ia salat dua rakaat di luar salat wajib. Kemudian mengucapkan, "Ya 
Allah, sesungguhnya aku memohon pada-Mu untuk memilihkan yang terbaik berdasarkan 
pengetahuan-Mu, memohon pada-Mu kemampuan dengan kemampuan-Mu dan aku meminta 
karunia-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau mampu sedang aku tidak mampu, Engkau 
mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, jika 
Engkau mengetahui perkara ini lebih baik bagiku dalam agamaku, hidupku dan akhir urusanku" 
-atau mengatakan-; "urusanku yang sekarang maupun yang akan datang, maka tetapkanlah 
untukku dan mudahkan bagiku, kemudian berkahilah untukku. Dan jika Engkau mengetahui 
perkara ini buruk bagiku dalam agamaku, hidupku dan akhir urusanku" -atau mengatakan-; 
"urusanku yang sekarang maupun yang akan datang, maka palingkanlah ia dariku dan palingkan 
aku darinya, serta tetapkan untukku kebaikan di mana pun berada, kemudian buatlah aku rida 

terhadapnya." Ia bersabda, "(Setelah itu) ia menyebutkan kebutuhannya". .............................. 118 

 121 .......................................................... يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarkan kami 
bacaan tasyahud sebagaimana mengajarkan kami surah Alquran, beliau membacakan (doanya), 
"At-taḥiyyātul-mubārakātu, aṣ-ṣalawātuṭ-ṭayyibātu lillāh, assalāmu'alaika ayyuhannabiyyu wa 
raḥmatullāhi wa barakātuhu, assalāmu 'alainā wa 'alā 'ibādillāhi aṣ-ṣāliḥīn, asyhadu an lā ilāha 
illallāh, wa asyhadu anna muḥammadan rasūlullāh," (Segala ucapan selamat, keberkahan, 
selawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu 
wahai Nabi beserta rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan 
pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu 
adalah hamba dan utusan-Nya). Dan dalam riwayat Ibnu Rumh disebutkan, “sebagaimana beliau 

mengajarkan kami Alquran." (Sahih Muslim) .......................................................................... 121 

 124 .............................................................................. يفرغ املاء ىلع رأسه ثالثًا -صىل اهلل عليه وسلم-ن رسول اهلل اك

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menuangkan air ke kepalanya tiga kali. ..................... 124 

ُل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  وِّ ىنْيِ من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني، ُيطى ويلى
ُ
ُ يف اثلانية، و يقرأ يف الركعتني األ  يف األوىل، و ُيقىرصِّ

 126 .............................................................................................................................. يُْسِمُع اآلية أحيانًا

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa membaca Al-Fātiḥah dan dua surah di dua rakaat 
pertama salat Zuhur. Beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkannya 

pada rakaat kedua. Terkadang beliau memperdengarkan bacaannya. ...................................... 126 

 128 ............... «.امهلل هذا قسيم، فيما أملك فال تلمين، فيما تملك، وال أملك»يقسم فيعدل، ويقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membagikan (malam untuk para 
istrinya) dan bertindak adil serta bersabda, "Ya Allah, inilah pembagianku dalam hal yang aku 
mampu. Janganlah Engkau mencelaku (menyiksaku) terkait hal yang Engkau miliki dan aku tidak 

aku miliki". ............................................................................................................................... 128 

انىكى اللهُهمه ربنا وحبمدك، اللهُهمه اْغِفْر يل -ليه وسلمصىل اهلل ع-اكن رسول اهلل   130 ....................... يكرث أن يقول يف ركوعه وسجوده: ُسبْحى

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa memperbanyak mengucapkan dalam rukuk dan 
sujudnya, "Subḥānaka Allāhumma Rabbāna wa Biḥamdika, Allāhummagfirlī. (Maha Suci Engkau 

ya Allah Rabb kami, dan dengan memuji-Mu ya Allah, ampunilah aku)". ................................. 130 

 132 ................................................................... ينام وهو جنب من غري أن يمس ماء -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah tidur dalam kondisi junub tanpa mandi 
sebelumnya. ............................................................................................................................. 132 

 134 ............................................................................ اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ من اجلان، وعني اإلنسان
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"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berlindung dari jin dan pandangan (hasad) manusia".
 ................................................................................................................................................. 134 

 136 .................. مدخالن: مدخل بالليل، ومدخل بانلهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح يل -صىل اهلل عليه وسلم-اكن يل من رسول اهلل 

Saya memiliki dua waktu sowan (kunjung) kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-; waktu 
malam dan waktu siang. Jika saya datang di waktu malam (dan beliau sedang salat), maka beliau 

berdeham kepadaku (tanda mempersilahkan masuk). ............................................................. 136 

 -محار أو طري أو شاة-اكنت املرأة إذا تويف عنها زوجها: دخلت حفشا، ولبست رش ثيابها، ولم تمس طيبا وال شيئا حىت تمر بها سنة، ثم تؤىت بدابة 
 138 ..................................................................................................................................... فتفتض به!

Dahulu seorang wanita apabila suaminya meninggal, ia masuk ke dalam gubuk, memakai 
pakaiannya yang paling jelek, tidak memakai wangi-wangian dan lainnya hingga berlalu setahun, 
kemudian dibawakan kepadanya seekor binatang -keledai, burung atau kambing- kemudian ia 

mengusap/menggores kulit hewan tersebut (tanda membersihkan diri). ................................. 138 

 141 ................................................................................ اكنت امرأتان معهما ابناهما، جاء اذلئب فذهب بابن إحداهما

Ada dua orang wanita bersama dua orang anaknya, kemudian seekor serigala datang mengambil 
salah satu dari anak keduanya. Kemudian salah satu dari mereka berkata kepada yang lainnya, 
“Serigala itu pergi dengan membawa anakmu.” Dan yang lainnya berkata, “Serigala itu pergi 
dengan membawa anakmu.” Lalu keduanya pergi menemui Nabi Dawud -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- untuk mengadukan hal tersebut, kemudian beliau memutuskan bahwa anak tersebut milik 

wanita yang lebih tua. .............................................................................................................. 141 

 143 ........... وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بني السجدتني، قريبا من السواء -صىل اهلل عليه وسلم-اكنت صالة رسول اهلل 

Salat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, rukuk beliau, apabila beliau mengangkat kepala 
dari rukuk, sujud beliau dan (duduk) di antara dua sujud, (durasinya) hampir sama. .............. 143 

ثموا أن يتجروا يف املواسم، فزنلت: ليس عليكم جناح
ى
اقًا يف اجلاهلية، فتأ  147 .. أن تبتغوا فضاًل من ربكم اكنت عاكظ، وجمنة، وذو املجاز أسوى

Dahulunya Ukaẓ, Majinnah, dan Żul Majāz adalah pasar-pasar di masa jahiliyah. Mereka merasa 
berdosa berjualan pada musim (haji), maka turunlah ayat, "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari 

karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". .................................................................... 147 

نيْم هل عمله إىل يوم القيامة، ويؤمن فتنة القرب  149 ........................................ لك ميت خيتم ىلع عمله إال املرابط يف سبيل اهلل، فإنه يى

Setiap orang yang meninggal ditutup amalnya, kecuali murabith (orang yang menjaga perbatasan 
negara Islam) di jalan Allah. Sesungguhnya amalnya tetap bertambah sampai hari kiamat dan ia 

aman dari fitnah kubur ............................................................................................................ 149 

 151 ................................................................................................... كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا

Dahulu kami tidak menganggap sebagai haid cairan keruh dan kekuning-kuningan (yang keluar) 
setelah masa suci. ..................................................................................................................... 151 

صىل -يف سفر يف يللة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصىل لك رجل منا ىلع حياهل، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنيب  -صىل اهلل عليه وسلم-كنا مع انليب 
 153 ............................................................................................ ، فزنل: )فأينما تولوا فثم وجه اهلل(-اهلل عليه وسلم

Kami pernah safar (bepergian) bersama Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada 
malam yang gelap, sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat, maka setiap orang salat 
berdasarkan arah keyakinannya. Ketika pagi hari, kami menceritakannya kepada Nabi 
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu turunlah ayat, "Kemanapun kalian menghadap 

maka di situlah wajah Allah". ................................................................................................... 153 

يف الظهر والعرص فحزرنا قيامه يف الركعتني األويلني من الظهر قدر قراءة الم تزنيل السجدة وحزرنا  -صىل اهلل عليه وسلم-كنا حنزر قيام رسول اهلل 
 155 ....................................................................................................... صف من ذلكقيامه يف األخريني قدر انل
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Kami menaksir (lama) berdiri Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika salat Zuhur dan Asar. 
Kami menaksir dua rakaat pertama salat Zuhur setara pembacaan surah As-Sajdah. Dan kami 

memperkirakan dua rakaat terakhir itu setara setengahnya. .................................................... 155 

قٍِط، أو صااًع من زبيب. أي زاكة الفطر -صىل اهلل عليه وسلم-كنا نعطيها يف زمن رسول اهلل 
ى
صااًع من طعام، أو صااًع من شعري، أو صااًع من أ

 ................................................................................................................................................. 157 

Kami membayar zakat fitrah pada masa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa salam berupa 
satu sha' makanan atau satu sha' gandum atau satu sha' keju atau satu sha' anggur kering. Tatkala 
Mu'awiyah datang, dan datang pula gandum Syam (as-Samra'), ia berkata, "Aku berpendapat 

bahwa satu mudd (543 gram) gandum Syam setara dengan dua mudd. ................................... 157 

 159 ............................................. من إناء واحد، ختتلف أيدينا فيه من اجلنابة -صىل اهلل عليه وسلم-كنت أغتسل أنا ورسول اهلل 

Aku pernah mandi janabah bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dari satu bejana air, 
tangan kami saling bergantian mengambil air darinya. ............................................................ 159 

 161 ..................................... فيخرج إىل الصالة، وإن بقع املاء يف ثوبه -صىل اهلل عليه وسلم-كنت أغسل اجلنابة من ثوب رسول اهلل 

Aku pernah mencuci (bekas) janabah dari baju Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu beliau 
keluar hendak salat sedang bekas (bintik-bintik) air masih membekas di baju beliau. ............. 161 

ْي رسول اهلل  ا، وابليوت يومئذ ليس  -صىل اهلل عليه وسلم-كنت أنام بني يىدى ْطتُُهمى ىسى ، فإذا قام ب ه يِن، فقبضت رِْجيلى زى مى ورِْجاليى يِف قِبْلىِتِه، فإذا سجد غى
 163 ................................................................................................................................... فيها مصابيح

Saya pernah tidur melintang di hadapan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan kedua kakiku 
tepat di kiblat beliau. Jika beliau hendak sujud, maka beliau meraba kakiku dan aku pun menarik 
kedua kakiku. Dan ketika berdiri, maka akupun meluruskan keduanya. Saat itu tidak ada lampu 

di rumah. ................................................................................................................................. 163 

 165 ...................................................... كنت جنبا فكرهت أن أجالسك ىلع غري طهارة، فقال: سبحان اهلل، إن املؤمن الينجس

Aku tadi sedang junub, karena itu aku tidak mau duduk-duduk bersama engkau dalam keadaan 
tidak suci. Lantas beliau bersabda: "Maha Suci Allah. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak 

najis". ....................................................................................................................................... 165 

اًء، فاستحييت أن أسأل رسول اهلل  ملاكن ابنته مين، فأمرت املقداد بن األسود فسأهل، فقال: يغسل ذكره، ويتوضأ -صىل اهلل عليه وسلم-كنت رجال مذه
 ................................................................................................................................................. 167 

Aku adalah seorang yang sering keluar mazi. Namun aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- karena kedudukan putrinya di sisiku. Lantas aku menyuruh Al-
Miqdād bin Al-Aswad. Kemudian ia bertanya kepada beliau (mengenai hal itu). Beliau bersabda, 

"Hendaklah ia membasuh zakarnya dan berwudu". .................................................................. 167 

 169 ..... كنت عند سعيد بن جبري فقال: أيكم رأى الكوكب اذلي انقض ابلارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إين لم أكن يف صالة، ولكين دلغت.

Aku berada bersama Sa'īd bin Jubair lalu ia bertanya, "Siapakah di antara kalian yang melihat 
planet jatuh tadi malam?" Aku jawab, "Aku." Lalu aku katakan, "Adapun aku sedang tidak 

melaksanakan salat karena aku disengat". ................................................................................ 169 

 173 ......................................................................... فبال، وتوضأ، ومسح ىلع خفيه -صىل اهلل عليه وسلم-كنت مع انليب 

Aku pernah bersama Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lantas beliau buang air kecil 
kemudian beliau berwuḍu dan mengusap kedua khuffnya (alas kaki yang terbuat dari kulit). .. 173 

ىسريُ  -صىل اهلل عليه وسلم-كيف اكن رسول اهلل  ؟ قال: اكن ي عى ًة نىصه يسرُي ِحنيى دىفى ، فإذا وجد فىْجوى نىقى  175 ......................................  العى

Bagaimana Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berjalan ketika berangkat dari Arafah ke 
Muzdalifah?" Ia menjawab, "Beliau berjalan sedang-sedang saja. Jika menemukan tempat lapang, 

beliau berjalan dengan cepat. ................................................................................................... 175 
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 177 .......................................................................... يغسل رأسه وهو حمرم؟ -صىل اهلل عليه وسلم-يف اكن رسول اهلل ك

Bagaimana dahulu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membasuh kepala ketika beliau 
sedang ihram?" Maka Abu Ayyub menyingkap kain penutup dengan tangannya sehingga 
kepalanya nampak olehku, lalu dia berkata kepada seseorang yang mengucurkan air kepadanya; 
"Kucurkanlah air itu!" Maka orang itu mengucurkan air ke kepalanya, lalu dia menggerak-
gerakkan kepalanya dengan kedua tangannya, lalu menarik tangannya ke depan dan ke belakang, 

Kemudian ia berkata: "Begitulah aku pernah melihat beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mandi."
 ................................................................................................................................................. 177 

 180 ........................................................................................................... ما؟كيف وقد زعمت أن قد أرضعتك

Bagaimana (lagi), ia mengaku bahwa ia telah menyusui kalian berdua? ................................... 180 

نه اهلُل بني وُُجوِهكم نه صفوفىكم أو يلخاِلفى وُّ  182 ............................................................................................. لىتُسى

Hendaknya kalian meluruskan barisan-barisan kalian (ketika salat) atau Allah akan menimpakan 
perselisihan di antara kalian. ................................................................................................... 182 

 184 ................................................................................................................ لىُكنه أفضل اجلهاد: حج مربور

Bagi kalian (kaum wanita) jihad yang paling utama adalah haji mabrur ................................... 184 

ة ُْطومى ا خمى بُْعمائىِة نىاقة ُُكُّهى ىك بها يوم القيامة سى  185 ................................................................................................. ل

Dengan unta inilah, maka untukmu tujuh ratus ekor unta yang sudah dikekang pada hari kiamat.
 ................................................................................................................................................. 185 

ْحلىلْت
ى ْديى ألى يُْت، ولوال أن ميع الهى ْهدى

ى
ا اْستىْدبىْرُت؛ ما أ ْمِري مى

ى
ىِو اْستىْقبىلُْت من أ  187 ................................................................ ل

Kalau aku bisa mengulang kembali apa yang telah lewat, aku tidak akan menyembelih, dan 
seandainya aku tidak membawa al-hadyu (hewan sembelihan), tentu aku akan bertahallul. .... 187 

نه رىُجاًل 
ى
ىْو أ  -ل

ً
أ : اْمرى ْو قىالى

ى
لىيْك ُجنىاحٌ  -أ نى عى ا اكى يْنىُه: مى تى عى

ْ
أ قى فى اٍة، فى ْفتىُه حِبىصى ذى ؛ فىحى رْيِ إْذنِكى لىيْكى بِغى لىعى عى  191 ....................................... اطه

Seandainya seorang laki-laki -atau seseorang- mengintipmu tanpa seizinmu, lalu engkau 
melemparnya dengan kerikil hingga engkau membuat matanya tercungkil, maka engkau tak 

berdosa. ................................................................................................................................... 191 

ان ْملُوِك الُمْصِلِح أْجرى بِْد المى  193 ................................................................................................................. لِلْعى

Dari Abu Hurairah-raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Seorang budak yang dimiliki tuannya dan shalih memiliki dua pahala." Demi yang jiwa 
Abu Hurairah berada di tanganNya, seandainya bukan karena Jihad di jalan Allah, haji dan 
berbakti kepada ibuku, sungguh aku lebih suka jika diriku mati dalam keadaan sebagai budak. 

Muttafaq 'alaih ......................................................................................................................... 193 

ُموا رمضان بصوم يوم ده  195 .................................................................... ، أو يومني إال رجاًل اكن يصوم صوًما فىلْيىُصْمهُ ال تىقى

Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari (sebelumnya), kecuali 
seseorang yang sudah biasa berpuasa, maka hendaknya ia berpuasa! ....................................... 195 

تُْخِرجى هل مسأتله مينِّ شيئًا وأنا هل اكرٌِه، فيُبىارىك هل  ىْسألين أحٌد منكم شيئًا، فى لة، فواهلل ال ي
ى
يتُهال تُلِْحُفوا يف املسأ ْعطى

ى
 197 ..................... فيما أ

Dari Abu Abdirrahman Mu'awiyah ibn Abi Sufyan Radhiyallahu 'Anhu berkata, "Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian memaksa dalam meminta! Demi Allah, 
tidak seorang pun diantara kalian yang meminta sesuatu kepadaku, lalu aku memberikan 
permintaannya dengan terpaksa, kecuali ia tidak akan mendapatkan berkah dari apa yang Aku 

berikan kepadanya". ................................................................................................................. 197 

 199 .......................................................ال تتخذوا قربي عيدا، وال بيوتكم قبورا، وصلوا يلع، فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم
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Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan janganlah jadikan rumah 
kalian sebagai kuburan, serta bershalawatlah kalian kepadaku, karena salam kalian akan sampai 

padaku di mana saja kalian berada. .......................................................................................... 199 

 201 ................................................................. ال حتل يل، حيرم من الرضاع: ما حيرم من النسب، ويه ابنة أيخ من الرضاعة

Ia tidak halal bagiku, karena menjadi mahram melalui jalur persusuan apa yang menjadi mahram 
melalui jalur nasab. Ia adalah putri saudara sesusuanku”. ........................................................ 201 

 203 ................................................................................................ ال تسبوا األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا

Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal, karena sesungguhnya mereka telah 
sampai (mendapatkan) apa yang telah mereka kerjakan. ......................................................... 203 

 205 ..................................................... ال تفعلوا، إذا صىل أحدكم يف رحله ثم أدرك اإلمام ولم يصل، فليصل معه فإنها هل نافلة

Jangan lakukan itu lagi; jika salah seorang dari kalian telah melakukan salat di rumahnya, 
kemudian mendapati imam sedang salat, maka hendaklah ia salat bersamanya karena ia menjadi 

sunah baginya .......................................................................................................................... 205 

 207 .................................................................................................... ال تقام احلدود يف املساجد، وال يستقاد فيها

Janganlah hukum hudud dilakukan di masjid, dan jangan pula melakukan kisas di dalamnya 207 

 209 ................................................................................................. ال تقوم الساعة حىت يتباىه انلاس يف املساجد

Tidak akan terjadi hari kimat hingga manusia berbanga-bangga dengan (kemegahan) masjid. 209 

 211 .............................................................. ال تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الودل، إذا تويف عنها سيدها، أربعة أشهر وعرش

Dari 'Amr bin Al-'Āṣ, ia berkata, "Janganlah kalian mengacaukan kami mengenai sunah Nabi 
kami; masa idah Ummul Walad (budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya) bila tuannya 

meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari". ................................................................ 211 

 213 ...................................................................... ال تمنعوا أحدا يطوف بهذا ابليت، ويصيل أي ساعة شاء من يلل أو نهار

Janganlah kalian melarang seseorang melakukan tawaf dan salat di Baitullah ini kapanpun yang 
dikehendakinya, baik malam ataupun siang! ............................................................................ 213 
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، فىلْيىلْ  نْيِ
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 255 .......................................... ال خيرج الرجالن يرضبان الغائط اكشفني عن عورتهما يتحدثان؛ فإن اهلل عز وجل يمقت ىلع ذلك
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يىُكفه اهلل بها وجهه، خرٌي هل من أن يس ة من حطب ىلع ظهره فيبيعها، فى حبُلىُه ثم يأيت اجلبل، فيأيت حِبُْزمى
ُ
ن يأخذ أحدكم أ

ى
وه أو أل أل انلاس، أْعطى

نىُعوه  275 ........................................................................................................................................... مى
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 290 ................................................................................................................. للك سهو سجدتان بعدما يسلم
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mempunyai hutang, maka lunasilah. Dan berbuat baiklah kepada saudari-saudarimu"! .......... 299 

اتىُكما يف مسجد رسول اهلل  ان أْصوى عى ا، تىْرفى ْعتُُكمى وْجى
ى
ا من أهل ابلِل، أل  301 ........................................ -صىل اهلل عليه وسلم-لو ُكنْتُمى

Dari As-Sa'ib bin Yazid (seorang sahabat) Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku berada di masjid lalu 
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Khathab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Pergilah lalu bawakan kepadaku dua orang itu." Aku pun 
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dari penduduk negeri ini, pasti kalian berdua sudah aku sakiti karena kalian meninggikan suara 

di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!" HR. Al-Bukhari. ....................................... 301 

 303 ............................................................................. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

Andaikan aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan 
memerintahkan seorang istri agar bersujud kepada suaminya. ................................................ 303 

رى  نْكى
ى
يِع وايلىِمنيى ىلع من أ ُهم، لكنه ابلينةى ىلع املده اءى ْعوىاُهم الدهىع رجاٌل أموالى قوٍم وِدمى ى انلاُس بدى  304 ................................... لو ُيْعطى

Jika semua orang dipenuhi tuntutannya, niscaya akan ada orang yang menuntut harta dan darah 
suatu kaum. Akan tetapi bukti harus diajukan bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang 

mengingkari ............................................................................................................................. 304 

ُمره بني يديه يلِّ ماذا عليه من اإلثم، لاكن أن يىِقفى أربعني خريا هل من أن يى  306 ......................................... لو يعلم املار بني يدي الُْمصى

Seandainya orang yang lewat di depan orang salat itu mengetahui dosa yang dilakukannya, 
sungguh berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada lewat di depannya. ............. 306 

 308 .................................................................................. يلبلغ شاهدكم اغئبكم، ال تصلوا بعد الفجر إال سجدتني

Hendaklah yang hadir dari kalian memberitahukan kepada yang absen. Janganlah kalian salat 
setelah terbit fajar kecuali dua sujud! ....................................................................................... 308 

 310 ............................................................................... ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس فينيم خريا، أو يقول خريا

Bukanlah tukang dusta orang yang mendamaikan antara manusia, lalu ia menyampaikan 
kebaikan atau mengatakan kebaikan. ....................................................................................... 310 

لىهاليس الو ىِفِء، ولكنه الواصل اذلي إذا قىطعت رمِحه وصى  313 ......................................................................... اصل بِالُماكى

Orang yang menyambung silatuhrahmi bukanlah orang yang mengimbangi (membalas) kebaikan, 
tetapi orang yang menyambung silaturrahmi adalah orang yang kekerabatannya diputus, lalu ia 

menyambungnya. ..................................................................................................................... 313 

قىة دى الى فىرىسِه صى  315 .....................................................................................................ليس ىلع الُمسِلم يف عبِدهِ وى

Seorang muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat atas budaknya dan kudanya. ........... 315 

وُْسٍق صدقة
ى
وىاٍق صدقة، وال فيما دون مخس ذىوٍْد صدقة، وال فيما ُدونى مخسة أ

ى
 317 ......................................... ليس فيما ُدون مخس أ

Harta di bawah lima awaq tidak diwajibkan zakat. Juga harta di bawah lima dzaud tidak wajib 
zakat. Dan harta di bawah lima awsuq tidak wajib zakat. ......................................................... 317 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

608 
 

 319 ......................................................................................................... يلصل أحدكم نشاطه فإذا فرت فلريقد

Hendaklah seseorang dari kalian melakukan salat ketika ia sedang bersemangat, dan jika ia 
sedang mengantuk, hendaklah ia tidur ..................................................................................... 319 

 
ى
، أ ْن ذىلِكى ثُُكْم عى دِّ حى

ُ
أ ، وىسى ْفرى الظُّ نه وى لىيِْه، فىلُكُوُه، لىيْسى السِّ ، وىُذِكرى اْسُم اهلل عى مى رى ادله ْنهى

ى
ا أ ى احْلى مى ُمدى ْفُر: فى ا الظُّ مه

ى
ْظٌم، وىأ عى : فى نُّ ا السِّ ةِ مه  321 ........... بىشى

(Alat) apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut Nama Allah (pada saat menyembelih 
hewan) maka makanlah (sembelihan itu), asalkan tidak menggunakan gigi dan kuku. Aku akan 
ungkapkan pada kalian penyebabnya; adapun gigi merupakan tulang sedangkan kuku adalah 

pisaunya orang Habasyah. ....................................................................................................... 321 

ىنه أن يىرجع إىل ادلنيا، ف تىمى هيد، يى ٌد يىْدُخل اجلنهة حُيِبُّ أن يىرجع إىل ادلنيا وهل ما ىلع األرض من يشء إال الشه ا أحى اٍت؛ ملا يىرىى من مى ره رْش مى يُْقتىل عى
امة رى  324 ........................................................................................................................................ الكى

Tidak ada seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia walau dia akan mendapatkan 
segala sesuatu di muka bumi kecuali mati syahid. Maka, karena itu dia ingin kembali ke dunia, 

lalu dia terbunuh sebanyak sepuluh kali, karena dia telah melihat kemuliaannya. ................... 324 

ِم،  ىْوُن ادله : اللهْوُن ل ُْمُه يىْدىمى لكى ِة، وى اءى يىْومى الِْقيىامى ِبيِل اهلل، إاله جى لْكُوٍم يُْكلىُم يِف سى ا ِمْن مى يُح ِريُح الِْمْسِك مى الرِّ  326 ...................................... وى

Tidaklah satu luka (yang dialami) orang yang terluka di jalan Allah, melainkan ia pasti datang 
pada hari kiamat dalam keadaan lukanya mengeluarkan darah. Warnanya warna darah dan 

wanginya wangi minyak kasturi. .............................................................................................. 326 

ةِ  رْصى ُدُكْم من مىسِّ القى حى
ى
ُد أ ِ

هيد من مىسِّ القتل إال كما جيى ُد الشه ِ
ا جيى  328 ......................................................................... مى

Seorang syahid itu tidak merasakan cengkraman kematian kecuali seperti seorang dari kalian 
merasakan gigitan semut. ......................................................................................................... 328 

رىّات ْسى مى ْغتىِسُل ِمنُْه لُكه يىْوٍم مخى ِدُكْم يى حى
ى
ْمٍر ىلع بىاِب أ اٍر غى ثىِل نىْهٍر جى مى اِت اخلىْمِس كى لىوى ثىُل الصه  330 ............................................... مى

Perumpamaan salat lima waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir deras (melimpah) di 
dekat pintu rumah salah seorang dari kalian, ia mandi dari air sungai itu lima kali sehari ....... 330 

ْفرُت  انت بآيات اهلل ال يى ائم القى ائم القى ثل الصى ِبيل اهلل كمى ثىُل املجاهد يف سى  332 .............  من صيام، وال صالة، حىت يىرِْجع املجاهد يف سبيل اهللمى

Perumpamaan orang yangberjihad di jalan Allah seperti orang yang sedang puasa, salat malam 
dan berdiri membaca ayat-ayat Allah, tidak terputus puasa dan salatnya, sampai orang yang 

berjihad di jalan Allah itu kembali. ........................................................................................... 332 

ْوثىُه وبىْوهلى يف ِمزْيى  ُه وريهه ورى ِبيل اهلل، إيمانًا باهلل، وتىْصِديًقا بِوىْعِده، فإن ِشبىعى ْن اْحتىبىسى فىرىًسا يف سى  335 ............................... انه يوم القيامةمى

Barangsiapa menahan seekor kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan membenarkan 
janji-Nya, maka apa yang membuatnya kenyang, sesuatu yang membuatnya puas, kotorannya dan 

kencingnya menjadi timbangan amal orang tersebut pada hari kiamat. ................................... 335 

ْباً  ْن اْقتىىنى ُكى اِشيىةٍ -مى ْو مى
ى
يٍْد، أ ْبى صى انِ فىإِنه  -إاله ُكى ْجِرهِ لُكه يىْوٍم قِريىاطى

ى
نُْقُص ِمْن أ  337 ............................................................... ُه يى

Siapa yang memelihara anjing -kecuali anjing untuk berburu atau menjaga ternak- maka pahala 
orang itu akan berkurang dua qirāṭ setiap hari. ........................................................................ 337 

اٌل يى  ُ مى نى هلى بٍْد، فىاكى ُ يِف عى اكً هلى ْعتىقى رِشْ
ى
ْن أ بْدُ مى لىيِْه الْعى تىقى عى عى ُهْم، وى صى ُه ِحصى ءى اكى ى رُشى ْعطى

ى
ْدٍل، فىأ ةى عى لىيِْه ِقيمى مى عى بِْد؛ قُوِّ نى الْعى  339 ................. بْلُُغ ثىمى

Siapa yang memerdekakan bagiannya dari satu budak, sedangkan jumlah hartanya yang ia miliki 
(untuk memerdekakan budak itu) mencapai harga budak tersebut, maka budak itu dinilai dengan 
harga yang adil, lalu ia memberi sekutu-sekutunya sesuai bagian masing-masing, dan budak 

tersebut merdeka dengan cara ini. ............................................................................................ 339 

نْ  ْملُ مى مى الْمى اٌل؛ قُوِّ ُ مى ىْم يىُكْن هلى ، فىإِْن ل اهِلِ الُصُه ُُكُُّه يِف مى لىيِْه خى عى ْملُوٍك، فى اً ِمْن مى ْعتىقى ِشْقصى
ى
ْدلٍ  أ ةى عى  341 ........................................ وُك ِقيمى
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Barangsiapa yang memerdekakan satu bagian dari budak (yang dimiliki bersama), maka ia harus 
membebaskannya secara keseluruhan dengan hartanya. Namun jika ia tidak memiliki harta, 

budak itu dihargai dengan adil. ................................................................................................ 341 

ا فىاِجٌر، لىيِقى اهلل  الى اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، ُهوى ِفيهى ا مى ْقتىِطُع بِهى رْبٍ يى ى يىِمنِي صى لىفى ىلعى ْن حى له -مى زه وىجى ْضبىانُ  -عى لىيِْه غى  343 .................................. وىُهوى عى

Barangsiapa bersumpah dengan sumpah yang memaksa untuk merebut harta seorang Muslim, 
sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya tersebut, niscaya ia bertemu Allah dalam keadaan Dia 

murka kepadanya ..................................................................................................................... 343 

ْقتىِطعُ  رْبٍ يى ى يىِمنِي صى لىفى ىلعى ْن حى ْضبىان مى لىيِْه غى ا فىاِجٌر، لىيِقى اهلل وىُهوى عى الى اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، ُهوى ِفيهى ا مى  345 .............................................. بِهى

Siapa yang bersumpah dengan sumpah yang memaksa untuk merebut harta seorang Muslim, 
sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya tersebut, niscaya ia bertemu Allah dalam keadaan Dia 

murka kepadanya. .................................................................................................................... 345 

ًدا فهو كما قال مِّ ِذبًا ُمتىعى لىفى ىلع يىِمنٍي بِِملهٍة غري اإلِْسالِم اكى ْن حى  347 .............................................................................. مى

Barangsiapa bersumpah dengan sumpah atas nama agama non-Islam secara dusta dan sengaja 
maka sumpah itu berlaku seperti yang diucapkannya. ............................................................. 347 

بىْت هل اجلنة بهاً، وباإلسالم ِدْينىا، وبمحمد رسوال، وجى ْن رىيِضى باهلل رى  349 ............................................................................ مى

Siapa yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai rasul, 
maka ditetapkan baginya surga. ............................................................................................... 349 

اِن؟ قال: مثل اطى ها حىت تدفن فله قِريىاطان، قيل: وما الِقريى ِهدى اٌط، ومن شى ةى حىت يصىله عليها فله قِريى ِهدى اجْلىنىازى ْن شى  351 ........ اجلبلني العظيمني مى

Barangsiapa menghadiri jenazah hingga ia menyalatkannya maka ia mendapatkan (pahala) satu 
qirāṭ, dan barangsiapa menghadirinya sampai jenazah di kubur maka ia mendapatkan (pahala) 

dua qirāṭ. Ditanyakan, "Apakah dua qirāṭ itu?" Beliau menjawab, "Seperti dua gunung yang besar".
 ................................................................................................................................................. 351 

بِْح  ىله صالةى الصُّ ْن صى ءٍ مى ْ ِتِه بيِشى ْطلُبىنهُكُم اهلُل ِمْن ِذمه ِة اهلِل فال يى  353 ..................................................................... فهو يف ِذمه

Siapa salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah 
menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminan-Nya .................................................................. 353 

عل اهلل بين ِبيل اهلل جى ْن صام يوًما يف سى قًا كما بني السماء واألرضمى نْدى  355 .......................................................... ه وبىنْي انلِّار خى

Barangsiapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah, pasti Allah menjadikan diantara dirinya 
dan api neraka satu parit yang luasnya seperti antara langit dan bumi. .................................... 355 

ه، فلي كى ، ثم تىرى يْمى ْن ُعلِّمى الره  356 .............................................................................................. س ِمنها، أو فقد عىىصى مى

Siapa yang telah diajari memanah lalu meninggalkannya, maka ia bukan golongan kami, atau dia 
telah bermaksiat. ...................................................................................................................... 356 

ا أو رىاحى  دى ا غى ده اهلُل هل يف اجلنِة نُُزاًل ُُكهمى عى
ى
، أ ا إىل املسجِد أو رىاحى دى ْن غى  357 ........................................................................ مى

Barang siapa pergi ke masjid pada waktu pagi atau sore hari, niscaya Allah menyediakan satu 
tempat untuknya di surga setiap kali ia pergi di pagi atau sore hari .......................................... 357 

ِبيِل اهلل ُهوى يِف سى ُة اهلل يِهى الُْعلْيىا فى ِمى ْن قىاتىلى تِلىُكونى ُكى  358 .......................................................................................... مى

Rasulullah -șallāhu 'alaihi wa sallam- pernah ditanya mengenai seseorang yang berperang karena 
keberanian, berperang karena dendam dan berperang karena ria. ........................................... 358 

لىبُهُ  لىيِْه بىيِّنىٌة فىلىُه سى ُ عى تىلى قىِتياًل هلى ْن قى  360 ........................................................................................................... مى

Barangsiapa yang membunuh seorang musuh (di medan jihad) dan ia mempunyai saksi, maka 
harta orang tersebut menjadi miliknya ..................................................................................... 360 
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ِبيل اهلل أو نُِكبى نىْكبىةً  بىْت هل اجلنة، ومن ُجرح ُجرًْحا يف سى اقى نىاقىة، وجى ِبيل اهلل من رىُجل ُمْسلم فُوى ْن قاتل يف سى ِر ما  مى غزى
ى
أ فإنها تىِِجء يوم القيامة كى

اُن، ورحُيها اكلِمسك رى ْعفى  362 ........................................................................................................ اكنت: لونُها الزه

Barangsiapa yang berperang di jalan Allah dari seorang laki-laki Muslim meskipun waktunya 
hanya sebentar saja, maka wajib baginya mendapatkan surga, dan barangsiapa yang terluka di 
jalan Allah atau dia mendapatkan suatu musibah, maka luka tersebut akan datang kepadanya pada 
hari kiamat dengan mengeluarkan darah yang banyak: warnanya seperti warna za’faran dan 

wanginya seperti wangi minyak kasturi. ................................................................................... 362 

يحِّ  ارِه شيئًا حىت يُضى ْعِره وال من أْظفى نه من شى ُخذى
ْ
ة، فال يىأ ِهله ِهالل ِذي احِلجه

ُ
ُُه، فإذا أ ْن اكن هل ِذبٌْح يىْذحبى  364 ...................................... مى

"Barangsiapa memiliki sembelihan yang akan ia sembelih, maka apabila telah masuk hilal (bulan 
sabit) bulan Dzulhijjah janganlah ia memotong sedikit pun rambut dan kukunya sampai ia 

berkurban". .............................................................................................................................. 364 

ِزًيا يف أهله ِبري، أصا ْلُْف اغى ْو خيى
ى
ِزًيا أ ْز اغى ْو جُيىهِّ

ى
ْغُز أ ىْم يى ْن ل  366 ..................................................... به اهلل بقارعة قبل يوم القيامةمى

Barangsiapa yang tidak pernah berperang atau tidak pernah mempersiapkan keperluan orang 
yang berperang atau juga tidak pernah menjaga dengan baik keluarga orang yang berperang, maka 

Allah pasti menimpakan kepadanya bencana sebelum hari kiamat". ........................................ 366 

ْهِر، ُكِتبى  ِة الظُّ الى ْجِر وىصى ِة الفى الى ُه ما بىنْيى صى
ى
أ رى قى ٍء ِمنه، فى ْ ْن يشى ْن ِحْزبِِه ِمنى الليِل، أو عى ْن نىامى عى ُه ِمنى الليلِ مى

ى
أ ا قىرى نهمى

ى
أ  368 ......................... هُل كى

Barangsiapa tertidur dari hizbnya (kebiasaan ṣalatnya) di malam hari atau sebagiannya, lalu ia 
menggantinya di waktu antara ṣalat Subuh dan ṣalat Ẓuhur, akan ditulis untuknya seolah-olah ia 

mengerjakannya di malam hari. ............................................................................................... 368 

ْبنىاءُ 
ى
ُبوُهْم عليها، وهم أ ، وارْضِ بِْع ِسِننيى ْبنىاُء سى

ى
اِجعِ  ُمُروا أوالدىكم بالصالِة وهم أ ضى قُوا بىيْنىُهْم يف المى ، وفىرِّ رْشٍ  370 .................................. عى

Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat saat mereka berusia tujuh tahun. Pukullah 
mereka untuk melaksanakan salat ketika berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur di 

antara mereka .......................................................................................................................... 370 

ه  ُه انلهارما اْغربى تىمىسه ِبيل اهلل فى بٍْد يف سى ا عى مى  372 ................................................................................................. ْت قىدى

Kedua kaki seorang hamba yang berdebu di jalan Allah tidak akan disentuh api neraka. ......... 372 

 373 ...................................................................................................................... ما أمرت بتشييد املساجد

Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid-masjid. ................................... 373 

ل، فقالت: اكن يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء ما بال احلائض تقيض الصوم، وال تقيض الصالة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست حبرورية، ولكين أسأ
 375 ................................................................................................................ الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة

Kenapa wanita haid harus mengqaḍa` puasa dan tidak mengqaḍa` salat? Ia (Aisyah) bertanya, 
"Apakah engkau wanita dari golongan Harūriyyah (Khawarij)?" Aku jawab, "Aku bukan wanita 
dari golongan Harūriyyah, tetapi aku hanya bertanya." Ia (Aisyah) berkata, "Dulu ketika kami 
sedang haid, kami diperintahkan untuk mengqaḍa` puasa dan tidak diperintahkan untuk 

mengqaḍa` salat". .................................................................................................................... 375 

 377 ................. ، حىت قال: يلنتهن عن ذلك، أو تلخطفن أبصارهم.ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالتهم، فاشتد قوهل يف ذلك

Kenapa ada orang-orang yang mengangkat penglihatannya ke arah langit dalam salat mereka? 
Lalu peringatan beliau bertambah keras sampai-sampai beliau bersabda, "Hendaklah mereka 
berhenti melakukannya atau kalau tidak, niscaya akan tersambar pengelihatannya (sehingga 

menjadi buta)"! ........................................................................................................................ 377 

 379 .................................................................................................................... ما بني املرشق واملغرب قبلة

Di antara timur dan barat adalah kiblat.................................................................................... 379 
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 381 ................................................................ ما حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت يللتني إال ووصيته مكتوبة عنده

Tidak ada hak bagi seorang muslim yang akan berwasiat dengan sesuatu untuk tidur dua malam, 
kecuali wasiat tersebut sudah dituliskannya di sisinya ............................................................. 381 

يُورثه نىه سى
ى
نىنُت أ ىته ظى يُل يُوِصييِن باجلىاِر حى  383 .......................................................................................... ما زىالى ِجرْبِ

Malaikat Jibril senantiasa berpesan kepadaku (untuk berbuat baik) terhadap tetangga, sampai aku 
mengira bahwasanya dia akan memberikan hak waris kepada tetangga itu .............................. 383 

تىمه صالة من انليب 
ى
فه صالة، وال أ خى

ى
لهيُْت خلف إمام قىطُّ أ  384 ....................................................... -صىل اهلل عليه وسلم-ما صى

Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan salatnya dan lebih 
sempurna dibanding Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. .......................................................... 384 

لىًفا، ويقوُل  ْعِط ُمنِْفًقا خى
ى
ا: اللُهمه أ ُدُهمى حى

ى
ِن، فيقوُل أ الى ِن يىزْنِ لىاكى ْعِط ُمْمِساًك تىلىفً ما ِمْن يوٍم يُْصِبُح الِعباُد فيِه إال مى

ى
ُر: اللُهمه أ  386 ................ ااآلخى

Tidaklah para hamba memasuki waktu pagi hari, melainkan ada dua malaikat turun (ke bumi). 
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bersedekah." Sedang malaikat yang satunya lagi mengatakan, "Ya Allah, timpakanlah kehancuran 

pada orang yang menahan hartanya (kikir)". ............................................................................ 386 

ابًا من انلهارِ  ُم ثىالىثىة من الودل إال اكنوا ِحجى دِّ  388 ............................................................................. ما ِمنُْكنه من امرأة ُتقى
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"Berkumpullah kalian di hari ini dan itu." Lalu mereka berkumpul. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- mendatangi mereka lalu mengajarkan pada mereka apa yang Allah ajarkan pada beliau. 
Kemudian beliau bersabda, "Tidaklah seorang wanita dari kalian yang didahului wafat oleh tiga 
orang anaknya kecuali mereka menjadi tirai baginya dari neraka." Seorang wanita berkata, "Dan 
dua orang?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Dan juga dua orang." (Muttafaq 

'Alaih). ..................................................................................................................................... 388 

انِه: أهكذا ُكنت؟ زى ن يىلْهى لىاكى ى به مى اه، أو حنو ذلك إال ُولكِّ يِّدى ه، واسى بىالى  391 ............................. ما من ميِّت يموت فيقوم باِكيهم فيقول: واجى

Tidaklah seorang mayyit meninggal, lalu orang yang menangisinya bangkit seraya meratapinya 
dengan berkata: “duhai pelindungku, duhai penanggungku" atau kalimat semacam itu, melainkan 
diutus dua malaikat untuk memukul dada (mayyit itu) sambil bertanya: Apakah engkau memang 

seperti itu? ............................................................................................................................... 391 

 393 .............................................................................. ما من يوم أكرث من أن يعتق اهلل فيه عبًدا من انلار من يوم عرفة

"Tiada hari di mana Allah paling banyak memerdekakan hamba dari neraka lebih dari hari Arafah. 
Sesungguhnya Dia mendekat lalu membanggakan jamaah haji kepada para malaikat kemudian 

berfirman, "Apa yang diinginkan mereka (jamaah haji)"? ........................................................ 393 

تُوا 
ْ
هلىكى اذلين من قبلكم كرثُة مسائلهم واختالفهم ىلع أنبيائهممانهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأ

ى
 395 ...... منه ما استطعتم، فإنما أ

Apa yang telah aku larang untuk kalian, maka jauhilah, dan apa yang telah aku perintahkan 
kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian! Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian 
binasa disebabkan oleh banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap Nabi-nabi 

mereka ..................................................................................................................................... 395 

 397 .......................................................... مثل ابلخيل واملنفق، كمثل رجلني عليهما ُجنهتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما

Perumpamaan orang kikir dan orang yang suka bersedekah itu adalah seperti dua orang yang 
memakai baju besi yang menutupi dari dada hingga tulang lehernya. ...................................... 397 

 399 ................................................................................................ مروه، فليتلكم، وليستظل، ويلقعد، ويلتم صومه
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Perintahkanlah supaya ia berbicara, berteduh, duduk, dan perintahkanlah dia supaya 
menyempurnakan puasanya..................................................................................................... 399 

 401 ........................................................... مأل اهلل قبورهم وبيوتهم ناًرا، كما شغلونا عن الصالة الوسطى حىت اغبت الشمس

Semoga Allah memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka telah 
menyibukkan kita dari salat Wusṭa (Asar) hingga matahari terbenam. ..................................... 401 

 403 ........................................................................................................ من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه

Barangsiapa membeli makanan, hendaknya ia tidak menjualnya sampai ia menerimanya. ...... 403 

 405 .......................................................................... من ابتيل من هذه ابلنات بيشء فأحسن إيلهن ُكنه هل سرًتا من انلار

Barangsiapa diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan ini, lalu ia berbuat baik kepada 
mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka.

 ................................................................................................................................................. 405 

بىْوهلى يف مزيانه يوم القيام ْوثىُه وى رى ِريهُه وى ُه وى  407 ............................... ةمن احتبس فرسا يف سبيل اهلل، إيمانا باهلل، وتصديقا بوعده، فىإِنه ِشبىعى

Barangsiapa menyiapkan seekor kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan membenarkan 
janji-Nya, maka makannya, minumnya, kotorannya dan kencingnya menjadi timbangan amal 

orang tersebut pada hari kiamat. .............................................................................................. 407 

يْ 
ى
ا، وقد رىأ نِْسيتُهى

ُ
ِريُت هذه اللهيْلة ثم أ

ُ
اِخرى فقد أ وى

ى
رْشى األ ا يِف العرْش من اعتكف ميع فىلْيىْعتىِكِف العى ا، فىاتْلىِمُسوهى ِتهى ِبيحى ْسُجد يِف ماٍء وِطنٍي من صى

ى
تُيِن أ

اِخر وى
ى
 409 ........................................................................................................................................ األ

Barangsiapa ingin beri'tikaf denganku, hendaknya ia beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir karena 
pada malam ini telah diperlihatkan kepadaku, lalu aku terlupa. Telah diperlihatkan kepadaku 
bahwa aku sujud di atas air dan tanah pada pagi itu. Karena itu, carilah (lailatul qadar) di sepuluh 

hari terakhir. ............................................................................................................................ 409 

نىة، ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما قرهب ِة غسل اجلنابة، ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما قّرب بىدى  412 ............. بقرة من اغتسل يوم اجْلمعى

Barangsiapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian berangkat di awal waktu maka 
seolah-olah ia berkurban unta, dan barangsiapa berangkat di waktu kedua seolah-olah ia 

berkurban seekor sapi. ............................................................................................................. 412 

 415 .................... من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج

Barangsiapa yang bercelak hendaknya melakukannya dengan bilangan ganjil. Barangsiapa yang 
melakukan itu, maka dia telah berbuat kebajikan. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya, 
maka tidak ada dosa. Barangsiapa yang bersuci dengan batu hendaknya dengan bilangan batu 
ganjil. Barangsiapa yang melakukan itu, maka dia telah berbuat kebajikan. Dan barangsiapa yang 

tidak melakukannya, maka tidak ada dosa ............................................................................... 415 

 420 ................... من السنة إذا تزوج الرجل ابلكر ىلع اثليب أقام عندها سبًعا وقسم، وإذا تزوج اثليب ىلع ابلكر أقام عندها ثالثًا ثم قسم

Termasuk sunah jika seorang laki-laki yang sudah beristri menikahi seorang gadis untuk menetap 
bersama istri (baru)nya itu tujuh hari lalu membagi giliran (dengan istrinya yang lain). Jika dia 
menikahi wanita janda, hendaklah ia menetap bersamanya tiga hari lalu membagi giliran (dengan 

istrinya yang lain). ................................................................................................................... 420 

 422 ........................................................... من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر: يح ىلع الفالح، قال: الصالة خري من انلوم

Termasuk sunah setelah muazin mengucapkan pada azan Fajar (Subuh) kalimat: Ḥayya 'alal falāh 
(marilah menuju kemenangan) ia mengucapkan: Aṣ-ṣalātu khairun minan naum (salat itu lebih 

baik daripada tidur). ................................................................................................................ 422 

 423 .................................................................... قد أفلس؛ فهو أحق به من غريه -أو إنسان-من أدرك ماهل بعينه عند رجل 
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“Siapa yang mendapati barang miliknya pada seorang pria –atau seseorang- yang telah bangkrut, 
maka ia lebih berhak terhadapnya dari orang lain”. .................................................................. 423 

نْلىا  ِ
ْل مسجدنا-من أكل ثوًما أو بصاًل؛ فىلْيىْعزتى ِ

ْو يِلىْعزتى
ى
 425 ....................................................................... ، ويلقعد يف بيته-أ

Barangsiapa memakan bawang putih atau bawang merah, hendaknya ia menjauhi kami -atau 
hendaknya ia menjauhi masjid kami- dan duduk saja di rumahnya. ......................................... 425 

بِْعِمائىِة ِضْعٍف  ُ بِسى  428 .......................................................................................... من أنفق نفقة يف سبيل اهلل ُكِتبى هلى

Barangsiapa berinfak satu kali di jalan Allah, maka ditulis baginya pahala tujuh ratus kali lipat.
 ................................................................................................................................................. 428 

 429 .....................................................................................من باع خناًل قد أبرت فثمرها للبائع، إال أن يشرتط املبتاع

Siapa yang menjual pohon kurma yang telah difertilisasi maka buahnya nanti menjadi hak 
penjual, kecuali bila pembeli mengajukan syarat (kepemilikan buah tersebut). ........................ 429 

ِزيىادىةُ  ة وى تى ُغِفرى هُل ما بىيْنىُه وبىنْيى اجلُُمعى نْصى
ى
عى وىأ ةى فاْستىمى ، ثم أىت اجلُُمعى نى الوُضوءى سى حى

ى
 فىأ

ى
أ يهاٍم،من تىوىضىّ

ى
ا  ثىالثىِة أ ْد لىغى قى ا فى ْن مىسه احلىصى  431 ............ ومى

Siapa berwudu lalu menyempurnakan wudu nya kemudian mendatangi (salat) Jumat, menyimak 
dengan seksama (khutbah Imam) dan diam, akan diampuni (dosanya) antara Jumat (itu) dengan 
Jumat (sebelumnya) dan ditambah 3 hari. Barangsiapa memegang (memainkan) kerikil, maka ia 

telah berbuat sia-sia ................................................................................................................. 431 

بِّيها  يبِّ أحُدكم فىلُوهه حىت تكون من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، وال يقبل اهلل إال الطيب، فإن اهلل يقبلها بيمينه، ثم يُرى لصاحبها كما يُرى
 433 ...................................................................................................................................... مثل اجلبل

Siapa yang menyedekahkan sesuatu sebesar biji kurma yang diperolehnya dari hasil kerja yang 
baik, dan memang Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan 
menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya, kemudian mengurus pahala sedekah itu untuk 
pemiliknya, sebagaimana seseorang dari kalian mengurus anak kudanya hingga sedekah itu 

menjadi seperti gunung ............................................................................................................ 433 

 435 ...................................................................................................... ن تطبب، وال يعلم منه طب، فهو ضامنم

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bersabda, "Siapa yang mengaku mengetahui ilmu kedokteran, padahal dia tidak diketahui 

memiliki ilmu kedokteran, maka dia bertanggung jawab (atas akibat perbuatannya)". ............. 435 

 437 .................................................... من توضأ حنو وضويئ هذا, ثم صىل ركعتني, ال حيدث فيهما نفسه غفر هل ما تقدم من ذنبه

Barangsiapa yang berwudu seperti wuduku ini lalu menunaikan salat dua rakaat tanpa berkata-
kata di dalam jiwanya pada kedua rakaat itu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

 ................................................................................................................................................. 437 

 440 .................................................................................... من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل

Barangsiapa berwudu hari Jum'at maka itu baik, dan siapa yang mandi maka itu lebih utama.440 

 442 .............................................................................................................. من جاء منكم اجلمعة فلْيىْغتىِسل

Barangsiapa di antara kalian mau mendatangi salat Jumat hendaknya ia mandi. .................... 442 

 444 ................................................................. من جهز اغزيا يف سبيل اهلل فقد غزا، ومن خلف اغزًيا يف أهله ِبري فقد غزا

Siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap 
benar-benar telah (ikut) berperang dan barangsiapa yang mengurus keluarga orang yang 

berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah (ikut) berperang. ...................... 444 

 446 .......................................................................................... من حج، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ودلته أمه
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Barangsiapa melakukan ibadah haji tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia pulang (tanpa dosa) 
sebagaimana waktu ia dilahirkan oleh ibunya .......................................................................... 446 

 448 ....................................................................................... من حلف ىلع يمني ثم رأى أتىق هلل منها فليأت اتلقوى

Barangsiapa bersumpah lalu melihat ada sesuatu yang lebih bernilai takwa kepada Allah, 
hendaknya ia mengambil ketakwaan itu! .................................................................................. 448 

ةٍ  رى ِبيِل اهلل فهو هل ِعْدُل حُمىره  450 ..................................................................................................من رىىمى بسهم يف سى

Barangsiapa yang memanah satu anak panah di jalan Allah, maka pahalanya sebanding dengan 
membebaskan hamba sahaya. .................................................................................................. 450 

ُه  ه ْع عنهمن ِسى ْس عن ُمْعرِس أو يىضى ْرِب يوم القيامة، فىلْيُنىفِّ يىه اهلل من كى ن ُينىجِّ
ى
 452 ................................................................ أ

Siapa yang ingin bahagia dengan diselamatkan Allah dari kesulitan di hari kiamat, hendaklah ia 
memberi kelonggaran pada orang yang kesulitan (dalam membayar hutang) atau membebaskan 

utangnya. ................................................................................................................................. 452 

 454 ................................................................... من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات ىلع فراشه

Barangsiapa yang memohon mati syahid kepada Allah -Ta'ālā- dengan tulus (benar), niscaya Allah 
akan menyampaikannya ke derajat orang-orang yang mati syahid meskipun ia mati di atas tempat 

tidurnya. .................................................................................................................................. 454 

 هلإ إال اهلل وحده من سبح اهلل دبر لك صالة ثالثا وثالثني, ومحد اهلل ثالثا وثالثني, وكرب اهلل ثالثا وثالثني, فتلك تسع وتسعون, وقال تمام املائة: ال
 455 ........................................ وهو ىلع لك يشء قدير, غفرت هل خطاياه, وإن اكنت مثل زبد ابلحر ال رشيك هل, هل امللك, وهل احلمد,

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau 
bersabda, "Barang siapa bertasbih (membaca subḥānallāh) sebanyak tiga puluh tiga kali, 
bertahmid (membaca alḥamdulillāh) sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertakbir (membaca allāhu 
akbar) sebanyak tiga puluh tiga kali setiap sesudah salat, semuanya berjumlah sembilan puluh 
sembilan, kemudian menyempurnakannya seratus dengan berzikir: Lā ilāha illallāh waḥdahu lā 
syarīka lahu lahul-mulku wa lahul-ḥamdu wa huwa 'alā kulli syai-in qadīr (Tiada sesembahan yang 
berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan dan segala 
pujian hanyalah milik-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu), maka akan diampuni dosa-

dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan." (Sahih Muslim). ................................................ 455 

 458 ................................................... من سمع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل: ال ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا.

Barangsiapa yang mendengar seseorang mencari (mengumumkan) barang hilang di masjid, 
hendaklah ia mendoakan, "Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena 

sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk hal seperti ini". .................................................... 458 

م من ذىنِْبه ابًا، ُغِفر هل ما تىقده انًا واْحتِسى ام رمضان إيِمى  460 .................................................................................... من صى

Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, maka 
diampuni dosanya yang telah lalu. ........................................................................................... 460 

دى اهلل وجهه عن انلار سبعني خريًفا  461 ............................................................................. من صام يوًما يف سبيل اهلل بىعه

Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, pasti Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejarak 
tujuhpuluh musim gugur (tahun). ............................................................................................ 461 

ْدىيِْن دخل اجلنة  463 .................................................................................................................... من صىل الربى

Barangsiapa melaksanakan 'dua salat yang dingin' niscaya masuk surga. ................................. 463 

بى  وْجى
ى
 465 ....................................................................................................... من صىل عليه ثالثة صفوف فقد أ

Bila jenazah disalati oleh tiga shaf, maka telah wajib (diterima syafaatnya). ............................ 465 
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ِلمى الريم، ثم تركه، فليس منا، أو فقد عىص  467 .............................................................................................. من عى

Barangsiapa mengetahui cara memanah lalu meninggalkannya, maka ia bukan bagian dari kami 
atau ia telah bermaksiat. .......................................................................................................... 467 

ىشفيك، إال اعفاه اهلل من ذلك املرضمن اعد مريًضا لم حيرضه أجله، فقال عنده  بعى مراٍت: أسأل اهلل العظيم، ربه العرِش العظيم، أن ي  468 ..... سى

Barangsiapa menjenguk orang sakit yang ajalnya belum datang, lalu berdoa di sisinya tujuh kali: 
'Aku memohon kepada Allah Yang Mahaagung, Pemilik 'Arasy yang agung, agar 

menyembuhkanmu,' niscaya Allah menyembuhkannya dari penyakit tersebut. ....................... 468 

 470 ............................................................................................. من غسل ميتا فكتم عليه، غفر اهلل هل أربعني مرة

Siapa yang memandikan mayat lalu ia menyembunyikan (aib)nya maka Allah akan 
mengampuninya sebanyak 40 kali. .......................................................................................... 470 

ابًا ُغِفر هل ما تىقدم من ذىنِْبه انا واْحتِسى ْدر إيِمى  472 ....................................................................................من قام يللة القى

Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, maka 
diampuni dosanya yang telah lalu. ........................................................................................... 472 

ه مائل  474 ............................................................................ من اكنت هل امرأتان فمال إىل إحداهما جاء يوم القيامة وِشقُّ

Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka 
ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. .......................... 474 

ْوتىرى رسول اهلل 
ى
رِ -صىل اهلل عليه وسلم-من لكِّ الليل أ حى  476 .................................. ، من أول الليل، وأوسطه، وآخره، وانتَه ِوتُْرُه إىل السه

Di setiap malam, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pasti melakukan salat witir; dari awal 
malam, pertengahan malam dan akhir malam hingga, witirnya selesai pada waktu sahur. ....... 476 

يِلُّهُ  امى عنه وى  478 ........................................................................................................... من مات وعليه ِصيىاٌم صى

Siapa yang meninggal dunia sedang ia masih memiliki kewajiban puasa, maka hendaklah walinya 
berpuasa untuknya. .................................................................................................................. 478 

اهُ  قى ُه اهلل وىسى مى ْطعى
ى
ا أ ُه، فىإِنهمى ْومى ِب، فىلْيُِتمه صى كل أو رشى

ى
ائٌِم فأ ىيِسى وهو صى  480 ...................................................................... من ن

Barangsiapa lupa waktu dalam keadaan puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia 
sempurnakan puasanya karena kala itu Allah yang memberinya makan dan minum. .............. 480 

 482 .......................................... مه، عليكم بما تطيقون، فواهلل ال يمل اهلل حىت تملوا، واكن أحب ادلين إيله ما داوم صاحبه عليه

"Jangan demikian, hendaklah kalian beramal sesuai kemampuan kalian. Demi Allah, Allah itu 
tidak akan bosan (untuk menerima amalan kalian) hingga kalian sendiri merasa bosan. 
Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah adalah yang dikerjakan rutin (terus-menerus).

 ................................................................................................................................................. 482 

ْهِد رىُسوِل اهلل  ى عى ىْرنىا ىلعى لْنىاهُ  - عليه وسلمصىل اهلل-حنى كى
ى
 484 ................................................................................ فىرىًسا فىأ

Kami pernah menyembelih seekor kuda pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 
kami menyantapnya ................................................................................................................. 484 

ا ىهى ْستىْفيِتى ل
ى
ْن أ

ى
تيِْن أ رى مى

ى
اِفيىًة، فىأ اِم حى ْن تىْميِشى إىلى بىيِْت اهلل احْلىرى

ى
ْخيِت أ

ُ
رىْت أ ْب  -صىل اهلل عليه وسلم-رىُسولى اهلل نىذى ْكى لرْتى : تِلىْمِش وى الى قى  486 فىاْستىْفتىيْتُُه، فى

Saudara perempuanku bernazar untuk berjalan ke Baitullah al-Haram tanpa alas kaki, lalu ia 
menyuruhku meminta fatwa kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aku pun meminta 

fatwa kepada beliau, maka beliau bersabda, "Hendaklah ia berjalan kaki dan berkendaraan"! . 486 

ِعريِ  الشه ِة، وى احْلِنْطى ِل، وى الْعىسى اتلهْمِر، وى ٍة: ِمْن الِْعنىِب، وى ْسى يِهى ِمْن مخى ىْمِر وى ِْريُم اخْل لى حتى  488 .............................................................. نىزى

Telah turun pengharaman khamar (arak), dan khamar itu terbuat dari lima jenis: anggur, kurma, 
madu, gandum, dan jawawut ................................................................................................... 488 
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ْربىعاً  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  نىىعى 
ى
ى أ ربه ، فصفه بهم، وكى ايِشه يف ايلوم اذلي مات فيه، خرج بهم إىل املصىله  490 ............................. انلهجى

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyiarkan kematian Najasyi di hari ia meninggal. Beliau 
keluar bersama para sahabat ke tempat salat (tanah lapang), mengatur saf mereka dan bertakbir 

empat kali. ............................................................................................................................... 490 

ِْلق املرأة رأسها -صىل اهلل عليه وسلم-نىَه رسول اهلل   492 .................................................................................... أن حتى

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang perempuan mencukur kepalanya. .............. 492 

ْم علي  493 ........................................................................................................ نانُِهينىا عن اتِّبىاِع اجلنائز، ولم ُيْعزى

Kami dilarang mengiringi jenazah, namun larangannya tidak tegas bagi kami. ........................ 493 

ُدُم اخلىله 
ُ
، نِْعمى األ ُدُم اخلىله

ُ
 495 ................................................................................................................. نِْعمى األ

Sebaik-baiknya lauk adalah cuka, sebaik-baiknya lauk adalah cuka.......................................... 495 

 497 .................................................................................................... يلِّ من الليلنِْعمى الرهُجُل عبد اهلل، لو اكن يُص

Sebaik-baik orang adalah Abdullah, seandainya dia shalat di sebagian malam. ........................ 497 

صىل -، ثم لم تزنل آية تنسخ آية متعة احلج، ولم ينه عنها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-وأمرنا بها رسول اهلل  -يعين متعة احلج-نزلت آية املتعة 
 498 ..................................................................................................................... حىت مات -اهلل عليه وسلم

Ayat tentang mut’ah turun –yakni haji tamattu’- dan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memerintahkan kami untuk melakukannya, kemudian tidak ada satu ayat pun yang menasakhkan 
ayat tentang haji tamattu’ dan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah melarangnya 

sampai beliau wafat. ................................................................................................................. 498 

 501 .................................. نرصت بالرعب، وأعطيت مفاتيح األرض، وسميت أمحد، وجعل الرتاب يل طهورا، وجعلت أمىت خري األمم.

Aku diberi kemenangan dengan rasa gentar (musuh-musuhku), aku diberikan kunci-kunci 
(perbendaharaan) bumi, aku diberi nama Ahmad, tanah dijadikan suci untukku dan umatku 

dijadikan sebagai umat yang terbaik. ....................................................................................... 501 

 503 ............................................. عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس, وبعد العرص حىت تغرب -صىل اهلل عليه وسلم-نَه 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang salat setelah Subuh sampai terbit 
matahari, dan setelah Asar sampai terbenam matahari. ........................................................... 503 

 505 ..................................................................................... أن يصيل الرجل خمترصا -صىل اهلل عليه وسلم-نَه انليب 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang seseorang salat dengan berkacak pinggang." (Sahih Bukhari) ................................... 505 

 506 ................................................................. أن تتلىق الركبان، وأن يبيع حارض بلاد -صىل اهلل عليه وسلم-نَه رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang mencegat rombongan dagang (sebelum sampai 
di pasar) dan (beliau juga melarang) orang setempat (kota) menjualkan barang orang pedalaman 

(desa). ...................................................................................................................................... 506 

ْسىقى  -صىل اهلل عليه وسلم-نَه رسول اهلل 
ُ
ُم وىأ ْطعى

ُ
يْئىِتُكْم، إين أ هى ىْسُت كى اِل. قالوا: إنك تواصل؟ قال: إين ل  508 ............................ عن الْوِصى

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang puasa wishal (puasa terus menerus tanpa 
berbuka). Orang-orang berkata: “Namun, bukankah anda melakukan puasa wishal?”. Beliau 

bersabda: “Sungguh aku tidak sama seperti keadaan kalian, karena aku diberi makan dan minum.”
 ................................................................................................................................................. 508 

زىع -صىل اهلل عليه وسلم-نَه رسول اهلل   510 .............................................................................................. عن القى
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Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang qaza' (mencukur sebagian kepala dan 
membiarkan sebagian lainnya). ................................................................................................ 510 

ْتىيِبى الرهُجل يف اثلوب الواحد، -صىل اهلل عليه وسلم-نَه رسول اهلل  اِء، وأن حيى مه اِل الصه وعن الصالة بعد  عن صوم يومني: الفطر وانلحر، وعن اْشِتمى
 511 ................................................................................................................................. الصبح والعرص

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang puasa pada dua hari, yaitu hari raya idulfitri 
dan hari raya idul adha; juga (melarang) menutupi seluruh badan dengan satu kain (tanpa ada 
celah untuk tangan); dan duduk dengan menegakkan lutut sambil menutup punggung dan badan 

dengan satu pakaian; serta beliau juga melarang salat setelah subuh dan asar ......................... 511 

 513 ................................................. ا يفعل احلاج غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهريهذا يشء كتبه اهلل ىلع بنات آدم، افعيل م

Ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Lakukan apa 
yang dilakukan orang yang haji, hanya saja jangan tawaf di Baitullah sampai engkau suci ....... 513 

ُكلُونى فيه من نُُسِكُكمْ  -صىل اهلل عليه وسلم-هذان يومان نَه رسول اهلل 
ْ
ُر: تىأ ا: يوم فِْطِرُكْم من ِصيىاِمُكْم، وايلوم اآلخى  520 ....... عن ِصيىاِمِهمى

Pada dua hari ini Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang kita untuk berpuasa; hari 
berbuka dari puasa kalian (Idul Fitri) dan hari lainnya saat kalian makan sembelihan kalian (Idul 

Adha). ...................................................................................................................................... 520 

ا. لههى ًة قىْد غى بىاءى ُدوا عى  522 ..................................................................................... هو يف انلهاِر،  فذهبوا ينظرونى إيلِه، فىوىجى

"Dia di neraka." Para sahabat pun pergi untuk melihat keadaannya lalu mereka dapati di sisinya 
pakaian (mantel) hasil rampasan perang yang diambilnya dengan diam-diam". ...................... 522 

 523 ............................................... هو لك يا عبد بن زمعة، الودل للفراش وللعاهر احلجر، واحتجيب منه يا سودة، فلم ير سودة قط

Anak laki-laki ini untukmu wahai 'Abdu bin Zam'ah, anak itu bagi wanita yang ditiduri dan bagi 
laki-laki pezina adalah batu (kerugian). Maka berhijablah engkau dari dia wahai Saudah binti 

Zam'ah!" Maka anak laki-laki itu tak pernah melihat Saudah sama sekali. ............................... 523 

ا غري فجك ا إال سلك فىجًّ  526 ................................................................. واذلي نفيس بيده، ما لقيكى الشيطاُن قط سالاًك فىجًّ

Dari Sa'ad bin Abi Waqqāṣ ia berkata, Umar meminta izin menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- saat ada wanita-wanita Quraisy sedang berbincang bersama beliau dan berlama-lama 
bicara hingga suara mereka terdengar dengan keras. Ketika Umar terdengar meminta izin, para 
wanita itu berdiri lalu pergi berlindung di balik tabir. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengizinkan Umar masuk lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tertawa. Umar berkata, 
"Semoga Allah senantiasa membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Aku 
heran dengan para wanita yang tadi bersamaku. Ketika mereka mendengar suaramu mereka 
langsung saja menghindar dan berlindung di balik tabir." Umar berkata, "Engkaulah wahai 
Rasulullah, seharusnya yang lebih patut untuk disegani." Selanjutnya Umar berkata, "Wahai para 
wanita yang menjadi musuh bagi diri kalian sendiri, mengapa kalian segan (takut) kepadaku dan 
tidak segan kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" Para wanita itu menjawab, "Ya, 
karena kamu lebih galak dan keras hati dibanding Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." 

Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Demi   ِAlah yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, tidak ada satu setan pun yang berjumpa denganmu pada suatu lorong melainkan dia 

akan mencari lorong lain yang tidak kamu lalui." (HR. Bukhari). ............................................. 526 

 529 ....................................................................... وجهوا هذه ابليوت عن املسجد، فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب

Palingkanlah arah rumah-rumah ini dari masjid. Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid 
bagi orang haid dan junub ........................................................................................................ 529 

 531 .... ثم غسل فرجه، ثم رضب يده باألرض -أو ثالثا-وضوء اجلنابة، فأكفأ بيمينه ىلع يساره مرتني  -صىل اهلل عليه وسلم-وضعت لرسول اهلل 
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Aku meletakan air untuk mandi junub Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lalu beliau 
menuangkan (air) dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dua kali -atau tiga kali- kemudian 

membasuh kemaluannya. Setelah itu beliau memukul tanah dengan tangannya. ..................... 531 

وهل، ما لم حيرض العرص، ووقت العرص ما لم تصفر الشمس، ووقت صالة املغرب ما لم يغب وقت الظهر إذا زالت الشمس واكن ظل الرجل كط
 533 ............................ الشفق، ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.

Waktu Zuhur dimulai setelah matahari tergelincir (ke arah barat) sampai bayangan seseorang 
sama panjang dengan tingginya dan selama belum masuk waktu Asar. Waktu Asar selama 
matahari belum menguning. Waktu salat Magrib selama mega merah belum hilang. Waktu Isya 
sampai pertengahan malam. Sedangkan waktu Subuh adalah mulai terbit fajar sidik selama 

matahari belum terbit. ............................................................................................................. 533 

 536 ......................................................................................................................... ويل لألعقاب من انلار

Neraka wail bagi tumit-tumit (yang tidak terkena air wudu). ................................................... 536 

ا انلهاُس  هى يُّ
ى
انلهاُس ِنيىاٌم، تىْدُخلُوا اجْلى يىا أ لُّوا بِاللهيِْل وى ، وىصى امى عى ْطِعُموا الطه

ى
أ ، وى امى رْحى

ى
مى وىِصلُوا اأْل الى فُْشوا السه

ى
مٍ ، أ الى  538 ............................... نهةى بِسى

Wahai manusia, sebarkanlah salam, sambunglah silaturrahmi, berilah makanan, dan salatlah 
ketika orang-orang tidur, kalian pasti masuk surga dengan selamat ......................................... 538 

ْحُل، ال ِديىةى لىك عىضُّ الْفى ا يى مى اُه كى خى
ى
ُدُكْم أ حى

ى
عىضُّ أ  540 ............................................................................................. يى

Seseorang dari kalian menggigit saudaranya sebagaimana kuda jantan menggigit, maka tidak ada 
diat untukmu. .......................................................................................................................... 540 

ْعِقدُ  ٌل طويل فىاْرقُدْ يى ٍة: عليك يلى ٍد، يىرْضِب ىلع لك ُعْقدى  542 ..............................  الشيطان ىلع قىاِفيىِة رأِس أحِدكم، إذا هو نام، ثالث ُعقى

Setan membuat ikatan pada ujung kepala salah seorang diantara kalian ketika tidur sebanyak tiga 
ikatan, yang ia pukul setiap ikatan (dengan mengatakan), "Bagimu malam yang panjang, maka 

tidurlah"! .................................................................................................................................. 542 

ين هيد لُكه يشٍء إال ادله ْغِفُر اهلل للشه  545 ............................................................................................................ يى

Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid, kecuali utang. ................................... 545 

 546 ................................................................................................ يا أهل القرآن، أوتروا؛ فإن اهلل وتر، حيب الوتر

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
"Wahai Ahli Al-Qur`an, kerjakanlah salat witir. Sesungguhnya Allah itu witir (ganjil), lagi 

menyukai angka ganjil." (Sunan Abu Daud). ............................................................................ 546 

 548 ........................................................... يا أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا، وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا

Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian meninggal dunia, 
bersegeralah untuk melakukan amal saleh sebelum kalian sibuk, sambunglah antara kalian dan 
Rabb kalian dengan memperbanyak berzikir kepada-Nya, dan memperbanyak sedekah secara 

sembunyi atau terang-terangan, niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. ...... 548 

 551 .................................................................................... يا أيها انلاس، عليكم بالسكينة، فإن الرب ليس باإليضاع

Bahwa ia bertolak bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di hari Arafah (menuju Muzdalifah). 
Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendengar di belakang beliau bentakan keras, pukulan 
dan teriakan pada onta. Maka beliau berisyarat dengan cambuk beliau pada mereka dan bersabda, 
"Wahai manusia, tenanglah kalian! Sesungguhnya kebajikan itu bukan dengan berjalan cepat-

cepat". ...................................................................................................................................... 551 

يِْن،  ارى ا ِمنِْك بىابًايا رسولى اهلِل، إِنه يِل جى بِِهمى قْرى
ى
ْهِدي؟ قال: إىل أ

ُ
ا أ يِِّهمى

ى
 553 ....................................................................... فإىل أ

Wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, kepada yang mana aku beri hadiah? Nabi 
menjawab, "Kepada yang paling dekat pintu rumahnya darimu". ............................................. 553 
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ا إن ذى كى ا وهى ذى كى ِتِهْم هى ىْسُت بِتىاِركى ل لىيِْهْم، وى نِْفقى عى
ُ
ْن أ

ى
ةى أ لىمى ْجٌر يِف بىيِن أيب سى

ى
ْل يِل أ لىيِْهمْ يا رسولى اهلِل، هى ْقِت عى ْنفى

ى
ا أ ْجر مى

ى
ىِك أ ْم، ل ؟ فقال: نىعى  554 ما ُهْم بىيِنه

Wahai Rasulullah, apakah aku akan mendapat pahala apabila aku memberi nafkah kepada putra-
putra Abu Salamah, sedangkan aku tidak akan membiarkan mereka dalam kondisi begini, mereka 
adalah anak-anakku? Beliau menjawab, "Ya, kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu 

nafkahkan untuk mereka". ....................................................................................................... 554 

: نعم, إذا رأت املاء-صىل اهلل عليه وسلم-هلل, إن اهلل ال يستحيي من احلق، فهل ىلع املرأة من غسل إذا يه احتلمت؟ فقال رسول اهلل يا رسول ا
 ................................................................................................................................................. 556 

Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah wanita wajib 
mandi janabah jika dia mimpi basah?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, "Iya, 

jika dia melihat air". ................................................................................................................. 556 

قالت: يا رسول اهلل، إين امرأة أستحاض حيضة كثرية شديدة، فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصوم، فقال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب ادلم، 
 558 ............................................................................................................................... هو أكرث من ذلك

Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang ber-istihadhah banyak lagi 
deras (mengalir). Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? (Perlu engkau ketahui) bahwa darah 
istihadhah itu telah mencegahku untuk melakukan shalat dan puasa”. Beliau Shallallaahu ‘Alaihi 
wa Sallam bersabda : “Gunakanlah kapas untukmu, karena hal itu dapat menyumbat darah”. Aku 

berkata: “Ia lebih deras mengalir dari yang engkau kira”. ......................................................... 558 

ْلىًة يف املسجد احلى  ْعتىِكفى يلى
ى
رُْت يف اجلىاِهِليهِة أن أ وِْف بِنىْذرِكى يا رسول اهلل، إين ُكنُْت نىذى

ى
اِم ؟ قال: فىأ  564 ............................................. رى

Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernazar pada masa jahiliyah untuk i'tikaf satu 
malam - dalam riwayat lain - satu hari di masjidil haram? Beliau bersabda, "Penuhi nazarmu"!

 ................................................................................................................................................. 564 

يتى إن جاء رُجل يُريد أخذ مايل؟ قال: فال ُتْعِطه مالك
ى
رىأ

ى
 566 ........................................................................ يا رسول اهلل، أ

Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika ada seorang lelaki datang ingin mengambil 
hartaku?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau berikan hartamu"! ......................................... 566 

يْتى ُسُكوتىكى بني اتلكبري والقراءة: ما تقول؟ قال: أقول: اللهُهمه باعد بيين وبني خطاياي 
ى
رىأ

ى
كما باعدت بني املرشق يا رسول اهلل، بأيب أنت وأيم، أ

يِن من خطاياي كما ُينىىقه اثلوب األبيض من ادله  ىدِ واملغرب. امهلل نىقِّ الرْبى ىِس. امهلل اغسلين من خطاياي باملاء واثلهلِْج وى  568 ......................... ن

Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai tebusanmu, bagaimana pendapatmu mengenai 
diammu antara takbir dan bacaan (Al-Fātiḥah), apa yang engkau ucapkan?" Beliau menjawab, Aku 
mengucapkan, "Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana 
engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-
kesalahanku sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, basuhlah aku dari 

kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan es"...................................................................... 568 

ِحلُّ حىت أحنر
ى
له أنت من عمرتك؟ فقال: إين بلدت رأيس، وقِلت هدِي، فال أ ِ لُّوا من العمرة ولم حتى  571 ............ يا رسول اهلل، ما شأن انلاس حى

Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang telah bertahalul dari umrahnya sementara anda belum 
bertahalul dari umrah anda? Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengempalkan 
rambutku dan mengalungi hewan kurbanku, maka aku tidak akan bertahalul hingga aku 

menyembelih (hewan kurbanku)." ........................................................................................... 571 

: واهلل ما صليتها، قال: فقمنا إىل بطحان، فتوضأ -صىل اهلل عليه وسلم-العرص حىت اكدت الشمس تغرب، فقال انليب  يا رسول اهلل، ما كدت أصيل
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