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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
َر : املضمرة يه اليت أعطيت العلف حىت سمنت وقويت ثم قلل هلا تدرجييا تلخ •  .ف وتضمر فترسع يف العدو وتقوى ىلع احلركةما ُضمِّ

 .احلَْفيَاء : ماكن خارج املدينة •

 .ثنية الوداع : موضع سيم بذلك؛ ألن املسافر من املدينة خيرج معه املودعون، واثلنية يه الطريق يف اجلبل •

 
 
ُّ أ ر   -صىل اهلل عليه وسلم-ْجر ى انلَِّبي ا ُضمِّ م 

اعي  : ميْن احلْ ْفي اءي إَل  ث نييَّةي الْو د   ْيلي
ْ
  ميْن اْل

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memacu 
kuda yang sudah dirampingkan dari Al-

Hafya ke Ṡaniyyatil Wadā' 

 :احلديث .503
ْجَرى »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

َ
أ

 ُّ ْن  -صىل اهلل عليه وسلم-انلَِّبي ن اْْلَيْل: مي َر مي ما ُضمِّ
ْن  ْر: مي ْجَرى ما لَْم يَُضمَّ

َ
احْلَْفيَاءي إََل ثَنييَّةي الوَداع، َوأ

اثلَّنييَّةي إََل مسجد بين ُزَريٍْق. َقال ابن عمر: َوكنُْت 
ن احْلَْفيَاء إَل ثَنييَّ  ْجرى. قَاَل سفيان: مي

َ
ة الوداع: فييَمن أ

تَّة، ومن ثَنييَّة الوداع إَل مسجد بين  مخسة أْميال، أو سي
يل    «.ُزَريٍْق: مي

** 

503. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

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

kuda yang sudah dirampingkan dari Al-Hafya ke 

Ṡaniyyatil Wadā', dan memacu kuda yang tidak 

dikuruskan dari Ṡaniyyatil Wadā' ke masjid Bani Zuraiq. 

Ibnu Umar berkata, "Aku termasuk orang yang 

memacu (kuda)." Sufyan berkata, "Dari Al-Hafya ke 

Ṡaniyyatil Wadā' berjarak lima atau enam mil, dan dari 

Ṡaniyyatil Wadā' ke masjid Bani Zuraiq berjarak satu 

mil".' 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مستعداً للجهاد،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
دوا هلم َما -تعاَل-قائماً بأسبابه، عمال بقوهل  : }َوأعي

بُوَن بي  َباطي اْلَيلي تْرهي ْن ري ْن قوٍة َومي هي َعُدو استطعتم مي
ُن أصحابه ىلع  اهلل وعدوكم{ فاكن يضمر اْليل وُيَمرِّ
املسابقة عليها يلتعلموا ركوبها، والكّر والَفّر عليها، 
َرة ىلع  ويقدر هلم الغايات اليت يبلغها َجْرُيَها الُمَضمَّ
بة ُمَعلَّمة،  رة ىلع حدة، تلكون ُمَدرَّ حدة، وغري املضمَّ

جهاد، وذلا فإنه ويلكون الصحابة ىلع استعداد لل
طعمت وُجوِّعت باعتدال -أجرى املضمرة 

ُ
ويه اليت أ

رة  -حىت قويت ما يقرب من ستة أميال، وغري املضمَّ
أحد  -ريض اهلل عنه-مياًل، واكن عبد اهلل بن عمر 

 .شباب الصحابة املشاركني يف ذلك

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- senantiasa siap siaga 

untuk jihad dan melaksanakan berbagai perangkatnya 

sebagai implementasi firman Allah -Ta'āla-, "Dan 

persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan 

apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang 

ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) 

kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." 

Beliau merampingkan kuda dan melatih para sahabat 

untuk lomba pacuan kuda supaya mereka belajar 

menungganginya, maju dan mundur di atas kuda. 

Beliau sendiri menentukan batas yang harus dicapai 

oleh kuda yang sudah dikuruskan dan kuda yang tidak 

dikuruskan agar kuda-kuda itu terlatih dan terbina, dan 

supaya para sahabat selalu siaga untuk jihad. Untuk 

itu, beliau memacu kuda al-Muḍammarah -kuda yang 

diberi makan lalu dibiarkan lapar secara seimbang 

sampai kuda itu kuat- sekitar enam mil. Sedangkan 

kuda yang tidak dikuruskan dipacu satu mil. Abdullah 

bin Umar - raḍiyallāhu 'anhu- termasuk salah seorang 

sahabat muda yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. 
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 .ُزَريق : هم بطن من األنصار •

 .مخسة أميال : امليل حنو كيلو مرتين إال سدسا •

 :فوائد احلديث
رن للجهاد وتعلم الفنون العسكرية، والعلوم احلربية، استعدادا ملجابهة العدو، وهو خيتلف باختالف األزمنة، فللك زمن مرشوعية اتلم .1

 .سالحه وأدوات قتاهل وآالته

سبق إال  املسابقة ىلع اْليل مرشوعة، وإذا اكنت لالستعداد للجهاد جاز أخذ العوض عليها، وال يقال إنها قمار؛ وذلك لورود ديلل خاص: )ال .2
 .يف خف أو نصل أو حافر(، وللقاعدة الرشعية : إذا ترجحت املصلحة ىلع املفسدة وغمرتها، اغتفرت املفسدة ذللك

 نصل أو ال يتقيد أخذ العوض بإجراء اْليل، فلك ما أاعن ىلع قتال األعداء، فاملغابلة عليه بيَعوَض جائزة، للحديث السابق: )َال َسبََق إال يف .3
 .والسبق أخذ عوض خف أو حافر(

 .أن مثل هذه املسابقة مع انلية الصاحلة عبادة؛ ملا فيها من تنشيط اجلسم يلنهض بالعبادة ىلع أحسن وجه .4

جعل للخيل املضمرة اْلفيفة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن جُيعل للمسابقة ىلع اْليل والريم بابلنادق وغريهما، أمد مناسب هلا، وذلا فإن انلِب  .5
 .تة أميال، وللخيل السمان اثلقال ميالالقوية حنو س

 .جواز جتويع ابلهائم ىلع وجه الصالح عند احلاجة إَل ذلك، وليس هو من باب تعذيبها، بل من باب تدريبها للحرب .6

 املراجع:املصادر و

تيسري العالم برشح  -صحيح مسلم، ط. دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.  -ه.  1422صحيح ابلخاري، دار طوق انلجاة، ط.  -
البن امللقن، اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم،  -ه. 1426عمدة األحاكم، للشيخ عبد اهلل البسام، ت: صبيح احلالق، مكتبة الصحابة، الطبعة العارشة، 

 .م1997 - ـه 1417املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
   (2934) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ر اٌم ُهو  ي ا ر ُسول  اهلل ح 
 
ل كينَُّه ل ْم أ : ال، و  ؟ ق ال 

 : ٌ اِلي فُُه، ق ال  خ  َع 
 
ُديني أ جي

 
، ف أ ْرضي ق ْوِمي

 
يأ ي ُكْن ب

 ُّ لُْتُه، و انلَِّبي ك 
 
ْرتُُه، ف أ صىل اهلل عليه -ف اْجَت  

 ي ْنُظرُ   -وسلم

 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 
mengatakan, "Aku dan Khalid bin Walid 
bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- masuk ke rumah Maimunah. Lalu 

dihidangkanlah daging ḍabb (biawak 
gurun) bakar. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- mengulurkan tangan beliau ke 

daging itu. Maka beberapa wanita yang ada 
di rumah Maimunah mengatakan, 

"Beritahukan pada Rasulullah apa yang 
hendak beliau makan!" Lantas Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat 

kembali tangan beliau. Aku berkata, 
"Apakah itu haram wahai Rasulullah?" 
Beliau menjawab, "Tidak. Akan tetapi 

binatang ini tidak ada di wilayah kaumku 
sehingga aku merasa tidak menyukainya." 
Khalid berkata, "Lalu aku menarik daging 

itu dan memakannya, sementara Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihatku". 

 :احلديث .504
دخلت أنا »َقاَل:  -ريض اهلل عنهما-َعْن ابْني َعبَّاٍس 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ل اهلل وخادل بن الويلد مع رسو
ْهَوى إيَلْهي رَُسوُل اهلل 

َ
َ بيَضبٍّ حَمْنُوٍذ َفأ ِتي

ُ
بيت ميمونة، فَأ

هي، فقال بعض النِّْسَوةي يف  -صىل اهلل عليه وسلم- بييَدي
بيت ميمونة: أخربوا رسول اهلل بما يريد أن يأكل، 

يده، فقلت:  -صىل اهلل عليه وسلم-فرفع رسول اهلل 
َحَرام  

َ
نَُّه لَْم يَُكْن  أ ُهَو يَا رَُسوَل اهلل؟ قَاَل: ال، َولَكي

ْرتُُه،  اَعفُُه، قال خادل: فَاْجرَتَ
َ
ُدِني أ جي

َ
، فَأ رْضي قَْويمي

َ
بيأ

 ُّ َكلْتُُه، َوانلَِّبي
َ
 «.َينُْظرُ  -صىل اهلل عليه وسلم-فَأ

** 

504. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia mengatakan, 

"Aku dan Khalid bin Walid bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk ke rumah 

Maimunah. Lalu dihidangkanlah daging ḍabb (biawak 

gurun) bakar. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengulurkan tangan beliau ke daging ini. Maka 

beberapa wanita yang ada di rumah Maimunah 

mengatakan, "Beritahukan pada Rasulullah apa yang 

hendak beliau makan." Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengangkat kembali tangan beliau. 

Aku berkata, "Apakah itu haram wahai Rasulullah?" 

Beliau menjawab, "Tidak. Akan tetapi binatang ini tidak 

ada di wilayah kaumku sehingga aku merasa tidak 

menyukainya." Khalid berkata, "Lalu aku menarik 

daging itu dan memakannya, sementara Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihatku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يد بينُت احلاريث، ويهي ُهَزيلَة بنت  مُّ َحفي
ُ
َجاَءت أ

ْختيَها َميُْمونَة َزائيَرةً هَلا وَمعها ََشء  
ُ
احلارث جاَءت إَل أ

، وقَْد َحََضَ  ْمن اهلَدايا َضبٌّ من اهلَدايا واكن من ضي
خَوات ميمونة،  فخادل بن الويلد 

َ
ْبنَاُء أ

َ
َذليَك الَْغَداء أ

ْختيها؛ ميُمونة َخاتَلُه، وعبداهلل بن عباس  ُهو ابن
ُ
أ

َع  والفضل بن عباس يه خاتُلهما أيضاً. وملا وُضي

** 

Ummu Ḥafīd binti al-Ḥāriṡ, namanya Huzailah binti al-

Ḥāriṡ, datang mengunjungi saudarinya, Maimunah (istri 

Nabi). Ia membawa suatu hadiah, yang di antaranya 

adalah daging ḍabb (jenis biawak gurun). Hidangan 

makan siang tersebut dihadiri oleh anak-anak saudari-

saudari Maimunah, yaitu Khalid bin Walid yang 

merupakan putra saudari Maimunah, artinya 

Maimunah adalah bibi Khalid. Juga Abdullah bin Abbas 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
رْضي وُهَو َحيََوان  بَرِّي •

َ
ن َدَوابِّ اأْل ب َدابَّة  مي  .بَضبٍّ : الضَّ

 .حمْنُوذ : َمْشويي •

ْهَوى إيَلْهي رَُسوُل اهلل •
َ
ُكَل منه  -صىل اهلل عليه وسلم-فَأ

ْ
َأ ي َمدَّ يََدُه إييَلْه يلي

َ
هي : أ  .بييَدي

راً  • ْكَرُهُه َتَقذُّ
َ
 .أاَعفُُه : أ

 :فوائد احلديث
 .جواز أكل الضب .1

 .انلفوس والطباع لليشء ال حترمه؛ ألن هذا َشء ليس هل تعلق بالرشع، ومرده -صىل اهلل عليه وسلم-أن الكراهة الطبيعية من انلِب  .2

 .إذ لم يعب الطعام، وهذه اعدته الكريمة، إن طاب هل الطعام أكل منه، وإال تركه من غري عيبه -صىل اهلل عليه وسلم-ُحسُن ُخلُقي انلِب  .3

 .يخل بالصحةأن انلفس وما اعتادته، فال ينبيغ إكراهها ىلَع أكل ما ال تشتهيه وما ال تستطيبه، فإن اذلي ال ترغبه ال يكون مريئا، ف .4

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط دار الفكر، بدمشق  الطبعة األوىل
د عبد ابلايق، دار ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤا1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1انلارص، ط

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، 1423إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
، دار علماء 2يس األحاكم للنجيم، طه. تأس1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

، 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 

   (2974) الرقم املوحد:

يََدُه إَل  -صىل اهلل عليه وسلم-الَغَداُء وَمدَّ انلِب 
ُوا  يْسَوة  ممن يف ابليت أْخربي ُكل منْه قالت ن

ْ
َأ اللْحمي يلي

  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوَل اهللي 
ْ
ُكل، بما يريد أْن يَأ

يَل هَل: إنَّه حَلُم ضب فرفع يَده ولم يأكل فقال هل  فقي
خادل: أحرام  هو يا رسول اهلل؟ قَال: ال ولكنه لم يُكن 
ُدِن أاعفُُه، أي: أتقذر منه قال خادل:  جي

َ
رْضي قَْويمي فَأ

َ
بيأ

 -صىل اهلل عليه وسلم-فاجرترته فأكلته وانلِب 
 .ينظر

dan Faḍl bin Abbas yang mana Maimunah merupakan 

bibi mereka berdua. Manakala makan siang telah 

dihidangkan dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengulurkan tangannya ke daging untuk memakan 

sebagiannya, wanita-wanita yang ada di rumah 

tersebut berkata, "Beritahukan pada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- jenis hidangan yang ingin 

beliau makan tersebut!" Maka disampaikan pada beliau 

bahwa itu daging ḍabb. Beliau pun menarik kembali 

tangan beliau dan tidak memakannya. Khalid bertanya, 

"Apakah daging ini haram wahai Rasulullah?" Beliau 

menjawab, "Tidak. Hanya saja binatang ini tidak ada di 

wilayah kaumku sehingga aku merasa tidak 

menyukainya." Yakni, beliau merasa jijik memakannya. 

Khalid mengatakan, "Lantas aku menarik daging itu 

dan memakannya, sementara Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- melihatku." 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ِّنِّ  ُر ع  فَّ تُك 
 
بييلي اهللي، أ يت  إْن قُتيلُْت يف س 

 
ر أ

 
أ

؟ اي اي  ط    خ 

Bagaimana pendapatmu jika aku gugur di 
jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan 

dihapus? Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam bersabda, "Ya, kalau engkau 

bersabar dan mengharap pahala, maju 
menghadap tidak lari mundur, kecuali 

hutang. Sesungguhnya Jibril Alaihissalam 
mengatakan hal itu kepadaku". 

 :احلديث .505
 ِّ بِْعي عن  -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة احلارث بن ري

نَُّه قامَ فيهم، فذكَر -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
: أ

نَّ اجله
َ
اَد يف سبيلي اهللي، واإليماَن باهللي أفضُل هلم أ

، فقال: يا رسوَل اهللي، أرأيَت إن  ، فقاَم رَُجل  األعمالي
ُر َعينِّ َخَطايَاَي؟ فقاَل هل  قُتيلُْت يف سبيلي اهللي، تَُكفَّ

نعم، إْن قُتيلَْت يف »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهللي 
، ب  ثم «. ُمْقبيل  َغرْيُ ُمْدبيرٍ  سبيلي اهللي، وأنَت َصابير  حُمْتَسي

« َكيَْف قُلَْت؟»: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسوُل اهللي 
ُر َعينِّ  تَُكفَّ

َ
، أ يَت إْن قُتيلُْت يف َسبييلي اهللي

َ
َرأ

َ
قال: أ

: -صىل اهلل عليه وسلم-َخَطايَاَي؟ فقاَل هل رسوُل اهللي 
، ُمْقبيل  َغرْيُ مُ » ب  ْدبيٍر، إال نعم، وأنَت َصابير  حُمْتَسي

يَل  رْبي ْيَن؛ فَإنَّ جي  «.قاَل ِلي َذليَك  -عليه السالم-ادلَّ

** 

505. Hadis: 

Dari Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i Radhiyallahu 

'Anhu dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, 

bahwasanya beliau berdiri di tengah-tengah para 

sahabat lalu menyebutkan bahwa jihad di jalan Allah 

dan iman kepada Allah adalah amal yang paling utama. 

Lantas seorang lelaki berdiri lalu bertanya, "Wahai 

Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku gugur di 

jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan dihapus?" 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya, 

kalau engkau bersabar dan mengharap pahala, maju 

menghadap musuh tidak lari mundur, kecuali hutang. 

Sesungguhnya Jibril Alaihissalam mengatakan hal itu 

kepadaku." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam mengulangi sabdanya, "Apa yang engkau 

katakan?" Orang itu menjawab, "Bagaimana 

pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah 

dosa-dosaku akan dihapus?" Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya, kalau engkau 

bersabar dan mengharap pahala, maju menghadap 

tidak lari mundur, kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril 

Alaihissalam mengatakan hal itu kepadaku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف الصحابة خطيًبا،  -صىل اهلل عليه وسلم-قام انلِب 
عالء لكمة اهلل واإليماَن باهلل فذكر هلم أن اجلهاد إل

صىل اهلل -أفضل األعمال، فقام رجل فسأل انلِب 
: أرأيت إن قتلُت إلعالء لكمة اهلل أتغفر -عليه وسلم

: نعم، -صىل اهلل عليه وسلم-ِل ذنويب، فقال انلِب 
ولكن برشط أن تكون قُتيلَت صابرا ُمتحمال ما 

احة ، غري فارٍّ من س-تعاَل-أصابك، خملصا هلل 
شيئا  -صىل اهلل عليه وسلم-اجلهاد، ثم استدرك انلِب 

ين، منبها ىلع أن اجلهاد والشهادة ال تكفر  وهو ادلَّ
 .حقوق اآلدميني

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdiri 

di tengah-tengah para sahabatnya sambil berpidato 

lalu menyebutkan kepada mereka bahwa jihad untuk 

meninggikan kalimat Allah dan iman kepada Allah 

adalah amal yang paling utama. Lantas seorang lelaki 

bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam, "Bagaimana pendapatmu jika aku gugur 

terbunuh untuk meninggikan kalimat Allah, apakah 

dosa-dosaku akan diampuni?" Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya, tetapi 

dengan syarat engkau terbunuh dalam keadaan 

bersabar dan menanggung apa yang menimpamu 

dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, tanpa melarikan diri 

dari medan jihad, lalu Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam menimpali dengan sesuatu, yaitu 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربِع األنصاري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قام فيهم : أي: خطيبا •

 .تكفر : تُغَفر •

 .خطاياي : ذنويب •

 .كروه يف القتال من ُجرح وغريهصابر : متحمل ما أصابك من م •

 .حمتسب : خملص هلل تعاَل ترجو اثلواب منه •

 .مقبل غري مدبر : أي: مقدم غري فار •

ين : القرض املؤجل •  .ادلَّ

 :فوائد احلديث
 .فضل اجلهاد إلعالء لكمة اهلل تعاَل، وعظيم ثواب من يقتل وهو جمتهد يف مقاتلة أعداء اهلل عز وجل .1

 .ين وغريه من حقوق اآلدمينيالشهادة برشوطها تكفر اذلنوب إال ادلَّ  .2

 .اإلمام حيث أصحابه ويذكرهم بفضائل األعمال وأفضلها يلقبلوا عليها .3

 .ىلع طلب األعمال املكفرة لذلنوب -صىل اهلل عليه وسلم-حرص أصحاب انلِب  .4

 .جواز االستفهام واالستدراك ىلع الالكم إذا اكن يف ذلك زيادة فائدة أو بيان .5

 .-تعاَل-من اهلل  أن السنة انلبوية ويح  .6

 .تعظيم شأن ادليون وأهمية سدادها رسيعا .7

 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. املعجم الوسيط، نرش: دار 1418رش: دار ابن اجلوزي. الطبعة األوىل م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهالِل، ن1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

وت. تطريز رياض إحياء الرتاث العريب، بريوت، بلنان، الطبعة: اثلانية. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بري
 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز

   (4227) الرقم املوحد:

utang, dengan mengingatkan bahwa jihad dan mati 

syahid tidak akan menghapus hak-hak manusia. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < العرش األواخر من رمضان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

ْت يف السبعي األواخر، 
 
أ ر ى ُرْؤي اُكْم قد ت و اط 

 
أ

ا يف السبعي األواخر رَّه  ا ف لْي ت ح  ي ه  رِّ   فمن اكن ُمت ح 

  ِ Aku melihat mimpi-mimpi kalian itu 
saling bersesuaian pada tujuh malam 
terakhir, maka barangsiapa mencari 

Lailatul Qadar carilah pada tujuh malam 
terakhir. 

 :احلديث .506
: أن رجاال -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

أُروا يللة  -صىل اهلل عليه وسلم-من أصحاب انلِب 
صىل -ألواخر. فقال انلِب القدر يف املنام يف السبع ا

أرى رؤياكم قد تواطأت يف » :-اهلل عليه وسلم
يها فليتحّرها يف السبع  السبع األواخر، فمن اكن ُمتحرِّ

 «.األواخر

** 

506. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- 

bahwasanya beberapa orang sahabat Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melihat Lailatul Qadar dalam 

mimpinya pada tujuh malam terakhir. Lantas Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Aku melihat 

mimpi-mimpi kalian itu saling bersesuaian pada tujuh 

malam terakhir, maka barangsiapa mencari Lailatul 

Qadar carilah pada tujuh malam terakhir". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يللة القدر يللة رشيفة عظيمة، فيها تضاعف 
احلسنات وتكفر السيئات، وتقدر األمور. وملا علم 

فضلها وكبري مزنتلها،  -ريض اهلل عنهم-الصحابة 
سبحانه -أحبوا االطالع ىلع وقتها، ولكن اهلل 

حبكمته ورمحته خبلقه أخفاها عنهم يلطول  -َلوتعا
تلمسهم هلا يف اللياِل، فيكرثوا من العبادة اليت تعود 
عليهم بانلفع. فاكن الصحابة يرونها يف املنام، 
واتفقت رؤاهم ىلع أنها يف السبع األواخر من شهر 

: "أرى -صىل اهلل عليه وسلم-رمضان، فقال انلِب 
فمن اكن متحرياً  رؤياكم قد تواطأت يف السبع،

فليتحرَّها يف السبع األواخر"، ويف رواية: "العرش 
األواخر"، خصوصاً يف أوتار تلك العرش، فإنها أرىج، 
فَلْيُْحَرص املسلم ىلع رمضان، وعرشه األخري أكرث، 

 .ويللة سبع وعرشين أبلغ

** 

Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia dan 

agung. Pada malam itu kebaikan-kebaikan berlipat 

ganda, dosa-dosa dihapus dan segala urusan 

ditentukan. Ketika para sahabat -raḍiyallahu 'anhum- 

mengetahui keutamaan dan besarnya kedudukan 

malam itu, mereka pun menginginkan untuk 

mengetahui waktunya. Hanya saja Allah -Subḥānahu 

wa Ta'ālā- dengan hikmah dan rahmat-Nya kepada 

makhluk-Nya menyembunyikan malam itu dari mereka 

agar mereka mencarinya dalam waktu yang lama di 

beberapa malam, sehingga mereka memperbanyak 

ibadah yang manfaatnya kembali kepada mereka. Para 

sahabat melihat malam itu dalam mimpinya ketika tidur 

dan mimpi mereka ada kesesuaian bahwa malam itu 

pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan. 

Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Aku melihat mimpi-mimpi kalian itu saling bersesuaian 

pada sepuluh malam terakhir, maka barangsiapa 

mencari lailatul Qadar carilah pada sepuluh malam 

terakhir." Khususnya di malam-malam ganjil di sepuluh 

malam itu, karena di malam-malam itu paling 

diharapkan. Hendaknya seorang muslim bersungguh-

sungguh pada bulan Ramaḍan, lebih-lebih lagi pada 

sepuluh malam terakhir. Terlebih lagi pada malam 

kedua puluh tujuh. 
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 :معاين املفردات
ُروا : أراهم اهلل  •

ُ
 .يف املنام -تعاَل-أ

 .يللة القدر : سميت  يللة القدر لعظيم قدرها ورشفها •

رَى : أعلم أو أبرص جماًزا •
َ
 .أ

ْت : اتفقت •
َ
 .تَواَطأ

َيها : اتلحري هو: طلب اليشء بانلظر فيما يرجو به إصابة احلق •  .ُمتََحرِّ

 :فوائد احلديث
من ابتداء نزول القرآن، وتقدير األمور، وتزنيل املالئكة الكرام فيها، فصارت يف العبادة كعبادة ألف  -تعاَل-فضل يللة القدر، ملا مزيها اهلل  .1

 .شهر

 .ولم ختالف الرشع العمل بالرؤيا الصاحلة، إذا دلت القرينة ىلع صدقها .2

دَّ انلاس يف العبادة، طلباً هلا، فيكرث ثوابهم -تبارك وتعاَل من حكمته ورمحته-أن اهلل  .3 َجي  .أخفاها يلي

 .أن يللة القدر يف رمضان وأنها يف السبع األواخر .4

 .-تعاَل-استحباب طلبها، واتلعرض فيها نلفحات اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ؛ لإلمام أيب -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
تنبيه  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

تيسري العالم  -ه. 1426الطبعة األوىل -اإلمارات العربية املتحدة -الشارقة -مكتبة الصحابة -لح العثيمني األفهام رشح عمدة األحاكم/ حممد بن صا
تأسيس األحاكم  -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-رشح عمدة األحاكم

 .األنام رشح وتعليق: الشيخ العالمة أمحد بن حيىي انلجيم، نسخة الشاملة برشح عمدة األحاكم ىلع ما صح عن خري
   (4545) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < محل امليت ودفنه اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ن بن صخر ادلويس أبو هريرة عبد الرمح اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نَاَزة :امليت • نَاَزة : أي بالسري بها وإيصاهلا للقرب، واجْلي رْسيُعوا بياجْلي

َ
 .أ

 .صاحلة : قائمة حبقوق اهلل وحقوق عباده •

 .خري : املراد باْلري نعيم القرب •

وى ذلك : غري صاحلة وعرب عنه بسوى •  .ذلك حتاشيا لبشاعة اللفظ سي

 :فوائد احلديث
 .استحباب اإلرساع بتجهزي امليت ومحله، دون أن يَض اجلنازة أو املشيعني بتلك الرسعة .1

 يقيد اإلرساع بما إذا لم يكن املوت فجأة خيىش أن يكون إغماء، فينبيغ أن ال يدفن حىت يتحقق موته، أو يكون يف تأخريه يسرًيا ملصلحة، .2
 .أقاربه، ولم خُيش عليه الفساد من كرثة املصلني، أو حضور

ةي فإنها إن ت ُك صاحلة: فخري  ين از 
ْ
ياْل ْْسيُعوا ب

 
أ

وى ذلك: فرٌش  ا إيله، وإن ت ُك سي ُمون ه  دِّ ُتق 
ُعون ُه عن ريق   يُكمْ ت ض   اب

 

Bersegeralah kalian dalam mengurus 
jenazah. Jika jenazah itu baik, maka itu 

merupakan kebaikan yang kalian 
persembahkan kepadanya. Jika selain itu, 
maka merupakan keburukan yang kalian 

letakkan dari leher-leher kalian. 

 :احلديث .507
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهَرْيَرَة 

نَاَزةي فإنها إن تَُك »: -صىل اهلل عليه وسلم رْسيُعوا بياجْلي
َ
أ

وى ذلك:  ُموَنَها إيله. وإن تَُك سي صاحلة: فخري ُتَقدِّ
َقابيُكمْ   «.فرش  تََضُعونَُه عن ري

** 

507. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah. Jika 

jenazah itu baik, maka itu merupakan kebaikan yang 

kalian persembahkan kepadanya. Jika selain itu, maka 

merupakan keburukan yang kalian letakkan dari leher-

leher kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أمر الشارع احلكيم باإلرساع بدفن اجلنازة، 
واالحتمال اآلخر أن املراد اإلرساع يف جتهزي امليت، 
من اتلغسيل والصالة واحلمل وادلفن، وذلك ألنها إذا 
 اكنت صاحلة، فإنها ستقدم إَل اْلري والفالح، وال
موين قدموين، وإن  ينبيغ تعويقها عنه، ويه تقول: قَدِّ
اكنت سوى ذلك، فيه رش بينكم، فينبيغ أن 
تفارقوه، وترحيوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته، 

 .فتخففوا منه بوضعه يف قربه

** 

Allah (pembuat syariat) Yang Maha Bijaksana 

memerintahkan untuk bersegera mengubur jenazah. 

Tafsir lainnya bahwa yang dimaksud dengan bersegera 

dalam mengurus jenazah berupa memandikan, 

menyalatkan, membawa dan menguburnya. Sebab, 

jika jenazah itu baik, maka ia akan disegerakan kepada 

kebaikan dan keberuntungan, dan tidak boleh 

menghalanginya dari kebaikan itu. Jenazah itu berkata, 

"Segerakanlah aku! Segerakanlah aku!" Jika selain itu, 

maka dia merupakan keburukan di antara kalian, 

karena itu kalian harus berpisah dengannya dan kalian 

dapat menentramkan diri kalian dari kepayahan dan 

menyaksikannya. Karena itu ringankanlah diri kalian 

darinya dengan meletakannya di kuburnya. 
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 .فيه طلب مصاحبة األخيار، واالبتعاد عن األرشار .3

 .القرب خري للميت الصالح من ادلنيا .4

 .حيث يقرن احلكم ببيان حكمته -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انلِب  .5

 .مرشوعية اْلالص من الرش وأهله .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، 1422ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل 
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، 1417لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

ه.  تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، ملحمد بن 1426الق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة، لعبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن ح
 .ه1426مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل،  -رمحه اهلل-صالح العثيمني 

   (3109) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ن ا ر ُسوُل اهلل  ر  م 
 
ْبٍع، -صىل اهلل عليه وسلم-أ يس  ب

ْبعٍ  ْن س  ان ا ع  ن ه    و 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
menyuruh kami dengan tujuh hal dan 

melarang kami dari tujuh hal 

 :احلديث .508
مَرنا »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن الرباء بن اعزيب 

َ
أ

يَسبٍْع، َوَنَهانَا عن -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ب
يتي  نَاَزةي، َوتَْشمي ، َواتِّبَاعي اجْلي يَاَدةي الَْمرييضي َمْرنَا بيعي

َ
َسبٍْع: أ

(، َونرَْصي الَْمْظلُوم،  مي وْ الُْمْقسي
َ
، َوإيبَْراري الَْقَسمي )أ سي الَْعاطي
ايع، َوإيفْشاءي ا . َوَنَهانَا عن َخَواتييمَ َوإيجابة ادلَّ المي  -لسَّ

و عن خَتَتُّمٍ 
َ
ة، وعن  -أ ب بيالْفيضَّ َهب، َوَعْن الرشُّ بياذلَّ

 ، قي ، َواإليْستَرْبَ يري ، وَعن لُبْسي احلري ِّ الَميَاثير، وعن الَْقِّسِّ
يباج  .«َوادلِّ

** 

508. Hadis: 

Dari Al-Barā` bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyuruh kami dengan tujuh hal dan melarang kami 

dari tujuh hal. Beliau menyuruh kami untuk menjenguk 

orang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang 

yang bersin, melaksanakan sumpah (atau 

membebaskan orang yang bersumpah), menolong 

orang yang dianiaya, memenuhi undangan orang yang 

mengundang dan menebarkan salam. Beliau melarang 

kami mengenakan cincin emas, minum dengan 

(wadah) dari perak, mengenakan al-mayāṡir, al-qassī, 

harīr, istabraq, dan dibaj (semua jenis pakaian yang 

terbuat dari sutera atau campuran sutera)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َث انلِب  يلُتم ماكرم  -صىل اهلل عليه وسلم-بُعي
األخالق، وذلا فإنه حيث ىلع لك خلق وعمل كريمني، 

من  وينىه عن لك قبيح، ومْن ذلك ما يف هذا احلديث
األشياء اليت أمر بها ويه: عيادة املريض اليت فيها 
قيام حبق املسلم، وتَرويح عنه، وُداعء هل، واتباع 
اجلنازة، ملا يف ذلك من األجر للتابع وادلاعء للمتبوع، 
والسالم ىلع أهل املقابر والعيظة واالعتبار، وتشميت 
العاطس إذا محد اهلل فيقال هل: يرمحك اهلل. وإبرار 

املقسم إذا داعك ليشء وليس عليك رضر فترب  قسم
قسمه، ئلال حُتوجه إَل اتلكفري عن يمينه، وتلجيب 
َرُه، ونرص املظلوم من ظامله ملا فيه  دعوته وجترب خاطي
من رد الظلم، ودفع املعتدي وكفه عن الرش، وانليه 
عن املنكر، وإجابة من داعك، ألنَّ يف ذلك تقريبا بني 

وس، ويف االمتناع الوحشة القلوب وتصفية انلف
واتلنافر. فإن اكنت ادلعوة لزواج فاإلجابة واجبة، 
وإن اكنت لغريه فمستحبة، و إفشاء السالم، وهو 
إعالنه وإظهاره للك أحد، وهو أداء للسنة، وداعء 
للمسلمني من بعضهم بلعض، وسبب جللب املودة. 
أما األشياء اليت نىه عنها يف هذا احلديث فاتلختم 

تم اذلهب للرجال، ملا فيه من اتلأنث وامليوعة، خبوا

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- diutus untuk 

menyempurnakan akhlak mulia. Karena itu, beliau 

menyuruh kepada setiap akhlak dan amal yang mulia 

dan melarang segala yang buruk. Di antaranya hal-hal 

yang diperintahkan dalam hadis ini, yaitu: menjenguk 

orang sakit yang merupakan tindakan menunaikan hak 

seorang muslim, membuatnya senang dan 

mendoakannya; mengantar jenazah karena di 

dalamnya mengandung pahala bagi orang yang 

mengantar dan doa bagi jenazah, salam kepada 

penghuni kubur, nasihat dan pelajaran; mendoakan 

orang yang bersin apabila dia memuji Allah dengan 

mengucapkan, "Semoga Allah merahmatimu"; 

melaksanakan sumpah jika dia menyerumu kepada 

sesuatu padahal tidak ada bahaya bagimu, sehingga 

engkau melaksanakan sumpahnya agar engkau tidak 

membuatnya harus membayar kafarat atas 

sumpahnya; memenuhi undangan saudaranya sesama 

muslim dan menghibur hatinya; menolong orang yang 

dianiaya dari orang yang menganiayanya karena hal itu 

mengandung tindakan menolak kezaliman, mencegah 

orang yang bertindak sewenang-wenang, 

mencegahnya dari kejahatan, dan melarang dari 

kemungkaran; memenuhi undangan orang yang 

mengundangmu karena hal itu dapat mendekatkan 

antar hati dan membersihkan jiwa, sedangkan tidak 

memenuhi undangan dapat menimbulkan kesepian 

dan perselisihan. Jika undangan berupa undangan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يت ودفنهالفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < محل امل اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية

 .متفق عليه راوي احلديث:

اءي بْني اَعزيٍب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-الرَْبَ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
سي : وهو َما ُيَقاُل بعد محده هلل بسبب عطاسه: )يرمحك اَلَل( تشميتاً  • يُت الَْعاطي  .تَْشمي

م يف قََسمه, إذا اكن طاعة هلل أو مباحا وهو م •  .ستحب  إبرار القسم : تنفيذ ما أقسم عليه الُمقسي

 .إفشاء السالم : إشاعته •

 .الَْميَاثير : مجع ميرثة، ويه وطاء يوضع ىلع رسج الفرس ورحل ابلعري من األرجوان •

ّ : ثياُب َخزٍّ )من أنواع احلرير(، ويه نسبة إَل قس إحدى قرى مرص •  .الَقِّسي

يباجي )من أنواع احلرير(، لكمة فارسية نُقي  • َن ادلِّ ق : ما َغلَُظ مي  .لَت إَل العربيةاإلْستَرْبَ

 :فوائد احلديث
 .استحباب عيادة املريض .1

 .استحباب اتباع اجلنائز للصالة عليها ودفنها إذا قام بذلك من يكيف، وإال فيه فرض كفاية .2

 .تشميت العاطس إذا محد اهلل بقوهل: )يرمحك اهلل( فيكون الرد واجبا .3

 .إبرار قسم املقسم، وهو مستحب، ملا فيه من جرب القلب وإجابة طلبه يف غري إثم .4

 .وجوب نرص املظلوم بقدر استطاعته، ألنه من انليه عن املنكر، وفيه رد للرش وإاعنة املظلوم وكف الظالم .5

اكنت لغريه من ادلعوات املباحة استحبت،  إجابة ادلعوة، فإن اكنت لعرس وجبت اإلجابة إن لم يكن َثمَّ منكر ال يقدر ىلع إزاتله، وإن .6
 .وتتأكد بما يرتتب عليها من إزالة ضغينة أو دفع رش

وانتفاء الرجولة، وعن الرشب بآنية الفضة، ملا فيه من 
َفي واتلكرب، وإذا منع الرشب مع احلاجة إيله  الرسَّ
فسائر االستعماالت أوىل باملنع واتلحريم، وعن 
املياثر، والقِّس، واحلرير، وادليباج، واإلستربق، ويه 

ىلع الرجال؛ فإنها تدعو إَل اللني من أنواع احلرير 
َعَة، والرجل  والرتف الذلين هما سبب العطالة وادلَّ
يطلب منه النشاط والصالبة والفتوة، يلكون دائماً 
مستعداً للقيام بواجب ادلفاع عن دينه وحرمه 

 .ووطنه

pernikahan, maka memenuhi undangannya adalah 

wajib, sedangkan jika selain itu maka hukumnya sunah; 

menebarkan salam, yaitu memberitahukan dan 

menampakkannya bagi setiap orang. Ini merupakan 

pelaksanaan sunah dan doa bagi kaum muslimin di 

antara mereka serta sarana mendatangkan kecintaan. 

Adapun hal-hal yang dilarang dalam hadis ini, yaitu: 

mengenakan cincin dari emas bagi laki-laki karena 

mengandung sifat feminim dan ketidakstabilan serta 

menafikan sifat kejantanan; melarang minum dengan 

wadah perak karena mengandung sikap berlebih-

lebihan dan sombong, jika minum dilarang padahal 

dibutuhkan, maka larangan dan pengharaman lebih 

utama terhadap berbagai penggunaan lainnya; dan 

melarang mengenakan al-mayāṡir, al-qassī, harīr, 

istabraq dan dibaj (semua jenis pakaian yang terbuat 

dari sutera atau campuran sutera). Itu merupakan 

macam-macam sutera yang dilarang bagi laki-laki. 

Sebab, hal itu mendorong sikap lembek dan 

bermewah-mewah yang merupakan penyebab 

kelembaman dan puas dini. Padahal seorang lelaki 

dituntut bersemangat, tangguh dan gagah berani agar 

senantiasa siap siaga untuk melaksanakan kewajiban 

membela agama, kehormatan dan tanah airnya. 
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 .إفشاء السالم بني املسلمني؛ ألنه داعء بالسالمة، وعنوان ىلع املحبة واإلخاء .7

 .انليه عن ختتم الرجال خبواتم اذلهب، فهو حمرم .8

 .ق به سائر االستعماالت إال ما ورد استثناء يف نصوص أخرىانليه عن الرشب بآنية الفضة، وأعظم منه اذلهب، وأحل .9

 .انليه عن لبس القِّس واحلرير، واإلستربق، وادليباج للرجال .10

 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 لعبد  - ـه 1423حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، 

رطبة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة ق2الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه  -ه 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط - ـه 1408

 .ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
   (2944) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذورالفقه و اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقات

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  - اهلل عنهريض-كعب بن مالك  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

رْيٌ ل ك   يك  ف ُهو  خ  ال ل ْيك  ب ْعض  م  ْك ع  ْمسي
 
 Simpanlah sebagian hartamu karena itu  أ

lebih baik bagimu 

 :احلديث .509
قال: قلُت: يا  - عنهريض اهلل-عن َكْعب بن مالك 

ْن ماِل؛ صدقًة إَل  ْْنَليَع مي
َ
ن تَوبيت أن أ رسوَل اهلل، إن مي

، فقال رسوُل اهلل  صىل اهلل عليه -اهلل وإَل رسوهلي
ْك عليك بعَض ماليَك؛ فهو خري  لَك -وسلم  .": "أمسي

** 

509. Hadis: 

Dari Ka'ab bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya 

sebagai bentuk taubatku, aku akan mengeluarkan 

seluruh hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan 

Rasul-Nya.' Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, 'Simpanlah sebagian hartamu karena itu 

lebih baik bagimu'." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أحد  -ريض اهلل عنه-اكن كعب بن مالك األنصاري 
اثلالثة اذلين ُخلُِّفوا عن غزوة تبوك بال نفاق وال 

من  -صىل اهلل عليه وسلم-عذر، فلما رجع انلِب 
تلك الغزوة، هجرهم، وأمر أصحابه بهجرهم، 

وبتهم وريض اهلل ومازالوا مهجورين، حىت نزلت ت
عنهم، فريض الرسول والصحابة، فاكن من شدة فرح 
كعب برضا اهلل عنه وقبول توبته أن أراد أن يتصدق 

صىل اهلل -، فأرشده انلِب -تعاَل-بكل ماهل لوجه اهلل 
إَل غري ذلك بأن يمسك بعض ماهل،  -عليه وسلم

ملا علم صدق نيته وحسن توبته، غفر  -تعاَل-فاهلل 
وجتاوز عنه، ولو لم يفعل هذا، فاهلل ال هل ذنبه، 

يكلف نفساً إال وسعها، وقد أنفق بعض ماهل، فرحا 
خراً عنده وأبىق -تعاَل-برضا اهلل  ، ويلجد ثوابه ُمدَّ

بعضه، يلقوم بمصاحله ونفقاته الواجبة من مؤونة 
 .نفسه، ومؤونة من يعول، واهلل رؤوف بعباده

** 

Ka'ab bin Malik al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu-, satu dari 

tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk tanpa ada 

kemunafikan dan alasan. Tatkala Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- kembali dari perang tersebut, beliau 

pun mengucilkan mereka dan menyuruh para sahabat 

untuk isolasi mereka. Mereka terus-menerus tidak 

diajak bicara sampai turun penerimaan taubat mereka 

sehingga Rasul dan para sahabat pun rida. Karena 

sangat gembira atas keridaan Allah dan penerimaan 

taubat, Ka'ab pun hendak menyedekahkan seluruh 

hartanya karena Allah -Ta'āla-. Lantas Nabi - ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menunjukannya kepada hal lain agar 

dia menyimpan sebagian hartanya. Sebab, ketika Allah 

-Ta'āla- mengetahui niatnya yang benar dan taubatnya 

yang baik, Dia pun mengampuni dosanya dan 

memaafkannya meskipun dia tidak bersedekah. Allah 

tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai 

kesanggupannya. Akhirnya ia menginfakkan sebagian 

hartanya karena senang dengan keridaan Allah -

Ta'āla- dan supaya mendapatkan pahala sedekahnya 

di sisi-Nya, dan dia menyisakan sebagian harta 

tersebut untuk digunakan bagi kepentingannya, dan 

nafkahnya yang wajib berupa biaya dirinya sendiri dan 

biaya orang yang menjadi tanggungannya. Allah Maha 

Belas kasihan kepada hamba-hamba-Nya. 
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 :معاين املفردات
ن ماِل : يعين أخرجه لكه صدقة • ْْنَليَع مي

َ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .ه، أبىق منه ما يكفيه ويكيف من يعول، وأخرج ابلايقأن من نذر الصدقة بماهل لك .1

يقول: "ابدأ بنفسك ثم بمن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن األوىل واألحسن أن ال ينهك اإلنسان ماهل بالصدقات؛ ألن عليه نفقات واجبة، وانلِب  .2
 ."تعول

حلسنة، فاألحسن أن يتصدق بنية اتلقرب، وأن ال تطىغ نية أن انلفقة ىلع انلفس والزوجة والقريب، عبادة جليلة، وصدقة عظيمة مع انلية ا .3
 .قضاء الشهوة والشفقة املجردة واملحبة، ىلع نية العمل

 .واإلحسان إَل الفقراء واملساكني، واستجالب داعئهم -تبارك وتعاَل-أن الصدقة سبب يف حَمْوي اذلنوب، ملا فيها من رضا الرب  .4

 .دة ال سيما ما عظم منهااستحباب الصدقة؛ شكًرا للنعم املتجد .5

 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 عمدة األحاكم من الك-ه. 1423صحيح 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
حاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه تيسري العالم رشح عمدة األ-ه. 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط-ه. 1408

اإلملام برشح عمدة األحاكم, -ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
بن حممد العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح -ه. 1392إسماعيل األنصاري, الطبعة اثلانية 

 .ه1428 -1422
   (2979) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ثَْرناها من اإلثارة •

َ
ي: أ

َ
ْرنَباً : أ

َ
 .أْنَفْجنَا أ

بُوا •  .فَلََغبُوا : تَعي

ْدَرْكتَُها : حلْقتُها •
َ
 .أ

َخْذتُها : َمَسْكتَُها •
َ
 .أ

ُبو ْوُم ف ل غ  َع  الْق  ْهر اني ف س  رِّ الظَّ يم  باً ب
ْرن 

 
ْجن ا أ ْنف 

 
  اأ

Kami pernah dikagetkan oleh seekor 
kelinci (dari lubangnya) di Marr aẓ-Ẓahrān 

lalu orang-orang mengejarnya hingga 
kelelahan. 

 :احلديث .510
 بيَمرِّ »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

ْرنَباً
َ
ْنَفْجنَا أ

َ
أ

َخْذُتَها
َ
ْدَرْكتَُها فَأ

َ
، فََسََع الَْقْوُم فَلََغبُوا، َوأ ْهَراني ، الظَّ

بَا َطلَْحَة، فََذحَبََها َوَبَعَث إََل رَُسولي اهلل
َ
َتيُْت بيَها أ

َ
-فَأ

َذْيَها َفَقبيلَهُ  -صىل اهلل عليه وسلم كيَها َوَفخي  «.بيَوري

** 

510. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Kami pernah 

dikagetkan oleh seekor kelinci (dari lubangnya) di Marr 

aẓ-Ẓahrān (nama lembah di sebelah utara Makkah, 

red) lalu orang-orang mengejarnya hingga kelelahan. 

Aku mendapatkan kelinci itu dan berhasil 

menangkapnya lalu aku membawanya kepada Abu 

Ṭalḥah. Lantas dia menyembelihnya dan mengirimkan 

bagian pinggul dan pahanya kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau pun menerimanya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وأصحابه يف َسَفٍر،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
ْهَران؛  ولعلَُّهم قد نزلُوا يف ذلك املاَكن اذلي ُهو َمر الظَّ

ع رَسوُل اهللي فَلََقْد نَ  صىل اهلل عليه -َزَل يف هذا املوْضي
ْرنَباً َفَسََع  -وسلم

َ
ثَاُروا أ

َ
، فَأ بأصحابه يف اعمي الَْفتْحي

ُخُذوها، قَاَل فَتعبواوا وأْدَركتُها، واكن 
ْ
َأ الَْقْوُم خلفها يلي

 ، أنس بن مالك يف ذلك الوقت يف ريَْعاني َشَبابيهي
َخَذَها وَذَهَب بيها إَل زَ 

َ
، وهو أبو طلحة فَأ هي مِّ

ُ
-ْوجي أ

نَْها إيَل رسولي اهللي -ريض اهلل عنه ْهَدى مي
َ
-، فََذحَبََها وأ

وُهو ُملْتىََق -الفخذين والورك -صىل اهلل عليه وسلم
ْهري َمَع َمْرَبطي الرِّْجل َكَل -الظَّ

َ
؛ َفَقبيلَها، ولََعلَّه قَْد أ

نَْها  .مي

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para sahabatnya 

sedang dalam perjalanan. Barangkali beliau singgah di 

satu tempat yang berada di Marr aẓ-Ẓahrān (nama 

lembah di sebelah utara Makkah, red). Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- singgah di lokasi ini pada 

tahun pembebasan kota Makkah. Lantas mereka 

dikejutkan oleh seekor kelinci. Itulah arti "Anfajna". 

Lantas orang-orang mengejarnya untuk 

menangkapnya hingga mereka kelelahan. Aku dapat 

menangkap kelinci tersebut. Saat itu Anas bin Malik 

masih muda belia-, lalu dia berhasil menangkap kelinci 

itu dan membawanya kepada suami ibunya (bapak 

tirinya), yaitu Abu Ṭalḥah -raḍiyallāhu 'anhu-. Abu 

Ṭalḥah pun menyembelih kelinci itu dan 

menghadiahkan sebagiannya kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, yaitu bagian pinggulnya. 

Beliau menerima hadiah itu, dan mungkin saja beliau 

telah memakan sebagiannya. 
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ْهري َمَع َمْرَبطي الرِّجْ  • كها : الَوريك: ُهو ُملْتىََق الظَّ  .لَوري

 :فوائد احلديث
يبات، باإلمجاع .1 نَّها من الطَّ

َ
، وأ ْرنَبي

َ
 .جواز أكل اأْل

 .إهداء اليشء اليسري لكبري القدر؛ إذا علم من حاهل الرضا بذلك .2

؛ قليلًة اكنت أو كثريةً  -صىل اهلل عليه وسلم-َقبُوُل انلَِّب  .3 يةي  .ليلَْهدي

ْخالقي انلِب  .4
َ
ْن أ نَّ اتلََهاديي وقبول اهلدية مي

َ
نيني،  -وسلمصىل اهلل عليه -أ يَع َهذا بنَْيَ املْؤمي ْن يَشي

َ
؛ َفيَنْبَيغي أ َن اتلََواُددي واتلََّواُصلي وهديه؛ ملا فييهي مي

رَيان قَاريب واجْلي
َ
 .ُخُصوصاً اأْل

 املراجع:املصادر و

م: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقي
ه. تأسيس 1381ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 بن عبد الرمحن البسام، ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل1414األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية 
ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل 1426حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

ؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرنا
 .ه1408مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

   (2958) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < احلدود < حد اْلمر اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يَدةٍ : اجلريدة تطلق ىلع لك عود, سواء اكن أخَض أو يابسا, ويطلق أيضا ىلع َسَعٍف من انلَّخل • َري  .ِبي

 .اْلمر : اْلمر ما خامر العقل أي غطاه •

 :فوائد احلديث
 .ثبوت حد اجلدل يف رشب اْلمر .1

 َّ نَّ انلَِّبي
 
ير ُجٍل ق ْد  -صىل اهلل عليه وسلم-أ ِتي  ب

ُ
أ

ْرب عيي  
 
و  أ ٍة َن  هُ ِبي رييد  َل   ، ف ج  يب  اْلْ ْمر 

  َش 

Sesungguhnya seorang lelaki yang telah 
minum khamar dibawa ke hadapan Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau 

mencambuknya dengan pelepah kurma 
sebanyak empat puluh kali 

 :احلديث .511
َن انّلِب » -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َ
صىل -أ

َ  -اهلل عليه وسلم ِتي بيرَُجل قَْد رَشيب اْْل
ُ
ُه أ ْمَر، َفَجدَلَ
َريدة حنو أربعني  «ِبي

** 

511. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwasanya 

seorang lelaki yang telah minum khamar dibawa ke 

hadapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas 

beliau mencambuknya dengan pelepah kurma 

sebanyak empat puluh kali." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -رشب رجل اْلمر ىلع عهد انلِب 
، فجدله ِبريدة من َسَعفي انلخل حنو أربعني -وسلم

شارب مخر يف  -ريض اهلل عنه-جدلة، وجدل أبو بكر 
 ، فلما-صىل اهلل عليه وسلم-خالفته مثل جدل انلِب 

جاءت خالفة عمر، وكرثت الفتوحات، واختلط 
املسلمون بغريهم، َكرُثَ رشبهم هلا، فاستشار علماء 
الصحابة يف احلد اذلي يطبقه عليهم لريدعهم كعادته 
يف األمور اهلامة، واملسائل االجتهادية، ألن انلاس 
زادوا يف عهده من رشب اْلمر، فقال عبد الرمحن بن 

ود، ثمانني. وهو حد عوف: اجعله مثل أخف احلد
القاذف، فجعله عمر ثمانني جدلة، فهذه الزيادة 

 .تعزير راجع لإلمام

** 

Pada masa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ada 

seorang lelaki minum khamar lalu beliau 

mencambuknya empat puluh cambukan dengan 

pelepah kurma. Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu- 

mencambuk peminum khamar pada masa 

pemerintahannya seperti cambukan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Setelah datang pemerintahan Umar 

dan banyak terjadi penaklukkan serta kaum Muslimin 

bercampur-baur dengan selain mereka, ternyata 

banyak orang yang minum khamar. Lantas Umar 

berkonsultasi dengan para ulama di kalangan sahabat 

mengenai hukuman yang akan diterapkan kepada 

mereka untuk mencegah mereka sebagaimana 

kebiasaannya dalam urusan-urusan penting dan 

berbagai masalah ijtihadiyah. Sebab, pada masanya 

orang yang minum khamar semakin bertambah 

banyak. Abdurrahman bin 'Auf berkata, "Tetapkan 

cambukannya seperti hukuman (hudud) paling ringan, 

yaitu delapan puluh cambukan seperti hukuman orang 

yang menuduh zina." Selanjutnya Umar menetapkan 

delapan puluh cambukan. Tambahan ini merupakan 

kebijakan yang dikembalikan ke imam. 
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ُه ىلع عهد انلِب  .2 نَّ َحدَّ
َ
ةٍ، وتَبَعه أبو بكٍر ىلع هذا -صىل اهلل عليه وسلم-أ  .حنو أربعني َجدْلَ

يدي  .3 ن يكون بياجلَري
َ
 .اجلدَْلُ يفي حّد اْلمر جيوز أ

نَّ عمر .4
َ
َحابَة-أ  .َجَعلَُه ثمانني، وهذه الزيادة تعزير راجع نلظر اإلمام -بعد اْستشارة الصَّ

ُب أهل احلق وطالِب الصواباالجتهاد يف املسائل  .5
ْ
 .ومشاورة العلماء عليها، وهذا َدأ

 .جواز القياس والعمل به واالستحسان عند احلاجة إيله .6

 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 لعبد  - ـه 1423قيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، حت

بة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرط2الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه  - ـه1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط - ـه 1408

اكم اإلملام برشح عمدة األح - ـه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن  املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-للشيخ إسماعيل األنصاري

 .م 1997 - ـه 1417دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -املشيقح 
   (2946) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه وأصوهل < احلدود < حد الرسقةالفق اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ن عمر عبد اهلل ب اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
هي  -صىل اهلل عليه وسلم- انلِب قطع : أمر بالَقَطعي ألنَّ  •  .لم يُكن ُيبَارشي القطع بنفسي

يف ويتخىف به • َّن : املجن بكرس امليم هو الرتس اذلي ُيتَّىَق بيه َوقع السَّ  .جمي

 :فوائد احلديث
1. ] ْرزيه ىلَعَ وَْجهي االْختيَفاءي ُخُذ املاَل من حي

ْ
ي يَأ اريق ]اذلي ، واملَراُد بالسَّ اريقي  .َقْطُع يَُد السَّ

نَّ  نصا .2
َ
م، وهو مذهب اجلمهورأ  .ب القطع ربع دينار أو ما قيمته ثاّلثَة ّدَراهي

 َّ نَّ انلَِّبي
 
ع  يفي ِمي نٍّ  -صىل اهلل عليه وسلم-أ ق ط 

  قيمته ثالثة دراهم
Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memotong (tangan pencuri) perisai 
seharga (tiga dirham) 

 :احلديث .512
نَّ انلَِّبي »عبُد اهلل بُن عمر ريض اهلُل عنهما 

َ
صىل -أ

يَمتُُه  -اهلل عليه وسلم َنٍّ قي  -َويفي لَْفٍظ: َثَمنُهُ -َقَطع يفي جمي
مَ   .«ثاَلثَُة َدَراهي

** 

512. Hadis: 

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bersabda, 

"Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memotong (tangan pencuri) perisai seharga tiga 

dirham." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َن اهلل  دماء انلاس وأعراضهم  -عز وجل-أمَّ
وأمواهلم، بكل ما يكفل ردع املفسدين املعتدين؛ 
ذللك جعل عقوبة السارق )اذلي أخذ املال من حرزه 
ىلع وجه االختفاء( قطع العضو اذلي تناول به املال 

القطع ذنبه ولريتدع هو وغريه عن  املرسوق، يلكفر
الطرق ادلنيئة، وينرصفوا إَل  اكتساب املال من 
الطرق الرشعية الكريمة، فيكرث العمل، وتستخرج 
اثلمار فيعمر الكون وتعز انلفوس. ومن حكمته 
تعاَل أن جعل انلصاب اذلي تقطع فيه ايلد، ما يعادل 
ثالثة دراهم أي ربع دينار من اذلهب، محاية 

موال، وصيانة للحياة، ليستتب األمن، وتطمنئ لأل
انلفوس، وينرش انلاس أمواهلم للكسب واالستثمار. 
ويعادل ذلك جراما وربع الربع من اجلرامات؛ ألن 

 .جم 4,25ادلينار 

** 

Allah -'Azza wa Jalla- menjaga darah manusia, 

kehormatan dan harta benda mereka dengan segala 

hal yang dapat menghalangi para perusak dan orang-

orang zalim. Oleh sebab itu, Allah menetapkan hukum 

pencuri -yang mengambil harta dari tempat 

penyimpanannya dengan sembunyi-sembunyi- yaitu 

memotong organ tubuh yang mengambil harta 

tersebut, agar pemotongan ini menghapus dosanya, 

mencegah dia serta orang lain dari berbagai jalan yang 

hina tersebut, dan agar mereka beralih untuk mencari 

rezeki dari berbagai jalan yang disyariatkan dan mulia. 

Dengan demikian, pekerjaan menjadi banyak, buah-

buahan dapat dihasilkan, alam semesta menjadi 

makmur dan jiwa menjadi mulia. Di antara 

kebijaksanaan Allah -Ta'āla- ialah menjadikan ukuran 

minimal dipotongnya tangan karena mencuri berupa 

harta yang setara dengan seperempat dinar emas, 

demi melindungi harta benda dan memelihara 

kehidupan agar rasa aman kembali stabil, jiwa-jiwa 

menjadi tenang dan orang-orang menggunakan harta 

bendanya untuk memperoleh penghasilan dan 

investasi. Seperempat dinar emas itu setara dengan 

1,1/16 gram, sebab satu dinar setara 4.25 gram. 
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 .رمحة ونعمة، وكفارة للمعتدي -ىلع وجه العموم-هلذا احلكم السايم، حكمته الترشيعية العظىم، فاحلدود لكها  .3

 املراجع:املصادر و

 -ه. 1422إضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية ب1صحيح 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، 2ألرناؤوط، طالغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر ا
، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط -ه 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط - ـه 1408
، مكتبة 10حاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أ -ه 1381

 .ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -الصحابة، األمارات 
   (2947) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ف نفسه عبادة لم تكن الزمة بأصل الرشع، مثل أن يقول: هلل ىلع أن أتصدق بمائةانلذر : إلزام امللك •

نَّ انلِب 
 
ْن انلَّْذري،  -صىل اهلل عليه وسلم-أ ن َه  ع 

ِتي 
ْ
: إنَّ انلَّْذر  ال ي أ يهي و ق ال  ُج ب ا يُْست ْخر  ينَّم  إ ، و  رْيٍ

 ِبي 
يلي   ميْن اْْل خي

 
Bahwasanya beliau melarang nazar seraya 

bersabda, "Sesungguhnya nazar tidak 
mendatangkan kebaikan, dan nazar itu 

hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil". 

 :احلديث .513
 صىل اهلل-عن انلِب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

أنه نىه عن انلذر، وقال: إّن انلَّْذَر ال » -عليه وسلم
 «.يأِت خبري، وإنما يُْستَْخَرُج به من ابلخيل

** 

513. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Bahwasanya beliau 

melarang nazar seraya bersabda, "Sesungguhnya 

nazar tidak mendatangkan kebaikan, dan nazar itu 

hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن انلذر، وعلل  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انلِب 
نهيه بأنه ال يأِت خبري؛ وذلك ملا يرتتب عليه من 

ن ىلع نفسه شيئًا هو يف سعة منه، إجياب اإلنسا
فيخىش أن يقرص يف أدائه، فيتعرض لإلثم، وملا فيه 

يف الزتام العبادة  -تعاَل-من إرادة املعاوضة مع اهلل 
معلقة ىلع حصول املطلوب، أو زوال املكروه. وربما 

أجاب طلبه؛  -تعاَل-أن اهلل  -والعياذ باهلل-ظن 
ها، نىه عنه انلِب يلقوم بعبادته. هلذه األسباب وغري

؛ إيثارا للسالمة، وطمعا يف -صىل اهلل عليه وسلم-
بال مقابل وال رشط، وإنما بالرجاء  -تعاَل-جود اهلل 

وادلاعء. وليس يف انلذر فائدة، إال أنه يستخرج به 
من ابلخيل، اذلي ال يقوم إال بما وجب عليه فعله 

 من وحتتم عليه أداؤه، فيأِت به مكرها، متثاقال، فاراغ
أساس العمل، ويه انلية الصاحلة، والرغبة فيما عند 

 .-تعاَل-اهلل 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang nazar dan 

menjelaskan sebab larangannya, bahwa nazar tidak 

mendatangkan kebaikan. Sebab, nazar menyebabkan 

seseorang mewajibkan sesuatu terhadap dirinya 

padahal dia sebenarnya terbebas dari nazar itu. 

Dengan demikian dia dikhawatirkan lalai dalam 

menunaikannya sehingga rentan menghadapi dosa. 

Juga karena nazar itu mengandung keinginan 

kompensasi dari Allah -Ta'ālā- dalam melaksanakan 

ibadah karena dikaitkan dengan tercapainya tujuan 

atau hilangnya bahaya. Mungkin saja dia mengira - dan 

kita berlindung kepada Allah dari hal ini- bahwa Allah 

mengabulkan permohonannya agar dia beribadah 

kepada-Nya. Karena sebab-sebab itu dan lainnya, Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarangnya demi 

mengutamakan keselamatan dan tekad meraih 

kemurahan dari Allah -Ta'ālā- tanpa imbalan dan 

syarat, tetapi dengan harapan dan doa. Nazar tidak 

mengandung manfaat melainkan ia dikeluarkan dari 

orang yang bakhil, yang hanya melakukan apa yang 

diwajibkan kepadanya dan harusan ditunaikannya, 

sehingga kemudian ia menunaikannya dengan 

terpaksa dan berat hati serta kosong dari pondasi amal, 

yaitu niat yang baik dan mengharapkan apa yang ada 

di sisi Allah -Ta'ālā-. 
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-ظن باهلل  ال يأِت خبري : ال يكون انلذر سببًا حلصول اْلري، وانلاذر إذا اعتقد أن اهلل اليعطيه اليشء اذلي طلبه منه إالمقابل انلذر فهذا سوء •
 .-تعاَل

 .به من ابلخيل اذلي ال يعطي طاعة إال بمقابل يُْستَْخَرُج به من ابلخيل : يُؤَْخذُ  •

 :فوائد احلديث
من نذر أن يطيع اهلل »: -صىل اهلل عليه وسلم-ال يرشع انلذر للمسلم للحديث، لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بانلذر؛ لقول انلِب  .1

 .متفق عليه« فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه

غين عن  -تعاَل-يرد من قضاء اهلل شيئا؛ وئلال يظن انلاذر أن حصول طلبه اكن بسبب انلذر، واهلل  العلة يف انليه )أنه ال يأِت خبري(؛ ألنه ال .2
 .ذلك

 .وجوب الوفاء بانلذر إلم يكن معصية .3

 .أن ما يبتدئه امللكف من وجوه الرب أفضل مما يلزتمه بانلذر .4

 .احلث ىلع اإلخالص يف أعمال اْلري .5

 .ذم ابلخل، وحتذير املسلم منه .6

 املراجع:املصادر و

خاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابل
، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

م. تأسيس األحاكم، أمحد بن 1992 - ـه1412ه. خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 1423بريوت، الطبعة: 
قيق: حممد صبيح ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حت1414حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية 

لعبد  -صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 
، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية

 .ه1408الطبعة: اثلانية 
   (2960) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < آداب اجلهاد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .النساء : اإلناث من بين آدم •

 .الصبيان : الصغار •

 :فوائد احلديث
 .أن اذلي يُقتل وُيقاتل هم الرجال املقاتلون من الكفار .1

فانني، والرهبان، ال يقتلون، ألن القتل والقتال دلفع أذى الكفار ووقوفهم يف وجه ادلعوة إَل أن من لم يقاتل من النساء، والصبيان، والشيوخ ال .2
 اإلسالم، ما لم يكن هؤالء النساء والشيوخ أصحاب رأي ومساعدة ىلع قتال املسلمني فإذا اكنوا كذلك فإنهم يقتلون.وما لم يقتض الرأي ريمَ 

 .نساؤهم وصبيانهم، وال يمكن تميزيهم عنهم، فرْيَمْوَن َولو قُتل منهم هؤالء الضعفاءالكفار بما يهلكهم اعمة، اكملدافع، وفيهم 

جواز اتلمسك بالعام حىت يرد اْلاص؛ ألن الصحابة تمسكوا بالعمومات ادلالة ىلع قتل أهل الرشك ثم نىه انلِب صىل اهلل عليه وسلم عن  .3
 .قتل النساء والصبيان، فُخصَّ ذلك العموم

 املراجع:املصادر و

، دار 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط- ـه1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط-
الرتاث  صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء-ه. 1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد - ـه1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط- ـه 1423العريب، بريوت، 
وت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بري2الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

 ِّ ازيي انلَِّبي غ  ْت يفي ب ْعضي م  ةً وُجيد 
 
نَّ اْمر أ

 
صىل -أ

ْقُتول ةً  -اهلل عليه وسلم   م 
Seorang wanita di temukan gugur terbunuh 

dalam suatu peperangan Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam -.  

 :احلديث .514
ًة » -ريض اهلل عنهما-عن َعبُْد اهلل بن عمر 

َ
نَّ اْمَرأ

َ
أ

 ِّ َدْت يفي َبْعضي َمَغازيي انلَِّبي  -صىل اهلل عليه وسلم-وُجي
 ُّ نَْكَر انلَِّبي

َ
َقتَْل  -صىل اهلل عليه وسلم-َمْقتُولًَة، فَأ

بْيَاني  ، َوالصِّ  .«النَِّساءي

** 

514. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

"Bahwasanya seorang wanita di temukan gugur 

terbunuh dalam sebuah peperangan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan 

anak-anak". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

قتل النساء  -صىل اهلل عليه وسلم-إنكار انلِب 
والصبيان يدل ىلع حتريم قتلهم، وقوهل يف بعض 
األحاديث الواردة يف هذا املعىن: )ما اكنت هذه 
تلقاتل( تنبيه ىلع علة انليه عن قتل النساء؛ ألن 

ب فيهن عدم املقاتلة وإن اكن يف بعضهن رش الغال
وشجاعة لكن احلكم ُعلِّق ىلع األغلب، فمن 

 .قاتلت قوتلت

** 

Penolakan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terhadap 

pembunuhan wanita dan anak-anak (dalam perang) 

menunjukkan haramnya membunuh mereka. Sabda 

beliau dalam sebagian hadis yang diriwayatkan senada 

dengan ini, "Wanita ini tidak mungkin ikut berperang", 

untuk mengingatkan sebab larangan membunuh 

wanita. Karena umumnya para wanita tidak berperang 

meskipun sebagian mereka memiliki kejahatan dan 

keberanian, akan tetapi hukum itu dikaitkan dengan 

kondisi dominan. Siapa di antara mereka yang ikut 

berperang maka ia layak diperangi. 
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، مكتبة 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط- ـه 1408
 .ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -الصحابة، اإلمارات 

   (2949) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < اجلنايات < القصاص اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .األحاكمعمدة  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َمرُْضوضاً : مدقوقاً  •

اريي ةً  نَّ ج 
 
ْيني  أ ر  ج  ْرُضوضاً ب ْي  ح  ا م  ُسه 

ْ
د  ر أ   وُجي

Seorang budak perempuan ditemukan 
dalam keadaan kepalanya cedera di antara 

dua batu 

 :احلديث .515
َيًة »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنَُس بُن مالك  نَّ َجاري

َ
أ

يَل من َفَعَل  ، فَقي ُسَها َمرُْضوضاً بنَْيَ َحَجَريْني
ْ
َد َرأ وُجي

ْت َهَذا بي 
َ
ْوَمأ

َ
، فَأ ؟ َحىتَّ ُذكيَر َيُهودييٌّ ، ُفالن  ك: ُفالن 
َمَر انلَِّبي 

َ
َذ ايْلَُهودييُّ َفاْعرتف، فَأ خي

ُ
َها، فَأ سي

ْ
صىل -بيَرأ

َسُه بنَْيَ َحَجَريْني  -اهلل عليه وسلم
ْ
ْن يَُرضَّ َرأ

َ
«.  أ

 َّ يُمْسليٍم َوالنََّساِئي َيًة ىلَعَ »َول يّاً َقَتَل َجاري نَّ َيُهودي
َ
وَْضاٍح، أ

َ
 أ

قَاَدُه رَُسوُل اهلل
َ
 .«فَأ

** 

515. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Sesungguhnya seorang budak perempuan ditemukan 

dalam keadaan kepalanya cedera di antara dua batu. 

Lantas ia ditanya siapa yang telah melakukan ini 

kepadamu; fulan dan fulan? Hingga disebutkan 

kepadanya seorang Yahudi. Budak itu 

menganggukkan kepalanya. Selanjutnya orang Yahudi 

tersebut ditangkap lalu dia pun mengaku. Lantas Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan agar 

kepala orang Yahudi itu juga dicederai di antara dua 

batu." Dalam riwayat Muslim dan An-Nasā`i 

disebutkan, "Sesungguhnya seorang Yahudi 

membunuh seorang budak perempuan demi 

mengambil perhiasan peraknya. Lantas Rasulullah 

melakukan kisas kepadanya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

د ىلع عهد انلِب  جارية   -صىل اهلل عليه وسلم-وُجي
قد ُدقَّ رأسها بني َحَجرين و بها بقية من حياة، 
دون عليها من يظنون أنهم  فسألوها عن قاتلها يُعدِّ
قتلوها، حىت أتَوا ىلع اسم يهودي فأومأت برأسها أي 

ها، نعم، هو اذلي رضَّ رأسها، فصار متهماً بقتل
فأخذوه وقرروه حىت اعرتف بقتلها، من أجل ُحيل 

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-فضة عليها فأمر انلِب 
 .جُيازَى بمثل ما فعل، فُرضَّ رأسه بني حجرين

** 

Pada masa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ada 

seorang budak perempuan yang kepalanya 

diremukkan di antara dua batu namun masih ada sisa 

kehidupan dalam dirinya. Lantas orang-orang 

menanyakan pembunuhnya dengan menyebutkan 

nama-nama yang diduga membunuhnya hingga 

mereka menyebutkan satu nama Yahudi. Budak 

perempuan itu pun menganggukkan kepalanya 

mengiyakan bahwa dialah yang telah meremukkan 

kepalanya. Dengan demikian orang Yahudi tersebut 

dituduh membunuhnya. Lantas mereka 

menangkapnya dan meminta keterangannya hingga 

dia pun mengakui telah membunuhnya demi 

memperoleh perhiasan perak yang dikenakannya. Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun memerintahkan agar 

orang itu mendapatkan balasan setimpal. Akhirnya 

kepala orang itu diremukkan di antara dua batu. 
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وَْضاٍح : يه قطع الفضة، وسميت أوضاحاً بلياضها •
َ
 .أ

ْت : أشارت إشارة يُفهم منها أن اجلواب  •
َ
ْوَمأ

َ
 .نعم أي فاعل ذلك هو ايلهوديفَأ

َمة، وحيتمل أنها حرة دون ابللوغ •
َ
َيًة : حيتمل أنها أ  .َجاري

ْن يَُرضَّ : أن يُدق •
َ
 .أ

وَْضاٍح : بسبب أوضاح •
َ
 .ىلَعَ أ

 .فأقاده : حكم عليه بالقوَد، وهو املماثلة يف القصاص •

 :فوائد احلديث
 .أن الرجل يُقتَل باملرأة .1

 . املحرم اكتلحريق والقتل بفعل الفاحشةالقاتُل يُقتَل بمثلي ما َقتََل به، إال يف .2

 .قبول قول الَْمْجيني عليه يف اتهام أحد فيقرر وحيبس حىت يقر .3

يم باملسلم .4  .قتل اذلِّ

ابيري -تعاَل-يشهد هلذا احلديث قوهل  .5 ُتْم لَُهَو َخرْي  ليلصَّ ْ َصرَبْ ثْلي َما ُعوقيبْتُْم بيهي َولنَئي  .يَن(: )َوإيْن اَعَقبْتُْم َفَعاقيبُوا بيمي

 .ثبوت القصاص يف القتل باملثقل، اكحلجر، وأنه ال خيتص باملحدد، اكلسيف، وهو مذهب اجلمهور .6

 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  - ـه 1423بد ابلايق،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد ع

، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة 2لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط -ه 1414، دار علماء السلف، 2س األحاكم للنجيم، ط ـهتأسي 1408قرطبة، 

، مكتبة 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط -ه 1381
 .ه 1426تبة اتلابعني، القاهرة، مك -الصحابة، األمارات 

   (2943) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
فالرسية يه اليت لم  -صىل اهلل عليه وسلم-الرسية : يه القطعة من اجليش يكون عددهم قلياًل يذهبون إَل ماكن ما، وأما يف سرية الرسول  •

 .فيها، والغزوة: ما ذهب -صىل اهلل عليه وسلم-يذهب فيها الرسول 

 :فوائد احلديث
 .هذا اتلنفيل هو غري أسهم املجاهدين، بل زيادة يعطونها نافلة هلم ىلع أسهمهم، حسب ما يرى اإلمام والقائد من املصلحة .1

 .إعطاء بعض اجليش زيادة ىلع أسهمهم أو ختصيص بعض الرسايا بزيادة ىلع غريهم؛ لقصد املصلحة والرتغيب والتشجيع .2

، فهو ديلل ىلع أنه ال خيل يف إخالصهم، وال ينقص من أجرهم، مادام أن املقصد األول من اجلهاد -لمصىل اهلل عليه وس-أن هذا فعل انلِب  .3
 .-تعاَل-واملخاطرة، هو إعالء لكمة اهلل 

 .أن نلظر اإلمام مدخال يف املصالح املتعلقة باملال أصال وتقديرا ىلع حسب املصلحة .4

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، مسلم  -ه. 1422حتقيق:  حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، -
تيسري العالم رشح عمدة  -ه. 1423بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

ه. 1426قيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حت
 -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام  -ه. 1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية  -

نَّ ر ُسول  اهلل
 
ُل  -صىل اهلل عليه وسلم-أ ن  ُين فِّ اك 

ًة  اصَّ هيْم خ  ْنُفسي
 
اي ا أل ُث يفي الَّسَّ  ْن ي ْبع  ب ْعض  م 

 يْشي 
ْ
ةي اْل مَّ و ى ق ْسمي َع   سي

 

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- memberikan tambahan (harta 

rampasan) kepada sebagian orang yang 
beliau utus dalam peperangan untuk diri 
mereka secara khusus selain bagian yang 

didapat semua pasukan. 

 :احلديث .516
نَّ رَ » -ريض اهلل عنهما-عن َعبُْد اهلل بن عمر

َ
ُسوَل أ

ُل َبْعَض َمْن َيبَْعُث  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل اَكَن ُينَفِّ
ةي اجْلَيْشي  َوى قَْسمي اَعمَّ ًة سي ْم َخاصَّ هي ْنُفسي

َ
ايَا أل َ  «.يفي الرسَّ

** 

516. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberikan 

tambahan (harta rampasan) kepada sebagian orang 

yang beliau utus dalam peperangan untuk diri mereka 

secara khusus selain bagian yang didapat semua 

pasukan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رسول  أن -ريض اهلل عنهما-خيرب عبد اهلل بن عمر 
ل بعَض َمن  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  اكن ُيَنفِّ

يبعث يف الرسايا ألنفسهم خاصة، أي: يعطيهم نسبًة 
مما غنموا خاصة بهم دون سائر اجليش؛ وذلك 

 .تشجيعاً وحفزاً هلم ىلع اجلهاد

** 

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- mengabarkan 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberi tambahan bagian kepada sebagian pasukan 

yang beliau utus dalam peperangan untuk diri mereka 

secara khusus. Maksudnya, beliau memberi mereka 

secara khusus persentase harta yang berhasil mereka 

rampas, yang tidak diberikan kepada anggota pasukan 

lainnya. Ini untuk memotivasi dan memompa semangat 

jihad mereka. 
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حتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، لعبد الغين املقديس، دراسة و
 .ه1408الطبعة: اثلانية 

   (2982) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

نَّ ر ُسول  اهلل 
 
ع   -صىل اهلل عليه وسلم-أ مي س 

يب   ْصٍم ب ل ب ة  خ  يهي ج  ت   ابي ُحْجر 
Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pernah mendengar suara gaduh 
orang yang sedang bersengketa di depan 

pintu kamarnya. 

 :احلديث .517
مُّ َسلََمة 

ُ
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن أ

َع َجلَبََة َخْصٍم بيَبابي ُحْجَرتي  -اهلل عليه وسلم ، َسمي هي
ْم، فقال:  أال إنما أنا برش، وإنما يأتيين »فََخَرَج إيَلْهي

اْلصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛ 
قِْضي هَلُ، فمن قضيت هل حبق 

َ
؛ فَأ ق  نَُّه َصادي

َ
ُب أ ْحسي

َ
فَأ

ْو يََذرَْها
َ
لَْها أ  «.مسلم فإنما يه قطعة من نار، فَلْيَْحمي

** 

517. Hadis: 

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

mendengar suara gaduh orang yang sedang 

bersengketa di depan pintu kamarnya. Lalu beliau 

keluar menemui mereka seraya bersabda, "Ketahuilah, 

sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Hanya 

saja orang yang bersengketa datang kepadaku 

mengadukan perkaranya. Mungkin saja ada sebagian 

pihak yang lebih pandai dalam berbicara daripada 

pihak lainnya, sehingga aku mengira bahwa dialah 

yang benar lalu aku putuskan bahwa dialah yang 

menang. Maka, siapa yg aku menangkan perkaranya 

terhadap hak seorang Muslim, sesungguhnya itu 

merupakan sepotong api neraka, maka silakan dia 

membawanya atau meninggalkannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أصوات خصوم  -صىل اهلل عليه وسلم-سمع انلِب 
ة؛ ملا بينهم من املنازعة واملشاجرة عند بابه، خمتلط

فخرج إيلهم؛ يلقِض بينهم، فقال: إنما أنا برش 
مثلكم، ال أعلم الغيب، وال أخرب ببواطن األمور؛ 
ألعلم الصادق منكم من الاكذب، وإنما يأتيين 
اْلصم ألحكم بينهم، وحكيم مبين ىلع ما أسمعه 

م، فلعل من حجج الطرفني وبيِّناتهم وأْيَمانيهي 
بعضكم يكون أبلغ وأفصح وأبنَي من بعض؛ 

يف -فأحسب أنه صادق حُميق؛ فأقِض هل، مع أن احلق 
ِبانب خصمه، فاعلموا أن حكيم يف ظواهر  -ابلاطن

األمور ال بواطنها، فلن حيل حراما؛ وذلا فإن من 
قضيت هل حبق غريه وهو يعلم أنه مبطل، فإنما أقطع 

ا إين شاء، أو يلرتكها، هل قطعة من انلار، فليحمله
 .فعقاب ذلك راجع عليه، واهلل باملرصاد للظاملني

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendengar suara-

suara gaduh orang-orang yang sedang berselisih 

ketika terjadi perselisihan dan pertikaian di antara 

mereka di depan pintu (kamar) beliau. Lantas beliau 

keluar untuk menetapkan keputusan di antara mereka 

seraya bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah 

manusia biasa seperti kalian. Aku tidak mengetahui hal 

yang gaib dan tidak bisa memberitahukan hal-hal yang 

tersembunyi. Aku tidak mengetahui siapa yang benar 

dan bohong di antara kalian. Hanya saja orang datang 

kepadaku untuk mengadukan perkaranya agar aku 

menetapkan keputusan di antara mereka. Sedangkan 

keputusanku itu berdasarkan berbagai argumentasi 

yang aku dengar dari kedua belah pihak, bukti-bukti, 

dan sumpah mereka. Mungkin saja sebagian kalian 

ada yang lebih pandai dan bagus dalam berbicara 

daripada pihak lainnya, sehingga aku mengira dia 

orang yang jujur dan benar, padahal kebenaran -

secara batin- ada di pihak lawannya. Karena itu, 

ketahuilah bahwa keputusanku dalam hal-hal yang 

tampak bukan hal-hal yang tersembunyi, sehingga 

tidak bisa menghalalkan yang haram. Untuk itu, jika 

aku memenangkan keputusan baginya atas hak 

seorang Muslim padahal dia tahu dirinya salah, maka 

sesungguhnya aku telah memberinya sepotong api 
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  الفقه وأصوهل < القضاء < ادلاعوى وابليِّنات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْصَواتي  •

َ
 .َجلَبَة : يهي اْختيالُط اأْل

 .رتكهايَذرَْها : يَ  •

تيهي  • قَْدر ىلَعَ إيْظَهار ُحجَّ
َ
نْه، َوأ هي مي مي فَْصح يف الَكَ

َ
ْن َبْعٍض : أ بْلَغ مي

َ
 .أ

ْعتَقيد •
َ
ُظّن َوأ

َ
ْحَسُب : فأ

َ
 .فَأ

 :فوائد احلديث
 .أن الصحابة برش ليسوا بمعصومني، وأنه حيصل بينهم اْلصومة، لكنهم أفضل البرش بعد األنبياء .1

نَّ انلَِّب  .2
َ
نَة إال بيتَْعلييمي اهللي هَلُ، ويف ذلك ردٌّ ىلع اذلين يغلون فيهال يعل -صىل اهلل عليه وسلم-أ ُموَر ابلاطي

ُ
 .ُم الَغيَْب واأل

م، فإنَُّه إيَذا اَكَن انلِب .3 ةي اْْلَْصم فيَحُكم هل، فإن غريه من ب -صىل اهلل عليه وسلم-فييهي تَْسليَة  وََعَزاء  ليلُحاكَّ ؛ لُقوةي ُحجَّ َوابي اب قْد َيُظن َغرَي الصَّ
 .أوىل وأحرى

اهير -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  .4 َف بياحْلُكم بيالظَّ
 .إنما لُكِّ

، وهو أمر جممع  عليه بالنسبة للحاكم واملفيت .5 ، وبناء احلكم عليه، حيث قال: فأحسب أنه صادق   .يُؤَخُذ منُه العمل بالَظنِّ

يمِّ واملَعاَهد .6  .اتَلْقييُد بي )املْسليم( يف قوهل: )حبق مسلم( َخَرَج خَمَْرَج الَْغاليب، وإيال فَمثله اذلِّ

لُّ َحَراماً  .7 ن، وال حيي يُل َما يف ابلَّاطي  .أنَّ ُحْكَم احلاكم ال حُيي

اعوى الاكذبة، واحليل املحرمة، فهذا اتلعبري شبيه قوهل: "فليحملها أو يلذرها" فيه تهديد شديد ووعيد أكيد ىلع من أخذ أموال انلاس بادل .8
 .بقوهل تعاَل }اعملوا ما شئتم{

ظُة القايض للُخصوم .9  .يُؤْخُذ منه َموعي

 املراجع:املصادر و

ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة 1414سلف، الطبعة: اثلانية علماء ال

لعبد الغين  -صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 
ة: ديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعاملق

ة ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق:  حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضاف1408اثلانية 
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: 
   (2959) الرقم املوحد:

neraka. Jika dia mau, silakan bawa dan jika tidak 

silakan tinggalkan karena hukumannya kembali 

kepada dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengawasi 

orang-orang yang berbuat kezaliman. 
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 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللباس والزينة اتلصنيف:
  اتلداوي والرقية الرشعية < أحاكم اتلداويالفقه وأصوهل < الطب و

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .القمل : حيوان يكون يف مالبس اإلنسان وقد تكون يف الرأس فتتاكثر وتؤذي من تكون فيه •

 .يف غزاة : أي يف غزوة •

 :فوائد احلديث
 .يؤخذ من قوهل: ]فرخص[ ما تقدم من حتريم احلرير ىلع اذلكور .1

ة أو القمل، وكذلك يف اجل .2 هاد للتعاظم ىلع الكفار، وإظهار الفخر والعزة والقوة أمامهم، ملا فيه من جواز لبسه للحاجة، اكتلداوى به عن احلكَّ
 .مصلحة توهينهم، فيكون مستثىن مما تقدم من اتلحريم

 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، 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبلإل

وَّامي  ب رْي  ْبن  الْع  ْوٍف، و الزُّ ْبد  الرَّْْح ني ْبن  ع  نَّ ع 
 
-أ

ْمل  إَل  ر ُسولي اهلل -ريض اهلل عنهما و ا الْق  ك  -، ش 
 -صىل اهلل عليه وسلم

 

Bahwasanya Abdurrahman bin 'Auf dan Az-
Zubair bin Al-'Awwām -raḍiyallāhu 

'anhum- pernah mengeluhkan adanya kutu 
kepada Rasulullah -șallāhu 'alaihi wa 

sallam -.  

 :احلديث .518
نَّ َعبَْد الرَّمْحَني  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َ
أ

امي  َبرْيَ ْبَن الَْعوَّ ، َشَكَوا -ريض اهلل عنهم-ْبَن َعوٍْف، َوالزُّ
يفي َغَزاٍة  -صىل اهلل عليه وسلم-الَْقْمَل إََل رَُسولي اهلل 

َما. يْته َعلَيْهي
َ
يري َوَرأ يصي احْلَري َص لَُهَما يفي قَمي  لَُهَما َفرَخَّ

** 

518. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwasanya 

Abdurrahman bin 'Auf dan Az-Zubair bin Al-'Awwām - 

raḍiyallāhu 'anhum- pernah mengeluhkan adanya kutu 

kepada Rasulullah -șallāhu 'alaihi wa sallam- dalam 

peperangan yang diikuti keduanya, lalu beliau 

memberikan keringanan kepada keduanya untuk 

mengenakan pakaian sutera dan aku melihat keduanya 

mengenakannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من يرس ادلين اإلساليم أنه يرخص يف اليشء املحرم 
صىل اهلل -لعلة توجب الرتخيص وقد رخص الشارع 

  -ريض اهلل عنهما-للزبري وعبدالرمحن  -عليه وسلم
ًما ىلع الرجال  يف لبس قمص احلرير مع كونه حمرَّ

 -سبحانه وتعاَل-لكونه يدفع القمل بما جعل اهلل 
ذللك وكذلك فيه دواء  فيه من الطبيعة املنافية

 .للحكة، وكذلك لك من اكن مثلهما

** 

Di antara kemudahan agama Islam yaitu memberikan 

keringanan pada sesuatu yang haram karena ada 

sebab yang mengharuskan adanya keringanan. Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberikan keringanan 

kepada Az-Zubair dan Abdurrahman untuk 

mengenakan pakaian sutra guna mencegah kutu. 

Sebab, pakaian sutra ini diciptakan oleh Allah -Ta'ālā- 

mengandung sifat yang dapat mengusir kutu. Juga 

mengandung obat untuk gatal-gatal. Demikian juga 

dibolehkan bagi setiap orang yang mengalami seperti 

keduanya. 
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نهاج، ه.  تأسيس األحاكم،  للنجيم، ط دار امل1426الطبعة العارشة،  -لعبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة
 .ه1427

   (2970) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 َّ ل تي انلَِّبي
 
أ ِبي ُحب يٍْش: س 

 
يْنت  أ  ب

ة  م  نَّ ف اطي
 
صىل -أ

اُض ف ال  -اهلل عليه وسلم ْست ح 
ُ
ال ْت: إينِّ أ ق  ف 

: ال، إنَّ ذ   الة ؟ ق ال  ُع الصَّ د 
 
ف أ

 
ْطُهُر، أ

 
ْرٌق، أ يك  عي ل

يَّامي الَِّتي ُكْنتي 
 
الة  ق ْدر  األ ْن د ِعي الصَّ ل كي و 

ِلِّ  ِلي و ص  ا، ُثمَّ اْغت سي ي  فييه  ييضي  َت 

 

Bahwasanya Fatimah binti Abi Ḥubaisy 
bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alahi wa sallam- dengan berkata, 
“Sesungguhnya saya sedang istihadah, 
sehingga tidak suci; apakah saya harus 

meninggalkan salat?". Beliau menjawab, 
“Tidak, itu adalah darah penyakit. Namun 

tinggalkan salat sebanyak hari 
kebiasaanmu haid sebelum itu, kemudian 

mandilah dan kerjakan salat"! 

 :احلديث .519
نَّ -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َ
يبي : ))أ

َ
َمَة بينَْت أ  فَاطي

 َّ لَتي انلَِّبي
َ
َفَقالَْت:  -صىل اهلل عليه وسلم-ُحبَيٍْش: َسأ

الَة؟ َقاَل: ال، إنَّ  َدُع الصَّ
َ
فَأ

َ
ْطُهُر، أ

َ
ْستََحاُض فاَل أ

ُ
إِنِّ أ

يَّامي الَّيتي ُكنْتي 
َ
الةَ قَْدرَ األ ْن َديعي الصَّ ، َولَكي ْرق  َذليَك عي

يَها، ُثمَّ  نَي في َوايٍَة  حَتييضي ((. َويفي ري يلي وََصيلِّ اْغتَسي
ْقبَلَت احلَيَْضة: فَاتُْرِكي 

َ
))َولَيَْست بياحلَيَضة، َفإيَذا أ

َم  يلي َعنْك ادلَّ إيَذا َذَهَب قَْدرَُها فَاْغسي
يَها، فَ الة في الصَّ

.))  وََصيلِّ

** 

519. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, 

"Bahwasanya Fatimah binti Abi Ḥubaisy bertanya 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- dengan 

berkata, “Sesungguhnya saya sedang istihadah, 

sehingga tidak suci; apakah saya harus meninggalkan 

salat?". Beliau menjawab, “Tidak, itu adalah darah 

penyakit. Namun tinggalkan salat sebanyak hari 

kebiasaanmu haid sebelum itu, kemudian mandilah 

dan kerjakan salat!" Dalam riwayat lain; "Itu bukanlah 

darah haid, maka apabila datang masa haid, hendaklah 

kamu meninggalkan salat, dan apabila perkiraan masa 

haid telah berlalu, hendaklah kamu mandi dan 

mendirikan salat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

للنِب  -ريض اهلل عنها-ذكرت فاطمة بنت أيب ُحبَيْش 
أن دم االستحاضة يصيبها،  -صىل اهلل عليه وسلم-

فال ينقطع عنها، وسأتله هل ترتك الصالة ذللك؟ فقال 
: ال ترتيك الصالة؛ ألن -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

ادلم اذلي ترُتك ألجله الصالة، هو دم احليض. وهذا 
ليس دم حيض، إنما هو دم عرق  ادلم اذلي يصيبك،

منفجر. وإذا اكن األمر كما ذكرت من استمرار 
خروج ادلم يف أيام حيضتك املعتادة، ويف غريها، 
فاتريك الصالة أيام حيضك املعتادة فقط. فإذا 
انقضت، فاغتسيل واغسيل عنك ادلم، ثم صيّل، ولو 

 .اكن دم االستحاضة معك

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- memerintahkan 

kepada Ummu Habibah saat bertanya tentang masa 

istihadahnya yang tidak terputus agar ia mandi. Maka 

dia pun mandi setiap kali akan salat, bisa saja karena 

perintah Nabi -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- ini bersifat 

mutlak sehingga dia memahami bahwa mandi itu untuk 

setiap kali hendak salat, atau karena hal itu ia lakukan 

sebagai amalan sunah semata. 
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 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أستحاض : يأتيين ادلم يف غري وقته املعتاد •

 .فال أطهر : ال ينقطع ادلم •

 .ذلكي : خطاب للمرأة السائلة •

ْرق من عروق ادلم انفجر •  .عرق : عي

 .وقتهاأقبلت احليضة : جاء  •

 :فوائد احلديث
 .وجوب الغسل ىلع املستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها .1

 .حرص الصحابة ىلع العلم والفقه يف ادلين .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
ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -مكتبة الصحابة، اإلمارات ، 10فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عثيمني، ط
ه. صحيح ابلخاري، حتقيق:  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2عبد القادر األرناؤوط، ط األرناؤوط، مراجعة وتقديم:

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ار إحياء الرتاث العريب، بريوتفؤاد عبد ابلايق، د

   (3029) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ق ْت  ْخُزومييَّةي الَِّتي ْس   ُن الْم 
ْ
أ ُهْم ش  مَّ ه 

 
يْشاً أ نَّ قُر 

 
  أ

Bahwa orang-orang Quraisy dibuat risau 
oleh urusan seorang wanita dari kabilah 

Bani Makhzūm yang mencuri. 

 :احلديث .520
يَشُة عن  ُهم َشأن » -ريض اهلل عنها-اَعئ َهمَّ

َ
نَّ ُقَريْشا أ

َ
أ

قَْت، َفَقالُوا: َمْن يَُكلُِّم فيها  يَّة اليت  رَسَ الَمْخُزومي
؟، فقالوا: َوَمْن -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

بُّ رسول اهلل  صىل -جَيرَْتيئُ  عليه إال أسامة بن زيد حي
تَْشَفُع يفي َحدٍّ فَلَكََّمُه أسام -اهلل عليه وسلم

َ
ة، َفَقاَل: أ

ْهلََك 
َ
َما أ ْن ُحُدودي اهلل؟ ُثمَّ قَاَم َفاْخَتَطَب، فقال: إنَّ مي

ْن َقبْليُكْم أنهم اكنوا إذا رسق فيهم الرشيف  اذلين مي
َقاُموا عليه احلد، 

َ
تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيف أ

َقْت لَقَ  نَّ فاطمة بنت حممد رَسَ
َ
ْيُم اهلل: لَْو أ

َ
َطْعُت َوأ

رُي الَمتَاَع َوجَتَْحُدُه، »َويفي لَْفٍظ «.  يََدَها اكنت امرأة تَْستَعي
َمَر انلِب 

َ
َها -صىل اهلل عليه وسلم-فَأ  «.بيَقْطعي يَدي

** 

520. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, bahwa orang-orang 

Quraisy dibuat risau oleh urusan seorang wanita dari 

kabilah Bani Makhzūm yang mencuri. Mereka berkata, 

“Siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk memintakan 

keringanan hukuman baginya?”. Sebagian mereka 

berkata, “Siapa lagi yang berani melakukannya selain 

Usāmah bin Zaid, kesayangan Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-.” Maka Usamah berbicara dengan 

beliau, lalu beliau bersabda, “Apakah kamu akan 

memberikan rekomendasi keringanan hukuman 

terhadap orang yang melanggar hukum dari hukum-

hukum Allah?”. Kemudian beliau berdiri dan 

berkhutbah seraya bersabda, “Sesungguhnya faktor 

kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah karena 

jika ada orang yang terpandang diantara mereka 

mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya yang 

mencuri itu orang lemah di antara mereka, maka 

mereka menegakkan hukuman atas dirinya. Demi 

Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, 

niscaya kupotong tangannya.” Dalam redaksi lain 

disebutkan, “Dahulu ada seorang wanita meminjam 

barang (perhiasan), kemudian dia mengingkarinya. 

Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

supaya dipotong tangannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكنت امرأة من بين خمزوم تستعري املتاع من انلاس 
احتيااًل، ثم جتحده. فاستعارت مرًة ُحلييًا فجحدته، 

َد عندها، وبلغ أمرها انلِب  صىل اهلل عليه -فوُجي
بقطع يدها،  -تعاَل-فعزم ىلع تنفيذ حد اهلل  -وسلم

واكنت ذات رشف، ومن أرسة عريقة يف قريش. 
فاهتمت قريش بها وبهذا احلكم اذلي سينفذ فيها، 

صىل اهلل -وتشاوروا فيمن جيعلونه واسطة إَل انلِب 
يللكمه يف خالصها، فلم يروا أوىل من  -عليه وسلم

صىل اهلل -إنه املقرب املحبوب للنِب أسامة بن زيد، ف
صىل اهلل -، فلكمه أسامة. فغضب منه -عليه وسلم
"أتشفع يف حدٍّ  -منكراً عليه:  -وقال هل  -عليه وسلم

** 

Ada seorang wanita dari kabilah Bani Makhzūm yang 

meminjam barang perhiasan dari orang lain sebagai 

bentuk penipuan, lalu dia mengingkarinya. Suatu ketika 

wanita itu meminjam barang perhiasan, setelah itu ia 

mengingkari bahwa dia telah meminjamnya, namun 

ternyata perhiasan tersebut didapatkan ada pada 

dirinya. Perkara ini sampai kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan beliau hendak menegakkan 

hukum Allah -Ta'ālā- yaitu dengan memotong 

tangannya. Wanita tersebut adalah orang yang 

terhormat dan berasal dari keturunan bangsawan di 

kalangan kaum Quraisy. Maka kaum Quraisy pun 

disibukkan oleh perkara wanita tersebut beserta 

hukuman yang akan ditegakkan atas dirinya. Mereka 

lalu bermusyawarah untuk membahas tentang siapa 

yang akan mereka jadikan sebagai perantara agar 
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  الفقه وأصوهل < احلدود < حد الرسقة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا • ُهْم : َجلَب هلم َهمًّ َهمَّ

َ
 .أ

يَّةي : يه فاطمة بنت األسود بن عبد األسد، بنت أيخ أيب سلمة، وبنو خمزوم أحد أفخاذ قريش، وهم  • من أرشاف تلك القبيلة الرشيفة الَْمْخُزومي
 .فيسمونهم رحيانة قريش

َها •  .َمْن يَُكلُِّم؟ : أي َمْن يَْشَفُع فييَها بيرَتْكي َقْطعي يَدي

َساَمة •
ُ
ْن يَُكليمه إيالَّ أ

َ
يُع أ َساَمُة : وَمْن يَْستَطي

ُ
 َوَمْن جَيرَْتيُئ َعلَيْهي إالَّ أ

بُّ : أي حَمْبُوبيهي  •  .حي

 .انلَّاسفَاْختََطَب : َخَطَب  •

ني  وقََسم   • ْيُم اهلل : هذا يَمي
َ
 .َوأ

من حدود اهلل"؟ ثم قام خطيبا يف انلاس يلبني هلم 
خطورة مثل هذه الشفاعة اليت تعطل بها حدود اهلل، 

خربهم أن سبب وألن املوضوع يهم الكثري منهم، فأ
هالك من قبلنا يف دينهم ويف دنياهم: أنهم يقيمون 
احلدود ىلع الضعفاء والفقراء، ويرتكون األقوياء 
واألغنياء، فتعم فيهم الفوىض وينترش الرش والفساد، 

صىل اهلل -فيحق عليهم غضب اهلل وعقابه. ثم أقسم 
لو وقع هذا  -وهو الصادق املصدوق -عليه وسلم

أاعذها  -نساء العاملني ابنته فاطمة الفعل من سيدة
صىل اهلل -نلفذ فيها حكم اهلل تعاَل  -اهلل من ذلك
 .-عليه وسلم

berbicara kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

untuk meminta supaya dia dibebaskan. Mereka tidak 

mendapati orang yang paling tepat untuk urusan 

tersebut selain Usāmah bin Zaid sebab dia adalah 

orang yang dekat dan dicintai oleh Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Lalu Usāmah berbicara kepada Nabi, 

namun beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- malah 

sangat marah seraya bersabda, “Apakah kamu akan 

meminta grasi untuk orang yang melanggar hukum dari 

hukum-hukum Allah?”. Kemudian beliau berkhutbah di 

hadapan orang-orang untuk menjelaskan kepada 

mereka tentang bahayanya memberikan syafaat/grasi 

atau pengampunan seperti ini yang dapat menjadikan 

hukum-hukum Allah tidak ditegakkan dan juga karena 

persoalan ini menyita banyak perhatian mereka maka 

beliau memberitahukan kepada mereka bahwa salah 

satu faktor kebinasaan orang-orang sebelum kita 

dalam urusan agama dan dunia mereka adalah bahwa 

mereka menegakkan hukum atas orang-orang lemah 

dan fakir, namun tidak menegakkan hukum atas orang-

orang kuat dan kaya, sehingga hal itu membuat 

kericuhan/kekacauan di antara mereka serta membuat 

kejahatan dan kerusakan menyebar secara luas, 

sehingga akhirnya mereka ditimpa kemurkaan dan 

siksa Allah -Ta'ālā-. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersumpah -dan beliau adalah orang yang 

jujur dan terpercaya- bahwa jika perbuatan mencuri ini 

dilakukan oleh putrinya Fatimah yang merupakan 

penghulu wanita dunia -yang Allah telah lindungi dari 

perbuatan tersebut- maka sungguh beliau akan 

menegakkan hukum Allah -Ta'ālā- atas putrinya 

tersebut. 
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 :فوائد احلديث
لْطان .1 هي السُّ َفاَعةي يف احلَدِّ َبْعَد بُلُوغي  .امتينَاُع الشَّ

، َفيُْقَطع .2 اريقي َد الَْعارَية ُحْكُمهي ُحْكُم السَّ نَّ َجاحي
َ
 .أ

يع، يف األْحاَكمي واحلُ  .3 يف أو الوَضي ي نهم الغيين أو الَفقري، والرشَّ ، َسَواًء مي ، وفيما ُهْم ُمْشرَتُكوُن فييهي وُجوُب الَْعْدلي والُْمَساَواةي بنَْيَ انلَّاسي  .ُدودي

َياء سبب اهلالك وا .4 قْوي
َ
يليها يف َحقِّ اأْل َعَفاء وَتْعطي نَّ إيقَاَمَة احلُُدودي ىلَعَ الضُّ

َ
اَرْينأ َمار وَشَقاَوة ادلَّ  .دلَّ

يده .5 كي
ْ
يح احلقِّ وتَبيينه وتَأ َوضي  .َجَواُز الُْمبَالََغةي يفي الالكم، والتَّشبيُه واتلَّْمثيل، تلي

فاعة عند انلِب  .6 َسامة، إذ لم يروا أوىل منه للشَّ
َ
ثَة يفي َفتْ  -صىل اهلل عليه وسلم -َمنَْقبَة  ُكرْبَى ألي  .حي َمَكةوقَْد َوَقَعْت احلَادي

 .-صىل اهلل عليه وسلم-عند انلِب  -ريض اهلل عنها-عظيم مزنلة فاطمة  .7

 .تعظيم أمر املحاباة لألرشاف يف حقوق اهلل تعاَل .8

 .االعتبار بأحوال من مىض من األمم وال سيما من خالف أمر الشارع .9

 .دخول النساء مع الرجال يف حد الرسقة .10

 املراجع:املصادر و

، دار علماء السلف، 2ه. تأسيس األحاكم للنجيم، ط1381نصاري، ط دار الفكر بدمشق،  الطبعة األوىلاإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األ
، مكتبة 10ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط1414

لعبد الغين املقديس، دراسة  -صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426، مكتبة اتلابعني، القاهرة -الصحابة، اإلمارات 
ه. صحيح 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1، طابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص
 .ه1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (2955) 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-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:

مُ  ْعظ 
 
قةي أ د  يُّ الصَّ

 
نْت   أ

 
ق  و أ دَّ ْن ت ص 

 
ْجًرا؟ قال: أ

 
أ

، وال  ُل الغيىن  م 
ْ
ْقر  وت أ َْش  الف  يٌح، َت  حي يٌح ش  حي ص 

ا  ذ  تي احُللُْقوم  قُلْت  لفالٍن ك  ُتْمهيُل حىت إذا ب ل غ 
ا، وقد اكن لفالنٍ  ذ   ولفالٍن ك 

 

Sedekah apakah yang paling besar 
pahalanya? Beliau menjawab, "Kamu 

bersedekah pada saat kamu masih sehat, 
saat kamu kikir, saat kamu takut menjadi 

fakir, dan saat kamu berangan-angan 
menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-

nunda sedekah, hingga apabila nyawamu 
telah sampai di tenggorokan, kamu baru 

berkata, "Untuk si fulan sekian dan untuk 
fulan sekian, padahal harta itu telah 

(berpindah) menjadi hak si fulan (ahli 
waris)." 

 :احلديث .521
قال: جاء رجل إَل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فقال: يا رسول اهلل، أي  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
َق وأنت صحيح  »الصدقة أعظم أجًرا؟ قال:  أن تََصدَّ

، ختىش ا يح  ْل حىت إذا َشحي َمُل الغيىن، وال ُتْمهي
َ
لفقر وتَأ

بلغتي احلُلُْقوَم قلت: لفالن كذا ولفالن كذا، وقد 
 «.اكن لفالن

** 

521. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Ada 

seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bertanya, "Wahai 

Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar 

pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah 

pada saat kamu masih sehat, saat kamu kikir, saat 

kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-

angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-

nunda sedekah, hingga apabila nyawamu telah sampai 

di tenggorokan, kamu baru berkata, "Untuk si fulan 

sekian dan untuk fulan sekian, padahal harta itu telah 

(berpindah) menjadi hak si fulan (ahli waris)". 

 حيحص  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يسأهل   -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إَل انلِب 
أفضل الصدقة، فقال هل: أن تتصدق وأنت صحيح 
ابلدن شحيح انلفس، ختاف من الفقر إن طالت بك 
حياتك، وتطمع يف الغيىن؛ وال تؤخر الصدقة حىت إذا 
جاءك املوت وعلمت أنك خارج من ادلنيا قلت 

أو وصية، ولفالن كذا لفالن كذا من املال صدقة 
من املال صدقة أو وصية؛ وقد اكن املال لغريك اذلي 

 .يرثك

** 

Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk bertanya mengenai 

sedekah paling utama. Beliau bersabda kepada orang 

itu, "Kamu bersedekah pada saat badanmu sehat, 

jiwamu kikir, saat takut menjadi fakir jika usiamu 

panjang dan saat berangan-angan kaya. Janganlah 

engkau mengakhirkan sedekah hingga ketika kematian 

datang kepadamu dan engkau tahu bahwa engkau 

akan meninggalkan dunia, engkau katakan bahwa 

untuk si fulan sekian dari harta yang didapat sebagai 

sedekah atau wasiat. Untuk si fulan harta sekian 

sebagai sedekah atau wasiat. Padahal harta itu sudah 

menjadi milik orang lain yang mewarisimu. Syarah 

Riyadhish Shalihin, karya Ibnu Utsaimin, (2:29-30), 

Dalilul Falihin, (2: 52-53). 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َق : أصلها: تتصدق •  .تََصدَّ

 .الشح : ابلخل مع شدة احلرص •

 .ختىش : ختاف •

َمل : َتْطَمع •
ْ
 .تأ

 .بلغت احللقوم : أي: قاربت الروح بلوغ احللقوم •

 .احللقوم : جمرى انلفس •

 .قلت لفالن كذا : املراد: اإلقرار باحلقوق، أو الوصية، أو املرياث •

 .قد صار هل ذلك وقد اكن لفالن : •

ل : تؤخر •  .ُتْمهي

 :فوائد احلديث
صدقة الصحة أفضل من صدقة املرض؛ ألن الشح اغلب ىلع اإلنسان يف حال الصحة، فإذا سمح بها وتصدق دل ذلك ىلع صدق نيته وعظيم  .1

 .حمبته هلل تعاَل

 .الرتغيب يف املسارعة إَل اْلريات، وأداء الصدقات قبل نزول بوادر املوت باإلنسان .2

 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة:  -ني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. ديلل الفاحل -
بهجة انلاظرين رشح  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -م. 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

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

 .ه 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1لنووي، طل
   (4252) الرقم املوحد:
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لُوا اهلل 
 
، و اْسأ ُدوِّ اء  الْع  يق  نَّْوا ل ا انلَّاُس، ال ت ت م  يُّه 

 
أ

افيي ة     الْع 
Wahai manusia, janganlah kalain 

mengharapkan bertemu musuh! Mohonlah 
keselamatan kepada Allah! 

 :احلديث .522
نَّ رسول  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن أيب أوىف 

َ
أ

يَّامه اليت لَِقي   -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل
َ
يفي َبْعض أ

فيها العدو انتظر، حىت إذا َمالَتي الشمس قام فييهم، 
يُّها انلاس، ال َتتََمنَّْوا لي »فقال: 

َ
لوا اهلل أ

َ
، َواْسأ َقاء الَْعُدوِّ

نَّ اجْلَنَّة 
َ
ُوا، َواعلموا أ يتموهم فَاْصربي الْعافية َفإيذا لَقي

يوف ُثمَّ َقال انلَِّبي صىل اهلل عليه  الل السُّ حتت ظي
حاب، وَهازم  َل الْكتاب، َوجُمْريَي السَّ وسلم: امهللَّ ُمزني

مهم، َوانرُصنا علَيهم ْحزاب: اْهزي
َ
 «.األ

** 

522. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abi Aufa -raḍiyallāhu 'anhu-, 

bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam sebuah pertempurannya saat hendak bertemu 

musuh, beliau menunggu hingga matahari condong 

lalu berdiri di tengah-tengah para sahabat. Beliau 

bersabda, "Wahai manusia, janganlah kalian 

mengharapkan bertemu musuh! Mohonlah 

keselamatan kepada Allah! Jika kalian telah bertemu 

musuh maka bersabarlah, dan ketahuilah bahwa Surga 

itu di bawah bayangan kilatan pedang." Selanjutnya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Ya Allah, 

Yang menurunkan Kitab, Yang menjalankan awan, 

Yang mengalahkan pasukan! Kalahkanlah mereka dan 

tolonglah kami melawan mereka"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنه-حايب خيرب عبد اهلل بن أيب أوىف الص
لِق العدو يف بعض  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

أيامه فانتظر ولم يبدأ بالقتال إال بعد أن زالت 
واملعتاد أن -الشمس، وملا زالت الشمس قام فيهم 

قام فيهم خطيباً فنهاهم  -يكون ذلك بعد الصالة
عن تمين لقاء العدو ملا فيه من اإلعجاب بانلفس، 

وا اهلل العافية، ثم قال: فإذا لقيتموهم وأن يسأل
فاصربوا. أي إن حقق اهلل ذلك وابتليتم بلقاء العدو 
فاصربوا عند ذلك واتركوا اجلزع، واعلموا أن لكم 
إحدى احلسنيني إما أن ينرصكم اهلل ىلع عدوكم 
وتكون لكم الغلبة، وجيمع اهلل لكم بني قهر 

ا أن تُغلبوا بعد العدو يف ادلنيا واثلواب يف اآلخرة، وإم
أن بذتلم املجهود يف اجلهاد فيكون لكم اثلواب 
األخروي، أما قوهل: واعلموا أن اجلنة حتت ظالل 
السيوف. فمعناه أن اجلهاد يؤدي إَل اجلنة ن ثم داع 

ربه برشعه املزنل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
وقدرته الاكملة أن ينرص املسلمني ىلع عدوهم وباهلل 

 .فيقاتلو

** 

Abdullah bin Abi Aufa -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa dalam sebuah pertempuran, Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- hendak bertemu musuh lalu beliau 

menunggu, namun pertempuran tidak dimulai 

melainkan setelah matahari condong. Setelah matahari 

condong, beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat 

-biasanya dilakukan setelah salat- sambil berkhutbah 

melarang mereka untuk mengharapkan bertemu 

musuh, karena hal itu termasuk kesombongan, dan 

hendaknya mereka memohon keselamatan kepada 

Allah. Selanjutnya beliau bersabda, "Jika kalian telah 

bertemu musuh maka bersabarlah," yakni, jika Allah 

mewujudkan hal tersebut dan kalian diuji dengan 

bertemu musuh maka bersabarlah dan janganlah 

cemas serta ingatlah bahwa bagi kalian dua kebaikan; 

baik Allah menolong kalian terhadap musuh dan kalian 

mendapatkan kemenangan sehingga Allah 

menghimpun untuk kalian antara keberhasilan 

mengalahkan musuh di dunia dan pahala di akhirat; 

ataupun kalian dikalahkan setelah kalian mencurahkan 

segenap usaha dalam jihad sehingga bagi kalian 

pahala akhirat. Adapun sabdanya, "Dan ketahuilah 

bahwa Surga itu di bawah bayangan pedang." Artinya 

bahwa jihad menghantarkan ke Surga. Setelah itu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa kepada 

Rabb-nya dengan syariat yang diturunkan dan 

kekuasaan-Nya yang sempurna agar menolong kaum 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < آداب اجلهاد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-َعبُْد اهللي بُن أيب أوىف  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يف بعض أيامه : يف بعض غزواته •

 .مالت الشمس : زالت عن وسط السماء •

 .مرال تتمنوا لقاء العدو : ال تتمنوا القتال؛ ألن املرء ال يعلم ما يؤول إيله األ •

 .حتت ظالل السيوف : يف حضور املعركة وقتال الكفار وجهادهم يف سبيل اهلل •

 .مزنل الكتاب : مزنل القرآن •

 .وجمري السحاب : حمرك ومسري الغيوم، بقدرته سبحانه وفيه إيشارة إَل رسعة جريه •

 .هازم األحزاب : املجتمعون من أهل الكفر •

 :فوائد احلديث
 .أول انلهار، وإال بعد الزوالاختيار الوقت املناسب للقتال، فإما أن يكون  .1

 .كراهية تَمينِّ قتال األعداء؛ لعواقبه الوخيمة، كـ: اجلهل بعاقبة األمر؛ ملا فيه من الغرور وقلة احلزم اجلالب للخذالن واهلزيمة .2

 .سؤال العافية، ويه شاملة لعافية ادلين وادلنيا واألبدان .3

 .الصرب عند لقاء العدو، ألنه السبب األكرب يف الظفر واالنتصار .4

 .فضيلة اجلهاد، وأنه سبب قريب يف دخول اجلنة .5

 .ادلاعء بهذه ادلعوات املناسبات، عند لقاء األعداء، كما اكن انلِب صىل اهلل عليه وسلم يفعله .6

 ."اهزمهمادلاعء بصفات اهلل اليت تناسب طلب ادلايع، لقوهل: "وهازم األحزاب،  .7

 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 صىل اهلل عليه وسلم عمدة األحاكم من الكم خري األنا -ه.  1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة 2لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
، دار الفكر، 1األنصاري، ط اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل -ه 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط - ـه 1408قرطبة، 
، مكتبة 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حالق، ط -ه 1381دمشق، 

العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح  اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق: عبد - ـه  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -الصحابة، األمارات 
االستذاكر البن عبد الرب، حتقيق سالم حممد عطا، حممد  -م.  1997 - ـه 1417دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

 .بريوت -دار الكتب العلمية  -باركفوري حتفة األحوذي للم -. 2000 - 1421بريوت، الطبعة: األوىل،  -يلع معوض، دار الكتب العلمية 
   (2953) الرقم املوحد:

muslimin mengalahkan musuhnya. Hanya kepada 

Allah kita memohon taufik. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ْرُت : أمرين اهلل، واألمر: طلب ال • مي

ُ
 .فعل ممن هو أىلع من املأمورأ

ْعُظم : مجع عظم •
َ
 .أ

 .اجْلَبَْهة : أىلع الوجه •

وأشار بيده إَل أنفه : ولم يقل واألنف إشارة إَل أنه ليس عضوا مستقال بل تابع للجبهة؛ ألنهما عظم واحد، ولكن ال بد من السجود  •
 .عليهما

 .وايلدين : الكفني •

 .أطراف القدمني : أصابع القدمني •

 :فوائد احلديث
وإظهار لذلل  -تعاَل-لسجود ىلع هذه األعضاء السبعة مجيعها، ويف السجود ىلع هذه األعضاء أداء لواجب السجود، وتعظيم هلل وجوب ا .1

 .واملسكنة بني يديه

 .أن األنف تابع للجبهة، وهو متمم للسجود؛ وعليه فال تكيف اجلبهة بدونه .2

ْعُظم
 
ميْرُت أن أسجد  ىلع سبعةي أ

ُ
 Aku diperintahkan untuk sujud di atas  أ

tujuh organ tubuh. 

 :احلديث .523
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن َعبَّاٍس 

ْسُجَد »: - اهلل عليه وسلمصىل-رسول اهلل 
َ
ْرُت أن أ مي

ُ
أ

ْعُظٍم: ىلع اجْلَبَْهةي 
َ
 -وأشار بيده إَل أنفه-ىلع َسبَْعةي أ

ْكبَتَنْيي ، وأطراف القدمني  «.وايلدين، والرُّ

** 

523. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh 

organ tubuh: dahi -dan beliau menunjuk dengan 

tangannya ke hidungnya-, dua telapak tangan, dua 

lutut dan kedua ujung jari-jari kaki". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-نبيه حممًدا  -تعاَل-اهلل أمر 
أن يسجد هل ىلع سبعة أعضاء، يه أرشف أعضاء 
ابلدن وأفضلها؛ يلكون ذهل وعبادته هلل، وقد أمجلها 

، ثم فصلها يلكون أبلغ -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
يف حفظها وأشوق يف تلقيها: األوىل منها: اجلبهة مع 

ايلدان، يبارش األرض منهما  األنف. واثلاِن واثلالث:
بطونهما. والرابع واْلامس: الركبتان. والسادس 
والسابع: أطراف القدمني، موجًها أصابعهما حنو 

 .القبلة

** 

Allah -Ta'ālā- memerintahkan kepada Nabi-Nya 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk sujud di 

atas tujuh organ, yaitu organ tubuh yang paling mulia 

dan utama agar ketundukan dan ibadahnya hanya 

untuk Allah. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyebutkannya secara global lalu merincinya agar 

mudah dihafal dan menarik untuk diterima. Pertama: 

dahi beserta hidung. Kedua dan ketiga: dua telapak 

tangan, dengan cara bagian dalam telapak tangan 

menyentuh tanah secara langsung. Keempat dan 

kelima: dua lutut. Keenam dan ketujuh: kedua ujung 

jari-jari kaki dengan menghadapkan jari-jari itu ke arah 

kiblat. 
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 املراجع:املصادر و

لبسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن ا
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

يق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتق
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423بريوت، الطبعة: 
   (3230) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < حكم الطالقا اتلصنيف:

 .رواه أبوداود وابن ماجه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أبغض : اسم تفضيل، بمعىن أشد كراهة •

 :فوائد احلديث
 .الغرض من انلاكح ابلقاء وادلوام، وبناء بيت الزوجية، وتكوين األرسة اليت نواتها الزوجان .1

 .ن الطالق مباح وحالل لكن اهلل يبغضه وال حيبه لكنه أبيح للحاجةأ .2

 .الطالق هدم هلذا بيت الزوجية، ونقض دلاعئمه، وإزالة ملعامله .3

 الطالق إبطال ملصالح انلاكح املتعددة؛ من تكوين األرسة، وحصول األوالد، وتكثري سواد املسلمني، ويسبب العداوة وابلغضاء بني الزوجني .4
 .وأرسهما

 الطالق ال يكون حممودا، وال تربز حكمة رشع اهلل فيه، إال حينما تسوء العرشة الزوجية، وتفقد املحبة واملودة، ويكرث الشقاق واْلالف، .5
 .ويصعب اتلفاهم واتلالؤم، وال يمكن االجتماع؛ فحينئذ يكون الطالق رمحة، ويكون اتلفرق نعمة

 .، ودلت عليه أدلة أخرى-سبحانه-هو بغض يليق ِبالهل ويه ابلغض، و -تعاَل-إثبات صفة من صفات اهلل  .6

 Perkara halal yang paling Allah benci  الطالق -تعاَل-أبغض احلالل إَل اهلل 
adalah perceraian 

 :احلديث .524
صىل اهلل -عن انلِب  -عن ابن عمر ريض اهلل عنه

أبغض احلالل إَل اهلل تعاَل »قال:  -عليه وسلم
 .«الطالق

** 

524. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Perkara halal yang 

paling Allah benci adalah perceraian." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

أصله  أن الطالق وإن اكن -إن صح-أفاد احلديث 
مباًحا؛ الحتياج انلاس إيله عند تعذر العرشة، إال أنه 

وغري حمبوب، ملا يرتتب  -تعاَل-مبغوض عند اهلل 
عليه من مفاسد وأرضار يف حق الزوجني واألوالد، 
ووصف الطالق باحلل ال ينيف عنه الكراهة، فقد 

شيئا لكنه ال حيبه ملا فيه من  -تعاَل-حيل اهلل 
قاصد الرشيعة، فقصد الرشع من األرضار املنافية مل

انلاكح استدامته واحلفاظ ىلع األرس وإجناب اذلرية، 
 .والطالق يؤدي إَل إعدام ذلك

** 

Hadis tersebut -jika sahih- memberikan faedah bahwa 

perceraian meskipun hukum asalnya mubah karena 

dibutuhkan manusia dalam kehidupan suami istri yang 

dilanda masalah, namun perceraian itu dibenci di sisi 

Allah dan tidak dicintai-Nya, karena akibat yang 

ditimbulkan berupa berbagai mafsadat dan mudarat 

terhadap hak kedua pasangan suami istri dan anak-

anak. Penyifatan perceraian dengan kehalalan tidak 

menafikan darinya kemakruhan. Terkadang Allah 

menghalalkan sesuatu akan tetapi Dia tidak 

mencintainya karena padanya terdapat banyak 

kemudaratan yang dapat menafikan tujuan-tujuan 

syar'i. Sebab, tujuan syariat dari pernikahan adalah 

terciptanya kelanggengan (kerukunan) dan menjaga 

keluarga serta melahirkan anak keturunan, sedangkan 

talak (perceraian) mengantarkan pada kehancuran hal 

tersebut. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

46 
 

 املراجع:املصادر و

بريوت. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء  -حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا  -سنن أيب داود 
. 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-تأيلف عبد اهلل الفوزان فيصل عيىس ابلايب احللِب. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: -الكتب العربية 

َسة،: الطبعة– املكرمة مكة –مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام  بفقه اإلملام تسهيل. م 2003 - ـه 1423 اْلامي
مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام  -ية عبد السالم السليمان عنا -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث

. إرواء الغليل يف 1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني 
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –املكتب اإلساليم  -بلاِن، إرشاف: زهري الشاويش ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األ

   (58136) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

47 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

برجل قد  -صىل اهلل عليه وسلم-أِت انلِب 
  «.ارضبوه»َشب مخًرا، قال: 

Seorang lelaki pemabuk dibawa kepada 
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Beliau bersabda, "Pukullah dia"! 

 :احلديث .525
ِتي انلِب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ُ
صىل -قال: أ

برجل قد رَشيب مخرا، قال:  -اهلل عليه وسلم
قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، «.  ارضبوه»

والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انرصف، قال 
ال تقولوا هكذا، ال »، قال: بعض القوم: أخزاك اهلل

ينُوا عليه الشيطان  «.تُعي

** 

525. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Seorang lelaki peminum khamar dibawa ke hadapan 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau 

bersabda, "Pukullah dia!" Abu Hurairah berkata, "Di 

antara kami ada yang memukul dengan tangannya, 

ada yang memukul dengan sandalnya, dan ada yang 

memukul dengan pakaiannya. Setelah orang itu pergi, 

seseorang dari kaum berkata, "Semoga Allah 

menghinakanmu!" Nabi bersabda, "Janganlah kalian 

mengatakan demikian! Janganlah kalian membantu 

setan terhadap (penyimpangan) orang itu".! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل تعاَل عنهم-معىن احلديث: أن الصحابة 
قد  برجل -صىل اهلل عليه وسلم-جاءوا إَل انلِب 

 -صىل اهلل عليه وسلم-رشب اْلمر، فأمر انلِب 
بَضبه فَضبه الصحابة، فبعضهم رضبه بيده دون 
استعمال أداة أخرى من أدوات الَضب، ومنهم 
الضارب بنعله وهذا من اتلنكيل به ومنهم الضارب 
بثوبه، ولم يستعملوا السوط اذلي هو أداة احلد يف 

رجاًل فَضبه الَضب، وجاء يف رواية أنه أمر عرشين 
لك رجل جدلتني باجلريد وانلعال، وهذا يفرس أن 
اجلدل أربعني، وما جاء عن اْللفاء الراشدين من 
زيادة ىلع ذلك فهو تعزير راجع لإلمام. ثم ملا فرغ 
انلاس من رضبه، داع عليه بعضهم بقوهل : " أخزاك 
اهلل" أي داع عليه باْلزي، وهو اذلل واملهانة 

صىل اهلل عليه -س، فقال انلِب والفضيحة بني انلا
: "ال تقولوا هل هكذا ال تعينوا عليه الشيطان"؛ -وسلم

ألنهم إذا دعوا عليه باْلزي ربما استجيب هلم، فبلغ 
الشيطان مأربه، ونال مقصده ومطلبه، وحىت ال ينفر 

 .العايص وقد حد

** 

Makna hadis: Bahwa para sahabat -raḍiyallāhu Ta'ālā 

'anhum- mendatangi Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dengan membawa seorang lelaki 

yang sudah minum arak. Lantas Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan para 

sahabat untuk memukul orang itu. Para sahabat pun 

memukulnya. Sebagian ada yang memukul dengan 

tangannya tanpa menggunakan alat-alat pukul. Ada 

juga yang memukul dengan sandal dan ini adalah 

bentuk penghinaan untuk orang tersebut. Ada juga 

yang memukul dengan pakaiannya. Mereka tidak 

menggunakan cemeti/cambuk yang merupakan alat 

pukul dalam menegakkan hukuman. Disebutkan dalam 

sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan dua puluh 

orang untuk memukulnya, setiap orang memukulnya 

sebanyak dua kali dengan pelepah kurma dan sandal. 

Ini menandakan bahwa cambukan itu sebanyak empat 

puluh kali. Riwayat yang bersumber dari para Khalifah 

ar-Rasyidin terkait adanya tambahan maka itu 

merupakan bentuk ta'zir (hukuman tambahan) yang 

ditetapkan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya 

setelah orang-orang selasai memukul, sebagian 

mereka mengucapkan doa, "Semoga Allah 

menghinakamu" yakni, mendoakan keburukan 

untuknya. Yaitu, kehinaan, kedinaan dan aib di tengah-

tengah manusia. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Janganlah kalian mengatakan 

seperti itu kepadanya, jangan kalian membantu setan 

dalam menyesatkannya!" Sebab jika begitu, bisa jadi 

doa tadi dikabulkan lalu setan pun riang, karena 
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  الفقه وأصوهل < احلدود < حد اْلمر اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أخزاك اهلل : أهانك وأذلك •

 :فوائد احلديث
 .حد شارب اْلمر بالَضب بايلد وأطراف اثلوب واجلريد وانلعالحصول  .1

 .احلدود زواجر جوابر فمن أقيم عليه احلد اكن كفارة هل .2

 .يف توجيه العصاة بعدم تعيريهم أو سبهم، مما جيعل ذلك أدىع إَل استجالبهم إَل ترك املعايص -صىل اهلل عليه وسلم-أسلوب انلِب  .3

 .ا للشيطان ىلع أخيه املسلم إذا فرط يف حق من احلقوقال ينبيغ للمسلم أن يكون عون .4

 .ىلع املسلمني أن حيرصوا ىلع رد العصاة إَل جانب احلق و الصواب .5

 .مرتكب الكبرية ال يكفر بها ثلبوت انليه عن لعنه، واألمر بادلاعء هل .6

ية، ونسأل فيه ديلل ىلع أن اإلنسان إذا فعل ذنبا وعوقب عليه يف ادلنيا، فإنه ال جيوز نلا أن ندعو عليه باْلزي والعار، بل نسأل اهلل هل اهلدا .7
 .اهلل هل املغفرة

 .فيه حتريم رشب اْلمر وأن من رشبها عوقب .8

 .فيه الرفع إَل ويل األمر إذا اقتىض األمر ذلك .9

 .امة احلد علية باتلوفيق وانلجاة من اْلذالنادلاعء للعايص بعد إق .10

 املراجع:املصادر و

كنوز رياض  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
ياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، رشح ر -ه. 1430الصاحلني، محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافِع، حتقيق خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرابعة،  -ه. 1426الرياض، 
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،  -ه. 1418بن اجلوزي، الطبعة األوىل، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلالِل، دار ا -ه. 1425

 .ه1407تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، 
   (3262) الرقم املوحد:

tercapai maksud dan citanya. Juga agar pelaku 

maksiat tidak menjauh (dari kaum muslimin) padahal 

telah ditegakkan hukum baginya. 
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يف  -ريض اهلل عنه-أِت عبد اهلل بن مسعود 
رأة ولم يفرض هلا، فتويف قبل أن رجل تزوج ام

يدخل بها، فقال عبد اهلل: سلوا هل جتدون فيها 
يعِّن -أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرْحن، ما جند فيها 

 قال: أقول برأيي فإن اكن صوابا فمن اهلل -أثًرا

 

Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- 
pernah dibawa kepadanya seorang lelaki 

yang menikahi seorang perempuan dan dia 
belum menyebutkan jumlah mahar 

untuknya. Lantas lelaki itu meninggal 
dunia sebelum menggauli istrinya. 

Abdullah berkata, "Tanyakanlah, apakah 
kalian menemukan bekas padanya?" 
Orang-orang menjawab, "Wahai Abu 

Abdirrahman, kami tidak menemukan -
yakni bekas- padanya." Abdullah berkata, 

"Aku katakan menurut pendapatku, jika itu 
benar maka dari Allah". 

 :احلديث .526
َ عبد اهلل يف رجل تَزوَج  ِتي

ُ
عن علقمة، واألسود، قاال: أ

امرأة ولم يَفرض هلا، فتُويف قبل أن يَدخل بها، فقال 
ن فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد عبد اهلل: َسلُوا هل جتدو

قال: أقول برأيي فإن  -يعين أثرا  -الرمحن، ما جند فيها 
هلا كَمْهري نسائها، ال َوْكَس وال »اكن صوابا فمن اهلل، 

ة دَّ ، فقام رجل، من «َشَطَط، وهلا املرياث، وعليها العي
أشجع، فقال: يف مثل هذا قىض رسول اهلل صىل اهلل 

ٍق عليه وسلم فينا، يف  امرأة يقال هلا بيْرَوع بنت َواشي
فقىض هلا »تزوجت رجال، فمات قبل أن يَدخل بها، 

ثل َصداق نسائها،  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بمي
ة دَّ .« وهلا املرياث، وعليها العي  فرفع عبد اهلل يَديْهي وكربَّ

** 

526. Hadis: 

Dari 'Alqamah dan al-Aswad, keduanya berkata, "Ada 

seorang laki-laki yang dibawa ke hadapan Abdullah, 

laki-laki itu telah menikahi seorang perempuan dan dia 

belum menentukan jumlah mahar untuknya. Lantas 

lelaki itu meninggal dunia sebelum menggauli istrinya. 

Abdullah berkata, "Tanyakanlah, apakah kalian 

menemukan bekas padanya?" Orang-orang 

menjawab, "Wahai Abu Abdirrahman, kami tidak 

menemukan -yakni bekas -padanya." Abdullah 

berkata, "Aku katakan menurut pendapatku, jika benar 

maka itu dari Allah. Baginya mahar seperti para 

saudari-saudarinya tidak kurang dan tidak lebih. Ia juga 

berhak atas warisan dan wajib menjalani masa idah." 

Lantas seorang lelaki dari suku Asyja' berdiri lalu 

berkata, "Dalam peristiwa seperti ini Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah menetapkan seperti 

itu pada kami. Yaitu mengenai seorang wanita 

bernama Birwa' binti Wāsyiq yang menikah dengan 

seorang laki-laki lalu ia meninggal dunia sebelum 

menggaulinya. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menetapkan baginya mahar seperti mahar 

saudari-saudarinya dan ia mendapatkan warisan, serta 

wajib menjalani masa idah." Kemudian Abdullah 

mengangkat kedua tangannya dan bertakbir". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ث ىلع أن املرأة تستحق بموت زوجها بعد دل احلدي
العقد قبل فرض الصداق مجيع املهر، وإن لم يقع منه 

أي لم -دخول وال خلوة, وإن اكنت لم يسمَّ هلا مهر 
فلها مهر مثلها من قراباتها, ودل احلديث أيضا  -حيدد

ة بما أنَّه قد حصل عقد انلاكح، فإذا  دَّ أن َعليها العي

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita berhak 

mendapatkan seluruh maharnya dengan kematian 

suaminya setelah akad sebelum ditentukan jumlah 

maharnya, meskipun belum terjadi hubungan suami 

istri dan berduaan, juga meskipun suami tidak 

menyebutkan mahar untuk istrinya -yakni, tidak 

menetapkan batasannya- maka bagi wanita itu mahar 
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  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < الصداق اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي والنساِئ وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

ْسوَدي بن يزيد انلخِع  اتلخريج:
َ
  -رمحه اهلل-َعلَْقَمَة بن قيس انلخِع  -رمحه اهلل-األ

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
م نفسه مهًرا معنّي املقدار •  .لم َيْفريض هلا : لم يُلزي

 .ال وكس : بفتح الواو، فسكون الاكف، ثم سني مهملة، أي: ال نقصان، واملعىن: ال ينقص عن مهر نسائها •

 .بزيادة مهرها ىلع نسائها شطط : الشطط: اجلَور والظلم، أي: ال جيار ىلع الزوج •

 .فمات قبل أن يدخل بها : مات قبل أن جيامعها •

 .بمثل صداق نسائها : أقاربها من النساء  كأختها وعمتها، وينظر إَل من هو مثلها يف دينها وعقلها وحنو ذلك •

 :فوائد احلديث
، وذلك يف حالة موت الزوج وإن لم يدخل بها وال خ .1 ال بها، وإذا لم حيدد املهر فاذلي تستحقه مهر أن املرأة تستحق كمال املهر وإن لم يُسمَّ

 .املثل

لُّ بصحة انلاكح؛ فإنَّه يصح ولو لم يسم .2  .أنَّ عدم ذكر املهر يف العقد أو قبله، ال خُيي

 .أنَّه البد من وجود الصداق يف انلاكح، وأنَّ عدم ذكره ال جيعل عقد انلاكح عقد تربع ال عوض فيه .3

 .ولم يدخل بها ولم يَفريض هلا صداقًا فيجب هلا مهر املثل، وجتب عليها العّدة. وأنها ترث من زوجها ذلك أن املرأة اليت مات عنها زوجها .4

 .من الورع، حيث امتنع عن الفتوى بال نّص  -ريض اَللَّ عنه-ما اكن عليه ابن مسعود  .5

 .لشيطان، وال يُنسب إَل الشارع، فينبيغ الشكر عليه، وأن خطأه من تلبيس ا-تعاَل-أن إصابة احلّق توفيق  من اَللَّ  .6

 .أن املجتهد إذا أخطأ ال لوم عليه، بل يُعذر يف ذلك، حيث إن هل أجًرا باجتهاده .7

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي, ت:حممد فؤاد عبد ابلايق , مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة: اثلانية،  -سنن أيب داود , ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية   -
سنن للنساِئ, حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب املطبواعت  -ابن ماجه، ت: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية  سنن - ـه  1395

د صحيح أيب داو -م  2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -  1406اإلسالمية الطبعة: اثلانية، 
ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة  - ـه  1423األم لألبلاِن , مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  - يُح األحاَكمي مي توضي

َسة،  اململكة العربية  -ياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر. دار القبس للنرش واتلوزيع، الر -م  2003 - ـه 1423املكّرمة.الطبعة: اْلامي
نيل  -لإلثيويب, دار آل بروم , الطبعة: األوىل « ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النساِئ املسىم  -م  2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل، 

م رشح بلوغ املرام للَمغرييب, ت: يلع بن عبد اهلل ابلدُر اتلما - ـه1413األوطار للشواكِن , ت: عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث، الطبعة: األوىل، 
مجع وترتيب: أمحد بن  -: اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -املجموعة األوىل - ـهفتاوى اللجنة ادلائمة  1428الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل 

 .عبد الرزاق ادلويش
   (58106) الرقم املوحد:

دة الوفاة واإلحداد، ولو لم تويف زوجها، فعليها ع
حيصل دخول وال خلوة, كما أنها ترث منه؛ ألنَّها 

 .زوجة بعصمة زوجها

seperti yang diperoleh para wanita kerabatnya. Hadis 

ini juga menunjukkan bahwa wanita tersebut wajib 

menjalani masa idah karena telah berlangsung akad 

nikah. Jika suaminya wafat maka ia wajib menjalani 

idah wafat dan masa berkabung meskipun belum 

melakukan hubungan badan dan berduaan, 

sebagaimana dia juga berhak mendapatkan warisan 

dari suaminya karena dia merupakan istri dalam 

perlindungan suaminya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

وهو يف ُقبٍَّة  -صىل اهلل عليه وسلم-أتيت انلِب 
هل ْحراء من أدم، فخرج بالل بوضوء فمن ناضح 

 ونائل
 

Aku pernah datang kepada Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- saat beliau berada di 
kemahnya yang berwarna merah dan 
terbuat dari kulit. Lantas Bilal keluar 

dengan membawa sisa air wudu beliau. 
Dari sisa air itu ada orang yang 

mendapatkannya dan ada pula yang hanya 
mendapat percikannya saja. 

 :احلديث .527
ِّ عن أيب ُجَحيَْفَة َوْهبي بْ  َواِئي ي السُّ ريض اهلل -ني َعبْدي اَللَّ

َّ »قال:  -عنه تَيُت انلَِبي
َ
وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

َدٍم، قال: فََخَرج بياَلل بيوَُضوٍء، 
َ
ن أ يف ُقبٍَّة هَلُ مَحَراَء مي

 َّ ٍح ونَائيٍل، قال: فََخَرَج انلِبي صىل اهلل عليه -فمن نَاضي
  -وسلم

َ
، عليه ُحلَّة  مَحَراُء، َكأ نُظُر إَل َبيَاضي َساقَيهي

َ
ِنِّ أ

ن بياَلل، قال: َفَجَعلَُت أتَتَبَُّع فَاُه َهُهنَا 
ذَّ
َ
أ وأ قال: َفتَوَضَّ

الة؛ يحَّ ىلَعَ  ماال: يَحَّ ىلع الصَّ ينا وشي وَهُهنَا، يقول يمي
َم وصىل الُظهَر  ة ، َفتََقدَّ الَفاَلح. ُثمَّ َرَكَزت هَلُ َعزَنَ

يلِّ َركَعتَني َحىتَّ رََجَع إيَل َركَعتَني، ُثمَّ لَم  يَزَل يُصي
ينَة  «.الَمدي

** 

527. Hadis: 

Dari Abu Juḥaifah Wahb bin Abdillah As-Suwā`iyyi -

raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku pernah mendatangi 

Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- saat beliau berada 

di kemahnya yang berwarna merah dan terbuat dari 

kulit. Lantas Bilal keluar dengan membawa sisa air 

wudu beliau. Dari sisa air itu ada orang yang 

mendapatkannya dan ada pula yang hanya mendapat 

percikannya saja." Abu Juḥaifah meneruskan, "Lantas 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar dengan 

mengenakan pakaian merah, seolah-olah aku masih 

dapat melihat kedua betisnya yang putih, lalu beliau 

berwudu dan Bilal mengumandangkan azan." Abu 

Juḥaifah meneruskan, "Lantas aku mengikuti (gerakan) 

mulut Bilal ke sana ke mari. Dia berseru ke kanan dan 

ke kiri dengan mengucapkan, "Hayya 'alaṣ ṣalāh 

(marilah kita salat)" dan "Hayya 'alal falāḥ (marilah 

menuju kemenangan)". Selanjutnya satu tongkat besi 

ditancapkan untuk beliau. Beliau pun maju dan 

melaksanakan salat Zuhur dua rakaat. Beliau terus 

melaksanakan salat dua rakaat sampai kembali ke 

Madinah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نازاًل يف األبطح يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
صىل اهلل -أىلع مكة، فخرج بالل بفضل وضوء انلِب 

اس يتربكون به، وأذن بالل. ، وجعل انل-عليه وسلم
قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فم بالل، وهو يلتفت 
يمينًا وشمااًل عند قوهل: "يح ىلع الصالة يح ىلع 
الفالح" ليسمع انلاس حيث إن اجلملتني حث ىلع 

صىل اهلل عليه -امليجء إَل الصالة، ثم ُركيَزت للنِب 
ىل رمح قصرية تلكون سرتة هل يف صالته، فص -وسلم

الظهر ركعتني، ثم لم يزل يصيل الرباعية ركعتني حىت 
 .رجع إَل املدينة، لكونه مسافًرا

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- singgah di al-Abthah 

(tanah lapang) di bagian atas Makkah. Lantas Bilal 

keluar dengan membawa sisa wudu Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan orang-orang pun mencari 

keberkahan dengan air itu. Bilal mengumandangkan 

azan. Abu Juhaifah berkata, "Selanjutnya aku 

mengikuti (gerakan) mulut Bilal ketika dia menengok ke 

kanan dan ke kiri saat mengucapkan, "Hayya 'alaṣ 

ṣalāh (marilah kita salat)" dan "Hayya 'alal falāḥ 

(marilah menuju kemenangan)," agar orang-orang 

mendengar. Sebab, kedua kalimat itu menyerukan 

untuk datang melaksanakan salat. Setelah itu satu 

tombak pendek ditancapkan supaya menjadi sutrah 

(tabir) bagi beliau dalam salatnya. Beliau pun 

melaksanakan salat Zuhur dua rakaat. Setelah itu 
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 الة < األذان واإلقامةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الص اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < بلاسه صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

واِئ  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-أبو ُجحيفة وَْهُب بن عبد اهلل السُّ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َدٍم : األدم اجلدل املدبوغ، والقبة  •

َ
ن أ  .يه اْليمةُقبَّة هَلُ مَحَراَء مي

 .بيوَُضوٍء : يعين املاء •

 .ُحلَّة  : ال تكون إال من ثوبني، إزار ورداء أو غريهما وتكون ثوبا هل بطانة •

ٍح ونَائيٍل : انلضح: الرش، واملراد هنا األخذ من املاء اذلي توضأ به انلِب صىل اهلل عليه وسلم للتربك. وانلائل: اآلخذ مم • ن أخذ من فمن نَاضي
 .لصالة والسالموضوئه عليه ا

 .أتَتَبَُّع فَاُه َهُهنَا وَهُهنَا : ظرفا ماكن، واملراد يلتفت جهة ايلمني وجهة الشمال يلبلغ من حوهل •

ة  : رمح قصري، يف طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال هلا: زج •  .َعزَنَ

 .يحَّ : أقبلوا •

 .الَفاَلح : الفوز باملطلوب وانلجاة من املرهوب •

يلِّ َركَعتنَي : استمر يصيل ركعتني ألجل السفر، يعين: يف الصالة الرباعية، ويه: الظهر، والعرص، والعشاء •  .ُثمَّ لَم يَزَل يُصي

 :فوائد احلديث
هاتني  مرشوعية اتلفات املؤذن يمينا وشماال عند قوهل: )يح ىلع الصالة، يح ىلع الفالح( واحلكمة يف هذا تبليغ انلاس يلأتوا إَل الصالة؛ ألن .1

 .ملتني نداء وخماطبة للناس، وما عداهما ذكر هلل تعاَل؛ ذللك خصتا باالتلفاتاجل

 .مرشوعية قرص الرباعية إَل ركعتني يف السفر .2

 .املسافر يقرص وإن اكن يف بدل تزوج فيه، أو استوطنه سابًقا .3

 .مرشوعية السرتة أمام املصيل ولو يف مكة .4

 .ربكهم بآثاره، وهذا اتلربك خاص به صىل اهلل عليه وسلمشدة حمبة الصحابة للنِب صىل اهلل عليه وسلم وت .5

 .تواضع انلِب صىل اهلل عليه وسلم حيث اكن خميمه تلك القبة الصغرية من اجللود .6

 .جواز لبس احللة احلمراء الغري اْلالصة يف احلمرة .7

 .جواز تشمري الرجل ثوبه عن ساقيه السيما يف السفر .8

 .الساقني ليسا من العورة .9

 .ألذان يف السفرمرشوعية ا .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
تنبيه األفهام  ه. 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
 1408ت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريو2املقديس، 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، 

   (3530) الرقم املوحد:

beliau selalu melaksanakan salat empat rakaat menjadi 

dua rakaat hingga tiba di Madinah karena saat itu 

beliau sedang bepergian (musafir). 
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  ه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرةالفق اتلصنيف:

 .يحني للحميديمتفق عليه. ملحوظة: لفظه أخذ من اجلمع بني الصح راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموََس عبد اَللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أَتيُْت انلِبَّ : جئت إيله، ولم يعلم مىت اكن هذا امليجء •

 .يَْستَاك : يدلك فمه بالسواك •

 .ىلع لسانه : ىلع طرف لسانه من داخل •

ْع : حاكية صوت •
ُ
ْع أ

ُ
 .املتىقء، أصلها هع هع، فأبدلت همزة أ

 .يف فيه : يف فمه •

 .كأنه يتََهوَّع : اتلهوُّع: اتلقيؤ بصوت •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية السواك بالعود الرطب، وأن السواك من العبادات والقربات .1

 .جواز التسوك يف حَضة انلاس .2

 .سنانمرشوعية أن يستعمل السواك يف لسانه، يف بعض األحيان، كما يكون ىلع اللثة واأل .3

 .مرشوعية املبالغة يف التسوك؛ ألن يف املبالغة كمال اإلنقاء .4

وهو يستاك  -صىل اهلل عليه وسلم-أتيت انلِب 
بسواك رطب، قال: وطرف السواك ىلع لسانه، 

 وهو يقول: أع، أع، والسواك يف فيه، كأنه يتهوع
 

Aku datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- saat beliau sedang bersiwak 

dengan siwak yang basah. Sementara itu 
ujung siwak ada di lidahnya dan beliau 
mengatakan, "A', a'," dan siwak itu di 
dalam mulutnya. Seakan-akan beliau 

hendak muntah. 

 :احلديث .528
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موَس األشعري 

وهو يَْستَاُك  -صىل اهلل عليه وسلم-))أتَيُت انلِب 
يسي  َواك ىلع لسانه، وهو ب َواك َرْطب، قال: وَطَرُف السِّ

َواك يف فييه، كأنَّه َيتََهوَّع((. ْع، والسِّ
ُ
ْع، أ

ُ
 يقول: أ

** 

528. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Aku datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

yang sedang bersiwak dengan siwak yang basah. 

Sementara itu ujung siwak ada di lidahnya dan beliau 

mengatakan, "A`, a`," dan kayu siwak itu di dalam 

mulutnya. Seakan-akan beliau hendak muntah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: أنه جاء -ريض اهلل عنه-يذكر أبو موَس األشعرى 
، وهو يستاك بسواك -صىل اهلل عليه وسلم-إَل انلِب 

رطب؛ ألن إنقاءه أكمل؛ فال يتفتت يف الفم؛ فيؤذى، 
وقد جعل السواك ىلع لسانه، وبالغ يف التسوك، حىت 

 .كأنه يتقيأ

** 

Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan 

bahwa dirinya datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- saat beliau bersiwak dengan siwak yang basah 

karena (fungsi) membersihkannya lebih sempurna, 

sehingga tidak akan remuk di mulut lalu menyebabkan 

sakit. Beliau meletakan kayu siwak di lidahnya dan 

berlebih-lebihan dalam bersiwak sehingga seakan-

akan beliau hendak muntah. 
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 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 1426، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة، بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة

صىل اهلل -ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 
مود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، ، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حم-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 1422د ابلايق(، الطبعة: األوىل، عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عب

 .ه1423فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3456) الرقم املوحد:
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ْعُفوا اللِّ 
 
و اريب  وأ  !Potonglah kumis dan biarkan jenggot  ح  أْحُفوا الشَّ

 :احلديث .529
صىل -عن انلِب  -ريض اهلل عنهما-وعن ابن عمر 

ْعُفوا »قال:  -اهلل عليه وسلم
َ
َواريَب وأ أْحُفوا الشَّ

 «.اللَِّح 

** 

529. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, 

"Potonglah kumis dan biarkan jenggot"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

به  معىن احلديث: أن الُمسلم مأمور باألخذ من َشاري
وال يرتكه أكرث من أربعني يوما ما لم َيْفحش؛ ملا رواه 

قَصِّ : "ُوقِّت نلا يف -ريض اهلل عنه-مسلم عن أنس 
الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق 
العانة، أن ال نرتك أكرث من أربعني يللة"  ويف رواية 
أيب داود: "َوقََّت نلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
حلق العانة وتقليم األظفار وقّص الشارب أربعني 
يوًما مرًة" وقد وقع عند أمحد والنساِئ: "من لم يأخذ 

به نَّا"، وصححه الشيخ األبلاِن يف  من َشاري فليس مي
( برقم 2/1113صحيح اجلامع الصغري وزيادته )

ه حىت 6533) َفِّ (. فيتأكد األخذ من الشارب، سواء حبي
َيبُْدَو بياض اجلدل أو بأخذ ما زاد ىلع الشفه مما قد 
َيْعلق به الطعام.  " وإعفاء اللحية "واللحية : قال أهل 

ه واللحيني يعين: الَعَوارض وَشَعر اللغة: إنها شعر الوج
يْني فهذه لكها من اللحية. واملقصود من إعفائها:  اْلَدَّ
تركها ُمَوفََّرة  ال يتعرض هلا حبلق وال بتقصري، ال 
بقليل وال بكثري؛ ألن اإلعفاء مأخوذ من الكرثة أو 
اتلوفري، فاعفوها وكرثوها، فاملقصود بذلك: أنها ترتك 

حاديث الكثرية عن رسول اهلل وتوفر، وقد جاءت األ
صىل اهلل عليه وسلم باألمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛ 
فقد جاء بلفظ : "وفروا" وبلفظ: " أرخوا " وبلفظ: " 
أعفوا ".  ولكها تدل ىلع األمر بإبقائها وتوفريها وعدم 
اتَلعرض هلا. وقد اكن من اعدة الفرس قص اللحية، 

اري من حديث فنىه الرشع عن ذلك، كما يف ابلخ
ابن عمر بلفظ " خالفوا املرشكني..". وهذا األمر مع 
تعليله بمخالفة املرشكني يدل ىلع وجوب إعفائها، 

** 

Makna hadis ini bahwa seorang muslim diperintahkan 

untuk memotong kumisnya dan jangan dibiarkan 

(tanpa dipotong) lebih dari empat puluh hari asakjab 

tidak terlalu panjang. Berdasarkan riwayat Muslim dari 

Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, "Kita diberikan waktu untuk 

memotong kumis dan kuku, mencabut bulu ketiak dan 

mencukur bulu kemaluan agar tidak membiarkannya 

tanpa dipotong lebih dari empatpuluh hari." Dalam 

riwayat Abu Dawud: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberi waktu kepada kita untuk mencukur 

bulu kemaluan, memotong kuku dan memangkas 

kumis". Sedang dalam riwayat Ahmad dan An-Nasai 

disebutkan: "Siapa yang tidak memangkas kumisnya 

bukan golongan kami" disahihkan oleh Al-Albani dalam 

Ṣaḥīḥ al-jāmi' aṣ-ṣagīr wa ziyādatuh (2/1113) nomor 

(6533). Maka pemotongan kumis sudah pasti, baik 

dengan mencukur habis hingga terlihat kulitnya atau 

memotong yang menutupi bibir dan menyebabkan 

makanan tersangkut. I'fāul lihyah (memelihara 

janggut/jenggot). Pakar bahasa mengatakan: jenggot 

adalah bulu di wajah dan dua rahang yaitu tepi wajah 

(jambang) dan kedua pipi, semuanya disebut jenggot. 

Maksud memeliharanya adalah membiarkannya 

tumbuh tanpa dicukur atau dipotong, ditipiskan atau 

dipangkas habis karena i'fā berasa dari kata yang 

berarti banyak dan penuh maka pelihara dan 

biarkanlah. Jadi maksudnya: janggut itu dibiarkan dan 

dipelihara. Banyak hadis dari Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- yang memerintahkan 

pemeliharaannya dengan berbagai lafazh (waffirū-

arkhū-A'fū) yang kesemuanya menunjukkan perintah 

untuk membiarkannya dan tidak merusaknya. Telah 

menjadi adat orang-orang Persia untuk memangkas 

jenggot, lalu syariat melarangnya seperti tercantum 

dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar dengan 

lafazh: "Selisihilah kaum musyrikin...!" Perintah ini -

meskipun dikaitkan dengan penyelisihan kaum 

musyrikin- menunjukkan kewajiban memelihara 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرة اتلصنيف:

 .متفق عليه، وهذا لفظ مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أحفوا الشوارب : قصوا ما طال من الشفتني •

 .أعفوا اللِّح : ال تقصوا منها شيئا •

 :فوائد احلديث
 .حية أو تقصريها ووجوب إعفائها، خبالف الشارب، فإنه يؤخذ منهحتريم حلق الل .1

ارب وعدم جواز تركه، سواء باألخذ من أسفله مما ييل الشفة أو بتخفيفه لكه .2  .وجوب األخذ من الشَّ

 املراجع:املصادر و

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

ام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل لإلم ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد  -ه. 1422ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 -ه. 1426لح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صا -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ابلايق، دار اعلم الكتب
ه تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني

محزة حممد قاسم مكتبة دار  - صحيح ابلخاري تأيلفمنار القاري رشح خمترص - ـه1423الرياض، الطبعة األوىل، -عبد العزيز آل محد، دار العاصمة
 .م 1990 - ـه 1410اململكة العربية السعودية  -اجلمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -ابليان، دمشق 

   (3279) الرقم املوحد:

واألصل يف التشبه اتلحريم، وقد قال صىل اهلل عليه 
 .وسلم: )من تشبه بقوم فهو منهم(

jenggot. Hukum dasar tasyabbuh adalah haram. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa 

menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum 

tersebut". 
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أِب أرضعيه َترِم عليه، ويذهب اذلي يف نفس 
  حذيفة

Dari Aisyah bahwa Sālim mantan budak 
Abu Hużaifah ikut bersama Abu Hużaifah 

dan keluarganya di rumah mereka, lalu 
datanglah Sahlah binti Suhail (istri Abu 

Hużaifah) kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-, lalu berkata, "Sesungguhnya 

Sālim telah mencapai usia balig dan 
akalnya pun sebagaimana pada umumnya 
orang dewasa. Dia biasa masuk ke rumah 

kami, dan saya mengira pada diri Abu 
Hużaifah ada sesuatu (ketidaksukaan) akan 
hal tersebut." Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda kepada Sahlah, 
"Susuilah dia agar kamu menjadi mahram 
baginya, sehingga hilanglah sesuatu yang 
ada pada diri Abu Hużaifah." Kemudian 
Sahlah bin Suhail pulang menemui Abu 
Hużaifah, lalu berkata, "Sesungguhnya 

saya telah menyusui Sālim." Maka 
hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu 

Hużaifah. 

 :احلديث .530
أن ساملا موىل أيب حذيفة  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

تعين ابنة -اكن مع أيب حذيفة وأهله يف بيتهم، فأتت 
فقالت: إن ساملا  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب  -ُسهيل

قد بلغ ما يبلغ الرجال. وَعَقل ما عقلوا. وإنه يدخل 
فة من ذلك علينا. وإِن أظن أن يف نفس أيب حذي

، » -صىل اهلل عليه وسلم-شيئا. فقال هلا انلِب  يهي عي رْضي
َ
أ

« حَتُْريمي عليه، ويذهب اذلي يف نفس أيب حذيفة
فرجعت فقالت: إِن قد أرضعته. فذهب اذلي يف 

 نفس أيب حذيفة.

** 

530. Hadis: 

Dari Aisyah bahwa Sālim mantan budak Abu Hużaifah 

ikut bersama Abu Hużaifah dan keluarganya di rumah 

mereka, lalu datanglah Sahlah binti Suhail (istri Abu 

Hużaifah) kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

lalu berkata, "Sesungguhnya Sālim telah mencapai 

usia balig dan akalnya pun sebagaimana pada 

umumnya orang dewasa. Dia biasa masuk ke rumah 

kami, dan saya mengira pada diri Abu Hużaifah ada 

sesuatu (ketidaksukaan) akan hal tersebut." Maka Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada Sahlah, 

"Susuilah dia agar kamu menjadi mahram baginya, 

sehingga hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu 

Hużaifah." Kemudian Sahlah binti Suhail pulang 

menemui Abu Hużaifah, lalu berkata, "Sesungguhnya 

saya telah menyusui Sālim." Maka hilanglah sesuatu 

yang ada pada diri Abu Hużaifah. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -جاءت َسهلة بنت ُسهيل زوجة أيب حذيفة 
واكن من أفاضل الصحابة -تستفيت يف سالم  -عنهما

واكن أبوحذيفة قد تبنَّاه يوم أن اكن  -ريض اهلل عنه
اتلبين جائزا قبل أن ينسخ، واكن قد نشأ يف حجر أيب 

ا أنزل اهلل  : -تعاَل-حذيفة وزوجته نشأة االبن، فلمَّ

** 

Sahlah binti Suhail istri Abu Hużaifah -raḍiyallāhu 

'anhu- datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meminta fatwa seputar Sālim -salah seorang sahabat 

yang terkemuka-. Abu Hużaifah telah mengadopsinya 

pada saat praktik adopsi masih diperbolehkan sebelum 

akhirnya dihapus. Dia tumbuh dalam asuhan Abu 

Hużaifah dan istrinya layaknya seorang anak kandung. 
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  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاع < آثار الرضاع اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أرضعيه : الرضاعة مص الصِب ثلدي املرأة ذات اللنب •

 .موىل أيب حذيفة : حليف أيب حذيفة، واكن قد تبناه ملا اكن اتلبين جائًزا يف أول اإلسالم •

 .ما يبلغ الرجال : أدرك احللم وصار بالًغا •

 :فوائد احلديث
 .أن رضاع الكبري يفيد، وأن هل أثًرا، وأنه يفيد من املحرمية واألحاكم ما يفيده رضاع الصغري؛ لكن احلديث خمصوص بسالم ألدلة أخرى .1

 .ر عند الصحابة أن رضاع الكبري ال أثر هل؛ ألنها جاءت تسألأنه تقر .2

 .جواز خماطبة الرجل للمرأة عند احلاجة إن لم تكن فتنة، ولم ختضع بالقول .3

 .حرص الصحابة ىلع تعلم العلم؛ ألن الصحابية جاءت تسأل .4

 .أنَّ صوت املرأة ليس بعورة إذا لم ختضع بالقول ولم تقل إال خرًيا .5

 ."ء بالزمه؛ ألنها قالت "بلغ ما يبلغ الرجالاتلكنية عن اليش .6

 .ذكر املستفيت مجيع أوصاف القضية للمفيت .7

 .أن من حرمت عليه امرأة جاز هل انلظر إيلها، وأن إباحة انلظر وحتريم انلاكح متالزمان .8

 املراجع:املصادر و

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 
. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد 1427صالح الفوزان، اعتناء عبد السالم السلمان، الرياض، الطبعة األوىل، 

م إرساء بنت عرفة، ط
ُ
ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، البسام، 1427مرص، ، املكتبة اإلسالمية، 1العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

، وبِق سالم ىلع }ادعوهم آل بائهم{ بطل حكم اتلبينِّ
دخوهل ىلع سهلة حبكم صغره، وصار يدخل عليهم 
وىلع سهلة ويراها، إَل أن بَلََغ مبلغ الرجال، فوجد أبو 
حذيفة  يف نفسه كراهة ذلك، وَثُقَل عليهما أن يمنعاه 
ادلخول؛ لإللْف السابق، إَل أن سأال عن ذلك رسول 

صىل -، فقال هلا رسول اهلل -لمصىل اهلل عليه وس-اهلل 
: أرضعيه حتريم عليه، وتذهب -اهلل عليه وسلم

رْضعتْه، فاكن 
َ
الكراهة اليت يف نفس أيب حذيفة، فأ

ذلك. وهذا حكم خاص، فمن ارتضع بعد الفطام 
من امرأة فإنها ال تكون بذلك أمه من الرضاع، كما 

 .أفتت به اللجنة ادلائمة

Tatkala Allah -Ta'āla- menurunkan ayat, "Panggilah 

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka," maka batallah hukum 

adopsi. Akan tetapi, Sālim tetap masuk ke rumah 

Sahlah karena dia masih anak-anak. Dia masuk ke 

rumah mereka dan ke tempat Sahlah, dan dia melihat 

Sahlah hingga dia masuk usia dewasa. Abu Hużaifah 

tidak menyukai hal itu, namun mereka berdua merasa 

berat untuk melarangnya masuk; karena pengaruh 

rasa kasih sayang yang telah mereka curahkan 

sebelumnya, hingga akhirnya mereka berdua bertanya 

tentang hal tersebut kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Susuilah dia agar kamu menjadi 

mahram baginya, sehingga hilanglah ketidaksukaan 

yang ada pada diri Abu Hużaifah." Kemudian Sahlah 

pun menyusuinya, lalu dia pun menjadi mahram 

baginya. Ini adalah sebuah hukum yang khusus, 

sehingga siapa saja yang menyusu kepada seorang 

wanita setelah masa penyapihan, maka wanita 

tersebut tidak serta merta menjadi ibu susuan baginya, 

sebagaimana hal ini telah difatwakan oleh Al-Lajnah 

Ad-Dā`imah (Komite Tetap untuk Fatwa). 
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. بلوغ املرام 1428. منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 1423مكة، مكتبة األسدي، الطبعة اْلامسة، 
الطبعة:  -الرياض  -انلارش: دار الفلق  -سمري بن أمني الزهريي حتقيق وختريج وتعليق: -من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن 

 .بدون طبعة وبدون تاريخ -ه. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاِن، دار احلديث 1424السابعة، 
   (58175) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 .Engkau sesuai sunah dan salatmu sah  أصبت السنة، وأجزأتك صالتك

 :احلديث .531
قال: خرج  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اْلدري 

رَُجاَلن يف سفر، فََحََضَتي الصالة وليس معهما ماء؛ 
َما َصعيدا طيِّبا َفَصلَّيَا، ثمَّ وَجَدا املاء يف الوقت،  َفتَيَمَّ
دي اآلخر، ثم أَتَيا  َحُدُهَما الصالة َوالوُُضوءَ ولم يُعي

َ
فأاعد أ

فذَكَرا ذلك هل فقال  -ىل اهلل عليه وسلمص-رسول اهلل 
ْد:  ي لَْم يُعي ي تَْك َصاَلتَُك »ليذلَّ

َ
ْجَزأ

َ
َصبَْت السنة، َوأ

َ
«. أ

تنَي»وقال لذلي توضأ وأاعد:   «.لك األجر مرَّ

** 

531. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Ada dua orang yang sedang bepergian jauh. Saat 

waktu salat tiba dan keduanya tidak membawa air, 

maka keduanya bertayamum dengan debu yang suci 

lalu melaksanakan salat. Setelah itu keduanya 

mendapati air sementara waktu salat belum habis. 

Maka salah satunya langsung berwudu dan mengulang 

salatnya. Sementara satunya lagi tidak mengulang 

salatnya. Kemudian keduanya sowan kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

menceritakan apa yang mereka lakukan. Maka beliau 

bersabda kepada laki-laki yang tidak mengulang salat, 

"Engkau sesuai sunah dan salatmu sah." Dan kepada 

yang berwudu dan mengulangi salat beliau bersabda, 

"Engkau mendapatkan dua pahala". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -يقص الصحايب اجلليل أبو سعيد اْلدري 
رجالن يف سفر فحَضت فيقول:  )خرج  -عنه

الصالة( أي: جاء وقتها.  )وليس معهما ماء؛ فتيمما 
صعيدا طيبا( أي: قصداه ىلع الوجه املخصوص، 
أوفتيمما بالصعيد. )فصليا، ثم وجدا املاء يف الوقت، 
فأاعد أحدهما الصالة بوضوء( إما ظنا بأن األوىل 
باطلة، وإما احتياطا. )ولم يعد اآلَخر( بناء ىلع ظن 

صىل -تلك الصورة صحيحة. )ثم أتيا رسول اهلل  أن
فذكرا ذلك( أي: ما وقع هلما.  فقال  -اهلل عليه وسلم

لذلي لم يعد: )أصبت السنة(  -صىل اهلل عليه وسلم-
أي: صادفت الرشيعة اثلابتة بالسنة. )وأجزأتك 
صالتك( تفسري ملا سبق، وتوكيد هل. وأما اآلخر: 

)وأاعد( أي: الصالة )وقال لذلي توضأ( أي: للصالة 
أي: لك أجر الصالة « لك األجر مرتني»يف الوقت، 

مرتني؛ فإن الك منهما صحيحة ترتتب عليها مثوبة، 
وإنَّ اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال، وفيه إشارة 

صىل اهلل -إَل أنَّ العمل باألحوط أفضل، كما قال 
 .«دع ما يريبك إَل ما ال يريبك»: -عليه وسلم

** 

Sahabat mulia, Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- 

menceritakan, "Ada dua orang yang sedang bepergian 

jauh, kemudian salat datang" maksudnya datang 

waktunya. "dan keduanya tidak membawa air, maka 

keduanya bertayamum dengan debu yang suci", 

artinya mereka sengaja memakai debu tersebut, atau 

mereka bertayamum dengan tanah. "lalu 

melaksanakan salat. Setelah itu keduanya mendapati 

air sementara waktu salat belum habis. Maka salah 

satunya mengulang salat dengan berwudu." Bisa saja 

ia mengira bahwa salat yang dikerjakan tadi batal, atau 

ia hanya mengedepankan kehati-hatian saja. 

"Sementara satunya lagi tidak mengulang salatnya." 

Karena menyangka salatnya sudah sah. "Kemudian 

keduanya sowan kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan menceritakan apa yang mereka 

lakukan." yaitu apa yang telah mereka alami. Maka 

beliau bersabda kepada laki-laki yang tidak mengulang 

salat, "Engkau sesuai sunah dan salatmu sah." Artinya, 

apa yang dilakukan itu sesuai syariat yang didukung 

oleh sunah. "Dan salatmu sah," ini adalah penjabaran 

dan penegasan dari ucapan beliau sebelumnya. "Dan 

kepada yang berwudu dan mengulangi salat beliau 

bersabda, "Engkau mendapatkan dua pahala." Yaitu 

pahala salat dua kali, karena keduanya hukumnya sah 

dan berpahala, karena sesungguhnya Allah tidak akan 

menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan 

amalan yang baik. Dalam hadis ini terdapat indikasi 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < اتليمم اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والنساِئ وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اْْلُْدريي  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فحَضت الصالة : دخل وقتها •

 .صعيداً : الصعيد وجه األرض •

 .طيبًا : طهوراً مباحاً  •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أصبت السنة : الطريقة الرشعية، أي: فعلك صحيح، موافق للطريقة الرشعية اليت سنها انلِب  •

 .أجزأتك : كفتك صالتك •

ألجر مرتني : أجر للصالة األوىل باتليمم، وأجر للصالة اثلانية بالوضوء؛ ألن الكًّ منهما صالة صحيحة، ولكن إصابة السنة أفضل من لك ا •
 .ذلك

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية اتليمم، واستقرار أمره دلى املسلمني يف عهد انلِب  .1

 .عذر استعماهل ملرض وحنوهفقد املاء هو العذر األول للطهارة باتليمم، واثلاِن ت .2

 .جواز اتليمم ىلع ما تصاعد ىلع وجه األرض من أي تربة اكنت، وىلع أي َشء طاهر ىلع ظهر األرض؛ لعموم احلديث .3

م به من تراب أو متاع، فال يصح اتليمم بنجس .4  . ال بد من طهارة ما يُتَيَمَّ

أن جيده بعد الصالة وبعد خروج الوقت، فهذا ال إاعدة عليه إمجااعً.اثلانية:  من تيمم لفقد املاء ثم وجده، فال خيلو من ثالث حاالت:األوىل: .5
أحداً يف أن جيد املاء بعد الصالة وقبل خروج الوقت، فهذا ال إاعدة عليه، بل وال ترشع هل اإلاعدة.اثلاثلة: أن جيد املاء وهو يصيل، كأن يبعث 

 .تليمم وتبطل الصالة، وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصالةطلب املاء فيأِت وهو يف الصالة، فهذه احلالة يبطل ا

، ممن اكن بعيًدا عنه، فإن هذين الصحابيني اجتهدا، أحدهما لم يعد الصالة، واثلاِن أاعدها -صىل اهلل عليه وسلم-وقوع االجتهاد يف زمنه  .6
 .أقرَّهما ىلع ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-وانلِب 

ل حتصيل املاء، بل مىت دخل وقت الصالة وليس عند اإلنسان ماء؛ فله أن يصيل، وال يلزمه اتلأخري، إال إن ال جيب االنتظار آلخر الوقت؛ ألج .7
 .اكن غلب ىلع ظنه احلصول ىلع املاء

 املراجع:املصادر و

لسنن سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. املجتىب من السنن )ا
م. سنن ادلاريم، 1986ه، 1406الصغرى(، أمحد بن شعيب النساِئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية 

ح األحاكم رشح بلوغ م. توضي2000ه، 1412حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراِن، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
َسة،  م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل  2003ه، 1423املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اْلامي

املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان،  ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ1432ه، 1428صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
 .م2006ه، 1427اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

   (10022) الرقم املوحد:

kuat bahwa menggunakan konsep ihtiyaṭ (kehati-

hatian) itu lebih baik, sebagaimana sabda Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Tinggalkan apa yang 

meragukanmu dan lakukan apa yang tidak 

meragukanmu!" 
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أصيب سعد يوم اْلندق، رماه رجل من قريش، 
يقال هل حبان بن العرقة، رماه يف األكحل، 

خيمة يف  -صىل اهلل عليه وسلم-فرضب انلِب 
 املسجد يلعوده من قريب

 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, 
Sa'ad terluka pada hari perang Khandaq. Ia 

dipanah oleh seorang lelaki Quraisy yang 
dikenal dengan nama Ḥibbān bin Al-

'Ariqah, nama aslinya adalah Ḥibbān bin 
Qais dari Bani Mu'aiṣ bin 'Āmir bin Lu`ai, 

dia memanahnya tepat mengenai urat nadi 
besarnya di tengah lengan. Lalu Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendirikan 

tenda untuknya di dalam masjid agar 
beliau dapat menjenguknya dari dekat. 
Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- kembali dari Perang Khandaq, 

beliau meletakkan senjata dan mandi, lalu 
Jibril -'alaihis-salām- mendatangi beliau 

sambil membersihkan kepalanya dari 
debu. Jibril berkata, “Engkau telah 

menyimpan senjata? Demi Allah padahal 
aku belum menyimpannya, keluarlah 

kepada mereka." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- berkata, “Kemana?” Lalu dia 

menunjuk ke arah Bani Quraiẓah. 
Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mendatangi mereka dan mereka 
pun tunduk mengikuti keputusan hukum 

yang beliau ambil. Lalu beliau 
menyerahkan pengambilan hukum 

tersebut kepada Sa'ad. Kemudian Sa'ad 
berkata, "Sesungguhnya aku memutuskan 
hukuman atas mereka: Agar kaum laki-laki 
yang ikut berperang dibunuh, kaum wanita 
dan anak keturunan mereka ditawan, dan 
agar harta benda mereka dibagikan (pada 

umat islam)." Hisyām berkata, Lalu ayahku 
memberitahukan kepadaku, dari Aisyah: 

bahwa Sa'ad berdoa, "Ya Allah, 
sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa 

tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai 
untuk aku perangi di jalan-Mu melebihi 

kaum yang telah mendustakan Rasul-Mu -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan mereka 

telah mengusirnya. Ya Allah, sungguh aku 
mengira bahwa Engkau telah mengakhiri 
peperangan di antara kami dan mereka. 

Jika masih tersisa sesuatu dari peperangan 
terhadap kaum Quraisy maka biarkanlah 

aku tetap hidup hingga aku dapat terus ikut 
berjihad melawan mereka di jalan-Mu, dan 
jika Engkau telah mengakhiri pertempuran 

ini maka pecahkanlah lukaku (pada urat 
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nadi) ini dan jadikanlah aku meninggal 
karenanya. Maka pecahlah lukanya 

tersebut, sedangkan dalam masjid terdapat 
tenda Bani Gifār, dan tidak ada yang 

mengagetkan mereka kecuali genangan 
darah yang mengalir ke arah mereka. Lalu 

mereka berkata, "Wahai para penghuni 
tenda, apa ini yang datang kepada kami 
dari arah kalian?". Ternyata itu adalah 

darah yang banyak keluar dari luka Sa'ad. 
Akhirnya Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- 

meninggal dunia karena pecahnya luka 
(pada urat nadi) tersebut. (Sahih al-

Bukhārī). 

 :احلديث .532
يب سعد يوم -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  صي

ُ
، قالت: أ

اْلندق، رماه رجل من قريش، يقال هل حبان بن 
قَةي وهو حبان بن قيس، من بين معيص بن اعمر  الَْعري

ْكَحلي ، فَضب انلِب 
َ
صىل اهلل -بن لؤي رماه يف األ

يلعوده من قريب، فلما  َخيمة يف املسجد-عليه وسلم
من اْلندق  -صىل اهلل عليه وسلم-رجع رسول اهلل 

 -عليه السالم-وضع السالح واغتسل، فأتاه جربيل 
وهو ينفض رأسه من الُغبار، فقال: " قد وضعَت 

-السالح، واهلل ما وضعتُه، اخرج إيلهم، قال انلِب 
: فأين فأشار إَل بين قَُريظة " -صىل اهلل عليه وسلم

فزنلوا ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-اهم رسول اهلل فأت
ُحكمه، فردَّ احلُكَم إَل سعد، قال: فإِن أحكم فيهم: 
ية، وأن  رِّ أن تُقتل املقاتيلة، وأن تُسىب النساء واذلُّ
تُقسم أمواهلم قال هشام، فأخربين أيب، عن اعئشة: أن 
سعدا قال: امهلل إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إِل أن 

جاهده
ُ
بوا رسولك أ صىل اهلل -م فيك، من قوم كذَّ

وأخرجوه، امهلل فإِن أظن أنك قد  -عليه وسلم
وضعَت احلرب بيننا وبينهم، فإن اكن بِق من حرب 
بْقيين هل، حىت أجاهدهم فيك، وإن 

َ
قريش َشء فأ

كنَت وضعَت احلرب فافُْجرها واجعل موتيت فيها، 
د خيمة من فانفجرت من بَلَّته فلم يَرَْعهم، ويف املسج

َفار، إال ادلم يسيل إيلهم، فقالوا: يا أهل اْليمة،  بين غي
ما هذا اذلي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد َيْغذو 

 .-ريض اهلل عنه-جرحه دما، فمات منها 

** 

532. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata: Pada hari 

terjadinya perang Khandaq Sa'ad terluka, karena 

seorang lelaki dari Quraisy telah memanahnya. Lelaki 

tersebut dikenal dengan nama Ḥibbān bin al-'Ariqah, 

nama aslinya adalah Ḥibbān bin Qais dari Bani Mu'aiṣ 

bin `Āmir bin Lu`ai, dia memanahnya tepat mengenai 

urat nadi besarnya di tengah lengan. Lalu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendirikan tenda untuknya 

di dalam masjid agar beliau dapat menjenguknya dari 

dekat. Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

kembali dari Perang Khandaq, beliau meletakkan 

senjata dan mandi, lalu Jibril -'alaihis-salām- datang 

kepada beliau sambil membersihkan kepalanya dari 

debu. Jibril berkata, “Engkau telah menyimpan 

senjata?, Demi Allah padahal aku belum 

menyimpannya, keluarlah kepada mereka." Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata, “Kemana?.” Lalu 

dia menunjuk ke arah Bani Quraiẓah. Kemudian 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendatangi 

mereka dan mereka pun tunduk atas keputusan hukum 

yang diambilnya. Lalu beliau menyerahkan 

pengambilan hukum tersebut kepada Sa'ad. Kemudian 

Sa'ad berkata, "Sesungguhnya aku mengambil 

keputusan hukum atas mereka: Agar kaum laki-laki 

mereka yang bisa berperang dibunuh, kaum wanita 

dan anak keturunan mereka ditawan, dan agar harta 

benda mereka dibagikan (pada umat islam)." Hisyām 

berkata: Lalu ayahku memberitahukan kepadaku, dari 

Aisyah: bahwa Sa'ad berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya 

Engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun 

yang paling aku sukai untuk aku perangi di jalan-Mu 

dari kaum yang telah mendustakan Rasul-Mu -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan mereka telah 

mengusirnya. Ya Allah, sungguh aku mengira bahwa 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

Engkau telah mengakhiri peperangan di antara kami 

dan mereka. Jika masih tersisa sesuatu dari 

peperangan terhadap kaum Quraisy maka biarkanlah 

aku tetap hidup hingga aku dapat terus ikut berjihad 

(berperang) melawan mereka di atas jalan-Mu, dan jika 

Engkau telah mengakhiri pertempuran ini maka 

pecahkanlah lukaku (pada urat nadi) ini dan jadikanlah 

aku meninggal karenanya. Maka pecahlah lukanya 

tersebut (pada malam itu), sedangkan dalam masjid 

terdapat tenda Bani Gifār, seketika tidak ada yang 

mengagetkan mereka kecuali genangan darah yang 

mengalir ke arah mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai 

para penghuni tenda, apa ini yang datang kepada kami 

dari arah kalian?". Ternyata itu adalah darah yang 

banyak keluar dari luka Sa'ad, akhirnya Sa'ad -

raḍiyallāhu 'anhu- meninggal dunia karena pecahnya 

luka (pada urat nadi) tersebut. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف فضيلة الصحايب اجلليل سعد 
يك يزوره  بن معاذ؛ حيث ُعمل هل خيمة يف املسجد

مما أصابه يف جهاده، وأنه  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
حكم حبكم ىلع بين قريظة يوافق  -ريض اهلل عنه-

عليهم من فوق سبع سموات وهو  -تعاَل-حكم اهلل 
أن يقتل رجاهلم وتُسىب نساؤهم وذراريهم وتؤخذ 
أمواهلم وذلك بسبب خيانتهم للمسلمني ونقضهم 

ع امليثاق واستغالهلم ظ روف حرب اْلندق وجتمُّ
قريش وغريها ىلع أطراف املدينة آنذاك، كذلك 

وذلك يف  -ريض اهلل عنه-تتجىل فضيلة أخرى لسعد 
إن اكن بِق حرب بني  -تعاَل-داعئه أن يبقيه اهلل 

إن  -تعاَل-قريش وبني املسلمني أو أن يستشهده اهلل 
اكن قد انتهت حرب املسلمني مع قريش باستشهاده 

 . ِبرحه اذلي جرحه يوم اْلندقمتأثراً 

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan 

sahabat yang mulia yaitu Sa'ad bin Mu'āż; di mana 

telah didirikan untuknya sebuah tenda di dalam masjid 

agar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dapat 

menjenguknya lantaran ia sakit karena luka yang 

dideritanya dalam jihadnya. Dan dia -raḍiyallāhu 'anhu- 

telah mengambil keputusan sebuah hukum atas bani 

Quraiẓah yang sesuai dengan hukum Allah -Ta'ālā- dari 

atas tujuh langit yaitu agar kaum lelaki mereka dibunuh, 

kaum wanita dan anak keturunan mereka disandera 

serta harta benda mereka dijadikan harta rampasan 

perang. Hal itu disebabkan pengkhianatan yang 

mereka lakukan terhadap kaum muslimin, pembatalan 

perjanjian kesepakatan secara sepihak, dan 

pembuatan makar pada saat kondisi genting Perang 

Khandaq dan berkumpulnya koalisi kaum Quraisy dan 

kaum-kaum lainnya di setiap penjuru Madinah pada 

saat itu (untuk menyerang Madinah). Keutamaan Sa'ad 

-raḍiyallāhu 'anhu- juga tampak jelas dari sisi lain yaitu 

berkaitan dengan doanya agar Allah -Ta'ālā- 

membiarkannya tetap hidup jika peperangan antara 

kaum Quraisy dan kaum muslimin masih terus 

berlanjut, atau Allah -Ta'ālā- menganugrahkannya 

kesyahidan jika peperangan antara kaum muslimin 

dengan kaum Quraisy telah berakhir dengan 

kesyahidan akibat luka yang dideritanya pada Perang 

Khandaq. 
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  ىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه ص

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-ريض اهلل عنه-سعد : هو سعد بن معاذ، سيد قبيلة األوس من األنصار، من فضالء الصحابة  •

م ىلع شمال املدينة، ملا حارصها املرشكون، اعم مخسة من اهلجرة؛ يلمنع العدو من اهلجو -صىل اهلل عليه وسلم-اْلندق : أخدود أحاطه انلِب  •
 .املباغت ىلع املدينة وأهلها

ْكَحلي : عرق أسفل اإلبهام، والغالب أنه يزنف منه ادلم، ويموت اإلنسان •
َ
 .األ

 .خيمة : هو لك بيٍت يقام من أعواد الشجر، أو يتخذ من الصوف، أو القطن، ويشد بأطناب، مجعه: خيمات وخيام •

 .يلعوده : "الالم" للتعليل، والفعل منصوب بها، وزيارة املريض تسىم: عيادة •

 .من قريب : ماكن قريب •

 .يغذو : أي: يسيل •

 :فوائد احلديث
قد فيه بيان َدور املسجد يف صدر اإليسالم، وأنَّه ليس للصالة فقط، وإنما تلىق فيه العلوم، وتُعقد فيه الرايات، وتُفىض فيه اْلصومات، وتُع .1

 .كم فيه مجيع األموراملشاورات، وحُت 

 .جواز انلوم يف املسجد، وبقاء املريض فيه، وإن اكن جرحيًا .2

ملواقفه الكريمة يف اإليسالم، فقد أسلم بإسالمه قبيلته مجيًعا، وهم بنو عبد األشهل، وهل الكم  -ريض اهلل عنه-هذه الفضيلة لسعد بن معاذ  .3
الصحابة يف القتال، وهل حكم فاصل يف بين قريظة، وذلا جاء يف فضله أحاديث  -ليه وسلمصىل اهلل ع-ومقام كريم يوم بدر، حينما استشار انلِب 

 .-ريض اهلل عنه-كثرية، 

 .تقدير أهل الفضل، والسابقة يف اإليسالم، وتزنيلهم منازهلم، من الشفقة والعناية واتلكرمة .4

 .اهم، ويزور أصحاءهم، ويتواضع حىت للعجوز والطفل الصغريومعاملته ألمته، حيث اكن يعود مرض -صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انلِب  .5

 املراجع:املصادر و

ه. 1422الطبعة : األوىل -صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة 
 الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. بريوت –يب صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العر

 اإلسالمية املكتبة العثيمني، صالح بن حممد تأيلف املرام، بلوغ رشح واإلكرام اجلالل ذي فتح. ه1423 اْلامسة ط ، مكة األسدي، مكتبة البسام،
 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1ملرام، تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط ا بلوغ رشح يف العالم منحة. ه1427 ،1ط مرص، واتلوزيع، للنرش

   (10893) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اء ُنُكم ق ض  رْي كم أْحس    أْعُطوه، فإن خ 
Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-
baik kalian adalah yang paling baik dalam 

pembayaran (hutang). 

 :احلديث .533
-: أن رجاًل أىت انلِب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َيَتَقاَضاُه فَأْغلََظ هل، َفَهمَّ به  -صىل اهلل عليه وسلم
: -صىل اهلل عليه وسلم-أصحابه، فقال رسول اهلل 

نًّا »ثم قال: « ُعوه، فإن ليَصاحب احلَقِّ َمَقاالدَ » أْعُطوهُ سي
نِّهي  ثْل سي ْن « مي ُد إال أْمثََل مي قالوا: يا رسول اهلل، ال جَني

، قال:  نِّهي كم أْحَسنُُكم َقَضاء»سي  .«أْعُطوه، فإن َخرْيَ

** 

533. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu: Bahwa ada 

seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam untuk menagih hutang kepada beliau, 

lalu orang tersebut berkata kasar kepada beliau, maka 

para sahabat pun marah dengan orang tersebut. 

Lantas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda: “Biarkan saja dia! Sesungguhnya orang 

yang memiliki hak bebas untuk berkata-kata.” 

Kemudian beliau bersabda: “Berikan kepadanya unta 

yang semisal dengan untanya.” Para sahabat berkata: 

“Wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan kecuali 

yang lebih dari untanya, Nabi pun menjawab: “Berikan 

kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah 

yang paling baik dalam pembayaran (hutang)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، -صىل اهلل عليه وسلم-اكن لرجل دين ىلع انلِب 
قد استقرض من  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب و

صىل اهلل -ذلك الرجل ناقة صغرية، فجاء إَل انلِب 
يطلب منه قضاء َديْنيه وأغلظ عليه يف  -عليه وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-طلبه، فأراد أصحاب انلِب 
صىل اهلل عليه -أن يَضبوه بسبب غلظته للنِب 

صىل اهلل -اهلل وسوء أدبه معه، فقال رسول  -وسلم
: اتركوه يقول ما يشاء وال تتعرضوا هل -عليه وسلم

بيشء؛ فإن صاحب احلق هل حق يف مطابلة غريمه 
بقضاء ادلين وحنوه، لكن مع الزتام أدب املطابلة، أما 
تم واتلجريح، فليس من أخالق  ب والشَّ السَّ

بعض  -صىل اهلل عليه وسلم-املسلمني. ثم أَمر انلِب 
ن. الصحابة أن يُ  عطيه بعرًيا مساويا بلعريه يف السِّ

فقالوا: ال جند إال بعرًيا أكرب من بعريه. فقال: أعطوه 
بعرًيا أكرب من بعريه؛ فإن أفضلكم يف معاملة 
انلاس، وأكرثكم ثوابًا أحسنكم قضاًء للحقوق اليت 

 .عليه دينًا أو غريه

** 

Dahulu seorang laki-laki pernah memiliki piutang 

kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yakni Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah berhutang dari 

lelaki itu seekor unta kecil, kemudian ia datang kepada 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam untuk meminta 

beliau membayar hutangnya dan ia bersikap kasar 

kepada beliau dalam menagihnya. Lantas para 

sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ingin 

memukulnya karena sikap kasarnya kepada Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan adabnya yang buruk 

kepada beliau. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam bersabda: Biarkan dia mengatakan apa yang 

dia inginkan dan janganlah kalian menghalanginya 

dengan apapun, karena pemilik hak memiliki hak untuk 

menagih orang yang berhutang kepadanya agar 

membayar hutang dan yang semisalnya. Akan tetapi 

dengan komitmen terhadap adab dalam menagih. 

Adapun menghina, mencela dan melecehkan itu bukan 

termasuk akhlak kaum muslimin. Kemudian Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan sebagian 

sahabat untuk memberinya seekor unta dari unta 

sedekah yang umurnya setara dengan untanya. Lalu 

mereka berkata: Kami tidak mendapatkan kecuali unta 

yang lebih besar daripada untanya. Maka beliau 

bersabda: Berikanlah untuknya unta yang lebih besar 

daripada untanya, karena orang yang paling utama di 

antara kalian dalam berinteraksi dengan manusia, dan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < القرض اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اْلُلُقية < رفقه صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يتقاضاه : يطلب منه قضاء دينه •

 _  عليه وسلمصىل اهلل _فهم به أصحابه : أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل لكن لم يفعلوا أدبا مع انلِب  •

 .مقاال : صولة الطلب وقوة احلجة، لكن مع مرااعة األدب املرشوع •

 سنا : مجال ذا سن •

 .أمثل : أىلع •

 :فوائد احلديث
 .وعظم حلمه وتواضعه وإنَْصافه -صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انلِب  .1

 .من عليه دين ال ينبيغ هل جمافاة صاحب احلق .2

 .جواز توكيل احلارض يف ابلدل بغري عذر .3

 .وكيل يف قضاء ادليون، وال ُيَعدُّ ذلك من املماطلةجواز اتل .4

 .االقرتاض يف الرب والطااعت وكذا يف األمور املباحة ال ُيَعاب .5

 .جواز االقرتاض للحاجة .6

 .جواز استقراض اإلبل ويلتحق بها مجيع احليوانات .7

 .احلث ىلع حسن املعاملة، واللطف يف القول ولو اكن اإلنسان صاحب حق .8

ين إذا َحلَّ أجلهجواز املطابلة  .9  .بادلَّ

 .يستحب ملن اكن عليه دين أن يعطي ادلائن زيادة ىلع حقه عند وفائه، دون اشرتاط الزيادة؛ ألن اشرتاطها ربا .10

 املراجع:املصادر و

، ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة1430كنوز رياض الصاحلني, بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
ه. بهجة انلاظرين رشح 1426م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 1987 ـه1407الطبعة: الرابعة عرش، 

بد رياض الصاحلني، للهالِل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد ع
 .بريوت -ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 1422ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

   (3628) الرقم املوحد:

paling banyak pahalanya adalah yang paling baik 

dalam menunaikan hak-hak yang ada padanya berupa 

hutang atau lainnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:
  ته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اْلُلُقية < رمح

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

بالعشاء،  -صىل اهلل عليه وسلم-أعتم انلِب 
فخرج عمر, فقال: الصالة , يا رسول اهلل، رقد 
النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: 

لوال أن أشق ىلع أمِت ألمرتهم بهذه الصالة هذه 
 الساعة

 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
terlambat salat Isya. Lantas Umar keluar 

lalu berkata, "salat, wahai Rasulullah. Para 
perempuan dan anak-anak sudah tidur." 
Beliau pun keluar dalam keadaan kepala 

meneteskan air seraya bersabda, 
"Seandainya tidak memberatkan umatku, 
niscaya aku pasti memerintahkan mereka 

melaksanakan salat (Isya) pada waktu 
seperti ini". 

 :احلديث .534
ي بْني َعبَّاٍس  قال:  -ريض اهلل عنهما-عن َعبْد اَللَّ

« ُّ ْعتََم انلَِبي
ّ
َشاء، َفَخَرج  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-أ بيالعي

الَة يا رسول اهلل، َرقَد النيَساُء  ُعَمر فقال: الصَّ
 َ بيَان. فََخَرَج وَرأُسُه يَقُطر يقول: ل ُشقَّ والصِّ

َ
واَل أن أ

يتي  مَّ
ُ
الة هذه  -أو ىلع انلَّاس-ىلَعَ أ َمرُتُهم بهذه الصَّ

َ
أَل

اَعة  «.السَّ

** 

534. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- secara 

marfū', "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terlambat 

salat Isya. Lantas Umar keluar lalu berkata, "salat, 

wahai Rasulullah. Para perempuan dan anak-anak 

sudah tidur." Beliau pun keluar dalam keadaan kepala 

meneteskan air (bekas wudu) seraya bersabda, 

"Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku 

pasti memerintahkan mereka melaksanakan salat 

(Isya) pada waktu seperti ini". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بصالة العشاء،  -صىل اهلل عليه وسلم-تأخر انلِب 
حىت ذهب كثري من الليل، ورقد النساء والصبيان، 
ممن ليس هلم طاقة وال احتمال ىلع طول االنتظار، 

وقال:  -عنه ريض اهلل-فجاء إيله عمر بن اْلطاب 
صىل اهلل -الصالة، فقد رقد النساء والصبيان. فخرج 

من بيته إَل املسجد ورأسه يقطر ماء  -عليه وسلم
من االغتسال وقال مبينًا أن األفضل يف العشاء 
اتلأخري، لوال املشقة اليت تنال منتظري الصالة: لوال 
أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بهذه الصالة يف هذه 

 .رةالساعة املتأخ

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah terlambat 

melaksanakan salat Isya hingga malam berlalu dan 

para perempuan serta anak-anak telah tidur karena 

mereka tidak memiliki daya dan kemampuan untuk 

menunggu lama. Lantas Umar bin Al-Khathhab -

raḍiyallāhu 'anhu- mendatangi beliau dan berkata, 

"Salat. Sungguh, para wanita dan anak-anak sudah 

tidur." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar dari 

rumahnya menuju masjid dalam keadaan kepalanya 

meneteskan air setelah mandi. Beliau bersabda untuk 

menjelaskan bahwa salat Isya itu paling utama 

dilaksanakan di waktu akhir seandainya bukan karena 

kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang 

menunggu salat, "Seandainya tidak memberatkan 

umatku, niscaya aku pasti memerintahkan mereka 

melaksanakan salat (Isya) pada waktu terakhir seperti 

ini." 
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 :معاين املفردات
ْعتََم : دخل يف العتمة، وىه ظلمة الليل، املراد أنه أخر صالة العشاء بعد ذهاب الشفق، فصالها يف ظلمة الليل •

َ
 .أ

 فََخَرَج ُعَمر : أي: من املسجد، أو من ماكنه يف الصف •

 .َرقَد : نام •

 .الصالةُّ : بالرفع ىلع تقدير: حَضت الصالة. وبانلصب ىلع تقدير: صل الصالة •

بْيَان : صغار األوالد حىت يبلغوا •  .الصِّ

 .ورأسه يقطر. : أي من املاء •

ْن أشق ىلَعَ : لوال: حرف امتناع لوجود، أي: أنها تدل ىلع امتناع َشء لوجود َشء آخر، فيف هذه احلديث تدل ىلع امتن •
َ
-اع إلزام انلِب لَْوال أ

 أمته بتأخري صالة العشاء إَل ثلث الليل اآلخر لوجود املشقة عليهم بذلك -صىل اهلل عليه وسلم

يتي : مجاعيت، واملراد بهم: من آمن به واتبعه • مَّ
ُ
 أ

ُشقَّ : أتعب وأثقل •
َ
 .أ

َمْرُتُهم : أللزمتهم •
َ
 .أل

 .هذه الساعة : هذا الوقت، وهو ثلث الليل اآلخر •

 :فوائد احلديث
 .ب وحمل ذلك إذا لم يرصفه صارف؛ إلخباره صىل اهلل عليه وسلم أن يف املر مشقة، واملستحب ال مشقة فيه ألنه باْلياراألمر للوجو .1

 .األفضل يف العشاء اتلأخري، ويمنع من ذلك املشقة .2

ة تسبب اليرس والسهولة يف هذه الرشيعة السمحة .3  املشقَّ

 .، إذا اقرتن به أحوال ومالبساتأنَّه قد يكون ارتكاب العمل املفضول أوىل من الفاضل .4

 .جواز اسستداعء اإلمام إَل الصالة، وإن اكن كبرًيا إذا تأخر .5

 .كمال شفقة انلِب صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته .6

 .رصاحة عمر ريض اهلل عنه مع انلِب صىل اهلل عليه وسلم، ملاكنته عنده وثلقته حبسن خلق انلِب صىلَّ اهلل عليه وسلم .7

 .تنبيه األكابر الحتمال غفلة أو حتصيل فائدةديلل ىلع  .8

 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  1426تلابعني، القاهرة، مكتبة ا -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10وخرج 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
 ـهصحيح  1408افة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلق2دراسة 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
 .ه 1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3537) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل  اتلخريج:
 .نيرياض الصاحل مصدر منت احلديث:

بييل اهلل  اٍط يف س  لُّ فُْسط  ق ات ظي د  أفضل الصَّ
ُروق ُة ف ْحٍل يف  بييل اهلل، أو ط  اديم يف س  ُة خ  نييح  وم 

بييل اهلل  س 
 

Dari Abu Umamah Radhiyallahu 'Anhu 
berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam bersabda, "Sedekah yang paling 
utama adalah memberikan naungan kemah 
di jalan Allah, memberikan pelayan di jalan 

Allah, atau memberikan unta betina yang 
sudah layak disetubuhi pejantan di jalan 

Allah". 

 :احلديث .535
-ل اهلل قال: قال رسو -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة 

لُّ »: -صىل اهلل عليه وسلم َدَقات ظي أفضل الصَّ
م يف َسبييل اهلل، أو  فُْسَطاٍط يف َسبييل اهلل وَمنييَحُة َخادي

 «.َطُروقَُة فَْحٍل يف َسبييل اهلل

** 

535. Hadis: 

Dari Abu Umamah Radhiyallahu 'Anhu berkata, 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Sedekah yang paling utama adalah memberikan 

naungan kemah di jalan Allah, memberikan pelayan di 

jalan Allah, atau memberikan unta betina yang sudah 

layak disetubuhi pejantan di jalan Allah". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

معىن احلديث: أن أفضل ما يتصدق به املرء هذه 
لُّ فُْسَطاٍط أو عطية َخادما أو ناقة  األشياء اثلالثة، ظي
استحقت طرق الفحل، وسواء اكنت الصدقة ىلع 
املجاهدين يف سبيل اهلل تعاَل أو غريهم من 
املحتاجني، فإن ذلك من سبيل اهلل تعاَل. ولعل 

شياء حلاجة انلاس إيلها يف ذلك أفضلية هذه األ
الزمان، فأراد انلِب صىل اهلل عليه وسلم أن يُرَغِّبهم 
فيها، أما اآلن فحاجة انلاس إيلها قد تكون 
معدومة أو أنها موجودة يف بعض انلوايح ىلع وجه 
القلة، واحلكم للغالب. وهذا احلديث يشبه حديث 

اهلل  اعئشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صىل
ياع أهله"  عليه وسلم: "يا اعئشة، بَيت ال تمر فيه جي
رواه مسلم. قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل: "وهو حممول 
عند أهل العلم ىلع من اكن من طعامه اتلمر كأهل 

وأشباههم  _صىل اهلل عليه وسلم  _املدينة يف وقته 
 ."ممن يقتاتون اتلمر

** 

Makna hadits: Sesungguhnya sesuatu yang paling 

utama untuk disedekahkan seseorang adalah tiga hal 

berikut: naungan kemah atau pemberian pelayan atau 

unta betina yang sudah layak disetubuhi pejantannya, 

baik sedekah ini kepada para mujahidin di jalan Allah 

Ta'ala atau orang lain yang membutuhkannya. 

Sesungguhnya semua itu termasuk di jalan Allah 

Ta'ala. Adanya keutamaan hal tersebut karena 

kebutuhan manusia kepadanya pada masa itu. Karena 

itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam hendak 

memotivasi para sahabat untuk itu. Adapun sekarang, 

sudah tidak ada lagi kebutuhan manusia kepada hal 

tersebut atau ada tapi pada sebagian aspek itupun 

sedikit. Padahal hukum itu berlaku pada yang ghalib 

(mayoritas). Hadits ini serupa dengan hadits Aisyah 

Radhiyallahu 'Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Aisyah, rumah yang 

tak ada kurma di dalamnya, penghuninya akan lapar." 

(HR. Muslim). Syaikh Bin Baz Rahimahullah berkata, 

"Menurut ulama, hadits ini ditafsirkan kepada orang 

yang makanan pokonya berupa kurma seperti 

penduduk Madinah di masa Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan kota lainnya yang 

makanan pokoknya berupa kurma." 
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 :معاين املفردات
 .فسطاط : بيت من الشعر يستظل به الغازي •

 .منيحة : هبة أو إاعرة •

 .طروقة فحل : أي منح الغازي ناقة بلغت سنا يطرقها به الفحل، ليستعني بها يف اجلهاد •

 .ل : اجلمل القويالفح •

 :فوائد احلديث
 .الرتغيب فيما يُعيني الغازي ىلع القتال يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل .1

 .أفضل الصدقات ما اكن يف اجلهاد يف سبيل اهلل؛ ألن نفعه ُمتعدٍ  .2

 .وجوب اتلعاون بني املسلمني ىلع جتهزي جيوش املسلمني للقتال يف سبيل اهلل؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا .3

 املراجع:املصادر و

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

 ـهمرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري، دار 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -غريه، مؤسسة الرسالةاْلين و
 .د الشويعرم جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز، أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن سع2002 - ـه1422بلنان الطبعة: األوىل،  -الفكر، بريوت 

   (3568) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .-صىل اهلل عليه وسلم-أقبلُت : أي من ماكن رحله إَل انلِب  •

ت اٍن، وأنا يومئذ قد 
 
ار أ أقبلت راكبا ىلع ْحي

، ورسول اهلل  ْزُت االْحتيالم  صىل اهلل عليه -ن اه 
ىًن إَل غري جيدار -وسلم يمي  يصِلِّ بانلاس ب

 

Aku pernah datang dengan mengendarai 
keledai betina. Saat itu aku sudah melewati 

masa balig, dan ketika Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang 

mengimami orang-orang di Mina tanpa ada 
dinding (di hadapan beliau). Aku pun lewat 

di satu barisan lalu turun. Aku biarkan 
keledai merumput dan aku masuk ke dalam 

barisan. Ternyata tidak ada seorang pun 
yang mengingkari perbuatanku itu. 

 :احلديث .536
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن َعبَّاس 

تَاٍن، وأنا يومئذ قد نَاَهْزُت 
َ
ار أ أقبلُْت راكبا ىلع محي

يصيلِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-االْحتيالَم، ورسول اهلل 
دار، مررُت بني يدي بعض بانل ىًن إَل غري جي اس بيمي

تَاَن تَْرَتُع، ودخلُت يف 
َ
الصّف، فزنلت، فأرسلُت األ

ْر ذلك يلعَّ أحد.  الصّف، فلم ُينْكي

** 

536. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -radhiyallahu `anhuma-, ia 

berkata, "Aku pernah datang dengan mengendarai 

keledai betina. Saat itu aku sudah melewati masa 

baligh, dan ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- sedang mengimami orang-orang di Mina tanpa 

ada dinding (di hadapan beliau). Aku pun lewat di satu 

barisan lalu turun. Aku biarkan keledai merumput dan 

aku masuk ke dalam barisan. Ternyata tidak ada 

seorang pun yang mengingkari perbuatanku itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه ملا  -ريض اهلل عنهما-أخرب عبد اهلل بن عباس 
يف ميىن يف حجة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن مع انلِب 

تَان الوداع، أقبل راكب
َ
فمّر ىلع  -محار أنىث-اً ىلع أ

يصىل  -صىل اهلل عليه وسلم-بعض الصف، وانلِب 
تَان 

َ
دار، فزنل عن األ بأصحابه ليس بني يديه جي

رىض اهلل -وتركها ترىع، ودخل هو يف الصف. وأخرب 
أنه يف ذلك الوقت قد قارب ابللوغ، يعىن يف  -عنه

نكراً يفسد السن اليت ينكر عليه فيها لو اكن قد أىت مُ 
ىلع املصلني صالتهم، ومع هذا فلم ينكر عليه أحد، 

، وال أحد من -صىل اهلل عليه وسلم-ال انلِب 
 .أصحابه

** 

Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- 

mengabarkan bahwa ketika dia bersama Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di Mina pada haji wada', ia 

datang sambil menunggang keledai betina lalu 

melewati salah satu barisan, dan saat itu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang mengimami salat 

para sahabatnya tanpa ada dinding di hadapan beliau. 

Lantas ia turun dari keledai betina dan membiarkannya 

merumput, dan ia sendiri masuk dalam barisan. 

Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhu- 

memberitahukan bahwa pada saat itu dia hampir 

mencapai usia balig, yakni dia dalam usia di mana dia 

akan diingkari jika melakukan kemungkaran yang 

dapat merusak salat orang-orang yang salat. Meskipun 

demikian, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, 

baik Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- maupun salah 

seorang sahabatnya. 
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تَان : أنىث احلمري، وىه نعت للحمار •
َ
 .األ

 .نَاَهْزُت : قاربت •

 .االْحتيالَم : أي سن االحتالم، وهو اْلامسة عرش تقريبا واملراد بهذه اجلملة بيان أنه أهل لإلنكار لو أخطأ •

ىن : اسم ماكن من مشاعر احلج •  .مي

دار • دار : إَل غري ُسرْتة، وقيل إَل ُسرْتة غري جي  .إَل غري جي

 .به الصّف األول بني يدي بعض الصّف : أمامه قريبا منه، واملراد •

 .تَْرَتُع : ترىع وتأكل ما شاءت •

ْر ذلك : أي مروري بني يدي بعض الصّف، وإرساِل األتان •  .فلم ُينْكي

 :فوائد احلديث
 .جواز املرور باحلمار بني يدي صفوف املصلني، ألن سرتة اإلمام سرتة للمأمومني .1

أو قارب ابللوغ، ألن هذه القضية وقعت يف حجة الوداع  قبل  ، اكن قد بلغ-صىل اهلل عليه وسلم-أن عبد اهلل بن عبَّاس حني تويفِّ انلِب  .2
 .بنحو ثمانني يوماً  -صىل اهلل عليه وسلم-وفاته 

من سنته، ألنه ال يقر أحدا ىلع باطل، فعدم اإلنكار ىلع ابن عبَّاس يدل ىلع أمرين، صحة الصالة،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن إقرار انلِب  .3
 .وعدم إتيانه بما ينكر عليه

 ."استدل باحلديث ىلع أن سرتة اإلمام يه سرتة للمأموم، وقد َعنَْوَن هل اإلمام ابلخاري بقوهل: " باب ُسرْتة اإلمام ُسرْتة من خلفه .4

 .أن من قارب ابللوغ  فهو أْهل  لإلنكار إذا فعل ما يستحق اإلنكار عليه، وإن اكن غري ُملكَّف .5

كوب يف اذلهاب إَل املسجد .6  . جواز الرُّ

 .إرسال ابلهيمة لرتىع حول املصلني مع أْمني رضرها، وإخالهلا بالصالةجواز  .7

تَان .8
َ
 .إطالق لفظ احليمار ىلع األ

 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 10صبيح بن حسن حالق، طوخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد 

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، 2رناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طدراسة وحتقيق: حممود األ

ه. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1423مد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، مسلم، حتقيق: حم

   (3090) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرة اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 احلث ىلع االلزتام بالتسوك يف مجيع األحوال الوارد فيها ندبه. .1
 .ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-شفقة انلِب  .2

 املراجع:املصادر و

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

 إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ه، مؤسسة الرسالةاْلين وغري
 .ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري،

   (3572) الرقم املوحد:

و اك ُْت عليكم يف السِّ  Aku perbanyak (anjuran) untuk kalian  أْكَث 
tentang bersiwak. 

 :احلديث .537
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

َواك»: - عليه وسلماهلل  «.أْكرَثُْت عليكم يف السِّ

** 

537. Hadis: 

Dari Anas Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku 

perbanyak (anjuran) untuk kalian tentang bersiwak". 

 حصحي  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أكرث  -صىل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: أن انلِب 
ىلع أمته يف شأن استعمال السواك واملواظبة عليه يف 
مجيع األحوال، استحباباً ال إجياباً؛ وذلك ملا فيه من 
املنافع والفضائل العظيمة، ومن أجلها وأعظمها أنه 

 .-سبحانه وتعاَل-َمرَْضاة للرَّب 

** 

Makna hadits: Sesungguhnya Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam banyak menganjurkan 

kepada umatnya mengenai penggunaan siwak dan 

rajin memakainya di segala situasi sebagai sunnah 

bukan wajib. Hal ini dilakukan karena di dalamnya 

mengandung beragam manfaat dan keutamaan yang 

agung. Keutamaan yang paling besar dan agung dari 

siwak ialah merupakan sesuatu yang diridhai Allah 

Subhanahu wa Ta'ala. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وعالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلط اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يباِل : يهتم •

 :فوائد احلديث
 .استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر دون ختصيص .1

 .حصول اثلواب بصيام أي ثالث .2

يصوم  -صىل اهلل عليه وسلم-أكان رسول اهلل 
  من لك شهر ثالثة أيام؟ قالت: نعم

Apakah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 
Sallam melakukan puasa tiga hari setiap 

bulan? Aisyah menjawab, "Ya". 

 :احلديث .538
ريض اهلل -عن معاذة العدوية: أنها سألْت اعئشَة 

يَُصوُم  -صىل اهلل عليه وسلم-: أكاَن رسوُل اهللي -عنها
ْن أيِّ  ْن لُكِّ َشْهٍر ثاََلثة أيَّاٍم؟ قالَت: نعم. فقلُت: مي مي
ْن أيِّ  ْهري اَكَن يَُصوم؟ قالَت: لَْم يَُكْن ُيبَاِلي مي الشَّ

ْهري يَُصوُم.  الشَّ

** 

538. Hadis: 

Dari Mu'adzah Al-'Adawiyah bahwasanya ia bertanya 

kepada Aisyah Radhiyallahu 'Anha, "Apakah 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melakukan 

puasa tiga hari setiap bulan?" Aisyah menjawab, "Ya." 

Aku berkata, "Dari hari apakah di bulan itu beliau 

melakukan puasa?" Aisyah menjawab, "Beliau tidak 

mempedulikan dari hari apa di bulan itu beliau 

melakukan puasa". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن معاذة العدوية أنها سألت اعئشة: أكان رسول اهلل 
 ثالثة شهر لك من يصوم -وسلم عليه اهلل صىل–

 عليه، يقترص اكن ما أقل وهذا: أي نعم،: قالت أيام؟
أيام الشهر"، احرتاز من أيام األسبوع،   أي من: فقلت"

فأجابتها أنه اكن يصوم هذه اثلالثة من أوهلا أو 
أوسطها وآخرها متصلة أو منفصلة، قالت اعئشة: لم 
يكن يهتم للتعيني من أي أيام الشهر يصوم دون 
ختصيص؛ ألن اثلواب حاصل بأي ثالث اكنت، فاكن 

 عليه اهلل صىل–يصومها حبسب ما يقتِض رأيه 
، فاكن يعرض هل ما يشغله عن مرااعة ذلك، أو -وسلم

 .اكن يفعل ذلك بليان اجلواز، ولك ذلك يف حقه أفضل

** 

Dari Mu'adzah Al-'Adawiyah bahwasanya ia bertanya 

kepada 'Aisyah, "Apakah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam melakukan puasa tiga hari setiap bulan?" 

Aisyah menjawab, "Ya." Yakni, ini batasan paling 

sedikit yang beliau lakukan. "Aku berkata, "Dari hari 

apakah di bulan itu beliau melakukan puasa?" bentuk 

perhatian terhadap hari-hari dalam seminggu. "Beliau 

melakukan puasa," Yakni, pada tiga hari itu dari 

awalnya atau pertengahannya atau akhirnya, terus-

menerus (bersambung) atau terpisah. "Aisyah berkata, 

"Beliau tidak mempedulikan." Yakni, tak 

memperhatikan untuk menentukan pada hari apa di 

bulan itu berpuasa tanpa pengkhususan - sebab, 

pahala dapat dicapai dengan tiga hari itu - Yakni, beliau 

melakukan puasa sesuai dengan seleranya. Beliau 

menghadapi banyak hal yang memalingkannya dari 

perhatian terhadap penentuan puasanya atau beliau 

melakukan itu untuk menjelaskan adanya pembolehan. 

Semua itu lebih utama bagi beliau. Lihat, Al-Fathu, 

(4/227), Mirqat Al-Mafatih, (4/1416), Dalilul Falihin, 

(7/71). 
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 املراجع:املصادر و

 لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافِع، اعتىن بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل، دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار  1425بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 

الرياض، -اج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتبه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلج1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري
بريوت. كنوز رياض الصاحلني؛ -ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار املعرفة1417الطبعة األوىل، 

ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري، 1430وىل، الرياض، الطبعة األ-فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
-ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة1412بريوت، الطبعة األوىل، -حتقيق صديق العطار، دار الفكر

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 
   (10111) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

د ألجله وال أَعن  أكل املحرم من صيٍد لم يُص 
  ىلع صيده

Muhrim (orang yang sedang melakukan 
ihram) memakan binatang buruan yang 

diburu bukan untuknya dan ia tidak 
membantu dalam pemburuannya. 

 :احلديث .539
أن رسول » -ريض اهلل عنه-تَاَدَة األنصاري عن أيب  قَ 

ا، فخرجوا  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  خرج حاجًّ
وقال:  -فيهم أبو َقتَاَدةَ -معه، فرصف طائفة منهم 

. فأخذوا ساحل  َ ل ابلحر حىت نَلْتَِقي خذوا ساحي
ابلحر، فلما انرصفوا أحرموا لكهم، إال أبا َقَتاَدَة فلم 

ون إذ رأوا مُحَُر وَْحٍش، فحمل حُيرم، فبينما هم يسري
تَانَاً، فزننلا فأكلنا من 

َ
، َفَعَقَر منْها أ أبو َقتَاَدةَ ىلع احْلُُمري

حلمها، ثم قلنا: أنأكل حلم صيد، وحنن حمرمون؟ 
صىل اهلل -فحملنا ما بِق من حلمها فأدركنا رسول اهلل 

، فسأنلاه عن ذلك؟ فقال: منكم أحد -عليه وسلم
يها، أو أشار إيلها؟ قالوا: ال، قال: أمره أن حيمل عل

قال: هل معكم »، ويف رواية: «فلكوا ما بِق من حلمها
 «.منه َشء؟ فقلت: نعم، فناوتله الَْعُضَد ، فأكل منها

** 

539. Hadis: 

Dari Abu Qatādah Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pergi 

melaksanakan haji, lalu para sahabat pun ikut 

bersamanya. Lantas sekelompok sahabat -di 

antaranya Abu Qatādah- berangkat. Beliau berkata, 

"Ambillah jalur pantai sampai kita bertemu." Mereka 

pun menempuh pantai. Setelah rombongan pergi, 

mereka pun melakukan ihram kecuali Abu Qatādah. 

Dia tidak melakukan ihram. Saat mereka berjalan, tiba-

tiba mereka melihat keledai-keledai liar. Seketika Abu 

Qatādah menyerang keledai itu lalu menyembelihnya. 

Kami pun berhenti lalu menyantap dagingnya. Lantas 

kami bertanya, "Bolehkah kita makan daging buruan 

padahal kita sedang melaksanakan ihram?" Kami pun 

membawa sisa dagingnya kemudian bertemu dengan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kami bertanya 

mengenai hal itu kepada beliau. Beliau bertanya, 

"Apakah ada seseorang di antara kalian yang 

menyuruhnya untuk memburu keledai atau memberi 

isyarat kepada keledai itu?" Mereka menjawab, 

"Tidak." Beliau bersabda, "Makanlah sisa dagingnya." 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Apakah kalian 

membawa sisanya?" Aku jawab, "Ya." Lantas aku 

menyodorkan lengan atas (keledai) kepada beliau lalu 

beliau pun menyantapnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اعم احْلَُديْبييَة،  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انلِب 
 يريد الُعْمرة. وقبل أن يصل إَل حمرم املدينة، القريب
اً أىت من قيبَل  منها، وهو "ذو احلليفة" بلغه أنَّ َعُدوُّ

فيهم -ساحل ابلحر يريده، فأمر طائفة من أصحابه 
أن يأخذوا ذات ايلمني، ىلع طريق  -أبو قتادة

وه، فساروا حنوه. فلما انرصفوا ملقابلة  الساحل، يلصدُّ
يف ميعاده، أحرموا إال  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

لم حيرم، ويف أثناء سريهم، أبرصوا مُحُر أبا قتادة ف
وَْحش، وتمنوا بأنفسهم لو أبرصها أبو قتادة ألنه 
تاناً، فأكلوا 

َ
حالل، فلما رآها محل عليهاْ فعقر منها أ

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berangkat pada 

tahun perjanjian Hudaibiyah hendak melaksanakan 

umrah. Sebelum sampai ke tempat ihram yang dekat 

dengan Madinah, yaitu Żul Ḥulaifah, beliau 

mendapatkan berita bahwa musuh telah datang dari 

arah pantai hendak menyerangnya. Lantas beliau 

memerintahkan sekelompok sahabat -di antaranya Abu 

Qatādah- agar menempuh jalur sebelah kanan melalui 

jalan pantai untuk menghalangi musuh. Mereka pun 

berjalan menuju pantai. Ketika mereka berangkat untuk 

bertemu dengan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di 

tempat yang telah ditentukan, mereka pun melakukan 

ihram kecuali Abu Qatādah. Dia tidak melakukan 

ihram. Saat dalam perjalanan itulah mereka melihat 

keledai-keledai liar dan mereka berharap seandainya 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < الفدية وجزاء الصيدال اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربِع األنصاري  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا : اكن ذلك اْلروج يف عمرة احْلَُديْبييَة، فأطلق ىلع العمرة اسم احلج، وهو جائز، فإن احلج  • لغًة القصُد، واملعتمر قاصد بيت اهلل  -خرج حاجًّ

 .احلج( رواه مسلم : )دخلت العمرة يف-صىل اهلل عليه وسلم-بمكة ألداء أعمال خمصوصة، وقد قال 

 .فخرجوا : أي أصحابه •

 .خذوا : اسلكوا •

 .أو من املاكن اذلي انتهوا ايله يف الساحل -صىل اهلل عليه وسلم-فلما انرصفوا : أي الطائفة إما من عند انلِب  •

 .أحرموا : اإلحرام هو نية ادلخول يف النسك •

 .محار.ونسبت إَل الوحش، تلوحشها، وعدم استئناسها مُحُر وَْحش : نوع من الصيد ىلع صفة احلمار األهيل، ومفردها •

 .فحمل أبو قتادة ىلع احلمر : أقبل عليها قاصًدا قتلها •

 .فعقر : قتل •

تانًا : يه األنىث من احلمر •
َ
 .أ

 .قالوا : قال بعضهم بلعض •

 .عن ذلك : عن أكلنا من حلم الصيد •

 .عليها : ىلع مُحُر وَْحش •

 .الَْعُضد : ما بني ركبة احليوان وكتفه •

 :فوائد احلديث
 .اهلدية، تطييبا لقلوب أصحابها -صىل اهلل عليه وسلم-قبوهل  .1

يَد من أجله .2  .حتريم صيد احلالل ىلع املحرم، إذا اكن قد صي

 .أن العمرة حج وتسىم احلج األصغر .3

 .مرشوعية اتلحرز من العدو وأخذ احلذر وأن ذلك ال ينايف اتلولك .4

من حلمها. ثم وقع عندهم شكٌّ يف جوازي أكلهم منها 
وهم حمرمون، فحملوا ما بِق من حلمها حىت حلقوا 

، فسألوه عن ذلك -لمصىل اهلل عليه وس-بانلِب 
فاستفرس منهم: هل أمره أحد منهم، أو أاعنه بداللة، 
ن 

َ
أو إشارة؟ قالوا: لم حيصل َشء من ذلك. َفَطْمأ

قلوبهم بأنها حالل، إذ أمرهم بأكل ما بِق منها، 
منها تطييبًا  -صىل اهلل عليه وسلم-وأكل هو 

 .لقلوبهم

Abu Qatādah melihatnya karena dia tidak melakukan 

ihram. Saat Abu Qatādah melihat keledai-keledai itu, ia 

pun menyerangnya dan menyembelih seekor keledai 

lalu mereka menyantap dagingnya. Tiba-tiba timbul 

keraguan dalam diri mereka mengenai kebolehan 

menyantap keledai tersebut ketika mereka sedang 

melakukan ihram. Lantas mereka membawa sisa 

dagingnya sampai bertemu dengan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Mereka bertanya kepada beliau 

mengenai keledai itu. Beliau meminta penjelasan dari 

mereka, "Apakah seseorang dari mereka menyuruh 

Abu Qatādah untuk memburunya atau membantunya 

dengan memberi petunjuk atau isyarat?" Mereka 

menjawab, "Hal itu tidak terjadi." Beliau menenangkan 

mereka bahwa keledai itu halal. Beliau menyuruh 

mereka untuk menyantap daging yang masih tersisa 

dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun 

menyantapnya untuk memberi ketenangan dalam hati 

mereka. 
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لُّ مُحر الوَ  .5  .ْحش، وأنها من الصيدحي

 .حل الصيد بقتله يف أي موضع يف بدنه .6

 .مرشوعية اتلورع عما يشك يف أنه حالل .7

 .كمال ورع الصحابة واحتياطهم حيث لم يأكلوا من اللحم حني شكوا ولم يرموه .8

 .وشفقته ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انلِب  .9

 .، ملن اكن بعيًدا عنه-لمصىل اهلل عليه وس-جواز االجتهاد يف زمنه  .10

 املراجع:املصادر و

م . تنبيه األفهام، للعثيمني،  2006 - ـه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة، العارشة،  -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 
يب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق . صحيح ابلخاري، أل1426طبعة مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

انلارش: دار إحياء الرتاث  -ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
ة، مرص، الطبعة األوىل. حياة احليوان الكربى، لكمال ادلين حممد القاهر املنهاج، دار انلجيم، حيىي بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –العريب 

م، الطبعة: اثلانية، حتقيق: أمحد حسن بسج. املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف  2003 - ـه 1424 -ادلمريي، دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان 
 .(ه 1427- 1404 من: )الطبعة-الكويت –والشئون اإلسالمية 

   (3099) الرقم املوحد:
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صىل اهلل -أال َتدثيِّن عن مرض رسول اهلل 
صىل اهلل -؟ قالت: بىل، ثقل انلِب -عليه وسلم
فقال: أصىل انلاس؟ قلنا: ال، هم  -عليه وسلم

 ينتظرونك

 

Dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, ia 
menuturkan, “Aku menemui Aisyah, lalu 

aku berkata, “Maukah engkau 
menceritakan padaku tentang sakitnya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?” 
Ia menjawab, “Ya. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- merasakan sakit berat. Beliau 

bertanya, “Apakah orang-orang sudah 
salat?” Kami menjawab, “Belum. Mereka 

menunggu Anda.” Beliau bersabda, 
“Siapkan untukku air di baskom!” Aisyah 

mengungkapkan, “Maka kami 
melaksanakan (perintah beliau). Lalu 
beliau mandi. Beliau bermaksud pergi 

namun beliau pingsan. Kemudian siuman, 
maka beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, “Apakah orang-orang sudah 
salat?” Kami menjawab, “Belum. Mereka 

menunggu Anda, wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “Siapkah untukku air di 

baskom.” Aisyah mengungkapkan, “Lantas 
beliau duduk dan mandi. Kemudian beliau 

bermaksud pergi namun beliau pingsan 
lagi. Kemudian beliau siuman, lalu 

bertanya, “Apakah orang-orang sudah 
salat?” Kami menjawab, “Belum. Mereka 

menunggu Anda, wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “Siapkan untukku air di 
baskom.” Beliau duduk lalu mandi. 

Kemudian beliau bermaksud pergi namun 
pingsan lagi. Sejurus kemudian beliau 
siuman, lalu bertanya, “Apakah orang-
orang sudah salat?” Kami menjawab, 

“Belum. Mereka menunggu Anda, wahai 
Rasulullah.” Orang-orang tetap bertahan di 

masjid menunggu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- untuk salat Isya. Lantas Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengirim 

utusan pada Abu Bakar agar ia memimpin 
orang-orang salat. Utusan itu menghampiri 

Abu Bakar lalu berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahmu mengimami salat orang-
orang.” Abu Bakar -yang merupakan sosok 

yang lembut (cepat menangis)- berkata, 
“Wahai Umar, imamilah orang-orang 

salat.” Umar menjawab, “Engkau lebih 
berhak.” Akhirnya Abu Bakar mengimami 

salat di hari-hari tersebut. Kemudian Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merasakan 
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tubuh beliau ringan. Beliau keluar dengan 
dipapah dua orang, salah satunya adalah 
Abbas, untuk salat zuhur, sementara Abu 
Bakar sedang salat dengan orang-orang. 

Ketika Abu Bakar melihat beliau datang, ia 
pun hendak mundur, namun Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengisyaratkan padanya agar ia tidak 

mundur. Beliau bersabda, “Dudukkan aku 
di sampingnya.” Maka kedua orang itu 
mendudukkan beliau di samping Abu 

Bakar.” Ia mengungkapkan, “Abu Bakar 
salat mengikuti salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, dan orang-orang mengikuti 
salat Abu Bakar, sedangkan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat secara 
duduk.” Ubaidullah berkata, “Lalu aku 

menemui Abdullah bin Abbas, aku berkata 
padanya, “Maukah aku ungkapkan padamu 

apa yang diceritakan Aisyah tentang 
sakitnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
?” Ia menjawab, “Ungkapkanlah.” Lalu aku 

menuturkan padanya hadis Aisyah. 
Ternyata ia tidak mengingkari sesuatu pun 
darinya, selain ia mengatakan, “Apakah ia 
menyebutkan padamu nama laki-laki yang 

bersama Abbas (yang memapah Nabi)?” 
Aku menjawab, “Tidak.” Ia berkata, “Ia 
adalah Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 

'anhu-.” (Sahih Bukhari). 

 :احلديث .540
عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، قال: دخلت ىلع 

-اعئشة فقلت: أال حتدثيين عن مرض رسول اهلل 
صىل -؟ قالت: بىل، َثُقَل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم

قلنا: ال، هم « أصىل انلاس؟»فقال:  -وسلماهلل عليه 
ْخَضبي »ينتظرونك، قال:  قالت: «. ضعوا ِل ماء يف الْمي

َنُوَء فأغيم عليه، ثم أفاق،  ففعلنا، فاغتسل، فذهب يلي
قلنا: « أصىل انلاس؟»: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال 

ضعوا ِل ماء يف »ال، هم ينتظرونك يا رسول اهلل، قال: 
ْخَضبي  الت: فقعد فاغتسل، ثم ذهب يلنوء ق« الْمي

قلنا: ال، « أصىل انلاس؟»فأغيم عليه، ثم أفاق، فقال: 
ضعوا ِل ماء يف »هم ينتظرونك يا رسول اهلل، فقال: 

ْخَضبي  َنُوَء فأغيم «الْمي ، فقعد، فاغتسل، ثم ذهب يلي
فقلنا: ال، هم « أصىل انلاس؟»عليه، ثم أفاق فقال: 

** 

540. Hadis: 

Dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, ia menuturkan, 

“Aku menemui Aisyah, lalu aku berkata, “Maukah 

engkau menceritakan padaku tentang sakitnya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?” Ia menjawab, 

“Ya. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merasakan sakit 

berat. Beliau bertanya, “Apakah orang-orang sudah 

salat?” Kami menjawab, “Belum. Mereka menunggu 

Anda.” Beliau bersabda, “Siapkan untukku air di 

baskom!” Aisyah mengungkapkan, “Maka kami 

melaksanakan (perintah beliau). Lalu beliau mandi. 

Beliau bermaksud pergi namun beliau pingsan. 

Kemudian siuman, maka beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Apakah orang-orang sudah salat?” 

Kami menjawab, “Belum. Mereka menunggu Anda, 

wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Siapkah untukku 

air di baskom.” Aisyah mengungkapkan, “Lantas beliau 

duduk dan mandi. Kemudian beliau bermaksud pergi 

namun beliau pingsan lagi. Kemudian beliau siuman, 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اس ُعُكوف  يف املسجد، ينتظرونك يا رسول اهلل، وانل
ينتظرون انلِب عليه السالم لصالة العشاء اآلخرة، 

إَل أيب بكر بأن  -صىل اهلل عليه وسلم-فأرسل انلِب 
صىل -يصيل بانلاس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول اهلل 

يأمرك أن تصيل بانلاس، فقال أبو  -اهلل عليه وسلم
س، فقال : يا عمر صل بانلا-واكن رجال رقيقا  -بكر 

هل عمر: أنت أحق بذلك، فصىل أبو بكر تلك األيام، 
وجد من نفسه  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم إن انلِب 

ًة ، فخرج بني رجلني أحدهما العباس لصالة  فَّ خي
الظهر وأبو بكر يصيل بانلاس، فلما رآه أبو بكر 

 إيله انلِب 
َ
ْوَمأ

َ
صىل اهلل عليه -ذهب يلتأخر، فَأ

ر، قال: أجلساِن إَل جنبه، بأن ال يتأخ -وسلم
فأجلساه إَل جنب أيب بكر، قال: فجعل أبو بكر 

، -صىل اهلل عليه وسلم-يصيل وهو يأتم بصالة انلِب 
صىل اهلل عليه -وانلاس بصالة أيب بكر، وانلِب 

قاعد، قال عبيد اهلل: فدخلت ىلع عبد اهلل  -وسلم
بن عباس فقلت هل: أال أعرض عليك ما حدثتين 

، قال: -صىل اهلل عليه وسلم-مرض انلِب  اعئشة عن
هات، فعرضت عليه حديثها، فما أنكر منه شيئا 
غري أنه قال: أسمت لك الرجل اذلي اكن مع العباس 

-ريض اهلل عنه-قلت: ال، قال: هو يلع بن أيب طالب 
. 

lalu bertanya, “Apakah orang-orang sudah salat?” Kami 

menjawab, “Belum. Mereka menunggu Anda, wahai 

Rasulullah.” Beliau bersabda, “Siapkan untukku air di 

baskom.” Beliau duduk lalu mandi. Kemudian beliau 

bermaksud pergi namun pingsan lagi. Sejurus 

kemudian beliau siuman, lalu bertanya, “Apakah orang-

orang sudah salat?” Kami menjawab, “Belum. Mereka 

menunggu Anda, wahai Rasulullah.” Orang-orang tetap 

bertahan di masjid menunggu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk salat Isya. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- mengirim utusan pada Abu Bakar agar ia 

memimpin orang-orang salat. Utusan itu menghampiri 

Abu Bakar lalu berkata, “Sesungguhnya Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahmu mengimami 

salat orang-orang.” Abu Bakar -yang merupakan sosok 

yang lembut (cepat menangis)- berkata, “Wahai Umar, 

imamilah orang-orang salat.” Umar menjawab, 

“Engkau lebih berhak.” Akhirnya Abu Bakar 

mengimami salat di hari-hari tersebut. Kemudian Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merasakan tubuh beliau 

ringan. Beliau keluar dengan dipapah dua orang, salah 

satunya adalah Abbas, untuk salat zuhur, sementara 

Abu Bakar sedang salat dengan orang-orang. Ketika 

Abu Bakar melihat beliau datang, ia pun hendak 

mundur, namun Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengisyaratkan padanya agar ia tidak mundur. Beliau 

bersabda, “Dudukkan aku di sampingnya.” Maka kedua 

orang itu mendudukkan beliau di samping Abu Bakar.” 

Ia mengungkapkan, “Abu Bakar salat mengikuti salat 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan orang-orang 

mengikuti salat Abu Bakar, sedangkan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- salat secara duduk.” Ubaidullah 

berkata, “Lalu aku menemui Abdullah bin Abbas, aku 

berkata padanya, “Maukah aku ungkapkan padamu 

apa yang diceritakan Aisyah tentang sakitnya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?” Ia menjawab, 

“Ungkapkanlah.” Lalu aku menuturkan padanya hadis 

Aisyah. Ternyata ia tidak mengingkari sesuatu pun 

darinya, selain ia mengatakan, “Apakah ia 

menyebutkan padamu nama laki-laki yang bersama 

Abbas (yang memapah Nabi)?” Aku menjawab, 

“Tidak.” Ia berkata, “Ia adalah Ali bin Abi Thalib -

raḍiyallāhu 'anhu -.”  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف بعض ما حدث يف مرض 
اذلي سبق وفاته،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل رسول 

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan sebagian peristiwa 

yang terjadi dalam sakit Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- yang menjadi faktor wafat beliau. Diantaranya 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل < سنن وآداب الغسل اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < وفاته صىل اهلل عليه وسلم

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الميخضب : واعء يُغسل فيه اثلياب •

 .يلنوء : يلقوم •

 :فوائد احلديث
 .جز عن القيام بالقادرين عليه، وهذا خاص باإلمام الراتب؛ قرًصا للحديث ىلع أضيق مدلوالتهجواز إمامة العا .1

ُعهم جواز تبليغ املبلِّغ عن اإلمام يف الصالة، إذا اكن هناك حاجة من سعة يف املاكن وكرثة املصلني، فيف رواية مسلم: "أنَّ أبا بكر اكن  .2 يُْسمي
 ."اتلكبري

 .-ريض اهلل عنه-عن يسار أيب بكر،  -صىل اهلل عليه وسلم- اإلمام؛ حيث جلس انلِب أنَّ املأموم يكون عن يمني .3

 .جواز نية اإلمامة يف الصالة ولو يف أثنائها، كما جيوز أن ينتقل اإلمام مأموًما أثناء الصالة، كفعل أيب بكر .4

 .انلاس، أو ألنه أبلغ لصوته، أو لفوائد أخرى، واهلل تعاَل أعلم جواز كون املبلِّغ عن اإلمام عن يمينه، ال يف الصف، إذا اكن فيه مصلحة، لرياه .5

 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 -
ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسد - يُح األحاَكمي مي َسة، توضي بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -م.  2003 - ـه 1423ي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد  -م.  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

ومن ذلك أنه اشتد عليه املرض فسأل من عنده: 
أصىل انلاس؟ فقيل : ال، فداع بإناء واغتسل فيه لكنه 
أغيم عليه، فلما أفاق أاعد السؤال، وأاعد االغتسال 
لكنه أغيم عليه أيضاً، وتكرر ذلك ثالثاً، ثم أمر 

ما جاءه الرسول أمر أبو أن يصيل أبو بكر بانلاس، فل
بكر عمر أن يصيل فلم يصل بهم بل قدم أبا بكر؛ 

صىل اهلل عليه -ألنه أحق بذلك منه، ووجد انلِب 
يف نفسه نشاطا وخفة فخرج بني العباس ويلع  -وسلم

وأبو بكر يصيل بانلاس صالة  -ريض اهلل عنهما-
أراد أن  -صىل اهلل عليه وسلم-الظهر فلما رأى انلِب 

أمره أن  -صىل اهلل عليه وسلم-لكن انلِب  يتأخر
يثبت ماكنه وجلس ِبنبه وأصبح أبو بكر يأتم 

وانلاس يأتمون  -صىل اهلل عليه وسلم-بصالة انلِب 
 .-ريض اهلل عنه-بصالة أيب بكر 

ketika sakit beliau semakin berat, maka beliau bertanya 

pada orang yang ada di sisi beliau, "Apakah orang-

orang sudah salat?" Dijawab, "Belum." Lalu beliau 

meminta wadah berisi air dan beliau mandi dengannya. 

Akan tetapi beliau pingsan. Ketika telah siuman beliau 

mengulangi pertanyaan tadi dan kembali mandi, akan 

tetapi beliau pingsan lagi. Hal ini berulang tiga kali. 

Kemudian beliau memerintahkan agar Abu Bakar 

memimpin salat orang-orang. Ketika utusan datang 

pada Abu Bakar, ia memerintahkan Umar untuk 

memimpin salat. Namun Umar enggan, bahkan ia 

mempersilahkan Abu Bakar karena ia lebih berhak. 

Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merasa 

kondisi beliau membaik dan ringan. Maka beliau keluar 

dengan dipapah Abbas dan Ali -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

sementara Abu Bakar memimpin orang banyak 

menunaikan salat zuhur. Ketika melihat Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- datang, ia pun ingin mundur, namun 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkannya 

tetap berada di tempat, dan beliau duduk di 

sampingnya. Jadi Abu Bakar mengikuti salat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan orang-orang mengikuti 

salat Abu Bakar -raḍiyallāhu 'anhu-. 
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ط  2001 - 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتربيزي، انلارش: دار الكتب العلمية، سنة النرش:  -ه. 1428 1ي. طاهلل الفوزان، دار ابن اجلوز
1. 

   (11294) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  اتلخريج:

أال ال يبينت رجل عند امرأة ثيب، إال أن يكون 
  ناكًحا أو ذا حمرم

Dari Jābir ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- bersabda, "Janganlah 

sekali-kali seorang laki-laki menginap pada 
malam hari di rumah seorang janda 

melainkan ia telah menikah dengannya 
atau ia bersama mahramnya"! 

 :احلديث .541
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ال يَبييََتَّ رجل عند امرأة ثيِّب، إال »: -عليه وسلم اهلل
 «.أْن يكون ناكيًحا أو ذا حَمَْرم

** 

541. Hadis: 

Dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Janganlah 

sekali-kali seorang laki-laki menginap pada malam hari 

di rumah seorang janda melainkan ia telah menikah 

dengannya atau ia bersama mahramnya"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الرجل عن ابليات  -صىل اهلل عليه وسلم-ينىه 
واملكوث يلاًل عند أي امرأة أجنبية عنه، وخص 

خل عليها اغبًلا، وأما ابلكر فيه اثليب؛ ألنها اليت يد
متصونة يف العادة جمانبة للرجال أشد جمانبة، وألنه 
يعلم باألوىل أنه إذا نىه عن ادلخول ىلع اثليب اليت 
يتساهل انلاس يف ادلخول عليها فباألوىل ابلكر. 
واستثىن الزوج ومن حرمت عليه بالنسب اكألم 

ضاع، أو وابلنت واألخت، أو بالرضاعة، كأمه من الر
( غري  باملصاهرة كأم زوجته. ومفهوم قوهل )ال يَبييََتَّ
مراد، وهو أنه جيوز هل ابلقاء عند األجنبية يف انلهار 
خلوة، أو غريها؛ ألنه جاء يف صحيح ابلخاري نيه 
اعم دون تقييد بالليل. لكن إن اكن املحرم اليؤمن 

 .فال بد من وجود نساء مع املرأة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang seorang 

lelaki menginap di rumah wanita yang bukan 

mahramnya, terkhusus lagi di rumah seorang janda 

karena inilah yang biasanya banyak terjadi. Adapun 

wanita perawan biasanya ia lebih sangat menjaga diri 

dan menjauh dari kaum lelaki daripada seorang janda. 

Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengetahui yang 

lebih utama bahwa jika larangan beliau adalah 

larangan memasuki rumah seorang janda yang 

notabene kebanyakan orang dengan mudah masuk ke 

rumahnya, maka larangan memasuki rumah perawan 

tentu lebih dari itu. Dikecualikan dari larangan tersebut 

yaitu suami dan para mahram karena ikatan nasab 

seperti ibu, anak perempuannya, saudara 

perempuannya, atau mahram karena persusuan 

seperti ibu persusuan, atau karena muṣāharah 

(semenda) seperti ibu dari istrinya. Mafhūm (Makna 

tersirat yang dapat dipahami) dari sabda beliau, 

"Janganlah sekali-kali menginap pada malam hari!" 

maksudnya bukan berarti dibolehkan baginya untuk 

berdiam di siang hari untuk berkhalwat (berdua-duaan) 

atau lainnya dengan wanita asing (yang bukan 

mahram), karena telah disebutkan dalam "Ṣaḥih 

Bukhāri" larangan yang bersifat umum tanpa batasan 

waktu dengan malam hari. Namun, seandainya 

mahram itu juga tidak bisa dipercaya, maka harus ada 

bersama wanita itu beberapa orang wanita lain yang 

menemaninya. 
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 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يَبييََتَّ : ال يمكث عندها بالليل خايلًا بها •

 .ثَّيِّب : يطلق ىلع من تزوج من ذكر وأنىث، وهو ضد ابلكر •

 .ناكًحا : زوًجا هلا •

ع، أو حَمَْرم : هو اذلي ال جيوز هل الزواج باملرأة؛ ألنها حرمت عليه بالنسب اكألم وابلنت واألخت، أو حرمت عليه بالرضاعة، كأمه من الرضا •
 .حرمت عليه باملصاهرة كأم زوجته

 :فوائد احلديث
 .حتريم اْللوة باألجنبية باإلمجاع .1

 .يباح خلوة املرأة بالَمْحرم باإلمجاع .2

 .جنبية؛ وإن اكن الرجل صاحلًاخطورة اْللوة باملرأة األ .3

ين يرون انليل منها نياًل من .4 كرامتهم  املرأة مظنة الشهوة والطمع، ويه ال تكاد تِق نفسها؛ لضعفها ونقصها، وال يغار عليها مثل حمارمها، اذلَّ
 .ورشفهم؛ ذلا حتتم وجود املحرم عند حضور األجنِب

 .ليت تشتىه وإن لم تبلغاألصل يف املرأة هنا ابلالغة؛ لكن تشمل املرأة ا .5

 .عناية الرشع باألخالق .6

 املراجع:املصادر و

بن حممد  صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، ملحمد بن صالح
م إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، 

ُ
ه. منحة العالم رشح بلوغ املرام، 1427القاهرة،الطبعة األوىل ، العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة، 1428لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 
 1427املرام ، لصالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ، الرياض ،الطبعة األوىل، . تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ 1423الطبعة اْلامسة،

-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري-بلوغ املرام من أدلة األحاكم، ألمحد بن يلع بن حجر العسقالِن 
 .سماعيل الصنعاِن، انلارش: دار احلديثإ بن ملحمد السالم، سبل. ه 1424 السابعة،: الطبعة

   (58172) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < الفرائض < العـصبة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ء املقررة يف كتاب اهلل: ويه انلصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو اثلمن، واثللثان ونصفهما وهو اثللث، ونصف الفرائض : األنصبا •

 .نصفهما وهو السدس

 .بأهلها : من يستحقها بنص القرآن •

 .فما بِق : بعد أخذ لك ذي فرض فرضه •

 .فألوىل رجل : فألقرب رجل يف النسب إَل املورث •

 .ه ىلع سبب االستحقاق، وهو اذلكورة اليت يه سبب العصوبة، وسبب الرتجيح يف اإلرثذكر : هذا الوصف للتنبي •

 :فوائد احلديث
 .أن قسمة الفرائض تكون بابلداءة بأهل الفرائض .1

 .أن ما بِق بعد الفروض للعصبة .2

 .تقديم األقرب فاألقرب فال يرث اعصب بعيد اكلعم، مع وجود اعصب قريب اكألب .3

 .ل إذا لم يكن دونه ابنفيه ديلل ىلع أن ابن االبن حيوز املا .4

أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بيق فهو ألوىل رجل 
  ذكر

Berikan bagian warisan kepada ahli 
warisnya, selebihnya menjadi milik laki-

laki yang paling dekat. 

 :احلديث .542
عن رسول  -هلل عنهماريض ا-عن عبد اهلل بن عباس 

حْليُقوا الَفَرائيَض بأهلها، »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َ
أ
ْوىَل رجل َذَكرٍ 

َ
َ فهو أل ُموا »ويف رواية: «.  فما بَِقي اقْسي

املاَل بني أهل الَفَرائيضي ىلع كتاب اهلل، فما تََرَكْت؛ 
ْوىَل رجل َذَكرٍ 

َ
 «.فأل

** 

542. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Berikan 

bagian warisan itu kepada ahli warisnya, selebihnya 

menjadi milik laki-laki yang paling dekat." Dalam 

riwayat lain, "Bagilah harta (warisan) itu di antara para 

ahli warisnya sesuai (pembagian) dalam Alquran, lalu 

harta yang tersisa maka menjadi milik laki-laki 

terdekat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

القائمني ىلع قسمة  -صىل اهلل عليه وسلم-يأمر انلِب 
الرتكة أن يوزعوها ىلع مستحقيها بالقسمة العادلة 

، فيعطى أصحاب -تعاَل-كما أراد اهلل الرشعية 
الفروض املقدرة فروضهم يف كتاب اهلل، ويه اثللثان 
واثللث والسدس وانلصف والربع واثلمن، فما بىق 
بعدها، فإنه يعطى إَل من هو أقرب إَل امليت من 

 .الرجال، ويسمون العصبة

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

orang-orang yang menangani pembagian warisan agar 

mendistribusikannya kepada ahli warisnya dengan 

pembagian yang adil sesuai syariat, seperti yang 

dikehendaki Allah -Ta'ālā-. Maka para ahli waris 

(pemilik bagian) yang telah ditentukan diberi bagian 

mereka sesuai dalam Alquran; yakni dua pertiga, 

sepertiga, seperenam, setengah, seperempat dan 

seperdelapan. Lalu harta yang tersisa setelah 

pembagian ini diberikan pada laki-laki yang paling 

dekat kekerabatannya dengan mayit, dan mereka ini 

disebut 'Aṣabah. 
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 .اجلد يرث مجيع املال إذا لم يكن دونه أب .5

أنه ال َشء للعاصب إذا استغرقت الفروض الرتكة، فلو ماتت وتركت بنتًا هلا انلصف، وأختًا هلا انلصف، وابن عم؛فليس لألخري َشء من  .6
 .الرتكة

 املراجع:املصادر و

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد  -ه. 1381ر، دمشق، الطبعة: األوىل اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفك -
خالصة  -ه. 1426اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،  -م. 1992ه، 1412طبعة: اثلانية الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، ال
صحيح مسلم،  -ه. 1422حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد 
   (5887) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < اهلبة والعطية اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق

  أما إنك لو أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك
Alangkah baiknya andai hamba sahaya itu 

engkau berikan saja kepada paman dari 
ibumu, karena yang demikian itu lebih 

besar pahalanya bagimu. 

 :احلديث .543
ريض اهلل -عن أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث 

صىل -: أنها أعتقت َويلَدًة ولم تستأذن انلِب -عنها
فلما اكن يَوُمها اذلي يَدوُر عليها  -اهلل عليه وسلم

اهلل، أِن أعتقت ويلدِت؟ فيه، قالت: أَشَعْرَت يا رسول 
أما إنك لو »قالت: نعم. قال: « أو فعلت؟»قال: 

 «.أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك

** 

543. Hadis: 

Dari Ummul Mu'minin, Maimunah binti Al-Harits 

Radhiyallahu 'Anha bahwasanya ia memerdekakan 

seorang hamba sahayanya (perempuan) tanpa 

meminta izin lebih dahulu kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ketika tiba giliran malam 

beliau menginap bersamanya, Maimunah berkata, 

"Apakah engkau sudah tahu, wahai Rasulullah bahwa 

aku telah memerdekakan hamba sahayaku?" Beliau 

bertanya, "Apakah itu sudah engkau kerjakan?" 

Maimunah menjawab, "Ya." Beliau bersabda, 

"Alangkah baiknya andai hamba sahaya itu engkau 

berikan saja kepada paman dari ibumu, karena yang 

demikian itu lebih besar pahalanya bagimu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جارية  -ريض اهلل عنها-أعتقت أم املؤمنني ميمونة 
هلا؛ ملا عندها من العلم بفضل العتق يف سبيل اهلل 

 -صىل اهلل عليه وسلم-واكن ذلك دون أن خُترب انلِب 
أو تستأذنه يف عتقها، فلما اكن يوم نوبتها أخربت 

بما صنعت، فقال: أو  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
؟ قالت : نعم. فلم ينكر عليها ما صنعته دون  فعلت

أن تأخذ برأيه  إال أنه قال هلا: أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك اكن أعظم ألجرك. ومعناه: حسنا ما فعلت، 
إال أنك لو وهبتها ألخوالك من بين هالل لاكن ذلك 
أفضل وأكرث ثوابًا ملا فيه من الصدقة ىلع القريب 

 .وصلته

** 

Makna Hadits: Sesungguhnya Ummul Mu'minin 

Maimunah Radhiyallahu 'Anha telah memerdekakan 

hamba sahayanya, karena ia mengetahui keutamaan 

memerdekakan budak sahaya di jalan Allah. Hal itu 

terjadi tanpa ia beritahukan kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam atau tanpa meminta izin 

terlebih dahulu dalam memerdekakannya. Saat tiba 

gilirannya, ia pun memberitahu Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengenai apa yang telah 

dilakukannya. Beliau bertanya, "Apakah itu sudah 

engkau kerjakan?" Maimunah menjawab, "Ya." Beliau 

tidak mengingkari apa yang telah dilakukan Maimunah 

tanpa lebih dahulu meminta pendapatnya. Hanya saja 

beliau bersabda kepadanya, "Alangkah baiknya kalau 

hamba sahaya itu engkau berikan saja kepada paman 

dari ibumu, karena yang demikian itu lebih besar 

pahalanya untukmu." Maknanya bahwa apa yang 

engkau lakukan itu baik. Hanya saja seandainya 

engkau menghadiahkan budak sahaya itu kepada 

pamanmu dari pihak ibumu dari Bani Hilal, pasti itu 

lebih utama dan lebih banyak pahalanya karena di 

dalamnya mengandung sedekah kepada kerabat dan 

menyambung silaturrahmi dengannya. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-ميمونة بنت احلارث  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ويلدة : جارية •

 .أشعرت : أعلمت •

 :فوائد احلديث
 .جواز ترصف الزوجة يف ملكها بغري إذن زوجها، ما لم تكن سفيهة .1

 .الصدقة  ىلع القريب املسكني اذلي حيتاج إَل اْلدمة أفضل من العتق، ملا فيه من الصدقة والصلة .2

 .تقوية روابط الزوجية ، أن خترب الزوجة زوجها بما صنعت ، أو ما ترغب يف عملهمن وسائل  .3

 . ينبيغ للمسلم أن يسرتشد بآراء أهل العلم ، حىت يضع األمور يف مواضعها .4

 .إثبات الَقْسم بني الزوجات .5

 .عدل انلِب ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ بني زوجاته يف الَقْسم .6

 .عدم صحة الرجوع يف العتق بعد اإلعتاق، ولو ترتب ىلع ذلك مصلحة راجحة .7

 .ىلع فعل اْلري -ريض اهلل عنها-حرص أّم املؤمنني ميمونة  .8

 .أن األعمال تتفاضل يف اثلواب حبسب ما يرتتب عليها من املنفعة .9

 .فضيلة صلة األرحام واإلحسان إَل األقارب .10

 .قها، وهو زيادة يف برهافيه االعتناء بأقارب األم إكراماً حل .11

 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 -
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  نزهة املتقني -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل، دار ابن اجلوزي

 بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة
مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد  لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
أبو احلسن  -راعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ه م1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1426

 .1984ه،  1404 -بنارس اهلند الطبعة: اثلاثلة  -اجلامعة السلفية  -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -عبيد اهلل املباركفوري 
   (3600) الرقم املوحد:
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أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن قبله، وأن 
اهلجرة تهدم ما اكن قبلها، وأن احلج يهدم ما 

 اكن قبله؟
 

Tidakkah engkau tahu bahwa Islam 
menggugurkan dosa yang terjadi 

sebelumnya, hijrah menggugurkan dosa 
yang terjadi sebelumnya, dan haji 
menggugurkan dosa yang terjadi 

sebelumnya? 

 :احلديث .544
عن ابن شماسة املهري قال: َحََضنَا َعمرو بن العاص 

ياًل،  -ريض اهلل عنه- ، َفبَََك َطوي يَاقَةي الَْموتي وُهو يفي سي
، َفَجَعَل ا َداري َل وَجَهُه إيََل اجلي َبتَاُه، وََحوَّ

َ
بنَُه، يقول: يَا أ

ََك رُسول اهلل  َما برَشَّ
َ
بَكَذا؟  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-أ

َك رسول اهلل  بيَكَذا؟  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-أَما برَشّ
ْن اَل إيهَلَ 

َ
دُّ َشَهاَدُة أ فَضَل َما نُعي

َ
، فَقاَل: إينَّ أ هي قبََل بيوَجهي

َ
فَأ

دً  نَّ حُمَمَّ
َ
ْطَباٍق إيالَّ اهلل، َوأ

َ
ا رسوُل اهلل، إيِنِّ َقْد ُكنُت ىلَعَ أ

َشدَّ ُبْغًضا ليرَُسولي اهلل 
َ
َحد  أ

َ
يتُيني َوَما أ

َ
-ثاََلٍث: لََقْد َرأ

ْن  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم
َ
ْن أ َحبَّ إيَِلَّ مي

َ
، َواَل أ ينِّ مي

نُْه َفَقتَلُْتُه، فَلَْو ُمتُّ ىلَعَ تيلَْك  ُكوَن َقْد اْستَْمَكنُْت مي
َ
 أ

ا َجَعَل اهلُل اإليْساَلَم  ، فَلَمَّ ْهلي انلَّاري
َ
ْن أ احلَالي لَُكنُْت مي

تَيُت انَلِبَّ 
َ
، َفُقلُت: -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-يفي قَلِْبي أ

ي،  ينَُه َفَقبَْضُت يَدي بَاييُعَك، فَبََسَط يَمي
ُ
ينََك فَألي ابُْسْط يَمي

رَْدُت « َما لََك يَا َعمُرو؟»فقال: 
َ
ْشرَتيَط، قال: قُلُت: أ

َ
ْن أ

َ
أ

، قال: « تَْشرَتيُط َماَذا؟» ْن ُيْغَفَر ِلي
َ
َما َعليمَت »قُلُت: أ

َ
أ

ُم َما  ْجَرَة َتْهدي نَّ الهي
َ
ُم َما اَكَن َقبْلَُه، َوأ نَّ اإليْساَلَم َيْهدي

َ
أ

ُم َما اَكَن َقبْلَُه؟ نَّ احلَجَّ َيْهدي
َ
َوَما اَكن « اَكَن َقبْلََها، َوأ

حبَّ 
َ
َحد  أ

َ
ْن رُسول اهلل أ  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-إيَِلَّ مي

 َعييني 
َ
ْمأَل

َ
ْن أ

َ
يُق أ طي

ُ
نُْه، َوَما ُكنُْت أ َجلَّ يفي َعييني مي

َ
َواَل أ

ِنِّ 
َ
َطْقُت؛ ألي

َ
َفُه َما أ صي

َ
ْن أ

َ
نُْه؛ إيْجاَلاًل هَلُ، َولَْو ُسئيلُْت أ مي

تُّ ىلَعَ  نُْه، َولَْو مي  َعييني مي
ُ
ْمأَل

َ
ُكْن أ

َ
تيلَْك احلَالي  لَْم أ

ْشَياَء َما 
َ
نَا أ ، ُثمَّ َويلي ْهلي اجلَنَّةي

َ
ْن أ ُكوَن مي

َ
ْن أ

َ
لَرََجوُْت أ

َة   تُّ َفاَل تَْصَحبيْني نَاِئي نَا مي
َ
إيَذا أ

يَها؟ فَ ْدريي َما َحاِلي في
َ
أ

َّ الرُتَاَب َشنًّا، ُثمَّ  ، َفُشنُّوا يلَعَ إيَذا َدَفنْتُُمويني
، فَ َواَل نَار 

يُموا  قي
َ
ربيي َقْدَر َما ُتنَْحُر َجُزور، َوُيْقَسُم حَلُْمَها، أ

َحوَل قَ
. ُع بيهي رُُسَل َريبِّ َراجي

ُ
ْنُظر َما أ

َ
يَس بيُكم، َوأ ن

ْ
ْستَأ

َ
 حىتَّ أ

** 

544. Hadis: 

Dari Ibnu Syammāsah Al-Mahri menuturkan, kami 

hadir di sisi 'Amru bin 'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhu- saat ia 

menghadapi kematian. Ia menangis lama dan 

memalingkan wajahnya ke tembok. Putranya berkata, 

"Wahai ayahku, bukankah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- telah memberi kabar gembira kepada anda 

berupa demikian? Bukankah Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- telah memberi kabar gembira kepada 

anda berupa demikian?" Ia pun menoleh lalu berkata, 

"Sesungguhnya hal terbaik yang kita siapkan adalah 

syahadat tidak ada Ilah yang benar selain Allah dan 

bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku telah 

melewati tiga fase: (pertama) sungguh aku melihat 

diriku di mana tak ada seorang pun yang lebih 

membenci Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dibanding aku dan dulu tak ada yang lebih aku sukai 

dibanding aku memiliki kesempatan untuk membunuh 

beliau. Seandainya aku mati dalam keadaan itu pasti 

aku termasuk penghuni neraka. (Kedua) Ketika Allah 

menumbuhkan Islam dalam hatiku, aku mendatangi 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Aku berkata, 

"Ulurkan tangan kanan anda agar aku bisa berbaiat 

pada anda." Beliau mengulurkan tangan kanan, namun 

aku menahan tanganku. Beliau bertanya, "Kenapa 

engkau wahai 'Amru?" Aku menjawab, "Aku ingin 

mengajukan syarat." Beliau bertanya, "Engkau minta 

syarat apa?" Aku berkata, "Aku diampuni." Beliau 

bersabda, "Tidakkah engkau tahu bahwa Islam 

menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya, hijrah 

menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya, dan haji 

menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya?" Saat 

itu tak ada seorang pun yang lebih aku cintai dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan tidak ada 

pula yang lebih terhormat di mataku dari beliau. Aku tak 

mampu menatap beliau karena kewibawaan beliau. 

Andai aku diminta menggambarkan beliau aku tak 

mampu, karena aku tidak pernah menatap lekat beliau. 

Seandainya aku mati dalam kondisi itu sungguh aku 

bisa berharap termasuk penghuni surga. (Ketiga) 

Kemudian kami mengurusi berbagai hal yang aku tidak 

tahu kondisiku dalam berbagai urusan itu. Bila aku mati 

jangan sampai aku diiringi orang yang meratap dan api. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

Bila kalian menguburku tuangkanlah tanah padaku 

dengan sebenar-benarnya. Kemudian berdirilah di 

sekitar kuburku kurang lebih selama unta disembelih 

dan dagingnya dibagikan, agar aku merasa nyaman 

dengan keberadaan kalian, dan melihat jawaban apa 

yang aku berikan pada utusan-utusan Rabbku. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنه-تضمن حديث عمرو بن العاص 
املتضمن ملوضوع اتلبشري واتلهنئة باْلري قصة، 
وُخالصة هذه القصة العظيمة: أنَّه حََضه بعض 
أصحابه وهو يف سياق املوت، فبَك بكاء شديدا، 

ل وجهه حنو اجلدار   ، وهو يف-ريض اهلل عنه-وحوَّ
سياق املوت سيفارق ادلنيا فقال هل ابنه: عالم تبَك 

ك انلِب  باجلنة؟ فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد برشَّ
يا بين إِن كنت ىلع أحوال ثالثة، ثمَّ ذكر هذه األحوال 

 -اثلالث: أنه اكن يبغض انلِب صىل اهلل عليه وسلم
بغضا شديدا، وأنه لم يكن ىلع وجه األرض أحد 

ن يبغضه كما اك ن يبغضه هو، وأنه يَوَدُّ أنَّه لو تمكَّ
منه فقتَلَه، وهذا أشد ما يكون من الكفر، حىتَّ 

صىل اهلل -ألىق اهلل اإلسالم يف قلبه فجاء إَل انلِب 
، فقال يا رسول اهلل: ابسط يدك -عليه وسلم

بَاييُعَك ىلَع اإلسالم، واكن انلِب 
ُ
صىل اهلل عليه -فأَلي

ا فمدَّ يده، ولكن عمرو أحسن انلاس ُخلُقً  -وسلم
بن العاص كف يده؛ ليس استكباًرا، ولكن 
استثباتا ملا سيذكره، فقال هل: "مالك؟" قال: يا رسول 

، قال: "ماذا -يعين ىلع اإلسالم-اهلل، إِن أشرتط 
تشرتط؟" قال: أشرتط أن يغفر اهلل ِل ما سبق من 

ه  ، -ريض اهلل عنه-الكفر واذلنوب. هذا أكرب همِّ
أنَّ اهلل يغفر هل، ظن أن اهلل لن يغفر هل ملا اكن يشرتط 

: -صىل اهلل عليه وسلم-هل من سابقة، فقال هل انلِب 
"أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن قبله، وأن اهلجرة 
تهدم ما اكن قبلها، وأن احلج يهدم ما اكن قبله" ثالثة 
أشياء.  أما اإلسالم: فإنه يهدم ما اكن قبله بنص 

: }قل لذلين -عز وجل-عزيز، قال اهلل الكتاب ال
كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا 

** 

Hadis 'Amru bin 'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhu- mengandung 

tema kabar gembira dan ucapan selamat atas kebaikan 

menyajikan sebuah kisah. Ringkasan kisah penting ini 

sebagai berikut: bahwa sebagian sahabat 'Amru 

datang saat menjelang kematiannya. Ia menangis 

keras dan memalingkan wajahnya ke arah tembok -

raḍiyallāhu 'anhu-. Ia dalam kondisi menjelang 

kematian dan akan meninggalkan dunia. Maka 

putranya berkata, "Mengapa anda menangis, padahal 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah memberi kabar 

gembira pada anda berupa surga?" Ia menjawab, 

"Wahai putraku, aku telah melewati tiga fase 

kehidupan." Kemudian ia menyebutkan tiga fase ini; 

(pertama) bahwa ia membenci Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dengan kebencian yang dahsyat, tak ada 

seorang pun di dunia ini yang ia benci sebesar 

kebenciannya pada beliau, dan ia dulu amat ingin 

memiliki kesempatan untuk bisa membunuh beliau. Ini 

bentuk kekufuran yang paling parah. Sampai Allah 

menanamkan Islam dalam hatinya, lalu ia mendatangi 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, seraya berkata, 

"Wahai Rasullah, ulurkan tangan anda agar aku bisa 

membaiat anda atas Islam." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- adalah sosok yang paling baik akhlaknya, 

maka beliau mengulurkan tangan. Akan tetapi 'Amru 

bin 'Āṣ justru menahan tangannya, bukan karena 

sombong, akan tetapi untuk memastikan apa yang 

akan diungkapkannya. Beliau bertanya, "Kenapa 

engkau?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku 

mengajukan syarat -untuk masuk Islam-." Beliau 

bertanya, "Syarat apa yang engkau ajukan?" Ia 

menjawab, "Aku mensyaratkan Allah mengampuni 

kekufuranku dan dosa-dosa yang telah lalu." Inilah 

keinginan terbesar 'Amru, semoga Allah meridainya. Ia 

mensyaratkan Allah mengampuninya, karena ia 

mengira Allah tidak akan mengampuni kesalahannya 

yang telah lalu. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Tidakkah engkau tahu bahwa Islam 

menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya, hijrah 

menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya, dan haji 
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[. واهلجرة: 38فقد مضت سنت األولني{]األنفال: 
إذا هاجر اإلنسان من بدله اليت يعيش فيها، ويه بدل 
كفر هدمت ما قبلها. واحلج: يهدم ما قبله؛ لقول 

ربور ليس هل : "احلج امل-صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
وأحب انلِب  -ريض اهلل عنه-جزاء إال اجلنة".  فبايع 

حبًّا شديًدا حىت اكن أحب  -صىل اهلل عليه وسلم-
انلاس إيله، وحىت إنه ال يستطيع أن حيد انلظر فيه؛ 

. سبحان مقلب -عليه الصالة والسالم-إجالال هل 
القلوب! باألمس اكن يبغضه بغضا شديدا، حىت 

عليه فيقتله، واآلن ما يستطيع أن  يتمىن أنه يقدر
يرفع طرفه إيله؛ إجالال هل، وال يستطيع أن يصفه؛ 
ألنه ال حييط به، حيث إنه لم يدركه إدرااك جيدا؛ 

. يقول ريض اهلل عنه: -صىل اهلل عليه وسلم-مهابة هل 
إنَّه لو مات ىلع احلال األول؛ لاكن من أهل انلار، 

 احلال اثلاِن؛ يقول: ولو مت ىلع تلك احلال يعين
لرجوت أن أكون من أهل اجلنة. انظر االحتياط فقد 
جزم أنه لو مات ىلع احلال األوىل؛ لاكن من أهل انلار، 
أما احلال اثلانية فإنه لشدة خوفه قال: لو مت ىلع هذا 
احلال لرجوت أن أكون من أهل اجلنة، ولم يقل: 
لكنت من أهل اجلنة؛ ألن الشهادة باجلنة أمرها 

، -ريض اهلل عنه-. ثم إنه بعد ذلك توىل أمورا صعب
توىل إمارات وقيادات، وحصل ما حصل يف قصة 
حرب معاوية وغريه، واكن عمرو بن العاص معروفا 
أنه من أدىه العرب وأذىك العرب، فيقول: أخىش من 
هذا اذلي حدث يب بعد احلال األوسط أن يكون 

ا مات أنه إذ -ريض اهلل عنه-أحاط بعميل. ثم أوىص 
ال تتبعه ناِئة، وانلاِئة: يه املرأة اليت تنوح ىلع 

-امليت، وتبيك عليه بكاء يشبه نوح احلمام، وأمر 
إذا دفنوه أن يبقوا عند قربه قدر ما  -ريض اهلل عنه

ينحر واحد من اإلبل، ويقسم حلمه، حىت يراجع رسل 
ربه وهم املالئكة اذلين يأتون إَل امليت إذا دفن، 

ذا دفن يأتيه ملاكن وجيلسانه يف قربه، فإن امليت إ
ويسأالنه ثالثة أسئلة: يقوالن من ربك؟ وما دينك؟ 

 -ريض اهلل عنه-ومن نبيك؟. فأمر عمرو بن العاص 
أهله أن يقيموا عليه قدر ما تنحر اجلزور ويقسم 

menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya?" Tiga 

perkara. Islam menggugurkan dosa yang terjadi 

sebelumnya berdasarkan nas Alquran Al-'Azīz. Allah -

'Azza wa Jalla berfirman, “Katakanlah kepada orang-

orang yang kafir itu, "Jika mereka berhenti (dari 

kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-

dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali 

lagi, sesungguhnya akan berlaku (pada mereka) sunah 

(Allah terhadap) orang-orang dahulu". (Al-Anfāl: 38). 

Sedangkan hijrah, apabila seseorang meninggalkan 

negeri tempatnya hidup yang merupakan negeri kufur, 

maka hijrah ini menghapus dosa yang terjadi 

sebelumnya. Dan haji menghancurkan dosa yang 

terjadi sebelumnya berdasarkan sabda Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, “Haji yang mabrur tidak mempunyai 

balasan selain surga.” Lantas 'Amru bin 'Āṣ berbaiat 

dan mencintai Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dengan sangat hingga beliau menjadi manusia yang 

paling ia cintai. Dan hingga ia tidak mampu 

memandang lekat beliau karena memuliakan beliau -

'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām-. Maha suci Allah yang 

membolak-balikkan hati. Kemarin ia sangat membenci 

beliau hingga berangan-angan bisa membunuh beliau, 

namun sekarang ia tak kuasa melihat langsung beliau 

karena memuliakan beliau. Pun ia tidak mampu 

menggambarkan beliau karena tidak mengetahui 

beliau secara detail, mengingat ia tidak menatap beliau 

dengan baik karena kewibawaan beliau. 'Amru -

raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan bahwa seandainya ia 

mati dalam kondisi pertama pasti ia menjadi penghuni 

neraka. Lalu ia berkata, “Seandainya aku mati dalam 

kondisi itu -yakni kondisi kedua- sungguh aku berharap 

menjadi penghuni surga.” Perhatikan ungkapan kehati-

hatian ini. Secara tegas, ia mengungkapkan 

seandainya mati dalam kondisi pertama ia termasuk 

penghuni neraka. Sedang dalam kondisi kedua, 

lantaran sangat takutnya, ia mengatakan, “Seandainya 

aku mati dalam keadaan ini sungguh aku berharap 

menjadi penghuni surga”, dan tidak mengatakan, “pasti 

aku menjadi penghuni surga.” Karena kesaksian 

masuk surga adalah perkara yang sulit. Kemudian, 

selain itu, 'Amru -raḍiyallāhu 'anhu- telah menduduki 

sejumlah jabatan. Ia pernah menjadi penguasa dan 

panglima. Pun peristiwa yang terjadi dalam kisah 

perang Mu'āwiyah melawan lainnya. 'Amru bin 'Āṣ ini 

terkenal sebagai orang Arab yang jenius dan cerdas. Ia 

mengatakan, “Aku kawatir peristiwa yang terjadi 

padaku setelah kondisi yang paling baik tersebut telah 

menggugurkan amalku.” Kemudian, Amru -raḍiyallāhu 

'anhu- berwasiat apabila ia meninggal jangan sampai 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < محل امليت ودفنه اتلصنيف:
 اب < الفضائل < فضائل األعمال الصاحلةالفضائل واآلد

  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < الرتاجم وسري األعالم

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -هريض اهلل عن-عمرو بن العاص  اتلخريج:

حلمها؛ ليستأنس بهم، وهذا يدل ىلع أن امليت حيس 
 -والسالم عليه الصالة-بأهله، وقد ثبت عن انلِب 

أن امليت يسمع قرع نعاهلم إذا انرصفوا من دفنه، قرع 
انلعال اْليف يسمعه امليت إذا انرصفوا من دفنه. وقد 

يف حديث  -صىل اهلل عليه وسلم-ثبت عن انلِب 
حسن أنه اكن إذا دفن امليت وقف عليه، وقال: 
"استغفروا ألخيكم، واسألوا هل اتلثبيت؛ فإنه اآلن 

إذا دفن امليت أن يقف اإلنسان ىلع يسأل"، فيستحب 
قربه ويقول: امهلل ثبته، امهلل ثبته، امهلل ثبته، امهلل 

صىل -اغفر هل، امهلل اغفر هل، امهلل اغفر هل؛ ألن انلِب 
اكن إذا سلم سلم ثالثا، وإذا داع داع  -اهلل عليه وسلم

ثالثًا.  احلاصل أن ابن عمرو بن العاص قال هل: برشك 
باجلنة، وهذا من باب  - عليه وسلمصىل اهلل-انلِب 

 .البشارة باْلري واتلهنئة به

diikuti orang yang meratap. An-Nāiḥah adalah wanita 

yang meratapi mayat dan menangisinya dengan 

tangisan yang menyerupai tekuran burung merpati. 

'Amru -raḍiyallāhu 'anhu- memerintahkan apabila 

mereka selesai memakamkannya, agar mereka tetap 

berada di simping kuburnya kurang lebih selama 

seekor unta disembelih dan dagingnya dibagikan. Agar 

ia merasa nyaman dan bisa menjawab pertanyaan 

utusan-utusan Rabbnya, yakni para malaikat yang 

mendatangi mayat ketika telah dikubur. Apabila orang 

yang meninggal telah dimakamkan, dua malaikat 

mendatanginya, mendudukkannya di dalam kubur dan 

menanyainya tiga pertanyaan. Keduanya bertanya, 

siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? 'Amru 

bin 'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhu- memerintah keluarganya 

tetap berada di dekat kuburnya selama seekor unta 

disembelih dan dibagikan dagingnya agar ia merasa 

nyaman dengan keberadaan mereka. Ini menunjukkan 

mayat itu merasakan kehadiran keluarganya. Telah 

diriwayatkan dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bahwa orang yang meninggal itu mendengar suara 

gesekan sandal orang-orang apabila mereka bubaran 

selepas menguburkannya. Suara ketukan sandal yang 

pelan ini didengar mayat apabila mereka selesai 

memakamkannya. Diriwayatkan dari Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dalam hadis hasan bahwa apabila 

beliau selesai mengubur mayat, beliau berdiri dan 

mengatakan, “Mintakan ampunan untuk saudaramu 

dan mohonkan untuknya keteguhan, karena sekarang 

ia ditanya.” Maka apabila mayat telah dikubur, 

dianjurkan seseorang berada di samping kuburnya dan 

berdoa, “Ya Allah, teguhkan ia. Ya Allah, teguhkan ia. 

Ya Allah, teguhkan ia. Ya Allah, teguhkan ia. Ya Allah, 

ampunilah ia. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, 

ampunilah ia.” Demikianlah, apabila Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengucapkan salam beliau 

mengucapkannya tiga kali, dan apabila berdoa beliau 

mengucapkannya tiga kali. Kesimpulannya, putra 

'Amru bin 'Āṣ berkata kepadanya, “Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- telah memberi kabar gembira pada 

anda berupa surga.” Ini termasuk memberi kabar 

gembira berupa kebaikan dan pemberian ucapan 

selamat. 
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 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يَاقَة املوت : حال حضور املوت •  .سي

 .بَاق : أحوالأطْ  •

بَاييُعك : أاعقدك وأاعهدك •
ُ
 .فأَلي

 .انلاِئة : يه اليت تعدد أوصاف امليت، وتبيك بصوت، وتنوح عليه •

 .فُشـنُّوا : صبُّوه قليال قليال •

 .اجلَُزور : ما يصلح ألن يذبح من اإلبل •

ع : أجاوب وأجادل • َراجي
ُ
 .أ

رت • نُت وقَدي  .اْستَْمَكنت : تمكَّ

 .سنة سبع من اهلجرة، بعد عمرة القضاء أتيت انلِب : جئته وذلك •

يق : أقدر • طي
ُ
 .أ

نا أشياء : لُكِّفنا بأعمال •  .َويلي

يس : أشعر باألنس • ن
ْ
ْستَأ

َ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .جواز ابلاكء عند االحتضار، رجاء عفو اهلل، واتعاظ األحياء احلارضين .1

: "واذلين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم -تعاَل-ال يف هذا احلديث: أن املؤمن ال تفارقه خشية اهلل ولو عمل من الصاحلات ما عمل، كما ق .2
 .[ (60) إَل ربهم راجعون" ]املؤمنون

 .ويموت عليه -تعاَل-استحباب ذكر أحسن أعمال املحتَض عنده؛ يلحسن ظنه باهلل  .3

 .تطييب نفس املحتَض وتبشريه برمحة اهلل وعفوه .4

 -تعاَل-، وذكر آيات الرجاء، وأحاديث العفو عنده، وتبشريه بما أعده اهلل -عاَلسبحانه وت-استحباب تنبيه املحتَض ىلع إحسان ظنه باهلل  .5
 .للمسلمني

 .أن الاكفر إذا أسلم ال يسأل عما مىض من اذلنوب .6

َظم موقع اإلسالم واهلجرة واحلج، وأن لك واحد منها يهدم ما قبله من املعايص .7  .عي

 .أن الكبائر تكفرها اتلوبة برشوطهاأن اهلجرة واحلج والصالة تكفر الصغائر من اذلنوب، و .8

 .وحبهم هل -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-إجالل الصحابة  .9

 .حرمة انلياحة ىلع امليت، واتباع جنازته بنار .10

 .من عدم اتباعه بناِئة وال نار -صىل اهلل عليه وسلم-امتثال نيه رسول اهلل  .11

 .استحباب الوصية قبل املوت .12

 .استئناس امليت بداعء إخوانه وأهله هل عند قربه .13

 .إثبات فتنة القرب، وسؤال امللكني .14

 .استحباب املكث عند القرب مدة قصرية؛ لدلاعء واالستغفار للميت .15

 املراجع:املصادر و

ني، فيصل بن عبد ه. تطريز رياض الصاحل1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلالِل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  رياض الصاحلني من 2002ه، 1423العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

ه. رشح رياض الصاحلني، 1428األوىل الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق 1426حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، ه. صحيح 1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة 1423حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .ه1407الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 
   (3446) الرقم املوحد:
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  عبادات < الصالة < أذاكر الصالةالفقه وأصوهل < فقه ال اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-َعبُْد اهللي بُن أيب أوىف  اتلخريج:

 Adapun orang ini, maka ia telah memenuhi  أما هذا فقد مأل يده من اْلري
tangannya dengan kebaikan 

 :احلديث .545
قال: جاء  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن أيب أوىف 

فقال: إِن ال  -صىل اهلل عليه وسلم-رجل إَل انلِب 
ئيُني أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا َفَعلِّ  ْميني ما جُيْزي

منه، قال: "قل: سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال هلإ إال 
اهلل، واهلل أكرب، وال حول وال قوة إال باهلل العيل 

فما  -عز وجل-العظيم"، قال: يا رسول اهلل، هذا هلل 
 . ِني ِل، قال: قل: امهلل ارمَْحيْني َواْرُزقيْني واََعفييني َواْهدي

صىل اهلل -بيده فقال رسول اهلل فلما قام قال: هكذا 
 .«أما هذا فقد مأل يده من اْلري»: -عليه وسلم

** 

545. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abi Aufā -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Seorang badui datang menghadap Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seraya berkata, 

'Sesungguhnya saya tidak hafal Alquran sedikitpun, 

maka ajarkan kepadaku bacaan yang bisa 

menggantinya!" Rasulullah bersabda, "Bacalah, 

'Subḥānallah wal ḥamdulillāh wa lā ilāha illallāh, Allāhu 

akbar, wa lā ḥaula wa lā quwwata illā billah.' Orang itu 

berkata, 'Wahai Rasulullah, ini semua untuk Allah 

semata. Lalu apa yang menjadi bagianku?! Beliau 

bersabda, "Bacalah, 'Allāhummarḥamnī warzuqnī wa 

'āfinī wahdinī.' Ketika orang ini bangkit berdiri, maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Adapun orang ini, maka ia telah memenuhi tangannya 

dengan kebaikan." 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف حكم من لم يستطع حفظ 
-َشء من القرآن كيف يصيل؟ حيث أرشد انلِب 

األعرايب اذلي لم يستطع حفظ  -صىل اهلل عليه وسلم
قول سبحان اهلل أي: نزنهه عن لك َشء من القرآن، ب

نقص، واحلمد هلل، وال هلإ إال اهلل أي ال معبود حبق 
إال اهلل، واهلل أكرب، وال حول وال قوة إال باهلل العيل 
العظيم، أي: ال يستطيع أحد أن يتحول من حال إَل 
حال أخرى إال باهلل، وحينما طلب األعرايب داعًء 

ه ادلعوات اجلامعة يقوهل يف الصالة أرشده لقول هذ
ْلري ادلنيا واآلخرة، حيث يقول "امهلل ارمحين 

صىل اهلل -وارزقين واعفين واهدِن"، وبني الرسول 
عظم هذه األدعية واألذاكر بقوهل عن  -عليه وسلم

أما هذا فقد مأل يده من »األعرايب اذلي أخذ بها: 
 .يعين أصاب خريا عظيما« اْلري

** 

Hadis mulia ini menjelaskan hukum orang yang tidak 

ada hafalan Alqurannya, dan bagaimana cara salatnya. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajari orang 

badui bacaan yang mencukupinya sebagai ganti 

Alquran, yaitu ucapan, "Subḥānallah", yakni 

menyucikan Allah dari segala kekurangan, "wal 

ḥamdulillāh, wa lā ilāha illallah," yakni tidak ada 

sesembahan yang hak selain Allah, "Allāhu akbar wa lā 

ḥaula wa lā quwwata illā billāh al-Alliy al-Aẓīm", yakni 

tidak seorangpun yang mampu merubah dari suatu 

kondisi ke kondisi lain kecuali dengan pertolongan 

Allah. Ketika orang Badui tersebut meminta doa yang 

dapat ia ucapkan dalam salat, beliau mengajarkan doa 

yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat, yaitu, 

"Allahummarḥamnī warzuqnī wa 'āfinī wahdinī (ya 

Allah anugerahkan kepadaku rahmat, rezeki, 

kesehatan, dan petunjuk)." Lantas Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan keagungan 

doa dan zikir ini dengan sabdanya perihal orang Badui 

yang mengamalkan doa tersebut, "Adapun orang ini, 

maka ia telah memenuhi tangannya dengan kebaikan", 

yakni dia telah mendapatkan kabaikan yang agung. 
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 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من انلقائص -تعاَل-سبحان اهلل : التسبيح يف اللغة: اتلزنيه، ومعىن "سبحان اهلل": تزنيه اهلل  •

 .احلمدهلل : احلمد: هو اثلناء ىلع املحمود ِبميل صفاته وأفعاهل، ونقيض احلمد اذلم •

، "إالَّ اهلل"، إثبات حرص األلوهية ال هلإ إالَّ اهلل : "ال" نافية للك معبود •  .حبقٍّ

 .اهلل اكرب : إطالقه يفيد العموم، فإنَّه أكرب من لك َشء •

 .والحول وال قوة اال باهلل : معىن احلول: القدرُة ىلع اتلرصف، ومنه: ال حتول عن معصية اهلل إَل طاعته إالَّ به.ومعىن القوة: الطاقة •

 :فوائد احلديث
م ىلع سائر األذاكر يف هذا املقام العظيمفضل هذا اذلكر اجلليل؛ حيث قام مق .1  .ام فاحتة الكتاب، اليت يه أعظم سورة يف القرآن، فقد قدِّ

هل بابًا آخر؛ يلكمل ثوابه، ويصل إَل  -تعاَل-يرس الرشيعة وسماحتها، فاملسلم ال يكلف أكرث مما يقدر عليه، وإذا عجز عن باب خري فتح اهلل  .2
 .ما قدر اهلل هل من مزنلة

 .صالة ال تسقط حبال من األحوال، وتصىل ىلع حسب االستطاعةأن ال .3

نها، إما إَل األصل أن قراءة الفاحتة ركن  يف لك ركعة من الصالة، ال تصح الصالة بدونه، إالَّ أنَّ القاعدة الرشعية أنَّ الواجبات تسقط بالعجز ع .4
 .بدل، أو غري بدل

 .باذلكر الوارد يف احلديث، ويكيف عنها؛ تيسرًيا وتسهياًل ىلع العباد أنَّ اذلي ال حيسن الفاحتة وال بعضها، فإنه يأِت .5

عن انلقائص والعيوب، وإثبات نقيضها من املحامد والكمال املطلق، ونيف الرشيك هل يف  -تعاَل-هذه اجلمل الكريمة تشتمل ىلع تزنيه اهلل  .6
 .ذاته، وصفاته، وأفعاهل، وألوهيته، وربوبيته

 املراجع:املصادر و

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

م. مشاكة املصابيح، ويل ادلين حممد اْلطيب اتلربيزي. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن 2001ه، 1421وىلالطبعة: األ
ن ب2006ه، 1427عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل  لوغ املرام، م. توضيح األحاكم مي

َسة  م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح 2003ه، 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي
 .ه1432ه، 1428الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

   (10915) الرقم املوحد:
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  ة < أحاكم اإلمام واملأمومالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصال اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
َما : استفهام توبيخ •

َ
 .أ

 .هنا اإلشعار بانليه عن رفع الرأس قبل اإلمام خَيْىَش : خياف، واملعىن: فليخف؛ ألنَّ الغرض من االستفهام •

ة يف اجلسد لُكيّه، واأل • و جَيَعَل ُصوَرتَُه : أو للشك من الراوي والفرق بني هذه اجلملة واجلملة األوىل السابقة: أنَّ هذه اعمَّ
َ
وىل خاصة يف جزء منه أ

 .وهو الرأس

 :فوائد احلديث
 . منعه، إذ ال وعيد إال ىلع حمرم وقد أوعد عليه باملسخ وهو من أشد العقوباتحتريم رفع الرأس يف السجود قبل اإلمام والوعيد فيه ديلل ىلع .1

 .يلحق بذلك مسابقة اإلمام يف لك تنقالت الصالة وهذا من باب القياس .2

 .وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة .3

د املسابق باملسخ إَل صورة احلمار، ملا بينه وبني احلمار من املناسبة والشبه  .4 يف ابلالدة والغباء، ألن املسابق إذا اكن يعلم أنه لن ينرصف من توعُّ
 .الصالة قبل إمامه، فليس هناك فائدة يف املسابقة، فدل ىلع غبائه وضعف عقله

 .تدل مسابقة اإلمام ىلع الرغبة يف استعجال اْلروج من الصالة، وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل اإلمام .5

أما خيَش اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول 
اهلل رأسه رأس ْحار, أو جيعل صورته صورة 

 ْحار؟
 

Tidak takutkah orang yang mengangkat 
kepalanya sebelum imam, Allah ubah 

kepalanya menjadi kepala keledai atau 
Allah jadikan rupanya seperti rupa keledai? 

 :احلديث .546
أما خيىش »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َل اهلل رأسه رأس  اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حُيَوِّ
 «.محار، أو جيعل صورته ُصورة محار؟

** 

546. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū': 

"Tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya 

sebelum imam, Allah ubah kepalanya menjadi kepala 

keledai atau Allah jadikan rupanya seperti rupa 

keledai"? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إنَّما جعل اإلمام يف الصالة يُلقتدى به ويؤتم به، 
بعد تنقالته، وبهذا حتقق حبيث تقع تنقالت املأموم 

املتابعة، فإذا سابقه املأموم، فاتت املقاصد املطلوبة 
من اإلمامة، ذلا جاء هذا الوعيد الشديد ىلع من يرفع 
رأسه قبل إمامه، بأن جيعل اهلل رأسه رأس محار، أو 
جيعل صورته صورة محار، حبيث يمسخ رأسه من 

ذلي أحسن صورة إَل أقبح صورة، جزاء هلذا العضو ا
 .حصل منه الرفع واإلخالل بالصالة

** 

Sesungguhnya imam dalam salat itu dijadikan untuk 

diikuti dan dituruti, di mana gerakan-gerakan makmum 

terjadi setelah gerakan-gerakan imam. Dengan 

demikian, terwujudlah sikap mengikuti. Jika makmum 

mendahului imam, maka hilanglah tujuan-tujuan yang 

dimaksudkan dari imāmah. Karena itu, ancaman keras 

tersebut ditujukan kepada orang yang mengangkat 

kepalanya sebelum imamnya, bahwa Allah akan 

menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau Dia 

menjadikan rupanya seperti rupa keledai, di mana Allah 

mengubah kepalanya dari bentuk paling bagus menjadi 

bentuk paling jelek, sebagai balasan bagi organ tubuh 

yang telah mengangkat kepala dan merusak salat. 
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ري صورة من يرفع رأسه قبل اإلمام إَل صورة محار أمر ممكن، وهو من املسخ، وحيتمل أن يرجع املعىن من حتويل الصورة إَل حتويل الوعيد بتغي .6
 .الطبيعة وذلك بأن يصبح بليدا اكحلمار

 .ىلع أمته، وبيانه هلم األحاكم وما يرتتب عليها من اثلواب والعقاب -صىل اهلل عليه وسلم-كمال شفة انلِب  .7

 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 رشح1426مكتبة 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 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 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، 

   (3086) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ات < الصالة < األذان واإلقامةالفقه وأصوهل < فقه العباد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ر بياَلل : أمره انلِب  • مي

ُ
 .، واألمر طلب الفعل ممن دون الطالب-صىل اهلل عليه وسلم-أ

َذان : يأِت بألفاظه شفعا، أي مثىن واملثىن مرتان •
َ
 .أن يَشَفع األ

 .وُيوتير اإليقَاَمة : يأِت بألفاظها وترا، وهو عكس الشفع •

 .اإلعالم، يف الرشع: اإلعالم حبضور وقت فعل الصالة بذكر خمصوصاألذان : يف اللغة:  •

 :فوائد احلديث
 .؛ فإنَّ الصيغة تقتِض رفع احلديث-صىل اهلل عليه وسلم-األذان واإلقامة فرض كفاية، دلاللة  األمر الصادر من انلِب  .1

 .استحباب شفع األذان وإيتار اإلقامة من غري وجوب لوجود أدلة أخرى ىلع غري هذه الصيغة .2

 .ة االهتمام باألذان ىلع اإلقامة؛ لكونه نداء للبعيدشدَّ  .3

 .املراد بشفع األذان ماعدا اتلكبريات األربع يف أوهل، ولكمة اتلوحيد يف آخره، لوجود أدلة أخرى .4

 .املراد بوتر اإلقامة ماعدا اتلكبريتني يف أوهلا و ]قد قامت الصالة[، فإنهما مشفوعتان تلخصيصهما بأدلة أخر .5

 .ذان؛ يلتحقق سماع ابلعيدين الغائبنيحكمة شفع األ .6

 .احلكمة من إييتَار اإلقامة؛ ألنها للحارضين يف األصل، ولغريهم باتلبعية .7

  أمر بالل أن يشفع األذان, ويوتر اإلقامة
Bilal diperintahkan untuk 

mengumandangkan azan dengan bilangan 
genap, dan iqamat dengan bilangan ganjil. 

 :احلديث .547
ر »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  مي

ُ
أ

َذان، وُيوتير اإلي 
َ
 «.قَاَمةبياَلل أن يَشَفع األ

** 

547. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan 

dengan bilangan genap, dan iqamat dengan bilangan 

ganjil". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض -مؤذنه بالال  -عليه وسلم صىل اهلل-أمر انلِب 
أن يشفع اآلذان ألنه إلعالم الغائبني، فيأِت  -اهلل عنه

بألفاظه مثىن، وهذا عدا )اتلكبري( يف أوهل، فقد ثبت 
تربيعه و)لكمة اتلوحيد( يف آخره، فقد ثبت 
إفرادها،كما أمر بالال أيضا أن يوتر اإلقامة، ألنها 

لها مرة مرة، تلنبيه احلارضين، وذلك بأن يأِت ِبم
وهذا عدا )اتلكبري(، و"قد قامت الصالة" فقد ثبت 

 .تثنيتهما فيها

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

muazinnya, Bilal -raḍiyallāhu 'anhu-, untuk 

mengumandangkan azan dengan bilangan genap 

karena azan merupakan pemberitahuan (seruan) untuk 

orang-orang yang tidak hadir. Maka kata-katanya 

dikumandangkan dua kali. Hal ini selain "takbir" di awal 

yang telah ditetapkan pengulangannya empat kali, dan 

"kalimat tauhid" di akhirnya yang telah ditetapkan 

(mengumandangkannya) sekali. Beliau juga 

memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamat 

satu kali karena untuk mengingatkan orang-orang yang 

sudah hadir. Yaitu dengan cara mengumandangkan 

lafal-lafalnya satu kali, selain "takbir" dan kalimat "Qad 

qāmatiṣ ṣalāh" (salat sudah ditegakkan) yang 

ditetapkan untuk dikumandangkan dua kali. 
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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
ه. عمدة 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط1426القاهرة،  مكتبة اتلابعني، -األمارات 

ألرناؤوط، األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر ا
، دار طوق انلجاة )مصورة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1408العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقافة 2ط

 .ه1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
   (3307) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:
  ادلعوة واحلسبة < اثلقافة اإلسالمية < احلضارة اإلسالمية

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وري : مجع دار، واملراد به: اليح، قال  •  .: )سأريكم دار الفاسقني(-تعاَل-ادلُّ

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية بناء املساجد يف األحياء، ما لم تقع ىلع وجه الُمَضارة .1

نَي -تعاَل-ملساجد للمصلِّني، وذلك بتنظيفها من الَقَذارات واألوساخ واألتربة، قال اهلل مرشوعية تهيئة ا .2 نَي َوالَْعاكيفي ائيفي َ ليلطَّ َرا َبييْتي ْن َطهِّ
َ
: )أ

) ُجودي عي السُّ كَّ  .َوالرُّ

ثها، ويؤيده نهيه  .3  .اق يف املسجدعن ابُلص -صىل اهلل عليه وسلم-رضورة احرتام املساجد وَصونيها عن لك ما يُلَوِّ

دد عليها .4  .مرشوعية تطييب املساجد وحتسني راِئتها؛ ألن يف ذلك انرشاح للصدر، وأْدىَع إلطالة ابلَقاء فيها، واملداومة ىلع الرتَّ

ُقم )أن امرأة سوداء اكنت تَ  -ريض اهلل عنه-فيه اإلشارة إَل استحباب إقامة شخص َيُقم ىلع املسجد، بتنظيفه وتبخريه، فعن أيب هريرة  .5
جور املسجد(. متفق عليه، لكن ال يعين هذا أن تنظيفها يُقترص عليه، بل لك من وجد قذرا أو وسخا أو حنو ذلك أزاهل وفيه أجر، )ُعرضت يلع أ

 .-ريض اهلل عنه-أميت، حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد(. رواه أبو داود من حديث أنس 

أمر ببناء املساجد يف األحياء، ومن مقاصده  -صىل اهلل عليه وسلم-ونَبذ الُفرقة؛ ألن انلِب  فيه حرص الرشيعة اإلسالمية ىلع االجتماع .6
 .اجتماع أهل اليحِّ لك يوم حتت سقف واحد، ال شك أن هذا باعث جلمع القلوب، ونرش األلفة واحلث ىلع اتلعاون ىلع الرب واتلقوى

 املراجع:املصادر و

ْستاِن جي ، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  مسند اإلمام أمحد بن سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
مؤسسة حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِن، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، 

م. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم 2001ه، 1421الرسالة، الطبعة: األوىل
م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، 1975ه، 1395عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احللِب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

ببناء  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر رسول اهلل 
  املساجد يف اِلور، وأن تنظف

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memerintahkan untuk membangun masjid 

di kampung-kampung dan supaya 
dibersihkan. 

 :احلديث .548
َمر رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َ
-قالت: أ

، وأن  -صىل اهلل عليه وسلم وري بيبناء املساجد يف ادلُّ
ف، وتُطيَّب.  تُنظَّ

** 

548. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan untuk 

membangun masjid di kampung-kampung dan supaya 

dibersihkan serta diberi wewangian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َمر رسول اهلل 
َ
أن تبىن  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

عىن أن لك يَحّ يكون فيه املساجد يف األحياء، بم
ر فزيال عنها األوَساخ والَقذر،  مسجد، وأن ُتَطهَّ
وتُصان وحُتفظ، وجتعل فيها الروائح الطيبة من 

 .ابلخور وغريه مما هل راِئة طيبة

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

untuk membangun masjid di kampung-kampung. 

Artinya, setiap kampung harus ada masjid dan supaya 

dibersihkan dari kotoran, dijaga, dirawat dan diberi 

wewangian. 
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ايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احللِب. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاِن، نرش: املكتب حتقيق: حممد فؤاد عبد ابل
م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، 1985اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

م. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريوت. 2002ه، 1422ة: األوىل، الطبع
َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي اإلملام بفقه م. تسهيل 2003ه، 1423توضيح األحاكم مي

بعة: األوىل األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الط
ه. رشح سنن أيب داود، عبد 1432، ه1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2006ه، 1427

 .املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية
   (10885) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم ىلع اْلبهة، 
وأشار بيده ىلع أنفه وايلدين والركبتي، وأطراف 

 ياب والشعرالقدمي وال نكفت اثل
 

Aku diperintah sujud di atas tujuh tulang, 
yaitu dahi -beliau menunjuk hidungnya 

dengan tangannya-, kedua tangan, kedua 
lutut, dan ujung-ujung kedua telapak kaki. 

Dan kami tidak boleh menghalangi atau 
menahan pakaian dan rambut. 

 :احلديث .549
صىل -عن انلِب  -اهلل عنهماريض -عن ابن عباس 
ْرت أن أْسُجد ىلع َسبَْعة »قال:  -اهلل عليه وسلم أمي

ه وايلََدين  أَعُظم ىلع اجلَبَْهة، وأشار بييَده ىلع أنْفي
َت اثلِّياب  كبَتَني، وأْطَراف الَقَدمني وال نَْكفي والرُّ

عر  «.والشَّ

** 

549. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Aku diperintah 

sujud di atas tujuh tulang, yaitu dahi -beliau menunjuk 

hidungnya dengan tangannya-, kedua tangan, kedua 

lutut, dan ujung-ujung kedua telapak kaki. Dan kami 

tidak boleh menghalangi atau menahan pakaian dan 

rambut". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مرنا"، 
ُ
ْرت أن أْسُجد" ويف رواية "أ معىن حديث :"أمي

َمر انلِب 
َ
"؛ -صىل اهلل عليه وسلم-ويف رواية: "أ

واثلالث الروايات لكها للبخاري، والقاعدة الرشعية 
َر به انلِب  مي

ُ
فهو أمر   -عليه وسلم صىل اهلل-أنَّ ما أ

رت أن أسجد  اعمٌّ هل وألمته؛ "ىلع َسبَْعة أَعُظم" أي: أمي
جود  ىلع َسبعة أْعَضاء، فاملراد باألَعُظم: أعضاء السُّ
ها بقوهل:   كما جاء مفرسا يف الرواية األخرى، ثم فرسَّ
جود ىلع اجلَبَهة، مع  رت بالسُّ مي

ُ
"ىلع اجلَبَْهة" أي أ

ه"، أي األنْف كما يدل عليه ق وهل: "وأشار بييَده ىلع أنْفي
ه يلُبَنيِّ أنَّهما ُعضو واحد.  "وايلََدين" أي  أشار إَل أنْفي
ني، كما هو الُمراد عند اإلطالق،  ن الَكفَّ وىلع باطي
رت أن أْسُجد  مي

ُ
كبَتَني وأْطَراف الَقَدمني" أي: وأ "والرُّ

كبتني وىلع أطراف أصابيع الَقَدَمني ويف  ىلع الرُّ
اعدي حديث  يب مُحيد السَّ

َ
يف باب  -ريض اهلل عنه-أ

بْلَة(  صفة الصالة بلفظ: )واْسَتقبل بأصابع ريْجلَيه القي
عر"  َت اثلِّياب والشَّ أي وهو ساجد.  "وال نَْكفي
م، واملعىن: ال نَُضم وال جَنمع  والَكْفت: اجلَمع والضَّ
جود،  كوع والسُّ عر من االنتشار عند الرُّ اثلِّياب والشَّ

نرتك األمر ىلع حاهل حىت يقعا ىلع األرض ليَسجد بل 
عر  .ِبميع األعضاء واثلِّياب والشَّ

** 

Maksud hadis: "Aku diperintah sujud", dalam riwayat 

lain, "Kami diperintah", dan dalam riwayat lain lagi 

"Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintah." Tiga 

riwayat ini, semuanya riwayat Bukhari. Kaidah 

syar'iyah mengatakan, apa yang diperintahkan kepada 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah perintah 

umum kepada beliau dan umat beliau. "Di atas tujuh 

tulang", artinya aku diperintah sujud dengan tujuh 

organ tubuh. Maksud tulang-tulang ini adalah anggota-

anggota sujud sebagaimana dijelaskan dalam riwayat 

lain. Kemudian beliau menerangkannya dengan 

bersabda, "Dahi". Artinya, aku diperintah sujud pada 

dahi beserta hidung, sebagaimana ditunjukkan ucapan 

perawi, "beliau menunjuk hidungnya dengan 

tangannya." Maksudnya, beliau menunjuk ke hidung 

untuk menjelaskan bahwa dahi dan hidung adalah satu 

anggota sujud. "Kedua tangan", yakni kedua telapak 

tangan bagian dalam, sebagaimana maksud kalimat ini 

bila diungkapkan secara umum. "Kedua lutut, dan 

ujung-ujung kedua telapak kaki". Artinya, aku 

diperintahkan sujud dengan dua lutut dan ujung-ujung 

jari kedua telapak kaki. Dalam hadis Abu Ḥumaid As-

Sa'īdi -raḍiyallāhu 'anhu- dalam bab "Shifat aṣ-ṣalāh" 

dengan redaksi, "Dan beliau menghadapkan jari-jari 

kedua kaki beliau ke arah kiblat", yakni dalam keadaan 

sujud. "Dan kami tidak boleh mengumpulkan pakaian 

dan rambut". Al-Kaftu artinya mengumpulkan dan 

menyatukan. Maksudnya, kami tidak boleh 

mengumpulkan baju dan rambut dari bertebaran saat 

rukuk dan sujud, tapi kami membiarkan dalam 

keadaannya saja, sehingga baju dan rambut berada di 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
جود •  .أَعُظم : أعضاء السُّ

ني، كما هو الُمراد عند اإل •  .طالقايلََديْن : الكفَّ

ذ • اق والَفخي كبتان: َمفصل ما بنَْي السَّ كبَتنَي : الرُّ  .الرُّ

م •  .وال نَْكفيت : الَكفت: اجلَمع والضَّ

 :فوائد احلديث
بعة؛ ألن األصل يف األمر الوجوب .1 جود يف الصالة ىلع األَعضاء السَّ  .وجوب السُّ

جود ىلع اجلَبَهة دون األنف أو األنْف دون اجلَبهة؛ ألن انلِب  .2  .ملا َذكر اجلَبَهة أشار إَل األنْف -صىل اهلل عليه وسلم-أنه ال جيزئ السَّ

جود ىلع الُعضو مَجيعه، وال يَكيف بَعض ذلك، واجلَبهة يَضع منها ىلع األرض ما أْمَكنه .3  .وجوب السُّ

كبتني  .4 ها، وال خالف أن كشف الرُّ ها من دون َكْشفي جود عليها يصدق بوْضعي ظاهره أنه ال جيب َكشف َشء من هذه األعضاء؛ ألن ُمسىم السُّ
 .غري واجب، ملا خياف من َكْشف العورة، وكذا الَقَدمني جلواز الصالة باْلُْفني

 .كراهية َكْفت اثلَّوب يف الصالة .5

عر وعق .6 ْم اكن كذلك قبل الصالة وفعلها ملعىن آخر وصىلَّ ىلع حاهل بغري رضورةكراهية َعْقص الشَّ
َ
 .ده خلف الَقَفا، سواء تَعمده للصالة أ

 املراجع:املصادر و

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

 بن يلع: تأيلف املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. ه1392 اثلانية: الطبعة العريب، الرتاث إحياء دار: انلارش انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي
ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِن، انلارش: 1422قاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، ال سلطان

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش تبة : مكدار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم مي
َسة،  م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل  2003 - ـه1423األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي

انلارش: املكتبة  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، 2006 ـه1427الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م إرساء بنت عرفة. منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم، انلارش: مكتبة دار ابليان، اعم 

ُ
 1410النرش: اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه
   (10925) الرقم املوحد:

atas lantai, supaya orang yang salat sujud dengan 

seluruh anggota sujud, baju dan rambutnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < صالة العيدين اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

أن  -ىل اهلل عليه وسلمص-أمرنا رسول اهلل 
ُُدوري، وأمر  و اتيق  و ذ و اتي اْلْ خنرج يف العيدين الْع 

يلْن  ُمصىلى املسلمي
 احُليَّض أن ي ْعَت 

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memerintah kami membawa keluar gadis-

gadis remaja dan wanita-wanita yang 
dipingit di dua hari raya, dan beliau 

memerintah wanita-wanita yang sedang 
haid menjauhi tempat salat kaum 

Muslimin. 

 :احلديث .550
 -ريض اهلل عنها-عن أم َعطيَّة نَُسيْبة األنصارية 

َمَرنا رسول اهلل »قالت: 
َ
أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

َمر 
َ
، وأ ُْنْريج يف العيدين الَْعَواتيَق وََذَواتي اْْلُُدوري

لَْن ُمصىّل املسلمنياحلُ  كنا »ويف لفظ: «.  يَّض أن َيْعزَتي
َج ابْليْكَر من  ري

نُؤمر أن َْنُْرَج يوم العيد، حىت ُْنْ
َن بتكبريهم  ْ ْدريَها، َحىتَّ خترَج احْلُيَُّض، َفيَُكربِّ خي

 «.ويدعون بداعئهم، يرجون بََرَكة ذلك ايلوم وُطْهَرتَهُ 

** 

550. Hadis: 

Dari Ummu 'Aṭiyyah Nusaibah Al-Anṣāriyah -

raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memerintah kami membawa keluar 

gadis-gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit di 

dua hari raya, dan beliau memerintah wanita-wanita 

yang sedang haid menjauhi tempat salat kaum 

Muslimin." Dalam redaksi lain, "Kami diperintah keluar 

di hari raya, hingga kami mengeluarkan anak gadis dari 

pingitannya, bahkan sampai wanita-wanita yang 

sedang haid juga keluar. Mereka bertakbir bersama 

takbir mereka (kaum Muslimin) dan berdoa dengan doa 

mereka. Mereka mengharapkan berkah dan kesucian 

hari tersebut". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يوم عيد الفطر ويوم عيد األضح من األيام 
املفضلة، اليت يظهر فيها شعار اإلسالم وتتجىل أخوة 

هم، لك أهل بدل يلتمون املسل مني باجتماعهم وتراصِّ
يف صعيد واحد إظهاراً لوحدتهم، وتآلفي قلوبهم، 
واجتماع لكمتهم ىلع نرصة اإلسالم، وإعالء لكمة 

-اهلل وإقامة ذكر اهلل وإظهار شعائره. ذلا أمر انلِب 
خبروج لك النساء، حىت ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم

، والنساء احلُيَّض، ىلع الفتيات املستورات يف بيوتهن
أن يكن يف ناحية بعيدة عن املصلني، ليشهدن اْلري 
ن خري ذلك املشهد،  ودعوة املسلمني فيحصل هلن مي
ويصيبهن من بركته، ومن رمحة اهلل ورضوانه، 
وتلكون الرمحة والقبول أقرب إيلهم. وصالة العيدين 

 .فرض كفاية

** 

Hari Idul Fitri dan Idul Adha termasuk hari-hari yang 

diutamakan, di dalamnya syiar Islam terlihat dengan 

jelas dan persaudaraan kaum Muslimin nampak nyata 

dengan berkumpul dan berbaris rapat. Semua 

penduduk negeri membaur dalam satu tanah lapang 

untuk menunjukkan persatuan, kekompakan dan 

kesepakatan mereka membela Islam, meninggikan 

kalimat Allah, berzikir kepada Allah dan menampakkan 

syiar-syiar-Nya. Oleh sebab itu, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- memerintahkan untuk mengeluarkan 

semua wanita, hingga para gadis yang dipingit di 

rumah-rumah dan wanita-wanita yang sedang haid 

dengan syarat para wanita haid ini berada jauh dari 

orang-orang yang salat. Agar mereka menyaksikan 

kebaikan dan doa kaum Muslimin. Sehingga mereka 

mendapatkan kebaikan dari moment itu dan 

memperoleh berkah, rahmat dan rida Allah, juga 

supaya rahmat dan penerimaan doa lebih dekat 

kepada mereka. Salat dua hari raya hukumnya fardu 

kifayah. 
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  -ريض اهلل عنها-أم عطية نُسيبة بنت احلارث األنصارية  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يف العيدين : يف صالة العيد أو يف يوم العيد للصالة، والعيدان هما الفطر واألضح •

 .الَْعَواتيق : مجع "اعتق" املرأة الشابة أول ما تبلغ •

 .صاحباتذوات :  •

ْدر وهو السرت، وهو جانب من ابليت، جيعل عليه سرتة، يكون للجارية ابلكر •  .اْْلُُدوري : مجع خي

 .احلُيَّض : مجع حائض ويه اليت أصابها احليض •

لَْن ُمصىّل املسلمني : يتنحني عنه، ومصىل املسلمني هنا ماكن صالتهم يف العيد •  .َيْعزَتي

 .- عليه وسلمصىل اهلل-كنا نؤمر : يأمرنا انلِب  •

 .ابليْكر : األنىث اليت لم يصبها أو يمسها الرجل •

َن : أي احلُيَّض أي يقلن اهلل أكرب • ْ  .َفيَُكربِّ

 .بتكبريهم : أي بمثل تكبري انلاس •

 .يدعون : أي احلُيَّض يسألن اهلل •

 .بداعئهم : بمثل داعء انلاس •

 .يرجون : أي احلُيَّض أو مجيع املصلني •

 .دلائمبركة : خريه الكثري ا •

 .ُطْهَرتَُه : أي حصول تطهري اذلنوب فيه •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية صالة العيد للنساء، ىلع رشط أال خيرجن متربجات متعطرات لورود انليه عن ذلك .1

 .صالة العيدين فرض كفاية .2

 .وجوب اجتناب احلائض املسجد؛ ئلال تلوثه .3

 .أن مصىل العيد هل حكم املساجد وإن لم حيوط .4

 .-تعاَل-ادلاعء وذكر اهلل أن احلائض غري ممنوعة من  .5

ا إلجابة ادلاعء .6  .فضل يوم العيد وكونه مرجوًّ

 .مرشوعية اتلكبري يف مصىل العيد واجلهر به .7

 .االهتمام بتكثري احلارضين يف العيد لدلاعء واذلكر .8

 .من طريقة نساء الصحابة تسرت األبكار وحنوهن يف ابليوت وعدم خروجهن .9

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
يل ابلخاري.، حتقيق ه. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماع1426مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث 1422حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
 .بريوت -العريب 

   (7200) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < اتلذكية اتلصنيف:
  ات < احلج والعمرة < اهلدي والكفاراتالفقه وأصوهل < فقه العباد

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بُدنيه : إيبيليهي اليت أهداها واكنت مائة بعري •

َها : أدفعه للفقراء • َق بيلَحمي تََصدَّ
َ
 .أ

لَّتها : مجع ُجل هو ما يطرح ىلع ظهر ابلعري، من كساء وحنوه • جي
َ
 .أ

نَْها َشيْ  • اَر مي َي اجْلَزَّ ْعطي
ُ
ئًا : أي من حلمها عوًضا عن جزارته، واجلزارة: أطراف ابلعري، اكلرأس وايلدين والرجلني ثم نقلت إَل ما يأخذه أن ال أ

 .اجلزار من األجرة؛ ألنه اكن يأخذ تلك األطراف عن أجرته

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية اهلدي، وأنه من فعل انلِب  .1

 .مائة بدنة -صىل اهلل عليه وسلم-نلِب األفضل كونه كثرًيا، عظيم انلفع، فقد أهدى ا .2

 .األفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وهل أن يأكل من هدي اتلطوع وما أهداه يف احلج بأنواعه اثللث فأقل .3

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أمرين رسول اهلل  
أقوم ىلع بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها 

 وأجلتها، وأن ال أعطي اْلزار منها شيًئا
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memerintahku mengurus unta-unta 

(kurban) beliau, menyedekahkan 
dagingnya, kulitnya dan apa yang 

dikenakannya, serta aku tidak boleh 
memberi jagal sedikit pun darinya. 

 :احلديث .551
َمَريني »قال:  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

َ
أ

ي  ،  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-رَُسول اَللَّ قُوَم ىلَعَ بُْدنيهي
َ
ن أ

َ
أ

َها وَجُ  َق بيلَحمي تََصدَّ
َ
ن أ

َ
َي َوأ ْعطي

ُ
ن ال أ

َ
لَّتيَها، َوأ جي

َ
َها َوأ لُودي

نَها َشيًْئا اَر مي  «.اجلَزَّ

** 

551. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahku 

mengurus unta-unta (kurban) beliau, menyedekahkan 

dagingnya, kulitnya dan apa yang dipakainya, serta aku 

tidak boleh memberi jagal sedikit pun darinya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َم انلِب  مكة يف حجة  -صىل اهلل عليه وسلم-قَدي
ريض اهلل -الوداع ومعه هديه وقدم يلع بن أىب طالب 

معه هدي، وبما أنها صدقة من ايلمن، و -عنه
للفقراء واملساكني، فليس ملهديها حق اتلرصف بها، 
أو بيشء منها ىلع طريقة املعاوضة، فقد نهاه أن 
يعطي جازرها منها، معاوضة هل ىلع عمله، وإنما 

 .أعطاه أجرته من غري حلمها وجلودها وأجلتها

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tiba di Makkah dalam 

peristiwa Haji Wadak dan beliau membawa binatang 

kurban (hadyu). Sementara itu Ali bin Abi Ṭālib -

raḍiyallāhu 'anhu- tiba dari Yaman dan ia juga 

membawa binatang kurban (hadyu). Karena binatang 

ini adalah sedekah untuk kaum fakir dan miskin, maka 

orang yang berkurban tidak memiliki hak mengelolanya 

atau sesuatu darinya dengan cara tukar menukar. 

Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang Ali 

memberi penjagalnya sesuatu dari binatang tersebut 

sebagai kompensasi pekerjaannya. Ali hanya boleh 

memberinya upah dari selain daging, kulit dan pakaian 

hewan kurban tersebut. 
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 .فال بأس -ا اكن فقرًياإذ-ال يعطى اجلزار من اهلدي شيئًا ىلع سبيل املعاوضة واألجرة، أما إذا أعطي أجرته اكملة، ثم تصدق عليه صاحبها  .4

 .جواز اتلوكيل يف ذحبها واتلصدق بها .5

 .منع بيع َشء من اهلدي كما يُمنع أن جيعل َشء من حلمها أجرة للجزار .6

 .-ريض اهلل عنه-فضل يلع بن أيب طالب  .7

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10الق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن ح
ه. عمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2عة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طمن الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراج
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3065) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .وغ املرامبل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قيَرام : ثوب رقيق من ُصوف ذيي ألوان ونُقوش •

ي : أزيييل • يطي مي
َ
 .أ

فه، ونُقوشه • ُيره : ألَوانُه، وزَخاري  .تَصاوي

 .َتْعريُض : تَلُوح وتَظهر •

 :فوائد احلديث
 .ون يف قيبلته, وغري ذلك مما يُشغلاستحباب إزالة لك ما يُشغل الُمصيلِّ ويلهيه عن صالته، من ألوان وزََخارف تك .1

 .األفضل للُمصيلِّ أن يقصد األماكن اليت ال يكون بها ما يُلهيه، أو يُشغله عن صالته، وحضور قلبه فيها .2

 .مرشوعية األمر باملعروف وانليه عن الُمنكر، بإزالة ما قَدر ىلع إزاتله، من األمور املنافية للرشع، واملبادرة إَل ذلك .3

ام بنفسه؛ ألنه لو أزاهل بنفسه لاكن يف ذلك حتزينًا هلا -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب ُحسن ُخلق  .4  .حيث لم يزل الَقري

ا دونها .5 كية، فضال عمَّ  .أن للصور واألشياء الظاهرة، تأثرًيا يف الُقلوب وانلُّفوس الزِّ

الُمصلِّني، ويشغلهم عن تََدبُّر صالتهم، بيتتبع هذه انلُّقوش  كراهة زَْخَرفة املساجد وتَزويقها، وجعل الكتابات وانلُّقوش فيها، مما يليُه .6
 .والزََخارف، وكذلك الصالة ىلع املفارش املنقوشة الُمزَخرفة

، حىت َيْعرض هل ما َيْعرض لغريه من البرَش من اْلَواطر، إالَّ أنَّها ال تتمكن منه، كما يه إالَّ خطرات بَسيطة -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انلَِّبَّ  .7
 .يعود إَل ُمنَاجاة اهلل تعاَل، واالتصال بيربِّه

أميطي عنا قرامك هذا، فإنه ال تزال تصاويره 
  تعرض يف صالِت

Singkirkanlah gorden jendela ini dari kita, 
karena gambar-gambarnya selalu nampak 

dalam salatku. 

 :احلديث .552
قال: اكن قيَرام  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

صىل اهلل -لعائشة َسرتت به جانب بَيتها، فقال انلِب 
ي عنَّا قيَراَمكي هذا، فإنه ال تَزال »: -عليه وسلم يطي مي

َ
أ

ُيره َتْعريض يف صالِت  «.تصاوي

** 

552. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

Aisyah memiliki gorden yang dipakai untuk menutup 

jendela kamarnya. Maka Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Singkirkanlah gorden 

jendela ini dari kita, karena gambar-gambarnya selalu 

nampak dalam salatku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ثوب رقيق من ُصوف  -ريض اهلل عنها-اكن لعائشة 
ذيي ألوان ونُقوش, تسرت به فَتحة اكنت يف ُحجرتها, 

بإزاتله ووّضح  -صىل اهلل عليه وسلم-فأمرها انلِب 
هلا سبب ذلك وأن نقوشه وألوانه ال تزال تظهر أمام 

ور عينيه يف الصالة فخاف أن تشغله عن َكَمال حُض 
القلب يف الصالة، وتََدبّر أذاكرها وتالوتها 

دها من االنقياد واْلضوع هلل   .-تعاَل-وَمَقاصي

** 

Aisyah memiliki gorden kain tipis bergambar lukisan 

dan berwarna- warni untuk menutup jendela kamarnya. 

Maka Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkannya untuk membuangnya dan 

menjelaskan alasannya; bahwa lukisan dan warnanya 

selalu nampak di depan kedua mata beliau, sehingga 

beliau khawatir itu dapat mengganggu 

kekhusyukannya dalam salat, memalingkannya dari 

zikir-zikir salat dan memahami tujuan besarnya, yaitu 

tunduk dan patuh kepada Allah -Ta'ālā-. 
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 .أنَّ اْلواطر والوساوس اليت َتْعريض للمصيلِّ ال تبطل صالته ولو َكرثت؛ لقوهل: )ال تزال َتْعريض ِل يف صالِت( .8

 .إضافة ابليت اذلي تَسكنه اعئشة إيلها؛ لقوهل: )َجانب بيتها( .9

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح األحاكم 1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل
َسة،  ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي م. تسهيل  2003 - ـه 1423مي

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح 2006 ـه 1427يث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، اإلملام بفقه األحاد
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (10881) 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: -ريض اهلل عنها-: متفق عليه. حديث اعئشة -ريض اهلل عنها-حديث أم قيس األسدية  راوي احلديث:
 .رواها مسلم

يَّةي  اتلخريج: َسدي
َ
َْصٍن األ   -ريض اهلل عنها-أم قَيْسي بينْتي حمي

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق 

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

ِتي  بصِب, فبال  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انلَِّب 
ُ
أ

ييَّاه ه إ تب ع 
 
  ىلع ثوبه, فدَع بماء, فأ

Seorang bayi dibawa kepada Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu ia kencing 
di pakaian beliau. Lantas beliau meminta 

air lalu memercikkannya ke tempat 
kencing itu. 

 :احلديث .553
يَّة  َسدي

َ
َْصٍن األ مِّ قَيْسي بينْتي حمي

ُ
 -ريض اهلل عنها-عن أ

أنَّها أتَت بابن هلا صغري لم يأكل الطعام إَل رسول »
ْجريه, فبال  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  فأجلسه يف حي

لهىلع ثوبه, فداع بماء َفَنَضَحه ىلع ث «. وبه, ولم َيْغسي
نيني  مِّ الُْمْؤمي

ُ
يَشَة أ -أنَّ انلَِّب » -ريض اهلل عنها-عن اَعئ

َ بصِب, فبال ىلع ثوبه, فداع  -صىل اهلل عليه وسلم ِتي
ُ
أ

تبََعه إييَّاه
َ
ْتبََعه بوهل, ولم »ويف رواية: «.  بماء, فأ

َ
فَأ

له  « .يَغسي

** 

553. Hadis: 

Dari Ummu Qais binti Miḥṣan Al-Asadiyyah -raḍiyallāhu 

'anha- bahwasannya dia datang kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan membawa 

putranya yang masih kecil, yang belum makan. Lantas 

beliau mendudukkannya di pangkuannya. Tiba-tiba 

anak itu kencing di pakaian beliau. Beliau pun meminta 

air lalu memercikkannya ke pakaian beliau dan tidak 

mencucinya." Dari Aisyah Ummul Mukminin -

raḍiyallāhu 'anha-, "Seorang bayi dibawa kepada Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu ia kencing di pakaian 

beliau. Lantas beliau meminta air lalu memercikkannya 

ke tempat kencing itu." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Lalu menyiram kencingnya dan tidak mencucinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -يأتون انلِب   -ريض اهلل عنهم-اكن الصحابة 
بأطفاهلم؛ يلنالوا من بركته وبركة  -اهلل عليه وسلم

من لطافته،  -صىل اهلل عليه وسلم-ئه هلم، واكن داع
وكرم أخالقه يستقبلهم بما جبله اهلل عليه من البرش 

بابن  -ريض اهلل عنها-والسماحة، فجاءت أم قيس 
هلا صغري، يتغذى باللنب، ولم يصل إَل سن اتلغذي 
بغري اللنب، فمن رمحته أجلسه يف حجره الكريم، فبال 

، فطلب -ىل اهلل عليه وسلمص-الصِب ىلع ثوب انلِب 
ماء فرش ماكن ابلول من ثوبه رشاً، ولم يغسله 
غساًل، وهذا احلكم خاص بالرضيع اذلكر دون 

 .األنىث

** 

Dulu para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- biasa 

membawa anak-anak mereka ke Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- agar mendapatkan keberkahannya dan 

keberkahan doa beliau untuk mereka. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dengan kelembutan dan kemurahan 

akhlaknya menyambut mereka dengan perangai yang 

telah diciptakan untuk beliau berupa keceriaan dan 

lapang dada. Lantas datanglah Ummu Qais membawa 

putranya yang masih kecil, yang masih mengkonsumsi 

susu dan belum mencapai usia yang membuatnya 

mengkonsumsi selain susu. Di antara kasih sayang 

beliau, beliau mendudukkannya di pangkuannya yang 

mulia. Tiba-tiba anak kecil itu kencing di atas pakaian 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kemudian beliau 

meminta air lalu memercikkannya satu kali ke tempat 

kencing di baju beliau tanpa mencucinya. 
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 :معاين املفردات
 .بابن هلا : غري مسىم، وقد مات صغريا •

 لم يأكل الطعام : لم يكن الطعام قوتًا هل لصغره، وإنما قوته اللنب •

جره : حضنه •  .حي

 .-صىل اهلل عليه وسلم-: ثوب انلِب  ثوبه •

ا ماكن ابلول •  .نضحه : رشه رشًّ

ِتي بصِب : يجء إيله بطفل صغري، وذلك من أجل أن حينِّكه •
ُ
 .أ

 أتبعه إيَّاه : صبَّه ىلع بوهل •

 :فوائد احلديث
 .انلدب إَل حسن املعارشة واتلواضع والرفق بالصغار .1

 .الغسل ال بد فيه من أمر زائد ىلع إيصال املاء .2

 .غالم وإن لم يأكل الطعام لشهوةجناسة بول ال .3

 .كفاية الرش، اذلي ال يبلغ درجة اجلريان، تلطهري بول الغالم .4

 بول الغالم الصغري اذلي لم يتغذ بالطعام لصغره يطهر بنضح املاء عليه بدون غسل .5

 عذرة الغالم اذلي يتقّوت من لنب أمه ال بُدَّ فيها من الغسل كسائر انلجاسات .6

 هري حمل انلجاسة؛ للمبادرة إَل اتلطهر من اْلبث؛ وئلالَّ ينىساألوىل املبادرة بتط .7

 .أخالق انلِب صىل اهلل عليه وسلم الكريمة، وتواضعه اجلم .8

 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  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10نع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طوخرج أحاديثه وص

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، 2وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طاملقديس، دراسة 

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 1423يح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صح

   (3529) الرقم املوحد:
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دخل املسجد،  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انلِب 
، ثم جاء فسلَّم ىلع انلِب  -فدخل رجل فصىلَّ

، فإنك فقال: ا -صىل اهلل عليه وسلم رجع فصلِّ
لِّ   لم تُص 

 

Ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
masuk masjid, masuklah seorang laki-laki, 
lalu iapun salat. Kemudian ia datang dan 

mengucapkan salam pada Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda, 

"Kembali lalu salatlah, karena 
sesungguhnya engkau belum salat!" Orang 
itu kembali lalu salat seperti salat yang ia 
kerjakan sebelumnya. Kemudian datang 

dan mengucapkan salam pada Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau 

bersabda, "Kembali lalu salatlah, karena 
sesungguhnya engkau belum salat!" Hal ini 

terjadi hingga tiga kali. Lalu orang itu 
berkata, "Demi Żat yang mengutusmu 

dengan kebenaran, aku tidak bisa 
mengerjakan selain itu, maka ajarilah 

aku!" Beliau bersabda, "Apabila engkau 
telah berdiri untuk salat bertakbirlah, lalu 

bacalah apa yang mudah bagimu dari 
Alquran, kemudian rukuklah sampai 
engkau tenang dalam keadaan rukuk! 
Selanjutnya bangkitlah sampai engkau 

lurus berdiri, lalu sujudlah sampai engkau 
tenang dalam keadaan sujud, kemudian 
bangkitlah sampai engkau tenang dalam 
keadaan duduk. Lakukanlah hal itu pada 

setiap salatmu"! 

 :احلديث .554
صىل اهلل -أنَّ انلِب » -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهَريَْرَة 

، ثم  -عليه وسلم دخل املسجد، فدخل رجل فصىلَّ
فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء فسلَّم ىلع انلِب 

، ث ، فرجع فصىلَّ كما صىلَّ ، فإنك لم تَُصلِّ م ارجع فصلِّ
فقال:  -صىل اهلل عليه وسلَّم-جاء فسلَّم ىلع انلِب 

، فإنك لم تَُصلِّ  فقال: واذلي  -ثالثا-ارجع فصلِّ
، فقال: إذا ُقْمَت  ُن غريه، َفَعلِّْميني ْحسي

ُ
بعثك باحلق ال أ

، ثم اقرأ ما تيرس من القرآن، ثم اركع  ْ إَل الصالة فََكربِّ
َّ راكعا، ثم ارفع حىت تعتد ل قائما، ثم حىت َتْطَمنئي

َّ ساجدا, ثم ارفع حىت تطمنئ  اسجد حىت َتْطَمنئي
 «.جالسا، وافعل ذلك يف صالتك لكها

** 

554. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwa ketika 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk masjid, 

masuklah seorang laki-laki, lalu iapun salat. Kemudian 

ia datang dan mengucapkan salam pada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda, "Kembali 

lalu salatlah, karena sesungguhnya engkau belum 

salat!" Orang itu kembali lalu salat seperti ia tadi salat. 

Kemudian datang dan mengucapkan salam pada Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda, 

"Kembali lalu salatlah, karena sesungguhnya engkau 

belum salat." Hal ini terjadi hingga tiga kali. Lalu orang 

itu berkata, "Demi Żat yang mengutusmu dengan 

kebenaran, aku tidak bisa mengerjakan (salat) selain 

itu, maka ajarilah aku." Beliau bersabda, "Apabila 

engkau telah berdiri untuk salat maka bertakbirlah, 

kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari 

Alquran, kemudian rukuklah sampai engkau tenang 

dalam keadaan rukuk. Selanjutnya bangkitlah sampai 

engkau lurus berdiri, kemudian sujudlah sampai 

engkau tenang dalam keadaan sujud, kemudian 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

bangkitlah sampai engkau tenang dalam keadaan 

duduk. Lakukanlah hal itu pada setiap salatmu"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

املسجد، فدخل  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل انلِب 
رجل من الصحابة، اسمه )َخالّد بن رافع(، فصىل 
صالة خفيفة غري تامة األفعال واألقوال، فلما فرغ 

، -صىل اهلل عليه وسلم-من صالته، جاء إَل انلِب 
 ، فسلم عليه فرد عليه السالم  ثم قال هل: ارجع فََصلِّ

يف صالته اثلانية كما  فإنك لم تصل، فرجع وعمل
صىل اهلل -عمل يف صالته األوىل، ثم جاء إَل انلِب 

، فقال هل: ارجع َفَصلِّ فإنك لم تصل -عليه وسلم
ثالث مرات، فأقسم الرجل بقوهل: واذلي بعثك باحلق 

ما أحسن غري ما فعلت فَعلِّمين،  -وهو اهلل تعاَل-
أ فعندما اشتاق إَل العلم، وتاقت نفسه إيله، وتهي

لقبوهل وانتىف احتمال كونه ناسيا بعد طول الرتديد 
ما معناه: إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-قال هل انلِب 

قمت إَل الصالة فكرب تكبرية اإلحرام، ثم اقرأ ما 
تيرس من القرآن، بعد قراءة سورة الفاحتة ثم اركع 
حىت تطمنئ راكعا، ثم ارفع من الركوع حىت تعتدل 

تدالك  ثم اسجد حىت تطمنئ قائما، وتطمنئ يف اع
ساجدا، ثم ارفع من السجود واجلس حىت تطمنئ 
جالسا، وافعل هذه األفعال واألقوال يف صالتك لكها، 
ماعدا تكبرية اإلحرام، فإنها يف الركعة األوىل دون 
غريها من الركعات. وكون املراد بما تيرس سورة 
الفاحتة ىلع األقل مأخوذ من روايات احلديث ومن 

 .دلة األخرىاأل

** 

Suatu saat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk 

masjid. Sejurus kemudian, masuklah salah seorang 

sahabat yang bernama Khallād bin Rāfi', lalu ia 

mengerjakan salat secara cepat yang mana gerakan 

dan doa-doanya tidak sempurna. Ketika selesai salat ia 

menghampiri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan 

mengucapkan salam pada beliau, lalu beliau menjawab 

salamnya kemudian bersabda padanya, "Kembali lalu 

salatlah lagi, karena sesungguhnya engkau belum 

salat!" Iapun kembali lalu melakukan dalam salatnya 

yang kedua seperti apa yang ia lakukan dalam salatnya 

yang pertama, kemudian ia datang pada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda padanya, 

"Kembali lalu salatlah lagi, karena sesungguhnya 

engkau belum shalat!" Hal ini terjadi hingga tiga kali. 

Maka orang inipun bersumpah dengan mengucapkan, 

"Demi Żat yang mengutusmu dengan kebenaran -yakni 

Allah Ta'ālā- aku tidak bisa melakukan amalan salat 

selain yang telah aku kerjakan. Maka ajarilah aku!" 

Ketika ia menginginkan ilmu, jiwanya begitu 

mendambakannya, ia siap menerimanya dan tidak ada 

kemungkinan ia lupa setelah berulang kali mengulangi 

kesalahan, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

padanya yang artinya, "Apabila engkau telah berdiri 

hendak salat lakukanlah takbīratul-iḥrām, kemudian 

bacalah yang mudah bagimu dari Alquran setelah 

membaca surat Al-Fātiḥah. Berikutnya rukuklah 

sampai engkau tenang dalam keadaan rukuk, 

kemudian bangkitlah dari rukuk sampai engkau berdiri 

dengan tegak dan engkau tenang dalam berdiri 

tegakmu ini, kemudian sujudlah sampai engkau tenang 

dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah dari sujud 

dan duduklah sampai engkau tenang dalam keadaan 

sujud. Lakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan 

salat ini dalam semua salatmu, selain takbīratul-iḥrām, 

karena ia hanya dikerjakan pada rakaat pertama, 

bukan pada rakaat-rakaat lainnya. Adapun maksud 

"apa yang mudah dari Al-Qur'an" adalah minimal 

bacaan surat Al-Fātiḥah, sebagaimana terdapat dalam 

berbagai riwayat hadis ini, dan juga dalil-dalil lainnya. 
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  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال يطمنئ فيها فصىلَّ : صالة خفيفة •

 .ارجع : ُعد إَل فعل الصالة مرة أخرى •

ئة •  .فإنك لم تُصل : لم تصل صالة جُمْزي

 .كما صىلَّ : كصالته األوىل لم يطمنئ فيها •

 .ثالثا : ردده ثالث مرات ليشتد شوقه إَل العلم فيكون أرسخ يف قلبه •

األخبار والعدل يف األحاكم، والواو للقسم، وأقسم أنه ال حيسن غريه، ، واحلق الصدق يف -عز وجل-واذلي بعثك باحلق : أرسلك به وهو اهلل  •
 .يلؤكد أنه ليس يف وسعه أن يصيل أحسن مما صىل فيكون عذرا هل يف عدم الرجوع

 .قُمت إَل الصالة : وقفت تلصيل •

 .فكربِّ : قل اهلل أكرب ويه تكبرية اإلحرام •

 .اركع : احن ظهرك •

 .تطمنئ : تستقر •

 .ركاْرَفْع : أي ظه •

 .اسجد : اهو إَل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني •

 .ذلك : لك ما سبق عدا تكبرية اإلحرام •

 :فوائد احلديث
لفاحتة األعمال املذكورة يف هذا احلديث يه أراكن الصالة، اليت ال تسقط سهوا وال جهال.ويه تكبرية اإلحرام يف املرة األوىل فقط، ثم قراءة ا .1

بِق َشء يف لك ركعة، ثم الركوع واالعتدال منه، ثم السجود واالعتدال منه، والطمأنينة يف لك هذه األفعال حىت يف الرفع من الركوع والسجود، و
 .، والتسليم، قال انلووي: إنها معلومة دلى السائل-صىل اهلل عليه وسلم-من األراكن، اكلتشهد، والصالة ىلع انلِب 

 .أن يفعل ذلك يف لك ركعة، ماعدا تكبرية اإلحرام، فيف األوىل دون غريها .2

 .ألحاكموجوب الرتتيب بني هذه األعمال؛ ألنه ورد بلفظ "ثم" وألنه مقام تعليم جاهل با .3

 .أن هذه األراكن للصالة، ال تسقط ال سهوا وال جهال، بديلل أمر املصيل باإلاعدة، ولم يكتف انلِب عليه الصالة والسالم بتعليمه .4

 .عدم صحة صالة املِّسء، فلوال ذلك لم يؤمر بإاعدتها .5

 .أن اجلاهل جُتْزيىء منه الصالة انلاقصة، أما العالم فال .6

مر باملعروف، وأن يكون ذلك بطريق سهلة، ال عنف فيها، وأن األحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق يف مرشوعية حسن اتلعليم واأل .7
 .العلم، يلكون أبلغ يف اتلعليم، وأبىق يف اذلهن

 .حيتاجهااستحباب أن يزيد املسؤول  يف اجلواب إذا اقتضت املصلحة ذلك كأن تكون قرينة احلال تدل ىلع جهل السائل ببعض األحاكم اليت  .8

 .أن االستفتاح، واتلعوذ، ورفع ايلدين، وجعلهما ىلع الصدر، وهيئات الركوع والسجود واجللوس وغري ذلك لكها مستحبة .9

 .أن املعلم يبدأ يف تعليمه باألهم فاألهم، وتقديم الفروض ىلع املستحبات .10

 ."فضيلة االعرتاف باتلقصري لقوهل: "ال أحسن غريه فعلمين .11

 .عالم أن يعلمهطلب املتعلم من ال .12

 املراجع:املصادر و

م . تنبيه األفهام للعثيمني،  2006 - ـه1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 
م، عبد العزيز بن باز، اعتناء سعيد بن ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاك1426طبعة مكتبة الصحابة االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل 1435-يلع بن وهف القحطاِن، الرياض، الطبعة األوىل 
انلارش: دار طوق انلجاة ، الطبعة: األوىل -انلارص  ه.     صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص1381
 دار انلجيم، حيىي بن أمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422

 .األوىل الطبعة مرص، القاهرة، املنهاج،
   (3185) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه العب اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
(، ]األنفا • ي َوالرَُّسولي ّ نَفاُل َللي

َ
نَفالي قُلي األ

َ
لُونََك َعني األ

َ
 .[1ل: انلفل : املراد به: الغنيمة، وقد جاء يف كتاب اهلل )يَْسأ

مة، غري سهم فارسه، وهو صاحبه اذلي يركبه، وذلك أن لكفة الفرس كثرية ونفعه يف احلرب أكرث؛ للفرس سهمني : أي جزءين من أجزاء الغني •
 .سهمني، ولصاحبه سهم واحد -صىل اهلل عليه وسلم-ذللك قسم هل انلِب 

 .وللرجل سهماً : املراد بالرجل: املاَش •

 :فوائد احلديث
 .مام بعض الغزاة زيادة ىلع سهمانهمانلََّفل املراد به يف هذا احلديث: الغنيمة، وقد يراد به ما يعطيه اإل .1

 .أن جيعل للفارس من الغنيمة ثالثة أسهم: سهم هل، وسهمان لفرسه، وجيعل سهم واحد لغري الفارس، وهو املاَش .2

 .هذا اتلقسيم بعد إخراج ما يتعلق بالغنيمة من عطاء لغري ذوي األسهم، وبعد إخراج اْلمس منها .3

م  يفي  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ ر ُسول  اهلل  ق س 
ْهًما يلرَُّجلي س  ل ، و  ْيي ْهم  ر سي س  يلْف  : ل لي

  انلَّف 
Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-membagikan harta rampasan 
perang untuk tentara berkuda dua bagian 

dan untuk tentara pejalan kaki satu bagian. 

 :احلديث .555
نَّ رَُسوَل » -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر

َ
أ

: ليلَْفَرسي  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  َقَسَم يفي انلََّفلي
، َوليلرَُّجلي َسْهًما  «.َسْهَمنْيي

** 

555. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

"Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

membagikan harta rampasan perang untuk tentara 

berkuda dua bagian dan untuk tentara pejalan kaki satu 

bagian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-نلِب أن ا -ريض اهلل عنهما-خيرب عبد اهلل بن عمر 
قسم يف انلفل للفرس سهمني  -صىل اهلل عليه وسلم

وللرجل سهماً، أي أن املجاهد اذلي يشارك يف احلرب 
بقرسه يأخذ ثالثة أضعاف من يشارك بال فرس، 
ذلك بأن َغنَاء وإخثان الفرس يف احلرب أكرث من 
َغنَاء وإخثان الرجل وحده بدون فرس، وقد أشار إَل 

: -عز وجل-قول اهلل ذلك القرآن الكريم حيث ي
ثَْرَن بيهي َنْقعاً فَوََسْطَن بيهي مَجْعاً( 

َ
رَياتي ُصبْحاً فَأ )فَالُْمغي

[، يف هذا تنويه باْليل، وإشارة إَل 5 -3]العاديات: 
صىل اهلل عليه -غنائها يف احلرب، وقد قال انلِب 

: )اْليل يف نواصيها اْلري إَل يوم القيامة( رواه -وسلم
 .(1871( ومسلم )ح2849)ح بلفظه: ابلخاري

** 

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- mengabarkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membagikan 

harta rampasan perang untuk tentara berkuda dua 

bagian dan untuk tentara pejalan kaki satu bagian. Hal 

itu karena kegunaan dan kekuatan tentara berkuda 

dalam pertempuran lebih banyak dari kegunaan dan 

kekuatan seorang tentara tanpa kuda. Hal itu 

sebagaimana diisyaratkan oleh Alquran al-Karim di 

mana Allah -`Azza wa Jalla- berfirman, "Dan kuda yang 

menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi, 

sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke 

tengah-tengah kumpulan musuh. (Al-'Ādiyāt: 3-5). Ini 

mengandung pujian terhadap kuda dan isyarat 

kegunaannya dalam pertempuran. Nabi - ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Kuda (yang digunakan 

jihad fi sabilillah) di ubun-ubunnya termaktub 

mendatangkan kebaikan sampai hari kiamat." 
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 املراجع:املصادر و

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -ىل اهلل عليه وسلمص-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل  حممد زهري انلارص، دار طوق
ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي 1423احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، 1414السلف، الطبعة: اثلانية انلجيم، دار علماء 
ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، 1426مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

 .ه1381شق، الطبعة: األوىل دم
   (2978) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرة اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < سفره صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
َة : اعم الفتح، أو حجة الوداع، ويف رواية: اكن يدخل، لكما دخل •  .َدَخَل َمكَّ

 .َكَداٍء من اثلنية العليا : اليت يف أىلع مكة ويه )ريع احلجون(، واثلنية الطريق بني اجلبلني •

 .ر احلىص، واملراد: بطحاء مكة، املعروفة باسم األبطحابَلطَحاء : املسيل الواسع املفروش بصغا •

ْفىَل : وتسىم ُكَدي، اثلنية يه الطريق بني اجلبلني، واملراد بها: الطريق اذلي خرج من املحلة املسماة )حارة ابل • اب(، وتسىم اثلنية اثلَّنييَّةي السُّ
 .اآلن )ريع الرسام(

دخل  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-أنَّ رسول اهلل 
العليا الِت باْلطحاء،  مكة من كداء، من اثلنية

 وخرج من اثلنية السفىل
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
memasuki Makkah dari Kadā', melalui 

jalan bukit atas yang berada di Baṭhā' dan 
keluar dari jalan bukit bawah. 

 :احلديث .556
أنَّ رُسول » -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ن  -هلل عليه وسلَّمصىلَّ ا-اهلل  ن َكَدٍاء، مي ة مي َدَخل مكَّ
، وخرج من اثلَنييَّة  اثلَنييَّة الُعليَا اليتِّ بابَلطَحاءي

 «.الُسفىَل 

** 

556. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, "Bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memasuki 

Makkah dari Kadā', melalui jalan bukit atas yang 

berada di Baṭhā' dan keluar dari jalan bukit bawah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حجة الوداع، فبات  -صىل اهلل عليه وسلم-حجَّ انلِب 
يللة دخوهل بـ"ذي طوى" ألربع خلون من ذي احلجة، 

نية العليا؛ ألنه أسهل ويف الصباح دخل مكة من اثل
دلخوهل؛ ألنه أىت من املدينة، فلما فرغ من مناسكه 
خرج من مكة إَل املدينة من أسفل مكة، ويه 
الطريق اليت تأِت ىلع "جرول"، ولعل يف خمالفة 

صىل -الطريقني تكثريا ملواضع العبادة، كما فعل 
يف اذلهاب إَل عرفة واإلياب منها،   -اهلل عليه وسلم

العيد وانلفل، يف غري موضع الصالة ولصالة 
املكتوبة؛ لتشهد األرض ىلع عمله عليها يوم حتدث 
أخبارها، أو لكون مدخله وخمرجه مناسبني ملن جاء 

 .من املدينة، وذهب إيلها. واهلل أعلم

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan Haji 

Wadak. Di malam kedatangan, beliau bermalam di Żi 

Ṭuwa tanggal 4 Zulhijah. Pada pagi harinya, beliau 

memasuki Makkah melalui jalur bukit atas karena lebih 

mudah untuk masuk mengingat beliau datang dari 

Madinah. Manakala telah selesai menjalankan manasik 

haji, beliau keluar dari Makkah menuju Madinah melalui 

wilayah bawah Makkah. Yakni, jalan yang menuju ke 

distrik Jarwal. Barangkali tujuan menempuh dua jalan 

berbeda ini guna memperbanyak tempat-tempat 

ibadah, sebagaimana dilakukan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- ketika berangkat dan balik dari Arafah, salat 

'Īd, dan salat sunah yang dilaksanakan di selain tempat 

salat wajib. Agar bumi memberi kesaksian pada amal 

beliau di atasnya ketika bumi menceritakan berita-

beritanya. Atau karena jalan masuk dan jalan keluar 

beliau tersebut cocok untuk orang yang datang dari dan 

pergi ke Madinah. Wallāhu a'lam. 
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 :فوائد احلديث
 .هامرشوعية دخول مكة من أعالها، واْلروج من أسفل .1

 .احلكمة يف الترشيع اإلساليم .2

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
ؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد ف1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

م. تيسري 2005ه، 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1423بريوت، الطبعة: 
صىل اهلل -م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426األوىل  العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، دار امليمان، الطبعة:

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت،  -عليه وسلم
 .م1988ه، 1408مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

   (3022) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َن : ألبس الكفن اذلي يلف به امليت •  .ُكفِّ

 .أثواب : مجع ثوب وهو ما يلبس من إزار ورداء أو غريهما، والرداء أىلع اجلسم واإلزار أسفله •

 .يَمانية : نسجت يف ايلمن، فنسبت إيله •

 .قميص : القميص ثوب ذو أكمام •

 .عمامة : ما يلبس ىلع الرأس دائرا عليه •

 :فوائد احلديث
ن يف ثالثة أثواب ليس معها قميص  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  .1  .وال عمامةُكفِّ

 .استحباب ابلياض وانلظافة يف الكفن .2

 .أن هذه احلال يه أكمل حال تلكفني امليت؛ ألن اهلل تعاَل هدى أصحاب نبيه إَل أكمل حال يريدها هل، وكما عرفوا ذلك من سنته أيضاً  .3

 .جواز الزيادة يف الكفن ىلع اللفافة الواحدة، وإن لم يأذن بذلك أصحاب احلق يف تركة امليت .4

 .-تعاَل-امة بين آدم ىلع اهلل كر .5

 .ال جيوز اإلرساف يف الكفن نواع وكمية وثمنا .6

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة 2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، 1426القاهرة، الطبعة األوىل، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، 

ه.  صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق 1381دمشق، الطبعة األوىل، 

ن  يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أنى رسول اهلل  كفِّ
ال  انيي ٍة، ليس فيها ق مييص و  أثواب بييٍض ي م 

ام ة م   عي
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
dikafani dengan kain-kain berwarna putih 

buatan Yaman, tanpa baju gamis dan 
serban. 

 :احلديث .557
صىل -أّن رسول اهلل » -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

يٍَة، ليس  -اهلل عليه وسلم َن يف أثواب بييٍض َيَماني ُكفِّ
َماَمة يص َوال عي  «.فيها َقمي

** 

557. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu ‘anhā- bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dikafani dengan kain-kain 

berwarna putih buatan Yaman tanpa baju gamis dan 

serban. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -عن َكَفن انلِب  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
ولونه وعدده، فقد أدرج يف ثالث  -اهلل عليه وسلم

لفائف بيض مصنوعة يف ايلمن، ولم يكفن يف 
ص وال عمامة، وزيادة األثواب؛ ألن سرتة امليت قمي

 .أعظم من سرتة اليّح وأوىل بالعناية

** 

Aisyah -raḍiyallāhu ‘anha- mengabarkan tentang kain 

kafan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, warna dan 

jumlahnya. Kafan beliau berjumlah tiga lapis, berwarna 

putih produksi Yaman. Beliau tidak dikafani dengan 

baju gamis dan serban. Tambahan pakaian lainnya 

karena menutupi mayit lebih agung daripada menutupi 

orang hidup dan lebih utama untuk diperhatikan. 
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 بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق ه. 1422انلجاة، الطبعة األوىل، 
 .األوىل الطبعة مرص، القاهرة، املنهاج، دار انلجيم، حيىي

   (5319) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة الكسوف واْلسوف اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َخَسَفت : ذهب ضوؤها لكيا أو جزئيا •

 .: أي زمنه -صىل اهلل عليه وسلم-عهد انلِب  •

ْت ىلع ف  س  صىل -عهد رسول اهلل  أن الشمس خ 
فبعث ُمناديا ينادي: الصالة  -اهلل عليه وسلم

جامعة، فاجتمعوا، وتقدم، فكرب وصىل أربع 
 ركعات يف ركعتي، وأربع سجدات

 

Pada zaman Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- pernah terjadi gerhana matahari. 

Beliau lalu mengutus seseorang untuk 
memanggil manusia dengan ucapan: Aṣ-

ṣalātu jāmi'ah (mari kita salat berjama’ah). 
Orang-orang lantas berkumpul. Nabi pun 

maju, lalu bertakbir dan salat dengan 
empat kali rukuk dan empat kali sujud 

dalam dua rakaat. 

 :احلديث .558
أن الشمس َخَسَفْت » -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

فبعث  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل ىلع عهد 
م،  ُمناديا ينادي: الصالة جامعة، فاْجتََمعوا، وتَقدَّ

 «.فَكرَبّ وصىلَّ أربَع ركعات يف ركعتني، وأربَع سَجَدات

** 

558. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu ‘anhā- ia menuturkan bahwa 

pada zaman Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus 

seseorang untuk memanggil manusia dengan ucapan: 

Aṣ-ṣalātu jāmi'ah (mari kita salat berjamaah). Orang-

orang lantas berkumpul. Nabi pun maju, lalu bertakbir 

dan salat dengan empat kali rukuk dan empat kali sujud 

dalam dua rakaat. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -خسفت الشمس ىلع عهد رسول اهلل 
فبعث ُمنادياً يف الشوارع واألسواق ينادى  -وسلم

تبارك -انلاس )الصالة جامعة( يلصلوا ويدعو اهلل 
وأن يديم عليهم نعمه أن يغفر هلم ويرمحهم  -وتعاَل

صىل اهلل -الظاهرة وابلاطنة. واجتمعوا يف مسجده 
وتقدم إَل ماكنه حيث يصيل بهم، فصىل  -عليه وسلم

بهم صالة ال نظري هلا فيما اعتاده انلاس من صالتهم؛ 
آلية كونية خرجت عن العادة، فيه بال إقامة، فكرب 
وصىل ركعتني يف سجدتني، وركعتني يف سجدتني 

 . لك ركعة ركواعن وسجودانيعين يف

** 

Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu beliau mengutus 

seseorang untuk memanggil manusia di jalan-jalan dan 

pasar-pasar dengan panggilan (mari kita salat 

berjamaah) agar mereka salat dan berdoa kepada 

Allah -Ta'ālā- supaya mengampuni dan merahmati 

mereka serta melanggengkan bagi mereka nikmat-

nikmat-Nya yang lahir maupun batin. Mereka lantas 

berkumpul di masjid beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dan beliau pun maju ke tempat beliau biasa salat 

bersama mereka, lalu salat bersama mereka dengan 

salat yang tidak ada persamaannya dengan salat yang 

biasa mereka kerjakan, karena terdapat ayat kauniyah 

yang diluar kebiasaan. salat tersebut tanpa iqamat, lalu 

beliau bertakbir dan salat dua rakaat; dua rukuk dan 

dua sujud. Dua rukuk dan dua sujud maksudnya pada 

setiap rakaat terdapat dua rukuk dan dua sujud. 
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 .فبعث : أرسل •

 .الصالَة جامعًة : أحَضوا للصالة يف حال كونها جامعة •

 .أربع ركعات يف ركعتني : أي يصيل يف لك ركعة ركوعني •

 .-يف الصالة-سجدات : مجع سجدة: بمعىن أن يزنل إَل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني  •

 .ركعات : مجع ركعة واملقصود به هنا الركوع بأن حيين املصيل ظهره يف الصالة •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-عهد رسول اهلل وجود خسوف الشمس ىلع  .1

 .استحباب الصالة عند اْلسوف، ونقل انلووي اإلمجاع ىلع أنها سنة .2

 .مرشوعية االجتماع هلا ألجل اتلَضع وادلاعء، واملبادرة باتلوبة واالستغفار ألن سبب ذلك اذلنوب .3

وف يأتيان مفاجأة فرشع انلداء هلما خبالف العيد واالستسقاء أنه ليس هلا أذان، وإنما ينادى هلا بـ"الصالة جامعة"؛ ألن الكسوف واْلس .4
 .يأتيان ىلع موعد فلم يناد هلما

 .أن صالة الكسوف ركعتان يف لك ركعة ركواعن وسجودان .5

 .رسعة امتثال الصحابة وتركهم ألعماهلم ألجل صالة الكسوف داللة ىلع فضلهم .6

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426ارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلم
. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، 1426مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

خاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، .     صحيح ابل1381دمشق، األوىل 
. بريوت –ه. صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422الطبعة األوىل 

 .بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل ألمحد األحاكم، تأسيس
   (5214) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ريض اهلل -رواها مسلم. حديث ابن أيب أوىف  -ريض اهلل عنه-متفق عليه. الرواية اثلانية حلديث جابر  -ريض اهلل عنه-حديث جابر  راوي احلديث:
 .متفق عليه -ريض اهلل عنه-متفق عليه. حديث أيب ثعلبة  -عنهما

  -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  اتلخريج:

  -اهلل عنهما ريض-َعبُْد اهللي بُن أيب أوىف 

ن َه  عن حُلُومي  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِبَّ 
، وأذن يف حلوم اْليل ْهلييَّةي

 
ُُمري األ   احلْ

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 
mengkonsumsi daging keledai jinak dan 

membolehkan konsumsi daging kuda 

 :احلديث .559
: )أن انلِب -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

،  -صىل اهلل عليه وسلم- ْهلييَّةي
َ
نىه عن حلوم احلُُمري األ

ذيَن يف حلوم اْليل(. وملسلم وحده قال: )أكلنا زمن 
َ
وأ

، ونىه انلِب خيرب اْل صىل اهلل عليه -يل ومُحَُر الوَْحشي
(. عن عبد اهلل بن أيب أوىف  -وسلم ِّ ْهيلي

َ
عن احلمار األ

قال: )أصابتنا جماعة يلاِل خيرب،  -ريض اهلل عنه-
ْهلييَّةي 

َ
فلما اكن يوم خيرب: وقعنا يف احلُُمري األ

ي فاْنتََحْرنَاَها، فلما َغلَتي بها الُقُدوُر: نادى ُمنَادي 
ئُوا الُقُدوَر،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ْكفي

َ
أن أ

وربما قال: وال تأكلوا من حلوم احلُُمري شيئا(. عن أيب 
َم رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-ثعلبة  صىل -قال: )َحرَّ

( -اهلل عليه وسلم ْهلييَّةي
َ
 .حلوم احلُُمر األ

** 

559. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang mengkonsumsi daging keledai jinak dan 

membolehkan mengkonsumsi daging kuda." Dalam 

redaksi Imam Muslim, Jābir berkata, "Saat perang 

Khaibar, kami mengkonsumsi daging kuda dan daging 

keledai liar. Dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang mengkonsumsi daging keledai jinak." Dari 

Abdullah bin Abi Aufā -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Kelaparan melanda kami pada malam hari sebelum 

perang Khaibar. Dan pada hari perang Khaibar kami 

mendapatkan keledai jinak dan kami langsung 

menyembelihnya. Ketika airnya sudah mendidih di 

dalam periuk-periuk, mendadak ada seseorang yang 

menyeru atas perintah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, 'Tumpahkanlah periuk-periuk itu dan -mungkin 

dia juga mengatakan- jangan makan sedikitpun dari 

daging keledai itu!" Dari Ṡa'labah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

mengharamkan daging-daging keledai jinak." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن انلِب  -ريض اهلل عنهما-خُيرُب جابُر بُن عبداهلل 
،  -صىل اهلل عليه وسلم نىَه عن حلُومي احلُُمري األْهلييةي

ذيَن يف حُلُومي اْْلَيلي 
َ
نَّه أبَاَح وأ

َ
ْكليَها، َوأ

َ
أي: َنىَه َعْن أ

، وخُيرب عبداهلل بن أيب أوىف  ريض -واحْليَماري الوَْحيشي
هم َحَصلَْت هلم جَمَاَعة  يف يَلَاِل َمْوقيَعةي بأنَّ  -اهلل عنهما

ْن  َخُذوا مي
َ
ْن مُحُريها، وأ َخيرَْب، وملا فُتيَحت اْنَتَحُروا مي
َمَرُهم انلِب 

َ
ها وَطبَُخوُه، وملا َطبَُخوه أ صىل اهلل -حَلْمي

كل  -عليه وسلم
َ
بكْفئ يالقدوري أي قلبها، وَعَدمي األ

 .من ذلك اللحم

** 

Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā- mengabarkan 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang mengkonsumsi daging keledai jinak. Dan 

beliau membolehkan mengkonsumsi daging kuda dan 

keledai liar. Sementara Abdullah bin Abi Aufā -

raḍiyallāhu 'anhumā- mengabarkan bahwa mereka 

dilanda kelaparan pada malam-malam persiapan 

perang Khaibar. Ketika berhasil menaklukkan Khaibar 

maka mereka menyembelih keledai jinak, mengambil 

dagingnya dan memasaknya. Ketika daging itu telah 

matang, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam 

memerintahkan mereka untuk menumpahkan (isi) 

periuk-periuk dan melarang makan daging keledai jinak 

tersebut. 
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بو َثْعلَبَة اْلَُشيني 
َ
  -ريض اهلُل َعنْه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يَسة  مع انلاس • ن

ْ
؛ ليَكْونيها ُمْستَأ بَت إيَل األْهلي  .احلُُمر األهلية : نُسي

دَ  • َشًة ُمبْتَعي يَت وَْحَشا؛ ليَكْونيَها ُمتَوَحي ّ لَْقًة ويسىم اآلن مُحُر الوَْحش : ُسمي نه خي قَّل مي
َ
نَّه أ

َ
، إالَّ أ ْهيلي

َ
َفاتي احليَماري األ ْن صي ، وفييهي مي ًة َعني انلَّاس، ويهي َصيْد 

 .]الوضييح[

ئُوا الُقُدور : اقْليبُوا الُْقُدورَ  • ْكفي
َ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .انليه عن حلوم احلمر األهلية، وحتريم أكلها .1

 .حل حلوم اْليل؛ ألنها مستطابة طيبة .2

لُّ احلمر الوحشية؛ ألنها من الصيد الطيب، وهن الوضيحيات .3  .حي

 .أن العلة يف حتريمها كونها رجسا جنسة مستخبثة، وقد جاء يف احلديث "فإنها رجس"، فيكون بوهلا وروثها ودمها جنسا .4

 املراجع:املصادر و

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

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

 .ه1427
   (3003) الرقم املوحد:
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 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع اتلصنيف:
  اتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < أثاثه ومتاعه وسالحه صىل اهلل عليه وسلمالسرية و

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أرَْجح : أعطاه أكرث من حقه •

 :فوائد احلديث
 .يادة ىلع اثلمن عند األداء والرُّْجحان يف الوزنجواز الز .1

 .جواز الرُّْجحان يف الوزن .2

اْشَت  ى منه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
ح ن  هل ف أرْج  ز    ب عيريا، ف و 

Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam membeli seekor unta darinya, 

maka beliau menimbangkan untuknya lalu 
melebihkannya. 

 :احلديث .560
صىل اهلل عليه -أن انلِب  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

 اْشرَتَى منه بَعيريا، فََوَزَن هل فَأرَْجح. -وسلم

** 

560. Hadis: 

Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu bahwa "Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membeli 

seekor unta darinya, maka beliau menimbangkan 

untuknya lalu melebihkannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-هذا  احلديث هل قصة، ويه هنا خمترصة، "أن انلِب 
اْشرَتَى منه بَعيريا" أي: أن انلِب  -صىل اهلل عليه وسلم

 ريض اهلل-اشرتى من جابر  -صىل اهلل عليه وسلم-
صىل اهلل عليه -بعريا. "فََوَزَن هل" أي أن انلِب  -عنه

َوَزن هل ثَمن ابلعري، وهذا من باب اتلجوز، وإال  -وسلم
ريض اهلل -فإن حقيقة الوزَّان يف هذا احلديث: بالل 

كما هو يف  -صىل اهلل عليه وسلم-بأمر انلِب  -عنه
أصل احلديث: "فأمر بالال أن يَزين ِل أوقية، فوزن ِل 

الل، فأرجح يف املزيان" أي زاد يف الَوْزن أكرث مما ب
من ثَمن ابلعري، واكنوا  -ريض اهلل عنه-يستحقه جابر 

فيما سبق يتعاملون بانلقود وزنا ال عددا وإن اكنوا 
 .يتعاملون أيضا بها عددا لكن الكثري وزنا

** 

Hadits ini punya kisah dan di sini diringkas bahwa Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membeli unta 

darinya. Yakni, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam membeli unta dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu. 

"maka beliau menimbangkan untuknya" yakni, Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menimbang 

harga unta untuknya. Ini termasuk dalam bab 

mengerjakan yang wajib saja. Jika tidak, 

sesungguhnya hakekat orang yang menimbang dalam 

hadits ini adalah Bilal Radhiyallahu 'Anhu berdasarkan 

perintah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

sebagaimana dalam pokok hadits itu, "Lantas beliau 

menyuruh Bilal guna menimbang untukku satu uqiyah. 

Bilal pun menimbang untuknya lalu dia melebihkan 

timbangan." "lalu melebihkannya," yakni, menambah 

berat timbangan melebihi harga unta yang pantas 

diperoleh oleh Jabir Radhiyallahu 'Anhu. Sebagaimana 

sudah dijelaskan bahwa orang-orang dahulu 

berinteraksi memakai uang dengan timbangan bukan 

bilangan, meskipun mereka juga berinteraksi memakai 

uang dengan bilangan. Hanya saja mayoritas memakai 

timbangan. 
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 .فضل الزيادة غري املرشوطة عند الوفاء بادلين .3

 املراجع:املصادر و

، 1ه. تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلالِل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1423العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض،  حتقيق: عبد

ه. رشح 1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط1428دمشق، بريوت، 
، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426ض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، ريا

، بريوت. ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، 1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (4231) 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 عنهما-جابير بن عبد اهلل  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-ريض اهلل عنه-سنة تسع، انلجاَش : هو علم جنس للك من ملك احلبشة، واملراد هنا "أصحمة" توىف يف رجب،  •

 .أو اثلالث : الشك من الراوي •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية الصالة ىلع امليت،؛ ألنها شفاعة وداعء من إخوانه املصلني .1

 .مرشوعية الصالة ىلع الغائب، واحلديث ليس ىلع إطالقه، بل خيص بمن لم يصل عليه .2

 .فضيلة كرثة املصلني، وكونهم ثالثة صفوف .3

 .-نهريض اهلل ع-فضيلة انلجاَش  .4

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
ة: األوىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبع2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. 1435م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاِن، مؤسسة عبد العزيز بن باز اْلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 2005ه، 1426
د بن إسماعيل ابلخاري م. صحيح ابلخاري، حمم1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح 1422اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
ه. تأسيس األحاكم، 1423لطبعة: مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ا

 .ه1427أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل 
   (4851) الرقم املوحد:

ىلَّ ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  ص 
، فكنت يف الصفى اثلاين، أو اثلالث ِّ اِشي   انلَّج 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melaksanakan salat (gaib) untuk Najasyi. 

Saat itu aku berada di saf kedua atau ketiga 

 :احلديث .561
-أن انلِب » -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 
، فكنت يف  -صىل اهلل عليه وسلم ِّ َصىلَّ ىلع انلََّجاَشي

 .«الصّف اثلاِن، أو اثلالث

** 

561. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melaksanakan salat (gaib) untuk Najasyi. Saat itu aku 

berada di saf kedua atau ketiga." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن انلِب  -ريض اهلل عنهما-خيرب جابر بن عبداهلل 
صىل ىلع انلجاَش صالة  -صىل اهلل عليه وسلم

ىل إال أنه ال يذكر هل اكن يف الغائب، وأنه اكن ممن ص
الصف اثلاِن أو اثلالث؟ هذا إذا اكن الشك منه، ولم 

 .يكن من الراوي

** 

Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā- mengabarkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melaksanakan salat gaib untuk Najasyi. Jābir termasuk 

salah satu yang mengikuti salat gaib tersebut. Hanya 

saja dia sangsi; apakah saat itu dia berada di saf kedua 

atau ketiga. Ini jika keraguan tersebut dari Jābir sendiri, 

bukan dari perawi hadis ini. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهم-نََة عبد اهلل بن مالك بن حُبَيْ  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
، واملراد بهذه اجلملة اثلناء عليه بكونه من الصحابة، -ريض اهلل عنه-: أي عبد اهلل بن حُبَيْنََة  -اهلل عليه وسلم صىل-واكن من أصحاب انلِب  •

 .مؤمنًا به ومات ىلع ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-والصحايب: من اجتمع بانلِب 

 .صىّل بهم الظهر : صىل بهم صالة الظهر •

ويَلنَْيي : أي ق •
ُ
 .ام منهما إَل اثلاثلةفقام يف الركعتني األ

 .ولم جَيْليْس : أي للتشهد •

صىلَّ بهم الظهر  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
، ول ويل  ْيي

ُ
ْليْس فقام فقام يف الركعتي األ م جي 

انلاس معه، حىت إذا قىض الصالة وانتظر انلاس 
تسليمه ك ربَّ وهو جالس فسجد سجدتي قبل 

لَّم   لِّم  ُثمَّ س   أن يُس 

 

Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
ṣalat Żuhur bersama para sahabat, beliau 
berdiri di dua rakaat pertama dan tidak 

duduk (tasyahhud awal). Orang-orang pun 
ikut berdiri bersama beliau. Hingga tatkala 
beliau telah menyelesaikan ṣalat dan orang-

orang menunggu salam, beliau bertakbir 
dalam keadaan duduk lalu sujud dua kali 
sebelum salam. Kemudian beliau salam. 

 :احلديث .562
واكن من  -ريض اهلل عنه-َة عن عبد اهلل بن حُبَيْنَ 

-أن انلِب » -صىل اهلل عليه وسلم-أصحاب انلِب 
صىلَّ بهم الظهر فقام يف  -صىل اهلل عليه وسلم

، ولم جَيْليْس، فقام انلاس معه، حىت  ويَلَنْيي
ُ
الركعتني األ

َ وهو  إذا قىض الصالة وانتظر انلاس تسليمه: َكربَّ
 «.مَّ َسلَّمَ جالس فسجد سجدتني قبل أن يَُسلَِّم ثُ 

** 

562. Hadis: 

Dari Abdullah bin Buhainah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

termasuk sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

"Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ṣalat Żuhur 

bersama para sahabat, beliau berdiri di dua rakaat 

pertama dan tidak duduk (tasyahhud awal). Orang-

orang pun ikut berdiri bersama beliau. Hingga tatkala 

beliau telah menyelesaikan ṣalat dan orang-orang 

menunggu salam, beliau bertakbir dalam keadaan 

duduk lalu sujud dua kali sebelum salam. Kemudian 

beliau salam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بأصحابه صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انلِب 
ويَلَنْي قام بعدهما، ولم 

ُ
الظهر، فلما صىل الركعتني األ

جيلس للتشهد األول، فتابعه املأمومون ىلع ذلك. 
خريني، وجلس للتشهد 

ُ
حىت إذا صىل الركعتني األ

وفرغ منه، وانتظر انلاس تسليمه، كربَّ وهو األخري، 
يف جلوسه، فسجد بهم سجدتني قبل أن يسلم مثل 
سجود ُصلْبي الصالة، ويه سجدِت السهو، ثم سلم، 

 .واكن ذلك السجود جرباً للتشهد املرتوك

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengerjakan ṣalat 

Żuhur bersama para sahabat. Ketika beliau telah 

mengerjakan dua rakaat pertama beliau langsung 

berdiri, tanpa melakukan duduk tasyahhud awal. Para 

makmum pun mengikuti beliau. Hingga tatkala beliau 

telah mengerjakan dua rakaat terakhir, dan duduk 

untuk tasyahhud akhir hingga selesai, serta orang-

orang menunggu salam, beliau bertakbir dalam 

keadaan duduk. Lalu beliau sujud bersama mereka dua 

kali sebelum salam seperti sujud dalam ṣalat. 

Selanjutnya beliau salam. Sujud tersebut menjadi 

pengganti tasyahhud yang tertinggal. 
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 .قىض الصالة : فرغ منها ما عدا التسليم •

 .سجد : هوى إَل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني •

 :فوائد احلديث
ْهو ملن سها يف الصالة وترك التشهد األول .1  .وجوب سجود السَّ

 .ركناً،  لم يكفي أن يسجد عنه سجود السهو، وليس بسنة فلو اكن سنة لم يسجد للسهو، وهو واجب أن التشهد األول، ليس بركن، ولو اكن .2

 .اجللوس والتشهد معاً  -هنا-ترك  -صىل اهلل عليه وسلم-أن تعدد السهو يكيف هل سجدتان، فإن انلِب  .3

 .اجللوس مع علمهم بذلك ىلع متابعته وتركهم -صىل اهلل عليه وسلم-أهمية متابعة اإلمام، حيث أقرهم انلِب  .4

 .أن اإلمام إذا سها فاملأمومون تابعون هل ويسجدون معه .5

 .أن السجود يف مثل هذه احلال، يكون قبل السالم .6

 .أن السالم يكون بعد َسْجَدِت السهو، فال يفصل بينهما بتشهد أو داعء .7

صىل اهلل عليه وسلم؛ ألنه من النسيان، والنسيان من طبيعة البرش، وحلكمة أخرى، ويه أن يرشع حكم  -وقوع السهو يف الصالة من انلِب  .8
 .يف مثل هذا ألمته

 .أنه يكرب لسجود السهو كما يكرب لغريهما من السجود .9

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه 1381 ، 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

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس،  ه.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

 .ه1422وق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار ط1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
   (3089) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه أبو داود والرتمذي راوي احلديث:

  -يض اهلل عنهر-أبو جُنَيد عمران بن حصني اْلزايع  اتلخريج:
 .بلوغ املرام من أدلة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
قوا بني السايه وانلايس؛ بأنَّ انلايس إذا ذكرته تذكر، والسايه  فسها : يقال: سها عن اليشء يسهو سهًوا: غفل عنه، قال يف • "املصباح": وفرَّ

 .خبالفه

 :فوائد احلديث
احلديث رصيح بأنَّه أىت بالتشهد بعد سجدِت السهو، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، والقول الراجح: أنه إذا سجد بعد السالم سلم بعد  .1

 .سجوده بدون تشهد

 املراجع:املصادر و

، رشكة 2ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت. جامع الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وآخرون، ط سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي
 –ه. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاِن، املكتب اإلساليم 1395مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احللِب ، مرص، 

 منحة. ه1423 اْلامسة ط ، مكة األسدي، مكتبة البسام، الرمحن عبد بن عبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. 1985 – 1405- اثلانية بريوت،
 . اجلوزي ابن دار ه،1427 ،1 ط الفوزان، صالح بن اهلل عبد:  تأيلف املرام، بلوغ رشح يف العالم

   (11230) الرقم املوحد:

صىل بهم فسها،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
  فسجد سجدتي، ثم تشهد، ثم سلم

Dari 'Imrān bin Ḥuṣain bahwa Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat dengan 

mereka, lalu beliau lupa (dalam salatnya), 
maka beliau bersujud dua kali kemudian 

bertasyahud, kemudian bersalam. (Sunan 
Abu Daud). 

 :احلديث .563
صىل اهلل عليه -عن عمران بن حصني أن انلِب 

م فََسَها ، فسجد» : -وسلم د،  صىل بيهي سجدتني، ثم تشهَّ
 «.ثم سلَّم

** 

563. Hadis: 

Dari 'Imrān bin Ḥuṣain bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- salat dengan mereka, lalu beliau lupa (dalam 

salatnya), maka beliau bersujud dua kali kemudian 

bertasyahud, kemudian bersalam. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف من فعل انلِب 
أن ىلع من سها يف الصالة أن يسجد سجدتني  -وسلم

للسهو ثم يتشهد ويسلم، والسهو اذلي يكون 
أن يشك : 2: السالم عن نقص 1سجوده بعد السالم: 

يف الصالة فيبين ىلع اغلب ظنه.  وإثبات التشهد يف 
هذا احلديث شاذ؛ فإنه ال تشهد بعد سجدِت السهو 

 .ىلع الراجح

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan perbuatan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa orang yang lalai 

dalam salatnya harus melakukan dua kali sujud sahwi, 

kemudian bertasyahud dan bersalam. Jenis kelupaan 

(dalam salat) yang sujud sahwinya dilakukan setelah 

salam adalah: 1. Bersalam ketika rakaat salat belum 

lengkap. 2. Ragu dalam salat, sehingga ia melanjutkan 

salatnya dengan dasar asumsi yang lebih kuat (rakaat 

yang sedikit). Penyebutan tasyahud dalam hadis ini 

syāż (menyelisihi riwayat yang lebih kuat), karena 

menurut pendapat yang kuat; tidak ada tasyahud 

setelah melakukan dua kali sujud sahwi. 
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  < صالة اتلطوع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تصليان : صالة الليل •

 .طرقه : أتاه يلاًل  •

 :فوائد احلديث
يد فضل .1  .مرشوعية إيقاظ انلائمني من األهل والقرابة؛ ملا فيه من َمزي

 .فضل صالة الليل والرتغيب فيها .2

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل،  -بريوت -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافِع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة الرابعة -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة نزهة املتقني -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي
 انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407عرش، 

ق  عليا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  ر  ط 
لِّي اني    وفاطمة يلالً، فقال: أال تُص 

Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam mendatangi aku dan Fatimah 

pada malam hari lalu bertanya, "Tidakkah 
kalian berdua melaksanakan shalat ?'  

 :احلديث .564
صىل اهلل عليه -: أن انلِب -ريض اهلل عنه-عن يلع 

؟»َطَرقَه وفاطمة يلاًل، فقال:  -وسلم  «.أال تَُصلِّيَاني

** 

564. Hadis: 

Dari Ali Radhiyallahu 'Anhu bahwa Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mendatangi aku dan 

Fatimah pada malam hari lalu bertanya, "Tidakkah 

kalian berdua melaksanakan shalat'? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -معىن احلديث: خُيرب يلع بن أيب طالب 
أتاه وفاطمة  -صىل اهلل عليه وسلم-: أن انلِب -عنه

يلاًل فوجدهما نَائَمني، فأْيَقظهما، وقال هلما: "أال 
؟ حثهما ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-".  فانلِب تَُصلِّيَاني

صالة الليل، واختار هلما تلك الفضيلة ىلع الراحة 
لْمه بفضلها ولوال ذلك ما اكن يزعج  والسكون؛ ليعي

 .ابنته وابن عمه يف وقت جعله اهلل ْللقه سكًنا

** 

Makna hadits: Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'Anhu 

mengabarkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam mendatangi dirinya dan Fatimah pada 

malam hari. Beliau mendapatkan keduanya sedang 

tidur lalu membangunkan keduanya dan bertanya 

kepada keduanya, "Tidakkah kalian mendirikan 

shalat?" Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

menyuruh keduanya untuk shalat malam dan 

memilihkan untuk keduanya fadhilah tersebut daripada 

istirahat dan tidur karena beliau tahu keutamaan shalat 

malam. Seandainya bukan karena hal itu, tentu beliau 

tidak akan mengganggu putrinya dan sepupunya pada 

waktu yang telah Allah jadikan istirahat bagi makhluk-

Nya. 
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الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422 األوىل، الطبعة
 .ه1417

   (3577) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
هَ  .1 يُّ

َ
( يف الركعة اثلانية.استحباب قراءة هاتني السورتني بعد الفاحتة )قُْل يَاأ َحد 

َ
ُ أ  ا الاَْكفيُروَن( يف الركعة األوىل، و )قُْل ُهَو اَللَّ

 .اكن عليه الصالة والسالم يصيل سنة الفجر بسوريت "اإلخالص"، و"الاكفرون" ألنهما جامعتان ألصول اتلوحيد، وفيهما براءة من الرشك .2

يقرأ بهما  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن -عتاه من العلم والعمل، وتوحيد املعرفة واإلرادة ملا اكن هلاتني السورتني العظيمتني من األهمية، وما مج .3
 .يف ركعيت الفجر، ويف الوتر، اللَّتني هما فاحتة العمل وخاتمته؛ يلكون مبتدأ انلهار توحيًدا، وخاتمة الليل توحيًدا

قرأ يف ركعِت  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
الفجر: ﴿قل يا أيها الاكفرون﴾ و﴿قل هو اهلل 

 أحد﴾.
 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, 
bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam dua rakaat salat Fajar, beliau 
membaca surah “Qul yā ayyuhal-kāfirūn" 
dan surah "Qul huwallāhu aḥad.” (Sahih 

Muslim) 

 :احلديث .565
صىل اهلل -: أن انلِب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قرأ يف ركعيت الفجر: ﴿قل يا أيها  -عليه وسلم
 .الاكفرون﴾ و﴿قل هو اهلل أحد﴾

** 

565. Hadis: 

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

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam dua rakaat salat 

Fajar, beliau membaca surah “Qul yā ayyuhal-kāfirūn" 

dan surah "Qul huwallāhu aḥad.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني احلديث هدي انلِب 
القراءة يف راتبة الفجر، ويه قراءة سورة الاكفرون يف 
الركعة األوىل، وسورة اإلخالص يف الركعة اثلانية . 

يف ركعيت الفجر( أي  : )قرأ-ريض اهلل عنه-فيف قوهل 
يف سنة الفجر ويه املشهورة بهذا االسم. قوهل: "}قل 
يا أيها الاكفرون{ و }قل هو اهلل أحد{" أي لك سورة 

 -أي الفاحتة-بعد الفاحتة؛ إال أن الراوي ترك ذكرها 
لظهورها، وهذا شائع كثري يف األحاديث املرفوعة 
؛ القويلة والفعلية ذكر فيها السور دون الفاحتة

لظهورها وشهرتها، وهذا يدل ىلع تأكد وجوب 
 .الفاحتة

** 

Hadis ini menjelaskan petunjuk Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tentang bacaan salat sunah qabliyah 

Fajar/Subuh; yaitu membaca surah Al-Kāfirūn pada 

rakaat pertama dan surah Al-Ikhlāṣ pada rakaat kedua. 

Yang dimaksud dengan perkataannya "Qara`a fī 

rak'atail- fajri" adalah bacaan yang dibaca ketika salat 

sunah Fajar, yang merupakan salat yang terkenal 

dengan nama ini. Dan perkataannya "Qul yā ayyuhal 

kāfirūn wa Qul huwallāhu aḥad" maksudnya adalah 

setiap surah yang dibaca setelah membaca surah Al-

Fātiḥah; hanya saja disini perawi tidak menyebutkan 

Al-Fātiḥah karena sudah jelas dan dapat dipahami. Hal 

seperti ini banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadit 

marfū' lainnya, baik itu yang bersifat qauliyyah maupun 

fi'liyyah, di mana disebutkan nama-nama surah tanpa 

penyebutan surah Al-Fātiḥah terlebih dahulu; karena 

kejelasan dan kemasyhurannya. Ini semua 

menunjukkan wajibnya membaca surah Al-Fātiḥah. 
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 املراجع:املصادر و

ن بلوغ املرام لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح  ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد  1423، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، 5البسام، طتوضيح األحاكم مي
 .ه1423فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (11256) الرقم املوحد:
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قنت شهرا بعد  -صىل اهلل عليه وسلم- أن انلِب
  الركوع، يدعو ىلع أحياء من بِّن سليم

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- qunut 
selama sebulan setelah rukuk, beliau 

mendoakan kebinasaan untuk kabilah-
kabilah Bani Sulaim. Perawi berkata, 

Beliau (Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-) mengutus empat puluh -atau tujuh 

puluh beliau (Anas) ragu- dari para 
penghafal Alquran kepada orang-orang 

musyrikin, kemudian mereka menghadang 
dan membunuh para penghafal Alquran, 

padahal antara mereka dan Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- terdapat perjanjian. Anas 
berkata, "Aku tidak pernah melihat beliau 

sedih karena seseorang melebihi kesedihan 
beliau atas mereka". 

 :احلديث .566
عن  -ريض اهلل عنه-عن اعصم قال: سألُت أنساً 

الُقنُوت، قال: قبل الركوع، فقلت: إن فالناً يزعم أنك 
َثنَا، عن انلِب  قلت بعد الركوع؟ فقال: َكَذَب، ثم َحدَّ

أنه قنت شهراً بعد الركوع، »: -صىل اهلل عليه وسلم-
-بعث أربعني »، قال: «يدعو ىلع أحياء من بين سليم

من القراء إَل أناس من  -أو سبعني يشك فيه
، فعرض هلم هؤالء فقتلوهم، واكن بينهم «املرشكني

فما رأيته »عهد،  -صىل اهلل عليه وسلم-وبني انلِب 
 «.جد ىلع أحد ما وجد عليهمو

** 

566. Hadis: 

Dari 'Āṣim ia berkata, Aku bertanya kepada Anas -

raḍiyallāhu 'anhu- tentang qunut. Beliau berkata, 

"Sebelum rukuk." Maka aku berkata, Sesungguhnya 

fulan mengklaim bahwa engkau berkata setelah rukuk. 

Maka beliau berkata, "Dia telah berbohong." Kemudian 

dia bercerita kepada kami, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bahwa beliau qunut selama sebulan setelah 

rukuk, beliau mendoakan kebinasaan untuk kabilah-

kabilah Bani Sulaim. Ia berkata, Beliau (Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-) mengutus empat puluh -

atau tujuh puluh -beliau (Anas) ragu- dari para 

penghafal Alquran kepada orang-orang musyrikin, 

kemudian mereka menghadang dan membunuh para 

penghafal Alquran tersebut, padahal antara mereka 

dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terdapat 

perjanjian. Anas berkata, "Aku tidak pernah melihat 

beliau sedih karena seseorang melebihi kesedihan 

beliau atas mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف مرشوعية القنوت يف انلوازل، 
صىل -ون بعد الرفع من الركوع لفعل انلِب وأنه يك

عندما نقض بنو سليم العهد بينهم  -اهلل عليه وسلم
وبني املسلمني بقتلهم سبعني أو أربعني من القراء 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اذلين أرسلهم رسول اهلل 
 .إيلهم، فقنت شهراً يدعو عليهم بعد الركوع

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang 

disyariatkannya qunut nazilah. Qunut ini dilakukan 

setelah bangkit dari rukuk berdasarkan perbuatan Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tatkala Bani Sulaim 

mengkhianati perjanjian antara mereka dan kaum 

Muslimin dengan membunuh tujuh puluh atau empat 

puluh Qari (penghafal Alquran) yang Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- utus kepada mereka. Lalu 

beliau qunut setelah rukuk selama satu bulan untuk 

mendoakan kebinasaan mereka. 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أنواع ادلاعء

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
كوت، وادلاعء، وهو أشهرها.وعند الفقهاء: القنوت: ادلاعء يف قنت : القنوت يف اللغة يطلق ىلع عدة معاٍن منها: دوام الطاعة، وطول القيام، والس •

 .الصالة قائماً، وهذا معىن )قنت( هنا

 .ىلع : )قنت ىلع( تكون للَضر، فيقال: داع عليه •

ْيَان • "، وهو القبيلة من العرب، واملراد بهم هنا: ريْعل، وَُعَصيَّة، وََذْكَوان، وبنو حلي  .أحياء : مجع "يحٍّ

 :فوائد احلديث
 . مرشوعية القنوت يف انلوازلاحلديث ديلل ىلع .1

ىلع قبائل ريْعل،  -عليه السالم-ادلاعء للمستضعفني من املسلمني، وادلاعء ىلع رؤوس الكفر اذلين وقع منهم الظلم، ومن ذلك داعؤه  .2
ْيَان، وىلع غريهم من صناديد قريش اذلين آذوا املستضعفني  .وَُعَصيَّة، وََذْكَوان، وبنو حلي

 .أنَّ فعله أو تركه ال يبطل الصالة، وإنَّما اْلالف يف استحباب تركه، أو اتلفصيل يف ذلكأمجع العلماء ىلع  .3

ن ينبيغ للقانت أن يدعو عند لك نازلة بادلاعء املناسب تللك انلازلة، وإذا َسىمَّ من يدعو هلم من املؤمنني ومن يدعو عليهم من الاكفري .4
 .املحاربني اكن ذلك حسناً 

 .الرفع من الركوع، وىلع هذا أكرث األحاديث، وجيوز القنوت قبل الركوع، دلاللة أحاديث أخرى ىلع ذلكأن القنوت يكون بعد  .5

 املراجع:املصادر و

ه. 1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1423عبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اْلامسة توضيح األحاكم من بلوغ املرام، ل

 –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه، دار ابن اجلوزي. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1427، 1تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 
ى, تِق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية, املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم, انلارش: جممع امللك فهد لطباعة الفتاو جمموع. بريوت

 .م1995 - ـه1416املصحف الرشيف، املدينة انلبوية، اململكة العربية السعودية, اعم النرش: 
   (10932) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < صالة اتلطوع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة  اتلصنيف:

 .تفق عليه: م-ريض اهلل عنه-: متفق عليه. حديث املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنها-حديث اعئشة  راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يقوم : أي: باتلهجد •

ر : تتشقق •  .تتفطَّ

 .شكورا : الشكر: االعرتاف بانلعمة وفعل ما جيب من الطااعت وترك املعصية، وشكورا: كثري الشكر •

ن  ي ُقوُم من  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  اك 
اه م  ر  ق د  طَّ ىتَّ ت ت ف    اللَّْيلي ح 

Dahulunya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- salat malam sampai kedua kakinya 

bengkak. Aku pun bertanya kepadanya, 
"Kenapa engkau lakukan sampai seperti ini 

wahai Rasulullah, padahal Allah telah 
mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu 
dan yang akan datang?" Beliau menjawab, 

"Tidakkah bolehkah aku senang bila 
menjadi hamba yang bersyukur"? 

 :احلديث .567
ريض -واملغرية بن شعبة  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

اكن يقوم  -صىل اهلل عليه وسلم-ِب : أن انل-اهلل عنه
َر قََدَماُه فقلت هل: لم تَْصنَُع هذا  من الليل حىت َتتََفطَّ
يا رسول اهلل، وقد غفر اهلُل لك ما تقدم من ذنبك وما 

فَاَل أحب أن أكوَن عبدا َشُكوًرا»تأخر؟ قال: 
َ
 «.أ

** 

567. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- dan Mughirah bin 

Syu'bah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa dahulunya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat malam sampai kedua 

kakinya bengkak. Aku pun bertanya kepadanya, 

"Kenapa engkau lakukan sampai seperti ini wahai 

Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-

dosamu yang terdahulu dan yang akan datang?" Beliau 

menjawab, "Tidakkah bolehkah aku senang bila 

menjadi hamba yang bersyukur"? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يقوم باتلهجد من  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
ريض اهلل -الليل حىت تتشقق قدماه، فقالت هل اعئشة 

ظنا منها أنه إنما يعبد اهلل خوفا من اذلنب -، -عنها
وطلبا للمغفرة والرمحة، وهو قد حتقق هل غفران اهلل 

َم تصنع هذا يا رسول اهلل : لي -تعاَل فال حيتاج ذللك
وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال 

: أفال أكون عبدا -صىل اهلل عليه وسلم-هلا انلِب 
 .شكورا، فهذه العبادة سببها الشكر ىلع املغفرة

** 

Dahulu Nabi -salallahu 'alaihi wasallam- bangun untuk 

salat tahajud di malam hari, hingga kakinya pecah-

pecah. Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- berkata kepada 

beliau -karena menyangka bahwa beliau 

melakukannya karena takut dosa, mengharap 

ampunan Allah dan rahmat-Nya. Padahal 

pengampunan Allah -Ta'ālā- telah sudah beliau 

dapatkan, sehingga tidak perlu melakukannya-: 

Mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah, 

padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang 

terdahulu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, 

"Tidakkah bolehkah aku senang bila menjadi hamba 

yang bersyukur?". Jadi ibadah ini motivasinya adalah 

guna bersyukur atas pengampunan. 
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 :فوائد احلديث
 .-تعاَل-يف عبادة اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-كرثة اجتهاد رسول اهلل  .1

ُه بفضيلة جيب عليه شكرها .2  .من أنعم اهلل عليه بنعمة وَخصَّ

 .جيب أن تكون انلعمة سببا لزيادة الشكر .3

 .قيام الليل -تعاَل-أن من شكر اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

بعة: نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الط -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب.  -
صحيح ابلخاري، نرش:  -ه. 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالِل، ط -م. 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

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

   (4830) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة اتلصنيف:

اكن إذا خرج  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
  من الغائط قال: غفرانك

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
ketika keluar dari kamar kecil senantiasa 

membaca, "Gufrānaka, (Ya Allah, aku 
memohon ampunan-Mu)". 

 :احلديث .568
 -صىل اهلل عليه وسلم-عن اعئشة قالت : اكن انلِب 

إذا خرج من الغائط قال: "ُغْفَرانََك". وعن ابن مسعود 
الغائط فأمرين  -صىل اهلل عليه وسلم-أىت انلِب »قال: 

فوجدت حجرين، واتلمست  أن آتيه بثالثة أحجار،
اثلالث فلم أجده، فأخذت َرْوثًَة فأتيته بها، فأخذ 

 «.هذا ريْكس  »وقال: «. احلجرين وألىق الروثة

** 

568. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, 

"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

ketika keluar dari kamar kecil senantiasa membaca, 

"Gufrānaka, (Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu)." 

Dari Ibnu Mas'ūd, ia berkata, "Suatu saat Rasulullah 

masuk kamar kecil dan memerintahkanku 

mengambilkan tiga batu. Namun aku hanya 

menemukan dua batu saja. Dan aku mencari batu 

ketiga tapi tidak menemukannya. Maka aku mengambil 

kotoran hewan (yang mengering dan keras). Kemudian 

aku memberikan ketiganya. Beliau hanya mengambil 

dua batu dan melemparkan kotoran hewan tersebut 

seraya bersabda, "Ini najis". 

حديث اعئشة صحيح وحديث   :درجة احلديث
 ابن مسعود صحيح

** 

 Derajat hadis: 

صىل -اكن انلِب  -ريض اهلل عنها-يف حديث اعئشة 
 يقول: "غفرانك" عند اْلروج من -اهلل عليه وسلم

ماكن قضاء احلاجة، يعين يطلب من اهلل املغفرة؛ 
ولعل احلكمة واهلل أعلم أنه ملا ختفف من األذى 
احلِّس ناسب أن يطلب اتلخفيف من األذى 

أن  -ريض اهلل عنه-املعنوي. ويف حديث ابن مسعود 
أىت الغائط فأمره أن  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

د ثاثلا، يأتيه بثالثة أحجار فوجد حجرين ولم جي
ريض -فأخذ رجيع ادلابة، وجاء بها ظنًّا منه أنها جتزئ 

 -صىل اهلل عليه وسلم-فأخذ انلِب  -اهلل عنه
احلجرين وتنظف بهما، وألىق الروثة، وبني السبب، 
وهو أنها جنسة ال يصح تنظيف حمل اْلارج بها، وهذا 
يف لك روث؛ ألنَّها إن اكنت من غري مأكول اللحم كما 

فيه ريْجس  جنس، وإن اكنت من مأكول  يف احلديث
 اللحم فيه زاد بهائم اجلن.

** 

Dalam hadis Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- senantiasa 

mengucapkan doa, "Gufrānaka, (Ya Allah, aku 

memohon ampunan-Mu)" saat keluar dari kamar kecil. 

Hikmahnya adalah bahwa ketika tubuh terbebas dari 

kotoran fisik, maka sangat tepat jika kemudian 

memohon agar terbebas dari kotoran maknawi. Dalam 

hadis Ibnu Mas'ūd diceritakan bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk kamar kecil dan 

menyuruhnya mengambilkan tiga batu. Namun ia 

hanya menemukan dua batu dan sebagai ganti batu 

ketiga ia mengambil kotoran hewan yang telah 

mengering. Lalu ia memberikannya kepada Rasulullah 

dengan mengira yang ketiga itu boleh untuk bersuci. 

Lantas Rasulullah hanya mengambil dua batu untuk 

bersuci dan membuang kotoran hewan. Kemudian 

beliau menjelaskan penyebabnya, bahwa kotoran 

hewan itu najis dan tidak bisa dipakai membersihkan 

tempat keluar kotoran. Ini berlaku untuk semua jenis 

kotoran, karena jika kotoran itu dari hewan yang tidak 

boleh dimakan dagingnya maka itu najis, dan jika dari 

hewan yang boleh dimakan dagingnya maka itu adalah 

makanan hewan dari bangsa jin. 
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 .حديث اعئشة: رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.  وحديث ابن مسعود: رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنه-بن َمسعود  عبد اهلل

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َ احلدُث اْلارج من اإلنسان اغئًطا للمقا •  ربة.الغائط : قال القرطِب: أصل الغائط: ما اْنفض من األرض، ُثمَّ ُسيمِّ
 .غفرانك : أي: أسألك غفرانك •

 .أىت الغائط : أي: ذهب إَل األرض املطمئنة؛ لقضاء احلاجة •

 .فأتيته بروثة : يه فضلة ابلهائم •

 .إنها ركس : يه رجس •

 :فوائد احلديث
 .استحباب قول: "غفرانك" بعد قضاء حاجته وخروجه من املاكن اذلي قىض فيه حاجته .1

 .أن االستنجاء ال يكون بأقل من ثالثة أحجار .2

د بهائم ه حيُرُم االستنجاء بالروثة؛ ألنَّها إن اكنت من غري مأكول اللحم كما يف احلديث فيه ريْجس  جنس، وإن اكنت من مأكول اللحم فيه زاأنَّ  .3
 .اجلن

 املراجع:املصادر و

مد بن إسماعيل ه. صحيح ابلخاري، حم1424بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار الفلق، الرياض، الطبعة: السابعة 
ه. 1422ىل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو

ه، ابن ماجه حممد بن يزيد م. سنن ابن ماج1985مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاِن، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
بريوت.  القزويين، دار الفكر، بريوت. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا،

رون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِن، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخ
م. سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراِن، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة 2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

يق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت. م. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتق2000ه، 1412العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي م. منحة العالم يف 2003ه، 1423توضيح األحاكم مي

 .ه1432ه، 1428 رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل
   (10046) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < السنن الرواتب اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال يدع : ال يرتك، وأصل الودع الرتك •

 :فوائد احلديث
 . أربع ركعات قبل صالة الظهر، وركعتني بعد طلوع الفجراملحافظة ىلع .1

واتب تصىل يف ابليت، ولوال ذلك ما أخربت به اعئشة  .2  .-ريض اهلل عنها-أن الرَّ

 املراجع:املصادر و

ن   ـهتوضيح األحاكم1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  مي
َسة،   .م 2003 - ـه 1423بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي

   (11249) الرقم املوحد:

اكن ال يدع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
  أربًعا قبل الظهر وركعتي قبل الغداة

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- tidak pernah meninggalkan salat 

empat rakaat sebelum Zuhur dan dua 
rakaat sebelum Subuh. 

 :احلديث .569
صىل اهلل عليه -أن انلِب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

اكن ال يَدع أربعا قَبل الظهر وركعتني قبل  -وسلم
 الَغَداة.

** 

569. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Bahwasanya Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah 

meninggalkan salat empat rakaat sebelum Zuhur dan 

dua rakaat sebelum Subuh". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن يُداوم وحيافظ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
ىلع صالة أربع ركعات قبل صالة الظهر، وهذا ال 

وفيه: "ركعتني  -ريض اهلل عنه-ينايف حديث ابن عمر 
قبل الظهر"، ووجه اجلمع بينهما أنه تارًة يصيل 
ركعتني، وتارًة أربًعا، فأخرب لك منهما عن أحد 
األمرين، وهذا موجود يف كثري من نوافل العبادات. 
ويصيل أربًعا قبل الظهر بتسليمتني، وإن صالها 

ما اكن يُداوم وحيافظ أربًعا بتسليمة واحدة جاز. ك
 .ىلع صالة ركعتني قبل صالة الفجر، ويه الغداة

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

senantiasa menjaga salat empat rakaat sebelum salat 

Zuhur. Ini tidak bertentangan dengan adis Ibnu Umar -

raḍiyallāhu 'anhu- yang menyatakan beliau 

melaksanakan salat dua rakaat sebelum Zuhur. Titik 

kompromi kedua hadis di atas adalah bahwa beliau 

terkadang salat sebelum Zuhur dua rakaat dan 

terkadang empat rakaat. Kemudian masing-masing 

dari sahabat tersebut mengabarkan salah satunya. Hal 

seperti ini banyak sekali dalam hadis-hadis tentang 

salat sunah, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

terkadang salat sunah empat rakaat dengan dua kali 

salam dan terkadang salat empat rakaat dengan satu 

kali salam. 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع اتلصنيف:
  اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالةالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < 

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-ر الصديق اعئشة بنت أيب بك اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 فضل أن ينام جزءا من الليل، ويقوم جزءا منه؛ دفًعا للملل والكسل.كراهية قيام الليل لكه، وأن األ .1
 .األفضل أن يكون القيام يف اجلزء األخري من الليل؛ يلكون أنشط يف العبادة .2

 .آخر الليل أْرىَج يف إجابة ادلاعء .3

 .من الليل -صىل اهلل عليه وسلم-بيان الوقت اذلي اكن يقوم فيه  .4

اكن ي ن ام أول  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
  اللَّيل، ويقوم آخره ف ُيصِلِّ 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa 
tidur di awal malam dan bangun di 
akhirnya, lalu melaksanakan salat 

 :احلديث .570
صىل اهلل عليه -أن انلِب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 .اكن َينَام أول اللَّيل، ويقوم آخره َفيُصيلِّ  -وسلم

** 

570. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Bahwasanya Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa tidur di 

awal malam dan bangun di akhirnya, lalu 

melaksanakan salat." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انلِب  -ريض اهلل عنها-خُترب اعئشة 
اكن ينام أول الليل، وذلك بعد صالة  -عليه وسلم

العشاء، ويقوم آخره، وهو: اثللث اثلاِن من الليل، 
 فإذا َفَرغ من صالته، رجع إَل فراشه يلَنَام، وذلك يف
الُسدس األخري من الليل؛ ليسرتيح بََدنه من َعنَاء 
قيام الليل، وفيه من املصلحة أيضاً استقبال صالة 
الصبح، وأذاكر انلهار بنشاط وإقبال، وألنه أقرب إَل 
عدم الرياء؛ ألن من نام السدس األخري أصبح ظاهر 
اللون سليم القوى، فهو أقرب إَل أن خييف عمله 

هلذا جاء أن األذان األول؛ يلوقظ املايض عمن يراه. و
انلائم ويرجع القائم، فالقائم يرجع إَل انلوم؛ 
ب بدنه قوة ونشاطا، وأما انلائم، فيستيقظ  يلَكتَسي
حىت يَستعد للصالة، وحىت يصيل وتره إذا لم يوتر أول 

 .الليل

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menceritakan bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa tidur di 

awal malam setelah salat Isya dan bangun di akhirnya, 

yaitu di sepertiga malam kedua. Lalu melaksanakan 

salat malam. Jika beliau selesai salat maka beliau 

kembali lagi ke kasurnya untuk tidur, yaitu di 

seperenam malam yang terakhir, agar beliau bisa 

istirahat dan menghilangkan kelelahan salat malam. 

Maslahat lainnya adalah agar melaksanakan salat 

Subuh dan wirid siang dengan vitalitas dan semangat 

baru, karena itu bisa menghilangkan pamer. Sebab, 

orang yang tidur di seperenam malam, wajahnya 

tampak cerah dan tubuhnya kuat. Jadi ini lebih tepat 

untuk menyembunyikan amalan yang sudah 

dilakukannya dari orang yang melihatnya. Untuk itu, 

dinyatakan bahwa azan pertama untuk 

membangunkan orang yang tidur dan menyuruh orang 

yang salat untuk kembali (tidur). Orang yang salat 

segera tidur agar tubuhnya kembali kuat dan 

bersemangat. Adapun orang yang tidur, agar bangun 

untuk persiapan salat malam sekaligus salat witir jika ia 

belum salat witir di awal malam. 
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 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني رشح رياض  -2م.   1997 - ـه1418لصاحلني، سليم بن عيد اهلالِل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، بهجة انلاظرين رشح رياض ا -1
صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري  -3م. 1987 - ـه1407الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  

صحيح  -4ه. 1422ري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، اجلعيف، حتقيق: حممد زه
مراعة  -5ه. 1417مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

، مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية، بنارس اهلند املفاتيح رشح
 .رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة إلكرتونية -6ه. 1404الطبعة اثلاثلة، 

   (4247) الرقم املوحد:
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  < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة الفقه وأصوهل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
بَيْهي : مقابلهما واملنكب رأس الكتف وهو املاكن اذلي جيتمع فيه الكتف والعضد •  .َحْذَو َمنْكي

 .اْفتَتََح الصالة : وقت افتتاحه إياها وذلك عند تكبرية االحرام •

 .كرّب للركوع : بدأ فيه •

 .الركوع : احنناء الظهر •

اكن يرفع يديه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
ْنكيب ْيهي إذا اْفت ت ح  الصالة، وإذا كربى  ْذو  م  ح 

ا  ُهم  ع  ، وإذا رفع رأسه من الركوع ر ف  ُكوعي للرُّ
 كذلك

 

Bahwasanya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- mengangkat kedua 

tangannya sejajar dengan kedua 
pundaknya ketika mengawali salat dan 
ketika bertakbir untuk rukuk. Apabila 

beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, 
beliau juga mengangkat keduanya seperti 

itu. 

 :احلديث .571
-أن انلِب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 
بَيْهي  -صىل اهلل عليه وسلم اكن يرفع يديه َحْذَو َمنْكي

ُكوعي ، وإذا رفع رأسه  إذا اْفتَتََح الصالة، وإذا كرّب للرُّ
َدُه  َع اهلل ملن مَحي من الركوع َرَفَعُهَما كذلك، وقال: َسمي

. ُجودي  َربَّنَا ولك احلمد، واكن ال يفعل ذلك يف السُّ

** 

571. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwasanya Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat 

kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya 

ketika mengawali salat dan ketika bertakbir untuk 

rukuk. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari 

rukuk, beliau juga mengangkat keduanya seperti itu 

dan mengucapkan, "Sami'allāhu liman ḥamidah, 

rabbānā wa laka al-ḥamdu (Allah mendengar orang 

yang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala 

pujian)." Beliau tidak melakukan hal itu ketika sujud. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الصالة عبادة عظيمة، فلك عضو يف ابلدن هل فيها 
عبادة خاصة. ومن ذلك، ايلدان فلهما وظائف، منها 
رفعهما عند تكبرية اإلحرام، والرفع زينة للصالة 

، ويكون رفع ايلدين إَل مقابل -تعاَل-وتعظيم هلل 
منكبيه، ورفعهما أيضاً للركوع يف مجيع الركعات، 

وع، يف لك ركعة، ويف هذا وإذا رفع رأسه من الرك
صىل اهلل -احلديث، اتلرصيح من الراوي: أن انلِب 

ال يفعل ذلك يف السجود حيث إنه هوي  -عليه وسلم
 .ونزول

** 

Salat merupakan ibadah yang agung. Setiap organ 

tubuh dalam salat ini memiliki ibadah khusus. 

Diantaranya, dua tangan. Keduanya memiliki beberapa 

fungsi, yaitu mengangkat keduanya ketika takbiratul 

ihram merupakan perhiasan bagi salat. Takbir juga 

mengandung keluhuran kekuasaan dan keluhuran Zat 

Allah. Allāhu Akbar mengandung keluhuran nilai. 

Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua 

pundak, juga mengangkat keduanya untuk rukuk dalam 

semua rakaat, dan ketika mengangkat kepalanya dari 

rukuk di setiap rakaat. Dalam hadis ini ada penjelasan 

dari perawi bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

tidak melakukan hal itu ketika sujud, karena sujud 

merupakan (posisi) jatuh dan turun. 
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 .كرّب : قال اهلل أكرب •

 .كذلك : أي كرفعه عند افتتاح الصالة •

َدُه : استجاب اهلل داعء من محده • َع اهلل ملن مَحي  .َسمي

 .ربنا ولك احلمد : ربنا أطعناك أو ربنا استجب، ولك احلمد •

 .ال يفعل ذلك : أي رفع ايلدين •

ُجود : أي ال يف ابتدائه وال عند الرفع منه •  .يف السُّ

 .وي إَل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمنيالسجود : اهل •

 :فوائد احلديث
 .استحباب رفع ايلدين عند تكبرية اإلحرام، وكذلك عند الركوع وبعد الرفع منه .1

 .أن يكون الرفع إَل مقابل املنكبني .2

 .، لم يفعل الرفع يف السجود-صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  .3

 .ين يف الصالة كثرية وجيمعها أنه زينة للصالة وتعظيم هلل سبحانهاحليَكُم من رفع ايلد .4

 .أن املصيل جيمع بني قول سمع اهلل ملن محده وربنا ولك احلمد عند الرفع من الركوع ويستثىن من ذلك املأموم، فإنه يقترص ىلع اتلحميد .5

 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، 1عثيمني، ط ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -
، دار اثلقافة 2خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1ي، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طه. صحيح ابلخار1408العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3095) الرقم املوحد:
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 الغسلالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة <  اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يطوف : يدور •

 .ىلع نسائه : حني جيامعهن •

 .بغسل واحد : يغتسل بعد مجاع زوجاته غساًل واحًدا يكتيف به •

 :فوائد احلديث
 .ظافة املرغَّب فيهاالغسل من اجلنابة من الطهارة املرشوعة، ومن انل .1

كٍم وأرسار .2  .من رمحة العليم اْلبري: أن رشع الُغسل من اجلنابة اذلي يعيد إَل اجلسم قوته وحيويته ونشاطه، وكم هلل يف رشعه من حي

م   .3  .العدل يف الَقْسم بني الزوجني أو الزوجات واجب، وامليل إَل إحداهن حمرَّ

 .جواز إاعدة اجلماع بال ُغسل وال وضوء .4

 .ز تأخري الغسل، وأنه ال جتب املبادرة بهجوا .5

 املراجع:املصادر و

ن بُلُوغ  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  - يُح األحاَكمي مي توضي
َسة،  بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش  -م  2003 - ـه 1423الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اْلامي

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 
، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد 1انلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص  -العريب, بريوت. 

  - ـه 1415 اثلانية،: الطبعة. بريوت –عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي. دار الكتب العلمية  -ه. 1422ابلايق(، 
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتربيزي، انلارش: دار  -بريوت، بدون طبعة.  -ارش: دار اجليل انل. للسندي ماجه، ابن سنن ىلع السندي حاشية

 1ط . 2001 - 1422الكتب العلمية. سنة النرش: 
   (58102) الرقم املوحد:

اكن يطوف ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
  نسائه بغسل واحد

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-menggilir istri-istrinya dengan 

sekali mandi junub 

 :احلديث .572
صىل اهلل عليه وسلم اكن يطوف أن انلِب »عن أنس: 

 .«ىلع نسائه بيُغْسٍل واحد

** 

572. Hadis: 

Dari Anas, "Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi 

junub." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -ِب يف هذا احلديث حسن عرشة انل
ألزواجه، حيث اكن جيامعهنَّ يف يللة واحدة  -وسلم

، ويغتسل مرة واحدة؛ ألنَّ الُْغْسل ال  تطييباً ْلاطرهنَّ
ْو 

َ
يلَْك الُْمَجاَمَعة أ َماَعنْيي َسَواء اَكَن تلي جيب بني اجْلي

 .ليَغرْييَها، كما علم من هذا احلديث

** 

Dalam hadis ini terdapat gambaran tentang indahnya 

interaksi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan istri-

istrinya, di mana beliau menggauli semua istri-istri 

dalam semalam demi menyenangkan hati mereka dan 

dengan sekali mandi saja. Karena mandi tidak wajib di 

antara dua kali hubungan intim, baik dengan seorang 

istri ataupun dengan istri lainnya, sebagaimana hal itu 

dapat diketahui dari hadis tersebut. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:
  املأمومالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام و

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

اكن يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
صالة الفجر، يوم اْلمعة: الم تزنيل السجدة، 

 وهل أىت ىلع اإلنسان حي من اِلهر
 

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- biasa membaca dalam 
salat fajar di hari jumat; surat "alif lām 
mīm tanzīl as-sajdah" dan surat "hal atā 

'alal-insāni ḥīnun minad-dahri". Dan 
bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

biasa membaca dalam salat jumat; surat Al-
Jumu'ah dan Al-Munafiqin. (Ṣaḥīḥ 

Muslim). Dalam riwayat lain, "Beliau selalu 
melakukan ini." (Al-Mu'jam aṣ-Ṣagīr karya 

Ṭabarani). 

 :احلديث .573
اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-عن ابن عباس: أن انلِب 

جدة،  يُل السَّ ، يوم اجلمعة: الم تزَْني  يفي َصاَلةي الَفْجري
ُ
َيْقَرأ

، وأن انلِب  ْهري َن ادلَّ ني  مي صىل -وهل أىت ىلع اإلنسان حي
اكن يقرأ يف صالة اجلمعة سورة  -اهلل عليه وسلم

يم ذلك.اجلُمعة واملنافقني  .  ويف رواية: يُدي

** 

573. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- biasa membaca dalam salat fajar di hari jumat; 

surat "alif lām mīm tanzīl as-sajdah" dan surat "hal atā 

'alal-insāni ḥīnun minad-dahri". Dan bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa membaca dalam 

salat jumat; surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqin. (Ṣaḥīḥ 

Muslim). Dalam riwayat lain, "Beliau selalu melakukan 

ini". 

صحيح الزيادة: مرسلة أي   :درجة احلديث
 )ضعيفة بسبب اإلرسال(

** 

 Derajat hadis: 

أن يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب  اكن من اعدة
صالة الفجر يوم اجلمعة "آلم تزنيل" ويه سورة 
السجدة و"هل أىت ىلع اإلنسان" ويه سورة اإلنسان، 
ملا اشتملت عليه من ذكر خلق آدم، وذكر املعاد 
وحرش العباد، وأحوال القيامة اذلي اكن وسيكون يف 

ناسبتها، واكن يوم اجلمعة، تذكرياً بتلك احلال عند م
يقرأ يف صالة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني وأحيانًا 
سورة اجلمعة والغاشية وأحيانًا سورة األىلع 
والغاشية، كما يف هذا احلديث ويف روايات أخرى يف 
صحيح مسلم. وهكذا ينبيغ أن يذكر لك َشء عند 
مناسبته، يلكون أعلق باألذهان، وأحَض للقلوب، 

 وأوىع لألسماع.

** 

Di antara kebiasaan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam salat subuh di hari jumat adalah membaca "alif 

lām mīm tanzīl" yakni surat As-Sajdah dan "hal atā 

'alal-insāni" yakni surat Al-Insan. Pasalnya karena 

kedua surat ini mengandung uraian penciptaan Adam, 

menceritakan hari kiamat, pengumpulan para hamba 

dan kondisi-kondisi di hari kiamat yang telah dan akan 

ada di hari jumat, guna mengingatkan keadaan 

tersebut di waktunya yang tepat. Dan dalam salat jumat 

beliau biasa membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-

Munafiqin. Terkadang surat Al-Jumuah dan Al-

Ghasyiyah, dan terkadang surat Al-A'la dan Al-

Ghasyiyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini 

dan riwayat-riwayat lain dalam Ṣaḥīḥ Muslim. 

Demikianlah, seyogyanya segala sesuatu disebutkan 

di waktu yang sesuai agar lebih kuat menempel dalam 

ingatan, tersimpan dalam hati dan terekam dalam 

pendengaran. 
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 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 اإلنسان. السنة املستحبة يف صالة الفجر من يوم اجلمعة ختصيص الركعة األوىل بقراءة: آلم تزنيل السجدة، وأما الركعة اثلانية فتقرأ فيها: سورة .1
 .قراءة هاتني السورتني، يف صالة صبح اجلمعةظاهر احلديث املداومة ىلع  .2

 مناسبة ختصيص هاتني السورتني بيوم اجلمعة؛ تلذكري املصلني ما اكن ويكون يف يومها، من: خلق آدم عليه السالم، وىلع ذكر املعاد واحلرش .3
 .للعباد

مع مرااعة أن من عوامل جناح رسالة املريب حتري األمور اتلايلة: اختيار الوقت املناسب، واستعمال ما سُهلت ألفاظه يف تبليغ الرسالة الرتبوية،  .4
 .األولوية يف معاجلة املشالك الرتبوية، ويلزتم يف هذا لكه احلكمة واملوعظة احلسنة

 املراجع:املصادر و

 الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
 اإلساليم املكتب:  النرش دار أمرير، احلاج حممود شكور حممد: املحقق للطرباِن، الصغري املعجم -. ه1423 اْلامسة ط ، مكة األسدي، مكتبة البسام،

مكتبة اتلابعني، القاهرة  -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات  -م. 1985 - 1405لطبعة: األوىل، ا. عمان, بريوت عمار دار, 
: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاِن. انلارش: املكتب اإلساليم  -م.  2006 - ـه 1426العارشة،  -الطبعة
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية

   (10920) الرقم املوحد:
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اكن يقول بي  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
السجدتي: امهلل اغفر يل، وارْحِّن، وَعفِّن، 

 واهدين، وارزقِّن
 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (saat 
duduk) di antara dua sujud mengucapkan, 

"Allāhummagfirlī, warhamnī, wa 'āfinī, 
wahdinī, warzuqnī (Ya Allah ampunilah 

aku, sayangilah aku, berilah petunjuk 
padaku, selamatkan aku (dari berbagai 

penyakit) dan berikanlah rezeki 
kepadaku)". 

 :احلديث .574
صىل اهلل -أن انلِب  -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  عن

جدتنَي:  -عليه وسلم ْر »اكن يقول بني السَّ اللَّهمَّ اْغفي
ِن، وارزقيْني  ، واعفيين، واْهدي  «.ِل، وارمَْحيْني

** 

574. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwasanya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (saat duduk) di antara 

dua sujud mengucapkan, "Allāhummagfirlī, warḥamnī, 

wa 'āfinī, wahdinī, warzuqnī (Ya Allah ampunilah aku, 

sayangilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkan 

aku (dari berbagai penyakit) dan berikanlah rezeki 

kepadaku)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انلِب   -ريض اهلل عنها-خيرب ابن عباس 
ْر -عليه وسلم جدتنَي: اللَّهمَّ اْغفي : "اكن يقول بني السَّ

جدتني بهذا ادلاعء وال  ِل.." أي: اكن يَدُعو بني السَّ
فرق بني صالة الَفرض وصالة انلفل، فالصالة لكها 

ْكر وقراء ْر ِل": أي: ذي ة للقرآن، ومعىن قوهل: "اللَّهمَّ اْغفي
"، أي:  ، مع اتلجاوز عن املؤاخذة. "وارمَْحْيني اْسرُتيني
نب وعدم  َهات ِل من دُلنْك رمَحة تشتمل ىلع َسرت اذلَّ
نيا واآلخرة.  املؤاخذة، مع اتلََّفُضل يلعَّ من َخريي ادلُّ

من  "واعفيين" أي: اعطين َسالمة واعفية، يف دييين
بهات، ويف بَدِن من األمراض  يئات والشُّ السَّ
واألْسَقام، ويف عقيل من الَعتَه واجلُنون، وأعظم 
بهات الُمضلَّة،  األمراض يه أمراض القلب، إما بالشُّ
داية نواعن:  ِن" الهي وإما بالشهوات الُمهلكة،  "واْهدي
أحدهما: هداية داللة وإرشاد إَل طريق احلق 

ة للمسلم والاكفر: )وأما ثمود والصواب، وهذه حاصل
[ ، يعين: دللناهم ىلع احلق.  17فهديناهم( ]فصلت : 

اثلاِن: هداية توفيق وقبول، وهذه ال حيصل عليها إال 
ِن  أهل اإليمان، ويه: املطلوبة هنا، ومعناها: اْهدي
" أي: أعطين رزقًا،  للحقِّ وثَبِّتيني عليه.   "وارزقيْني

نيا عن احلاجة إَل خلقيك، يُغنيين يف هذه احلياة ادل

** 

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- mengabarkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (saat duduk) 

diantara dua sujud mengucapkan, "Allāhummagfirlī (Ya 

Allah ampunilah aku...)" Artinya, beliau berdoa dengan 

doa ini saat duduk di antara dua sujud, dan tidak ada 

perbedaan antara salat wajib dan salat sunah. Sebab, 

salat semuanya adalah zikir dan membaca Alquran. 

Maksud ucapan beliau, "Ya Allah, ampunilah aku", 

yaitu tutupilah (dosaku) tanpa ada siksaan. "warḥamnī 

(sayangilah aku)", yakni berilah aku kasih sayang dari 

sisi-Mu yang meliputi penghapusan dosa, terbebas dari 

siksa, disertai anugerah kebaikan dunia dan akhirat 

kepadaku. "Wa 'āfinī (selamatkan aku)", yakni berilah 

aku keselamatan dan keterjagaan untuk agamaku dari 

berbagai keburukan dan syubhat, untuk tubuhku dari 

berbagai penyakit, untuk akalku dari ketololan dan gila. 

Penyakit terbesar adalah penyakit hati baik berupa 

syubhat yang menyesatkan atau syahwat yang 

membinasakan. "Wahdinī (berilah petunjuk padaku)." 

Petunjuk ada dua macam: Pertama: petunjuk yang 

berupa pengarahan dan bimbingan pada jalan yang 

benar. Petunjuk ini didapat orang Muslim dan orang 

kafir. (Allah berfirman), "Adapun kaum Ṡamūd maka 

kami telah menunjuki mereka." Fuṣṣilat: 17) 

Maksudnya, kami arahkan mereka pada kebenaran. 

Kedua: petunjuk taufik dan penerimaan. Petunjuk ini 

tidak diperoleh oleh selain orang-orang beriman. Dan 

jenis petunjuk kedua ini yang diminta dalam doa ini. 

Maksudnya, berilah aku petunjuk pada kebenaran dan 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة

 رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْر ِل : أي: اْسرُتين، مع اتلََّجاوز عن املؤاخذة •  .اْغفي

نيا واآلخرة • نب وعدم املؤاخذة، مع اتلََّفُضل يلعَّ من َخريي ادلُّ  .ارمَْحْيني : َهات ِل من دُلنْك رمَحة تشتمل ىلع َسرت اذلَّ

بهات، ويف بَدِن من األمراض واألْسَقاماَعفيين : اعط • يئات والشُّ يين من السَّ  .ين َسالمة واعفية، يف دي

ِن للحقِّ وثَبِّتيني عليه • ِن : أي: اْهدي  .اْهدي

ين رزقًا، يُغنيين يف هذه احلياة ادلنيا عن احلاجة إَل خلقيك، وأعطين رزقًا واسًعا يف اآلخرة •  .ارزقيْني : أْعطي

 :فوائد احلديث
جدتني، كما ثبت ذلك يف أحاديث أخرى أيًضا مرشوعية الُطمأنينة .1  .يف اجللسة اليت بني السَّ

 .وجوب ادلاعء وقول: رب اغفر ِل، أو امهلل اغفر ِل. بني السجدتني .2

 .األفضل أن يأِت بادلاعء بني السجدتني كما ورد، فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صالته .3

 املراجع:املصادر و

ْستا جي ِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  سنن الرتمذي، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
ه.    سنن ابن 1395تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احللِب، الطبعة: اثلانية، 

ه. مشاكة املصابيح، تأيلف: 1430قيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حت
م. سبل السالم رشح بلوغ املرام، 1985حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد تأيلف: حممد ب ن إسماعيل بن صالح الصنعاِن، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم مي
َسة،  ن م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث م 2003 - ـه 1423اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي

 .م 2006 _ ـه 1427بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
   (10930) الرقم املوحد:

وأعطين رزًقا واسًعا يف اآلخرة، مثل ما أعددته 
ين أْنَعمت عليهم بادك اذلَّ  .لعي

teguhkan aku di atasnya. "Warzuqnī (dan berikanlah 

rezeki kepadaku)." Artinya, berilah aku rezeki yang 

mencukupiku di dunia ini dari membutuhkan 

makhlukmu dan beri aku rezeki yang luas di akhirat, 

seperti yang telah Engkau siapkan untuk hamba-

hamba-Mu yang Engkau beri nikmat. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةي  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  ن َه عن احليْبو 
  يوم اْلمعة واإلمام خيطب

Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam melarang duduk memeluk lutut 

pada hari Jum'at saat imam sedang 
berkhutbah". 

 :احلديث .575
: أن انلِب -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن أنس اجلهين 

نىَه عن احليبَْوةي يوم اجلمعة  -صىل اهلل عليه وسلم-
 واإلمام خيطب.

** 

575. Hadis: 

Dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani Radhiyallahu 'Anhu 

bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

melarang duduk memeluk lutut pada hari Jum'at saat 

imam sedang berkhutbah". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

ود، ومعناه هذا احلديث منسوخ كما أشار إيله أبو دا
خيرب عن نيه انلِب  -ريض اهلل عنه-أن معاذ بن أنس 

عن احليبَْوةي يوم اجلمعة وقت  -صىل اهلل عليه وسلم-
اْلطبة. واحليبَْوةي: أن يَضم اإلنسان فخديه إَل بطنه 
وساقيه إَل فخديه ويربط نفسه بسري أو عمامة أو 

عنها  -صىل اهلل عليه وسلم-حنوها، وقد نىه انلِب 
مام خيطب يوم اجلمعة لسببني: األول: أنه ربما واإل

تكون هذه احلبوة سببًا جللب انلوم إيله فينام عن 
سماع اْلطبة.  واثلاِن: أنه مظنة النكشاف العورة؛ 
ألن الغالب ىلع العرب أن يكون ىلع أحدهم اثلوب 
الواحد، فإذا احتىب بََدت عورته، وهلذا جاء انليه 

وأن حيتِب يف ثوب واحد عنه كما يف صحيح مسلم: "
اكشفا عن فرجه"، فهذا خاص بمن عليه ثوب واحد 

: "واكن هذا -رمحه اهلل-واعم يف لك وقت.  قال انلووي 
االحتباء اعدة للعرب يف جمالسهم، فإن انكشف معه 
َشء من عورته فهو حرام". وأما إذا أمن ذلك فإنه ال 

العلة بأس بها؛ ألن انليه إذا اكن لعلة معقولة فزالت 
صىل اهلل عليه -فإنه يزول انليه، كما ثبت عنه 

يف الصحيحني من حديث عبَّاد بن تميم، عن  -وسلم
 -صىل اهلل عليه وسلم-عمه أنه "رأى رسول اهلل 

مستلقيًا يف املسجد، واضًعا إحدى رجليه ىلع 
 ."األخرى

** 

Hadits ini mansukh (dihapus hukumnya) sebagaimana 

diisyaratkan oleh Abu Dawud setelah hadits tersebut, 

dan maksudnya bahwa Mu'adz bin Anas Radhiyallahu 

'Anhu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang duduk memeluk 

lutut pada hari Jum'at saat imam sedang berkhutbah. 

Al-Hibwah adalah tindakan seseorang mendekapkan 

kedua pahanya ke perutnya dan kedua betisnya ke 

kedua pahanya serta mengikat dirinya dengan tali kulit 

atau sorban atau lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam melarang hal itu ketika imam sedang 

berkhutbah pada hari Jum'at karena dua sebab: 

Pertama, barangkali tindakan memeluk lutut ini menjadi 

sebab yang mendatangkan tidur sehingga ia tertidur 

dari mendengarkan khutbah. Kedua, sesungguhnya 

posisi ini rentan menyibak aurat. Sebab, biasanya 

orang-orang Arab hanya mengenakan satu lapis kain. 

Jika ia memeluk lututnya, maka tampaklah auratnya. 

Karena itulah larangan ini bersifat mutlak. Hal ini 

sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim, 

"Memeluk lututnya dalam satu kain dengan membuka 

kemaluannya." An-Nawawi Rahimahullah berkata, 

"Memeluk lutut adalah tradisi bangsa Arab di majlis-

majlis mereka. Jika hal itu menyebabkan terbukanya 

aurat maka itu haram. Sedangkan jika merasa aman 

dari hal tersebut, maka tidak ada masalah. Sebab, jika 

sebuah larangan itu karena perkara yang rasional lalu 

sebabnya hilang, maka larangan itu pun hilang." 

Bahkan diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam dalam Ash-Shahihain dari hadits 

Abbad bin Tamim dari pamannya bahwasanya ia 

pernah melihat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

terlentang di masjid dengan posisi meletakan satu 

kakinya di atas kaki lainnya." Syarah Muslim, karya An-

Nawawi (14/77), Syarah Riyadhushshalihin, (6/449). 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن أنس اجلهين  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ويكون إيلَتَاه ىلع األرض احليبَْوة : أن يقيم اجلالس رْكبَتَيه، ويضم رْجلَيه إَل َبْطنيه بثوب جيمعها به مع َظهره ويَُشد عليهما •

 :فوائد احلديث
نة َجلْب انلوم فيفوت استماع اْلطبة وهو واجب، وقد ينتقض الوضوء اذلي هو رشط لصحة  .1 كراهية االحتباء أثناء ُخطبة اجلمعة؛ ألنه َمظي

 .الصالة

 .ة منهاىلع املسلم أن يكون ىلع هيئة تسرتيع انتباهه للخطيب يوم اجلمعة يلحصل املقصود من اْلطبة ويلخرج بفائد .2

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجع  من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ْستاِن، حتقيق: حممد  ـه  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األش 1430محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل:  جي عث السِّ

األرناؤوط حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.             مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب 
ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن  ـهرياض الصاحلني، تأيلف : حميي  1421وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، 

 ـه     سنن  1426 ـه   رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1428ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
 ـه               1395كة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احللِب، الطبعة: اثلانية، الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رش

 .ه 1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
   (8955) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ع املحرمةالفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < ابليو اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .يرث به املعتيق من املعتَق ما أبقت الفرائضالوالء : حق  •

 .وعن هبته : ونىه عن هبة الوالء،أي إهدائه بال مقابل •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن بيع الوالء، وعن هبته، وعن غريهما من أنواع اتلملياكت .1

ثبت بوصف يدوم بدوامه، وال  قال ابن دقيق العيد: الوالء حق ثبت بوصف، وهو اإلعتاق، فال يقبل انلقل إَل الغري بوجه من الوجوه، ألن ما .2
 .يستحقه إال من قام به ذلك الوصف

 .أن العقد باطل ألن انلَّيه يقتِض الفساد .3

أن هذه العالقة ابلاقية اليت ال تنفصم، كما ال تنفصم عالقة النسب، ويرث املعتق من أعتقه، وكذلك عصبته املتعصبون بأنفسهم، نلعمة  .4
 .العتق عليه

نَه عن بيع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 
  الوالء وعن هبته

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- melarang jual beli Al-Walā` dan 

melarang menghibahkannya'". 

 :احلديث .576
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما -عن عبد اهلل بن عمر

الَوالءي وعن نىه عن بيع  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
بَتيهي   «.هي

** 

576. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', "Bahwasanya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melarang jual beli Al-Walā` dan 

melarang menghibahkannya". 

 حيحص  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الَوالء حلَمة لكحَمةي النسب، من حيث إن الك منهما 
ال يكتسب ببيع وال هبة وال غري هما، هلذا ال جيوز 
اتلرصف فيه ببيع وال غريه. وإنما هو صلة ورابطة بني 
املعتق والعتيق حيصل بها إرث األول من اثلاِن،  
وانليه عن بيعه وهبته لكونه اكلنسب اذلي ال يزول 

إلزالة. فلو أن إنساناً باع نسبه من أخيه ما يصلح با
ابليع، أو باع نسبه من ودله لم يصح ابليع، أو باع 
نسبه من ابن عمه ال يصح ابليع، النسب ال يباع، 

 .وهكذا الوالء

** 

Al-Walā` adalah ikatan seperti hubungan nasab, 

karena masing-masing dari kedua hal ini tidak dapat 

diperoleh dengan jual beli dan hibah atau pun yang 

lainnya. Oleh karena itu tidak boleh mengubahnya 

dengan jual beli dan lainnya. Sesungguhnya Al-Walā` 

adalah hubungan dan ikatan antara yang 

memerdekakan dan yang dimerdekakan sehingga 

terjadi penerimaan warisan oleh yang pertama (tuan 

yang memerdekakan) dari yang kedua (budak sahaya 

yang dimerdekakan). Adanya larangan menjual dan 

menghibahkannya karena Al-Walā` itu laksana nasab 

yang tidak bisa dihilangkan dengan adanya 

penghapusan. Jika ada manusia yang menjual 

nasabnya dari saudaranya, tentu jual beli ini tidak sah 

atau menjual nasabnya dari anaknya, maka jual beli ini 

tidak sah atau menjual nasabnya dari anak pamannya, 

maka jual-beli ini tidak sah. Nasab tidak bisa dijual, 

demikian juga Al-Walā`. 
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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-اكم للشيخ إسماعيل األنصاريبرشح عمدة األح
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (5853) الرقم املوحد:
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أن ايلهود اكنوا إذا حاضت املرأة فيهم لم 
  يؤالكوها، ولم جيامعوهن يف اْليوت

Bahwa orang-orang Yahudi jika ada 
seorang wanita diantara mereka sedang 

haidh, mereka tidak mengajaknya makan 
bersama dan tidak menggauli mereka di 

rumah. Para sahabat Nabi Shallallahu 
'Alaihi wa Sallam kemudian bertanya 

kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 
Lalu Allah menurunkan ayat: “Mereka 

bertanya kepadamu tentang haidh. 
Katakanlah, haidh itu adalah suatu 

kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu 
menjauhkan diri dari wanita di waktu 

haidh.” 

 :احلديث .577
: أن ايلَُهود اكنوا إذا -ريض اهلل عنه-عن أنس 

ُعوُهن يف  ُوها، ولم جُيَامي َحاَضت املرأة فيهم لم يَؤالكي
 -ليه وسلمصىل اهلل ع-ابليوت فسأل أصحاب انلِب 

فأنزل اهلل تعاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
}ويسألونك عن املحيض قل هو أذى فاعزتلوا النساء 

[ إَل آخر اآلية، فقال رسول 222يف املحيض{ ]ابلقرة: 
اْصنَُعوا لكَّ َشء إال »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

ُجل َفبَلغ ذلك ايلهود، فقالوا: ما يُريد هذا الرَّ «. انلاكح
َسيُْد بن 

ُ
نا شيئا إال َخالَفَنا فيه، فجاء أ أن يَدع من أْمري

يرْش فقاال يا رسول اهلل، إن ايلهود  ُحَضرْي، وَعبَّاد بن ب
ُعُهن؟ فَتغريَّ وجه رسول اهلل  تقول: كذا وكذا، فال جُنَامي

حىت َظنَنَا أن قد وَجد  -صىل اهلل عليه وسلم-
يَّة من لنََبٍ إَل انلِب عليهما، فخرجا فَاْستَْقبَلَُهَما هَ  -دي

ما فََسَقاُهَما، -صىل اهلل عليه وسلم رَسل يف آثَاريهي
َ
، فأ

د عليهما  .َفَعَرَفا أن لم جَيي

** 

577. Hadis: 

Dari Anas Radhiyallahu `Anhu: “Bahwa orang-orang 

Yahudi jika ada seorang wanita diantara mereka 

sedang haidh, mereka tidak mengajaknya makan 

bersama dan tidak menggauli mereka di rumah. Para 

sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kemudian 

bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 

Lalu Allah menurunkan ayat: “Mereka bertanya 

kepadamu tentang haidh. Katakanlah, haidh itu adalah 

suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu 

menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh….”. (Q.S. Al 

Baqarah : 222) hingga akhir ayat. Maka Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: “Perbuatlah 

segala sesuatu kecuali nikah (bersetubuh)”. Ketika hal 

itu sampai kepada orang-orang Yahudi, mereka 

berkata: “Laki-laki ini tidak ingin meninggalkan sesuatu 

dari perkara kita melainkan dia menyelisihi kita”. Lalu 

Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr berkata: “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi 

berkata demikian dan demikian, maka mengapa kami 

tidak menggauli wanita saat haidh sekalian?”. Lalu raut 

wajah RasulullahShallallahu 'Alaihi wa Sallam berubah 

hingga kami mengira bahwa beliau telah marah pada 

keduanya. Lalu keduanya keluar dan berpapasan 

dengan orang yang membawa hadiah susu untuk 

diberikan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, 

lalu beliau mengirim utusan untuk menyusul kepergian 

keduanya, lalu beliau menyuguhkan minuman untuk 

keduanya. Maka keduanya sadar bahwa beliau tidak 

marah pada keduanya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

158 
 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

: "أن ايلَُهود إذا َحاَضت -ريض اهلل عنه-خيرب أنس 
ُعوُهن يف ابليوت"  ُوها ولم جُيَامي املرأة فيهم لم يَؤالكي
يعين: أن ايلهود اكنوا يمتنعون من مشاركة املرأة 

ام وال يرَشبون من سؤرها وال احلائض ىلع الطع
يأكلون الطعام اذلي هو من صنعها؛ ألنهم يعتقدون 
ُعوُهن يف ابليوت،  جناستها وجناسة عرقها.  "ولم جُيَامي
املراد بالُمجامعة هنا: الُمساكنة واملخالطة، فايلهود 
اكنت املرأة إذا حاَضت اعزتلوها فال خيالطوها، بل 

ريض اهلل -ة أنس خيرجوها من ابليت، كما يف رواي
عند أيب داود : " أن ايلهود اكنت إذا حاضت  -عنه

منهم املرأة أخرجوها من ابليت، ولم يُؤالكوها ولم 
ُبوها ولم جُيامعوها يف ابليت". "فسأل أصحاب  يَُشاري

صىل اهلل عليه -انلِب  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-" أي أن أصحاب انلِب -وسلم

دما علموا حال ايلهود من اعزتال نسائهم زمن عن
عن ذلك.  -صىل اهلل عليه وسلم-احليض سألوا انلِب 

: )ويسألونك عن املحيض قل هو -تعاَل-"فأنزل اهلل 
-أذى فاعزتلوا النساء يف املحيض( فقال رسول اهلل 

اْصنَُعوا لكَّ َشء إال »: -صىل اهلل عليه وسلم
تها وُمؤالكتها ، فأجاز الرشع خُمالط«"انلاكح

ومشاربتها وُمالَمستها وُمضاجعتها، وأباح منها لك 
صىل اهلل عليه -َشء إال الوطء يف الَفْرج. وقوهل 

: "اْصنَُعوا لك َشء إال انلاكح" فيه بيان ملجمل -وسلم
اآلية؛ ألن االعزتال شامل للمجامعة واملخالطة 

 صىل اهلل-واملؤالكة والُمشاربة والُمصاحبة فبني انلِب
أن املراد باالعزتال ترك اجلماع فقط ال  -عليه وسلم

غري ذلك. "َفبَلغ ذلك ايلهود" أي أن ايلهود بلََغهم أن 
أجاز ألصحابه أن  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

يفعلوا مع نسائهم زمن احليض لك َشء إال الوطء. 
نا شيئا إال  "فقالوا: ما يُريد هذا الرَُّجل أن يَدع من أْمري

نَا فيه" يعين: إذا رآنا نعمل شيئا أمر خبالفه، َخالفَ 
وأرشد إَل خالفه، فهو حَيرص ىلع أن خُيالفنا يف لك 
يرْش فقاال يا  َسيُْد بن ُحَضرْي، وَعبَّاد بن ب

ُ
َشء. "فجاء أ

ُعُهن؟"  رسول اهلل، إن ايلهود تقول: كذا وكذا، فال جُنَامي

** 

Anas Radhiyallahu `Anhu memberitahukan  أَنَّ اْليَُهْوَد إِذَا(

ْرأَةُ فِْيِهْم لَْم يَُؤاِكلُْوَها َولَْم يَُجاِمعُْوُهنَّ فِي اْلبُيُْوِت(َحاَضِت اْلمَ   bahwa orang-

orang Yahudi enggan untuk makan bersama wanita 

yang sedang haidh, tidak minum dari gelas bekasnya 

dan tidak makan dari makanan buatannya; karena 

mereka berkeyakinan akan najisnya diri wanita 

tersebut. )َولَْم يَُجاِمعُْوُهنَّ فِي اْلبُيُْوِت( yang dimaksud dengan al 

mujaama`ah (menggauli) disini adalah tinggal dan 

berbaur. Orang-orang Yahudi, jika seorang wanita dari 

mereka sedang haidh mereka akan menjauhinya tidak 

menggaulinya, bahkan mengeluarkannya dari rumah, 

sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas 

Radhiyallahu `Anhu riwayat Abu Daud:  أَنَّ اْليَُهْوَد َكانَْت إِذَا(

ُ أَْخَرُجْوَها ِمَن اْلبَْيِت ، َولَْم يَُؤاِكلُْوَها وَ  لَْم يَُشاِربُْوَها َولَْم َحاَضْت ِمْنُهُم اْلَمْرأَة

 Bahwa orang-orangYahudi jika seorang“ يَُجاِمعُْوَها فِي اْلبَْيِت(

wanita dari mereka sedang haidh, mereka 

mengeluarkannya dari rumah. Mereka tidak makan dan 

minum bersama serta tidak tinggal seatap dengannya”. 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم()فََسأََل أَ  ْصَحاُب النَّبِي   Ketika 

para sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

mengetahui tentang kondisi orang-orang Yahudi 

dimana mereka menjauhi wanita-wanita mereka pada 

masa haidh, merekapun bertanya kepada Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tentang hal tersebut.  فَأَْنَزَل(

 هللاُ تَعَالَى: َويَْسأَلُْونََك َعِن اْلَمِحْيِض قُْل ُهَو أَذًى فَاْعتَِزلُْوا الن َِسآَء فِي اْلَمِحْيِض(

Lalu Allah menurunkan ayat: “Mereka bertanya 

kepadamu tentang haidh. Katakanlah, haidh itu adalah 

suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu 

menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh". (Q.S Al 

Baqarah : 222). Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam bersabda: “Perbuatlah segala sesuatu kecuali 

bersetubuh”. Maka syari`at membolehkan untuk 

berinteraksi berbaur dengan mereka, makan dan 

minum bersama, menyentuh serta tidur berdampingan. 

Beliau membolehkan untuk melakukan segala sesuatu 

kecuali menyetubuhinya. Sabda beliau Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam )اِْصنَعُْوا ُكلَّ َشْيٍئ إاِلَّ الن َِكاَح( terkandung 

didalamnya penjelasan tentang rincian atas keumuman 

ayat; karena i`tizal (menjauhi wanita haidh) mencakup 

berinteraksi, makan, minum serta berduaan bersama. 

Maka Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan i`tizal atau menjauhi 

wanita yang sedang haidh adalah tidak 

menyetubuhinya dan bukan yang lainnya. )فَبَلََغ ذَِلَك اْليَُهْوَد( 

yakni hal itu sampai kepada orang-orang Yahudi, 

bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

membolehkan para sahabatnya untuk melakukan 

segala sesuatu terhadap istri-istri mereka pada masa 
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يرْش  َسيْد بن ُحَضرْي، وَعبَّاد بن ب
ُ
ريض اهلل - يعين: أن أ

ما قاتله  -صىل اهلل عليه وسلم-نقال للنِب  -عنهما
صىل اهلل عليه -ايلهود عندما علموا خمالفة انلِب 

-سأال انلِب  -ريض اهلل عنهما-هلم، ثم إنهما  -وسلم
عن إباحة الوطء ألجل حتقيق  -صىل اهلل عليه وسلم

خمالفة ايلهود يف لك َشء، واملعىن: إذا كنَّا قد 
اهم يف كونهم ال خيالطوهن، وحنن ْنالط َخالْفنَ 

ونضاجع ونؤالك ونشارب، ونفعل لك َشء إال انلاكح 
أفال ننكحهن، حىت تتحقق خمالفتهم يف  -اجلماع-

صىل اهلل عليه -مجيع األمور؟  "فَتغريَّ وجه رسول اهلل 
لم  -صىل اهلل عليه وسلم-" أي أن انلِب -وسلم

ب وظ به يقرهما ىلع اجتهادهم، بل َغضي هر معالم َغضي
ىلع وجهه؛ ألن قوهلما خمالف للرشع؛ فاهلل تعاَل 

{ ]ابلقرة: يضي لُوا النَِّساَء يفي الَْمحي [ 222يقول :}َفاْعزَتي
ما هو املراد  -صىل اهلل عليه وسلم-وبني انلِب 

باالعزتال املذكور يف اآلية، وهو أنه ال حق لكم يف 
 مجاعهن وقت احليض.  "حىت ظننا أن قد وَجد
عليهما" يعين: َغضب عليهما بسبب قوهلما. "فخرجا 

يَّة من لنََبٍ إَل انلِب  صىل اهلل عليه -فَاْستَْقبَلَُهَما َهدي
ما فََسَقاُهَما -وسلم رَسل يف آثَاريهي

َ
صىل اهلل عليه -، فأ

" خرجا من عنده ويف أثناء خروجهما -وسلم
يَّة من لنََبٍ يهديها إَل  أستقبلهما شخص معه َهدي

ا دخل صاحب  -صىل اهلل عليه وسلم-ل اهلل رسو فلمَّ
أرسل رسول  -صىل اهلل عليه وسلم-الَهديِّة ىلع انلِب 

بيمن يأِت بهما، فلما جاءا -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َسَقاُهما من ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-إَل انلِب 

فا بهما وإظهارا للرضا عنهما. "َفَعَرَفا أن لم  اللَّنَب تلطُّ
د عليهما" يعين: لم يغضب؛ ألنهما اكنا معذورين جَيي 

حلُسن نيتهما فيما تكلما به، أو ما استمر غضبه 
عليهما، بل زال عنه الَغَضب، وهذا من ماكرم 

 .وتلطفه بأصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-أخالقه 

haidh kecuali bersetubuh.  ُجُل أَْن يََدَع ِمْن )فَقَالُْوا: َمأ يُِرْيُد هذَا الرَّ

 yakni jika ia melihat kami melakukan أَْمِرنَا َشْيئًا إاِلَّ َخالَفَنَا فِْيِه(

sesuatu, maka dia akan memerintahkan serta 

menunjukkan kepada kebalikannya. Dia sangat jeli 

dalam menyelisihi kami di berbagai lini.  فََجاءَ أَُسْيدُ ْبُن ُحَضْيٍر(

؟(َوَعبَّاُد ْبُن بِْشٍر فَقَاالَ يَا َرُسْوَل هللاِ إِنَّ    اْليَُهْوَد تَقُْوُل: َكذَا َوَكذَا، فاَلَ نَُجاِمعُُهنَّ

yakni Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr 

Radhiyallahu `Anhuma menyampaikan kepada Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam apa yang dikatakan oleh 

orang-orang Yahudi ketika mereka mengetahui tentang 

penyelisihan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

terhadap mereka. kemudian keduanya Radhiyallahu 

`Anhuma bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam tentang dibolehkannya bersetubuh untuk 

merelisasikan penyelisihan terhadap orang-orang 

Yahudi dalam segala hal. Dan maknanya adalah jika 

kita telah menyelisihi mereka dalam hal bahwa mereka 

tidak berinteraksi dengan wanita haidh, tidak tidur, 

makan dan minum bersamanya, dan kita melakukan 

segala sesuatu kecuali jima`, tidakkah kita menggauli 

(menyetubuhi) mereka, hingga benar-benar terealisasi 

penyelisihan terhadap mereka dalam segala hal?  فَتَغَيََّر(

 yakni bahwa Nabi Shallallahu َوْجهُ َرُسْوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ َوَسلََّم(

'Alaihi wa Sallam tidak mengakui ijtihad keduanya, 

bahkan marah dan tanda-tanda kemarahannya tampak 

di raut wajahnya; karena perkataan keduanya tersebut 

menyelisihi syari`at. Allah –ta`ala- berfirman:  فَاْعتَِزلُْوا(

فِي اْلَمِحْيِض(الن َِساَء   (Q.S Al Baqarah : 222). Dan Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah menjelaskan 

tentang apa yang dimaksud dengan i`tizal (menjauh) 

yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu tidak ada 

hak bagi kalian untuk menggauli (menyetubuhi) wanita 

pada masa haidh. )َحتَّى َظنَنَّا أَْن قَدْ َوَجدَ َعلَْيِهَما( yakni keduanya 

mengira bahwa beliau marah kepada keduanya karena 

perkataan mereka berdua.  فََخَرَجا فَاْستَْقبَلَُهَما َهِديَّةٌ ِمْن لَبٍَن إِلَى(

 ِ َم(َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ –فَأَْرَسَل فِي آثَاِرِهَما فََسقَاُهَما  -َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ –النَّبِي   

Keduanya keluar dari hadapan beliau, dan ditengah 

kepergian keduanya, seseorang yang membawa 

hadiah susu untuk diberikan kepada Nabi Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam bertemu dengan keduanya. Ketika 

orang yang akan memberikan hadiah masuk kepada 

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau mengutus 

orang untuk menjemput kembali mereka berdua. Dan 

ketika keduanya telah datang kembali kepada Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau memberi minum 

keduanya dari susu tersebut sebagai bentuk 

kelembutan dan keridhaan terhadap keduanya.  فَعََرفَا أَْن(

 yakni beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam لَْم يَِجَدا َعلَْيِهَما(

tidaklah marah; karena mereka berdua adalah orang 

yang patut dimaafkan karena kebaikan niat keduanya 
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 ستحاضةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واال اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اْلُلُقية < حلمه صىل اهلل عليه وسلم

 .رواه مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ينهم ايلهودية، ونبيهم موَس  • انييِّني أو اإلرسائيليني، نسبة إيَل أسباط إرسائيل، دي رْبَ ْوَن العي ، وكتابهم -عليه السالم-ايلهود : أبناء يعقوب، ويَُسمَّ

فوه من بعدهلكن  -عليه الصالة والسالم-اتلوراة، كتاب  أنزهل اهلل تعاَل ىلع نبيه موَس  ته حرَّ  .قَْوُمه وأمَّ

ُوها : الُمؤالَكة: الُمشاركة يف األكل، واملعىن ال يأكلون معها بل يعزتلونها •  .يَؤالكي

 .اْصنَُعوا : افعلوا، واملراد هنا: إباحة مبارشة الرَّجل امرأته دون الَفْرج •

 .انلاكح : املراد به هنا: اجلماع •

 .وَجد عليهما : َغضب عليهما •

 .ولم جيامعوهن يف ابليوت : لم جيالسوهن يف ابليوت •

 :فوائد احلديث
 .فيه تشديد ايلهود ىلع أنفسهم حيث أنهم يعزتلون املرأة احلائض العتقادهم أنها جنسة .1

 .احلائض طاهر: بدنها وَعَرُقَها وثيابها، فتجوُز ُمبَارشتها وُمالَمَستها وقيامها بشؤون مزنهلا، من إعداد الطعام والرشاب وغري ذلك .2

ين لم يؤالكوا املرأة احلائض ويعزتلونهاوج .3  .وُب خمالفة ايلهود اذلَّ

اع احلائض؛ ألن انلِب  .4  .استثناه بقوهل: "إال انلاكح" وقد دل ىلع ذلك أيضا: القرآن وإمجاع املسلمني -صىل اهلل عليه وسلم-ديلل ىلع حتريم مجي

رُّ منكرا -صىل اهلل عليه وسلم-فيه أن انلِب  .5  .ال يُقي

 .عند انتهاك حمارم اهلل تعاَل -صىل اهلل عليه وسلم- غضب انلِب .6

 .ُسكوت اتلَّابع عند غضب الَمتبُوع وعدم مراجعته هل باجلواب إن اكن الَغَضب للحق .7

ب إن اكن أهال هلا .8  . فيه ديلل ىلع مرشوعية الُمؤانسة والُمالطفة بعد الغضب ىلع من َغضي

 .للهدية -صىل اهلل عليه وسلم-قبول انلِب  .9

 .من ملك اهلدية جاز هل اتلرصف فيها مطلًقاأن  .10

 .وحسن أخالقه -صىل اهلل عليه وسلم-فيه كرم انلِب  .11

 املراجع:املصادر و

 بفقه اإلملام تسهيل. بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ن بلوغ املرام، تأيلف:  2006 _ ـه 1427لح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، صا: تأيلف املرام، بلوغ من األحاديث م. توضيح األحاكم مي

َسة،  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح  2003 - ـه 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي
م إرساء بنت عرفة. املنهاج  بلوغ املرام،

ُ
تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة1392رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
ه. عون املعبود رشح سنن أيب داود، تأيلف: حممد شمس احلق 1422املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

berkaitan dengan apa yang telah mereka berdua 

katakan, atau kemarahan beliau –shallallahu `alaihi wa 

sallam- kepada keduanya tidaklah berkelanjutan, akan 

tetapi kemarahan tersebut telah sirna darinya. Ini 

adalah bagian dari kemuliaan akhlak beliau Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam dan kelembutannya terhadap para 

sahabatnya. 
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العباد، نسخة ه. رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن 1415العظيم آبادي، انلارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: اثلانية، 
 .اإللكرتونية

   (10013) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < الصداق اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-اعمر بن ربيعة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بنعلني : تثنية نعل, وهو احلذاء •

 .من نفسك ومالك : بكرس الالم أي بدل نفسك ومالك أو مع وجود مالك •

 .فأجازه : حكم ِبوازه, أو أجاز بمعىن جعله نافذا •

 :فوائد احلديث
 .صحة جعل املهر أي َشء هل ثمن .1

 .جواز االكتفاء بالقليل من املهر ولو نعالن .2

أن امرأة من بِّن فزارة تزوجت ىلع نعلي، فقال 
أرضيت »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

قالت: نعم، قال: « من نفسك ومالك بنعلي؟
 فأجازه.

 

Dari Abdullah bin 'Āmir bin Rabī'ah dari 
bapaknya bahwa seorang wanita Bani 
Fazārah menikah dengan maskawin 
sepasang sandal. Lantas Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya, 

"Apakah engkau rida dirimu dan hartamu 
(diganti) dengan sepasang sandal?" Ia 

menjawab, "Ya." Ia (Amir) berkata, "Beliau 
pun membolehkannya". 

 :احلديث .578
عن عبد اهلل بن اعمر بن ربيعة، عن أبيه، أنَّ امرأًة 

-من بين َفَزاَرة تزوَّجْت ىلع نَعلنْي، فقال رسول اهلل 
كي ومالكي »: -صىل اهلل عليه وسلم ن نَفسي يتي مي رَضي

َ
أ

 قالت: نعم، قال: فأجازَه.« بينَعلنْي؟

** 

578. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Āmir bin Rabī'ah dari bapaknya 

bahwa seorang wanita Bani Fazārah menikah dengan 

maskawin sepasang sandal. Lantas Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya, "Apakah engkau 

rida dirimu dan hartamu (diganti) dengan sepasang 

sandal?" Ia menjawab, "Ya." Ia (Amir) berkata, "Beliau 

pun membolehkannya". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -ريض اهلل عنه-ذكر اعمر بن ربيعة 
أن صحابية من قبيلة بين فزارة اكن مهر زواجها 

إن  -مصىل اهلل عليه وسل-نعلني فقط, فسأهلا انلِب 
اكنت ترىض بهذا املهر, فلما أجابت باملوافقة صحح 

هذا انلاكح, وأنفذه،  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
ولكن احلديث ضعيف كما سبق، وإن اكن مضمونه 
صحيًحا للحديث املتفق عليه: )اتلمس ولو خاتًما 

 .من حديد(

** 

'Āmir bin Rabī'ah -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan dalam 

hadis ini bahwa seorang sahabat wanita dari kabilah 

Bani Fazārah memilki maskawin pernikahannya 

berupa sepasang sandal saja. Lantas Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bertanya kepadanya mengenai 

keridaannya terhadap maskawin tersebut. Ketika 

wanita itu menjawab sepakat, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menganggap pernikahan tersebut sah dan 

beliau pun meresmikannya. Hanya saja hadis ini lemah 

sebagaimana sudah dikemukakan, meskipun 

kandungannya sahih berdasarkan hadis Muttafaq 

'Alaih, "Carilah (maskawin) meskipun dengan cincin 

dari besi." 
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 .ق طعاًما أو متااًع, وأنه ال يلزم أن يكون نقًدا من ذهٍب أو فضةٍ جواز كون الصدا .3

أخرى ذكر املال ديلل ىلع أن املرأة ال تنفق من ماهلا إال بإذن زوجها, ال أن الزوج يملك ماهلا بزواجها، ولكن الصحيح ما دلت عليه أحاديث  .4
)املرأة الرشيدة يف املال هلا حق اتلرصف املطلق يف ماهلا، بتصدق أو ترصف مباح، كثرية أن هلا حق اتلرصف يف ماهلا، جاء يف فتاوى اللجنة ادلائمة: 

 .وال يتقيد ذلك بإذن زوج أو ويل لألدلة الكثرية ادلالة ىلع ذلك(

 .عدم اعتبار حتديد الصداق بنحو أربع دراهم أو عرشة .5

 املراجع:املصادر و

سنن ابن ماجه املؤلف: حتقيق: حممد فؤاد  - ـه  1395الطبعة: اثلانية،  سنن الرتمذي, حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب -
بلوغ املرام  -م  2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية 

ابلدُر اتلمام رشح  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -زيع، الرياض من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلو
كشف اللثام رشح عمدة األحاكم للسفاريين, حتقيق: نور  - ـه 1428بلوغ املرام للَمغرييب, حتقيق: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل 

مرقاة املفاتيح  -سبل السالم للصنعاِن، نرش: دار احلديث.  -ه.  1428الكويت، الطبعة: األوىل،  -الشؤون اإلسالمية ادلين طالب, وزارة األوقاف و
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاِن , املكتب اإلساليم  - ـه 1422رشح مشاكة املصابيح للقاري , دار الفكر، بريوت , الطبعة: األوىل، 

م إرساء - ـه 1405: اثلانية الطبعة
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

ن اجلوزي منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار اب-ه. 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1بنت عرفة، ط
اتلَّحبري إليَضاح َمَعاِن اتلَّيسري, حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين الصنعاِن املعروف كأسالفه - ـه 1431 ـهـ  1427الطبعة : األوىل ، 

د ُصبيْح بن َحَسن َحاّلق أبو مصعب, َمكتَبَُة الرُّشد، الرياض   .م 2012 - ـه 1433دية, الطبعة: األوىل، اململكة الَْعَربيَّة السعو -باألمري, حققه حمَمَّ
   (58108) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أن امرأة من جهينة أتت انلِب ويه حبىل من 
  الزنا

Seorang perempuan dari Juhainah datang 
kepada Nabi dalam keadaan hamil karena 

zina. 

 :احلديث .579
ًة : أنَّ -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن احلصني 

َ
اْمَرأ

 َّ ْن ُجَهيْنََة أتَت انلَِّبي َ  -صىل اهلل عليه وسلم-مي َويهي
نَا، َفَقالَْت: يَا رسول اهلل، أَصبُْت َحّداً  َن الزِّ ُحبىَْل مي

، َفَداَع رسوُل اهللي  َّ  -صىل اهلل عليه وسلم-فَأقيْمُه يلَعَ
َّها، فقاَل:  ْن إييَلَْها، فَإَذا وََضَعْت فَأتييني »َويلي « بيَها أْحسي

ْت  -صىل اهلل عليه وسلم-َفَفَعَل، فَأَمَر بها انلِبُّ  َفُشدَّ
َت، ُثمَّ َصىلَّ َعلَيَْها. يَاُبَها، ُثمَّ أَمَر بيَها َفرمُجي  َعلَيَْها ثي

** 

579. Hadis: 

Dari Imrān bin Ḥuṣain -raḍiyallāhu 'anhuma-, 

Bahwasanya ada seorang perempuan dari Juhainah 

datang menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam keadaan hamil karena zina. Lantas perempuan 

tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah 

melakukan pelanggaran hukum had, maka 

tegakkanlah hukum tersebut kepadaku!" Lantas 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memanggil 

walinya dan bersabda, "Berbuat baiklah kepadanya! 

Apabila ia telah melahirkan, bawalah ia kepadaku!" 

Walinya melakukan perintah tersebut. Setelah itu, Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan untuk 

membawa perempuan tersebut lalu ia diikat dengan 

pakaiannya. Selanjutnya beliau memerintahkan (untuk 

merajamnya). Perempuan itu pun dirajam lalu disalati". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن  -ريض اهلل عنهما-يف حديث عمران بن احلصني 
ويه  -صىل اهلل عليه وسلم-َل انلِب امرأة جاءت إ

حبىل من الزنا حامل، فقالت: يا رسول اهلل؛ إِن 
، تريد من الرسول  صىل اهلل -أصبت حداً، فأقمه يلعَّ

أن يقيم عليها احلد وهو: الرجم؛ ألنها  -عليه وسلم
ويلها،  -صىل اهلل عليه وسلم-حمصنة، فداع انلِب 

تين بها"، فقوهل: وقال هل: "أحسن إيلها، فإذا وضعت فأ
"أحسن إيلها"، أمره بذلك للخوف عليها منه ملا 
حلقهم من العار والغرية ىلع األعراض ،وحلوق العار 
بهم ما حيملهم ىلع أذاها، فأوىص بها حتذيراً من ذلك، 
وملزيد الرمحة بها؛ ألنها تابت، وحرض ىلع اإلحسان 
إيلها ملا يف قلوب انلاس من انلفرة من مثلها، 

-اعها الالكم املؤذي. فيجء بها إَل رسول اهلل وإسم
بعد أن وضعت احلمل، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم

أمرها أن تنتظر حىت تفطم الصِب، فلما فطمته 
جاءت، فأقام عليها احلد، وأمر أن تشد عليها ثيابها 
أي حتزم وتربط؛ ئلال تضطرب عند رمجها، فتبدو 

 .وصىل عليها سوءتها أي: عورتها، ثم أمر بها فرمجت،

** 

Dalam hadis Imrān bin Ḥuṣain -raḍiyallāhu 'anhu-, 

bahwasanya seorang perempuan dari Juhainah datang 

kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam keadaan hamil karena zina. Lantas perempuan 

tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah 

melakukan pelanggaran hukum had, maka 

tegakkanlah hukum tersebut kepadaku." Ia 

menginginkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menegakkan hukum kepadanya berupa rajam karena 

ia perempuan yang sudah nikah. Lantas Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memanggil walinya dan 

bersabda, "Berbuat baiklah kepadanya. Apabila ia 

telah melahirkan, bawalah ia kepadaku." Sabda beliau, 

"Berbuat baiklah kepadanya," beliau menyuruh hal itu 

karena mengkhawatirkan perempuan tersebut dari 

tindakan (pukulan) walinya karena ia telah 

menimpakan aib kepada mereka (keluarganya) dan 

cemburu terhadap kehormatan. Aib yang menimpa 

mereka akan mendorong mereka untuk menyakitinya, 

maka beliau berpesan (untuk menjaga) perempuan itu 

sebagai untuk mengantisipasi (tindakan tidak baik 

terhadapnya) dan agar lebih sayang kepadanya karena 

ia telah bertaubat. Beliau juga mengajak untuk berbuat 

baik kepada perempuan itu karena dalam hati manusia 

ada perasaan tidak terima kepada perempuan 

semacam ini dan suka memperdengarkan kata-kata 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < احلدود < حد الزنا اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو جُنَيد عمران بن حصني اْلزايع  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من جهينة : من قبيلة جهينة •

ا : أي فعلت ذنباً يوجب احلد، وهو الزنا •  .أصبت حدًّ

 .ويلها : قريبها اذلي ييل أمرها •

 .فشدت عليها ثيابها : مجعت أطرافها لتسترت؛ ئلال تنكشف أثناء رمجها •

 :فوائد احلديث
 .من خلق املؤمن اتلألم وانلدم إذا وقع منه اذلنب .1

 .جتب الصالة ىلع من مات حبداحلد يكفر اذلنب، و .2

 .حد الزنا ال يقام ىلع احلامل حىت تضع محلها .3

 املراجع:املصادر و

دار  بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل، دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافِع،
عة دمشق، الطب-بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-الكتاب العريب

ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428األوىل، 
ن ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلي 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة
   (5649) الرقم املوحد:

yang menyakitinya. Wali perempuan itu datang dengan 

membawanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- setelah ia melahirkan. Selanjutnya beliau 

menyuruh agar menunggu hingga ia menyapih 

bayinya. Setelah selesai menyapih bayinya, 

perempuan itu datang kembali lalu beliau menegakkan 

hukum had kepadanya dan beliau memerintahkan agar 

pakaiannya diikat, yakni diikat agar tidak meronta-ronta 

ketika dirajam sehingga auratnya terlihat. Beliau pun 

memerintahkan agar perempuan itu dirajam. Akhirnya, 

ia dirajam lalu disalati. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يَضْت : أصابتها االستحاضة واالستحاضة: استمرار خروج دم املرأة لك وقت أو أكرثه •  .اُْستُحي

ة؛ بل اكن يف أثناء ذ • نينَي : بيان ملدة االستحاضة، ولم يكن سؤاهلا بعد ُمِضي هذه املدَّ -لك وَيبْعد أن تبىق لك هذه املدة، ولم تسأل انلِب َسبَْع سي
 .ماذا تصنع -صىل اهلل عليه وسلم

َل : أي: عند انتهاء مدة حيضها • ْن َتْغتَسي
َ
 .أ

 .ليلُكِّ َصالٍة : أي صالة مفروضة •

 .الصالة : يف اللغة ادلاعء، ويف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم •

 :فوائد احلديث
 .جوب الغسل ىلع املستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضهاو .1

 .حرص الصحابة ىلع العلم والفقه يف ادلين .2

 .االستحاضة قد تنقطع وتربأ منها املرأة .3

أن أم حبيبة استحيضت سبع سني، فسألت 
عن ذلك؟  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 فأمرها أن تغتسل
 

Sesungguhnya Ummu Ḥabībah menderita 
istihadah selama tujuh tahun. Lantas ia 
bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengenai hal itu, Maka 
beliau menyuruhnya untuk mandi. 

(Aisyah) berkata, "Ia pun mandi setiap 
(mau) salat". 

 :احلديث .580
قالت: "إن أم حبيبة  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

يَضْت سبع سنني، فسألت رسول اهلل  صىل اهلل -اْستُحي
عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل، قالت:  -عليه وسلم

 فاكنت تغتسل للك صالة".

** 

580. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', 

"Sesungguhnya Ummu Ḥabībah menderita istihadah 

selama tujuh tahun. Lantas ia bertanya kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengenai hal 

itu. Beliau menyuruhnya untuk mandi. (Aisyah) berkata, 

"Ia pun mandi setiap (mau) salat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أم حبيبة حني  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انلِب 
سأتله عن ما يلزمها يف استحاضتها أن تغتسل، 
فاكنت تغتسل للك صالة، وقد اكنت استحيضت 
سبع سنني، واالستحاضة أمر اعرض قليل يف النساء، 
واألصل هو احليض اذلي يكون يف أيام معدودة يف 
الشهر وتصحبه عالمات يعرفها النساء. واكنت 

 .تغتسل للك صالة تطواًع منها

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh Ummu 

Ḥabībah untuk mandi saat dia bertanya kepada beliau 

mengenai apa yang harus dilakukan saat istihaḍah. Ia 

pun mandi setiap (mau) salat. Dia menderita istihadah 

tujuh tahun. 
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 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط
ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10: حممد صبيح بن حسن حالق، طفهارسه

مود ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حم1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عثيمني، ط
ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

قيق: حممد فؤاد ه. صحيح مسلم، حت1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3046) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
: ظناً منه أن الفجر قد طلع، ولعل هذا اكن يف أول اهلجرة قبل مرشوعية األذان األول وقبل تعيني ابن أم أن بالاًل أذن قبل طلوع الفجر : أي •

 .بليل، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر -صىّل اهلل عليه وسلّم-مكتوم مؤذناً؛ ألن بالاًل اكن يؤذن يف آخر أيامه 

أن ُيْعليَم انلاس بذلك، ئلال يزنعجوا  -صىل اهلل عليه وسلم-عاس ولم يتبني الفجر، فأمره أال إن العبد قد نام : أي: غفل عن الوقت بسبب انل •
 .-ريض اهلل عنه-من نومهم وسكونهم، واليصلوا قبل الوقت، والعبد: كناية عن بالل 

 .أال : يؤىت بها الستفتاح الالكم، ويراد بها  تنبيه السامع إَل ما يلىق إيله من الالكم •

 :فوائد احلديث
 .لصالة الصبح ال يصح إال بعد طلوع الفجرأن األذان  .1

 .ينبيغ للمؤذن أن يتحرى الوقت، وقد يقع منه اْلطأ مهما اجتهد، لكن إذا أخطأ فأذن قبل الوقت فعليه أن يعود فينبه انلاس إَل خطئه .2

 .جواز أذان األعىم برشط معرفته للوقت إما بنفسه أو بمساعدة غريه .3

 املراجع:املصادر و

ث أبو داود السجستاِن األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، السنن، أليب داود سليمان بن األشع
، مؤسسة غراس، الكويت، 1 ـه. صحيح وضعيف سنن أيب داود، لألبلاِن، ط1423لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اْلامسة 

فقه األحاديث من بلوغ املرام، للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن ه. تسهيل اإلملام ب1423
ه، دار ابن 1427، 1م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 2006ه/1427،  1بإخراجه: عبد السالم السليمان، ط 

-أن بالال أذن قبل طلوع الفجر، فأمره انلِب 
أن يرجع فينادي: أال إن  -صىل اهلل عليه وسلم

 العبد قد نام، أال إن العبد قد نام
 

Bilal pernah mengumandangkan azan 
sebelum terbit fajar. Lantas Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruhnya 
untuk kembali lalu berseru, "Ketahuilah 

bahwa seorang hamba sudah tidur (lupa). 
Ketahuilah bahwa seorang hamba sudah 

tidur (lupa)". 

 :احلديث .581
َن  -ريض اهلل عنهما-مر عن عبداهلل بن ع أن بالال أذَّ

قبل طلوع الفجر، فأمره انلِب صىل اهلل عليه وسلم 
أال إن العبد قد نام، أال إن العبد »أن يرجع فينادي: 

 «.قد نام

** 

581. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa 

Bilal pernah mengumandangkan azan sebelum terbit 

fajar. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyuruhnya untuk kembali lalu berseru, "Ketahuilah 

bahwa seorang hamba sudah tidur (lupa). Ketahuilah 

bahwa seorang hamba sudah tidur (lupa)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بني احلديث الرشيف أنه إذا أخطأ املؤذن يف وقت ي
األذان فالبد عليه أن يعلم انلاس خبطئه، ألن انلِب 

أمر بالاًل حني أخطأ أن  -صىل اهلل عليه وسلم-
 .ينادي يف انلاس أال إن العبد قد نام

** 

Hadis mulia ini menjelaskan bahwa apabila seorang 

muazin salah terkait waktu azan, hendaknya dia 

memberitahu kesalahannya kepada orang-orang. 

Sebab, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh 

Bilal ketika salah (azan) untuk berseru kepada orang-

orang, "Ketahuilah bahwa seorang hamba telah tidur 

(lupa)." 
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ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم، الطبعة اجلوزي. فتح 
 .ه1427األوىل 

   (10706) الرقم املوحد:
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: -صىل اهلل عليه وسلم-أن ت لْبيي ة  رسول اهلل 
، إن  َّْيك  َّْيك  ال َشيك لك ْل  ، ْل  َّْيك  َّْيك  اللَُّهمَّ ْل  ْل 

 احلمد وانلعمة لك وامللك، ال َشيك لك
 

Sesungguhnya (bacaan) talbiyah Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah, 

“Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laa 
syarika laka labbaik. Innal hamda wan 

ni’mata laka wal mulk laa syarika lak (Aku 
penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi 
panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, 
aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya 
segala puji, nikmat dan kerajaan bagi-Mu. 

Tidak ada sekutu bagi-Mu)”. 

 :احلديث .582
أن تَلْبييََة »: -ريض اهلل عنهما-ر عن عبد اهلل بن عم

: بَلَّيَْك امهلل بَلَّيَْك، -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
بليك ال رشيك لك بليك، إن احلمد وانلعمة لك 

قال: واكن عبد اهلل بن عمر «.  وامللك، ال رشيك لك
بَلَّيَْك بَلَّيَْك وََسْعَديَْك، واْلري بيديك، »يزيد فيها: 

ْغبَا  «.ُء إيلك والعملَوالرَّ

** 

582. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma, 

"Sesungguhnya (bacaan) talbiyah Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah, “Labbaik 

Allahumma labbaik. Labbaik laa syarika laka labbaik. 

Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syarika lak 

(Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi 

panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi 

panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan 

kerajaan bagi-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu).” Perawi 

(Nafi') berkata, “Labbaik, labbaik wa sa’daik wal khoiru 

biyadaik war roghbaa-u ilaika wal ‘amal (Aku penuhi 

panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi 

panggilan-Mu dengan senang hati. Segala kebaikan 

berada di tangan-Mu. Segala harapan dan amalan 

hanya untuk-Mu)”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن كيفية  -ريض اهلل عنهما-يبني عبد اهلل بن عمر 
يف احلج والعمرة:  -صىل اهلل عليه وسلم-تلبية انلِب 

بليك امهلل بليك، بليك ال رشيك لك بليك. فيه 
يف دعوته عباده إَل حج  -تعاَل-إعالن بإجابة اهلل 

، وإقبال عليه، بيته، إجابة بعد إجابة وإخالص هل
واعرتاف حبمده، ونعمه، وإفراد هل بذلك، وبملك 
مجيع املخلوقات ال رشيك هل يف ذلك لكه، واكن ابن 

يزيد مضمون هذه اتللبية؛  -ريض اهلل عنهما-عمر 
تأكيدا حيث يضيف إيلها تلبية مضمونها : بليك 
وسعديك، واْلري بيديك والرغباء إيلك والعمل، 

 .قصًدا وثوابًا -تعاَل-هلل فمنتىه العمل إَل ا

** 

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma memberitahu 

tatacara talbiyah Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam haji dan umrah, yaitu "Aku memenuhi 

panggian-Mu, ya Allah. Aku memenuhi panggian-Mu. 

Aku memenuhi panggian-Mu, tidak ada sekutu bagi-

Mu. Aku memenuhi panggian-Mu. Ini merupakan 

deklarasi hamba-Nya dengan merespon panggilan 

Allah -Ta'ālā- untuk melaksanakan haji ke rumah-Nya. 

Jawaban (respon) setelah jawaban dan keikhlasan 

untuk-Nya, menghadap kepada-Nya, mengakui pujian 

dan kenikmatan-Nya, dan meng-Esakan Allah dengan 

itu, serta kekuasaan-Nya terhadap seluruh makhluk. 

Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam semua itu. Ibnu 

Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma menambahkan isi (konten) 

talbiyah tersebut, yaitu, "Aku memenuhi panggilan-Mu 

dengan senang hati. Kebaikan ada di tangan-Nya, 

(harapan) pahala dan amal. Akhir perjalanan amal 

adalah kepada Allah -Ta'ālā- baik tujuan maupun 

pahala ganjaran. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 . ألمركتلبية : اتَلّلْبييَة اإلجابة، أي: ألِب أمرك بالفعل ونهيك بالرتك سمعاً وطاعة جلاللك وامتثااًل  •

 .احلمد : الوصف بالكمال مع املحبة واتلعظيم •

 .انلعمة : الفضل واإلحسان •

سعدك يف أمرك ونهيك وتصديق خربك إسعادا بعد إسعاد ومتابعة بعد متابعة وط •
ُ
اعة َسْعَديَْك : القول يف سعديك، اكلقول يف بليك بمعىن إِن أ

 .بعد طاعة

ْغبَاُء : قصد اثلواب •  .الرَّ

 .أن منتىه العمل إَل اهلل تعاَل قصًدا وثوابًاوالعمل : أي:  •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية اتللبية يف احلج والعمرة، وتأكدها فيه ألنها شعاره اْلاص، اكتلكبري شعار الصالة .1

 .مرشوعية اتللبية ىلع الصيغة الواردة يف احلديث .2

 .جواز الزيادة يف اتللبية بما يناسب .3

 .مةإثبات ما تضمنته هذه اتللبية من املعاِن العظي .4

 .استحباب رفع الصوت باتللبية، وهذا يف حق الرجل، أما املرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة .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
د زهري انلارص، ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حمم1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 .بريوت -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  - ـهصحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
   (4535) الرقم املوحد:
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صىل اهلل -أن ثمامة احلنيف أْس، فاكن انلِب 
يغدو إيله، فيقول: ما عندك يا  -عليه وسلم

ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن 
 تمن ىلع شاكر، وإن تُريد املال ُنْعطي منه ما شئت

 

Ṡumāmah Al-Hanafī pernah menjadi 
tawanan. Biasanya Nabi pagi-pagi sekali 

menghampirinya dan bersabda, "Apa yang 
engkau pikirkan wahai Ṡumāmah?" Ia 

menjawab, "Jika engkau membunuhku 
maka engkau membunuh orang yang 

memiliki darah; jika engkau memberikan 
(kebebasan) maka engkau memberi kepada 
orang yang pandai berterimakasih; dan jika 

engkau menghendaki tebusan maka kami 
akan memberimu sesukamu". 

 :احلديث .583
، أن ُثَماَمة احلَنَيفي -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

، فاكن انلِب  رسي
ُ
َيْغُدو إيله،  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

، فيقول: إن َتْقتُل َتْقتُل «ما عندك يا ُثَماَمة؟»فيقول: 
َذا َدم، وإن َتُمنَّ َتُمنَّ ىلع َشاكير، وإن تُريدَّ املال ُنْعطي 

ئَْت. واكن أصحاب  صىل اهلل عليه -انلِب منه ما شي
َداَء، ويقولون: ما نَصنع بَقتْل هذا؟  -وسلم بُّون الفي حُيي

يوًما، فأْسلَم،  -صىل اهلل عليه وسلم-فمرَّ عليه انلِب 
َمَره أن 

َ
فَحلَّه، وَبعث به إَل َحائيط أيبي طلَْحة، فأ

صىل -يغتسل فاَغتََسل، وصىلَّ ركعتني، فقال انلِب 
يُكملقد »: -اهلل عليه وسلم  «.َحُسن إسالم أخي

** 

583. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya 

Ṡumāmah Al-Hanafī pernah menjadi tawanan. 

Biasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pagi-pagi 

sekali menghampirinya dan bersabda, "Apa yang 

engkau pikirkan wahai Ṡumāmah?" Ia menjawab, "Jika 

engkau membunuhku maka engkau membunuh orang 

yang memiliki darah; jika engkau memberikan 

(kebebasan) maka engkau memberi kepada orang 

yang pandai berterimakasih; dan jika engkau 

menghendaki tebusan maka kami akan memberimu 

sesukamu." Para sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lebih menghendaki tebusan, sehingga mereka 

bertanya, "Apa yang bisa kita perbuat dengan 

membunuh orang ini?" Suatu hari Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lewat di depan Ṡumāmah dan ia 

masuk Islam, lalu ia dilepaskan dari ikatannya, 

kemudian beliau menyuruhnya ke kebun milik Abu 

Ṭalḥah dan memerintahkannya untuk mandi besar. 

Maka Ṡumāmah pun mandi, lalu salat dua rakaat. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sungguh baik keislaman saudara kalian ini". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -عن ُثَماَمة  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو هريرة 
، وُربط يف إحدى سواري املسجد، كما  -عنه رسي

ُ
أنه أ

صىل اهلل -يف بعض روايات احلديث،  فاكن انلِب 
، اكن يأِت إيله  -لمعليه وس رسي

ُ
َيْغُدو إيله بعد أن أ
كما يف الروايات -ويزوره، وكرر ذلك ثالثة أيام 

، ويف لك زيارة يسأهل: "ما عندك يا ُثَماَمة؟" -األخرى
أي: ماذا تَظن أِنِّ فاعل بيك؟ "فيقول: إن َتْقتُل َتْقتُل 
َذا َدم" أي: هناك من يطالب بدمه ويثأر هل، "وإن َتُمنَّ 

** 

Abu Hurairah mengabarkan tentang Ṡumāmah yang 

ditawan dan diikat di salah satu tiang masjid -

sebagaimana tertera dalam beberapa riwayat hadis-. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- senantiasa 

menyambanginya setelah ditawan. Beliau 

menyambanginya dan mengulanginya sampai tiga hari 

-sebagaimana terdapat dalam riwayat lain-. Setiap 

menemuinya, beliau bertanya, "Apa yang engkau 

pikirkan wahai Ṡumāmah?" Artinya, apa kira-kira 

menurutmu yang akan aku lakukan kepadamu?! 

Ṡumāmah menjawab, "Jika engkau membunuhku 

maka engkau membunuh orang yang memiliki darah." 
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م تَ  ُمنَّ ىلع َشاكير"، ويف رواية يف الصحيحني: "وإن ُتنْعي
ُتنْعيم ىلع شاكر"، واملعىن : إن ُتنْعم يلعَّ بالَعفو، فإن 
رام، ولن يَضيع معروفك عندي؛  يَم الكي الَعفو من شي
ألنك أْنَعْمَت ىلع كريم حيفظ اجلميل، وال يَنىَْس 

ُكنت تريد املعروف أبًدا.    "وإن تُريد املال" يعين: وإن 
ئَْت" أي:  املال مقابل إطالق رسايح، "ُنْعطي منه ما شي

صىل اهلل عليه -لك ما طلبت.  "واكن أصحاب انلِب 
َداَء، ويقولون: ما نَصنع بَقتيل هذا؟  -وسلم بُّون الفي حُيي

اكنوا حُيبون أن  -ريض اهلل عنهم-"يعين: أن الصحابة 
ْديَة ىلع  ْدية، سواء اكنت الفي مال مقابل يأخذوا الفي

ري من  ري من املسلمني مقابل أسي إطالقيه أو إطالق أسي
ري مسلم بكافر  الكفار؛ ألن املال أو ُمبادلة أسي
أفضل وفيه نفع للمسلمني، أما قتله فإنه أقَلُّ نفعا من 

يوما،  -صىل اهلل عليه وسلم-الفداء. "فمرَّ عليه انلِب 
 جاء فيها فأْسلَم، فَحلَّه"، وهذا يف املرة األخرية اليت

ريض اهلل -إَل ثَمامة  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
وسأهل عن حاهل اكلعادة : "ما عندك يا ثمامة؟"  -عنه

صىل اهلل -، فأطلقه -ريض اهلل عنه-بادر باإلسالم 
، ويف رواية يف الصحيحني: أَمر بإطالقه. -عليه وسلم

م "وَبَعث به إَل َحائيط أيبي طلَْحة": يعىن بعد أن أْسل
إَل بستان أليب  -صىل اهلل عليه وسلم-أرسله انلِب 

طلحة، اكن فيه ماء وْنل، كما يف رواية  أخرى: 
َمَره أن 

َ
"فاْنَطلق إَل َْنْل َقريب من املسجد". "فأ

يغتسل فاغتسل، وصىل ركعتني" أي: بعد أن أْسلَم 
أن يغتسل، فاغتسل؛  -صىل اهلل عليه وسلم-أمره 

وصىلَّ ركعتني،  - عليه وسلمصىل اهلل-امتثاال ألمره 
ر. واملرشوع هل الغسل هلذا احلديث،  بعد أن تَطهَّ
وأيضا ملا رواه أمحد والرتمذي "أنَّ قيس بن اعصم ملا 

أْن يغتسل"،  -صىل اهلل عليه وسلم-أسلم أمره انلَِّب 
صىل -قال الشيخ األبلاِن: إسناده صحيح. "فقال انلِب 

يُكم" برشَّ : لقد َحُسن إس-اهلل عليه وسلم الم أخي
أصحابه بإسالم ثمامة  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

ُسن إسالمه أيضاً، ولعله -ريض اهلل عنه- -، بل وحبي
صىل اهلل -أظهر شيئا مما َجعل انلِب  -ريض اهلل عنه

يثين ىلع تمسكه باإلسالم، وحيتمل أن  -عليه وسلم

Artinya, ada keluarga korban yang menuntut darahnya 

dan membalas dendamnya. "Jika engkau memberiku 

maaf (kebebasan) maka engkau memberi kepada 

orang yang pandai berterimakasih." Dalam riwayat 

saḥīḥain disebutkan: "jika engkau memberi 

kenikmatan, maka engkau memberikannya kepada 

orang yang pandai berterima kasih." Artinya, jika 

engkau memaafkan maka sesungguhnya itu adalah 

ciri-ciri pribadi yang mulia, dan kebaikanmu ini takkan 

sia-sia, karena engkau berbuat baik kepada orang 

yang mulia dan tidak melupakan kebaikan. "Jika 

engkau menginginkan harta", yakni jika engkau 

meminta harta sebagai imbalan melepaskanku, "maka 

aku akan memberimu apapun yang engkau mau." 

Artinya engkau akan mendapatkan apa yang engkau 

minta. Para sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

saat itu lebih mengutamakan tebusan, sehingga 

mereka sering bertanya, "Apa yang bisa dilakukan 

dengan membunuh tawanan ini?" Artinya, para 

sahabat -raḍiyallāhu 'anhm- lebih suka tawanan-

tawanan kafir itu ditebus, baik dengan harta benda atau 

dengan pertukaran tawanan kaum Muslimin, karena 

harta benda atau pertukaran tawanan itu lebih baik dan 

sangat terasa manfaatnya bagi pihak kaum Muslimin. 

Sementara membunuh tawanan jelas manfaatnya lebih 

sedikit dibanding dengan tebusan. Suatu hari Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menghampiri Ṡumāmah 

dan dia menyatakan masuk Islam, sehingga beliau 

melepaskan ikatannya. Pertemuan terakhir beliau 

dengan Ṡumāmah seperti biasa, beliau menanyakan 

kondisinya, "Apa yang kamu pikirkan wahai 

Ṡumāmah?" Namun Ṡumāmah langsung menyatakan 

keislamannya. Dan beliau pun melepaskan sendiri 

ikatannya. Dalam riwayat lain dalam 'Sahih Bukhari dan 

Muslim', "Maka beliau memerintahkan untuk 

melepaskan ikatannya." "Dan beliau menyuruhnya ke 

kebun Abu Ṭalḥah." Artinya, setelah Ṡumāmah 

menyatakan keislamannya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengutusnya ke kebun milik Abu Ṭalḥah yang 

di dalamnya terdapat air dan kurma, sebagaimana 

tertera dalam riwayat lain, "Maka Ṡumāmah menuju ke 

kebun kurma yang berada di dekat masjid." Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkannya untuk 

mandi besar, dan dia pun mandi, lalu salat dua rakaat." 

Artinya, setelah menyatakan keislamannya, Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruhnya mandi 

besar, maka ia pun mandi karena menuruti perintah 

beliau, kemudian ia salat dua rakaat. Disyariatkan 

mandi besar bagi seorang yang mualaf berdasarkan 

hadis ini dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .رواه عبد الرزاق، أصله متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو ه اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رسي : قُبض عليه، وأخذه أسرًيا يف احلَْرب •

ُ
 .أ

ري يف أول انلهار إَل الزوال •  .َيْغُدو : الَغدوة: السَّ

نَّة: انلِّْعَمة •  .َتُمّن : المي

ري • َداء : ما يُقدم من َمال، وحنوه؛ تَلْخلييص األسي  .الفي

ره •  .َحلَّه : أْطلَقه وحرَّ

َدار • يلي إذا اكن عليه َحائيط، وهو اجلي  .َحائيط : البُْستَان من انلَّخي

 :فوائد احلديث
نزل يف حال كْفره أو  .1

َ
ا، سواء أ  .لم يزُنلمرشوعية الُغسل عند إسالَم الاكفر، ولو مرتدًّ

ع لإلمام، فيترصف فيه حسب ما يراه أصلح للمسلمني، من حيث القتل أو غريه .2  .أن أْمر األسري يَرْجي

 .مع األرْسَى؛ ملا يف ذلك من اتلأيلف ىلع اإلسالم -صىل اهلل عليه وسلم-ُحسن تَعامله  .3

 .حبُسن إْسالمه -لسالمعليه الصالة وا-حيث إنه أْسلَم وشهد هل انلِب  -ريض اهلل عنه-فضيلة ُثَمامة  .4

 .يستحب للاكفر إذا أسلم أن يصيل ركعتني، بعد رفع َحَدثيه .5

 .أن الُغسل ليس رَشطا لصحة اإلسالم، بل وال من واجباته؛ ألنه ثُمامة أْسلَم أوال ثم اغتسل .6

رسعة بديهته، فإن ثمامة يف جوابه ورجاحة عقله، وفصاحته وبالغته العظيمة، اليت جتلت يف جوابه احلارض، و -ريض اهلل عنه-ذاكء ثمامة  .7
 .الشايف الاكيف قد أحاط باملوضوع من أطرافه، وأجاب عن لك ما يتوقع السؤال عنه يف لكمات قصرية

 .فائدة العفو عند املقدرة، فهو أقرب طريق إَل قلوب الرجال .8

 .جواز مكث الاكفر باملسجد .9

 املراجع:املصادر و

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

بريوت،  -اهلند، املكتب اإلساليم  -حتقيق : حبيب الرمحن األعظيم، انلارش: املجلس العليم الصنعاِن، ايلماِن احلمريي نافع بن همام بن الرزاق
اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه، حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: دار  1403الطبعة: اثلانية، 

م معجم اللغة العربية املعارصة، تأيلف: د/ أمحد خمتار عبد احلميد عمر. بمساعدة فريق  2003 - ـه 1424ىل، با وزير للنرش واتلوزيع،  الطبعة: األو

 صىل اهلل-نلبيِّه  -تعاَل-يكون ذلك وحيًا من اهلل 
 .-عليه وسلم

Tirmiżi, "Sesungguhnya Qais bin 'Āṣim saat 

menyatakan keislamannya, maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruhnya untuk mandi 

besar." Asy-Syaikh Al-Albāni menyatakan bahwa 

sanad hadis ini sahih. "Setelah itu Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Sungguh baik keislaman 

saudara kalian ini." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberi kabar gembira kepada para sahabat atas 

keislaman Ṡumāmah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahkan 

beliau memuji keislamannya. Kemungkinan besar 

Ṡumāmah -raḍiyallāhu 'anhu- menunjukkan sikap yang 

membuat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

kagum akan kukuhnya keislamannya. Dan mungkin 

juga itu merupakan wahyu dari Allah untuk beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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م مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار، تأيلف: عياض بن موَس بن عياض السبيت، أبو  2008 - ـه 1429عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 
العتيقة ودار الرتاث.   تاج العروس من جواهر القاموس، تأيلف: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق، امللّقب بمرتىض، الفضل ، دار النرش: املكتبة 

بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، انلارش: دار اهلداية. املعجم الوسيط، تأيلف : جممع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطىف، أمحد الزيات ،  الزَّ
ارش: لقادر ، حممد انلجار، انلارش: دار ادلعوة انلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلحامد عبد ا

حيىي  حممود حممد الطنايح املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -املكتبة العلمية 
 ـهاملجموع رشح املهذب )مع تكملة السبيك واملطيِع( تأيلف: حميي ادلين  1392بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ، انلارش: مكتبة حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار الفكر. توضيح األحاكم مي
َسة،  م  رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة  2003 - ـه 1423األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي

 .ه 1410اإللكرتونية. منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم ، انلارش: مكتبة دار ابليان ، اعم النرش: 
   (10037) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

ْسلَ  اتلخريج:
َ
ّ بَُريَْدة بن احلَُصيب األ   -ريض اهلل عنه-يمي

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نََشَد : سأل برفع صوت لطلب ضاتله اليت َفَقَدها •

 .َداَع إَل : َتَعرَّف ىلع •

 .ملا بُنييَْت هل : من الصالة واذلكر وتعلم العلم •

د  يف املسجد فقال: من د َع  إَل  أن رُجال ن ش 
صىل اهلل عليه -اْل م ل األْحر؟ فقال رسول اهلل 

؛ إنما بُنيي تي املساجد ملا بُنيي ْت -وسلم ْدت  : ال وج 
 هل

 

Bahwa ada seseorang yang mencari barang 
yang hilang di masjid. Ia berkata, 

"Siapakah yang dapat menunjukkanku 
kepada unta merah?" Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Semoga 
engkau tidak menemukannya. 

Sesungguhnya masjid itu dibangun hanya 
untuk tujuannya ia dibangun (ibadah)". 

 :احلديث .584
: أن رُجال نََشَد يف املسجد -عنه ريض اهلل-عن بُريدة 

-فقال: من َداَع إَل اجلََمل األمحر؟ فقال رسول اهلل 
ال وَجْدَت؛ إنما بُنييَتي »: -صىل اهلل عليه وسلم

 «.املساجد ملا بُنييَْت هل

** 

584. Hadis: 

Dari Buraidah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ada 

seseorang yang mencari barang yang hilang di masjid. 

Ia berkata, "Siapakah yang dapat menunjukkanku 

kepada unta merah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam bersabda, "Semoga engkau tidak 

menemukannya. Sesungguhnya masjid itu dibangun 

hanya untuk tujuannya ia dibangun (ibadah)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث أن انلِب  -ريض اهلل عنه-خيرب بريدة 
سمع رجاًل يقول : "من َداع  -صىل اهلل عليه وسلم-

إَل اجلمل األمحر" ينشد مجله األمحر وأن من عرفه 
فليخرب عنه. "ال وَجْدَت" أي: ال رده اهلل عليك كما 

الرواية األخرى. "إنما بُنييَتي املساجد ملا بُنييَْت هل"  يف
ثم بني هل سبب ادلاعء عليه، وهو : أن بيوت اهلل تعاَل 
لم تنب ألمور ادلنيا من إنشاد الضوال وابليع والرشاء، 

وطلب  -عز وجل-بل بنيت للصالة وذكر اهلل 
 .اآلخرة

** 

Dalam Hadis ini, Buraidah -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mendengar seorang lelaki berkata, 

"Siapakah yang dapat menunjukkanku kepada unta 

merah?" Orang itu mencari untanya yang berwarna 

merah dan mengatakan bahwa siapa yang 

mengetahuinya, hendaknya ia memberitahunya. 

"Semoga engkau tidak menemukannya." Yakni, 

semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Hal 

ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain. 

"Sesungguhnya masjid itu dibangun hanya untuk 

tujuannya ia dibangun (ibadah)." Selanjutnya beliau 

menjelaskan sebab mendoakan keburukan untuk 

orang itu, yaitu bahwa rumah-rumah Allah ini tidak 

dibangun untuk urusan-urusan dunia, berupa 

pengumuman barang-barang yang hilang dan jual-beli, 

tetapi rumah-rumah Allah itu dibangun untuk shalat, 

zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan mencari akhirat. 
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 :فوائد احلديث
 .انليه عن إنشاد الضالة يف املسجد .1

 .إنكار املنكر يف املسجد .2

 .ادلاعء ىلع من أنَْشَد َضاتله يف املسجد .3

 .يستحب اإلكثار يف املسجد من ذكر اهلل تعاَل، والتسبيح، واتلهليل، واتلحميد، واتلكبري وغريها من األذاكر .4

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجع  من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلالِل، انلارش: دار ابن اجلوزي ،  1430عمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: محد بن نارص بن ال

ث م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتا1997 -ه 1418سنة النرش:  
 ه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –العريب 

   (8949) الرقم املوحد:
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ةي من باب اكن  ُُمع  أن رجاًل دخل املسجد يوم اْلْ
اءي ورسول اهلل َنو دار الْق   صىل اهلل عليه -ض 

ُْطُب  -وسلم  قائم خي 
 

Seorang laki-laki masuk ke masjid pada 
hari Jumat seseorang melalui pintu yang 

menghadap ke arah Dār Al-Qaḍā`, 
sementara Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa 

sallam- sedang berkhutbah. 

 :احلديث .585
أن رجال دخل » -عنه ريض اهلل-عن أنس بن مالك 

 ، املسجد يوم اجْلُُمَعةي من باب اكن حنو دار الَْقَضاءي
قائم خَيُْطُب،  -صىل اهلل عليه وسلم-ورسول اهلل 

قائًما، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-فَاْستَْقبََل رسول اهلل 
بُُل  قال: يا رسول اهلل، َهلََكتي األموال، واْنَقَطَعتي السُّ

يثَُنا، قال: فرفع رسول اهلل فَاْدُع اهلل تعاَل يُ  صىل -غي
ثْنَا ، اللَُّهمَّ  -اهلل عليه وسلم غي

َ
يديه ثم قال: اللَُّهمَّ أ

ثْنَا. قال أنس: فال واهلل ما نرى يف  غي
َ
ثْنَا ، اللَُّهمَّ أ غي

َ
أ

السماء من سحاب وال قَزََعٍة ، وما بيننا وبني َسلٍْع من 
ة  مثل بيت وال دار. قال: فطلعت من ورائه َسَحابَ 

ْمَطَرْت. 
َ
َطْت السماء انْترََشَْت ُثمَّ أ . فلما تَوَسَّ ْسي الرتُّ

قال: فال واهلل ما رأينا الشمس َسبْتاً. قال: ثم دخل 
، ورسول اهلل  رجل من ذلك ابلاب يف اجْلُُمَعةي الُْمْقبيلَةي

قائم خَيُْطُب انلاس، َفاْستَْقبَلَُه  -صىل اهلل عليه وسلم-
ْمَواُل َواْنَقَطَعْت  قائًما، فقال: يا

َ
رسول اهلل، َهلََكْت األ

َكَها عنَّا، قال: فرفع رسول  بُُل، فادع اهلل أن ُيْمسي السُّ
يديه ثم قال: اللَُّهمَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

َرابي َوُبُطوني  َحَوايَلْنَا َوال َعلَيْنَا, اللَُّهمَّ ىلع اآلاَكمي َوالظِّ
يَةي َوَمنَابيتي  وْدي

َ
قْلََعْت، وخرجنا األ

َ
َجر. قال: فَأ الشَّ

قال رشيك: فسألت أنس بن «.  نميش يف الشمس
 مالك: أهو الرجل األول قال: ال أدري.

** 

585. Hadis: 

Dari Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya 

seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat 

seseorang melalui pintu yang menghadap ke arah Dār 

Al-Qaḍā`, sementara Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa 

sallam- sedang berkhutbah. Lalu dia ke arah 

menghadap Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 

sambil berdiri, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, harta-

harta kami telah binasa, dan perjalanan tak bisa 

dilakukan, maka berdoalah kepada Allah -Ta'ālā- agar 

menurunkan hujan untuk kami." Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam- mengangkat kedua 

tangannya dan berdoa, “Ya Allah, turunkanlah hujan 

pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya 

Allah, turunkanlah hujan pada kami.” Anas berkata, 

“Demi Allah, sebelumnya kami tidak melihat awan dan 

mendung di langit, padahal tiada satu rumah pun yang 

menghalangi antara tempat kami dengan gunung Sala’. 

Mendadak di balik gunung muncul awan tebal sebesar 

perisai. Ketika awan itu berada di tengah-tengah langit 

maka dengan cepat menyebar dan langsung turun 

hujan. Demi Allah, kami pun tidak lagi melihat matahari 

selama seminggu.” Anas melanjutkan, “Pada Jumat 

berikutnya laki laki itu masuk masjid lewat pintu yang 

sama saat Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 

berdiri sambil berkhutbah. Maka laki-laki itu 

menghadap Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 

dan berkata, “Wahai Rasulullah, harta-harta kami telah 

binasa, dan perjalanan serba tak bisa dilakukan, maka 

berdoalah kepada Allah -Ta'ālā- untuk menghentikan 

hujan ini.” Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- pun 

berdoa, “Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar tempat 

kami dan jangan turunkan sebagai bencana untuk 

kami. Ya Allah, pindahkanlah ia ke gunung-gunung, 

bukit-bukit, jurang-jurang dan tempat-tempat 

tumbuhnya pepohonan”. Anas berkata, “Seketika itu 

hujan berhenti. Kami pun keluar dari masjid dan 

langsung berjalan di bawah terik matahari.” Syuraik 

berkata, “Aku bertanya kepada Anas bin Malik, ‘Apakah 

laki-laki (yang minta hujan dihentikan) itu adalah laki 

laki yang (minta turun hujan) dulu?’ Anas menjawab, 

“Aku tidak tahu”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة االستسقاء اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سميت بذلك ألنها بيعت يف قضاء دينه بعد وفاته، غريب املسجد -ريض اهلل عنه-دار الَْقَضاءي : دار عمر بن اْلطاب  •

قائًما خيطب يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
-معة، ودخل رجل، فاستقبل انلِب مسجده يوم اجل

صىل اهلل -ثم نادى رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم
مبيناً هل ما فيهم من الشدة والضيق،  -عليه وسلم

حيث هلكت احليوانات من عدم الألك، وانقطعت 
الطرق، فهزلت اإلبل اليت نسافر وحنمل عليها، 
بسبب احنباس املطر وجفاف األرض، وطلب منه 

صىل اهلل -هلم بتفريج هذه الكربة، فرفع انلِب ادلاعء 
ثْنَا" ثالث مرات،  -عليه وسلم غي

َ
يديه ثم قال: "امهلل أ

كعادته يف ادلاعء، واتلفهيم يف األمر املهم. ومع أنهم 
لم يروا يف تلك الساعة يف السماء من سحاب وال 

صىل اهلل عليه -ضباب إال أنه يف أثر داعء املصطىف 
وراء جبل "َسلْع" قطعة صغرية، ، طلعت من -وسلم

َماَء توسعت  َطْت السَّ فأخذت ترتفع. فلما وَسَّ
وانْترََشَْت، ثم أمطرت، ودام املطر عليهم سبعة أيام. 
حىت إذا اكنت اجلمعة اثلانية، دخل رجل، ورسول اهلل 

 -قائم خيطب انلاس، فقال -صىل اهلل عليه وسلم-
ات يف أماكنها مبيناً أن دوام األمطار، َحبَس احليوان

يْع حىت جاعت، وحبس انلاس عن الَضب  عن الرَّ
يف األرض واذلهاب واإلياب يف طلب الرزق، فادع 
اهلل أن يمسكها عنا. فرفع يديه ثم قال ما معناه: امهلل 
اجعل املطر حول املدينة ال عليها، ئلال يَض بانلاس 
يف معاشهم، وتسري بهائمهم إَل مراعيها، ويلكون 

املطر يف األمكنة اليت ينفعها نزوهل، من نزول هذا 
اجلبال، والروايب، واألودية، واملرايع. وأقلعت السماء 
عن املطر فخرجوا من املسجد يمشون، وليس عليهم 

 .مطر

** 

Saat Nabi -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- berkhutbah di 

dalam masjid pada hari Jumat mendadak seorang laki-

laki masuk masjid menuju Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi 

wa sallam- lantas ia memanggil Rasulullah -ṣallallāhu 

'alahi wa sallam- untuk menjelaskan keadaan mereka 

yang serba susah, di mana binatang ternak banyak 

yang mati karena tidak adanya pakan yang tumbuh dan 

perjalanan pun tidak bisa dilakukan karena unta-unta 

yang digunakan untuk melakukan perjalanan dan 

membawa barang-barang sudah kurus lantaran hujan 

tidak turun dan bumi kering. Dia lalu minta didoakan 

agar Allah menghilangkan kesusahan ini. Maka Nabi -

ṣallallāhu 'alahi wa sallam- mengangkat kedua 

tangannya dan berdoa, “Ya Allah, turunkanlah hujan 

kepada kami.” sebanyak tiga kali, seperti jumlah doa 

yang biasa beliau panjatkan dan ketika menjelaskan 

persoalan penting. Meskipun saat itu mereka tidak 

melihat awan dan mendung di langit, tetapi setelah doa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- muncul awan 

tebal yang kecil dari balik bukit Sala’. Lalu awan itu 

beranjak naik. Saat awan tebal itu berada di tengah-

tengah langit maka awan itu meluas dan menutup 

langit. Kemudian turunlah hujan yang tak henti-henti 

selama tujuh hari. Pada Jumat berikutnya, seorang 

laki-laki masuk masjid saat Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi 

wa sallam- berkhutbah. Laki-laki itu mengadukan hujan 

yang tak kunjung berhenti sehingga menghalangi 

hewan ternak untuk keluar dari kandangnya mencari 

pakannya sehingga kelaparan dan orang orang tidak 

bisa bekerja untuk mengais rezeki. Maka berdoalah 

kepada Allah agar menghentikan hujan. Maka beliau 

mengangkat kedua tangannya dan berdoa, “Ya Allah. 

Turunkanlah hujan di sekitar Madinah agar tidak 

membahayakan kehidupan penduduknya, dan agar 

hewan ternak mereka bisa digembalakan lagi. 

Turunkanlah ia di tempat-tempat yang bermanfaat; 

gunung-gunung, jurang-jurang dan padang 

rerumputan.” Seketika itu hujan berhenti, sehingga 

orang-orang tidak kehujanan saat keluar dari masjid. 
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 .فاستقبل رسوَل اهلل : صار الرجُل مقاباًل هل •

 .هلكت : تلفت •

 .األموال : املواَش •

بُُل : توقف السري يف الطرق لضعف االبل أو قلتها بسبب القحط •  .اْنَقَطَعْت السُّ

يثُنَا : يزيل شدتنا بإنزال املطر علينا •  .يُغي

 .اللَُّهمَّ : يا اهلل •

 .قَزََعة : يه القطعة الرقيقة من السحاب •

 . العمرانَسلْع : جبل قرب املدينة، وهو يف اجلهة الغربية الشمايلة منها، وقد دخل اآلن يف •

 .بيت وال دار : ابليت املزنل الصغري يكون من الشعر ومن غريه، وادلار املزنل الكبري وال يكون من الشعر •

ْس : صفيحة مستديرة من حديد، يتَُّقوَن بها يف احلرب رضَب السيوف •  .الرتُّ

َماَء : صارت يف وسطها • َطت السَّ  .تَوَسَّ

 .عضهسبتًا : أسبواًع، من باب تسمية اليشء بب •

َكَها : يمنعها •  .ُيْمسي

 .َحَوايَلْنَا : اجعلها حوايلنا، وحوايلنا: حونلا قريبا منا •

َراب الروايب واجلبال الصغار، ومفردها َظريب • َراب : اآلاكم اتللول املرتفعة من األرض، ومفردها أكمة، والظِّ  .اآلاَكمي َوالظِّ

عاب • يَة : جماري السيول يف الشِّ وْدي
َ
 .ُبُطوني األ

َجري : أمكنة نباتهاَمنَ  •  .ابيتي الشَّ

قْلََعْت : توقفت عن املطر •
َ
 .أ

ر املدِن أحد رواة احلديث •  .رشيك : هو أبو عبد اهلل بن ايب نَمي

 :فوائد احلديث
 .-تعاَل-أن فعل األسباب لطلب الرزق، من ادلاعء، والَضب يف األرض، ال ينايف اتلولك ىلع اهلل  .1

 .استحباب ادلاعء بهذا ادلاعء انلبوي لطلب الغيث .2

عند الَضر باملطر، وخص بقاء املطر ىلع اآلاكم والظراب وبطون األودية ألنها أوفق للزراعة  -طلب الصحو وتوقف املطر-جواز االستصحاء  .3
 .والريع

ن يظن فيهم الصالح واتلىق من األحياء احلارضين، وهذا اتلوسل اجلائز، أما اتلوسل ِباه أحد من املخلوقني، حياً  .4  أو ميتاً، جواز طلب ادلاعء ممَّ
 فهذا ال جيوز، ألنه من وسائل الرشك

 .مرشوعية اإلحلاح يف ادلاعء .5

 .جواز تكليم اْلطيب يوم اجلمعة للحاجة .6

 .ظهور قدرة اهلل ابلاهرة يف إنزال املطر وإمساكه .7

 .حكمة انلِب صىل اهلل عليه وسلم بادلاعء بإمساك املطر عما فيه رضر دون ما ال رضر فيه .8

 .ئماً مرشوعية اْلطبة قا .9

 .مرشوعية االستسقاء يف اْلطبة .10

 .رفع ايلدين يف ادلاعء، ألن فيه معىن االفتقار، وحترِّي معىن اإلعطاء فيهما، وقد أمجع العلماء ىلع رفعهما يف هذا املوقف .11

 .ر ويف رفعهوكراماته، ادلالة ىلع نبوته، فقد استجيب داعؤه يف احلال، يف جلب املط -صىل اهلل عليه وسلم-آية من آيات انلِب  .12

 املراجع:املصادر و

طبعة -م . تنبيه األفهام للعثيمني  2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 
 -طبعة دار الفكر-عيل األنصاري . اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسما1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -مكتبة الصحابة اإلمارات 

أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -.     صحيح ابلخاري 1381األوىل -دمشق 
 تأسيس. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ه. صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة -

 .األوىل الطبعة- مرص -القاهرة -املنهاج دار -انلجيم حيىي بن أمحد- األحاكم
   (3174) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أقسام اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه النساِئ وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-اب ابلجيل األمحِّس طارق بن شه اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .و خشب، وقيل: ال خيتص ِبدل وخشب. واملراد: أنه أراد السفرالَغْرُز : وهو راكب اجلمل إذا اكن من جدل أ •

فَضل؟ي : أي: أكرث ثوابا •
َ
َهادي أ  .أي اجلي

 .ُسلَْطاٍن َجائير : رئيس ظالم •

َهادي : بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا •  .اجلي

 :فوائد احلديث
 .اجلهاد مراتب .1

 .ر من اجلهاداألمر باملعروف وانليه عن املنك .2

 .نصح احلاكم من أعظم اجلهاد .3

وقد  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجال سأل انلِب 
د أفضل؟ قال: وضع رجله يف الغرز: أي اْلها

 لكمة حق عند سلطان جائر
 

Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya 
kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

padahal dia sudah meletakkan kakinya 
pada pelana, "Jihad apakah yang paling 

utama?" Beliau menjawab, "Mengucapkan 
kebenaran di hadapan penguasa yang 

zalim". 

 :احلديث .586
ريض اهلل -عن طارق بن شهاب ابلجيل األمحِّس 

وقد  -صىل اهلل عليه وسلم-أّن رُجاًل سأل انلِب  -عنه
يُّ اجلهاد أفضل؟ قال: 

َ
: أ لَكيَمُة »وَضع ريجله يف الَغْرزي
ند ُسلَطان َجائيرٍ   «.َحقًّ عي

** 

586. Hadis: 

Dari Ṭāriq bin Syihāb Al-Bujali al-Ahmasi -raḍiyallāhu 

'anhu- "Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- padahal dia 

sudah meletakkan kakinya pada pelana, "Jihad apakah 

yang paling utama?" Beliau menjawab, "Mengucapkan 

kebenaran di hadapan penguasa yang zalim". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وقد تهيأ  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انلِب 
صىل اهلل -للسفر: أي اجلهاد أكرث ثوابا؟ فأخربه انلِب 

عن أفضل اجلهاد، وهو أن يأمر سلطانًا  -عليه وسلم
ظالًما باملعروف، أو أن ينهاه عن املنكر، فاجلهاد ليس 
مقترًصا ىلع القتال للكفار، بل هل مراتب، واملذكور 

ا؛ ألنه مظنة القتل أو احلبس بسبب جور أكرثها ثوابً 
 .السلطان، ولقلة من يتصدى ذللك

** 

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- padahal dia sudah bersiap-siap untuk 

melakukan safar. "Jihad apa yang paling banyak 

pahalanya?" Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahunya tentang jihad yang paling utama, yaitu 

menyuruh yang maruf kepada penguasa yang zalim 

atau melarangnya dari kemungkaran. Jihad tidak 

hanya terbatas berperang melawan orang-orang kafir, 

tetapi jihad itu memiliki beberapa tingkatan. Yang 

disebutkan di sini adalah jihad yang banyak pahalanya, 

karena hal itu sangat berpotensi untuk terjadinya 

pembunuhan atau penahanan disebabkan kezaliman 

penguasa dan sedikitnya orang yang berani 

melakukannya. 
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 جواز مواجهة احلاكم الظالم عند ظلمه وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر، وينبيغ الرتفق بانلصح واتللطف باملوعظة؛ لعله يتذكر أو خيىش، .4
 .واألصل أن يكون ذلك رسا إال إذا تعذر أو اكن املنكر ظاهًرا

دل ىلع كمال يقني فاعله، وقوة إيمانه، حيث تكلم باحلق عند هذا السلطان اجلائر، ولم خيف من بطشه إنما اكن ذلك أفضل اجلهاد؛ ألنه ي .5
 .بل باع نفسه وقدم أمر اهلل وحقه ىلع حق نفسه، ويف هذا خماطرة أشد من خماطرة املقاتل يف ساحة املعركة

 .الرتفُّق بانلصح .6

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415ِل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلال
م.  ديلل الفاحلني لطرق 2002ه، 1423العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

ه. رياض الصاحلني من 1425ري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة رياض الصاحلني، حممد يلع بن ابلك
ه. سلسلة األحاديث 1428الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

هـ. 1422وائدها، حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل ملكتبة املعارف، الصحيحة وَشء من فقهها وف
ه. رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح 1428، 1422الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، 1426الوطن، الرياض، الطبعة:  العثيمني، دار
ه. املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النساِئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، 1430الطبعة: األوىل 

ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِن، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، 1406الطبعة: اثلانية حلب، 
، ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني1421حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 

 .ه1407مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  
   (3485) الرقم املوحد:
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 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الرهن اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يهودي : نسبة إَل يهود، واسم هذا ايلهودي أبو الشحم •

 .رهنه : من الرهن،وهو جعل عني هلا قيمة عند من يطالب بادلين فإذا تعذر سداد ادلين يبيعها ويأخذ حقه •

 .دراع : بكرس ادلال: آلة يتىق بها السالح •

 :فوائد احلديث
 .جواز الرهن مع ثبوته يف الكتاب العزيز أيضاً  .1

، وأنها ليست من الركون إيلهم املنيه عنه. قال الصنعاِن : وهو معلوم من ادلين رضورة، فإنه صىل اهلل عليه وسلم جواز معاملة الكفار .2
 .وأصحابه أقاموا بمكة ثالث عرشة سنة يعاملون املرشكني، وأقام يف املدينة عرًشا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب ويزنلون أسواقهم

 .م، ما لم يعلم أن عني املتعامل به حرامجواز معاملة َمْن أكرث ماهل حرا .3

ليس يف احلديث ديلل ىلع جواز بيع السالح ىلع الكفار، ألن ادلرع ليس من السالح وألن الرهن ليس بيعا أيضاً، وألن اذلي رهن عنده  .4
طوة أو خيانة. فإن إاعنة الكفار واألعداء انلِب صىل اهلل عليه وسلم درعه، يف حساب املستأمنني اذلين حتت احلماية واحلراسة، فال خُيْىَش منهم س

 .باألسلحة، حمرمة وخيانة كربى

 .ما اكن عليه انلِب صىل اهلل عليه وسلم من الزهد، رغبة فيما عند اهلل وكرما، فاَل يََدع مااًل يقر عنده .5

 .أو ثالثون صااعً من شعري تسمية الشعري بالطعام، خالفاً ملن قرص التسمية ىلع احلنطة فقد ثبت من بعض الطرق، أنه عرشون .6

 .جواز الرهن يف احلَض .7

 .جواز الرشاء باثلمن املؤخر قبل قبضه، ألن الرهن إنما حيتاج إيله حيث ال يتأىت اإلقباض يف احلال اغبلا .8

اشَتى  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
   من حديدمن يهودي طعاما، ورهنه درَع

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
membeli makanan dari seorang Yahudi dan 

menggadaikan baju besi (milik beliau) 

 :احلديث .587
أن  -ريض اهلل عنهما-عن اعئشة بنت أيب بكر

صىل اهلل عليه وسلم اشرتى من يهودي -رسول اهلل 
راًْع من حديد  .طعاما، ورهنه دي

** 

587. Hadis: 

Dari Aisyah binti Abi Bakar -raḍiyallāhu 'anhuma-, 

bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membeli makanan dari seorang Yahudi dan 

menggadaikan baju besi (milik beliau). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

نلِب صىل اهلل عليه وسلم من يهودي طعاماً اشرتى ا
من شعري، ورهنه ما هو حمتاج إيله للجهاد يف سبيل 
اهلل، وإعالء لكمته، وهو درعه اذلي يلبسه يف 

من سالح العدو،  -بعد اهلل تعاَل-احلروب، وقاية 
 .وكيدهم

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membeli 

makanan gandum dari orang Yahudi dan 

menggadaikan sesuatu yang dia butuhkan untuk 

berjihad di jalan Allah dan meninggikan kalimat-Nya, 

yaitu baju besi yang biasa beliau pakai dalam berbagai 

peperangan, sebagai pelindung -setelah Allah Ta'ālā- 

dari senjata musuh dan tipu daya mereka. 
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 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422ىل، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األو-صحيح ابلخاري 
اإلملام برشح عمدة األحاكم  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

حتقيق حممد صبيح حسن -لبسامعبد اهلل ا-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حالق

   (5881) الرقم املوحد:
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أىت مىن،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
فأىت اْلمرة فرماها، ثم أىت مزنهل بمىن وَنر، ثم 

ل للحالق: خذ، وأشار إَل جانبه األيمن، ثم قا
 األيَّس، ثم جعل يعطيه انلاس.

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
datang ke Mina lalu menuju jamrah 

kemudian melemparnya. Setelah itu beliau 
menuju tempat tinggalnya di Mina dan 

menyembelih hewan kurban. Selanjutnya 
beliau bersabda kepada tukang cukur, 
"Cukurlah," sambil memberi isyarat ke 

kepala beliau bagian kanan lalu bagian kiri. 
Setelah itu beliau memberikan rambutnya 

kepada orang-orang. 

 :احلديث .588
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ىَن  -صىل اهلل عليه وسلم ، فأىت اجلَْمَرَة فرماها، أىت مي
ىَن وحنر، ثم قال للحالق:  وأشار « ُخذْ »ثم أىت مزنهل بمي

إَل جانبه األيمن، ثم األيرس، ثم جعل يعطيه انلاَس.  
ويف رواية: ملا رىم اجلَْمَرَة، وحنر نُُسَكُه وحلق، ناول 
ُه األيمن فحلقه، ثم داع أبا طلحة  قَّ احلالق شي

فأعطاه إياه، ثم ناوهل  -ريض اهلل عنه-األنصاري 
، فقال:  يرَْسَ

َ
َقّ األ ، فحلقه فأعطاه أبا «اْحليْق »الشِّ

ْمُه بني انلاس»طلحة، فقال:   «.اقْسي

** 

588. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang ke Mina 

lalu menuju jamrah kemudian melemparnya. Setelah 

itu beliau menuju tempat tinggalnya di Mina dan 

menyembelih (hadyu). Selanjutnya beliau bersabda 

kepada tukang cukur, "Cukurlah," sambil memberi 

isyarat ke kepala beliau bagian kanan lalu bagian kiri. 

Setelah itu beliau memberikan rambutnya kepada 

orang-orang. Dalam riwayat lain disebutkan, "Ketika 

beliau sudah melempar jumrah, menyembelih (hadyu), 

dan bercukur, beliau menyodorkan kepala bagian 

kanan ke tukang cukur lalu ia mencukurnya, lalu beliau 

memanggil Abu Ṭalḥah Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- 

kemudian memberikan rambutnya kepadanya. 

Selanjutnya beliau menyodorkan kepala bagian kiri 

kepada tukang cukur lalu bersabda, "Cukurlah," 

Tukang cukur pun memotongnya lalu beliau 

memberikan rambutnya kepada Abu Ṭalḥah seraya 

bersabda, "Bagikan rambut ini kepada orang-orang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف حجة الوداع  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا أىت انلِب 
إَل مىن يوم العيد رىم اجلمرة، ثم ذهب إَل مزنهل وحنر 

صىل اهلل -هديه، ثم داع باحلالَّق فحلق رأسه؛ وأشار 
إَل الشق األيمن فبدأ احلالَّق بالشقِّ  -وسلَّم عليه

 -ريض اهلل عنه األنصاري-األيمن، ثم داع أبا طلحة 
وأعطاه شعر الشق األيمن لكه، ثم حلق بقية الرأس، 
وداع أبا طلحة وأعطاه إياه، وقال: "اقسمه بني انلاس" 
فقسمه، فمن انلاس من ناهل شعرة واحدة، ومنهم من 

م من ناهل أكرث حسب ما تيرس؛ ناهل شعرتان، ومنه
-وذلك ألجل اتلربك بهذا الشعر الكريم؛ شعر انلِب 

** 

Saat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan 

haji wada, beliau datang ke Mina pada hari raya kurban 

lalu melempar jumrah. Selanjutnya beliau kembali ke 

tempat tinggalnya dan menyembelih hadyunya. Lantas 

beliau memanggil tukang cukur, lalu ia pun mencukur 

beliau. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi 

isyarat ke kepala bagian kanan. Tukang cukur pun 

mulai mencukur kepala bagian kanan. Selanjutnya 

beliau memanggil Abu Ṭalḥah Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 

'anhu- dan memberikan rambut kepala bagian kanan 

seluruhnya kepadanya. Lantas tukang cukur itu 

mencukur bagian lainnya dari kepala (bagian kiri) dan 

beliau memanggil Abu Ṭalḥah serta menyerahkan 

rambutnya kepadanya seraya bersabda, "Bagikan 

rambut ini kepada orang-orang." Maka diapun 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرة اتلصنيف:

 .رواه مسلم بروايتيه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ىًن : ماكن  •  .قريب من مكة ضمن حدود احلرم، يقيم فيه احلجاج أيام الترشيق، سيم بذلك؛ ملا يُمىن فيه من ادلماء، ومعىن يمىن يسيلمي

 .اجلَمَرة : يه يف األصل: احلصاة، ويسىم املاكن اذلي يرىم فيه احلصيات السبع: مجرة •

 .ُخذ : أي: خذ الرأس حللقه •

ه : جانبه • قَّ  .شي

 .يف حجته -صىل اهلل عليه وسلم-ه معه نُُسَكُه : هديه اذلي ساق •

 :فوائد احلديث
 .استحباب ابلدء بيمني املحلوق، وهوشق الرأس األيمن .1

 .يف حدود ما أذن به -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اتلربك بآثار الرسول  .2

ريض -أبا طلحة األنصاري  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز ختصيص بعض انلاس باْلري دون غريهم؛ لكونهم أهاًل ذللك، وذللك داع رسول اهلل  .3
 .، وأعطاه شعره، وأمره أن يقسمه بني انلاس-اهلل عنه وأرضاه

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فضيلة أيب طلحة، وهو زوج أم سليم، وهو اذلي حفر قرب انلِب  .4

 .ىلع انلاس؛ يلكون بركة باقية عند انلاس بعد موته -صىل اهلل عليه وسلم-توزيع شعره  .5

 املراجع:املصادر و

ه. تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلالِل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
م.  رياض الصاحلني من 2002ه، 1423اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد 

م. رشح رياض 2007ه، 1428الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد 1426يمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: الصاحلني، حممد بن صالح العث

ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز 1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
م.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة 2009ه، 1430ة: األوىلإشبيليا، الرياض، الطبع

 .ه1407عرش 
   (3052) الرقم املوحد:

-. وهذا جائز وخاص بآثاره -صىل اهلل عليه وسلم
 .-صىل اهلل عليه وسلم

membagikannya. Ada orang yang mendapatkan satu 

helai rambut. Ada yang memperoleh dua helai rambut. 

Ada juga yang mendapatkan lebih dari itu sesuai 

dengan kemudahannya. Hal ini demi mendapatkan 

keberkahan dari rambut yang mulia, yaitu rambut Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ini boleh dan hanya 

berlaku khusus untuk peninggalan-peninggalan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < صفة الوضوء اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-املازين عبد اهلل بن زيد بن اعصم  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أنقاهما : أي أزال الوسخ عنهما •

توضأ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
، ثم غسل وجهه ثالثا، ويده فمضمض، ثم استنَث

ايلمىن ثالثا واألخرى ثالثا، ومسح برأسه بماء 
 غري فضل يده، وغسل رجليه حىت أنقاهما

 

Dari Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- 
ia menyebutkan bahwa dirinya pernah 

melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- berwudu, beliau berkumur-kumur, 

lalu mengeluarkan air dari hidung, lalu 
membasuh muka sebanyak tiga kali, 

kemudian tangan kanannya sebanyak tiga 
kali, dan sebelah kirinya tiga kali, lalu 

mengusap kepalanya dengan air bukan 
bekas dari tangannya, dan membasuh 

kedua kakinya hingga beliau 
membersihkan keduanya dari kotoran. 

(Sahih Muslim). 

 :احلديث .589
يَْذُكر أنه:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن زيد 

توضأ  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى رسول اهلل »
، ثم غسل وجهه ثالثا، وَيَده  َفَمْضَمض، ثم اْستَنرَْثَ
ايلُمىن ثالثا واألخرى ثالثا، ومسح برأسه بماء غري 

هي، وغسل رْجلَيْه حىت أْنَقاُهمافَْضلي   «.يَدي

** 

589. Hadis: 

Dari Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

menyebutkan bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berwudu, beliau berkumur-

kumur, lalu mengeluarkan air dari hidung, lalu 

membasuh muka sebanyak tiga kali, kemudian tangan 

kanannya sebanyak tiga kali, dan sebelah kirinya tiga 

kali, lalu mengusap kepalanya dengan air bukan bekas 

dari tangannya, dan membasuh kedua kakinya hingga 

beliau membersihkan keduanya dari kotoran. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن كيفية  -ريض اهلل عنه-خيرب عبد اهلل بن زيد 
فأخرب أنه توضأ،  -صىل اهلل عليه وسلم-وضوء انلِب 

فأدخل املاء يف فمه ثم أداره ثم جمه، ثم أدخل املاء يف 
أنفه وأخرجه، ثم غسل وجهه ثالث مرات، ثم غسل 

مىن إَل املرفق ثالث مرات، ثم اليرسى إَل يده ايل
املرفق ثالث مرات، ثم مسح رأسه بماء جديد، ثم 

 .غسل رجليه إَل الكعبني حىت أزال الوسخ عنهما

** 

Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- memberitahukan 

tentang tata cara berwudu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Dia memberitahukan bahwa beliau berwudu, 

lantas beliau memasukkan air ke dalam mulutnya lalu 

memutarnya dan menggerak-gerakkannya. Lalu beliau 

memasukkan air ke mulutnya dan mengeluarkan apa 

yang ada di dalamnya berupa lendir dan lainnya, 

kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak tiga 

kali, lalu membasuh tangan sebelah kanannya sampai 

siku sebanyak tiga kali, lalu tangan sebelah kiri sampai 

siku sebanyak tiga kali, kemudian mengusap 

kepalanya dengan menggunakan air yang baru, lalu 

membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki 

hingga hilang kotoran dari keduanya. 
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 .فمضمض : املضمضة: أْن جيعل املاء يف فمه، ثم يديره يف فمه، ثم يمجه •

 .استنرث : االستنثار: إخراج ما يف األنف من خماط وغريه باملاء •

 .غري فضل يديه : غري املاء املتبِق يف يده •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-انلِب  بيان صفة وضوء .1

 .استحباب تكرار غسل الوجه وايلدين ثالثا .2

 .أخذ ماء جديد ملسح الرأس .3

 .أن فرض الرأس املسح، أما غسله فغري مرشوع .4

 .بيان ذلك -ريض اهلل عنه-استحباب مسح الرأس مرة واحدة؛ ألنه لو اكن ثالثا ملا أغفل عبد اهلل بن زيد   .5

، حيث اكن فرض الرأس املسح ال الغسل ولو لكفوا الغسل لكن يف ذلك حرج ومشقة، وقد قال تعاَل: )وما جعل ديلل اتليسري ىلع امللكفني .6
 .[78عليكم يف ادلين من حرج( ]احلج:

نة مسحهما .7  .أن املرشوع غسل القدمني يف الوضوء ال مسحهما، إال إن سرتهما خبف وحنوه فالسُّ

القدمني ُعرَضة لألوساخ، فاستحب املبالغة يف غسلهما، برشط عدم الزيادة ىلع ثالث مرات؛ للنيه استحباب املبالغة يف إنقاء القدمني؛ ألن  .8
 .عن ذلك

 املراجع:املصادر و

ه. مراعة املفاتيح رشح 1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
ه.  فتح ذي اجلالل 1404 -عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبعة: اثلاثلة  مشاكة املصابيح، تأيلف:

م إ
ُ
رساء بنت واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

َسة، عر ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، نرش: مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي يُح األحاَكمي مي  .م 2003 - ـه1423فة. توضي
   (8381) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وب، واملقصوُد ُهنَا مَجَل  ليس عليه َشء  يُوَضُع عليه.رَْحٍل : ما يُوضع ىلع •  5 ابلعري للركُّ
لَُة ابلعري اذلي حُيَمُل عليه الطعاُم واملتاُع. • امي لَتَُه : الزَّ  6َزامي

 :فوائد احلديث
 7وتقلله من ادلنيا وزهده فيها. -عليه الصالة والسالم-تََواُضُع انلِبِّ  .1
 8بادات، ومن ذلك احلج.يف أداء الع -عليه الصالة والسالم-هدي انلِب  .2
ُكوب يف احلج. .3  9َجَواُز الرُّ

 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. 1418وىل انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األ

 بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 
كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز  -ه. 1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل

 .ه1430إشبيليا، الطبعة األوىل 
   (2751) الرقم املوحد:

ج ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  ح 
  نت زاملتهر حل واك

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
menunaikan haji dengan menunggang unta 

yang sekaligus menjadi pengangkut 
barang-barangnya. 

 :احلديث .590
-: أنَّ رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

لَتَُه. -صىل اهلل عليه وسلم  َحجَّ ىلع رَْحٍل واكنْت َزامي

** 

590. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menunaikan haji dengan menunggang unta yang 

sekaligus menjadi pengangkut barang-barangnya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع ظهر ابلعري  -عليه الصالة والسالم-حجَّ انلِبُّ 
من غري حممٍل وهو اليشء اذلي يوضع ىلع ابلعري، ولم 
يكن هل بعري  آخر حيمل عليه طعامه ومتاعه، بل 
جيَعلُُه معه ىلع هذا ابلعري،مما يدل ىلع زهده وتقلله 

، واحلديث ال يَُدلُّ ىلع -عليه السالم-من ادلنيا 
ادلواب املرحية والفاخرة يف احلج، وإن  حتريم ركوب

اكن اتلقلُُّل من الرفاهية واتلنعم يف احلج هو األفضل 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-اقتداًء برسول اهلل 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunaikan haji 

dengan menunggang unta tanpa tempat barang, yaitu 

tempat meletakkan sesuatu di atas unta. Beliau tidak 

memiliki unta lain untuk membawa makanan dan 

barang-barangnya. Karenanya, beliau meletakkan 

semua barang itu di unta yang ditungganginya. Hal ini 

menunjukkan sifat beliau yang zuhud dan bersahaja 

dalam urusan dunia. hadis ini tidak menunjukkan 

diharamkannya mengendarai kendaraan yang nyaman 

dan mewah dalam ibadah haji, meskipun menghindari 

sikap mewah dan bersenang-senang dalam ibadah haji 

lebih utama untuk meneladani Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأى رجال  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  يصِل خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصالة

Dari Wābiṣah bin Ma’bad Al-Juhanī -
raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melihat 
seorang lelaki mengerjakan salat di 
belakang saf sendirian, lalu beliau 

menyuruhnya untuk mengulangi salatnya 
tersebut. (Sunan Abu Daud) 

 :احلديث .591
أن  -ريض اهلل عنه-ة بن َمْعبَد اجلُهين عن وابيَص 

رأى رَُجال يصيلِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
يد الصالة ف وْحَده، فأَمَره أن يُعي  .خلف الصَّ

** 

591. Hadis: 

Dari Wābiṣah bin Ma’bad Al-Juhanī -raḍiyallāhu 'anhu-

, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

melihat seorang lelaki mengerjakan salat di belakang 

saf sendirian, lalu beliau menyuruhnya untuk 

mengulangi salatnya tersebut. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

 من -صىل اهلل عليه وسلم-بعد أن انرصف رسول اهلل 
صالته نظر، فإذا برجل يصيّل خلف الصف وحده، 
ف من  فأمره أن يعيد الصالة اليت صالها خلف الصَّ
أوهلا، وهذا رصيح؛ بأن صالة املنفرد خلف الصف 
مر باإلاعدة وال يُأمر باإلاعدة ىلع أمر 

ُ
ال تصح؛ ألنه أ

ريض اهلل -مندوب إيله، وما ورد يف حديث أيب بكرة 
صف ثم دخل يف الصف فال من أنه ركع دون ال -عنه

ينايف ما هنا ألنه لم يصل منفردا؛ ألنه أدرك الركوع 
، وكونه أدى تكبرية -صىل اهلل عليه وسلم-مع انلِب 

اإلحرام وجزء من الركوع منفردا ال يعين أنه صىل 
منفردا، خبالف من صىل ركعة، فأكرث فهذا اذلي 
ف مكتمال أو  يتحقق فيه االنفراد وسواء اكن الصَّ

ري مكتمل، وعليه فمن وَجد يف الصف فُرجة يمكنه غ
ادلخول فيها، فال حيل هل أن يقف وحده خلف 
ف، فإن فعل لم تصح صالته، وإن لم جيد ُفرجة  الصَّ
ف، وقف خلف الصف وحده وال يرتك  يف الصَّ

 .اجلماعة

** 

Setelah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selesai dari 

salatnya, beliau melihat ke arah para makmum, tiba-

tiba beliau mendapati seorang lelaki sedang salat 

sendirian di belakang saf. Lalu beliau menyuruhnya 

untuk mengulangi salat yang telah ia lakukan dari awal 

di belakang saf tadi. Dan ini sangat jelas menunjukkan 

bahwa salat orang di belakang saf sendirian hukumnya 

tidak sah karena beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan untuk mengulang salat jenis ini dan 

adapun perkara sunat maka tidaklah diperintahkan 

untuk diulang. Mengenai apa yang disebutkan dalam 

hadis Abu Bakrah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa ia rukuk di 

belakang saf, kemudian ia masuk ke dalam saf, maka 

hal itu berbeda dengan apa yang disebutkan dalam 

hadis ini karena dia tidak salat sendirian; sebab ia 

mendapati rukuknya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, 

adapun amalan takbīratul-iḥrām dan sebagian amalan 

salat lainnya yang ia lakukan sendirian (di belakang 

saf), maka tidak serta merta menunjukkan bahwa ia 

telah salat sendirian di belakang saf. Ini berbeda halnya 

dengan orang yang salat satu rakaat penuh atau lebih 

(di belakang saf), inilah yang sebenarnya termasuk ke 

dalam kategori salat sendirian, baik saf yang ada di 

hadapannya terisi penuh ataupun tidak. Oleh 

karenanya, bagi siapa yang mendapati celah kosong di 

dalam saf yang dapat ia masuki, maka dia tidak boleh 

berdiri salat sendirian di belakang saf, jika ia 

melakukan hal tersebut, maka salatnya tidak sah. 

Namun jika ia tidak menemukan celah kosong di dalam 

saf, maka hendaklah ia berdiri salat sendirian di 

belakang saf dan tidak meninggalkan salat jamaah. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

191 
 

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد والرتمذي راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-وابيَصة بن َمْعبَد اجلُهين  اتلخريج:

 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
ف مكتمال أو غري مكتمل. .1 ف، سواء اكن الصَّ  عدم صحة صالة الُمنفرد خلف الصَّ
ف يلدخل معه، ولو اكن مرشواع بَلنيَّ هل ذلك عليه الصالة والسالم، وأما حديث طلق بن يلع  .2 ريض اهلل -أنه ال يرُشع أن جَيُر أحًدا من الصَّ

 .من العلماء رمحهم اهلل : " أال دخلت معهم أو اجرترت رجال؟ " فقد ضعفه مجع-عنه

 .إشارة إَل احلكمة من إجياب صالة اجلماعة، يه: أن انلاس يكونوا متصافني بعضهم إَل جنب بعض حىت يشعروا بالوحدة واأللفة .3

كوت عليه، والقاعدة عند الفقهاء: " ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة .4  " الُمبادرة إَل إنكار الُمنكر وعدم السُّ

 املراجع:املصادر و

ْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  سنن ا جي لرتمذي، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
   مسند  ـه 1395تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احللِب، الطبعة: اثلانية، 

 ـهمشاكة  1421اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، 
م سبل السالم 1985ثلاثلة، املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: ا

ن بلوغ  رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِن، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم مي
َسة، املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْل م فتح ذي اجلالل  2003 - ـه 1423امي

م إ
ُ
رساء بنت واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .عرفة
   (11303) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

ركب  -صىل اهلل عليه وسلم-ن رسول اهلل أ
ه األيمن قُّ ش شي   فرسا، فُُصيع عنه فُجحي

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- pernah menunggangi seekor kuda, 

lalu beliau terjatuh darinya sehingga sisi 
kanan badannya terluka. 

 :احلديث .592
 عليه صىل اهلل-عن أنس بن مالك أن رسول اهلل 

ه األيمن،  -وسلم قُّ ش شي ركب فرسا، فرُصيع عنه فُجحي
فصىل صالة من الصلوات وهو قاعد، فصلَّينا وراءه 
قعودا، فلما انرصف قال: إنما ُجعيل اإلمام يلُؤتمَّ به، 
فإذا صىل قائما، فصلوا قياما، فإذا ركع، فاركعوا وإذا 

ا: رفع، فارفعوا، وإذا قال: سمع اهلل ملن محده، فقولو
ربنا ولك احلمد، وإذا صىل قائما، فصلوا قياما، وإذا 

 صىل جالسا، فصلوا جلوسا أمجعون.

** 

592. Hadis: 

Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pernah menunggangi seekor kuda, lalu 

beliau terjatuh darinya sehingga sisi kanan badannya 

terluka, lalu dalam salah satu salat beliau mengerjakan 

salat (sebagai imam) dengan cara duduk, sehingga 

kami pun salat sambil duduk di belakang beliau. 

Setelah selesai salat beliau bersabda, “Sesungguhnya 

imam itu dijadikan untuk diikuti, jika imam salat berdiri 

maka salatlah kalian dengan berdiri, jika imam rukuk 

maka rukuklah, dan jika imam bangkit berdiri maka 

bangkitlah. Jika imam membaca: “Sami'allāhu li man 

ḥamidah” maka bacalah “Rabbanā wa lakal-ḥamdu.” 

Dan jika imam salat berdiri maka salatlah berdiri, dan 

jika imam salat duduk maka salatlah kalian semua 

dengan duduk”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

راكبا فرسا فسقط  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
منه، فاْندش جانبه األيمن، فصىل بالصحابة صالة 

سا، فلما من الصلوات وهو جالس، فصلوا وراءه جلو
 -صىل اهلل عليه وسلم-انتهت الصالة أخربهم انلِب 

أن املأموم يأتم بإمامه ويتابعه يف لك َشء فإذا كرب 
يكرب وإن ركع يركع وإن سجد يسجد وإن صىل قائماً 
صىل مثله قائماً وإن صىل جالساً صىل مثله جالساً، 
إذا دخل الصالة وهو جالس، واكن إماما راتبا، كما 

-مع انلِب  -رضوان اهلل عليهم-بة حدث للصحا
يوماً حني رصع عن دابته  -صىل اهلل عليه وسلم

وتأثر شقه األيمن فصىل قاعداً وصىل الصحابة خلفه 
 .قعوداً 

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah menunggangi 

seekor kuda, lalu beliau terjatuh darinya sehingga sisi 

kanan badannya terluka, maka beliau pun salat 

mengimami para sahabat dengan cara duduk dan 

mereka juga salat dengan cara duduk di belakang 

beliau. Setelah selesai salat, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberitahukan mereka bahwa makmum itu 

harus mengikuti imam dalam segala sesuatunya; jika 

imam bertakbir maka makmum pun ikut bertakbir, jika 

rukuk maka ia ikut rukuk, jika sujud maka ia ikut sujud, 

dan jika imam salat berdiri maka makmum juga salat 

berdiri seperti imam. Dan jika imam salat duduk maka 

makmum salat duduk seperti imam, ini dilakukan 

apabila imam salat wajib tersebut mengawali salatnya 

dengan duduk sebagaimana yang pernah terjadi pada 

para sahabat -riḍwānullāhi 'alaihim- bersama Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika beliau terjatuh dari 

tunggangannya sehingga bagian sisi kanan tubuhnya 

terluka lalu beliau salat duduk (sebagai imam) dan para 

sahabat pun ikut salat di belakang beliau dengan cara 

duduk. 
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نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُْقتَدى به يف الصالة، ويتابع •  .يلؤَتمَّ به : أي: يلي

 .رُصع : سقط •

ش : اْندش •  .ُجحي

 :فوائد احلديث
مة،  .1  .وإذا وقعت عمًدا بطلت صالتهأنَّ مسابقة اإلمام حمرَّ

 .أنَّ اتلخلف عنه كمسابقته، ال جتوز .2

 .أنَّ املرشوع يف حق اإلمام واملنفرد هو قول: "سمع اهلل ملن محده" عند الرفع من الركوع، وأنَّ ذلك ال يرشع يف حق املأموم .3

ذا حمرم مع العمد، ومبطل للصالة ىلع القول الراجح، فإن يستفاد من احلديث أنَّ حالة املأموم تنقسم إَل أربع حاالت:إحداها: أن يسبقه، فه .4
مه، و ال يبطل الصالة اكن السبق يف تكبرية اإلحرام، فإنَّ الصالة لم تنعقد.اثلانية: أن يوافق املأموم يف أقواهل وتنقالته، فهذا مكروه، وبعضهم حرَّ

يتخلف عنه، واتلخلف اكلسبق يف أحاكمه.الرابعة: أن يتابعه يف أقواهل وأفعاهل، وهذا إالَّ يف تكبرية اإلحرام، فإنَّ الصالة لم تنعقد معه.اثلاثلة: أن 
 .هو املرشوع اذلي يدل عليه احلديث، املرتِّب فعل املاموم بعد اإلمام بـ"الفاء" املفيدة للرتتيب واتلعقيب

ا ولك احلمد ... إلخ"؛ فـ"سمع اهلل ملن محده" هو اذلكر املناسب قول "ربن-أنَّ املرشوع يف لك من اإلمام واملأموم واملنفرد بعد الرفع من الركوع  .5
 .من اإلمام، وأما "ربنا ولك احلمد" فيه مناسبة من اللك

 .أنَّ اإلمام الراتب إذا صىلَّ قاعًدا لعذر، فإنَّ من تمام االقتداء واملتابعة أن يصيل املأمومون قعوًدا، ولو من دون عذر .6

 .حملها عند رفع رأسه من الركوع، وأما )ربَّنا ولك احلمد( فمحلها بعد االعتدال من الركوعمجلة )سمع اهلل ملن محده(  .7

ن كربَّ أنَّ تكبرية املأموم تأِت بعد تكبرية اإلمام بال ختلف؛ سواء يف تكبرية اإلحرام، أو يف تكبريات االنتقال، فإن وافقه يف اتلكبري، فإ .8
 .حرام، ال تنعقد صالة املأموم، ويف سائر اتلكبريات يُكره ذلكاإلمام واملأمومون مًعا، فيف تكبرية اإل

به" أداة حرص، تشمل يقاس ما لم يذكر من أعمال الصالة ىلع ما ذكر منها هنا، فيستحب املتابعة واالقتداء؛ فإنَّ قوهل: "إنَّما ُجعل اإليمام؛ يلُْوَتمَّ  .9
 .مجيع أعمال الصالة

ا حرام  باتفاق األئمة، فال جيوز ألحد أن يركع قبل إمامه، وال يرفع قبله، وال يسجد قبله، وقد قال شيخ اإلسالم: مسابقة اإلمام عمدً  .10
يف ذلك؛ ألنَّ املؤتم تابع إلمامه، فال يتقدم ىلع متبوعه، ويف بطالن صالته قوالن معروفان  -صىل اهلل عليه وسلم-استفاضت األحاديث عن انلِب 

 .للعلماء

 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1حممد زهري بن نارص انلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق:  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اْلامي يُح األحاَكمي مي البن بلوغ املرام من أدلة األحاكم،  -م.  2003 - ـه 1423توضي

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد  -م.  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 –انلارش: دار الفكر، بريوت مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري،  -ه. 1428 1اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان،
   (11290) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .اعشوراء : هو ايلوم العارش من شهر املحرم •

 :فوائد احلديث
 .نَّة  استحباب صوم يوم اعشوراء، وأنه سُ  .1

 .يسن أن يصوم يوًما قبله معه، وأن يكرث من صيام شهر اهلل املحرم .2

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني -2ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة-1
رشح صحيح مسلم؛ لإلمام -3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ماهر الفحل، دار ابن كثريمن الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. 

 إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -4ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد -5ه. 1422جاة، الطبعة األوىل، انل طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري،

صام يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa  َعشوراء

sallam- puasa pada hari 'Asyura. 

 :احلديث .593
صىل -ابن عباس ريض اهلل عنهما أن رسول اهلل عن 

 صام يوم اعشوراء وأمر بصيامه. -اهلل عليه وسلم

** 

593. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- puasa pada 

hari 'Asyura dan beliau memerintahkan untuk puasa 

pada hari tersebut. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اتفق العلماء ىلع أن صوم يوم اعشوراء سنة وليس 
بواجب، واختلفوا يف حكمه يف أول اإلسالم حني 
رشع صومه قبل صوم رمضان، هل اكن صيامه 
واجباً أم ال؟، فعىل تقدير صحة قول من يرى أنه اكن 

نسخ وجوبه باألحاديث الصحيحة، منها: واجباً، فقد 
أن قريشاً اكنت تصوم  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

صىل اهلل -يوم اعشوراء يف اجلاهلية، ثم أمر رسول اهلل 
بصيامه حىت فرض رمضان، وقال رسول  -عليه وسلم

: "من شاء فليصمه ومن -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
(، ومسلم 1893رقم 3/24شاء أفطر". رواه ابلخاري )

 .(1125رقم 2/792)

** 

Para ulama sepakat bahwa puasa hari 'Asyura adalah 

sunah bukan wajib. Mereka berbeda pandangan 

mengenai hukumnya di awal Islam saat puasa 'Asyura 

disyariatkan sebelum puasa Ramadhan. Apakah 

melaksanakan puasanya wajib atau sunah? 

Berdasarkan penilaian terhadap kesahihan pendapat 

yang memandang bahwa puasa 'Asyura itu wajib, 

maka kewajibannya sudah dihapus oleh beberapa 

hadis sahih, diantaranya: Dari Aisyah -raḍiyallāhu 

'anha- bahwa orang-orang Quraisy sudah biasa 

melaksanakan puasa hari 'Asyura di masa jahiliyah. 

Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan untuk melaksanakan puasanya 

sampai diwajibkan puasa Ramadan. Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Barangsiapa 

mau puasa, silahkan berpuasa, dan barangsiapa tidak, 

silahkan berbuka." HR. Al-Bukhari dalam Sahihnya, 

(3/24), no (1893), Muslim dalam Sahihnya, (2/792), no 

(1125). Lihat, Syarah Muslim, (4/8), Al-Fatḥu, (4/246). 
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فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار -6ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -عبدابلايق، دار اعلم الكتب
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -لصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض ا-7بريوت. -املعرفة

   (10121) الرقم املوحد:
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قال: إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد، فقولوا: ال 

تك، وإذا رأيتم من ينشد فيه أربح اهلل جتار
 ضالة، فقولوا: ال رد اهلل عليك

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Apabila kalian melihat orang 
menjual atau membeli di masjid, maka 

katakanlah, "Semoga Allah tidak memberi 
keuntungan pada perniagaanmu." Dan 

apabila kalian melihat orang 
mengumumkan kehilangan untanya di 

mesjid, maka katakanlah, "Semoga Allah 
tidak mengembalikannya kepadamu". 

 :احلديث .594
صىل -، أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْيتُم َمن يَبييع أو يَبْتَاُع يف  -اهلل عليه وسلم
َ
قال: إذا َرأ

َاَرتََك، وإذا رأيتم َمْن  املسجد، فقولوا: ال ُ جتي ْرَبَح اَللَّ
َ
أ

 يَنُْشُد فيه َضالَّة، فقولوا: اَل رَدَّ اهلل عليك.

** 

594. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Apabila kalian melihat orang menjual atau membeli di 

masjid, maka katakanlah, "Semoga Allah tidak 

memberi keuntungan pada perniagaanmu." Dan 

apabila kalian melihat orang mengumumkan 

kehilangan untanya di mesjid, maka katakanlah, 

"Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: )إذا رأيتم من -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
يبيع أو يبتاع( أي: يشرتي )يف املسجد(: وحذف 
املفعول يدل ىلع العموم، فيشمل لك ما يباع ويشرتى. 

عليه الصالة -فمن اكنت هذه حاهل فقد أرشد 
ابلائع -ل للك منهما أن يزجر ويقا -والسالم

باللسان جهرا  )ال أربح اهلل جتارتك(:  -واملشرتي
داعء عليه، أي: ال جعل اهلل جتارتك ذات ربح ونفع، 

: }فما رحبت -تعاَل-وفيه إيماء وإشارة إَل قوهل 
[، ولو قال هلما معا: ال أربح اهلل 16جتارتهم{ ]ابلقرة: 

لزجر جتارتكما جاز؛ حلصول املقصود. وتعليل هذا ا
لكون املسجد سوق اآلخرة فمن عكس وجعله سوقا 
لدلنيا فَحرِّي بأنه يدىع عليه باْلرسان واحلرمان؛ 
معاقبة هل بنقيض قصده، وترهيبا وتنفريا من مثل 

 .فعله، فيكره ذلك باملسجد تزنيها

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Apabila kalian melihat orang menjual atau membeli di 

masjid," Penghapusan objek (dalam ungkapan ini) 

menunjukkan keumuman sehingga mencakup segala 

yang dijual dan dibeli. Jika ada orang dalam kondisi 

demikian (berjual-beli), maka Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memberikan arahan agar orang itu 

dibentak dan dikatakan kepada keduanya -penjual dan 

pembeli- dengan lisan secara keras, "Semoga Allah 

tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu," 

doa keburukan untuknya. Yakni, semoga Allah tidak 

menjadikan perdaganganmu mendapatkan 

keuntungan dan manfaat. Ini mengandung tanda dan 

isyarat kepada firman Allah -Ta'ālā-, "Maka 

perdagangan mereka itu tidak beruntung," (Al-

Baqarah: 16). Seandainya seseorang mengatakan 

kepada keduanya sekaligus, "Semoga Allah tidak 

memberikan keuntungan pada perniagaan kalian 

berdua," ini boleh untuk tercapainya tujuan. Alasan 

tindakan membentak ini karena masjid merupakan 

pasar akhirat. Siapa yang melakukan sebaliknya dan 

menjadikan masjid pasar untuk urusan dunia, maka 

sudah selayaknya dia didoakan dengan kerugian, 

terhalang dari keuntungan dan manfaat sebagai 

hukuman baginya dengan lawan tujuannya, dan 

sebagai intimidasi serta menakut-nakuti orang yang 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

  -يض اهلل عنهر-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يشرتييبتاع :  •

 .جتارتك : اتلجارة بالكرس مصدر، سيم به حرفة ابليع والرشاء •

 .نافعة ناجحة -تعاَل-ال أربح اهلل جتارتك : داعء أال جيعلها اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .ذكر أهل العلم أنه ال ينبيغ ملن هل حرفة أن جيلس يف املسجد ويمارس حرفته .1

سجد، أن يقول هل جهًرا: ال أربح اهلل جتارتك؛ فإنَّ املساجد لم تنب للبيع ظاهر احلديث أنَّه جيب ىلع من سمع من يبيع، أو يشرتي يف امل .2
 .والرشاء

 .حتريم ابليع والرشاء واإلعالن عن ابلضائع يف املسجد أو القاعة املخصصة للصالة إذا اكنت تابعة للمسجد .3

 .املساجد إنما بنيت لطاعة اهلل وعبادته، فيجب أن حتفظ من جتارة ادلنيا .4

 املراجع:املصادر و

ي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت. سنن ادلاريم، عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم سنن الرتمذ
يف ختريج م. إرواء الغليل 2000ه، 1412اتلمييم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراِن، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 

م. تسهيل اإلملام 1985ه، 1405أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاِن، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 
الرسالة، بريوت، الطبعة: بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 

َسة 2006ه، 1427األوىل  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي ه، 1423م. توضيح األحاكم مي
 .ه1432ه، 1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2003

   (10891) الرقم املوحد:

melakukan seperti itu. Dengan demikian, perniagaan di 

masjid tidak boleh sebagai bentuk penyucian. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يتطوع : يصيل نافلة •

 :فوائد احلديث
فر، ولو قصرًيا، ولو بال ُعذر .1 احلة يف السَّ  .جواُز صالة انلَّافلة ىلع الرَّ

احلة، ثم ال بأس أن يصيل إَل جهة َسرْيه .2 بْلة عند افتتاح الصالة ىلع الرَّ  .استحباب استقبال القي

لَته لم تص .3 هة اليت اجتهت به راحي لته فلو صىلَّ إَل غري اجلي هة اليت تَوََجهت به راحي لة يُصيلِّ إَل اجلي احي  .ح صالتهأن الُمصيلِّ ىلع الرَّ

 .التَّسهيُل واتلَّخفيف يف انلَّوافل ترغيبًا يف اإلكثار منها .4

 .َذَكَره لالستدالل به -هريض اهلل عن-ُحجة؛ ألن أنًسا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن فعل انلِب  .5

: )ومن حيث خرجت فََولِّ وجهك َشطر املسجد احلَرام( ] ابلقرة -تعاَل-خمصص لدليلل القويل، وهو قوهل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن فعل انلِب  .6
 :149] 
ا يف األرض إال لعذر رشيع .7 احلة، بل الواجب عليه أن يُصلِّيها مستقرًّ  . كمرض أو مطر أو خوف عدوعدم جواز صالة الفريضة ىلع الرَّ

 املراجع:املصادر و

ْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  مشاكة جي املصابيح،  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
ن بلوغ 1985لطبعة: اثلاثلة، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: املكتب اإلساليم، ا م. توضيح األحاكم مي

َسة،  م. فتح ذي اجلالل  2003 - ـه 1423املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي

اكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة, 

هه رياكبه  فكرب، ثم صىل حيث اكن وجَّ
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
apabila melakukan perjalanan kemudian 

hendak melakukan salat sunah, beliau 
menghadapkan untanya ke arah kiblat lalu 

bertakbir, kemudian beliau salat 
menghadap ke arah mana saja 

tunggangannya menghadap. 

 :احلديث .595
صىل اهلل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أنس 

فَأراد أن َيَتَطوَّع استْقبَل اكن إذا سافر  -عليه وسلم
اَكبُُه. َهه ري ، ثم صىلَّ حيث اكن وجَّ بْلَة, فكربَّ  بينَاقَتيه القي

** 

595. Hadis: 

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, Bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila melakukan 

perjalanan kemudian hendak melakukan salat sunah, 

beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat lalu 

bertakbir, kemudian beliau salat menghadap ke arah 

mana saja tunggangannya menghadap. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا سافر وأراد أن  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
بلة بناقته عند تكبرية  يصيل نافلة استقبل القي

هة َسَفريه  .األحرام، ثم يُصيلِّ حيث اكنت جي

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila melakukan 

perjalanan dan hendak melaksanakan salat sunah, 

beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat ketika 

takbiratul ihram, kemudian beliau salat menghadap ke 

arah sesuai arah perjalanannya. 
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م إرساء بنت واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش
ُ
: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .عرفة
   (10644) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
كرب رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه، وإذا ركع 

 رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
apabila bertakbir, beliau mengangkat 

kedua tangannya hingga sejajar dengan 
kedua telinganya. Apabila rukuk beliau 

mengangkat kedua tangan hingga sejajar 
dengan kedua telinganya. Dan apabila 

mengangkat kepala dari rukuk lalu 
mengucapkan, "Sami'allāhu liman 

ḥamidah", beliau melakukan seperti itu 
juga. 

 :احلديث .596
أن رسول » -ريض اهلل عنه-عن مالك بن احلويرث 

اكن إذا َكربَّ رفع يديه  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ُذَنيْه، وإذا رَكع رفع يَديه حىت 

ُ
َي بهما أ حىت حُيَاذي

ُذَنيْه، وإذ
ُ
َي بهما أ فقال: « ا رفع رأسه من الركوعحُيَاذي

ده» ثل ذلك.« َسمع اهلل ليَمن مَحي  فعل مي

** 

596. Hadis: 

Dari Malik bin Ḥuwairiṡ -raḍiyallāhu 'anhu-, 

"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya 

hingga sejajar dengan kedua telinganya. Apabila rukuk 

beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar 

dengan kedua telinganya. Dan apabila mengangkat 

kepala dari rukuk lalu mengucapkan, "Sami'allāhu 

liman ḥamidah", beliau melakukan seperti itu juga". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن انلِب  -ريض اهلل عنه-خيرب مالك بن احلَُوْيريث 
: "اكن إذا َكربَّ رفع يَديه حىت -صىل اهلل عليه وسلم

ُذَنيْه" يعين: إذا َكربَّ تكبرية اإلحرام رفع 
ُ
َي بهما أ حُيَاذي

َي  ُذنيه، ويف رواية: "حىت حُيَاذي
ُ
َي بهما أ  يََديه حىت حُيَاذي

ها. ويف حديث  ذن: أاَعيلي
ُ
ُذنَيه". وفروع األ

ُ
بهما ُفروع أ
: "اكن يرفع يَديه حىت -ريض اهلل عنه-ابن عمر 

حُياذي بهما منَْكبيه" أي مقابل ومساوًيا ملنَْكبَيه. 
فهذه ثالث روايات:  األوىل: يرفع يديه حىت حُياذي 
ُذنَيه.    اثلانية: يرفع يديه حىت حُياذي بهما 

ُ
بهما أ

ُذنَيه. اثلاثلة : يرفع يديه حىت حُياذي بهما فُ 
ُ
روع أ

منَْكبَيه. فهو خمري بني ذلك أو يرفع يديه َحذو 
ُذَنيْهي أي 

ُ
منَْكبيه حبيث حُتاذي أطراف أصابيعه فُروع أ

ُذَنيْهي وراحتاه منَْكبيه.  
ُ
ُذَنيْهي وإبهاماه َشْحَميَت أ

ُ
أىلع أ

يَديه مع اتلَّكبري، وقوهل: "إذا َكربَّ رفع يَديه" أي: يرفع 
" أي بعده،  ويف رواية عند مسلم: "يرفع يَديه ثُم يكربِّ
ويف أخرى: " َكربَّ ثم رفع يَديه " فهذه ثالث صور لرفع 
ايلدين عند تكبرية األحرام. فعىل هذا: تكون هذه 
نة قد ورَدت ىلع وجوه متنوعة، فيعمل ِبميعها  السُّ

** 

Malik bin Ḥuwairiṡ mengabarkan bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila bertakbir 

mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan 

kedua telinganya." Maksudnya, apabila melakukan 

takbiratul ihram beliau mengangkat kedua tangan 

hingga sejajar dengan kedua telinga. Dalam riwayat 

lain, "Hingga sejajar dengan furū' kedua telinga beliau." 

Furū' telinga adalah bagian atas telinga. Dan dalam 

hadis Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, "Beliau 

mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan 

kedua bahu beliau", yakni berhadapan dan rata dengan 

bahu. Dalam hal ini ada tiga riwayat: Pertama: Beliau 

mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan 

kedua telinga. Kedua: Beliau mengangkat kedua 

tangan hingga sejajar dengan bagian atas telinga. 

Ketiga: Beliau mengangkat kedua tangan hingga 

sejajar dengan kedua bahu. Jadi, seseorang bebas 

memilih di antara tiga cara ini, atau ia mengangkat 

kedua tangan sejajar bahu di mana ujung-ujung jarinya 

sejajar dengan bagian atas telinga, kedua ibu jari 

sejajar cuping telinga, dan kedua telapak tangan 

sejajar bahu. Perkataannya, "Apabila bertakbir beliau 

mengangkat kedua tangan", artinya beliau mengangkat 

kedua tangan bersamaan dengan takbir. Dalam riwayat 

lain Imam Muslim, "Beliau mengangkat kedua tangan 

kemudian bertakbir," yakni bertakbir setelah 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 .ه مسلمروا راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سليمان مالك بن احلويرث  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُذنيه"، و"حاُذوا باملنَاكيب" أي: قابلوا بعض •

ُ
بيه"، و"َحذو أ ذاء منْكي َي : الُمَحاَذاة: الُمَقابَلة، ومنه: "حي  .ها ببعضحُيَاذي

 :فوائد احلديث
 .فيه ديلل ىلع مرشوعية تكبرية اإلحرام عند ادلخول يف الصالة .1

نَْكبني، عند افتتاح الصالة بتكبرية اإلحرام، وكذلك عند تَكبرية الركوع، وعند رفع رأسه من الرُّ  .2  .كوعاستحباب رفع ايلَدين حىت حُتاذي المي

 .لتَّكبيريفيه إْشَعار بأن رفع ايلَدين عند ادلخول يف الصالة ُمصاحب ل .3

كوع، وهو من واجبات الصالة .4 فع من الرُّ  .فيه التَّسميع عند الرَّ

 املراجع:املصادر و

 ىلع األنوار مطالع. بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ل، حتقيق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث، انلارش: وزارة األوقاف والشؤون قرقو ابن أدهم بن يوسف بن إبراهيم: تأيلف اآلثار، صحاح

م.  املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء  2012 - ـه1433دولة قطر، الطبعة: األوىل،  -اإلسالمية 
ع الفتاوى ، تأيلف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراِن، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، انلارش:  ـهجممو1392الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 

سماعيل بن جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة انلبوية، اململكة العربية السعودية. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إ
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح  صالح الصنعاِن، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم مي

نة يف لك ما َورد عنه   اهلل عليه صىل-اتبااع للسُّ
َي بهما -وسلم . "وإذا رَكع رفع يَديه حىت حُيَاذي

كوع رفع يَديه حىت  ُذَنيْه"يعين: إذا رَشع يف الرُّ
ُ
أ

ُذنيه، وهذا هو املوضع اثلاِن مما يُستحب 
ُ
حُيَاذي بهما أ

كوع" فقال:  فيه رفع  ايلَدين. "وإذا رفع رأسه من الرُّ
ده" يعين: إذا رَشع فع من  "َسمع اهلل ليَمن مَحي يف الرَّ

كر من  ده" وهذا اذلِّ ع اهلل ملن مَحي الركوع قال: "َسمي
ثل ذلك" أي: فعل رسول اهلل  واجبات الصالة. "فعل مي

مثلما فعل عند اتلَّكبري: رفع  -صىل اهلل عليه وسلم-
ُذنيه، وهذا هو املوضع اثلالث 

ُ
يديه حىت َحاَذى بهما أ

ذه ثالث مما يُستحب فيه رفع ايلدين يف الصالة. فه
مواضع يستحب فيها رفع ايلدين يف الصالة، والرابع 
هو رفع ايلدين عند القيام من التشهد األول يف 

 .الصالة اثلالثية أو الرباعية

mengangkat tangan. Dalam riwayat lain lagi, "Beliau 

bertakbir kemudian mengangkat kedua tangan". Jadi 

ada tiga model mengangkat tangan saat takbiratul 

Ihram. Dengan demikian, sunah ini telah diriwayatkan 

dalam berbagai bentuk, sehingga semuanya layak 

diamalkan demi mengikuti sunah terkait apa yang 

diriwayatkan dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. "Dan apabila rukuk, beliau mengangkat kedua 

tangan hingga sejajar dengan kedua telinga." 

Maksudnya, apabila memulai rukuk beliau mengangkat 

kedua tangan hingga sejajar dengan kedua telinga. Ini 

tempat kedua yang disunahkan mengangkat kedua 

tangan. "Dan apabila mengangkat kepala dari rukuk 

lalu mengucapkan, "Sami'allāhu liman ḥamidah." 

Yakni, apabila memulai bangkit dari rukuk lalu beliau 

mengucapkan, "Sami'allāhu liman ḥamidah". Zikir ini 

termasuk wajib salat. "Beliau melakukannya seperti itu 

juga." Artinya, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melakukan seperti ketika takbir, yakni mengangkat 

kedua tangan hingga sejajar kedua telinga. Ini tempat 

ketiga yang disunahkan mengangkat kedua tangan 

dalam salat. Jadi, di ketiga tempat inilah disunahkan 

mengangkat kedua tangan dalam salat. Sedangkan 

yang keempat adalah mengangkat kedua tangan saat 

berdiri dari tasyahud awal dalam salat yang berjumlah 

3 atau 4 rakaat. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما جيوز للصائم اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اكن يُدركه الَفجر : يعين يطلع عليه الفجر، وهو جنب من مجاع أهله •

 .الفجر : بياض الصبح •

 .ي: ذو جنابة، واجلنابة: لك ما أوجب الغسل ِبماع أو إنزال بغري مجاعوهو ُجن ب  : أ •

 .من أهله : من مجاع أهله، واملراد باألهل: الزوجات •

 .ثم يغتسل : يعمم املاء الطهور ىلع مجيع ابلدن •

 .يصوم : الصوم: هو اإلمساك عن املفطر ىلع وجه خمصوص •

 :فوائد احلديث
 .صحة صوم من أصبح ُجنُبًا، من مجاع يف الليل .1

 .س ىلع اجلماع االحتالم بطريق األوىل؛ ألن االحتالم بغري اختيارهيقا .2

َزَنُّه األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم عن تالعب الشيطان اذلي هو .3  اتلرصيح بأن اجلنابة من مجاع األهل رفعت شك حصول االحتالم؛ تلي
 .سبب االحتالم

اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
يُْدريُكُه الفجر وهو ُجٌنٌب من أهله، ثم يغتسل 

 ويصوم
 

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- pernah mendapati waktu fajar 

(Subuh) dalam keadaan junub karena usai 
berhubungan intim dengan istrinya, 

kemudian beliau mandi dan berpuasa. 

 :احلديث .597
أن رسول » -ريض اهلل عنهما-عن اعئشة وأم سلمة 

ُكُه الفجر وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  اكن يُْدري
 .« ثم يغتسل ويصومُجن ب  من أهله، 

** 

597. Hadis: 

Dari Aisyah dan Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhuma-

, "Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah mendapati waktu fajar (Subuh) dalam keadaan 

junub karena usai berhubungan intim dengan istrinya, 

kemudian beliau mandi dan berpuasa." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن انلِب  -ريض اهلل عنهما-خترب اعئشة وأم سلمة 
اكن جيامع يف الليل، وربما  -صىل اهلل عليه وسلم

أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، ويتم صومه وال 
إخبارهما بذلك جوابا لَمْرَواَن بْني  يقِض، واكن

احْلََكمي حني بعث إيلهما؛ ليسأهلما عن ذلك. وهذا 
 .احلكم يف رمضان وغريه

** 

'Aisyah dan Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhuma- 

menginformasikan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pernah berhubungan intim (dengan istrinya) 

pada suatu malam, kemudian beliau mendapati waktu 

fajar sedangkan beliau dalam keadaan junub dan 

belum mandi, namun beliau tetap menyempurnakan 

puasanya dan tidak mengqadha’nya. Informasi mereka 

berdua tentang hal itu merupakan jawaban untuk 

Marwan bin al-Hakam tatkala ia mengutus suruhannya 

untuk bertanya kepada mereka berdua tentang perkara 

tersebut. Hukum ini berlaku untuk bulan Ramadhan 

dan selainnya. 
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قاس ىلع ذلك احلائض وانلفساء إذا انقطع دمها يلاًل ثم طلع الفجر قبل اغتساهلا فيه ديلل  ىلع جواز تأخري الغسل إَل بعد طلوع الفجر، وي .4
 .صحَّ صومها

 .عدم وجوب املبادرة باالغتسال من اجلنابة .5

 .فيه جواز اجلماع يف يلاِل رمضان، ولو اكن قبيل طلوع الفجر .6

من العلم اليشء الكثري انلافع، ال  -صىل اهلل عليه وسلم- وإحسانهن إَل األمة، فقد نقلن عن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-فضل نساء انلِب  .7
 .سيما األحاكم الرشعية املزنيلة اليت ال يطلع عليها غريهن، فريض اهلل عنهن وأرضاهن

َكمي حني ( اكن جوابا لَمْرَواَن بْني احْلَ  -ريض اهلل عنها-الرجوع يف العلم إَل من هو أقرب إحاطة به فإن إخبارهما بذلك )اعئشة وأم سلمة  .8
 .بعث إيلهما؛ ليسأهلما عن ذلك

 .جواز اتلرصيح بما يستحيا منه للمصلحة .9

 .حجة -صىل اهلل عليه وسلم-فعل انلِب  .10

 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
د بن إسماعيل ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حمم1426اإلحاكم، 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

   (4522) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الة < صفة الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الص اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اْلُلُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلم

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربِع األنصاري  اتلخريج:
 -ريض اهلل عنهما-أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس 

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يصيلِّ : صالة الظهر أو العرص ويف رواية ملسلم يؤم انلاس •

 .سجد : نزل إَل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني •

 .وضعها : أي وضع أمامة ىلع األرض •

 .إذا قام : من السجود إَل الركعة اتلايلة •

 :فوائد احلديث
 .يف صالة الفريضة وانلافلة، من اإلمام واملأموم واملنفرد ولو بال رضورة إيلها -وهو محل الصِب ووضعه-جواز مثل هذه احلركة  .1

 .جناسة ثياب األطفال وأبدانهم -هنا-ىلع غلبة الظن. وهو  -وهو الطهارة-جواز مالمسة ومحل من تظن جناسته، تغليبا لألصل .2

 .، ولطف خلقه ورمحته-صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انلِب  .3

 .سالمية وسماحتهايرس الرشيعة اإل .4

 .جواز إدخال األطفال يف املساجد برشط أال يغلب ىلع الظن إزاعجهم للمصلني .5

 .أن احلراكت اليت للحاجة ال تبطل الصالة برشط أال ختل بهيئة الصالة حبيث يظن من يراه أنه ال يصيل .6

ِلِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  اكن يُص 
ة   بنت زينب بنت رسول اهلل  ام  م 

ُ
-وهو حامل أ

 -صىل اهلل عليه وسلم
 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 
salat dengan menggendong Umāmah binti 
Zainab binti Rasulillah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam -.  

 :احلديث .598
نَْصارييِّ 

َ
أن »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب  َقتَاَدَة األ

اكن يَُصيلِّ وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َماَمَة بنت زينب بنت رسول اهلل 

ُ
 صىل اهلل-حامل أ

وأليب العاص بن الربيع بن عبد َشْمٍس «. -عليه وسلم
 «.فإذا سجد وضعها، وإذا قام محلها»: -ريض اهلل عنه-

** 

598. Hadis: 

Dari Abu Qatādah Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, “Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pernah salat dengan menggendong Umāmah 

binti Zainab binti Rasulillah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-

”. Disebutkan dalam riwayat Abu Al 'Āṣ bin Rabī' bin 

Abdu Syams -raḍiyallāhu 'anhu-, “Jika sujud beliau 

meletakkannya, dan jika berdiri beliau 

menggendongnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حيمل بنت ابنته  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
ويه أمامة بنت زينب وهو يف الصالة، حيث جيعلها 
ىلع اعتقه إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضعها يف األرض 

 .حمبًة وحنانًا

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah salat dengan 

menggendong anak dari puteri beliau yaitu Umāmah 

binti Zainab. Beliau menggendongnya di atas bahunya 

jika sedang berdiri, dan jika rukuk atau sujud, beliau 

meletakkannya di lantai dengan penuh kecintaan dan 

kasih sayang. 
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 املراجع:املصادر و

طبعة -م . تنبيه األفهام للعثيمني  2006 - ـه 1426العارشة،  -رة الطبعةمكتبة اتلابعني، القاه -تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 
أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية -. صحيح ابلخاري 1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -مكتبة الصحابة االمارات 

ه. صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -رش : دار طوق انلجاة انلا -اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص 
 .األوىل الطبعة- مرص -القاهرة -املنهاج دار -انلجيم حيىي بن أمحد- األحاكم تأسيس. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -

   (3226) الرقم املوحد:
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اكن خيرج  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
من طريق الشجرة، ويدخل من طريق املعرس، 
وإذا دخل مكة، دخل من اثلنية العليا، وخيرج 

 من اثلنية السفىل

 

Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- biasa berangkat (dari Madinah) 

melalui jalan asy-Syajarah dan masuk 
melalui jalan al-Mu'arras. Dan apabila 

memasuki Makkah, beliau masuk melalui 
jalan bukit atas dan keluar dari jalan bukit 

bawah. 

 :احلديث .599
نَّ رُسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

َ
"أ

يقي اَكَن خَي  -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-اهلل  ْن َطري ُرُج مي
َة  يقي الُْمَعرَّس، َوإيَذا َدَخَل َمكَّ ْن َطري َجَرةي، َوَيْدُخُل مي الشَّ

ْفىَل". َن اثلَنييَّةي السُّ َن اثلَنييَّةي الُعلْيَا، َوخَيُْرُج مي  َدَخَل مي

** 

599. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa 

berangkat (dari Madinah) melalui jalan asy-Syajarah 

dan masuk melalui jalan al-Mu'arras. Dan apabila 

memasuki Makkah beliau masuk melalui jalan bukit 

atas dan keluar dari jalan bukit bawah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف  -ريض اهلل عنهما-حديث عبد اهلل بن عمر 
موضوع استحباب خمالفة الطريق يف العيد واجلمعة 
وغريها من العبادات. ومعىن خمالفة الطريق: أن 
يذهب املسلم إَل العبادة من طريق ويرجع من 
الطريق اآلخر؛ فمثاًل يذهب من اجلانب األيمن 

-هذا ثابت عن انلِب ويرجع من اجلانب األيرس، و
-يف العيدين، كما رواه جابر  -صىل اهلل عليه وسلم

إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-عنه اكن انلِب  -ريض اهلل
اكن يوم عيد خالف الطريق؛ يعين خرج من طريق 
ورجع من طريق آخر، وكذلك يف احلديث اذلي معنا.  
وتنوعت أقوال العلماء يف احلكمة يف املخالفة يف 

. ليشهد هل الطريقان يوم 1ىلع أقوال أشهرها: الطريق 
القيامة؛ ألن األرض يوم القيامة تشهد ىلع ما عمل 
فيها من خري ورش، فإذا ذهب من طريق ورجع من 
آخر؛ شهد هل الطريقان يوم القيامة بأنه أدى صالة 

. من أجل إظهار الشعرية، شعرية العيد؛ حىت 2العيد. 
انترش يف طرق  تكتظ األسواق هنا وهناك، فإذا

املدينة صار يف هذا إظهار هلذه الشعرية؛ ألن صالة 
العيد من شعائر ادلين، وادليلل ىلع ذلك أن انلاس 
يؤمرون باْلروج إَل الصحراء؛ إظهاًرا ذللك، وإعالنًا 

. إنما خالف الطريق من أجل املساكني اذلين 3ذللك. 
يكونون يف األسواق، قد يكون يف هذا الطريق ما 

** 

Hadis Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- ini 

terkait tema dianjurkannya menempuh jalan berbeda 

dalam salat 'Īd, Jum'at dan ibadah-ibadah lainnya. 

Maksud menempuh jalan berbeda adalah seorang 

Muslim berangkat melaksanakan ibadah melalui satu 

jalan dan pulang melewati jalan lain. Misalnya, 

berangkat melalui sisi kanan dan pulang melalui sisi 

kiri. Ini terbukti dilakukan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam salat 'Īdain. Sebagaimana diriwayatkan 

Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-, "Adalah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- apabila di hari 'Īd beliau menempuh jalan 

berbeda. Maksudnya, beliau berangkat melalui satu 

jalan dan pulang melewati jalan lain. Demikian pula 

dalam hadis yang sedang kita bicarakan. Beraneka 

ragam pendapat ulama terkait hikmah menempuh jalan 

berbeda ini, yang paling terkenal adalah: 1. Agar dua 

jalan tersebut menjadi saksi di hari kiamat, karena bumi 

pada hari kiamat nanti memberikan kesaksian atas 

kebaikan maupun keburukan yang dilakukan di 

atasnya. Sehingga apabila berangkat melalui satu jalan 

dan pulang melalui jalan lain, dua jalan ini akan 

memberikan kesaksian untuk penempuhnya bahwa ia 

telah menunaikan salat 'Īd. 2. Untuk menampakkan 

syiar, yakni syiar 'Īd, agar pasar-pasar di berbagai 

tempat penuh sesak. Apabila hal ini tersebar di jalan-

jalan Madinah secara otomatis menampakkan syiar ini. 

Sebab salat 'Īd termasuk syiar agama. Buktinya, orang-

orang diperintahkan keluar ke padang pasir untuk 

menampakkan dan mengumumkan hal ini. 3. Beliau 

menempuh jalan berbeda karena orang-orang miskin 

yang ada di pasar-pasar. Sebab boleh jadi ada di jalan 
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  والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
َجَرةي : موضع معروف ىلع طريق من أراد اذلهاب إَل مكة من املدينة، واكن انلِب  • يق الشَّ خيرج منه إَل ذي احلليفة،  -صىل اهلل عليه وسلم-َطري

 .وهو يبعد ستة أميال من املدينة

يق الُْمَعرَّس : ماكن معروف ىلع طريق مكة املكرمة عند •  .ذي احلليفة َطري

 .اثلنيَّة : الطريق الضيِّقة بني اجلبلني •

 .اثلَنييَّةي الُعلْيَا : اثلنية العليا يف مكة املكرمة يه املعىل، مقربة أهل مكة، ويه اليت يقال هلا احلجون •

ْفىَل : يه ما احندر من املسجد احلرام، ويه يف مكة املكرمة عند باب الشبيكة، بقرب شع • ب الشاميني من ناحية قعيقعان، عند اثلَنييَّةي السُّ
 .املحلة املسماة )حارة ابلاب(، وتسىم اثلنية اآلن )ريع الرسام(

يف هذا الطريق، فيتصدق ىلع هؤالء وهؤالء. ليس 
ولكن األقرب واهلل أعلم أنه: من أجل إظهار تلك 
الشعرية، حىت تظهر شعرية صالة العيد باْلروج إيلها 
من مجيع سكك ابلدل. أما يف احلج كما جاء يف 

صىل اهلل عليه -احلديث اذلي معنا، فإن الرسول 
خل من خالف الطريق يف دخوهل إَل مكة د -وسلم

أعالها، وخرج من أسفلها، وكذلك يف ذهابه إَل 
عرفة، ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. 
واختلف العلماء أيضا يف هذه املسألة، هل اكن انلِب 

فعل ذلك ىلع سبيل اتلعبُّد؛  -صىل اهلل عليه وسلم-
أو ألنُّه أسهل دلخوهل وخروجه؟ ألنه اكن األسهل 

روجه أن خيرج من دلخوهل أن يدخل من األىلع وْل
األسفل.  فَمْن قال من العلماء قال باألول قال: إنه 
سنة أن تدخل من أعالها: أي أىلع مكة وخترج من 
أسفلها، وسنة أن تأِت عرفة من طريق وترجع من 
طريق آخر. ومنهم من قال: إن هذا حسب تيرس 
الطريق، فاسلك املتيرس سواء من األىلع أو من 

إن تيرس للحاج واملعتمر أن األسفل. وىلع لك حال 
يدخل من أعالها وخيرج من أسفلها فهذا طيب؛ فإن 
اكن ذلك عبادة فقد أدركه، وإن لم يكن عبادة لم 
يكن عليه رضر فيه، وإن لم يتيرس فال يتلكف ذلك 
كما هو الواقع يف وقتنا احلارض، حيث إن الطرق قد 
وجهت توجيًها واحًدا، وال يمكن لإلنسان أن 

 .يل األمر واحلمد هلل األمر واسعخيالف و

ini orang yang tidak ada di jalan lainnya. Sehingga 

beliau bisa bersedekah pada mereka semua. Tetapi 

pendapat yang lebih dekat -wallahu a'lam- adalah 

pembedaan jalan ini demi menampakkan syiar tersebut 

sehingga syiar salat 'Īd nampak dengan menempuh 

jalan-jalan negeri. Adapun ketika haji, sebagaimana 

disebutkan dalam hadis yang kita bicarakan, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menempuh 

jalan berbeda ketika memasuki Makkah melalui jalur 

atas dan keluar dari jalur bawah. Demikian pula kala 

pergi ke Arafah, beliau berangkat melalui satu jalan dan 

kembali melalui jalan lain. Ulama juga berbeda 

pendapat dalam masalah ini, apakah Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melakukan hal itu dalam konteks 

beribadah, atau karena jalur itu lebih mudah untuk 

akses masuk dan keluar beliau? Karena untuk masuk 

lebih mudah melalui jalur atas dan untuk keluar lebih 

mudah melalui jalur bawah. Sebagian ulama 

mengatakan pendapat pertama, ia berkata: "Itu sunah, 

yakni Anda masuk dari jalur atas -atas Makkah- dan 

keluar dari jalur bawah. Dan sunahnya Anda berangkat 

ke Arafah melalui satu jalur dan pulang melewati jalur 

lain". Sebagian lain mengatakan: "Ini berdasarkan jalur 

yang mudah. Tempuhlah jalan yang mudah, baik jalur 

atas maupun bawah." Bagaimanapun, jika orang yang 

menunaikan haji dan umrah bisa memasuki Makkah 

melalui jalur atas dan keluar dari jalur bawah maka ini 

bagus. Bila itu sebuah ibadah berarti ia telah 

meraihnya, dan jika bukan merupakan ibadah ia juga 

tidak rugi. Dan jika tidak bisa, ia tidak perlu 

memaksakan diri. Sebagaimana yang terjadi di masa 

kita sekarang ini, di mana jalan-jalan telah diarahkan ke 

satu arah dan seseorang tidak bisa menyelisihi aturan 

penguasa. Segala puji bagi Allah. Masalah ini fleksibel. 
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 :فوائد احلديث
 .استحباب خمالفة الطريق يف اذلهاب واإلياب يف احلج؛ تلكثري طرق اْلري .1

 .مقصودة من هذه الطرق سببه أنها أيرس لطريقه، وليست سنة -صىل اهلل عليه وسلم-يرى بعض العلماء أن سري انلِب  .2

 املراجع:املصادر و

ه.  رياض الصاحلني من الكم سيد 1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلالِل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 
 من الكم سيد ه. رياض الصاحلني1428املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

ه. 1428الرابعة املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، الطبعة: 
م.  رشح رياض 2009ه، 1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، 1426الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
ح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي ه. صحي1422دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3040) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اكن يرفع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  الةيديه حذو منكبيه إذا افتتح الص

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengangkat kedua tangannya sejajar 

dengan kedua pundak apabila mengawali 
salat dan apabila bertakbir untuk rukuk. 
Apabila mengangkat kepala dari rukuk 

beliau juga mengangkat keduanya seperti 
itu dan mengucapkan, "Sami'allāhu liman 
ḥamidah, rabbanā wa laka al-ḥamdu (Allah 
mendengar orang yang memuji-Nya, wahai 
Rabb kami bagimu segala pujian)." Namun 
beliau tidak melakukan hal itu ketika sujud. 

 :احلديث .600
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

بيه إذا اكن يَرفع  -اهلل عليه وسلم يَديه َحذو َمنْكي
افتتح الصالة، وإذا َكربَّ للركوع، وإذا رفع رأسه من 
الركوع، رَفَعهما كذلك أيضا، وقال: سمع اهلل ملن 
جود. َده، ربَّنَا ولك احلَمد، واكن ال يَفعل ذلك يف السُّ  مَحي

** 

600. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat 

kedua tangannya sejajar kedua pundak apabila 

mengawali salat dan apabila bertakbir untuk rukuk. 

Apabila mengangkat kepala dari rukuk beliau juga 

mengangkat keduanya seperti itu dan mengucapkan, 

"Sami'allāhu liman ḥamidah, rabbanā wa laka al-

ḥamdu (Allah mendengar orang yang memuji-Nya, 

wahai Rabb kami bagimu segala pujian)." Namun 

beliau tidak melakukan hal itu ketika sujud. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ح الصالة إذا افتت -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
باتلكبري يرفع يديه حىت تَصريا ُمقابل منكبيه، 

صىل اهلل عليه -حُمَاذييني هلما تماًما. وكذلك اكن 
يرفع يديه عند الرشوع يف الركوع وعند  -وسلم

رشوعه يف الرفع منه. فهذه ثالثة مواضع يستحب 
نَْكبني. واكن يقول عند  فيها رفع ايلدين َحذو المي

اهلل ملن محده، ربنا ولك  الرفع من الركوع: سمع
احلمد، فيجمع بني التسميع واتلحميد، وهذا خاص 
باإلمام واملنفرد، أما املأموم فيقول: ربنا ولك احلمد؛ 
مليجء السنة بذلك كما يف الصحيحني من حديث 

صىل اهلل عليه -عن انلِب  -ريض اهلل عنه-أنس 
وا: أنه قال : )وإذا قال: سمع اهلل ملن محده؛ فقول -وسلم

ربنا ولك احلمد(. واكن ال يرفع يديه عند اهلوي إَل 
فع منه، ويؤيده رواية ابلخاري  السجود وال يف الرَّ
األخرى: )وال يفعل ذلك حني يَسجد وال حني يرفع 

 .رأسه من السجود(

** 

Apabila Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memulai 

salat dengan takbir, beliau mengangkat kedua tangan 

hingga berada di depan kedua pundaknya dan benar-

benar sejajar dengan keduanya. Demikian pula beliau 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat kedua tangan 

ketika mulai rukuk dan berdiri dari rukuk. Inilah tiga 

tempat yang dianjurkan mengangkat kedua tangan 

sejajar pundak. Ketika bangkit dari rukuk beliau 

mengucapkan, "Sami'allāhu liman ḥamidah, rabbanā 

wa laka al-ḥamdu". Beliau menggabungkan antara 

tasmī' (ucapan, ami'allāhu liman ḥamidah) dan tahmid 

(ucapan, rabbanā wa laka al-ḥamdu). Ini khusus imam 

dan orang yang salat sendiri. Sedangkan makmum 

mengucapkan, "Rabbanā wa laka al-ḥamdu" karena 

hal itu ada sunahnya, sebagaimana diriwayatkan 

dalam "Aṣ-ṣahīhain" dari hadis Anas -raḍiyallāhu 

'anhu- dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa 

beliau bersabda, "Dan apabila (imam) mengucapkan 

"Sami'allāhu liman ḥamidah", ucapkanlah "rabbanā wa 

laka al-ḥamdu". Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

mengangkat kedua tangan ketika turun untuk sujud dan 

tidak pula ketika bangkit dari sujud. Hal ini diperkuat 

oleh riwayat Bukhari yang lain, "Dan beliau tidak 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َحذو : إزاء وُمقابل •

ب: جُمتمع رأس الَعضد والَكتف •  .منْكبيه : الَمنْكي

 :فوائد احلديث
 .تتاح الصالة بتكبرية اإلحرام، وكذلك عند تكبرية الركوع، وعند رفع رأسه من الركوعاستحباب رفع ايلدين حىت حُتاذي املنَْكبني، عند اف .1

 املراجع:املصادر و

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

ه. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاِن، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم رشح بلوغ 1423بريوت، الطبعة: 
َسة، املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مك م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،  2003ه، 1423تبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اْلامي

ه. منار القاري رشح خمترص 1427حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
قاسم، راجعه: عبد القادر األرناؤوط، عين بتصحيحه ونرشه: بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق،  صحيح ابلخاري، محزة حممد

 .م1990ه، 1410مكتبة املؤيد، الطائف، اعم النرش: 
   (10907) الرقم املوحد:

melakukan hal itu ketika sujud dan tidak pula ketika 

mengangkat kepala dari sujud." 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع اتلصنيف:
  وأحاكم السفر الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب

 . الروايات اثلالثة األوىل متفق عليها. الرواية الرابعة: رواها ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يَُسبُِّح : يصيل صالة انلافلة •

 .الَْمْكتُوَبَة : الصلوات اْلمس املفروضات •

لَتيهي : انلاقة اليت تصلح ألن ترحل •  .َراحي

اه سريه •  .َحيُْث اَكَن وَْجُهُه : اجتِّ

هي : يشري به للركوع والسجود • سي
ْ
ُئ بيَرأ  .يُومي

اكن يسبح  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
ىلع ظهر راحلته، حيث اكن وجهه، يومئ برأسه، 

 واكن ابن عمر يفعله.
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
pernah salat di atas kendaraannya ke arah 
manapun wajah beliau menghadap. Beliau 

memberi isyarat dengan kepalanya. Dan 
Ibnu Umar juga melakukannya 

 :احلديث .601
أن رسول » -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

اكن يَُسبُِّح ىلع َظهري  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
، واَكن ابُن ُعمَر  هي ُئ بيَرأسي لَتيه َحيُث اكن وَجُهُه، يُومي َراحي

رييه»ويف رواية: «.  يَفَعلُهُ  وملسلم: «. اكن يُوتيُر ىلع بَعي
إال »وللبخاري: «. َمكتُوَبةَغرَي أنَّه ال يَُصيلِّ َعليَها ال»

 .«الَفَرائيض

** 

601. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah salat di atas kendaraannya ke arah manapun 

wajah beliau menghadap. Beliau memberi isyarat 

dengan kepalanya. Dan Ibnu Umar juga 

melakukannya." Dalam riwayat lain dinyatakan, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat witir di 

atas untanya." Sementara redaksi imam Muslim 

menyatakan, "Hanya saja beliau tidak pernah salat 

fardu di atas kendaraannya." Dan redaksi imam 

Bukhari, "Kecuali salat fardu." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يصيل انلافلة فقط ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن 
هت به، ولو لم تكن جتاه  ظهر راحلته حيث توجَّ
القبلة، ويومئ برأسه إشارة إَل الركوع والسجود، وال 
يتلكف الزنول إَل األرض؛ لريكع ويسجد ويستقبل 
القبلة، وال فرق بني أن تكون نفال مطلقا، أو من 
الرواتب أو من الصلوات ذوات األسباب، ولم يكن 
يفعل ذلك يف صلوات الفريضة، وكذلك اكن يوتر ىلع 

 .بعريه

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hanya 

melaksanakan salat sunah di atas kendaraannya ke 

mana pun kendaraan itu menghadapkan beliau, 

meskipun tidak ke arah kiblat. Dalam pelaksanaannya 

beliau senantiasa menggunakan isyarat saat rukuk dan 

sujud. Beliau tidak memaksakan diri turun dari 

kendaraannya untuk rukuk, sujud, ataupun menghadap 

kiblat. Hal ini tidak ada perbedaan apakah yang 

dilakukan itu salat sunah mutlak, rawatib, ataupun 

salat-salat sunah yang mempunyai sebab khusus. 

Namun, beliau tidak pernah melakukan salat fardu 

dengan cara seperti ini. Rasulullah juga pernah 

melakukan salat witir di atas untanya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

213 
 

وغرضها بيان َواَكَن ابُن ُعَمَر َيْفَعلُه : يصيل انلافلة يف السفر وهو راكب ىلع ناقته حيث اكن وجهه.وهذه اجلملة من قول موىل ابن عمر: نافع؛  •
 .وانتفاء النسخ -صىل اهلل عليه وسلم-استمرار احلكم بعد انلِب 

رييهي : أي: انلِب يُوتيُر ىلَعَ  • تر ىلع بعريه -صىل اهلل عليه وسلم-بَعي  .يصيل الوي

 :فوائد احلديث
 .ذللك أقوى من جمرد الرواية -ريض اهلل عنهما-جواز صالة انلافلة يف السفر ىلع الراحلة، وفعل ابن عمر  .1

تقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب، أما عدم جواز أداء الفريضة، ويه الصلوات اْلمس، ىلع الراحلة بال رضورة، قال العلماء: ئلال يفوته االس .2
 .عند الَضورة من خوف أو سيل؛ فيصح، كما صحت به األحاديث

 .جهة الطريق يه ابلدل عن القبلة، فال ينحرف عنها لغري حاجة املسري .3

 .أنَّ اإليماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود .4

 .ىلع الراحلة -صىل اهلل عليه وسلم-الوتر ليس بواجب، حيث صاله  .5

 .املتوايلة ىلع عباده -تعاَل-أنَّه لكما احتييَج إَل َشء دخله اتليسري والتسهيل، وهذا من بعض ألطاف اهلل  .6

 .سماحة هذه الرشيعة، وترغيب العباد يف االزدياد من الطااعت، بتسهيل سبلها، وهلل احلمد واملنة .7

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل 1381، دمشق، الطبعة: األوىل اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر
م. تنبيه 2006ه، 1426بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. عمدة األحاكم 1426ة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: األوىل األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتب
لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار  -صىل اهلل عليه وسلم-من الكم خري األنام 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد 1988ه، 1408الطبعة: اثلانية  اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة،
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج 1422زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423ؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: القشريي انليسابوري، حتقيق حممد ف
   (3128) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

اكن يصِل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
بعد العُص، وينَه عنها، ويواصل، وينَه عن 

 الوصال
 

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- melaksanakan salat setelah Asar 

lalu beliau melarangnya, dan beliau 
mengerjakan puasa wiṣāl (menyambung 

puasa tanpa berbuka) lalu beliau 
melarangnya. 

 :احلديث .602
صىل -أن رسول اهلل » -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

عنها، اكن يصيل بعد العرص، وينىه  -اهلل عليه وسلم
ل، وينىه عن الويَصالي   «.وُيَواصي

** 

602. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- "Bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melaksanakan salat 

setelah Asar lalu beliau melarangnya, dan beliau 

mengerjakan puasa wiṣāl (menyambung puasa tanpa 

berbuka) lalu beliau melarangnya". 

 منكر  :درجة احلديث
** 

Hadis munkar Derajat hadis: 

يف هذا  -ريض اهلل عنها-تبني نلا السيدة اعئشة 
اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث أن رسول اهلل 

يصيل نفاًل بعد صالة العرص، رغم نهيه عن الصالة 
بوصاهل يف  -ريض اهلل عنها-حلقته يف هذا الوقت، وأ

حيث أنه يواصل وينىه عن  -عليه السالم-الصوم 
الوصال أيضا. واحلديث منكر، ويغين عنه أحاديث 

ريض اهلل -أخرى، أما انليه عن الوصال فعن أنس 
ال »، قال: -صىل اهلل عليه وسلم-، عن انلِب -عنه

لست كأحد »قالوا: إنك تواصل، قال: « تواصلوا
«. إِن أطعم، وأسىق، أو إِن أبيت أطعم وأسىقمنكم 

( 776 /2( ومسلم )1961( )ح37 /3رواه ابلخاري )
(. وأما انليه عن الصالة بعد العرص فحديث 1104)ح

نىه » -صىل اهلل عليه وسلم-أيب هريرة أن رسول اهلل 
عن الصالة بعد العرص حىت تغرب الشمس، وعن 

اه رو« الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس
( 566 /1( ومسلم )588( )ح121 /1ابلخاري )

بعد  -صىل اهلل عليه وسلم-(، وأما صالته 825)ح
العرص فخاص به، فعن أيب سلمة، أنه سأل اعئشة عن 

صىل اهلل عليه -السجدتني اللتني اكن رسول اهلل 
اكن يصليهما »يصليهما بعد العرص، فقالت:  -وسلم

يهما فصالهما قبل العرص، ثم إنه شغل عنهما، أو نس
« بعد العرص، ثم أثبتهما، واكن إذا صىل صالة أثبتها

** 

Sayyidah Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, dalam hadis ini, 

menjelaskan pada kita bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengerjakan salat sunah setelah 

salat setelah Asar meskipun beliau melarang salat di 

waktu ini. Dia -raḍiyallāhu 'anhā- menyamakan 

masalah ini dengan puasa wiṣāl beliau -'alaihi as-

salām-, di mana beliau mengerjakan puasa wiṣāl 

(menyambung puasa tanpa berbuka) kemudian juga 

melarangnya. Hadis ini munkar, dan (dalam hal ini) 

sudah cukup diwakili hadis-hadis yang lain. Tentang 

larangan puasa wiṣāl diriwayatkan dari Anas -

raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- beliau bersabda, "Janganlah kalian melakukan 

puasa wiṣāl!" Mereka berkata, "Anda sendiri 

melakukan puasa wiṣāl." Beliau bersabda, "Aku tidak 

seperti salah seorang dari kalian. Sesungguhnya aku 

diberi makan dan diberi minum, atau sesungguhnya 

aku berada di malam hari diberi makan dan diberi 

minum." (HR. Bukhari (3/37, no. 1961) dan Muslim 

(2/776, no. 1104). Sedangkan larangan salat setelah 

Asar sesuai hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- "Melarang salat setelah 

Asar sampai matahari terbenam dan melarang salat 

setelah subuh sampai matahari terbit." (HR. Bukhari 

(1/121, no. 588) dan Muslim (1/566, no. 825). Adapun 

salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- setelah Asar itu 

khusus untuk beliau. Diriwayatkan dari Abu Salamah 

bahwa ia bertanya pada Aisyah tentang dua rakaat 

yang dikerjakan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- setelah Asar. Ia menjawab, "Biasanya beliau 

mengerjakannya sebelum Asar, kemudian beliau tidak 

sempat mengerjakannya, atau beliau lupa 

mengerjakannya, maka beliau menunaikannya setelah 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

215 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ال وأفعال معلومة، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليمالصالة : اتلعبد هلل تعاَل بأقو •

 .الوصال : الوصال يف الصوم: وهو أن ال يفطر يومني أو أياما •

 :فوائد احلديث
أعطاه ذلك؛  -تعاَل-، فمهامه كثرية وكبرية، واهلل -صىل اهلل عليه وسلم-دل احلديث ىلع أن قضاء الرواتب بعد صالة العرص من خصائصه  .1

 . لم يعط غريه من نوافل العبادات، ويه اكلوصال، ووجوب صالة الليل، مما هو مذكور يف كتب اْلصائصتلكميل ثوابه وأعماهل، ما

 املراجع:املصادر و

ه.  1405نية إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاِن، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلا
ه. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث 1432ه، 1428رام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ امل

ن البسام، أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية،صيدا، بريوت. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمح
َسة، مكتبة األسدي،   .م 2003ه، 1423مكة املكرمة، الطبعة اْلامي

   (10614) الرقم املوحد:

قال حيىي بن أيوب: قال إسماعيل: تعين داوم عليها. 
 .(835( )ح572 /1رواه مسلم )

Asar, kemudian menetapkannya. Beliau itu apabila 

mengerjakan suatu salat pasti menetapkannya." Yahya 

bin Ayub berkata, Ismail mengatakan, "Maksudnya, 

beliau mengerjakannya secara terus menerus." (HR. 

Muslim (1/572, no. 835). 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < االعتاكف اتلصنيف:

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

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
ري من رمضان، حىت  و اخي

 
رْشي اأْل

يعتكف يف الْع 
 ، ثم اعتكف أزواجه بعده-عز وجل-توفاه اهلل 

 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- bahwa 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
biasa melakukan i'tikaf di sepuluh akhir 
bulan Ramadhan hingga Allah 'Azza wa 
Jalla mewafatkannya. Selanjutnya para 

istrinya beri'tikaf setelah itu." Dalam satu 
lafal disebutkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- biasa melakukan i'tikaf di 
setiap Ramadhan. Jika beliau telah selesai 
shalat shubuh, beliau mendatangi tempat 

yang biasa untuk beri'tikaf". 

 :احلديث .603
صىل -أن رسول اهلل »: -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َواخي  -اهلل عليه وسلم
َ
ري من اكن يعتكف يف الَْعرْشي اأْل

، ثم اعتكف -عز وجل-رمضان، حىت توفاه اهلل 
صىل اهلل -اكن رسول اهلل »ويف لفظ «.  أزواجه بعده

ُف يف لكِّ رمضان، فإذا صىل الَغَداَة  -عليه وسلم يَعتكي
 «.جاء ماكنه اذلي اْعَتَكَف فيه

** 

603. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa melakukan i'tikaf di 

sepuluh akhir bulan Ramadhan hingga Allah 'Azza wa 

Jalla mewafatkannya. Selanjutnya para istrinya 

beri'tikaf setelah itu." Dalam satu lafal disebutkan, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa 

melakukan i'tikaf di setiap Ramadhan. Jika beliau telah 

selesai shalat shubuh, beliau mendatangi tempat yang 

biasa untuk beri'tikaf". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن انلِب  - عنهاريض اهلل-خترب اعئشة 
اكن يعتكف يف العرش األواخر من  -عليه وسلم

رمضان، طلبًا لليلة القدر، بعد أن َعلم أنها يف العرش 
. -تعاَل-األواخر، وأنه الزَم ذلك حىت توفاه اهلل 

إَل أن احلكم غري  -ريض اهلل تعاَل عنها-وأشارت 
، -صىل اهلل عليه وسلم-منسوخ، وال خاص بانلِب 

.  -ريض اهلل عنهن-فقد اعتكف أزواجه من بعده 
-أن انلِب  -ريض اهلل عنها-ويف اللفظ اثلاِن: تبني 
اكن إذا صىل صالة الفجر  -صىل اهلل عليه وسلم

دخل معتكفه؛ يلتفرغ لعبادة ربه ومناجاته، 
 .ويكون حتقيق ذلك بقطع العالئق عن اْلالئق

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- mengabarkan bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sudah biasa 

beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan 

untuk mencari lailatul qadar setelah mengetahui bahwa 

lailatul qadar ada di sepuluh hari terakhir. Beliau 

senantiasa melakukan hal itu hingga Allah -Ta'ālā- 

mewafatkannya. Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- 

mengisyaratkan bahwa hukum ini tidak dihapus dan 

tidak khusus bagi Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- saja, karena para istrinya pun melakukan 

i'tikaf sepeninggalnya. Dalam lafal (redaksi) kedua, 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- menjelaskan bahwa jika 

beliau telah selesai shalat fajar, beliau masuk ke 

tempat i'tikafnya demi mencurahkan waktunya untuk 

ibadah kepada Tuhannya dan bermunajat kepadanya. 

Hal itu dilakukan dengan memutuskan berbagai 

keterkaitan dengan makhluk. Taisir Al-'Allam, hlm 

(351), Tanbih Al-Afham, (3/476), Ta'sis, (3/296). 
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 :معاين املفردات
 .، وتفراًغ لطاعته-تعاَل-يعتكف : يقيم يف املسجد تقرًبا إَل اهلل  •

 .توفاه اهلل : قبضه باملوت •

 .ثم اعتكف أزواجه من بعده : بعد موته •

 .يه: صالة الفجرصىل الغداة : أي: صىل صالة الغداة، و •

بَاء  صغري يَُضُب يف رََحبَة املسجد •  .ماكنه : أي: ماكن اعتاكفه، وهو: خي

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية االعتاكف .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-يتأكد االعتاكف يف العرش األواخر من رمضان ملالزمة انلِب  .2

 .دهبع -صىل اهلل عليه وسلم-أن االعتاكف ُسنَّة مستمرة لم تُنسخ، إذ اعتكف أزواجه  .3

 .مرشوعية اعتاكف النساء، برشط أمن حصول الفتنة .4

ف  .5  .يكون بعد صالة الصبح -ماكن اعتاكفه-أن وقت دخول املعتكي

 .جواز رضب َخبياء للمعتكف، إذا لم يضيق ىلع املصلني .6

 .مرشوعية انفراد املعتكف إال ملصلحة .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 عمدة 1426
مد بن إسماعيل ه. صحيح ابلخاري ، تأيلف: حم1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ـهصحيح 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 

   (4495) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه الرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

نَه أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
يصىل يف سبعة مواطن: يف املزبلة، واملجزرة، 
واملقربة، وقارعة الطريق، ويف احلمام، ويف 

 معاطن اإلبل، وفوق ظهر بيت اهلل

 

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- melarang salat di tujuh tempat: 

tempat pembuangan sampah, tempat 
penyembelihan hewan, pemakaman, 

tengah jalan, pemandian, kandang unta 
dan di atas kakbah (Baitullah). 

 :احلديث .604
صىل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر

ن: يف  -اهلل عليه وسلم نىه أن يصىل يف َسبعة مواطي
ملْقرَبة، وقاريَعة الطريق، ويف الَمْزَبلَة، والَمْجَزَرة، وا

ن اإلبيل، وفوق َظهر بيت اهلل. ام، ويف َمَعاطي  احلَمَّ

** 

604. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, "Bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang salat 

di tujuh tempat: tempat pembuangan sampah, tempat 

penyembelihan hewan, pemakaman, tengah jalan, 

pemandian, kandang unta dan di atas kakbah 

(Baitullah)". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

األرض لكها مسجد، فمىت أدركت اإلنسان الصالة يف 
هذا هو أي بُقعة من بقاع األرض صىلَّ يف ماكنه، 

األصل، إال أن يف هذا احلديث استثناء َسبعة مواضع، 
ويه: َملىق الَكنَّاسة، والُقمامة، والَفَضالت، 
وخُمَلفات ابليوت. واملوضع اليت تُذبح أو تنحر فيها 
املواَش. وموضع دفن املوىت، وتَشمل لك ما حَيوطه 
حائط الَمقربة، فال جتوز الصالة يف أي موضع من 

سواء اكن املوضع اذلي يصيلَّ فيه خايلا من الَمْقرَبة، 
ة اليت تقرعها  القبور أو لم يكن.  وطريُق العامَّ
ي ُيْغتََسل فيه باملاء  األقدام وتسلكها. ويف املوضُع اذلَّ
يم؛ من أجل االستشفاء، واذلي يكون فيه خبار  احلَمي
ام اذلي اكنوا يتخذونه يف  وماء حار، فهذا هو احلمَّ

ام املعروف اآلن اذلي هو األْمَصار، ولي س هو احلَمَّ
حمل قضاء احلاجة والوضوء، فهذا يُسىم باحلُشِّ 
واملرحاض، وهو أوىل باملنع. ويف َمبَاريك اإلبل عند 
املاء، وما تُقيم فيه وتأوي.  وفوق الكعبة، ال فرضا وال 
نفال. واحلديث ضعيف، فال يعتمد عليه، ولكن 

صىل اهلل عليه -، قال ورد انليه عن الصالة يف املقابر
: )لعن اهلل ايلهود وانلصارى اختذوا قبور -وسلم

 .أنبيائهم مساجد(

** 

Bumi semuanya adalah masjid. Ketika datang 

panggilan salat maka boleh melakukannya di semua 

tempat dari bumi di manapun dia berada. Ini adalah 

kaedah asal. Hanya saja dalam hadis ini terdapat 

pengecualian tujuh tempat, yaitu: Tempat pembuangan 

kotoran, sampah dan sisa-sisa kotoran rumah; Tempat 

penyembelihan hewan; Tempat pemakaman, termasuk 

semua tanah yang ada di dalam tembok area 

pemakaman. Artinya, dilarang salat di tanah bagian 

pemakaman, baik ada kuburannya ataupun tidak ada; 

Jalan umum yang dipakai lalu lalang pejalan kaki atau 

kendaraan; Tempat pemandian air panas yang 

digunakan terapi kesehatan dengan asap dan air 

panas yang mereka bangun di tempat-tempat 

pemukiman. Bukan kamar mandi yang dikenal 

sekarang ini yaitu tempat untuk buang hajat dan wudu 

yang disebut dengan toilet. Tempat tersebut lebih keras 

larangannya; Kandang unta; Di atas kalbah, baik untuk 

salat fardu ataupun salat sunah. Hadis ini statusnya 

daif sehingga tidak bisa dipakai sebagai landasan 

hukum, tetapi ada larangan tegas salat di kuburan. 

Rasulullah bersabda, "Allah melaknat orang-orang 

Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para 

Nabinya sebagai masjid." 
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  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .لَفَضالتالَمْزَبلَة : يه َملىق الكناسة، والُقمامة، وا •

ي جُتزر فيه املواَش، أي تُذبح أو تُنحر •  .الَمْجَزَرةي : املاكن اذلَّ

 .قَاريَعة الطريق : ما تَقرعه األقَْدام باملرور، واملراد به: اجلَادَّة، والطريق الواسعة •

ام : أصله موضع االغتسال باملاء احلَار، ثم قيل ملوضع االغتسال بأي ماء اكن •  .احلَمَّ

ن اإل • ع فيه، وصار اسما ملا تأوي إيله، وتُقيم فيهَمَعاطي  .بيل : َمبَاريُك اإلبل حول احلَوض وابلرئ، ثم توسِّ

 .املقربة : ما يدفن فيها املوىت •

 .بيت اهلل : الكعبة •

 :فوائد احلديث
 .فيه انلَّيه عن الصالة يف املْزَبلة .1

 .فيه انلَّيه عن الصالة يف الَمْجَزرة .2

 .قال: )ال تصلُّوا إَل القبور، وال جتلسوا عليها( -صىل اهلل عليه وسلم-َمْدفَن الَموىت؛ ويف مسلم أنَّ انلَِّب انلَّيه عن الصالة يف الَمْقربة اليت يه  .3

الة عن .4 د اتلماثيل، والصور، يستفاد من انلَّيه عن الصالة يف املقربة، انلَّيُه عن لكِّ ماكٍن فيه أشياء خيىش أنَّ تعظيَمَها يؤدِّي إَل عبادتها، اكلصَّ
 .َكنَائسوال

ك -صىل اهلل عليه وسلم-العمل بقاعدة سدِّ اذلرائع؛ ألن انلِب  .5  .نىه عن الصالة يف املقربة سدا ذلريعة الرشِّ

 .فيه أن لك ما دخل يف اسم الَمْقرَبة، فإنه ال جتوز الصالة فيه، ولو اكنت الُقبور بعيدة عن الُمصيل، أو خلف َظهره .6

ن يف املْقرَبة ثالثة قبور أو قربان أو قَرب واحد، ما دام يُطلق عليها اسم املْقرَبة، فإن الصالة فيها ممنوعة، ظاهر احلديث: أنه ال فرق بني أن يكو .7
ت الَمْقرَبة ولم يُدفن فيه أحد فال بأس من الصالة فيها؛ ألنه ال يصدق عليها أنها مْقرَبة دَّ عي

ُ
 .أما إذا أ

 .انلَّيه عن الصالة يف قَارعة الطريق .8

عن الصالة يف َمبَارك اإلبل، قال: )ال تصلوا يف َمبَارك اإلبل؛  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة يف َمَعاطن اإلبل ويف أيب داود ملا سئل  انلَّيه عن .9
 .فإنها من الشياطني(

 .فيه انلَّيه عن الصالة فوق ظهر بيت اهلل، إال أن احلديث متلكم فيه .10

 املراجع:املصادر و

عليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وت
م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار 1975ه، 1395مصطىف ابلايب احللِب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

م.  1985احللِب. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاِن، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة  إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب
َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي م. تسهيل اإلملام بفقه 2003ه، 1423توضيح األحاكم مي

 ن بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىلاألحاديث م
تبة م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املك2006ه، 1427

ه. رشح 1432ه، 1428ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1427اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
 .سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية

   (10646) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < انلاكح < األنكحة املحرمة الفقه وأصوهل < فقه األرسة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ريه أن يزوج الرجل ابنته؛ ىلع أن يزوجه اآلخر ابنته، وليس بينهما صداق، وأصل لكمة"الشغار"من شغر الشغار : عن نكاح الشغار وتفس •

للشغور اللكب إذا رفع رجله يلبول، وكأن العاقد يقول: ال ترفع رجل ابنيت حىت أرفع رجل ابنتك ، وقيل: هو من شغر ابلدل إذا خىل ُسيمِّ بذلك 
 .عن الصداق

 .ابنته : أو أخته •

 .س بينهما صداق : بل جيعل نكاح لك منهما صداق األخرىولي •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن نكاح الشغار، وانليه يقتِض الفساد، فهو غري صحيح .1

 .أن العلة يف حتريمه وفساده، هو خلوه من الصداق املسىم، ومن صداق املثل، وأشار إيله بقوهل: ]وليس بينهما صداق[ .2

 .كفء، لغرض الَويل ومقصده وجوب انلصح للمويلة. فال جيوز تزوجيها بغري .3

نَه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi  الشغار

wa sallam- melarang nikah Syigār. 

 :احلديث .605
أن رسول »: -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

َغاري  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل   «.نىه عن الشِّ

** 

605. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', "Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang nikah Syigār". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

األصل يف عقد انلاكح أنه ال يتم إال بصداق للمرأة، 
صىل اهلل -بذهل من نفسها. وهلذا فإن انلِب يقابل ما ت

نىه عن هذا انلاكح اجلاهيل، اذلي يظلم  -عليه وسلم
به األويلاء مويلاتهم، إذ يزوجونهن بال صداق يعود 
نفعه عليهن، وإنما يبذلونهن بما يُريض رغباتهم 
وشهواتهم، فيقدمونهن إَل األزواج، ىلع أن يزوجوهم 

م وترصف يف فروجهن مويلاتهم بال صداق. فهذا ظل
 .بغري ما أنزل اهلل، وما اكن كذلك فهو حمرم باطل

** 

Hukum asal dari akad nikah adalah tidak sempurna 

kecuali dengan mahar yang diberikan kepada wanita 

sebagai imbalan dari apa yang ia berikan dari dirinya. 

Oleh karena itu, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang bentuk pernikahan jahiliyah ini, yang mana 

para wali wanita menzalimi wanita-wanita yang di 

bawah perwalian mereka, karena mereka menikahkan 

para wanita tersebut tanpa mahar yang manfaatnya 

akan kembali kepada para wanita itu, akan tetapi para 

wali tersebut menyerahkan wanita-wanita yang berada 

di bawah perwalian mereka hanya untuk memuaskan 

hawa nafsu dan syahwat mereka, yang mana mereka 

menikahkan para wanita tersebut dengan para suami 

mereka dengan syarat mereka menikahkan wanita 

yang berada di bawah perwalian mereka juga tanpa 

mahar (barter). Ini adalah kezaliman dan exploitasi 

terhadap kemaluan para wanita yang menyelisihi 

syariat yang diturunkan oleh Allah, hal ini adalah 

perkara yang haram dan batil. 
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أفقه تفسري الشغار صحيح موافق ملا ذكر أهل اللغة، فإن اكن مرفواع فهو املقصود، وإن اكن من قول الصحايب فمقبول أيضا ألنه أعلم باملقال و .4
 .باحلال

 .أمجع العلماء ىلع حتريم هذا انلاكح، وهو باطل ولو مع صداق و اهلل أعلم .5

 .أن غري ابلنات من األخوات وبنات األخ وغريهن اكبلنات يف ذلكقال انلووي: أمجعوا ىلع  .6

 املراجع:املصادر و

-ه. 1422، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، ط-
مطبعة -اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -ريوت. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، ب

 -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-ه. 1392الطبعة اثلانية -السعادة
الطبعة: اثلانية،  -العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  فيصل بن عبد -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم-ه. 1426 -الطبعة العارشة

 .م 1992 - ـه 1412
   (5849) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:

 .رواه الشافِع راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .عن وسط السماء حنو املغربحىتَّ تزول : حىتَّ تميَل  •

 :فوائد احلديث
 .جواز اتلَّنَفل بالصالة يوم اجلمعة قبل زوال الشمس .1

 .أن يوم اجلُمعة هل َمزيَّة عن سائر األيام .2

نَه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
الصالة نصف انلهار حىت تزول الشمس إال يوم 

 اْلمعة
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang salat di tengah siang sampai 

matahari tergelincir ke arah barat, kecuali 
hari Jumat. 

 :احلديث .606
-قال: نىَه رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

عن الصالة نيصف انلَّهار حىت  -صىل اهلل عليه وسلم
 تَزول الشمس إال يوم اجلُمعة.

** 

606. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, Ia berkata: 

"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang salat di tengah siang sampai matahari 

tergelincir ke arah barat, kecuali hari Jumat". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

وال،  معىن احلديث انلَّيه عن اتلَّنفل بالصالة قُبيل الزَّ
أي قبل أذان الظهر بدقائق يسرية، واستثناء يوم 
اجلُمعة من هذا انلَّيه. واحلديث ضعيف ويغين عنه 

؛ فإنهم -صىل اهلل عليه وسلم-فعل أصحاب انلِب 
صف انلَّهار يوم اجلُمعة من غري اكنوا يَُصلُّون ن
ري، وألنه  َحثَّ ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-نَكي

اتلَّبكري إَل اجلمعة، ثم رغَّب يف الصالة إَل خروج 
وال،  اإلمام، والغالب أن اإلمام ال خيرج إال بعد الزَّ
وهذا يؤدي إَل أن جزًءا من الصالة سيكون يف وقت 

اجلُمعة فيه ُعرس انليه. ثم إن ضبط وقت الزوال يوم 
ومشقة خاصة يف األزمان السابقة قبل فشو 
السااعت؛ ألن انلاس يكونون يف املساجد حتت 
السقوف، وال يشعرون بالزوال، ومطابلة املصيل 
باْلروج، وختطي رقاب انلاس؛ للنظر يف زوال 

 .الشمس فيه مشقة ال تأِت الرشيعة بمثله

** 

Hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan 

salat sunah menjelang matahari tergelincir, beberapa 

menit sebelum azan Zuhur dikumandangkan dan 

dikecualikan hari Jumat dari larangan ini. Hadis ini 

sendiri statusnya daif dan maknanya bisa digantikan 

oleh perbuatan sahabat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- yang melakukan salat di tengah hari 

pada hari Jumat tanpa ada yang menegur. Di samping 

itu juga ada anjuran dari Rasulullah untuk datang lebih 

awal ke masjid untuk salat Jumat dan memperbanyak 

salat sebelum imam naik mimbar. Biasanya imam tidak 

naik mimbar kecuali setelah matahari tergelincir ke 

arah barat. Hal ini menyebabkan adanya salat di 

sebagian waktu yang dilarang. Ditambah lagi adanya 

kesulitan mengetahui tergelincirnya matahari, karena 

kaum Muslimin di dalam masjid dan tertutup atap 

sehingga tidak mungkin mendeteksi tergelincirnya 

matahari. Hal ini mengharuskan mereka keluar dan 

melangkahi pundak-pundak orang lain untuk melihat 

tergelincirnya matahari, tidak ada perintah seperti itu 

dalam syariat ini. 
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 املراجع:املصادر و

لق عليه: مسند اإلمام الشافِع، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافِع، رتبه: سنجر بن عبد اهلل اجلاويل، أبو سعيد،  حقق نصوصه وخرج أحاديثه وع
م. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاِن، نرش:  2004ه،  1425ياسني فحل، انلارش: رشكة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل،  ماهر

اريخ. منحة م. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاِن، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون ت1985املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، 1432ه، 1428العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

م. بلوغ املرام 2006ه، 1427األوىل  صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة:
 .م 2014ه، 1435من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 

   (10605) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < ابليوع املحرمة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اْْلُْدريي  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
و عليك بكذا، فسيختار ابلائع أدىن ثوب، واملشرتي يكون مغبونا .أو يقول: انبذ املنابذة : انلبذ بمعىن: الطرح، فيقول: أي ثوب أنبذه فه •

 .ىلع املبيعحصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك ، فعىل أي ثوب يقع فهو لك بكذا.إذا للمنابذة صورتان: األوىل: نبذ املبيع نفسه.اثلانية: أن ينبذ شيئا 

نَه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
ويه طرح الرجل ثوبه باْليع إَل الرجل -املنابذة 

، ونَه عن -قبل أن يقلبه، أو ينظر إيله
واملالمسة: ملس الرجل اثلوب وال -املالمسة 

 ينظر إيله

 

"Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- melarang Al-Munābażah -

yaitu seseorang melemparkan kainnya 
untuk dijual kepada orang lain sebelum 
orang itu membolak-balikkannya atau 

melihatnya- dan beliau juga melarang Al-
Mulāmasah. Al-Mulāmasah adalah 

seseorang menyentuh kain dan tidak 
melihatnya. 

 :احلديث .607
ن أ»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اْلدري 

-نىه عن  الُْمنَابََذةي  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إَل الرجل قبل أن يقلبه، 

واملالمسة: ملس -، ونىه عن الُْماَلَمَسةي -أو ينظر إيله
 «.-الرجل اثلوب وال ينظر إيله

** 

607. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang Al-Munābażah- yaitu seseorang 

melemparkan kainnya untuk dijual kepada orang lian 

sebelum orang itu membolak-balikkannya atau 

melihatnya - dan beliau juga melarang Al-Mulāmasah. 

Al-Mulāmasah adalah seseorang menyentuh kain dan 

tidak melihatnya -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن بيع الَغَرر، ملا  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انلِب 
حيصل فيه من مَضة ألحد املتعاقدين، بأن يغنب يف 

وال بيعه أو رشائه. وذلك كأن يكون املبيع جمه
للبائع، أو للمشرتي، أو هلما مجيعاً. ومنه بيع املنابذة، 

ىلع املشرتي  -مثالً -حبيث يطرح ابلائع اثلوب 
يعقدان ابليع قبل انلظر إيله أو تقليبه. و مثله بيع 
املالمسة، كأن جيعال العقد ىلع ملس اثلوب، مثال، 
قبل انلظر إيله أو تقليبه. وهذان العقدان يفضيان 

والغرر يف املعقود عليه. فأحد العاقدين إَل اجلهل 
حتت اْلطر إما اغنما أو اغرماً، فيدخالن يف )باب 

 .امليرس( املنيه عنه

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang jual beli Al-Garar (tipuan) karena 

menimbulkan bahaya bagi satu pihak yang 

bertransaksi, di mana ia mendapatkan kerugian dalam 

menjual atau membeli. Misalnya barang yang dijual itu 

tidak diketahui oleh penjual atau pembeli atau 

keduanya bersama-sama. Di antaranya Al-

Munābażah, yaitu penjual melemparkan kain kepada 

pembeli dan keduanya melakukan transaksi jual-beli 

tanpa melihat atau membolak-balik kain itu. Contoh 

lainnya jual-beli Al-Mulāmasah, yaitu transaksi 

berlangsung dengan cara menyentuh/meraba kain 

sebelum melihat atau membolak-balikkannya. Kedua 

transaksi ini menyebabkan ketidaktahuan dan 

penipuan terhadap barang yang dijual. Salah seorang 

yang bertransaksi di sini dalam bahaya, karena bisa 

jadi dia beruntung atau rugi, sehingga kedua jual beli 

ini masuk dalam kategori perjudian yang dilarang. 
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 .وإذا مسه وجب ابليعاملالمسة : أن يلمس بيده وال ينرشه وال يقلبه،  •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن بيع املالمسة واملنابذة .1

 .ابليع الغائب يصح بيعه إذا اكن الوصف حييط به وإذا وصف وصفاً تنتيف معه جهاتله .2

ن هذين ابليعني غري صحيحني، ألن انليه يقتِض الفساد .3
ً
 .أ

 .استدل بذلك ىلع عدم صحة رشاء املجهول .4

 املراجع:املصادر و

ام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ؛ لإلم-اجلامع الصحيح-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-اعيل األنصاريبرشح عمدة األحاكم للشيخ إسم
فيصل بن عبد العزيز بن  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه 1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

 .م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -نلجدي فيصل ابن محد املبارك احلريميل ا
   (5850) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < ابليوع املحرمة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ر كما يف مَت احلديث.وقد أحال ىلع اللون؛ ألن اللون ديلل ىلع الصالح، لو قلنا إن الزهو هو الطعم الحتاج اإلنسان أن يأكل تُزيه : تُزيه حتم •

 قبل أن يبيع يلنظر هل حصل فيها طعم أم ال؟ لكن اللون اكف.
 .إن منع اهلل اثلمرة : باتللف والزوال •

 .بم يستحل أحدكم مال أخيه : كيف يأكله بغري عوض •

 :فوائد احلديث
 .نليه عن بيع اثلمار قبل بدو صالحهاا .1

نَه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
بيع اثلمار حىت تزيه. قيل: وما تزيه؟ قال: حىت 
َتمر. قال: أرأيت إن منع اهلل اثلمرة، بم يستحل 

 يه؟أحدكم مال أخ

 

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- melarang untuk menjual buah 

sampai nampak baik (untuk dimakan). 
Ditanyakan kepada Rasulullah, "Apa 

tandanya?" Beliau menjawab, "Sampai 
memerah." Kemudian beliau bersabda, 

"Bagaimana jika Allah menghalangi 
buahnya, dengan apa seseorang di antara 
kalian menghalalkan harta saudaranya".? 

 :احلديث .608
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

نىه عن بيع اثلمار  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
. قال:  ؟ قال: حىت حَتَمرَّ . قيل: وما تُْزيهي حىت تُْزيهي

لُّ أحُدُكم مال أرأيت إن َمنََع اهلُل اثل مرة، بيَم يستحي
 «.أخيه؟

** 

608. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang untuk menjual buah sampai nampak baik 

(untuk dimakan)." Ditanyakan kepada Rasulullah, "Apa 

tandanya?" Beliau menjawab, "Sampai memerah". 

Kemudian beliau bersabda, "Bagaimana jika Allah 

menghalangi buahnya, dengan apa seseorang diantara 

kalian menghalalkan harta saudaranya".? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َعرضة لكثري من اآلفات قبل بُُدو اكنت اثلمار مُ 
صالحها، وليس يف بيعها مصلحة للمشرتي يف ذلك 

ابلائع  -صىل اهلل عليه وسلم-الوقت. فنىه انلِب 
واملشرتي عن بيعها حىت تزيه، وذلك بُُدو الصالح، 
اذلي ديلله يف تمر انلخل االمحرار أو االصفرار. ثم 

تت عليها آفة، علل الشارع املنع من تبايعها، بأنه لو أ
مال  -أيها ابلائع -أو ىلع بعضها، فبماذا حيل لك

 أخيك املشرتى، كيف تأخذه بال عوض ينتفع به؟

** 

Dahulu buah-buahan sering terancam hama penyakit 

sebelum kelihatan layak untuk dikonsumsi, dan tidak 

ada maslahat untuk pembeli apabila dijual pada waktu 

itu. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 

untuk berjual beli buah-buahan hingga nampak layak 

untuk dikonsumsi, yang mana tandanya pada buah 

kurma yaitu apabila telah memerah atau menguning. 

Kemudian syariat meyebutkan alasan dilarang jualbeli 

tersebut, yaitu apabila buah-buahan tersebut terkena 

hama atau sebagiannya, maka dengan apakah anda -

wahai penjual- menghalalkan harta saudara anda sang 

pembeli, bagaimana anda mengambilnya tanpa ganti 

barang yang bisa dia ambil manfaatnya? 
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 وضع اجلوائح يف اثلمر اذلي يشرتى بعد بدو صالحه ثم تصيبه جاِئة، ومعىن وضع اجلوائح رد ابليع إذا نزلت مصيبة قدرية بالزرع أو الشجر .2
 .فأتلفته

 .فيه حتريم أكل أموال انلاس بغري حق، ولو بما فيه صورة رضا من الطرفني .3

 .ملشرتط بليع اثلمار باإلزهاءتفسري بدو الصالح ا .4

 .االكتفاء بمسىم اإلزهاء وابتدائه من غري اشرتاط تكامله ألنه جعل مسىم اإلزهاء اغية للنيه وبأوهل حيصل املسىم .5

ا، أما أن زهو بعض اثلمرة اكف يف جواز ابليع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول املعىن وهو األمن من العاهة اغبل .6
ر فهذا يكتىف فيه بطيب الطعم ، وال حاجة إَل اللون  .بعض انلخيل اذلي يبىق أخَض لكنه ُيتْمي

 .أنه إذا باعها قبل اإلزهاء فأصابتها اعهة فيه من مال ابلائع .7

 املراجع:املصادر و

مد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حم -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 -ة العارشةالطبع -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-العالم رشح عمدة األحاكم
فتح ذي اجلالل -م  1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -رشح عمدة األحاكم

 -1427الطبعة األوىل  -ء بيويمحتقيق صبيح رمضان وأم إرسا -املكتبة اإلسالمية القاهرة -واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
   (5851) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 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
 .ثمًرا اكتلمر والعنب واتلني والرمان واْلوخ وغريها مما يسىم ثماًرا اثلمرة : جىن الشجر وثمر انلخل، فلك ما يسىم •

يبدو صالحها : يبدو بمعىن: يظهر صالح لك َشء حبسبه، فمنها ما يكون صالحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون  •
 .ع به فيهباللمس، ومنه ما يكون بالراِئة، وصالحه: أن يطيب أكله ، ويكون مهيئا ملا ينتف

 .ابلائع واملبتاع : ابلائع: ابلاذل للثمر، املبتاع: اآلخذ هلا •

 :فوائد احلديث
، املنع من بيع اثلمار قبل بدو صالحها وذلك ألنها معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها َشء منها حصل اإلجحاف باملشرتي يف اثلمن اذلي بذهل  .1

 .ويف منع الرشع هذا ابليع قطع للزناع واتلخاصم

 .قبل بدو الصالح يقِض بطالن ابليع،ألن انليه يقتِض الفساد انليه عن بيعها .2

إَل  حكمة الرشع يف املعامالت بني انلاس واحلفاظ ىلع أمواهلم،ألن بيع اثلمر قبل بدو الصالح يؤدي إَل أحد أمرين:إما إَل ضياع املال،وإما .3
 .املسلمني،ومن اإلبقاء عليها الزناع واْلصومة،وهذا ال شك أنه من حفظ املال من وجه،ومن حفظ املودة بني

 .جواز بيعها بعد بُُدو صالحها، وكذلك لو باعها قبل بدو صالحها برشط القطع يف احلال، وهو قول اجلمهور .4

 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 -. ه1417 األوىل، الطبعة 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
 -عثيمني فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن-ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق
 .ه1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة

   (5852) الرقم املوحد:

نَه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها، نَه اْلائع و 

 املبتاع
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang jual beli buah sampai tampak 

kelayakannya. Beliau melarang penjual dan 
pembeli. 

 :احلديث .609
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما -عن عبد اهلل بن عمر

نىه عن بيع اثلمرة  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.حىت يبدو صالحها، نىه ابلائع و الُمبْتَاعَ 

** 

609. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', "Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang jual beli buah sampai tampak 

kelayakannya. Beliau melarang penjual dan pembeli". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بيع اثلمار حىت  عن -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انلِب 
 .يظهر نضجها، ونىه عن ذلك ابلائع واملشرتى

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang jual beli buah sampai tampak 

kematangannya. Beliau melarang penjual dan pembeli 

dari jual beli tersebut. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < ابليوع املحرمة اتلصنيف:

نَه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  بيع حبل احلبلة

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang jual beli Habalul Habalah (unta 

yang bunting). 

 :احلديث .610
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

نىه عن بيع َحبَلي احلَبَلَةي  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
،واكن بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية، واكن الرجل يبتاع 

بطنها.  اجلَُزوَر إَل أن تُنتيَج انلاقة، ثم تُنتيج اليت يف 
 -ويه الكبرية املسنة-قيل: إنه اكن يبيع الشارف 

 بنتاج اجلنني اذلي يف بطن ناقته.

** 

610. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', "Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang jual-beli Habalul Habalah (unta yang 

bunting). Ini adalah jual-beli yang biasa dilakukan 

orang-orang jahiliyah. Seseorang membeli seekor unta 

sampai ia melahirkan kemudian anak unta itu 

melahirkan anak unta yang lain. Ada yang mengatakan 

bahwa itu adalah menjual unta yang sudah tua dengan 

anak unta yang masih ada di perutnya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا بيع من ابليوع املحرمة، وأشهر تفاسري هذا ابليع 
أن يكون معناه اتلعليق، وذلك بأن  -1تفسريان:  

يبيعه اليشء بثمن مؤجل بمدة تنتيه بوالدة انلاقة، 
بطنها، ونيَُه عنه ملا فيه من جهالة  ثم والدة اذلي يف

أجل اثلمن، واألجل هل وقع يف اثلمن يف طوهل وقرصه. 
أن يكون معناه بيع املعدوم املجهول، وذلك بأن  -2

يبيعه نتاج احلمل اذلي يف بطن انلاقة املسنة، ونيُه 
عنه ملا فيه من الَضر الكبري والغرر، فال يعلم: هل 

اثنان، وهل هو يح أو  يكون أنىث، وهل هو واحد أو
وهذه من ابليعات  -ميت؟ وجمهولة مدة حصوهل

املجهولة، اليت يكرث رضرها وعذرها، فتفِض إَل 
املنازاعت. بمعىن: صارت املسألة هلا أربع صور:  
األوىل: أن يبيع محل انلاقة. اثلانية: أن يبيع محل محل 

ن انلاقة، وهذا يعود ىلع جهالة املعقود عليه. اثلاثلة: أ
يؤجل املبيع، أي يؤجل املدة اليت يكون فيها اليشء 
ملاك للمشرتي إَل أن تنتج انلاقة أو تنتج اليت يف 
بطنها. الرابعة: أن يكون املبيع مؤبدا، لكن اثلمن 

 .مؤجل بأجل جمهول

** 

Ini adalah salah satu jenis jual beli yang dilarang. 

Penafsiran paling terkenal mengenai jual beli ini ada 

dua: 1- Maksud jual belinya adalah ta'līq 

(penggantungan). Yaitu menjual sesuatu dengan harga 

yang dibatasi waktunya sampai berakhir dengan 

kelahiran anak unta. Selanjutnya kelahiran anak unta 

yang ada di perutnya. Jual beli ini dilarang karena 

mengandung ketidaktahuan terhadap masa harga. 

Padahal masa itu memiliki pengaruh terhadap harga, 

baik lama maupun sebentar. 2- Artinya jual beli 

tersebut adalah menjual sesuatu yang tidak ada dan 

tidak diketahui. Yaitu seseorang menjual anak unta 

yang masih ada di perut unta tua. Jual beli ini dilarang 

karena mengandung bahaya besar dan tipuan. Sebab 

tidak diketahui, apakah anak unta itu betina, apakah 

anak unta itu satu atau dua? Apakah anak unta itu 

hidup atau mati? Juga tidak diketahui masa 

perolehannya. Ini termasuk jual beli yang tidak 

diketahui yang banyak bahaya dan alasannya 

sehingga menimbulkan berbagai perselisihan. Jadi 

masalah ini ada empat bentuknya: Pertama, menjual 

unta bunting. Kedua, menjual unta bunting di unta 

bunting. Ini kembali kepada ketidaktahuan terhadap 

barang yang dijual. Ketiga, barang yang dijual itu 

ditangguhkan. Yakni, ditangguhkan masa kepemilikan 

pembeli terhadap sesuatu itu sampai unta itu 

melahirkan anaknya atau anak unta yang di perut itu 

melahirkan anaknya. Keempat, barang yang dijual itu 

abadi, hanya saja harganya diberi batasan waktu 

dengan masa yang tidak diketahui. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .حبل احلبلة : محل احلمل، احلبلة مجع حابل، وأكرث استعمال احلبَل للنساء خاصة، واحلمل هلن ولغريهن، من إناث احليوان •

 .الرشك وعبادة األوثان، وغريهما اجلاهلية : ما اكنت عليه العرب قبل اإلسالم من •

 .يبتاع : يشرتي •

 .اجلزور : هو ابلعري ذكراً اكن أو أنىث، ومجعه، جزر، وجزائر •

 .تنتج انلاقة : تدل •

 ثم يرسلتنتج اليت يف بطنها : يريد بيع نتاج انلتاج، أي بيع أوالد أوالدها، وذلك بأن ينتظر أن تدل انلاقة، فإذا ودلت أنىث ينتظر حىت تشب،  •
 .عليها الفحل، فتلقح فله ما يف بطنها

 :فوائد احلديث
َما فيه، من انلىه عن هذا ابليع ىلع الك اتلفسريين، ألنه إن اكن ىلع املعىن األول، فَليَما فيه من جهالة األجل وإن اكن ىلع املعىن اثلاِن، فَلي  .1

 .فقدان املبيع، وجهاتله

 .مياتالرد ىلع من قال: ال يقال ليشء من احليوانات "حبلت" إال اآلد .2

 .إذا وجدت معاملة يف اجلاهلية ولم ينكرها الشارع فيه جائزة، ألن سكوت الرشع عنها بدون إنكار يدل ىلع إقرارها .3

 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-اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -ه. 1417ض، الطبعة األوىل، الريا-الكتب

فتح ذي -ه. 1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -العالم رشح عمدة األحاكم، لعبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق
 .-ه1427حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم،  الطبعة األوىل  -املكتبة اإلسالمية القاهرة-واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني اجلالل 

   (5854) الرقم املوحد:
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، اكن إذا -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
ال: وجهت وجيه لذلي فطر قام إَل الصالة، ق

السماوات واألرض حنيفا، وما أنا من  
املرشكي، إن صالِت، ونسيك، وحمياي، ومماِت 

 هلل رب العاملي

 

Dari Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu-, 
dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bahwasanya apabila beliau berdiri 
ṣalat beliau mengucapkan, "Aku hadapkan 

wajahku dengan lurus kepada Dzat yang 
menciptakan langit dan bumi, dan aku 
bukan termasuk orang-orang musyrik. 

Sesungguhnya ṣalatku, ibadahku, hidupku 
dan matiku hanya untuk Allah, Rabb 

(Tuhan) semesta alam. Tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Aku diperintahkan untuk itu dan 

aku termasuk orang-orang muslim. Ya 
Allah, Engkau adalah Raja. Tidak ada Ilah 

yang berhak disembah selain Engkau. 
Engkau Rabbku dan aku hambaMu. Aku 
telah menzhalimi diriku sendiri dan aku 
mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah 

dosa-dosaku semuanya; kerena 
sesungguhnya tidak ada yang bisa 

mengampuni segala dosa melainkan 
Engkau. Tunjukilah aku pada akhlak paling 

baik, yang tidak dapat menunjukkan 
padanya selain Engkau. Dan jauhkanlah 

akhlak yang buruk dariku, karena tidak ada 
yang sanggup menjauhkannya dariku 

kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanMu 
dengan penuh kebahagiaan. Segala 

kebaikan berada di tanganMu, sedangkan 
keburukan tidak disandarkan pada Mu. 

Aku berpegang teguh denganMu dan 
kembali kepadaMu. Maha Suci Engkau dan 

Maha Tinggi. Aku memohon ampunan 
padaMu dan aku bertobat kepadaMu”. 

Apabila beliau rukuk, beliau mengucapkan, 
"Ya Allah, hanya padaMu aku rukuk, hanya 

kepadaMu aku beriman dan hanya 
kepadaMu aku menyerahkan diri. 

Pendengaranku, pandanganku, otakku, 
tulangku dan sarafku tunduk padaMu." 
Apabila beliau mengangkat kepala (dari 
rukuk), beliau mengucapkan, "Ya Allah 

Rabb kami, segala puji milikMu sepenuh 
langit, sepenuh bumi, sepenuh ruang 

diantara keduanya, dan sepenuh sesuatu 
apa pun yang Engkau kehendaki 

setelahnya." Apabila bersujud beliau 
mengucapkan, "Ya Allah, aku bersujud 
padaMu, beriman kepadaMu dan hanya 

padaMu aku menyerahkan diri. Wajahku 
bersujud kepada Dzat yang telah 
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menciptakannya, membentuknya, 
membuka pendengaran dan 

penglihatannya. Mahasuci Allah sebaik-
baik pencipta." Selanjutnya ucapan 

terakhir yang beliau ucapkan di antara 
tasyahud dan salam ialah, "Ya Allah, 

ampunilah (dosa) yang telah aku lakukan 
dan yang belum aku lakukan, yang aku 

rahasiakan dan yang aku lakukan secara 
terang-terangan, yang aku kerjakan dengan 

berlebihan dan dosa yang Engkau lebih 
mengetahuinya dibanding aku. Engkaulah 
Yang Mendahulukan dan Engkaulah Yang 

Mengakhirkan. Tidak ada Ilah yang berhak 
disembah selain Engkau." Ṣahih Muslim 

 :احلديث .611
 عليه صىل اهلل-عن يلع بن أيب طالب، عن رسول اهلل 

هت »، أنه اكن إذا قام إَل الصالة، قال: -وسلم وجَّ
ماوات واألرض َحنيفا، وما أنا  وْجيه لذلي َفَطر السَّ
من  املرشكني، إن صالِت، ونُُسيك، وحَمَْياي، وَمَماِتي 
رت وأنا من  مي

ُ
هلل ربِّ العاملني، ال رشيك هل، وبذلك أ

، املسلمني، اللُهمَّ أنت امللك ال هلإ إال أنت  أنت ريبِّ
وأنا َعبُدك، َظلمت نفِّس، واعرتفت بيذنِب، فاغفر 
ِني  نوب إال أنت، واهدي ِل ُذنويب مجيعا، إنه ال يَغفر اذلُّ
ألْحَسن األخالق ال يَهدي ألْحَسنيها إال أنت، 
وارصف َعينِّ سيِّئها ال يرصف عين سيِّئها إال أنت، 

ليس  بلَّيك وَسعديك واْلري لكُّه يف يَديك، والرَشُّ 
إيلك، أنا بيك وإيلك، َتبَاركت وتَعايلت، أستغفرك 

اللُهمَّ لك َرَكعت، وبيك »، وإذا ركع، قال: «وأتوب إيلك
آَمنت، ولك أْسلَمت، َخشع لك َسمِع، وَبرصي، 

، وَعظيم، وَعَصِب اللُهمَّ ربَّنا »، وإذا رفع، قال: «وُمِّخِّ
ْلَء األرض، ومي  ْلَء السماوات،  و مي ْلَء ما لك احلَمد مي

ْلَء ما شئت من َشء بعد ، وإذا سجد، «بينهما، ومي
اللُهمَّ لك َسجدت، وبك آَمنت، ولك أْسلَمت، »قال: 

ره، وَشقَّ َسمعه وَبرصه،  سجد وْجيهي لذلي َخلَقه، وَصوَّ
، ثم يكون من آخر ما «تبارك اهلل أْحَسن اْلَالقيني

ا اللُهم اْغفير ِل م»يقول بني التَّشهد والتَّسليم: 
رْت وما أْعلَنت، وما  رت، وما أرْسَ مت وما أخَّ قَدَّ

** 

611. Hadis: 

Dari Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu-, dari 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwasanya 

apabila beliau berdiri ṣalat beliau mengucapkan, "Aku 

hadapkan wajahku dengan lurus kepada Dzat yang 

menciptakan langit dan bumi, dan aku bukan termasuk 

orang-orang musyrik. Sesungguhnya ṣalatku, 

ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb 

(Tuhan) semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Aku diperintahkan untuk itu dan aku termasuk orang-

orang muslim. Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tidak 

ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkau 

Rabbku dan aku hambaMu. Aku telah menzhalimi 

diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka 

ampunilah dosa-dosaku semuanya; kerena 

sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni 

segala dosa melainkan Engkau. Tunjukilah aku pada 

akhlak paling baik, yang tidak dapat menunjukkan 

padanya selain Engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang 

buruk dariku, karena tidak ada yang sanggup 

menjauhkannya dariku kecuali Engkau. Aku penuhi 

panggilanMu dengan penuh kebahagiaan. Segala 

kebaikan berada di tanganMu, sedangkan keburukan 

tidak disandarkan padaMu. Aku berpegang teguh 

denganMu dan kembali kepadaMu. Maha Suci Engkau 

dan Maha Tinggi. Aku memohon ampunan padaMu 

dan aku bertobat kepadaMu”. Apabila beliau rukuk, 

beliau mengucapkan, "Ya Allah, hanya padaMu aku 

rukuk, hanya kepadaMu aku beriman dan hanya 

kepadaMu aku menyerahkan diri. Pendengaranku, 

pandanganku, otakku, tulangku dan sarafku tunduk 

padaMu." Apabila beliau mengangkat kepala (dari 

rukuk), beliau mengucapkan, "Ya Allah Rabb kami, 

segala puji milikMu sepenuh langit, sepenuh bumi, 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

م وأنت  ، أنت الُمَقدِّ ينِّ فُْت، وما أنت أْعلَم به مي رْسَ
َ
أ

ر، ال هلإ إال أنت  .«الُْمؤَخِّ
sepenuh ruang diantara keduanya, dan sepenuh 

sesuatu apa pun yang Engkau kehendaki setelahnya." 

Apabila bersujud beliau mengucapkan, "Ya Allah, aku 

bersujud padaMu, beriman kepadaMu dan hanya 

padaMu aku menyerahkan diri. Wajahku bersujud 

kepada Dzat yang telah menciptakannya, 

membentuknya, membuka pendengaran dan 

penglihatannya. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta." 

Selanjutnya ucapan terakhir yang beliau ucapkan di 

antara tasyahud dan salam ialah, "Ya Allah, ampunilah 

(dosa) yang telah aku lakukan dan yang belum aku 

lakukan, yang aku rahasiakan dan yang aku lakukan 

secara terang-terangan, yang aku kerjakan dengan 

berlebihan dan dosa yang Engkau lebih 

mengetahuinya dibanding aku. Engkaulah Yang 

Mendahulukan dan Engkaulah Yang Mengakhirkan. 

Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau." 

ṣahih Muslim 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف بعض األدعية املأثورة عن 
يف الصالة أال ويه قول:  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

وجهت وجيه لذلي فطر السماوات واألرض حنيفا، »
وما أنا من  املرشكني، إن صالِت، ونسيك، وحمياي، 

، ال رشيك هل، وبذلك أمرت ومماِت هلل رب العاملني
وأنا من املسلمني، امهلل أنت امللك ال هلإ إال أنت أنت 
ريب، وأنا عبدك، ظلمت نفِّس، واعرتفت بذنِب، 
فاغفر ِل ذنويب مجيعا، إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت، 
واهدِن ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، 

ت، وارصف عين سيئها ال يرصف عين سيئها إال أن
بليك وسعديك واْلري لكه يف يديك، والرش ليس 
إيلك، أنا بك وإيلك، تباركت وتعايلت، أستغفرك 

امهلل »يف استفتاح صالته، كذلك قول: « وأتوب إيلك
لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك 

يف ركوعه « سمِع، وبرصي، ومِّخ، وعظيم، وعصِب
نا لك امهلل رب»، وكذا قول: -صىل اهلل عليه وسلم-

احلمد ملء السماوات، وملء األرض، وملء ما 
حال الرفع من « بينهما، وملء ما شئت من َشء بعد

امهلل لك سجدت، وبك آمنت، »الركوع، وقول:  : 
ولك أسلمت، سجد وجيه لذلي خلقه، وصوره، وشق 

** 

Hadits yang mulia ini menjelaskan sebagian doa yang 

diriwayatkan dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam ṣalat, yakni doa yang berbunyi, "Aku 

hadapkan wajahku dengan lurus kepada Dzat yang 

menciptakan langit dan bumi, dan aku bukan termasuk 

orang-orang musyrik. Sesungguhnya ṣalatku, 

ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb 

(Tuhan) semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Aku diperintahkan untuk itu dan aku termasuk orang-

orang muslim. Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tidak 

ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkau 

Rabbku dan aku hambaMu. Aku telah menzhalimi 

diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka 

ampunilah dosa-dosaku semuanya; kerena 

sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni 

segala dosa melainkan Engkau. Tunjukilah aku pada 

akhlak paling baik, yang tidak dapat menunjukkan 

padanya selain Engkau. Dan jauhkan dariku akhlak 

buruk, yang tidak ada yang sanggup menjauhkannya 

dariku kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanMu 

dengan penuh kebahagiaan. Segala kebaikan berada 

di tanganMu, sedangkan keburukan tidak disandarkan 

pada Mu. Aku berpegang teguh denganMu dan 

kembali kepadaMu. Maha Suci Engkau dan Maha 

Tinggi. Aku memohon ampunan padaMu dan aku 

bertobat kepadaMu”. Yakni ketika beliau membaca doa 

iftitah (pembuka) dalam ṣalat. Demikian pula doa, "Ya 

Allah, hanya padaMu aku rukuk, hanya kepadaMu aku 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -يض اهلل عنهر-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
موات • هت بالعبادة وأخلصتها لذلي َفَطر السَّ هت وْجيه : أي: توجَّ  .وجَّ

ثال سابق • موات : أي: أوجدهما وأبَْدعهما ىلع غري مي  .َفَطر السَّ

ين احلق، وهو اإليسالم •  .َحنيفا : مائل من ابلاطل إَل ادلِّ

 .نُُسيك : النُّسك: العبادة، ولك ما يتقرب به إَل اهلل •

 .حَمْيَاي : أي: حياِت •

 .َمَماِتي : أي : مويت •

 .بلَّيك وَسعديك : أي أسعد بأمرك، وأتبعه إسعاًدا متكرًرا، وأجيبك إجابة بعد إجابة، يا رب •

نَا بَك َوإييلك : أي: اتليَجاِئ وانتهاِئ إيلك، وتوفيِق بيك •
َ
 .أ

 .َتبَاركت : أي: َثبَت اْلري عندك وَكرُث  •

ماغُمِّخِّ : مخ العظام  •  . أو ادلِّ

 .َعَصِب : الَعَصب: ما يَُشدُّ الَمَفاصل ويربط َبْعضَها بيبَْعض •

اف جُمَاوَزة احلَد يف لك فعل أو قول وهو يف اإلنفاق أشهر • رْسَ  .أرسفت : اإلي

 :فوائد احلديث
كر .1  .استحباب االستفتاح بهذا اذلِّ

ة بلفظ منها؛ يلعمل .2  .ِبميع انلصوص الواردة فيه، وإن اقترص ىلع بعضها جاز استفتاح الصالة ورد هل عدة ألفاظ، واألفضل أن يأِت لك مرَّ

 .اكن ينوع يف أدعية االستفتاح، فمرة يقول بهذا ادلاعء وأخرى بغريه -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  .3

حال « سمعه وبرصه، تبارك اهلل أحسن اْلالقني
قدمت وما  امهلل اغفر ِل ما»السجود، وأخرياً قول: 

أخرت، وما أرسرت وما أعلنت، وما أرسفت، وما 
أنت أعلم به مين، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال هلإ إال 

 .بني التشهد والسالم« أنت

beriman dan hanya kepadaMu aku menyerahkan diri. 

Pendengaranku, pandanganku, otakku, tulangku dan 

sarafku tunduk padaMu." Yakni, doa rukuk beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Demikian pula doa, "Ya 

Allah Rabb kami, segala puji milikMu sepenuh langit, 

sepenuh bumi, sepenuh ruang diantara keduanya, dan 

sepenuh sesuatu apa pun yang Engkau kehendaki 

setelahnya," ketika beliau mengangkat kepala dari 

rukuk (I'tidal). Dan doa, "Ya Allah, aku bersujud 

padaMu, beriman kepadaMu dan hanya padaMu aku 

menyerahkan diri. Wajahku bersujud kepada Dzat yang 

telah menciptakannya, membentuknya, membuka 

pendengaran dan penglihatannya. Mahasuci Allah 

sebaik-baik pencipta," ketika sujud. Dan terakhir doa, 

"Ya Allah, ampunilah (dosa) yang telah aku lakukan 

dan yang belum aku lakujkan, yang aku rahasiakan dan 

yang aku perbuatan secara terang-terangan, yang aku 

kerjakan dengan berlebihan dan dosa yang lebih 

Engkau lebih mengetahuinya dibanding aku. 

Engkaulah Yang Mendahulukan dan Engkaulah Yang 

Mengakhirkan. Tidak ada Ilah yang berhak disembah 

selain Engkau" yang diucapkan di antara tasyahhud 

dan salam. 
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راءة .4  .أن ُداعء االستفتاح حَمله بعد تكبرية اإلحرام، وقبل اتلَّعوذ والقي

ك .5  .الرَباءة من أهل الرشِّ

نيَ  أن الصالة وسائر .6 ي رَبِّ الَْعالَمي َّ  .{العبادات جيب أن تكون خالصة هلل تعاَل؛ لقوهل تعاَل: }إنَّ َصاَلِتي َونُُسيكي َوحَمْيَاَي َوَمَماِتي َللي

 .تبارك وتعاَل-أن حَميا اإلنسان ومماته هلل، يعين: هو اذلي يترصف حبياته وكذلك بعد مماته لكمال ربوبيته  .7

 .ُظلم اإلنسان نلفسه؛ لقوهل )َظلمت نفِّس( .8

نب؛ لقوهل: )واعرتفت بذنِب( -صىل اهلل عليه وسلم-إثبات أن انلِب  .9  .يقع منه اذلَّ

 .ُمفتقر إَل ربِّه وذلك بطلب داعئه إياه؛ لقوهل: )فاغفر ِل( ولو اكن غنيا عن اهلل ما احتاج إَل أن يدعوه -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  .10

 .حمتاجا ذللك، فمن دونه من باب أوىل -صىل اهلل عليه وسلم-ٍد حمتاج إَل ُحسن األخالق، بل إَل أحسنيها؛ ألنه إذا اكن انلِب أن لك أح .11

 .أن هيداية اْلَلق بيد اهلل تعاَل؛ لقوهل: )ال يهدي ألحسنها إال أنت( .12

 .أنه ال بأس باتللبية يف غري اإلحرام؛ لقوهل: )بلَّيك( .13

ر إَل اهلل تعاَل يف اإلسعاد؛ لقوهل : )وسعديك( -اهلل عليه وسلمصىل -فيه أن انلِب  .14  .ُمْفتَقي

 .فيه أن مقايلد األمور خريها ورَشِّها بيد اهلل سبحانه وتعاَل .15

: ) وتؤمن  أن الرشَّ ال يُنسب إَل اهلل تعاَل وهذا من اتلَّأدب مع اهلل تعاَل، وإال فلك أمور اْللق بييَده سبحانه وتعاَل، كما جاء يف احلديث .16
ه (  .بالَقَدر خريه ورَشِّ

بقوهل )أنا بك وإيلك(   -صىل اهلل عليه وسلم-أن اإلنسان ال تقوم مصالح دينه ودنياه إال إذا آمن بهذه القضية العظيمة اليت أشار إيلها انلِب  .17
 .ففيه اإلشارة إَل االستعانة باهلل تعاَل واإلخالص هل بقوهل: )إنا بيك وإيلك(

 ظيمة فيما يتعلق بأسماء اهلل تعاَل وصفاته؛ لقوهل: ) تَباركت (الرَبكة الع .18

 .فيه تزنيه اهلل تعاَل عن لك ما ال يَليق ِباللة؛ لقوهل: )تَعايلت( .19

 .ُعلو اهلل تعاَل املاكِن وأنه تعاَل فوق لك َشء .20

جود ؛ لقوهل )لك ركعت( .21  .فيه أن الركوع ال يكون إال هلل كما هو احلال يف السُّ

 .أعضاء اإلنسان ْلالقها؛ لقوهل: )َخشع لك سمِع(فيه خضوع  .22

اعء بعد التَّشهد وقبل التَّسليم من الصالة .23  . استحباب ادلُّ

نة وإن داع بغري الوارد يف مواضع ادلاعء اكلسجود فال بأس به .24 اعء بما جاء يف احلديث وغريه مما ورد يف السُّ  .استحباب ادلُّ

 .ن شاء وُيؤخر منهم من شاء بمقتىض حكمته وَعْدهلأن أمور اْلَلق بييد اهلل يُقدم منهم م .25

 املراجع:املصادر و

 رشح ابلاري فتح. بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ه. رشح 1379بريوت،  -بد ابلايق، انلارش: دار املعرفة ع فؤاد حممد: أحاديث وبوب رقمه العسقالِن، حجر بن يلع بن أمحد: تأيلف ابلخاري، صحيح

ابلاز، الطيِب ىلع مشاكة املصابيح، تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطيِب، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف 
الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاِن، حتقيق: د/ حممد إسحاق  م. اتلنوير رشح اجلامع1997 - ـه 1417مكة املكرمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 

ه. نيل األوطار رشح منتىق األخبار، تأيلف: حممد بن يلع الشواكِن، حتقيق: عصام 1432حممد إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل، 
. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار ه1413ادلين الصبابطي، انلارش: دار احلديث، الطبعة: األوىل، 

ه. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة 1422الفكر، الطبعة: األوىل، 
املعجم الوسيط، تأيلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة. )إبراهيم مصطىف / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد  ه.  1404 -واإلفتاء، الطبعة: اثلاثلة 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي ، مكة املكّرمة انلجار(، انلارش: دار ادلعوة توضيح األحاكم مي
َسة، الطبعة: اْل م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة  2003 - ـه 1423امي

م إرساء بنت عرفة
ُ
 .اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (10903) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:
 فقه العبادات < الطهارة < اتليمم الفقه وأصوهل <

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم

رأى  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  
رجاًل معَتاًل، لم يصل يف القوم، فقال: يا فالن، 
ما منعك أن تصِل يف القوم؟ فقال: يا رسول اهلل 

يك بالصعيد، أصابتِّن جنابة، وال ماء، فقال: عل
 فإنه يكفيك

 

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- melihat seorang lelaki 

mengasingkan diri, dia tidak salat bersama 
orang banyak. Beliau bertanya, “Wahai 

fulan, apa yang menghalangimu untuk salat 
bersama orang-orang?” Dia menjawab, 

"Wahai Rasulullah, aku sedang junub dan 
tidak ada air (untuk bersuci)." Beliau 
bersabda, “Pakailah debu (tayamum) 

karena sesungguhnya itu cukup bagimu”. 

 :احلديث .612
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني 

رأى رجاًل ُمعزتاًل، لم  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
فقال: )يا فالن، ما منعك أن تصيل يف  يَُصلِّ يف القوم،

، وال َماَء،  القوم؟( فقال: يا رسول اهلل أصابتين جنابة 
يََك(. ، فإنه يَْكفي يدي عي  فقال: )عليك بالصَّ

** 

612. Hadis: 

Dari 'Imrān bin Ḥuṣain -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat 

seorang lelaki mengasingkan diri, dia tidak salat 

bersama orang banyak. Beliau bertanya, “Wahai fulan, 

apa yang menghalangimu untuk salat bersama orang-

orang?” Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang 

junub dan tidak ada air (untuk bersuci)." Beliau 

bersabda, “Pakailah debu (tayamum) karena 

sesungguhnya itu cukup bagimu”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بالصحابة صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انلِب 
الصبح، فلما فرغ من صالته رأى رجال لم يصل 

هلل عليه صىل ا-معهم، فاكن من كمال لطف انلِب 
، وحسن دعوته إَل اهلل، أنه لم يعنفه ىلع ختلفه -وسلم

عن اجلماعة، حىت يعلم السبب يف ذلك، فقال: يا 
-فالن، ما منعك أن تصىل مع القوم؟، فرشح عذره 

بأنه قد أصابته  -صىل اهلل عليه وسلم-للنِب  -يف ظنه
جنابة وال ماء عنده، فأخر الصالة حىت جيد املاء 

إن اهلل تعاَل  -صىل اهلل عليه وسلم- ويتطهر، فقال
ما يقوم مقام املاء يف اتلطهر،  -من لطفه-قد جعل لك 

 .وهو الصعيد، فعليك به، فإنه يكفيك عن املاء

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunaikan salat 

Subuh bersama para sahabat. Seusai salat beliau 

melihat seorang lelaki tidak mengerjakan salat 

bersama mereka, dan karena sempurnanya 

kelembutan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- serta 

cara dakwah beliau yang baik, beliau sama sekali tidak 

berlaku kasar kepadanya karena ketidak ikut 

sertaannya melakukan salat berjamaah hingga beliau 

mengetahui penyebabnya. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bertanya, “Wahai fulan, apa yang 

menghalangimu salat bersama orang-orang?” 

Kemudian dia menjelaskan alasannya kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa dirinya sedang 

junub dan ia tidak memiliki air, sehingga ia terpaksa 

menunda salat sampai menemukan air untuk bersuci. 

Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu bersabda, 

“Sesungguhnya karena kemurahan-Nya, Allah -Ta'ālā- 

telah menjadikan bagimu sesuatu sebagai pengganti 

air untuk bersuci yaitu debu, maka gunakanlah debu 

itu, karena sesungguhnya itu cukup bagimu sebagai 

pengganti air." 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو جُنَيد عمران بن حصني اْلزايع  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .، واكن ممن شهد بدرا-ريض اهلل عنه-ُمْعزَتاًل : منفردا عن القوم، متنحيا عنهم، وهو خالَّد بن رافع  •

 .فالنة فاُلُن : لكمة يكىن بها عن اسم اذلكر من بين آدم، واألنىث •

 َما َمنََعَك : أي َشء منعك عن الصالة يف القوم؟ •

 .يف القوم : مع القوم اذلين يصلون مجاعة •

َصاَبتيْني َجنَابَة  : حدث يلعَّ جنابة، والظاهر أنه احتالم لقوهل: أصابتين، واجلنابة هنا نزول املين •
َ
 .أ

 .و ال ماء : ال ماء مِع، أو ال ماء موجود حويل •

 .عليك : اقصد •

يد : وجه األرض وما عال منها، وقيل: الرتاب خاصة • عي  .الصَّ

يََك : يغنيك عن املاء، حيث لم جتده •  .يَْكفي

 :فوائد احلديث
 .ُحسن املالطفة والرفق يف اإلنكار .1

 .ترك الشخص الصالة حبَضة املصلني بغري عذر معيب .2

 .مة من اآلية، ولم يرصح هل بهااالكتفاء يف ابليان بما حيصل به املقصود من اإلفهام؛ ألنه أحاهل ىلع الكيفية املعلو .3

 .اتليمم ينوب مناب الغسل يف اتلطهري من اجلنابة .4

 .ىلع ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-اتليمم ال يكون إال لعادم املاء أو املتَضر باستعماهل وقد بسط الرجل عذره وهو عدم املاء، فأقره انلِب  .5

 .سؤال من اعزتل اجلماعة عن سبب اعزتاهل .6

 .أى مقرصا يف عمل، أن يبادره باتلعنيف أو اللوم، حىت يستوضح عن السبب يف ذلك، فلعل هل عذرا، وأنت تلومال ينبيغ ملن ر .7

، فقد ظن الصحايب أن من أصابته اجلنابة ال يصىل حىت جيد املاء، وانرصف -صىل اهلل عليه وسلم-جواز االجتهاد يف مسائل العلم حبَضة انلِب  .8
 .باحلدث األصغرذهنه إَل أن آية اتليمم خاصة 

 .يرس الرشيعة اإلسالمية، حيث جاز ملن عدم املاء أن يتيمم ويصيل حىت جيد املاء، وال يعيد الصالة .9

 .بأصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-عناية انلِب  .10

 املراجع:املصادر و

سام، حققه وعلق عليه ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للب1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
ه. تنبيه األفهام رشح 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

يه وسلم لعبد الغين املقديس، ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عل1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة 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 1422حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (3051) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < العدة اتلصنيف:

 .رواه مالك راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة •  .انتقلَْت حفصة : أي أن اعئشة نقلت حفصة من بيت العدَّ

 -صىل اهلل عليه وسلم-أن َعئشة زوج انلِب 
انتقلت حفصة  بنت  عبد الرْحن بن أِب بكر 

 يف اِلم من احليضة اثلاثلةالصديق حي دخلت 
 

Bahwa Aisyah istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- telah memindahkan Hafshah 
binti Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-

Shiddiq ketika masuk pada masa haid yang 
ketiga. 

 :احلديث .613
صىل اهلل -عن عروة بن الزبري عن اعئشة زوج انلِب 

تََقلَْت حفصَة بنَت  عبد الرمحن أنها انْ  -عليه وسلم
مي من  بن أيب بكر الصديق، حني َدَخلَْت يف ادلَّ
احليضة اثلاثلة. قال ابن شهاب: فُذكر ذلك ليَعْمَرَة 
بنت عبد الرمحن. فقالت: صَدق عروة. وقد جادهلا 

يقول يف  -تبارك وتعاَل-يف ذلك ناس، وقالوا: إن اهلل 
[. فقالت اعئشة: 228: 2قرة كتابه: }ثاََلثََة قُُروٍء{ ]ابل

ْطَهاُر.
َ
قَْراُء األ

َ
قَْراُء؟. إنما األ

َ
 صدقتم، وتدرون ما  األ

** 

613. Hadis: 

Dari 'Urwah bin Zubair, dari Aisyah istri Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bahwa dirinya telah memindahkan 

Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq 

ketika masuk pada masa haid yang ketiga. Ibnu Syihāb 

berkata, “Lalu hal itu disampaikan kepada Amrah binti 

Abdurrahman, lalu ia berkata, '“Urwah benar. Dan 

dalam hal ini sebagian orang telah membantahnya, 

mereka berkata, “Sesungguhnya Allah -Tabāraka wa 

Ta'ālā- berfirman di dalam kitab-Nya: “Tiga kali qurū`.” 

(Al-Baqarah: 228). Kemudian Aisyah berkata, “Kalian 

benar, dan apakah kalian mengetahui apa itu qurū`? itu 

adalah masa suci”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ريض -هذا األثر خُيرب عروة بن الزبري أنَّ اعئشة يف 
 -بنت شقيقها عبد الرمحن-نقلت حفصة  -اهلل عنها

ة ملا طلقها زوجها املنذر بن العّوام حني  من بيت العدَّ
نزل عليها ادلم من احليضة اثلاثلة، وذلك تلمام 
عدتها، وقد حصل بني اعئشة وبني بعض الصحابة 

-تعاَل-رد يف اآلية، عند قوهل نزاع يف معىن القْرء الوا
: }واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثاََلثََة قُُروٍء{. فقالوا: 

: -ريض اهلل عنها-يه احلييض. فأجابتهم اعئشة 
أنكم أصبتم يف قراءتكم القرآن، وأخطأتم 
اتلفسري؛ ألن معىن القْرء هو الطهر اذلي يكون بني 

؛ وإيله احليضتني، والقرء من األضداد، يقع ىلع الطهر
ذهب مالك والشافِع، وىلع احليض؛ وإيله ذهب أبو 

 .حنيفة وأمحد

** 

Dalam atsar ini 'Urwah bin Zubair memberitahukan 

bahwa Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- pernah 

memindahkan Hafshah -putri saudaranya yaitu 

Abdurrahman- dari rumah tempat ia menjalani masa 

iddah setelah ia ditalak oleh suaminya yaitu al-Munẓir 

bin al-'Awwām, ketika datang kepadanya haid yang 

ketiga. Hal itu dilakukan karena masa iddahnya telah 

selesai. Pada saat itu telah terjadi perbedaan pendapat 

antara Aisyah dengan sebagian para sahabat tentang 

makna qurū` yang ada pada ayat, yaitu pada firman 

Allah -Ta'ālā-: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah 

menahan diri (menunggu) tiga kali qurū`.” Mereka 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya adalah 

haid. Lalu Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menjawab 

mereka, “Sesungguhnya kalian telah tepat dalam 

bacaan Alquran kalian, namun telah salah dalam 

menafsirkannya; karena makna qurū` adalah masa 

suci yang ada di antara dua masa haid.” 
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نَي َدَخلَْت : رشعت •  .حي

 ."هذا قول ابن شهاب، كذا رصح به يف "موطأ حممد بن احلسن فُذكر : •

 .َصَدَق عروُة : أي فيما روى •

 .جادهَلا : نازع اعئشة •

 .صَدْقتُم : أي يف قراءتكم القرآن •

 .األقراء : مجع قرء، وهو من األضداد، يقع ىلع الطهر؛ وإيله ذهب مالك والشافِع، وىلع احليض؛ وإيله ذهب أبو حنيفة وأمحد •

 .هار : بفتح اهلمزة، مجع طهر، وهو ما بني احليضتنياألطْ  •

 :فوائد احلديث
 .: "ثالثة قروء" هو الطهر، وهو الزمن اذلي بني احليضتني-تعاَل-أنَّ القْرء يف قوهل  .1

 .أن القرء يف اآلية حممول ىلع الطهر فتمِض العدة بمِضِّ ثالثة أطهار وإن لم تنقض احليضة اثلاثلة .2

 املراجع:املصادر و

بن مالك بن اعمر األصبيح املدِن, صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء موطأ اإلمام مالك, مالك بن أنس  -
 - ـه1428 1ط. اجلوزي ابن دار. الفوزان اهلل لعبد املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة - م 1985 - ـه 1406: النرش اعم, بلنان –الرتاث العريب، بريوت 

يحُ  َسة،  األحاَكمي  توضي ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اْلامي بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -م  2003 - ـه 1423مي
ح الفوزان. تسهيل االملام، للشيخ صال -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

 الوحيدة الرشعية الطبعة: الطبعة. السالم دار: انلارش. األبلاِن للشيخ املطهرة، السنة يف الزفاف آداب - م 2006 – 1427طبعة الرسالة. الطبعة األوىل 
رشح   -م  2005 - ـه 1426بعة، الرا: الطبعة. دمشق القلم، دار: انلارش. اللكنوي احلسنات أليب حممد، موطأ ىلع املمجد اتلعليق - م2002/ه1423

 .م2003 - ـه1424القاهرة. الطبعة: األوىل،  -الزرقاِن ىلع موطأ اإلمام مالك. انلارش: مكتبة اثلقافة ادلينية 
   (58167) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته ويه حائض، 
صىل اهلل عليه -ذلك عمر لرسول اهلل  فذكر

صىل اهلل عليه -، فتغيظ منه رسول اهلل -وسلم
 -وسلم

 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 
'anhumā- bahwa ia menceraikan istrinya 

yang sedang haid. Lalu Umar 
menceritakannya pada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
langsung marah karena hal tersebut, 
kemudian bersabda, "Hendaknya ia 

merujuknya, kemudian 
mempertahankannya sampai ia suci, 

kemudian haid lalu suci lagi. Jika ia masih 
ingin menceraikannya, maka silahkan 
menceraikannya dalam keadaan suci 

sebelum ia menggaulinya. Itulah masa 
iddah seperti yang diperintahkan Allah -

Azzā wa Jallā-." Dalam redaksi lain, 
"sampai ia haid satu kali berikutnya, bukan 

haid yang saat itu ia menceraikannya." 
Dalam redaksi lain lagi, "Ia dihitung dari 

talaknya itu, dan Abdullah lalu merujuknya 
sebagaimana diperintahkan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 :احلديث .614
أنه طلق »: -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

صىل -امرأته ويه حائض، فذكر ذلك عمر لرسول اهلل 
 اهلل صىل-، َفتََغيََّظ منه رسول اهلل -اهلل عليه وسلم

ْكَها حىت -عليه وسلم ُْمسي ْعَها، ثم يلي يرُيَاجي ، ثم قال: ل
يُض َفتَْطُهَر، فإن بدا هل أن يطلقها  َتْطُهَر، ثم حَتي
ُة، كما أمر  دَّ َها، فتلك العي فليطلقها طاهًرا قبل أن َيَمسَّ

يَض َحيَْضًة »ويف لفظ: «.  -عز وجل-اهلل  حىت حَتي
َوى َحيَْضتيهَ  ويف لفظ «.  ا اليت َطلََّقَها فيهاُمْستَْقبَلًَة، سي

بَْت من طالقها، وَراَجْعَها عبُد اهلل كما أمره » فُحسي
 «.-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

** 

614. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa ia 

menceraikan istrinya yang sedang haid. Lalu Umar 

menceritakannya pada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

langsung marah karena hal tersebut, kemudian 

bersabda, "Hendaknya ia merujuknya, kemudian 

mempertahankannya sampai ia suci, kemudian haid 

lalu suci lagi. Jika ia masih ingin menceraikannya, 

maka silahkan menceraikannya dalam keadaan suci 

sebelum ia menggaulinya. Itulah masa iddah seperti 

yang diperintahkan Allah -Azzā wa Jallā-." Dalam 

redaksi lain, "sampai ia haid satu kali berikutnya, bukan 

haid yang saat itu ia menceraikannya." Dalam redaksi 

lain lagi, "Ia dihitung dari talaknya itu, dan Abdullah lalu 

merujuknya sebagaimana diperintahkan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

امرأته ويه  - عنهماريض اهلل-طلق عبد اهلل بن عمر 
-صىل اهلل عليه وسلم-حائض، فذكر ذلك أبوه للنِب 

، فتغيظ غضبا، حيث طلقها طالقا حمرما، لم يوافق 
السنة. ثم أمره بمراجعتها وإمساكها حىت تطهر من 

** 

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- menceraikan 

istrinya yang sedang datang bulan/haid. Lalu ayahnya 

menceritakan peristiwa tersebut pada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ternyata beliau sangat 

marah karena Abdullah menceraikannya dengan talak 

yang diharamkan, tidak sesuai sunah. Kemudian beliau 
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  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < الطالق السين والطالق ابلديع اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فتغيظ منه : اشتد غضبه لكون الطالق يف احليض حراما •

 .لرياجعها : لريجعها إَل ما اكنت عليه قبل هذا الطالق املحرم •

 .ثم يمسكها : يستمر بها يف عصمته •

 .حىت تطهر : من حيضتها •

 .من احليضةفتطهر : تغتسل  •

 .قبل أن يمسها : أن جيامعها •

 ."كما أمر اهلل : أذن اهلل يف قوهل :"فطلقوهن لعدتهن •

 .هو اذلي حسبها من طالقها، وحيتمل أنه ابن عمر -صىل اهلل عليه وسلم-فحسبت من طالقها : حيتمل أنه  •

 :فوائد احلديث
 .حتريم الطالق يف احليض، وأنه من الطالق ابليديعي اذلي ليس ىلع أمر الشارع .1

 األمر بإرجاعها إذا طلقها يف احليض، وإمساكها حىت تطهر ثم حتيض فتطهر .2

 .قوهل ] قبل أن يمسها[ ديلل ىلع أنه ال جيوز الطالق يف ُطْهٍر جامَع فيه .3

: الرجعة احلكمة يف إمساكها حىت تطهر من احليضة اثلانية، هو أن الزوج ربما واقعها يف ذلك الطهر، فيحصل دوام العرشة.وقال ابن عبد الرب .4
ع من ال تكاد تعلم صحتها إال بالوطء ألنه املقصود يف انلاكح.وأما احلكمة يف املنع من طالق احلائض، فخشية طول العدة.وأما احلكمة يف املن
بعد  الطالق يف الطهر املجامع فيه فخشية أن تكون حامال، فيندم الزوجان أو أحدهما.ولو علما باحلمل ألحسنا العرشة، وحصل االجتماع

 .الفرقة وانلفرة.ولك هذا راجع إَل قوهل تعاَل } َفَطلقوُهن لعدتهن{ وهلل يف رشعه حكم وأرسار، ظاهرة وخفية

تلك احليضة ثم حتيض أخرى ثم تطهر منها. وبعد 
إن بدا هل طالقها ولم ير يف نفسه رغبة يف  -ذلك

يطلقها قبل أن يطأها، فتلك العدة، اليت فل -بقائها
أمر اهلل بالطالق فيها ملن شاء. واختلف العلماء يف 
وقوع الطالق ىلع احلائض ومع أن الطالق يف احليض 
حمرم ليس ىلع السنة، والقول املفىت به ما دلت عليه 
رواية أيب داود وغريه هلذا احلديث: )فردها يلع ولم 

لواردة يف هذه الرواية يرها شيئا( وأما األلفاظ ا
فليست رصحية يف الوقوع وال يف أن اذلي حسبها هو 

، ويف احلديث -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
املحكم املشهور: )من عمل عمال ليس عليه أمرنا 

 .فهو رد( متفق عليه

memerintahkan Abdullah supaya merujuk istrinya dan 

mempertahankannya sampai suci dari haid, kemudian 

haid lagi, kemudian suci. Setelah itu, jika ia masih ingin 

menceraikannya dan tidak lagi berkeinginan 

mempertahankannya silahkan ia menceraikannya 

sebelum menggaulinya. Itulah masa iddah yang Allah 

perintahkan agar talak dijatuhkan dalam masa tersebut 

bagi orang yang ingin menceraikan. Ulama berbeda 

pendapat tentang jatuhnya talak pada wanita yang 

sedang haid, padahal talak di masa haid diharamkan 

dan tidak sesuai sunah. Adapun pendapat yang 

difatwakan adalah seperti yang ditunjukkan riwayat 

Abu Daud dan lainnya terkait hadis ini, "Lalu beliau 

mengembalikan istriku padaku dan beliau tidak 

menganggapnya apa-apa (sebagai talak)." Adapun 

redaksi-redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini, 

maka kurang tegas menyatakan bahwa talak tersebut 

jatuh, dan tidak pula menunjukkan bahwa yang 

menghitungnya adalah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Sedang dalam hadis yang tegas dan masyhur 

dinyatakan, "Siapa melakukan satu perbuatan yang 

tidak sesuai urusan (agama) kami maka perbuatan 

tersebut tertolak." (Muttafaq 'Alaih). 
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 املراجع:املصادر و

، دار السعادة. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 2اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط
ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10يح بن حسن حالق، طوصنع فهارسه: حممد صب
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1423حياء الرتاث العريب، بريوت، عبد ابلايق، دار إ
   (5827) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اب  عمرُ  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-بُن اْلطَّ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

ار  انلَّاس  يفي إْمالصي  أن عمر بن اْلطاب اْست ش 
ةي 
 
ْرأ   الْم 

Bahwasanya Umar bin Al-Khaṭṭab 
bermusyawarah dengan para sahabat 

tentang orang yang menggugurkan janin 
wanita hamil. 

 :احلديث .615
ابي  نَُّه اْستََشاَر  -ريض اهلل عنه-َعْن ُعَمَر بْني اْْلَطَّ

َ
أ

رَيُة ْبُن ُشْعبََة:  ةي، َفَقاَل الُْمغي
َ
انلَّاَس يفي إْمالصي الَْمْرأ

« َّ ْدت انلَِّبي قَىَض فييهي  -صىل اهلل عليه وسلم-َشهي
ةٍ  َمةٍ  -بيُغرَّ

َ
ْو أ

َ
 َفَقاَل: ائتين بيَمْن يَْشَهُد َمَعك، -َعبٍْد أ

ُد ْبُن َمْسلََمةَ  َد َمَعُه حُمَمَّ  «.فََشهي

** 

615. Hadis: 

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

"Bahwasanya dia bermusyawarah dengan para 

sahabat tentang orang yang menggugurkan janin 

wanita hamil." Al-Mugīrah bin Syu'bah berkata, "Aku 

pernah menyaksikan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menetapkan hukum dalam perkara tersebut dengan 

memerdekakan budak -laki-laki atau perempuan-. 

Lantas Umar berkata, "Bawalah untukku orang yang 

bersaksi bersamamu." Selanjutnya Muhammad bin 

Maslamah menjadi saksi bersamanya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

وضَعت امرأة ودلها ميتاً قبَل أوان الوالدة ىلع إثر 
جنايٍة عليها. واكن من اعَدة اْلليفة العادل عمر بن 

أن يستَشري أصحابه  -ريض اهلل عنه-اْلطاب 
 وعلماَءهم يف أموره وقضاياه فحني أسقطت هذه املرأة
، أشلك عليه احلكم يف ديته،  جنيناً ميتاً غرَي تامٍّ

يف ذلك. فأخرَبه  -ريض اهلل عنهم-فاستشار الصحابة 
د انلِب  صىل اهلل عليه -املغريُة بن شعبة أنه شهي

ة" عبد أو أمة. فأراد  -وسلم قىَض بدية اجلنني "بغرَّ
عمر اتلَّثبَُت من هذا احلكم، اذلي سيكون ترشيعاً 

م القيامة. فأكَّد ىلع املغرية أن يأِت بمن اعماً إَل يو
يشهد ىلع صدق قوهل وصحة نقله، فشهد حممد بن 

ريض اهلل -مسلمة األنصاري ىلع صدق ما قال، 
 .-عنهم أمجعني

** 

Seorang wanita melahirkan anaknya dalam keadaan 

mati sebelum waktu kelahiran disebabkan tindakan 

jahat terhadapnya. Khalifah yang adil, Umar bin Al-

Khaṭṭab -raḍiyallāhu 'anhu- sudah terbiasa 

bermusyawarah dengan para sahabatnya dan para 

ulama sahabat dalam berbagai perkara dan 

problematikanya. Ketika wanita tersebut 

menggugugurkan janin yang belum sempurna dalam 

keadaan mati, hal ini membuat khalifah menemukan 

kesulitan dalam menetapkan diyat janin. Beliau pun 

bermusyawarah dengan para sahabat -radhiyallahu 

'anhum- mengenai hal ini. Al-Mugīrah bin Syu'bah 

memberitahunya bahwa dirinya pernah menyaksikan 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menetapkan diat 

janin adalah dengan memerdekakan budak -laki-laki 

atau perempuan-. Maka Umar ingin memastikan 

keputusan ini yang nantinya akan menjadi landasan 

hukum yang umum sampai hari kiamat. Lantas beliau 

menegaskan kepada Al-Mugīrah agar mendatangkan 

orang yang bersaksi atas kebenaran ucapannya dan 

keabsahan nukilannya. Maka Muhammad bin 

Maslamah Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- bersaksi atas 

kebenaran ucapannya. 
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 :معاين املفردات
ْملََصتي املرأُة ودلها: أي أْزلََقتْه واسقطته، وهو أن تَض  •

َ
 .َعه قبل أوانهإْمالُص املرأةي : أ

ٍة : بياض  يف الوجه، واستُعمل  •  .-تعاَل-يف العبدي واألمة يولو اكنا أسودين، لَكَرم اآلديمِّ ىلع اهلل  -هنا-ُغرَّ

 :فوائد احلديث
 .دية اجلنني إذا سقط ميتاً، بسبب اجلناية، عبد  أو أمة، أما إذا سقط حياً ثم مات بسببها، ففيه دية  اكملة .1

 .هام األمور ومستَجدها، لطلب احلق والصواباستشارة أهل العلم والعقل ىف م .2

 .اتلثبت يف املسائل، وطلب صحة األخبار فيها .3

 .ديلل  ىلع أن العلم اْلاص قد خيىف ىلع األكابر ويعلمه من هو دونهم .4

 .يف احلديث ديلل ىلع أنه ال اجتهاد مع انلص .5

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد 1408لعربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقافة ا2األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،1زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
   (2937) الرقم املوحد:
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أن عمر بن اْلطاب ريض اهلل عنه، قرأ يوم 
اْلمعة ىلع املنرب بسورة انلحل حىت إذا جاء 

 السجدة نزل، فسجد وسجد انلاس
 

Dari Rabī'ah bin Abdillah bin al-Hudair at-
Taimī, bahwa Umar bin Khaṭṭāb -

raḍiyallāhu 'anhu- pada hari jumat pernah 
membaca di atas mimbar surah An-Nahl, 

sehingga ketika ia sampai pada ayat 
sajadah beliau turun, lalu sujud dan orang-

orang pun ikut sujud, hingga pada jumat 
berikutnya beliau kembali membaca surah 

tersebut, lalu ketika beliau sampai pada 
ayat sajadah, beliau berkata, “Wahai 

manusia, sesungguhnya kita sebelumnya 
pernah sujud (ketika membaca ayat 

sajadah). Siapa yang sujud maka sungguh 
dia telah benar, dan siapa yang tidak sujud 
maka dia tidak berdosa.” Dan pada kali ini 

Umar -raḍiyallāhu 'anhu- tidak sujud. 
Dalam riwayat lain disebutkan: 

“Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan 
sujud (tatkala membaca ayat sajadah) 

melainkan jika kita menghendaki untuk 
melakukannya.” (Sahih al-Bukhārī). 

 :احلديث .616
: أن عمر بن  ِّ عن َربيعة بن عبد اهلل بن الُهَديْر اتلَّييْمي

نرَْب -ريض اهلل عنه-اْلطاب  ، قرأ يوم اجلمعة ىلع المي
جدة نَزل، فسجد  بسورة انلَّحل حىت إذا جاء السَّ
وسجد انلاس حىت إذا اكنت اجلمعة الَقابيلة قَرأ بها، 

جدة، قال:  حىت إذا جاء يا أيُّها انلاس إنا َنُمرُّ »السَّ
جود، فمن سجد، فقد أصاب ومن لم يسجد، فال  بالسُّ

ويف « -ريض اهلل عنه-إثم عليه ولم يَسجد عمر 
جود إال أن نشاء»رواية:   «.إن اهلل لم يَفرض السُّ

** 

616. Hadis: 

Dari Rabī'ah bin Abdillah bin al-Hudair at-Taimī, bahwa 

Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- pada hari jumat 

pernah membaca di atas mimbar surah An-Nahl, 

sehingga ketika ia sampai pada ayat sajadah beliau 

turun, lalu sujud dan orang-orang pun ikut sujud, 

hingga pada jumat berikutnya beliau kembali membaca 

surah tersebut, sehingga ketika ia sampai pada ayat 

sajadah, dia berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya 

kita sebelumnya pernah sujud (ketika membaca ayat 

sajadah). Siapa yang sujud maka sungguh dia telah 

benar, dan siapa yang tidak sujud maka dia tidak 

berdosa.” Dan pada kali ini Umar -raḍiyallāhu 'anhu- 

tidak sujud. Dalam riwayat lain disebutkan: 

“Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud (tatkala 

membaca ayat sajadah) melainkan jika kita 

menghendaki untuk melakukannya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-ريض اهلل عنه-معىن احلديث: "أن عمر بن اْلطاب 
نرَْب بسورة انلَّحل حىت إذا جاء  ، قرأ يوم اجلمعة ىلع المي
ي يَْسُجُد َما يفي  َّ جدة " عند قوهل تعاَل: }َوَللي السَّ
ْن َدابٍَّة َوالَْماَلئيَكُة وَُهْم  رْضي مي

َ
َماَواتي َوَما يفي اأْل السَّ

ُوَن * خَيَ  ْم َوَيْفَعلُوَن َما اَل يَْستَْكربي ْن فَْوقيهي افُوَن َربَُّهْم مي

** 

Makna hadis “bahwa Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 

'anhu- pada hari jumat pernah membaca surah An-

Nahl, sehingga ketika ia sampai pada ayat sajadah...”, 

yaitu ketika membaca firman Allah -Ta'ālā-: “Dan 

kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada 

di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan 

(juga) para Malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak 
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[ "نَزل، فسجد وسجد 50، 49يُْؤَمُروَن{ ]انلحل: 
نرَْب وسجد ىلع األرض وسجد  انلاس" نزل من ىلع المي
انلاس معه. "حىت إذا اكنت اجلمعة الَقابيلة َقرأ بها" 
جدة" أي: حىت  أي: بسورة انلَّحل، "حىت إذا جاء السَّ

آلية اليت فيها سجدة، وتأهب انلاس للسجود إذا قرأ ا
جود كما -ريض اهلل عنه-لم يُسجد  ، ومنعهم من السُّ

يف رواية املوطأ : "فتَهيَّأ انلاس للسجود فقال ىلع 
ريْسليكم إن اهلل لم يكتبها علينا إال أن نَشاء فلم 

-ريض اهلل عنه-يسجد ومنعهم أن يسجدوا"  ثم قال 
جود، فمن َسجد، فقد : "يا أيُّها انلاس إنا  َنُمرُّ بالسُّ

أصاب ومن لم يسجد، فال إثم عليه" يعين: َنُمرُّ 
باآليات اليت فيها َسجدة، فمن َسجد فيها فقد أصاب 
نة ومن لم يسجد فال إثم عليه.   "ولم يسجد عمر  السُّ

" بليان أن سجود اتلِّالوة ليس -ريض اهلل عنه-
جود إال أن  إن اهلل لم يَفرض»واجبا. ويف رواية:  السُّ

جود « نشاء ئنا السُّ أي : لم يوجبه علينا إال إن شي
سجدنا وإن لم نشأ لم نَسجد. ويف رواية: "يا أيُّها 
جود" فاحلاصل: أن هذا األثر  انلاس، إنا لم نُؤمر بالسُّ
من أمري املؤمنني قاهل يف خطبة اجلمعة، أمام الصحابة 

 عدم لكهم، فلم يُنكر عليه أحد منهم؛ فدلَّ ىلع
املعارضة، فحينئٍذ يكون قول الصحايب حجة، 
نة،  اشد، اذلي هو أوىل باتباع السُّ السيما اْلليفة الرَّ

 .وحبضور مجيع الصحابة، فيكون إمجااًع 

menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan 

mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa 

yang diperintahkan (kepada mereka)." (QS. An-Nahl : 

49-50). "Beliau turun lalu sujud dan orang-orang pun 

ikut sujud”, yakni Umar turun dari mimbar lalu sujud di 

atas tanah dan orang-orang ikut sujud bersamanya. 

“Hingga pada hari jumat berikutnya beliau kembali 

membaca surah tersebut”, yakni surah An-Nahl. 

“Sehingga ketika ia sampai pada ayat sajadah...”, yakni 

ketika beliau membaca ayat sajadah dan orang-orang 

bersiap-siap untuk sujud, ternyata Umar -raḍiyallāhu 

'anhu- tidak sujud dan mencegah mereka agar tidak 

sujud sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-

Muwaṭṭa`: "Orang-orang pun telah siap untuk sujud, 

lalu dia berkata: "Tunggulah kalian (janganlah kalian 

bersujud)! Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud 

(ketika membaca ayat sajadah) kepada kita melainkan 

hanya jika kita menghendaki untuk melakukannya." 

Umar tidak sujud saat itu dan mencegah mereka agar 

tidak sujud. "Kemudian Umar -raḍiyallāhu 'anhu- 

berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya kita 

sebelumnya pernah sujud (ketika membaca ayat 

sajadah). Siapa yang sujud maka sungguh dia telah 

benar dan siapa yang tidak sujud maka dia tidak 

berdosa” yakni kita melewati ayat-ayat sajadah, siapa 

yang sujud ketika melewatinya maka dia telah 

menepati sunnah dan siapa yang tidak sujud maka ia 

tidaklah berdosa. “Dan Umar -raḍiyallāhu 'anhu- tidak 

sujud”, hal ini untuk menjelaskan bahwa sujud ketika 

melewati ayat sajadah bukanlah sebuah kewajiban. 

Dalam riwayat lain disebutkan: “Sesungguhnya Allah 

tidak mewajibkan sujud (ketika membaca ayat sajadah) 

melainkan jika kita menghendaki untuk melakukannya” 

yakni Allah tidak mewajibkannya kepada kita 

melainkan jika kita ingin bersujud maka kita boleh 

bersujud, namun jika tidak, maka kita tidak perlu sujud. 

Dalam riwayat lainnya disebutkan: “Wahai manusia, 

kita tidak diperintahkan untuk bersujud (ketika melewati 

ayat sajadah).” Kesimpulannya adalah bahwa atsar ini 

berasal dari Amirul-Mukminin yang beliau sampaikan 

ketika sedang khutbah jum'at di hadapan para sahabat 

dan tidak ada seorang pun dari mereka yang 

mengingkarinya, sehingga ini menunjukkan tidak 

adanya pertentangan dengan dalil lain. Maka pada saat 

itulah perkataan seorang sahabat menjadi sebuah 

hujjah (dalil), terlebih itu berasal dari khalifah yang 

mendapatkan petunjuk -di mana dia adalah orang yang 

paling mengikuti sunnah- dan juga dengan kehadiran 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكر اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعة < أحاكم خطبة اجلمعة

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

اب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اْلطَّ
  مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 ينكره عليه أحد، فاكن إمجااًع سكوتيًا. قاهل بمحَض من الصحابة ولم -ريض اهلل عنه-استحباب سجود اتلالوة، ثم إنه  .1
 .فيه جواز قراءة سورة فيها سجدة يف خطبة اجلمعة .2

 .فيه أن الَفصل اليَسري يف خطبة اجلمعة ال يؤثر ىلع صحتها .3

 .فيه أن سجود اتلالوة ال يؤثر ىلع صحة خطبة اجلمعة .4

 .جواز قراءة سورة انلَّحل يف خطبة اجلمعة .5

نرَْب  .6 ول من ىلع المي جود عليه؛ لضيق املاكن، فيزنل ويسجد وإن أمكنه سجد الزنُّ ألداء سجدة اتلِّالوة، لكن هذا يُقيد بما إذا اكن ال يمكنه السُّ
 .عليه

 . أن الُمستمع َتبَع للقارئ، فإن َسجد، سجد الُمستمع معه وإال فال .7

نة يُثاب فاعلها وال يُعاقب تاركها .8  . فيه أن السُّ

 .يتوىل ُخطبة اجلمعة فيه أن خليفة املسلمني هو من .9

نة -ريض اهلل عنه-فيه فقه عمر  .10  .وحرصه ىلع بيان ونرش السُّ

 .كرر قراءتها يف مجعتني -ريض اهلل عنه-فيه فضل سورة انلَّحل؛ ألن عمر  .11

 املراجع:املصادر و

ه. إرشاد الساري 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
ه.   توضيح 1323لرشح صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالِن، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرم َسة، األحاكم مي م.  2003 - ـه 1423ة الطبعة: اْلامي
م. فتح ذي اجلالل  2006 - ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م إرساء بنت واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإل
ُ
سالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .عرفة
   (11242) الرقم املوحد:

para sahabat, sehingga hal ini dianggap menjadi 

sebuah ijmak (konsensus). 
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أن عويمًرا العجالين جاء إَل َعصم بن عدي 
األنصاري، فقال هل: يا َعصم، أرأيت رجال وجد 

مع امرأته رجاًل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف 
-ك رسول اهلل يفعل؟ سل يل يا َعصم عن ذل

 -صىل اهلل عليه وسلم

 

Bahwasanya 'Uwaimir Al-'Ajlānī 
mendatangi 'Āṣim bin Adī Al-Anṣārī lalu 

berkata kepadanya, "Hai 'Āṣim, bagaimana 
pendapatmu jika seorang suami 

menemukan istrinya bersama lelaki lain, 
apakah dia membunuh lelaki itu hingga 

kalian pun membunuhnya, atau apa yang 
harus dilakukannya? Hai 'Āṣim, tanyakan 

untukku mengenai hal tersebut kepada 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 :احلديث .617
عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخربه: 
راً العجالِن جاء إَل اعصم بن عدي  أن ُعَويْمي

: يا اعصم، أرأيت رجال وجد مع األنصاري، فقال هل
امرأته رجال، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل ِل 

-صىل اهلل عليه وسلم-يا اعصم عن ذلك رسول اهلل 
عن  -صىل اهلل عليه وسلم-، فسأل اعصم رسول اهلل 

املسائل  -صىل اهلل عليه وسلم-ذلك، فكره رسول اهلل 
-ول اهلل واعبها، حىت كرب ىلع اعصم ما سمع من رس

، فلما رجع اعصم إَل أهله -صىل اهلل عليه وسلم
جاءه عويمر، فقال: يا اعصم، ماذا قال لك رسول اهلل 

؟ فقال اعصم لعويمر: لم تأتين -صىل اهلل عليه وسلم-
 -صىل اهلل عليه وسلم-خبري، قد كره رسول اهلل 

املسألة اليت سأتله عنها، فقال عويمر: واهلل ال أنتيه 
-عنها، فأقبل عويمر حىت جاء رسول اهلل  حىت أسأهل

وسط انلاس، فقال: يا رسول  -صىل اهلل عليه وسلم
اهلل، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجاًل، أيقتله 

صىل اهلل -فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهلل 
ل فيك ويف صاحبتك، فاذهب »: -عليه وسلم نزي

ُ
قد أ

تي بها
ْ
ا مع انلاس عند قال سهل: َفَتالَعنا وأن« فَأ

ن -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ، فلما فََراَغ مي
ما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اهلل إْن  تاَلُعنيهي

ْمَسْكتُها، فطلقها ثالثا، قبل أن يأمره رسول اهلل 
َ
-أ

، قال ابن شهاب: فاكنت ُسنَّة -صىل اهلل عليه وسلم
نَنْي.  الُمتالعي

** 

617. Hadis: 

Dari Ibnu Syihāb bahwa Sahl bin Sa'ad As-Sā'idī 

memberitahunya, bahwasanya 'Uwaimir Al-'Ajlānī 

mendatangi 'Āṣim bin Adī Al-Anṣārī lalu berkata 

kepadanya, "Wahai 'Āṣim, bagaimana pendapatmu jika 

seorang suami menemukan istrinya bersama lelaki 

lain, apakah dia membunuh lelaki itu hingga kalian pun 

membunuhnya, atau apa yang harus dilakukannya? 

Wahai 'Āṣim, tanyakan untukku mengenai hal tersebut 

kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." 

Lantas 'Āṣim bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengenai hal tersebut. Ternyata 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak menyukai 

masalah itu dan mencelanya hingga 'Āṣim merasa 

berat dengan apa yang didengarnya dari Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ketika 'Āṣim sudah 

kembali kepada keluarganya, datanglah 'Uwaimir lalu 

berkata, "Wahai 'Āṣim, apa yang disabdakan oleh 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepadamu?" 

'Āṣim menjawab pertanyaan 'Uwaimir, "Engkau datang 

padaku dengan sesuatu yang kurang baik karena 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak menyukai 

pertanyaan yang aku tanyakan kepadanya." 'Uwaimir 

berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai 

bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut." Lantas 

'Uwaimir pergi hingga bertemu dengan Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di tengah-tengah manusia 

lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana 

pendapatmu jika seorang suami menemukan istrinya 

bersama lelaki lain, apakah dia membunuh lelaki itu 

hingga kalian pun membunuhnya, atau apa yang harus 

dilakukannya?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjawab, "Sudah diturunkan (wahyu) tentang dirimu 

dan istrimu. Pergilah dan bawa dia ke sini." Sahl 

berkata, "Lantas keduanya saling mengucapkan li'an; 

sementara itu aku bersama orang-orang di sisi 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Setelah 

keduanya selesai saling mengucapkan li'an, 'Uwaimir 

berkata, "Aku telah berdusta kepadanya wahai 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللعان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أرأيت : أي: أخربنا عن حكمه •

 .وكره املسائل : أي: اليت ال حيتاج إيلها سيما ما فيه إشاعة فاحشة •

 .حىت كرب : بضم ابلاء أي: عظم وشق •

 .فيك : أي: آية اللعان قد أنزل اهلل •

 .ويف صاحبتك : زوجتك خولة بنت قيس ىلع املشهور •

 .فطلقها ثالثًا : ظنًّا منه أنَّ اللعان ال حيرمها عليه فأراد حتريمها بالطالق فقال: يه طالق ثالثًا •

 .فاكنت : أي الفرقة بينهما •

 .للعان نكاحها حتريًما مؤبًدا ظاهًرا وباطنًا سواء صدقت أم صدقسنة املتالعني : فال جيتمعان بعد املالعنة أبًدا فيحرم عليه بمجرد ا •

 :فوائد احلديث
 .تمام اتلالعن سبب للفرقة املؤبدة بني الزوجني املتالعنني، وال حيتاج بعدها إَل طالق، وال إَل فسخ؛ فهذا مقتىض حكم اللعان .1

Rasulullah jika aku tetap menahannya." Ia pun 

menjatuhkan talak tiga kepadanya sebelum Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruhnya. Ibnu Syihāb 

berkata, "Dengan demikian, perceraian menjadi sunah 

bagi dua orang (suami istri) yang saling menjatuhkan 

li'an". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنه-أفاد احلديث أن عويمًرا العجالِن 
جاء يسأل عن حكم من وجد مع امرأته رجاًل ماذا 

مثل هذه  -عليه الصالة والسالم-يفعل، فكره انلِب 
املسائل ملا فيها من اتلعرض للمكروه، فأرص ىلع 
السؤال عن ذلك، وقد وقع به ما سأل عنه، ثم جاء 

يسأل عن حكم  -معليه الصالة والسال-إَل انلِب 
بأن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-حاتله، فأخربه انلِب 

أنزل يف شأنه وشأن امرأته قرآنًا فيه حكم ما جرى 
هلما، فتالعنا، ثم إنَّ عويمراً اكن يظن أن اللعان ال 
حيرمها فبادر بطالقها ثالثا، فاكن هذا أول لعان يف 

 .اإلسالم

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa 'Uwaimir Al-'Ajlānī -

raḍiyallāhu 'anhu- datang untuk bertanya tentang 

hukum suami yang menemukan istrinya dengan lelaki 

lain, apa yang harus dikerjakannya. Ternyata Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak menyukai pertanyaan 

seperti itu karena akan membicarakan hal-hal yang 

dibenci. Namun 'Uwaimir tetap bersikeras untuk 

bertanya tentang masalah itu karena apa yang 

ditanyakannya telah terjadi. Lantas ia mendatangi Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk menanyakan hukum 

keadaannya. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabarkan bahwa Allah telah menurunkan ayat 

Alquran tentang dirinya dan istrinya berkenaan dengan 

hukum peristiwa yang sedang terjadi. Keduanya pun 

saling menjatuhkan li'an. Selanjutnya 'Uwaimir mengira 

bahwa li'an tidak mengharamkan istri, maka dia pun 

bersegera menjatuhkan talak tiga kepadanya. Inilah 

praktek li'an (antara suami istri) yang pertama dalam 

Islam. 
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إن أمسكتها، ثم  -يارسول اهلل-ا قذفه: كذبت عليها ، قال مصدقًا نفسه ومؤكدً -صىل اهلل عليه وسلم-أن الرجل اذلي العن بني يدي انلِب  .2
 .بذلك -صىل اهلل عليه وسلم-طلق ثالثا، قبل أن يأمره انلِب 

 .تثبت الفرقة بني الزوجني بتمام اللعان بتحريم مؤبد، ولو لم يفرق احلاكم بينهما، وهو مذهب اجلمهور .3

 .لرجل إنما أىت به من شدة الغضب، وتأكيدا لصدق دعواه عليها، وقذفه إياهاالطالق اذلي يوقعه الزوج املالعن الغ ال أثر هل يف ذلك، وا .4

 .مرشوعية أن يكون اللعان حبَضة احلاكم، وبمجمع من انلاس، وهذا من باب اتلغليظ يف هذه املسألة .5

 املراجع:املصادر و

ارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انل-اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
منحة العالم يف رشح  -الرياض، الطبعة -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل  -ه. 1417األوىل، 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان
َسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -البسام  واتلوزيع، للنرش القبس دار.  حجر البن األحاكم، أدلة من املرام بلوغ - م 2003 - ـه 1423 اْلامي

دار إحياء الرتاث -ة القاري رشح صحيح ابلخاري/بدر ادلين العيىن عمد - م 2014 - ـه 1435 األوىل،: الطبعة السعودية العربية اململكة - الرياض
ويي اإلثيويب موَس بن آدم بن يلع بن حممد: املؤلف.املجتىب رشح يف العقىب ذخرية -. تاريخ بدون-بريوت –العريب 

َّ  و للنرش ادلويلة املعراج دار - الَول
أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالِن  -إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري  -م  1996 - ـه 1416 األوىل: الطبعة واتلوزيع للنرش بروم آل دار

 .ه 1323الطبعة: السابعة،  -املطبعة الكربى األمريية، مرص -القتيِب املرصي 
   (58157) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < اهلدي والكفارات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بََدنَة : تطلق ىلع اإلبل، وابلقر، لعظم أبدانها وضخامتها، واملراد هنا، انلاقة املهداة إَل ابليت •

َّ صىل اهلل عليه وسلم : يسري •  . إَل جنبهيَُساييُر انلَِّبي

ملن َويْلََك : من الويل، وهو اهلالك، ويه لكمة تستعمل للتغليظ ىلع املخاطب، بدون قصد معناها، وإنما جترى ىلع ألسنة العرب يف اْلطاب،  •
 .وقع يف مصيبة فغضب عليه

رأى رجال  -مصىلَّ اهلل عليه وسلَّ -أن نِب اهلل 
يسوق بدنة, فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: 

 اركبها
 

Bahawasanya Nabiyullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- pernah melihat seorang lelaki 

menggiring unta. Beliau bersabda, 
"Tunggangilah!" Orang itu berkata, "Unta 
ini Budnah (unta yang digemukkan untuk 

kurban). Beliau bersabda, "Tunggangilah!" 
Selanjutnya aku lihat orang itu 

menungganginya mengiringi Nabi 
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -.  

 :احلديث .618
صىل -أن نِب اهلل » -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

رأى رجال يَُسوُق بََدنًَة, فقال:  -اهلل عليه وسلم
بََها, اركبها، ق ، قال اركبها، فرأيته َراكي ال: إنها بََدنَة 

ويف لفظ: قال «.  -صىل اهلل عليه وسلم-يَُساييُر انلِب 
 «.اركبها َويْلََك أو َوحْيََك »يف اثلانية، أو اثلاثلة: 

** 

618. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Bahwasanya Nabiyullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah melihat seorang lelaki menggiring unta. Beliau 

bersabda, "Tunggangilah!" Orang itu berkata, "Unta ini 

Budnah (unta yang digemukkan untuk kurban). Beliau 

bersabda, "Tunggangilah!" Selanjutnya aku lihat orang 

itu menungganginya mengiringi Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. "Dalam redaksi lain 

disebutkan, "Beliau bersabda untuk kedua atau ketiga 

kalinya, "Tunggangilah! Celakalah engkau," atau 

"celakalah engkau". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رجاًل يسوق  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا رأى انلِب 
بدنة، هو يف حاجة إَل ركوبها قال هل: اركبها، ولكون 
اهلدي معظما عندهم ال يُتعرض هل استفهم الصحايب 
بأنها بدنة مهداة إَل ابليت، فقال: اركبها وإن اكنت 
مهداة إَل ابليت، فعاوده اثلانية واثلاثلة، فقال: 

ركبها، مغلًظا هل اْلطاب ومبينًا هل جواز ركوبها ولو ا
 .اكنت هديًا، فركبها الرجل

** 

Ketika Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melihat seorang lelaki menggiring unta, padahal dia 

perlu untuk menungganginya, beliau pun bersabda 

kepadanya, "Tunggangilah!" Karena mereka 

mengagungkan binatang kurban sehingga tidak boleh 

disakiti, orang itu menjawab, "Sesungguhnya ini adalah 

unta yang akan dipersembahkan (dikurbankan) untuk 

Baitullah." Beliau bersabda, "Tunggangilah meskipun 

unta ini dihadiahkan untuk Baitullah." Beliau pun 

mengulangi perintahnya dua dan tiga kali. Beliau 

bersabda, "Tunggangilah!" Untuk menegaskan 

sabdanya. 
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 .َوحْيََك : لكمة يؤىت بها للرمحة، والرثاء حلال املخاطب الواقع يف مصيبة •

 :فوائد احلديث
 .احرتامه يف قلوبهم، ثم جاء اإلسالم فزاد من احرتامهتعظيم العرب للهدي، و .1

 .مرشوعية إهداء اإلبل .2

 .جواز ركوبه وحلبه مع احلاجة إَل ذلك، بما ال يَضه .3

 .جواز األخذ بالرخصة وترك إجهاد انلفس .4

 .جواز الشدة يف اإلنكار إذا استدىع األمر ذلك .5

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10خرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه و
ه. عمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

، دار 2املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طمن الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين 
، 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، 1422(، السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق

   (3152) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  أنت أحق به ما لم تنكيح

Dari Abdullah bin 'Amru, bahwasannya 
seorang wanita berkata,"Ya Rasulullah, 

sesungguhnya anakku ini, perutku pernah 
menjadi tempatnya, air susuku pernah 

menjadi minumannya, pangkuanku pernah 
menjadi tempat berlindung baginya. Tetapi 
ayahnya telah menceraikanku dan hendak 
mengambilnya dariku. Maka Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

'Kamu lebih berhak terhadapnya (anak 
itu), selama kamu belum menikah".' 

 :احلديث .619
أن امرأة  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

قالت: يا رسول اهلل، إن ابين هذا اكن بطين هل وياعء، 
واء، وإن أباه  ْجري هل حي قاء، وحي َطلََّقين، وثَْدييي هل سي

صىل اهلل -وأراد أْن َينزَْتيَعه ميين، فقال هلا رسول اهلل 
 «.أنتي أحقُّ به ما لم تَنكيح»: -عليه وسلم

** 

619. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amru, bahwasannya seorang wanita 

berkata,"Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, 

perutku pernah menjadi tempatnya, air susuku pernah 

menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi 

tempat berlindung baginya. Tetapi ayahnya telah 

menceraikanku dan hendak mengambilnya dariku. 

Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, 'Kamu lebih berhak terhadapnya (anak itu), 

selama kamu belum menikah".' 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

صىل -يف هذا احلديث أن امرأةً اشتكت إَل رسول اهلل 
زوَجها حني طلقها وأراد أن يأخذ  -اهلل عليه وسلم

ابنها منها، وذكرت هذه املرأة من األوصاف ما يقتِض 
تقديمها عليه يف بقائه عندها، فبطنها واعؤه حينما 
ْجرها هو  ، وحي اكن جنينًا، وثديها سقاؤه بعد أن ُودلي

صىل اهلل -املاكن اللني اذلي حيويه، وقد أقرَّ انلِب 
املرأة ىلع ما وصفته من نفسها, وقال هلا  -عليه وسلم

أنتي أحق به يف احلضانة وهو لك ما لم تنكيح زوًجا 
ا نكحت فال تكوين أحق به منه، بل آخر، فإذ

يكون أبوه هو أحق, ووجه ذلك أن املرأة إذا تزوجت 
وبِق ابنها معها صار حتت حجر هذا الزوج اجلديد 
فيمنُّ عليه أو يتعلق به الطفل أكرث مما يتعلق بأبيه، 

 .وربما وقعت مفاسد أخرى

** 

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada seorang wanita 

mengadukan kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- perihal suaminya ketika dia mentalaknya dan 

hendak mengambil anaknya dari pangkuannya. Wanita 

tersebut menyebutkan di antara beberapa sifat yang 

menjadikan dirinya lebih berhak atas pengasuhan 

anaknya daripada ayahnya. Perutnya pernah menjadi 

tempatnya ketika dia masih berupa janin, air susunya 

pernah menjadi minumannya setelah dia dilahirkan, 

dan pangkuannya adalah tempat yang lembut baginya 

untuk bernaung. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

setuju dengan sifat-sifat yang disebutkannya, dan 

berkata kepadanya bahwa kamu lebih berhak untuk 

pengasuhannya, dia tetap milikmu selama kamu belum 

menikah dengan laki-laki lain. Namun, jika kamu telah 

menikah lagi, maka kamu tidak lagi lebih berhak atas 

anak tersebut daripada ayahnya, bahkan ayahnyalah 

yang lebih berhak atas anak tersebut. Hal ini 

dikarenakan jika seorang wanita telah menikah kembali 

dan anaknya tinggal bersamanya di bawah 

pengasuhan suami barunya, maka anak itu akan 

mengikuti atau lebih bergantung kepadanya daripada 

kepada ayah kandungnya, dan mungkin juga akan 

menimbulkan berbagai macam masalah lainnya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

254 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < احلضانة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

و بن العاص  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وياعء : ظرفًا حال محله •

 .ثَديي : اثلدي: هو نتوء يف صدر الرجل واملرأة، وهو يف املرأة جمتمع اللنب •

َقاء : بكرس السني، بوزن كيساء، هو واعء من جدل يكو • يةسي ْسقي
َ
 .ن للماء واللنب، مجعه: أ

جري : بفتح احلاء وكرسها، يسىم به اثلوب، واحلضن، واملراد هنا هو: حضن اإلنسان •  .حي

َواء : بكرس احلاء املهملة، اسم املاكن اذلي حيوي اليشء؛ أي: يضمه وجيمعه •  .حي

 .أن ينزتعه : يأخذه •

 .ما لم تَنكيح : ما لم تزتويج •

 :فوائد احلديث
 .جواز السجع يف الالكم .1

 .أن حضانة األم ال تسقط بالطالق .2

 .أنَّ األم أحق حبضانة الطفل من األب، ما دام يف طور احلضانة، ما لم تزتوج .3

يف اغية احلكمة واملصلحة، ذلك أنَّ معرفة األم وخربتها وصربها ىلع األطفال َشء ال  -ما دامت متفرغة-تقديُم األم ىلع األب يف احلضانة  .4
 .اآلخرين، اكألبيلحقه أحد من أقارب الطفل 

ن لُْطف اهلل  .5 خبلقه عنايته باملستضعفني منهم، ممن ليس هلم حول وال طول، فهو يويص بهم، وُيعىن بهم العناية اليت تعوضهم األمر  -تعاَل-مي
 .اذلي لم يصلوا إيله من العناية بأنفسهم، وهم يف حالة الضعف

 ضانتها، ألنَّها أصبحت مشغولة عن الودل بمعارشة زوجهاأنَّ األم إذا تزوَّجت، ودخل بها الزوج اثلاِن، سقطت ح .6

 .جواز ذكر اْلصم ما يربر خصومته ويرجح جانبه .7

 .اإلشارة إَل أن أهم مقصود يف احلضانة يه راعية الطفل .8

 املراجع:املصادر و

 ـه  1421سالة الطبعة : األوىل ، مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الر -سنن أيب داود , حتقيق: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية   -
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس  - ـه  1423األم لألبلاِن , مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  -صحيح أيب داود  -

ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، ت -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -للنرش واتلوزيع، الرياض  يُح األحاَكمي مي وضي
َسة،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة:  - ـه  1423مّكة املكّرمة.الطبعة: اْلامي

عون املعبود  - 1427الطبعة األوىل  -املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ -م  2006 ـه 1427األوىل، 
 .ه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية،  -رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية 

   (58189) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل عليه -أنشدك اهلل، أسمعت رسول اهلل 
يقول: أجب عِّن، امهلل أيده بروح  -وسلم

 القدس؟ قال: امهلل نعم
 

Aku memintamu atas nama Allah, 
bukankah engkau telah mendengarkan 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, “Jawablah untukku, ya Allah 
bantulah ia dengan Ruh al-Qudus.” Abu 

Hurairah lalu menjawab, “Ya Allah, benar 
(aku telah mendengarnya)". 

 :احلديث .620
ان  َسَّ  -ريض اهلل عنهم-عن أيب هريرة أنَّ عمر مرَّ حبي

عر يف املسجد، َفلََحَظ إيل ه، فقال: قد وهو يَنُْشُد الشِّ
نْك، ثمَّ اتْلََفَت إَل أيب  نُْشد، وفيه من هو خري مي

َ
ُكنُْت أ

ْعَت رسول اهلل  َسمي
َ
نُْشُدَك اهلل، أ

َ
صىل -هريرة، فقال: أ
يِّْدهُ بروح »يقول:  -اهلل عليه وسلم

َ
، اللَُّهمَّ أ ْب َعينِّ جي

َ
أ

 ؟ قال: امهللَّ نعم.«الُْقُدسي 

** 

620. Hadis: 

Dari Abu Hurairah bahwa suatu hari Umar berjalan 

melewati Ḥassān -raḍiyallāhu 'anhum- yang sedang 

melantunkan syair di masjid. Lalu Umar memandang 

kepadanya (dengan pandangan mengingkari 

perbuatannya), maka Ḥassān menjawab, "Aku telah 

melantunkan syair di masjid yang di dalamnya ada 

seorang yang lebih mulia darimu." Kemudian ia 

menoleh kepada Abu Hurairah, lalu ia berkata, "Aku 

memintamu atas nama Allah, bukankah engkau telah 

mendengarkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, 'Jawablah untukku, ya Allah bantulah ia 

dengan Ruh al-Qudus.' Abu Hurairah lalu menjawab, 

“Ya Allah, benar (aku telah mendengarnya)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن ينشد  -ريض اهلل عنه-معىن احلديث: أن حسان 
 -عنه ريض اهلل-الشعر يف املسجد، بينما اكن عمر 

هناك، فنظر إيله عمر نظرة استناكر، فلما رأى حسان 
منه ذلك، قال هل: كنت أنشد الشعر يف املسجد وفيه 
من هو خري منك.  ثم "استشهد أبا هريرة" أي سأهل 
أداء الشهادة اليت يعلمها عن إنشاده الشعر يف 

، -صىل اهلل عليه وسلم-املسجد حبضور رسول اهلل 
هل ىلع ذلك  - عليه وسلمصىل اهلل-وإقرار انلِب 

نُشَدك اهلل" أي 
َ
وتشجيعه هل ىلع إنشاد الشعر فقال:  "أ

-أسألك باهلل وأستحلفك به، "هل سمعت رسول اهلل 
يقول: يا حسان أجب عن  -صىل اهلل عليه وسلم

"أي: أجب شعراء  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 صىل-املرشكني بشعرك واهجهم به؛ دفااعً عن انلِب 

، ونرصة دلينه، وهل سمعته يقول: -اهلل عليه وسلم
"امهلل أيده بروح القدس" أي: قوِّه ِبربيل، وسخره هل 
فيلهمه الشعر اذلي يقع ىلع أعداء اإليسالم وقع 

** 

Makna hadis: Bahwa Ḥassān -raḍiyallāhu 'anhu- 

pernah melantunkan syair di masjid, sedangkan Umar 

pada saat itu berada di sana. Lalu Umar memandang 

ke arahnya dengan pandangan mengingkari. Maka 

tatkala Ḥassān melihat hal itu, ia pun berkata 

kepadanya, "Aku pernah melantunkan syair di masjid 

ini dan di dalamnya ada orang yang lebih baik darimu." 

Kemudian ia meminta Abu Hurairah untuk bersaksi 

yakni ia meminta Abu Hurairah untuk melakukan 

persaksian yang ia ketahui tentang pelantunan 

syairnya di masjid dengan kehadiran Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan penetapan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- atas itu serta motivasi 

beliau kepadanya untuk melantunkan syair, lalu ia 

berkata, "Aku memintamu atas nama Allah" yakni aku 

memintamu atas nama Allah dan aku bersumpah atas 

nama-Nya "Apakah engkau telah mendengar 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Wahai Ḥassān jawablah demi Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-." Yakni jawablah para penyair kaum 

musyrikin dengan syairmu dan balaslah mereka 

dengannya demi membela Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan demi menolong agamanya. Lalu apakah 

engkau pernah mendengar beliau bersabda, "Ya Allah, 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:
  باملعروف وانليه عن املنكر < رشوط األمر باملعروف وانليه عن املنكرادلعوة واحلسبة < األمر 

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ان : وهو ابن ثابت األنصاري اْلزر •  .-صىل اهلل عليه وسلم-يج، شاعُر رسول اهلل حسَّ

 .ينشد : يعين: يسمع انلاس يف املسجد شيئًا من الشعر، ويتغىن به •

 .فلحظ إيله : نظر إيله بمؤخر العني، عن يمني ويسار، واملراد: نظر إيله نظر إنكار وعتب •

 :فوائد احلديث
 .رشعيةجواز إنشاد الشعر يف املسجد، بل يثاب عليه قائله إذا اكن حيقق املصالح ال .1

 .-تعاَل-، من إقامة الصالة، وذيكر اهلل -تعاَل-عند إنشاد الشعر البد من مرااعة عدم تفويت املقاصد الرشعية من إقامة بيوت اهلل  .2

 .يقاس ىلع الشعر لك الكم، فما اكن منه خري ومصلحة لدلين، فهو مرغوب فيه، وما لم يكن كذلك فإنَّ بيوت اهلل تزنه عن ذلك .3

 .املتضمنة ملحاذير رشعية منيه عنها؛ اكليت فيها: هجاء األبرياء، أو الغزل املقصود، سواء اكن ذلك يف املسجد أو غريهاألشعار اليت  .4

يف احلق، وحرصه ىلع اْلري، سواء عند إنكاره ىلع حسان إنشاد الشعر يف املسجد، أو حال كّفه  -ريض اهلل عنه-احلديث ديلل ىلع قوة عمر  .5
 .مع ديلل الرتخيص بقول الشعرعن اإلنكار عنه ملا س

 .شجاعة حسان وقوته يف الصدع باحلق؛ حيث لم تمنعه قوة عمر وصالبته وهيبته، من الرد عليه العتماده ىلع ادليلل .6

 املراجع:املصادر و

الرسالة،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان،
ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: 2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل  م. توضيح األحاكم مي

َسة  ه. صحيح مسلم، 1432ه، 1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2003ه، 1423اْلامي
 .ه1423مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (10889) الرقم املوحد:

السهام؟ قال أبو هريرة: "نعم" أي: سمعتك تنشد 
 .الشعر أمامه يفي املسجد، وسمعته يقول ذلك

kuatkanlah ia dengan Ruh al-Qudus"? Yakni kuatkan ia 

dengan Jibril dan tundukkan ia untuknya dengan 

mengilhamkannya syair yang dapat mengenai musuh-

musuh Islam seperti panah. Abu Hurairah berkata, 

“Iya.” Yakni aku pernah mendengarmu (wahai Ḥassān) 

melantunkan syair di depan beliau di masjid (Nabawi) 

dan aku pernah mendengar beliau mengatakan itu. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما حيرم ىلع الصائم اتلصنيف:

ولفظ مسلم: )نعم َورَبِّ هذا ابليت( أما لفظ : "ورب الكعبة" فهذا لفظ النساِئ يف الكربى برقم -متفق عليه، والرواية ملسلم   راوي احلديث:
 .(459 /3. تنبيه األفهام )ج-رمحه اهلل-(، نبه ىلع ذلك الشيخ ابن عثيمني 2760)

  -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  اتلخريج:

 .مدة األحاكمع مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أنىه : اهلمزة لالستفهام، وانليه: طلب الرتك ممن دون الطالب •

 .صوم يوم اجلمعة : أي عن إفراده بالصوم، كما يف رواية ابلخاري •

 .نَعم : حرف جواب •

 .وهو يطوف -ريض اهلل عنه-الواو للقسم، والغرض منه تأكيد احلكم، ومناسبة ذكر الكعبة أنه سأل جابراً ورَبِّ الَْكْعبَة : خالقها ومعظمها، و •

 :فوائد احلديث
 .انلىه عن صوم يوم اجلمعة .1

 .جواز صومه إذا قُرن بصياٍم قبله أو بعده، أو اكن يف صوم معتاد .2

اكن يصومه يف مجلة صومه اذلي يصوم. ورخص بصومه إذا قُرن بغريه، ولو  -صىل اهلل عليه وسلم-حيمل انليه يف صومه ىلع اتلزنيه؛ ألن انلِب  .3
يَم، كعيد الفطر وانلحر  .اكن حراماً ما صي

 .حرص السلف ىلع العلم تعلما وتعليًما .4

عن صوم يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَه انلِب 
  معة؟ قال: نعماْل

Apakah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
melarang untuk berpuasa pada hari 

Jum’at? Ia menjawab, Iya. 

 :احلديث .621
سألت جابر بن »عن حممد بن عباد بن جعفر قال: 

َنىَه انلِب -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل 
َ
صىل اهلل -: أ

 ويف«. عن صوم يوم اجلمعة ؟ قال: نعم -عليه وسلم
 .«َورَبِّ الَْكْعبَة»رواية: 

** 

621. Hadis: 

Dari Muhammad bin ‘Abbad bin Ja’far, ia berkata: “Aku 

bertanya kepada Jabir bin ‘Abdillah, Apakah Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang untuk berpuasa 

pada hari Jum’at? Ia menjawab, Iya.” Dan Imam 

Muslim menambahkan: “Demi Rabb Ka’bah (Allah).” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ملا اكن يوم اجلمعة يوم عيد للمسلمني، نىه الشارع 
عن ختصيصه بصيام أو قيام، إال أن يصوم يوماً معه 
قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد، وئلال يظن 
العامة أيضاً ختصيص يوم اجلمعة بزيادة عبادة ىلع 

 /2غريه واجبة. أما القيام فجاء يف صحيح مسلم )
عن  -ريض اهلل عنه-ة ( عن أيب هرير1144( )801

ال ختتصوا يللة »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
اجلمعة بقيام من بني اللياِل، وال ختصوا يوم اجلمعة 
بصيام من بني األيام، إال أن يكون يف صوم يصومه 

 .«أحدكم

** 

Tatkala hari Jum’at menjadi hari ‘ied (hari raya 

mingguan) bagi kaum muslimin, maka Syariat 

melarang untuk mengkhususkannya dengan suatu 

puasa atau qiyam (shalat malam), kecuali jika 

menyertainya dengan puasa sehari sebelumnya atau 

sesudahnya atau jika termasuk puasa yang biasa 

dilakukan. Dan supaya orang-orang juga tidak mengira 

wajib pengkhususan hari Jum’at dengan penambahan 

ibadah dibandingkan hari lainnya. 
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 .جواز احللف ىلع الُفتْيَا ولو لم يُستحلف .5

 املراجع:املصادر و

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

 ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة 1426
ل ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعي1426اإلحاكم، 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

   (4526) الرقم املوحد:
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  اهلدي والكفاراتالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة <  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْهَدى : بعث بهدي إَل مكة يذبح للفقراء •

َ
 .أ

 .َغنَماً : اسم جنس للضأن واملعز •

 :فوائد احلديث
 .الرشيف جواز إهداء الغنم إَل ابليت .1

 .إهداء أفضل اهلدايا واألموال عند العرب، ويه اإلبل -صىل اهلل عليه وسلم-األكرث من هديه  .2

 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، 1 ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط 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،
ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم )رشح ىلع مَت عمدة األحاكم لشيخ اإلسالم اإلمام عبد  1408وت، مؤسسة قرطبة، اثلقافة العربية، دمشق ، بري

ه((، املؤلف: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، حققه واعتىن به وخرج أحاديثه: د. سعيد بن يلع بن وهف 600 - 541) -رمحه اهلل  -الغين املقديس 

 Suatu kali Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa  أهدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مرة غنًما
sallam- berkurban dengan seekor kambing. 

 :احلديث .622
هَدى رسول اهلل »عن اعئشة ريض اهلل عنها قالت: 

َ
أ

ًة َغنًَما  «.صىل اهلل عليه وسلم َمرَّ

** 

622. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', "Suatu 

kali Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berkurbannya dengan seekor kambing". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -عن هدي انلِب  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
هو ما يُهدى إَل مكة من  ، واهلدي-اهلل عليه وسلم

، يلذبح يف -عز وجل-بهيمة األنعام، تقرباً إَل اَللَّ 
احلرم، واهلدي إَل مكة ُسنة وقربة، وقد أهدى انلِب 

نة  -صىل اهلل عليه وسلم- غنماً، وأهدى إباًل, فالسُّ
، وتوزَّع بني -عز وجل-ذحبها يف احلرم تقرباً إَل اهلل 

رم، أما اهلدي اذلي الفقراء واملساكني: مساكني احل
جيب باتلمتع، والقران، أو بيشء من ترك الواجبات، 
أو فعل املحرمات، فيُسىمَّ فدية وهو هدي واجب، 
أما هذا اهلدي اذلي ذكرت اعئشة فهو هدي يتطوع 
به املؤمن من بالده، أو يشرتيه من الطريق ويهديه إَل 

-عز وجل-هناك هدياً بالغ الكعبة يتقرب به إَل اهلل 

. 

** 

Unta merupakan binatang yang sering 

dipersembahkan oleh Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- sebagai kurban. Sebab, unta lebih 

besar manfaatnya dan banyak pahalanya. Aisyah -

raḍiyallāhu 'anha- menuturkan bahwa suatu kali Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

berkurban dengan seekor kambing. Berkurban dengan 

binatang ternak itu boleh, hanya saja berkurban 

dengan binatang ternak ini mengandung tindakan 

menampakkan syiar-syiar Allah -Ta'ālā- dan 

menumpahkan darah demi keridaan-Nya. Ini 

mengandung dua ibadah; sedekah dan menumpahkan 

darah demi keridaan Allah Yang Maha Mulia, setelah 

dahulunya menumpahkan darah untuk berhala-berhala 

dan tagut. 
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، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1توزيع مؤسسة اجلريِّس. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط القحطاِن، انلارش:
 .ه 1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (3124) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليلالفقه و اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اْْلُْدريي  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 الوتر خيتم به صالة الليل؛ كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها. .1
 .فإذا طلع الفجر، فقد فات وقت الوتر، فمن أوتر بعد طلوع الصبح فال وتر هلأنَّ آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر اثلاِن،  .2

 .للوتر وقتان: اختياري واضطراري، فاالختياري ينتيه بطلوع الفجر اثلاِن، واالضطراري ال ينتيه إالَّ بصالة الصبح .3

 .جرهظاهر احلديث: أنَّ الوتر اذلي فات وقته إذا اكن تركه من عمد، فإنَّ تاركه فوَّت أ .4

 املراجع:املصادر و

 للحافظ املرام، بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
م. توضيح 2006 - ـه1427 ، 1 ط السليمان، السالم عبد: بإخراجه اعتىن الفوزان، فوزان بن صالح. د الشيخ رشحه العسقالِن، حجر بن يلع بن أمحد

 .ه1423األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اْلامسة 
   (11275) الرقم املوحد:

 !Laksanakanlah salat witir sebelum Subuh  أوتروا قبل أن تصبحوا

 :احلديث .623
-أن انلِب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اْلدري 

ُوا»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم ْوتيُروا قبل أن تُصبحي
َ
 «.أ

** 

623. Hadis: 

Dari Abu Sa'īd al-Khudri –raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Laksanakanlah salat witir sebelum Subuh"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الوتر من صالة الليل، وهو اذلي خيتم به قيام الليل؛ 
وترها، فيبني كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تل

احلديث الرشيف أن وقت الوتر يكون قبل أن 
 .يصبح اإلنسان أي قبل طلوع الفجر اثلاِن

** 

Salat Witir termasuk salat malam, yaitu salat untuk 

menutup qiyamullail (salat malam); sebagaimana salat 

pada siang hari ditutup dengan salat Maghrib karena 

jumlah rakaatnya ganjil. Hadis yang mulia ini 

menjelaskan bahwa waktu salat Witir adalah sebelum 

masuk waktu Subuh yaitu sebelum terbit fajar kedua. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أوصاِن : عهد إِلَّ باهتمام •

 .ْلالص، اذلي ختلَّلت حمبَّته القلب فصارت يف خالهل؛ أي: يف باطنهخلييل : الصديق ا •

َح : أي: الركعتني اللتني تصليان يف الضح . وهو : ما بعد ارتفاع الشمس إَل قبيل الزوال •  .ركعيت الضُّ

 :فوائد احلديث
 .أصحابه بما ينفعهم -صىل اهلل عليه وسلم-تعاهد انلِب  .1

 .أن تكون اثلالث عرش، والرابع عرش، واْلامس عرش استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر. واألوىل .2

 .استحباب صالة الضح واملواظبة عليها ملن لم يقم لصالة الليل، ئلال تفوته صالة الليل وانلهار .3

بثالث:  -صىل اهلل عليه وسلم-أوصاين خليِل 
ي 
ْكع ِت  ر  يَّاٍم من لك شهر، و 

 
، صيام ث ال ث ةي أ ح   الضُّ

ير  قبل أن أنام وت
ُ
 وأن أ

 

Kekasihku -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
berpesan kepadaku dengan tiga hal: puasa 

tiga hari setiap bulan, dua rakaat dhuha 
dan melaksanakan shalat witir sebelum 

tidur. 

 :احلديث .624
أوصاِن خلييل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يَّاٍم من  -اهلل عليه وسلمصىل -
َ
بثالث: صيام ثاَلثَةي أ

وتيَر قبل أن أنام
ُ
َح، وأن أ  «.لك شهر، َوَرْكَعيَتي الضُّ

** 

624. Hadis: 

Kekasihku -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berpesan 

kepadaku dengan tiga hal: puasa tiga hari setiap bulan, 

dua rakaat dhuha dan melaksanakan shalat witir 

sebelum tidur. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اشتمل هذا احلديث الرشيف ىلع ثالث وصايا نبوية 
كريمة: األوىل: احلث ىلع صيام ثالثة أيام من لك 
شهر؛ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا، فيصري صيام ثالثة 

ام الشهر لكه. واألفضل أن تكون األيام كصي
اثلالثة، اثلالث عرش، والرابع عرش، واْلامس عرش، 
كما ورد يف بعض األحاديث. اثلانية: أن يصيل 
الضح، وأقلها ركعتان، السيما يف حق من ال يصيل 
من الليل، كأيب هريرة اذلي اشتغل بدراسة العلم أول 

َصا ُل ،كما جاء الليل. وأفضل وقتهما، حني تَْرَمُض الْفي
يف حديث آخر.  اثلاثلة: أن من ال يقوم آخر الليل، 

 .فليوتر قبل أن ينام، كيال يفوت وقته

** 

Hadits mulia ini mencakup tiga wasiat kenabian yang 

mulia: Pertama: anjuran untuk melaksanakan puasa 

tiga hari setiap bulan. Sebab, kebaikan itu bernilai 

sepuluh kali lipat. Dengan demikian, puasa tiga hari 

menjadi seperti puasa satu bulan penuh. Yang utama, 

tiga hari ini adalah tanggal tiga belas, empat belas, dan 

lima belas dari setiap bulannya, sebagaimana 

dikemukakan dalam beberapa hadits. Kedua: 

hendaknya melaksanakan shalat dhuha, minimal dua 

rakaat. Apalagi bagi orang yang tidak melaksanakan 

shalat malam, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu 

Hurairah yang sibuk belajar ilmu di awal malam. Waktu 

shalat dhuha yang paling utama adalah ketika anak 

unta yang disapih merasakan panas terik sebagaimana 

dikemukakan dalam hadits lain. Ketiga: orang yang 

tidak bisa bangun di akhir malam, hendaknya dia 

melakukan shalat witir sebelum tidur agar waktunya 

tidak terlewatkan darinya. 
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سيان، فاملستحب الوتر قبل انلوم يف حق من يغلب ىلع ظنه أنه ال يقوم آخر الليل، أما من غلب ىلع ظنه القيام، فيؤخره إيله، وإن فاته بنوم أو ن .4
 .أن يقضيه شفًعا ما بني ارتفاع الشمس وقبيل الزوال

 .صىل اهلل عليه وسلم عدًدا من أصحابه بها-أهمية هذه األعمال اثلالثة؛ لوصية انلِب  .5

 .خلياًل  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اختاذ انلِب  .6

 املراجع:املصادر و

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

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

صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش:   ـه 1412فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 
انلارش: دار إحياء  - ـهصحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –الرتاث العريب 
   (4538) الرقم املوحد:
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قُون: إن  دَّ أوليس قد جعل اهلل لكم ما ت صَّ
ق ًة، ولك  د  ٍة ص  ق ًة، ولك ت ْكبيري  د  ٍة ص  ْسبييح 

بكل ت 
ق ةً  د  ق ًة، ولكِّ ت ْهلييل ٍة ص  د  ٍة ص  يد  ْمي  َت 

 

Bahwa beberapa orang dari sahabat 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
berkata pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Wahai Rasulullah, orang-orang 
kaya pergi (mati) membawa pahala-pahala; 

yakni mereka salat seperti kami salat, 
mereka puasa seperti kami puasa dan 

mereka menyedekahkan kelebihan harta 
mereka." Beliau bersabda, "Bukankah 

Allah telah memberi kalian apa yang dapat 
kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada 

setiap tasbih ada sedekah, setiap takbir ada 
sedekah, setiap tahmid ada sedekah dan di 
setiap tahlil ada sedekah, memerintahkan 
kebaikan adalah sedekah, melarang dari 
kemungkaran adalah sedekah dan dalam 

jimak salah seorang dari kalian ada 
sedekah." Mereka berkata, "Wahai 

Rasulullah, apakah jika salah seorang dari 
kami menyalurkan syahwatnya, ia akan 
mendapatkan pahala dalam perbuatan 
itu?" Beliau menjawab, "Apa pendapat 
kalian seandainya ia menyalurkannya 

dalam keharaman, bukankah ia berdosa? 
Demikian pula bila ia menyalurkannya 

pada yang halal, ia memperoleh pahala". 

 :احلديث .625
أن ناًسا من  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر الغفاري 

قالوا  -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-حاب رسول اهلل أص
: يا رسول اهلل، -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-للنِب 

ثُور باألجور: يُصلون كما نُصيلِّ  ذهب أهل ادلُّ
م.  وَيُصومون كما نصوُم، وَيتصدقون بُفُضول أمواهلي
قُون: إن  دَّ قال: أوليس قد جعل اهلل لكم ما تَصَّ

ًة، ولك تَْكبيرَيٍة َصَدقًَة، ولك بكل تَْسبييَحٍة َصَدقَ 
يَدٍة َصَدقًَة، ولكِّ َتْهلييلٍَة َصَدقًَة، وأمر  بمعروٍف  حَتْمي
، ويف بُْضع أحدكم  ، وَنيْه  عن ُمنكٍر َصَدقَة  َصَدقَة 
صدقة.  قالوا: يا رسول اهلل، أيأِت أحدنا شهوتَه 
ويكوُن هل فيها أجر؟  قال أرأيتم لو وضعها يف حرام 

يه ويْزر ؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل اكن هل أكان عل
.  أجر 

** 

625. Hadis: 

Dari Abu Dzarr al-Gifari -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

beberapa orang dari sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- berkata pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi 

(mati) membawa pahala-pahala; yakni mereka salat 

seperti kami salat, mereka puasa seperti kami puasa 

dan mereka menyedekahkan kelebihan harta mereka." 

Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah memberi 

kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? 

Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, setiap 

takbir ada sedekah, setiap tahmid ada sedekah dan di 

setiap tahlil ada sedekah, memerintahkan kebaikan 

adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah 

sedekah dan dalam jimak salah seorang dari kalian ada 

sedekah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 

jika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya, 

ia akan mendapatkan pahala dalam perbuatan itu?" 

Beliau menjawab, "Apa pendapat kalian seandainya ia 

menyalurkannya dalam keharaman, bukankah ia 

berdosa? Demikian pula bila ia menyalurkannya pada 

yang halal, ia memperoleh pahala". 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوعالف اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ثُور : مجع َدثْر، ويه: األموال •  .ادلُّ

 .اد عن احلاجةفضول أمواهلم : فضول مجع فضل، والفضل: هو ما ز •

 .ابُلْضع : يطلق ىلع اجلماع، وىلع الفرج نفسه، والكهما تصح إرادته هنا •

 .شهوته : ذلته وما تشتاق إيله نفسه •

 .وزر : الوزر احلمل واثلقل، وأكرث ما يطلق ىلع اذلنب واإلثم •

 :فوائد احلديث
 .كرثة وجوه أعمال اْلري .1

 .-تعاَل-تنافس الصحابة ىلع فعل اْلريات، وحرصهم يف نيل عظيم األجر والفضل من عند اهلل  .2

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن ناسا قالوا: يا رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 
اهلل ذهب أهل األموال باألجور وأخذوها عنا، فهم 

كما نصوم ويتصدقوا  يصلون كما نصيل ويصومون
بأمواهلم الزائدة عن حاجتهم، فنحن وهم سواء يف 
الصالة ويف الصيام، ولكنهم يفضلوننا باتلصدق بما 

من فضل املال وال نتصدق.  -تعاَل-أعطاهم اهلل 
أنه إذا فاتتهم  -صىل اهلل عليه وسلم-فأخربهم انلِب 

الصدقة باملال فهناك الصدقة باألعمال الصاحلة، 
ان بكل تسبيحة صدقة ولك تكبرية صدقة فلإلنس

ولك حتميدة صدقة ولك تهليلة صدقة وأمر باملعروف 
صىل -صدقة ونيه عن املنكر صدقة.  ثم أخرب انلِب 

: أن الرجل إذا أىت امرأته فإن يف ذلك -اهلل عليه وسلم
صدقة.  فقالوا: يا رسول اهلل أيأِت أحدنا شهوته 

لو زىن ووضع  ويكون هل فيها أجر.  قال: أرأيتم
الشهوة يف احلرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم، 

 .قال فكذلك إذا وضعها يف احلالل اكن هل أجر

** 

Dari Abu Dzarr -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa sejumlah 

orang berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang 

berharta telah pergi membawa pahala dan mereka 

mengambilnya dari kami. Mereka itu salat seperti kami 

salat, mereka puasa seperti kami puasa dan mereka 

menyedekahkan harta mereka yang lebih dari 

kebutuhan. Kami dan mereka sama dalam salat dan 

puasa, namun mereka mengungguli kami dengan 

menyedekahkan sebagian kelebihan harta yang Allah 

berikan pada mereka, sedangkan kami tidak bisa 

sedekah." Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengabari mereka bahwa apabila sedekah harta tidak 

dapat mereka raih, masih ada sedekah dengan amal-

amal saleh. Bagi manusia di setiap tasbih ada sedekah, 

di setiap takbir ada sedekah, di setiap tahmid ada 

sedekah dan di setiap tahlil ada sedekah, memerintah 

kebaikan adalah sedekah dan melarang kemungkaran 

adalah sedekah. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memberitahukan bahwa apabila suami 

mendatangi istrinya maka padanya terdapat sedekah. 

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika salah 

seorang dari kami menyalurkan syahwatnya, ia akan 

mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Apa 

pendapat kalian andai ia berzina dan menyalurkan 

syahwatnya dalam keharaman, apakah ia berdosa?" 

Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Demikian 

pula apabila ia menyalurkannya pada yang halal, ia 

memperoleh pahala." 
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 .سعة مفهوم العبادة يف اإلسالم، وأنها تشمل لك عمل يقوم به املسلم بنية صاحلة وقصد حسن .3

 .يرس اإلسالم وسهوتله، فلك مسلم جيد ما يعمله يلطيع اهلل به .4

 .الطااعت وترك املنكرات األغنياء والفقراء مأمورون بفعل .5

 .فقراء املسلمني اكنوا يغبطون أغنياءهم يلفعلوا اْلري مثلهم .6

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلالِل، دار ابن اجلوزي. -1
رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، -3ه. 1428الطبعة األوىل، دمشق، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

-5ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب-4ه. 1426الرياض، 
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، -6ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -د. محد العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة
   (4558) الرقم املوحد:
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هيد هل أربعة ِبري، أدخله اهلل اْلنة   أيُّما ُمسلم ش 

Dari Abu Aswad, ia menuturkan, "Aku tiba 
di Madinah, lalu aku duduk menghadap 
Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu-. 
Kemudian lewatlah satu jenazah pada 

mereka, lantas orangnya diberikan pujian 
yang baik, maka Umar berkata, "Telah 
ditetapkan (baginya)." Kemudian lewat 
jenazah lain, lantas orangnya diberikan 
pujian yang baik, maka Umar berkata, 

"Telah ditetapkan (baginya)." Kemudian 
lewat jenazah ketiga, namun orangnya 
diberikan celaan, maka Umar berkata, 

"Telah ditetapkan (baginya)." Abu Aswad 
mengatakan, "Maka aku bertanya, apa 

maksud "telah ditetapkan (baginya)" itu 
wahai Amirul-Mukminin?" Ia menjawab, 

"Aku mengucapkan seperti yang 
disabdakan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Sesiapapun orang muslim yang 
diberikan kesaksian baik oleh empat orang 
bagi dirinya niscaya Allah memasukkannya 

ke dalam surga." Kami bertanya, "Kalau 
tiga orang?" Beliau bersabda, "Dan juga 
tiga orang." Kami bertanya, "Kalau dua 
orang?" Beliau bersabda, "Dan juga dua 
orang." Kemudian kami tidak bertanya 

pada beliau tentang (kesaksian) satu 
orang." (HR Bukhari). 

 :احلديث .626
ْمُت املدينة، َفَجلَْسُت إَل  عن أيب األسود، قال: َقدي

َفَمرَّْت بهم َجنازة،  -ريض اهلل عنه-عمر بن اْلطاب 
بيها خريا، ف َ ىلع صاحي ثيْني

ُ
قال عمر: وَجَبْت، ثم َمرَّ فَأ

بيها خريا، فقال عمر: وَجبَْت،  َ ىلع صاحي ثيْني
ُ
ْخَرى فَأ

ُ
بأ

ا، فقال عمر:  بيها رَشَّ َ ىلع صاحي ثيْني
ُ
ثم َمرَّ باثلاثلة، فَأ

وَجبَْت، قال أبو األسود: فقلت: وما وَجبَْت يا أمري 
صىل اهلل عليه -املؤمنني؟ قال: قلت كما قال انلِب 

د هل أربعة خبري، أدخله اهلل أيُّ »: -وسلم ما ُمسلم َشهي
فقلنا: واثنان؟ « وثالثة»فقلنا: وثالثة؟ قال: « اجلنة
هْلُ عن الواحد.« واثنان»قال: 

َ
 ثم لم نَْسأ

** 

626. Hadis: 

Dari Abu Aswad, ia menuturkan, "Aku tiba di Madinah, 

lalu aku duduk menghadap Umar bin Khaṭṭāb -

raḍiyallāhu 'anhu-. Kemudian lewatlah satu jenazah 

pada mereka, lantas orangnya diberikan pujian yang 

baik, maka Umar berkata, "Telah ditetapkan (baginya)." 

Kemudian lewat jenazah lain, lantas orangnya 

diberikan pujian yang baik, maka Umar berkata, "Telah 

ditetapkan (baginya)." Kemudian lewat jenazah ketiga, 

namun orangnya diberikan celaan, maka Umar 

berkata, "Telah ditetapkan (baginya)." Abu Aswad 

mengatakan, "Maka aku bertanya, apa maksud "telah 

ditetapkan (baginya)" itu wahai Amirul-Mukminin?" Ia 

menjawab, "Aku mengucapkan seperti yang 

disabdakan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

"Sesiapapun orang muslim yang diberikan kesaksian 

baik oleh empat orang bagi dirinya niscaya Allah 

memasukkannya ke dalam surga." Kami bertanya, 

"Kalau tiga orang?" Beliau bersabda, "Dan juga tiga 

orang." Kami bertanya, "Kalau dua orang?" Beliau 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < املوت وأحاكمه اتلصنيف:
  ة < ادلعوة إَل اهلل < فضل اإلسالم وحماسنهادلعوة واحلسب

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 وَجبَْت : أي ثبت ما قيل عنه واستحق عليه اجلزاء. •

bersabda, "Dan juga dua orang." Kemudian kami tidak 

bertanya pada beliau tentang (kesaksian) satu orang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

واكن معه  - عنهريض اهلل-َمرَّت َجنازة ىلع عمر 
بعض انلاس، فشهدوا هلا باْلري والصالح، فقال عمر 

: ثبت هل ذلك، ثم َمرَّت َجنازة أخرى، -ريض اهلل عنه-
فشهدوا هلا باْلري والصالح اكجلنازة األوىل، فقال 

: ثبت هل ذلك، ثم َمرَّت َجنازة -ريض اهلل عنه-عمر 
 ريض-ثاثلة، فشهدوا عليها بسوء حاهلا، فقال عمر 

: ثبت هلا ذلك. فأشلك ىلع أيب األسود قول -اهلل عنه
فأراد بيان معىن ذلك، فقال  -ريض اهلل عنه-عمر 

صىل اهلل عليه -ريض اهلل عنه: قلت كما قال انلِب 
د هل أربعة من أهل اْلري -وسلم : أيُّما ُمسلم َشهي

والصالح أنه من أهل اْلري والصالح، ثبتت هل اجلنة، 
صىل -ا سمعوا ذلك من انلِب فقال الصحابة عندم

: ومن شهد هل ثالثة خبري؟ قال: -اهلل عليه وسلم
وهكذا لو شهد هل ثالثة خبري وَجبَْت هل اجلنَّة، فقال 
الصحابة: ومن شهد هل اثنان، هل يكون من أهل 
اجلنَّة؟ قال: ومن شهد هل اثنان وَجبَْت هل اجلنَّة، ولم 

د هل واحد من انلاس  ن َشهي باْلري أيدخل نسأهل َعمَّ
 اجلنَّة؟

** 

Satu jenazah melewati Umar -raḍiyallāhu 'anhu- yang 

sedang bersama beberapa orang, lalu mereka 

memberikan kesaksian pada jenazah ini dengan sikap 

baik dan kesalehannya, maka Umar -raḍiyallāhu 'anhu- 

berkata, "Itu telah ditetapkan baginya." Kemudian lewat 

jenazah lain, lalu mereka memberikan kesaksian pada 

jenazah ini dengan sikap baik dan kesalehannya, 

seperti jenazah pertama. Umar -raḍiyallāhu 'anhu- 

berkata, "Itu telah ditetapkan baginya." Berikutnya 

lewat jenazah ketiga, lalu mereka memberikan 

kesaksian pada jenazah ini dengan buruknya 

perangainya. Maka Umar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, 

"Itu telah ditetapkan baginya." Ucapan Umar -

raḍiyallāhu 'anhu- ini kurang jelas maksudnya bagi Abu 

Aswad, maka ia pun menginginkan penjelasan 

maksudnya. Umar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Aku 

mengatakan ini seperti sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Sesiapapun orang muslim yang diberikan 

kesaksian oleh empat orang yang baik lagi saleh 

bahwa ia termasuk orang yang baik dan saleh niscaya 

surga telah ditetapkan baginya." Ketika para sahabat 

mendengar hal ini dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, mereka berkata, "Bagaimana dengan orang 

yang diberi kesaksian kebaikan oleh tiga orang?" 

Beliau menjawab, "Demikian pula seandainya tiga 

orang yang memberikan kesaksian kebaikan padanya, 

maka surga telah ditetapkan baginya." Para sahabat 

bertanya lagi, "(Bagaimana dengan) orang yang diberi 

kesaksian baik oleh dua orang, apakah ia juga 

termasuk penghuni surga?" Beliau besabda, "Juga 

orang yang diberi kesaksian baik oleh dua orang, surga 

pasti ditetapkan baginya." Namun kami tidak 

menanyakan pada beliau tentang orang yang diberi 

kesaksian baik oleh satu orang saja, apakah ia masuk 

surga"? 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

269 
 

 :فوائد احلديث
امليت خبالف اليح؛ ألن فيه شهادة هل عند اهلل تعاَل خبالف اليح، خبالف اليح فإنه قد يكون سببا يف الرياء أو الكرب، وغري  جواز اثلناء ىلع .1

 .ذلك من أمراض انلفوس

 .الُمعترب يف مثل هذه الشهادة أهل الفضل والصدق دون غريهم من الفسقة واملنافقني، فإن شهادتهم مردودة عليهم .2

يبةجواز ذكر املرء  .3  .بما فيه من َخري أو رَشٍّ وال يكون ذلك من الغي

 املؤمنون ال خيتلفون يف تقييم الرجال؛ ألنهم ينطلقون من أصل ثابت، وهو اعتبار أعمال انلاس بالكتاب والسنة ال العكس ، وذللك اعتربت .4
 .شهادة األربعة واثلالثة واالثنني

 .الجواز الشهادة قبل االستشهاد، وقبوهلا قبل االستفص .5

 .جواز السؤال حال وجود اإلشاكل يف الكم املتلكم .6

 .-صىل اهلل عليه وسلم-بسنة رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-تأيس عمر .7

 املراجع:املصادر و

ه. بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجع  من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
م.         رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر 1997 -ه 1418هلالِل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش: عيد ا

دار طوق ه.   صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: 1428بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 
ه. ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية، ال يوجد بها بيانات نرش.            1422انلجاة الطبعة: األوىل، 

ية، مرص، الطبعة السابعة، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالِن، انلارش: املطبعة الكربى األمري
 .ه1323

   (8870) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللعان اتلصنيف:

أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم 
فليست من اهلل يف ِشء، ولن يدخلها اهلل 
جنته، وأيما رجل جحد وِله، وهو ينظر إيله 

وفضحه ىلع رءوس األولي  احتجب اهلل منه،
 واآلخرين

 

Dari Abu Hurairah bahwasannya dia 
mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda ketika turun ayat 
mengenai dua orang (suami istri) yang 

saling melakukan li'an, "Siapa saja wanita 
yang menisbatkan anaknya kepada satu 

kaum padahal dia bukan bagian dari 
mereka, ia tidak akan mendapatkan 

rahmat Allah sedikit pun dan Allah tidak 
akan memasukkannya ke surga-Nya. Siapa 

saja lelaki yang memungkiri anaknya, 
sedangkan dia melihat kepadanya, niscaya 
Allah menutup Żat-Nya darinya (pada hari 

kiamat) dan Dia membukakan aibnya di 
hadapan semua orang". 

 :احلديث .627
-أنه سمع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يقول حني نزلت آية  -صىل اهلل عليه وسلم
أيَّما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس »املتالعنني: 

منهم فليست من اهلل يف َشء، ولن يدخلها اهلل 
، وأيما رجل جحد ودله، وهو ينظر إيله، احتجب جنته

 «.اهلل منه، وفضحه ىلع رءوس األولني واآلخرين

** 

627. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasannya dia 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda ketika turun ayat mengenai dua orang (suami 

istri) yang saling melakukan li'an, "Siapa saja wanita 

yang menisbatkan anaknya kepada satu kaum padahal 

dia bukan bagian dari mereka, ia tidak akan 

mendapatkan rahmat Allah sedikit pun dan Allah tidak 

akan memasukkannya ke surga-Nya. Siapa saja lelaki 

yang memungkiri anaknya, sedangkan dia melihat 

kepadanya, niscaya Allah menutup Żat-Nya darinya 

(pada hari kiamat) dan Dia membukakan aibnya di 

hadapan semua orang". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

خيرب احلديث عن عقوبات ألناس معينني، ومنهم أنَّ 
املرأة اليت تدخل ىلع فراش زوجها ودلا ليس منه بل 
من زناها مع آخر فإنها ليست مدركة لرمحة اهلل 
ورضوانه بل يه يف سخطه، وذلك لعظم هذه اجلريمة 
ويه إفساد الفراش واختالط األنساب، ومن تربأ من 

ه وجحد نسبه لم ينظر اهلل إيله يوم ودله وهو  يعرف
القيامة، وحرمه من انلظر إيله وفضحه ىلع رؤوس 

 .اْلالئق يوم القيامة جزاًء ىلع نكرانه لنسب ودله

** 

Hadis ini mengabarkan tentang hukuman bagi 

manusia-manusia tertentu; di antaranya seorang 

wanita yang memasukkan seorang anak ke garis 

keturunan suaminya padahal anak itu bukan darinya 

tapi dari hasil zina dengan lelaki lain. Wanita itu tidak 

akan mendapatkan rahmat dan keridaan Allah, tetapi 

dia ada dalam murka-Nya karena besarnya kejahatan 

ini, yaitu merusak keturunan dan mencampur-adukkan 

garis keturunan. Orang yang melepaskan diri dari 

anaknya padahal dia mengenalnya dan menolak garis 

keturunannya maka Allah tidak akan memandangnya 

pada hari kiamat, Dia mengharamkannya memandang 

kepada-Nya, dan membuka aibnya di hadapan semua 

orang pada hari kiamat sebagai balasan atas 

penolakannya terhadap garis keturunan anaknya. 
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  الفقه وأصوهل < القضاء < ادلاعوى وابليِّنات

 .رواه أبوداود وابن ماجه والنساِئ راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
دات بأيمان من الزوجني، مقرونة بلعن، أو غضب وفيه ريم الزوجة بالزنا •  .املتالعنني : من اللعان وهو رشاًع: شهادات مؤكَّ

 .اً من غريهأيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم : بأن تنسب لزوجها ودل •

 .فليست من اهلل يف َشء : أي من رمحته وعفوه •

 ولن يدخلها اهلل جنته : مع من يدخلها من املحسنني ابتداًء، بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء ثم تدخلها إن اكنت مؤمنة؛ ألن من عقيدة أهل •
 .السنة أنه ال حُيرم من دخول اجلنة إال الاكفر

 .هوأيما رجل جحد ودله : أنكره ونفا •

 .جنته : اجلنة يه ادلار اليت أعد اهلل فيها من انلعيم ما ال خيطر ىلع بال ملن أطاعه •

 .احتجب اهلل منه : حرمه من انلظر إيله يوم القيامة •

 :فوائد احلديث
أصبح الويل العظيم، والعقاب األيلم المرأة خانت، ومكنت رجاًل أجنبيًّا من نفسها، فحملت منه، فنسبت هذا الودل إَل زوجها وإَل أرسته، و .1

 .كأنه منهم، وهو ليس منهم

 .أن اهلل بريء منها، فليست منه يف َشء، وأن اهلل حيرمها جنته -تعاَل-هذه املرأة يلحقها من وعيد اهلل  .2

يلحق الغضب والعذاب من علم أن الودل ودله، ولكنه نفاه وتربأ منه، فقطع نسب هذا الودل، وأصبح مكروها مرشدا، ومفتضًحا خجاًل أمام  .3
 .، فاكن اجلزاء من جنس العمل؛ ففضحه اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اْلالئق من األولني واآلخرينانلاس

 .تربؤ اإلنسان من ودله من كبائر اذلنوب لرتتب هذه العقوبة العظيمة عليه .4

 ."تربؤ اإلنسان من ودله إذا لم يكن عنده يقني أنه منه ال ترتتب هذه العقوبة لقوهل: "وهو ينظر إيله .5

 .يف احلديث أن اإلنسان إذا أقر بالودل ثبت نسبه منه وال يمكن نفيه أبداً  .6

الشارع احلكيم هل تََشوُّف إَل حفظ األنساب، وإحلاق الفروع باألصول قال تعاَل: }يا أيها انلاس إنا خلقناكم من ذكر وأنىث وجعلناكم  .7
 .[13شعوبا وقبائل تلعارفوا{ ]احلجرات: 

 املراجع:املصادر و

 مكتب: انلارش غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق للنساِئ، سنن. بريوت –مد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا حتقيق: حم -سنن أيب داود 
 فيصل - العربية الكتب إحياء دار -ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق:  ماجه ابن سنن. 1986 – 1406 اثلانية،: حلب،الطبعة  اإلسالمية، املطبواعت

. توضيح األحاكم رشح 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-لِب. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزاناحل ابلايب عيىس
َسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام  بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. م 2003 - ـه 1423 اْلامي
مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ  -عناية عبد السالم السليمان  -املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان

ان حممد، أبو . مرقاة املفاتيح :يلع بن سلط1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -ابن عثيمني
حُ  اتلَّنويرُ . م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت  -احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  ع رَشْ ريي  اجلَامي غي  إسماعيل بن حممد /الصَّ

د. د: املحقق باألمري كأسالفه املعروف ادلين، عز إبراهيم، أبو الصنعاِن، د إسحاق حممَّ  1432الطبعة: األوىل، -يم مكتبة دار السالم، الرياض إبراه حممَّ
 .ه 1423 - األوىل:  الطبعة -الكويت – اتلوزيع و للنرش غراس مؤسسة - األبلاِن ادلين نارص حممد/األم –م. ضعيف أيب داود  2011 - ـه

   (58159) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < الصداق اتلصنيف:

اق أو حباء أو عدة، أيما امرأة نكحت ىلع صد
قبل عصمة انلاكح فهو هلا، وما اكن بعد عصمة 

انلاكح فهو ملن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه 
 الرجل ابنته أو أخته

 

"Setiap wanita yang dinikahkan dengan 
suatu mahar atau pemberian (untuk 
kerabatnya), atau janji sebelum akad 

nikah, maka hal itu menjadi miliknya. 
Adapun yang diberikan setelah akad nikah, 

maka hal itu menjadi milik orang yang 
diberinya. Kemuliaan yang paling berhak 
untuk diberikan kepada seorang laki-laki 

adalah berkaitan dengan putrinya dan 
saudara perempuannya". 

 :احلديث .628
عن جده، قال:  قال  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
أيما امرأة نَكحت »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

َدة، قبل عيصمة انلاكح، فهو  باء أو عي ىلع َصداق أو حي
عطيه، 

ُ
صمة انلاكح، فهو ملن أ هلا، وما اكن بعد عي

كرم عليه الرجل ابنتُه أو أختُه
ُ
 «وأحق ما أ

** 

628. Hadis: 

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Setiap wanita yang dinikahkan dengan 

suatu mahar atau pemberian (untuk kerabatnya), atau 

janji sebelum akad nikah, maka hal itu menjadi 

miliknya. Adapun yang diberikan setelah akad nikah, 

maka hal itu menjadi milik orang yang diberinya. 

Kemuliaan yang paling berhak untuk diberikan kepada 

seorang laki-laki adalah berkaitan dengan putrinya dan 

saudara perempuannya". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

معىن احلديث أنَّ أي امرأٍة تزوَّجت ىلع صداق، وهو 
َباٍء، ويه العطية املعطاة لقريب الزوجة، أو  املهُر، أو حي
ه، إن اكنت  د به الزوج، وإن لم حُيَضي َدٍة، وهو ما يعي عي
هذه األشياء اثلالثة وحنوها من اهلدايا والعطايا قد 

ت قبل عقد انلاكح، فهو للزوجة ال لغريها، ولو قدم
سيم باسم غريها من أقاربها، ذلك أنَّه لم يُعط، ولم 
م إالَّ ألجل انلاكح املنتظر. أما ما يقدم بعد عقد  يقدَّ
 ، انلاكح لغري الزوجة من أقاربها من أٍب، أو أٍخ، أو عمٍّ
أو غريهم، فهو ملن أعطيه؛ ذلك أنَّ عقد انلاكح قد 

، ولم يبق َشء  حُياىب من أجله، وإكرام أصهار  تمَّ
، ومرغب  فيه؛ فقد  ، وحمبوب  الرجل أمر  مألوف 
أصبحوا أقارب، والصلة بني األقارب مرشوعة. مع 
مالحظة أن احلديث ضعيف، وهذا الرشح للعلم 

 .بمعناه

** 

Makna hadis ini bahwa siapa pun wanita yang 

dinikahkan dengan suatu mahar, yaitu maskawin atau 

hadiah, yaitu pemberian yang diberikan untuk kerabat 

istri, atau satu janji, yaitu janji yang diucapkan oleh 

suami meskipun dia belum menepatinya; maka jika 

ketiga hal tersebut dan sejenisnya berupa hadiah dan 

pemberian sudah diberikan sebelum akad nikah, maka 

hal itu menjadi milik istri, bukan yang lainnya meskipun 

diberikan atas nama kerabatnya. Sebab, suami tidak 

memberikannya dan tidak mempersembahkannya 

melainkan demi pernikahan yang dinanti-nanti. Adapun 

sesuatu yang diberikan setelah akad nikah untuk selain 

istri baik bapak atau saudara atau paman atau lainnya, 

maka pemberian itu untuk orang yang diberinya. 

Sebab, akad nikah sudah selesai dan tidak ada 

sesuatu pun yang tersisa untuk dikhususkan. Adapun 

menghormati para mertua, maka merupakan sesuatu 

yang lumrah, disukai, dan dianjurkan, bahkan mereka 

sudah menjadi kerabat suami sendiri, dan silaturahmi 

antara kerabat itu disyariatkan. Catatan untuk hadis ini 

adalah derajatnya lemah, adapun penjelasan di atas 

hanya untuk memperjelas maknanya. 
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 .جه وأمحدرواه أبو داود والنساِئ وابن ما راوي احلديث:

و بن العاص  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
، متضمن  معىن الرشط، حنو: أي امرأة •  .أيُّما : اسم  مبهم 

بَاء : بكرس احلاء، وفتح ابلاء ممدوًدا، هو ما تُعطاه املرأة زيادًة ىلع مهرها •  .حي

هُ  •  .عدة : بكرس العني املهملة، ما وعد به الزوُج زوجته، وإن لم حُيَْضي

صمة انلاكح : عقد انلاكح •  .عي

 .َفُهَو لََها : للزوجة •

عطيه : فاحلباء وحنوه ملن أعطاه الزوج، من أويلاء الزوجة •
ُ
 .فهو ليَمن أ

 :فوائد احلديث
 .أن ما سماه الزوج قبل عقد انلاكح فهو للزوجة وإن اكن تسميته لغريها من أب أو أخ .1

 .ال جيوز لويل أمر الزوجة أن خيتص بمهرها نلفسه وال حيل للزوج أن يعطيه إيَّاه .2

هدي هل، سواء اكن ويلًّا أو غري ويلما يُهدى بعد عقد انلاكح فهو ملن  .3
ُ
 .أ

 .مرشوعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم واإلحسان إيلهم، وأن ذلك حالل هلم .4

 .: )ىلع صداق( فهو نكرة يف سياق الرشط فيعم القليل والكثري-عليه الصالة والسالم-أن الصداق يصح بالقليل والكثري لقوهل  .5

 املراجع:املصادر و

سنن للنساِئ, حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية،  -املكتبة العرصية . سنن أيب داود , ت: حممد ميح ادلين,  -
مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة  -سنن ابن ماجه املؤلف: ت: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية.  -. 1406

ن  -ه.   1423األم لألبلاِن , مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  -ضعيف أيب داود  -م.  2001 - ـه 1421الطبعة : األوىل ،  يُح األحاَكمي مي توضي
َسة،  املرام للشيخ ابن فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ  -م.  2003 - ـه 1423بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار  -. 1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -عثيمني
ذخرية العقىب يف رشح »ِئ املسىم رشح سنن النسا -م.  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

ابلدُر  -ه. 1413نيل األوطار للشواكِن , ت: عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث، الطبعة: األوىل،  -لإلثيويب, دار آل بروم , الطبعة: األوىل. « املجتىب
 .ه 1428 اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغرييب, ت: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل

   (58105) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العيوب يف انلاكح اتلصنيف:

 .-ريض اهلل عنه-رزاق وابليهِق موقوفًا ىلع يلع رواه سعيد بن منصور وعبد ال راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-الشعِب  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 برص : هو بياض  يف اجلسد يكون من أثر علَّة. •
 .هجنون : زوال العقل أو فساد •

 .جذام : علَّة تتآلك منها األعضاء وتتساقط، وهو من األمراض الُمعدية •

أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام 
أو قرن، فزوجها باْليار ما لم يمسها، إن شاء 

أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها املهر بما 
 استحل من فرجها

 

"Siapa pun wanita yang menikah 
sedangkan dia mempunyai (penyakit) lepra 
atau gila atau kusta atau tumor (pada alat 

vitalnya), maka suaminya memiliki pilihan 
selama belum menggaulinya; jika mau dia 

bisa menahannya dan jika mau dia bisa 
menceraikannya. Jika dia sudah 

menggaulinya maka istrinya berhak 
mendapatkan mahar atas kemaluannya 

yang telah dihalalkan untuknya". 

 :احلديث .629
َما امرأة »عن الشعِب قال: قال يلع ريض اهلل عنه:  يُّ

َ
أ

, أو قََرن   , أو ُجَذام  , أو ُجنُون  نكحت وبها بََرص 
َها، إن شاء أمسك، وإن شاء  فزوجها باْليار ما لم َيَمسَّ

َها فله  «.ا الَمْهُر بما اْستََحلَّ من فرجهاطلق، وإن َمسَّ

** 

629. Hadis: 

Dari asy-Sya'bī, ia berkata, "Ali -raḍiyallāhu 'anhu- 

berkata, "Siapa pun wanita yang menikah sedangkan 

dia mempunyai (penyakit) lepra atau gila atau kusta 

atau tumor (pada alat vitalnya), maka suaminya 

memiliki pilihan selama belum menggaulinya; jika mau 

dia bisa menahannya dan jika mau dia bisa 

menceraikannya. Jika dia sudah menggaulinya maka 

istrinya berhak mendapatkan mahar atas kemaluannya 

yang telah dihalalkan untuknya". 

  :درجة احلديث
لم أجد حكًما عليه يف كتب 

الشيخ األبلاِن، وإسناده منقطع 
 فهو ضعيف

** 

 Derajat hadis: 

يف هذا األثر بيان أن الرَبَص واجلنون واجلُذام والَقَرن 
عيوب يفسخ بها انلاكح، ألنها عيوب تمنع من دوام 

مجاعها العرشة بني الرجل وأهله، وال يستطيع 
بسببها، وأن خيار الفسخ راجع للزوج إن شاء أمسك 
أو طلَّق، ويرجع هل املهر إال أن يكون قد دخل بها 

 وجامعها؛ فال مهر هل.

** 

Atsar ini mengandung penjelasan bahwa kusta, gila, 

lepra, dan tumor (pada alat vitalnya) merupakan cacat 

yang dapat membatalkan pernikahan. Sebab, hal-hal 

tersebut merupakan aib yang dapat menghalangi 

keberlangsungan hubungan erat antara suami dengan 

istrinya dan ia tidak bisa menyetubuhinya karena aib 

tersebut. Pilihan untuk pembatalan pernikahan tersebut 

kembali kepada suami; jika dia berkehendak dia bisa 

menahannya atau pun menceraikannya dan mahar 

dikembalikan kepada suami kecuali jika ia sudah 

menggaulinya. Jika belum digauli maka tidak ada 

kewajiban mahar bagi suami. 
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َماع أو كماهل •  .قََرن  : هو ورم  مدور، خيرج من رحم املرأة، فيكون بني مسلكيها يمنع اجلي

 .يمسها : كناية  عن اجلماع واستمتاعه بها •

 :فوائد احلديث
الزوج اآلخر، ذلك أنَّ العيب ال يعود ىلع أصل العقد، وال ىلع رشط من صحة عقد انلاكح، مع وجود العيب يف أحد الزوجني، ولو لم يعلم عنه  .1

 .رشوط صحته، ولكن يثبت معه اْليار

 .إثبات خيار العيب للزوج اذلي لم يعلم بعيب صاحبه إالَّ بعد العقد، ولم يرض به، فيثبت هل حق فسخ انلاكح .2

 .هلاالفسخ إن اكن قبل ادلخول فال مهر للزوجة املعيبة، وال متعة  .3

والروائح فيه بيان أنواع من العيوب يه: الربص، واجلذام، واجلنون. وأحلق بها العلماء العيوب املنفرة من العرشة بني الزوجني اكلقروح السيالة  .4
 .املستديمة

 .أنَّ العيب إذا لم يعلم به إالَّ بعد ادلخول أو اْللوة، فإنَّ هلا الصداق .5

 املراجع:املصادر و

ن بُلُوغ  -أمحد بن حنبل الشيباِن، للسااعِت. انلارش: دار إحياء الرتاث العريب. الطبعة: اثلانية.  الفتح الرباِن لرتتيب مسند اإلمام - يُح األحاَكمي مي توضي
َسة،  بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش  -م  2003 - ـه 1423الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اْلامي

سنن سعيد بن منصور، املحقق: حبيب الرمحن األعظيم. انلارش:  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 
 بلنات –، بريوت العلمية الكتب دار -عطا القادر عبد حممد: املحقق - للبيهِق الكربى السنن م1982- ـه1403 األوىل،: الطبعة.اهلند –ادلار السلفية 

 مكتبة -الّطرييف مرزوق بن العزيز عبد/ الغليل إرواء يف واآلثار األحاديث من خيرج لم ما ختريج يف اتلحجيل م 2003 - ـه 1424 اثلاثلة،: الطبعة
 .م 2001 - ـه 1422 األوىل،: الطبعة الرياض واتلوزيع، للنرش الرشد

   (58088) الرقم املوحد:
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ر اُهما إال 
 
تي ما أ ر  ج  أيها انلاس تأكلون ش 
ل، واثلُّوم بييث ت ْي: اْل ص    خ 

Wahai manusia, kalian suka memakan dua 
pohon yang aku tidak melihatnya 

melainkan mengandung bau yang tidak 
menyedapkan, (yaitu) bawang merah dan 

bawang putih. 

 :احلديث .630
: أنه َخطب يوم -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اْلطاب 

اجلمعة فقال يف ُخْطبَته: ثم إنكم أيها انلاس تأكلون 
َراُهما إال َخبييثَتَنْي: ابَلَصل، واثلُّوم. لقد 

َ
َشَجَرتني ما أ

إذا وَجد  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل 
مَ 
َ
خرج إَل رحيَُهَما من الرَُّجل يف املسجد أ

ُ
َر به، فأ

تُْهَما َطبًْخا. يع، فمن أَكلَُهَما فَلْيُمي  ابَلقي

** 

630. Hadis: 

Dari Umar bin Al-Khathab Radhiyallahuu 'Anhu bahwa 

ia berkhutbah pada hari Jum'at. Ia berkata dalam 

khutbahnya, "Kemudian sesungguhnya kalian, wahai 

manusia, kalian suka memakan dua pohon yang aku 

tidak melihatnya melainkan mengandung bau yang 

tidak menyedapkan, (yaitu) bawang merah dan 

bawang putih. Padahal sungguh aku melihat 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam apabila 

mendapatkan bau keduanya dari seseorang di dalam 

masjid, beliau memerintahkan agar orang tersebut 

dikeluarkan ke Baqi'. Oleh karena itu, barangsiapa 

yang memakannya, hendaknya menghilangkan 

baunya dengan dimasak". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بة بأنهم من حَض اْلط -ريض اهلل عنه-خيرب عمر 
"يأكلون من شجرتني َخبييثَتَنْي: ابلصل واثلوم" واملراد 
باْلُبث هنا: انلتانة، والعرب تطلق اْلبيث ىلع لك 
مذموم ومكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو 

 -ريض اهلل عنه-شخص، ويدل ذللك حديث جابر 
: )من أكل من هذه -صىل اهلل عليه وسلم-عن انلِب 

نَة، فال َيْقَرَبنَّ مسجدنا( رواه مسلم. الشجرة الُمنْتي 
ْجل  "ابَلَصل، واثلُّوم" ولك ما هل راِئة كريهة اكلفي
والُكراث وغري ذلك السيما اتلََُّت واتلَّبْغ والسيجارة، 
كر لكرثة أكلهما، ونص  وإنما خص اثلوم وابلصل باذلِّ

ريض اهلل -ىلع الكراث يف حديث جابر بن عبد اهلل 
"إذا وَجد رحيَُهَما من الرَُّجل يف    عند مسلم. -عنه

يع" اكن انلِب  خرج إَل ابَلقي
ُ
َمَر به، فأ

َ
صىل -املسجد أ

ال يكتيف بإخراجه من املسجد،  -اهلل عليه وسلم
بل يبعده عن املسجد حىت يوصله إَل ابلقيع، تعزيرا 
هل؛ ألن ذلك مما يتأذى منه انلاس وكذا املالئكة 

ديث الصحيح. "فمن فإنها تتأذى منه، كما يف احل
تُْهَما َطبْخا" املعىن: أن من أحب أن  أَكلَُهَما، فَلْيُمي

** 

Makna hadits: Umar Radhiyallahu 'Anhu 

memberitahukan kepada orang yang menghadiri 

khutbah bahwa mereka itu, "suka memakan dua pohon 

yang tidak menyedapkan, (yaitu) bawang merah dan 

bawang putih." Yang dimaksud dengan tidak sedap di 

sini adalah bau menyengat. Orang Arab menyebut Al-

Khabits (bau/tidak sedap) terhadap segala yang tercela 

dan tidak disukai berupa ucapan atau perbuatan atau 

makanan atau seseorang. Hal ini sebagaimana 

ditunjukkan oleh hadits Jabir Radhiyallahu 'Anhu dari 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, 

"Barangsiapa makan dari pohon yang bau ini, maka 

janganlah mendekati masjid kami ini..." (HR. Muslim). 

"Bawang merah dan bawang putih." Dan semua yang 

memiliki bau tidak sedap, seperti lobak, bawang 

bakung/prei/daun dan sebagainya, apalagi At-Tutun 

(sejenis tembakau), At-Tabghu (tembakau), At-Tanbak 

(tembakau Persi) dan rokok. Penyebutan bawang 

merah dan bawang putih secara khusus karena banyak 

dikonsumsi, bahkan dalam hadits Jabir Radhiyallahu 

'Anhu ditetapkan mengenai bawang bakung. Menurut 

hadits Muslim. "apabila mendapatkan bau keduanya 

dari seseorang di dalam masjid, beliau memerintahkan 

agar orang tersebut dikeluarkan ke Baqi'." Sebab, hal 

ini termasuk yang mengganggu manusia. Demikian 

juga para malaikat, ia merasa terganggu dengan 
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  < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحاكمها الفقه وأصوهل < فقه العبادات اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
َراُهما : ال أعلمها •

َ
 .ما أ

 اكنت العرب تَْستَْخبيثْها، َخبييثَتنَْي : يطلق اْلَبييُْث ىلع احلرام، اكلزنا وىلع الرَّدييء الُمْستَْكَره َطعُمه أو رحيه اكثلوم وابلصل، ومنه اْلبائث اليت •
 .اكحلية والعقرب

يع : مقربة أهل املدينة املنورة، ويه ايلوم داخل املدينة املنورة ِبوار املسجد انلبوي الرشيف رشقًا •  .ابَلقي

ْت راِئتها ويذهبه بالطبخ • تُْهَما َطبخا : من أراد أكلها فَليُمي  .فَلْيُمي

يأكلهما فليمتهما طبخا؛ ألن الطبخ يذهب راِئتهما 
الكريهة، وإذا ذهبت الراِئة جاز دخول املسجد بعد 
ذلك النتفاء العلة، ويف حديث معاوية بن قرة عن 

"إن  مرفواع: -صىل اهلل عليه وسلم-أبيه عن انلِب 
كنتم ال بد آكليهما فأميتوهما طبخا"رواه أبو داود، 
وحمل إماتتهما طبخا : إذا أراد دخول املسجد للصالة 
أو لغري الصالة ، أما إذا لم يكن وقت صالة أو ليس 
يف وقت صالة فال بأس من أكلهما نيئًا؛ إلباحة 

 .أكلهما وإنما جاء األمر بالطبخ للتأذي

baunya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis shahih. 

Sabda beliau, "Baqi'," yakni, bahwa Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Salam tidak cukup mengeluarkan 

orang itu dari masjid, tetapi menjauhkannya dari masjid 

hingga sampai ke Baqi', sebagai bentuk 

kecaman/hukuman baginya. Dalam riwayat Ibnu 

Majah, " Aku pernah melihat seorang laki-laki pada 

masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tecium 

darinya bau lalu tangannya digenggam hingga 

dikeluarkan ke Baqi'." "Barangsiapa memakannya, 

hendaknya ia menghilangkan baunya dengan 

dimasak." Maksudnya, orang yang suka 

mengkonsumsi bawang merah dan bawang putih, 

hendaknya menghilangkan baunya dengan dimasak 

(ditumis). Sebab, dengan memasaknya itu dapat 

menghilangkan baunya yang tidak sedap. Jika baunya 

sudah hilang, maka setelah itu ia boleh masuk masjid 

karena sudah tidak ada penyebabnya (illat). Dalam 

hadits Mu'awiyah bin Qurrah dari bapaknya dari Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam secara 

marfu', "Seandainya kalian memang harus 

memakannya, maka hilangkanlah baunya dengan 

dimasak." HR. Abu Dawud. Ini adalah sunnah yang 

tetap dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam, dan cara menghilangkan baunya dengan 

dimasak, jika ingin masuk masjid untuk shalat atau 

selain shalat. Sedangkan jika bukan waktu shalat, atau 

bukan dalam waktu shalat, maka tidak ada masalah 

untuk mengkonsumsinya dalam keadaan mentah 

karena dibolehkan untuk memakannya. Adanya 

perintah untuk dimasak karena dapat mengganggu. 

Ikmal Al-Mu'allim, (2/500), Mirqat Al-Mafatih, (2/617), 

Mir'at Al-Mafatih, (448, 449), Syarah Riyadhush 

Shalihin, karya Ibnu Utsaimin, (6/447). 
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 :فوائد احلديث
لك ما هل راِئة كريهة كراِئة أسنان أو خَبَر يف الفم انليه عن أكل ابلصل واثلُّوم عند احلضور إَل املسجد؛ ألن راِئتهما خبيثة، ويلحق بهما  .1

 .أو راِئة دخان وما أشبه ذلك؛ ألن العلة قائمة ويه تأذي املالئكة بالروائح الكريهة

 .أن ابَلَصل واثلُّوم تذهب راِئتهما بالطبخ وال بأس عند ذلك من حضور املسجد وشهود اجلمااعت .2

 .فينبيغ للمسلم أن يكون طيب الراِئة عند حضور أماكن العبادة وجمامع انلاس املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، .3

 .حرص اإلسالم ىلع تآلف املسلمني، وإبعاد لك ما من َشأنه تنفريهم أو تفريق مجاعتهم .4

 .إزالة املنكر بايلد ملن أْمَكنه ذلك .5

 .نلاس إَل ذلكىلع والة األمر أن يقوموا بمراقبة املساجد، ويعتنوا بنظافتها، ويوجهوا ا .6

 .ىلع طهارة املسجد -ريض اهلل عنه-حرص عمر  .7

 .بيان حرص اإلسالم ىلع انلظافة الشخصية .8

 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجع  من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلالِل، انلارش: دار ابن اجلوزي ،  1430نلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: محد بن نارص بن العمار ، ا

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث 1997 -ه 1418سنة النرش:  
 إكمال    ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت – العريب
: األوىل، الطبعة* واتلوزيع والنرش للطباعة الوفاء دار: انلارش  اسماعيل، بن حيىي /د: حتقيق عياض، بن موَس بن عياض: تأيلف مسلم، بفوائد املعلم
 ـهمرقاة  1392 ـه  املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية  1419

ة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،  ـه          مراع1422املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
 ـه  رشح رياض الصاحلني، تأيلف:  1404 -تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبعة: اثلاثلة 

 .ه 1426حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
   (8953) الرقم املوحد:
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أيها انلاس، إنكم منفرون، فمن صىل بانلاس 
فليخفف، فإن فيهم املريض، والضعيف، وذا 

 احلاجة
 

Dari Abu Mas'ud Al-Anṣārī, ia berkata, 
Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, 

aku hampir saja tidak sanggup 
mengerjakan salat yang dipimpin 

seseorang dengan bacaan yang panjang." 
Maka aku belum pernah melihat Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi 

wejangan dengan nada sangat marah dari 
yang disampaikannya pada hari itu, 
kemudian beliau bersabda, “Wahai 

manusia, kalian membuat orang lain 
menjauh, siapa saja yang salat mengimami 
orang lain, maka ringankanlah; karena di 

antara mereka ada orang sakit, orang 
lemah, dan orang yang mempunyai 

keperluan mendesak.” (Sahih Al-Bukhārī) 

 :احلديث .631
ل: قال قا -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود األنصاري 

رجل يا رسول اهلل، ال أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا 
يف  -صىل اهلل عليه وسلم-فالن، فما رأيت انلِب 

أيها انلاس، »موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: 
إنكم منفرون، فمن صىل بانلاس فليخفف، فإن 

 .«فيهم املريض، والضعيف، وذا احلاجة

** 

631. Hadis: 

Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku hampir 

saja tidak sanggup mengerjakan salat yang dipimpin 

seseorang dengan bacaan yang panjang." Maka aku 

belum pernah melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberi wejangan dengan nada sangat marah dari 

yang disampaikannya pada hari itu, kemudian beliau 

bersabda, “Wahai manusia, kalian membuat orang lain 

menjauh. Siapa saja yang salat mengimami orang lain, 

maka ringankanlah; karena diantara mereka ada orang 

sakit, orang lemah, dan orang yang mempunyai 

keperluan mendesak.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه يتأخر  -صىل اهلل عليه وسلم-اشتَك رجل للنِب 
عن صالة اجلماعة أحيانا بسبب تطويل اإلمام، 

غضبا شديدا،  -صىل اهلل عليه وسلم-فغضب انلِب 
 ثم وعظ انلاس وأخربهم أن منهم من ينفر انلاس يف

اإلمام  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة، وأمر 
باتلخفيف فيها، تلتيرس وتسهل ىلع املأمومني، 
فيخرجوا منها وهم هلا راغبون، وألن يف املأمومني من 
ال يطيق اتلطويل، إما لعجزه، أو مرضه أو حاجته. 
فإن اكن املصىل منفردا فليطول ما شاء؛ ألنه ال يَض 

 .أحداً بذلك

** 

Seorang lelaki mengeluh kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bahwa dirinya kadang-kadang terlambat 

mengikuti salat berjamaah dikarenakan bacaan imam 

yang panjang. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun 

sangat marah, kemudian menasehati orang-orang 

serta memberitahukan bahwa di antara mereka ada 

orang yang membuat orang lain menjauhi salat, dan 

beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan 

imam agar meringankan (memendekkan bacaan) 

ketika salat; untuk memberikan kemudahan dan 

keringanan bagi para makmum sehingga mereka 

selesai melaksanakan salat dengan perasaan senang, 

dan juga di antara para makmum terdapat orang yang 

tidak mampu untuk mengikuti bacaan salat yang 

panjang, baik itu karena kelemahannya, karena sakit, 

ataupun karena keperluannya yang mendesak. 

Adapun jika orang tersebut melakukan salat sendirian, 
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  ه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأمومالفق اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عمرو ابلدري األنصاري  أبو مسعود عقبة بن اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .األفعال اذلي ال يبلغ حد اإلخالل بالصالةفليخفف : أي: القراءة والركوع والسجود وغري ذلك من األقوال و •

 .الضعيف : املراد به: ضعيف اْللقة؛ من مرٍض، أو كرٍب، أو حنافٍة، وغريها •

 .وذا احلاجة : أي: صاحب احلاجة، وهو املحتاج للتخفيف حلاجة هل، والغالب أنها أمور ادلنيا، كما يف قصة الرجل •

 :فوائد احلديث
كمة يف ذلك وجود الصغري والكبري والضعيف، ممن ال يطيقون إطالة الصالة، وكذلك صاحب استحباب ختفيف الصالة، إذا أمَّ انلاس، واحل .1

 .احلاجة

 .أنَّه لو اكن العدد حمدوًدا، وآثروا اتلطويل، أنَّه جائز؛ ألنَّهم أصحاب احلق يف ذلك، وقد جاءت الرغبة منهم، فال بأس إذن باتلطويل .2

 .اجع إَل رغبته ونشاطه، وينبيغ تقييده بما ال ينشغل به عن الواجباتإذا صىلَّ وحده، فليصل ما شاء؛ ألنَّ ذلك ر .3

اعته والعمل مرااعة الضعفاء والعجزة يف مجيع األمور، اليت يشاركهم فيها األقوياء؛ سواء يف األمور ادلينية، أو االجتماعية؛ ألنَّه اذلي جيب مرا .4
 .به

 .ـ دعوتهم إَل املواظبة ىلع صالة اجلماعة 3ـ تأيلف انلاس وحتبيب الصالة إيلهم.  2ـ الرفق بمن وراء اإلمام.  1اتلخفيف فيه مصالح منها: .5

 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
ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام يُح األحاَكمي مي َسة، توضي م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر،  2003 - ـه 1423، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اْلامي

م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل  2014 - ـه 1435دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
 .ه1428،  1بن اجلوزي، طالفوزان، دار ا

   (11295) الرقم املوحد:

maka dipersilahkan baginya untuk memanjangkan 

bacaannya sesuai dengan yang ia kehendaki; karena 

hal itu tidak memberikan mudarat bagi orang lain. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

أيها انلاس، إنه لم يبق من مبرشات انلبوة إال 
الرؤيا الصاحلة، يراها املسلم، أو ترى هل، أال وإين 

 نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا
 

Wahai manusia, sesungguhnya tiada lagi 
kabar baik dari nubuwat kecuali mimpi 
yang baik yang dialami seorang Muslim 

atau diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah, 
sesunguhnya aku dilarang membaca 

Alquran saat rukuk dan sujud. Adapun 
dalam rukuk, maka agungkanlah Allah -

'Azza wa Jalla-. Dan adapun dalam sujud, 
maka bersungguh-sungguhlah dalam 
berdoa, karena (saat itu) sangat layak 

untuk dikabulkan bagi kalian". 

 :احلديث .632
قال: َكشف رسول  -ريض  اهلل عنهما-عن ابن عباس 

تَارة وانلاس ُصفوف  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  السِّ
 أيها انلاس، إنه لم َيبْق من»َخلف أيب بَكر، فقال: 

احلة، يَراها الُمسلم، أو  ُّرؤيا الصَّ ةي إال ال اتي انلُّبُوَّ َ ُمبرَشِّ
يت أن أقَْرأ القرآن راكيعا أو  تُرى هل، أال وإِنِّ نُهي

موا فيه الرَّب  كوع فعظِّ دا، فأما الرُّ ، -عز وجل-ساجي
ن  أن يُستَجاب  اعء، َفَقمي ُدوا يف ادلُّ جود فَاْجتَهي وأما السُّ

 «.لكم

** 

632. Hadis: 

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- ia berkata, 

"Rasulullah membuka tirai rumahnya sedang kaum 

Muslimin berdiri membuat saf di belakang Abu bakar, 

lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya 

tiada lagi kabar baik dari nubuwat kecuali mimpi yang 

baik yang dilihat oleh seorang Muslim atau 

diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah, bahwa aku 

dilarang membaca Alquran saat rukuk dan sujud. 

Adapun dalam rukuk, maka agungkanlah Allah -'Azza 

wa Jalla-. Sedangkan dalam sujud, maka bersungguh-

sungguhlah dalam berdoa, karena (saat itu) sangat 

layak untuk dikabulkan bagi kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رت  - -صىل اهلل عليه وسلم-َكشف رسول اهلل  السِّ
ار وانلاس ُصفوف  اذلي يكون ىلع باب ابليت وادلَّ

عة، ولم يصلُّون مجا -ريض اهلل عنه-َخلف أيب بَكر 
صىل -يتمكن من الصالة بهم بسبب مرض انلِب 

فأمر أبا بَكر أن يُصيلِّ بانلاس.   -اهلل عليه وسلم
ةي إال  اتي انلُّبُوَّ َ فقال: "أيها انلاس، إنه لم َيبْق من ُمبرَشِّ

احلة" فبعد موت انلِب  ُّرؤيا الصَّ صىل اهلل عليه -ال
ؤيا ال -وسلم صاحلة، أي وانقطاع الَويح لم يبق إال الرُّ

احلَسنة أو الصحيحة املطابقة للواقع، فرياها أهل 
اإليمان فيستبرشون ويرسون بها ويزادون ثباتا ىلع 

صىل اهلل عليه -ثباتهم، وكونها من انلبوة؛ ألن انلِب 
مكث يف أول نبوته يرى الرؤيا فتقع كفلق  -وسلم

عليه الصالة -الصبح، فيه من أجزاء نبوته 
اُت " اتلَّعبري  . وقوهل: "-والسالم َ إال الُمبرَشِّ

ؤيا ما  : جرى ىلع الغالب، وإال فإن من الرُّ اتي َ بالُمبرَشي

** 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membuka tirai 

yang menutup pintu rumah, sementara kaum Muslimin 

berbaris membuat saf menjadi makmum Abu Bakar 

dalam salat jamaah. Beliau tidak memungkinkan untuk 

mengimami salat karena sakit, sehingga 

memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Beliau 

bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya tiada lagi 

kabar baik dari nubuwat kecuali mimpi yang baik." 

Setelah beliau wafat, otomatis wahyu terputus, 

sehingga tiada lagi kabar langit kecuali mimpi yang baik 

yang sesuai dengan kenyataan. Mimpi ini dialami 

seorang Muslim, sehingga ia merasa senang, 

bergembira dan bertambah kuat dalam memegang 

keimanan. Mimpi yang baik merupakan nubuwat 

karena awal kenabian beliau dimulai dengan mimpi 

yang beliau lihat sangat terang, sehingga mimpi adalah 

bagian dari kenabian beliau. Sabda beliau, "Kecuali 

kabar gembira dalam mimpi yang baik", ungkapan ini 

berdasarkan kebiasaan yang sering dialami seseorang, 

karena mimpi pun ada yang berupa peringatan 

langsung dari Allah yang diperlihatkan kepada 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

تكون إنذاًرا من اهلل ويه صادقة يُريها اهلل املؤمن 
رفقاً به ليستعد ملا يقع قبل وقوعه.  فعىل هذا تكون 
يَشارة للمؤمن أو تنبيه هل عن  احلة، إما ب الرؤيا الصَّ

"يَراها الُمسلم، أو تُرى هل" معناه: َسواء َغْفلَة. وقوهل: 
رآها الُمسلم بنفسه أو رآها غريه هل. وقوهل: "أال وإِنِّ 
دا" معناه: أن اهلل  يت أن أقَْرأ القرآن راكيعا أو ساجي نُهي

أن يقرأ القرآن  -صىل اهلل عليه وسلم-تعاَل نىه نبيه 
جود، وما نيُه عنه  صىل اهلل -يف حال الركوع أو السُّ

ته تبع  هل إال بديلل يدل  -ليه وسلمع فاألصل أنَّ أمَّ
، هذا إذا قَصد -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع خصوصيته 

اتلِّالوة يف ركوعه أو سجوده، أي: قصد قراءة القرآن 
أما إذا قصد ادلاعء فال حرج عليه، ويف احلديث : 

واهلل -)وإنما للك اْمرى ما نوى(. واحلكمة من انلَّيه 
جود هما حاتلا ُذل وُخضوع، أن ا -أعلم كوع والسُّ لرُّ

جود يكون ىلع األرض فال يَليق بالقرآن  ثم إن السُّ
كوع  أن يُقرأ يف مثل هذه احلال.     وقوهل: "فأما الرُّ
موا فيه الرَّب عز وجل" أي قولوا: سبحان ريب  فعظِّ
العظيم، وحنوه من التسبيحات واتلمجيدات الواردة 

اعء" يف الركوع. وقوهل: "وأ ُدوا يف ادلُّ جود فَاْجتَهي ما السُّ
اعء حال  يعين: ينبيغ للمصيلِّ أن يُكرث من ادلُّ
جود؛ ألنه من املواضع اليت يُستجاب فيها ادلاعء،  السُّ

أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد ثبت يف مسلم عنه 
قال: )أقرب ما يكون الَعبد من ربِّه وهو ساجد 

بحان ريب األىلع؛ فأكرثوا ادلاعء(، لكن مع قول: س
ن  أن يُستَجاب لكم" أي  ألنه واجب. وقوهل: "َفَقمي
َحري ّ أن يُستجاب دلاعئكم؛ ألن أقرب ما يكون 
الَعبد من ربِّه وهو ساجد، وحمل استحباب إطالة 
اعء وكرثته: إذا اكن اإلنسان يُصيل منفردا أو يف  ادلُّ

 .مجاعة يستحبون اإلطالة

seseorang agar mempersiapkan diri sebelum kejadian, 

sebagai wujud kasih sayang Allah kepadanya. Dengan 

demikian, mimpi baik itu terkadang berupa kabar 

gembira bagi seorang Mukmin atau peringatan atas 

kelalaiannya. Sabda beliau, "Yang dilihat oleh seorang 

Muslim atau diperlihatkan kepadanya", maksudnya 

mimpi itu bisa jadi dialami sendiri seorang Muslim atau 

dimimpikan orang lain untuknya. Sabda beliau, 

"Ketahuilah, bahwa saya dilarang membaca Alquran 

saat rukuk dan sujud." Artinya, beliau dilarang oleh 

Allah membaca Alquran saat dalam posisi rukuk atau 

sujud. Pada dasarnya apapun yang dilarang untuk 

Rasulullah maka umatnya pun ikut dilarang, kecuali 

ada dalil yang menunjukkan kekhususan larangan itu 

untuk beliau saja. Larangan ini berlaku jika memang 

orang yang salat itu dengan sengaja membaca Alquran 

waktu rukuk dan sujudnya. Adapun jika ia membaca itu 

dengan niat berdoa maka itu boleh, tidak dilarang, 

sebagaimana dalil dalam hadis, "Dan setiap orang 

mendapatkan apa yang diniatkannya." Hikmah di balik 

larangan ini -Allah lebih tahu- adalah bahwa rukuk dan 

sujud adalah posisi merendahkan diri. Sujud pun harus 

menempelkan dahi di tanah, sehingga tidak patut 

Alquran dibaca dalam kondisi seperti ini. Sabda beliau, 

"Adapun dalam rukuk maka agungkanlah Allah -'Azza 

wa Jalla-." Artinya bacalah, "Subḥāna Rabbiyal 'Aẓīmi" 

(Maha Suci Allah Yang Maha Agung) dan bacaan 

tasbih dan pengagungan Allah lainnya yang dibaca 

waktu rukuk. Sabda beliau, "Adapun dalam sujud maka 

bersungguh-sungguhlah dalam berdoa." Artinya, 

hendaknya seorang yang salat memperbanyak doa 

saat sujud, karena posisi sujud termasuk salah satu 

kondisi dikabulkannya doa. Dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Keadaan 

seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah saat 

dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa." Namun 

doa-doa panjang ini dibaca setelah membaca doa 

sujud, "Subḥāna Rabbiyal A'lā". Sabda beliau, "Karena 

(saat itu) sangat layak untuk dikabulkan untuk 

kalian."Yakni, sangat patut dikabulkan doa kalian (pada 

saat itu). Hal ini mengingat posisi terdekat antara 

seorang hamba dengan Allah adalah saat ia sujud. 

Adapun sunah memanjangkan doa dalam sujud adalah 

saat ia salat sendiri atau salat dengan jamaah yang 

menyukai doa yang panjang dalam sujud. 
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  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
تَارة : • رت اذلي يكون ىلع باب ابليت السِّ  .السِّ

ة يف احلديث • ؤيا الصاحلة كما جاءت ُمَفرسَّ ات : املفرحات اليت ترس الشخص، ويه الرُّ َ  .الُمبرَشِّ

ُموا : اتلعظيم وَْصُف اهلل  •  ."بصفات الَعَظمة واإلجالل والكربياء، ومن ذلك قول: "سبحان ريب العظيم -تعاَل-َعظِّ

ُدوا : من االجت • اقةاْجتَهي  .هاد وهو بَذل الوَسع والطَّ

ير أن يُستجاب لكم داعؤكم • ن  : َحقيق وَجدي  .قَمي

 :فوائد احلديث
 .أولك هل اإلَمامة بانلاس -صىل اهلل عليه وسلم-ألن انلِب  -ريض اهلل عنه-فضيلة أيب بَكر  .1

 .أن املريض يُعذر برتك صالة اجلماعة إذا اكن مرضه يمنعه من ذلك .2

ات انلُّبُوة الرُّ  .3  .ؤيا، سواء اكنت خريا لصاحبها أو حتذيرا هلأن من ُمبرَشِّ

ؤيا قد يَراها املؤمن بنفسه وقد تُرى هل .4  .أن الرُّ

ؤيا جزء من أجزاء انلُّبوة .5  .أن الرُّ

جود، يف الصالة، سواء اكنت فريضة أو نافلة، وانليه للتحريم؛ ألنه األصل .6 كوع والسُّ  .انلَّيه عن قراءة القرآن يف حالة الرُّ

 .َعبد  هلل تعاَل يأتمر بأمر اهلل وينتيه عما نَهاه -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  .7

 .لم خيربنا إال ألجل اتلَّأيس به -صىل اهلل عليه وسلم-يه ألمته؛ ألن انلِب  -صىل اهلل عليه وسلم-أن األحاكم اثلابتة يف حق الرسول  .8

جود فيها ُذل واْنفاض من الَعبد, َعَظمة القرآن الكريم، وجه ذلك: أن املصيلِّ َمنيه ع .9 كوع والسُّ ن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا؛ ألن حال الرُّ
 .فمن األدب أن ال يقرأ الكم اهلل يف هاتني احلاتلني

كوع، بقول: "سبحان ريب العظيم"، وما زاد ىلع ذلك سنة .10  .وجوب تعظيم الرَّب جلَّ وعال يف حالة الرُّ

جود، ويكون بالصيغة الواردة: " ُسبحان ريب األىلع"، وما زاد سنة وجوب تزنيه الرَّب جلَّ وعال .11  .يف حالة السُّ

 .-تعاَل-إثبات اسم الَّرب هلل  .12

جود .13 اعء يف السُّ  .احلث ىلع اإلكثار من ادلُّ

نيا واآلخرة، واالستعاذة من رشِّهما .14 اعء حال السجود بأي ُداعء اكن، من طلب خريي ادلُّ  .مرشوعية ادلَّ

جود .15  .من َمواطن إجابة ادلاعء أن السَّ

 املراجع:املصادر و

: تأيلف السنن، معالم. بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ئد مسلم، تأيلف: عياض بن موَس بن عياض، بفوا املعلم إكمال. ه1351 األوىل: الطبعة العلمية، املطبعة: انلارش اْلطايب، إبراهيم بن حممد بن محد

ه.   املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين 1419حتقيق: د/ ييح بن اسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، 
اوى الكربى البن تيمية، تأيلف: تِق ادلين أبو العباس أمحد ابن ه. الفت1392حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 

م.  مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار 1987 - ـه1408تيمية، انلارش: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل، 
ري، تأيلف: حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي، انلارش: مكتبة اإلمام الشافِع، ه. اتليسري برشح اجلامع الصغ1422الفكر، الطبعة: األوىل، 

م.  سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِن، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون 1988 - ـه1408الطبعة: اثلاثلة، 
ن بلو غ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم مي

َسة،   1427م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  2003 - ـه 1423الطبعة: اْلامي
جلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن م. فتح ذي ا 2006 _ ـه

م إرساء بنت عرفة
ُ
 .حممد رمضان، وأ

   (10922) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بادروا بالصبح : أي: سارعوا يف أداء صالة الوتر قبل طلوع الفجر •

 :فوائد احلديث
 .ل طلوع الفجر الصادق، ملن وثق يف االستيقاظ آخر الليل، وأما من ال يَثيق بذلك فاتلقديم أفضليستحب تأخري صالة الوتر إَل ما قب .1

 .أن وقت صالة الوتر من بعد صالة العشاء إَل طلوع الفجر .2

 املراجع:املصادر و

ه. نزهة املتقني 1428، دمشق، الطبعة األوىل-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
املحقق: حممد فؤاد عبد -ه. صحيح مسلم 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة 

 .بريوت -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -ابلايق 
   (3655) الرقم املوحد:

ْبح  بالويتر  Bersegeralah kalian memasuki shubuh  ب اديُروا الصُّ
dengan witir! 

 :احلديث .633
صىل اهلل -عن ابن عمر ريض اهلل عنهما أن انلِب 

 «.بادروا الصبح بالوتر»قال:  -عليه وسلم

** 

633. Hadis: 

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhuma bahwa Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Bersegeralah kalian memasuki shubuh dengan witir"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن احلديث: استحباب تأخري صالة الوتر إَل آخر 
الليل، لكن ينبيغ ملن أخر وتره إَل آخر الليل أن 
حَيتاط ويبادر بأدائه قبل أن يَطلع عليه الفجر؛ ألن 

ع الفجر، فإذا طلع عليه آخر وقت صالة الليل طلو
 .الفجر قبل أن يوتر فاتته الفضيلة

** 

Makna hadits: Disunnahkan mengakhirkan shalat witir 

sampai ujung malam. Hanya saja, hendaknya bagi 

orang yang menangguhkan witirnya sampai akhir 

malam itu waspada dan bersegera menunaikannya 

sebelum terbit fajar. Sebab, akhir waktu shalat malam 

adalah terbitnya fajar. Jika fajar telah terbit sebelum 

melaksanakan shalat witir, maka telah luput darinya 

keutamaan. 
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ْعُت  مي يٌح، و ق ْد س  اٌل ر اب يك  م  يٌح، ذ ل اٌل ر اب يك  م  ب ْخ! ذ ل
يي   ب ْقر 

 
ا يف األ ل ه  ْع  ْن جت 

 
ر ى أ

 
يينِّ أ ، وإ   ما قُلْت 

Bagus, itulah harta (yang mendatangkan) 
untung. Bagus, itulah harta (yang 
mendatangkan) untung. Aku telah 

mendengar apa yang engkau katakan. Aku 
sarankan kamu agar membagikannya 

kepada para kerabatmu! 

 :احلديث .634
قال: اكن أبو  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ينة ماال أكرث األنصار باملد -ريض اهلل عنه-طلحة 
من ْنل، واكن أحب أمواهل إيله برَْيََحاء، واكنت 

صىل اهلل عليه -ُمْستَقبيلََة املسجد واكن رسول اهلل 
يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب. قال أنس:  -وسلم

فلما نزلت هذه اآلية: }لن تنالوا الرب حىت تُنيُفقوا مما 
 صىل اهلل عليه-حُتبون{ قام أبو طلحة إَل رسول اهلل 

أنزل  -تعاَل-فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل  -وسلم
عليك: }لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{ وإن 

، أرجو -تعاَل-أحب ماِل إِل برَْيََحاء، وإنها صدقة هلل 
، فََضْعَها يا رسول اهلل -تعاَل-بيرََّها وُذْخَرَها عند اهلل 

َراَك اهلل، فقال رسول اهلل 
َ
يه صىل اهلل عل-حيث أ

، ذلك مال رابح، وقد »: -وسلم بٍَخ ذلك مال َرابيح 
، «سمعُت ما قلَت، وإِن أرى أن جتعلها يف األقربني

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اهلل، فقسمها أبو 
 طلحة يف أقاربه، وبين عمه.

** 

634. Hadis: 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 

"Abu Thalhah adalah seorang sahabat Anshar yang 

terkaya di Madinah karena pohon kurma yang 

dimilikinya. Sedangkan harta yang paling disukainya 

adalah kebun Bairuha' yang terletak di dekat mesjid. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sering masuk 

ke kebun itu dan minum air bersih yang ada di 

dalamnya." Anas berkata, "Ketika turun ayat, "Kamu 

sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan dari harta 

yang kamu cintai." Lantas Abu Thalhah mendatangi 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam lalu berkata, 

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah 

menurunkan kepadamu, "Kamu sekali-kali tidak akan 

sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 

kamu menafkahkan dari harta yang kamu cintai." 

Sedangkan harta yang paling aku cintai adalah kebun 

Bairuha'. Maka kebun itu aku sedekahkan untuk Allah 

Ta'ala. Aku mengharapkan kebajikan dan pahala dari 

Allah. Untuk itu, pergunakanlah wahai Rasulullah 

sesuai petunjuk Allah kepadamu!" Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagus, itulah 

harta (yang mendatangkan) untung. Bagus, itulah harta 

(yang mendatangkan) untung. Aku telah mendengar 

apa yang engkau katakan. Aku sarankan agar kamu 

membagikannya kepada para kerabatmu!" Abu 

Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan 

melaksanakan petunjukmu." Selanjutnya Abu Thalhah 

membagi-bagi kebun itu kepada kerabat dan anak-

anak pamannya. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أكرث األنصار باملدينة  -ريض اهلل عنه-اكن أبو طلحة 
مزارع، واكن هل بستان يف قبلة املسجد فيه ماء طيب، 

يأتيه ويرشب منه،  -صىل اهلل عليه وسلم- واكن انلِب
ا -تعاَل-فلما نزل قوهل  مَّ ُقوا مي َّ َحىتَّ ُتنْفي : )لَْن َتنَالُوا الرْبي
بُّوَن( بادر  وسابق وسارع وجاء إَل  -ريض اهلل عنه-حُتي

وقال: يا رسول اهلل، إن  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

** 

Abu Thalhah adalah seorang sahabat Anshar yang 

terkaya di Madinah karena pohon kurma yang 

dimilikinya. Dia memiliki satu kebun di depan masjid 

dan di dalamnya ada air yang segar. Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sering masuk ke kebun itu 

dan minum air darinya. Saat turun firman Allah Ta'ala, 

"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan 

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan dari 
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 < صدقة اتلطوع الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الوقف

  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 األنصار . : أهل مدينة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اذلين نارصوه حني هاجر إيلهم •

 بريحاء : أي: حديقة ْنل •

 .مستقبلة املسجد : أي: أمام املسجد انلبوي •

 .طيب : عذب •

 .بيرها : خريها •

 .ذخرها : نفعها وقت حاجيت إيلها •

 .أمرها إيلكفضعها : اجعلها، أي: أفوض  •

 .بخ : لكمة تقال عند الرضا باليشء، تفخيما هل وإعجابا به •

 .رابح : أي: راجع واعئد •

 :فوائد احلديث
 .فضل اإلنفاق من أحسن أموال العبد وأحبها إَل نفسه .1

 .جواز دخول أهل العلم والفضل البساتني ليستظلوا بظلها، ويأكلوا من ثمرها، ويسرتحيوا فيها، وخاصة إذا اكن أصحابها يرُسون بذلك .2

 .فضل الصحابة ريض اهلل عنهم، ورسعة استجابتهم ألمر اهلل تعاَل، وحرصهم ىلع بلوغ أىلع درجات الكمال .3

 .ْلريتفويض أهل الفضل بتوزيع الصدقات يف وجوه ا .4

 .التشجيع ىلع فعل اْلري باثلناء ىلع الفاعل، وشكره ىلع عمله وإظهار الرضا والرسور به .5

 .أوىل انلاس باإلحسان إيلهم ذوو األرحام، ثم من دونهم إذا اكنوا حمتاجني .6

 .فيه فضيلة أليب طلحة واسمه زيد بن سهل ريض اهلل عنه .7

ا أنزل قوهل: )لَْن َتنَالُوا ا -تعاَل-اهلل  مَّ ُقوا مي َّ َحىتَّ ُتنْفي لرْبي
بُّوَن( وإن أحب أمواِل إِل بريحاء  وهذا اسم ذلك -حُتي

وإِن جعلتها بني يديك صدقة هلل ورسوهل؛  -البستان
متعجبًا: بخ بخ  -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انلِب 

ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، أرى أن جتعلها يف 
مها يف أقاربه ، وقس-ريض اهلل عنه-أقاربك. ففعل 

 .وبين عمه

harta yang kamu cintai." Abu Thalhah segera datang 

cepat-cepat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya, 

"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan 

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 

sebagian harta yang kamu cintai." Sedangkan harta 

yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha' - ini 

adalah nama kebunnya-. Sesungguhnya aku 

menyerahkan kebun itu di hadapanmu sebagai 

sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda dengan penuh 

kagum, "Bagus, itulah harta (yang mendatangkan) 

untung. Bagus, itulah harta (yang mendatangkan) 

untung. Aku telah mendengar apa yang engkau 

katakan. Aku sarankan agar kamu membagikannya 

kepada para kerabatmu!" Abu Thalhah pun 

melakukannya dan membagi-bagikan kebun itu kepada 

para kerabatnya dan anak-anak pamannya. 
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 .ال ينفع فيه مال وال بنون هو املال الرابحما يقدمه العبد بني يديه عند مواله، ويدخره يلوم  .8

 املراجع:املصادر و

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -
أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن  رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام -ه 1418الطبعة األوىل  -اهلالِل، دار ابن اجلوزي

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -كثري
اعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، إسم 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، 
 .ه1430بعة األوىل الط -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1417

   (4290) الرقم املوحد:
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ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-بايعت رسول اهلل 
  إقام الصالة، وإيتاء الزاكة، وانلصح للك مسلم

Aku berbaiat kepada Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- untuk menegakkan salat, 
menunaikan zakat dan menasehati setiap 

Muslim. 

 :احلديث .635
قال: بَاَيْعُت  -ريض اهلل عنه-عن جرير بن عبد اهلل 

اَلة،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ىلع إيقَام الصَّ
اَكة، وانلُّصح ليلُكِّ ُمسلم.  وإييتَاء الزَّ

** 

635. Hadis: 

Dari Jarir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Aku berbaiat kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk menegakkan salat, menunaikan zakat 

dan menasehati setiap Muslim". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -: بايعت انلِب -ريض اهلل عنه-قال جرير 
ىلع إقام الصالة، وإيتاء الزاكة، وانلصح  -معليه وسل

للك مسلم، واملبايعة هنا بمعىن املعاهدة، وسميت 
مبايعة؛ ألن الك من املتبايعني يمد باعه إَل اآلخر، 
يعين يده من أجل أن يمسك بيد اآلخر، وهذه ثالثة 

 -3حق لآلديم حمض.   -2حق حمض هلل.  -1أشياء:  
، فهو قوهل"إقام وحق مشرتك. أما احلق املحض هلل

الصالة" أي أن يأِت بها املسلم مستقيمة ىلع الوجه 
املطلوب، فيحافظ عليها يف أوقاتها، ويقوم بأراكنها 
وواجباتها ورشوطها، ويتمم ذلك بمستحباتها. 
ويدخل يف إقامة الصالة بالنسبة للرجال إقامة 
الصالة يف املساجد مع اجلماعة، فإن هذا من إقامة 

ن إقامة الصالة: اْلشوع فيها، واْلشوع الصالة، وم
هو حضور القلب وتأمله بما يقوهل املصيل وما يفعله، 
وهو أمر مهم؛ ألنه لب الصالة وروحها. وأما اثلالث 

فقوهل: "إيتاء الزاكة" يعين:  -وهو احلق املشرتك-
 -وهو حق اآلديم-إعطاءها ملستحقها. وأما اثلاِن 

أن ينصح للك مسلم: فقوهل: "انلصح للك مسلم"، أي: 
قريب أو بعيد، صغري أو كبري، ذكر أو أنىث. وكيفية 

ريض -انلصح للك مسلم يه ما ذكره يف حديث أنس 
: "ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما -اهلل عنه

حيب نلفسه" هذه يه انلصيحة أن حتب إلخوانك ما 
حتب نلفسك، حبيث يرسك ما يرسهم، ويسوءك ما 

ا حتب أن يعاملوك به، وهذا يسوؤهم، وتعاملهم بم
ا  .ابلاب واسُع كبرُي جدًّ

** 

Jarir -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, "Aku berbaiat 

kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menasehati 

setiap Muslim." Baiat di sini maksudnya berjanji. 

Dinamakan baiat karena kedua belah pihak 

mengulurkan "bā' " nya pada yang lain, yakni 

mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan yang 

lain. Baiat ini terdiri dari tiga macam: 1. Hak murni Allah. 

2. Hak murni manusia. 3. Hak bersama. Hak murni 

Allah, yakni ucapannya, "Menegakkan salat". Artinya, 

seorang Muslim menjalankannya dengan benar sesuai 

tuntutan. Yakni, menjaga waktu-waktunya, 

melaksanakan berbagai rukun, kewajiban dan syarat-

syaratnya serta menyempurnakan dengan sunah-

sunahnya. Masuk dalam pengertian menegakkan salat 

bagi laki-laki adalah melaksanakan salat di masjid 

dengan berjamaah. Ini termasuk menegakkan salat. 

Kriteria menegakkan salat lainnya adalah khusyuk 

dalam melaksanakannya. Khusyuk adalah 

menghadirkan hati dan merenungkan apa yang ia 

ucapkan dan ia lakukan dalam salat. Ini suatu perkara 

yang penting, karena merupakan inti dan ruh salat. 

Kedua, perkataannya, "Menunaikan zakat", yaitu 

memberikan zakat kepada orang yang berhak 

menerimanya. Dan ketiga, perkataannya, "Menasehati 

setiap Muslim", yaitu memberi nasehat setiap Muslim 

baik kerabat maupun tidak, kecil maupun besar, laki-

laki maupun wanita. Cara menasehati setiap Muslim 

adalah apa yang disebutkan dalam hadis Anas -

raḍiyallāhu 'anhu-, "Tidak (sempurna) iman salah 

seorang kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya 

apa yang ia cintai untuk dirinya." Inilah nasehat (yang 

benar), yaitu Anda mencintai untuk saudara-saudara 

Anda apa yang Anda cintai untuk diri Anda. Anda 

bahagia dengan apa yang membuat mereka bahagia, 

dan Anda sedih karena apa yang membuat mereka 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-جرير بن عبد اهلل ابلجيل  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بَاَيْعُت : من مبايعة اجلند األمري، بمعىن اعهدت والزتمت •

 .ليلُكِّ ُمسلم : ذي إسالم من ذكر أو أنىث •

اَلة : اتل • ي الصَّ  .بأقوال وأفعال معلومة، مفتتَحة باتلَّكبري، خمتتَمة بالتَّسليم -تعاَل-عبُُّد َللَّ

اَكة : اتلعبد هلل  •  .بإخراج جزء واجب رشاعً يف مال معني لطائفة أوجهة خمصوصة -تعاَل-الزَّ

عه. وانلصيحة رشاع: إرادة اْلري للمنصوح انلُّصح : انلصيحة من انلصح: وهو اْللوص، ويه مأخوذة من قوهلم، نصح العسل: إذا خلصه من شم •
 .وإرشاده إيله

 :فوائد احلديث
َذ العهد ىلع الزتامه .1 خي

ُ
 .أهمية انلصح واتلناصح بني املسلمني حىت أ

 .بذل انلصح جلميع انلاس .2

 .أهمية الصالة والزاكة، وهما من أراكن اإلسالم .3

 .زاكة، وأن مانعها ناقض لعهده مبطل بليعتهىلع اإلسالم ال تتم إال بالزتام إيتاء ال -صىل اهلل عليه وسلم-بيعة انلِب  .4

صىل اهلل عليه -رسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-انلصح واتلناصح بني املسلمني ميثاق نبوي أخذ العهد ىلع الزتامه، وبايع ىلع ذلك الصحابة  .5
 .-وسلم

 املراجع:املصادر و

، 1تطريز رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، ط ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلالِل، ط
، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، 1ه. رياض الصاحلني، للنووي، ط1423حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

ه. رشح 1428ون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤ4ه. رياض الصاحلني، ط1428دمشق، بريوت، 
، دار طوق انلجاة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1426رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

سلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. ه. صحيح م1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

   (3512) الرقم املوحد:

sedih, serta Anda memperlakukan mereka dengan 

cara yang Anda suka mereka memperlakukan Anda. 

Tema ini sangat luas dan besar. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 تأكد استحباب االستياك عند دخول املزنل. .1
 .جواز االستخبار عن أحوال الصاحلني يف شؤنهم اْلاصة ألجل االقتداء بهم .2

 .والعمل بما َعليم -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع معرفة أحوال انلِب  -ريض اهلل عنها-حرص الراوي عن اعئشة  .3

صىل اهلل عليه -فإنها اكنت تُسأل عن كثري من أحواهل  -صىل اهلل عليه وسلم-أعلم النساء وأحفظهم لسنة انلِب  - اهلل عنهاريض-أن اعئشة  .4
 .اْلاصة به -وسلم

ْعرف به .5
َ
 .أخذ العلم من أهله وممن هو أ

 .ألهله -صىل اهلل عليه وسلم-حسن معارشة انلِب  .6

 املراجع:املصادر و

ه  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن 1418الطبعة األوىل  -م اهلالِل، دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سلي
-بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-عالن الشافِع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -هة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالةه. نز1428دمشق، الطبعة األوىل، 
 .اثلانية: الطبعة بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  -ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج / أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي 1407

   (3652) الرقم املوحد:

 انلِب 
ُ
أ صىل اهلل عليه -بأي ِشء اكن ي ْبد 

و اك -لموس   إذا دخل ب يته؟ قالت: بالسِّ
"Apa yang pertama kali dilakukan Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
ketika beliau memasuki rumahnya?" 

Aisyah menjawab, "Bersiwak." 

 :احلديث .636
عن رشيح بن هاىنء، قال: قلت لعائشة ريض اهلل 

عليه وسلم  صىل اهلل -عنها: بأي َشء اكن يبدأ انلِب 
 إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. -

** 

636. Hadis: 

Dari Syuraih bin Hani, ia berkata, "Aku bertanya 

kepada Aisyah Radhiyallahu 'Anha, "Apa yang pertama 

kali dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam ketika beliau memasuki rumahnya?" Aisyah 

menjawab, "Bersiwak." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أن أول ما يبدأ به  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
عند دخوهل ابليت: السواك،  -اهلل عليه وسلم

ومرشوعية السواك اعمة يف مجيع األوقات، ويتأكد 
إيلها ومنها: عند  ذلك: يف األوقات اليت ندب الشارع

دخول ابليت، ولعل ذلك إلزالة ما حيصل اعدة بسبب 
 .كرثة الالكم انلاشئة عن االجتماع

** 

Aisyah Radhiyallahu 'Anha mengabarkan bahwa hal 

pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika memasuki 

rumahnya adalah bersiwak. Disyariatkannya siwak 

adalah bersifat terbuka di segala waktu. Bersiwak 

menjadi dipertegas pada waktu-waktu yang dianjurkan 

oleh syariat untuk bersiwak, seperti ketika masuk 

rumah. Boleh jadi hal ini untuk menghilangkan aroma 

akibat banyak berbicara saat membaur dengan 

masyarakat umum. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليلالفقه وأص اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .بيتُّ : نمت يلال •

 .-ريض اهلل عنها-ميمونة : يه بنت احلارث أم املؤمنني  •

ن اللَّيل : "من" للتبعيض أو للبيان •  .مي

 .َفُقْمُت : وقفت للصالة •

َخَذ بيَرأيسي : أمسك به •
َ
 .فَأ

 :فوائد احلديث
 .جواز املبيت عند املحارم مع الزوج، إذا اكن ال يتَضر بذلك .1

 .مرشوعية صالة الليل واستحبابها .2

 .جواز اجلماعة يف صالة اتلطوع أحيانًا .3

صىل اهلل -بت عند خالِت ميمونة، فقام انلِب 
يصِل من الليل، فقمت عن يساره،  -عليه وسلم

 فأخذ برأيس فأقامِّن عن يمينه
 

Aku pernah bermalam di rumah bibiku, 
Maimūnah, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bangun untuk mengerjakan salat 

malam. Aku pun berdiri di sebelah kiri 
beliau. Maka beliau memegang kepalaku 

lalu menempatkanku di sebelah kanannya. 

 :احلديث .637
ي بني َعبَّاٍس  بيتُّ »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن َعبُد اَللَّ

نَد َخاليَتي َميُمونَة، َفَقام انَلِبَّ  يه صىل اهلل عل-عي
َخذ  -وسلم

َ
ن اللَّيل، َفُقمُت َعن يََساريه، فَأ يَُصيلِّ مي

ينيه َقاَميني عن يَمي
َ
 «.بيَرأيسي فَأ

** 

637. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

berkata, "Aku pernah bermalam di rumah bibiku, 

Maimūnah, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bagun untuk mengerjakan salat malam. Aku pun berdiri 

di sisi kiri beliau. Maka beliau memegang kepalaku lalu 

menempatkanku di sebelah kanannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنهما-خيرب الصحايب اجلليل ابن عباس 
صىل اهلل عليه -ت عند خاتله زوج انلِب أنه با
صىل اهلل -ىلع تهجد انلِب  -بنفسه-؛ يلطلع -وسلم

يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-فلما قام  -عليه وسلم
من الليل، قام ابن عباس معه؛  يلصيل بصالته، وصار 

مأموًما؛ وألن  -صىل اهلل عليه وسلم-عن يسار انلِب 
أموم من اإلمام إذا ايلمني هو األرشف، وهو موقف امل

برأسه،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن واحًدا، أخذ انلِب 
 .فأداره من ورائه، فأقامه عن يمينه

** 

Sahabat yang mulia, Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- 

mengabarkan bahwa ia pernah bermalam di rumah 

bibinya, istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

mengetahui secara langsung tahajud Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bagun untuk mengerjakan salat malam, Ibnu 

Abbas berdiri bersama beliau untuk mengikuti salat 

beliau. Ia berada di sebelah kiri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- sebagai makmum. Oleh karena kanan itu 

lebih mulia dan merupakan tempat makmum di sisi 

imam apabila ia seorang diri, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memegang kepalanya lalu memutarnya dari 

belakang dan menempatkannya di sebelah kanan 

beliau. 
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 .لم يبطل صالة ابن عباس -صىل اهلل عليه وسلم-صحة وقوف املأموم عن يسار اإلمام مع خلو يمينه؛ لكون انلِب  .4

 .األفضل للمأموم أن يقف عن يمني اإلمام إذا اكن واحدا .5

 .اإلمام فاستدار إَل يمينه يأِت من اْللف، كما ورد يف بعض ألفاظ احلديث يف ابلخاري أنَّ املأموم الواحد إذا وقف عن يسار .6

 .أنَّ العمل يف الصالة إذا اكن مرشواع لصحتها، ال يَضها .7

 .صحة مصافة الصِب وحده مع ابلالغ .8

 .، وحرصه ىلع حتصيل العلم وحتقيقه-ريض اهلل عنهما-اجتهاد ابن عباس  .9

 .ن ينوي اإلمام قبل ادلخول يف الصالة أنَّه إمامال يشرتط لصحة اإلمامة، أ .10

 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. تنبيه 2006ه، 1426اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة 

م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 
رناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األ -صىل اهلل عليه وسلم-

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق 1988ه، 1408بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، 1422ابلايق(، الطبعة: األوىل  انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد

 .ه1423حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3528) الرقم املوحد:
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خاِل بن  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث انلِب 
الويلد إَل أهل ايلمن يدعوهم إَل اإلسالم فلم 

بعث  -صىل اهلل عليه وسلم-جييبوه، ثم إن انلِب 
 يلع بن أِب طالب

 

Dari Al-Barrā`, ia berkata, Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- mengutus Khālid bin 
Walīd kepada penduduk Yaman untuk 
menyeru mereka kepada Islam, namun 

mereka tidak menjawab seruan tersebut. 
Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengutus Ali bin Abi Ṭālib dan 
memerintahkannya agar Khalid beserta 
orang-orang yang bersamanya kembali, 

kecuali orang yang ingin ikut bersama Ali -
raḍiyallāhu 'anhu-, maka dipersilahkan 

untuk ikut bersamanya. Al-Barrā` berkata, 
Aku termasuk orang yang ikut bersama Ali 

-raḍiyallāhu 'anhu-. Ketika kami telah 
dekat dari penduduk, mereka pun keluar 

menemui kami, kemudian Ali -raḍiyallāhu 
'anhu- salat mengimami kami dan 

menjadikan kami dalam satu saf, lalu maju 
ke hadapan kami dan membacakan surat 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Kemudian seluruh kabilah Hamdān masuk 
Islam. Lalu Ali -raḍiyallāhu 'anhu- menulis 

surat tentang keislaman mereka kepada 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- membaca surat itu, beliau 
menyungkur sujud kemudian bangkit lalu 

bersabda, "Keselamatan atas Hamdān, 
keselamatan atas Hamdān.” (As-Sunan al-

Kubrā karya al-Baihaqi). 

 :احلديث .638
صىل -قال: بعث انلِب  -ريض اهلل عنه-عن الرباء  

خادل بن الويلد إَل أهل ايلمن  -اهلل عليه وسلم
يبُوُه، ثم إنَّ انلِب  صىل -يَْدُعوُهْم إَل اإلسالم فَلَْم جُيي

بعث يلع بن أيب طالب، وأمره أن  -اهلل عليه وسلم
 خادل ومن اكن معه إال رجل ممن اكن مع خادل َيْقُفَل 

َب مع يلع  ْب  -ريض اهلل عنه-أحب أن ُيَعقِّ فَلْيَُعقِّ
َن  ا َدنَْونَا مي َب َمَعُه، فَلَمَّ ْن َعقَّ مَّ معه قال الرباء فَُكنُْت مي

 -ريض اهلل عنه-القوم خرجوا إيلنا فصىل بنا يلعٌّ 
م بني أ ا واحدا، ثم تقدَّ نَا َصفًّ يدينا، فقرأ عليهم وََصفَّ

ْسلََمْت  -صىل اهلل عليه وسلم-كتاب رسول اهلل 
َ
فَأ

يًعا، فكتب يلع  إَل رسول  -ريض اهلل عنه-َهْمَداُن مَجي
ا قرأ رسول  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  بإسالمهم، فلمَّ

** 

638. Hadis: 

Dari Al-Barrā`, ia berkata, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengutus Khālid bin Walīd kepada penduduk 

Yaman untuk menyeru mereka kepada Islam, namun 

mereka tidak menjawab seruan tersebut. Lalu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengutus Ali bin Abi Ṭālib 

dan memerintahkannya agar Khalid beserta orang-

orang yang bersamanya kembali, kecuali orang yang 

ingin ikut bersama Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, maka 

dipersilahkan untuk ikut bersamanya. Al-Barrā` 

berkata, Aku termasuk orang yang ikut bersama Ali -

raḍiyallāhu 'anhu-. Ketika kami telah dekat dari 

penduduk, mereka pun keluar menemui kami, 

kemudian Ali -raḍiyallāhu 'anhu- salat mengimami kami 

dan menjadikan kami dalam satu saf, lalu maju ke 

hadapan kami dan membacakan surat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kemudian seluruh kabilah 

Hamdān masuk Islam. Lalu Ali -raḍiyallāhu 'anhu- 

menulis surat tentang keislaman mereka kepada 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكر اتلصنيف:
  عوة إَل اهلل < سري ادلاعة وواجباتهمادلعوة واحلسبة < ادل

 .رواه ابليهِق راوي احلديث:

اءي بْني اَعزيٍب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-الرَْبَ
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاَل-َخرَّ : املراد هنا: انَْكبَّ ىلع األرض ساجًدا هلل  •

 :فوائد احلديث
ادتهم األبدية أنَّ من أعظم نعم اهلل تعاَل ىلع عباده املسلمني، هو عّز اإلسالم، وإعالء لكمة اهلل، ونرص دينه؛ فإنَّ حياة املسلمني احلقيقة، وسع .1

 .يف اإلسالم، عزٌّ للمسلمني، وتكثري لسوادهميه يف عز دينهم ونرصته، فإسالُم طوائَف كبريٍة، ودخوهلم 

ىلع هداية اْللق، وإنقاذهم من ظالم الكفر إَل نور اإليمان، فهو يبعث ابلعوث إيلهم؛ يلدعوهم إَل دين  -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انلِب  .2
مع البرشي من انلار، والتسبب يف دخوهلم اجلنة.اثلاِن: هل اهلل تعاَل، ويفرح الفرح العظيم بهدايتهم؛ ألنَّ يف هذا أموًرا كثرية:أواًل: إنقاذ هذا اجل

َي اهلُل بيَك رَُجاًل واحًدا خري  لَك مْن مُحُري انلََّعم". رواه -صىل اهلل عليه وسلم-األجر الكبري يف هدايتهم، ودالتلهم ىلع اْلري، فقد قال  : "ألْن َيْهدي
 .ه، وامتثااًل ألمر ربه، وأداًء لرساتلهاثلالث: إنَّ يف هذا جناًحا دلعوت.[(2942) ابلخاري

بشارة أنَّ سجود الشكر يكون من قيام، أفضل من كونه من قعوٍد؛ لقوهل: "وخرَّ ساجًد"؛ فإنَّ اْلرور ال يكون إالَّ من قيام، وحيتمل أنَّ ال .3
 .جاءته وهو قائم، فحينئٍذ ال يكون يف احلديث ديلل ىلع استحباب سجود الشكر من قيام

 .هذا السجود عند وجود نعم اهلل تعاَل وفضله، وكمال نعمته وجتددها، واهلل أعلم مرشوعية .4

 .سجود الشكر ال تشرتط هل الطهارة إذ ال ديلل ىلع ذلك، وألن سبب السجود قد يأِت فجأة واإلنسان غري متطهر .5

 املراجع:املصادر و

 القادر عبد حممد: حتقيق ،1994 – 1414از، مكة املكرمة ، سنن ابليهِق الكربى، ألمحد بن احلسني بن يلع بن موَس أبو بكر ابليهِق، مكتبة دار ابل
 األحاكم توضيح. 1985 – 1405- اثلانية. ط بريوت، – اإلساليم املكتب األبلاِن، ادلين نارص حممد السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء. عطا

الكتاب َخرَّ ساجدا، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
اَلُم ىلَعَ هَ  ْمَداَن، السالُم ىلع رفع رأسه، فقال: السَّ

 َهْمَداَن.

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ketika 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca surat 

itu, beliau menyungkur sujud kemudian bangkit lalu 

bersabda, "Keselamatan atas Hamdān, keselamatan 

atas Hamdān”. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني احلديث أن انلِب 
 شكراً هلل لكما جاءه أمر يرسه، ومن ذلك خير ساجداً 

حينما أرسله انلِب  -ريض اهلل عنه-ما حدث مع يلع 
إَل ايلمن يلدعوهم بعد أن  -صىل اهلل عليه وسلم-

ريض اهلل -أبوا أن يسلموا ىلع يد خادل بن الويلد 
، فلما داعهم يلع أسلمت همدان لكها فكتب -عنه

فخر ساجداً؛  -مصىل اهلل عليه وسل-بذلك إَل انلِب 
 .-تعاَل-شكراً هلل 

** 

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- senantiasa melakukan sujud sebagai bentuk 

syukur kepada Allah setiap beliau mendapatkan 

sesuatu yang menyenangkannya, di antaranya adalah 

peristiwa yang terjadi dengan Ali -raḍiyallāhu 'anhu- 

ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengutusnya 

ke negeri Yaman untuk menyeru penduduknya kepada 

Islam setelah mereka enggan untuk memeluk Islam 

atas seruan Khālid bin Walīd -raḍiyallāhu 'anhu-. Ketika 

Ali -raḍiyallāhu 'anhu- menyeru mereka, seluruh 

kabilah Hamdān masuk Islam, kemudian ia menulis 

surat tentang keislaman mereka kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melakukan sujud sebagai bentuk 

syukur kepada Allah -Ta’ālā-. 
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ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن 1423، ط. اْلامسة مكة األسدي، مكتبة البسام، الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من
ه، دار ابن اجلوزي. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن 1427، 1صالح الفوزان، ط 

 .م2006 - ـه1427، 1بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط 
   (11246) الرقم املوحد:
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خياًل  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل 
قيب ل جند، فجاءت برجل من بِّن حنيفة يقال هل: 
ثمامة بن أثال، سيد أهل ايلمامة، فربطوه بسارية 

 من سواري املسجد

 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengirim 

pasukan kuda ke arah Najed. Lalu pasukan 
ini datang membawa seorang laki-laki dari 

Bani Hanifah, bernama Tsumamah bin 
Uṡal, pemimpin penduduk Yamamah. 

Mereka mengikatnya di salah satu tiang 
masjid. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- keluar menemuinya, beliau 
bertanya, “Apa yang kau punya wahai 

Tsumamah?” Ia menjawab, “Aku punya 
yang engkau tahu wahai Muhammad. Jika 

engkau membunuh, engkau membunuh 
orang yang punya darah (bangsawan) dan 
jika engkau berbuat baik, engkau berbuat 

baik pada orang yang tahu berterimakasih. 
Jika engkau menginginkan harta, mintalah 

pasti engkau diberi sekehendakmu.” 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

kemudian meninggalkannya. Hingga 
setelah keesokan harinya, beliau bertanya 

lagi, “Apa yang kau punya wahai 
Tsumamah?” Ia menjawab, “Seperti yang 
sudah aku katakan padamu. Jika engkau 
berbuat baik, engkau berbuat baik pada 

orang yang tahu berterima kasih dan jika 
engkau membunuh, engkau membunuh 
orang yang memiliki darah. Jika engkau 

menginginkan harta, mintalah pasti engkau 
diberi sekehendakmu.” Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
meninggalkannya. Hingga di keesokan 

harinya, beliau bertanya lagi, “Apa yang 
kau punya wahai Tsumamah?” Ia 

menjawab, “seperti yang sudah aku 
katakan padamu. Jika engkau berbuat baik, 
engkau berbuat baik pada orang yang tahu 

berterima kasih dan jika engkau 
membunuh, engkau membunuh orang yang 
memiliki darah. Jika engkau menginginkan 

harta, mintalah pasti engkau diberi 
sekehendakmu.” Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, “Lepaskanlah 
Tsumamah!” Lalu ia pergi ke sebuah kebun 

kurma dekat masjid. Ia mandi kemudian 
masuk masjid, lalu mengucapkan, “Aku 

bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak 
disembah selain Allah dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan 

utusanNya. Wahai Muhammad, demi Allah, 
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tak ada di muka bumi ini wajah yang lebih 
aku benci dibanding wajahmu, namun kini 
wajahmu telah menjadi wajah yang paling 
aku cintai diantara seluruh wajah. Demi 
Allah, tak ada satu agama pun yang lebih 
aku benci dibanding agamaMu, namun 

agamamu kini telah menjadi agama yang 
paling aku cintai. Demi Allah, tak ada satu 
negeri pun yang lebih aku benci dibanding 

negerimu, namun kini negerimu telah 
menjadi negeri yang paling aku cintai. 
Pasukan kudamu telah menangkapku 

ketika aku ingin berangkat umrah, apa 
pendapatmu?” Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- kemudian memberinya kabar 
gembira dan menyuruhnya untuk 

menunaikan umrah. Ketika ia tiba di 
Makkah, seseorang berkata kepadanya, 

“Apakah engkau telah berpindah agama?” 
Ia menjawab, “Tidak". Tapi aku telah 

masuk Islam bersama Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Sungguh demi 

Allah. Tidak akan datang pada kalian 
satupun butir gandum sebelum Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengizinkannya.” Ṣahih Muslim. 

 :احلديث .639
، قال: بعث رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

خيال قيَبَل جَنٍْد، فجاءت برجل  -صىل اهلل عليه وسلم-
ْهلي 

َ
ثَاٍل، َسيُِّد أ

ُ
من بين َحنييفة ُيَقاُل هَلُ: ُثَماَمُة ْبُن أ

ْن َسَواريي املسجد، فخرج  َيٍة مي يَساري ، فََرَبُطوُه ب ايلََماَمةي
َماَذا »، فقال: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  إيله رسول

نَْدك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا حممد خري، إيْن َتْقتُْل « عي
ْم ىلَعَ َشاكير، وإن كنت تريد  ْم ُتنْعي َتْقتُل َذا َدٍم، َوإيْن ُتنْعي

َكُه رسول اهلل  ئَْت، َفرَتَ نُْه َما شي صىل -املال فََسْل ُتْعَط مي
ما عندك »ن بعد الغد، فقال: حىت اك -اهلل عليه وسلم

قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم ىلع شاكر، « يا ثمامة؟
وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال فسل تعط 

صىل اهلل عليه -منه ما شئت، فرتكه رسول اهلل 
ماذا عندك يا »حىت اكن من الغد، فقال:  -وسلم

 فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم ىلع« ثمامة؟
شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال 

** 

639. Hadis: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengirim pasukan kuda ke arah 

Najed. Lalu pasukan ini datang membawa seorang laki-

laki dari Bani Hanifah, bernama Tsumamah bin Uṡal, 

pemimpin penduduk Yamamah. Mereka mengikatnya 

di salah satu tiang masjid. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- keluar menemuinya, beliau bertanya, “Apa 

yang kau punya wahai Tsumamah?” Ia menjawab, 

“Aku punya yang engkau tahu wahai Muhammad. Jika 

engkau membunuh, engkau membunuh orang yang 

punya darah (bangsawan) dan jika engkau berbuat 

baik, engkau berbuat baik pada orang yang tahu 

berterimakasih. Jika engkau menginginkan harta, 

mintalah pasti engkau diberi sekehendakmu.” 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kemudian 

meninggalkannya. Hingga setelah keesokan harinya, 

beliau bertanya lagi, “Apa yang kau punya wahai 

Tsumamah?” Ia menjawab, “Seperti yang sudah aku 

katakan padamu. Jika engkau berbuat baik, engkau 

berbuat baik pada orang yang tahu berterima kasih dan 

jika engkau membunuh, engkau membunuh orang 

yang memiliki darah. Jika engkau menginginkan harta, 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل -فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول اهلل 
ْطليُقوا ثمامة»: -عليه وسلم

َ
يٍب «أ ري

، فَاْنَطلََق إيََل َْنٍْل قَ
، فاغتسل، ثم دخل املسجد، فقال: أشهد  دي َن الَمْسجي مي

يا  أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل،
ْن  ْبَغَض إيَِلَّ مي

َ
رْضي وَْجه  أ

َ
حممد، واهلل، َما اَكَن ىلَعَ اأْل

 ، َحبَّ الْوُُجوهي لُكَِّها إيَِلَّ
َ
ْصَبَح وَْجُهَك أ

َ
َك، َفَقْد أ وَْجهي

ينَك، فأصبح  ن دي ين أبَغَض إِلَّ مي ن دي واهلل، ما اكن مي
، واهلل، ما اكن من بدل  ين لُكِّه إِلَّ دينُك أحبَّ ادلِّ

ض إِل من بدلك، فأصبح بدُلك أحبَّ ابلالد لكها أبغ
يد العمرة فَماَذا تََرى؟  ري

ُ
، وإنَّ َخيلَك أَخَذتيني وأنا أ إِلَّ

ه رسول اهلل  وأمره أن  -صىل اهلل عليه وسلم-فبرشَّ
ة قال هل قائل: أَصبَوْت، فقال: ال،  م مكَّ ا قدي ر، فلمَّ َيْعتَمي

- عليه وسلمصىل اهلل-ولكينَّ أْسلَمت مع رسول اهلل 
ن ايلمامة حبة حنطة حىتَّ  ، وال واهلل، ال يأتييكم مي

َذَن فيها رسول اهلل 
ْ
 .-صىل اهلل عليه وسلم-يأ

mintalah pasti engkau diberi sekehendakmu.” Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

meninggalkannya. Hingga di keesokan harinya, beliau 

bertanya lagi, “Apa yang kau punya wahai 

Tsumamah?” Ia menjawab, “seperti yang sudah aku 

katakan padamu. Jika engkau berbuat baik, engkau 

berbuat baik pada orang yang tahu berterima kasih dan 

jika engkau membunuh, engkau membunuh orang 

yang memiliki darah. Jika engkau menginginkan harta, 

mintalah pasti engkau diberi sekehendakmu.” 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Lepaskanlah Tsumamah!” Lalu ia pergi ke sebuah 

kebun kurma dekat masjid. Ia mandi kemudian masuk 

masjid, lalu mengucapkan, “Aku bersaksi bahwa tidak 

ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan 

utusanNya. Wahai Muhammad, demi Allah, tak ada di 

muka bumi ini wajah yang lebih aku benci dibanding 

wajahmu, namun kini wajahmu telah menjadi wajah 

yang paling aku cintai diantara seluruh wajah. Demi 

Allah, tak ada satu agama pun yang lebih aku benci 

dibanding agamaMu, namun agamamu kini telah 

menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tak 

ada satu negeri pun yang lebih aku benci dibanding 

negerimu, namun kini negerimu telah menjadi negeri 

yang paling aku cintai. Pasukan kudamu telah 

menangkapku ketika aku ingin berangkat umrah, apa 

pendapatmu?” Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

kemudian memberinya kabar gembira dan 

menyuruhnya untuk menunaikan umrah. Ketika ia tiba 

di Makkah, seseorang berkata kepadanya, “Apakah 

engkau telah berpindah agama?” Ia menjawab, 

“Tidak". Tapi aku telah masuk Islam bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Sungguh demi 

Allah. Tidak akan datang pada kalian satupun butir 

gandum sebelum Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengizinkannya.” Ṣahih Muslim. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: أن انلِب 
قد أرسل فرساناً إَل جند بقيادة حممد بن مسلمة يف 
العارش من حمرم سنة ست من اهلجرة؛ يلقاتلوا أحياء 
بين بكر اذلين منهم بنو حنيفة، فأاغروا عليهم، 
وهزموهم، وأرسوا ثمامة بن أثال وأتوا به إَل املدينة، 
وربطوه إَل سارية من سواري املسجد انلبوي، فقال 

** 

Maksud hadis: Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengirim pasukan kuda ke Najed di bawah pimpinan 

Muhammad bin Maslamah pada tanggal 10 Muharram 

tahun 6 H, untuk memerangi anak-anak kabilah Bani 

Bakr yang termasuk di dalamnya Bani Hanifah. Mereka 

melancarkan serangan dan berhasil mengalahkan 

musuh, lalu mereka menawan Tsumamah bin Uṡal dan 

membawanya ke Madinah. Mereka lalu mengikat 

Tsumamah di salah satu tiang Masjid Nabawi. 
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: "ما عندك" أي: ماذا -صىل اهلل عليه وسلم-هل انلِب 
تظن أِن فاعل بك، "قال: عندي خري" أي ال أظن بك، 
وال أؤمل منك إال اْلري، مهما فعلت مِع. قول 
ثمامة: "إن تقتل تقتل ذا دم" أي: إن تقتلين فهناك من 

د يف قويم، وقيل: معناه إن تقتلين يأخذ باثلأر ألِن سي
فذلك عدل منك، ولم تعاملين إالَّ بما أستحق؛ ألِن 
مطلوب بدم، فإن قتلتين قتلتين قصاصاً، ولم تظلمين 
ْم تنعم ىلع شاكر" أي: وإن حتسن  أبداً  وأما "وإن ُتنْعي
إِلَّ بالعفو عين، فالعفو من شيم الكرام، ولن يضيع 

ىلع كريم حيفظ معروفك عندي؛ ألنك أنعمت 
-اجلميل، وال ينىس املعروف أبداً. ويف قول ثمامة 

: "وإن كنت تريد املال" يعين وإن -ريض اهلل عنه
كنت تريد أن افتدي نفِّس باملال "فسل منه ما 
شئت" ولك ما طلبت. وبعد هذه املحاورة ما اكن من 

إال أن "تركه حىت اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك" من الغد، قال هل

يعين فرتكه مربوطاً إَل السارية حىت اكن ايلوم اثلاِن 
فأاعد عليه سؤاهل األّول، وأجابه ثمامة بنفس اجلواب 

صىل -األّول، ثم تركه ايلوم اثلالث، وأاعد عليه انلِب 
السؤال، وأجابه ثمامة باجلواب  -اهلل عليه وسلم

عليه -اثلالث، أمر انلِب  نفسه، فلما اكن ايلوم
وه من  -الصالة والسالم فقال: "أطلقوا ثمامة" أي فكُّ

رباطه. فما اكن من ثمامة إَل أن "انطلق إَل ْنل 
قريب من املسجد" أي فذهب إَل ماء قريب من 
املسجد "فاغتسل ثم دخل املسجد فقال: أشهد أن ال 
، إيهل إيالَّ اهلل" أي وأعلن إسالمه ونطق بالشهادتني

وهذه رواية الصحيحني: أن ثمامة اغتسل من تلقاء 
. ثم -صىل اهلل عليه وسلم-نفسه وليس بأمر انلِب 

-عن شعوره حنو انلِب  -ريض اهلل عنه-عرّب ثمامة 
، وحنو دينه احلنيف، وحنو بدله -صىل اهلل عليه وسلم

: ما اكن -ريض اهلل عنه-احلبيب املدينة انلبوية، فقال 
ثل وجهك فقد أصبح وجهك ملا هناك وجه أكرهه م

، حيث حتول ابلغض  أسلمت أحب الوجوه إِلَّ
والكراهية إَل حمبة شديدة ال تعدهلا أي حمبة أخرى.  
"واهلل ما اكن من دين أبغض إِلَّ من دينك، فأصبح 

kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya 

kepadanya: “Apa yang ada padamu?” Maksud beliau: 

menurut dugaanmu apa yang akan aku lakukan 

padamu? Ia menjawab, “Aku dalam keadaan baik.” 

Maksudnya, aku tidak mendugamu dan tidak 

mengharapkan darimu selain kebaikan, apa pun yang 

engkau lakukan padaku. Ucapan Ṡumamah, “Jika 

engkau membunuh, engkau membunuh orang yang 

punya darah.” Artinya, jika engkau membunuhku akan 

ada orang yang membalas dendam karena aku 

pemuka kaumku. Dikatakan pula maksudnya, jika 

engkau membunuhku maka itu adalah suatu keadilan 

dan engkau tidak memperlakukanku kecuali dengan 

apa yang berhak aku terima, karena aku memang 

dituntut membayar darah. Jika engkau membunuhku 

maka engkau membunuhku karena qiṣaṣ, dan engkau 

sama sekali tidak zalim padaku. adapaun 

perkataannya “jika engkau memberi maaf, engkau 

memberi maaf orang yang tahu berterimakasih”. 

Artinya jika engkau berbuat baik padaku dengan 

memaafkanku maka pemberian maaf itu termasuk 

kriteria orang-orang mulia dan kebaikanmu ini tak akan 

sia-sia begitu saja. Karena engkau telah memberi maaf 

kepada orang mulia yang selalu menjaga jasa baik dan 

tidak melupakan kebaikan selamanya. Sedang ucapan 

Ṡumamah -raḍiyallāhu 'anhu-, “Dan jika engkau 

menginginkan harta”, maksudnya jika engkau ingin aku 

menebus diriku dengan harta “mintalah berapa pun 

sekehendakmu” dan pasti engkau memperoleh apa 

yang engkau minta. Setelah percakapan ini, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- hanya meninggalkannya. 

Hingga keesokan harinya, beliau berkata kepadanya, 

“Apa yang kau punya wahai Ṡumamah?” Maksudnya, 

beliau meninggalkannya dalam keadaan terikat di tiang 

itu hingga tiba hari kedua, di mana beliau kembali 

mengajukan pertanyaan pertama padanya. Dan 

Ṡumamah memberikan jawaban yang sama. 

Kemudian beliau meninggalkannya hingga hari ketiga. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kembali mengulangi 

pertanyaan pertama dan Ṡumamah tetap memberikan 

jawaban yang sama pula. Di hari ketiga ini, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberikan perintah, 

beliau bersabda, “Lepaskan Ṡumamah!” Yakni, 

lepaskan ia dari ikatan! Ṡumamah pun segera “pergi ke 

sebuah kebun kurma dekat masjid”, yakni ia pergi 

menuju tempat air dekat masjid. “Ia mandi kemudian 

masuk masjid, lalu mengatakan, “Aku bersaksi bahwa 

tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah”, 

maksudnya, ia menyatakan keislamannya dan 

mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini riwayat 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

" وهكذا اعطفة اإليمان حني  دينك أحب ادلين إِلَّ
ختالط بشاشته القلوب.  "واهلل ما اكن من بدل أبغض 
"؛ ألن  إِلَّ من بدلك، فأصبح بدلك أحب ابلالد إِلَّ
حمبيت لك دفعتين إَل مزيد احلب بلالدك. ثم قال: 
"وإن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة، فماذا ترى" أي 
فهل تأذن ِل يف العمرة "فبرشه" بغفران ذنوبه لكها، 
وخبريي ادلنيا واآلخرة" وأمره أن يعتمر، فلما قدم 

: صبوت "أي خرجت من دين إَل مكة قال هل قائل
دين" قال: ال واهلل، ولكين أسلمت مع حممد رسول 
اهلل "أي ولكين تركت ادلين ابلاطَل ودخلت يف دين 
احلق" وال واهلل ال يأتيكم من ايلمامة حبة حنطة 
حىت يأذن بها رسول اهلل "أي: حىت يأذن رسول اهلل يف 

ريف إرساهلا إيلكم، فانرصف إَل ايلمامة، واكنت 
مكة، فمنع احلنطة عنهم حىت جهدت قريش، وكتبوا 

يسألونه  -صىل اهلل عليه وسلم-إَل رسول اهلل 
صىل اهلل -بأرحامهم أن يكتب إَل ثمامة، ففعل 

 .-عليه وسلم

Bukhari dan Muslim, bahwa Ṡumamah mandi dengan 

inisiatif sendiri, bukan karena perintah Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Kemudian Ṡumamah -raḍiyallāhu 

'anhu-mengungkapkan perasaannya terhadap Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, agama beliau yang lurus 

dan negeri tercinta beliau, Madinah Nabawiyah. Ia -

raḍiyallāhu 'anhu-mengatakan, “Dahulu tidak ada 

wajah yang aku benci sebesar kebencianku pada 

wajahmu, namun ketika aku telah masuk Islam 

wajahmu telah berubah menjadi wajah yang paling aku 

cintai. Kerena kebencian dan ketidaksukaan telah 

berubah menjadi cinta besar yang tak tertandingi cinta 

yang lain. “Demi Allah, dahulu tidak ada satu 

agamapun yang lebih aku benci dibanding agamaMu, 

namun agamamu kini telah menjadi agama yang paling 

aku cintai”. Demikianlah perasaan iman ketika telah 

bercampur dengan relung hati. “Demi Allah, dahulu 

tidak ada satu negeri yang lebih aku benci dibanding 

negerimu, namun negerimu kini telah menjadi negeri 

yang paling aku cintai.” Karena cintaku padamu 

mendorongku untuk lebih mencintai negerimu. 

Kemudian ia mengatakan, “Pasukan kudamu telah 

menangkapku ketika aku ingin umrah, apa 

pendapatmu?” Artinya, apakah engkau mengizinkanku 

melaksanakan umrah? “Lalu beliau memberinya kabar 

gembira” berupa pengampunan terhadap semua dosa-

dosanya dan kebaikan di dunia serta akhirat. “dan 

menyuruhnya untuk menunaikan umrah. Ketika ia tiba 

di Mekkah, seseorang berkata padanya, “Apakah 

engkau telah berpindah agama?” yakni, engkau telah 

keluar dari satu agama untuk masuk agama lain. “Ia 

menjawab, “Tidak. Tapi aku masuk Islam bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.” Yakni, tapi 

aku meninggalkan agama batil dan masuk ke dalam 

agama yang benar. “Sungguh, demi Allah. Tidak akan 

datang pada kalian satu pun butir gandum sebelum 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengizinkannya.” Artinya, sampai Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengizinkan untuk 

mengirimkannya pada kalian. Lalu Ṡumamah pergi ke 

Yamamah yang merupakan satu kampung di Mekkah. 

Ia mencegah gandum dikirim pada mereka, hingga 

suku Quraisy kesulitan dan mereka menulis surat pada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

memohon dengan nama hubungan kerabat agar beliau 

menulis surat pada Ṡumamah. Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun melakukannya. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام من أدلة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خياًل : املراد باْليل: راكبوها من الفرسان •

 .طوانةسارية : السارية مفرد، واجلمع: سواري، ويه األس •

 :فوائد احلديث
 .جواز ربط األسري يف املسجد، وإن اكن اكفًرا .1

جواز دخول املرشكني والكتابيني املسجد للحاجة؛ كأعمال تتعلق باملسجد هم أقدر من غريهم عليها، وحنو ذلك، فقد اكن الكفار يدخلون  .2
 .عليه مسجده، ويطيلون اجللوس

َد احْلََراَم ...{ ]اتلوبة: قال الشيخ صديق حسن يف تفسري قوهل تعاَل: }فاََل َيْقَرُبو .3 [: عدم قربانهم احلرم متفرع عن جناستهم، وإنما نهوا 28ا الَْمْسجي
باملسجد عن االقرتاب للمبالغة يف املنع من دخول احلرم، ونيه املرشكني أن يقربوا احلرم، راجع إَل نيه املسلمني عن تمكينهم من ذلك، واملراد 

 .احلرام: مجيع احلرم

 .منَّ ىلع ثمامة -صىل اهلل عليه وسلم-أن يمن ىلع األسري بغري فداء؛ ألن الرسول جيوز لإلمام  .4

 املراجع:املصادر و

 إسماعيل بن حممد اهلل عبد أليب ابلخاري، صحيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد 1422ر طوق انلجاة، الطبعة األوىل دا: انلارش - انلارص نارص بن زهري حممد حتقيق, ابلخاري

ه. فتح ذي اجلالل واإلكرابم رشح بلوغ املرام، تأيلف حممد بن صالح العثيمني، املكتبة 1423الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اْلامسة 
نار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري، حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، ه. م1427، 1اإلسالمية للنرش واتلوزيع، مرص، ط

 .ه 1410مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف ، ط 
   (10888) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ُكم  ُكم، تُكتب آثاُرُكم، ديار  بِّن سلمة، دييار 
 Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggal  تُكتب آثاُرُكم

kalian, langkah-langkah kalian dicatat! 

 :احلديث .640
قال: أراد بنو سلمة أن  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ينتقلوا للسكن قرب املسجد فبلغ ذلك رسول اهلل 
إنه قد بلغين »فقال هلم:  -هلل عليه وسلمصىل ا-

فقالوا: « أنكم تُريدون أن تنتقلوا ُقرب املسجد؟
بيَني َسليَمة، »نعم، يا رسول اهلل قد أردنا ذلك، فقال: 

ياَرُكم، تُكتب آثاُرُكم، دياَرُكم تُكتب آثارُكم «.   دي
 «.إن بكلِّ َخْطَوة درجة»ويف رواية: 

** 

640. Hadis: 

Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Bani Salimah 

ingin pindah ke dekat masjid lantas hal itu sampai 

kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Beliau 

bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya aku 

mendengar berita bahwa kalian ingin pindah ke dekat 

masjid?" Para sahabat berkata, "Ya, wahai Rasulullah, 

kami menginginkan itu." Beliau bersabda, "Bani 

Salimah, tetaplah di tempat tinggal kalian, langkah-

langkah kalian dicatat! Tetaplah di tempat tinggal 

kalian. Langkah-langkah kalian dicatat!" 

"Sesungguhnya setiap langkah itu bernilai satu 

derajat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

معىن هذا احلديث: أن بين سلمة أرادوا أن ينتقلوا 
إَل أماكن تقرب  -ابلعيدة من املسجد-من ديارهم 

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-من املسجد، فكريه انلِب 
عليه -تُعرَّى املدينة، كما يف رواية ابلخاري، ورغبته 

ر يلعظم منظر املسلمني يف  -الصالة والسالم أن تُعمَّ
واملرشكني عند توسعها. ثم سأهلم، أعني املنافقني 

قال: )إنه قد بلغين أنكم تريدون أن تنقلوا قرب 
املسجد( قالوا: نعم يا رسول اهلل قد أردنا ذلك، فقال 

: )دياركم تكتب -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
آثاركم(، قاهلا مرتني، وبني هلم أن هلم بكل خطوة 

 - عنهريض اهلل-حسنة أو درجة. وعن أيب هريرة 
موقوفا عليه: "إن أعظمكم أجًرا أبعدكم داًرا، 
يَم يا أبا هريرة ؟ قال: "من أجل كرثة اْلطا" رواه  قيل: ل

(. فلكما َبُعد املزنل عن 33مالك يف "املوطأ" برقم )
املسجد، اكن يف ذلك زيادة فضل يف ادلرجات واحلط 
من السيئات. وإنما يتحقق هذا الفضل: إذا توضأ يف 

سبغ الوضوء، ومىش ولم يركب، سواء اكن ذلك بيته وأ
قليال، يعين سواء اكنت اْلطوات قليلة، أم كثرية، 
فإنه يكتب هل بكل خطوة شيئان: يرفع بها درجة، 
وحيط عنه بها خطيئة. فعن رجل من أصحاب انلِب 

** 

Makna hadits: sesungguhnya Bani Salimah ingin 

pindah dari tempat tinggal mereka yang jauh dari 

masjid ke tempat yang dekat dengan masjid. Ternyata 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak 

suka Madinah dikosongkan. Sebagaimana dalam 

riwayat Al-Bukhari. Beliau berkeinginan agar Madinah 

dimakmurkan supaya wibawa kaum muslimin menjadi 

besar di pandangan orang-orang munafikin dan 

musyrikin ketika Madinah diperluas. Selanjutnya beliau 

bertanya kepada mereka, ("Sesungguhnya aku 

mendengar berita bahwa kalian ingin pindah ke dekat 

masjid?") Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, 

kami menginginkan itu." Beliau bersabda, ("Tetaplah di 

tempat tinggal kalian, langkah-langkah kalian dicatat). 

Beliau mengucapkannya dua kali dan menjelaskan 

kepada mereka bahwa setiap langkah mereka bernilai 

satu kebaikan atau derajat. Dari Abu Hurairah 

Radhiyallahu 'Anhu secara mauquf kepadanya, 

"Sesungguhnya yang paling besar pahalanya diantara 

kalian adalah orang yang paling jauh rumahnya." Abu 

Hurairah ditanya, "Kenapa begitu wahai Abu 

Hurairah?" Ia menjawab, "Karena banyaknya langkah." 

HR. Malik dalam al-Muwatha', no 33. Setiap yang 

rumahnya jauh dari masjid maka hal itu menjadi 

tambahan keutamaan dalam sekian derajat dan 

gugurnya kesalahan-kesalahan. Keutamaan ini dapat 

terwujud jika seseorang berwudhu' di rumahnya dan 

menyempurnakan wudhu'nya, lalu berjalan tanpa 
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مرفواع: "إذا توضأ أحدكم  -صىل اهلل عليه وسلم-
فع قدمه فأحسن الوضوء ثم خرج إَل الصالة، لم ير

هل حسنة، ولم يضع  -عز وجل-ايلمىن إال كتب اهلل 
عنه سيئة،  -عز وجل-قدمه اليرسى إال حط اهلل 

(، 563فليقرب أحدكم أو يلبعد( رواه أبو داود )
( 3/97وصححه الشيخ األبلاِن يف صحيح أيب داود )

صىل اهلل -(. وعن ابن عباس، أن انلِب 572برقم )
الليلة يف  -عز وجل- قال: "أتاِن ريب -عليه وسلم

فقال: يا حممد،  -أحسبه يعين يف انلوم-أحسن صورة 
هل تدري فيم خيتصم املأل األىلع؟ قال: قلت: نعم، 
خيتصمون يف الكفارات وادلرجات، قال: وما 
الكفارات وادلرجات؟ قال: املكث يف املساجد بعد 
الصلوات، وامليش ىلع األقدام إَل اجلمااعت، وإبالغ 

(، وصححه 3484 املاكره.( رواه أمحد برقم )الوضوء يف
الشيخ األبلاِن يف "صحيح اجلامع الصغري وزيادته" 

(. فدل ذلك ىلع أن نَيل ادلرجات إنما يتحقق 1/72)
ـ احتساب 2ـ اذلهاب إَل املسجد ىلع طهارة. 1بأمور: 

األجر؛ حلديث: )إنما األعمال بانليات وإنما للك 
أن خيرج من بيته ال  ـ3امرئ ما نوى( متفق عليه. 

ـ امليش ىلع األقدام 4خيرج إال لقصد املسجد.   
 .وعدم الركوب، إال من عذر

menunggang kendaraan, baik sedikit langkah-

langkahnya atau banyak. Sungguh setiap langkahnya 

ditulis untuknya dua hal: Langkah itu mengangkat 

derajatnya dan menggugurkan dosa-dosanya. Dari 

seorang sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam meriwayatkan secara marfu', "Jika seorang 

diantara kalian berwudhu' lalu memperbagus 

wudhu'nya kemudian keluar untuk shalat, tidaklah ia 

mengangkat kaki kanannya melainkan Allah mencatat 

untuknya satu kebaikan, dan tidaklah ia meletakkan 

kaki kirinya melainkan Allah 'Azza wa Jalla 

menggugurkan satu kesalahan darinya. Karena itu, 

hendaknya seseorang dari kalian mendekat atau 

menjauh." HR. Abu Dawud (563). Syaikh Al-Albani 

menshahihkannya dalam Shahih Abi Dawud, Al-Umm, 

(3/97), no ( 572). Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Tuhanku 'Azza wa Jalla mendatangiku pada malam 

hari dalam wujud paling baik - aku kira hal ini saat tidur 

- lalu berfirman, "Wahai Muhammad, tahukah kamu 

apa yang diperselisihkan oleh Al-Mala'ul A'la?" Nabi 

menjawab, "Ya, mereka berselisih dalam hal-hal yang 

menghapus dosa dan derajat." Allah bertanya, "Apakah 

hal-hal yang menghapus dosa dan derajat?" Nabi 

bersabda, "Tinggal di masjid setelah shalat, berjalan 

kaki menuju shalat berjama'ah, menyempurnakan 

wudhu' pada bagian-bagian yang tidak disukai." HR. 

Ahmad, no (3484) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani dalam Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir dan 

tambahannya, (1/72). Ini menunjukkan bahwa meraih 

derajat hanya dapat terwujud dengan beberapa hal: 1. 

Berangkat ke masjid dalam keadaan suci. 2. 

Mengharapkan pahala, berdasarkan hadits, 

"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat dan 

setiap orang akan mendapatkan apa yang 

diniatkannya." 3. Keluar dari rumahnya hanya untuk 

tujuan ke masjid. 4. Berjalan kaki dan tidak 

berkendaraan kecuali karena udzur. Jika orang ini 

memiliki udzur maka tidak ada masalah bila ia datang 

dengan mobil dan langkah mobil adalah perputaran 

rodanya. Jika rodanya berputar satu kali maka itulah 

satu langkah karena ketika berputar maka roda yang 

menyentuh tanah naik lalu berputar hingga kembali lagi 

turun ke tanah. Ini seperti mengangkat kaki dari tanah 

dan meletakkannya untuk kedua kalinya. Jika orang 

memiliki udzur maka tidak ada masalah baginya datang 

dengan mobil. Termasuk pula keutamaan berjalan 

menuju masjid bahwa Allah mencatat langkah-langkah 

manusia setiap kali pergi dan kembali. 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحاكمها اتلصنيف:
  لصالة < أحاكم املساجدالفقه وأصوهل < فقه العبادات < ا

 .رواه مسلم، ورواه بمعناه من حديث أنس: ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .دياركم : أي: الزموا دياركم وابقوا فيها •

 .آثاركم : خطاكم إَل املسجد لشهود اجلمعة واجلماعة •

 .اْلطوة : بضم اْلاء: ما بني القدمني. وبفتحها: املرة من اْلطوات •

 .درجة : مزنلة •

 :فوائد احلديث
 .ذا اجلهد أو ختفيفهأن األجر ىلع قدر ما يبذهل امللكف من جهد حيتاج إيله العمل دون أن يتلكف زيادة ه .1

 .احلث ىلع صالة اجلماعة يف املسجد ولو اكن يسكن بعيدا عنه .2

 .فضيلة اذلهاب إَل املسجد والرجوع منه ماشيا .3

 . يف احلديث : إشعار ؛ بأن هذا اجلزاء للماَش ال للراكب إال أن يكون معذورا .4

 .ال بعد أن تأكد منهماتلثبت يف انلقل، فإن انلِب صىل اهلل عليه وسلم لم خيربهم باألمر إ .5

 .حسن طريقة انلِب صىل اهلل عليه وسلم يف طرح سؤاهل بلين سلمة .6

 . بيان أن اجلَنَّة درجات ومنازل .7

 .يف املحافظة ىلع حدود املدينة أن تعرى من أهلها -صىل اهلل عليه وسلم-رغبة انلِب  .8

بَهم بابلعد عن املسجد ؛ ألجل أال تضيق املدينة بأهلها  تقديم املصلحة العامة ىلع املصلحة اْلاصة ، فإن انلِب صىل اهلل عليه .9 وسلم رغَّ
 .وألجل أن يَعظم منظرها يف أعني املنافقني واملرشكني عند توسعها

 املراجع:املصادر و

عيد ه. بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن 1430كنوز رياض الصاحلني، أ. د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل، 
مصطىف سعيد  اهلالِل، دار ابن اجلوزي، الكتاب غري نازل يف الشاملة ومحلته من املكتبة الوقفية، ولم أجد بيانات غري ما ذكرنا.  نزهة املتقني، د.

م.                                    1977 - ـه1397اْلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجِب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل،  
ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: 1426رشح رياض الصاحلني، الشيخ: حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن للنرش، طبع اعم 

صحيح ابلخاري، حممد بن اسماعيل ابلخاري، دار طوق م.  2007 - ـه1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 
ه. صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء 1422انلجاة، الطبعة األوىل، 

ابلايق بن يوسف الزرقاِن، حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، انلارش:  بريوت. رشح الزرقاِن ىلع موطأ اإلمام مالك، املؤلف: حممد بن عبد -الرتاث العريب 
م. موطأ اإلمام مالك، املؤلف: مالك بن أنس بن مالك األصبيح، صححه ورقمه وخرج 2003 - ـه1424القاهرة، الطبعة: األوىل،  -مكتبة اثلقافة ادلينية 

م. سنن أيب داود، املؤلف: أبو 1985 - ـه1406بلنان، اعم النرش:  -لرتاث العريب، بريوت أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء ا
األم، املؤلف:  -بريوت. صحيح أيب داود  -داود سليمان بن األشعث األزدي، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 

م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو 2002 - ـه1423غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة األوىل،  حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: مؤسسة
اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش:  -عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباِن، املحقق: شعيب األرناؤوط 

 .م2001 - ـه1421وىل، مؤسسة الرسالة، الطبعة األ
   (3713) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

بينما انلاس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم 
قد  -صىل اهلل عليه وسلم-آت، فقال: إن انلِب 

أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل 
 القبلة، فاستقبلوها

 

Manakala orang-orang berada di Qubā` 
dalam salat subuh tiba-tiba seseorang 

datang, lalu ia berkata, "Sesungguhnya 
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 
diturunkan pada beliau suatu ayat Al-

Qur`an di malam ini, dan beliau 
diperintahkan menghadap Kiblat, maka 
menghadaplah kalian ke arah Kiblat"! 

 :احلديث .641
بَيَنَما »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

بحي إيْذ َجاَءُهم آٍت، فقال: إينَّ انلَّاس بيُقبَاء يف  َصاَلة الصُّ
 َّ نزيل عليه اللَّيلّة  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِبي

ُ
قد أ

بْلَة، َفاْستَْقبيلُوَها، واكنت  َر أن يَسَتقبيل القي مي
ُ
قرآن، وقد أ

عبَة ام، َفاْستََداُروا إيَل الكَّ  «.وُُجوُهُهم إَل الَشّ

** 

641. Hadis: 

Manakala orang-orang berada di Qubā` dalam salat 

subuh tiba-tiba seseorang datang, lalu ia berkata, 

"Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

diturunkan pada beliau suatu ayat Al-Qur`an di malam 

ini, dan beliau diperintahkan menghadap Kiblat, maka 

menghadaplah kalian ke arah Kiblat!" Ketika itu wajah 

mereka menghadap ke arah Syam, lalu mereka 

bergerak memutar ke arah Ka'bah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خرج أحد الصحابة إَل مسجد قباء بظاهر املدينة، 
زالوا يصلون فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة، وال 

إَل القبلة األوىل، فأخربهم برصف القبلة إَل الكعبة، 
نزل عليه قرآن  -صىل اهلل عليه وسلم-وأنَّ انلِب 

ُ
قد أ

َك -يف ذلك  يشري إَل قوهل تعاَل:} َقْد نََرى َتَقلَُّب وَْجهي
َنََّك قيبْلًَة تَرَْضاَها فََولِّ وَْجَهَك َشْطَر  َماءي فَلَنَُويلِّ يفي السَّ

 ْ ُّوا وُُجوَهُكْم ال دي احْلََرامي وََحيُْث َما ُكنْتُْم فََول َمْسجي
ْن  نَُّه احْلَقُّ مي

َ
َتاَب يَلَْعلَُموَن أ وتُوا الْكي

ُ
يَن أ ي َشْطَرُه َوإينَّ اذلَّ

ا َيْعَملُوَن{، ]ابلقرة:  ُ بيَغافيٍل َعمَّ ْم َوَما اَللَّ [ وأنه 144َربِّهي
فمن فقههم استقبل الكعبة،  -صىل اهلل عليه وسلم-

ورسعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت 
إَل قبلتهم اثلانية، الكعبة  -قبلتهم األوىل-املقدس 
 .املرشفة

** 

Seorang sahabat pergi ke Masjid Qubā` (yang saat itu) 

terletak di luar Madinah. Ia mendapati jamaah masjid 

ini belum mendapatkan berita perubahan kiblat (salat), 

dan mereka masih salat menghadap ke arah kiblat 

pertama. Lantas ia memberitahu mereka tentang 

pengalihan kiblat ke arah Ka'bah, dan bahwa telah 

diturunkan ayat Al-Qur`an pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tentang masalah ini. -Maksudnya adalah 

firman Allah, "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu 

menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan 

memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. 

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di 

mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke 

arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan 

Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang 

mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu 

adalah benar dari Rabb-nya; dan Allah sekali-kali tidak 

lengah terhadap apa yang mereka kerjakan." (QS. Al-

Baqarah:144) Serta memberitahu bahwa Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah menghadap ke arah 

Ka'bah (dalam salat). Maka lantaran kedalaman ilmu 

serta tepat dan benarnya pemahaman mereka, mereka 

pun memutar diri dari arah Bait al-Maqdis -kiblat 

pertama mereka- ke kiblat kedua mereka, yaitu Ka'bah 

al-Musyarrafah (yang dimuliakan). 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

306 
 

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .آت : وهو رجل من بين سلمة •

َل َعلَيْهي : أنزل اهلل عليه، واكن ذلك بعد صالة الظهر مبارشة، يف انلصف من شهر رجب، يف السنة اثلانية من اهلجرة • نْزي
ُ
 .أ

 لم يعلم بزنول اآلية إال يف الليل فظنَّ أنَّها نزلت يلال، كما حيتمل أنه أراد بها ايلوم اذلي قبلها فأطلق الليلة اللَّيْلََة : حيتمل أنَّ هذا الُمخربي  •
 .عليه

َنََّك قيبْلًَة تَرَْضاَها فََولِّ وَْجَهَك شَ  • َماءي فَلَنَُويلِّ َك يفي السَّ ُّوا وُُجوَهُكْم ْطَر الَْمسْ قرآن : هو قوهل تعاَل: قَْد نََرى َتَقلَُّب وَْجهي دي احْلََرامي وََحيُْث َما ُكنْتُْم فََول جي
ا يَ  ُ بيَغافيٍل َعمَّ ْم َوَما اَللَّ ْن َربِّهي نَُّه احْلَقُّ مي

َ
تَاَب يَلَْعلَُموَن أ وتُوا الْكي

ُ
يَن أ ي  .[144ْعَملُوَن، ]ابلقرة: َشْطَرُه َوإينَّ اذلَّ

َر : أمره اهلل • مي
ُ
 .أ

بلَةَ  • ْن يَْستَقبيَل القي
َ
 . : يتجه إيلها حني صالتهأ

 .بذلك فَاْستَقبيلُوَها : أمر ألهل قباء باستقبال الكعبة، ويف لفظ آخر للحديث بفتح ابلاء: أن أهل قباء استقبلوا القبلة حني أخربهم اآلِت •

 .َواَكنَْت وُُجوُهُهْم : وهذه اجلملة إَل آخر احلديث من قول ابن عمر •

امي : أي بيت املقدس •  .إََل الشَّ

 .فَاْستََداُروا : احنرفوا •

 :فوائد احلديث
ل اهلجرة اكنت إَل بيت املقدس، ثم رصفت إَل الكعبة .1  .القبلة: أوَّ

 .أن قبلة املسلمني، استقرت ىلع الكعبة املرشفة، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند ابلعد عنها .2

 .يلليلزم أمته إال بد -صىل اهلل عليه وسلم-أن ما يؤمر به انلِب  .3

 .أفضل ابلقاع: هو بيت اهلل؛ ألن القبلة أقرت عليه، وال يقر هذا انلِب العظيم وهذه األمة املختارة إال ىلع أفضل األشياء .4

 .جواز النسخ يف الرشيعة، خالفا لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ .5

 .أنَّ من استقبل جهة يف الصالة ثم تبني هل اْلطأ أثناء الصالة استدار ولم يقطعها، وما مىض من صالته صحيح .6

يعيدوا  أنَّ احلكم ال يلزم امللكف إال بعد بلوغه، فإن القبلة ُحوِّلت وبعد اتلحويل وقبل أن يبلغ أهل قباء اْلرب صلوا إَل بيت املقدس، ولم .7
 .صالتهم

 .ليس يف الصالة ملن هو فيها، وإن استماع املصيل لالكمه ال يَض صالتهجواز تنبيه من  .8

ت به قرائن القبول-خرب الواحد اثلقة  .9  .يصدق ويعمل به ويفيد العلم -إذا حفَّ

ألنه  قبول اْلرب عن طريق اهلاتف والالسليك وحنوهما يف دخول شهر رمضان أو خروجه، وغري ذلك من األخبار املتعلقة باألحاكم الرشعية؛ .10
كررة وإن اكن نقل اْلرب من فرد إَل فرد، إال أنه قد حف به من قرائن الصدق، مما جيعل انلفس تطمنئ وال ترتاب يف صدق اْلرب، واتلجربة املت

 .أيدت ذلك

 املراجع:املصادر و

تبة الصحابة، ، مك10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه.  تنبيه األفهام، 1381، دار الفكر، دمشق، 1ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
مد زهري بن نارص انلارص، ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حم1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني-طبعة مكتبة الصحابة االمارات -للعثيمني 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ط
 .الرتاث العريب، بريوت

   (3009) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .واقف : ماكث ىلع بعريه •

، إذ وقع عن راحلته،  ر ف ة  يع  بينما رجل واقف ب
ْتُه  ْتهُ -ف و ق ص  -فقال رسول اهلل  -أو قال: ف أْوق ص 

لُوهُ  بماء وسدر، -صىل اهلل عليه وسلم : اْغسي
ُروا رأسه؛  ُنوهُ يف ثوبيه، وال َُت نُِّطوهُ، وال َُت مِّ فِّ وك 

 فإنه ُيْبع ُث يوم القيامة ُملبِّياً 

 

Tatkala seseorang sedang wukuf di Arafah, 
tiba-tiba ia jatuh dari untanya dan lehernya 
patah hingga meninggal. Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
"Mandikan ia dengan air dan daun bidara, 
kafanilah ia dengan dua kain (ihram)nya, 

jangan kalian memberinya wewangian dan 
jangan menutupi kepalanya, karena 

sesungguhnya ia akan dibangkitkan di hari 
kiamat kelak dalam keadaan bertalbiyah"! 

 :احلديث .642
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

بينما رجل واقف بيَعَرفََة، إذ وقع عن راحلته، »
صىل -فقال رسول اهلل  -أو قال: فَأْوقََصتْهُ -فََوقََصتُْه 

نُوُه يف -اهلل عليه وسلم لُوُه  بماء وسدر، وَكفِّ : اْغسي
ُروا رأسه؛ فإنه ُيبَْعُث يوم  ثوبيه، وال حُتَنُِّطوُه، وال خُتَمِّ

 «.القيامة ُملبِّياً 

** 

642. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

berkata, "Tatkala seseorang sedang wukuf di Arafah, 

tiba-tiba ia jatuh dari untanya dan lehernya patah 

hingga meninggal. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Mandikan ia dengan air dan 

daun bidara, kafanilah ia dengan dua kain (ihram)nya, 

jangan kalian memberinya wewangian dan jangan 

menutupi kepalanya, karena sesungguhnya ia akan 

dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan 

bertalbiyah"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بينما اكن رجل من الصحابة واقفاً يف عرفة ىلع 
إذ وقع منها،  راحلته يف حجة الوداع حمرًما

صىل اهلل -فانكرست عنقه فمات؛ فأمرهم انلِب 
أن يغسلوه كغريه من سائر املوىت، بماء،  -عليه وسلم

وسدر، ويكفنوه يف إزاره وردائه، الذلين أحرم بهما. 
وبما أنه حمرم باحلج وآثار العبادة باقية عليه، فقد 

أن يُطيبوه وأن  -صىل اهلل عليه وسلم-نهاهم انلِب 
ا رأسه، وذكر هلم احلكمة يف ذلك؛ ويه أنه يبعثه يغطو

اهلل ىلع ما مات عليه، وهو اتللبية اليت يه شعار 
 .احلج

** 

Tatkala seseorang dari sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tengah wukuf di Arafah di atas 

untanya ketika haji Wadak dalam keadaan ihram, tiba-

tiba ia jatuh. Lehernya patah sehingga ia meninggal 

dunia. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintah mereka untuk memandikannya seperti 

orang yang meninggal lainnya dengan air dan daun 

bidara, mengkafaninya dengan sarung dan selendang 

yang ia kenakan untuk ihram. Oleh karena ia berihram 

menunaikan haji dan jejak-jejak ibadah masih terlihat 

pada dirinya, maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang mereka mengolesinya dengan minyak wangi 

dan menutup kepalanya. Beliau menyebutkan hikmah 

di balik larangan ini, yakni ia nanti akan dibangkitkan 

Allah sesuai kondisinya saat ia meninggal, yakni 

bertalbiyah yang merupakan syiar ibadah haji. 
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 .بعرفة : اسم ملشعر معروف يزنل فيه احلجاج يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة •

 .إذ وقع : سقط فجأة •

 .ه : رصعته فكرست عنقهوقصت •

 .راحلته : بعريه •

 .سدر : شجر انلبق، وقد يكون ذا شوك، وهل ورقة عريضة مدورة •

وه بالكفن، وهو ما يغطى به امليت قبل ادلفن • نُوُه : لفُّ  .َكفِّ

 .ثوبيه : ثويب إحرامه: الرداء واإلزار •

 .خالط من الطيب جتمع للميتوال حُتَنُِّطوُه : ال جتعلوا يف َشء من غسله أو كفنه حنوًطا، وهو أ •

ُروا : تغطوا •  .خُتَمِّ

 .يبعث ُملبِّياً : أي خيرج من قربه وهو يقول: بليك امهلل بليك، وذلك شعار اإلحرام •

 :فوائد احلديث
 .وجوب تغسيل امليت، وأنه فرض كفاية .1

 .جواز اغتسال املحرم، كما ثبت ذلك يف حديث أيب أيوب أيًضا .2

 .أن جيعلوا مع املاء سدراً االعتناء بنظافة امليت وتنقيته، إذ أمرهم  .3

 .أن تغري املاء بالطاهرات، ال خيرج املاء عن كونه مطهرا لغريه .4

، والوارث .5  .وجوب تكفني امليت، وأن الكفن مقدم ىلع حق الغريم، والويصِّ

 .مرشوعية تكفني املحرم بثويب إحرامه .6

 .لفافة واحدة جواز االقتصار يف الكفن ىلع اإلزار والرداء، وبهذا يعلم أنه يكيف للميت .7

 .حتريم الطيب ىلع املحرم: حيًّا أو ميتًا، ذكرا أو أنىث .8

 .مرشوعية حتنيط امليت غري املحرم .9

، واألشنان، والصابون غري املطيّب، وحنوها .10 ْدري  .أن املحرم غري ممنوع من مبارشة األشياء اليت ليس فيها طيب: اكلسِّ

 .حتريم تغطية رأس امليت املحرم، والوجه لألنىث .11

 .فضل من مات حمرماً، وأن عمله ال ينقطع إَل يوم القيامة، حني يبعث عليه .12

بلغت نيته الطيبة، وجرى عليه  -من طلب علم أو جهاد، أو غريهما ومن نيته أن يكمله، فمات قبل ذلك-أن من رشع يف عمل صالح  .13
 .ثمرته إَل يوم القيامة

 .املحرم إذا مات ال يكمل عنه بقية نسكه ولو اكن فرضا .14

 .حيث يقرن احلكم بعلته؛ لزيداد االطمئنان إيله، ويعرف به سمو الرشيعة، وموافقتها للحكمة -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انلِب  .15

 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، 1426، الطبعة: العارشة القاهرة

ه. 1435ىل م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاِن، مؤسسة عبد العزيز بن باز اْلريية، الرياض، الطبعة: األو2005ه، 1426
م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري 1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح 1422ىل اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األو
ه. تاج العروس من 1423مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

بيدي، نرش: دار اهلداية  .جواهر القاموس، حمّمد أبو الفيض امللّقب بمرتىض الزَّ
   (3180) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

بينما رجل يميش بفالة من األرض فسمع صوتًا 
 Tatkala seorang laki-laki berjalan di  يف سحابة

padang pasir yang luas... 

 :احلديث .643
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة عن انلِبِّ 

، فسمع صوتًا يف  "بينما رجل  يميش بفالٍة من األرضي
ديقَة فالٍن. فتنحَّ ذلك السحاُب، سحابٍة: اسقي ح

اجي قد  َ فأفرغ ماَءه يف حرٍة، فإذا رَشَْجة  من تلك الرشِّ
استوعبْت ذلك املاَء لكَّه، فتتَّبع املاَء، فإذا رجل  قائم  يف 
ُل املاَء بمسحاته، فقال هل: يا عبَد اهللي؛ ما  حديقته حُيوِّ
، اسُمك؟، قال: فالن  لالسم اذلي سمَع يف السحابة

فقال هل: يا عبَد اهللي؛ لم تسألين عن اسيم؟، فقال: أِن 
سمعت صوتًا يف السحابي اذلي هذا ماؤه، يقول: اسق 
ك، فما تصنُع فيها؟، قال: أما إذ  حديقَة فالٍن السمي
ُق بثُلثيه،  قُلَت هذا فإِن أنظُر إَل ما خيُرُج منها، فأتصدَّ

 ".وآُكُل أنا وعياِل ثُلثا، وأرُدُّ فيها ثُلثه

** 

643. Hadis: 

Dari Abu Hurairah dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, beliau bersabda, "Ketika seorang laki-laki 

berjalan di padang pasir yang luas ia mendengar suara 

dari segumpal awan, "Siramilah kebun fulan!" Awan itu 

bergerak pergi lalu menumpahkan airnya di tanah 

berbatu sehingga sebuah saluran air dari saluran-

saluran air yang ada telah menampung semua air itu, 

maka ia pun mengikuti arah air itu mengalir. Ternyata 

ada seseorang yang berada di kebunnya, ia 

memindahkan air itu dengan sekopnya. Ia berkata 

padanya, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" Orang 

itu menjawab, "Fulan". Persis nama yang ia dengar di 

awan. Orang itu balik bertanya, "Wahai hamba Allah, 

mengapa engkau menanyakan namaku?" Ia 

menjawab, "Aku mendengar suara di awan yang 

mencurahkan air ini mengatakan, "Siramilah kebun 

fulan, yang merupakan namamu. Jadi apa yang 

engkau lakukan pada kebun ini?" Orang itu menjawab, 

"Karena pertanyaanmu ini, maka ketahuilah 

sesungguhnya aku melihat berapa yang dihasilkan 

kebun ini, lalu aku sedekahkan sepertiganya, aku dan 

keluargaku memakan sepertiganya dan aku 

mengembalikan sepertiganya ke kebun ini". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بينا رجل بصحراء واسعة من األرض، فسمع صوتًا يف 
عد ذلك سحابة يقول: اسق بستان فالن، فابت

السحاب عن مقصده، فأفرغ ماءه يف أرض ذات 
حجارة سود، فإذا مسيل من تلك املسايل قد 
استوعب املاء لكه، فتتبع الرجل املاء، فوجد رجال 
قائما يف حديقته حيول املاء من ماكن إَل ماكن من 
حديقته بمسحاته، فقال هل: يا عبد اهلل ما اسمك؟ 

فقال هل:  -لسحابة لالسم اذلي سمع يف ا -قال: فالن 
يا عبد اهلل لم تسألين عن اسيم؟ فقال: إِن سمعت 
صوتا يف السحاب اذلي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة 
فالن، السمك، فما تصنع يف حديقتك من اْلري حىت 

، قال: أما إذ قلت هذا فإِن -تستحق هذه الكرامة
أنظر إَل ما خيرج منها من زرع احلديقة وثمرها، 

** 

Ketika seseorang berada di padang yang luas, ia 

mendengar suara dari segumpal awan yang berbunyi, 

"Siramilah kebun fulan!" Maka awan itu menjauh dari 

tujuan awalnya, lalu menumpahkan airnya di tanah 

berbatu hitam. Ternyata sebuah saluran air dari 

saluran-saluran air yang ada telah menampung semua 

air hujan itu. Lantas orang tersebut mengikuti arah 

aliran air, hingga ia mendapati seorang laki-laki berdiri 

di kebunnya yang sedang memindahkan air dari satu 

tempat ke tempat yang lain di kebunnya dengan 

sekopnya. Ia bertanya pada orang itu, "Wahai hamba 

Allah, siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Fulan." 

Persis nama yang ia dengar dari awan. Orang ini balik 

bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau 

menanyakan namaku?" Ia menjawab, "Aku mendengar 

suara di awan yang mencurahkan air ini mengatakan, 

"Siramilah kebun fulan yang merupakan namamu, jadi 

kebaikan apa yang engkau lakukan pada kebunmu 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوعالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فالة : األرض اليت ال ماء فيها •

 .حديقة : القطعة من انلخيل، ويطلق ىلع األرض ذات الشجر، ويه: البستان •

 .حرة : أرض ملبَّسة حجارة سوداء •

هل • ة إَل السَّ يل املاء من احلَرَّ  .رشجة : َمسي

 .بمسحاته : املسحاة املجرفة من احلديد •

 :فوائد احلديث
 .فضل الصدقة واإلحسان إَل املساكني وأبناء السبيل .1

 .-تعاَل-الصدقة تنتج بالربكة واملعونة من اهلل  .2

 .فضل أكل اإلنسان من كسبه واإلنفاق ىلع العيال .3

 .من املالئكة من هو مولك باألرزاق أو السحاب .4

 .إثبات كرامات األويلاء .5

 املراجع:املصادر و

، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلالِل
ه. جامع األصول يف أحاديث الرسول، لإلمام جمد ادلين ابن األثري اجلزري، حققه عبدالقادر 1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

بريوت. رياض -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافِع، دار الكتاب العريب ه.1392األرناؤوط، نرش مكتبة احللواِن وغريها، 
ه. رشح صحيح مسلم، 1428دمشق، الطبعة األوىل، -الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

ه. صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -ن للرتاثلإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريا
، لإلمام أيب القاسم الالاكِئ، حتقيق د. أمحد محدان، دار -ه. كرامات أويلاء اهلل عزوجل1417الرياض، الطبعة األوىل، -عبدابلايق، دار اعلم الكتب

ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -ه. كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا1412وىل، الرياض، الطبعة األ-طيبة
ه. نزهة املتقني رشح 1412بريوت، الطبعة األوىل، -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر

ه. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن اآلثري، 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -احلني، تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالةرياض الص
 .حتقيق حممود الطنايح، املكتبة اإلسالمية

   (5776) الرقم املوحد:

، وآكل أنا وعياِل ثلثًا، وأرصف يف فأتصدق بثلثه
 .احلديقة للزراعة والعمارة ثلثه

hingga sengkau mendapatkan kemuliaan ini?" Orang 

itu menjawab, "Karena engkau telah mengatakan hal 

ini, maka ketahuilah sesungguhnya aku melihat berapa 

banyak biji tanaman dan buah yang dihasilkan kebun 

ini, lalu aku menyedekahkan sepertiganya, aku dan 

keluargaku memakan sepertiganya dan aku alokasikan 

sepertiganya di kebun ini untuk bercocok tanam 

kembali." 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < العرش األواخر من رمضان اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْوا يللة الَقْدر : اطلبوا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها •  .حَتَرَّ

تْري من العرش : يه : يللة إحدى وعرشين، وثالث وعرشين، ومخس وعرشين، وسبع وعرشين، وتسع وعرشين •  .يف الوي

 .وتبدأ من يللة إحدى وعرشين من الَعرْش األواخر : أي: ابلوايق من رمضان، •

 :فوائد احلديث
 .فضل يللة الَقْدر .1

 . أن يللة الَقْدر يف رمضان .2

 .اإلرشاد إَل حَتَرِّي يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان .3

 .أوتار العرش أرىج من أشفاعها .4

 .للتيسري ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-حمبة انلِب  .5

 املراجع:املصادر و

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

م، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم، نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنبيه األفهام رشح عمدة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاك1426
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: 1422انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، 
 .بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4540) الرقم املوحد:

ْوا يل ري َت  رَّ رْشي األو اخي
ْدر يف الويتْري من الْع    لة الق 

Carilah malam kemuliaan (Lailatul Qadar) 
di malam-malam ganjil sepuluh terakhir 

(Ramadhan)! 

 :احلديث .644
أن رسوَل اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة أم املؤمنني 

ْوا يللة الَقْدر يف »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم- حَتَرَّ
تْري من ا ري الوي  «.لَْعرْشي األَواخي

** 

644. Hadis: 

Dari Aisyah Ummul Mukminin -raḍiyallāhu 'anha- 

secara marfū', "Carilah malam kemuliaan (Lailatul 

Qadar) di malam-malam ganjil sepuluh terakhir 

(Ramadhan)"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-أن انلِب  -ريض اهلل عنها-خترب أم املؤمنني اعئشة 
أرشد لطلب إصابة يللة القدر  -صىل اهلل عليه وسلم

واالشتغال فيها بالعمل الصالح وقيام الليل، فتحري 
يللة القدر يكون بذلك، وذلك يف أوتار العرش 

 .األواخر من رمضان

** 

Ummul Mukminin 'Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- 

mengabarkan bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memberikan petunjuk untuk mencari 

ketepatan malam kemuliaan dan menyibukkan diri 

pada malam itu dengan amal shalih dan qiyamullail. 

Mencari malam kemuliaan dapat dilakukan dengan itu, 

yaitu di malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir 

Ramadhan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

ُحوري  ُروا؛ فإن يف السَّ حَّ  Hendaknya kalian makan sahur, karena  ب ركة ت س 
dalam makan sahur terdapat berkah. 

 :احلديث .645
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ُحوري » -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ُروا؛ فإن يف السَّ تََسحَّ
 «.بَركة

** 

645. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Hendaknya kalian makan sahur, karena dalam makan 

sahur terdapat berkah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، اذلي هو  -صىل اهلل عليه وسلم-يأمر انلِب  ري بالتََّسحُّ
ستعداًدا للصيام، األكل والرشب وقت السحر، ا

ويذكر احلكمة اإلهلية فيه، وىه حلول الربكة، والربكة 
، ما  ُحوري تشمل منافع ادلنيا واآلخرة. فمن بركة السَّ

يف انلهار.  -تعاَل-حيصل به من اإلاعنة ىلع طاعة اهلل 
ُحوري أن الصائم إذا تسحر ال يمل إاعدة  ومن بركة السَّ

جيد حرجا ومشقة الصيام، خالفا ملن لم يتسحر، فإنه 
، اثلواب  ُحوري يثقالن عليه العودة إيله. ومن بركة السَّ

-عليه الصالة والسالم-احلاصل من متابعة الرسول 
، وخمالفة أهل الكتاب. ومن بركته إذا قام للسحور 
ربما صىل وربما تصدق ىلع بعض املحاويج اذلين 
يعلمهم، بل وربما قرأ شيئاً من القرآن. ومن بركة 

حُ  ، أنه عبادة، إذا نوي به االستعانة ىلع طاعة السَّ وري
صىل اهلل عليه -، واملتابعة للرسول -تعاَل-اهلل 
، وهلل يف رشعه حكم وأرسار. ومن أعظم -وسلم

الفوائد فيه االستيقاظ لصالة الفجر وهلذا أمر 
ُحوري حىت ال ينام بعده فتفوت عليه صالة  بتأخري السَّ

ذا مشاهد، فإن الفجر خبالف من لم يتسحر، وه
عدد املصلني يف صالة الصبح مع اجلماعة يف رمضان 

ُحوري   .أكرث من غريه من أجل السَّ

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan kita untuk makan sahur, yaitu makan 

dan minum pada waktu sahur sebagai persiapan untuk 

puasa. Beliau menyebutkan hikmah ilahi dalam sahur, 

yaitu datangnya keberkahan dan keberkahan itu 

mencakup segala manfaat dunia dan akhirat. Diantara 

keberkahan sahur; - Tercapainya maksud untuk taat 

kepada Allah -Ta'ālā- di siang hari. - Orang yang puasa 

jika makan sahur dahulu, ia tidak akan merasa bosan 

untuk mengulangi puasa. Ini berbeda dengan orang 

yang tidak sahur, ia akan merasakan kesempitan dan 

kepayahan yang membuatnya berat untuk mengulangi 

puasa. - Mendapatkan pahala mengikuti Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan menyelisihi Ahli Kitab. 

- Jika seseorang bangun untuk makan sahur, mungkin 

saja ia melaksanakan shalat dan bisa saja bersedekah 

kepada beberapa orang yang membutuhkan yang dia 

ketahui. Bahkan mungkin saja membaca sebagian dari 

Al-Qur'an. - Sahur adalah ibadah jika diniatkan sebagai 

sarana untuk ketaatan kepada Allah -Ta'ālā- dan 

mengikuti Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. - 

Sungguh, dalam syariat Allah ada beragam hikmah dan 

rahasia. Diantara hikmah paling besar yaitu bangun 

untuk melaksanakan shalat shubuh. Karena itu, kita 

diperintahkan untuk mengakhirkan makan sahur 

sehingga kita tidak tidur setelahnya lalu tertingal shalat 

fajar. Ini berbeda dengan orang yang tidak makan 

sahur, hal ini terbukti dengan fakta. Jumlah orang yang 

shalat shubuh berjama'ah di bulan Ramadhan lebih 

banyak dari bulan lainnya karena berkah makan sahur. 

Taisir Al-'Allam, hlm (317), Tanbih Al-Afham, (3/417), 

Ta'sis Al-Ahkam, (3/217). 
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 :معاين املفردات
ُحوري : بفتح السني: ما يؤلك ويرشب يف آخر الليل. وبضمها: الفعل، والربكة مضافة إ •  .َل لكٍّ من الفعل وما يتسحر به مجيعاً السَّ

 .بَركة : خرًيا كثرًيا ثابتًا، والربكة قد تكون حسية وقد تكون معنوية ولعلها هنا شاملة للجميع •

 :فوائد احلديث
ُحوري وامتثال األمر الرشيع بفعله .1  .استحباب السَّ

ُحوري بركة دينة، ودنيوية .2  .أن يف السَّ

ُحوري ال خيتص بنوع من الطعام .3  .أن السَّ

 .كمال الرشيعة اإلسالمية يف مرااعة العدل .4

 . حسن تعليم انلِب صىل اهلل عليه وسلم حيث يقرن احلكم باحلكمة ؛ يلنرشح به الصدر ويعرف به سمو الرشيعة .5

 املراجع:املصادر و

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

يه األفهام رشح عمدة ه. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم، نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش. تنب1426
ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل 1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

احلجاج انليسابوري، حتقيق:  ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
 .بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4498) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
كلْنَا ويف وقت السحر قبيل الفج •

َ
ْرنَا : أ  رتََسحَّ

 . إَل الصالة : أي : صالة الفجر •

ُحور : أي : املدة اليت يمكن أن تكون بينهما •  . كم اكن بني األذان والسَّ

 .األذان : اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ خمصوصة يف أوقات خمصوصة •

 .قدر مخسني : أي : قدر قراءة مخسني آية قراءة متوسطة •

 ة متوسطة الطولآية : طائفة مستقلة من القرآن ، واملراد : آي •

 :فوائد احلديث
 . استحباب بالسحور .1

 . أفضلية تأخري السحور إَل قبيل الفجر؛ ألنه إذا أخر اكنت منفعة ابلدن منه أعظم واكن نفعه هل يف ايلوم أكرث .2

 .أن اتلأخري حيصل به إقامة صالة الفجر .3

 .فيه تأنيس الفاضل أصحابه باملؤالكة .4

ْرن ا مع رسول اهلل  حَّ ، -صىل اهلل عليه وسلم-ت س 
ثم قام إَل الصالة. قال أنس: قلت لزيد: كم 

ُحوري ؟ قال: ق ْدُر مخسي آيةاكن بي األذا  ن و السَّ
 

Kami makan sahur bersama Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu beliau 
mendirikan shalat." Anas berkata, "Aku 

bertanya kepada Zaid, "Berapa jarak antara 
adzan dan sahur?" Ia menjawab, 

"Seukuran (bacaan) lima puluh ayat". 

 :احلديث .646
ريض اهلل -عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت 

ْرنَا مع رسول اهلل »قال:  -عنهما صىل اهلل عليه -تََسحَّ
، ثم قام إَل الصالة. قال أنس: قلت لزيد: كم -وسلم

؟ قال: قدر مخسني آية ُحوري  «.اكن بني األذان َوالسَّ

** 

646. Hadis: 

Dari Anas bin Malik dari Zaid bin Tsabit -raḍiyallāhu 

'anhu-ma, ia berkata, "Kami makan sahur bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu beliau 

mendirikan shalat." Anas berkata, "Aku bertanya 

kepada Zaid, "Berapa jarak antara adzan dan sahur?" 

Ia menjawab, "Seukuran (bacaan) lima puluh ayat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أنه  -ريض اهلل عنه-خيرب زيد بن ثابت 
ملا تسحر قام إَل صالة الصبح، فسأل  -عليه وسلم

أنس زيًدا: كم اكن بني اإلقامة والسحور؟ قال: "قدر 
ن مخسني آية" أي مدة قراءة مخسني آية، والظاهر أ

هذا اتلقدير يكون من اآليات الوسط اليت يه بني 
ا كما يف آخر سورة ابلقرة وأول سورة  الطويلة جدًّ
ا كما يف سورة الشعراء  املائدة والقصرية جدًّ

 .والصافات والواقعة وما أشبه ذلك

** 

Zaid bin Tsabit -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

ketika beliau selesai makan sahur, beliau berdiri 

melaksanakan shalat shubuh. Lantas Anas bertanya 

kepada Zaid, "Berapa jarak antara iqamat dan sahur?" 

Ia menjawab, "Seukuran (bacaan) lima puluh ayat." 

Yang jelas, penaksiran ini pada ayat-ayat pertengahan 

diantara ayat yang panjang sekali. Sebagaimana di 

akhir surat Al-Baqarah dan awal surat Al-Maidah, dan 

yang pendek sekali sebagaimana dalam surat Asy-

Syu'ara, Ash-Shaffat, Al-Waqi'ah dan sebagainya. 
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 .كرم انلِب صىل اهلل عليه وسلم  وتواضعه .5

 .ابة باالجتماع بانلِب صىل اهلل عليه وسلم يلتعلموا منهحرص الصح .6

 .فيه االجتماع ىلع السحور .7

 . بأمته ؛ ألنه لو لم يتسحر التبعوه فيشق ىلع بعضهم -صىل اهلل عليه وسلم  -فيه رفق انلِب  .8

 . - صىل اهلل عليه وسلم -فيه جواز امليش بالليل للحاجة؛ ألن زيد بن ثابت ما اكن يبيت مع انلِب  .9

 .املبادرة بصالة الصباح، حيث قربت من وقت اإلمساك .10

َن اْلَيْ  .11 ْبيَُض مي
َ
َ لُكُم اْلَيْط  األ ُبوا حىتَّ يَتَبنَيَّ َن الَْفْجري (أن وقت اإلمساك هو طلوع الفجر، كما قال اهلل تعاَل: ) لُكُوا وارْشَ ْسوَدي مي

َ
 . طي األ

 خمالفة أهل الكتاب يف أكلة السحر .12

 املراجع:املصادر و

يلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأ
 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: 1426ف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: اإلحاكم، تأيل
ه. صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش:  1412فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

ه. صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء 1422ر طوق انلجاة الطبعة: األوىل، دا
 .بريوت –الرتاث العريب 

   (4457) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

بييلي  اهيدي يفي س  يلُْمج  لكَّ  اهلل ل ل ُه ت و  ْن يُْدخي
 
هي إْن ت و فَّاهُ: أ

ةٍ  نييم  ْو غ 
 
ْجٍر أ

 
ع  أ املياً م  ُه س  ع  ْو يُرْجي

 
، أ  نَّة 

ْ
  اْل

Allah menjamin untuk orang yang berjihad 
di jalanNya, jika Dia mewafatkannya maka 
Dia akan memasukkannya ke dalam surga, 

atau Dia mengembalikannya dalam 
keadaan selamat dengan membawa serta 
pahala atau ganimah (rampasan perang). 

 :احلديث .647
صىل اهلل -أن انلِب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َن اهلل( »قال:  -عليه وسلم اْنتََدَب اهلل )وملسلم: تََضمَّ
 ، َهاد  يفي َسبيييلي ، ال خُيْريُجُه إالَّ جي يَمْن َخَرَج يفي َسبييليهي ل

لَُه  وإيمان يب، ْدخي
ُ
ْن أ

َ
َّ ضامن: أ وتصديق برسيل فهو يلَعَ

اجلنة، أو أرجعه إَل مسكنه اذلي خرج منه، نائاًل ما 
مثل املجاهد يف »وملسلم: «. نال من أجر أو غنيمة

لي  -واهلل أعلم بمن جاهد يف سبيله-سبيل اهلل 
َكَمثَ

َ اهلل ليلُْمَجاهيدي يفي َسبييليهي  ائيمي القائم، َوتََولكَّ  إْن الصَّ
تََوفَّاُه: أن يدخله اجلنة، أو يرجعه ساملا مع أجر أو 

 «.غنيمة

** 

647. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Allah 

menjamin (dalam riwayat Muslim, Allah menanggung) 

untuk orang yang keluar di jalanNya, di mana tidak 

mendorongnya keluar selain untuk berjihad di jalanKu, 

keimanan padaKu, dan pembenaran kepada rasul-

rasulKu. Maka aku menjamin untuk memasukkannya 

ke surga atau (mengembalikannya) ke tempat tinggal 

asalnya ia berangkat dengan memperoleh pahala atau 

ganimah." Dalam riwayat Muslim, "Perumpamaan 

orang yang berjihad di jalan Allah -Allah lebih 

mengetahui siapa yang berjihad di jalanNya- seperti 

orang yang terus menerus puasa dan ṣalat, dan Allah 

menjamin untuk orang yang berjihad di jalanNya, jika 

Dia mewafatkannya untuk memasukkannya ke surga, 

atau Dia memulangkannya dalam keadaan selamat 

dengan membawa serta pahala atau ganimah. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث ضمان من اهلل ملن خرج يف سبيله ال 
خيرجه إال جهاد يف سبيله مؤمناً خملصاً أنه ضامن 
ىلع اهلل واحًدا من ثالثة أو اثنتني منها فإن قتل فهو 
ضامن ىلع اهلل أن يدخله اجلنة وإن بِق فقد تضمن 

ة اهلل أن يرجعه إَل مسكنه بما نال من أجر أو غنيم
أي من أجر بدون غنيمة أو جيمع اهلل هل بني الغنيمة 
واألجر. أما الرواية اثلانية اليت عزاها صاحب العمدة 
إَل مسلم ويه متفق عليها وفيها أن فضيلة اجلهاد 
يف سبيل اهلل أي اليت تقوم مقام اجلهاد أمر ال 
يستطيعه البرش وذلك اكآلِت: أن يكون بداًل من 

ه فيواصل الصالة والصيام اْلروج يدخل يف مصال
ال  -صىل اهلل عليه وسلم-والقيام وهلذا قال 

 .تستطيعونه

** 

Dalam hadits ini terdapat jaminan dari Allah untuk 

orang yang keluar untuk berjihad, di mana tidak 

mendorongnya keluar selain jihad di jalan Allah dengan 

keimanan dan keikhlasan, bahwa ia dijamin oleh Allah 

untuk mendapatkan salah satu dari tiga atau dua 

perkara. Yakni, jika ia terbunuh maka Allah menjamin 

akan memasukkannya ke dalam surga, dan jika ia tetap 

hidup maka Allah menjamin untuk memulangkannya ke 

tempat tinggalnya dengan membawa pahala atau 

ganimah, yakni pahala tanpa ganimah, atau Allah 

menggabungkan untuknya antara ganimah dan pahala. 

Adapun riwayat kedua yang disandarkan pengarang 

kitab Al-'Umdah pada Imam Muslim, dan disepakati 

kesahihannya. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa 

keutamaan jihad di jalan Allah hanya dapat disamai 

satu perkara yang tidak bisa dilakukan manusia. 

Perkara tersebut yaitu: seseorang masuk ke tempat 

ṣalatnya lalu terus mengerjakan ṣalat, puasa dan ṣalat 

malam. Oleh sebab ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Kalian tak akan sanggup 

melakukannya." 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .الرواية األوىل: متفق عليها. الرواية اثلانية: متفق عليها أيضا راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .اْنتََدَب اهلل : ندبته فانتدب، أي بعثته فانبعث، ودعوته فأجاب •

ن : بمعىن مضمون •  .ضامي

 :فوائد احلديث
 .؛ إذ ألزم نفسه بهذا اجلزاء الكبري للمجاهدين-تعاَل-جود اهلل  .1

ا بنيل اجلزاء األخروي سواء حصل ذلك بالشهادة أو حصول اثلواب، أو اجلزاء ادلنيوي فضل اجلهاد يف سبيل اهلل، إذ حتقق رحبه العظيم، وهذ .2
 .بتحصيل الغنيمة

ة ويف يؤخذ من قوهل مثل املجاهد يف سبيل اهلل أن ثواب املجاهد كثواب الصائم اذلي ال يفطر والقائم اذلي ال يفرت أي اذلي ال يفرت عن الصال .3
 .هذا من الفضل ما ال يستطاع وصفه

 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. 1414، دار علماء السلف، 2ه. تأسيس األحاكم للنجيم، ط1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
: حممود ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

 .ه 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
   (2957) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < احلدود < حد الرسقة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-يق اعئشة بنت أيب بكر الصد اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
داً : فزائدا، أي فأكرث •  .فََصاعي

 :فوائد احلديث
 .أن نصاب القطع ربع دينار من اذلهب، أو ما قيمته ثالثة دراهم من الفضة .1

 .احلديث رد ىلع اذلين يرون أن القطع يلد السارق يف الكثري والقليل من املال .2

 .وليس منه الغاصب واملنتهب واملختلس -اذلي يأخذ املال من حرزه ىلع وجه االختفاء-قطع يد السارق  .3

يَم احلَدُّ هَلا، َوُهو إمجاع .4 قي
ُ
ية اليت أ اَرة  للمعصي  .أنَّ احلَدَّ َكفَّ

 .للعلماء رشوط يف قطع يد السارق، وأهمها أن يكون املرسوق من حرز مثله، واحلرز خيتلف باختالف األموال وابلدلان واحلاكم .5

 .العظىم، فاحلدود لكها رمحة ونعمة هلذا احلكم السايم، حكمته الترشيعية .6

داً  اعي ُع ايْل ُد يفي ُرْبعي ديين اٍر ف ص   Tangan (pencuri) dipotong karena  ُتْقط 
(mencuri) seperempat dirham atau lebih. 

 :احلديث .648
ُتْقَطُع ايْلَُد يفي »مرفواًع:  -ريض اهلُل عنها-عن اعئشُة 

داً  ينَاٍر فََصاعي  «.ُربْعي دي

** 

648. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- secara marfū', "Tangan 

(pencuri) dipotong karena (mencuri) seperempat 

dirham atau lebih". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ن اهلل  دماء انلاس وأعراضهم  -عز وجل-أمَّ
وأمواهلم، بكل ما يكفل ردع املفسدين املعتدين. 

اذلي أخذ املال من حرزه ىلع -فجعل عقوبة السارق 
قطع العضو اذلي تناول به املال  -وجه االختفاء

املرسوق؛ يلكفر القطع ذنبه، ولريتدع هو وغريه عن 
املال من  الطرق ادلنيئة، وينرصفوا إَل اكتساب

الطرق الرشعية الكريمة؛ فيكرث العمل، وتستخرج 
-اثلمار؛ فيعمر الكون، وتعز انلفوس.  ومن حكمته 

أن جعل املقدار األدىن اذلي تقطع برسقته  -تعاَل
ايلد، ما يعادل ربع دينار من اذلهب؛ محاية لألموال، 
وصيانة للحياة؛ ليستتب األمن، وتطمنئ انلفوس، 

 .هلم للكسب واالستثماروينرش انلاس أموا

** 

Allah -'Azza wa Jalla- mengamankan darah manusia, 

kehormatan dan harta benda mereka dengan segala 

hal yang dapat menjamin terhalangnya para perusak 

dan orang-orang zalim. Allah menetapkan hukum 

pencuri -yang mengambil harta dari tempat 

penyimpanannya dengan sembunyi-sembunyi- yaitu 

memotong organ tubuh yang mengambil harta yang 

dicuri itu, agar pemotongan ini menghapus dosanya, 

mencegah dia serta orang lain dari berbagai jalan yang 

hina tersebut, dan agar mereka beralih untuk mencari 

rezeki dari berbagai jalan yang disyariatkan dan mulia. 

Dengan demikian, pekerjaan menjadi banyak, buah-

buahan dapat dihasilkan, sehingga semesta menjadi 

makmur dan jiwa menjadi mulia. Di antara 

kebijaksanaan Allah -Ta'ālā- ialah menjadikan ukuran 

minimal dipotongnya tangan karena mencuri berupa 

harta yang setara dengan seperempat dinar emas, 

demi melindungi harta benda dan memelihara 

kehidupan agar rasa aman kembali stabil, jiwa-jiwa 

menjadi tenang, dan orang-orang menggunakan harta 

bendanya untuk memperoleh penghasilan dan 

investasi. 
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 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب،  ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. تيسري العالم رشح 1381ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 1423بريوت، الطبعة: 
ة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحاب

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد  -صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426
 .ه1408: اثلانية القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة
   (2964) الرقم املوحد:
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  تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء

“Sesungguhnya pada hari kiamat umatku 
akan dipanggil dengan wajah bercahaya 
lagi berseri-seri karena bekas air wudu.” 

Maka barang siapa di antara kalian mampu 
memperpanjang cahayanya hendaklah ia 

lakukan. Dalam lafal riwayat Muslim 
disebutkan: “Aku melihat Abu Hurairah 
berwudu, lalu ia membasuh muka dan 

kedua tangannya hingga hampir sampai 
kedua bahunya, kemudian ia membasuh 

kedua kakinya hingga kedua betis. 
Kemudian ia berkata, Aku pernah 

mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bersabda, “Sesungguhnya pada 

hari kiamat umatku akan dipanggil dengan 
wajah bercahaya dan berseri-seri karena 

bekas air wudu." Maka barang siapa di 
antara kalian mampu memperpanjang 

cahayanya hendaklah ia lakukan.” Dalam 
lafal lain riwayat Muslim: Aku telah 

mendengar kekasihku -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bersabda, “Perhiasan (cahaya) 

seorang Mukmin adalah sejauh mana air 
wudunya sampai". 

 :احلديث .649
-قال قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-هريرة   عن أيب

: ))إن أميت يُْدَعون يوم القيامة -صىل اهلل عليه وسلم
ا حُمََجلِّني من آثار الوُُضوء((. فمن اْستََطاع منكم  ُغرًّ
يت أبا 

َ
تَه فَليَفعل. ويف لفظ ملسلم: ))رأ يل ُغرَّ أن يُطي

أ, فغسل وجهه ويديه حىت اكد يبلغ  هريرة يتوضَّ
اقني, ثم املن كبني, ثم غسل رجليه حىت َرفَع إَل السَّ

يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت رسول اهلل 
ليني من آثار  ا حُمَجَّ إنَّ أميت يُْدَعون يوم القيامة ُغرًّ
تَه  الوُُضوء(( فمن استطاع منكم أن يطيل ُغرَّ

يلَه فَليَفَعل. ويف لفظ ملسلم: سمعت خلييل  -وحَتْجي
يقول: ))َتبْلُغ احليليَة من املؤمن  -ليه وسلمصىل اهلل ع

 حيث يبلغ الوُُضوء((.

** 

649. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

““Sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan 

dipanggil dengan wajah bercahaya lagi berseri-seri 

karena bekas air wudu.” Maka barang siapa di antara 

kalian mampu memperpanjang cahayanya hendaklah 

ia lakukan. Dalam lafal riwayat Muslim disebutkan: 

“Aku melihat Abu Hurairah berwudu, lalu ia membasuh 

muka dan kedua tangannya hingga hampir sampai 

kedua bahunya, kemudian ia membasuh kedua 

kakinya hingga kedua betis. Kemudian ia berkata, Aku 

pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Sesungguhnya pada hari kiamat 

umatku akan dipanggil dengan wajah bercahaya dan 

berseri-seri karena bekas air wudu." Maka barang 

siapa di antara kalian mampu memperpanjang 

cahayanya hendaklah ia lakukan.” Dalam lafal lain 

riwayat Muslim: Aku telah mendengar kekasihku -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Perhiasan 

(cahaya) seorang Mukmin adalah sejauh mana air 

wudunya sampai". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < فضل الوضوء اتلصنيف:

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

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

 :معاين املفردات
 .أميت : أمة االستجابة، واملراد: من آمن به واتبعه •

 .ن : يناَدْون نداء ترشيف وتكريميُْدَعو •

 .يوم القيامة : يوم يدىع انلاس لرب العاملني من قبورهم مبعوثني للحساب واجلزاء •

 .ُغّراً : مجع " أغر " أصلها ملعة بيضاء يف جبهة الفرس، فأطلقت ىلع نور وجوههم •

ا: انلور الاكئن يف هذه األعضاء يوم القيامة، تشبيها بتحجيل حُمََجلِّني : من " اتلحجيل " وهو بياض يكون يف قوائم الفرس، واملراد به هن •
 .الفرس

 .من آثار الوُضوء : العلّه والسبب للغرة واتلحجيل •

 .اْستََطاع : قدر •

يل : يمد ويزيد •  .يُطي

ر • يت : أبرصت، والراِئ: ُنَعيم املجمِّ
َ
 .َرأ

 .اكد : قارب •

 .يَبلُغ : يصل •

-أمته بأن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-يبرش انلِب 
خيصهم بعالمة فضل ورشف يوَم  -سبحانه وتعاَل

القيامة، من بني األمم، حيث ينادون فيأتون ىلع 
رؤوس اْلالئق تتألأل وجوههم وأيديهم وأرجلهم 
بانلور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، ويه 
الوضوء اذلي كرروه ىلع هذه األعضاء الرشيفة ابتغاء 

ذه املحمدة مرضاة اهلل، وطلبا ثلوابه، فاكن جزاؤهم ه
 -ريض اهلل عنه-العظيمة اْلاصة. ثم يقول أبو هريرة 

: "من قدر ىلع إطالة هذه الغّرة فليفعل"؛ ألنه لكما 
طال ماكن الغسل من العضو طالت الغرة واتلحجيل، 
ولكن املرشوع فقط أن يكون غسل ايلدين يف 
الوضوء إَل املرفقني ويستوعب املرفق بالرشوع يف 

نه، وغسل القدمني إَل الكعبني العضد وغسل جزء م
يستوعب الكعبني بالرشوع يف الساق، وال يغسل 
العضد والساق يف الوضوء، ويف الرواية اْلرى ينقل 

أن حلية  -صىل اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل 
 .املؤمن يف اجلنة تبلغ ما بلغ ماء الوضوء

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyampaikan kabar 

gembira kepada umatnya bahwa Allah -subḥānahu wa 

ta'ālā- akan mengistimewakan mereka dengan sebuah 

tanda keutamaan dan kemuliaan pada hari kiamat nanti 

di antara umat-umat lainnya, di mana mereka akan 

dipanggil kemudian datang di barisan terdepan semua 

manusia dengan wajah, tangan, dan kaki yang 

bercahaya. Itu merupakan bekas-bekas ibadah yang 

agung ini yaitu ibadah wudu yang senantiasa mereka 

lakukan berulang kali atas anggota wudu dengan 

mengharap keridaan dari Allah dan balasan pahala. 

Maka balasan untuk mereka adalah keutamaan yang 

agung dan khusus ini. Kemudian Abu Hurairah -

raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Maka barang siapa di 

antara kalian mampu memperpanjang cahayanya 

hendaklah ia lakukan"; karena semakin panjang 

anggota wudu yang dibasuh, maka akan semakin 

panjang juga cahayanya, karena perhiasan cahaya 

tersebut akan sampai pada tempat yang terjangkau 

oleh air wudu. Namun yang disyariatkan dalam 

berwudu adalah membasuh kedua tangan hingga ke 

dua siku, termasuk bagian siku adalah lengan bagian 

atas serta membasuh sebagian darinya. Juga 

membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki yang 

mencakup bagian atas keduanya dari betis dan tidak 

disyariatkan dalam berwudu untuk membasuh lengan 

bagian atas dan betis. 
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بنَي : تثنية منكب، وهو ما جيمع  •  .رأس الكتف والعضدالَمنكي

اقني : تثنية ساق، وهو العظم اذلي بني الركبة والكعبني •  .السَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-خلييل : من اختذته خليال، واْلليل: من بلغت حمبته أىلع منازل املحبة، واملراد به هنا انلِب  •

 .احليلية : يه ما يتحىل به لكمال اجلمال •

 .الوُُضوء : هو فعل الوضوء •

 :فوائد احلديث
 .اء ىلع الوضوء بالغرة واتلحجيل يوم القيامة، وبأن حلية املؤمن يف اجلنة تبلغ حيث يبلغ الوضوءاجلز .1

ا من الوضاءة، وهو انلور، اكن بذلك نورا للمؤمنني يوم القيامة يف وجوههم و أيديهم و أرجلهم، ويعرفون بهذه اْل .2 صيصة ملا اكن الوضوء مشتقًّ
 .من بني األمم يوم القيامة

ْعُت َخليييلي يفي رواي .3 ن حيث يَبلُُغ الوُُضوُء( فيه ديلل أن الوضوء كما اكن زينة يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ة ملسلم: َسمي يقوُل: )تَبلُُغ احليليَة من الُمؤمي
 .ادلنيا، فهو كذلك يف اآلخرة

 .احليل يف اجلنة للرجال والنساء .4

 .احلديث إثبات يوم القيامة، وما فيه من حساب وجزاء .5

 .فضيلة هذه األمة، وفضيلة الوضوء، وأنه خاص بهم .6

 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 10بيح بن حسن حالق، طالعالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد ص

ه. عمدة األحاكم من الكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -
، دار اثلقافة 2رناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طلعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األ -صىل اهلل عليه وسلم-خري األنام 

ه. رشح العمدة للسعدي، قيده عنه تلميذه: عبد اهلل العوهيل، تقديم: عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل،  1408العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة،  
، دار 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1431حيد، الرياض، ، دار اتلو1حتقيق: أنس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل العقيل، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث 1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
 .ه1423العريب، بريوت، 

   (3368) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صوهل < فقه األرسة < انلاكح < أحاكمه ورشوط انلاكحالفقه وأ اتلصنيف:

ميمونة وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-تزوج انلِب 
  حمرم، وبىن بها وهو حالل، وماتت بَّسف

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahi 
Maimūnah saat sedang ihram dan beliau 

serumah dengannya setelah tahalul. 
Maimunah meninggal di daerah Sarif 

 :احلديث .650
ج انلِبُّ  صىل اهلل عليه -عن ابن عباس، قال: "تََزوَّ

،  -وسلم ، وَبىَن بيها وهو َحالل  م  َميُْمونَة وهو حُمْري
يرَسيف  ."وماتَْت ب

** 

650. Hadis: 

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahi 

Maimunah saat sedang ihram dan serumah dengannya 

setelah tahalul. Maimunah meninggal di daerah Sarif." 

 إسناده صحيح  :درجة احلديث
** 

Sanadnya sahih Derajat hadis: 

ريض اهلل -يفيد هذا احلديث اذلي رواه ابن عباس 
عَقد ىلع أم  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  -عنهما

املؤمنني ميمونة وهو متلبس باإلحرام, وأنه دخل بها 
ماتت  -ريض اهلل عنها-وهو متحلل غري حمرم, وأنها 

بماكن بني مكة واملدينة اسمه رسف, وهو املاكن 
اذلي دخل بها فيه، وبنيَّ العلماء أن ما ذكره ابن 

ن كون -يف هذا احلديث  -ريض اهلل عنهما-عباس مي
 -اهلل عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرمانلِب صىل 
؛ ألنه انفرد برواية ذلك -ريض اهلل عنه-وَهم  منه 

وحده، وخالفه أكرث الصحابة، وممن خالفه ميمونة 
، وهما أعلم بالقصة؛ -ريض اهلل عنهما-وأبو رافع 

ريض اهلل -ألنهما املبارشان هلا, فقد قال أبو رافع 
صىل اهلل عليه -: "كنُت السفري بني انلِب  -عنه

وميمونة، فزتوَّجها وهو حالل، وبىن بها  -وسلم
 -ريض اهلل عنها-حالاًل" واكنت أم املؤمنني ميمونة 

ريض -تقول: "تزوجين وهو حالل". ولعل ابن عباس 
صىل اهلل عليه -لم يطلع ىلع زواجه  -اهلل عنهما

صىل اهلل عليه  -بميمونة إال بعد أن أحرم -وسلم
تزوجها وهو حمرم, ومحل بعض أهل , فظن أنه -وسلم

العلم حديث ابن عباس ىلع أنه تزوجها يف احلرم وهو 
 .حالل

** 

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās ini 

menunjukkan bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menikahi Ummul Mukminin, Maimūnah saat 

beliau sedang ihram dan serumah dengannya setelah 

tahalul saat beliau sudah tidak ihram lagi. Maimunah 

wafat di daerah Sarif, daerah yang berada di antara 

Makkah dan Madinah yang menjadi tempat bulan madu 

beliau dengan Maimunah -raḍiyallāhu 'anhā-. Ulama 

menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu 

Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- dalam hadis ini tentang 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang sedang ihram 

menikahi Maimunah adalah kekeliruan dari Ibnu 'Abbās 

-raḍiyallāhu 'anhu-, karena hanya dia sendiri yang 

meriwatkannya, tanpa didukung sahabat lainnya, 

bahkan mayoritas sahabat menyelisihinya. Termasuk 

orang yang tidak sependapat adalah Maimūnah dan 

Abu Rāfi' -raḍiyallāhu 'anhumā- di mana keduanya 

lebih mengetahui detail pernikahan Rasulullah 

tersebut, karena keduanya yang berperan aktif dalam 

pernikahan itu. Abu Rāfi' -raḍiyallāhu 'anhu- sendiri 

menyatakan, "Aku menjadi perantara antara Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan Maimūnah, beliau 

menikahinya dan serumah dengannya dalam keadaan 

halal, tidak sedang ihram." Ummul Mukminin 

Maimūnah juga berkata, "Beliau menikahiku dalam 

keadaan halal." Kemungkinan besar Ibnu 'Abbās -

raḍiyallāhu 'anhumā- tidak mengetahui pernikahan itu 

kecuali saat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

sedang ihram, sehingga ia mengira beliau menikahi 

Maimūnah dalam keadaan ihram. Sebagian ulama 

menafsirkan pernyataan Ibnu 'Abbās bahwa beliau 

menikahi Maimūnah di tanah Haram dalam keadaan 

halal. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حمرم : أي متلبس بإحرام, واإلحرام نيَُّة ادلخول يف النسك •

 .بىن بها : دخل بها •

 .حالل : غري حمرم حبج أو عمرة •

 .بني مكة واملدينة, وهو قريب من مكة دون الوادي املشهور بوادي فاطمةرسف : ماكن  •

 :فوائد احلديث
عَقد ىلع أم املؤمنني ميمونة وهو متلبس باإلحرام, وأنه دخل بها وهو متحلل غري حمرم, وتقدم يف املعىن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  .1

تزوجها وهو حالل غري حمرم, ومنهم ميمونة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب اإلمجاِل أن أكرث الصحابة خالفوا ابن عباس يف هذه الرواية, ورووا 
 .نفسها

 ., وهو رسف-ريض اهلل عنها-احلديث فيه ذكر املاكن اذلي ماتت فيه ميمونة  .2

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم  1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
: املحقق ابلعيل، الفضل أيب بن الفتح أيب بن حممد, املقنع ألفاظ ىلع املطلع. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

هاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، املن. م 2003 - ـه1423 األوىل الطبعة, للتوزيع السوادي مكتبة, اْلطيب حممود وياسني األرناؤوط حممود
: انلارش القاري، اهلروي املال سلطان بن لعيل املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مرقاة. ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

ن األحاكم توضيح. م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، – بريوت الفكر، دار غ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، بلو مي
َسة،  م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن  2003 - ـه 1423انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي

ل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن م فتح ذي اجلال 2006 -ه  1427عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م إرساء بنت عرفة، ط

ُ
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1حممد رمضان، وأ

 .ه 1431 - ـه 1427انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
   (58073) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اْْلُْدريي  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تأخًرا : أي: ختلًفا، وُبْعًدا يف صفوف الصالة •

 :فوائد احلديث
ث: "خري صفوف الرجال أوهلا"، وحلديث: "لو يعلم انلاس ما يف استحباب ادلنو من اإلمام، فأوائل الصفوف خري للرجال من أواخرها؛ حلدي .1

 ."الصف األول، الستهموا عليه

 .أنَّ اإلمام هو القدوة يف الصالة يف مجيع أعماهلا وأقواهلا، فال خُيْتَلَف عليه فيها .2

متثال والطاعة باملعروف، فهو من مجلة أرسار يف الصالة االنضباط وانلظام اإلساليم؛ يلتعود املسلمون ىلع حسن اتلنظيم، ومجال الرتتيب، واال .3
 .صالة اجلماعة

 .أنَّ املامومني اذلين ال يرون اإلمام، وال يسمعونه، يقتدون بمن أمامهم من املأمومني املتقدمني .4

دون بالصف األول.وحيتمل قوهل: "ويلأتم بكم من بعدكم" حيتمل أن يراد به االقتداء يف الصالة، فيليه العلماء ثم العقالء، والصف اثلاِن يقت .5
 .الصحابة، ويلتعلم منهم اتلابعون، وهكذا -صىل اهلل عليه وسلم-محل العلم عنه يف غري الصالة، فليتعلم منه 

تقدموا فأتموا ِب، ويلأتم بكم من بعدكم، ال 
  يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهلل

Dari Abu Sa’īd al-Khudrī bahwa Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat ada 

keterlambatan pada para ṣahabatnya (dari 
mendapatkan saf pertama), maka beliau 

bersabda kepada mereka, “Majulah ke 
depan dan bermakmumlah di belakangku, 

orang yang datang setelah kalian 
hendaklah bermakmum di belakang kalian. 

Tidaklah suatu kaum membiasakan diri 
terlambat (mendapati saf pertama), hingga 

Allah juga memperlambat mereka (dari 
mendapat rahmat).” (Sahih Muslim). 

 :احلديث .651
رأى يف أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

ًرا فقال هلم:  وا يب، ويلأتمَّ بكم َمن »تأخُّ َتمُّ
ْ
ُموا فَأ َتَقدَّ

 «.يؤخرَّهم اهللُ  بعدكم، ال يزال قوم  يتأخرون حىت

** 

651. Hadis: 

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat 

para sahabatnya mundur, maka beliau bersabda pada 

mereka, "Majulah kalian! Ikutilah aku dan hendaknya 

orang setelah kalian mengikuti kalian. Senantiasa satu 

kaum itu terlambat hingga Allah melambatkan mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف فضل ادلنو من اإلمام ، كما 
يبني أن الصفوف املتأخرة تأتم بالصفوف القريبة من 
اإلمام ، كما توعد املتأخرين يف الصفوف اْللفية 

و عظيم فضله ورفع املزنلة وعن باتلأخر عن رمحته أ
 .العلم وحنو ذلك

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan keutamaan dekat 

dengan imam. Di samping juga menerangkan bahwa 

ṣaf-ṣaf belakang mengikuti ṣaf-ṣaf yang dekat dengan 

imam. Selain itu, hadits ini mengancam orang-orang 

yang senang berada di ṣaf belakang bahwa mereka 

akan diakhirkan dari rahmat Allah atau karuniaNya 

yang besar, dari peningkatan derajat, ilmu dan 

semacamnya. 
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ادلنو من اإلمام والقرب من الصف األول هل مجلة من الفوائد واملصالح، ويه: أنه ينوب عن اإلمام إذا عرض هل اعرض، ومنها: أنه يقتدي  .6
 .امه ويستفيد منه، ال سيما إذا اكن اإلمام فقيهاً بصالة إم

ذلك قال اإلمام انلووي: يشرتط لصحة االقتداء علم املأموم بانتقاالت اإلمام؛ سواء صالها يف املسجد، أو غريه باإلمجاع، وحيصل العلم هل ب .7
أال تطول املسافة يف غري مسجد، وهو قول مجهور  -ه اهللرمح-بسماع اإلمام، أو من خلفه، أو جواز اعتماد واحد من هذه األمور، واشرتط انلووي 

 .العلماء

 املراجع:املصادر و

ن بُلُوغ الَمَرام،  -صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب.  - يُح األحاَكمي مي توضي
َسة، بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع،  -م.  2003 - ـه 1423 للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي

 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط -م.  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -الرياض 
بريوت,  -م بن احلجاج, املؤلف: أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب املنهاج رشح صحيح مسل -ه. 1428

 .1392الطبعة: اثلانية، 
   (11291) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرجعة اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < أحاكمه ورشوط انلاكح

  رسة < الطالق < أحاكم ومسائل الطالقالفقه وأصوهل < فقه األ

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
دهن : اجلد ما يراد به ما وضع هل، أو ما صلح هل اللفظ، وهو ضد اهلزل •  .جي

دّ  •  .َهْزهلن : اهلزل أن يراد باليشء غري ما وضع هل بغري مناسبة بينهما، وهو ضد اجلي

 .: ارجتاع الرجل زوجته يف عدتها الرَّْجَعة •

 :فوائد احلديث
 .احلديث يدل ىلع نفوذ األحاكم املذكورة، ويه عقد انلاكح، والطالق، ورجعة الزوجة إَل عصمة انلاكح ولو باملزح .1

ا؛ ئلال تنبيه اإلنسان بأن ال يمزح وال يهزل بمثل هذه األحاكم؛ كما يفعله بعض انلاس يف جمالسهم العامة واْلاصة، بل يكون اإلنسان حذرً  .2
 .يقع فيما يورطه من األمور

؛ لعموم حديث: "إنَّما األعمال بانلِّيَّات"، فالعقود ال تنعقد عن هزل إال هذه اثلالثة .3 ص   .احلديث خمصِّ

ثالث جدهن جد، وهزهلن جد: انلاكح والطالق 
  والرجعة

Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan 
candanya adalah serius, yaitu; nikah, 
perceraian, dan rujuk (membatalkan 

perceraian). 

 :احلديث .652
 -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة أن رسول اهلل 

: انلاكح، ق دٌّ ، وَهْزلُُهنَّ جي دٌّ ُهنَّ جي دُّ ال: "ثالث جي
 والطالق، والرَّْجَعُة".

** 

652. Hadis: 

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, "Tiga perkara, seriusnya adalah 

serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, 

perceraian, dan rujuk (membatalkan perceraian)". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

يدل احلديث ىلع أنَّ من تلفظ هازاًل بلفظ نكاح 
أو طالق أو رجعة وقع منه ذلك، فالقصد واجلد 

م، فمن عقد واملزح حكمهم واحد يف هذه األحاك
ملويلَّته، أو طلَّق زوجته، أو أرَجَعها؛ نفذ ذلك من حني 
ا، أو هازاًل، أو العبًا؛  تلفظه بذلك، سواء اكن جادًّ
حيث إنه ليس هلذه العقود خيار جملس وال خيار 
رشط. وهذه األحاكم اثلالثة عظيمة املزنلة يف 
الرشيعة، وهلذا ال جيوز اللعب بها وال املزح، فمن 

 .بيشء من أحاكمها لزمتهتلفظ 

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang 

mengucapkan lafal akad nikah, talak, atau rujuk 

dengan bercanda maka hal itu jatuh karena sikap 

sengaja, serius dan bercanda memiliki hukum yang 

satu pada perkara-perkara ini. Barangsiapa yang 

melangsungkan akad atas wanita yang di bawah 

perwaliannya, menceraikan istrinya, atau merujuknya, 

maka hal itu akan terlaksana tatkala ia melafalkan 

akadnya, baik itu secara serius, bercanda, atau main-

main, karena akad-akad ini tidak memiliki khiyār al-

majlis (hak pilihan antara melanjutkan dan 

membatalkan di lokasi transaksi), dan tidak pula khiyār 

asy-syarṭ (hak pilih dalam persyaratan). Ketiga hukum 

ini kedudukannya sangat agung dalam syariat. Oleh 

karena itu, tidak boleh bermain-main dan bercanda 

dengannya. Barangsiapa mengucapkan salah satu dari 

hukum-hukum ini maka ia terkena konsekuensinya. 
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 .أنه ال جيوز اتلالعب يف ألفاظ هذه األحاكم لعظم هذه العقود وخطرها .4

 .اً للتقسيم واحلرصحيث يذكر أشياء أحيان -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم الرسول  .5

 املراجع:املصادر و

سنن  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين  -فيصل عيىس ابلايب احللِب  -ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء الكتب العربية 

 املفاتيح مرقاة - م 1998 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  -بريوت.  -عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،  -م 2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة. بلنان - بريوت الفكر، دار:انلارش القاري، لعيل املصابيح، مشاكة رشح

: الطبعة. مرص احلديث، دار: انلارش. للشواكِن األوطار، نيل  - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –للشيخ األبلاِن. انلارش: املكتب اإلساليم 
يُح  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -غ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية بلو برشح واالكرام اجلالل ذي فتح - م1993 - ـه1413 األوىل، توضي

َسة،  ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اْلامي تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة  -م  2003 - ـه 1423األحاَكمي مي
 بن أمحد: وترتيب مجع -واإلفتاء العلمية للبحوث ادلائمة اللجنة:  -األوىل املجموعة - ادلائمة اللجنة فتاوى م 2006 – 1427الرسالة. الطبعة األوىل 

 .ادلويش الرزاق عبد
   (58142) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل عليه -ثالث ساَعت اكن رسول اهلل 
نهانا أن نصِل فيهن، أو أن نقرب فيهن ي -وسلم

موتانا: حي تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع، 
وحي يقوم قائم الظهرية حىت تميل الشمس، 

 وحي تضيف الشمس للغروب حىت تغرب

 

Ada tiga waktu di mana Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang kami 

salat (sunah) pada waktu tersebut atau 
menguburkan jenazah saudara kita, yaitu: 
saat matahari terbit sampai meninggi, saat 
matahari di tengah langit sampai condong 

ke barat dan saat matahari hendak 
tenggelam sampai benar-benar tenggelam. 

 :احلديث .653
قال:  -ريض اهلل عنه-عن ُعقبة بن اعمر اجلَُهيني 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ث سااعت اكن رسول اهلل ثال
ني »يَنَهانا أن نَُصيلِّ فيهن، أو أن َنْقرُب فيهن َمْوتَانَا:  حي

ني يقوم قَائم  مس بَازيَغة حىت ترتفع، وحي تَطلع الشَّ
مس، وحني تَضيَّف الشمس  رية حىت تَميل الشَّ هي الظَّ

 «.للُغروب حىت تَغرب

** 

653. Hadis: 

Dari 'Uqbah bin 'Āmir Al-Juhani -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 

berkata, "Ada tiga waktu di mana Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melarang kita salat (sunah) di 

dalamnya atau menguburkan jenazah saudara kita; 

saat matahari terbit sampai naik, saat matahari di 

tengah langit sampai bergeser ke barat, dan saat 

matahari hendak tenggelam sampai benar-benar 

tenggelam". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن ثالث سااعت اكن  -ريض اهلل عنه-خيرب عقبة 
يَنىَه الصحابة أن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

يصلوا فيهن، أو أن يْقرُبوا فيهن الَمْوىت، واملراد 
بالسااعت هنا: األوقات، يعين ثالثة أوقات نىه 

عن الصالة وادلفن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ضيق واملغلظ: الوقت األول: فيها، وهو وقت انليه امل

مس بَازيَغة حىت ترتفع، يعين: تطلع يف  ني تَطلع الشَّ حي
فُق، وقد 

ُ
تيها، ونُورها حىت ترتفع يف األ عَّ يَّة بأشي األفق نَقي

يْد ُرمح،  جاء يف رواية أخرى مقدار االرتفاع، وأنه قي
ويف رواية: )فرتتفع قَيَْس ُرْمح أو ُرحْمني( كما يف أيب 

، -ريض اهلل عنه-حديث عمرو بن َعبََسة داود من 
مح معروف عند العرب، وهو السالح اذلي اكنوا  والرُّ
ني يقوم قائم  يستخدمونه يف معاركهم. واثلاِن: حي
ني تتوسط الشمس َكبد السماء، وإذا  رية، أي: حي هي الظَّ
ل إَل أن تزول،  بَلَغت وسط السماء أبطأت َحركة الظِّ

ل أنها واقيفة ويه سائرة، إال أن فيتخيَّل انلَّاظر املتأم
َسريها بيبطء، فيُقال ذللك الوقوف الُمشاهد: "قائم 
الظهرية"، فهذا الوقت تمنع فيه صالة اتلطوع، حىت 
ل  ماء، ويظهر الظِّ مس، أي: عن وَسط السَّ تَميل الشَّ

** 

'Uqbah -raḍiyallāhu 'anhu- memberitahukan tentang 

tiga waktu di mana Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melarang para sahabat salat (sunah) pada 

waktu tersebut atau menguburkan jenazah mereka. 

Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu larangan yang 

sangat sempit sekaligus sangat dikecam. Waktu 

pertama: Saat matahari terbit dengan sinarnya yang 

cerah sampai naik ke atas cakrawala. Dalam riwayat 

lain dijelaskan batas tingginya, yaitu seukuran satu 

tombak. Dalam riwayat lain, "Seukuran satu tombak 

atau dua tombak." Sebagaimana diriwayatkan oleh 

Abu Daud dari 'Amru bin 'Abasah -raḍiyallāhu 'anhu-. 

Tombak sangat terkenal di kalangan orang Arab, 

karena merupakan salah satu senjata dalam 

peperangan mereka. Waktu kedua: Saat matahari 

berada di tengah langit. Jika matahari di tengah-tengah 

langit, maka bayangan suatu benda melambat sampai 

hilang sama sekali, sehingga orang yang melihatnya 

dengan seksama seolah matahari diam, padahal ia 

berjalan. Hanya saja jalannya sangat lambat. Sehingga 

keadaan diam (berhenti) berdasarkan penglihatan ini 

disebut dengan “diam di tengah-tengah langit.” Waktu 

ini dilarang salat sunah sampai matahari condong ke 

arah barat dan muncul bayangan benda di sebelah 

timur, dan inilah yang disebut dengan bayangan 

matahari tergelincir. Waktu ini singkat dan pendek. 

Sebagian ulama memperkirakan waktu tersebut kira-

kira lima menit. Namun sebagian ada yang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ني : وقت  •  .، واملراد به هنا: وقُت الزوال-طال أو قرَص-حي

 .َنْقرُب : نَْدفُن فيها الُموىت •

مس: َطلعت •  .بَازيَغة : بَزََغت الشَّ

وال. وهذ  من جهة املرشق، وهذا ما يسىم بييَفء الزَّ
رَه بعض  العلماء خبمس دقائق، الوقت قصري، وقد قَدَّ

وبعضهم بعرش دقائق. واثلالث: حني تَضيَّف 
الشمس للُغروب حىت َتْغرب، أي: ترشع وتبدأ يف 
الغروب ويستمر انلَّيه حىت َتْغرب.    فهذه ثالثة 
أوقات يُنىه فيها عن أمرين: األمر األول: صالة 
انلافلة ولو اكنت من ذوات األسباب؛ كتحية 

وء، وصالة الكسوف؛ لعموم املسجد، وركعيت الوض
احلديث، أما الفريضة فال حترم يف أوقات انلَّيه مع 
أن احلديث اعم، إال أن عمومه ُخص حبديث أيب قتادة 

: )من نام عن صالة أو نسيها -ريض اهلل عنه-
فليصلها إذا ذكرها(. متفق عليه. األمر اثلاِن: َدفن 

فلو  األموات. فال جيوز َدفن امليِّت يف وقت انليه،
ء بميت إَل املقربة يف أوقات انلَّيه اثلالثة، فيُنتظر  يجي
به، حىت خيرج وقت انليه ثم يُْدفَن، أما لو رشعوا يف 
فن لعارض،  َدفن امليت قبل طلوع الشمس وتأخر ادلَّ
ثم طلعت عليهم الشمس وهم يدفنون، فإنهم 
فن قبل  يستمرون وال يتوقفون، أو أنهم رشعوا يف ادلَّ

م إنهم تأخروا لعارض، ثم صادف وقت الزوال، ث
انليه وهم يدفنون امليِّت، فإن يستمرون وال 
فن بعد صالة العرص، ثم  يتوقفون، أو رشعوا يف ادلَّ
فن لعارض فصادف وقت انليه وهم  تأخروا يف ادلَّ
يدفنون، فإنهم يستمرون وال يتوقفون؛ ألنهم لم 

فن يف هذه األوقات الَمنيْه عنها،  كمن يقصدوا ادلَّ
صىل نافلة ثم دخل وقت انليه وهو فيها فإنه يتمها، 

وام -رمحهم اهلل-والقاعدة عند العلماء  : يغتفر يف ادلَّ
 .ما ال يُغتفر يف االبتداء

memperkirakannya sampai sepuluh menit. Waktu 

ketiga: Saat matahari hendak tenggelam hingga benar-

benar tenggelam. Yakni ketika matahari mulai 

tenggelam dan berlanjut larangan ini sampai matahari 

benar-benar tenggelam. Inilah tiga waktu di mana ada 

dua hal yang dilarang pada waktu tersebut: Pertama: 

salat sunah, meskipun salat sunah itu memiliki sebab, 

seperti salat tahiyat masjid, salat dua rakaat setelah 

wudu, salat gerhana matahari, karena keumuman 

hadis ini. Adapun salat fardu, maka tidak dilarang 

melakukannya di tiga waktu ini, meskipun hadis ini 

bersifat umum, karena keumumannya dibatasi hadis 

yang diriwayatkan oleh Abu Qatādah -raḍiyallāhu 

anhu-, "Barangsiapa tidur sebelum salat atau lupa 

melaksanakan salat, maka hendaklah ia salat saat 

mengingatnya." (Muttafaq 'alaih). Kedua: Mengubur 

jenazah. Tidak boleh mengubur jenazah pada waktu 

yang dilarang ini. Jika ada jenazah di datangkan ke 

pemakaman di tiga waktu ini, maka ditunggu dahulu 

sampai waktu larangan itu hilang, kemudian dikubur. 

Adapun jika mengubur jenazah sebelum matahari terbit 

dan prosesnya lambat karena suatu hal sehingga 

matahari terbit, maka mereka harus meneruskannya, 

tidak usah berhenti. Atau mereka mengubur sebelum 

matahari di tengah-tengah langit, namun karena 

sesuatu hal akhirnya prosesnya molor sampai matahari 

di tengah-tengah langit, maka mereka teruskan saja 

dan tidak perlu berhenti. Atau memulai mengubur 

setelah Asar, tapi proses terhambat oleh suatu hal 

sehingga memasuki waktu yang dilarang, maka 

mereka teruskan saja dan tidak usah berhenti. Hal ini 

sama seperti seseorang yang salat sunah, lalu masuk 

pada waktu yang dilarang, maka ia teruskan saja 

sampai sempurna. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, 

“Dimaafkan saat meneruskan sesuatu yang tidak 

dimaafkan kalau baru memulainya.” 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

331 
 

وال • رية : هو قيام الشمس وقت الزَّ هي  .يقوم قَائم الظَّ

 .حىتَّ تَزول : حىتَّ تميَل عن وسط السماء حنو املغرب •

 .تََضيَّف الشمس للغروب : ترشع وتبدأ يف الُغروب •

 :فوائد احلديث
: )من نام عن صالة أو -ريض اهلل عنه-حلديث: انلَّيه عن الصالة يف األوقات اثلالثة املنيه عنها، باستثناء الفرائض؛ حلديث أيب قتادة ظاهر ا .1

 .نسيها فليَُصلِّها إذا َذَكَرها ال َكفارة هلا إال ذلك( متفق عليه

ن ذلك ما إذا وجدت رضورة يف تعجيل َدفْنيه يف وقت انلَّيه، كما لو اكن يف انلَّيه عن َدفن األموات يف هذه األوقات اثلالثة، إال أنه يُستثىن م .2
قت انليه؛ تأخري دفنه رضر ىلع الُمَشيِّعيني، كحرب مثال أو مطر ال يمكن اتقاؤه، وكذلك عند اشتداد احلرِّ وما أشبه ذلك، فال بأس من دفنه يف و

ورات تُبيح املحظورات، وقوهل   .: )ال رضر وال رضار(. رواه أبو داود وغريه-يه وسلمصىل اهلل عل-ألن الَضَّ

فن فيها .3  .جواز دفن امليت يف أي ساعة من يلل أو نهار؛ ألن انليه جاء يف ثالثة أوقات، فدل ىلع أن ما عداها من األوقات جيوز ادلَّ

ح بها .4 لَّة انلَّيه الُمرَصّ باداتهم، وهذا يُؤخذ من عي  .-ريض اهلل عنه-يف حديث عمرو بن َعبََسة  انلَّيه عن ُمشابهة املرشكني يف عي

ع وإن لم تظهر هلم احليكمة من اتلَّلكيف، فانلِب  .5 بني احليكمة من انليه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن واجب املسلمني االمتثال ألوامر الرشَّ
فن يف أوقات انلَّيه،  ولم نقف ىلع ديلل يف -ريض اهلل عنه-الصالة يف أوقات انليه، كما يف حديث عمرو بن َعبَسة  بيان احليكمة من انلَّيه عن ادلَّ

 .فالواجب ىلع املسلمني يف مثل هذه األحوال أن يقولوا: َسمعنا وأطعنا

 املراجع:املصادر و

ه. تسهيل اإلملام 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
، الطبعة: بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت

ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: ا2006ه، 1427األوىل  َسة م. توضيح األحاكم مي ه، 1423ْلامي
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة 2003

ه. سبل 1432ه، 1428ألوىل ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: ا1427اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
 .السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاِن، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

   (10604) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ثالثة هلم أْجر ان: رُجٌل من أهل الكتاب آمن 
قَّ  دَّى ح 

 
ْبد اململوك إذا أ ين بييِّه، وآم ن بمحمد، والع  ب

ب ها  ة فأدَّ ه، ور ُجل اكنت هل أم  و ايلي قَّ م  اهلل، وح 
ا، ثم  ه  ا فأحسن ت ْعلييم  ه  لَّم  فأحسن ت أدييب ها، و ع 

ها فَتوجها؛ فله أجران  أْعت ق 

 

Ada tiga orang yang mendapatkan dua 
pahala: (1) seorang Ahli Kitab yang 

beriman kepada nabinya dan beriman 
kepada Muhammad. (2) budak apabila 

menunaikan hak Allah dan hak tuannya. 
(3) seseorang yang memiliki hamba sahaya 

wanita lalu ia mendidiknya dengan baik 
dan mengajarinya dengan sebaik-baik 

pengajaran, memerdekakannya kemudian 
menikahinya. Baginya dua pahala. 

 :احلديث .654
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-األشعري عن أيب موَس

ثالثة هلم أْجَران: رُجل  من أهل الكتاب آمن بينَبييِّه، »
دَّى َحقَّ اهلل، وَحقَّ 

َ
وآَمن بمحمد، والَعبْد اململوك إذا أ

يبَها،  بَها فأحسن تَأدي ه، ورجل اكنت هل أَمة فأدَّ َمَوايلي
ها؛ فله وََعلََّمَها فأحسن َتْعلييَمَها، ثم أْعتََقها فزتوج

 «.أجران

** 

654. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu 'Anhu secara 

marfu', "Ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala: 

(1) seorang Ahli Kitab yang beriman kepada nabinya 

dan beriman kepada Muhammad. (2) budak apabila 

menunaikan hak Allah dan hak tuannya. (3) seseorang 

yang memiliki hamba sahaya wanita lalu ia 

mendidiknya dengan baik dan mengajarinya dengan 

sebaik-baik pengajaran, memerdekakannya kemudian 

menikahinya. Baginya dua pahala". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ثالثة أصناف من البرش يُضاعف هلم األجر مرتني 
يوم القيامة، ثم ذكرهم بقوهل: رُجل  من أهل الكتاب، 
أي من ايلهود وانلصارى، آمن بينَبييِّه اذلي أرسل إيله 
سابقا، وهو موَس أو عيىس عليهما الصالة والسالم، 

وقبل بلوغ  وذلك قبل بعثة انلِب صىل اهلل عليه وسلم
، -صىل اهلل عليه وسلم-دعوته. فلما بعث انلِب 

وبلغته دعوته آمن به، فهذا هل أجران، أجر ىلع إيمانه 
برسوهل اذلي أرسله إيله أواًل، وأجر ىلع إيمانه بمحمد 

، والَعبْد اململوك إذا قام بعبادة -صىل اهلل عليه وسلم-
ه اهلل تعاَل وأدى ما يكلفه به سيده ىلع أحسن وج

فله أجران، ورجل اكنت عنده جارية  مملوكة فربَّاها 
تربية صاحلة، وعلمها أمور دينها من حالل وحرام، 
ثم حررها من العبودية، ثم تزوجها، فله أجران:  
األجر األول: ىلع تعليمها وعتقها. واألجر اثلاِن: ىلع 
إحسانه إيلها بعد أن أعتقها لم يضيعها، بل تزوجها 

ها وأحصن   فرجهاوكفَّ

** 

Terdapat tiga golongan manusia yang berhak 

memperoleh pahala dua kali lipat pada hari kiamat, 

kemudian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

menyebutkan ketiga golongan tersebut dengan 

sabdanya, yaitu: - Seorang lelaki dari kalangan ahli 

kitab, yaitu dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dia beriman 

kepada Nabi yang telah diutus sebelumnya kepadanya, 

yaitu Nabi Musa atau Isa `Alaihimas Shalatu was 

Salaam, hal itu adalah sebelum diutusnya Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan sebelum 

dakwahnya sampai. Ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam telah diutus, dan dakwahnya telah sampai 

kepada dirinya, diapun beriman kepadanya. Maka 

dengan hal ini dia berhak mendapatkan dua pahala; 

pahala atas keimanannya kepada utusan yang 

pertama kali diutus kepadanya, dan pahala atas 

keimanannya kepada Muhammad Shallallahu 'Alaihi 

wa Sallam. - Seorang hamba sahaya jika ia beribadah 

kepada Allah Ta`ala serta melakukan dengan baik apa 

yang dibebankan oleh tuannya atas dirinya, maka 

baginya dua pahala. - Dan seorang lelaki yang memiliki 

seorang hamba sahaya wanita lalu ia mendidiknya 

dengan pendidikan yang baik dan juga mengajarinya 

berbagai perkara agama dari perkara halal dan haram, 

kemudian ia memerdekakannya dari status 
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  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموََس عبد اَللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:
 .الصاحلنيرياض  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 موايله : مجع موىل، وهو املالك للعبد •
َمة : امرأة مملوكة •

َ
 أ

 :فوائد احلديث
 .هفضل العبد اململوك الصالح انلاصح، ومضاعفة أجره عند اهلل تلحمله ملا يدخل عليه من املشقة يف قيامه بعبادة ربه، واشتغاهل خبدمة سيد .1

 .الضعفاء اكلعبيد ومن يف معناهم وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به، وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم تبارك وتعاَل مواساة .2

 .حث املسلمني ىلع العناية بمن يف أيديهم من املمايلك، وإحسان تربيتهم، وتعليمهم ما ينفعهم .3

فيكون أجرهم  _صىل اهلل عليه وسلم  _مان بنبيهم، وفضل اإليمان برسالة حممد حث أهل الكتاب لدلخول يف اإلسالم يلكون هلم فضل اإلي .4
 .مضاعفا

تقها؛ فله أجران .5  .من تزوج أمته بعد عي

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن 1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهالِل، نرش: دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة 1426الرياض، الطبعة: للنرش، 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –رتاث العريب ال

   (3697) الرقم املوحد:

kehambasahayaan/perbudakan lalu menikahinya 

maka baginya dua pahala; pahala pertama atas 

pengajaran dan kemerdekaan yang telah ia berikan 

kepadanya, dan pahala kedua atas kebaikan yang dia 

lakukan setelah memerdekakan yaitu bahwa dia tidak 

menelantarkannya begitu saja, akan tetapi dia 

menikahi wanita tersebut, mencukupi kebutuhannya 

dan menjaga kesuciannya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اتلوحيد

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ُموََس عبد اَللَّ بن قيس األشعري  اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أهل الكتاب : ايلهود وانلصارى •

 .موايله : مجع موىل وهو اسم يقع ىلع مجاعة كثرية منها املالك والسيد •

َمة : امرأة مملوكة •
َ
 .أ

بها : رباها ىلع األخالق اإلسالمية •  .فأدَّ

 .علمها : أي : ما حتتاج إيله يف حياتها وأخراها •

 .: بالرشوط املرشوعة ومنها إعطاء املهر، وجيوز أن جيعل عتقها صداقها، واحلديث حيتمله فزتوجها •

 :فوائد احلديث
 .من تزوج أمته بعد عتقها فله أجران .1

 .ينبيغ للرجل تعليم أمته وأهله .2

 Ada tiga orang yang mendapatkan dua  ثالثة هلم أجران
pahala 

 :احلديث .655
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موَس األشعري 

نبيه، ثالثة هلم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن ب»
وآمن بمحمد، والعبد اململوك إذا أدى حق اهلل، وحق 
موايله، ورجل اكنت هل أمة فأدبها فأحسن تأديبها، 
وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فزتوجها؛ فله 

 .«أجران

** 

655. Hadis: 

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Ada tiga orang yang 

mendapatkan dua pahala: seorang Ahli Kitab yang 

beriman kepada nabinya dan beriman kepada 

Muhammad; seorang budak apabila menunaikan hak 

Allah dan hak tuannya; seseorang yang memiliki 

hamba sahaya wanita lalu ia mendidiknya dengan baik 

dan mengajarinya dengan pengarajan yang baik, 

kemudian dia memerdekakannya dan menikahinya; 

maka baginya dua pahala." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان فضل من آمن من أهل الكتاب 
صىل اهلل -اتباع انلِب باإلسالم ملزية اتباع دينهم و

، وفيه فضل العبد اذلي يُؤدي حق اهلل -عليه وسلم
وحق موايله، وفيه فضل من أدَّب مملوكته وأحسن 
؛ ألنه أحسن  تربيتها، ثم أعتقها فزتوجها، فله أجر 
إيلها وأعتقها، وهل أيضاً أجر آخر عندما تزوجها 

ها وأحصن فرجها  .وَكفَّ

** 

Di dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan Ahli 

Kitab yang beriman dengan Islam karena kelebihannya 

mengikuti agama mereka dan mengikuti Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Juga di dalam hadis ini 

terdapat keutamaan seorang budak yang menunaikan 

hak Allah dan hak tuannya. Juga mengandung 

keutamaan orang yang mendidik hamba sahaya 

perempuan dengan pendidikan yang baik lalu 

memerdekakannya kemudian menikahinya. Baginya 

satu pahala karena berbuat baik kepadanya dan 

memerdekakannya. Ia mendapatkan pahala lagi ketika 

menikahinya, menjaga kehormatannya dan 

memelihara kemaluannya. 
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؛ فآمنوا به وبما أنزل اهلل إيله فآت .3 اهم اهلل فضل مؤمين أهل الكتاب اذلين آمنوا بما أنزل اهلل ىلع أنبيائهم فعرفوا أن حممدا رسول اهلل حقٌّ
 .أجرهم مرتني

 .العبد اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق موايله يُؤىت أجره مرتني .4

 فيكون – وسلم عليه اهلل صىل –ضل اإليمان بنبيهم وفضل اإليمان برسالة حممد حّث أهل الكتاب ىلع ادلخول يف اإلسالم يلكون هلم ف .5
 .مضاعفاً  أجرهم

 .فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله .6

 املراجع:املصادر و

قيم ه. صحيح مسلم, تر1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
عة الرابعة حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطب

العمار, دار  ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصديِق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد1407عرش, 
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلالِل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار 1430كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

 .ه 1426مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 
   (5034) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاساتالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انل اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد

 .متفق عليه راوي احلديث:

  جاء أعراِب فبال يف طائفة املسجد

Seorang Arab Badui datang lalu kencing di 
salah satu sudut masjid. Maka orang-orang 

membentak dan berusaha mencegahnya. 
Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melarang mereka. Setelah lelaki itu 
menyelesaikan kencingnya, beliau pun 
memerintahkan untuk mengambil satu 
ember air kemudian disiramkan pada 

bekas kencingnya 

 :احلديث .656
، »قال: -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  ُّ جاء أعرايبي

ُّ فبَاَل يف َطائيَفة الَمسجد، فَزََجَره انلَّاُس، فَ  نََهاُهُم انلِبي
مر انلِب  -صىل اهلل عليه وسلم-

َ
ا َقىَض بَوهَل أ -فَلمَّ

يَق  -صىل اهلل عليه وسلم هري
ُ
بيَذنُوب من ماء، فَأ

 .«عليه

** 

656. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Seorang Arab Badui datang lalu kencing di salah satu 

sudut masjid. Maka orang-orang membentak dan 

berusaha mencegahnya. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- melarang mereka. Setelah lelaki itu 

menyelesaikan kencingnya, beliau pun memerintahkan 

untuk mengambil satu ember air kemudian disiramkan 

pada bekas kencingnya." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من اعدة األعراب، اجلفاء واجلهل، بلعدهم عن تعلم 
. فبينما -صىل اهلل عليه وسلم-ما أنزل اهلل ىلع رسوهل 

يف أصحابه يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
املسجد انلبوي، إذ جاء أعرايب وبال يف أحد جوانب 

سجد، ظناً منه أنه اكلفالة، فعظم فعله ىلع امل
لعظم حرمة املساجد،  -ريض اهلل عنهم-الصحابة 

فنهروه أثناء بوهل، ولكن صاحب اْللق الكريم، 
اذلي بعث باتلبشري واتليسري نهاهم عن زجره، ملا 
يعلمه من حال األعراب، ئلال يُلوث بقعاً كثرية من 

ال يصيبه املسجد، وئلال يلوث بدنه أو ثوبه، وئل
الَضر بقطع بوهل عليه، ويلكون أدىع لقبول 

صىل اهلل -انلصيحة واتلعليم حينما يعلمه انلِب 
، وأمرهم أن يطهروا ماكن بوهل بصب دلو -عليه وسلم

 .من ماء عليه

** 

Diantara kebiasaan orang-orang Arab Badui adalah 

kasar dan bodoh karena jauhnya mereka dari 

mempelajari apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-

Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Saat Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersama para sahabatnya di masjid 

Nabawi, tiba-tiba datang orang Arab Badui lalu kencing 

di salah satu sudut masjid karena mengira bahwa itu 

tanah lapang. Tentu saja perbuatannya ini dianggap 

besar oleh para sahabat karena besarnya kehormatan 

masjid. Lantas mereka membentak dan berusaha 

menegahnya saat kencing, hanya saja pemilik akhlak 

mulia yang diutus dengan membawa kabar gembira 

dan kemudahan ini melarang mereka membentaknya 

karena beliau mengetahui keadaan orang-orang Arab 

Badui. Hal itu supaya tidak mengotori banyak tempat di 

masjid dan supaya tidak terkena bahaya karena 

menghentikan kencingnya. Juga supaya nasehat dan 

pengajarannya lebih diterima ketika Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengajarinya. Selanjutnya beliau 

memerintahkan mereka untuk membersihkan tempat 

kencingnya dengan menyiramkan satu ember air pada 

bekas kencingnya. 
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نَس اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-بن مالك  أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
عرايب : األعراب هم: ساكن ابلادية وقد جاءت النسبة فيه •

َ
 .إَل اجلمع دون الواحد أ

 .يف طائيفة املسجد : يف ناحية املسجد •

 .فزََجَره انلاس : نهروه •

 .نَهاُهم : طلب منهم أن يكفوا عنه •

 .بَذنُوب من ماء : ادللو املمتلئ ماءً  •

يق عليه : ُصبَّ ىلع بوهل • هري
ُ
 .فَأ

 :فوائد احلديث
 .العناية باملساجد وتزنيهها عن القذر وابلول .1

 .سة فورا إذا حصلت فيهاوجوب تطهري املساجد من انلجا .2

 .ابلول ىلع األرض يطهر بصب املاء عليه حبيث يغطى ابلول وال يبىق هل أثر، وال يشرتط نقل الرتاب من املاكن بعد ذلك .3

 .، فقد أرشد األعرايب برفق ولني بعد ما بال-صىل اهلل عليه وسلم-سماحة خلق انلِب  .4

 .ئع انلاس، ومعرفته لطبا-صىل اهلل عليه وسلم-ُبْعُد نظره  .5

 .عند تزاحم املفاسد، يرتكب أخفها، فقد تركه يكمل بوهل، ألجل ما يرتتب من األرضار بقطعه عليه .6

 .ابلعد عن انلاس واملدن، يسبب اجلفاء واجلهل .7

 .الرفق عند تعليم اجلاهل .8

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10ن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح ب
ه. صحيح 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

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

   (3036) الرقم املوحد:
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ُْطُب  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل وانلِب  خي 
: صليت يا فالن؟ قال: انلاس يوم اْلمعة، فقال

 ال، قال: قم فاركع ركعتي
 

Seorang laki-laki datang saat Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang 

berkhutbah hadapan orang-orang pada 
hari Jumat. Beliau bertanya, "Apakah 
engkau sudah salat wahai Fulan?" Ia 

menjawab, "Belum." Beliau bersabda, 
"Berdiri dan salatlah dua rakaat"! 

 :احلديث .657
جاء »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابير بن عبد اهلل 

خَيُْطُب انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم-رجل وانلِب 
يوم اجلمعة، فقال: صليت يا فالن؟ قال: ال، قال: قم 

 «.-ويف رواية: فصل ركعتني-فاركع ركعتني، 

** 

657. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Seorang laki-laki datang saat Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- sedang berkhutbah hadapan orang-

orang pada hari Jumat. Beliau bertanya, "Apakah 

engkau sudah salat wahai Fulan?" Ia menjawab, 

"Belum." Beliau bersabda, "Berdiri dan salatlah dua 

rakaat"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ُّ املسجد انلبوي وانلِب  صىل -دخل ُسلَيْك  الَْغَطَفاِني
خيطب انلاس، فجلس ليسمع  -اهلل عليه وسلم

اْلطبة، ولم يصل حتية املسجد؛ إما جلهله حبكمها، 
صىل -اْلطبة أهم، فما منع انلِب أو ظنه أن استماع 

تذكريه واشتغاهل باْلطبة عن  -اهلل عليه وسلم
تعليمه، بل خاطبه بقوهل: أصليت يا فالن يف طرف 
املسجد قبل أن أراك؟ قال: ال، فقال: قم فاركع 
ركعتني، ويف رواية ملسلم أمره أن يتجوز فيهما أي: 

يف  خيففهما، قال ذلك بمشهد عظيم؛ يلَُعلَِّم الرجل
ا مشااعً بني  وقت احلاجة، ويلكون اتلعليم اعمًّ
احلارضين. ومن دخل املسجد واْلطيب خيطب 
املرشوع هل الصالة، ويدل عليه هذا احلديث، 
وحبديث: "إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام 
خيطب، فلريكع ركعتني".  وذلا قال انلووي يف رشح 

جاء  : "إذا-صىل اهلل عليه وسلم-مسلم عند قوهل 
أحدكم واإلمام خيطب فلريكع ركعتني ويلتجوز 
فيهما" قال: هذا نص ال يتطرق إيله تأويل، وال أظن 

 .اعملا يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه

** 

Sulaik Al-Gaṭafāni masuk masjid Nabawi saat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang berkutbah di 

hadapan orang-orang. Ia langsung duduk untuk 

mendengarkan khutbah, tanpa mengerjakan salat 

tahiyatul masjid, bisa jadi karena tidak tahu hukumnya 

atau karena mengira mendengarkan khutbah lebih 

penting. Maka pemberian peringatan dan keseriuasan 

berkhutbah tidak menghalangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- mengajarinya. Bahkan beliau bicara 

langsung kepadanya, "Apakah engkau sudah salat di 

pinggir masjid sebelum aku melihatmu wahai fulan?" Ia 

menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berdiri dan 

kerjakan salat dua rakaat!" Dalam riwayat lain bagi 

Imam Muslim, "Beliau memerintahkannya untuk 

mempersingkat salatnya." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- mengatakan hal ini di hadapan banyak orang 

guna mengajari orang tersebut tepat pada waktu 

dibutuhkan dan agar pengajaran ini juga sampai 

kepada orang-orang yang hadir. Siapa yang masuk 

masjid saat imam berkhutbah disyariatkan baginya 

mengerjakan salat. Ini berdasarkan hadis di atas dan 

hadis, "Apabila salah seorang dari kalian datang di hari 

Jumat sementara imam sedang berkhutbah hendaknya 

ia salat dua rakaat!" Oleh sebab itu, An-Nawawi dalam 

kitab "Syarḥu Muslim" ketika menjelaskan sabda beliau 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Apabila salah seorang 

dari kalian datang sementara imam sedang berkhutbah 

hendaknya ia salat dua rakaat dan hendaknya ia 

mempersingkat keduanya" ia berkata, "Ini nas yang 

tidak mungkin ditakwil, dan aku tidak percaya bila ada 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعة < أحاكم خطبة اجلمعة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
، وامل • ُّ  .راد جاء اَل املسجد فجلسجاء رجل : هو ُسلَيْك  الَْغَطَفاِني

 .خَيُْطُب انلاس : يتلكم فيهم باملوعظة واتلوجيه •

 .فالن : لكمة يكىن بها عن الرجل، ويكىن عن املرأة بفالنة •

 .صليت : أي أصليت؟ ىلع وجه االستفهام •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية خطبيَت اجلمعة، وأن هذا من شعارها اذلي يلزم اإلتيان به .1

 .قطع خطبته وأمر بهما، ومع انشغال املصيل بهما عن سماع اْلطبة -صىل اهلل عليه وسلم-أهمية حتية املسجد؛ ألن انلِب  .2

 .جواز الالكم حال اْلطبة للخطيب، ومن خياطبه للحاجة واملصلحة .3

 .ال يسكت عن خطأ يراه يف أي حال -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  .4

أن يقوم ويصيل، ولكن يكون فعلها  -صىل اهلل عليه وسلم-أن اجللوس اْلفيف ال يذهب وقتها وسنيتها؛ ألن الرجل جلس، فأمره انلِب  .5
 .قبل اجللوس أداًء وبعده قضاء

ُدها، وأنها ركعتان .6  .مرشوعية حتية املسجد وتأكُّ

 .أن ال يزيد يف الصالة ىلع ركعتني؛ ألنه البد من اإلنصات للخطيب .7

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ية، م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، البن باز، حتقيق: سعيد القحطاِن، مؤسسة عبد العزيز بن باز اْلري2006 - ـه1426القاهرة، الطبعة العارشة، 
ه. خالصة الالكم 1381ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، 1435الرياض، الطبعة األوىل، 

ي اجلعيف، حتقيق: م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخار1992 - ـه1412رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة اثلانية، 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 

س األحاكم، أمحد بن حيىي ه. تأسي1423احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة، 
 .ه1427انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة األوىل، 

   (5205) الرقم املوحد:

orang alim yang redaksi ini sampai kepadanya dan ia 

meyakini keabsahannya lalu ia menyelisihinya." 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذار اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِبمع : يف مزدلفة ويف يللة مزدلفة •

 :فوائد احلديث
اكن وقت الغروب بعرفة فلم جيمع بينهما باملزدلفة إال وقد  -صىل اهلل عليه وسلم-يت تسىم مجعا؛ ألن انلِب مرشوعية مجع اتلأخري بمزدلفة وال .1

 .أخر املغرب وهذا اجلمع ال خالف فيه

 .أن اذلي جيمع بني الصالتني فإنه يقترص ىلع أذان واحد هلما ويقيم للك صالة .2

 .دأ بالصالة قبل أن حيط رحله، ثم إذا صىل  وضع رحلهأن أول عمل يبدأ به احلاج إذا وصل إَل مزدلفة أن يب .3

 املراجع:املصادر و

 الشيخ رشحه املرام، بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. بريوت –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
م.  إحاكم األحاكم رشح عمدة األحاكم، املؤلف: تِق ادلين أبو 2006 -ه1427 ،1 ط السليمان، السالم عبد: بإخراجه اعتىن الفوزان، فوزان بن صالح. د

 الفتح حممد بن يلع  القشريي، املعروف بابن دقيق العيد، املحقق: مصطىف شيخ مصطىف و مدثر سندس، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل
 .م2005 - ـه1426

   (10623) الرقم املوحد:

بي  -صىل اهلل عليه وسلم-مجع رسول اهلل 
املغرب والعشاء ِبمع: صىل املغرب ثالثا، 

 والعشاء ركعتي، بإقامة واحدة
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
menjamak antara salat Magrib dan salat 

Isya di Jam'un (Muzdalifah); dengan cara 
melaksanakan salat Magrib tiga rakaat dan 

salat Isya dua rakaat dengan satu kali 
iqamat. 

 :احلديث .658
مجع رسول اهلل »، قال: -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر

بني املغرب والعشاء ِبمع:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.صىل املغرب ثالثاً، والعشاء ركعتني، بإقامة واحدة

** 

658. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata, 

“Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjamak 

(menggabungkan) antara salat Magrib dan salat Isya di 

Jam'un (Muzdalifah); dengan cara melaksanakan salat 

Magrib tiga rakaat dan salat Isya dua rakaat dengan 

satu kali iqamat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يللة  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني احلديث فعل انلِب 
جميئه من عرفة من مجعه بني مجع وهو باملزدلفة بعد 

صالِت املغرب والعشاء، وقرصه صالة العشاء 
 .ركعتني، بأذان واحد هلما وإقامة للك صالة

** 

Hadis ini menjelaskan perbuatan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pada malam hari di Jam'un, saat beliau 

berada di Muzdalifah setelah kedatangan dari Arafah, 

beliau menjamak antara salat Magrib dan Isya, dan 

beliau mengqasar salat Isya menjadi dua rakaat 

dengan satu kali azan untuk kedua salat tersebut dan 

satu iqamat untuk setiap salat. 
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ةي  ُحْرم  ين ك  دي اعي ُة نساء املجاهدين ىلع الق  ُحْرم 
يهيم ات ه  مَّ

ُ
  أ

“Kehormatan istri-istri para mujahidin 
bagi orang-orang yang tidak berjihad itu 

seperti kehormatan ibu-ibu mereka". 

 :احلديث .659
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-ن بريدة ع

ُحْرَمُة نساء املجاهدين ىلع »: -اهلل عليه وسلم
م، ما من رَُجٍل من  َهاتيهي مَّ

ُ
ين َكُحْرَمةي أ دي الَقاعي

ين خَيْليف رُجال من املجاهدين يف أهله،  دي الَقاعي
َفيَُخونُُه فيهم إال وقَف هل يوم القيامة، فيأخذ من 

ثم اتلفت إيلنا رسول اهلل « شاء حىت يَْرىضحسناته ما 
 «.ما ظنَّكم؟»فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-

** 

659. Hadis: 

Dan dari Buraidah Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, 

“Kehormatan istri-istri para mujahidin bagi orang-orang 

yang tidak berjihad itu seperti kehormatan ibu-ibu 

mereka. Tidak ada seorang pun yang tidak pergi 

berjihad yang diamanahi untuk menjaga keluarga para 

mujahidin, lalu ia mengkhianatinya melainkan ia akan 

berdiri di hadapannya pada hari kiamat, lalu ia akan 

mengambil dari kebaikan-kebaikannya sekehendak 

hatinya hingga ia ridha.” Lalu Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam menengok kepada kami, kemudian 

berkata: “Apa persangkaan kalian”? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

األصل أن املرأة األجنبية حترم ىلع غريها من الرجال 
األجانب ويزداد األمر ُحْرَمة يف نساء املجاهدين 

وتركوا  -تعاَل-اذلين خرجوا للجهاد يف سبيل اهلل 
نساءهم خلفهم، وائتمنوا املقيمني عليهن. فالواجب 
عليهم احلذر من أن يقعوا يف أعراضهم، ال خبلوة وال 

ش؛ ألنهن يف اتلحريم َكُحرمة نظر وال الكم فاح
 -صىل اهلل عليه وسلم-أمهاتهم عليهم، فبني انلِب 

أن ىلع اإلنسان أن يقوم بما جيب هلم وال خيونه فيهم 
ال بأن ينظر أو حياول أن يقع يف أمر حمرم، وال يف أن 
ُيَقرصِّ فيما هو مطلوب منه من الراعية والعناية 

م. "ما من رَُجٍل وإيصال اْلري إيلهم ودفع األذى عنه
ين خَيْليف رُجال من املجاهدين يف أهله،  دي من الَقاعي
َفيَُخونُُه فيهم إال وقَف هل يوم القيامة، فيأخذ من 
حسناته ما شاء حىت يَْرىض" واملعىن : أن من جترأ ىلع 
نساء املجاهدين حال غيبتهم وخانهم يف نسائهم، فإن 

امة؛ فيأخذ يمكن املجاهد منه يوم القي -تعاَل-اهلل 
املجاهد من حسنات اْلائن ما شاء حىت يرىض وتقرَّ 

: "فما ظنكم؟" -صىل اهلل عليه وسلم-عينه. ثم قال 
أي فما تظنون يف رغبة املجاهد يف أخذ حسناته 

** 

Hukum dasarnya, bahwa seorang wanita yang bukan 

mahram itu haram untuk kalangan pria asing. Dan 

pengharaman itu semakin bertambah pada istri-istri 

para mujahidin yang keluar untuk berjihad di jalan Allah 

Ta’ala dan meninggalkan istri-istri mereka dan 

menitipkannya kepada kaum pria yang tinggal menetap 

di negerinya (tak ikut perang -edit). Maka menjadi 

kewajiban mereka (yang mukim) untuk jauh dari 

mengganggu kehormatan mereka; baik dengan 

berkhalwat, memandang maupun berusaha melakukan 

perkara yang haram ataupun bermalas-malasan dalam 

memenuhi kebutuhan mereka dan merawatnya, 

menyampaikan kebaikan pada mereka dan 

menepiskan keburukan atas mereka. “Tidak ada 

seorang pun yang tidak pergi berjihad yang diamanahi 

untuk menjaga keluarga para mujahidin, lalu ia 

mengkhianatinya melainkan ia akan berdiri di 

hadapannya pada hari kiamat, lalu ia akan mengambil 

dari kebaikan-kebaikannya sekehendak hatinya hingga 

ia ridha (puas).” Maknanya: Bahwa siapa yang berani 

mengganggu dan mengkhianati istri para mujahidin 

saat mereka tidak ada, maka Allah Ta’ala akan 

memberikan kesempatan kepada sang mujahid itu 

pada hari kiamat untuk mengambil kebaikan-kebaikan 

sang pengkhianat tadi semaunya hingga ia merasa 

ridha dan puas tuntas. Lalu beliau bertanya: “Lalu 

bagaimana prasangka kalian?” Maksudnya: lalu apa 

yang kalian sangka tentang keinginan sang mujahid itu 

saat mengambil kebaikan dan memperbanyak bekal 
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 اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه العبادات <  اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

 .رواه مسلم راوي احلديث:

ّ  اتلخريج: ْسليَمي
َ
  -ريض اهلل عنه-بَُريَْدة بن احلَُصيب األ

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ليُف رُجال : يكون خليفة عنه وقت غيابه ويقوم عنه حبواجئهمخَيْ  •

 .فيخونهم : بداًل من القيام حبواجئهم يتعرض بهم بالسوء من انلظر أو الالكم أو حماولة الفاحشة •

 :فوائد احلديث
 .احلضُّ ىلع اتلاكفل بني املسلمني وحرص لك منهم ىلع سالمة اآلخرين .1

ين يف سبيل اهلل؛ ألن املجاهدين يقومون بنرصة ادلين ويدافعون عن القاعدين، فال جيوز اتلحذير من اْليانة ويشتد ذلك يف حقِّ املجاهد .2
 .لقاعد أن يتعرض لنسائهم بوجه من الوجوه مستغال غياب الزوج

 .يعاقب املعتدي ىلع نساء املجاهدين بعرض حسناته يوم القيامة ىلع ذلك املجاهد يلأخذ منه ما شاء .3

يطة اإلسالم ىلع سالمة أمن .4  .املجاهدين والغائبني عن أهليهم حي

د من ينتهكها بأشد العقوبات .5 ظم فضل املجاهدين وأن الرشع قد َحىم أعراضهم حال غيبتهم وتوعَّ  .فيه عي

 .ثبوت القصاص بني اْلالئق يوم القيامة .6

 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن  1407رابعة عرش  ـهالطبعة ال 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجع  من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض بريوت –احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

يح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار املفات مرقاة   ـه 1428 األوىل،: الطبعة ، الفحل ياسني بن ماهر. د: حتقيق ، انلووي
 . ـهرشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية1422الفكر، الطبعة: األوىل، 

   (8901) الرقم املوحد:

واالستكثار منها يف ذلك املقام؟ أي ال يبىق منها َشء 
 .إال أخذه

darinya? Pasti ia takkan menyisakan satu kebaikan pun 

melainkan akan menyabetnya. Lihat: Mirqat al-Mafatih 

(6/2461), Syarah Sunan Abi Dawud oleh al-‘Abbad 

(versi elektronik) 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللباس والزينة اتلصنيف:

 .حديث يلع ريض اهلل عنه: رواه أبو داود والنساِئ وابن ماجه وأمحد. حديث أيب موَس ريض اهلل عنه: رواه الرتمذي والنساِئ وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
  -ريض اهلل عنه-أبو ُموََس عبد اَللَّ بن قيس األشعري 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 اذلهب واحلرير حالل لنساء األمة اإلسالمية، حرام ىلع ذكورها. .1

 املراجع:املصادر و

ياض، ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الر
 بلنان، –: دار ابن اجلوزي. املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهالِل، نرش1426الطبعة: 

اُس احل رييري  ، ُحرِّم  ْلي مَِّتي
ُ
 واذلَّه بي ىلع ُذُكوري أ

يهيمْ  اث
ن  حيلَّ إلي

ُ
  وأ

Pakaian sutra dan emas diharamkan bagi 
laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi 

wanitanya. 

 :احلديث .660
صىل -قال: رأيُت رسوَل اهللي  -ريض اهلل عنه-عن يلعٍّ 

يًرا، فجعله يف يمينه، وَذَهبًا -اهلل عليه وسلم َخَذ َحري
َ
 أ

إينَّ َهَذيْني حرام  ىلع ُذُكوري »فجعله يف شماهل، ثم قال: 
يتي  مَّ

ُ
نَّ -ريض اهلل عنه-عن أيب موَس األشعري «. أ

َ
: أ

اُس »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوَل اهللي  َم بلي ُحرِّ
مْ  نَاثيهي لَّ إلي حي

ُ
، وأ يتي مَّ

ُ
َهبي ىلع ُذُكوري أ يري واذلَّ  «.احلَري

** 

660. Hadis: 

Dari Ali Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Aku melihat 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengambil 

sutra dan menjadikannya di sebelah kanannya. Lantas 

beliau mengambil emas dan menjadikannya di sebelah 

kirinya. Selanjutnya beliau bersabda, "Sesungguhnya 

kedua benda ini haram bagi laki-laki dari umatku." Dari 

Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu 'Anhu, bahwa 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Pakaian sutra dan emas diharamkan bagi laki-laki dari 

umatku dan dihalalkan bagi wanitanya". 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Sahih dengan dua riwayatnya Derajat hadis: 

وسلم حريرا فجعله يف أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه 
يده ايلمىن، وأخذ ذهبا فجعله يف يده اليرسى، ثم 

 ذكور ىلع حرام -واذلهب احلرير–قال: إن هذين 
 هذه ذكور ىلع حرام واذلهب احلرير فلبس أميت؛
 جرب أو حلكة احلرير لكباس استثين فيما إال األمة؛

 النساء أما اذلهب؛ وكأنف مقامه، غريه فيها يقوم ال
ل هلن، فلهن أن يلبسن منهما ما شنئ؛ إال حال فهما

إذا بلغ حد اإلرساف، فإن اإلرساف ال حيل؛ لقول 
فينَي{  فُوا إينَُّه ال حُييبُّ الُْمرْسي اهلل تعاَل: }َوال ترُْسي

 .(31)ألعراف: 

** 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengambil 

sutra lalu menjadikannya di tangan kanannya. Beliau 

mengambil emas dan menjadikannya di tangan kirinya 

lalu bersabda, "Sesungguhnya kedua benda ini - sutra 

dan emas - diharamkan bagi laki-laki dari umatku. 

Dengan demikian, mengenakan sutra dan emas adalah 

haram bagi laki-laki dari umat ini, kecuali bagi yang 

diperkecualikan, seperti memakai sutra karena gatal-

gatal atau kudis yang tidak bisa digantikan oleh kain 

lain dan seperti hidung emas (emas untuk 

menyambung hidung). Adapun bagi wanita, kedua 

benda ini halal. Mereka boleh memakainya sesukanya, 

kecuali apabila sudah sampai batas berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya berlebih-lebihan itu tidak boleh 

berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Makan dan 

minumlah, tetapi jangan berlebihan! Sungguh, Allah 

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-

A'raf: 31) 
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: حتقيق داود، أيب سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، – احللِب ابلايب مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: نرش الرتمذي، سنن. اثلانية: الطبعة
 مكتب: نرش غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق ،"املجتىب" للنساِئ الصغرى السنن. بريوت –رصية، صيدا الع املكتبة: نرش احلميد، عبد ادلين حميي حممد

 - العربية الكتب إحياء دار: نرش ابلايق، عبد فؤاد حممد: حتقيق ماجه، ابن سنن. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، – اإلسالمية املطبواعت
اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -ام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط اإلم مسند. احللِب ابلايب عيىس فيصل
: نرش لألبلاِن، وزياداته، الصغري اجلامع صحيح. م1985 اثلاثلة،: الطبعة بريوت، –م. مشاكة املصابيح، لألبلاِن، نرش: املكتب اإلساليم 2001 - ـه1421

 .م1985 - ـه1405 اثلانية: الطبعة بريوت، –ء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، لألبلاِن، نرش: املكتب اإلساليم إروا. اإلساليم املكتب
   (4292) الرقم املوحد:
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 -صىل اهلل عليه وسلم-ُْحيلُْت إَل رسول اهلل 
ْمُل ي ت ن اث ُر ىلع ر ى و الق 

ُ
 وجيه. فقال: ما ُكْنُت أ

ر ى 
 
يك  ما أ غ  ب

ع  ب ل  ر ى اْل ْهد  -الو ج 
ُ
أو ما كنت أ

رى
 
يُد شاة؟ فقلت: ال. فقال: -ب ل غ  بك ما أ

جت 
 
! أ

 ُصْم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكي

 

Aku dibawa kepada Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- sedangkan kutu-kutu 

bertebaran di wajahku. Beliau bersabda, 
"Tidak pernah diperlihatkan kepadaku 

penderitaan yang menimpamu 
sebagaimana yang aku lihat" - atau "Tidak 

pernah diperlihatkan kepayahan kepadaku 
yang menimpamu sebagaimana aku lihat! 

Apakah engkau memiliki domba?" Aku 
jawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Puasalah 

tiga hari atau berilah makanan kepada 
enam orang miskin - setiap orang miskin 

setengah sha"! ' 

 :احلديث .661
ٍل قال:  جلسُت إَل َكْعبي بن »عن عبد اهلل بن َمْعقي

َّ خاصة.  ُعْجَرَة، فسأتله عن الفدية، فقال: نزلت يفي
لْ  صىل اهلل -ُت إَل رسول اهلل ويه لكم اعمة. مُحي

َوالَقْمُل يَتََناثَُر ىلع وجيه. فقال: ما ُكنُْت  -عليه وسلم
رَى 

َ
رَى الوََجَع بَلََغ بيَك ما أ

ُ
رَى اجلَْهَد -أ

ُ
أو ما كنت أ

رى
َ
ُد شاة؟ فقلت: ال. فقال: صم -بلغ بك ما أ جَتي

َ
! أ

للك مسكني -ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكني 
صىل -فأمره رسول اهلل »يف رواية: و«.   -نصف صاع

ي  -اهلل عليه وسلم تَّةي ، أو ُيْهدي َم فََرقًا بنَْيَ سي أن ُيْطعي
 «.َشاًة ، أو يصوم ثالثة أيام

** 

661. Hadis: 

Dari Abdullah bin Ma'qil, ia berkata, "Aku duduk 

bersama Ka'ab bin 'Ujrah lalu menanyakan tentang 

fidyah kepadanya." Ia menjawab, " Satu ayat turun 

khusus untukku dan (hukumnya) umum untuk kalian. 

Aku dibawa kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- sedangkan kutu-kutu bertebaran di wajahku. 

Beliau bersabda, "Tidak pernah diperlihatkan 

kepadaku penderitaan yang menimpamu sebagaimana 

yang aku lihat" - atau "Tidak pernah diperlihatkan 

kepayahan kepadaku yang menimpamu sebagaimana 

aku lihat! Apakah engkau memiliki domba?" Aku jawab, 

"Tidak." Beliau bersabda, "Puasalah tiga hari atau 

berilah makanan kepada enam orang miskin - setiap 

orang miskin setengah sha'! " Dalam riwayat lain, 

"Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyuruhnya memberi makan tiga sha' untuk enam 

orang atau menyembelih domba atau puasa tiga hari". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

-َكْعب بن ُعْجَرَة  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى انلِب 
يف احلديبية وهو حمرم، وإذا القمل  -ريض اهلل عنه

صىل اهلل -يتناثر ىلع وجهه من املرض، َفَرقَّ انلِب 
حلاهل وقال: ما كنت أظن أن املشقة  -عليه وسلم

بلغت منك هذا املبلغ، اذلي أراه. ثم سأهل: أجتد شاة 
: }َفَمْن اَكَن -تبارك وتعاَل-، فأنزل اهلل فقال: ال

يَاٍم  ْن صي ْدية مي ه فَفي ْن َرأسي يَضاً أْو به أَذًى مي نُْكم َمري مي
ه انلِب  -أْو َصَدقٍَة أْو نُُسٍك{ اآلية.  وعند ذلك خريَّ

بني صيام ثالثة أيام، أو إطعام  -صىل اهلل  عليه وسلم
، أو  ستة مساكني، للك مسكني نصف صاٍع من بُرٍّ

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat 

Ka'ab bin 'Ujrah di Al-Hudaibiyah dalam keadaan 

ihram. Tiba-tiba kutu-kutu bertebaran di wajahnya 

karena adanya penyakit. Tentu saja Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merasa kasihan terhadap 

keadaannya. Beliau bersabda, "Aku tidak mengira 

bahwa kepayahan telah menimpamu seperti ini 

sebagaimana aku lihat." Lantas beliau bertanya 

kepadanya, "Apakah engkau memiliki domba?" Ia 

menjawab, "Tidak." Lalu Allah Tabaraka wa -Ta'ālā- 

menurunkan firman-Nya, "Jika diantara kamu ada yang 

sakit atau punya gangguan di kepalanya (lalu dia 

bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, 

bersedekah atau berkurban." Saat itulah Nabi 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < الفدية وجزاء الصيد اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
نْكُ -تعاَل-نََزلت يفَّ : يعين اآلية ويه قوهل  • يَاٍم أْو َصَدقٍَة أْو نُُسٍك{: }َفَمْن اَكَن مي ْن صي ْدية مي ه فَفي ْن َرأسي يَضاً أْو به أَذًى مي  .م َمري

 .الَقْمُل : حرشة معروفة تنترش يف ابلدن وتسبب حكة •

رَى : ما كنت أظن •
ُ
 .ما كنت أ

رَى : أي: أشاهد •
َ
 .ما أ

 .اجلَْهد : املقصود به املشقة •

ْكيَال يََسُع ثالثة آصع نبوية.  • تَلَنْيي .ومقدار الصاع بالكيلو: " ثالثة كيلو غرامات تقريباالَفَرُق : مي نْيي ُمْعتَدي ْلُء َكفَّ  والصاع: أربعة أمداد. والُمد: مي

" 

ُد شاة : أحتصل ىلع شاة تلذبح وتوزع ىلع الفقراء مكة • جَتي
َ
 أ

 .يَتَنَاثَُر : يتساقط •

 .الوََجع : املرض واأللم •

 .بَلََغ : انتىه •

 .صم : الصيام اإلمساك عن شهويت الفرج وابلطن نهارا اكمال بنية اتلقرب •

 :فوائد احلديث
 .حرص السلف ىلع فهم معاِن القرآن وأسباب نزوهل .1

 .جواز حلق املحرم شعره للعذر .2

 .حتريم حلق املحرم رأسه من غري عذر، ولو فدى .3

 .وجوب الفدية يف حلق املحرم رأسه ولو للعذر .4

 .ة أشياء : ذبح شاة أو صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكنيفدية احللق ىلع اتلخيري بني ثالث .5

 .أن فدية حلق الرأس ، أن يُعطى للك مسكني نصف صاع ) كيلو ونصف تقريبا ( سواء من الرب أو من غريه .6

ة، وُمبَيِّنَة للقرآن. فإن "الصدقة " املذكورة يف اآلية جُمَْملَة، بيَّنها احلديث .7  .كون السنة ُمَفرسِّ

يَضاً سبب ن .8 نُْكْم َمري  .ُعْجَرةَ  بن َكْعبي  قضية الخ{ …زول اآلية } َفَمْن اَكَن مي

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فيه رأفة انلِب  .9

 .فيه تفقد األمري والقائد أحوال رعيته .10

 .يرُس الرشيعة اإلسالمية بإباحة فعل املحظور يف اإلحرام  عند احلاجة وجربه بالفدية دفعا للحرج .11

 .ت لسبب فالعربة بعمومها ال خبصوص السببأن اآلية إذا نزل .12

 ."جواز اتلرصيح بما يستحيا منه يف مقام اتلعليم؛ لقول َكْعبي بن ُعْجَرةَ :"والقمل يتناثر ىلع وجيه .13

 .أن انلِب صىل اهلل عليه وسلم ال يعلم الغيب إال ما أطلعه اهلل عليه .14

 .حلينْثي وبعدهجيوز احللق قبل اتلكفري وبعده، ككفارة ايلمني، جتوز قبل ا .15

غريه، ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه، اذلي 
اضطر إيله يف إحرامه، من أجل ما فيه من هوام، ويف 

ه بني اثلالثة  .الرواية األخرى، خريَّ

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberikan 

pilihan kepadanya antara puasa tiga hari atau memberi 

makan enam orang miskin; setiap orang miskin 

mendapatkan setengah sha' gandum atau makanan 

pokok lainnya, dan itu menjadi kafarat dari mencukur 

rambutnya yang terpaksa dilakukannya saat ihram 

karena adanya kutu-kutu pengganggu. Dalam riwayat 

lain disebutkan bahwa beliau memberinya tiga pilihan. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

347 
 

 .من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثال وهو حمرم بالعمرة، فإنه يذحبه يف مكة، ويوزع حلمه ىلع الفقراء وال يأكل منه .16

 املراجع:املصادر و

ه. 1408ة، 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

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

يسابوري، حتقيق:  ـهصحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انل1422ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -حممد فؤاد عبد ابلايق 

   (4536) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ْبل ُكْم، فلم يُوجد هل من  ُحوسيب رُجل ممن اكن ق 
اْل رْي ِشء، إال أنه اكن خُي الط انلاس واكن 

ان ه أ لْم  ا، واكن يأُمر غي ً ُزوا عن ُموْسي او  ن ي ت ج 
، قال اهلل  قُّ بذلك -عز وجل-الُمْعَّسي : َنن أح 

 منه؛ جت  اوُزوا عنه

 

"Ada seorang lelaki dari orang-orang 
sebelum kalian dihisab. Ternyata tidak 

ditemukan sedikit pun kebaikan padanya. 
Hanya saja ia bergaul baik dengan orang-

orang dan ia adalah orang yang 
berkecukupan. Ia memerintahkan kepada 
para pegawainya agar memaafkan orang-

orang yang kesulitan membayar utangnya. 
Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Kami lebih 
berhak untuk berbuat begitu daripada dia. 

(Allah perintahkan pada para malaikat-Nya 
-edit) maafkanlah dia"! 

 :احلديث .662
َقال: قَاَل  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود ابلدري 

ب رُجل ممن »: -َصىّل اهلُل َعلَيْهي وَسلَّم-رَُسوُل اَللَّ  ُحوسي
اكن َقبْلَُكْم، فلم يُوجد هل من اْلرَْي َشء، إال أنه اكن 
لَْمانَه أن  ا، واكن يأُمر غي خُيَالط انلاس واكن ُمورسي

، قال اهلل َيتََجاَوزُ  : حنن أَحقُّ -عز وجل-وا عن الُمْعرسي
 «.بذلك منه؛ جَتَاوُزوا عنه

** 

662. Hadis: 

Dari Abu Mas'ud Al-Badri Radhiyallahu 'Anhu secara 

marfu', "Ada seorang lelaki dari orang-orang sebelum 

kalian dihisab. Ternyata tidak ditemukan sedikit pun 

kebaikan padanya. Hanya saja ia bergaul baik dengan 

orang-orang dan ia adalah orang yang berkecukupan. 

Ia memerintahkan kepada para pegawainya agar 

memaafkan orang-orang yang kesulitan membayar 

utangnya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Kami lebih 

berhak untuk berbuat begitu daripada dia. (Allah 

perintahkan pada para malaikat-Nya -edit) maafkanlah 

dia"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ب رُجل" أي حاسبه اهلل " ىلع أعماهل  -تعاَل-ُحوسي
اليت قدمها. "ممن اكن َقبْلَُكْم" من األمم السابقة، 
"فلم يُوجد هل من اْلرَْي ََشء" أي من األعمال الصاحلة 

. "إال أنه اكن خُيَالط انلاس -تعاَل-املقربة إَل اهلل 
ا" أي يتعامل معهم بابليوع واملداينة واكن ً  واكن ُمورسي
 " لَْمانَه أن َيتََجاَوُزوا عن الُمْعرسي غنيا. "واكن يأُمر غي
أي يأمر غلمانه عند حتصيل ادليون اليت عند 
انلاس، أن يتساحموا مع الُمعرس الفقري املديون اذلي 
ليس عنده القدرة ىلع القضاء بأن ينظروه إَل 

ين. "قال اهلل  -عز وجل-امليرسة، أو حَيطوا عنه من ادلَّ
بذلك منه؛ جَتَاوُزوا عنه" أي عفا اهلل عنه،  : حنن أحق

ماكفأة هل ىلع إحسانه بانلاس، والرفق بهم، واتليسري 
 .عليهم

** 

"Ada seorang lelaki dihisab" yakni, Allah Ta'ala 

menghisab amal-amalnya yang sudah dikerjakannya. 

"dari orang-orang sebelum kalian." dari umat-umat 

terdahulu. "Ternyata tidak ditemukan sedikit pun 

kebaikan padanya." Yakni, amal-amal shalih yang 

mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. "Hanya saja 

ia bergaul dengan orang-orang dan ia adalah orang 

yang berkecukupan." Yakni, berinteraksi dengan 

mereka dalam jual-beli dan memberikan hutang, dan ia 

adalah orang kaya. "Dia memerintahkan kepada para 

pegawainya agar memaafkan orang-orang yang 

kesulitan membayar utangnya." Yakni, dia 

memerintahkan kepada para pelayannya saat 

mengumpulkan hutang-hutang dari orang-orang agar 

berlapang dada kepada orang-orang yang kesulitan, 

yaitu orang fakir yang memiliki hutang, yang tidak 

mampu membayar utang, hendaknya mereka 

menangguhkannya sampai berkecukupan atau 

menggugurkan hutangnya. "Allah 'Azza wa Jalla 

berfirman, "Kami lebih berhak berbuat begitu daripada 

dia, maafkanlah dia!" Yakni, Allah memaafkannya 
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  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < القرض اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ايضحوسب : أي بعد موته يف قربه أو أنه إخبار عما سيكون يوم القيامة بصيغة امل •

 .خيالط انلاس : يعاملهم بابليوع واملداينة •

 .مورًسا : غنيًّا •

 .غلمانه : مجع غالم واملراد به اْلادم •

 .املعرس : اذلي عجز عن قضاء ما عليه من ادلين يف احلال •

 :فوائد احلديث
ين الُمْعرسي وتفريج ُكْربته من أفضل األعمال .1  .فيه أن التسامح مع الَمدي

 .هماحلث ىلع خمالطة انلاس واتلعامل مع .2

نا .3 ع  نلا إذا لم خيالف رشعي  .رَشُع من قبلنا رَشْ

 .اجلزاء من جنس العمل .4

 .احلث ىلع التسامح مع املدين إما باإلنظار أو العفو اليلك .5

 .فضل تيسري مصالح انلاس .6

ين .7  .جواز اتلعامل بادلَّ

 .صحة تربع الوكيل إذا اكن بإذن الُمَولكِّ  .8

 املراجع:املصادر و

ه.  كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار،  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجع  من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
، انلارش: دار ه.ـ صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق1430انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل، 

.    ه1428 األوىل، الطبعة الفحل، ياسني بن ماهر. د: حتقيق انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –إحياء الرتاث العريب 
اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد  .         م1997 - ـه1418: النرش سنة اجلوزي، ابن دار: انلارش اهلالِل، عيد بن سليم: تأيلف انلاظرين، بهجة

ه. اتليسري برشح اجلامع الصغري، 1432بن إسماعيل الصنعاِن، حتقيق: د/ حممد إسحاق حممد إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل، 
 .م1988 - ـه1408عة: اثلاثلة، تأيلف: حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي، انلارش: مكتبة اإلمام الشافِع، الطب

   (3707) الرقم املوحد:

sebagai balasan atas kebaikannya kepada manusia, 

berlemah-lembut kepada mereka dan memudahkan 

urusan mereka. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

ائب بن يزيد  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-السَّ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نَُّه  •

َ
ة الْوََداع؛ ألي يَْت َحجَّ َع انلَّاس ملا َخَطبَُهم يف عرفة -عليه الصالة والسالم-حجة الوداع : ُسمِّ  .وَدَّ

 :فوائد احلديث
 .يلتعود ىلع الطاعة وَيألََفَهاجواز حجِّ الصِب قبل ابللوغ؛  .1

يُب األبناء ىلع أداء العبادات .2  .تَْدري

 .كيتَابُة األجر للصِب والويل ىلع أداء احلج وإن اكن تطواًع  .3

 املراجع:املصادر و

ل ديل -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. مصطىف اْلين  -بريوت. -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافِع، دار الكتاب العريب

ل ابلخاري، إسماعي بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -وغريه، مؤسسة الرسالة

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-حجَّ ِب مع رسول اهلل 
  حجة الوداع، وأنا ابن سبع سني

Aku diajak menunaikan haji bersama 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
ketika haji wada' saat aku berusia tujuh 

tahun. 

 :احلديث .663
ائب بن يزيد  ُحجَّ يب »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن السَّ

يف حجة  -صىل اهلل عليه وسلم-مع رسول اهلل 
 «.الوداع، وأنا ابن سبع سنني

** 

663. Hadis: 

Dari As-Saib bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

(Nabi bersabda), "Aku diajak menunaikan haji bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika haji 

wada' saat aku berusia tujuh tahun." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صحايبٌّ صغري،  -ريض اهلل عنهما-السائب بن يزيد 
 -صىل اهلل عليه وسلم-ُه ىلع عهد انلِب حجَّ به أْهلُ 

عليه الصالة -فأدرك حجة الوداع، وأقرهم انلِب 
ىلع احلج بالصبيان، وحُتَسُب هل حجة  -والسالم

تطوع، لكن إذا بلغ يَلَْزُمُه أن حيج َمرًة أخرى حجة 
ُّ يف احلج مثل فعل الكبري من  ِبي اإلسالم، ويفعل الصَّ

َن امل يطي واتللبية وحنوها، فإذا اإلحرام واتلَّجرُّد مي خي
ُُّه، كأبيه وأمه  .عجز عنها فعلها عنه َويلي

** 

As-Sāib bin Yazid -raḍiyallāhu 'anhu- adalah sahabat 

junior. Keluarganya mengajaknya menunaikan haji 

pada masa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

mendapati haji wada'. Nabi 'Alaihissalam menyetujui 

perbuatan mereka yang menghajikan anak kecil dan 

haji tersebut terhitung sebagai haji sunnah baginya. 

Jika sudah baligh maka dia tetap harus menunaikan 

haji sekali lagi sebagai haji Islam (haji wajib). Anak kecil 

yang menunaikan ibadah haji harus melakukan apa 

yang dilakukan orang dewasa berupa (niat) ihram, 

menanggalkan pakaian berjahit, bertalbiyah dan 

seterusnya. Jika dia tidak mampu melakukannya, maka 

walinya yang mewakilinya, seperti bapak atau ibunya. 

(At-Tauḍīḥ Li Syarḥil Jāmi Aṣ-Ṣaḥīḥ, 12/473, 'Umdatul 

Qāri, 10/218, Nuzhatul Muttaqīn 2/898, Syarhu Riyāḍiṣ 

Ṣālihīn, Syekh Ibnu 'Uṡaimīn, 5/326-327). 
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ريض -حديث امليسء صالته من رواية رفاعة 
  -اهلل عنه

Dari Rifā'ah bin Rāfi' az-Zuraqī -yang 
merupakan sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, ia mengatakan, “Seseorang 
datang saat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- duduk di dalam masjid. Orang itu 
salat di dekat beliau, kemudian beranjak 

menghampiri Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-, dan mengucapkan salam pada 
beliau. Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- bersabda padanya, “Ulangilah 

salatmu, karena sebenarnya engkau belum 
salat!” Orang itu lalu kembali salat seperti 

yang ia lakukan sebelumnya. Kemudian 
menghampiri Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, namun beliau bersabda 
padanya, “Ulangilah salatmu, karena 

sebenarnya engkau belum shalat!” Orang 
itu berkata, “Wahai Rasulullah, ajari aku 
bagaimana aku harus melakukan salat?” 
Beliau bersabda, “Apabila engkau telah 
menghadap kiblat maka bertakbirlah, 

kemudian baca Ummu Alquran (Surat Al-
Fatihah), kemudian bacalah ayat yang 

engkau inginkan. Apabila engkau rukuk, 
letakkan kedua telapak tanganmu pada 

kedua lututmu, bentangkan punggungmu 
dan kokohkan rukukmu. Apabila engkau 

mengangkat kepalamu (dari rukuk) 
tegakkan tulang punggungmu sampai 

tulang-tulang kembali ke persendiannya. 
Apabila engkau sujud kokohkan sujudmu. 

Apabila engkau mengangkat kepalamu 
(dari sujud) duduklah di atas paha kirimu. 
Kemudian lakukan hal itu di setiap rakaat 

dan sujud.” (Musnad Ahmad). Dalam 
riwayat lain, “Sesungguhnya tidak 

sempurna salat salah seorang kalian 
sampai ia menyempurnakan wudu` 

sebagaimana yang diperintahkan Allah -
'Azzā wa Jallā-, yakni ia hendaknya 

membasuh wajahnya dan kedua tangannya 
sampai dua siku, mengusap kepala dan 

(membasuh) kedua kakinya hingga kedua 
mata kaki. Kemudian bertakbir pada Allah 

-'Azzā wa Jallā- (takbīratul iḥrām) dan 
memujinya. Kemudian membaca ayat-ayat 

dari Alquran yang mudah bagi dirinya. 
Kemudian bertakbir, lalu sujud dengan 

benar-benar meletakkan wajahnya (di atas 
lantai) -bisa jadi beliau bersabda; 
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meletakkan dahinya di tanah- sampai 
persendian-persendiannya berada dalam 

posisi tenang dan santai. Kemudian 
bertakbir hingga tegak dalam keadaan 

duduk di atas pantatnya dan menegakkan 
tulang punggungnya -beliau menyebutkan 
salat seperti ini sebanyak 4 rakaat hingga 

selesai- tidak sempurna salat salah seorang 
kalian sampai ia melakukan cara tersebut.” 

(Sunan Abi Daud). Dalam riwayat lain, 
“Berwudu`lah sebagaimana Allah -'Azzā wa 

Jallā- perintahkan padamu. Kemudian 
ucapkan syahadat, lalu kumandangkan 

iqamat, kemudian bertakbirlah. Jika 
engkau memiliki hafalan Alquran maka 
bacalah, jika tidak maka pujilah Allah, 

bertakbirlah dan bertahlillah.” (Sunan Abi 
Daud) 

 :احلديث .664
، واكن من -ريض اهلل عنه-عن رفاعة بن رافع الزريق 

قال: جاء رجل  -صىل اهلل عليه وسلم-أصحاب انلِب 
جالس يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ورسول اهلل 

-املسجد، فصىل قريبا منه، ثم انرَْصَف إَل رسول اهلل 
-عليه فقال رسول اهلل  ، فََسلَّمَ -صىل اهلل عليه وسلم
د َصاَلتَك، فإنك لم تصل، -صىل اهلل عليه وسلم : أعي

، ثم انرصف إَل  ا َصىلَّ مَّ قال: فرجع فصىل َكنَْحو مي
ْد -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  عي

َ
، فقال هل: " أ

صالتك، فإنك لم تَُصلِّ ". فقال: يا رسول اهلل، َعلِّْميني 
ْصَنع، قال: "إذا اْستَ 

َ
، ُثمَّ اقَْرأ كيف أ ْقبَلت القبلة فََكربِّ

ئْت، فإذا َرَكْعت، فَاْجَعل  بأمِّ القرآن، ثم اقرأ بما شي
ْن  َراَحتَيَْك ىلع ُرْكبَتَيك، واْمُدد َظْهَرك َوَمكِّ
قيم ُصلْبََك حىت ترجع 

َ
ك، فإذا رفعت رأسك فأ ليُرُكوعي

ْن ليُسُجودي  لَها، وإذا َسَجدَت َفَمكِّ ك، العظام إَل َمَفاصي
ك اليرسى، ثم  ذي َسك، فَاْجليس ىلع فَخي

ْ
فإذا َرَفْعت َرأ

إنها ال »اْصنَع ذلك يف لك ركعة وسجدة.  ويف رواية: 
ُكم حىت يُْسبيَغ الوُُضوء كما أمره اهلل  َحدي

َ
تَتيمُّ صالة أ

عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إَل املرفقني، ويمسح 
 برأسه ورجليه إَل الكعبني، ثم يكرب اهلل عز وجل
، ثم  ذين هل فيه وتَيرَسَّ

َ
وحيمده، ثم يقرأ من القرآن ما أ
ن وَْجَهه  َ فيَْسُجد َفيَُمكِّ وربما قال: َجبَْهتَه -يَُكربِّ

** 

664. Hadis: 

Dari Rifā'ah bin Rāfi' az-Zuraqī -yang merupakan 

sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia 

mengatakan, “Seseorang datang saat Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- duduk di dalam masjid. Orang itu 

salat di dekat beliau, kemudian beranjak menghampiri 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan 

mengucapkan salam pada beliau. Lalu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda padanya, 

“Ulangilah salatmu, karena sebenarnya engkau belum 

salat!” Orang itu lalu kembali salat seperti yang ia 

lakukan sebelumnya. Kemudian menghampiri 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, namun beliau 

bersabda padanya, “Ulangilah salatmu, karena 

sebenarnya engkau belum shalat!” Orang itu berkata, 

“Wahai Rasulullah, ajari aku bagaimana aku harus 

melakukan salat?” Beliau bersabda, “Apabila engkau 

telah menghadap kiblat maka bertakbirlah, kemudian 

baca Ummu Alquran (Surat Al-Fatihah), kemudian 

bacalah ayat yang engkau inginkan. Apabila engkau 

rukuk, letakkan kedua telapak tanganmu pada kedua 

lututmu, bentangkan punggungmu dan kokohkan 

rukukmu. Apabila engkau mengangkat kepalamu (dari 

rukuk) tegakkan tulang punggungmu sampai tulang-

tulang kembali ke persendiannya. Apabila engkau 

sujud kokohkan sujudmu. Apabila engkau mengangkat 

kepalamu (dari sujud) duduklah di atas paha kirimu. 

Kemudian lakukan hal itu di setiap rakaat dan sujud.” 

(Musnad Ahmad). Dalam riwayat lain, “Sesungguhnya 

tidak sempurna salat salah seorang kalian sampai ia 

menyempurnakan wudu` sebagaimana yang 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

، ثم  -من األرض َ لُه َوتَْسرَتْيخي َّ َمَفاصي حىت َتْطَمنئي
يكرب فَيَْستَويي قاعدا ىلع َمْقَعَده ويقيم ُصلْبَُه، 

ْفَرغ، ال تَتيمُّ فوصف الصالة هكذا أربع ركعات  تَ 
فتوضأ »صالة أحدكم حىت يفعل ذلك. ويف رواية: 

ْد، فأقم ثم كرب، فإن  كما أمرك اهلل جل وعز، ثم تََشهَّ
ُْه  اكن معك قرآن فاقرأ به، وإال فامحد اهلل َوَكربِّ

 .«وََهلِّلْهُ 

diperintahkan Allah -'Azzā wa Jallā-, yakni ia 

hendaknya membasuh wajahnya dan kedua tangannya 

sampai dua siku, mengusap kepala dan (membasuh) 

kedua kakinya hingga kedua mata kaki. Kemudian 

bertakbir pada Allah -'Azzā wa Jallā- (takbīratul iḥrām) 

dan memujinya. Kemudian membaca ayat-ayat dari 

Alquran yang mudah bagi dirinya. Kemudian bertakbir, 

lalu sujud dengan benar-benar meletakkan wajahnya 

(di atas lantai) -bisa jadi beliau bersabda; meletakkan 

dahinya di tanah- sampai persendian-persendiannya 

berada dalam posisi tenang dan santai. Kemudian 

bertakbir hingga tegak dalam keadaan duduk di atas 

pantatnya dan menegakkan tulang punggungnya -

beliau menyebutkan salat seperti ini sebanyak 4 rakaat 

hingga selesai- tidak sempurna salat salah seorang 

kalian sampai ia melakukan cara tersebut.” (Sunan Abi 

Daud). Dalam riwayat lain, “Berwudu`lah sebagaimana 

Allah -'Azzā wa Jallā- perintahkan padamu. Kemudian 

ucapkan syahadat, lalu kumandangkan iqamat, 

kemudian bertakbirlah. Jika engkau memiliki hafalan 

Alquran maka bacalah, jika tidak maka pujilah Allah, 

bertakbirlah dan bertahlillah.” (Sunan Abi Daud) 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

هذا احلديث معروف حبديث املِّسء صالته، وهو 
عمدة الرشاح يف بيان صفة الصالة بأراكنها 

صىل اهلل عليه -وواجباتها ورشوطها، حيث بنيَّ انلِب 
اغية اتلعليم واتلبينيي ألعمال الصالة، اليت  -وسلم

جيب اإلتيان بها ويعترب ما ترك يف هذا احلديث من 
-لها غري واجب. وجممل هذا احلديث: أن انلِب فع

دخل املسجد، فدخل رجل من  -صىل اهلل عليه وسلم
الصحابة، اسمه )َخالّد بن رافع(، فصىل صالة غري 
تامة األفعال واألقوال. فلما فرغ من صالته، جاء إَل 

، فسلم عليه فرد عليه -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
، فإنك لم تصل. فرجع السالم ثم قال هل: ارجع َفَص  لِّ

وعمل يف صالته اثلانية كما عمل يف صالته األوىل، 
، فقال هل: -صىل اهلل عليه وسلم-ثم جاء إَل انلِب 

ارجع فََصلِّ فإنك لم تصل ثالث مرات. فأقسم الرجل 
بقوهل: واذلي بعثك باحلق، ما أحسن غري ما فعلت 

إيله، فَعلِّمين فعندما اشتاق إَل العلم، وتاقت نفسه 
صىل اهلل -وتهيأ لقبوهل بعد طول الرتديد قال هل انلِب 

** 

Hadis ini dikenal dengan hadis "al-musī`u ṣalātahu" 

(orang yang salatnya buruk). Hadis ini merupakan 

acuan utama para pen-syarah kitab-kitab hadis dalam 

menerangkan tata cara salat lengkap dengan rukun-

rukun, kewajiban-kewajiban dan syarat-syaratnya, 

sebab dalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan dalam konteks mengajari dan 

menerangkan amalan-amalan salat yang wajib 

dilakukan. Adapun amalan-amalan salat yang 

pelaksanaannya tidak diterangkan dalam hadis ini 

maka dinilai tidak wajib. Secara global hadis ini 

menceritakan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

masuk masjid, sejurus kemudian, seorang laki-laki dari 

kalangan sahabat masuk, namanya Khallād bin Rāfi', 

lalu ia mengerjakan salat yang gerakan-gerakan dan 

doa-doanya tidak sempurna. Ketika telah selesai dari 

salatnya ia menghampiri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- sambil mengucapkan salam pada beliau, lalu 

beliau menjawab salamnya kemudian berkata 

padanya, "Kembalilah lalu salatlah lagi, karena 

sesungguhnya engkau belum salat!" Iapun kembali lalu 

melakukan salat yang kedua kalinya seperti yang ia 

lakukan dalam salatnya yang pertama. Kemudian ia 

datang kembali pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-رفاعة بن رافع الزريق  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أسبَغ : أسبغ: من قوهلم: أسبغت الوضوء: أي أتممته؛ بمعىن: أبلغته مواضعه، ووفَّيت لك عضو حقه •

 .أم الكتاب : يه الفاحتة، سميت بذلك؛ جلمعها املعاِن العظيمة اليت اشتمل عليها القرآن، وألنَّها فاحتته يف اتلالوة والكتاب •

 .ما تيرس من القرآن : ما سهل عليك معرفته من القرآن، واملراد بذلك سورة الفاحتة •

 .ىت يستوي الرأس بالظهرركعت : الركوع: حين الظهر حىت تمس ايلدان الركبتني، وكماهل ح •

هر •  .أقم صلبك : الصلب هو آخر فقار الظَّ

 ."كربه وهلله : قال: "اهلل أكرب" و"ال هلإ إالَّ اهلل •

 ."فكرب : يعين: قل: "اهلل أكرب •

 :فوائد احلديث
 . "هذا حديث  عظيم  جليل  يسميه العلماء "حديث املِّسء يف صالته .1

 .لفروض ىلع املستحباتأنَّ املعلِّم يبدأ يف تعليمه باألهم فاألهم، وتقديم ا .2

 .لكها مستحبة-أنَّ االستفتاح، واتلعوذ، والبسملة، ورفع ايلدين، وجعلهما ىلع الصدر، وهيئات الركوع، والسجود، واجللوس، وغري ذلك  .3

 .مأنَّ من أىت بعبادة ىلع وجه غري صحيح جهاًل، ومىض زمنها، فإنَّه ال يطلب منه إاعدتها؛ وهذا ما دلت عليه قواعد اإلسال .4

 .انليف يف قوهل: "فإنَّك لم تصل" نىف أن يكون عملُه صالًة، والعمل ال يكون منفيًا إالَّ إذا انتىف َشء من واجباته .5

ما معناه: إذا قمت إَل الصالة فكرب  -عليه وسلم
تكبرية اإلحرام، ثم اقرأ ما تيرس من القرآن، بعد 
قراءة سورة الفاحتة ثم اركع حىت تطمنئ راكعاً، ثم 
ارفع من الركوع حىت تعتدل قائما وتطمنئ يف 

ىت تطمنئ ساجداً، ثم ارفع من اعتدالك ثم اسجد ح
السجود واجلس حىت تطمنئ جالساً. وافعل هذه 
األفعال واألقوال يف صالتك لكها، ماعدا تكبرية 
اإلحرام، فإنها يف الركعة األوىل دون غريها من 
الركعات. وقد لفتت الروايات األخرى إَل بعض 

 .رشوط الصالة اكستقبال القبلة وطهارة الوضوء

, namun beliau bersabda padanya, "Kembalilah lalu 

salatlah lagi, karena sesungguhnya engkau belum 

shalat!" Hal ini terjadi tiga kali. Maka orang ini 

bersumpah dengan mengucapkan, "Demi Żat yang 

mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa 

melakukan salat selain dengan cara yang telah aku 

kerjakan, maka ajarilah aku!" Ketika orang itu 

menginginkan ilmu, jiwanya begitu mendambakannya 

dan ia siap menerimanya setelah berulang kali 

melakukan kesalahan, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda padanya yang artinya, "Apabila 

engkau telah berdiri hendak salat, lakukanlah takbīratul 

iḥrām. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, 

bacalah ayat yang mudah dari Al-Qur'an. Berikutnya 

rukuklah sampai engkau tenang dalam keadaan rukuk. 

Kemudian bangkitlah dari rukuk sampai engkau berdiri 

dengan tegak dan engkau tenang dalam berdiri 

tegakmu ini. Kemudian sujudlah sampai engkau tenang 

dalam keadaan sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud 

dan duduklah sampai engkau tenang dalam keadaan 

duduk. Lakukan perbuatan-perbuatan dan ucapan-

ucapan ini dalam semua salatmu, selain takbīratul 

iḥrām, karena ia hanya ada pada rakaat pertama, 

bukan pada rakaat-rakaat lainnya. Dalam riwayat-

riwayat lain juga telah mengisyaratkan sebagian syarat 

salat seperti menghadap kiblat dan melakukan wudu`. 
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أنَّ صالة املِّسء بالكيفية اليت صالها غري صحيحة، وال جمزئة، ولوال ذلك لم يؤمر بإاعدتها, ويلكن يف ذلك عربة وعظة ملن ينقرون  .6
 .يلعلموا أنَّها صالة غري جمزئةصالتهم، وال يتمونها, و

بتعليمه، وألنَّها من باب املأمورات  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ هذه األراكن ال تسقط جهاًل وال سهًوا، بديلل أمر املصيل باإلاعدة، ولم يكتف  .7
 .اليت ال يعذر تاركها ِبهل وال نسيان

 .كأن تكون قرينة احلال تدل ىلع جهل السائل ببعض األحاكم اليت حيتاجهايستحب للمسؤول أن يزيد يف اجلواب إذا اقتضت املصلحة ذلك،  .8

مرشوعية حسن اتلعليم، وطريقة األمر باملعروف؛ بأن يكون بطريقة سهلة ميرسة، حىت ال ينفره، فريفض املتعلم إذا ُعلِّم بطريق العنف  .9
 .والشدة والغلظة

 .ا أنَّه مقام تعليم جاهل باألحاكموجوب الرتتيب بني األراكن؛ ألنَّه ورد بلفظ "ثم"، كم .10

 .وجوب استقبال القبلة للصالة، وأنَّ ذلك رشط .11

 .وجوب الوضوء وإسباغه للصالة، وأنَّ ذلك رشط .12

 . وجوب الطمأنينة يف الرفع من الركوع، والرفع من السجود .13

 .الطمأنينة: يه الركن اتلاسع من أراكن الصالة .14

 .يفعل هذه األراكن يف لك ركعة من أراكن الصالة، عدا تكبرية اإلحرام، فيه يف الركعة األوىل دون غريها .15

( تكبرية اإلحرام: ويه ركن من أراكن يدل احلديث ىلع وجوب األعمال املذكورة يف هذا احلديث؛ حبيث ال تسقط سهًوا وال جهاًل، ويه : )أ .16
قراءة الفاحتة يف لك ركعة، ثم الركوع، واالعتدال منه، ثم السجود، واالعتدال منه، والطمأنينة يف لك هذه ( الصالة يف الركعة األوىل فقط.)ب

فقال ابلغوي: إنَّها معلومة دلى  -، والتسليم-صىل اهلل عليه وسلم-اكلتشهد، والصالة ىلع انلِب -( أما بقية األراكن األفعال، حىت يف الرفع.)ت
 .السائل

 املراجع:املصادر و

م.  سنن أيب داود، لإلمام أيب داود حتقيق: حممد حميي ادلين  2001 - ـه 1421يق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل ، مسند أمحد، حتق
ملكة ، دار املغين للنرش واتلوزيع، امل1بريوت. سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراِن، ط -عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 

ه.  تيسري العالم، 1423ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اْلامسة 1412العربية السعودية، 
مكتب املطبواعت اإلسالمية  م . سنن النساِئ، 2006 - ـه1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات

ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن 1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3ه. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، لألبلاِن، ط1406حلب، الطبعة اثلانية،  -
 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل،  -حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض

   (10901) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Hadis Żul Yadain tentang sujud sahwi  حديث ذي ايلدين يف سجود السهو

 :احلديث .665
صىلَّ بنا رسول »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهَرْيَرَة 

ِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل -إحدى َصالَِتْ الَْعيشي
اها أبو ُهَرْيَرَة، ولكن نسيت أناق يَن وسمَّ ريي  -ال ابن سي

قال: فصىلَّ بنا ركعتني، ثم سلَّم، فقام إَل َخَشبٍَة 
 عليها كأنه غضبان 

َ
َمْعُروَضٍة يف املسجد، َفاتََّكأ

ووضع يده ايلُمىن ىلع اليرُسى، و َشبََّك بني أصابعه، 
َاَعُن من أبواب املسجد فقالوا: قَ  رُصَتي وخرجت الرسَّ

فهابا أن  -ويف القوم أبو بكر وعمر-الصالة 
يكلماه، ويف القوم رجل يف يديه ُطول، يقال هل: ذو 
ايلدين فقال: يا رسول اهلل، أنسيت؟ أم قرَُصَتي 
، فقال: أكما يقول ذو  نَْس َولَْم ُتْقرَصْ

َ
الصالة؟ قال: لم أ

م فصىلَّ ما ترك، ثم سلََّم،  ثم ايلدين؟ فقالوا: نعم، فتقدَّ
 ، كربَّ وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكربَّ
ثم كربَّ وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه 
ْمَراَن  ، فربما سألوه: ثم سلّم؟ قال: َفنُبِّئُْت أن عي وكربَّ

 .«ْبَن ُحَصنْيٍ قال: ثم سلَّمَ 

** 

665. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

melaksanakan salah satu salat dari dua salat sore -

Ibnu Sirin berkata, "Abu Hurairah menyebutkannya 

namun aku lupa-. Abu Hurairah berkata, "Beliau salat 

bersama kami dua rakaat, kemudian salam. Lantas 

beliau bangkit menuju sebatang kayu yang 

membentang di dalam masjid. Beliau bersandar ke 

kayu tersebut, sepertinya sedang marah, dan 

meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri serta 

menganyam jari-jari beliau. Orang-orang cepat pergi 

keluar dari pintu-pintu masjid sambil mengatakan, 

"salat telah diqasar (diringkas)." Di tengah-tengah 

mereka ada Abu Bakar dan Umar, namun keduanya 

enggan bicara kepada beliau. Di antara mereka juga 

ada seorang laki-laki yang tangannya panjang. Orang 

itu dijuluki Żul Yadain (yang punya dua tangan), lalu Ia 

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda lupa atau 

salat memang diqasar?" Beliau menjawab, "Aku tidak 

lupa dan salat juga tidak diqasar." Lalu beliau bertanya, 

"Apakah benar seperti yang dikatakan Żul Yadain?" 

Orang-orang menjawab, "Ya." Lantas beliau maju dan 

mengerjakan rakaat salat yang beliau tinggalkan, 

kemudian salam. Kemudian beliau bertakbir dan sujud 

seperti sujud beliau tadinya atau lebih lama. Kemudian 

mengangkat kepala dan bertakbir. Kemudian bertakbir 

lagi dan sujud seperti sujud beliau tadinya atau lebih 

lama. Kemudian mengangkat kepala dan bertakbir." 

Barangkali mereka bertanya, "Apakah kemudian beliau 

salam?" Maka aku diberitahu bahwa 'Imrān bin Ḥuṣain 

berkata, "Kemudian beliau salam." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الرسل أكمل انلاس عقواًل، وأثبتهم قلوباً، وأحسنهم 
اًل، وأقومهم حبق اهلل  ومع هذا فإنهم لم  -تعاَل-حتمُّ

صىل اهلل -خيرجوا عن حدود البرشية، ورسول اهلل 
أكمل الرسل يف هذه الصفات، ومع ذلك  -عليه وسلم

رشيته؛ ليرشع اهلل فقد طرأ عليه النسيان حبكم ب
ريض اهلل -لعباده أحاكم السهو، ويروي أبو هريرة 

صىل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  -عنه
بأصحابه: إما صالة الظهر أو العرص، وأن أبا هريرة 

** 

Para Rasul adalah manusia yang paling sempurna 

akalnya, paling kokoh hatinya, paling baik 

ketabahannya dan paling sempurna dalam 

menunaikan hak Allah -Ta'ālā-. Namun demikian, 

mereka tidak keluar dari batas-batas sebagai manusia 

biasa. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

merupakan Rasul paling sempurna dalam sifat-sifat ini, 

meskipun demikian beliau pernah lupa sebagai 

seorang manusia sehingga Allah mensyariatkan 

hukum-hukum sahwi (lalai/lupa) untuk hamba-

hambanya. Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 

meriwayatkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
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ين، فلما صىل الركعتني  ريي عينها لكن نِّس ابن سي
األويلني سلّم، وملا اكن صىل اهلل عليه وسلم اكماًل، 

نفسه إال بالعمل اتلام؛ شعر بنقص وخلل، ال تطمنئ 
ال يدرى ما سببه، فقام إَل خشبة َمْعروضة يف قبلة 
املسجد واتَّكأ عليها بنفس قَليَقة، وَشبَّك بني 
أصابعه. وخرج املرسعون من املصلني من أبواب 
املسجد، وهم يتناجون بينهم، بأن أمراً حدث، وهو 

وة أن يطرأ عليه قرص الصالة؛ وكأنهم أكربوا مقام انلب
يف  -صىل اهلل عليه وسلم-النسيان، وهليبته 

صدورهم لم جَيُْرؤ واحد منهم أن يفاحته يف هذا 
ريض اهلل -املوضوع اهلام، بما يف ذلك أبو بكر وعمر 

خاصة وقد شاهدوا منه اتلأثر واالنقباض.  -عنهما
إال أن رجاًل من الصحابة يقال هل ذو ايلدين قطع هذا 

 -صىل اهلل عليه وسلم-سأل انلِب  الصمت، بأن
بقوهل: يا رسول اهلل، أنسيت أم قرَُصَت الصالة؟ لم 
جيزم بواحد منهما؛ ألن لك منهما حمتمل يف ذلك 

: -بناء ىلع ظنه- -صىل اهلل عليه وسلم-العهد، فقال 
لم أنَْس ولم ُتْقرَص. حينئذ ملا علم ذو ايلدين أن 

نه لم يصلها إال الصالة لم ُتْقرَص، واكن متيقًنا أ
،  -صىل اهلل عليه وسلم-ركعتني، علم أنه  َ قد نَِّسي

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-فقال: بل نسيت. فأراد 
يتأكد من صحة خرب ذي ايلدين؛ ألنه خيالف ظنه 

 -صىل اهلل عليه وسلم-من تمام الصالة فطلب انلِب 
ح قوهل، فقال ملن حوهل من أصحابه: أكما يقول  ما يرجِّ

دين من أِن لم أصلِّ إال ركعتني؟ فقالوا: نعم، ذو ايل
فصىل ما ترك من  -صىل اهلل عليه وسلم-حينئذ تقدم 

الصالة. وبعد التشهد سلَّم، ثم كربَّ وهو جالس، 
وسجد مثل سجود ُصلْب الصالة أو أطول، ثم رفع 
، ثم كربَّ وسجد مثل سجوده  َ رأسه من السجود فَكربَّ

 .، ثم سلَّم ولم يتشهدأو أطول، ثم رفع رأسه وكربَّ 

salat bersama para sahabat, bisa jadi salat Zuhur atau 

salat Asar. Abu Hurairah menyebutkan salat ini namun 

Ibnu Sirin lupa. Ketika telah mengerjakan dua rakaat 

pertama beliau salam. Oleh karena Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- itu sosok yang sempurna, 

jiwa beliau tidak tenang kecuali dengan amal yang 

sempurna, beliau merasa ada yang kurang atau salah. 

Beliau tidak tahu apa sebabnya. Lantas beliau bangkit 

menuju sebatang kayu yang terbentang di depan 

masjid dan bersandar padanya dengan jiwa yang 

gundah sambil menganyam jari-jari tangan. Jamaah 

salat yang cepat pergi keluar dari pintu-pintu masjid, 

mereka saling berbisik-bisik di antara mereka bahwa 

satu perkara telah terjadi, yaitu perkara salat yang telah 

diqasar. Sepertinya mereka menganggap mustahil 

kedudukan seorang Nabi dapat terkena lupa. Dan 

karena kewibawaan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam hati mereka, tak seorang pun dari 

mereka berani berinisiatif menanyakan permasalahan 

penting ini pada beliau. Termasuk Abu Bakar dan Umar 

-raḍiyallāhu 'anhumā-, terlebih lagi mereka melihat 

beliau murung dan muram. Namun seorang sahabat 

yang dijuluki Żul Yadain memecah keheningan ini 

dengan bertanya pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, “Wahai Rasulullah, apakah Anda lupa atau 

salat memang diqasar?” Ia tidak memastikan salah 

satu dari keduanya karena masing-masing mungkin 

terjadi pada masa itu. Beliau –ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menjawab –berdasarkan keyakinan beliau-, 

“Aku tidak lupa dan salat tidak diqasar.” Ketika itulah, 

saat Żul Yadain tahu salat tidak diqasar dan ia yakin 

beliau hanya mengerjakan dua rakaat, ia tahu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah lupa. 

Maka ia berkata, “Engkau telah lupa.” Beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- ingin memastikan kebenaran berita 

Żul Yadain ini karena berbeda dengan keyakinan 

beliau bahwa salat telah sempurna. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mencari sesuatu yang dapat 

menguatkan perkataannya, maka beliau bertanya pada 

para sahabat yang ada di sekitar beliau, “Apakah benar 

seperti yang diucapkan Żul Yadain bahwa aku hanya 

salat dua rakaat?” Mereka menjawab, “Ya.” Ketika 

itulah beliau langsung maju, lalu mengerjakan rakaat 

salat yang ditinggalkan. Selesai tasyahud beliau salam. 

Kemudian bertakbir dalam posisi duduk dan sujud 

seperti sujud utama dalam salat, atau lebih lama. 

Kemudian mengangkat kepala dari sujud lalu bertakbir. 

Kemudian bertakbir lagi dan sujud seperti sujud beliau 

tadinya atau lebih lama. Berikutnya, beliau mengangkat 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ّ : ما بني زوال الشمس إَل غروبها •  .الَْعيشي

 .صىلَّ بنا : أّمنا يف الصالة •

ّ : إما الظهر وإما العرص •  .إحدى صالِت الَْعيشي

 .َمْعُروَضة يف املسجد : موضوعة عرضا واكنت يف قبلته •

 عليها : اعتمد عليها •
َ
 .فَاتََّكأ

 .كأنه غضبان : يشبه الغضبان يف انقباضه وتشوش فكره •

 .يده ايلُمىن ىلع اليرُسى : أي كفه ايلمىن ىلع كفه اليرسى •

 .شبّك بني أصابعه : أدخل بعضها يف بعض، وهو من عالمات الغم واالنقباض، وهلذا نيه عنه من ينتظر الصالة •

َاَعن :  •  .األوائل اذلين يرسعون اْلروج من املسجدخرجت الرسَّ

َاَعُن بعضهم بلعض •  .فقالوا : أي: قال الرسَّ

 .قرَُصَت : أي: نقصت إَل ركعتني •

 .ويف القوم : أي: املصلني •

 .فهابا : خافا إجالال وتعظيما •

 .يف يديه : أي: يف كفيه أو أصابعه أو مجيع يده •

 .طول : امتداد يف اْللقة •

 .ي: يلقبه انلاس بذلكيقال هل ذو ايلدين : أ •

 .أنسيت : أذهلت فسلمت قبل تمام الصالة؟ •

 .أم قرَُصَت : رُدَّت إَل ركعتني •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فقال : أي انلِب  •

 .أكما يقول ذو ايلدين؟ : أي: هل األمر كما يقول ذو ايلدين؟ •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فتقدم : أي انلِب  •

 .صالةمثل سجوده : أي: سجوده يف نفس ال •

رييين •  .سألوه : أي: سأل الرواة حممد بن سي

 .قال : أي: ابن سريين جوابا لسؤاهلم •

 .بعد سجدِت السهو -صىل اهلل عليه وسلم-ثم سلَّم : سلم انلِب  •

 .سجد : هوى إَل األرض واضعا عليها: اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني •

 .املسجد : املاكن املتخذ للصالة هلل بصفة دائمة •

 :فوائد احلديث
 .احليَكُم واألرسار اليت ترتب ىلع سهو األنبياء، من بيان الترشيع واتلخفيف عن األمة بالعفو عن النسيان منهم، وبيان أن األنبياء برش .1

 .إتمام انلاقص منهاال يقطعها، بل جيوز ابلناء عليها، و -مع ظن أنها تمت-أن اْلروج من الصالة قبل إتمامها  .2

 .وجوب َسْجَدَِت السْهوي ملن سها يف الصالة، فزاد فيها، أو نقص منها يلجرب به الصالة، ويرغم به الشيطان .3

 .سلَّم ونقص الصالة، ومع ذلك اكتىف بسجدتني -صىل اهلل عليه وسلم-أن سجود السهو ال يتعدد، ولو تعددت أسبابه، فإن انلِب  .4

 .السالم، إذا سلم املصىل عن نقص يف الصالة أن سجود السهو يكون بعد .5

kepala dan bertakbir. Kemudian langsung salam dan 

tidak bertasyahud. 
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ق  للمأمومني تلمام املتابعة واالقتداء؛ وألن ما طرأ ىلع صالة اإلمام من انلقص يلحق من خلفه من املصلني .6  .أن سهو اإلمام الحي

 .اتلكبري لسجود السهو .7

 .السالم بعد سجود السهو .8

 .ظن خالفه حىت يتثبت من غريهأن اإلمام ال يرجع إَل قول واحد من املصلني إذا اكن ي .9

 .جواز تشبيك األصابع يف املسجد بعد الصالة .10

يف الصحابة، وأنهما أفضل الصحابة، بل أفضل األمة ىلع اإلطالق، ال كما يزعم الرافضة يف  -ريض اهلل عنهما-فضيلة أيب بكر وعمر  .11
 .عليهما -ريض اهلل عنه-تقديمهم لعيل بن أيب طالب 

 .وهيبته يف قلوب أصحابه -عليه وسلم صىل اهلل-عظمة انلِب  .12

 .جواز ذكر اإلنسان بلقبه إذا اكن ال يكرهه .13

يؤخذ منه أن من أنكر شيئاً بناء ىلع ما يف ظنه ال يعد اكذباً وال آثماً وإن تبني خالف ذلك، ويفرع عليه أن من حلف ىلع َشء حبسب  .14
نْث، واهلل أعلمعلمه ثم تبني خالف ذلك، فإنه ال يعد آثماً، وال تكون يمينه ف  .اجرة، وال يلزمه حي

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، 2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. 1435م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاِن، مؤسسة عبد العزيز بن باز اْلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 2005ه، 1426
ه. خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن 1381األوىل  اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة:

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

ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل 1423حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1427

   (4853) الرقم املوحد:
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يف  -ريض اهلل عنه-حديث سلمة بن صخر 
 Hadis Salamah bin Ṣakhr -raḍiyallāhu  الظهار

'anhu- tentang Zihar. 

 :احلديث .666
  -ريض اهلل عنه-عن سلمة بن صخر 

ً
قال: ُكنُْت اْمَرأ
يُب غريي، فلما دخل  يُب من النساء ما ال يُصي صي

ُ
أ

ْفُت أن أصيب من امرأِت شيئا ُيتَابَ  ُع شهر رمضان خي
يب حىت أصبح، َفَظاَهْرُت منها حىت يَنَْسليَخ شهر 
َف ِل  رمضان، َفبَيْنَا يه خَتُْدُميني ذات يللة، إذ تََكشَّ
بْلَْث أن نََزوُْت عليها، فلما أصبحت 

َ
منها َشء، فلم أ

خرجت إَل قويم فأخربتهم اْلرب، وقلت امشوا مِع 
هلل. ، قالوا: ال وا-صىل اهلل عليه وسلم-إَل رسول اهلل 

فأخربته،  -صىل اهلل عليه وسلم-فانطلقت إَل انلِب 
، قلت: أنا بذاك يا رسول «أنت بيَذاَك يا سلمة؟»فقال: 

وأنا صابر ألمر اهلل، فاحكم يفَّ ما أراك  -مرتني-اهلل 
ْر رقبة»اهلل. قال:  ، قلت: واذلي بعثك باحلق ما «َحرِّ

، قال : أملك رقبة غريها، ورضبت َصْفَحَة َرَقَبيتي
، قال: وهل أصبت اذلي «فصم شهرين متتابعني»

فأطعم وَْسًقا من تمر بني »أصبت إال من الصيام؟ قال: 
، قلت: واذلي بعثك باحلق لقد بيتْنَا «ستني مسكينًا

فانطلق إَل صاحب َصَدقَةي »وَْحَشنْيي ما نلا طعام، قال: 
ًقا بيَني ُزَريٍْق فَلْيَْدَفْعَها إيلك، فأطعم ستني مسكينًا وس

يَّتََها َيالَُك بَقي ، «من تمر ولُكْ أنت وعي ، َفرََجْعُت إيََل قَْويمي
 ، يي

ْ
أ يَق، وَُسوَء الرَّ فقلت: وجدت عندكم الضِّ

َعَة،  -صىل اهلل عليه وسلم-ووجدت عند انلِب  السَّ
َمَريني 

َ
، َوَقْد أ يي

ْ
أ َمَر ِلي -وَُحْسَن الرَّ

َ
ْو أ

َ
 بيَصَدقَتيُكْم. -أ

** 

666. Hadis: 

Dari Salamah bin Ṣakhr -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Saya dahulu adalah orang yang sangat sering 

menggauli istriku melebihi orang lain. Ketika bulan 

Ramadan telah tiba, saya merasa khawatir bila akan 

terus menggauli istriku hingga tiba pagi harinya, lalu 

aku pun melakukan zihar pada istriku (yaitu 

menyamakannya dengan ibunya agar istrinya itu 

menjadi haram atas dirinya) hingga lewat bulan 

Ramadan. Ketika suatu malam ia melayaniku, tiba-tiba 

tersingkap suatu bagian dari dirinya, hingga tak sadar 

aku pun langsung menggaulinya. Pada pagi harinya 

aku pun keluar menuju kaumku dan memberitahukan 

mereka kabar tersebut, sembari mengajak mereka, 

"Marilah pergi menemaniku untuk bertemu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Namun mereka 

menjawab, "Tidak, demi Allah." Lalu aku pun pergi 

sendiri bertemu beliau dan mengabarkan beliau 

tentang hal tersebut. Beliau bertanya, "Apakah engkau 

yang melakukan itu wahai Salamah?" Aku menjawab, 

"Ya, aku lah yang melakukan itu wahai Rasulullah -ia 

mengucapkannya dua kali-, aku sekarang pasrah 

dengan keputusan Allah, maka putuskanlah hukum 

padaku sesuai yang Allah wahyukan padamu." Beliau 

bersabda, "Merdekakanlah raqabah (satu budak)!" Aku 

berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan hak, 

sungguh aku tidak memiliki raqabah (maksudnya: 

leher) selain yang aku punya sekarang ini." Sembari 

aku memukul pelan bagian samping leherku. Beliau 

bersabda, "Berpuasalah dua bulan berturut-turut!" Ia 

berkata, "Tidaklah aku ditimpa perkara ini kecuali 

karena masalah puasa." Beliau bersabda, "Kalau 

begitu, berikanlah satu wasaq (60 sha') kurma yang 

dibagikan kepada enam puluh fakir miskin!" Aku 

berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan hak, 

sungguh kami sering bermalam dalam keadaan 

khawatir tidak memiliki makanan apapun." Beliau lalu 

bersabda, "Pergilah ke pemilik sedekah dari Bani 

Zuraiq, agar mereka menyerahkannya kepadamu. Lalu 

bagikanlah pada enam puluh fakir miskin sebanyak 

satu wasaq kurma, dan makanlah engkau dan 

keluargamu dari apa yang tersisa darinya." Setelah itu 

aku pun kembali ke kaumku dan berkata kepada 

mereka, "Sungguh aku hanya memperoleh 

penderitaan dan buruknya pandangan dari kalian, dan 

memperoleh kelapangan dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رسة < الظهارالفقه وأصوهل < فقه األ اتلصنيف:

 .رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

  -هريض اهلل عن-سلمة بن صخر ابليايض  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يتابع يب : يالزمين وال أنفك منه وأستمر يف اجلماع حىت يطلع الفجر يف رمضان •

 .ث : لم أتأخرفلم أبل •

sallam-, dan beliau telah memerintahkanku untuk 

mengambil sedekah kalian". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنه-أراد الصحايب سلمة بن صخر 
االمتناع من مجاع زوجه يف رمضان لقوة شهوته 
فظاهر منها، خشية أن يستمر يف مجاعها فيطلع عليه 
الفجر وهو كذلك، إال أنه رأى منها يللة ما يدعوه 

مجاعها فجامعها، وخاف من تبعات هذه املعصية  إَل
صىل اهلل عليه -فأمر قومه أن يذهبوا معه لرسول اهلل 

ويسألوا عن احلكم يف هذه املسألة ويعتذروا  -وسلم
عنه، فرفضوا اذلهاب معه فذهب بنفسه وعرض 

، فقال -صىل اهلل عليه وسلم-مسأتله ىلع رسول اهلل 
ب هل، فأجاب بنعم، هل أنت فاعل ذلك الفعل واملرتك

بما عليه من  -عليه الصالة والسالم-فأخربه انلِب 
حكم اهلل يف هذه املسألة، ويه أن يعتق رقبة، فإن 
لم جيد صام شهرين متتابعني، فإن لم يستطع أطعم 
ستني مسكينًا، فأخربه بضعف حاهل وقلة ذات يده 

عليه -وعدم ملكه للرقبة وال للطعام، فأمر هل 
بصدقة قومه أن يدفعوا هل تمًرا  -مالصالة والسال

 .يلكفر به عن ظهاره ثم يطعم ابلايق أهله وعياهل

** 

Sahabat Salamah bin Ṣakhr -raḍiyallāhu 'anhu- ingin 

menahan diri dari menggauli istrinya di bulan Ramadan 

karena kedahsyatan syahwatnya, lalu dia pun 

melakukan zihar kepada istrinya karena khawatir akan 

terus-menerus menyetubuhinya hingga terbit fajar 

sedang dia masih melakukannya. Akan tetapi pada 

suatu malam ia melihat pada diri istrinya sesuatu yang 

mendorong dirinya menjimaknya, sehingga ia pun 

menjimaknya malam itu. Setelahnya ia pun merasa 

khawatir dengan akibat maksiat yang dilakukannya ini. 

Lantas dia menyuruh kaumnya untuk pergi 

bersamanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan menanyakan hukum masalah tersebut 

serta meminta maaf kepada beliau. Ternyata mereka 

menolak pergi bersamanya. Lantas ia pun pergi 

sendirian dan mengajukan masalah itu kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau 

bersabda kepadanya, "Engkaukah yang melakukannya 

dan mengerjakannya?" Ia menjawab dengan, "Ya." 

Selanjutnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan hukum Allah dalam masalah ini, yaitu 

hendaknya dia memerdekakan seorang budak. Jika 

tidak menemukannya, hendaknya puasa dua bulan 

berturut-turut. Jika dia tidak mampu, hendaknya dia 

memberi makan enam puluh orang miskin. Salamah 

lalu memberitahu beliau tentang kelemahan kondisinya 

dan kemiskinannya serta dirinya tidak memiliki budak 

sahaya dan makanan. Lantas Nabi -'alaihiṣṣalātu 

wassalām- memerintahkannya untuk mengambil 

sedekah kaumnya sendiri (Bani Zuraiq) agar mereka 

menyerahkan sedekah kurma kepadanya untuk 

dijadikan kafarat ziharnya, lalu sisanya untuk memberi 

makan keluarganya dan orang-orang yang berada di 

bawah tanggungannya. 
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 .أن نزوُت : وقعُت عليها وجامعتها •

 .أنت بذاك يا سلمة؟ : أنت الُمليمُّ بذلك أو أنت املرتكب هل •

 .ما أملك رقبة غريها : ال أملك غري رقبيت هذه، أي: ليس دلي ما أعتقه •

 .وَْسقاَ من تمر : الوسق ستون صااًع  •

 .ًعا ال طعام هل، واملعىن بتنا جائعني ال طعام نلالقد بتنا وحشني : يقال رجل وحش بالسكون إذا اكن جائ •

 .ولك أنت وعيالك بقيتها : أباح هل أن يأكل بقية الصدقة اليت بقيت بعد إطعام ستني •

 :فوائد احلديث
 .أن الواجب هو إطعام ستني مسكينًا، والعدد هنا معترب رشاًع، فال جيوز أن يعطيها لشخص واحد .1

ة أو جمالس ماجنة أو أمكنة موبوءة بالفساد واملغريات، اليت تهيج صاحبها إَل ارتكاب اْلطيئة، أهمية ابلعد عما يثري الغرائز من مناظر مثري .2
 .والوقوع يف الفاحشة

 .حتصني الشارع املسلمني عن املعايص بفرض هذه العقوبات اليت تمنعهم من الوقوع يف املعايص .3

 .رمحة اهلل تعاَل بعباده املسلمني؛ حيث هيأ هلم هذه الكفارات اليت تمحو ذنوبهم، وتزيل خطاياهم اليت ارتكبوها .4

 .تشوف الشارع إَل عتق الرقاب، وحترير العبيد وإَل إطعام الفقراء واملساكني؛ فإنه جعل عتق الرقبة كفارة لكثري من اذلنوب واملعايص .5

ي ظاهر: إما أن يكون لم يبلغه اتلحريم، أو أنه يرى أن الوطء يف رمضان أشد حرمة من الظهار؛ فحصن نفسه الظهار حرام، وهذا الرجل اذل .6
 .بالظهار عن اجلماع

 .؛ يلجد عنده حل مشلكته-صىل اهلل عليه وسلم-ظاهر ثم جامع، فوقع يف ذنبني عظيمني؛ فجاء إَل انلِب  -ريض اهلل عنه-سلمة  .7

، وإنما أفتاه بما يكفر خطيئته، فأمره بالكفارة عن مجاعه يف حال -صىل اهلل عليه وسلم-ئفاً ذلا لم يُعنفه انلِب الرجل جاء نادًما تائباً خا .8
 .ظهاره

أطعم ستني  -صام شهرين متتابعني، فإن لم يستطع: -عتق رقبة مؤمنة، فإن لم جيدها، أو لم جيد ثمنها: -كفارة الظهار مرتبة وجوبا كما ييل: .9
 .سكني مد بر، أو نصف صاع من غريهمسكينًا، للك م

 .أن من ظاهر من امرأته ثم اعد وجامع فإنه تلزمه الكفارة السابقة .10

 .أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم تلزمه إال كفارة واحدة .11

 املراجع:املصادر و

ْستاِن حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  جي حممد بن  -سنن الرتمذي  بريوت -سليمان بن األشعث السِّ
 –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احللِب -عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 

دار إحياء  -فؤاد عبد ابلايق حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن: ماجه ابن سنن م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن  -فيصل عيىس ابلايب احللِب مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -الكتب العربية 

حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي. دار م عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه  2001 - ـه 1421عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
 اتلمييم ادلاريم، الفضل بن الرمحن عبد بن اهلل عبد( ادلاريم سنن) بـ املعروف ادلاريم مسند ـه 1415 اثلانية،: الطبعة. بريوت –الكتب العلمية 

- األم –م. صحيح أيب داود  2000 - ـه 1412طبعة: األوىل، ال السعودية العربية اململكة واتلوزيع، للنرش املغين دار - ادلاراِن أسد سليم حسني: حتقيق
 عبد تأيلف:املرام بلوغ رشح يف العالم منحة م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة األبلاِن، ادلين، نارص حممد

– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام األحاكم توضيح 1428 األوىل الطبعة-اجلوزي  ابن دار طبعة-الفوزان اهلل
َسة،: الطبعة  - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل م 2003 - ـه 1423 اْلامي
حتقيق صبيح رمضان وأم  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح  األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة

املحقق: يلع بن عبد اهلل الزبن: دار  -ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام/ احلسني بن حممد بن سعيد ، املعروف بالَمغرييب  1427الطبعة األوىل  -إرساء بيويم
اململكة العربية السعودية،  -م بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  1994 - ـه 1414 -هجر الطبعة: األوىل

 .م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
   (58155) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء < العالقة بني الرجل واملرأة اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 مجعت األمة ىلع أن األمة إذا اعتقت لكها حتت زوجها وهو عبد اكن هلا اْليار يف فسخ انلاكح .قال انلووي: أ .1
 .اإلسالم يرايع احلقوق الشخصية واحلرية اليت يعترب فيها الفرد عن اكمل إرادته من غري إكراه .2

 .الشفاعة ليست أمرا وإنما يه واسطة خري وتوسل ؛ لقضاء حاجة املسلم .3

 .ليس ذلك قدح يف الراد أو الشفيعجواز رد الشفيع و .4

 .استحباب الشفاعة فيما أجازه الرشع .5

 .Tentang kisah Barirah dan suaminya  حديث قصة بريرة وزوجها

 :احلديث .667
يف قصة بريرة  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

: -صىل اهلل عليه وسلم-وزوجها، قال: قال هلا انلِب 
؟» إنما »قالت: يا رسول اهلل تأمرين؟ قال: « لو َراَجْعتيهي

 قالت: ال حاجة ِل فيه.« أْشَفع

** 

667. Hadis: 

Dari Ibnu Abas-raḍiyallāhu 'anhu-ma tentang kisah 

Barirah dan suaminya, dia berkata, "Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- berkata kepadanya, 'Seandainya 

engau rujuk dengannya?" Dia berkata, "Wahai 

Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku?' 

Beliau bersabda, 'Aku hanya sarankan saja.' Maka dia 

berkata, 'Saya tidak lagi butuh dengannya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكن زوج بريرة ريض اهلل عنها عبدا يقال هل مغيث 
ريض اهلل عنه، واكنت بريرة ريض اهلل عنها ختدم 
اعئشة ريض اهلل عنها قبل رشائها، فلما أعتقتها، 

 ابلقاء مع مغيث أو الفراق فارقته وُجعيل هلا اْليار يف
بريرة ريض اهلل عنها، فاكن مغيث ريض اهلل عنه بعد 
هذا اتلصدع األرسي يدور خلفها يف سكك املدينة 
ة  وطرقها يبيك ودموعه تسيل ىلع حليته؛ وهذا من شدَّ
حمبته لربيرة ريض اهلل عنها، علَّها تراجع قرارها 

ليه وسلم لربيرة وترجع إيله. فقال انلِب صىل اهلل ع
ريض اهلل عنها: لو راجعته لاكن لك ثواب.  فقالت 
بريرة ريض اهلل عنها: يا رسول اهلل أتأمرين بمراجعته 
وجوًبا. فقال صىل اهلل عليه وسلم: إنما أتوسط هل.  
فقالت ريض اهلل عنها: ال غرض وال رغبة ِل يف 

 .مراجعته

** 

Suami Barirah -raḍiyallāhu 'anha- adalah seorang 

budak, yang bernama Mugits-raḍiyallāhu 'anhu-. Dan 

Barirah menjadi pelayan Aisyah sebelum dibelinya. 

Setelah dibeli dia memerdekakannya, kemudian 

Barirah diberikan pilihan untuk tetap menjadi isteri 

Mugits atau berpisah darinya. Barirah ternyata memilih 

berpisah. Mugits goncang menghadapi keretakan 

rumah tangga, sehingga dia selalu membuntutinya di 

jalan-jalan kota Madinah sambil menangis berderai air 

mata hingga membasahi jenggotnya. Inilah tanda 

cintanya kepada Barirah. Dia masih berharap Barirah 

meralat keputusannya dan rujuk kembali dengannya. 

Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

kepada Barirah -raḍiyallāhu 'anha-, "Seandainya 

engkau rujuk dengannya, maka engkau akan 

mendapatkan pahala." Maka berkatalah Barirah -

raḍiyallāhu 'anha-, "Wahai Rasulullah, apakah engkau 

perintahkan aku dan mewajibkanku untuk rujuk 

kepadanya?" Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjawab, "Aku hanya memberi saran." Maka dia 

berkata,"Saya tidak butuh ataupun berminat untuk 

rujuk dengannya." 
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 .بذل اإلحسان إَل اآلخرين .6

لو أمرها بذلك ؛ ألنها سأتله : أتأمرين؟ ولو لم تأتمر بأمره لكن سؤاهلا  -صىل اهلل عليه وسلم-ظاهره امتثال بريرة ريض اهلل عنها ألمر انلِب  .7
 .عبثا

 . الرعية ويه من ماكرم األخالق السنيةيف احلديث شفاعة اإلمام إَل .8

 .عدم مؤاخذة اإلمام ىلع من امتنع من قبول شفاعته .9

 .املرء إذا خري بني مباحني، فاختار ما ينفعه لم يلم، ولو أرض ذلك برفيقه .10

 املراجع:املصادر و

.  بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد ه 1430كنوز رياض الصاحلني، أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا الطبعة األوىل : 
الرسالة ،  اهلالِل، دار ابن اجلوزي. نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اْلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجِب، حممد أمني لطيف، مؤسسة

الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، م. رشح رياض 1987 ـه 1407م، الطبعة الرابعة عرشة  1977 ـه 1397بريوت، الطبعة األوىل : 
ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع،  1426انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

ه. مرقاة 1422سماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل، م. صحيح ابلخاري، ملحمد بن إ 2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -دمشق 
بلنان، الطبعة:  -املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، املؤلف: يلع بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 

 .م2002 - ـه1422األوىل، 
   (3741) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < فقه األرسة < الطالق < ألفاظ الطالق الفقه وأصوهل اتلصنيف:

 .رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يزيد بن راكنة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

  حكم طالق اْلتة

Dari Abdullah bin Ali bin Yazīd bin 
Rukānah, dari ayahnya, dari kakeknya, 
bahwasanya dia telah mentalak istrinya 

sekaligus (talak tiga), lalu ia datang kepada 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, 
kemudian beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bertanya, "Apa yang kau kehendaki 
(dengan talak itu)?" Dia menjawab, "Talak 

satu." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bertanya kembali, "Demi Allah?" Dia 

menjawab, "Demi Allah." Nabi bersabda, 
"Itu tergantung atas apa yang kamu 

kehendaki". 

 :احلديث .668
: أنه طلق امرأته -ريض اهلل عنه-عن يزيد بن راكنة 

فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ابَلتََّة، فأىت رسول اهلل 
، قال: آهلل، قال: «آهلل؟»، قال: واحدة، قال: «ما أردت»
 «.هو ىلع ما أردت»

** 

668. Hadis: 

Dari Yazīd bin Rukānah -raḍiyallāhu 'anhu-, 

bahwasanya dia telah mentalak istrinya sekaligus 

(talak tiga), lalu ia datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam, kemudian beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bertanya, "Apa yang kau kehendaki (dengan 

talak itu)?" Dia menjawab, "Talak satu." Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bertanya kembali, "Demi Allah?" Dia 

menjawab, "Demi Allah." Nabi bersabda, "Itu 

tergantung atas apa yang kamu kehendaki". 

 إسناده ضعيف  :درجة احلديث
** 

Sanadnya lemah Derajat hadis: 

 بن يزيد بن راكنة بأن وادله أبا راكنة طلق خيرب يلع
صىل اهلل -امرأته ثالثًا فحزن عليها، فسأل انلِب 

عن قصده بذلك فأخربه بأنه ما قصد  -عليه وسلم
 -صىل اهلل عليه وسلم-إال واحدة، فاستحلفه انلِب 

أنه ما أراد إال واحدة، فأجاب بأنه فعال قصد واحدة، 
إطالقك هذا اللفظ  فقال هل: لك ما أردت، أي أن

وأنت تنوي به واحدة يكون حمسوًبا لك ىلع حسب 
 .نيتك، فتحسب واحدة فقط

** 

Ali bin Yazīd bin Rukānah mengabarkan bahwa 

ayahnya yaitu Abu Rukānah telah mentalak istrinya tiga 

kali sekaligus lalu ia bersedih atasnya. Kemudian Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya tentang 

tujuannya dengan ucapan talak tiganya tersebut dan 

dia menjawab bahwa yang dimaksud adalah hanya 

talak satu. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyumpahnya bahwa dia tidak berniat melainkan 

talak satu saja. Lantas dia menjawab bahwa dia benar-

benar berniat talak satu. Kemudian beliau bersabda 

kepadanya, "Bagimu apa yang kamu kehendaki," yakni 

bahwa lafal yang kamu ucapkan ini dan kamu berniat 

dengannya talak satu, maka yang dihitung adalah 

sesuai dengan niatmu, maka itu dihitung hanya 

sebagai talak satu. 
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 :معاين املفردات
 .ابلتة : ابلت هو القطع، وهو هنا الطالق اذلي ال رجعة فيه •

 .آهلل : لكمة تستعمل يف القسم •

 :فوائد احلديث
 .أن طالق أبلتة يكون حبسب نية املطلق، فإن نوى به اثلالث، صار ثالثا، وإن نوى به واحدة، فهو واحدة رجعية .1

 .كنايات الطالق، يقع به واحدة إن نوى واحدة، ويقع به ثالثا إن نواهاأن راكنة طلق زوجته أبلتة، وهو من  .2

أليب راكنة، فدل ىلع أنه   -صىل اهلل عليه وسلم-استدل اجلمهور باحلديث ىلع أن طالق اثلالث األصل أنه يقع ثالثا بديلل استحالف انلِب  .3
 .إن أراد أكرث من واحدة أنه يقع كذلك، لكن احلديث ضعيف

 .صود يف املعامالتمرااعة الق .4

 املراجع:املصادر و

ْستاِن حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  جي حممد بن  -بريوت. سنن الرتمذي  -سليمان بن األشعث السِّ
 –مصطىف ابلايب احللِب رشكة مكتبة ومطبعة -عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 

 إحياء دار -ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن - ماجه ابن سنن. م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص
رشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن م اعدل - األرنؤوط شعيب: املحقق حنبل بن أمحد اإلمام مسند. احللِب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب

طبعة دار ابن  -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان 2001 - ـه 1421عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
َسة،: الطبعة– املكرمة مكة–ألسدي مكتبة ا -. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام1428الطبعة األوىل -اجلوزي  ـه 1423 اْلامي

. األوىل الطبعة الرسالة مؤسسة - السليمان السالم عبد عناية -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. م 2003 -
الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -ية القاهرةاإلسالم املكتبة -عثيمني ابن للشيخ املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح

-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي-. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن 1427
 .ه 1424 السابعة،: الطبعة

   (58141) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عبادات < الصيام < صيام أهل األعذارالفقه وأصوهل < فقه ال اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

رَْداء اتلخريج:   -ريض اهلل عنه- أبو ادلَّ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يف حرٍّ شديد : يف زمن حر شديد •

 .وما فيينا صائم : ليس فينا أحد صائم •

 :فوائد احلديث
 .جواز فطر املسافر يف رمضان .1

ر ْجن ا مع رسول اهلل   -صىل اهلل عليه وسلم -خ 
يٍد، حىت إن اكن  دي رٍّ ش  يف شهر رمضان، يف ح 

، وما  ةي احلْ رِّ دَّ هُ ىلع رأسهي من شي ُع ي د  ُدن ا يل  ض  ح 
 
أ

صىل اهلل عليه -فيين ا صائٌم إال رسول اهلل 
ة   -وسلم و اح   وعبد اهلل بن ر 

 

"Kami keluar bersama Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada bulan 
Ramadhan di tengah panas yang terik 

sehingga ada seseorang dari kami yang 
meletakan tangannya di kepalanya karena 
teriknya panas. Saat itu tidak ada seorang 
pun di tengah-tengah kami yang berpuasa 

kecuali Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- dan Abdullah bin Rawahah". 

 :احلديث .669
رَْداءي  يبي ادلَّ

َ
َخرَْجنَا مع »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أ

يف شهر رمضان،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َحُدنَا يَلََضُع يََدهُ ىلع رأسهي 

َ
يٍد ، حىت إن اكن أ يف َحرٍّ َشدي

. وما فيينَا صائم  إال رسوُل اهلل م ةي احْلَرِّ دَّ صىل اهلل -ن شي
 «.وعبد ُاهلل بن َرَواَحةَ  -عليه وسلم

** 

669. Hadis: 

Dari Abu Ad-Darda' -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Kami keluar bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- pada bulan Ramadhan di tengah panas yang 

terik sehingga ada seseorang dari kami yang 

meletakan tangannya di kepalanya karena teriknya 

panas. Saat itu tidak ada seorang pun di tengah-tengah 

kami yang berpuasa kecuali Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan Abdullah bin Rawahah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

رَْداءي  أنهم خرجوا يف سفر  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو ادلَّ
يف شهر رمضان، واكن ذلك يف حٍر شديد، حىت إنه من 
شدة احلر يلَضع الرجل يده ىلع رأسه يلِق رأسه بيده 

صىل اهلل -من شدة احلر ، وما فيهم صائم إال انلِب 
ريض -، وعبد اهلل بن َرَواَحَة األنصاري -يه وسلمعل

، فقد حتمال الشدة وصاما، مما يدل ىلع جواز -اهلل عنه
الصيام يف السفر مع املشقة اليت ال تصل إَل حد 

 .اتلَّْهلَُكةي 

** 

Abu Ad-Darda' -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan 

bahwa mereka (para sahabat) keluar dalam suatu 

perjalanan di bulan Ramadhan. Itu terjadi saat panas 

terik sehingga karena begitu teriknya panas, seorang 

lelaki meletakan tangannya di kepalanya untuk 

melindungi kepalanya dengan tangannya dari teriknya 

panas, dan diantara mereka tidak ada seorang pun 

yang berpuasa kecuali Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan Abdullah bin Rawahah Al-

Anshari -raḍiyallāhu 'anhu-. Keduanya menahan terik 

panas dan berpuasa. Ini menjadi dalil dibolehkannya 

berpuasa dalam perjalanan yang disertai kepayahan 

tetapi tidak sampai membinasakan. Taisir Al-'Allam, 

hlm (327), Tanbih Al-Afham, (3/432), Ta'sis Al-Ahkam, 

(3/241). 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

369 
 

 .أن الفطر أفضل مع املشقة املحتملة .2

 .إذا جاز الفطر يف رمضان ألجل املشقة الشديدة يف السفر جاز يف غري رمضان، كصيام انلذر، فله الفطر .3

 .-تعاَل-أن اتلويق من أسباب الَضر ال ينايف كمال اتلولك ىلع اهلل  .4

 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

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

ح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق:  ـهصحي1422ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4505) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ٌق، ُيْقت لْن  يف احل ر مي و ابِّ لُكُُّهنَّ ف اسي ٌس من اِلَّ مخ 
ُْب  ةُ، و الَك  ر 

ْ
أ ْقر ُب، و الف  ةُ، و الع 

 
أ الُغراُب، و احليد 

ُقورُ   الع 
 

Ada lima macam binatang yang semuanya 
fasiq (jahat), diperbolehkan untuk dibunuh 

di tanah haram (Makkah dan Madinah): 
Burung gagak, burung rajawali, 

kalajengking, tikus dan al-kalbul ‘aquur 
(binatang jahat yang mengganggu, 

membahayakan atau menyerang seperti 
anjing ganas, srigala, singa, harimau, 

macan dll). 

 :احلديث .670
صىل اهلل -رسول اهلل أن  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
، »قال:  -عليه وسلم ق  َوابِّ لُكُُّهنَّ َفاسي مخس  من ادلَّ

َرُة، 
ْ
ُة، َوالَعْقَرُب، َوالَفأ

َ
: الغراُب، َواحليَدأ ُيْقتَلَن يف احلََرمي

ق يف » ويف رواية: «.  َواللَكُْب الَعُقورُ  يقتل مَخْس  فََواسي
 «.احْليلِّ  َواحْلََرمي 

** 

670. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū': Ada lima 

macam binatang yang semuanya fasiq (jahat), 

diperbolehkan untuk dibunuh di tanah haram (Makkah 

dan Madinah): Burung gagak, burung rajawali, 

kalajengking, tikus dan al-kalbul ‘aquur (binatang jahat 

yang mengganggu, membahayakan atau menyerang 

seperti anjing ganas, serigala, singa, harimau, macan 

dll). Dalam suatu riwayat disebutkan: Diperbolehkan 

membunuh lima jenis binatang yang bersifat fasiq 

(jahat) di tanah halal dan di tanah haram (Makkah dan 

Madinah). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن  -ريض اهلل عنها-يف هذا احلديث خترب اعئشة 
أمر بقتل مخس من  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

ادلواب لكهن يتصف بالفسق، سواء يف احليل أو احلرم، 
ُة، ثم بني تلك اْلمس بقوهل: ا

َ
لُغراُب واحليَدأ

َرُة، واللكب الَعُقوُر.   فهذه مخسة 
ْ
َوالَعْقَرُب، َوالَفأ

أنواع من احليوانات، وصفت بالفسق، وهو خروجها 
بطبعها عن سائر احليوانات، باتلعدي واألذى. ونبه 
بها معدودة، الختالف أذاها، فيلحق بها ماشالكها يف 

ا واعتدائها، فسقها من سائر احليوانات، فتقتل ألذيته
 .فإن احلرم ال جيريها واإلحرام ال يعيذها

** 

Di dalam hadits ini Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- 

menginformasikan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- memerintahkan kita untuk membunuh lima 

macam binatang buas, semuanya bertabiat 

mengganggu dan membahayakan, baik di tanah halal 

maupun di tanah haram (Makkah dan Madinah). 

Kemudian beliau menjelaskan kelima binatang tersebut 

dengan sabda beliau: Burung gagak, rajawali, 

kalajengking, tikus, dan al-kalbul ‘aquur (setiap 

binatang jahat yang membahayakan atau menyerang 

seperti anjing ganas, serigala, dll). Inilah kelima jenis 

hewan tersebut, disifatkan dengan al-fisq (jahat) 

karena hewan tersebut keluar dari tabiat kebanyakan 

hewan. Beliau memperingatkan dengan menyebut 

beberapa jenis hewan saja karena gangguan dan 

bahayanya berbeda-beda. Maka hewan-hewan lain 

yang serupa dalam hal gangguan dan bahayanya juga 

termasuk di dalamnya. Jadi hewan tersebut boleh 

dibunuh karena gangguan dan bahayanya, maka 

sungguh tanah Haram tidak dapat melindunginya dan 

keadaan ihram (yang seharusnya tidak boleh 

membunuh hewan) tidak dapat menghindarkannya 

(dari perintah membunuhnya). 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس اتلصنيف:
  العمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج و

 ."متفق عليه. ويف مسلم "الغراب األبقع راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما- بكر الصديق اعئشة بنت أيب اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َوابِّ : مجع دابة، ويه ما يدب ىلع األرض من طري وغريه •  .ادلَّ

 .الفاسق : معتٍد باإليذاء •

 .ابه أو ظفرهاللكب الَعُقوُر : أي املتصف بالعقر، وهو اذلي جيرح بن •

َ بذلك الحرتامه وتعظيمه، وهو ما اكن داخل األميال اليت تبعد عن الكعبة بنسب خمتلفة: • ميال من جهة  14. أطوهلا: 1احلََرُم : َحَرُم مكة؛ وُسيمي
 .9و 7و 3. بني ذلك: 3أميال من جهة اتلنعيم. 3. أقرصها: 2بطن عرنة.

 .احليل : ما اكن خارج حدود احلرم •

ةُ  •
َ
 .: طائر من اجلوارح، يعيش ىلع أكل اجليف وصغار الطيوراحليَدأ

 :فوائد احلديث
َوابُّ اْلمسي يف احليلِّ واحلرم، للُمحل والُمحرم .1  .مرشوعية قتل هذه ادلَّ

 .جواز قتل لك ما شابهها يف طبعها من األذية .2

 .جواز قتلها ولو اكنت صغرية اعتبارا بمآهلا .3

 .حماربة اإلسالم لألذى والعدوان، حىت يف ابلهائم .4

 .ال الترشيع اإلساليم، حيث طلب القضاء ىلع ذوي الفساد واإلفسادكم .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
مد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حم

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 1426ة اتلابعني، الطبعة األوىل: اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتب

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

   (4543) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقات اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْبنَاَءُه إال الْقلييل من انلَّفقة •

َ
نَّه ال ُيْعطي َزوَْجه َوأ

َ
يح  : بمعىن أ  .َشحي

 .مُجنَاٍح : إيثْ  •

نه كيَفايَة •
َ
ي ُعريَف بيالْعادة أ  .بيالَْمْعُروفي : الَْقدر اذلي

 :فوائد احلديث
واَلد الفقراء والّصغار .1

َ
وجة واأْل  .وجوب انلفقةي ىلع الزَّ

ق مًعا .2 َفايَة الُْمنَْفقي عليه وحال املنفي ُر بيكي نَّ انلََّفَقَة ُتَقدَّ
َ
 .أ

جنبية للحاجة .3
َ
 .جواز سماع الَكم اأْل

ْكوى والُْفتْيا، إذا لم يقصد الغيبةجواز ذكر االنسان بما يك .4  .ره للشَّ

ي ْكيفي  ا ي ْكفييكي و  ْعُروفي م  يالْم  ي ب اهلي ي ميْن م  ُخذي
  ب نييكي 

Ambillah dari hartanya dengan cara yang 
baik sebanyak apa yang mencukupi 
kebutuhanmu dan kebutuhan anak-

anakmu! 

 :احلديث .671
دخلت هند »قالت:  -نهاريض اهلل ع-عن اعئشة 

يبي سفيان -بنت ُعتْبَةَ 
َ
ة أ

َ
صىل -ىلع رسول اهلل  -امرأ
بَا ُسْفيَان  -اهلل عليه وسلم

َ
فقالت: يا رسول اهلل، إنَّ أ

يين من انلفقة ما يكفيين  ، ال ُيْعطي يح  رَُجل  َشحي
، َفَهْل  هي لْمي ي بيَغرْيي عي ْن َماهلي َخْذُت مي

َ
، إالَّ ما أ َّ ويكيف بيَني

 َّ ْن يلَعَ ي مي ْن ُجنَاٍح؟ َفَقاَل رسول اهلل: ُخذي  يفي َذليَك مي
يكي َوَيْكيفي بَنييكي  ي بيالَْمْعُروفي َما يَْكفي  «.َماهلي

** 

671. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia menuturkan, Hindun 

binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang 

yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat 

mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, 

kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa 

sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 

"Ambillah sebagian dari hartanya secara baik-baik 

sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan 

kebutuhan anakmu"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىلَّ اهلل عليه -بينُْت ُعتْبَة رسول اهلل  اْستَْفتَت هند
بناءها  -وسلم

َ
يها يه وأ نَّ زوجها ال يعطيها ما يكفي

َ
أ

يب 
َ
من انلفقة، فهل هلا أن تأخذ من مال زوجها أ

خذت َقْدَر 
َ
ُسفيان بغري علمه؟ فأفتاها ِبواز ذلك إيذا أ
 .الكفاية باملعروف، أي دون زيادة وتعدي

** 

Hindun binti 'Utbah meminta fatwa kepada Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa suaminya tidak 

memberikan nafkah yang dapat mencukupi 

kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Apakah 

ia boleh mengambil sebagian harta Abu Sufyan tanpa 

sepengetahuannya? Lalu beliau memberinya fatwa 

akan bolehnya hal tersebut apabila ia mengambil 

sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhan dengan 

cara yang baik, yakni tidak lebih dan tidak melampau 

batas. 
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َفايَة، وهذا راجع  إَل َما اَكن ُمتََعا .5 ن انلََّفَقة الكي يد  رشيع، فقد جعل هلا مي ثْلها اعتماد الُعْرف يف اأْلُمور اليت ليس فيها حتدي َرفَاً يف نَفقة مي
 .وأْواَلدها

ه من ذلك الشخص إذا قدر ولم يرتتب ىلع ذلك مفسدة واكن ذلك ظاهراً أن من ظفر حبقه من عند شخص أنكره عليه هل أن يأخذ حق .6
 .كدين ونفقة وحنوها

 .جواز خروج الزوجة من بيتها حلاجتها من حماكمة واستفتاء وغريهما، إذا أذن هلا زوجها يف ذلك، أو علمت رضاه به .7

 املراجع:املصادر و

ادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق
وق ، دار ط1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
عليه وخرج ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق 1414، دار علماء السلف، 2ه. تأسيس األحاكم، للنجيم، ط1423بريوت، 

ه. اإلعالم بفوائد عمدة 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 1417، الطبعة: األوىل، األحاكم، البن امللقن، املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية

 .م1997 - ـه
   (2965) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

374 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة االستسقاء اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خرج انلِب : أي من بيته إَل مصىل العيد وهو خارج املسجد •

 .وهو إنزال املطر عند اتلَضر بفقدهيستسِق : االستسقاء طلب السقيا  •

بْلة : استقبلها بوجهه ويه جتاه الكعبة بمكة •  .فتوجه إَل القي

ل ريَداءه : جعل أيمنه أيرسه وظهره بطنا وبطنه ظهرا •  .حوَّ

،  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انلِب  ي ْست ْسيقي
اءه، ثم صىلَّ  ل ريد  وى فتوجه إَل القبلة يدعو، وح 

ر  فيهما بالقيراءة ه   ركعتي، ج 
 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- pernah keluar untuk salat istisqā` 

(salat minta hujan). Beliau menghadap 
kiblat sambil berdoa dan membalik 

sorbannya. Kemudian salat dua rakaat di 
mana beliau mengeraskan suara 

bacaannya. 

 :احلديث .672
م املازييني  ريض اهلل -عن عبد اهلل بن زيد بن اَعصي

 -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انلِب »ال: ق -عنه
ل ريَداءه، ثم  ه إَل القبلة يْدعو، وَحوَّ ، فتَوَجَّ يَْستَْسِقي

راءة إَل »ويف لفظ «.  صىلَّ ركعتني، َجَهَر فيهما بالقي
 «.الُْمَصىلَّ 

** 

672. Hadis: 

Dari Abdullah bin Zaid bin 'Āṣim Al-Māzini -raḍiyallāhu 

'anhu- Ia berkata, "Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- pernah keluar untuk salat istisqā` (salat 

minta hujan). Beliau menghadap kiblat sambil berdoa 

dan membalik posisi sorbannya. Kemudian salat dua 

rakaat di mana beliau mengeraskan suara bacaannya." 

Dalam redaksi lain, "Menuju ke musala". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

العباد بأنواع من االبتالء؛ يلقوموا  -تعاَل-يبتيل اهلل 
بداعئه وحده ويلذكروه، فلما أجدبت األرض يف عهد 

، خرج بانلاس إَل مصىل -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
، -تعاَل-يلطلب السقيا من اهلل  العيد بالصحراء؛

-ويلكون أقرب يف إظهار الَضاعة واالفتقار إَل اهلل 
، فتوجه إَل القبلة، مظنة قبول ادلاعء، وأخذ -تعاَل

يدعو اهلل أن يغيث املسلمني، ويزيل ما بهم من 
قحط. وتفاؤال بتحول حاهلم من اجلدب إَل اْلصب، 

ل رداءه من جا نب إَل ومن الضيق إَل السعة، حوَّ
آخر، ثم صىل بهم صالة االستسقاء ركعتني، جهر 

 .فيهما بالقراءة؛ ألنها صالة جامعة

** 

Allah menguji hamba-hamba-Nya dengan berbagai 

macam ujian, agar mereka mau berdoa hanya kepada-

Nya dan mengingat-Nya. Ketika terjadi kekeringan luar 

biasa di zaman Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

beliau beserta sahabat keluar menuju musala ied 

(tempat salat id) di padang pasir untuk meminta hujan 

kepada Allah -Ta'ālā- dan mendekatkan diri kepada-

Nya dengan menunjukkan ketundukan dan 

pengharapan kepada Allah. Beliau menghadap ke arah 

kiblat dan berdoa kepada Allah agar memberikan hujan 

kepada kaum Muslimin, dan menghilangkan 

kekeringan yang melanda mereka. Sebagai harapan 

besar adanya perubahan kondisi dari paceklik menuju 

kesuburan dan dari kesempitan menuju kelapangan, 

beliau membalik posisi sorbannya. Kemudian beliau 

mengimami salat istisqā` dua rakaat dengan 

mengeraskan bacaannya, karena itu memang salat 

yang dilakukan secara berjamaah. 
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 .رداء : ما يوضع ىلع املنكبني ويسرت أىلع اجلسم •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية صالة االستسقاء .1

 .مرشوعية إقامتها يف مصىل العيد .2

 .القبلة عند ادلاعء؛ ألنها مظنة اإلجابةاستقبال  .3

 .مرشوعية حتويل الرداء أثناء ادلاعء لالستسقاء، تفاؤاًل بتحول احلال من القحط واجلدب إَل الرخاء واْلصب .4

 .اجلهر يف صالة االستسقاء بالقراءة، اكجلمعة، والعيدين، والكسوف وأنها ركعتان .5

 .كما يف روايات أخرىأن ادلاعء بالسقيا قبل الصالة، وجيوز بعدها  .6

 .يف جلب املنافع ودفع املضار وال يملك نلفسه وال لغريه نفعا وال رضا -تعاَل-مفتقر إَل اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  .7

 املراجع:املصادر و

ه األفهام، للعثيمني، طبعة م. تنبي 2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
ه. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد 1426مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

د عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤا1422زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
حقق: حممد بريوت. تأسيس األحاكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل. تهذيب اللغة، ملحمد بن أمحد األزهري، امل -

 .م2001بريوت، الطبعة األوىل،  -عوض مرعب، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (5274) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .امكيف : اسم  جامد  يأِت ىلع وجهني، فيكون رشًطا، ويكون استفهاًما، وهنا لالستفه •

إَل  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج رسول اهلل 
  قباء يصِل فيه

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

pernah keluar menuju masjid Quba` untuk 
salat di sana. Ia melanjutkan: Kemudian 

datanglah kaum Ansar, lalu mengucapkan 
salam kepada beliau ketika beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang salat. 
Aku pun bertanya kepada Bilal, 

"Bagaimanakah engkau melihat Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab 

salam mereka ketika beliau sedang salat?” 
Dia menjawab, “Beliau melakukan begini," 

sembari (Bilal) membuka telapak 
tangannya, menjadikan bagian telapaknya 
dibawah dan bagian punggungnya ke atas. 

(Sunan Abu Daud). 

 :احلديث .673
خرج »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر

إَل ُقبَاَء يَُصيلِّ  -صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
فََجاَءتْه األنصار، فََسلَُّموا عليه وهو »، قال: «فيه

يْت رسول اهلل «يُصيلِّ 
َ
-، قال: " فقلت بلياَلل: كيف رأ

ني اكنوا يَُسلُِّموَن  -صىل اهلل عليه وسلم يَُردُّ عليهم حي
؟ "، قال: يقول َهَكذا، وبََسَط  ه، عليه وهو يُصيلِّ كفَّ

 وجعل بطنه أسفل، وجعل َظْهَره إَل فْوق.

** 

673. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah keluar menuju 

masjid Quba` untuk salat di sana. Ia melanjutkan: 

Kemudian datanglah kaum Ansar, lalu mengucapkan 

salam kepada beliau ketika beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- sedang salat. Aku pun bertanya kepada Bilal, 

"Bagaimanakah engkau melihat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menjawab salam mereka ketika 

beliau sedang salat?” Dia menjawab, “Beliau 

melakukan begini," sembari (Bilal) membuka telapak 

tangannya, menjadikan bagian telapaknya dibawah 

dan bagian punggungnya ke atas. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف جواز رد السالم باإلشارة حال 
ذلك مع  -صىل اهلل عليه وسلم-ة لفعل انلِب الصال

األنصار حني سلموا عليه وهو يصيل يف مسجد قباء، 
 .وصفته ببسط الكف فقط

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang 

dibolehkannya menjawab salam ketika salat dengan 

bahasa isyarat berdasarkan perbuatan Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- terhadap kaum Ansar ketika mereka 

mengucapkan salam kepada beliau sedangkan beliau 

sedang salat di masjid Quba`, dan caranya adalah 

dengan membuka telapak tangan saja. 
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 .يقول هكذا : األصل يف القولي هو انلطُق باللسان، إالَّ أنَّه يعربَّ به عن الفعل •

ّد قبضها • َها، ضي ه : نرََشَ  .بسط كفَّ

 .كفه : الكف:يه راحُة ايلد مع األصابع •

 :فوائد احلديث
ْرُص ابن عمر .1 ِّ  -ريض اهلل عنهما-حي  .من سنته يسأُل عنه من حَضهوتتَبُّعي آثاره، فما فاته  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع ُسنَّةي انلَِّبي

لَُها، ولو اكنت إشارًة مفهومة تكيف عن الالكم، سواء  أكانْت بالرأس، أو بايلد، أو بالعني، أو غ .2  .ريهاأنَّ اإلشارة يف الّصالة ال ُتبْطي

ُل الصالة، فهذا انلِبُّ  .3  .للك ُمَسلِّم عليه يبسط يده -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ احلركة إذا اكنَْت قليلًة حلاجة ال ُتبْطي

، فإنَّ انلَِّبَّ  .4 ا سلَّم من الصالة، أقرَّهم، ولم ينههم عن ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-جواُز السالم ىلع املصيلِّ  .لمَّ

 .استحباب رَدِّ السالم من املصيلِّ باإلشارة .5

ََسبي حاهل-صىل اهلل عليه وسلم-ُحْسُن خلق انلِب  .6 فيها، وهو بهذه األعمالي يأِت فعَل اْلري، ويرشعه ألمته، عليه  ؛ فإنَّه يأِت أبواَب اْلريات حبي
 .الصالة والسالم

 .استحباُب زيارة مسجد قباء، والصالةي فيه ليَمْن هو يف املدينة .7

 املراجع:املصادر و

ألزدي، دار سنن الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت. السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاِن ا
لم الكتب. الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. مسند أمحد بن حنبل، إليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق أبو املعايط انلوري، اع

حاكم من بلوغ املرام، ه، دار ابن اجلوزي، الرياض . توضيح األ1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 
، 1ه. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها لألبلاِن، ط1423لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اْلامسة 

 .ه1422مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، 
   (10655) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling  ري انلاكح أيَّسهخ
mudah. 

 :احلديث .674
صىل اهلل -عن عقبة بن اعمر قال: قال رسول اهلل 

ه»: -عليه وسلم صىل -، وقال انلِب «خري انلاكح أيرَْسُ
َزوَِّجَك ُفالنة  -اهلل عليه وسلم

ُ
لرجل: أتَرىض أن أ

زوَِّجكي فال»
ُ
قالت: « ناقال: نعم، قال هلا: أترَْضني أن أ

، ولم -صىل اهلل عليه وسلم-نعم، فزوجها رسول اهلل 
يَفرض صداًقا، فدخل بها، فلم يُعطها شيئًا، فلما 

صىل اهلل عليه -حَضتُْه الوفاة قال: إن رسول اهلل 
عطها شيًئا، وقد أعطيتها  -وسلم

ُ
زوجين فالنة، ولم أ

َسهيم من َخيرب، فاكن هل سهم خبيرب فأخذتُْه فباعتُْه 
 لغ مائة ألف.فب

** 

674. Hadis: 

Dari 'Uqbah bin Āmir ia berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Sebaik-baik pernikahan 

adalah yang paling mudah." Dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda kepada seorang lelaki, "Apakah 

engkau rida jika aku nikahkan dengan Fulanah?” Ia 

menjawab, “Iya.” Lalu beliau berkata kepada wanita 

tersebut, "Apakah engkau rida jika aku nikahkan 

dengan Fulan?" Ia berkata, “Iya.” Maka Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahkannya dan ia 

(laki-laki itu) tidak menyebutkan maharnya. Kemudia ia 

menggaulinya dan belum memberinya (istrinya) 

sesuatu apapun (mahar). Tatkala laki-laki itu sakaratul 

maut, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menikahkanku dengan Fulanah dan 

aku belum memberinya sesuatu (mahar) dan sungguh 

aku telah memberikan bagianku pada saat perang 

khaibar.” Ia dulu memiliki bagian rampasan perang 

ketika di Khaibar, maka istrinya mengambilnya, lalu 

menjualnya, dan harganya mencapai seratus ribu. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -ريض اهلل عنه-ذكر عقبة بن اعمر 
حث ىلع تيسري  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

انلاكح, وبني أن أفضلية انلاكح تكون مع قلة املهر، 
وأنَّ الزواج بمهر قليل مندوب إيله؛ وأنَّ الكرثة يف 

وإن اكن ذلك جائًزا, ألن املهر ىلع خالف األفضل، 
املهر إذا اكن قلياًل لم يستصعب انلاكح من يريده 
فيكرث الزواج املرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء 
ويكرث النسل اذلي هو أهم مطالب انلاكح، ثم ذكر 

صىل اهلل عليه -أن انلِب  -ريض اهلل عنه-عقبة 
عرض ىلع رجل أن يزوِّجه امرأة, ثم عرض  -وسلم

-ملرأة, فلما وافق الطرفان زوَّجهما انلِب ذلك ىلع ا
, ولم يسم الرجل للمرأة صداًقا، -صىل اهلل عليه وسلم

ودخل بها دون أن يُعطيها شيئًا، فلما حَضتُْه الوفاة 
أعطاها أرًضا هل من غنائم خيرب مهًرا هلا, فأخذتُْه 

 .املرأة وباعتُْه فبلغ ثمنه مائة ألف

** 

'Uqbah bin Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- menyebutkan 

dalam hadis ini bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- menganjurkan untuk mempermudah 

pernikahan, beliau menjelaskan pula bahwa 

pernikahan yang utama itu dengan mahar yang sedikit, 

dan bahwa pernikahan dengan mahar yang sedikit itu 

disunahkan. Juga mengisyaratkan bahwa mahar yang 

mahal menyelisihi yang utama, meskipun hal itu 

dibolehkan, karena jika mahar itu sedikit maka tidak 

akan menyulitkan siapa saja yang menginginkan 

pernikahan, sehingga akan banyak terjadi pernikahan 

yang diidamkan. Orang-orang fakir pun akan mampu 

untuk melaksanakannya, dan keturunan akan menjadi 

banyak yang mana itu merupakan tujuan yang paling 

penting dalam pernikahan. Kemudian 'Uqbah -

raḍiyallāhu 'anhu- menyebutkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menawarkan kepada seorang laki-

laki untuk menikah dengan seorang wanita. Kemudian 

beliau juga menawarkan hal itu kepada wanita 

tersebut. Tatkala keduanya menyetujui hal itu, maka 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahkan 

keduanya, dan laki-laki itu tidak menyebutkan mahar 

buat wanita tersebut. Kemudian ia menggaulinya tanpa 
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  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < الصداق اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلَُهيني  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أيرسه : أسهله ىلع الرجل •

 .سهم خبيرب : نصيب من غنائم خيرب •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ خري الصداق أيرسه وأسهله وأقلَّه مؤنة ىلع الزوج .1

استحباب ختفيف املهر، وأن غري األيرس ىلع خالف ذلك، وإن اكن جائزا كما أشارت إيله اآلية الكريمة يف قوهل }وآتيتم إحداهن قنطاًرا{  .2
 .[20]النساء: 

ل طريقه؛ تلحصل املقاصد الطيبة، واثلمار احلميدة من الزوا .3  .جأنَّ الشارع احلكيم يتشوَّف إَل عقد انلاكح، وحيثُّ عليه، ويسهِّ

 .إباحة دخول الرجل ىلع زوجته، وإن لم يعطها شيئًا .4

م هلا عند ادلخول عليها .5 ؛ واألفضل كونه قبل ادلخول يلكون هديًَّة للزوجة، وحتفًة تُقدَّ  .أنَّه البد يف انلاكح من صداٍق وإن قلَّ

لة يف ه .6  .ذا العقد املباركأنَّ الصداق ليس مقصوًدا ذلاته يف انلاكح، فليس هو عوًضا مراًدا، وإنما هو حني

، وىلع الزوجة وأويلائها أن يقبلوا ما يُق .7 م ما تيرسَّ دم إيلهم، فليس أنَّه ينبيغ أن ال يكون الفقر اعئًقا ومانًعا من الزواج؛ فعىل الزوج أن يقدِّ
 .القصد من الزواج اتلجارة واملساومة، وإنما القصد االتصال وحتقيق نتاجه

 املراجع:املصادر و

ه.  1423األم لألبلاِن , مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  -ضعيف أيب داود  -ادلين, املكتبة العرصية. سنن أيب داود , ت: حممد ميح  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اْلامي يُح األحاَكمي مي  -سبل السالم للصنعاِن، نرش: دار احلديث.  -ه.  1423توضي

نيل األوطار للشواكِن , حتقيق: عصام ادلين  -لإلثيويب, دار آل بروم , الطبعة: األوىل. « ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النساِئ املسىم 
د ُصبيْح -ه.  1413الصبابطي ,  دار احلديث، مرص الطبعة: األوىل،  َحاّلق, َمكتَبَُة الرُّشد، الطبعة:  اتلَّحبري إليَضاح َمَعاِن اتلَّيسري للصنعاِن، ت: حمَمَّ

 .ه 1433األوىل، 
   (58110) الرقم املوحد:

memberinya sesuatu apa pun (mahar). Ketika laki-laki 

itu mendekati ajalnya, ia memberi tanah miliknya yang 

ia dapatkan dari harta rampasan perang Khaibar 

sebagai mahar bagi istrinya. Maka wanita itu pun 

mengambilnya, lalu menjualnya, dan harganya 

mencapai seratus ribu. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحاكمها اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

خري صفوف الرجال أوهلا, وَشها آخرها, وخري 
  صفوف النساء آخرها, وَشها أوهلا

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 
mengatakan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- bersabda, "Sebaik-baik saf laki-

laki adalah yang pertama dan sejelek-
jeleknya adalah yang terakhir, dan sebaik-
baik saf wanita adalah yang terakhir dan 
sejelek-jeleknya adalah yang pertama." 

(Sahih Muslim). 

 :احلديث .675
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-رة عن أيب هري

هُلا, »: -صىل اهلل عليه وسلم َخرْيُ صفوف الرِّجال أوَّ
ُرها, ورَشُّها  ورشُّها آخُرها, وَخرْيُ صفوف النِّساء آخي

 «.أوهلا

** 

675. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan 

sejelek-jeleknya adalah yang terakhir, dan sebaik-baik 

saf wanita adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya 

adalah yang pertama". 

 حصحي  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أفضل صفوف الرِّجال وأكرثها أجرا الصف األول؛ 
لقربهم من اإلمام وُبعدهم عن النساء، وأقلها أجرا 
وفضال الصف املؤخر؛ بُلعد املصيلِّ عن سماع 
القراءة، وُبعده من حَرم اإلمام، وادلاللة ىلع قيلَّة 
رْغبَة املتأخر يف اْلري واألجر، وأفضل صفوف 

ف الُمؤَخر؛ وذلك؛ ألنه  النساء، وأكرثها أجرا: الصَّ
أسرت للمرأة؛ بُلعدها عن صفوف الرِّجال، وأقلها أجرا 
وفضال الصفوف األوىل؛ لُقربها من الفتنة، أو 
اتلعرض هلا. وهذا إذا صلت النساء مع الرجال يف 
ماكن واحد وحتت سقف واحد، أما إذا َصلني 
وحدهن أو منفصالت عن الرجال فحكم صفوفهن 

صفوف الرجال، ويكون خري صفوف النَّساء حكم 
أوهلا، ورشها آخرها. وبناء ىلع هذا: فمصليات 
النساء اليت قد سرتت بساتر حبيث ال يرين الرجال 
وال يرونهن، فتكون صفوفهن األوىل أفضل من 

 .الصفوف املؤخرة النتقاء املحظور

** 

Saf laki-laki yang paling baik dan paling banyak 

pahalanya adalah saf pertama, karena dekat dengan 

imam dan jauh dari wanita. Sedang yang paling sedikit 

pahala dan keutamaannya adalah saf terakhir, karena 

jauh dari mendengar bacaan dan dari tempat imam 

serta menunjukkan minimnya semangat orang yang 

berada di saf terakhir dalam hal kebaikan dan pahala. 

Sementara saf wanita yang paling baik dan paling 

banyak pahalanya adalah saf terakhir. Demikian, 

karena saf ini lebih bisa menutupi wanita (dari 

pandangan laki-laki) lantaran jauhnya dari saf kaum 

pria. Sedangkan yang paling sedikit pahala dan 

keutamaannya adalah saf-saf depan, karena dekat dan 

beresiko besar terhadap fitnah (atau godaan). Hal ini 

apabila para wanita salat bersama kaum pria di satu 

tempat dan di bawah satu atap. Adapun bila mereka 

salat sendiri atau terpisah dari kaum pria maka hukum 

saf mereka seperti saf laki-laki, sehingga yang terbaik 

dari saf wanita adalah yang pertama (paling depan) 

dan yang paling buruk adalah saf terakhir. Dengan 

dasar ini, maka musalla-musalla (tempat salat) para 

wanita yang telah ditutup dengan pembatas di mana 

mereka tidak bisa melihat laki-laki dan laki-laki tidak 

bisa melihat mereka, maka saf-saf depan mereka lebih 

baik dari saf-saf belakang karena tidak adanya potensi 

untuk terjadinya fitnah. 
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  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
ف األول، وأنَّه .1 نة، وأنَّ رَشَّ الصفوف املؤخرة؛ بُلعد املصيل عن سماع القراءة، وُبعده من حَرم اإلمام، وادلاللة ىلع قيلَّة  فضيلة الصَّ أفضل األْمكي

 رغبة املتأخر يف اْلري واألجر .
ف األول بالنِّسبة للرجال، واألول : هو اذلي هل األولوية املطلقة، وهو ما ييل اإلمام، وق .2 : -صىل اهلل عليه وسلم-د قال احلث والرتغيب يف الصَّ

ف األول، الْستَهموا عليه(  .)لو يعلم انلاس ما يف الصِّ

رت، وابُلعد عن  .3 أن أفضل صفوف النِّساء وأكرثها أجرا الصف املؤخر، وهذا إذا صلني مع الرجال حتت سقف واحد؛ ألن املطلوب منهن السِّ
هن أو يف ماكن ال   .يرين الرجال فحكم صفوفهن حكم صفوف الرجال، فأفضلها أوهلانظر الرجال، وأما إذا َصلَّني لوْحدي

 .جواز صالة النساء يف املسجد مع الرِّجال يف صفوف مستقلة، لكن مع التَّسرتُّ واحليْشَمة .4

اص يف الّصف  أن النَّساء إذا اجتمعن يف املسجد، فإنهن يَُكنَّ صفوفا، كصفوف الرِّجال، وال يتفرقن ولو اكنت مقتدية باإلمام، بل عليهن .5 الرتَّ
 .وسّد اْللل، كما يف صفوف الرجال

 .ثبوت اتلفاضل بني األعمال، أي أن األعمال تتفاضل فيكون بعضها أفضل من بعض .6

أن انلاس يتفاضلون حبسب أعماهلم، وهذا فيه رد ىلع طائفتني مبتدعتني، وهما: اْلوارج، واملعزتلة؛ ألن هؤالء يقولون: أن اإليمان ال  .7
 .ما أن يوجد لكه أو يُعدم لكه، وهذا ال شك أن فيه ضالاًل وخطأيتفاضل، إ

 .أن الشارع يَتَشوَّف إَل رَصف النِّساء عن الرِّجال حىت يف مواطن العبادة .8

اتر .9  .أن النساء يف أول اإلسالم لم يكن بني صفوفهن وصفوف الرجال َساتر، ولعل ذلك لضيق احلال أو لغري ذلك مما يتعذر معه جعل السَّ

 املراجع:املصادر و

 رشح السالم سبل. بريوت –حيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ص
ن األحاكم توضيح. تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة احلديث دار: انلارش الصنعاِن، صالح بن إسماعيل بن حممد:  تأيلف املرام، بلوغ املرام،  بلوغ مي

َسة،  م. تسهيل اإلملام بفقه  2003 - ـه 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي
الل واإلكرام، رشح بلوغ م. فتح ذي اجل 2006 _ ـه 1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م إرساء بنت عرفة. مرقا
ُ
ة املفاتيح املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .1ط  2001 - 1422رشح مشاكة املصابيح، للتربيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش: 
   (11299) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق اتلصنيف:

 .يهمتفق عل راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ُدبُر : بضم ادلال املهملة، وضم ابلاء املوحدة، وهو عكس القبُل من لك َشء، واملراد هنا: بعد موته •

 ُ اري ُغالماً هل  نْص 
 
بَّر  ر ُجٌل ميْن األ   د 

Seorang laki-laki dari kalangan Ansar 
hendak memerdekakan budaknya 

sepeninggal dirinya. 

 :احلديث .676
قال: َدبََّر  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

نَْصاري ُغالماً هَلُ 
َ
ْن األ َّ -رَُجل  مي -، َويفي لَْفٍظ: بَلََغ انلَِّبي

ْعَتَق -صىل اهلل عليه وسلم
َ
ْصَحابيهي أ

َ
ْن أ نَّ رَُجاًل مي

َ
: أ

لَْم يَُكْن هَلُ َمال  َغرْيُهُ َفَباَعُه رَُسوُل  -ُغالماً هَلُ عْن ُدبُرٍ 
. رَْسَل َثَمنَُه إيَلْهي

َ
رَْهٍم، ُثمَّ أ ائَةي دي  اهلل بيثََمانيمي

** 

676. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā- ia berkata, 

"Seorang laki-laki dari kalangan Ansar hendak 

memerdekakan budaknya sepeninggal dirinya." -dalam 

lafal lain disebutkan, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mendapatkan berita bahwa seorang sahabatnya akan 

memerdekakan hamba sahayanya sepeninggal 

dirinya- padahal dia tidak memiliki harta selain budak 

itu. Lantas Rasulullah menjualnya dengan harga 

delapan ratus dirham lalu mengirimkan hasil 

penjualannya kepada sahabat tersebut. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

علق رجل من األنصار عتق غالمه بموته، ولم يكن 
-صىل اهلل عليه وسلم-هل مال غريه، فبلغ ذلك انلِب 

، َفَعدَّ هذا العتق من اتلفريط، ولم يقرَّه ىلع هذا 
ه وباع غالمه بثمانمائة درهم، أرسل بها  الفعل، فردَّ

هل وأفضل من  إيله، فإن قيامه بنفسه وأهله أوىل
العتق، وئلال يكون اعلًَة ىلع انلاس. ومثل هذه 
األحاديث فيها أحاكم يتعرف عليها اإلنسان ولو لم 
يعمل بها، وال ينبيغ أن يرتك تعلمها وفهمها حبجة أنه 
ال يوجد رقيق ايلوم، فإن الرق موجود يف أماكن من 
أفريقيا، وقد يعود مرة أخرى، واكن موجوًدا من قديم 

ان وحىت جاء اإلسالم وبعد ذلك، ولكن الزم
 .اإلسالم يتشوف للحرية والعتق إذا حصل الرق

** 

Seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengaitkan 

kemerdekaan budaknya dengan kematiannya. 

Padahal dia tidak memiliki harta benda selainnya. 

(Berita) mengenai hal itu sampai kepada Nabi - 

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka beliau pun 

menganggap pembebasan ini sebagai tindakan 

melampaui batas dan beliau tidak membenarkan 

perbuatan tersebut. Lantas beliau menolak orang itu 

dan menjual budaknya seharga delapan ratus dirham. 

Beliau mengirimkan hasil penjualan budak itu 

kepadanya. Sebab, mengurus dirinya dan keluarganya 

lebih prioritas dan utama dari pembebasan budak agar 

dia tidak menjadi beban bagi manusia. Hadis-hadis 

seperti ini mengandung hukum-hukum yang diketahui 

manusia meskipun tidak diamalkannya, tetapi tidak 

selayaknya untuk tidak mempelajari dan 

memahaminya dengan alasan sekarang ini tidak ada 

perbudakan. Sesungguhnya perbudakan itu masih 

tetap ada di berbagai tempat di Afrika dan bisa jadi 

akan terjadi lagi. Perbudakan ada sejak Adam sampai 

datang Islam dan setelahnya. Hanya saja Islam 

mengharapkan kemerdekaan dan pembebasan jika 

terjadi perbudakan. 
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 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-اء، ولكن األنصاري ال يملك غري هذا العبد فذللك لم يقره انلِب صحة اتلدبري، وهو متفق عليه بني العلم .1

 .املدبَّر يعتق من ثلث املال، ال من رأس املال، ألن حكمه حكم الوصية؛ ألن الك منهما ال ينفذ إال بعد املوت .2

ين وانلفقة؛ ألن الوصية جيوز ت .3  .عديلهاجواز بيع العبد املدبر مطلقا للحاجة، اكدلَّ

 أن األوىل واألحسن ملن ليس عنده َسَعُة يف الرزق أن جيعل ذلك نلفسه وملن يعول، فهم أوىل من غريهم، وال ينفقه يف نوافل العبادات من .4
ُقوا مي  َع اهلل عليه رزقه، فلْيحريْص ىلع اغتنام الفرص باإلنفاق يف طرق اْلري }َوَما ُتنْفي نَْد اهلل{الصدقة والعتق وحنوها، أما اذلي وسَّ ُدُوه عي ٍء جَتي  .ْن ََشْ

 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، 1417ألوىل، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة ا

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام 
   (2966) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < أصول الفقه < اتلعارض والرتجيح اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي والنساِئ وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-احلسن بن يلع  اتلخريج:
 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .دع : اترك •

 .يريبك : بفتح ياء املضارعة وضمها، والفتح أفصح وأشهر: أي ما تشك فيه •

 .إَل ماال يريبك : ما ال تشك فيه •

 :فوائد احلديث
 .بصرية ىلع املسلم بناء أموره ىلع ايلقني، وأن يكون يف دينه ىلع .1

 .انليه عن الوقوع يف الشبهات، واحلديث أصل عظيم يف الورع .2

 .إذا أردت الطمأنينة واالسرتاحة فاترك املشكوك فيه واطرحه جانبا .3

 .املشتبهات تورث قَلًقا يف انلفس .4

 .الرتغيب يف الصدق واتلحذير من الكذب .5

 .رمحة اهلل بعباده إذ أمرهم بما فيه راحة انلفس وابلال ونهاهم عّما فيه قلق وحرية .6

 .أعطي جوامع اللكم، واخترص هل الالكم اختصارا -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب  .7

 املراجع:املصادر و

رشح األربعني انلووية، للشيخ -. ه 1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، -
فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اْلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، -ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش. 

األربعون انلووية وتتمتها رواية -ر اتلوحيد للنرش، الرياض. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دا-م. 2003ه/1424
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، -اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. -ودراية، للشيخ خادل ادلبيِّخ، ط. مدار الوطن. 

سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب -م. 1995 - ـه1416، األوىل: الطبعة القاهرة، –حتقيق: أمحد حممد شاكر، نرش: دار احلديث 

رييبك
رييبك إَل ما ال ي 

ْع ما ي    د 
Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu 
dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak 

meragukanmu! 

 :احلديث .677
 -ريض اهلل عنهما-عن احلسن بن يلع بن أيب طالب 

صىل اهلل عليه وآهل -قال: حفظت من رسول اهلل 
يبك»: -وسلم يبك إَل ما ال يَري  «.َدْع ما يَري

** 

677. Hadis: 

Dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu-

ma secara marfū', "Tinggalkanlah sesuatu yang 

meragukanmu dan beralihlah kepada sesuatu yang 

tidak meragukanmu"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع املؤمن أن يرتك ما يشك يف حله خشية أن يقع يف 
احلرام وهو ال يشعر؛ بل عليه أن ينتقل مما يشك فيه 
له متيقًنا ليس فيه شبهة يلكون مطمنئ  إَل ما اكن حي
القلب، ساكن انلفس، راغبًا يف احلالل اْلالص، 

 .متباعًدا عن احلرام والشبهات وما ترتدد فيه انلفس

** 

Hendaknya seorang mukmin meninggalkan hal yang 

meragukan dalam kehalalannya karena khawatir jatuh 

ke dalam keharaman, tanpa dia rasakan. Ia juga harus 

beralih dari hal-hal yang meragukannya kepada 

sesuatu yang diyakini kehalalannya dan tidak 

mengandung syubhat (kesamaran) agar harinya 

tenang, jiwanya tenteram, menyukai kehalalan yang 

murni, menjauhi keharaman dan syubhat serta hal-hal 

yang meragukan dalam jiwa. 
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 اإلسالمية املطبواعت مكتب: نرش غدة، أبو الفتاح عبد: حتقيق ،"املجتىب" للنساِئ الصغرى السنن-. م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –احللِب 
، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراِن، نرش: دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية ادلاريم سنن-. م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –

 .م2000 - ـه1412السعودية، الطبعة: األوىل، 
   (4564) 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-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

اْليت,  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل رسول اهلل 
  بن طلحة وأسامة بن زيد وبالل وعثمان

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
pernah masuk ke Baitullah bersama 

Usāmah bin Zaid, Bilal dan 'Uṡmān bin 
Ṭalḥah 

 :احلديث .678
دخل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ابليت, وأسامة بن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
عليهم ابلاب زيد وبالل وعثمان بن طلحة، فأغلقوا 

فلما فتحوا كنت أوَل من َولََج. فلقيُت بالاًل, فسأتله: 
؟ قال: -صىل اهلل عليه وسلم-هل صىل فيه رسول اهلل 

 .«نعم , بني الَعُموَديْني ايلََمانييَنْيي 

** 

678. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- secara 

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

masuk ke Baitullah bersama Usamah bin Zaid, Bilal 

dan 'Uṡmān bin Ṭalḥah. Selanjutnya pintu (Ka'bah) 

ditutup. Ketika mereka membukanya, aku adalah orang 

yang pertama kali masuk lalu aku berpapasan dengan 

Bilal. Aku pun bertanya kepadanya, "Apakah Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat di dalamnya?" Ia 

menjawab, "Iya, di antara dua pilar Yaman." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مكة يف السنة اثلامنة من  -تبارك وتعاَل-ملا فتح اهلل 
تلماثيل والصور، اهلجرة، وطهر بيته من األصنام وا

الكعبة املرشفة، ومعه  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل 
خادماه، بالل، وأسامة، وحاجب ابليت عثمان بن 

، فأغلقوا عليهم ابلاب ئلال -ريض اهلل عنهم-طلحة 
صىل اهلل عليه -يزتاحم انلاس عند دخول انلِب 

فيها لريوا كيف يتعبد، فيشغلوه عن مقصده  -وسلم
هو مناجاة ربه وشكره ىلع نعمه؛ يف هذا املوطن، و

فلما مكثوا فيها طويال فتحوا ابلاب.  واكن عبد اهلل 
صىل اهلل عليه -بن عمر حريصا ىلع تتبع آثار انلِب 

وسنته، وذلا فإنه اكن أول داخل ملا فتح ابلاب،  -وسلم
صىل اهلل عليه -فسأل بالال: هل صىل فيها رسول اهلل 

عمودين ايلمانيني. ؟ قال بالل: نعم، بني ال-وسلم
واكنت الكعبة املرشفة ىلع ستة أعمدة، فجعل ثالثة 
خلف ظهره، واثنني عن يمينه، وواحدا عن يساره، 
وجعل بينه وبني احلائط ثالثة أذرع، فصىل ركعتني، 

 .وداع يف نواحيها األربع

** 

Ketika Allah -Tabāraka wa Ta'ālā- menaklukkan 

Makkah dan membersihkan Baitullah dari berhala-

berhala, patung-patung dan gambar-gambar, maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk ke 

dalam Ka'bah yang dimuliakan bersama kedua 

pelayannya; Bilal dan Usāmah, dan penjaga Baitullah, 

yaitu Uṡman bin Ṭalḥah. Selanjutnya pintu ditutup agar 

orang-orang tidak berdesakan ketika Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memasukinya untuk melihat 

bagaimana beliau beribadah, sehingga membuat 

mereka lalai dari tujuan mereka di tempat itu, yaitu 

bermunajat kepada Rabbnya dan bersyukur atas 

nikmat-nikmat-Nya. Setelah mereka diam lama di 

dalamnya, mereka pun membuka pintu. Abdullah bin 

Umar adalah orang yang sangat gemar mengikuti jejak 

langkah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

sunahnya. Karena itu, dialah orang yang pertama kali 

masuk ketika pintu Ka`bah dibuka lalu bertanya kepada 

Bilal, "Apakah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat 

di dalamnya?" Bilal menjawab, "Iya, diantara dua pilar 

Yaman." Saat itu, Ka'bah yang mulia terdiri dari enam 

pilar. Lantas beliau memposisikan tiga pilar di 

belakangnya, dua pilar di kanannya, dan satu pilar lagi 

di kirinya, dan beliau memberi jarak tiga hasta antara 

dirinya dengan dinding, lalu beliau melaksanakan salat 

dan berdoa di keempat sisinya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

387 
 

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ابَليت : الكعبة •

غلَُقوا : قفلوا ابلاب، وهم انلِب  •
َ
 .ومن معه، واذلي بارش اإلغالق: عثمان بن طلحة -عليه وسلم صىل اهلل-أ

 .ابَلاب : باب الكعبة •

 .َولََج : دخل •

 .بنَْيَ الَعُموَدين : أي صىل بني العمودين •

ن يساره، عمودين عن يمينه، وعموًدا ع -صىل اهلل عليه وسلم-ايلََمانيينَي : الذلين من جهة ايلمن، واكن يف ابليت يومئٍذ أعمدة، فجعل انلِب  •
 .وثالثة خلفه، أما ايلوم ففيه ثالثة أعمدة فقط

 :فوائد احلديث
 .استحباب دخول الكعبة املرشفة، والصالة فيها، وادلاعء يف نواحيها .1

لم يدخلها يف حجته، وإنما دخلها يف  -صىل اهلل عليه وسلم-دخول الكعبة ليس من مناسك احلج، وإنما يه فضيلة يف ذاتها؛ وهلذا فإن انلِب  .2
 .لم يدخلها إال مرة واحدةاعم الفتح، و

 .جواز صالة الفريضة يف جوف الكعبة؛ ألن ما جازت فيه انلافلة جازت فيه الفريضة إال بديلل .3

 .جواز إغالق باب الكعبة للحاجة .4

 .جواز صالة املنفرد بني العمودين .5

 .جعل اجلدار سرتة، يف الصالة،  أوىل من جعل العمود .6

 .؛ يلتبعوه فيها-صىل اهلل عليه وسلم-لم بأفعال انلِب ىلع الع -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .7

 .قبول خرب الواحد يف األمور ادلينية إذا اكن ثقة .8

 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، 1 ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط 1426 مكتبة 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 1 ـهصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408، بريوت، مؤسسة قرطبة،  اثلقافة العربية، دمشق

 .ه 1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 
   (3148) الرقم املوحد:
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 -صىل اهلل عليه وسلم-دخل علينا رسول اهلل 
ا ثالثًا، أو  لْن ه  ي ْت  ابنته، فقال: اْغسي حي تُوفِّ

ينُْتَّ ذلك-مخًسا، أو أكَث من ذلك 
 
بماء  -إن ر أ

ْدٍر، واجعلن يف األخرية اكفوًرا  أو شيًئا من -و سي
 ر ْغنُتَّ ف آذينَِّّني فإذا ف   -اكفور

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
masuk menemui kami ketika putrinya 
meninggal dunia lalu beliau bersabda, 

"Mandikanlah ia tiga atau lima kali atau 
lebih dari itu -jika kalian memandang hal 

itu perlu- dengan air dan daun bidara, lalu 
gunakan kapur barus di basuhan terakhir -

atau sebagian dari kapur barus-. Jika 
kalian sudah selesai, panggillah aku"! 

 :احلديث .679
يََّة األنصارية  ّم َعطي

ُ
قالت:  -ريض اهلل عنها-عن أ

حني  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل علينا رسول اهلل »
لْنَ  يَْت  ابنته، فقال: اْغسي َها ثالثا، أو مخسا، أو أكرث تُُوفِّ

يَُْتَّ ذلك-من ذلك 
َ
ْدٍر، واْجَعلَْن يف  -إن َرأ بماء وَسي
فإذا َفرَْغَُتَّ  -أو شيئا من اكفور-األخرية اكفُورا 

نَّيني  فلما فََرْغنَا آَذنَّاُه، فأعطانا َحْقَوُه، وقال: «. فَآذي
ْرَنَها بيهي  ْشعي

َ
، وقال: «أو َسبْعا».  ويف رواية -تعين إزاره-أ

عي الوُضوء منها»  نيَها وَمواضي َن بيَمَيامي
ْ
يََّة « ابَْدأ ّم َعطي

ُ
وإن أ

 «.قالت: وجعلنا رأسها ثالثة ُقُرون

** 

679. Hadis: 

Dari Ummu 'Aṭiyyah al-Anṣāriyyah -raḍiyallahu 'anha-, 

ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

masuk menemui kami ketika putrinya meninggal dunia 

lalu beliau bersabda, "Mandikanlah ia tiga atau lima kali 

atau lebih dari itu -jika kalian memandang hal itu perlu- 

dengan air dan daun bidara, lalu gunakan kapur barus 

di basuhan terakhir -atau sebagian dari kapur barus-. 

Jika kalian sudah selesai, panggillah aku!" Setelah 

selesai, kami memanggil beliau. Lantas beliau 

memberikan kain penutup badannya kepada kami dan 

bersabda, "Kenakanlah kain ini kepadanya." Yaitu kain 

sarung beliau. Dalam riwayat lain, "Atau tujuh." Beliau 

bersabda, "Mulailah dari anggota bagian kanannya dan 

tempat-tempat wudunya." Ummu 'Aṭiyyah berkata, 

"Lantas kami menjadikan rambut kepalanya tiga 

kepang". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

، ويه بنت انلِب -عنهاريض اهلل -ملا تُُوفيت  زينب 
صىل اهلل عليه -، دخل انلِب  -صىل اهلل عليه وسلم-

ىلع النسوة الالِت يغسلنها، وفيهن "أم عطية  -وسلم
األنصارية" يلعلمهن صفة غسلها، تلخرج من هذه 
ادلنيا إَل ربها، طاهرة نقية فقال: اغسلنها ثالثاً، أو 

ك، مخسا، يلكون قطع غسلهن ىلع وتر أو أكرث من ذل
إن َرأيَُْتَّ أنها حتتاج إَل الزيادة ىلع اْلمس، وأنه 
الزم. ويلكون الغسل أنىق، واجلسد أصلب، اجعلن 
مع املاء سدراً، ويف األخرية اكفورا، تلكون مطيبة 
بطيب يبعد عنها اهلوام، ويشد جسدها، ووصاهن أن 
يبدأن بأرشف أعضائها، من امليامن، وأعضاء 

غن من غسلها ىلع هذه إذا فر -الوضوء، وأمرهن 
أن خيربنه. فلما فرغن وأعلمنه، أعطاهن  -الكيفية

** 

Ketika Zainab -raḍiyallahu 'anha- puteri Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- wafat, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- masuk menemui para wanita yang 

memandikannya, dan di antara mereka ada Ummu 

`Aṭiyyah al-Anṣāriyyah, untuk mengajari mereka tata 

cara memandikannya agar dia keluar dari dunia 

menuju Rabbnya dalam keadaan suci dan bersih. 

Beliau bersabda, "Mandikanlah dia tiga atau lima kali 

supaya bilangan memandikan mereka ganjil atau lebih 

dari itu, jika kalian memandang bahwa dia 

membutuhkan lebih dari lima, dan itu memang 

keharusan. Juga supaya pemandian lebih bersih dan 

jasadnya lebih kuat, maka hendaknya air dicampur 

dengan daun bidara, dan basuhan terakhir dicampur 

dengan kapur barus agar ia wangi dengan wewangian 

yang dapat menjauhkannya dari serangga dan 

menguatkan tubuhnya. Beliau berpesan kepada 

mereka agar memulai dengan anggota tubuh paling 

mulia; dari bagian kanan dan anggota wudu, dan 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < غسل امليت اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم عطية نُسيبة بنت احلارث األنصارية  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يَْتَّ ذلكي : إن اكن رأيكن واجتهادكن أنها حتتاج أكرث من اْلمس، ا •

َ
 .ملخاطبة أنىثَرأ

ْدر : هو شجر انلبق، واذلي يغسل امليت بورقه بعد طحنه •  .سي

 .يف األخرية : يف الغسلة األخرية •

 .اكفور : نوع من الطيب، من خواصه أنه يُصلُب اجلسد •

 .شيئا من اكفور : أو للشك من الراوي وهذا يشعر بقلة الاكفور •

 .فَرَْغَُتَّ : انتهيَت من غسلها •

 .آذنين : أعلمنَيني  •

 .َحْقوه : بفتح احلاء وكرسها األصل فيه أنه موضع شد اإلزار، وتوسعوا فيه فأطلقوه ىلع اإلزار نفسه •

ْرَنَها إياه : الشعار ما ييل اجلسد من اثلياب، ومعناه: اجعلن إزاري مما ييل جسدها حبيث يكون مالصقا هل ليس بينه وبني جسدها  • ثوب أْشعي
 .قبله

 .بميامنها : امليامن: مجع "ميمنة" بمعىن ايلمني، ومنه قوهل تعاَل: }وأصحاب امليمنة{ •

 .مواضع الوضوء : يه ايلدان إَل املرفقني والرجالن إَل الكعبني والوجه والرأس •

 .قُرون : ضفائر •

 :فوائد احلديث
 .وجوب غسل امليت املسلم، وأنه فرض كفاية .1

 .إال الرجال، إال ما استثىن من املرأة مع زوجها، واألمة مع سيدها، فللك منهما غسل صاحبه أن املرأة ال يغسلها إال النساء، والرجل ال يغسله .2

يَد ىلع ذلك، حبسب املصلحة واحلاجة، وبعد ذلك إن اكن َثمَّ َشء من  .3 ، زي ، فخمس، فإن لم يكفي أن يكون بثالث غسالت، فإن لم يكفي
 .ذىانلجاسات خرج من اجلسد، ُسدَّ املحل اذلي خيرج منه األ

 .أن يقطع الغاسل غسالته ىلع وتر، ثالث، أو مخس، أو سبع .4

در؛ ألنه ُينَِق، وُيصلب جسد امليت وأن املاء املتغري بالطاهر باق ىلع طهوريته .5  .أن يكون مع املاء سي

 .سد، فال يرسع إيله الفساديشد اجل -مع طيب راِئته -أن ُيَطيََّب امليت مع آخر غسالته، ئلال يذهب املاُء، ويكون الطيب من اكفور، ألنه .6

 .ابلداءة بغسل األعضاء الرشيفة، ويه: امليامن، وأعضاء الوضوء .7

 .استحباب ترسيح شعر امليتة وضفره ثالث ضفائر، وجعله خلف امليتة .8

 .جواز اتلعاون يف غسل امليت لكن ال حيَض إال من حيتاج إيله .9

إزاره اذلي بارش جسده الطاهر، ليشعرنها إياه، أي 
يلكون مما ييل جسدها، فيكون بركة عليها يف قربها، 
وقد نقضت النسوة الالِت يغسلن زينب رأسها 
وغسلنه وجعلنه ثالثة قرون انلاصية قرن واجلانبان 

 .لقينه خلفهاقرنان وأ

memerintahkan mereka -jika mereka sudah selesai dari 

memandikannya sesuai dengan tata cara itu- 

hendaknya mereka memberitahu beliau. Setelah 

mereka selesai dan memberitahu beliau, beliau 

memberikan kain sarungnya yang menyelimuti 

tubuhnya yang suci kepada mereka agar mereka 

mengenakannya kepada putrinya sehingga menjadi 

keberkahan baginya di kuburnya. Para wanita yang 

memandikan Zainab menguraikan rambutnya, mencuci 

dan menjadikannya tiga kepang; satu kepang di ubun-

ubun, dua kepang di kedua sisi, dan mereka 

meletakkannya di belakangnya. 
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ا َشء خاص به، فال يتعداه إَل غريه من العلماء والصاحلني، ألن هذه األشياء كمالبسه ، وهذ -صىل اهلل عليه وسلم-اتلربك بآثار انلِب  .10
 .توقيفية، والصحابة لم يعملوها مع غريه قط وألنه مع غريه وسيلة للرشك وفتنة ملن ترُبك به

 .وكمال صلته لرمحه -صىل اهلل عليه وسلم-شفقة انلِب  .11

 .إذا اكن أهال للتفويضجواز تفويض الشخص األمني يف العمل بما اؤتمن عليه  .12

 املراجع:املصادر و

طبعة -م . تنبيه األفهام للعثيمني  2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 
ألحاكم، عبد العزيز بن باز، اعتناء سعيد بن يلع . اإلفهام يف رشح عمدة ا1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -مكتبة الصحابة اإلمارات 

ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1381، دار الفكر، دمشق، 1بن وهف القحطاِن، الرياض. اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
، دار اثلقافة العربية، 2قديم: عبد القادر األرناؤوط، طصىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وت

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (1751) الرقم املوحد:
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دخلنا ىلع خباب بن األرت ريض اهلل عنه نعوده 
  وقد اكتوى سبع كيات

Kami pernah masuk menemui Khabbab bin 
Al-Arat Radhiyallahu ‘Anhu untuk 

menjenguknya, dan ia telah berobat dengan 
kayy (sundut api) sebanyak 7 kali. 

 :احلديث .680
عن قيس بن أيب حازم، قال: دخلنا ىلع خباب بن 

نعوُده وقد اْكتَوى سبَع  -ريض اهلل عنه  -األرت 
َكّيات، فقال: إن أصحابنا اذلين َسلفوا مضوا، ولم 
 تَنقصهم ادلنيا، وإنّا أصبنا ما ال جند هل َموضعا إال

نهانا  -صىل اهلل عليه وسلم  -الرتاب ولوال أن انلِب 
أن ندعَو باملوت دلعوُت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو 
يبين حائطا هل، فقال: إن املسلم يلُؤَجر يف لك َشء 

 يُنفقه إال يف َشء جيعلُه يف هذا الرتاب.

** 

680. Hadis: 

Dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata: “Kami pernah 

masuk menemui Khabbab bin al-Arat radhiyallahu 

‘anhu untuk menjenguknya, dan ia telah berobat 

dengan kayy (sundut api) sebanyak 7 kali. Lalu ia 

berkata: ‘Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang 

dahulu telah pergi sementara mereka tidak kenyang 

dengan dunia, sementara kami telah mendapatkan 

segalanya dari dunia hingga tak ada tempat 

(menyimpan) kecuali Tanah (dipendam). Seandainya 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak melarang kami 

untuk meminta kematian, niscaya aku akan 

memintanya.’ Kemudian kami mendatanginya sekali 

lagi saat ia sedang membangun (pagar) kebunnya. 

Lalu ia berkata: ‘Sesungguhnya seorang muslim itu 

akan diberi pahala dalam segala hal yang ia infakkan 

bahkan yang ia letakkan di tanah ini”’. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنه-يف احلديث أن خباب بن األرت 
ُكويي سبع كيات ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخربهم 
أن الصحابة اذلين سبقوا ماتوا ولم يتمتعوا بيشء من 
عَد هلم يف 

ُ
مذلات ادلنيا، فيكون ذلك منقصاً هلم مما أ

ه اآلخرة. وإنه أصاب ماال كثريا ال جيد هل ماكنًا حيفظ
فيه إال أن يبين به، وقال: ولوال أن رسول اهلل نهانا أن 
ندعو باملوت دلعوت به، إال عند الفَت يف ادلين 

 -صىل اهلل عليه وسلم-فيدعو بما ورد. وأن انلِب 
قال: إن اإلنسان يؤجر ىلع لك َشء أنفقه إال يف َشء 
جيعله يف الرتاب يعين: يف ابلناء؛ ألن ابلناء إذا اقترص 

ن ىلع ما يكفيه، فإنه ال حيتاج إَل كبري نفقة، اإلنسا
، فهذا املال اذلي جيعل يف ابلناء الزائد عن احلاجة ال 
يؤجر اإلنسان عليه، امهلل إال بناء جيعله للفقراء 
يسكنونه أو جيعل غلته يف سبيل اهلل أو ما أشبه ذلك، 
فهذا يؤجر عليه، لكن بناء يسكنه، هذا ليس فيه 

جاء عن اليك هو ملن يعتقد أن  أجر. وانليه اذلي
الشفاء من اليك، أما من اعتقد أن اهلل عز وجل هو 

** 

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Khabbab bin al-

Arat Radhiyallahu ‘Anhu melakukan pengobatan kayy 

sebanyak 7 kali, lalu ia didatangi oleh sahabat-

sahabatnya yang menjenguknya. Lalu ia mengabarkan 

kepada mereka bahwa para sahabat yang telah lebih 

dahulu meninggal dunia dan tidak menikmati sedikit 

pun kenikmatan dunia, maka itu tidak bernilai dibanding 

dengan apa yang disiapkan untuk mereka di akhirat. 

Dan bahwa ia telah mendapatkan harta yang banyak 

hingga tidak mendapatkan tempat untuk 

menyimpannya selain memendamnya atau 

membangun (bangunan) dengannya. Seandainya saja 

Rasulullah tidak melarang kita untuk meminta kematian 

- kecuali pada saat terjadinya fitnah agama 

sebagaimana disebutkan (dalam dalil lain), pasti aku 

akan berdoa memintanya. Dan bahwa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda: “Sesungguhnya 

seseorang itu diberi pahala atas segala sesuatu yang 

diinfakkannya di tanah ini”, maksudnya: dalam 

membangun, karena jika seorang manusia 

mencukupkan diri dengan membangun apa yang 

cukup untuknya, karena itu tidak membutuhkan biaya 

yang besar. Jadi harta yang digunakan untuk 

membangun tidak akan mendapatkan pahala, kecuali 
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  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الطب انلبوي اتلصنيف:

 متفق عليه، واللفظ للبخاري راوي احلديث:

  -رمحه اهلل-قيس بن أيب حازم  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سلفوا : تقدموا وسبقوا •

 .مضوا : ماتوا •

عَد هلم يف اآلخرة •
ُ
 .ولم تنقصهم ادلنيا : لم يتمتعوا بيشء من مذلات ادلنيا، فيكون ذلك منقصاً هلم مما أ

د ابلناء الزائد د هل موضعا إال الرتاب : أي مجعنا مااًل زائداً عن احلاجة ال جند هل ماكناً حنفظه فيه إال الرتاب ندفنه خمافة الرسقة، أو أنه أراال جن •
 .عن احلاجة

 .اكتوى : استعمل اليَكّ يف بدنه. واليك: معروف إحراق مواضع من ابلدن حبديدة وحنوها للعالج •

 :فوائد احلديث
 .، ومزيد عرفانه بمواله، وشدة اتهامه نلفسه، وحماسبته هلا حىت يف املباحاتفضل خباب بن األرت .1

 .انليه عن تمين املوت .2

 .كراهية الزيادة يف ابلناء من غري حاجة .3

 .احلث ىلع عيادة املريض .4

 .جواز االكتواء عند احلاجة، هذا ما دل عليه احلديث، ولكن ذلك مع الكراهة وأال يبدأ به بداللة انلصوص األخرى .5

 املراجع:املصادر و

عزيز بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدال
ر الفحل، دار ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماه1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري

ه. صحيح مسلم؛ 1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
ه. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

ح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد ه. فتح ابلاري برش1421بريوت، الطبعة األوىل، -تأيلف بدر ادلين العيين، حتقيق عبداهلل حممود، دار الكتب العلمية
الرياض، الطبعة -بريوت. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-بن يلع بن حجر العسقالِن، دار املعرفة

 .ه1407لطبعة الرابعة عرش، بريوت، ا-ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة1430األوىل، 
   (6011) الرقم املوحد:

الشايف فال بأس به، أو ذلك للقادر ىلع مداواة أخرى 
 .وقد استعجل ولم جيعله آخر ادلواء

bangunan yang ditujukan untuk ditinggali oleh kaum 

fakir, atau yang keuntungannya digunakan di jalan 

Allah, atau yang semacamnya. Yang seperti inilah yang 

diberikan pahala. Tetapi bangunan yang ditinggalinya, 

ini tidak ada pahala di dalamnya. Dan larangan yang 

ada tentang kayy itu ditujukan untuk orang yang 

meyakini bahwa kesembuhan itu hanya dari kayy. 

Adapun yang meyakini bahwa Allah 'Azza wa Jalla 

adalah Sang Penyembuh, maka tidak mengapa. Atau 

itu ditujukan kepada orang yang mampu tahan 

melakukan pengobatan lain, namun karena tergesa-

gesa ia tidak menjadikan (kayy) sebagai pengobatan 

terakhir. 
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دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد، وتلك األيام 
  أيام مىن.

Biarkanlah keduanya wahai Abu Bakar, 
sesungguhnya mereka berada di hari raya. 

Hari-hari tersebut adalah hari Mina 

 :احلديث .681
ريض اهلل -أن أبا بكر  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

، دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام مىن -عنه
، وتَضبان، وانلِب  َفاني  -صىل اهلل عليه وسلم-تَُدفِّ

-ُمتََغشٍّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف انلِب 
دعهما يا أبا »عن وجهه، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم
، وتلك األيام أيام مىن، وقالت «بكر؛ فإنها أيام عيد
يسرتين  -صىل اهلل عليه وسلم-اعئشة: رأيت انلِب 

وأنا أنظر إَل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد، 
: -صىل اهلل عليه وسلم-فزجرهم عمر، فقال انلِب 

ْرفيَدة»
َ
ْمنًا بين أ

َ
 .«دعهم أ

** 

681. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa Abu Bakar -

raḍiyallāhu 'anhu- menemuinya dan saat itu di sisinya 

ada dua budak perempuan pada hari-hari Mina (hari 

raya) sedang memukul rebana. Sementara itu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang berselimut dengan 

kainnya. Lantas Abu Bakar membentak kedua budak 

itu. Seketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyingkapkan wajahnya lalu bersabda, "Biarkanlah 

keduanya wahai Abu Bakar, sesungguhnya mereka 

berada di hari raya." Hari-hari tersebut adalah hari 

Mina. Aisyah berkata, "Aku melihat Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- menutupiku saat aku menyaksikan 

orang-orang Ḥabasyah sedang bermain di masjid. 

Tiba-tiba Umar membentak mereka. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Biarkanlah mereka, Bani 

Arfidah, bermain dengan aman." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث بيان يرس الرشيعة وسماحتها، وأنَّ نهجها 
خمالف ملا عليه كثري من املتشددين واملتنطعني، 
اذلين يرون ادلين شدًة وجفاًء وعنًفا؛ فيبني احلديث 

غناء يف أيام األعياد؛ الرشيف جواز رضب ادلف وال
صىل اهلل عليه -وذلك لفعل اجلواري ذلك أمام انلِب 

وإنكاره ىلع من أنكر عليهن، وكذلك  -وسلم
األمر يف اللهو باحلراب وحنوها. واحلبشة ُجبيلُوا ىلع 

 -صىل اهلل عليه وسلم-حب اللعب والطرب؛ فانلِب 
سمح هلم بإقامة غرضهم هذا يف املسجد، مراعيًا يف 

سياسية رشعية هامة، أشار إيلها يف بعض ألفاظ  ذلك
إعالم الطوائف اليت لم تدخل يف  /1احلديث، ويه: 

أنَّ اإليسالم دين  -ْلوفها من شدته وعنفه-اإليسالم؛ 
سماح، وانرشاح، وسعة، السيما من تلك الطوائف، 
طائفة ايلهود، اذلين ينأون عنه وينهون عنه؛ وذلا جاء 

أنَّ عمر أنكر عليهم، فقال يف بعض ألفاظ احلديث 
: "دعهم؛ تلعلم ايلهود -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

 /2أنَّ يف ديننا فسحة، وأِن بعثُت باحلنيفية السمحة". 

** 

Hadis ini mengandung penjelasan kemudahan dan 

toleransi syariat, dan jalannya yang berseberangan 

dengan jalan yang ditempuh sebagian besar orang-

orang keras dan ekstrem, yang memandang bahwa 

agama itu keras, kasar, dan kejam. Hadis mulia ini 

menjelaskan dibolehkannya memukul rebana dan 

bernyanyi pada hari raya. Hal ini berdasarkan 

perbuatan para budak perempuan di hadapan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan sanggahan beliau 

terhadap orang yang mengingkari mereka. Demikian 

juga halnya bermain-main dengan pedang dan 

sebagainya. Orang-orang Ḥabasyah tercipta menyukai 

permainan dan nyanyian. Karena itu, Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- membolehkan mereka untuk 

melaksanakan penampilan mereka di dalam masjid 

dengan memperhatikan politik syariat yang umum, 

sebagaimana diisyaratkan oleh beberapa redaksi 

hadis, yaitu: 1. Pemberitahuan kepada kelompok-

kelompok yang belum masuk Islam -karena merasa 

takut terhadap kekerasan dan kekejaman Islam- bahwa 

Islam adalah agama toleran, lapang, dan luas, apalagi 

di antara kelompok itu ada kelompok Yahudi yang 

menjauhi Islam dan melarang diri darinya. Karena itu, 

dalam beberapa redaksi hadis disebutkan bahwa Umar 

mengingkari perbuatan mereka, lantas Nabi -ṣallallāhu 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < مناسبات دورية

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جاريتان : بنتان صغريتان، أو خادمتان مملوكتان •

ىن : مىن: موضع قرب مكة، ويقال: بينه وبني مكة املكرمة ثالثة أميال، يزنهل احلجاج أيام الترشيق، ومن مناسك احلج •  .مي

ي يَْضب بيهي يفي األعراس • ي  .تدففان : تَضبان بادُلّف، َوُهَو اذلَّ

 .متغش : متغط •

ون، عيد : هو عيد األضح وهو العارش من ذي احلجة من لك سنة، وهو يوم انلحر اذلي تذبح فيه األنعام تقربا إَل اهلل، وحيتفل فيهما املسلم •
 .ويصلون صالة العيد، ويستمعون خطبة العيد

ا يل من انلاس من السود يف أفريقيا، وتسىم بالدهم اآلن أثيوبيا، واعصمتها "أديس أبابا" حتدها شمااًل أرترييا، ورشقًا الصومال، وغربً احلبشة : ج •
 .السودان، دخلها اإليسالم يف القرن السابع

رابهم •  ."يلعبون : يطلق اللعب ىلع لك ما يلعب به، ورواية مسلم: "يلعبون يف املسجد حبي

ُد : املسجد: املاكن املهيأ للصلوات اْلمسالـَمسْ  •  .جي

 :فوائد احلديث
أنَّ اإليسالم دين سماح، وانرشاح، وسعة وأن األعياد يه أيام فرح  -ْلوفها من شدته وعنفه-إعالم الطوائف اليت لم تدخل يف اإليسالم؛  .1

نَّ لعب احلبشة لعب رجال فيه خشونة، ومحاس، وشجاعة
َ
ع يف املباحات، وأ  .ومرسة، وتوسُّ

 .رس الرشيعة وسماحتهابيان ي .2

قة استغالل هذه انلصوص الرشيفة وأمثاهلا، واستغالل سماحة اإليسالم إلفشاء األاغِن املحرمة، واملجالس اْلليعة، واألصوات الفاتنة الرقي .3
 .الرخيمة، واملناظر املخجلة ال جيوز؛ واإليسالم وسط بني الغاِل واجلايف

عة، والبسالة، والقتال، واالستعداد للعدو، وفيه مصلحة رشعية اعمة، فسماحة اإليسالم ويرسه مع أنَّ لعبهم حبرابهم فيه تدريب ىلع الشجا .4
 .تلك املربرات اهلادفة، سوَّغت قيام مثل هذا يف املسجد انلبوي الرشيف

 .أنَّ املرأة تنظر إَل الرجال األجانب، إذا لم يكن ذلك نظر شهوة .5

، واهلل -صىّل اهلل عليه وسلّم-كريم معارشته ألهله، فينبيغ ىلع املسلم امتثال ذلك، واالقتداء بنبيه و -صىّل اهلل عليه وسلّم-حسن خلق انلِب  .6
 .تعاَل أعلم

 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، 1422ة: األوىل عبد ابلايق(، الطبع

َسة، 1423بريوت، الطبعة:  ه، 1423ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اْلامي
ه.  املوسوعة الفقهية الكويتية، 1432ه، 1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل  2003

 -24. األجزاء )( الطبعة اثلانية، دار السالسل، الكويت23 -1ه( األجزاء ) 1427 -1404وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة: )من 
( الطبعة اثلانية، طبع الوزارة. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان 45 - 39( الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة، مرص.  األجزاء )38

أنَّ لعبهم اكن يف يوم عيد، واألعياد يه أيام فرح 
ع يف املباحات.  نَّه لعب رجال فيه  /3ومرسة، وتوسُّ

َ
أ

 .خشونة، ومحاس، وشجاعة

'alaihi wa sallam- bersabda, "Biarkanlah mereka agar 

orang-orang Yahudi tahu bahwa dalam agama kita ada 

kelonggaran dan sesungguhnya aku diutus dengan 

sifat yang lurus dan lapang." 2. Permainan mereka 

berlangsung pada hari raya. Hari raya itu sendiri adalah 

hari gembira dan senang serta kelonggaran dalam 

berbagai hal yang mubah. 3. Itu merupakan permainan 

para lelaki yang mengandung kekasaran, semangat, 

dan keberanian. 
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القاموس، حمّمد أبو الفيض امللّقب  م. تاج العروس من جواهر2002ه، 1422املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 
بيدي، نرش: دار اهلداية  .بمرتىض الزَّ

   (10894) الرقم املوحد:
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دية اْلطإ أمخاًسا عرشون حقة، وعرشون 
جذعة، وعرشون بنات ْلون، وعرشون بنو 

 ْلون، وعرشون بنات خماض
 

Dari Abdullah, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- bahwasannya beliau bersabda, 

"Diyat (tebusan) pembunuhan karena 
keliru adalah seperlima; dua puluh ḥiqqah 
(unta yang masuk usia empat tahun), dua 
puluh jaża'ah (unta yang masuk usia lima 
tahun), dua puluh anak unta betina labūn 

(unta yang masuk usia tiga tahun), dua 
puluh anak unta jantan labūn (unta yang 

masuk usia tiga tahun), dan dua puluh 
anak betina makhāḍ (unta yang masuk usia 
dua tahun)." (Muṣannaf Ibni Abī Syaibah). 

 :احلديث .682
-عن انلِب  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

يَُة اْلطإي أمْخاسا » أنه قال: -صىل اهلل عليه وسلم دي
ة، وعرشون َجَذَعة، وعرشون بناتي  قَّ عرشون حي

 «.بَلُون، وعرشون َبنُو بَلُون، وعرشون بناتي خَمَاٍض 

** 

682. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwasannya beliau 

bersabda, "Diyat (tebusan) pembunuhan karena keliru 

adalah seperlima; dua puluh ḥiqqah (unta yang masuk 

usia empat tahun), dua puluh jaża'ah (unta yang masuk 

usia lima tahun), dua puluh anak unta betina labūn 

(unta yang masuk usia tiga tahun), dua puluh anak unta 

jantan labūn (unta yang masuk usia tiga tahun), dan 

dua puluh anak betina makhāḍ (unta yang masuk usia 

dua tahun)". 

  :درجة احلديث
ضعيف مرفواع, ويصح موقوفا 

ولم أقف ىلع حكم للشيخ 
ىلع هذا  -رمحه اهلل-األبلاِن 
 احلديث

** 

 Derajat hadis: 

بأن يفعل -ديث أفاد أنَّ دية قتل اْلطأ هذا احل
امللكف ما هل فعله، فيصيب آدميًّا معصوًما، لم يقصده 

قة،  -بالفعل فيقتله تقسم أمخاًسا: عرشون حي
وعرشون جذعة، وعرشون بنات خَماض، وعرشون 
بنات بلون، وعرشون بين بلون, ويه أخف من دية 

أنها العمد وشبه العمد، ووجه اتلخفيف يف دية اْلطأ 
وجبت أمخاسا, وأدخل فيها اذلكور, واذلكور عند 
انلاس أقل رغبة من اإلناث, كما أنها جتب ىلع 

 العاقلة, وتكون مؤجلة فال تدفع مرة واحدة.

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa diyat (tebusan) 

pembunuhan karena kekeliruan -yaitu seorang 

mukallaf melakukan tindakan yang seharusnya 

dilakukan lalu menimpa orang yang tidak boleh 

dibunuh tanpa bermaksud melakukannya, lalu orang itu 

meninggal dunia-, diyat tersebut terbagi seperlima: dua 

puluh ḥiqqah (unta yang masuk usia empat tahun), dua 

puluh jaża'ah (unta yang masuk usia lima tahun), dua 

puluh anak-anak unta betina makhāḍ (unta yang 

masuk usia dua tahun), dua puluh anak-anak unta 

betina labūn (unta yang masuk usia tiga tahun), dan 

anak-anak unta betina labūn. Diyat ini lebih ringan 

dibandingkan diyat pembunuhan dengan sengaja dan 

semi sengaja. Segi peringanan diyat dalam 

pembunuhan karena kekeliruan ini adalah bahwa 

diyatnya harus seperlima dan di dalamnya ada 

beberapa unta jantan, dan bagi orang, unta jantan 

kurang begitu digemari dibanding unta betina. 
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  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 .رواه  ابن أيب شيبة وادلارقطين راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فعل امللكف ما هل فعله، فيصيب آدميًّا معصوًما، لم يقصده بالفعل، فيقتله.اْلََطأ : اْلطأ ضد الصواب، واملراد به هنا: أن ي •
ة : بكرس احلاء وتشديد القاف، ثم تاء اتلأنيث: يه من اإلبل ما دخلت يف السنة الرابعة، سمِّيت بذلك؛ ألنَّها استحقت الركوب واحل • مل أو حقَّ

 .طرق الفحل

 .ذلك؛ ألنَّها أسقطت مقدم أسنانهاجذعة : يه ما دخلت يف السنة اْلامسة، سميت ب •

 .بنت خماض : يه اليت أىت عليها احلول من اإلبل، ودخلت يف السنة اثلانية، فأمها اغبلًا ماخض: أي حامل •

 .بلون : ما أىت عليه سنتان، ودخل يف اثلاثلة، فصارت أمه اغبلًا ذات لنب؛ ألنَّها محلت ووضعت بعده •

 .ملجين عليه, أو إَل ويله بسبب اجلنايةدية : ادلية: املال املدفوع إَل ا •

 .أمخاًسا : أي موزعة ىلع مخسة أسنان •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ األصل يف ادلية يه اإلبل، وأنَّ األجناس ابلاقية يه أبدال؛ وذلك أنَّ اإلبل يه اليت يدخلها اتلغليظ، واتلخفيف .1

قة، وعرشون جذعة، وعرشون بنات خَم  .2  .اض، وعرشون بنات بلون، وعرشون بين بلونأنَّ دية قتل اْلطأ تقسم أمخاًسا: عرشون حي

 املراجع:املصادر و

وسف الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار, أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبِّس, املحقق: كمال ي-
مر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن انلعمان بن دينار ع بن يلع احلسن أبو, ادلارقطين سنن - 1409 األوىل،: الطبعة, الرياض –احلوت, مكتبة الرشد 

: الطبعة, بلنان –ابلغدادي ادلارقطين, حققه شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شلِب، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم, مؤسسة الرسالة، بريوت 
بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالِن, املحقق : السيد عبد اهلل  أمحد الفضل أبو, اهلداية أحاديث ختريج يف ادلراية -. م 2004 - ـه 1424 األوىل،

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: -بريوت.  -هاشم ايلماِن املدِن, دار املعرفة 
م إرساء فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلو-م  2006 ـه 1427األوىل، 

ُ
غ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي -ه. 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1بنت عرفة، ط
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة توضي- ـه 1431 ـهـ  1427الطبعة : األوىل ،  ح األحاكم مي

َسة،  بلوغ املرام من أدلة األحاكم, أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالِن, حتقيق -م  2003 - ـه 1423املكّرمة الطبعة: اْلامي
 .ه 1424الرياض, الطبعة: السابعة،  -بن أمني الزهريي, دار الفلق وختريج وتعليق: سمري 

   (58207) الرقم املوحد:

Sebagaimana juga di antara segi keringanan tersebut 

adalah bahwa diyat ini diwajibkan kepada seluruh 

'āqilah / kerabat si pembunuh dari pihak ayahnya, dan 

pembayarannya boleh ditunda / dicicil sehingga tidak 

harus dibayar sekaligus. 
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  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 .رواه أبوداود والرتمذي والنساِئ وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

و بن العاص  اتلخريج:   -اهلل عنهماريض -عبد اهلل بن َعْمري
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
قه، وأرسه • عطي أمانًا وعهًدا، حَيرم به قتله، وري

ُ
 .الُمعاَهد : هو الاكفر اذلي أ

  دية املعاهد نصف دية احلر

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari 
kakeknya, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-, beliau bersabda, "Diyat (tebusan 

pembunuhan) al-Mu'āhad (orang kafir 
yang melakukan perjanjian damai dengan 
umat Islam) adalah setengah diyat orang 

merdeka". 

 :احلديث .683
-أن انلِب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

يَة »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم دي نصف دي يَة الُمَعاهي دي
 «.احلُرِّ 

** 

683. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amr -radhiyallahu ̀ anhu- bahwa Nabi 

-shallallahu `alaihi wa sallam- bersabda, "Diyat 

(tebusan pembunuhan) al-Mu'āhad (orang kafir yang 

melakukan perjanjian damai dengan umat Islam) 

adalah setengah diyat orang merdeka". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

بأن دية الكتايب  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انلِب 
نصف دية احلر املسلم؛ سواء اكن ذميًّا أقر ىلع 
مة ببذل مال اجلزية  اإلقامة بديار املسلمني بعقد اذلِّ

عاَهًدا أجري معه صلح وهو والزتام أحاكم امللة، أو م
مستقر ببدله، أو مستأمنًا وهواكفر دخل بالد 
املسلمني بأمان تلجارة أوغريها؛ الشرتاكهم يف 
وجوب حقن ادلم.  وجراحاتهم من دياتهم، 
كجراحات املسلمني من دياتهم؛ ألنَّ اجلرح تابع 
للقت،. فالرجل منهم خبمسني من اإلبل واملرأة منهم 

ن املرأة ىلع انلصف من الرجل يف خبمس وعرشين؛ أل
ادلية.  وأما الاكفر احلريب فال يضمن ال بقصاص أو 

 .دية

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa 

diyat Ahli Kitab (yang melakukan perjanjian dengan 

umat Islam) adalah setengah diyat orang muslim yang 

merdeka, baik Dzimmi; orang yang menetapkan untuk 

tinggal di negara muslim dengan perjanjian dzimmah 

(perlindungan dirinya) berupa membayar harta upeti 

(jizyah) dan berpegang teguh kepada hukum-hukum 

agama, atau Mu'āhad; orang yang diadakan perjanjian 

damai bersamanya, dan dia sendiri menetap di 

negaranya atau Musta`man; orang kafir yang masuk 

negara kaum muslimin dengan jaminan keamanan 

untuk tujuan perdagangan atau lainnya, karena 

keterlibatan mereka semua dalam kewajiban 

memelihara darah. Luka-luka mereka bagian dari diyat 

mereka sebagaimana luka-luka kaum muslimin bagian 

dari diyat mereka. Sebab, luka itu berhubungan dengan 

pembunuhan yang mana diyatnya adalah lelaki mereka 

harus membayar lima puluh ekor unta, sedangkan 

perempuan mereka harus membayar dua puluh lima 

ekor unta karena diyat perempuan separuh diyat laki-

laki. Adapun orang kafir Harbi yang wajib diperangi, 

maka ia tidak diberi jaminan baik dengan qisas ataupun 

diyat. 
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يَُة : يه:  •  .املال الواجب باجلناية ىلع حر يف نفس أو غريهاادليّ

 :فوائد احلديث
 .دية الاكفر املعاهد نصف دية احلر املسلم .1

رمحه -املعاهد اعم يشمل لك الكفار من ايلهود وانلصارى وغريهم ويف بعض الروايات عند الرتمذي: )عقل الاكفر( وهو اختيار الشيخ ابن باز  .2
 .-اهلل

 .اهدينسماحة اإلسالم وعدهل يف حقن دماء املع .3

 املراجع:املصادر و

 شاكر حممد أمحد: وتعليق حتقيق ، الرتمذي سنن.  بريوت –سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد . انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 
ابلايب  مصطىف ومطبعة مكتبة رشكة: انلارش( 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 للنساِئ، سنن.  م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة.  مرص –احللِب 
ايب احللِب. مسند اإلمام ابل عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء دار: انلارش-ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق-ماجه ابن سنن. 1986 – 1406 اثلانية،

اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة:  -أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 
. منحة 1423كة، الطبعة اْلامسة ،م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام ، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،م 2001 - ـه 1421األوىل، 

-. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن 1428العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 
ه. سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصنعاِن،  1424 السابعة،: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي

 –حممد نارص ادلين األبلاِن، إرشاف: زهري الشاويش،انلارش: املكتب اإلساليم  -انلارش: دار احلديث. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: بريوت،الطبعة

   (58213) الرقم املوحد:
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 عبادات < الزاكة < صدقة اتلطوعالفقه وأصوهل < فقه ال اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقات

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .راج املال ألجل األوالد والزوجةأنفقته : اإلنفاق: يعين إخ •

 .رقبة : أي: يف إعتاق عبد أو أمة •

 :فوائد احلديث
 .انلفقة ىلع األهل من أعظم القربات .1

 .كرثة أبواب اإلنفاق يف سبيل اهلل .2

دينار أنفقته يف سبيل اهلل، ودينار أنفقته يف 
رقبة، ودينار تصدقت به ىلع مسكي، ودينار 

أنفقته ىلع أهلك، أعظمها أجرا اذلي أنفقته ىلع 
 أهلك

 

Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan 
Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan 

untuk memerdekakan budak, satu dinar 
yang engkau berikan kepada orang-orang 

miskin, dan satu dinar yang engkau 
nafkahkan kepada keluargamu, maka yang 
paling besar pahalanya adalah satu dinar 

yang engkau nafkahkan kepada 
keluargamu 

 :احلديث .684
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-يب هريرة عن أ

دينار أنفقته يف سبيل اهلل، »: -صىل اهلل عليه وسلم
ودينار أنفقته يف رقبة، ودينار تصدقت به ىلع 
مسكني، ودينار أنفقته ىلع أهلك، أعظمها أجرا 

 .«اذلي أنفقته ىلع أهلك

** 

684. Hadis: 

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

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu 

dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan 

budak, satu dinar yang engkau berikan kepada orang-

orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan 

kepada keluargamu, maka yang paling besar 

pahalanya adalah satu dinar yang engkau nafkahkan 

untuk keluargamu." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بني انلِب صىل اهلل عليه وسلم أن أوجه اإلنفاق والرب 
كثرية، منها ما يُنفق يف اجلهاد يف سبيل اهلل، وما يُنفق 
يف عتق الرقاب، وما يُنفق يف ىلع املساكني، وما ينفق 
ىلع األهل والعيال، ولكن أفضلها اإلنفاق ىلع 
األهل وانلفقة ىلع األهل واألوالد واجبة فانلفقة 

 .عظم أجراً من املندوبةالواجبة أ

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjelaskan bahwa aspek-aspek infak dan kebaikan 

itu banyak, diantaranya adalah infak untuk jihad di jalan 

Allah, infak untuk memerdekakan budak sahaya, infak 

kepada orang-orang miskin dan infak kepada istri dan 

keluarga. Hanya saja, infak yang paling utama adalah 

yang diberikan kepada istri. Infak kepada istri dan 

anak-anak adalah wajib. Dengan demikian, infak yang 

wajib memiliki pahala lebih besar dari infak sunah. 
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 املراجع:املصادر و

ض رشح ريا  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
-نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اْلن  -ه. 1426الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 رشح انلاظرين بهجة -. -1407عرشة الرابعة الطبعة-بلنان–بريوت -مؤسسة الرسالة-حممد أمني لطيف-يلع الرشبيج-ميح ادلين مستو-مصطىف ابلغا
 عبد. د حتقيق مبارك، آل فيصل تأيلف الصاحلني؛ رياض تطريز -. 1418 األوىل الطبعة– اجلوزي ابن دار اهلالِل عيد بن سليم–ض الصاحلني ريا

 .ه1423 األوىل، الطبعة الرياض،-العاصمة دار محد، آل العزيز
   (5813) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ركهاالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < وجوب الصالة وحكم تا اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 كراهية ترك قيام الليل وأن ذلك بسبب الشيطان. .1
 .قيام الليل حرز من الشيطان .2

 .حيول بينه وبني الطااعتإهمال حقوق اهلل تعاَل تَنَشأ من تمكن َعدو اهلل تعاَل من انلفس واهلوى والشيطان من ذلك اإلنسان، حىت  .3

 الشيطان يستخدم لك أسايلبه؛ يلبعد العبد عن الطاعة ويلهيه عنها .4

 املراجع:املصادر و

م. نزهة املتقني، تأيلف: مجع  من املشايخ، انلارش: 1997 - ـه1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلالِل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:  
ه.  صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة 1397مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

 –ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422الطبعة: األوىل، 

يه ُذن
ُ
ُذن ْيهي أو قال: يف أ

ُ
  ذ اك  ر ُجٌل ب ا ل  الشيطان يف أ

Laki-laki itu telah dikencingi setan pada 
kedua telinganya - atau beliau bersabda, 

Pada telinganya. 

 :احلديث .685
قال: ُذكيَر عند انلِب  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

 رجل نام يللة حىت أصبح، -صىل اهلل عليه وسلم-
ُذَنيْهي »قال: 

ُ
أو قال: يف  -ذاك رجل بال الشيطان يف أ

ُذنيه
ُ
 «.أ

** 

685. Hadis: 

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Di 

hadapan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam disebutkan tentang seorang lelaki yang tidur 

semalaman sampai waktu pagi. Beliau bersabda, 

"Laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua 

telinganya - atau beliau bersabda, "Pada telinganya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: -ريض اهلل عنه-معىن احلديث: يقول ابن مسعود 
رَُجل  نام يللة  -وسلمصىل اهلل عليه -"ُذكيَر عند انلِب 

حىت أصبح" أي: استمر نائًما ولم يَستيقظ للتهجد، 
حىت طلع عليه الفجر، والقول اثلاِن: أنه لم يستيقظ 
لصالة الفجر حىت طلعت الشمس.  فقال: "َذاَك رَُجل  
" هو ىلع ظاهره وحقيقته؛ ألنه  ُذَنيْهي

ُ
بَاََل الشيطان يف أ

فال مانع من  ثبت أن الشيطان يأكل ويرشب وينكح،
أن يَبول، وهذا اغية اإلذالل واإلهانة هل، أن يتخذه 
الشيطان كنيفا.  وخص األذن باذلكر وإن اكنت العني 
أنسب بانلوم إشارة إَل ثيَقل انلوم، فإن الَمَسامع يه 
موارد االنتباه وخص ابلول؛ ألنه أسهل مدخال يف 

يف  اتَلَجاويف وأرسع نفوذا يف العروق فيُوريث الَكَسل
 .مجيع األعضاء

** 

Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu berkata, Disebutkan di 

hadapan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam tentang seorang lelaki yang tidur semalaman 

sampai pagi tiba. Beliau bersabda, "Laki-laki itu telah 

dikencingi setan pada kedua telinganya" hal ini 

dipahami secara zhahir dan sesuai hakekat karena 

setan dipastikan makan, minum dan menikah, maka 

wajar bila dia kencing. Ini adalah puncak penghinaan 

dan penistaan bagi anak Adam, saat setan 

menjadikannya sebagai toilet. Dikhususkan 

penyebutan telinga di sini meskipun mata lebih tepat 

dalam kaitannya dengan tidur sebagai isyarat akan 

tidur yang nyenyak. Pendengaran adalah indera yang 

paling peka saat tidur, lalu pilihan kencing karena itu 

cairan yang paling mudah untuk masuk ke area kering 

dan paling cepat meresap ke nadi sehingga 

mengakibatkan kemalasan di sekujur tubuh. 
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ه.   فتح ابلاري رشح 1428أيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، ت الصاحلني، رياض. بريوت
ه. رشح 1379بريوت،  -صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، رقمه وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة 

ه.     املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، تأيلف: 1426تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة،  رياض الصاحلني،
 .ه1392حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة اثلانية، 

   (3714) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صيام أهل األعذار الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 Hari ini mereka yang berbuka (tidak  ذهب املفطرون ايلوم باألجر
berpuasa) telah menuai pahala. 

 :احلديث .686
قال: كنَّا مع انلِب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

نَّا  -صىل اهلل عليه وسلم- يف السفر فمنَّا الصائم، َومي
اًل يفي يوم حارٍّ  الًّ الُمفطر، قال: فزننلا َمزْني ، وأكرثنا ظي

نَّا من َيتَِّقي الشمس بيده، قال:  ، َومي َساءي صاحب الْكي
 ، بْنييَةي

َ
ُروَن فََضبوا اأْل اُم، وقام الُمْفطي وَّ فَسقط الصُّ

اَكب، فقال رسول اهلل  صىل اهلل عليه -وََسَقْوا الرِّ
ُروَن ايلوم باألجر-وسلم  .": "ذهب الُمْفطي

** 

686. Hadis: 

Dari Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

“Kami pernah melakukan safar bersama Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, di antara kami ada yang 

berpuasa dan ada juga yang tidak berpuasa”. 

Kemudian di hari yang sangat terik itu kami berhenti di 

suatu tempat dan orang yang bisa berteduh hanyalah 

orang yang mempunyai pakaian, bahkan di antara kami 

ada yang berlindung dari sinar matahari hanya dengan 

tangannya saja. Maka orang-orang yang berpuasa pun 

berjatuhan, dan sebaliknya orang-orang yang tidak 

berpuasa bangkit, kemudian mendirikan tenda dan 

memberi minum hewan tunggangan mereka. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun bersabdaو 

"Hari ini mereka yang berbuka telah menuai pahala." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف  -صىل اهلل عليه وسلم- اكن الصحابة مع انلِب
أحد أسفاره، وحيتمل أنها غزوة الفتح، فاكن بعضهم 

صىل اهلل عليه -مفطًرا، وبعضهم صائًما، وانلِب 
يُقر الكًّ منهم ىلع حاهل. فزنلوا يف يوم حار  -وسلم

ليسرتحيوا من عناء السفر وحر اهلاجرة، فلما نزلوا يف 
ظمأ، فلم هذه اهلاجرة، سقط الصائمون من احلر وال

يستطيعوا العمل، وقام املفطرون، فَضبوا األبنية، 
بنصب اْليام واألخبية، وسقوا اإلبل، وخدموا 

صىل اهلل عليه -إخوانهم الصائمني، فلما رأى انلِب 
فعلهم وما قاموا به من خدمة اجليش  -وسلم

شجعهم، وبني فضلهم وزيادة أجرهم وقال: "ذهب 
 ."املفطرون ايلوم باألجر

** 

Para sahabat pernah bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dalam sebuah safar. Di antara mereka ada 

yang tidak melaksanakan puasa dan ada juga yang 

berpuasa. Dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membenarkan setiap dari mereka berdasarkan 

kondisinya. Kemudian pada suatu hari yang sangat 

terik, mereka berhenti di suatu tempat untuk 

beristirahat dari lelahnya perjalanan dan teriknya 

suasana yang sangat panas. Ketika mereka berhenti di 

waktu yang sangat panas di tengah hari tersebut, 

orang-orang yang berpuasa berjatuhan karena panas 

dan kehausan sehingga mereka tidak dapat bekerja. 

Adapun orang-orang yang tidak berpuasa mereka 

bangkit lalu mendirikan kemah-kemah, memberi 

minum unta dan membantu saudara-saudara mereka 

yang berpuasa. Tatkala Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melihat pekerjaan mereka dan apa yang 

mereka lakukan untuk membantu pasukan, beliaupun 

memotivasi mereka serta menjelaskan keutamaan 

mereka dan bersabda, “Hari ini mereka yang berbuka 

telah menuai pahala." 
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 :معاين املفردات
 .تحالسفر : لعله سفر غزوة الف •

 .فزننلا مزناًل : أي: ماكنًا للزنول، ولم يتبني اسم املوضع •

 .أكرثنا ظال : أوسعنا •

ساء : صاحب اثلوب، اذلي ينرشه فوقه يتِق به حرارة الشمس •  .صاحب الكي

 .ومنَّا من يتِق الشمس بيده : أي: جيعل يده ىلع رأسه؛ لعدم وجود اثلياب معه •

اُم : السقوط عبارة عن عد • وَّ  .م استطاعة مزاولة األعمالفسقط الصُّ

 .األبنية : األبنية يه: ما جيعله املسافر خباء؛ يلتِق به حرارة الشمس •

اَكَب : اإلبل وما يف معناها •  .الرِّ

 :فوائد احلديث
 .أقر الكًّ ىلع ما هو عليه -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اإلفطار والصيام يف السفر؛ ألن انلِب  .1

-ة احلال يف ادلنيا، ومع ذلك لم تمنعهم رقة احلال من ارتكاب الصعاب يف اجلهاد يف سبيل اهلل من رق -ريض اهلل عنهم-ما اكن عليه الصحابة  .2
 .-تعاَل

 .فضل خدمة اإلخوان واألهل، وأنها من ادلين ومن الرجولة اليت سبقنا فيها صفوة هذه األمة، خالفًا لفعل كثري من املرتفعني املتكربين .3

اقرتن بذلك مصلحة من اتلقوي ىلع األعداء وحنوه، فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها، أما فائدة اإلفطار يف أن الفطر يف السفر أفضل ال سيما إذا  .4
 .مثل ذلك ايلوم فإنها تتعدى املفطر إَل غريه

ني اذلين حث اإلسالم ىلع العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيبًا كبرًيا من األجر، وفضله ىلع املنقطع للعبادة، وأين هذه من انلاعق .5
ينا اعئقا عن العمل واتلقدم والريق؟  يرونه دي

 .-تعاَل-أن اتلويق من أسباب الَضر ال ينايف كمال اتلولك ىلع اهلل  .6

 .أن اثلواب ىلع األعمال حبسب مصاحلها .7

 .مرشوعية التشجيع ىلع العمل الصالح والرتغيب فيه .8

 املراجع:املصادر و

العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع ه. تيسري 1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط
ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق:  -صىل اهلل عليه وسلم-الكم خري األنام  ه. عمدة األحاكم من1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عثيمني، ط
ه. صحيح ابلخاري،  1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

ه. صحيح مسلم، 1422ورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مص1حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .ه 1423حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

   (4439) الرقم املوحد:
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ي  يُْت ر ُسول  اَّللَّ
 
حيي   -صىل اهلل عليه وسلم-ر أ

ْسو د  
 
ْكن  األ ة إذا اْست ل م  الرُّ ُم مكَّ ول ما -ي ْقد 

 
أ

ْشو اٍط  -ي ُطوُف 
 
ُبُّ ث الث ة  أ  خي 

 

Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- saat datang ke Makkah, 

ketika itu beliau menyentuh Hajar Aswad -
di awal Tawaf-, beliau berlari tiga kali 

putaran. 

 :احلديث .687
َتَمتََّع » قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ي  ةي الوََداع  -صىل اهلل عليه وسلم-رَُسوُل اَللَّ يفي َحجَّ
ن ذيي  بالُعمَرة إَل احلج وأهَدى، فََساَق َمَعُه الَهْدَي مي

ي   رَسول اَللَّ
َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-احلُلَيَفة، َوَبَدأ

َهلَّ ب
َ
َهلَّ باحلج, َفَتَمتََّع انلَّاس مع رسول َوأ

َ
العمرة, ُثمَّ أ

ي  َهلَّ بالعمرة إََل احلج,  -صىل اهلل عليه وسلم-اَللَّ
َ
فَأ

ن ذي  ْهَدى, َفَساَق الَهْدَي مي
َ
ن انلَّاس َمْن أ فَاَكن مي

َم رسول اَللَّ  ا قَدي ، فَلَمَّ نُهم َمْن لَْم ُيْهدي -احلُلَيَفة، َومي
نُكم  -لمصىل اهلل عليه وس قَاَل للنَّاس: َمْن اَكَن مي

 َ نُْه َحىتَّ َيْقِضي ن ََشء َحُرَم مي لُّ مي ْهَدى, فَإينَُّه ال حَيي
َ
أ

َفا  ْهَدى فَلَْيُطْف بابَليت َوبالصَّ
َ
ُه، َوَمن لَم يَُكن أ َحجَّ

, َفَمن  لَّ باحلج ويلُهدي ُهي َوالَمرَوة, َويْلَُقرصِّ َويْلَْحليل, ُثمَّ يلي
يَّام يفي احلج وََسبعة إَذا رََجَع لم جيد َهدْ 

َ
ياً فَلْيَُصم ثاَلثََة أ

ي  هليهي َفَطاَف رسول اَللَّ
َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-إَل أ

ٍء, ُثمَّ َخبَّ  َل ََشْ وَّ
َ
ْكَن أ َة، َواستَلََم الرُّ َم َمكَّ نَي َقدي حي

نَي  رَبَعة, َوَرَكَع حي
َ
, َوَمىَش أ بْعي ْن السَّ ْطَواٍف مي

َ
ثاَلثََة أ

ند الَمَقام َركَعتَني, ُثمَّ انرَصََف قىََض   َطَوافَُه بابليت عي
طَواف, ُثمَّ 

َ
َفا َوالَمرَوة َسبَعَة أ َفا, وطاف بيالصَّ ىَت الصَّ

َ
فَأ

ُه, َوحَنََر  ٍء َحُرَم منه َحىتَّ َقىَض َحجَّ ْن ََشْ لَم حَيليل مي
َفاَض َفَطاَف بابليت, ُثمَّ َحلَّ مي 

َ
، َوأ ن َهْديَُه يوم انلَّحري

ثل َما َفَعَل رَسول اَللَّ  نُه, َوَفَعَل مي -لُكِّ ََشء َحُرَم مي
ن -صىل اهلل عليه وسلم هَدى وََساَق الَهدَي مي

َ
: َمن أ

ي «. »انلَّاسي  يُْت رَُسوَل اَللَّ
َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-َرأ

ْسوََد 
َ
ْكَن األ ة إذا اْستَلََم الرُّ نَي َيْقَدُم مكَّ ول ما -حي

َ
أ

ْشَواٍط خَيُبُّ  -َيُطوُف 
َ
 «. ثاَلثََة أ

** 

687. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-melakukan haji 

tamattu' pada saat haji wadā' dengan menggabungkan 

umrah dengan haji dan menyembelih hewan kurban. 

Beliau menggiring hewan kurban dari Żul Ḥulaifah. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memulai 

rangkaian manasik haji dan berihram untuk umrah lalu 

berihram untuk haji. Orang-orang pun melakukan 

ibadah haji tamattu' bersama Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dan berihram untuk umrah dan haji. 

Di antara mereka ada yang membawa hewan kurban 

lalu menggiring hewan tersebut dari Żul Ḥulaifah. Ada 

juga yang tidak membawa hewan kurban. Ketika 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang , beliau 

bersabda kepada orang-orang, "Siapa saja di antara 

kalian yang membawa hewan kurban, maka tidak 

dihalalkan baginya sesuatu yang telah diharamkan 

untuknya sampai ia menyelesaikan ibadah hajinya. 

Dan barangsiapa tidak membawa hewan kurban, 

hendaklah ia Tawaf di Baitullah, Sa'i di Ṣafa dan 

Marwah, mencukur pendek rambutnya dan bertahallul. 

Setelah itu hendaklah ia berihram untuk haji dan 

menyembelih hadyu. Dan barangsiapa tidak 

mendapatkan hewan kurban, hendaklah ia berpuasa 

tiga hari pada waktu haji dan tujuh hari ketika sudah 

kembali ke keluarganya. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melakukan Tawaf saat tiba di Makkah 

dan beliau pertama-tama menyentuh pilar Ka'bah 

(Hajar Asad) sebelum memulai Tawaf. Lalu beliau 

berlari pada tiga kali (putaran awal) Tawaf dan berjalan 

pada empat putaran. Ketika selesai melaksanakan 

Tawaf di Baitullah, beliau melaksanakan salat dua 

rakaat di maqam (Ibrahim) lalu pergi menuju Ṣafa dan 

melakukan sa'i antara Ṣafa dan Marwah tujuh putaran. 

Setelah itu dia tidak menghalalkan apapun yang 

diharamkan baginya sampai selesai melaksanakan 

rangkaian ibadah haji dan menyembelih hewan kurban 

pada hari raya kurban, lalu melakukan Tawaf ifāḍah di 

Baitullah. Setelah itu beliau menghalalkan segala 

sesuatu yang diharamkan kepadanya. Sebagian 

sahabat beliau melakukan sebagaimana yang 

dikerjakan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

seperti membawa hewan kurban dan menggiringnya. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

"Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- ketika datang ke Makkah, saat beliau telah 

menyentuh Hajar Aswad -pada awal Tawaf- beliau pun 

berlari tiga kali putaran". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إَل ذي احلليفة  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا خرج انلِب 
"ميقات أهل املدينة" يلحج حجته اليت ودع فيها 
ابليت ومناسك احلج، وودع فيها انلاس، وبلغهم 

صىل اهلل عليه -برساتله وأشهدهم ىلع ذلك، أحرم 
بالعمرة واحلج، فاكن قارنا، والقران تمتع،  -وسلم

، -ىل اهلل عليه وسلمص-فتمتع انلاس مع رسول اهلل 
فبعضهم أحرم بالنسكني مجيعا، وبعضهم أحرم 
بالعمرة، ناويا احلج بعد فراغه منها، وبعضهم أفرد 

 -صىل اهلل عليه وسلم-احلج فقط، فقد خريهم انلِب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-بني األنساك اثلالثة، وساق 

وبعض أصحابه اهلدي معهم من ذي احلليفة، 
فلما اقرتبوا من مكة َحضَّ من لم وبعضهم لم يسقه، 

يسق اهلدي من املفردين والقارنني إَل فسخ احلج 
وجعلها عمرة، فلما طافوا وسعوا، أكد عليهم أن 
يقرصوا من شعورهم، ويتحللوا من عمرتهم ثم 
حيرموا باحلج ويهدوا، إلتيانهم بنسكني بسفر واحد، 
 فمن لم جيد اهلدي، فعليه صيام عرشة أيام، ثالثة يف
أيام احلج، يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة، وسبعة إذا 

 -صىل اهلل عليه وسلم-رجع إَل أهله. فلما قدم انلِب 
مكة استلم الركن، وطاف سبعة، خب ثالثة، لكونه 
الطواف اذلي بعد القدوم، ومىش أربعة، ثم صىل 
ركعتني عند مقام إبراهيم، ثم أىت إَل الصفا، فطاف 

ا، يسَع بني العلمني، ويميش بينه وبني املروة سبع
فيما عداهما، ثم لم حيل من إحرامه حىت قىض حجه، 
ا خلص من حجه ورىم  وحنر هديه يوم انلحر، فلمَّ
مجرة العقبة، وحنر هديه وحلق رأسه يوم انلحر، وهذا 
هو اتلحلل األول، أفاض يف ضحوته إَل ابليت، 
فطاف به، ثم حل من لك َشء حرم عليه حىت 

 .عل مثله من ساق اهلدي من أصحابهالنساء، وف

** 

Ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar menuju 

Żul Ḥulaifah -Miqat penduduk Madinah- untuk 

menunaikan ibadah haji, di mana haji tersebut adalah 

haji perpisahan (wadā') dengan Baitullah dan 

rangkaian manasik haji, serta perpisahan dengan para 

sahabatnya. Beliau juga menyampaikan risalahnya 

kepada mereka dan meminta kesaksian mereka 

terhadap hal itu. Beliau melakukan ihram untuk umrah 

dan haji, maka dengan itu, beliau melaksanakan haji 

Qiran. Haji Qiran adalah Tamattu' (bersenang-senang). 

Lantas orang-orang pun melaksanakan Tamattu' 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Sebagian mereka ada yang berihram dengan dua 

ibadah sekaligus, dan sebagian lagi berihram untuk 

umrah dengan niat akan melaksanakan ihram untuk 

haji setelah selesai umrah. Sebagian lagi ada yang 

melaksanakan haji Ifrad (tunggal). Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- telah memberikan tiga pilihan ibadah 

haji untuk mereka. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersama sebagian sahabat menggiring hewan kurban 

dari Żul Ḥulaifah, dan sebagian lagi tidak 

menggiiringnya. Ketika mereka sudah mendekati 

Makkah, beliau memotivasi orang-orang yang tidak 

menggiring hewan kurban, yaitu orang-orang yang 

melaksanakan haji Ifrad dan Qiran untuk membatalkan 

hajinya dan menjadikannya umrah. Ketika mereka 

selesai Tawaf dan sa'i, beliau menegaskan kepada 

mereka agar mencukur pendek rambut-rambut 

mereka, bertahallul dari umrah mereka, lalu melakukan 

ihram untuk haji, dan menyembelih hewan kurban 

karena mereka melakukan dua ibadah dalam satu 

perjalanan. Barangsiapa tidak mendapatkan hewan 

kurban, hendaknya ia berpuasa sepuluh hari; tiga hari 

pada saat ibadah haji dan waktu puasanya dimulai 

pada saat melakukan ihram untuk umrah, lalu tujuh hari 

lagi ketika sudah kembali ke keluarganya. Ketika Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tiba di Makkah, beliau 

menyentuh Hajar Aswad lalu melakukan Tawaf tujuh 

kali putaran. Beliau berlari pada tiga putaran pertama, 

karena itu adalah Tawaf Qudum, dan berjalan empat 

kali putaran. Setelah itu beliau salat dua rakaat di dekat 

Maqam Ibrahim. Kemudian menuju ke Ṣafa lalu 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < صفة احلج اتلصنيف:

 .متفق عليه بروايتيه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ي  • : أىت بالعمرة واحلج يف سفر واحد؛ يلصري متمتًعا باملعىن العام؛ ألنه اكن قارنًا واتلمتع العام يشمل  -صىل اهلل عليه وسلم-َتَمتََّع رَُسوُل اَللَّ

 .القران واتلمتع، ويقابلهما اإلفراد، وهذه أنواع األنساك اثلالثة يف احلج

 .احلج : احلج يف اللغة: القصد، ويف الرشع: القصد إَل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة خمصوصة •

ودَّع  -صىل اهلل عليه وسلم-سنة عرش، ولم حيج بعد هجرته سواها، وُسميت بذلك؛ ألن انلِب  -صىل اهلل عليه وسلم-حجة الوداع : حجته  •
 ."بعد اعيم هذاانلاس فيها؛ حيث قال: "لعيل ال ألقاكم 

 .بالُعمَرة إَل احلَج : بالعمرة مضمومة إَل احلج •

ْهَدى : أىت باهلدي •
َ
 .أ

 .من ايلمن إَل مكة -ريض اهلل عنه-فََساَق َمَعُه الَهْدي : اصطحبه معه، واكن ثالثة وستني بعرًيا، وكمله بمائة، بما قدم به يلع  •

 .ذي احلُلَيَفة : ميقات أهل املدينة •

َهلَّ بالعُ  •
َ
 .مَرة : رفَع صوته باتللبية بهاَوأ

ا • َهلَّ باحلَجِّ : رفَع صوته باتللبية به بعد العمرة، فيقول: بليك عمرة وحجًّ
َ
 .ُثمَّ أ

 .َفتََمتََّع انلَّاس : بعضهم •

 .، واكن اذلبن أهدوا نفًرا يسرًيا-ريض اهلل عنهم-من أهدى : من أىت باهلدي من ذوي الغىن من الصحب الكرام  •

 .ْهد : من لم يأت بهديَمن  لَم يُ  •

َم : وصل مكة • ا قَدي  .فَلَمَّ

ْن ََشء : من َشء حمظور •  .مي

نُْه : حرم عليه •  .َحُرَم مي

ُه : يتم حجه، بفعل ما حيصل به اتلحلل • َ َحجَّ  .َيْقِضي

َفا : أسفل اجلبل املعروف يف بداية املسَع •  .الصَّ

 .د: الرتدد بينهماالَمْرَوةي : أسفل اجلبل املعروف يف نهاية املسَع، واملرا •

 .ويلَُقرصِّ : ويلقص من شعر رأسه •

 .ويلَْحليل : اْلروج من اإلحرام، والالم لألمر •

لَّ : اإلحرام، واإلهالل: رفع الصوت باتللبية، والالم لألمر • ُهي  .ُثمَّ يلي

melakukan sa'i antara Ṣafa dan Marwah sebanyak 

tujuh putaran. Beliau berlari cepat saat berada di antara 

dua tanda (warna hijau) dan berjalan di luar dua tanda 

tersebut. Beliau tidak menghalalkan dari ihramnya 

hingga selesai melaksanakan rangkaian ibadah 

hajinya, dan menyembelih hewan kurbannya pada hari 

raya kurban. Ketika beliau telah menyelesaikan ibadah 

hajinya, yaitu dengan melempar jumrah Aqabah, 

menyembelih hewan kurban dan mencukur bersih 

rambut kepala pada hari raya kurban, maka inilah yang 

disebut tahallul awal. Beliau melakukan Tawaf Ifaḍāh 

di Baitullah, setelah itu dihalalkan bagi beliau segala 

perbuatan bahkan menggauli istri. Sebagian sahabat 

melakukan manasik haji sebagaimana yang dilakukan 

oleh beliau. 
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 .ويلُْهدي : ويلذبح هديًا، من أجل اتلمتع، والالم لألمر •

د : لم يدرك بعد الطلب •  .لم جَيي

 .، من بدنة، أو بقرة، أو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة-تعاَل- : ذحبًا يتقرب به إَل اهلل َهْدياً  •

 .يف احلَج : يف أيامه، وأوهلا من حني إحرامه بالعمرة، وآخرها آخر أيام الترشيق •

هله : ماكن إقامته •
َ
 .إَل أ

ْكن : تناول بيده احلََجر األسود •  .اْستَلََم الرُّ

َل ََشء : أول • وَّ
َ
 .َشء عمله أ

 .َخبَّ : أرسع يف امليش، واملراد: الرَمل •

 .قىََض َطَوافَُه : أتمه وفرغ منه •

 .زمن بناء الكعبة -عليه السالم-، وهو َحَجر اكن يقوم عليه اْلليل -عليه السالم-الَمَقام : مقام إبراهيم  •

 .ابلايق -ريض اهلل عنه-ثالثة وستني بيده الرشيفة، وحنريلع بن أيب طالب  -صىل اهلل عليه وسلم-َهْديَُه : ما أهداه، واكن مائة بعري، حنر منها  •

 .يَْوَم انلَّْحر : ايلوم العارش من ذي احلجة •

 .َفَطاَف بابَليْت : طواف احلج وهو طواف الركن وطواف اإلفاضة •

ءٍ  • ْن لُكِّ ََشْ  .: أي: من لك حمظور من حمظورات اإلحرام مي

 :فوائد احلديث
 .أحرم متمتعا، واملراد باتلمتع هنا القران -صىل اهلل عليه وسلم-كون انلِب  .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية سوق اهلدي من احلل، فهو من فعل انلِب  .2

 .عليها لكها  -ريض اهلل عنهم-أصحابه  -وسلم صىل اهلل عليه-جواز أنواع احلج اثلالثة: اتلمتع، والقران، واإلفراد، إذ أقر انلِب  .3

مرشوعية فسخ احلج إَل العمرة ملن لم يسق اهلدي، وحتلله، وبقاء من ساقه ىلع إحرامه حىت ينتيه من حجه يوم انلحر، فيحل، ويدخل يف  .4
 .نهذا: لك متمتع ضاق عليه الوقت، فلم يتمكن من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنه يقلب نسكه إَل القرا

 .أنَّ فسخ احلج ملن لم يسق اهلدي، يكون ولو بعد طواف القدوم والسِع، وينقلبان للعمرة .5

م بالعمرة أنَّ ىلع من لم جيد هدي اتلمتع صيام عرشة أيام، ثالثة منها يف احلج، وسبعة بعد الرجوع إَل أهله، فأما اثلالثة، فال تصح قبل اإلحرا .6
 .اإلحرام باحلجباإلمجاع، واتفقوا ىلع مرشوعيتها بعد 

 .مرشوعية طواف القدوم لغري املتمتع، اذلي لم يسق اهلدي، وهو سنة .7

 .سنية استالم احلجر األسود يف أول الطواف، ويف لك شوط من األشواط السبعة، إن سهل .8

 .الَرَمل يف اثلالثة، من طواف القدوم، وامليش يف األربعة ابلاقية .9

 .-عليه السالم- مرشوعية ركعيت الطواف، عند مقام إبراهيم .10

 .السِع بني الصفا واملروة بعد طواف القدوم سبعا، هو أحد أراكن احلج .11

 .املواالة بني الطواف والسِع مستحب .12

 .أن اتلحلل األول ملن ساق اهلدي بانلحروالريم، واتلحلل األكرب بطواف احلج .13

 .بعد الريم وانلحرطواف اإلفاضة هو الركن األعظم للحج، والسنة واألفضل، أن يكون يوم انلحر،  .14

 .اتلحلل الاكمل بعد طواف اإلفاضة يف لك األنساك اثلالثة من لك َشء حرم عليه بإحرامه .15

 ."، ترشيع ألمته؛ حلديث "خذوا عين مناسككم-صىل اهلل عليه وسلم-أن هذه األفعال من انلِب  .16

 .استحباب اْلبب، وهو الرمل، يف األشواط اثلالثة األول لكها، يف طواف القدوم .17

 .امليش يف األربعة ابلاقية منها، ولو فاته بعض الرمل أو لكه يف اثلالثة األول؛ ألنها سنة فات حملها، فاألربعة األخرية ال رمل فيها .18

 .املتأخر واألخذ به هو األوىل -صىل اهلل عليه وسلم-اْلبب وهو امليش الرسيع يف األشواط اثلالثة األول لكها، هو فعل انلِب  .19

، ملا قال املرشكون عن املسلمني: يقدم 7بعد زوال سببه، وهو إظهار القوة للمرشكني يف عمرة القضية سنة  -ىل اهلل عليه وسلمص-رمل انلِب  .20
 .بالرمل، تلذكر تلك احلال اليت اكنوا عليها؛ فنحن نرمل إحياء تللك اذلكرى -صىل اهلل عليه وسلم-عليكم قوم قد وهنتهم حىم يرثب، فأمر 

 .األسود يف ابتداء لك طواف، وعند حماذاته يف لك طوفة ملن سهل عليه ذلك، وتقدم مرشوعية تقبيلهاستالم احلجر  .21

 .مرشوعية رفع الصوت باتللبية .22
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 .أن القارن يكفيه طواف واحد وسِع واحد لعمرته وحجه مجيعا .23

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط
رشح 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 املقديس، 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط
ه. صحيح  1408ة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطب2دراسة 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، 

   (3309) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األرسة < أحاكم النساء الفقه وأصوهل < فقه اتلصنيف:

 .والنساِئ وأمحدرواه أبو داود وابن ماجه  راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .نضح يف وجهها املاء : رش يف وجهها املاء •

 :فوائد احلديث
 .عمل الصالحاحلث ىلع اتلعاون ىلع الطاعة وال .1

 .استحباب إيقاظ لك من الزوجني اآلخر لقيام الليل، واالستعانة ىلع ذلك بما يُذهب عنه انلوم الغالب .2

 .إشارة إَل أن الرَُجل واملرأة يف العبادة سواء، إال ما دل ادليلل ىلع اتلفريق بينهما .3

 .نلفسه، فيأخذ باألقرب فاألقرب أن من أصاب خرياً ينبيغ هل أن يتحرى إصابة الغري، وأن حُيب هل ما حُيب .4

ظ  ىل وأْيق  م  اهلل رجاًل قام من الليل، ف ص  ر حي
م  اهلل  ا املاء، ر حي ح  يف و ْجهيه  ب ْت ن ض 

 
امرأته، فإن أ

ْيق ظت زوجها، 
 
لَّْت وأ امرأةً قامت من الليل، ف ص 

ت يف وْجهيه املاء ح  َب  ن ض 
 
 فإن أ

 

Allah merahmati seorang lelaki yang 
bangun pada malam hari, lalu ia shalat dan 

membangunkan istrinya. Jika istrinya 
menolak, ia memercikkan air pada 

wajahnya. Allah merahmati seorang 
perempuan yang bangun pada malam hari, 

lalu ia shalat dan membangunkan 
suaminya. Jika suaminya menolak ia 

memercikkan air pada wajahnya. 

 :احلديث .688
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َم اهلل رجال قام من الليل، »: -صىل اهلل عليه وسلم رَحي
َها املاء،  بَْت نََضَح يف وَْجهي

َ
فََصىل وأْيَقظ امرأته، فإن أ

ْيَقظت 
َ
َم اهلل امرأة قامت من الليل، فََصلت وأ رَحي

ىَب نََضَحت يف 
َ
ه املاءزوجها، فإن أ  «.وْجهي

** 

688. Hadis: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 

"Allah merahmati seorang lelaki yang bangun pada 

malam hari, lalu ia shalat dan membangunkan istrinya. 

Jika istrinya menolak, ia memercikkan air pada 

wajahnya. Allah merahmati seorang perempuan yang 

bangun pada malam hari, lalu ia shalat dan 

membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak ia 

memercikkan air pada wajahnya". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

أن من قام من  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انلِب 
الليل فصىل وأيقظ زوجته للصالة، فامتَنَعت من 
االستيقاظ؛ لَغلَبة انلوم، وكرثة الكسل؛ فرش ىلع 

ها املاء رًشا خفيًفا؛ فإنه مستحق لرمحة اهلل  -وْجهي
 .املرأة ذلك مع زوجهاوكذا العكس إذا فعلت  -تعاَل

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

mengabarkan bahwa barangsiapa bangun pada malam 

hari lalu melaksanakan shalat dan membangunkan 

istrinya untuk shalat. Jika istrinya menolak bangun 

karena tidur berat dan malas, lalu ia memercikkan air 

ke wajahnya dengan percikan ringan, maka 

sesungguhnya lelaki itu berhak mendapatkan rahmat 

Allah Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, jika istri 

melakukan hal itu kepada suaminya. 
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 املراجع:املصادر و

ْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية. - جي سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد اهلل -سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
السنن الصغرى للنساِئ، أمحد بن  -ايب احللِب. حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابل
 حنبل، بن أمحد اإلمام مسند-. م1986 –ه 1406شعيب، النساِئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة اثلانية، 

-م. 2001 - ـه1421، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، الرتيك املحسن عبد بن اهلل عبد د: إرشاف وآخرون مرشد، اعدل - األرنؤوط شعيب: املحقق
ْهييب، حممد نارص ادلين األبلاِن، مكتَبة الَمعارف ليلنرَْشي واتلوزيْع، الرياض، اململكة العربية الس يب َوالرتَّ ْغي يُح الرتَّ  - ـه1421الطبعة األوىل،  -عودية َصحي

 -حممد أمني لطيف  -يلع الرشبيج -ميح ادلين مستو -صطىف سعيد اْلن، مصطىف ابلغا نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني، تأيلف م -م. 2000
 -. ه1430 األوىل، الطبعة إشبيليا، كنوز دار العمار، نارص بن حلمد الصاحلني، رياض كنوز -. عرشة الرابعة الطبعة - بلنان –بريوت  -مؤسسة الرسالة 

بنارس  -اجلامعة السلفية  -أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  :املؤلف املصابيح، مشاكة رشح املفاتيح مراعة
 .م1984 - ـه1404الطبعة: اثلاثلة،  -اهلند

   (3717) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
يُت : صعدت •  .َرقي

 .س من ابلول والغائطيَقِضي حاجته : قضاء احلاجة: كناية عن اْلارج انلج •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-بيت حفصة بنت عمر : دارها اليت أسكنها فيها انلِب  •

سنة ثالث من اهلجرة، بعد موت زوجها من جراحة أصيب بها يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-حفصة بنت عمر : شقيقة عبد اهلل تزوجها انلِب  •
 .41ضل، توفيتأحد؛ فيه إحدى أمهات املؤمنني، واكنت ذات رأي وف

 .ُمْستَقبيل الشام : مويلها وجهه، والشام يف ناحية الشمال ألهل املدينة •

 .ُمْستَْدبيَر الكعبة : مويلها ظهره، والكعبة يف ناحية اجلنوب ألهل املدينة •

 .بيت املقدس : هو املسجد األقىص بفلسطني •

 :فوائد احلديث
 .جواز صعود بيت القريب وحنوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك .1

صىل -ر قييت يوًما ىلع بيت حفصة، فرأيت انلِب 
يقيض حاجته مستقبل الشام،  - عليه وسلماهلل

 مستدبر الكعبة
 

Suatu hari aku naik ke rumah Hafṣah, lalu 
aku melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- buang air besar dengan menghadap 
ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. 

 :احلديث .689
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

يُت انلِبَّ ))رَ 
َ
صىلَّ -قيت يوًما ىلع بيت حفصة، فَرأ

يَقِضي حاجته ُمْستَقبيل الشام، -اهلل عليه وسلَّم
ُمْستَدبير الكعبة((.  ويف رواية: ))ُمْستَقبيال بَيَت 

س(( .  الَمقدي

** 

689. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

berkata, "Suatu hari aku naik ke rumah Hafṣah, lalu aku 

melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- buang air 

besar dengan menghadap ke arah Syam dan 

membelakangi Ka'bah." Dalam riwayat lain disebutkan, 

"Menghadap Baitul Maqdis". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: أنه جاء يوماً إَل -ريض اهلل عنهما-ر ابن عمر ذك
-صىل اهلل عليه وسلم-بيت أخته حفصة، زوج انلِب 

صىل اهلل عليه -، فصعد فوق بيتها، فرأى انلِب 
، يقىض حاجته وهو متَجه حنو الشام، -وسلم

قال  -ريض اهلل عنه-ومستدبر القبلة. واكن ابن عمر 
ا ىلع من قالوا: إنه ال يست قبل بيت املقدس ذلك ردًّ

حال قضاء احلاجة، ومن ثمَّ أىت املؤلف بالرواية 
اثلانية: مستقبال بيت املقدس. فإذا استقبل اإلنسان 

 .القبلة داخل ابلنيان فال حرج

** 

Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- menyebutkan bahwa 

suatu hari dia datang ke rumah saudarinya, Hafṣah, 

istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu dia naik ke 

atas rumahnya. Tiba-tiba dia melihat Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- sedang buang air besar dengan 

menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat. 

Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan hal itu untuk 

menyangkal orang yang mengatakan, "Sesungguhnya 

beliau tidak menghadap ke Baitul Maqdis saat buang 

air besar." Oleh sebab itu, penulis menuturkan riwayat 

kedua bahwa beliau menghadap ke Baitul Maqdis. 
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 .عما يُستح من ذكره بلفظ آخرالكناية  .2

 .جواز استدبار الكعبة عند قضاء احلاجة، إذا اكن يف ابلنيان .3

 .جواز استقبال بيت املقدس عند قضاء احلاجة خالفا ملن كرهه .4

 املراجع:املصادر و

رقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ت
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. تيسري العالم 1426طبعة: األوىل ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، ال1423بريوت، الطبعة: 
صىل اهلل عليه -م. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 2005ه، 1426رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، دار امليمان، الطبعة: األوىل 

األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -وسلم
. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية 1988ه، 1408قرطبة، الطبعة: اثلانية 

. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية ه1404وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية، بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة 
 .ه1414

   (3023) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة

 .متفق عليه راوي احلديث:

اءي بْني اَعزيٍب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-الرَْبَ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َرَمْقُت : نظرت نظرة تأمل •

 .قيامه : القيام للقراءة قبل الركوع •

 .فركعته : ركوعه •

ْقُت الصالة مع حممد  م   -صىل اهلل عليه وسلم-ر 
كْ  ت ُه، فاعتداهل بعد ركوعه، فوجدت قيامه، ف ر  ع 

ت ُه بي السجدتي، فسجدته،  لْس  جي
فسجدته، ف 

ت ُه ما بي التسليم واالنُصاف: قريبا من  لْس  جي
ف 

و اء  السَّ

 

Aku mengawasi (gerakan) salat 
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

lalu aku dapati berdirinya, rukuknya, 
i'tidalnya setelah rukuk, sujudnya, 

duduknya di antara dua sujud, sujudnya 
lalu duduknya antara mengucapkan salam 

dan kepergiannya hampir sama. 

 :احلديث .690
َرَمْقُت »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن الرَْبَاءي بْني اَعزيٍب 

فوجدت  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة مع حممد 
عد ركوعه، فسجدته، قيامه، فََرْكَعتَُه، فاعتداهل ب

لَْستَُه ما بني  لَْستَُه بني السجدتني، فسجدته، َفجي فَجي
َواء ويف رواية: «.  التسليم واالنرصاف: قريبا من السَّ

َواءي »  «.ما خال القيام والقعود، قريبا من السَّ

** 

690. Hadis: 

Dari Al-Barā` bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Aku mengamati salat Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- lalu aku dapati berdirinya, rukuknya, i'tidāl 

setelah rukuknya, sujudnya, duduknya antara dua 

sujud, sujudnya lalu duduknya antara mengucapkan 

salam dan kepergiannya hampir sama." Dalam sebuah 

riwayat: "Selain berdiri dan duduk, hampir sama 

(lamanya) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صالة انلِب  -ريض اهلل عنهما-يصف الرباء بن اعزب 
حيث اكن يراقبه بتأمل  -صىل اهلل عليه وسلم-

يلعرف كيف يصيل فيتابعه، فذكر أنها متقاربة 
لقراءة، وجلوسه للتشهد، متناسبة، فإن قيامه ل

يكونان مناسبني للركوع واالعتدال والسجود فال 
ل القيام مثاًل، وخيفف الركوع، أو يطيل السجود،  يطوَّ
ثم خيفف القيام، أو اجللوس بل لك ركن جيعله مناسبًا 
للركن اآلخر، وليس معناه: أن القيام واجللوس 

ال للتشهد، بقدر الركوع والسجود، وإنما معناه أنه 
 .خيفف واحًدا ويثقل اآلخر

** 

Al-Barā` bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā- 

menggambarkan salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- ketika dia mengawasi beliau dengan cermat 

untuk mengetahui bagaimana beliau salat. Dia 

mengawasinya lalu menuturkan bahwa (gerakan) 

salatnya hampir sama (lamanya) dan sesuai. Saat 

berdiri untuk membaca (ayat) dan duduk untuk 

tasyahud sesuai (lamanya) dengan rukuk, i'tidāl, dan 

sujud. Contohnya beliau tidak berdiri lama dan 

meringankan rukuk, atau memanjangkan sujud lalu 

memendekkan keadaan berdiri atau duduk, tetapi 

setiap rukunnya beliau jadikan sesuai dengan rukun 

lainnya. Hanya saja bukan berarti lama berdiri dan 

duduk untuk tasyahud sama lamanya dengan rukuk 

dan sujud, tetapi artinya beliau tidak meringankan yang 

satu dan memberatkan yang lainnya. 
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 .ركوعه : احنناء ظهره •

 .فسجدته : الزنول إَل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني •

 .االنرصاف : انرصافه إَل بيته بعد السالم من الصالة •

َواء : اكنت قريبة التساوي يف املقدار الزماِن قريبًا •  .من السَّ

 .ما خال : ما عدا •

 .القيام والقعود : القيام للقراءة والقعود للتشهد •

 :فوائد احلديث
 .األفضل أن يكون الركوع واالعتدال منه،والسجود واالعتدال منه متساوية املقادير، فال يطيل املصيل بعضها ىلع بعض .1

 .األفضل أن يكون القيام للقراءة واجللوس للتشهد األخري، أطول من غريهما .2

 .أن تكون الصالة يف مجلتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبًا مثاًل للركوع والسجود .3

 .ركننيثبوت الطمأنينة يف االعتدال من الركوع والسجود، خالفا للمتالعبني يف صالتهم ممن ال يقيمون أصالبهم يف هذين ال .4

 .الرفع من الركوع ليس ركنا صغريا، فإن اذلكر املرشوع يف االعتدال من الركوع أطول من اذلكر املرشوع يف الركوع .5

 .يلتبعوه فيها وينقلوها إَل األمة -صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع اإلحاطة بكيفية صالة انلِب  .6

 .لركوع أو السجودمرشوعية جلوس اإلمام بني التسليم واالنرصاف بقدر ا .7

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
بن أمحد بن األزهري اهلروي، املحقق: حممد . تهذيب اللغة, املؤلف: حممد 1426مكتبة الصحابة اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 صحيح. املنهاج دار طبعة, انلجيم حيىي بن ألمحد األحاكم، تأسيس -. م2001 األوىل،: الطبعة, بريوت –عوض مرعب, انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
ه. صحيح 1422انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل  انلارص، نارص بن زهري حممد حتقيق ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أليب ابلخاري،

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
   (3175) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < اتلذكية اتلصنيف:

 .ق عليهمتف راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
نَاَخ : برك •

َ
 .أ

 .يد حنرها )أي: أوشك أن ينحرها(َفنََحَرَها : ير •

 .اْبَعثَْها : اجعلها تقف •

يَاما. : قائمة •  .قي

 .ُمَقيََّدة : معقولة ايلد اليرسى •

ٍد  •  .: طريقته أو رشيعته -صىل اهلل عليه وسلم-ُسنََّة حُمَمَّ

رأيت ابن عمر أىت ىلع رجل قد أناخ بدنته، 
-ة سنة حممد فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيد
 -صىل اهلل عليه وسلم

 

Aku melihat Ibnu Umar mendatangi 
seorang lelaki yang telah menderumkan 
untanya lalu (hendak) menyembelihnya. 
Lantas Ibnu Umar berkata, "Sembelihlah 

dalam keadaan berdiri dan terikat. Itu 
merupakan sunah Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- 

 :احلديث .691
ىَت ىلَعَ رجل 

َ
يُت ابَن ُعَمَر أ

َ
عن زياد بن جبري قال: َرأ

يَاماً ُمَقيََّدًة،  نَاَخ بََدَنتَُه، َفنََحَرَها، َفَقاَل: اْبَعثَْها قي
َ
قد أ

ٍد   .-صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-ُسنََّة حُمَمَّ

** 

691. Hadis: 

Dari Ziyād bin Jubair, ia berkata, "Aku melihat Ibnu 

Umar mendatangi seorang lelaki yang telah 

menderumkan untanya lalu (hendak) menyembelihnya. 

Lantas Ibnu Umar berkata, "Sembelihlah dalam 

keadaan berdiri dan terikat. Itu merupakan sunah 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ذحبها  -ماعدا اإلبل-الُسنَّة يف ابلقر والغنم وغريهما 
من احللق مضجعة ىلع جانبها األيرس، ومستقبلة 
القبلة، وأما اإلبل، فالسنة حنرها يف بلتها، قائمة 
معقولة يدها اليرسى؛ ألن يف هذا راحة هلا، برسعة 

ريض اهلل -اهلل بن عمر إزهاق روحها، وذلا ملا مر عبد 
ىلع رجل يريد حنر بدنة مناخة، قال: ابعثها  -عنه

 -صىل اهلل عليه وسلم-قياما، مقيدة، فيه سنة انلِب 
اذلي نهج أدب القرآن يف حنرها بقوهل: )فإذا وجبت 
جنوبها( يعين: سقطت، والسقوط ال يكون إال من 

 .قيام

** 

Dalam menyembelih sapi, kambing dan hewan lainnya 

-selain unta- disunahkan di tenggorokannya dalam 

keadaan terbaring di sisi kirinya dan mengarah ke 

kiblat. Sedangkan unta, menyembelihnya disunahkan 

di lehernya dalam keadaan berdiri dan tangannya (kaki 

kiri depannya) terikat. Sebab, posisi seperti ini 

membuatnya nyaman karena nyawa cepat berhembus. 

Untuk itu, ketika Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- 

melewati seorang lelaki yang hendak menyembelih 

unta yang sudah diderumkan, ia berkata, "Sembelihlah 

dalam keadaan berdiri dan terikat. Itu merupakan 

sunah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang 

menempuh jalan adab Alquran dalam menyembelihnya 

berdasarkan firman-Nya, "Kemudian apabila telah 

rebah (mati)," maksudnya, jatuh. Sedangkan jatuh itu 

hanya terjadi dari berdiri. 
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 :فوائد احلديث
 .كراهة ذحبها باركة؛ ألن فيه تطويال يف إزهاق روحها .1

قائمة مقيدة؛ ألنه من إحسان اذلحبة، والرفق باحليوان. وتشري إَل ذلك اآلية الكريمة اليت سبق  حنر اإلبل -صىل اهلل عليه وسلم-سنة انلِب  .2
 .ذكرها

 .ىلع اإلرشاد إَل السنة -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .3

 .ذكر ادليلل عند اإلرشاد؛ يلكون أدىع للقبول والطمأنينة .4

، وبمثل هذه األحاكم الرحيمة، واحلنان العظيم، يعلم أنه دين عطف وشفقة، ال دين ورأفته خبلقه، حىت يف حال إزهاق الروح -تعاَل-رمحة اهلل  .5
 .وحشية وعنف

 .باسمه يف باب اإلخبار ال يف انلداء -صىل اهلل عليه وسلم-جواز ذكر انلِب  .6

 املراجع:املصادر و

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

مود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر ، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حم-صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422بد ابلايق(، الطبعة: األوىل، حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد ع
 .ه1423احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (3464) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذار اتلصنيف:

 .رواه النساِئ راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُبع: هو أن جيلس قابيًضا َساقيه، خمالًفا بني قَدميه، جاعاًل َساقيه إحداهما فوق األخرى، ويكون الَقَدم ايلُمىن • َ ه مرتبًِّعا : الرتَّ  يف َمْقبَض فَْخذي

ه ايلُمىناليرُسى، والَقَدم اليرُسى يف َمْقبَض   .َفْخذي

 :فوائد احلديث
 .استحباب جلوس الَعاجز عن القيام ُمرتبِّعا -1 .1

يعة اإلسالمية، فإن من َعَجز عن القيام صىلَّ جالسا وال يُكلف اهلل نفسا إال وسعها -2 .2  . يرُْس وسهولة الرشَّ

 .برََش يُصيبه ما يُصيب البرَش من اإلْعيَاء والَعجز واملرض -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  -3 .3

 املراجع:املصادر و

 ـه أصل صفة صالة  1421السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن شعيب النساِئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شلِب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
السالم رشح بلوغ  سبل  م 2006 - ـه 1427 األوىل: الطبعة الرياض –انلِب تأيلف : حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع 

ن بلوغ امل رام، املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِن، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ  توضيح األحاكم مي

يصِل  -يه وسلمصىل اهلل عل-رأيت رسول اهلل 
  مَتبًعا

Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- salat dengan duduk 

bersila 

 :احلديث .692
قالت: رأيت رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 .يصيلِّ مرتبًِّعا -صىل اهلل عليه وسلم-

** 

692. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Aku pernah 

melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat 

dengan duduk bersila." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ذ  ن َقَدمه ايلُمىن حتت الَفخي الرتبُّع: أن جيعل باطي
ذ ايلُمىن،  ن اليرُسى حتت الَفخي اليرُسى، وباطي

صىل اهلل عليه - مقعدته، وقد فعل انلِب وجيلس ىلع
ه، وانفكت قدمه. فإذا  -وسلم هذا ملا َسقط من فرسي

عجز املصيلِّ يف صالة الفريضة عن القيام صىل 
بِّعا استحبابا، وهذا يف حال قعوده الُمقابل  جالسا ُمرَتَ
للقيام، أما يف حال جلوسه بني السجدتني وقعوده يف 

س مفرتشا يف التشهد التشهدين، فيستحب أن جيل
اَك يف التشهد اثلاِن. ولك هذه الصفات  األول وُمتََوريّ
من باب االستحباب واألفضلية، فلو خالف وجلس 
ىلع غري اهليئات املتقدمة أجزأه؛ ألن املطلوب هو: 
اجللوس للتشهد وهذه اهليئات قَْدر زائد ىلع 

 .الواجب

** 

At-Tarabbu' (duduk bersila) adalah meletakkan bagian 

dalam telapak kaki kanan di bawah paha kiri dan 

bagian dalam telapak kaki kiri di bawah paha kanan, 

dan duduk di atas pantat. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- melakukan ini ketika beliau habis jatuh dari 

kuda dan telapak kaki beliau cidera. Apabila orang 

yang menunaikan salat wajib tidak mampu berdiri, ia 

dianjurkan (disunahkan) salat dengan duduk bersila. 

Kondisi duduknya seperti ini adalah menggantikan 

posisi berdiri. Adapun kondisi duduk di antara dua 

sujud dan duduk tasyahud, maka ia disunahkan duduk 

iftirasy di tasyahud awal, dan tawarruk di tasyahud 

akhir. Cara-cara ini merupakan sunah dan keutamaan. 

andai orang yang salat tidak menggunakan cara ini dan 

duduk dengan selain model yang telah disebutkan, itu 

sudah mencukupinya. Sebab, yang dituntut adalah 

duduk untuk tasyahud, sedang cara-cara ini di luar 

kewajiban. 
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َسة،  م  تسهيل اإلملام بفقه  2003 - ـه 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي
 م 2006 _ه  1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

   (10929) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع اتلصنيف:
  ْلُلُقية < بكاؤه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات ا

 .ه أبو داود والنساِئ وأمحدروا راوي احلديث:

ري  اتلخريج: خي   -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن الشِّ
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يز  : َصوت • زي

َ
 .أ

َح: َصوت َحرَْحَرتيها • يز الرَّ ََح : يعين: الطاحون. أزي  .الرَّ

 :فوائد احلديث
، وأن هذا ال يؤثر ىلع صحة الصالة، برشط أن َيْغليبه، وإال فليحرص ىلع َكْظم صوته ما -عزَّ وجل-جواز ابلُّاكء يف الصالة من َخشية اهلل  .1

 .أمكن

ََح، لكن شبهه به  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز تَشبيه األىلع باألْدىَن، إذا قصد بذلك اتلَّقريب، وجه ذلك: بُكاء انلِب  .2 يز الرَّ زي
َ
أىلع من أ

كأنه : )إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر يلَّلة ابلدر(، وكذلك يف حديث الَويح )-صىل اهلل عليه وسلم-للتَّقريب، ونظري ذلك: قول انلِب 
 .َسلسلة ىلع َصفوان(.فهذه األمثلة اتلَّقريبية ال تستلزم بأي حال من األحوال اتلماثل بني الُمشبه والُمشبه به، فلك هل ُحكمه

يصِل،  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل 
صىل -ويف صدره أزيز كأزيز الرىح من اْلاكء 

 -اهلل عليه وسلم
 

Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- salat dan dari dada beliau 

keluar suara layaknya suara penggilingan 
karena tangisan beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam -.  

 :احلديث .693
ري  خي رأيت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن الشِّ

، ويف َصدره  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  يَُصيلِّ
ََح من ابُلاَكءي  يزي الرَّ زي

َ
يز  َكأ زي

َ
-صىل اهلل عليه وسلم-أ

.» 

** 

693. Hadis: 

Dari Abdullah bin asy-Syikhīr -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- salat dan dari dada beliau keluar 

suara layaknya suara penggilingan karena tangisan 

beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ري  خي أنه رأى  -ريض اهلل عنه-خيرب عبد اهلل بن الشِّ
، ويُسمع هل صوت  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب  يصيلِّ

ََح عندما يُطحن بها  ََح؛ ألن الرَّ يُشبه صوت الرَّ
ريض اهلل -يصدر هلا َصوت َحرَْحَرتيها، فشبَّه الصحايب 

يف الصالة  -صىل اهلل عليه وسلم-بكاءه  -هعن
ََح، وهذا هو حاهل   -صىل اهلل عليه وسلم-بصوت الرَّ

م من َذنْبيه  مع ربِّه، وهو اذلي قد َغَفَر اهلُل هل ما تقدَّ
ر، ولكنَّه مع هذا هو أخىَش انلَّاسي وأْتَقاُهم،  وما تَأخَّ

 .؛ ليَكمال َمعرفته بربِّه-تعاَل-وأخوُفُهم من اهلل 

** 

Abdullah bin asy-Syikhīr -raḍiyallāhu 'anhu- 

mengabarkan bahwa dia melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- sedang salat dan terdengar dari beliau 

suara menyerupai suara penggilingan, karena 

penggilingan saat digunakan untuk mengaduk tepung 

akan mengeluarkan suara gilingan. Lalu sahabat 

tersebut menyerupakan tangisan beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- ketika salat dengan suara 

penggilingan. Inilah keadaan beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersama Rabbnya, padahal Allah telah 

mengampuni dosanya yang telah lalu maupun yang 

akan datang. Akan tetapi, meskipun demikian, beliau 

adalah orang yang paling tinggi rasa khasyah 

(takut)nya dan paling bertakwa di antara manusia, 

serta paling takut kepada Allah karena kesempurnaan 

pengetahuan beliau terhadap Rabbnya. 
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الة، واالنْطراحي فيها بني يَدي اهلل  .3  .-تعاَل-استحبَاُب اْلشوع يف الصَّ

 املراجع:املصادر و

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

الصغرى(، أمحد بن شعيب النساِئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت م. املجتىب من السنن )السنن 2001ه، 1421الطبعة: األوىل
م. مشاكة املصابيح، ويل ادلين حممد اْلطيب اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: 1986ه، 1406اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية 
ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: م. توضيح ا1985املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة  ألحاكم مي

َسة  م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل 2003ه، 1423اْلامي
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن 2006ه، 1427الطبعة: األوىل  السليمان، الرسالة، بريوت،

ه. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم 1427حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
ه. عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه 1404ري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية، بنارس اهلند، الطبعة: اثلاثلة املباركفو

ثلانية، حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة ا
طبعة: ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، ال1415

 .م2014ه، 1435األوىل 
   (10653) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < سنن وآداب الوضوء اتلصنيف:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عمار بن يارس  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
الل اليشء وهو وسطه •  .اتلَّْخلييل : تفريق َشْعر اللِّْحيَة، وأصابع ايلدين والرجلني، يف الوضوء، وأصله من إدخال اليشء يف خي

قَني  •  .اللِّْحيَة : شعر العارَضنْي واذلَّ

ن ياْس توضأ فخلل حليته، فقيل رأيت عمار ب
أَتلل حليتك؟ قال: وما  -أو قال: فقلت هل:-هل: 

صىل اهلل عليه -يمنعِّن؟ ولقد رأيت رسول اهلل 
 خيلل حليته -وسلم

 

Aku melihat 'Ammār bin Yāsir berwudu, ia 
menyela-nyela jenggotnya. Ditanyakan 
kepadanya -atau ia berkata, maka aku 
bertanya kepadanya-, "Kenapa engkau 

menyela-nyela jenggotmu?" Ia menjawab, 
"Apa yang mencegahku? Sungguh aku 

melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- menyela-nyela jenggot beliau". 

 :احلديث .694
ريض -عن حسان بن بالل قال: رأيت عمار بن يارس

ْيَتَ  -اهلل عنه أو قال: فقلت -ُه، فقيل هل: توضأ فَخلََّل حلي
ْيَتَك؟ قال:  -هل: خُتَلُِّل حلي

َ
وما يمنُعين؟ ولقد رأيت »أ

ْيَتَه -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل   «.خُيَلُِّل حلي

** 

694. Hadis: 

Dari Hassān bin Bilāl, ia menuturkan, "Aku melihat 

'Ammār bin Yāsir berwudu, ia menyela-nyela 

jenggotnya. Ditanyakan padanya -atau ia berkata, 

maka aku bertanya padanya-, "Kenapa engkau 

menyela-nyela jenggotmu?" Ia menjawab, "Apa yang 

mencegahku? Sungguh aku telah melihat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyela-nyela jenggot 

beliau". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

خيرب حسان بن بالل أنه رأى عمار بن يارس خيلل 
حليته يف الوضوء، فسأهل عن ختليل اللحية يف الوضوء، 
كأنه تعجب من هذه الصفة اليت لم يكن يعلمها من 

قبل إال عندما رأى عمار بن يارس يفعل ذلك.    
بأنه ليس هناك ما  -نهريض اهلل ع-فأجابه عمار 

صىل اهلل -يمنع من ختليلها، وقد رأيت رسول اهلل 
يفعل ذلك. وختليل اللحية هل صفتان:  -عليه وسلم

ا من ماء، وجيعله حتتها وَيْعُرُكها  األوىل: أن يأخذ َكفَّ
ا من ماء،  حىت تتخلل به. اثلانية: أن يأخذ َكفَّ

 .وخيللها بأصابعه اكلُمْشط

** 

Hassān bin Bilāl mengabarkan bahwa ia melihat 

'Ammār bin Yāsir menyela-nyela jenggotnya saat 

berwudu. Ia pun bertanya kepadanya tentang menyela-

nyela jenggot ketika berwudu. Sepertinya ia heran 

dengan cara yang belum ia ketahui ini, kecuali saat ia 

melihat 'Ammār bin Yāsir melakukannya. "Apa yang 

mencegahku? Sungguh aku telah melihat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyela-nyela jenggot 

beliau." 'Ammār -raḍiyallāhu 'anhu- menjawab bahwa 

tak ada alasan yang mencegahnya menyela-nyela 

jenggot, sebab aku telah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- melakukannya. Menyela-nyela 

jenggot ada dua cara: 1. Mengambil air sepenuh 

telapak tangan dan meletakkannya di bawah jenggot 

sembari menggosok-gosokkannya ke jenggot hingga 

air masuk di sela-selanya. 2. Mengambil air sepenuh 

telapak tangan dan menyela-nyela jenggot dengan jari 

seperti sisir. 
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 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-ىلع متابعة سنة انلِب  -ريض اهلل-حرص عمار بن يارس  .1

نت مرشوعية ختليل اللحية يف الوضوء، وهو تفريقها وإسالة املاء فيما بينها؛ يلدخل ماء الوضوء خالل الشعر، ويصل إَل البرشة، وهذا إذا اك .2
 .اهر البرشة فالواجب غسلها وما حتتهااللحية كثيفة حبيث ال تُرى ظاهر البرشة اليت حتتها، أما إن اكنت خفيفة تُرى ظ

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة 
لقزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد ا1975ه، 1395مصطىف ابلايب احللِب، مرص، الطبعة: اثلانية: 

طاهر أمحد  إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احللِب. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري، حتقيق:
.  الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار م1979ه، 1399الزاوى، حممود حممد الطنايح، نرش: املكتبة العلمية، بريوت، الطبعة: 

ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه 1428، 1422ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
م. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، 2006ه، 1427 عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل

َسة،  م. صحيح وضعيف سنن الرتمذي، حممد نارص ادلين األبلاِن، مصدر الكتاب: برنامج  2003ه، 1423مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اْلامي
 .ركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندريةمن إنتاج م -املجاِن-منظومة اتلحقيقات احلديثية 

   (8379) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-سلمان الفاريس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رباط : الرباط مالزمة املاكن اذلي بني املسلمني والكفار حلراسة املسلمني منهم •

 .جر ما اكن يعمله حال جهاده ويبىق مستمراجرى عليه عمله : أي بِق أ •

 .أجري عليه رزقه : أي يرزق من اجلنة •

ن مات أمن الفتان : أي فتنة القرب، واملعىن أن انلاس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملاكن يسأالن لك من مات عن ربه ودينه ونبيه وينتهرانه إال م •
 .جماهدا يف سبيل اهلل فإنه ال يأتيه امللاكن يسأالنه

رباط يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه، وإن 
مات جرى عليه عمله اذلي اكن ي عمل، وأجري 

 عليه رزقه، وأمن الفتان
 

Ribāṭ (berjaga-jaga di garis perbatasan) 
sehari semalam lebih baik daripada puasa 
dan shalat malam selama satu bulan. Jika 

ia meninggal dunia maka amalan yang 
pernah ia lakukan masih tetap mengalir 

(pahalanya), rezekinya masih tetap 
diberikan, dan ia aman dari fitnah kubur 

(pertanyaan Munkar dan Nakir). 

 :احلديث .695
رباط »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن سلمان الفاريس 

يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى 
ْجريَي عليه رزقه، 

ُ
عليه عمله اذلي اكن يعمل، وأ

َن الَفتَّانَ  مي
َ
 «.وأ

** 

695. Hadis: 

Dari Salman Al Farisi -raḍiyallāhu 'anhu- yang 

diriwayatkan secara marfū', (Nabi bersabda), "Ribāṭ 

(berjaga-jaga di garis perbatasan) sehari semalam 

lebih baik daripada puasa dan shalat malam selama 

satu bulan. Jika ia meninggal dunia maka amalan yang 

pernah ia lakukan masih tetap mengalir (pahalanya), 

rezekinya masih tetap diberikan, dan ia aman dari 

fitnah kubur (pertanyaan Munkar dan Nakir)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

حراسة يوم ويللة يف سبيل اهلل حلماية املسلمني خري 
من صيام شهر وقيام يلله، وإذا مات املجاهد بِق أجر 

ن اجلنة عمله مستمرا ال ينقطع، و كذلك يرزق م
؛ألنه يح عند ربه يف اجلنة، وحتصل هل كرامة بأن ال 
يأتيه امللاكن ليسأاله، وذلك ألنه مات مرابطا يف 

، مع العلم أن الرباط من اجلهاد يف -تعاَل-سبيل اهلل 
سبيل اهلل، ألنه مالزمة أماكن احلدود حلماية 

 .املسلمني من الكفار

** 

Melakukan penjagaan sehari semalam di jalan Allah 

demi melindungi kaum muslimin lebih baik dari puasa 

dan shalat malam selama satu bulan. Jika mujahid ini 

meninggal dunia, maka pahala amalnya akan terus 

mengalir tanpa terputus. Demikian juga ia diberi rezeki 

dari surga karena ia tetap hidup di sisi Tuhannya di 

surga, dan ia memperoleh kemuliaan dengan tidak 

didatangi dua malaikat (Munkar dan Nakir) untuk 

bertanya kepadanya. Hal ini disebabkan karena ia 

meninggal dunia sebagai murabith (penjaga 

perbatasan) di jalan Allah. Perlu diketahui bahwa ribath 

(menjaga wilayah perbatasan) termasuk jihad di jalan 

Allah, karena dia tinggal di perbatasan tersebut demi 

menjaga umat Islam dari ancaman orang kafir. 
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 :فوائد احلديث
 .-تعاَل-فضيلة الرباط واجلهاد يف سبيل اهلل  .1

 .ثواب عمل املرابط ال ينقطع بل يستمر، وكذلك رزقه يأتيه من اجلنة .2

 .إكرام اهلل للمرابط بأن ال يسأل يف قربه عن ربه ودينه ونبيه، وال يأتيه امللاكن من أجل ذلك .3

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه. 1428ي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلوو -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم  -بريوت. -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافِع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة نزهة املتقني -ه. 1418الطبعة األوىل  -اهلالِل، دار ابن اجلوزي
ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل،-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1407الرابعة عرش، 

 .ه1426مني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثي -
   (2752) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

للمسافر  -صىل اهلل عليه وسلم-رخص انلِب 
  ثالثة أيام ويلايلهن، وللمقيم يوًما ويللةً 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- memberi rukhsah kepada musafir 

selama tiga hari tiga malam dan kepada 
orang yang bermukim selama sehari 

semalam 

 :احلديث .696
ريض اهلل -عن أيب بكرة نُفيع بن احلارث اثلقيف 

َص  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انلِب  -عنه أنه رَخَّ
يم يوما ويللة، إذا  ، وللُمقي هنَّ للمَسافر ثالثَة أيَّام ويَلَايلي

ر فَلَبيَس  ن يَمَسَح عليهماتَطهَّ
َ
يه: أ  . ُخفَّ

** 

696. Hadis: 

Dari Abu Bakrah Nufai' bin Al-Hāriṡ Aṡ-Ṡaqafi -

raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bahwa beliau memberi rukhsah 

kepada musafir selama tiga hari tiga malam dan 

kepada orang yang bermukim selama sehari 

semalam." 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

صىل -أن انلِب  -ريض اهلل عنه-جاء عن أيب بكرة 
ص للمسافر( أي: يف املسح ىلع -اهلل عليه وسلم : )رخَّ

، وللُمقي  هنَّ يم يوما ويللة( اْلفني )ثالثَة أيَّام ويَلَايلي
ففيه ديلل ىلع توقيت املسح بثالثة أيام للمسافر، 
ويوم ويللة للمقيم، وقد ورد يف اتلوقيت بذلك 
أحاديث عن أكرث من عرشة من الصحابة.  وإنما زاد 
يف املدة للمسافر؛ ألنه أحق بالرخصة من املقيم؛ 
ملشقة السفر، وتبدأ مدة املسح من املسح بعد احلدث. 

ا تطهر فلبس خفيه( أي: لك من املسافر وقوهل: )إذ
واملقيم إذا تطهر من احلدث األصغر، واْلف نعل من 
أدم يغطي الكعبني، واجلورب لفافة الرجل من أي 
َشء اكن من الشعر، أو الصوف أو الكرباس، أو 
اجلدل خثيناً أو رقيقاً إَل ما فوق الكعب يتخذ للربد. 

خفيه ومعىن هذه اجلملة من احلديث: أن لبس 
حصل بعد تمام الطهارة، فيشرتط أن يلبس اْلفني 
ىلع طهارة، ولو اكن هناك فاصل بني تطهره ولبس 
خفيه. فمن حتققت هل الطهارة فله: )أن يمسح 
عليهما( واملسح إمرار ايلد املبتلة بالعضو؛ فوق 

 .اْلف دون داخله وأسفله ىلع ما ورد

** 

"Beliau memberi rukhsah kepada musafir selama tiga 

hari tiga malam dan kepada orang yang bermukim 

selama sehari semalam jika ia telah bersuci, lalu 

memakai khuf (sepatu dari kulit) untuk mengusapnya 

saja. Dari Abu Bakrah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

"memberi rukhsah kepada musafir" untuk mengusap 

kedua khuf. Sabda beliau, "selama tiga hari tiga malam 

dan kepada orang yang bermukim selama sehari 

semalam." Di sini terdapat suatu dalil adanya batasan 

waktu tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari 

semalam bagi orang yang mukim. Banyak sekali hadis-

hadis tentang pembatasan waktu mengusap khuf yang 

diriwayatkan lebih dari sepuluh sahabat. Perpanjangan 

waktu mengusap bagi musafir ini karena ia lebih berhak 

mendapatkan keringanan itu daripada orang yang 

mukim dengan pertimbangan sulitnya perjalanan. 

Permulaan waktu mengusap adalah setelah hadas. 

Sabda beliau, "Jika ia telah bersuci, lalu memakai 

khuf." Artinya jika masing-masing dari musafir dan 

mukim telah sempurna melakukan wudu. Khuf adalah 

sepatu dari kulit yang menutupi sampai kedua mata 

kaki. Sedangkan kaos kaki adalah pembalut kaki yang 

menutup hingga di atas mata kaki, dari bahan apapun 

baik dari bulu, wol, kain kasar, kulit tebal ataupun tipis 

yang dipakai saat dingin. Makna ungkapan hadis ini 

adalah bahwa orang tersebut memakai kedua khufnya 

setelah berwudu dengan sempurna. Jadi pemakaian 

khuf disyaratkan dalam kondisi suci, meskipun ada 

pemisah antara wudu dan pemakaian khuf. Siapapun 

yang telah berwudu dengan sempurna, maka "dia 

boleh mengusap kedua khufnya," (saat berwudu). 

Mengusap di sini adalah menjalankan tangan yang 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < املسح ىلع اْلفني اتلصنيف:

 .رواه ابن ماجه وادلارقطين راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو بكرة ُنَفيع بن احلارث اثلقيف  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رّخص : الرخصة: التسهيل يف األمور واتليسري •

 .حلدثنيإذا تطهر : املراد: الطهارة من ا •

 :فوائد احلديث
ص" ديلل ىلع أن املسح ىلع اْلفني رخصة ال عزيمة، والرخصة ليست بواجبة، فيكون املسح ىلع اْلفني ليس بواجب .1  .قوهل : "رخَّ

 .مدة مسح املسافر ثالثة أيام ويلايلهن، ومسح املقيم يوم ويللة .2

 .أن يكون املسح بعد طهارة اكملة، ولبس اْلفني بعدها .3

م: هو أن املسافر يف مظنة احلاجة إَل طول املدة ملشقة السفر والربد وتوفري الوقت، خبالف املقيم فهو يف راحة من هذا الفرق بني املسافر واملقي .4
 .لكه

 .-تعاَل-املرخص مبلغ عن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-، وتسهيل ىلع خلقه، وانلِب -تعاَل-املسح ىلع اْلفني وحنوهما رخصة من اهلل  .5

 .صلت الرخصة واتليسري، وهذه يه قاعدة اإلسالم الكربى يف أحاكمه الرشيدةلكما اشتدت احلاجة ح .6

 املراجع:املصادر و

ه.  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد 1390صحيح ابن خزيمة، حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: 
م. سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر 1993ه، 1414لة، بريوت، الطبعة: اثلانية بن حبان بن أمحد بن حبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسا

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 2004ه، 1424ادلارقطين، حتقيق: شعيب االرنؤوط وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل، 
م. 2006ه، 1427زان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفو

َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي م. منحة العالم يف 2003ه، 1423توضيح األحاكم مي
ه. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاِن، نرش: املكتب 1432ه، 1428اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل رشح بلوغ املرام، عبد 

 .م1985اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
   (10659) الرقم املوحد:

basah pada anggota wudu di atas khuf, bukan di dalam 

atau di bawahnya sebagaimana diungkapkan dalam 

hadis. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُرفيَع : بابلناء للمجهول، يُقال: رفع يرفع رفًعا، خالف خفض، والقلم لم يوضع ىلع الصغري، وإنَّما معناه: ال تكليف، فال مؤاخذة •

 .و ما يكتب به، واملراد هنا: القلم اذلي بيد املالئكة الكتبة، واهلل أعلم بكيفيتهالقلم : ه •

 .عن ثالثة : ثالثة أنواع من انلاس •

 .انلائم : املغطى ىلع عقله •

 .حىت حيتلم : حىت يبلغ •

لقة أو آلفة •  .املجنون : فاقد العقل خي

 .يفيق : يرجع إيله عقله •

 :فوائد احلديث
 .أنه ال عقاب ىلع الصِب يف فعل املحذور أو ترك واجب .1

 .أن الصِب ال يقع طالقه؛ ألنه ُرفع عنه القلم .2

 .أن انلائم لو طلق زوجته أثناء نومه لم يقع طالقه .3

 .أن املجنون لو طلق زوجته لم يقع الطالق .4

حىت يستيقظ، رفع القلم عن ثالثة: عن انلائم 
وعن الصِب حىت حيتلم، وعن املجنون حىت 

 يعقل
 

Pena (pencatat amal) akan diangkat dari 
tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur 

sampai dia bangun, dari anak-anak sampai 
dia balig, dan dari orang yang gila sampai 

dia sadar (berakal). 

 :احلديث .697
صىل اهلل عليه -عن انلِب  -نهريض اهلل ع-عن يلع 

قال: "ُرفيَع الَْقلَُم عن ثالثة: عن انلائم حىت  -وسلم
َم، وعن املجنون حىت  َظ، وعن الصِب حىت حَيْتَلي يَْستَيْقي

َل".  َيْعقي

** 

697. Hadis: 

Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-, beliau bersabda, “Pena (pencatat amal) 

akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang 

tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia 

balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar 

(berakal)”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف احلديث ديلل ىلع أنَّ الصغر وانلوم واجلنون من 
أسباب فقد األهلية، واألهلية صالحية الشخص 
للحقوق املرشوعة اليت تثبت هل أو عليه، وىلع هذا 
فهؤالء الصغري واملجنون وانلائم غري ملكفني باألوامر 
وانلوايه، وهذا من رمحة اهلل ولطفه بهم، ويزول عذر 

حتالم أي ابللوغ، وانلائم باالستيقاظ، الصغري باال
 .واملجنون باإلفاقة والويع

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa masa kecil, tidur, dan 

gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya suatu 

validitas (dalam beramal), yaitu validitas seseorang 

akan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Maka atas 

dasar ini, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur 

tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan (dalam 

agama). Ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan 

kasih sayang Allah terhadap mereka. Uzur karena 

masa kecil hilang ketika seorang anak telah sampai 

masa balig, orang yang tidur ketika telah bangun dan 

orang yang gila ketika telah kembali sadar dan berakal. 
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 .أن السكران لو طلق امرأته لم يقع طالقه .5

 .وعة اليت تثبت هل أو عليه؛ فالبد من اعتبارها يف اتلرصفاتاألهلية: يه صالحية الشخص للحقوق املرش .6

فقد اإلنسان األهلية يكون إما بسبب انلوم اذلي أفقده االستيقاظ ألداء واجباته، أو بسبب حداثة السن والصغر اذلي هو معها فاقد  .7
فمن فقد اتلميزي واتلصور الصحيحني، فانتفت عنه لألهلية، أو بسبب اجلنون اذلي اضطربت معه وظائفه العقلية، أو ما يلحق به اكلسكر، 

بعدهل، وحلمه، وكرمه، قد رفع عنه املؤاخذة بما يصدر عنه من تعدٍّ أو تقصري يف  -تبارك وتعاَل-األهلية بسبب من هذه األسباب اثلالثة؛ فإن اهلل 
 .-تعاَل-حق اهلل 

 .أن لك شخص يقع الطالق منه بغري اختيار حقيِق فليس عليه طالق .8

 املراجع:املصادر و

ن بُلُوغ  -م 2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  - يُح األحاَكمي مي توضي
َسة،  بن حجر، دار القبس للنرش بلوغ املرام من أدلة األحاكم، ال -م  2003 - ـه 1423الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اْلامي

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض 
سنن الرتمذي، حتقيق بشار  -بريوت.  -صيدا  سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، -ه 1428 1اجلوزي. ط

 - م 2001 - ـه 1421 ، األوىل:  الطبعة الرسالة مؤسسة:  انلارش. األرنؤوط شعيب حتقيق أمحد، مسند - م 1998 بريوت، –عواد، دار الغرب اإلساليم 
, ماجه ابن سنن -  م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت – اإلساليم املكتب: انلارش. األبلاِن للشيخ السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء

 .احللِب ابلايب عيىس فيصل - العربية الكتب إحياء دار: انلارش, ابلايق عبد فؤاد حممد: حتقيق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن
   (58148) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع اتلصنيف:

 .اِئ وادلاريمرواه أبو داود والرتمذي والنس راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو صفوان ُسَويْدي بن قيس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 !Timbanglah dan lebihkan  حزيْن وأرْجي 

 :احلديث .698
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب َصْفوان ُسَوْيدي بن قيس 

ا من َهَجر، فجاءنا انلِب  يُّ بَزًّ َجلَبُْت أنا َوخَمَْرَمُة الَعبْدي
يَل، وعندي  -صىل اهلل عليه وسلم- اوي فََساَوَمنَا برَسَ

ْجر، فقال انلِب 
َ
ُن باأل  -صىل اهلل عليه وسلم-َوزَّان  يَزي

ح»لَوزَّان: ل ْن وأرْجي  «.زي

** 

698. Hadis: 

Dari Abu Shafwan Suwaid bin Qais-raḍiyallāhu 'anhu-, 

ia berkata, "Aku dan Makhramah Al-'Abdi mengambil 

beberapa pakaian dari Hajar. Lalu Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang kepada kami 

kemudian beliau menawar beberapa celana kepada 

kami. Aku memiliki tukang penimbang yang 

menimbang dengan upah. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda kepada tukang penimbang, 

"Timbanglah dan lebihkan"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يُّ  ريض اهلل -أن صفوان بن ُسَوْيدي َوخَمَْرَمُة الَعبْدي
جاءا بثياب من بدلة يقال هلا هجر.   "فجاءنا  -عنهما
يَل" أي  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب  اوي َفَساَوَمنَا برَسَ

أن يشرتي منهما  -صىل اهلل عليه  وسلم-أراد انلِب 
عر ويف رواية للنساِئ: " رساو يل، ففاصلهما يف السي

فاشرتى منَّا رساويل" ولم يذكر املفاصلة. "وعندي 
ْجر" أي: يوجد يف السوق رجل عنده 

َ
ُن باأل َوزَّان  يَزي

مزيان، وانلاس يزنون عنده ويعطونه أجرة ىلع 
للَوزَّان:  -صىل اهلل عليه وسلم-الوزن. فقال انلِب 
ح" أي: أ ْن وأرْجي  -صىل اهلل عليه وسلم-مر انلِب "زي

فة اليت فيها السلع اليت توزن  الَوزَّان أن يزيد يف الكي
فة وترجح ىلع األخرى، وليس معىن  حبيث تميل الكي
ذلك: أنها تميل مياًل عظيًما، فهذا قد يكون فيه 
رضر ىلع ابلائع، لكن يميل املزيان ميال يسريا، 

غري حبيث يتحقق أن املشرتي قد أخذ حقه من 
نقص، وذكر الوزن يف هذا احلديث ال عالقة هل برشاء 

 .الرساويل، فإن الرساويل ال توزن

** 

Sesungguhnya Shafwan bin Suwaid dan Makhramah 

Al-'Abdi-raḍiyallāhu 'anhu-ma mengambil beberapa 

pakaian dari satu wilayah bernama Hajar. Lalu Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang 

kepada kami seraya menawar beberapa celana 

(dagangan) kami." Yakni, Nabi Muhammad -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- hendak membeli beberapa celana 

dari keduanya. Lantas beliau menawar harga dari 

keduanya. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, 

"Lantas beliau membeli beberapa celana dari kami." Ia 

tidak menyebutkan adanya tawar-menawar. "Aku 

memiliki tukang penimbang yang menimbang dengan 

upah." Yakni, di pasar itu ada seorang lelaki yang 

memiliki timbangan dan orang-orang menimbang 

padanya dan memberinya upah timbangan. "Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

kepada tukang penimbang, "Timbanglah dan lebihkan!" 

Yakni, Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memerintahkan kepada tukang penimbang agar 

menambahkan di piringan yang ada barangnya yang 

ditimbang, sehingga piringan timbangan itu miring dan 

lebih berat dari piringan sebelahnya. Ini tidak berarti 

bahwa piringan itu miring dengan kemiringan yang 

besar. Sebab, terkadang hal ini menimbulkan bahaya 

bagi penjual, tapi timbangan tersebut miring sedikit 

sehingga pembeli merasa yakin bahwa ia telah 

mengambil haknya tanpa ada kekurangan. 
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 :معاين املفردات
 .جلبت : جلبه ساقه من موضع إَل آخر •

 .بزا : الزب : اثلياب، أو متاع ابليت من اثلياب وحنوه •

 .هجر : اسم بدل قريبة من ابلحرين •

 .ملجاذبة بني ابلائع واملشرتي ىلع السلعة وفصل ثمنهاساومنا : من املساومة ويه ا •

 .رسوايل : بلاس يغطي ما بني الرسة والركبة وهل أكمام اكبلنطال وحنوه •

 .وزان يزن باألجر : يأخذ ىلع وزنه أجرة •

 .زن وأرجح : زن قدر اثلمن املتفق عليه وزد شيئا عليه •

 :فوائد احلديث
ر ابل .1  .ائعجواز املفاصلة رشيطة أال يكون يف ذلك ما يَُضجِّ

 .يستحب للمشرتي أن يتسامح مع ابلائع ويزيد هل شيئا ىلع اثلمن املتفق عليه .2

 .يستحب للبائع أن يتنازل عن َشء من اثلمن أو يزيد شيئا يف السلعة بعد الرىض بها .3

 .جواز اختاد الوزان وأخذ األجرة ىلع عمله .4

 .جواز أن يطلب املشرتي من ابلائع أن يرجح يف الَوْزن .5

 .من تسامح وحسن معاملة، وكريم خلق -صىل اهلل عليه وسلم-عليه انلِب  بيان ما اكن .6

 .جواز لبس الرساويل .7

 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. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -اهلالِل، دار ابن اجلوزي انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم

الطبعة  -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة
 - ـه1422بلنان الطبعة: األوىل،  -دار الفكر، بريوت  - بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري مرقاة املفاتيح :يلع -ه 1430األوىل

ْستاِن حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  -م 2002 جي  -سنن الرتمذي  -بريوت  -سليمان بن األشعث السِّ
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب - ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض حممد بن عيىس

أرشف عليه: شعيب  -حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شلِب -السنن الكربى للنساِئ  -م  1975 - ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية،  -احللِب 
 الفضل بن الرمحن عبد بن اهلل عبد( ادلاريم سنن) بـ املعروف ادلاريم مسند - م 2001 ه، 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –الرسالة  األرناءوط مؤسسة

صحيح  - م 2000 - ـه 1412 األوىل،: الطبعة السعودية العربية اململكة واتلوزيع، للنرش املغين دار - ادلاراِن أسد سليم حسني: حتقيق - اتلمييم ادلاريم
 .األبلاِن  دار املكتب اإلساليم -اجلامع الصغري وزياداته 

   (3737) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  زادك اهلل حرصا وال تعد

Dari Al-Hasan, bahwa Abu Bakrah -
raḍiyallāhu 'anhu- datang ketika Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam 
keadaan rukuk, lalu dia rukuk sebelum 
masuk ke dalam saf, kemudian berjalan 

(dalam keadaan rukuk) menuju saf. Setelah 
selesai salat, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bertanya, “Siapakah di antara 

kalian yang rukuk sebelum masuk ke dalam 
saf kemudian dia berjalan menuju saf?” 

Abu Bakrah menjawab, “Saya.,” Lalu Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 
“Semoga Allah menambah semangat 

ketekunan padamu, tetapi jangan kamu 
ulangi!” (Sunan Abu Daud). 

 :احلديث .699
 راكع، عن احلسن، أن أبا بَْكَرة جاء ورسول اهلل

ف فلما َقىَض انلِب  ف ثم َمىَش إَل الصَّ فركع دون الصَّ
أيُّكم اذلي »صالته، قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-

ف؟ ف ثم َمىَش إَل الصَّ فقال أبو « ركع دون الصَّ
زاَدك »: -صىل اهلل عليه وسلم-بَْكَرة: أنا، فقال انلِب 

رَْصا وال َتُعد  «.اهلل حي

** 

699. Hadis: 

Dari Al-Hasan, bahwa Abu Bakrah -raḍiyallāhu 'anhu- 

datang ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

dalam keadaan rukuk, lalu dia rukuk sebelum masuk ke 

dalam saf, lalu berjalan (dalam keadaan rukuk) menuju 

saf. Setelah selesai salat, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bertanya, “Siapakah diantara kalian yang rukuk 

sebelum masuk ke dalam saf kemudian dia berjalan 

menuju saf?” Abu Bakrah menjawab, “Saya.” Lalu Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Semoga Allah 

menambah semangat ketekunan padamu, tetapi 

jangan kamu ulangi”! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -أن أبا بَْكَرة دخل املسجد فوجد انلِب 
كوع، فبَادر  -عليه وسلم وأصحابه يف حال الرُّ

ف ألجل أن يد كوع قبل أن يَصل إَل الصَّ رك بالرُّ
ف وهو راكع، حىت دخل مع  كعة، ثم َمىَش إَل الصَّ الرَّ

ف. فانلِب   -صىل اهلل عليه وسلم-املأمومني يف الصِّ
ف، وأن هناك من جاء مرساع  َشَعر حبركة َخلف الصَّ
ف، بل من خصائصه أنه  وركع قبل أن يصل إَل الصَّ
ا  يرى من خلفه يف الصالة كما يرى من أمامه، فلمَّ

من صالته سأل  -اهلل عليه وسلم صىل-فرغ انلِب 
ف؟  ف ثم َمىَش إَل الصَّ قائال: من اذلي ركع قبل الصَّ
فقال أبو بَْكَرة: أنا يعين: أنا من فعل ما ذكرت يا 

: زادك -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل، فقال انلِب 
دة يف اْلري، والُمَسارعة إيله، وال َتُعد  اهلل رْغبَة وشي

** 

Abu Bakrah masuk ke dalam masjid dan mendapati 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beserta para sahabat 

dalam keadaan rukuk, maka ia pun bersegera 

melakukan rukuk sebelum masuk ke dalam barisan saf 

agar mendapatkan hitungan satu rakaat, lalu berjalan 

menuju barisan saf dalam keadaan rukuk hingga 

bergabung dengan para makmum dalam barisan saf 

tersebut. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merasakan 

adanya suatu gerakan di belakang saf serta 

mengetahui ada seseorang yang datang tergesa-gesa 

kemudian rukuk sebelum ia masuk ke dalam barisan 

saf, bahkan di antara kekhususan (mukjizat) beliau -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah beliau dapat melihat 

makmum yang ada di belakangnya ketika salat 

sebagaimana beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melihat orang yang berada di hadapannya. Ketika Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selesai dari salatnya, 

beliau bertanya, “Siapakah di antara kalian yang rukuk 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد، وأصله عند ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو بكرة ُنَفيع بن احلارث اثلقيف  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رَْصا : معناه: الرَّغبة  • يدة يف اْلري، والُمَسارعة إيلهحي دي  .الشَّ

كوع دون الصف • كعة، والرُّ  .وال َتُعد : أي: إَل الرُسعة، إلدراك الرَّ

 :فوائد احلديث
ف، ثم دخل فيه، أو وقف معه آخر فقد أدرك الَّركعة .1  .أن من أدرك اإلمام راكعاً، فركع دون الصَّ

ف؛ لقوهل: )وال َتُعد( .2  .انلَّيه عن ادلخول يف الصالة قبل الوصول إَل الصَّ

كينة والَوقَار -صىل اهلل عليه وسلم-نيه انلَِّب  .3  .أبا بَكرة عن اإلرساع إَل الصالة؛ ألنَّه ُمناف للسَّ

لُّ بها؛ لقوهل: )ثم  .4 ري يف الصالة ملصلحتها ال يََض الصالة، وال خُيي ف(أنَّ الَميْش اليَسي  .َمىَش إَل الصَّ

كوع مع اإليمام؛ فانلِب  .5 أجاز هل ركعته، ولو اكنت غري جمزئة ألمره بإاعدتها، وقد حَك  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ الركعة تُدرك بإدراك الرُّ
 .-رمحه اهلل تعاَل-اإلمجاع ىلع ذلك شيخ اإليسالم ابن تيمية 

ف، وهذا .6 لم يستمر يف مجيع صالته منفردا،  -ريض اهلل عنه-االستدالل فيه نظر؛ ألن أبا بَْكَرة  استدل به ىلع جواز صالة املنفرد خلف الصَّ
كوع، وىلع هذا ال يتم االستدالل بهذا احلديث ىلع جواز ا لصالة منفردا بل َكربَّ منفردا، ثم ركع ثم دخل يف الصف قبل أن يرفع اإلمام رأسه من الرُّ

 .خلف الصف

 .ن أدرك اإلمام راكعاسقوط قراءة الفاحتة يف حق م .7

هل، وتأييد أنَّ ما فعله هو من دوايع  -صىل اهلل  عليه وسلم-وحرصه ىلع إدراك صالة اجلماعة وُداَعء انلِب  -ريض اهلل عنه-فضيلة أيب بَْكَرة  .8
 .احلرص ىلع العبادة، وطاعة اهلل

 .بل علَّمه ما جيهله برفق -هلل عنهريض ا-؛ حيث لم يُعنف أبا بََكَرة  -صىل اهلل عليه وسلم-ُحسن ُخلق انلِب  .9

 .-ريض اهلل عنه-مع أيب بَكرة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن من ارتكب حمظورا جاهال فإنه ال إثم عليه، لكن يُعلَّم كما فعل انلِب  .10

اع يف امل كوع قبل إَل اإلرْسَ يش إلدراك الركعة وال الرُّ
كينة والَوقار، وقد  اع ُمناف للسَّ الصف؛ ألن اإلرْسَ

: )ال صالة ملنفرد خلف -صىل اهلل عليه وسلم-قال 
ف(، وفعل أيب بكرة لم يدخل فيه ألنه انفراد  الصَّ
بعمل يسري، كمن ركع وحده ثم أدرك آخر وصف معه 

 .)وال تعد(يف حال الركوع، لكنه ال يرشع لقوهل: 

sebelum masuk ke dalam saf, kemudian dia berjalan 

menuju saf?” Abu Bakrah menjawab, “Saya.” 

Maksudnya: saya yang berbuat seperti apa yang 

engkau sebutkan wahai Rasulullah. Lalu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Semoga Allah 

menambahkan padamu motivasi, ketekunan, dan sifat 

tangkas dalam melakukan kebaikan, dan janganlah 

mengulangi sikap tergesa-gesa dalam berjalan untuk 

mendapatkan hitungan satu rakaat serta jangan rukuk 

sebelum masuk ke dalam barisan saf,”; karena 

ketergesa-gesaan itu menjadi faktor penghilang rasa 

ketenangan dan kekhidmatan. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda, “Tidak ada salat bagi orang yang 

salat sendirian di belakang saf”. Adapun perbuatan Abu 

Bakrah, maka tidak termasuk ke dalam kategori salat 

sendirian di belakang saf tersebut, karena itu hanya 

berupa perbuatan menyendiri yang sedikit, seperti 

orang yang rukuk sendiri (di belakang saf) lalu berjalan 

dalam kondisi rukuk tersebut untuk bergabung dengan 

saf orang lain, namun tentunya hal ini tidak 

disyariatkan, sebagaimana sabda beliau -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-, “Dan jangan kamu ulangi!” 
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 .تم قائمااملستحب ادلخول يف الصالة مع اإليمام ىلع أية حال وجده عليها، سواء اكن راكعا أو ساجدا، وال ينتظره حىت يست .11

كوت عليه، والقاعدة عند الفقهاء : "ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة .12  ."الُمبادرة يف إنكار املنكر وعدم السُّ

 املراجع:املصادر و

ْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  مسند  جي اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
ه. صحيح ابلخاري، تأيلف: 1421أيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، ت

ن إسماعيل ه. سبل السالم، تأيلف: حممد ب1422حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
ه. 1422وىل، الصنعاِن، انلارش: دار احلديث.   مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األ

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكرّ  َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه 1423مة الطبعة: اْلامي
مد م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حم 2003

م إرساء بنت عرفة
ُ
 .رمضان، وأ

   (11302) الرقم املوحد:
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  تكها بما معك من القرآنزوج

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- didatangi oleh seorang wanita 

seraya berkata, “Aku datang untuk 
menghibahkan (menyerahkan) diriku 

(untuk dinikahi) olehmu.” Wanita itu pun 
berdiri agak lama, kemudian seorang 
sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, 

sekiranya engkau tidak ingin menikahinya 
maka nikahkanlah aku dengannya.” Lalu 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bertanya, “Apakah kamu memiliki sesuatu 
yang bisa dijadikan sebagai mahar?”. 

Sahabat tersebut menjawab, “Aku tidak 
memiliki apa-apa selain sehelai sarungku 

ini.” Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- lalu bersabda, “Jika kamu berikan 
sarungmu ini kepadanya, maka kamu tidak 
akan memakai sarung lagi. Carilah sesuatu 
yang lain (untuk mahar)!" Dia menjawab, 
“Saya tidak memiliki apa-apa.” Rasulullah 

bersabda, “Carilah sesuatu meskipun 
cincin dari besi.” Sahabat itu pun mencari-
cari lagi namun tetap tidak mendapatkan 

sesuatu apa pun. Akhirnya Rasulullah 
bertanya, “Apakah kamu memiliki sesuatu 

(hafalan) dari Alquran?” Ia menjawab, 
“Iya.” Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Aku nikahkan kamu 
dengan perempuan itu dengan mahar 

sesuatu (hafalan) dari Alquran yang kamu 
miliki". 

 :احلديث .700
أن  -ريض اهلل عنهما-عن سهل بن سعد الساعدي 

ته امرأة جاء -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
فقالت: إِن وََهبُْت نفِّس لك: فقامت طويال، فقال 
رجل: يا رسول اهلل، َزوِّْجنييَها، إن لم يكن لك بها 
ُقَها؟ فقال: ما  حاجة. فقال: هل عندك من َشء تُْصدي

صىل اهلل -عندي إال إيَزاريي هذا. فقال رسول اهلل 
ْعَطيَْتَها جلست وال إيزَ -عليه وسلم

َ
اَر : إيَزارَُك إن أ

ْس ولو  ْس شيئا قال: ما أجد. قال: اتْلَمي لك، فاتْلَمي
يٍد. فاتْلََمَس فلم جيد شيئا. فقال رسول  َخاَتًما من َحدي

هل معك َشء من  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
صىل اهلل عليه -القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول اهلل 

 «.: َزوَّْجتَُكَها بما معك من القرآن-وسلم

** 

700. Hadis: 

Dari Sahl bin Sa'ad As-Sā'idī -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

didatangi oleh seorang wanita seraya berkata, “Aku 

datang untuk menghibahkan (menyerahkan) diriku 

(untuk dinikahi) olehmu.” Wanita itu pun berdiri agak 

lama, kemudian seorang sahabat berkata, “Wahai 

Rasulullah, sekiranya engkau tidak ingin menikahinya 

maka nikahkanlah aku dengannya.” Lalu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya, “Apakah kamu 

memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar?”. 

Sahabat tersebut menjawab, “Aku tidak memiliki apa-

apa selain sehelai sarungku ini.” Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lalu bersabda, “Jika kamu berikan 

sarungmu ini kepadanya, maka kamu tidak akan 

memakai sarung lagi. Carilah sesuatu yang lain (untuk 

mahar)!" Dia menjawab, “Saya tidak memiliki apa-apa.” 

Rasulullah bersabda, “Carilah sesuatu meskipun cincin 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < الصداق اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

dari besi.” Sahabat itu pun mencari-cari lagi namun 

tetap tidak mendapatkan sesuatu apa pun. Akhirnya 

Rasulullah bertanya, “Apakah kamu memiliki sesuatu 

(hafalan) dari Alquran?” Ia menjawab, “Iya.” Lalu 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Aku 

nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan mahar 

sesuatu (hafalan) dari Alquran yang kamu miliki". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بأحاكم ليست  -صىل اهلل عليه وسلم-ُخص انلِب 
لغريه. منها: تزوجه من تهب نفسها هل بغري صداق، 
فجاءت امرأة واهبة هل نفسها، لعلها تكون إحدى 
نسائه. فنظر إيلها فلم تقع يف نفسه، ولكنه لْم يردها، 
ئلال خيجلها، فأعرض عنها، فجلست، فقال رجل: يا 

َزوْجنيَها إن لم يكن لك بها حاجة. وبما  رسول اهلل،
أن الصداق الزم يف انلاكح، قال هل: هل عندك من 
َشء تصدقها؟. فقال: ما عندي إال إزاري. وإذا 
أصدقها إزاره يبىق عريانا ال إزار هل، فذللك قال هل: 
"اتلمس، ولو خاتَماً من حديد". فلما لم يكن عنده 

؟" قال: نعم. قال َشء قال: "هل معك َشء من القرآن
: زوجتكها بما معك من -صىل اهلل عليه وسلم-

 .القرآن، تعلمها إياه، فيكون صداقها

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memiliki berbagai 

kekhususan hukum yang tidak dimiliki oleh selainnya, 

diantaranya adalah pernikahannya dengan wanita 

yang menyerahkan dirinya (meminta untuk dinikahi 

olehnya) tanpa mahar. Pada suatu ketika datang 

seorang wanita kepada beliau untuk menyerahkan 

dirinya dengan berharap menjadi salah seorang dari 

istri-istri beliau. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

melihatnya, lantas beliau tidak memiliki hasrat untuk 

menikahinya, namun beliau tidak menolaknya agar 

tidak membuat wanita tersebut malu. Beliau pun 

berpaling darinya, lalu wanita itu pun duduk. Kemudian 

seorang sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, 

sekiranya engkau tidak ingin menikahinya, maka 

nikahkanlah aku dengannya.” Karena mahar adalah 

sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, 

Nabi pun bertanya kepadanya, “Apakah kamu memiliki 

sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar?” Sahabat 

tersebut menjawab, “Aku tidak memiliki apa-apa selain 

sehelai sarungku ini.” Jika dia berikan sarungnya 

sebagai mahar maka dia tidak memiliki pakaian lagi. 

Oleh karena itu beliau berkata kepadanya, “Carilah 

sesuatu (yang bisa dijadikan mahar) walau berupa 

cincin besi.” Ketika sahabat tersebut tidak memiliki 

sesuatu apa pun, akhirnya Rasulullah bertanya, 

“Apakah kamu memiliki sesuatu (hafalan) dari 

Alquran?” Ia menjawab, “Iya.” Lalu Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Aku nikahkan 

kamu dengan perempuan itu dengan mahar sesuatu 

(hafalan) dari Alquran yang kamu miliki, kamu 

mengajarinya Alquran dan itu telah menjadi mahar 

untuknya." 
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 :معاين املفردات
 .وهبت نفِّس لك : أعطيتك أمر نفِّس ألن رقبة احلر ال تملك •

 .طويال : قياما طويال •

 .ب حييط بانلصف األسفل من ابلدنجلست و ال إزار لك : بقيت وليس عندك إزار فتنكشف عورتك، واإلزار ثو •

 .فاتلمس : فاطلب •

 .ولو خاتما من حديد : ولو اكن اذلي جتده خاتما من حديد فأصدقها إياه •

 .زوجتكها بما معك من القرآن" : يف رواية ابليهِق يف "املعرفة": "انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن"، ويه مبينة •

 .الصداق : مهر الزوجة •

 :فوائد احلديث
 .املرأة نفسها، أو الرجل ابنته، ىلع رجل من أهل اْلري والصالحجواز عرض  .1

بقوهل: "انظر إيلها، فهو  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز نظر من هل رغبة يف الزواج إَل املرأة اليت يريد الزواج منها، واحلكمة يف ذلك، ما أشار إيله  .2
نهم: املتجاوزون حدود اهلل تعاَل، برتكها مع خطيبها يف املسارح واملتزنهات بني َطَريَفْ نقيض.فم -اآلن-أحرى أن يؤدم بينكما".واملسلمون 

 . قََواماً {واْللوات.ومنهم: املقرصون اذلين يمنعون رؤييتها ممن يريد الزواج. وسلوك السبيل الوسط هو احلق كما قال تعاَل: } َواَكن بنَْيَ ذليَك 

 .قربائهاوالية اإلمام ىلع املرأة اليت ليس هلا ويل من أ .3

 .أنه البد من الصداق يف انلاكح، ألنه أحد العوضني .4

جيوز أن يكون الصداق يسريا جدا للعجز لقوهل: "ولو خاتما من حديد"، ىلع أنه يستحب ختفيفه للغين والفقري؛ ملا يف ذلك من املصالح  .5
 .الكثرية

وىل ذكر الصداق يف العقد يلكون، أقطع للزناع، فإن لم يذكر، صح العق .6
َ
 .د، ورجع إَل مهر املثلاأل

 .أن خطبة العقد ال جتب، حيث لم تذكر يف هذا احلديث .7

 .أنه يصح أن يكون الصداق منفعة، كتعليم قرآن، أو فقه، أو أدب، أو صنعة، أو غري ذلك من املنافع .8

 ."َهاأن انلاكح ينعقد بكل لفظ دال عليه.وادليلل ىلع ذلك، ألفاظ احلديث، فقد ورد بلفظ "زوجتكها" وبلفظ "َملَّْكتَُكَها" وبلفظ "أمَكناكَ  .9

 .، إذ لم يردها حني لم يرغب فيها، بل سكت حىت طلبها منه بعض أصحابه-صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلقه ولطفه  .10

صىل اهلل عليه -جواز لبس خاتم احلديد، ألنه ال يلزم من جواز االختاذ جواز اللبس، وقد جاء رجل إَل انلِب  ال داللة حبديث الكتاب ىلع .11
 .وعليه خاتم من حديد، فقال: ماِل أرى عليك حلية أهل انلار؟ فطرحه، وقد أخرج هذا احلديث أصحاب السنن -وسلم

 .املراوضة يف الصداق وخطبة املرء نلفسه .12

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10ح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رش
ه. اإلملام برشح عمدة 1412، 2ه. خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك ، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، مؤسسة عبد 1ه  اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاِن، ط1381، دار الفكر، دمشق، 1اعيل األنصاري، طاألحاكم إلسم
، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: 1ه. صحيح ابلخاري، ط1434العزيز بن باز اْلريية، 

 .ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت1422عبد ابلايق(،  حممد فؤاد
   (6045) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلَُهيني  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يكفيكم اهلل : أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم األعداء •

 .فال يقعد وال يضعف فال يعجز : •

 .يلهو بسهمه : أن يشغل وقت فراغه بالريم بها تمرنا •

 :فوائد احلديث
يم واتلَّمرن عليه، ولو يف غري وقت احلاجة إيله .1  .انلَّدب إَل الرَّ

، وي ْكفييُكُم اهلل، فال  ر ُضون 
 
ُتْفت ُح عليكم أ س 

ْسُهميه
 
يأ ُدُكم أن ي لُْهو  ب ْز أح    ي ْعجي

Akan dibukakan/ditaklukkan untuk kalian 
banyak (belahan) bumi dan Allah akan 
mencukupkan kalian, maka janganlah 

salah seorang dari kalian merasa lemah 
memainkan anak-anak panahnya 

(memanah). 

 :احلديث .701
قال: سمعت  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر 

تَُح َسُتفْ »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ْز  رَُضوَن، ويكفيكم اهلل، فال َيْعجي

َ
عليكم أ

ه ْسُهمي
َ
 «.أحدكم أن يَلُْهَو بيأ

** 

701. Hadis: 

Uqbah bin Amir Radhiyallahu 'Anhu berkata, Aku 

mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Akan dibukakan/ditaklukkan untuk kalian 

banyak (belahan) bumi dan Allah akan mencukupkan 

kalian, maka janganlah salah seorang dari kalian 

merasa lemah memainkan anak-anak panahnya 

(memanah)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أصحابه بأنه  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انلِب 
يهم ابلالد من غري اقتتال، فعليهم أن ال َستُفتح عل

يم بالسهام، فإن ذلك من أوىل ما  زوا عن َتَعلُّم الرَّ يعجي
؛ ألن -ما لم يَُضيَّع به حًقا واجبًا-يَلهو به املسلمون، 

ذلك مما يُعينهم ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل، وذلك من 
أفضل املقاصد وأسىم الغايات. وإنما اكن اتلعبري 

ن انلُّفوس جَمْبُولة ىلع ُحبِّه فعرب به، وإال فإن باللهو؛ أل
املقصود األعظم من تعلمه، هو: اإلعداد يف سبيل اهلل 

 .، ال جمرد اللعب به-تعاَل-

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

memberitahu para sahabatnya bahwa berbagai negri 

akan ditaklukkan oleh mereka tanpa peperangan. 

Karena itu, hendaknya mereka tidak boleh merasa 

lemah (malas -edit) untuk belajar memanah dengan 

anak panah. Sesungguhnya memanah adalah 

permainan paling utama yang dimainkan oleh kaum 

muslimin, selama hal itu tidak menyia-nyiakan hak dan 

kewajiban. Sebab, sesuatu yang dapat membantu 

mereka dalam berjihad di jalan Allah adalah sasaran 

paling utama dan tujuan paling luhur. Adanya 

pengungkapan dengan kata permainan karena jiwa-

jiwa itu diciptakan suka kepada permainan. Oleh 

karena itu, belajar memanah diungkapkan dengan kata 

bermain. Kalau tidak, maka tujuan paling besar dari 

belajar memanah adalah persiapan untuk berjihad di 

jalan Allah Ta'ala, bukan sekedar bermain-main 

dengannya. 
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 .دعوة اإلسالم إَل اإلعداد، واالستعداد، حىت يف أوقات السلم؛ حتسبا للك طارئ .2

 .بما سيفتح ىلع أمته من ابلالد -صىل اهلل عليه وسلم-من دالئل انلبوة إخبار الرسول  .3

 .اجلهاد من أسباب كفاية انلاس يف معاشهم، وسعة أرزاقهم؛ ألن رزق هذه األمة حتت رماحها،  وليس يف ختلفها وتثقلها إَل األرض .4

 املراجع:املصادر و

سليم بن عيد اهلالِل، انلارش: دار  ه.   بهجة انلاظرين، تأيلف:1397نزهة املتقني، تأيلف: مجع  من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
م.         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار 1997 - ـه1418ابن اجلوزي، سنة النرش:  

ه.   1428د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، : حتقيق انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –إحياء الرتاث العريب 
ه.     اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة 

ه. رشح الطيِب ىلع مشاكة املصابيح، 1432لسالم، الطبعة األوىل، إسماعيل الصنعاِن، حتقيق: د. حممد إسحاق حممد إبراهيم، انلارش: مكتبة دار ا
الطبعة  -الرياض-تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطيِب، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز، مكة املكرمة 

 .م1997 - ـه1417األوىل، 
   (3720) الرقم املوحد:
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  حد الزنا الفقه وأصوهل < احلدود < اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 ُّ ةي إذ ا  -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئيل  انلَِّبي م 
 
ني األ

ع 
نْ  ل ْم َُتْص  ن ْت و    ز 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya 
mengenai budak wanita bila berzina 

sedangkan dia belum menikah. 

 :احلديث .702
 ِّ ٍ اجْلَُهيني ريض اهلل -عن أيب ُهَريْرة وَزيُْد ْبُن َخادلي

ُّ  -عنهما َعني  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه ُسئيَل انلَِّبي
َمةي إَذا َزنَْت َولَْم حُتَْصْن؟ َقاَل: 

َ
وَها، »األ ُ إْن َزنَْت فَاْجدلي

وَها، ُثمَّ  ُ وَها، ُثمَّ إْن َزنَْت فَاْجدلي ُ ُثمَّ إْن َزنَْت َفاْجدلي
ريٍ  هاٍب: «.  بييُعوَها َولَْو بيَضفي دري،»قاَل ابُن شي

َ
َبْعَد  وال أ

َ
أ

ابيعةي  وي الرَّ
َ
َةي أ  «.اثلَّاثلي

** 

702. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dan Zaid bin 

Khālid al-Juhani -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasannya Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya mengenai budak 

wanita bila berzina sedangkan dia belum menikah?" 

Beliau menjawab, "Jika dia berzina maka cambuklah! 

Lalu jika dia berzina lagi maka cambuklah! Kemudian 

apabila berzina lagi maka cambuklah! Setelah itu 

juallah meskipun dengan (harga) seutas tali!" Ibnu 

Syihāb berkata, "Aku tidak tahu, apakah setelah tiga 

atau empat kali". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

َمةي إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئيَل انلِبُّ 
َ
َعْن َحدِّ األ

َصىلَّ اهلُل -َزنَْت ولَم حُتَْصْن، أي لَم تزتوج، فأْخرَبَ 
ها نيْصُف ما ىلع -ليه وسلمع ، وَجدْلُ نَّ َعلَيْها اجْلدَْلَ

َ
: أ

ة؛ لقوهل تعاَل:  ، فَيُكون مخسني َجدْلَ َن احلَدِّ ة مي احلُرَّ
نَّ نيْصُف َما ىلَعَ  َشٍة َفَعلَيْهي تنَْيَ بيَفاحي

َ
إيْن أ

نَّ فَ ْحصي
ُ
إيَذا أ

)فَ
(. ُثمَّ إذا َزنَْت ثانيًة،  َن الَْعَذابي جُتْدَلُ الُْمْحَصنَاتي مي

َشة. فإذا  ع َعني الَفاحي مخسني جدلًة أيْضاً لََعلََها تَْرتَدي
-َزنَت اثلاثلة ولم يَْرَدْعها احلَدُّ ولم َتتُْب إَل اهللي 

وها احلدَّ  -تعاَل ُ ينئٍذ فاْجدلي يحة حي وخَتَْش الَفضي
يص؛ ألنَّه ال  وبييُْعوها، ولو بأقلِّ َثَمن وهو احلبل الرَّخي

ا، وليس يف اْستقاَمتها رجاء  قريب َخرْي يف بقائيه
اَلَّ تكون َسبََب رشٍّ يف  وُبْعُدها أْوىَل من ُقْربيها؛ ئلي

 .ابليت اذلي تُقيُم فيه

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya mengenai 

hukuman bagi seorang budak wanita jika berzina dan 

tidak menjaga kehormatan dirinya, yakni belum 

menikah. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memberitahukan bahwa dia harus dicambuk. 

Cambukannya setengah jumlah hukuman seorang 

perempuan merdeka yaitu lima puluh kali cambukan, 

berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Apabila mereka 

telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan 

perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka 

setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan 

merdeka (yang bersuami)." Lalu jika dia berzina lagi 

untuk kedua kalinya maka ia dicambuk lagi sebanyak 

lima puluh kali dengan harapan dia menjadi jera dari 

perbuatan keji ini. Jika dia berzina untuk ketiga kalinya 

dan tidak jera dengan hukuman dan tidak bertaubat 

kepada Allah -Ta'ālā- serta tidak takut cela, maka pada 

saat itu cambuklah ia sebagai hukuman dan juallah dia, 

meskipun hanya dengan harga sangat murah, yaitu 

(seharga) tali yang murah. Sebab, tidak ada kebaikan 

untuk menahan budak wanita itu, dan tidak ada 

harapan yang dekat untuk berubah menjadi baik, serta 

jauhnya budak wanita itu lebih utama dari dekatnya, 

agar tidak menjadi sebab keburukan di rumah yang 

ditempatinya. 
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 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َولَْم حُتَْصْن : بالزَتْوييج •

وَها : ارضبوها نصف ما ىلع احلرائر من احلد • ُ  .فَاْجدلي

رْيُ احلَبُْل  • رٍي : الَضفي  .بيَضفي

 :فوائد احلديث
َمةي إذا زنَت ولم حُتْصن أن جتدل مخسني جدلة، وال رجم عليها، وهو نصُف ما ىلع ا .1

َ
ة غري املحصنةحدُّ األ  .حلُرَّ

نا وأقيم عليها احلد ولم يَْرَدْعها اجلدُل فإنها تباع ولو بأرَْخصي َثَمٍن، ألنَّه ال َخري يف بَقائي  .2 َر منها الزِّ ها، وقد يكون املاكن اجلديد سببًا أنه إيذا تكرَّ
 .يف إصالحها

يق، فإذا لم َيْعلَم به املشرتي فلَه .3 قي نا َعيْب  يف الرَّ  .اْلييَاُر يف رَدِّه أنَّ الزِّ

ا يف القتْل والَقْطع، فإقاَمتُه إَل اإلمام .4 يِّد إقامُة احلدِّ يف اجلدَْلي َخاَصة ىلع رقيقه، أمَّ نَّ للسَّ
َ
 .أ

 املراجع:املصادر و

مسلم،  ه. صحيح1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

د صبيح حسن حالق، ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حمم1392مطبعة السعادة، الطبعة اثلانية، -إسماعيل األنصاري 
 .ه1426 -مكتبة الصحابة، الشارقة،  الطبعة العارشة

   (2968) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .القنوت : القيام •

 :فوائد احلديث
أن تطويل القيام يف الصالة أفضل من تطويل الركوع والسجود، ىلع قول، وقيل طول السجود؛ ألن أقرب ما يكون العبد من ربه يف حال  .1

 .السجود

 املراجع:املصادر و

نزهة املتقني  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك،  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -تباحلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الك
 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة

   (3569) الرقم املوحد:

: أي -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئيل رسول اهلل 
  الصالة أفضل؟ قال: ُطول الُقُنوتي 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
pernah ditanya, "Shalat apa yang paling 
utama?" Beliau menjawab, "Shalat yang 

berdirinya lama". 

 :احلديث .703
-قال: ُسئيل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وعن جابر 

ُطول »أي الصالة أفضل؟ قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
 «.الُقنُوتي 

** 

703. Hadis: 

Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, dia berkata, "Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Shalat 

apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Shalat 

yang berdirinya lama". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

سأل الصحابة رضوان اهلل عليهم انلِب صىل اهلل 
؟ وهذا السؤال من عليه وسلم: أي الصالة أفضل

حرصهم ىلع إصابة أكرث قدر من احلسنات، واملراد 
به: أي أنواع الصلوات أفضل؟ أو: أي أعمال الصالة 
أفضل؟ القيام أم الركوع أم السجود؟ فأخرب صىل اهلل 

 .عليه وسلم أنه طول القيام فيها

** 

Para sahabat Radhiyallahu 'Anhum pernah bertanya 

kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, "shalat yang 

bagaimanakah yang paling utama?" Soal ini 

menunjukkan semangat mereka untuk meraih banyak 

pahala. Maksudnya: shalat yang bagaimanakah 

modelnya paling afdhal? Berdiri, ruku' atau sujudnya? 

Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengabarkan 

bahwa shalat yang berdirinya lama. 
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وهو ىلع  -وسلم صىل اهلل عليه-سأل رجل انلِب 
املنرب، ما ترى يف صالة الليل؟ قال: مثىن مثىن، 
فإذا خيش الصبح صىل واحدة، فأوترت هل ما 

 صىل

 

Seseorang bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- saat beliau berada di atas 

mimbar, “Bagaimanakah menurutmu 
tentang cara salat malam?” Beliau 

menjawab, “Dua rakaat dua rakaat, apabila 
dikhawatirkan masuk subuh, maka 

hendaknya ia salat satu rakaat sebagai 
penutup bagi salatnya". 

 :احلديث .704
قال: َسأل رَُجل انلِب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

نرَْب، ما تَرى يف  -صىلَّ اهلل عليه وسلم- وهو ىلع المي
بح » : صالة الليل؟ قال َمثىَْن َمثىَْن، فإذا َخيْشَ الصُّ

ْوتَرت هل ما صىلَّ 
َ
َدة، فأ وإنَّه اكن يقول: « صىلَّ واحي

 َّ ر َصاَلتيُكْم وتَْرا، فإنَّ انلِبي صىلَّ اهلل -اْجَعلُوا آخي
أَمر بيه. ويف رواية: فقيل البن عمر: ما  -عليه وسلَّم

 «.أن تَُسلِّم يف لك ركعتني»َمثىَْن َمثىَْن؟ قال: 

** 

704. Hadis: 

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata, 

“Seseorang bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- saat beliau berada di atas mimbar, 

“Bagaimanakah menurutmu tentang cara salat 

malam?” Beliau menjawab, “Dua rakaat dua rakaat, 

apabila dikhawatirkan masuk subuh, maka hendaknya 

ia salat satu rakaat sebagai penutup bagi salatnya.” 

Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- berkata, “Jadikanlah 

witir sebagai akhir salat kalian, karena Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memerintahkan hal yang demikian.” 

Dalam sebuah riwayat disebutkan, Lalu dikatakan 

kepada Ibnu Umar, “Apakah dua rakaat dua rakaat 

itu?” Dia menjawab, “Engkau salam pada setiap selesai 

dua rakaat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -انلِب معىن احلديث: "َسأل رَُجل 
نرَْب، ما تَرى يف صالة الليل". أي:  -وسلم وهو ىلع المي

يع اذلي علَّمك اهلل إياه، عن عدد  ما احلكم الرشَّ
ركعات صالة الليل، والفصل فيها، أو الوَصل.  ويف 
رواية يف الصحيحني: )كيف صالة الليل(. قال: 

كرار: "َمثىَْن َمثىَْن". أي: اثنني اثنني، وفائدة اتلَّ 
الُمبالغة يف اتلأكيد. ومعناه: أن املرشوع يف صالة 

-الليل أن يُسلِّم من لك ركعتني، كما فرسه ابن عمر 
؛ لكن يُستثىن من ذلك صالة الوتر، -ريض اهلل عنه

فلو أوتر بسبع أو مخس أو ثالث، فله رسدها ثم يسلم 
بح صىلَّ واحدة". َ الصُّ  يف الركعة األخرية.   "فإذا َخيشي
أي: خاف طلوع الفجر بادر بركعة واحدة، أي صىل 
". واملعىن: أن  ْوتَرت هل ما صىلَّ

َ
ركعة بتشهد وسالم. "فأ

فع تَُصريِّ صالته وتًرا.   "وإنه  الركعة اليت أضيفت للشَّ
اكن يقول". أي: أن راوي احلديث، وهو نافع: أخرب أن 

** 

Makna hadis: “Seseorang bertanya kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau berada di atas 

mimbar, “Bagaimanakah menurut anda tentang cara 

salat malam?” Yakni apa hukum syar'i yang telah Allah 

ajarkan kepada engkau tentang bilangan rakaat salat 

malam dan apakah diputus atau disambung (antara 

rakaat-rakaatnya)? Pada suatu riwayat dalam Kitab 

Ṣaḥīḥain disebutkan, “Bagaimanakah cara salat malam 

itu?” Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab, 

“Dua rakaat dua rakaat.” Yakni dilakukan dengan cara 

dua rakaat dua rakaat. Maksud dari pengulangan 

tersebut adalah sebagai bentuk penekanan, dan 

maknanya adalah bahwa yang disyariatkan dalam salat 

malam adalah salam pada setiap selesai dua rakaat, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Umar -

raḍiyallāhu 'anhu-. Akan tetapi dikecualikan darinya 

salat witir meskipun ia mengerjakan salat witir 

sebanyak tujuh, lima atau tiga rakaat, ia boleh 

mengerjakannya secara langsung (tanpa bersalam), 

lalu bersalam pada rakaat terakhir saja. "Apabila 

dikhawatirkan masuk subuh, maka hendaknya ia salat 

satu rakaat.” Yakni bila khawatir akan dekatnya terbit 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
كعة الُمفردة، أو الَعدد املقطوع ىلع فَرد • ْوتَرت : الوتر: يُراد به الرَّ

َ
 .أ

 .خيشي : يه اْلوف املقرون بالعلم •

 .تتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليمبأقوال وأفعال معلومة، مف -تعاَل-صالتكم : الصالة: اتلعبد هلل  •

 :فوائد احلديث
 .فيه حرص ذلك الصحايب ىلع أخذ العلم .1

ائل ىلع َمشهد من انلاس؛ تلعميم الفائدة .2  .فيه إجابة السَّ

تر .3  .فيه أن األصل يف صالة الليل أن يسلِّم من لك ركعتني، يف غري الوي

 .فيه أن صالة الليل غري ُمقيدة بَعدد؛ إلطالق اللفظ .4

اكن يقول:  "اْجَعلوا آخر  -ريض اهلل عنه-ابن عمر 
تيُكْم وتَْرا". ويف رواية مسلم: "اجعلوا آخر َصالَ 

صالتكم بالليل وترا". واملعىن: اجعلوا آخر 
ريض اهلل -تهجدكم بالليل وترا.  ثم بنَيَّ ابن عمر 

أن قوهل: "اجعلوا آخر صالتكم وترا" أنه من  -عنه
؛ لقوهل: -ريض اهلل عنه-قَبيل املرفوع ال اجتهاد منه 

أَمر به". أي: أَمر؛  -يه وسلمصىل اهلل عل-"فإن انلِب 
بأن جنعل صالة الوتر ختاما لصالة الليل، كما أن 
صالة الَمغرب ويتر صالة انلهار وختامها؛ فكذلك 
تر بالنسبة  لقيام الليل. ويف رواية: فقيل  صالة الوي

صىل -البن عمر: ما َمثىَْن َمثىَْن؟". أي: ما معىن قوهل 
؟". فبَنيَّ ابن عمر ُمراد : "َمثىَْن َمثىَْن -اهلل عليه وسلم

: بقوهل: "أن تَُسلِّم يف لك -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
ركعتني". يعين: تصيلِّ ركعتني، ثم تسلِّم، ثم تصيلِّ 

 .ركعتني، ثم تسلِّم... من غري زيادة عليهما

fajar maka segeralah salat satu rakaat, yakni salat satu 

rakaat dengan tasyahud dan salam. "Sebagai penutup 

bagi salat sebelumnya" maknanya adalah bahwa 

rakaat yang ditambahkan ke salat yang genap 

menjadikannya sebagai witir. "Ibnu Umar -raḍiyallāhu 

'anhumā- dahulu berkata," yakni perawi hadis yaitu 

Nāfi` memberitahukan bahwa Ibnu Umar -raḍiyallāhu 

'anhumā- berkata, “Jadikanlah witir sebagai akhir salat 

kalian!" Dalam riwayat lain disebutkan, “Jadikanlah witir 

sebagai akhir salat malam kalian!" Maknanya adalah 

jadikanlah salat witir sebagai akhir dari salat tahajud 

kalian pada malam hari. Kemudian Ibnu Umar -

raḍiyallāhu 'anhumā- menjelaskan bahwa 

perkataannya, “Jadikanlah witir sebagai akhir salat 

kalian!" adalah memiliki hukum marfū' (bersumber dari 

Nabi), bukan sekedar hasil ijtihad dirinya sendiri, 

berdasarkan perkataannya, "Karena Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- memerintahkan hal yang demikian.” 

Yakni beliau memerintahkan agar menjadikan salat 

witir sebagai penutup bagi salat malam, sebagaimana 

salat Magrib sebagai witir dan penutup bagi salat yang 

dilakukan pada siang hari, maka demikian juga dengan 

salat witir bagi salat malam. Di dalam riwayat lain 

disebutkan, "Dikatakan kepada Ibnu Umar “Apakah 

dua rakaat dua rakaat itu?”, yakni apa maksud dari 

sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, “Dua rakaat 

dua rakaat?" Maka Ibnu Umar menjelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan sabda Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- adalah, “Engkau bersalam pada setiap 

selesai dua rakaat." Yakni engkau salat dua rakaat lalu 

bersalam, kemudian salat dua rakaat lagi lalu bersalam 

tanpa menambah rakaat pada keduanya. 
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 .فيه ديلل ىلع أن صالة الليل يَمتد وقتها إَل طلوع الَفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت صالة الليل .5

 .فيه ديلل ىلع أن األفضل أن يكون الوتر بعد شفع .6

تر .7  .فيه ديلل ىلع َختْم صالة الليل بالوي

 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. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

سطالِن القتيِب، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: ه. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، أمحد بن حممد الق1423بريوت، الطبعة: 
ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل 1323السابعة 

ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة م. توضيح ا2006ه، 1427السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل  ألحاكم مي
َسة  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم 2003ه، 1423املكّرمة، الطبعة: اْلامي

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح 1427وىل إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األ
 .م2006ه، 1426حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 

   (11259) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

سألت ابن عباس عن املتعة ؟ فأمرين بها، 
وسأتله عن اهلدي؟ فقال: فيه جزور، أو بقرة، أو 

 شاة، أو َشك يف دم، قال: واكن ناس كرهوها
 

Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang 
haji tamattu', lalu dia menyuruhku untuk 

melakukannya. Dan aku bertanya 
kepadanya tentang hadyu (sembelihan), dia 

menjawab, “hadyu (boleh berupa) jazūr 
(unta), sapi, domba atau ikut bergabung 
dalam sembelihan tujuh orang. Dia (Abu 

Jamrah) berkata, “Orang-orang tidak 
menyukai pelaksanaan haji dengan cara 

tamattu.”' 

 :احلديث .705
بَِعنرص بن عمران ال-عن أيب مَجرة  سألت »قال:  -ضُّ

؟ فأمرين بها، وسأتله عن  ابن عباس عن الُمتَْعةي
ْك  يف  ؟ فقال: فيه َجُزوُر، أو بقرة ، أو َشاة ، أو رشي الَهْديي
دم، قال: واكن ناس كرهوها، فنمت، فرأيت يف املنام: 
. فأتيت  ، وُمتَْعة  ُمتََقبَّلَة  كأن إنسانا ينادي: َحجٌّ َمرْبُور 

ته، فقال: اهلل أكرب! ُسنَُّة أيب القاسم ابن عباس فحدث
 «.-صىل اهلل عليه وسلم-

** 

705. Hadis: 

Dari Abu Jamrah –Naṣr bin Imrān Aḍ-Ḍuba'iy-, ia 

berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang haji 

tamattu', lalu dia menyuruhku untuk melakukannya. 

Dan aku bertanya kepadanya tentang hadyu 

(sembelihan), dia menjawab, “hadyu (boleh berupa) 

jazūr (unta), sapi, domba atau ikut bergabung dalam 

sembelihan tujuh orang. Dia (Abu Jamrah) berkata, 

“Orang-orang tidak menyukai pelaksanaan haji dengan 

cara tamattu'”. Kemudian akupun tertidur dan bermimpi 

seakan ada seseorang yang memanggil seraya 

berkata, “Haji yang mabrur dan tamattu' yang diterima”, 

lalu aku bergegas mendatangi Ibnu Abbas dan aku 

sampaikan hal tersebut. Kemudian dia berkata, "Allahu 

Akbar, sunahnya Abul Qāsim -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عن  -ريض اهلل عنهما-سأل أبو مجرة ابن عباس 
اتلمتع بالعمرة إَل احلج، فأمره بها، ثم سأهل عن اهلدي 

}فمن تمتع  -تعاَل-املقرون معها يف اآلية يف قوهل 
ي{، فأخربه أنه بالعمرة إَل احلج فما استيرس من اهلد

جزور، ويه أفضله، ثم بقرة، ثم شاة، أو ُسبع ابلدنة 
أو ابلقرة، أي: أن يشرتك مع من اشرتكوا فيهما للهدي 
أو األضحية، حىت يبلغ عددهم سبعة.  فكأن أحدا 
اعرض أبا محزة يف تمتعه، فرأى هاتفا يناديه يف املنام 

ريض -"حج مربور، ومتعه متقبلة" فأىت ابن عباس 
؛ يلبرشه بهذه الرؤيا اجلميلة، وملا اكنت - عنهمااهلل

الرؤيا الصاحلة جزءا من أجزاء انلبوة، فرح ابن 
بها واستبرش أن وفقه اهلل  -ريض اهلل عنهما-عباس  

** 

Abu Jamrah bertanya kepada Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 

'anhumā- tentang pelaksanaan haji tamattu' dengan 

berumrah terlebih dahulu sebelum haji. Kemudian Ibnu 

Abbas menyuruhnya untuk melakukannya. Lalu dia 

bertanya tentang hadyu (sembelihan) yang harus 

dilakukan dalam berhaji dengan cara tamattu' 

sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah –

Ta'ālā- (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) “maka bagi 

siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di 

dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban 

yang mudah didapat”. Maka Ibnu Abbas 

memberitahunya bahwa hadyu itu dapat berupa jazūr 

(unta) -ini adalah yang paling utama-, kemudian sapi, 

kambing/domba atau sepertujuh unta atau sapi, yakni 

ikut bergabung bersama-sama menyembelih unta atau 

sapi, baik itu untuk hadyu ataupun uḍhiyyah 

(berkurban), sehingga jumlah mereka menjadi tujuh 

orang. Lalu ada seseorang yang menyelisihi Abu 

Jamrah dalam hal tamattu' yang ia lakukan, kemudian 
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  والعمرةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ب واتلحبب إَل املبذول هل: اكهلديةالَهْدي : اهلدي هو: ما يهديه احلاج إَل الكعبة، سيم بذلك؛ ألنه مبذول للتقر •

 .فقال فيه : قال ابن عباس يف جوابه عن اهلدي، فالضمري يعود ىلع اهلدي، ويف صحيح ابلخاري: فقال فيها، أي: املتعة •

 .اجلَُزور : هو اذلكر أو األنىث من اإلبل •

 .الَشاة : يه اذلكر أو األنىث من الضأن أو املعزى •

ْك  : أي: مشاركة يف ذب •  .يحة من ابلقر أو اإلبلرشي

 .ناس : مجاعة •

 .َكريُهوها : كرهوا املتعة يف احلج •

 .ُينَاديي : يصوت، ويف رواية: فأتاِن آت يف منايم فقال •

 .احلج : احلج يف اللغة: القصد، ويف الرشع: القصد إَل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة خمصوصة •

 .َحجٌّ : أي: حجك حج •

 .رشعَمرُبور : موافق لل •

 .اتلمتع : اتلمتع يف اللغة: فعل ما به متعة، يف الرشع: أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج وحيل منها، ثم حيرم باحلج من اعمه •

 .-تعاَل-وُمتَعة  ُمتََقبَّلَة : مرضية عند اهلل  •

ثتُُه : فأخربته بما رأيت يف منايم •  .فَحدَّ

 .اهلل أكرب : اهلل أعظم وأجل •

 .عة، ويه: خرب ملبتدأ حمذوف، أي: هذه سنةُسنَّة : طريقة ورشي •

 .أيب القاسم : كنية انلِب، والقاسم أكرب أوالده •

 :فوائد احلديث
 .حرص السلف ىلع نرش العلم .1

 .جواز اتلمتع واإلتيان بالعمرة يف أشهر احلج .2

 .، حيث أفىت بموافقة السنة مع وجود املخالفني هل-ريض اهلل عنهما-فضيلة ابن عباس  .3

 .: }فما استيرس من اهلدي{ ابلدنة أو ابلقرة، أو الرشك فيهما أو الشاة-تعاَل-قوهل  املراد باهلدي املذكور يف .4

ال ابن االستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه ادليلل الرشيع؛ تأييدا بها، ألنها عظيمة القدر يف الرشع، وجزء من ستة وأربعني جزءا من انلبوة، ق .5
 .األصولدقيق العيد: هذا االستئناس والرتجيح ال ينايف 

 .الفرح بإصابة احلق، واالغتباط به؛ ألنه عالمة اتلوفيق .6

 .اتلكبري عند اتلعجب: سواء اكن للفرح بالواقع أو إنكاره .7

للصواب، فقال: اهلل أكرب، يه سنة أىب القاسم  -تعاَل-
 .-صىل اهلل عليه وسلم-

dia bermimpi dan melihat seseorang memanggil seraya 

berkata, “Haji yang mabrur dan tamattu' yang diterima”. 

Ia pun mendatangi Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- 

untuk memberitahukan kepadanya tentang berita 

gembira dalam mimpi yang indah tersebut, dan ketika 

mimpi baik itu adalah sebagian dari tanda kenabian, 

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- merasa senang 

dengannya, serta bergembira atas taufik yang 

diberikan Allah –Ta'ālā- kepada dirinya untuk suatu 

kebenaran, lalu dia berkata, "Allahu Akbar, itu adalah 

sunah Abul Qasim -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." 
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 .يف مقام اْلرب عنه دون ندائه به -صىل اهلل عليه وسلم-جواز تكنية انلِب  .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 

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
 .ه1423لطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ا

   (3072) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

يد  اتلخريج: يدي بْني يَزي   -ريض اهلل عنه-أبو َمْسلََمَة َسعي
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َنْعلَيْه : تثنية نعل، وهو ما يلبس يف الرجل تُلّتىُق به األرض •

 .نعم : حرف جواب؛ إلثبات املسؤول عنه •

 :فوائد احلديث
 .حرص السلف يف ابلحث يف العلم .1

 .-وسلم صىل اهلل عليه-استحباب الصالة يف انلعلني، حيث اكن من فعل انلِب  .2

 .جواز دخول املسجد بهما، بعد تنظيفهما من األقذار واألجناس .3

 .أن غلبة الظن يف جناستهما ال خترجهما عن أصل الطهارة فيهما .4

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 2006ه، 1426، الطبعة: العارشة القاهرة

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 2005ه، 1426

صىل اهلل -سألت أنس بن مالك: أكان انلِب 
ِلِّ يف ن ْعل ْيهي؟ قال: نعم -عليه وسلم   يُص 

Aku bertanya kepada Anas bin Malik, 
"Apakah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

salat dengan memakai kedua sandal 
beliau?" Ia (Anas bin Malik) berkata, “Iya". 

 :احلديث .706
يد قال: سألت أنس بن مالك:  يدي بْني يَزي عن َمْسلََمَة َسعي

؟  -صىل اهلل عليه وسلم-أكان انلِب  يَُصيلِّ يف َنْعلَيْهي
 «.نعم»قال: 

** 

706. Hadis: 

Dari Maslamah Sa'īd bin Yazīd ia berkata, Aku 

bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat dengan memakai 

kedua sandal beliau?" Ia (Anas bin Malik) berkata, 

“Iya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من املقاصد الرشعية خمالفة أهل الكتاب، وإزالة لك 
َشء فيه مشقة وحرج ىلع املسلم، وقد سأل سعيد 

ريض -بن يزيد وهو من ثقات اتلابعني أنس بن مالك 
عن انلِب صىل اهلل عليه وسلم: أكان يصىل  -اهلل عنه

يف نعليه؛ يلكون هل قدوة فيه؟ أو كأنه استبعد ذلك 
واألذى اغبًلا، فأجابه أنس:  ملا يكون فيها من القذر

نعم، اكن يصىل يف نعليه، وأن ذلك من سنته املطهرة، 
ا بأرض أو زمن معني  .وهذا ليس خاصًّ

** 

Di antara tujuan syariat adalah menyelisihi ahli kitab 

dan menghilangkan segala sesuatu yang di dalamnya 

terdapat kesulitan dan beban terhadap seorang 

Muslim. Sa'īd bin Yazīd -salah seorang tabiin yang 

ṡiqah (terpercaya)- bertanya kepada Anas bin Malik -

raḍiyallāhu 'anhu- tentang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Apakah beliau salat dengan memakai kedua 

sandal beliau agar menjadi teladan baginya dalam 

perkara itu?" Atau seakan-akan ia tidak percaya 

tentang hal itu, karena sering kali terdapat kotoran dan 

gangguan? Maka Anas pun menjawabnya, "Iya," 

dahulu beliau salat dengan memakai kedua sandal 

beliau, dan hal itu termasuk sunah beliau yang suci. Hal 

ini tidak khusus berkaitan dengan tempat atau zaman 

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

   (3112) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلني اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -نهماريض اهلل ع-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
مالاالتليَفات : رَصف الوج • هة ايلَمني أو الشِّ  .ه إَل جي

 .اْختيالس : انتقاص ينتقصه الشيطان من صالة العبد ىلع وجه اْلفية والرسعة •

 :فوائد احلديث
رص اعئشة  .1  .ىلع أخذ العلم ألجل العمل به -ريض اهلل عنها-حي

 .ةاتلَّحذير من االتليَفات يف الصالة؛ ألنه من َعَمل الشيطان؛ ملا يرتتب عليه من حصول انلَّقص يف الصال .2

بْلة أو استدبارها، فإنه يبطل الصالة .3 ؛ ألن استقبال كراهة االتليَفات يف الصالة إالَّ حلاجة، ما لم يكن االتليَفات باستَدارة مجيع ابَلدن عن القي
 .القبلة رشط يف الصالة

 املراجع:املصادر و

ه. سبل السالم رشح 1422ة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجا
مد موفق بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِن، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. املغين، تأيلف: أيب حم

الطبعة: بدون طبعة. كشاف القناع عن مَت اإلقناع، تأيلف: ادلين عبد اهلل بن أمحد بن حممد، الشهري بابن قدامة املقديس، انلارش: مكتبة القاهرة، 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن  منصور بن يونس بن صالح ادلين ابلهويت احلنبيل، انلارش: دار الكتب العلمية. توضيح األحاكم مي

َسة، م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح  2003 - ـه 1423 صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد  2006- ـه1427بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 
االتلفات يف الصالة؟ فقال: هو اختالس خيتلسه 

 الشيطان من صالة العبد
 

Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- tentang hukum menoleh 
dalam salat?" Maka beliau menjawab, "Itu 

adalah pencurian yang dilakukan setan 
dalam salat seorang hamba". 

 :احلديث .707
قالت: َسألُت رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

عن االتليَفات يف الصالة؟  -صىل اهلل عليه وسلم-
يطان من صالة »فقال:  هو اْختيالس خَيتَليُسُه الشَّ
 «.الَعبْد

** 

707. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku 

bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- tentang hukum menoleh dalam salat?" Maka 

beliau menjawab, "Itu adalah pencurian yang dilakukan 

setan dalam salat seorang hamba". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

, عن -صىل اهلل عليه وسلم-سألت اعئشة رسول اهلل 
حكم االتلفات يف الصالة، هل يََضُّ بالصالة ويؤثر 
عليها؟ فذكر هلا أن هذا االتلفات هو اختطاف 
عة  خيتطفه الشيطان من صالة الَعبْد ىلع وجه الرسُّ

 .لَّ بها وينقص ثوابهاواْلُْفيَة من أجل أن خُيي 

** 

Aisyah bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tentang hukum menoleh dalam salat, 

apakah itu membahayakan salat dan mempengaruhi 

keabsahannya? Maka beliau mengingatkan 

kepadanya bahwa menoleh itu merupakan pencurian 

yang dilakukan oleh setan dalam salat dengan sangat 

cepat dan samar agar salat seseorang cacat dan 

pahalanya berkurang. Lihat: "Al-Mugni", "Kasyaf Al-

Qinā', "Subul as-Salām", "Tauḍiḥ al-Aḥkām", "Tashil al-

Ilmām, dan "Minḥāt al-'Allām". 
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م إرساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح ب
ُ
ن حممد رمضان، وأ

 .ه1431هـ  1427صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، 
   (10878) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:

 .ه أبو داودروا راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ف األسفل من ابلدن، وما فوق اإلزار هو انلصف األىلع من ابلدنما فوق اإلزار : اإلزار ثوب حييط بانلص •

، عما -اهلل عليه وسلم صىل-سألت رسول اهلل 
حيل للرجل من امرأته ويه حائض؟ قال: فقال: 

 ما فوق اإلزار، واتلعفف عن ذلك أفضل
 

Aku pernah bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengenai apa 
yang halal bagi seorang suami dari istrinya 

yang sedang haid?" Beliau menjawab, 
"Sarung ke atas. Dan menjauhinya itu lebih 

utama". 

 :احلديث .708
، قال: سألُت -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل 

لُّ للرجل -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ، عما حَيي
ما فوق اإلزار، »من امرأته ويه حائض؟ قال: فقال: 

ُف عن ذلك أفضل  «.واتلعفُّ

** 

708. Hadis: 

Dari Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, 

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam mengenai apa yang halal bagi 

seorang suami dari istrinya yang sedang haid?" Beliau 

menjawab, "Sarung ke atas. Dan menjauhinya itu lebih 

utama". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني انلِب 
اذلي جيوز للمرء االستمتاع به من زوجته ويه 
حائض، وهو انلصف األىلع من ابلدن، لكنه بني 
عليه الصالة السالم أنَّ تركه أوىل ئلال يفِض إَل 

املراد بقوهل:  املحذور اذلي هو مجاع احلائض. وهو
)واتلعفف( أي: ومع ذلك اتلجنب واالمتناع.  )عن 
ذلك( أي: عن االستمتاع بما فوق اإلزار.  ويف قوهل 
:)أفضل( ألنه من حام حول احلىم يوشك أن يقع فيه، 
فلعل غلبة الشهوة توقعه يف احلرام، فندب إَل 
اتلعفف احتياطاً.  واحلديث ديلل ىلع حتريم املبارشة 

الرسة والركبة، لكن احلديث ضعيف، وقد  فيما بني
اعرضه حديث أنس: "اصنعوا لك َشء إال 

 .انلاكح"،وهو أصح من هذا، فهو أرجح منه

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

menjelaskan dalam hadits ini hal yang boleh dinikmati 

oleh seorang suami dari istrinya saat haid, yaitu 

separuh bagian atas dari tubuh. Hanya saja Nabi 

Alaihishshalatu Wassalam menjelaskan bahwa 

meninggalkan hal itu lebih utama agar tidak terjerumus 

ke dalam hal yang dilarang, yaitu menyetubuhi wanita 

haid. Inilah yang dimaksud dengan sabdanya, " 

Adapun memelihara diri," yakni, meskipun demikian 

lebih baik menghindarinya dan menahan diri darinya. 

"dari hal itu", yaitu dari menikmati bagian tubuh di atas 

sarung. Dalam sabdanya, "lebih utama" karena orang 

yang berkeliling di sekitar tempat yang dilindungi 

hampir saja dia terperosok ke dalamnya. Mungkin saja 

dominasi syahwat dapat menyebabkannya jatuh ke 

dalam hal yang haram. Dengan demikian, dianjurkan 

baginya untuk menjaga kehormatan diri sebagai 

tindakan kehati-hatian. Hadits ini menjadi dalil 

diharamkanya bercumbu dengan apa yang ada 

diantara pusar dan lutut. Hanya saja hadits ini lemah 

dan bertentangan dengan hadits Anas, "Perbuatlah 

segala sesuatu kecuali jimak!" Hadits ini lebih shahih 

dari itu dan lebih akurat darinya. 
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 :فوائد احلديث
 .جواز مبارشة احلائض بما فوق اإلزار .1

 .انليه عن مجاع احلائض .2

 .أمر احلائض باالتزار أو لبس الرسوال عند إرادة مبارشة املرأة فيما بني الرسة والركبة .3

كبة، واحلديث مع ضعفه فهو معارض للحديث الصحيح: "اصنعوا لك َشء إال احلديث بفهم منه حتريم مبارشة املرأة  فيما بني الرسة والر .4
 .انلاكح"، فالراجح جواز مبارشة املرأة بكل بدنها، عدا الفرج

 املراجع:املصادر و

ه. سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
 .ه1985، املكتب اإلساليم، بريوت، 3بريوت. مشاكة املصابيح للتربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاِن، ط

   (10009) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

سبحان اهلل، إن هذا من الشيطان تلجلس يف 
ل مركن، فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتس

للظهر والعُص غسال واحدا، وتغتسل للمغرب 
والعشاء غسال واحدا، وتغتسل للفجر غسال 

 واحدا، وتتوضأ فيما بي ذلك

 

Subhānallāh (Maha Suci Allah), 
sesungguhnya ini diari (perbuatan) setan. 

Maka hendaklah ia duduk dalam suatu 
bejana air. Jika dia melihat warna 

kekuningan di atas permukaan air maka 
hendaklah ia mandi sekali (bersuci) untuk 
salat Zuhur dan Asar, mandi sekali untuk 
salat Magrib dan Isya, dan mandi sekali 

untuk salat Subuh, dan berwudu di antara 
waktu-waktu tersebut. 

 :احلديث .709
قالت:  -ريض اهلل عنها-عن أسماء بنت ُعَميْس 

قلت: يا رسول اهلل، إن فاطمة بنت أيب ُحبَيْش 
يَضْت  فلم تَُصل فقال رسول  -ُمنُْذ كذا وكذا-اْستُحي

ُسبحان اهلل، إن هذا من »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ْرَكٍن، فإذا رأت ُصْفَرة فوق  َْجليْس يف مي يطان تلي الشَّ

ل للظهر والعرص ُغْسالً واحدا، وت غتسل املاء فلتَْغتَسي
للمغرب والعشاء غسال واحدا، وتغتسل للفجر 

 .«غسال واحدا، وتتوضأ فيما بنَْيَ ذلك

** 

709. Hadis: 

Dari Asmā` binti 'Umais, ia berkata, "Aku berkata: 

Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fāṭimah binti Abu 

Ḥubaisy mengalami istihadah (darah penyakit) -sejak 

begini dan begini-, sehingga diapun tidak salat. Maka 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: 

“Subhānallāh (Maha Suci Allah), sesungguhnya ini diari 

(perbuatan) setan. Maka hendaklah ia duduk dalam 

suatu bejana air. Jika dia melihat warna kekuningan di 

atas permukaan air, maka hendaklah dia mandi untuk 

salat Zuhur dan Asar satu kali, mandi untuk salat 

Magrib dan Isya satu kali, dan mandi untuk salat Subuh 

satu kali, serta berwudu di antara waktu salat tersebut.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

عما  -ريض اهلل عنها-خترب أسماء بنت ُعَميْس 
أصاب فاطمة بنت أيب حبيش من ادلم ،وأن ذلك 

صىل -منعها من الصالة منذ وقت.  "فقال رسول اهلل 
: ُسبحان اهلل .." هذا من باب -اهلل عليه وسلم

 -صىل اهلل عليه وسلم-اتلَّعجب، واملعىن: أن انلِب 
ب م ليس  َتَعجَّ من انقطاعها عن الصالة، مع أن ادلَّ

يطان، كما يف  بيدم حيض، بل هو َرْكَضة من الشَّ
ْرَكٍن فإذا رأت ُصْفَرة  َْجليْس يف مي احلديث اآلخر "تلي

؛ -صىل اهلل عليه وسلم-فوق املاء" ثم أرشدها انلِب 
تلميزي احليض من االستحاضة، بأن جَتْلس يف 

ْرَكٍن وهو واعء تَغسل في ه اثلياب فإذا رأت ُصْفَرة مي
فوق املاء اذلي َقَعدت عليه، فهذا ديلل ىلع أنها قد 
طهرت من حيضها؛ ألن دم احليض أْسوَد َغليظ، وما 
ل للظهر والعرص ُغْساًل  سواه دم استحاضة. "فلتَْغتَسي
واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسال واحدا، 

** 

Asmā` binti 'Umais -raḍiyallāhu 'anhā- memberitahukan 

tentang apa yang dialami oleh Fāṭimah binti Abi 

Ḥubaisy yaitu berupa darah istihaḍah, dan bahwa 

darah tersebut telah menghalanginya dari melakukan 

salat sejak waktu itu. "Maka Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mengucapkan: subhānallāh. Ini 

termasuk ungkapan takjub, dan maknanya adalah 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merasa kaget 

dan terkejut karena dia berhentinya melakukan salat, 

padahal darah yang keluar bukanlah darah haiḍ, akan 

tetapi itu adalah gangguan dari setan sebagaimana 

disebutkan dalam hadis lain. "hendaklah ia duduk 

dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna 

kekuningan di atas permukaan air", lalu Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- membimbingnya untuk membedakan 

darah haid dengan istihadah; yaitu dengan cara ia 

duduk dalam suatu bejana air, yakni tempat biasa ia 

mencuci pakaian. Apabila dia melihat warna 

kekuningan di atas permukaan air dimana ia duduk, 

maka menunjukkan bahwa ia telah suci dari haidnya; 

karena darah haid itu berwarna hitam pekat, adapun 

selain itu adalah darah istihadah (penyakit). "hendaklah 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أسماء بنت ُعَميْس  اتلخريج:
 .أيب داودسنن  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يَضت : أي استمر  •  .خروج ادلم بعد أيام حيضها املعتادةاْستُحي
ْرَكن : وياَعء  تُغسل فيه اثلياب •  .مي

 .ُصْفَرة : أثر ادلم يف املاء •

 :فوائد احلديث
ْضَن يف عهده  -صىل اهلل عليه وسلم-تَعدد املستحاضات يف زمن انلَِّبِّ  .1 بلْغَن  -صىل اهلل عليه وسلم-، وقد َذَكر بعض العلماء أن الالِت اْستُحي

يْسَعا من النِّسُّ  ُهنت  .وة وَعدَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-يف االستفتاء إَل انلِب  -ريض اهلل عنه-فيه أن َمرْجع الصحابة  .2

 .فيه استحباب التسبيح عند وجود أمر يُتعجب منه .3

 .تلوقف فاطمة بنت أيب ُحبيش عن الصالة تلك املدة -صىل اهلل عليه وسلم-فيه اْستيْعَظام انلِب  .4

يا، ويف احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-َكون انلِب  .5 سِّ يطان قد يَُسلَّط ىلع بيَن آدم تََسلًُّطا حي جعل َدم االستحاضة من الشيطان، َدلَّ ىلع أن الشَّ
 .اآلخر، إنما يه َرْكَضة من الشيطان

فرة ىلع املاء فذلك عالمة ىلع فيه بيان كيفية تَعرف املستحاضة نهاية حيضها، وذلك بأن خَتْتَربي نفسها فتجلس ىلع مي  .6 ْرَكن، فإن َعلَت الصُّ
 .ُطهرها

ساء َدُم االستحاضة ليس هل حكم دم احليض، من ترك الصالة وحنوها، وإنَّما هو َدُم مرض تكوُن معه املرأة طاهرًة، تفعل لكَّ ما تفعله الن .7
 .الطاهرات من الصالة والصوم والطواف

التني غساًل واحًدا، فتغتسل للظهر والعرصغسال واحدا، وللمغرب والعشاء غسال واحدا وللفجر استحباب اغتسال املستحاضة للكِّ ص .8
 .غسال واحدا ويستحب من باب األكمل أن تغتسل للكِّ صالة

 .وجوب الوضوء ىلع املستحاضة لوقت لك صالة إن َخرج منها َشء، ويستحب غسلها للكِّ صالة .9

م؛ ألنَّها معذورة فيه أنَّ املستحاضة تصيلِّ وتصوم، ولو .10  .مع جريان ادلَّ

 . فيه عمل املستحاضة باتلميزي، وهذا إذا لم يكن هلا اعدة متقررة .11

 .لم يكن هلا اعدة ُمتقررة وإال لَُردَّت إيلها -ريض اهلل عنها-فيه أن فاطمة بنت أيب ُحبيش  .12

ْفرة وتغتسل للفجر غسال واحدا" يعين: إذا رأت الصُّ 
فوق املاء، فلتغتسل يف يومها ويللتها ثالث مرات، 
للظهر والعرص غسال واحدا وللمغرب والعشاء 
غسال واحدا وللفجر غسال واحدا. "وتتوضأ فيما 
بنَْيَ ذلك" يعين: إذا أرادت أن تصيل بني الصلوات 
صالة أخرى، لزمها أن تتوضأ للصالة، وقد رأت 

؛ ألن الغسل خمتص ناقضا فإنها تتوضأ وال تغتسل هل
بالصلوات اْلمس. وهذا االغتسال مستحب وليس 

 .بواجب كما يف األحاديث األخرى

dia mandi untuk salat Zuhur dan Asar satu kali, mandi 

untuk salat Magrib dan Isya satu kali, dan mandi untuk 

salat Subuh satu kali." Yakni apabila ia melihat warna 

kekuningan di atas permukaan air, maka mandilah 

sebanyak tiga kali dalam sehari semalam, yaitu mandi 

sekali untuk salat Zuhur dan Asar, satu kali untuk 

Magrib dan Isya, serta satu kali untuk salat Subuh. 

"serta berwudu di antara waktu salat tersebut.” Yakni 

apabila ia hendak menunaikan salat lainnya (sunnah) 

di antara salat-salat yang lima waktu, maka ia harus 

berwudu untuk melakukan salat. Dan jika dia melihat 

hal yang membatalkan wuḍunya maka cukup baginya 

berwudu dan tidak mandi; karena mandi itu khusus 

untuk salat yang lima waktu. Mandi ini hukumnya 

sunnah dan bukan wajib sebagaimana dijelaskan 

dalam hadis-hadis yang lain. 
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 .وجوب غسل ادلم للصالة؛ ألنه جنس باإلمجاع .13

ة وانقضائها، وحنو ذلكيف احلديث أنَّ املرأة مقبول  قو .14  .هلا يف أحواهلا، من احلمل، والعدَّ

 املراجع:املصادر و

ْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    مشاك جي ة املصابيح، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
م. تسهيل اإلملام بفقه 1985اِن، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، تأيلف: حممد بن عبد اهلل اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبل

ن بلوغ املرام، تأيلف:  2006 - ـه1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  م. توضيح األحاكم مي
َسة، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح  2003 - ـه 1423: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اْلامي

م إرساء بنت عرفة.
ُ
منحة  بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1431 ـهـ  1427ف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيل
   (10017) 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-ُجبري بن ُمطعم  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: سمعت قراءته -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انلِب  •

 .يف املغرب : يف صالة املغرب •

 .بالطور : بسورة الطور لكها •

 :فوائد احلديث
 .أن املرشوع هو اجلهر يف صالة املغرب .1

 .جواز إطالة القراءة فيها أحيانًا .2

 .قراءة سورة الطور يف املغرب أحيانًااستحباب  .3

 املراجع:املصادر و

م . تنبيه األفهام، للعثيمني،  2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 
ملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار ه. اإل1426طبعة مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

ه.     صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار 1381الفكر، دمشق، الطبعة األوىل 
 .بريوت -ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد 1422طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 

   (5321) الرقم املوحد:

يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انلِب 
ور يالطُّ   املغرب ب

Aku mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- membaca surah Aṭ-Ṭūr pada waktu 

salat Magrib. 

 :احلديث .710
م  سمعت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن ُجبَرْيُ ْبُن ُمْطعي

ور -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب   «.يقرأ يف املغرب بيالطُّ

** 

710. Hadis: 

Dari Jubair bin Muṭ'im -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Aku mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

membaca surah Aṭ-Ṭūr pada waktu salat Magrib". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-العادة يف صالة انلِب 
يُطيل القراءة يف صالة الصبح، ويقرصها يف املغرب، 
 ويتوسط يف غريهما من الصلوات اْلمس. ولكنه قد
يرتك العادة بليان اجلواز، وألغراض أخرى، كما يف 
هذا احلديث من أنه قرأ يف صالة املغرب بسورة 

 ."والطور" ويه من طوال املفصل

** 

Biasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memanjangkan bacaan dalam salat Subuh, 

memendekkannya dalam salat Magrib dan mengambil 

tengah-tengah di dalam salat-salat lima waktu yang 

selain keduanya. Akan tetapi adakalanya beliau 

meninggalkan kebiasaan ini untuk menjelaskan 

kebolehan dan karena tujuan-tujuan lain. Sebagaimana 

dalam hadis ini di mana beliau membaca surah Aṭ-Ṭūr 

yang termasuk Ṭiwāl al-Mufaṣṣal (surah-surah al-

Mufaṣṣal yang panjang) dalam salat Magrib. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
أو  َعَرفَاٍت : ويقال: عرفة: اسم مشعر يزنهل احلجاج يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة لذلكر وادلاعء، وسميت عرفة؛ الرتفاعها ىلع ما حوهلا، •

 .جباهلا، أو ألنها موضع اعرتاف انلاس بذنوبهمالرتفاع 

اويل : ما يلبس يف أسفل ابلدن وتكون لك رجل ىلع حدة •  .رَسَ

ةي فما دون • َّ  .اإلَزار : ثوب يسرت به أسفل ابلدن من الرسُّ

 :فوائد احلديث
 .وحرصه ىلع إبالغ الرشيعة -صىل اهلل عليه وسلم-كمال نصح انلِب  .1

 .مناسكهم وبليان قواعد اإلسالممرشوعية اْلطبة يف َعَرفَة؛ تلعليم انلاس  .2

 .ينبيغ تذكري انلاس يف لك وقت بما يناسبهم .3

ا الَكْعبنَي .4  .جواز لبس اْلَُفنْي ملن لم جيد انلَّْعلني ولو َسرَتَ

 -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل 
ْيي ف لْي لْب سي 

يْد ن ْعل  ر ف اٍت: من لم جي  يع  خيطب ب
يز اًرا ف لْ  يْد إ ، ومن ل ْم جي  ْيي

-ي لْب ْس الَّسَّ اوييل  اْلُفَّ
 -للمحرم

 

Aku pernah mendengar Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berpidato di 
Arafah, "Siapa yang tidak menemukan 

sandal, hendaknya ia mengenakan sepatu. 
Siapa yang tidak menemukan sarung 

(pakaian bagaian bawah), hendaknya ia 
mengenakan celana panjang - bagi orang 

yang ihram -"  

 :احلديث .711
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

خيطب  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل »
، ومن لَْم  نْيي ْد َنْعلنَْيي فَلْيَلْبَسي اْلُفَّ بيَعَرَفاٍت: من لم جَيي

يَل  اوي َ ْد إيَزاًرا فَلْيَلْبَْس الرسَّ  «.-للمحرم-جَيي

** 

711. Hadis: 

Aku pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- berpidato di Arafah, "Siapa yang tidak 

menemukan sandal, hendaknya ia mengenakan 

sepatu. Siapa yang tidak menemukan sarung (pakaian 

bagaian bawah), hendaknya ia mengenakan celana 

panjang - bagi orang yang ihram -"  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أن انلِب  -ريض اهلل عنهما-خيرب ابن عباس 
خطب انلاس يوم َعَرفَة بَعَرَفات،  -اهلل عليه وسلم

فأباح هلم لبس اْلَُفني يف حال عدم وجود انلَّْعلني، 
ما أسفل من الَكْعبَنْي، وأباح هلم لبس ولم يذكر قطعه

الرساويل ملن لم جيد إزارا ولم يشرتط شقه ختفيفاً من 
 .-سبحانه-الشارع احلكيم 

** 

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

berpidato kepada manusia di hari Arafah di Arafah. 

Beliau membolehkan bagi mereka untuk mengenakan 

sepatu pada saat tidak ada sandal, dan beliau tidak 

menyebutkan memotong keduanya di bagian bawah 

mata kaki. Beliau membolehkan bagi mereka untuk 

mengenakan celana panjang bagi orang yang tidak 

mendapatkan sarung, dan tidak disyaratkan 

merobeknya sebagai bentuk keringanan dari Allah 

Yang Maha Bijaksana -Subḥānahu wa Ta'ālā-. 
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 .جواز لبس الرساويل بدون شق إذا لم جيد اإلزار .5

اويل من غري قطع وال شق؛ لعدم ذكره .6  .ا واملقام مقام بيان وال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجةال جتب الفدية يف حال لبس اْلَُفنْي والرسَّ

 .سماحة الرشيعة اإلسالمية ويرسها، إذ ال تكليف إال بمقدور عليه .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 عمدة 1426
مد بن إسماعيل ه. صحيح ابلخاري ، تأيلف: حم1426اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

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

   (4532) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-بن مالك أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وا ُصُفوفَُكم : اجعلوها متس •  .اوية حبيث ال يتقدم بعضكم ىلع بعض وال يتأخر عنهَسوُّ

 .من تمام الصالة : "من" تبعيضية، أي: أن تسوية الصف بعض كمال الصالة وحسنها •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية تعديل الصفوف يف الصالة، باعتدال القائمني بها ىلع سمت واحد، من غري تقديم وال تأخري .1

 ."خالفن اهلل بني وجوهكموجوب تسوية الصفوف؛ حلديث "لتسون صفوفكم أو يل .2

 .أنَّ اعوجاج الصف نقص يف الصالة .3

 .فضل صالة اجلماعة؛ وذلك ألنَّ األجر احلاصل من تعديل الصف متسبب عن صالة اجلماعة .4

  -صىل اهلل عليه وسلم-احلكمة يف تسوية الصفوف يه موافقة املالئكة يف صفوفهم فقد أخرج مسلم عن جابر قال: "خرج علينا رسول اهلل  .5
 فقال: أال تصفون كما تصف املالئكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول اهلل كيف تصف املالئكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف األول، ويرتاصون يف

 ."الصف

لَّته؛ تلتبني حكمة الترشيع، وتنشط انلفوس ىلع االمتثال  -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انلِب  .6  .يف اتلعليم، حيث قرن احلُكم مع عي

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10سري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتي
ه. اإلفهام يف 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام 
  الصالة

Luruskanlah saf-saf kalian, karena 
sesungguhnya meluruskan saf termasuk 

kesempurnaan salat! 

 :احلديث .712
ل رسول قال: قا -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

وا ُصُفوفَُكم، فإينَّ »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  َسوُّ
اَلة ُفوف من َتَمام الصَّ َية الصُّ  «.تَسوي

** 

712. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

"Luruskanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya 

meluruskan saf termasuk kesempurnaan salat"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أمته إَل ما فيه  -صىل اهلل عليه وسلم-يرشد انلِب 
يأمرهم بأن يسووا  -هنا-صالحهم وفالحهم، فهو 

صفوفهم، حبيث يكون سمتهم حنو القبلة واحدا، 
ويسدوا خلل الصفوف، حىت ال يكون للشياطني 

صىل اهلل عليه -م، وأرشدهم سبيل إَل العبث بصالته
إَل بعض الفوائد اليت ينالونها من تعديل  -وسلم

الصف، وذلك أن تعديلها عالمة ىلع تمام الصالة 
 .وكماهلا، وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberikan petunjuk 

yang berisi kebaikan dan keberuntungan untuk 

umatnya. Di sini beliau memerintahkan mereka untuk 

meluruskan saf-safnya sehingga ciri mereka menjadi 

satu ke arah kiblat sekaligus dapat menutupi celah-

celah saf. Dengan demikian setan tidak memiliki jalan 

untuk mengganggu salat mereka. Beliau juga 

menunjukkan kepada mereka beberapa faedah yang 

mereka peroleh dari meluruskan saf, yaitu bahwa 

meluruskan saf merupakan tanda kesempurnaan dan 

kelengkapan salat, dan kebengkokan dalam saf 

merupakan cacat dan kekurangan dalam salat. 
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ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل 1434، مؤسسة عبد العزيز بن باز اْلريية، 1رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاِن، ط
، دمشق، بريوت، ، دار اثلقافة العربية2عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط

، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408مؤسسة قرطبة، 
 .ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت1422عبد ابلايق(، 

   (3031) الرقم املوحد:
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-شاك أهل الكوفة سعًدا يعِّن: ابن أِب وقاص 
ريض اهلل -إَل عمر بن اْلطاب  -ريض اهلل عنه

 عليهم عماًرافعزهل، واستعمل  -عنه
 

Penduduk Kufah mengadukan Sa'ad, yaitu 
Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu- 
kepada Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 

'anhu-. Lantas Umar memecatnya dan 
mengangkat Ammār menjadi gubernur 

mereka 

 :احلديث .713
قال: شاك أهل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن سمرة 

 -ريض اهلل عنه-وفة سعًدا يعين: ابن أيب وقاص الك
فعزهل،  -ريض اهلل عنه-إَل عمر بن اْلطاب 

واستعمل عليهم عماًرا، فَشَكوا حىت ذكروا أنه ال 
حُيسن يصيل، فأرسل إيله، فقال: يا أبا إسحاق، إن 
ا أنا  هؤالء يزعمون أنك ال حُتسن تصيل، فقال: أمَّ

صىل اهلل -سول اهلل واهلل فإِن كنت أصيل بهم صالة ر
ُم عنها، أصيل صالَِت العشاء  -عليه وسلم ْخري

َ
ال أ

. قال: ذلك  ْخَرَينْيي
ُ
فُّ يف األ خي

ُ
، وأ ويَلَنْيي

ُ
ْرُكُد يف األ

َ
فأ

 -أو رجااًل -الظن بك يا أبا إسحاق، وأرسل معه رجاًل 
إَل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يََدْع مسجًدا 

معروًفا، حىت دخل مسجًدا إال سأل عنه، وُيثْنُوَن 
بلين َعبٍْس، فقام رجل منهم، يقال هل أسامة بن قتادة، 
يكىن أبا َسْعَدَة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعًدا اكن 
ل يف  وية، وال َيْعدي م بالسَّ ية وال َيْقسي ال يسري بالرَسّ
القضية. قال سعد: أما واهلل ألدعون بثالث: امهلل إن 

ياء، وُسمعة، فأطل عمره، اكن عبدك هذا اكذبًا،  قام ري
وأطل فقره، وعرضه للفَت. واكن بعد ذلك إذا سئل 
يقول: شيخ كبري مفتون، أصابتين دعوة سعد. قال 
عبد امللك بن عمري الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا 
رأيته بعد قد سقط حاجباه ىلع عينيه من الكرب، وإنه 

ُزُهنَّ   .يلتعرض للجواري يف الطرق فيَْغمي

** 

713. Hadis: 

Dari Jābir bin Samurah -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Penduduk Kufah mengadukan Sa'ad, yaitu 

Ibnu Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu- kepada Umar bin 

Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu-. Lantas Umar 

memecatnya dan mengangkat Ammār menjadi 

gubernur mereka. Mereka mengadukan Sa'ad karena 

dianggap tidak baik dalam salatnya. Lantas Umar 

mengirim utusan kepada Sa'ad lalu berkata, 'Wahai 

Abu Ishāq, penduduk Kufah menganggap kamu tidak 

baik dalam salat?' Sa'ad (Abu Ishāq) menjawab, "Demi 

Allah, aku memimpin salat mereka sebagaimana 

salatnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tanpa 

mengurangi sedikit pun. Aku melaksanakan salat Isya 

bersama mereka. Aku memanjangkan bacaan pada 

dua rakaat pertama dan aku pendekkan pada dua 

rakaat kedua.' Umar berkata, 'Wahai Abu Ishāq, 

demikianlah anggapan kami terhadapmu.' Kemudian 

Umar mengutus seorang atau beberapa orang 

bersama Sa'ad ke Kufah untuk bertanya kepada para 

penduduk Kufah tentang Sa'ad. Tidak ada satu pun 

masjid yang dikunjungi tanpa menanyakan tentang 

Sa'ad, mereka semua memuji Sa'ad. Hingga akhirnya 

sampai ke sebuah masjid milik Bani 'Abs, lalu salah 

seorang dari mereka yang bernama Usāmah bin 

Qatādah dengan nama panggilan Abu Sa'dah berkata, 

'Jika kalian minta pendapat kami, maka kami katakan 

bahwa Sa'ad adalah seorang yang tidak ikut berjihad, 

bila membagi tidak sama dan tidak adil dalam 

memutuskan perkara.' Sa'ad berkata, 'Demi Allah, 

sungguh aku akan berdoa dengan tiga doa: 'Ya Allah 

jika dia, hambamu ini, berdusta dan mengatakan ini 

dengan maksud ria atau sum'ah, maka panjangkanlah 

umurnya, bentangkanlah kefakirannya dan hadapkan 

dia dengan berbagai fitnah." Setelah beberapa masa 

kemudian, orang tersebut bila ditanya mengapa 

keadaannya jadi sengsara begitu, maka ia menjawab, 

'Aku orang tua renta yang dilanda fitnah akibat doanya 

Sa'ad.' Abdul Mālik bin 'Umair perawi hadis dari Jābir 

bin Samurah berkata, 'Aku sendiri melihat kedua 

alisnya telah panjang ke bawah menutupi kedua 

matanya dan dia mengganggu para budak wanita di 

jalan-jalan lalu menggoda mereka." 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ر عمُر بن اْلطاب ريض اهلل عنه سعَد بن أيب  أمَّ
وقاص ريض اهلل عنه ىلع الكوفة، فشاكه أهل الكوفة 
إَل أمري املؤمنني عمر، حىت قالوا إنه ال حيسن أن 
يصيل، وهو صحايب جليل شهد هل انلِب صىل اهلل 

جلنة، فأرسل إيله عمر، فحَض وقال هل: عليه وسلم با
إن أهل الكوفة شكوك حىت قالوا: إنك ال حتسن 
تصيل، فأخربه سعد ريض اهلل عنه أنه اكن يصيل بهم 
صالة انلِب صىل اهلل عليه وسلم وذكر صالة العشاء 

يه اليت وقع تعيينها من هؤالء  -واهلل أعلم  -وكأنها 
رسول اهلل صىل الشاكة، فقال: إِن ألصيل بهم صالة 

اهلل عليه وسلم، ال أنقص منها، فكنت أطول يف 
العشاء باألويلني وأقرص يف األخريني، فقال هل عمر 
ريض اهلل عنه: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، فزاكه 
عمر؛ ألن هذا هو الظن به، أنه حيسن الصالة وأنه 
يصيل بقومه اذلين أمر عليهم صالة انلِب صىل اهلل 

كن مع ذلك حترى ذلك عمر ريض عليه وسلم ول
اهلل عنه؛ ألنه يتحمل املسئويلة ويعرف قدر 
املسئويلة، أرسل رجااًل إَل أهل الكوفة، يسألونهم عن 
سعد وعن سريته، فاكن هؤالء الرجال، ال يدخلون 
مسجًدا ويسألون عن سعد إال أثنوا عليه معروفًا. 
حىت أىت هؤالء الرجال إَل مسجد بين عبس، 

فقام رجل فقال: أما إذ ناشدتمونا، فإن هذا  فسألوهم،
الرجل ال خيرج يف اجلهاد، وال يقسم بالسوية إذا غنم، 
وال يعدل يف القضية إذا حكم بني انلاس، فاتهمه 
هذه اتلهم، فيه تهم ثالث، فقال سعد بن أيب وقاص 
ريض اهلل عنه: أَما إن قلت كذا فألدعون عليك 

اهلل تعاَل عمره  بثالث دعوات، داع عليه أن يطيل
وفقره ويعرضه للفَت، نسأل اهلل العافية، ثالث 
دعوات عظيمة، لكنه ريض اهلل عنه استثىن، قال: إن 
اكن عبدك هذا قام رياء وسمعة يعين ال حبق، فأجاب 
اهلل داعءه، فعمر هذا الرجل طوياًل وشاخ حىت إن 
حاجبيه سقطت ىلع عينيه من الكرب، واكن فقرًيا 

** 

Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- mengangkat 

Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu- sebagai 

gubernur Kufah. Lantas penduduk Kufah 

mengadukannya kepada Amirul Mukminin Umar 

hingga mereka mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi 

Waqqāṣ tidak baik dalam salat padahal dia sahabat 

agung yang diakui oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- sebagai (penghuni) Surga. Umar pun 

mengirimkan utusan kepadanya lalu ia pun hadir. Umar 

berkata kepadanya, "Sesungguhnya penduduk Kufah 

mengeluhkanmu sampai mereka mengatakan, 

"Sesungguhnya engkau tidak baik dalam salat." Sa'ad 

-raḍiyallāhu 'anhu- memberitahu Umar bahwa dia 

memimpin salat mereka sebagaimana salat Rasulullah 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan dia menyebutkan salat 

Isya. Tampaknya salat ini -hanya Allah yang Maha 

tahu- adalah salat yang disebutkan oleh para pengadu 

tersebut. Sa'ad berkata, "Sesungguhnya aku 

memimpin salat mereka seperti salat Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tanpa mengurangi sedikit 

pun darinya. Aku memanjangkan bacaan di dua rakaat 

pertama,, dan memendekkan bacaan di dua rakaat 

terakhir." Umar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata kepadanya, 

"Demikian pula dugaanku kepadamu, wahai Abu 

Ishāq." Umar memujinya karena inilah dugaan dia 

kepadanya. Karena memang inilah dugaan Umar 

terhadap Sa'ad, bahwa salatnya bagus, dan dia 

memimpin salat kaumnya sebagaimana yang telah 

diperintahkan kepada mereka untuk salat seperti salat 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Meskipun demikian, 

Umar -raḍiyallāhu 'anhu- berhati-hati dalam hal 

tersebut karena dia memikul tanggung jawab dan 

mengetahui kadar tanggung jawab. Dia pun 

mengirimkan beberapa orang ke penduduk Kufah 

untuk bertanya kepada mereka mengenai Sa'ad dan 

sepak-terjangnya. Para lelaki tersebut setiap kali 

masuk ke masjid dan menanyakan tentang Sa'ad, 

orang-orang memujinya dengan baik hingga akhirnya 

orang-orang itu sampai ke masjid Bani 'Abs. Lantas 

para utusan tersebut bertanya kepada mereka. 

Seorang lelaki dari mereka berdiri lalu berkata, "Kalian 

meminta pendapat kami, sesungguhnya orang ini tidak 

pergi berjihad, tidak membagi harta rampasan dengan 

sama dan tidak menetapkan keputusan dengan adil 

ketika menetapkan hukum di antara manusia." Orang 

itu menuduhnya dengan berbagai tuduhan tersebut. 
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 لفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةا اتلصنيف:
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-رة جابر بن سم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .استعمل عليهم عمارا : واله اإلمرة عليهم •

 .ما أخرم : ال أنقص •

 .ال يسري يف الرسية : ال خيرج يف اجلهاد •

 . فأركد يف األويلني : أقوم طويال بإطالة القراءة فيهما •

 . بين عبس : قبيلة كبرية من قيس •

 . طلبت منا القول نشدتنا : •

 القضية : احلكم •

 . ألدعون بثالث : أي ألدعون بثالث عليك •

 . فيغمزهن : من الغمز، ومن معانيه اإلشارة اكلرمز بالعني، أو احلاجب أويلد •

 :فوائد احلديث
 .أن من توىل أمًرا يف انلاس فإنه ال يسلم منهم مهما اكنت مزنتله، البد أن يناهل السوء .1

 .ثل ما ظلمهجواز داعء املظلوم ىلع ظامله بم .2

 .يستجيب داعء املظلوم -تعاَل-أن اهلل  .3

 .أنه جيوز لإلنسان أن يستثين يف ادلاعء، إذا داع ىلع شخص يستثين فيقول: امهلل إن اكن كذا فافعل به كذا .4

 .-ريض اهلل عنه-ىلع الرعية وحتمله املسئويلة واإلحساس بها وشعوره بها  -ريض اهلل عنه-حرص أمري املؤمنني عمر  .5

حىت وهو يف هذه احلال وهو كبري إَل  وعرض للفَت،
هذا احلد اكن يتعرض للجواري، يتعرض هلن يف 
األسواق يلغمزهن والعياذ باهلل، واكن يقول عن نفسه 

 .شيخ مفتون كبري أصابتين دعوة سعد

Itulah tiga tuduhan. Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 

'anhu- berkata, "Jika engkau mengatakan demikian, 

aku pasti mendoakanmu dengan tiga doa keburukan." 

Dia mendoakan keburukan untuk orang tersebut: agar 

Allah -Ta'ālā- memanjangkan umurnya dan 

kefakirannya serta menimpakan kepadanya berbagai 

fitnah. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Tiga 

doa besar. Hanya saja Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- 

membuat pengecualian dan berkata, "Sekiranya 

hamba-Mu ini melakukannya karena ria dan sum'ah, 

yakni tidak benar." Allah pun mengabulkan doanya. Dia 

memberikan umur panjang kepada orang itu dan 

menjadi tua hingga kedua alisnya menutupi kedua 

matanya karena tua. Dia juga fakir dan ditimpa 

berbagai fitnah. Bahkan meskipun dia dalam kondisi 

seperti ini dan dalam keadaan tua renta seperti itu, dia 

suka mengganggu para budak wanita. Dia 

mengganggu mereka di pasar-pasar dengan 

menyentuhnya. Kita berlindung kepada Allah. Dia 

berkata terhadap dirinya, "Lelaki tua renta yang dilanda 

fitnah akibat doa Sa'ad." 
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 .وأنه مستجاب ادلاعء -ريض اهلل عنه-مة ظاهرة لسعد بن أيب وقاص كرا .6

 .جيب ىلع احلاكم أال حيكم بالسماع من طرف قبل اتلثبت وسماعه من الطرف األخر .7

 .تثبت أمري املؤمنني يف األخبار ال يقدح يف عماهل ووالته .8

 .خماطبة الرجل اجلليل بكنيته كما صنع عمر فقال لسعد: يا أبا إسحاق .9

وإن عزل عمر سعًدا؛ حسما ملادة الفتنة، وإيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى، ويف ذلك بيان جواز عزل اإلمام بعض عماهل إذا شَك إيله  .10
 .لم يثبت عليه َشء إذا اقتضت املصلحة الرشعية ذلك

 املراجع:املصادر و

، حتقيق: 1ه. تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالِل، ط
،  اعتىن 4ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط 1423عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 

 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1وي، طه. رياض الصاحلني للنو 1425بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 
ه. رشح رياض الصاحلني  1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4ه. رياض الصاحلني، ط

، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن 1، طه. صحيح ابلخاري1426للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. منار القاري 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

ه.   1410بد القادر األرناؤوط، مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف ، رشح خمترص صحيح ابلخاري حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ ع
، دار 2ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي، ط1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

 .ه1392بريوت،  -إحياء الرتاث العريب 
   (5219) 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-عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

الرجل  -صىل اهلل عليه وسلم-شيك إَل انلِب 
خييَّل إيله أنه جيد اليشء يف الصالة، فقال: ال 

 ينُصف حىت يسمع صوتًا، أو جيد رحيًا
 

Dilaporkan kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- tentang seorang laki-laki yang 
seolah-olah mendapati sesuatu (kentut) 
ketika salat, maka beliau bersabda, “Dia 

tidak perlu membatalkan salatnya sampai 
dia mendengar suara atau mencium bau." 

 :احلديث .714
ريض اهلل -عن عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين 

َ إَل انلِبِّ  -عنه  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: )ُشيكي
الة، فقال: ال  ء يف الصَّ د اليشَّ الرَّجُل خُيَيَُّل إييله أنَّه جَيي

د ريحيًا(.  ينرصف حىتَّ يَسمَع َصوتًا، أو جَيي

** 

714. Hadis: 

Dari Abdullah bin Zaid bin 'Āshim al-Māzini -raḍiyallāhu 

'anhu- ia berkata, "Dilaporkan kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- tentang seorang laki-laki yang 

seolah-olah mendapati sesuatu (kentut) ketika salat, 

maka beliau bersabda, “Dia tidak perlu membatalkan 

salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium 

bau." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

من  -رمحه اهلل-كما ذكر انلووي  -هذا احلديث
قواعد اإلسالم العامة وأصوهل اليت تبىن عليها 
األحاكم الكثرية اجلليلة، ويه أن األصل بقاء األشياء 
املتيقنة ىلع حكمها، فال يعدل عنها ملجرد الشكوك 
والظنون، سواء قويت الشكوك، أو ضعفت، مادامت 

أو غلبة الظن، وأمثلة ذلك  لم تصل إَل درجة ايلقني
كثرية ال ختىف، ومنها هذا احلديث، فما دام اإلنسان 
متيقنا للطهارة، ثم شك يف احلدث فاألصل بقاء 
طهارته، وبالعكس فمن تيقن احلدث، وشك يف 
الطهارة فاألصل بقاء احلدث، ومن هذا اثلياب 
واألمكنة، فاألصل فيها الطهارة، إال بيقني جناستها، 

عدد الركعات يف الصالة، فمن تيقن أنه  ومن ذلك
صىل ثالثًا مثاًل، وشك يف الرابعة، فاألصل عدمها، 
وعليه أن يصيل ركعة رابعة، ومن ذلك من شك يف 
طالق زوجته فاألصل بقاء انلاكح، وهكذا من 

 .املسائل الكثرية اليت ال ختىف

** 

Hadis ini, sebagaimana diungkapkan oleh Imam 

Nawawi -rahimahullah-, termasuk kaidah umum dan 

prinsip dasar ajaran Islam yang menjadi landasan 

banyak hukum. Yakni, prinsip tetapnya sesuatu yang 

telah diyakini berada dalam hukumnya, tidak beralih 

dari hukum tersebut hanya disebabkan keraguan atau 

dugaan, baik keraguan tersebut kuat atau lemah, selagi 

tidak mencapai tingkatan yakin atau asumsi kuat. 

Contohnya banyak sakali, di antaranya hadis ini. Selagi 

seseorang yakin telah bersuci kemudian ia ragu 

terhadap kemunculan hadas, maka prinsipnya 

kesucian tersebut masih ada. Sebaliknya, siapa yakin 

telah berhadas dan ia ragu telah bersuci atau belum, 

maka prinsipnya hadas tersebut masih ada. Termasuk 

dalam hal ini adalah baju dan tempat; hukum asalnya 

adalah suci kecuali diyakini telah terkena najis. Juga 

jumlah rakaat dalam salat; siapa yakin telah salat tiga 

rakaat, misalnya, dan ragu sudah mengerjakan rakaat 

keempat atau belum, maka prinsipnya rakaat keempat 

ini belum ditunaikan dan ia harus mengerjakan rakaat 

keempat. Termasuk juga orang yang ragu telah 

menceraikan istrinya atau belum, maka hukum asalnya 

pernikahan masih ada (belum cerai). Demikianlah, 

masih banyak lagi masalah-masalah lainnya yang tak 

tersembunyi. 
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 :معاين املفردات
َ : الشكوى يه اتلوجع من اليشء طلبا إلزاتله، والشايك: عبد اهلل بن زيد راوي احلديث •  .ُشيكي

 .خُيَيَّل : يظن •

د • ء : حيس باحلدث من ريح وحنوه جَيي  .اليشَّ

ه • د رحيا : يتيقن ذلك بسمعه أو شمِّ  .يَسَمع َصوتا أو جَيي

 .َصوتًا : رُضاطا •

 .ريحيًا : فساء •

 :فوائد احلديث
" األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن"، بمعىن أن ما حكم بثبوته يف املايض حيكم بثبوته يف احلارض حىت يثبت خالف .1  .هالقاعدة العامة ويه: أنَّ

 .الشك يف احلدث ال يبطل الوضوء وال الصالةجمرد  .2

 .حتريم اْلروج من الصالة لغري سبب بنيِّ  .3

 .الريح اْلارجة من ادلبر، بصوت أو بغري صوت، ناقضة للوضوء .4

 .يراد من سماع الصوت ووجدان الريح يف احلديث اتليقن من احلدث .5

 .من األدب أن يتَجنَّب األلفاظ اليت يستحيا من ذكرها .6

 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 األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2م خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طمن الك
ن ، دار طوق انلجاة، )مصورة ع1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1408اثلقافة 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(، 
 .-رمحه اهلل-تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، للعالمة أمحد بن ييح انلجيم 

   (3064) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

شهدت عمرو بن أِب حسن سأل عبد اهلل بن 
؟ -صىل اهلل عليه وسلم-زيد عن وضوء انلِب 

فدَع بتور من ماء، فتوضأ هلم وضوء رسول اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-

 

Aku pernah menyaksikan 'Amru bin Abi 
Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid 
mengenai wudu Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-?" Lantas Abdullah bin Zaid 
meminta satu wadah air lalu melakukan 

wudu untuk mereka seperti wudunya 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ia 
menuangkan air dari wadah itu ke kedua 

tangannya lalu membasuh kedua 
tangannya tiga kali. 

 :احلديث .715
دتُّ عمرو بن  -رمحه اهلل-عن حيىي املازين  قال: ))َشهي

-أيب حسن سأل عبد اهلل بن زيد عن وُضوء انلِب 
أ هلم -صىل اهلل عليه وسلم ؟ فداع بتَور من ماء، فتوضَّ

، فأكَفأ ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-وُُضوء رسول اهلل 
، فغَسل يديه ثالثًا، ثم أ دخل يدُه يف يديه من اتلَّوري

اتلور، فَمْضَمض واْستَنَْشق واْستَنرَْث ثالثا بثالثي 
َغَرَفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثالثا، ثم أدخل 
ْرَفَقني، ثم أدخل  تني إَل المي يده يف اتلور، فَغَسلَُهما مَرّ
ة  ْدبَر مرَّ

َ
ْقبَل بهما وأ

َ
يَده يف اتلَّور، فَمَسح رأَسه، فأ

م واحدة، ثم َغَسل ريجلَيه( (. ويف رواية: ))بدأ بُمَقدَّ
ُهما حىتَّ رََجع  رأسه، حىت َذَهب بهما إَل َقَفاه، ثم رَدَّ
إَل املاكن اذلي بدأ منه((.  ويف رواية ))أتانا رسول 

فأْخرَجنا هل ماء يف تَوٍر  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 من ُصْفٍر((.

** 

715. Hadis: 

Dari Yahya Al-Māzini -raḥimahullāh- ia berkata, "Aku 

pernah menyaksikan 'Amru bin Abi Hasan bertanya 

kepada Abdullah bin Zaid mengenai wudu Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" Lantas Abdullah bin Zaid 

meminta satu wadah air lalu melakukan wudu untuk 

mereka seperti wudunya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam-. Ia menuangkan air dari wadah itu ke kedua 

tangannya lalu membasuh kedua tangannya tiga kali. 

Setelah itu ia mencelupkan tangannya ke wadah lalu 

berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, dan 

membuangnya tiga kali dengan tiga kali cidukan. 

Kemudian ia memasukkan tangannya lalu membasuh 

mukanya tiga kali. Selanjutnya ia memasukkan 

tangannya ke wadah lalu membasuh keduanya hingga 

kedua siku. Lantas ia memasukkan tangannya ke 

wadah lalu mengusap kepalanya. Dia mengusap di 

bagian muka dan belakang satu kali lalu membasuh 

kedua kakinya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau 

mulai mengusap dari bagian depan kepalanya sampai 

ke tengkuknya lalu mengembalikan kedua tangannya 

hingga ke tempat dimulainya mengusap kepala." 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mendatangi kami lalu kami 

mengeluarkan air di wadah kuningan untuk beliau". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلع  -رمحهم اهلل-من أجل حرص السلف الصالح 
-اتباع السنة، اكنوا يتساءلون عن كيفية عمل انلِب 

؛ يلتأسوا به فيها، ويف هذا -صىل اهلل عليه وسلم
احلديث حيدث عمرو بن حَيىي املازين عن أبيه: أنه 
شهد عمه عمرو بن أيب حسن، يسأل عبد اهلل بن زيد 

عن كيفية وضوء  -ريض اهلل عنه-ة أحد الصحاب
؛ فأراد عبد اهلل أن -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

** 

Begitu besarnya hasrat salafus saleh -rahimaḥumullāh- 

untuk mengikuti sunah, mereka biasa bertanya-tanya 

mengenai tata cara ibadah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- untuk diteladani. Dalam hadis ini, 'Amru bin 

Yahya Al-Māzini menuturkan dari bapaknya bahwa ia 

pernah menyaksikan pamannya, 'Amru bin Abi Hasan 

bertanya kepada Abdullah bin Zaid, salah seorang 

sahabat -raḍiyallāhu 'anhu- mengenai tata cara wudu 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Abdullah ingin 

menjelaskan kepadanya dalam bentuk perbuatan 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

471 
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  طهارة < الوضوء < صفة الوضوءالفقه وأصوهل < فقه العبادات < ال اتلصنيف:

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

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين  اتلخريج:
 .معمدة األحاك مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بتور من ماء : هو الطست، وهو اإلناء الصغري •

 .ل وصب ىلع يديهفأكفأ ىلع يديه : أما •

 .من ُصفر : نوع من انلحاس أصفر، ويعد من أجود أنواع انلحاس •

 .َغَرفَات : مجع غرفة، وهو أخذ املاء بايلد •

 .فأْقبَل بهما : أي: بدأ بقبل الرأس يعين مقدمه •

ْدبَر : رجع بهما إَل دبر الرأس، أي: مؤخره •
َ
 .وأ

 .وُضوء : نفس فعل الوضوء •

 .مع. والكعبان: عظمان ناتئان يف أسفل الساقإَل الكعبني : إَل بمعىن:  •

 .إَل املرفقني : أي: مع املرفقني. واملرفق هو: مفصل العضد من اذلراع •

 .َمْضَمض : أدار املاء يف فمه وأخرجه •

 .اْستَنَْشق : جذب املاء بنفسه إَل باطن أنفه •

يبينها هل بصورة فعلية؛ ألن ذلك أرسع إدرااك، وأدق 
تصويرا وأرسخ يف انلفس، فطلب إناء من ماء، فبدأ 
أوال بغسل كفيه؛ ألنهما آلة الغسل وأخذ املاء، فأكفأ 

يف اإلناء،  اإلناء فغسلهما ثالثا، ثم أدخل يده
فاغرتف منه ثالث غرفات يتمضمض يف لك غرفة 
ويستنشق ويستنرث، ثم اغرتف من اإلناء فغسل وجهه 
ثالث مرات، ثم اغرتف منه فغسل يديه إَل املرفقني 
مرتني مرتني، ثم أدخل يديه يف اإلناء فمسح رأسه 
بيديه بدأ بمقدم رأسه حىت وصل إَل قفاه أىلع الرقبة، 

صل إَل املاكن اذلي بدأ منه، صنع ثم ردهما حىت و
هكذا؛ ليستقبل شعر الرأس ويستدبره فيعم املسح 
ظاهره وباطنه، ثم غسل رجليه إَل الكعبني، وبنيَّ 

أن هذا صنيع  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن زيد 
حني أتاهم،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 صىل اهلل-فأخرجوا هل ماء يف تور من صفر؛ يلتوضأ به 
، بنيَّ ذلك عبد اهلل؛ يلثبت أنه اكن ىلع -عليه وسلم

 .يقني من األمر

karena hal itu lebih cepat dipahami, lebih cermat 

gambarannya dan lebih meresap di dalam jiwa. Lantas 

ia meminta satu wadah air. Pertama-tama ia memulai 

dengan mencuci kedua tangannya karena keduanya 

merupakan alat mencuci dan mengambil air. Kemudian 

ia menuangkan air lalu mencuci kedua tangannya tiga 

kali. Setelah itu ia memasukkan tangannya ke dalam 

wadah lalu menciduk air tiga kali cidukan. Setiap 

cidukan digunakan untuk berkumur-kumur, 

memasukkan air ke hidung dan membuangnya. 

Setelah itu menciduk air dari wadah lalu membasuh 

wajahnya tiga kali. Ia menciduk air lagi lalu membasuh 

kedua tangannya sampai kedua sikunya dua kali dua 

kali. Setelah itu memasukkan tangannya ke wadah lalu 

mengusap kepalanya dengan dua tangannya dimulai 

dari bagian depan kepala hingga sampai ke tengkuk di 

bagian atas leher. Kemudian mengembalikan kedua 

tangannya hingga sampai ke tempat memulai 

mengusap kepala. Dia melakukan itu agar bisa 

mengusap rambut bagian depan dan belakang kepala 

sehingga usapannya rata di bagian luar dan dalam. 

Selanjutnya ia mencuci kedua kakinya sampai kedua 

mata kaki. Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- 

menjelaskan bahwa itulah (wudu) yang dilakukan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika beliau 

mendatangi mereka. Mereka (para sahabat) 

menyiapkan air dalam wadah kuningan untuk beliau 

berwudu. Abdullah menjelaskan hal itu untuk 

menegaskan bahwa ia yakin dalam hal tersebut. 
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 .اْستَنرَْث : أخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه •

 .وَجَهه : الوجه معروف، وحده: من منابت شعر الرأس املعتاد، إَل ما نزل من اللحية واذلقن طوال، ومن األذن إَل األذن عرًضا •

ه : أمر يده عليه مبلولة باملاء، وحد الرأس: منابت الشعر من جوانب الوجه إَل أىلع الرقبة •  .َمَسح بيَرأسي

ما إَل َقَفاه : أوصل يداه إَل •  .قفاه، والقفا: ُمؤَخر الرأس والُعنُق، واملراد مسح رأسه إَل آخره من جهة القفا ال مسح الرقبة َذَهب بيهي

 .: جاء إيلنا: إما زائرا أو مدعوا -صىل اهلل عليه وسلم-أتانا رسول اهلل  •

 :فوائد احلديث
 .حرص السلف الصالح ىلع معرفة سنة انلِب؛ يلتأسوا به فيهما .1

 .وخ العلمسلوك املعلم أقرب الوسائل إَل الفهم ورس .2

 .ذكر املخرب ما يدل ىلع توكيد خربه .3

مرشوعية الوُُضوء ىلع هذه الكيفية: يغسل كفيه ثالث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنرث ثالثا بثالث غرفات، ثم يغسل وجهه ثالثا، ثم  .4
م رأسه إَل قفاه ثم يردهما إَل  املاكن اذلي بدأ منه ثم يغسل رجليه إَل الكعبني، يديه إَل املرفقني مرتني مرتني، ثم يمسح رأسه بيديه يبدأ بمقدَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وهذه من كيفيات وضوء انلِب 

 .غسل ايلدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء .5

م فعل كذلك كيفية املضمضة بالنسبة إَل الفصل واجلمع، فقد دل احلديث ىلع أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى، ث .6
 .مرة أخرى

 .استيعاب الرأس باملسح، وتفسري اإلقبال واإلدبار .7

الوضوء مرة مرة، ومرتني  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اتلكرار ثالثا يف بعض أعضاء الوضوء واثنتني يف بعضها، وقد ثبت من فعل انلِب  .8
 .عليه هذا احلديثمرتني، وثالثا ثالثا، وبعضه ثالثا، وبعضه مرتني، واألخري هو اذلي دل 

 .عدم اتلكرار يف مسح الرأس .9

 .جواز خمالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها ىلع بعض، وأن اتلثليث هو الصفة الاكملة وما دونها جيزئ كما صحت بذلك األحاديث .10

 .مرااعة الرتتيب بني أعضاء الوضوء، فال يقدم املتأخر ىلع سابقه .11

ه بابللل ابلايق بعد غسل يديه مثاًل، لكن األذنني مع الرأس عضو واحد، فال يأخذ ماء جديدا جتديد ماء الوضوء للك عضو؛ فال يمسح رأس .12
 .لألذنني إال إذا جفت يده ولم يبق بلل لألذنني

 املراجع:املصادر و

بن باز، ه. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، ال1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 
ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، 1434حتقيق: سعيد القحطاِن، مؤسسة عبد العزيز بن باز اْلريية، الطبعة: األوىل، 

الصحابة، اإلمارات، ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة 1414الطبعة: اثلانية، 
ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة، 

قيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: ، لعبد الغين املقديس، دراسة وحت-صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1426األوىل، 
ه. رشح العمدة للسعدي، قيده عنه تلميذه: عبد 1408عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 
ه. 1431هلل العقيل، دار اتلوحيد، الرياض، الطبعة: األوىل، اهلل العوهيل، تقديم: عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل، حتقيق: أنس بن عبد الرمحن بن عبد ا

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
ي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشري1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423بريوت، الطبعة: 
   (3444) 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 جُنَيد عمران بن حصني اْلزايع  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سجود، وهو نزول املصيل إَل األرض واضًعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمنيإذا سجد : بدأ يف الزنول لل •

 .نهض من الركعتني : أي رشع يف انلهوض من التشهد األول •

 .ذّكرين : جعلين أذكر بعد أن تركه انلاس ونسيه من نسيه •

ْيٍ خلف يلع بن أِب  ْمر اُن ْبُن حص  لَّْيُت أنا و عي ص 
ربَّ   ، وإذا رفع رأسه ك  ربَّ  ، طالب، فاكن إذا سجد ك 

 وإذا نهض من الركعتي ك ربَّ  
 

Saya pernah salat bersama 'Imrān bin 
Ḥuṣain bermakmum kepada Ali bin Abi 
Ṭālib. Saat sujud, ia bertakbir. Saat 

mengangkat kepalanya, ia bertakbir lagi. 
Dan ketika berdiri dari dua rakaat, dia 

bertakbir lagi. 

 :احلديث .716
ْمَراُن ْبُن » د اهلل قال: عن ُمَطرِّفي بن عب َصلَّيُْت أنا وعي

 ، َ يبي طالب، فاكن إذا سجد َكربَّ
َ
ِّ بني أ ُحَصنْيٍ َخلَْف يلعي

ا  ، فلمَّ َ ، وإذا نهض من الركعتني َكربَّ َ وإذا رفع رأسه َكربَّ
، وقال: قد  ْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ َخَذ بيَديَّ عي

َ
قىَض الصالةَ أ

رين هذا صالَة حممد  أو  -هلل عليه وسلمصىل ا-ذكَّ
 «.-صىل اهلل عليه وسلم-قال: َصىلَّ بنا صالة حممد 

** 

716. Hadis: 

Dari Muṭarrif bin Abdullah, ia berkata, "Saya pernah 

salat bersama 'Imrān bin Ḥuṣain bermakmum kepada 

Ali bin Abi Ṭālib. Ketika sujud, ia bertakbir. Saat 

mengangkat kepalanya, ia bertakbir lagi. Dan ketika 

berdiri dari dua rakaat, dia bertakbir lagi. Setelah salat 

selesai langsung saja 'Imrān bin Ḥuṣain memegang 

kedua tanganku dan berkata, "Orang ini telah 

mengingatkanku pada salatnya Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-". Atau ia berkata, "Ali telah 

mengimami kita dengan cara salatnya Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -.  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان شعار الصالة، وهو إثبات 
، وذلك -وتعاَلسبحانه -الكربياء والعظمة هلل 

باتلكبري. فيحيك مطرف أنه صىل هو وعمران بن 
يه  حصني خلف يلع بن أيب طالب فاكن يكرب يف ُهوي
ني يرفع رأسه من السجود،  إَل السجود، ثم يُكربِّ حي
ل يف الصالة ذات التشهدين،  د األوَّ وإذا قام من التشهُّ
كربَّ يف حال قيامه، وقد ترك كثري من انلاس اجلهر 

ا فرغ من صالته أخذ باتلك بري يف هذه املواضع، فلمَّ
 -ريض اهلل عنه-عمران بيد ُمطرِّف، وأخربه بأنَّ عليًّا 

ره بصالته هذه صالةَ انلِبِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-ذكَّ
 .، حيث اكن يُكربِّ يف هذه املواضع

** 

Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang syiar-

syiar utama salat, yaitu menetapkan kebesaran dan 

keagungan Allah -Ta'ālā-. Itu terbukti dengan takbir. 

Muṭarrif menceritakan bahwa dia bersama dengan 

'Imrān bin Ḥuṣain pernah salat bermakmum kepada Ali 

bin Abi Ṭālib. Ia bertakbir ketika hendak sujud, bertakbir 

lagi saat mengangkat kepalanya dari sujud dan ketika 

berdiri dari tasyahud awal pada salat-salat yang 

mempunyai dua kali tasyahud, maka ia bertakbir lagi. 

Padahal banyak kalangan yang tidak mengeraskan 

suara bertakbir di tempat-tempat ini. Ketika Ali 

menyelesaikan salat, maka 'Imrān bin Ḥuṣain langsung 

memegang tangan Muṭarrif dan memberitahukan 

bahwa salat Ali ini mengingatkannya pada salatnya 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-; di mana beliau 

senantiasa bertakbir pada tempat-tempat ini. 
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 .ما هلهذا : يلع بن أيب طالب أشار إيله باسم اإلشارة احرتاما وتعظي •

 .قىض : أكمل صالته •

 :فوائد احلديث
 .اتلكبري يف حال اهلويي من القيام إَل السجود .1

 .اتلكبري حال الرفع من السجود إَل اجللوس بني السجدتني .2

 .أن يفعل ما تقدم يف مجيع الركعات .3

 .اتلكبري حال القيام من التشهد األول إَل القيام يف الصالة ذات التشهدين .4

 .املأموم من متابعتهمرشوعية جهر اإلمام بذلك يلتمكن  .5

 .بمالزمته السنة -ريض اهلل عنه-فضيلة يلع بن أيب طالب  .6

 .تأييد فاعل السنة بالشهادة هل باحلق .7

 .أن موقف االثنني خلف اإلمام .8

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 
صاري، طبعة دار الفكر، ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األن1426مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

ه.     صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، 1381دمشق، األوىل 
 –، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ه. صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق1422الطبعة: األوىل 

 .األوىل الطبعة مرص، القاهرة، املنهاج، دار انلجيم، حيىي بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت
   (5275) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

لَّْيُت مع أِب بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع  ص 
  رْحن الرحيم"أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل ال

Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 
Abu bakar dan Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- 

mengawali (bacaan) salat dengan "al-
ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīn." Dalam 

riwayat lain, "Aku telah salat bersama Abu 
Bakar, Umar dan Usman, dan aku tidak 
mendengar salah seorang dari mereka 

membaca "bismillāhir-raḥmānir-raḥīm." 
Dalam riwayat Muslim, "Aku telah salat di 

belakang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 
Abu Bakar, Umar dan Usman sedang 

mereka mengawali bacaan dengan "al-
ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīn", dan mereka 
tidak menyebutkan "bismillāhir-raḥmānir-

raḥīm" di awal bacaan maupun di 
akhirnya". 

 :احلديث .717
نَس بن مالك 

َ
صىل -أّن انلِب » -ريض اهلل عنه-عن أ

-ريض اهلل عنهما-وأبا بكر وعمر  -اهلل عليه وسلم
«. : اكنوا يَْستَْفتيُحوَن الصالة بـ"احلمد هلل رب العاملني"

َصلَّيُْت مع أيب بكر وعمر وعثمان، فلم  »ويف رواية: 
«. أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرمحن الرحيم"

صىل اهلل عليه -َصلَّيُْت خلف انلِب » وملسلم: 
وأيب بكر وعمر وعثمان فاكنوا يَْستَْفتيُحوَن  -وسلم

بـ"احلمد هلل رب العاملني"، ال يَْذُكُروَن "بسم اهلل 
 «.راءة وال يف آخرهاالرمحن الرحيم" يف أول ق

** 

717. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu bakar dan Umar -

raḍiyallāhu 'anhumā- mengawali (bacaan) salat 

dengan "al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīn." Dalam riwayat 

lain, "Aku telah salat bersama Abu Bakar, Umar dan 

Usman, dan aku tidak mendengar salah seorang dari 

mereka membaca "bismillāhir-raḥmānir-raḥīm." Dalam 

riwayat Muslim, "Aku telah salat di belakang Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu Bakar, Umar dan 

Usman sedang mereka mengawali bacaan dengan "al-

ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīn", dan mereka tidak 

menyebutkan "bismillāhir-raḥmānir-raḥīm" di awal 

bacaan maupun di akhirnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

مع طول  -: أنه-ىض اهلل عنهر-يذكر أنس بن مالك، 
ومالزمته هل  -صىل اهلل عليه وسلم-صحبته للنِب 

لم يسمع أحداً منهم يقرأ )بسم  -وْللفائه الراشدين 
اهلل الرمحن الرحيم( يف الصالة، ال يف أول القراءة، وال 
يف آخرها، وإنما يفتتحون الصالة بـ"احلمد هلل رب 

قراءة  العاملني"، وقد اختلف العلماء يف حكم
البسملة واجلهر بها ىلع أقوال، والصحيح من أقوال 
العلماء أن املصيل يقرأ البسملة رسا قبل قراءة 
الفاحتة يف لك ركعة من صالته، سواء اكنت الصالة 

 .رسية أم جهرية

** 

Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, menyebutkan 

kendati lama menjadi sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan menyertai beliau dan juga menyertai 

para Khulafā` ar-Rāsyidīn, ia sama sekali tidak 

mendengar salah seorang pun dari mereka membaca 

"bismillāhir-raḥmānir-raḥīm" dalam salat, baik di awal 

bacaan maupun di akhirnya. Akan tetapi mereka 

mengawali bacaan dalam salat dengan "al-ḥamdu 

lillāhi rabbil-'ālamīn". Para ulama berbeda pendapat 

tentang hukum disyariatkannya basmalah dan 

mengeraskan bacaannya di dalam salat dalam 

beberapa pendapat. Namun yang benar di antara 

pendapat-pendapat ulama ini adalah bahwa orang 

yang salat harus membaca basmalah secara sirr 

(bacaan pelan) sebelum membaca Al-Fatihah di setiap 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .متفق عليه. الرواية اثلانية رواها مسلم راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يَْستَْفتيُحوَن : يبتدئون •

 . بسم اهلل : ال يَْذُكُرونَها جهراال يَْذُكُرونَ  •

آخر وال يف آخرها : آخر القراءة وهذا من باب املبالغة؛ فإنه ال يتوهم أحد أن البسملة تكون يف آخر القراءة حىت ينىف ذلك، إال أن يراد ب •
 . القراءة السورة اليت بعد الفاحتة ، أو يريد أول ركعة وآخر ركعة يف الصالة

 :فوائد احلديث
 .ية من الفاحتةأن البسملة، ليست آ .1

 .تقديم الفاحتة ىلع السورة .2

 .مرشوعية قراءة "بسم اهلل الرمحن الرحيم" بعد االستفتاح واتلعوذ قبل الفاحتة ويكون ذلك رسا ولو يف الصالة اجلهرية .3

 املراجع:املصادر و

-م . تنبيه األفهام للعثيمني  2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، الغمارات 
 سعيد اعتناء-باز بن العزيز عبد–. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم 1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات 

األوىل -دمشق  -طبعة دار الفكر-األنصاري  إلسماعيل األحاكم عمدة برشح اإلملام. 1435- األوىل الطبعة– الرياض– القحطاِن وهف بن يلع بن
 ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أبو- ابلخاري صحيح. م 1992 - ـه 1412 اثلانية،: الطبعة- احلريميل املبارك فيصل–.     خالصة الالكم 1381

انلارش: دار  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق  -يح مسلم صح. ه1422 األوىل:  الطبعة- انلجاة طوق دار:  انلارش- انلارص نارص بن زهري حممد حتقيق
 .بريوت –إحياء الرتاث العريب 

   (3327) الرقم املوحد:

rakaat salatnya, baik salat tersebut sirriyah (bacaannya 

pelan) ataupun jahriyah (bacaannya keras). 
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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-َسُمرة بن ُجنَْدب  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َها : أي: ماتت يف مدته أو بسببه، وانلِّفاس دم طبيِع خيرج بسبب الوالدة •  .يف نيَفاسي

 .فقام : أي: حني الصالة عليها •

َها : أي: عند منتصف جسمها •  .وَْسطي

 :فوائد احلديث
 .الصالة ىلع اجلنازة ومرشوعيتها .1

 .بموتها يف نفاسها، لكن يصىل عليها؛ فال تأخذ حكم شهيد املعركةأن انلفساء مع كونها حازت فضل الشهادة  .2

 .أن موقف اإلمام من املرأة يكون وسطها، سواء ماتت من نفاس أو غريه؛ فالعربة من احلديث وصفها بأنها امرأة، ال بكونها نفساء .3

تمال أن يكون يف وسطها جنينًا، واتلماس احلكمة علل بعضهم احلكمة يف الوقوف وسط املرأة؛ بأنه أسرت هلا من انلاس، وعلل آخرون باح .4
 .ليس الزًما للعمل إذا صح انلص

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
ه. 1426األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل  ه. تنبيه األفهام رشح عمدة1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. خالصة الالكم 1435اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاِن، مؤسسة عبد العزيز بن باز اْلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 

لَّْيت وراء انلِب  ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-ص 
ه ا ا فقام يف و ْسطي ه  اسي يف    امرأة ماتت يف ن

Aku pernah melaksanakan salat di 
belakang Rasulullah - șallallāhu 'alaihi wa 

sallam- terhadap (jenazah) perempuan 
yang meninggal dunia saat nifas, lantas 
beliau berdiri di tengah-tengah (jasad) 

perempuan itu. 

 :احلديث .718
َصلَّيْت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن َسُمَرَة بْني ُجنُْدٍب 

ىلع امرأة ماتت يف  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب  وراء
َها َها فقام يف وَْسطي  «.نيَفاسي

** 

718. Hadis: 

Dari Samurah bin Jundub -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

berkata, "Aku pernah melaksanakan salat di belakang 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terhadap 

(jenazah) perempuan yang meninggal dunia saat nifas, 

lantas beliau berdiri di tengah-tengah (jasad) 

perempuan itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

الصالة ىلع امليت حق واجب للك من يموت من 
املسلمني: ذَكٍر أو أنىث، صغري أو كبري، فيخرب سمرة 

صىل -أنه صىل وراء انلِب  -ريض اهلل عنه-بن جندب 
حينما صىل ىلع امرأة ماتت يف  -اهلل عليه وسلم

 .بمحاذاة وسطها -صىل اهلل عليه وسلم-نفاسها، فقام 

** 

Salat jenazah adalah hak yang wajib bagi setiap kaum 

Muslimin yang meninggal dunia; laki-laki atau 

perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Samurah 

bin Jundub mengabarkan bahwa dia pernah 

melaksanakan salat di belakang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- saat beliau menyalatkan seorang 

perempuan yang meninggal dunia ketika nifas. Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri sejajar dengan 

bagian tengah (perut) perempuan itu. 
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م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: 1992ه، 1412ملبارك، الطبعة: اثلانية رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز ا
ه. صحيح مسلم، مسلم بن 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق
   (5209) الرقم املوحد:
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  غسال -صىل اهلل عليه وسلم-صببت للنِب 

Aku pernah menuangkan air mandi kepada 
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas 
beliau mengucurkannya dengan tangan 

kanannya ke tangan kirinya lalu mencuci 
keduanya. Setelah itu beliau membasuh 

kemaluannya. Kemudian beliau memukul 
bumi lalu mengusapkannya dengan tanah, 
setelah itu mencucinya. Selanjutnya beliau 

berkumur-kumur dan menghirup air 
dengan hidung. Setelah itu beliau mencuci 

wajahnya dan mengalirkan air ke 
kepalanya lalu menyingkir (beralih 

tempat). Kemudian beliau membasuh 
kedua kakinya lalu beliau diberi handuk, 

namun beliau tidak menggunakannya 
untuk mengusap tubuhnya. 

 :احلديث .719
-َصبَبُْت للنِب »قالت:  -ريض اهلل عنها- عن ميمونة

فَْرغ بيمينه ىلع يساره  -صىل اهلل عليه وسلم
َ
ُغْسال، َفأ

ه األرض  فَغَسلَُهما، ثم َغسل َفرَْجه، ثم قال بييَدي
اب، ثم َغسلها، ثم َتَمْضَمَض  َفَمَسَحها بالرتُّ
ه، ثم  واْستَنَْشَق، ثم َغَسل وْجَهه، وأفَاَض ىلع رأسي

 ، يل فلم َينُْفْض بهاَتنَحَّ َ بمنْدي ِتي
ُ
 «.فغسل قََدَميه، ثم أ

** 

719. Hadis: 

Dari Maimunah -raḍiyallahu 'anha- ia berkata: "Aku 

pernah menuangkan air mandi kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Lantas beliau mengucurkannya 

dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu 

mencuci keduanya. Setelah itu beliau membasuh 

kemaluannya. Kemudian beliau memukul bumi lalu 

mengusapkannya dengan tanah, setelah itu 

mencucinya. Selanjutnya beliau berkumur-kumur dan 

menghirup air dengan hidung. Setelah itu beliau 

mencuci wajahnya dan mengalirkan air ke kepalanya 

lalu menyingkir (beralih tempat). Kemudian beliau 

membasuh kedua kakinya lalu beliau diberi handuk, 

namun beliau tidak menggunakannya untuk mengusap 

tubuhnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

احلديث: خترب ميمونة أنها هيَّأت هل املاء ألجل  معىن
من  -صىل اهلل عليه وسلم-أن يَغتسل به رسول اهلل 

اجلَنَابة، فتناول اإلناء بيمينه، فصبَّه ىلع يساره، ثم 
غسل لكتا يديه معاً؛ ألن ايلدين آلة نلقل املاء، 

فاستحب غسلهما حتقيقا لطهارتهما، وتنظيفا هلما.        
ريض اهلل -ما، ويف رواية أخرى عن ميمونة َفَغَسلهُ 

عند ابلخاري: "فغسل يديه مرتني أو ثالثا".     -عنها
وبعد أن َغسل يديه َغسل فَرَْجه بشماهل إلزالة ما 
لوثه من آثار الَمين وغريه، واملراد بالَفْرجي ُهنا: الُقبل، 
ماهل، فغسل  يوضحه رواية ابلخاري: " ثم أفرغ ىلع شي

** 

Makna Hadis: Maimunah memberitahukan bahwa 

dirinya menyiapkan air agar Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- mandi janabah dengan air tersebut. 

Lantas beliau meraih wadah dengan tangan kanannya 

lalu mengucurkannya dengan tangan kirinya. 

Selanjutnya beliau membasuh kedua tangannya 

bersamaan. Sebab, kedua tangan merupakan alat 

untuk memindahkan air. Karena itu beliau 

mengutamakan membasuh keduanya untuk 

mewujudkan kesucian dan kebersihan keduanya. 

Lantas beliau membasuh keduanya. Dalam riwayat lain 

dari Maimunah -raḍiyallahu 'anha- dalam Sahih 

Bukhari disebutkan, "Lantas beliau membasuh kedua 

tangannya dua atau tiga kali." Setelah beliau 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-ميمونة بنت احلارث  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

ه األرض واملراد رضب بها  َمَذاكيرَيه ". ثم قال بييَدي
األرض وايلد هنا: " ايلَد اليرُسى، يوضحه رواية 
َماهل األرض، فَدلََكها َدلاَْك  يشي ابلخاري: " ثم رَضب ب
يل ما قد يَعلق بها من  يزُيي اب ل شديدا ". َفَمَسَحها بالرتُّ
يهة، ثم َغسل يَده اليرُسى  آثار ُمْستَْقَذرة أو روائح َكري
باملاء إلزالة ما َعلَق بها من تُراب وغريه مما يُْستَْقَذر، 
َفها مما قد يَعلق بها تمضمض  وبعد أن غسل يديه وَنظَّ

عليه -وستنشق، ثم َغَسل وْجَهه. وليس فيه أنه توضأ 
، لكن يف حديثها اآلخر عند  -الصالة والسالم

ابلخاري ومسلم :" ثم توضأ وضوءه للصالة "وهكذا 
. ثم َصبَّ املاء ىلع -ريض اهلل عنها-شة جاء عن اعئ

فَْرغ ىلع رأسه ثالث 
َ
رأسه، ويف روايتها األخرى: " ثم أ

ه، ثم َغَسل َسائر َجَسده ". وُيكتىف  لَء َكفِّ َحَفنَات مي
باملرة الواحدة، إذا َعمَّت مجيع ابَلدن. ثم حتول إَل 
جهة أخرى بعيدا عن موضع االغتسال فغسل قََدَميه 

غ من وضوءه واغتساهل، غسل َقَدميه مرة بعد أن َفرَ 
ح  يل فلم َينُْفْض بها ولم َيتََمسَّ َ بمنْدي ِتي

ُ
ثانية. ثم أ

يل من بَلَلي املاء، ويف رواية أخرى عنها  نْدي ريض -بالمي
ه " ويف رواية أخرى -اهلل عنها يل َفَردَّ ندي تَيْتُه بالمي

َ
: " ثم أ

ه وجعل ي يٍل فلم َيَمسَّ نْدي َ بيمي ِتي
ُ
قول: باملاء هكذا " : " أ

 .يعين َينُْفُضه

membasuh kedua tangannya, beliau pun membasuh 

kemaluannya dengan tangan kirinya untuk 

membersihkan noda bekas air mani dan lainnya. Yang 

dimaksud dengan kemaluan di sini adalah qubul. Hal 

ini sebagaimana dijelaskan oleh riwayat Bukhari, 

"Selanjutnya beliau menuangkan (air) ke tangan kirinya 

lalu mencuci zakarnya." Setelah itu beliau memukul 

tanah dengan tangannya. Maksudnya adalah memukul 

tanah dengan tangannya, dan tangan di sini adalah 

tangan kiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh riwayat 

Bukhari, "Selanjutnya beliau memukul tanah dengan 

tangan kirinya lalu menggosok-gosokkan dengan 

keras." Beliau mengusapnya dengan tanah untuk 

menghilangkan sesuatu yang menempel padanya 

berupa sisa-sisa kotoran atau bau tidak sedap. 

Kemudian beliau mencuci tangan kirinya dengan air 

untuk menghilangkan tanah dan lainnya yang 

dipandang kotor, yang menempel padanya. Setelah 

beliau mencuci kedua tangannya dan 

membersihkannya dari sesuatu yang menempel 

padanya, beliau segera berkumur-kumur dan 

menghirup air dengan hidung lalu mencuci mukanya. 

Dalam Hadis tersebut tidak disebutkan bahwa beliau 

berwudu, tetapi dalam hadis lain riwayat Bukhari dan 

Muslim disebutkan, "Lantas beliau berwudhu seperti 

wudhu untuk salat." Demikian pula dikemukakan dari 

Aisyah -raḍiyallahu 'anha-. Kemudian beliau 

menuangkan air ke atas kepalanya." Dalam riwayat lain 

disebutkan, "Lantas beliau menuangkan air ke atas 

kepalanya sebanyak tiga genggam penuh telapak 

tangan lalu membasuh seluruh tubuhnya." Juga cukup 

sekali saja jika sudah meliputi seluruh tubuh. 

Selanjutnya beliau berpindah ke arah lain yang jauh 

dari lokasi mandi lalu mencuci kedua kakinya setelah 

selesai wudu dan mandi. Dia mencuci kedua kakinya 

untuk kedua kalinya. Setelah itu beliau diberi handuk, 

tetapi beliau tidak mengibaskannya dan tidak 

mengusap air dengan handuk itu. Dalam riwayat lain 

dari Aisyah -raḍiyallahu 'anha- disebutkan, "Lalu aku 

memberinya handuk, tetapi beliau menolaknya." Dalam 

riwayat lain disebutkan, "Beliau diberi handuk, tetapi 

tidak mengusapkannya, dan beliau bersabda, "Begini 

dengan air." Yakni, mengibaskannya. 
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 :معاين املفردات
فَْرغ : َصبَّ  •

َ
 .أ

، وكرث استعماهل يف الُعرف يف الُقبُلفَرَْجه : الَفْرج: من ا • ج  بر؛ ألنَّ لكَّ واحٍد منهما منفري  .إلنسان: يُطلق ىلع الُقبُل وادلُّ

ه • ه وخيرجه، وكماهلا إَدارة املاء يف فَمي  .َتَمْضَمض : املْضَمَضة: أن جيعل املاء يف فَمي

 .ن جيذب املاء بانلََّفس ألقىص األنفاْستَنَْشَق : االْستينَْشاق: إدخال املاء إَل داخل األنْف، وكماهل أ •

 .أفَاض : أسال املاء ىلع بقية جسده وأجراه عليه •

 .َتنَحَّ : أي: حتول إَل ناحية •

يل : نسيج  من قُطن أو َحرير أو حنوهما، يُمسح به رََذاذ املاء وحنوه • نْدي  .مي

ح •  .لم َينُْفْض : لم َيتََمسَّ

 :فوائد احلديث
َفُة ُغْسل انلَِّب .1  .من اجلَنابة -صىل اهلل عليه وسلم- يف هذا احلديث بيان لصي

 .فيه جواز ترصيح املرأة بما قد يُْستََحيا منه بليان احلق .2

ُد بايلدين عند اإلطالق استحباُب ابلداءة بَغْسلي يديه؛ ألنَّ ايلَدين هما أداةُ َغْرفي املاء، وأداُة دلك اجلسد، فينبيغ طهارتهما قبل لُكِّ َشٍء، واملرا .3
ان  .هما الَكفَّ

 .ه استعمال ايلَد اليرُسى إلزالة األذىفي .4

 .فيه ديلل ىلع بََداءة اجلُنب بغسل فَرَْجه ويزيل ما عليه من أثَر اْلارج .5

ني إلزالة اللزوجة العالقة بها، من غسل الَفْرج املتلوِّث بانلجاسة أو ا .6 ملين، فإن استحباب رَضب ايلَّد ىلع األرض أو اجلدار إذا اكن من الطِّ
اب  رات املعروفة تقوم مقامه -وهو كذلك يف زماننا-َتَعذر الرتَّ  .فإن الُمَطهي

 .ىلع رواية ميمونة األخرىاستحباب الوضوء قبل االغتسال من اجلَنَابة، وهذا  .7

 .مرشوعية َغْسل الَقَدَمني بعد االنتهاء من االغتسال، إذا َدَعت احلاجة إَل ذلك .8

ْكره يف احلديث، لكن إذا َخيش اإلنسان عدم وصول املاء إَل مجيع بََدنيه فينب .9 يغ أن َيُمرَّ ال يشرتط  َدلْك ابلَدن يف الغسل من اجلَنابة؛ لعدم ذي
 .واضع، حىت يَغلب ىلع َظنِّه وصول املاء إيلهابيده إَل تلك امل

ْمهات املؤمنني ىلع نرَْش ُسنته  .10
ُ
رص أ  .-صىل اهلل عليه وسلم-فيه حي

من اجلَنابة من أوهل إَل  -صىل اهلل عليه وسلم-وصفت كيفية اغتساهل  -ريض اهلل عنها-فيه جواز نظر املرأة إَل َعورة زوجها؛ ألن ميمونة  .11
ري الَفْرجآخره بما يف ذلك تَ   . ْطهي

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم ، 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
ة يف غريب احلديث واألثر، انلهاي. بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

حممود حممد  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية 
طبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: الطنايح. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالِن، انلارش: امل

 –ه.   رشح سنن أيب داود، تأيلف: حممود بن أمحد بن موَس، بدر ادلين العيين، حتقيق: خادل بن إبراهيم املرصي، انلارش: مكتبة الرشد 1323السابعة، 
، انلارش: دار احلديث.   تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من الصنعاِن إسماعيل بن حممد: تأيلف السالم، سبل.  م1999- ـه 1420 األوىل،: الطبعة الرياض،

م. حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، تأيلف: عبد  2006 _ه  1427بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن  1397 -وىل الرمحن بن حممد بن قاسم انلجدي، انلارش: )بدون نارش( ، الطبعة: األ ه. توضيح األحاكم مي

َسة،  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف:  2003 - ـه 1423بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي
م إرساء بنت عرفة. رشح سنن أيب داود، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكت

ُ
بة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية
   (10031) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذار اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:

 -صىل اهلل عليه وسلم-صحبت رسول اهلل 
ر ىلع ركعتي، وأبا بكر فاكن  ف  ال يزيد يف السَّ

 وُعمر وُعْثمان كذلك
 

Aku menyertai Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-, dalam safar beliau tidak 

mengerjakan lebih dari dua rakaat. Pun 
(aku menyertai) Abu Bakar, Umar dan 

Uṡmān, seperti itu juga. 

 :احلديث .720
قال:  -ريض اهلل عنهما-ُعمر عن عبد اهلل بن 

فاكن ال  -صىل اهلل عليه وسلم-صحبت رسول اهلل »
َفر ىلع ركعتني، وأبا بكر وُعمر وُعثْمان  يزيد يف السَّ

 «.كذلك

** 

720. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

menuturkan, "Aku menyertai Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- , beliau dalam safar tidak 

mengerjakan lebih dari dua rakaat. Pun (aku 

menyertai) Abu Bakar, Umar dan Uṡmān, seperti itu 

juga". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أنه صحب  -ريض اهلل عنهما-يذكر عبد اهلل بن عمر 
يف أسفاره، وكذلك  -ه وسلمصىل اهلل علي-انلِب 

يف  -ريض اهلل عنهم-صحب أبا بكر وعمر وعثمان 
أسفارهم، فاكن لك منهم يقرص الصالة الرباعية إَل 
ركعتني، وال يزيد عليهما، أي ال يتم أحد منهم 
الفرائض، وال يصيل الرواتب يف السفر، وذكره أليب 
بكر وعمر وعثمان لدلاللة ىلع أن احلكم غري 

صىل اهلل عليه -ثابت بعد وفاة انلِب منسوخ بل 
وال هل معارض راجح.  وجيوز اإلتمام يف  -وسلم

السفر، ولكن القرص أفضل؛ لقوهل تعاَل: }لَيَْس 
اَلةي{ َفنَيْفُ اجلناح  َن الصَّ وا مي َعليُكْم ُجنَاح  أن تَقرُصُ
يفيد أنه رخصة، وليس عزيمة؛ وألن األصل اإلتمام، 

أطول منه. واألوىل  والقرص إنما يكون من َشء
صىل اهلل -للمسافر أن اليدع القرص؛ اتبااعً للنِب 

حيب أن تُؤىت رخصه،  -تعاَل-، وألن اهلل -عليه وسلم
وخروًجا من خالف من أوجبه؛ وألنه األفضل عند 

 .اعمة العلماء

** 

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- 

mengungkapkan bahwa ia menyertai Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam safar-safar beliau. 

Demikian pula ia menyertai Abu Bakar, Umar dan 

Uṡmān -raḍiyallāhu 'anhum- dalam safar-safar mereka. 

Ternyata masing-masing dari mereka menqasar 

(meringkas) salat empat rakaat menjadi dua rakaat, 

dan tidak menambahnya. Artinya tidak satu pun dari 

mereka menyempurnakan bilangan salat-salat wajib 

dan tidak menunaikan salat-salat rawatib dalam safar. 

Ibnu Umar menyebutkan Abu Bakar, Umar dan Uṡmān 

untuk menunjukkan bahwa hukum ini tidak mansukh 

(dihapus), tapi tetap berlaku pasca wafat Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dan tidak ada dalil kuat 

yang menentangnya. Boleh menyempurnakan 

bilangan rakaat salat wajib dalam safar, akan tetapi 

qasar lebih afdal berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, 

"maka tidak ada dosa atas kalian jika kalian menqasar 

salat". Peniadaan dosa memberi pengertian bahwa 

qasar ini suatu keringanan, bukan kewajiban. Juga 

karena asalnya adalah itmām (menyempurnakan 

bilangan salat). Qasar hanya bisa dilakukan dari 

sesuatu yang lebih panjang. Yang lebih baik bagi 

musafir adalah ia tidak meninggalkan qasar demi 

mengikuti Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan untuk 

menghindari perselisihan orang yang mewajibkannya. 

Begitu pula karena qasar lebih afdal menurut mayoritas 

ulama. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

483 
 

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كنُت معه يف سفرصحبُت رسول اهلل :  •

 .اكن ال يزيد : أي: يف الصالة الرباعية، واكن تفيد االستمرار اغبًلا •

 .وأبا بكر وُعمر وُعثْمان كذلك : أي: وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان، وهم من اْللفاء الراشدين •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية قرص الصالة الرباعية يف السفر إَل ركعتني، وهو أمر جممع عليه .1

 .ر احلج واجلهاد، ولك سفر طاعة، ولك سفر مباحأن القرص اعم يف سف .2

 .، وسنة خلفائه الراشدين يف أسفارهم-صىل اهلل عليه وسلم-أن القرص هو سنة انلِب  .3

 .ال قرص يف صالة الفجر وال يف صالة املغرب، وهذا باإلمجاع .4

 .ما بذلكالُسنَّة للمسافر ترك اتلنفل بنوافل الفرائض إال راتبة الفجر والوتر؛ لورود ختصيصه .5

 .لطف املوىل خبلقه، وسماحة هذه الرشيعة املحمدية وسهوتلها .6

 .من يريد السفر هل أن يقرص إذا خرج من بيوت القرية .7

 .إذا اقتدى املسافر بمقيم صىل صالة مقيم .8

 املراجع:املصادر و

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

ه. اإلملام برشح 1435اض، الطبعة: األوىل اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاِن، مؤسسة عبد العزيز بن باز اْلريية، الري
ه.  خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز 1381عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

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

 .ه1423فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (5207) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العيوب يف انلاكح اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة

 .رواه أمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-كعب بن زيد أو زيد بن كعب  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
فار : ق •  .بيلة من قبائل عدنان، هم بنو غفار بن مليل بن صخرة بن مدركة بن إيلاس بن مَض، ومنازهلم قرب مكةغي

َها : هو املاكن اذلي  بني اْلارصة والضلوع •  .بَكْشحي

 .بياًضا : املراد به الربص، وهو مرض حيدث يف اجلسد بياًضا خمالًفا للون جدل اجلسد •

 .ايات الطالق الظاهرة، يقع بها الطالق مع نيته، أو قرينة تدل ىلع إرادة الطالقاحلَِقي بيأهليك : هذه الصيغة من كن •

 .ولم يأخذ مما أتاها شيئا : أي لم يأخذ شيئًا من الصداق اذلي أعطاه إياها •

صحبت شيًخا من األنصار، ذكر أنه اكنت هل 
  صحبة يقال هل: كعب بن زيد أو زيد بن كعب

Aku pernah menemani orang tua dari 
kalangan Anṣār. Dia mengaku pernah 

bertemu dengan Rasulullah. Orang tua itu 
biasa dipanggil dengan nama Ka'ab bin 

Zaid atau Zaid bin Ka'ab 

 :احلديث .721
عن مجيل بن زيد، قال: صحبت شيًخا من األنصار، 
ذكر أنه اكنت هل صحبة يقال هل: كعب بن زيد أو زيد 

 عليه وسلم بن كعب، فحدثين أن رسول اهلل صىل اهلل
َفاٍر، فلما دخل عليها فوضع  تزوج امرأة من بيَني غي
َها َبَياًضا،  برَْصَ بيَكْشحي

َ
ثوبه، وقعد ىلع الفراش، أ

فَاحْنَاَز عن الفراش، ثم قال: "خذي عليك ثيابك"، 
 .ولم يأخذ مما أتاها شيًئا

** 

721. Hadis: 

Dari Jamīl bin Zaid, Ia berkata, "Aku pernah menemani 

orang tua dari kalangan Anṣār. Dia mengaku pernah 

bertemu dengan Rasulullah. Orang tua itu biasa 

dipanggil dengan nama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin 

Ka'ab. Lalu dia memberitahukan kepadaku bahwa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 

menikahi wanita dari kalangan Bani Gifār. Ketika beliau 

masuk kepadanya maka beliau melepaskan 

pakaiannya, lantas duduk di kasur dan beliau melihat 

cap putih di kulit pinggulnya. Seketika itu beliau 

menyingkir dari kasur dan bersabda, 'Pakailah bajumu!' 

Dan beliau sama tidak menarik sedikitpun dari mahar 

yang telah diberikan." 

 ضعيف جداً   :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) sekali Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أفاد هذا احلديث أن انلِب 
تزوج امرأة من قبيلة غفار، فلما دخل بها رأى بياًضا 

ا وهو املرض اذلي يسىم بني خارصتها  وضلوعه
الربص، فلما رأى ذلك منها أعرض عنها وفارقها 

ولم  -وهو كناية عن الطالق-بقوهل احلِق بأهلك 
يأخذ من مهرها شيئاً، ولكن احلديث ضعيف وإنما 

 .رشح يلعلم

** 

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- pernah menikahi wanita dari 

kalangan Bani Gifār. Ketika malam pertama beliau 

dikagetkan dengan adanya cap putih di kulit pinggang 

wanita tersebut. Inilah yang dinamakan penyakit kusta. 

Seketika itu beliau memalingkan wajahnya dan 

meninggalkannya dengan bersabda, "Kembalilah 

engkau pada keluargamu!" yaitu kata kiasan untuk 

menceraikannya. Setelah itu beliau sama sekali tidak 

menarik kembali mahar yang telah beliau berikan 

kepadanya. Hadis ini statusnya daif (lemah), tetapi 

tetap dijelaskan dan ditampilkan untuk diketahui. 
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 :فوائد احلديث
 .أن الربص منفر من العرشة .1

نَّ الرَْبََص عيب  ُيْفَسُخ بيه انلاكح .2
َ
 .أ

 .عيب صاحبه إالَّ بعد العقد، ولم يرض به، فيثبت هل حق فسخ انلاكحأنَّ إثبات خيار العيب للزوج اذلي لم يعلم ب .3

 .أنَّ العيب إذا لم يُعلم به إالَّ بعد ادلخول أو اْللوة، فإنَّ هلا الصداق .4

أن لك عيب  ينفر أحد الزوجني من اآلخر فإنه يفسخ به انلاكح؛ ألنه ال حيقق مقاصده، اجلنون واجلذام والربص والعنة يف الزوج وهو عدم  .5
 .قدرته ىلع وطء الزوجة وكذا العقم

 املراجع:املصادر و

ء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، إروا -م  2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -
يحُ  - م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –للشيخ األبلاِن. انلارش: املكتب اإلساليم  ن األحاَكمي  توضي  مّكة األسدي، مكتَبة. للبسام الَمَرام، بُلُوغ مي

َسة،: الطبعة.املكّرمة اململكة العربية  -ألحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض ا أدلة من املرام بلوغ - م 2003 - ـه 1423 اْلامي
ابلدُر اتلمام رشح  -م 1993 - ـه1413نيل األوطار، للشواكِن. انلارش: دار احلديث، مرص. الطبعة: األوىل،   -م  2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل، 

الفتح الرباِن لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباِن، للسااعِت. انلارش: دار إحياء  -بعة: األوىل. بلوغ املرام، للمغريب. انلارش: دار هجر. الط
 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -الرتاث العريب. الطبعة: اثلانية. 

   (58087) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

  صدق اهلل، وكذب بطن أخيك، اسقه عسال
"Allah Maha Benar. Sedangkan perut 
saudaramu berdusta. Berilah minum 

madu"! 

 :احلديث .722
أنَّ رجاًل أىت  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اْلدري 

انلِبَّ صىل اهلل عليه وسلم فقال: أيخ يَْشتيك بطنَه، 
ه َعَساًل »قال: ف ه »ثم أىت اثلانيَة، فقال: « اْسقي اْسقي

ه َعَساًل »ثم أتاه اثلاثلَة فقال: « َعَساًل  ثم أتاه « اْسقي
صدق اهلُل، وكذب بطُن »فقال: قد فعلُت؟ فقال: 

ه َعَساًل   فسقاه فربأ.« أخيك، اْسقي

** 

722. Hadis: 

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa 

seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Saudaraku 

mengeluhkan perutnya." Beliau bersabda, "Beri dia 

minum madu!" Orang itu datang lagi. Beliau bersabda, 

"Beri dia minum madu!" Orang itu datang untuk ketiga 

kalinya. Beliau pun bersabda, "Beri dia minum madu!" 

Orang itu datang lagi dan berkata, "Aku sudah 

melakukannya." Beliau bersabda, "Allah Maha Benar. 

Sedangkan perut saudaramu berdusta. Berilah dia 

minum madu!" Orang itu pun memberinya minum madu 

lalu sembuh". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

جاء رجل إَل انلِب صىل اهلل عليه وسلم فأخربه بأن 
أخاه يتألم من مرض يف بطنه، وهذا املرض هو 
اإلسهال، كما اتضح من روايات أخرى للحديث، 
فأمره انلِب صىل اهلل عليه وسلم أن يسِق أخاه 

أىت انلِب صىل اهلل عليه  عسال، فسقاه فلم يُشف، ثم
وسلم فأخربه، فأمره أن يسقيه عسال مرة أخرى، 
فسقاه فلم يُشف، ثم أىت انلِب صىل اهلل عليه وسلم 
فأخربه، فأمره أن يسقيه عسال مرة ثاثلة، فسقاه فلم 
يُشف، فأىت انلِب صىل اهلل عليه وسلم فأخربه، فقال 

ك صدق اهلل وكذب بطن أخي»صىل اهلل عليه وسلم: 
وهذا فيه احتماالن: أحدهما: أن « اسقه عسال

يكون انلِب صىل اهلل عليه وسلم أخرب عن غيب 
أطلعه اهلل عليه، وأعلمه بالويح أن شفاء ذلك من 
العسل، فكرر عليه األمر بسِق العسل يلظهر ما 
وعد به. واثلاِن: أن تكون اإلشارة إَل قوهل تعاَل: 

ذلك انلوع }فيه شفاء للناس{ ويكون قد علم أن 
من املرض يشفيه العسل. فلما أمره يف املرة الرابعة أن 
يسقيه عسال، ذهب الرجل فسىق أخاه عسال فُشيف 
بإذن اهلل تعاَل. وال يلزم حصول الشفاء به للك مرض 
يف لك زمن وبأي نوع من أنواع العسل، لكن )للك 

** 

Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu memberitahu beliau 

bahwa saudaranya menderita sakit di perutnya. 

Penyakit tersebut ialah diare sebagaimana dijelaskan 

dalam hadits lainnya. Lantas Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh lelaki itu agar 

saudaranya diberi minum madu. Ia pun memberinya 

minum, tetapi tidak sembuh. Dia pun datang lagi 

kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

lalu memberitahukan kabarnya. Beliau pun kembali 

menyuruhnya agar saudaranya diberi minum madu. Ia 

pun memberinya minum, tetapi belum sembuh juga. 

Selanjutnya ia datang kembali kepada Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 

menyampaikan beritanya. Untuk ketiga kalinya, beliau 

menyuruh orang itu agar saudaranya diberi minum 

madu. Ia pun memberinya madu, tetapi tidak kunjung 

sembuh. Ia pun datang kembali kepada Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan 

menyampaikan beritanya. Orang itu datang lagi dan 

berkata, "Aku sudah melakukannya." Beliau bersabda, 

"Allah Maha Benar. Sedangkan perut saudaramu 

berdusta. Berilah dia minum madu!" Ini mengandung 

dua kemungkinan; Pertama, Nabi Muhammad -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan hal gaib yang 

telah diperlihatkan oleh Allah kepadanya dan 

diberitahukan-Nya dengan wahyu bahwa kesembuhan 

orang itu dengan madu. Karena itu, beliau berulang-kali 

menyuruh agar dia diberi minum madu sehingga janji 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الطب انلبويالفقه وأصوهل  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-ريي أبو سعيد اْْلُدْ  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يشتيك بطنه : تألّم مّما به من مرض •

 .برأ : ُشيفي  •

 :فوائد احلديث
 .فيه أن ما جعل اهلل فيه شفاء من األدوية قد يتأخر تأثريه حىت يتم أمره وتنقىض مدته املكتوبة ىف اللوح املحفوظ .1

 .تاب والسنة، قال تعاَل: )ومن أصدق من اهلل حديثا(الصدق صفة  ذاتية  ثابتة  هلل َعزَّ وَجلَّ بالك .2

العسل فيه شفاء للناس، وال يلزم حصول الشفاء به للك مرض يف لك زمن وبأي نوع من أنواع العسل، لكن )للك داء دواء إذا أصيب دواء  .3
 .(2204، ح1729 /4، رواه مسلم )-صىل اهلل عليه وسلم-ادلاء برئ بإذن اهلل(كما قال 

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: 1422خاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابل
 بن يلع بن الرمحن عبد الفرج أيب ادلين جلمال الصحيحني، حديث من املشلك كشف. بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

: نرش إبراهيم، بن يارس تميم أيب: حتقيق بطال، البن ابلخاري صحيح رشح. الرياض –مد اجلوزي، املحقق: يلع حسني ابلواب، انلارش: دار الوطن حم
ساعدة فريق بم عمر احلميد عبد خمتار أمحد لدلكتور املعارصة، العربية اللغة معجم. م2003 ه،1423 اثلانية: الطبعة السعودية،-الرياض الرشد، مكتبة

اف دار  -م.  2008 - ـه 1429عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل،  قَّ صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ
 .م 2006 - ـه 1426اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، 

   (8300) الرقم املوحد:

داء دواء إذا أصيب دواء ادلاء برئ بإذن اهلل( كما 
، 1729 /4، رواه مسلم )-هلل عليه وسلمصىل ا-قال 

 .(2204ح

(kesembuhan) itu terbukti. Kedua, ini merupakan 

isyarat kepada firman Allah -Ta'ālā-, "Di dalamnya ada 

obat (kesembuhan) bagi manusia." Beliau sudah tahu 

bahwa jenis penyakit seperti ini dapat sembuh oleh 

madu. Ketika beliau menyuruh lelaki itu untuk keempat 

kalinya agar memberi minum madu, lelaki itu pun pergi 

lalu saudaranya diberi minum madu hingga dengan izin 

Allah -Ta'ālā- dapat sembuh. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

-Cara salat Khauf ketika perang Żātu ar  صفة صالة اْلوف يف غزوة ذات الرقاع
Riqā.' 

 :احلديث .723
عّمن  -ريض اهلل عنه-عن صالح بن َخوَّاتي بْني ُجبَرْيٍ 

صالة   -صىل اهلل عليه وسلم-صىلَّ مع رسول اهلل 
ت معه،  َقاعي صالَة اْلوف: أن طائفة صفَّ َذاتي الرِّ

، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم ثبت وطائفة ويَجاَه  الَْعُدوِّ 
وا ويَجاَه   قائما، وأتموا ألنفسهم، ثم انرصفوا، فصفُّ
، وجاءت الطائفة األخرى، فصىلَّ بهم الركعة  الَْعُدوِّ
اليت بقيت، ثم ثبت جالسا، وأتموا ألنفسهم، ثم سلَّم 

 بهم.

** 

723. Hadis: 

Dari saleh bin Khawwāt bin Jubair -raḍiyallāhu 'anhu- 

dari orang yang bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- mengerjakan salat Khauf ketika perang 

Żātu ar-Riqā', "Bahwa satu kelompok berbaris bersama 

Rasulullah dan satu kelompok menghadap ke arah 

musuh. Beliau salat dengan orang-orang yang 

bersamanya satu rakaat, kemudian beliau diam dalam 

keadaan berdiri, sedang mereka melengkapi salat 

untuk diri mereka sendiri kemudian pergi dan berbaris 

menghadap arah musuh. Dan datanglah kelompok 

kedua, lalu beliau mengerjakan rakaat yang masih 

tersisa bersama mereka, kemudian diam dalam 

keadaan duduk, sedang mereka masing-masing 

melengkapi untuk diri mereka sendiri. Kemudian beliau 

salam dengan mereka". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ع أصحابه غزوة م -صىل اهلل عليه وسلم-غزا انلِب 
وأكرثهم مشاة ىلع أقدامهم فتعبت من احلفاء فلفوا 
عليها اْلرق، ولِق عدوه ولم يكن قتال لكن 
أخاف املسلمون أعداءهم، ويف هذا احلديث اكن 
العدو يف غري جهة القبلة، ألن منازهلم يف رشق 
املدينة، فقسمهم طائفتني وذلا صفت طائفة، ووقفت 

ه املصلون خلفهم. األخرى يف وجه العدو اذلي جعل
ركعة باذلين معه،  -صىل اهلل عليه وسلم-فصىل انلِب 

ثم قام بهم إَل اثلانية فثبت فيهما قائماً، وأتموا 
ألنفسهم ركعة، ثم سلموا، وانرصفوا ويَجاَه العدو. 
وجاءت الطائفة األخرى فصىل بهم الركعة ابلاقية، ثم 

م بهم ثبت جالساً وقاموا فأتموا ألنفسهم ركعة، ثم سل
فاختصت األوىل بتحريم الصالة وهو تكبرية 
االحرام مع اإلمام، واختصت اثلانية بتحليل الصالة 
وهو السالم مع اإلمام، وفوت الفرصة ىلع األعداء، 

 . فحصل اتلعادل باحلصول ىلع الفضل مع اإلمام

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjalani suatu 

peperangan bersama para sahabat, dan sebagian 

besar mereka berjalan kaki hingga telapak-telapak kaki 

mereka lelah (mengelupas) karena tidak memakai alas 

kaki. Maka mereka membalutnya dengan kain. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertemu musuh 

namun tidak terjadi pertempuran. Akan tetapi pasukan 

Muslimin berhasil menakuti musuh-musuh mereka. 

Dalam hadis ini, musuh tidak berada di arah kiblat 

karena wilayah mereka terletak di timur Madinah. Maka 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membagi mereka dua 

kelompok. Oleh sebab itu, satu kelompok berbaris 

(salat) dan kelompok lain berdiri di hadapan musuh 

yang posisinya berada di belakang orang-orang yang 

salat. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat satu 

rakaat dengan orang-orang yang bersama beliau, 

kemudian beliau berdiri bersama mereka ke rakaat 

kedua. Beliau tetap dalam kondisi berdiri di rakaat ini, 

sedang mereka melengkapi satu rakaat sendiri-sendiri 

kemudian salam dan bergerak menghadap ke arah 

musuh. Dan datanglah kelompok kedua. Beliau 

mengerjakan rakaat yang tersisa bersama mereka 

kemudian tetap dalam kondisi duduk sedang mereka 

berdiri melengkapi satu rakaat sendiri-sendiri. 

Selanjutnya beliau salam dengan mereka. Jadi 

kelompok pertama memperoleh "pengharaman salat", 

yakni takbiratul ihram bersama imam, sedang 
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  وفالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اْل اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

اتي بْني ُجبَرْيٍ  اتلخريج:   -ريض اهلل عنه-صالح بن َخوَّ
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
قَاع : يه غزوة غزا انلِب  • يم، وتواقفوا ولم حيصل فيها قبيلة غَ  -صىل اهلل عليه وسلم-َذاتي الرِّ َطفاَن ومنازهلم بعايلة جَنْد بني املدينة والَقصي

 .قتال. قيل: سميت بذلك، النتقاب أرجلهم من السري بال نعل، فلفوها باْلرق

 .ويَجاه  العدو : بكرس الواو: قبل وجهه •

 .ثبت قائما : بِق مستمرا يف القيام •

 .حدهأتموا ألنفسهم : أتم لك واحد الركعة ابلاقية و •

 .صّفوا ويَجاه  العدو : قاموا صفا قبل وجهه •

 .الطائفة األخرى : أي اليت اكنت وجاه العدو •

 .سلَّم بهم : بالطائفة األخرى •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية صالة اْلوف .1

 .اإلتيان بالصالة ىلع هذه الكيفية وىه مناسبة، حيث العدو يف غري جهة القبلة .2

 .عة األخرية ىلع األوىل، وأن املأمومني اذلي فاتهم َشء من الصالة أتموه قبل سالم اإلمامخمالفة صالة اْلوف لصالة األمن، ويه تطويل الرك .3

 .جواز مفارقة املأموم إلمامه ملثل هذا العذر .4

 .وجوب املحافظة ىلع صالة اجلماعة ىلع الرجال حَضا وسفرا يف حال األمن واْلوف .5

 .أن صالة اجلماعة تدرك بركعة .6

 .العدالةمن صفات الرشيعة اإلسالمية  .7

ا؛ ألنه أحب إَل اهلل، وأثبت لقلوبهم، وأرهب لقلوب عدوهم .8  .من حسن تنظيم اجليش أن يقفوا أمام العدو صفًّ

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 
ه. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن 1426ة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل مكتب

 –العريب  ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث1422نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
 وسلم، عليه اهلل صىل األنام خري الكم من األحاكم عمدة. األوىل الطبعة مرص، القاهرة، املنهاج، دار انلجيم، حيىي بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت

بية، دمشق، بريوت، مؤسسة العر اثلقافة دار ،2ط األرناؤوط، القادر عبد: وتقديم مراجعة األرناؤوط، حممود: وحتقيق دراسة املقديس، الغين لعبد
 .ه 1408قرطبة، 

   (5206) الرقم املوحد:

kelompok kedua mendapatkan "penghalalan salat" 

yakni salam bersama Imam. Dan musuh kehilangan 

kesempatan menyerang. Sehingga terjadi 

keseimbangan dalam bentuk memperoleh keutamaan 

bersama imam. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 Tata cara salat Khauf seperti yang  صفة صالة اْلوف كما رواها جابر
diriwayatkan Jabir 

 :احلديث .724
 -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل األنصاري 

ْدُت مع رسول ا»قال:   -صىل اهلل عليه وسلم-هلل َشهي
نْيي خلف رسول اهلل  صىل -صالة اْلوف َفَصَفْفَنا َصفَّ

َ انلِب  -اهلل عليه وسلم والعدو بيننا وبني القبلة، وَكربَّ
نا مجيعا، ثم ركع وَرَكْعنا  -صىل اهلل عليه وسلم- وَكربَّ

مجيعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا، ثم 
فُّ احندر بالسجود والصف ا ذلي يليه، وقام الصَّ

، فلما قىض انلِب  ُر يف حَنْري الَْعُدوِّ صىل اهلل -الُْمؤَخَّ
السجود، وقام الصّف اذلي يليه احْنََدَر  -عليه وسلم

فُّ  َم الصَّ ُر بالسجود، وقاموا، َتَقدَّ فُّ الُْمؤَخَّ الصَّ
ُم، ثم ركع انلِب  فُّ الُْمَقدَّ َر الصَّ خَّ

َ
ُر, َوتَأ ىل ص-الُْمؤَخَّ

وركعنا مجيعا، ثم رفع رأسه من  -اهلل عليه وسلم
الركوع ورفعنا مجيعا، ثم احندر بالسجود، والصّف 

را يف الركعة األوىل-اذلي يليه  فقام  -اذلي اكن ُمؤَخَّ
، فلما قىض انلِب  ُر يفي حَنْري الَْعُدوِّ فُّ الُْمؤَخَّ صىل -الصَّ

َدَر السجود والصف اذلي يليه: احْنَ  -اهلل عليه وسلم
ُر بالسجود، فسجدوا ثم سلَّم  فُّ الُْمؤَخَّ صىل اهلل -الصَّ

وَسلَّْمنا مجيعا، قال جابر: كما يصنع  -عليه وسلم
مرائهم

ُ
وذكر ابلخاري طرفا منه: «.  َحرَُسُكْم هؤالء بأ

صىل اهلل عليه -وأنه صىل صالة اْلوف مع انلِب »
َقاعي  -وسلم  .«يف الغزوة السابعة، غزوة ذات الرِّ

** 

724. Hadis: 

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

ia berkata, "Aku menghadiri salat Khauf bersama 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kami berbaris 

dua saf di belakang Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, sementara musuh ada di antara kami dan 

kiblat. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertakbir dan 

kami semua bertakbir. Kemudian beliau rukuk, dan 

kami semua rukuk. Selanjutnya beliau mengangkat 

kepala dari rukuk dan kami semua pun mengangkat 

kepala. Kemudian beliau turun sujud bersama saf yang 

dekat beliau, sementara saf yang dibelakang tetap 

menghadap arah musuh. Ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- menyelesaikan sujud dan saf yang dekat 

beliau telah berdiri, maka saf yang dibelakang turun 

sujud dan lalu berdiri. Saf yang belakang pun maju 

sedang saf yang depan mundur. Kemudian Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- rukuk dan kami semua 

rukuk. Kemudian beliau mengangkat kepala dari rukuk 

dan kami semua juga mengangkat kepala dari rukuk. 

Berikutnya beliau turun sujud bersama saf yang dekat 

beliau -yang merupakan saf belakang di rakaat 

pertama-, sedang saf belakang tetap berdiri 

menghadap arah musuh. Manakala Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- selesai sujud bersama saf yang dekat 

beliau, maka saf yang belakang turun sujud. Mereka 

sujud. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

salam dan kami semua salam." Jabir mengungkapkan, 

"Sebagaimana dilakukan para pengawal kalian 

terhadap para pemimpin mereka." Bukhari 

menyebutkan sebagian hadis ini, "Bahwa ia (Jabir) 

melakukan salat Khauf bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- saat perang ketujuh, yakni perang Żāt ar-

Riqā'." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث صفة  من صفات صالة اْلوف وهذه 
الصفة فيما إذا اكن العدو يف جهة القبلة حيث قسم 

اجليش فرقتني، فرقة  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
تكون صفاً مقدماً وفرقة تكون صفاً ثانيًا، ثم 
يصىل بهم فيكرب بهم مجيعاً ويقرأون مجيًعا ويركعون 
مجيًعا ويرفعون من الركوع مجيًعا ثم يسجد ويسجد 

** 

Hadis ini menerangkan salah satu dari tata cara salat 

Khauf. Cara yang tertera dalam hadis ini dilakukan 

apabila musuh berada di arah kiblat, di mana Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membagi pasukan menjadi 

dua kelompok. Satu di saf pertama dan satu di saf 

kedua. Kemudian beliau salat bersama mereka. Beliau 

bertakbir bersama mereka semua, mereka membaca 

bersama-sama, rukuk bersama-sama dan bangkit dari 

rukuk bersama-sama pula. Kemudian beliau sujud dan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اْلوف اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْدُت : حَضت •  .َشهي

نْي : أي جعلنا رسول اهلل  •  .صفني -صىل اهلل عليه وسلم-فََصَفْفنَا َصفَّ

القبلة : أي اكن العدو يف جهة القبلة. والقبلة موضع الكعبة، وسميت بذلك ألن انلاس يقابلونها يف صالتهم، وما فوق والعدو بيننا وبني  •
 .الكعبة إَل السماء يعد قبلة، وهكذا ما حتتها مهما نزل

 .فكرّب : قال اهلل أكرب واملراد تكبرية اإلحرام •

 .مجيعا : مجيع اجليش •

 .احْنََدَر بالسجود : نزل إيله •

 .حَنْري الَْعُدوِّ : أمام العدو •

 .السجود : فرغ من السجدتني -صىل اهلل عليه وسلم-قىض انلِب  •

 .ركع : احنىن يف صالته قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، وكمال السنة فيه: أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه، وجيايف مرفقيه عن جنبيه •

 .سجد املصيل ىلع سبعة أعضاء، ويه اجلبهة مع األنف، وايلدان، والركبتان، والقدمانسجد : أكمل السجود هو أن ي •

 .وقام الصّف اذلي يليه : أي قام من السجود بعد قيام انلِب صىل اهلل عليه وسلم •

 .قال جابر : ناقل هذا عن جابر الراوي عنه وهو عطاء •

 .َحرَُسُكْم : مجع حارس وهم املرتبون حلفظ األمري ومحايته •

 .بأمرائهم : مجع أمري وهو ويل أمر انلاس ذو السلطة فيهم •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية صالة اْلوف ىلع هذه الصفة املذكورة، عند وجود احلال املناسبة، وانتفاء املحاذير املنافية .1

 .وقعت يف حال السجود فقط، ألنهم يف غريه يرون الَعدوَّ لكهم -هنا -احلراسة .2

 . الرجال حًَضا وسفًرا يف حال األمن واْلوفوجوب املحافظة ىلع صالة اجلماعة ىلع .3

 .حسن تنظيم اإلسالم وعداتله .4

 .جواز احلركة من غري جنس الصالة ملصلحة الصالة .5

معه الصف اذلي يليه ثم إذا قام للركعة اثلانية سجد 
عدو فإذا قاموا تقدم الصف املؤخر اذلي اكن حيرس ال

املؤخر وتأخر املقدم مرااعة للعدل حىت ال يكون 
الصف األول يف ماكنه يف لك الصالة، وفعل يف الركعة 
اثلانية كما فعل يف األوىل وتشهد بهم مجيًعا وسلم بهم 
مجيًعا. وهذه الكيفية املفصلة يف هذا احلديث عن 

- صالة اْلوف، مناسبة للحال اليت اكن عليها انلِب
وأصحابه حني ذاك، من كون  -صىل اهلل عليه وسلم

العدو يف جهة القبلة، ويرونه يف حال القيام والركوع، 
 .وقد أمنوا من كمني يأِت من خلفهم

ikut sujud bersama beliau saf yang dekat beliau. 

Berikutnya apabila beliau telah berdiri untuk rakaat 

kedua, saf belakang yang menjaga musuh turun sujud. 

Apabila mereka telah berdiri, saf belakang maju dan saf 

depan mundur demi menjaga keadilan, agar saf 

pertama tidak tetap berada di tempatnya di sepanjang 

salat. Di rakaat kedua, beliau melakukan seperti yang 

dilakukan di rakaat pertama. Kemudian beliau 

bertasyahud bersama mereka semua dan salam 

bersama mereka semua juga. Cara yang telah 

dijelaskan dengan detail dalam hadis ini terkait salat 

Khauf yang cocok dipraktikkan dalam kondisi yang 

dialami Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan para 

sahabat pada waktu itu, mengingat posisi musuh ada 

di arah kiblat dan mereka bisa melihatnya di saat berdiri 

dan rukuk. Dan mereka tidak marasakan ancaman 

pasukan penyergap di belakang mereka. 
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 .جواز ختلف املأموم عن اإلمام يف صالة اْلوف للحاجة .6

 املراجع:املصادر و

طبعة -م . تنبيه األفهام للعثيمني  2006 - ـه 1426ة، العارش -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 
أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية -. صحيح ابلخاري 1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -مكتبة الصحابة االمارات 

ه. صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 1422الطبعة : األوىل -ة انلارش : دار طوق انلجا-اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص 
 الفقهية املوسوعة. األوىل الطبعة- مرص -القاهرة -املنهاج دار -انلجيم حيىي بن أمحد- األحاكم تأسيس. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -

 -الكويت –: الطبعة اثلانية، دار السالسل 23 - 1ه( األجزاء  1427- 1404لطبعة: )من ا-الكويت – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة-الكويتية
 .الوزارة طبع اثلانية، الطبعة: 45 - 39 األجزاء مرص - الصفوة دار مطابع األوىل، الطبعة: 38 - 24 األجزاء

   (6050) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذار اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو جُنَيد عمران بن حصني اْلزايع  اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جنب : اجلنب مصدر، ويطلق ىلع عدة معاٍن متعددة، ومنها: شق اإلنسان وجانبه، ومجعه: جنوب وأجناب، وهو املراد هنا •

 .ة اإلنسانبواسري : مجع باسور، وهو ورم يكون يف مقعد •

 :فوائد احلديث
نَّه ركن من أراكن الصالة املكتوبة، ولو معتمًدا، أو م .1

َ
ستنًدا وجوب مرااعة مراتب صالة املريض املكتوبة، فيجب عليه القيام إن قدر عليه؛ أل

 .إَل َشء من عصا، أو جدار، أو حنو ذلك

كع ويسجد مع القدرة عليه، فإن لم يستطع القعود، أو شقَّ عليه فإن لم يستطع القيام، أو شقَّ عليه، فتلزمه قاعًدا، ولو مستنًدا أو متكئًا، وير .2
، فإن لم يستطع أومأ إيماء برأسه، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من  فيصيل ىلع جنبه، واجلنب األيمن أفضل، فإن صىل مستلقيًا إَل القبلة صحَّ

 .إيمائه للركوع، للتميزي بني الركنني، وألنَّ السجود أخفض من الركوع

ل مقيد ينتقل من حال إَل حال أقل منها إالَّ عند العجز، أو عند املشقة عن احلالة األوىل، أو يف القيام بها؛ ألنَّ االنتقال من حال إَل حا ال .3
 .بعدم االستطاعة

 .الصالةحد املشقة اليت تبيح الصالة املفروضة جالًسا، يه املشقة اليت يذهب معها اْلشوع؛ ذلك أنَّ اْلشوع هو أكرب مقاصد  .4

ا باملرض فقط، فقيرص السقف اذلي ال يستطيع اْلروج منه، والصالة يف الس .5 فينة، األعذار اليت تبيح الصالة املكتوبة قاعًدا كثرية، فليس خاصًّ
 .أو ابلاخرة، أو السيارة، أو الطيارة عند احلاجة إَل ذلك، وعدم القدرة ىلع القيام، لكها أعذار تبيح ذلك

ائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم صل ق
  تستطع فعىل جنب

Salatlah kamu sambil berdiri; Jika tidak 
bisa, salatlah sambil duduk; Jika tidak 

mampu, salatlah sambil berbaring ke arah 
kanan 

 :احلديث .725
قال: اكنت  -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني 

عن  -ليه وسلمصىل اهلل ع-يب بََواسرُي، فسألت انلِب 
َصلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، »الصالة، فقال: 

 .«فإن لم تستطع فعىل َجنٍْب 

** 

725. Hadis: 

Dari 'Imrān bin Huṣain -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, "Aku menderita penyakit wasir lalu aku 

bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengenai salat. Beliau bersabda, "Salatlah kamu 

sambil berdiri; Jika tidak bisa, salatlah sambil duduk; 

Jika tidak mampu, salatlah sambil berbaring ke arah 

kanan." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ية الصالة ملن اكن به يبني احلديث الرشيف كيف
مرض من بواسري أو ألم عند القيام وحنو ذلك من 

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-األعذار، فأخرب انلِب 
األصل القيام، إال يف حال عدم االستطاعة فيصيل 
جالساً وإن لم يستطع الصالة جالساً فله أن يصيل ىلع 

 .جنبه

** 

Hadis mulia ini memaparkan tata cara salat bagi orang 

yang menderita penyakit wasir atau sakit ketika berdiri 

dan berbagai uzur (alasan) lainnya. Lantas Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa asal 

salat itu (dilakukan) sambil berdiri kecuali dalam kondisi 

tidak mampu, maka ia boleh salat sambil duduk. Jika 

dia tidak mampu salat dengan duduk, maka dia bisa 

salat sambil berbaring ke arah kanan. 
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دام العقل ثابتًا، فاملريض إذا لم يقدر ىلع اإليماء برأسه أومأ بعينيه، فيخفض قلياًل للركوع، وخيفض أكرث منه للسجود،  الصالة ال تسقط ما .6
 .فإن قدر ىلع القراءة بلسانه قرأ، وإالَّ قرأ بقلبه، فإن لم يستطع اإليماء بعينه صىلَّ بقلبه

ة شاء، وهو إمجاع، واْلالف يف األفضل، فعند اجلمهور أنَّه يصيل مرتبًعا يف موضع القيام، مقتىض إطالق احلديث أنَّه يصيل قاعًدا، ىلع أيَّةي هيئ .7
 .وبعد الرفع من الركوع، ويصيل مفرتًشا يف موضع الرفع من السجود

 .أنَّ أوامر اهلل تعاَل يؤىت بها حسب االستطاعة والقدرة، فال يكلف اهلل نفًسا إالَّ وسعها .8

ْن َحَرٍج{ ]احلج:سماحة ويرُس هذه الترشيع .9 يني مي َف َعنُْكْم{ 78ة املحمدية، وأنَّها كما قال تعاَل: }َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم يفي ادلِّ ْن خُيَفِّ
َ
ُ أ يُد اَللَّ [, }يُري

 .]النساء[، فرمحة اهلل تعاَل بعباده واسعة

إن اكنت بعذر فأجرها تام، وبدون عذر ىلع انلصف  ما تقدم هو حكم الصالة املكتوبة، أما انلافلة فتصح قاعًدا، ولو من دون عذر، لكن .10
 .من أجر صالة القائم كما ثبت يف السنة

 املراجع:املصادر و

ه. 1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
إخراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن ب

م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اْلامسة 2006 - ـه1427، 1عبد السالم السليمان، ط 
 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423

   (10951) الرقم املوحد:
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زييُد ىلع صالتهي يف ُسوقيهي 
صالةُ الرجلي يف مجاعٍة ت 

ةً  ر ج  رْشيين  د  يْضًعا و عي   وب يْتيهي ب
Shalat seseorang dengan berjama’ah (di 

masjid) lebih banyak pahalanya daripada 
shalat sendirian di pasar atau di rumahnya, 

yaitu selisih 20-an derajat. 

 :احلديث .726
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يُد »: -صىل اهلل عليه وسلم صالُة الرجلي يف مجاعٍة تَزي
يَن َدرََجًة،  رْشي ىلع صالتهي يف ُسوقيهي وَبيْتيهي بيْضًعا وَعي

ْحَسَن الوُ 
َ
 فأ

َ
ُضوَء، ُثمَّ أىت وذلك أنَّ أحَدُهم إذا توضأ

يُد إال الصالَة، ال َينَْهُزُه إال الصالُة لم  املسجَد ال يُري
، وُحطَّ عنه بها  خيُط خطوًة إال ُرفيَع هل بها درجة 
خطيئة  حىت يدخَل املسجَد، فإذا دخل املسجد اكن 
يف الصالةي ما اكنت الصالُة يه حَتْبيُسُه، واملالئكُة 

ُكم ما َدامَ  هي اذلي َصىلَّ  يُصلوَن ىلع أحدي يف جَمْليسي
ْر هل، اللُهمَّ تُْب  فيه، يقولون: اللُهمَّ ارمَْحُْه، اللُهمَّ اْغفي

ْث فييهي  ، ما لم حُيْدي  «.عليه، ما لم يُؤْذي فييهي

** 

726. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', 

“Shalat seseorang dengan berjama’ah (di masjid) lebih 

banyak pahalanya daripada shalat sendirian di pasar 

atau di rumahnya, yaitu selisih 20-an derajat. Sebab, 

seseorang yang telah menyempurnakan wudhu'nya 

kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk shalat, 

maka tiap ia melangkah satu langkah akan diangkat 

baginya satu derajat dan dihapuskan satu dosanya, 

sampai dia masuk masjid. Apabila ia berada dalam 

masjid, ia dianggap mengerjakan shalat selama ia 

menunggu hingga shalat dilaksanakan. Para malaikat 

lalu mendo’akan orang yang senantiasa di tempat 

shalat, “Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-

dosanya, terimalah taubatnya.” Hal itu berlangsung 

selama ia tidak berbuat kejelekan (mengganggu) dan 

tidak berhadats (batal wudhu') di masjid”. 

 يحصح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

إذا صىل اإلنسان يف املسجد مع اجلماعة اكنت هذه 
الصالة أفضل من الصالة يف بيته أو يف سوقه سبعاً 
وعرشين مرة؛ ألن الصالة مع اجلماعة قيام بما 
أوجب اهلل من صالة اجلماعة. ثم ذكر السبب يف 
ذلك: بأن الرجل إذا توضأ يف بيته فأسبغ الوضوء، ثم 

املسجد ال خيرجه إال الصالة، لم  خرج من بيته إَل
خيط خطوة إال رفع اهلل بها درجة وحط عنه بها 
خطيئة، سواء أقرب ماكنه من املسجد أم بعد، وهذا 
فضل عظيم، حىت يدخل املسجد، فإذا دخل املسجد 
فصىل ما كتب هل، ثم جلس ينتظر الصالة، فإنه يف 
 صالة ما انتظر الصالة، وهذه أيضاً نعمة عظيمة، لو
بقيت منتظراً للصالة مدة طويلة، وأنت جالس ال 
تصيل، بعد أن صليت حتية املسجد، وما شاء اهلل، 
فإنه حيسب لك أجر الصالة. واملالئكة تدعوا هل ما 
دام يف جملسه اذلي صيل فيه، تقول: "امهلل صل عليه، 
امهلل اغفر هل، امهلل ارمحه، امهلل تب عليه"، وهذا 

** 

Apabila seseorang shalat di masjid berjama'ah, maka 

shalat ini lebih utama dari shalat di rumahnya atau di 

pasarnya sebanyak duapuluh tujuh kali. Sebab, shalat 

berjama'ah merupakan bentuk melaksanakan apa 

yang diwajibkan oleh Allah berupa shalat berjama'ah. 

Setelah itu disebutkan sebabnya, yaitu bahwa 

seseorang apabila wudhu' di rumahnya lalu 

menyempurnakan wudhu'nya. Selanjutnya keluar dari 

rumahnya ke masjid. Tidak ada yang membuatnya 

keluar kecuali shalat. Tidaklah ia melangkahkan satu 

langkah melainkan Allah mengangkat dengannya satu 

derajat dan menggugurkan satu dosa, baik tempatnya 

sangat dekat dari masjid atau jauh. Ini adalah 

keutamaan yang besar sampai dia masuk masjid. 

Apabila sudah masuk masjid lalu mendirikan shalat 

yang telah ditentukan untuknya (tahiyyatul masjid), lalu 

duduk menanti shalat (wajib), maka ia terhitung dalam 

shalat selama menunggu shalat itu. Ini juga adalah 

kenikmatan besar. Seandainya engkau menunggu 

shalat dalam waktu yang lama dan engkau duduk 

tanpa melaksanakan shalat setelah melaksanakan 

shalat tahiyatul masjid - sesuai kehendak Allah, Dia 

menghitung hal itu sebagai pahala shalat untukmu. 

Para malaikat pun mendoakannya selama dia ada di 
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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
 .لب إيله املتاع والسلع للبيع والرشاءيف سوقه : السوق: املوضع اذلي جُي  •

 .بيضعا : ابلضع: من اثلالثة إَل العرشة •

 .أحسن الوضوء : أسبغه وأىت بسننه وآدابه •

 .ينهزه : خيرجه وُينهضه •

 .خطوة : بضم اْلاء: ما بني القدمني.بفتح اْلاء: املرة من اْلطو •

 .درجة : مرتبة ومزنلة •

 حط : ميح •

 خطيئة : ذنب •

 .يصلون : يدعون •

 .ا لم حيدث : ما لم ينقض وضوءه ويؤذي به املالئكةم •

 :فوائد احلديث
صالة املنفرد يف بيته أو سوقه صحيحة، ولو لم تكن كذلك ملا ترتب عليها درجة من األجر، ولكنهم يأثمون لرتك اجلماعة الواجبة حيث ال  .1

 .عذر

ة، كما جاء مرصحا به يف بعض الروايات، صالة اجلماعة يف املسجد أفضل من صالة اإلنسان منفردا خبمس أو ست أو سبع وعرشين درج .2
 .وهذه األفضلية ال تعين االستحباب، فاجلماعة كما سبق واجبة

 .اإلخالص معترب يف حتقيق هذا اثلواب .3

 .مرشوعية االجتماع واتلعاون ىلع الطاعة، واأللفة بني اجلريان .4

 .من وظائف املالئكة ادلاعء للمؤمنني .5

 .استحباب انتظار الصالة إَل الصالة .6

 .استحباب بقاء املسلم ىلع وضوء .7

 املراجع:املصادر و

كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، -م. 1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، -
تطريز رياض الصاحلني، -ه. 1426اض، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الري-م. 2009 - ـه1430الطبعة: األوىل، 

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهالِل، نرش: دار ابن -م. 2002 - ـه1423لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 
صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن -. اثلانية: الطبعة بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -اجلوزي. 

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

   (4566) الرقم املوحد:

 بهذه انلية وبهذه أيًضا فضل عظيم ملن حَض
 .األفعال

majlis tempatnya melaksanakan shalat. Mereka 

mengucapkan, "Ya Allah, selamatkanlah dia. Ya Allah, 

ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, 

terimalah taubatnya." Ini juga merupakan keutamaan 

yang besar bagi orang yang hadir dengan niat tersebut 

dan melakukan berbagai amalan itu. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صالة اتلطوع < صالة الضح الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < اتلصنيف:
  ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < أحاكم ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانليه عن املنكر

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-زيد بن أْرقَم  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ااعت واْلري • نوب، وفعل الطَّ ابينَي : األوَّاب: الرَّجاع إَل اهلل تبارك وتعاَل، برتك اذلُّ وَّ

َ
 .األ

مل، عند ارتفاع الشمستَْرَمُض : أي: حَترتق أخفافه • ة حرارة األرض من وقوع الشمس ىلع الرَّ دَّ مضاء، ويه شي  .ا من الرَّ

ه • مِّ
ُ
َصال : مجع "فصيل"، وهو ودل انلَّاقة، ُسيم بذلك؛ لَفْصليه عن أ  .الفي

 :فوائد احلديث
َح  .1  . استحباب صالة الضُّ

مل و .2  .غريهأن أفضل أوقات صالة الضح: عند اشتداد حرارة األرض من وقوع الشمس ىلع الرَّ

  صالة األوابي حي ترمض الفصال

Dari Zaid bin Arqam bahwa ia melihat 
suatu kaum mengerjakan salat duha (di 
awal pagi). Ia berkata, "Apakah mereka 

tidak tahu bahwa salat di selain waktu ini 
lebih baik. Sesungguhnya Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Salatnya orang-orang yang kembali (pada 
Allah) adalah saat anak-anak onta yang 

disapih kepanasan". 

 :احلديث .727
: أنه رأى قوما - اهلل عنهريض-عن َزيد بن أْرقَم 

ح، فقال: أَما لقد َعليموا أن الصالة  يصلُّون من الضُّ
اعة أفضل، إن رسول اهلل  صىل اهلل -يف غري هذه السَّ

ابيني حني تَْرَمُض »، قال: -عليه وسلم وَّ
َ
صالة األ

َصال  «.الفي

** 

727. Hadis: 

Dari Zaid bin Arqam bahwa ia melihat suatu kaum 

mengerjakan salat duha (di awal pagi). Ia berkata, 

"Apakah mereka tidak tahu bahwa salat di selain waktu 

ini lebih baik. Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Salatnya orang-orang 

yang kembali (pada Allah) adalah saat anak-anak onta 

yang disapih kepanasan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

بعض انلاس يصيلِّ  -ريض اهلل عنه-رأى زيد بن أرقم 
ح, فذكر أنه سمع رسول اهلل  صىل اهلل عليه -الضُّ

َصال, أي -وسلم يقول: صالة األوابني حني تَْرمُض الفي
أن أفضل وقت لصالة الضح هو عند شدة ارتفاع 
ة  دِّ الشمس, حني حترتق خفاف صغار اإلبل من شي

ا هو الوقت اذلي يصيل َحرِّ الشمس ىلع األرض, فهذ
فيه املطيعون هلل تعاَل كثريو الرجوع إيله صالة 

 .الضح

** 

Zaid bin Arqam -raḍiyallāhu 'anhu- melihat beberapa 

orang mengerjakan salat duha (di awal pagi). Lalu ia 

mengungkapkan bahwa ia mendengar Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Salatnya orang-

orang yang kembali (pada Allah) adalah saat anak-

anak onta yang disapih kepanasan." Artinya, waktu 

terbaik untuk salat duha adalah ketika matahari telah 

benar-benar naik. Yakni, saat kaki anak-anak onta 

kepanasan akibat panas terik matahari di atas bumi. 

Inilah waktunya orang-orang yang taat pada Allah -

Ta'ālā- dan banyak kembali kapada-Nya menunaikan 

salat duha. 
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 املراجع:املصادر و

 رشح املجموع. بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
: حممد  تأيلف املرام، بلوغ رشح السالم سبل. الفكر دار: انلارش انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف( واملطيِع السبيك تكملة مع) املهذب

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد  بن إسماعيل بن صالح الصنعاِن، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم مي
َسة،  ألحاديث من بلوغ املرام، م. تسهيل اإلملام بفقه ا 2003 - ـه 1423الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح  2006 _ ـه 1427تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (11283) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحاكمها اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .الَفّذ : الفرد •

 .َدرََجة : مرة •

 .صالة اجلماعة : الصالة يف مجاعة •

 .أفضل : أكرث فضال، وأزيد أجرا •

 :فوائد احلديث
 .بيان فضل الصالة مع اجلماعة؛ مع ورود أدلة أخرى ىلع وجوبها .1

صحة صالة املنفرد وإجزاؤها عنه؛ ألن لفظ "أفضل" يف احلديث يدل عن أن الك الصالتني فيها فضل؛ ولكن تزيد إحداهما ىلع األخرى،  .2
 .وهذا يف حق غري املعذور، أما املعذور فقد دلت انلصوص ىلع أن أجره تام

 .الفرق الكبري يف اثلواب، بني صالِت اجلماعة واالنفراد .3

 املراجع:املصادر و

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

حاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األ
 ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق:1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 

صالة اْلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع 
 Salat berjamaah lebih utama dua puluh  وعرشين درجة

tujuh derajat daripada salat sendirian. 

 :احلديث .728
نَّ رَُسوَل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

َ
أ

ي  صالُة اجلََماَعة »َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم- اَللَّ
ين َدرََجة رشي يَسبٍع وعي  ب

فَضُل من َصاَلة الَفذِّ
َ
 «.أ

** 

728. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- secara 

marfū', "Salat berjamaah lebih utama dua puluh tujuh 

derajat daripada salat sendirian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يشري هذا احلديث إَل بيان فضل صالة اجلماعة ىلع 
ملا فيها من الفوائد -صالة املنفرد، بأن اجلماعة 

تفضل وتزيد ىلع صالة  -العظيمة واملصالح اجلسيمة
املنفرد بسبع وعرشين مرة من اثلواب؛ ملا بني 

الكبري يف القيام باملقصود،  العملني من اتلفاوت
وحتقيق املصالح، والشك أنَّ من ضيَّع هذا الربح 

 .الكبري حمروم

** 

Hadis ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah 

daripada salat sendirian. Sesungguhnya salat 

berjamaah -mengingat salat ini mengandung berbagai 

manfaat besar dan kepentingan yang agung- 

mengandung keutamaan dan kelebihan berupa dua 

puluh tujuh kali pahala salat sendirian, karena dua 

pekerjaan ini memiliki perbedaan yang besar dalam 

melaksanakan tujuan dan mewujudkan berbagai 

kepentingan. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang 

menyia-nyiakan keuntungan besar ini adalah orang 

yang terhalang (dari kebaikan). 
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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: 

   (3441) الرقم املوحد:
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إحدى  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انلِب 
 -قال حممد: وأكَث ظِّن العُص-صالِت العيش 

ركعتي، ثم سلم، ثم قام إَل خشبة يف مقدم 
 املسجد، فوضع يده عليها

 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia 
mengatakan, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- mengerjakan salah satu dari dua 

salat sore hari dengan dua rakaat saja, 
kemudian beliau bersalam. -Muhammad 

(salah satu rawi) mengatakan, 
"Kemungkinan besar salat ini adalah salat 
asar"-. Selanjutnya beliau bangkit menuju 

sebatang kayu yang terletak di depan 
masjid lalu meletakkan tangan di atas kayu 
tersebut. Di antara para makmum ada Abu 

Bakar dan Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, 
namun keduanya segan untuk berbicara 

mengingatkan beliau. Lalu keluarlah 
orang-orang yang tergesa-gesa sambil 

mengatakan, "Apakah salat (asar) sudah 
diqaṣar (diringkas dari empat rakaat 

menjadi dua rakaat)?". Lalu berkatalah 
seseorang yang dijuluki oleh Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan 

sebutan Żul Yadain kepada beliau, "Anda 
lupa atau salat (asar) sudah diqaṣar 

(menjadi dua rakaat)?" Beliau menjawab, 
"Aku tidak lupa dan salat sama sekali tidak 
diqaṣar." Ia berkata, "Ya, kalau begitu Anda 
telah lupa." Kemudian beliau berdiri salat 
dua rakaat lagi, lalu bersalam, kemudian 
bertakbir lalu sujud seperti sujud beliau 

dalam salat atau lebih panjang, kemudian 
beliau mengangkat kepala (bangkit duduk), 

lalu bertakbir, kemudian meletakkan 
kepala, lalu bertakbir dan sujud seperti 

sujud beliau sebelumnya atau lebih 
panjang, kemudian beliau bangkit dan 

bertakbir." (Ṣaḥīḥ al-Bukhāri). 

 :احلديث .729
صىل -قال: َصىلَّ انلِب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ّ  -اهلل عليه وسلم قال حممد: -إيْحَدى َصاَلَِتي الَعيشي
ْكرَثُ َظينِّ العرص

َ
، ُثمَّ َسلََّم، ثم قام إَل  -َوأ َرْكَعتَنْيي

، فَوََضَع يََدهُ َعلَيْهَ  دي مي الَمْسجي ا، وفيهم أبو َخَشبٍَة يفي ُمَقدَّ
ْن يَُكلَِّماُه، -ريض اهلل عنهما-بكر، وعمر 

َ
، َفَهابَا أ

َقرُصَتي الصالة؟ َورَُجل  
َ
وخرج رَسَاَعُن انلَّاسي َفَقالُوا: أ

، َفَقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم-يَْدُعوهُ انلِب  ُذو ايلََديْني
، نَْس َولَْم ُتْقرَصْ

َ
مْ قرَُصَْت؟ َفَقاَل: لَْم أ

َ
يَت أ نَسي

َ
بىََل »قَاَل:  أ

، فََسَجَد  َ ، ُثمَّ َسلََّم، ُثمَّ َكربَّ يَت، فََصىلَّ َرْكَعتَنْيي قَْد نَسي

** 

729. Hadis: 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan, 

"Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengerjakan salah 

satu dari dua shalat sore hari dengan dua rakaat saja, 

kemudian beliau bersalam. -Muhammad (salah satu 

rawi) mengatakan, "Kemungkinan besar, ia adalah 

salat asar"-. Selanjutnya beliau bangkit menuju 

sebatang kayu yang terletak di depan masjid lalu 

meletakkan tangan di atas kayu tersebut. Di antara 

para makmum ada Abu Bakar dan Umar -raḍiyallāhu 

'anhumā-, namun keduanya segan untuk berbicara 

mengingatkan beliau. Lalu keluarlah orang-orang yang 

tergesa-gesa sambil mengatakan, "Apakah salat (asar) 

sudah diqaṣar (diringkas dari empat rakaat menjadi 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

502 
 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

، ُثمَّ وََضَع  َ َسُه، فََكربَّ
ْ
ْطَوَل، ُثمَّ َرَفَع َرأ

َ
ْو أ

َ
هي أ ثَْل ُسُجودي مي

ْطَوَل، ُثمَّ َرَفَع 
َ
ْو أ

َ
هي أ ثَْل ُسُجودي َسُه، فكرب، َفَسَجَد مي

ْ
َرأ

 َ َسُه َوَكربَّ
ْ
 «.َرأ

dua rakaat)?". Lalu berkatalah seseorang yang dijuluki 

oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan sebutan 

Żul Yadain kepada beliau, "Anda lupa atau salat (asar) 

sudah diqaṣar (menjadi dua rakaat)?" Beliau 

menjawab, "Aku tidak lupa dan salat sama sekali tidak 

diqaṣar." Ia berkata, "Ya, kalau begitu Anda telah lupa." 

Kemudian beliau berdiri salat dua rakaat lagi, lalu 

bersalam, kemudian bertakbir lalu sujud seperti sujud 

beliau dalam salat atau lebih panjang, kemudian beliau 

mengangkat kepala (bangkit duduk), lalu bertakbir, 

kemudian meletakkan kepala, lalu bertakbir dan sujud 

seperti sujud beliau sebelumnya atau lebih panjang, 

kemudian beliau bangkit dan bertakbir". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يبني احلديث الرشيف ما ىلع املصيل فعله إذا نِّس 
وأنقص يف صالته؛ بأنه يكمل ما تبىق عليه ثم يسلم 

 للسهو جترب ما حصل، ويروي أبو ثم يسجد سجدتني
صىل اهلل عليه -، أن انلِب -رىض اهلل عنه-هريرة، 

، صىل بأصحابه إما صالة الظهر أو العرص، -وسلم
صىل اهلل -فلما صىل الركعتني األويلني سّلم. وملا اكن 

اكمال، ال تطمنئ نفسه إال بالعمل اتلام،  -عليه وسلم
فقام إَل خشبة شعر بنقص وخلل، ال يدرى ما سببه. 

يف املسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، وَشبَّك بني 
أصابعه، ألن نفسه الكبرية حتس بأن هناك شيئا لم 
تستكمله. وخرج املرسعون من املصلني من أبواب 
املسجد، وهم يتناجون بينهم، بأن أمراً حدث، وهو 
قرص الصالة، وكأنهم أكربوا مقام انلبوة أن يطرأ عليه 

يف صدورهم  -صىل اهلل عليه وسلم-هليبته النسيان. و
لم جَيُْرؤ واحد منهم أن يفاحته يف هذا املوضوع، بما 

. إال أن -ريض اهلل عنهما-يف ذلك أبو بكر، وعمر 
رجال من الصحابة يقال هل "ذو ايلدين" قطع هذا 

بقوهل:  -صىل اهلل عليه وسلم-الصمت بأن سأل انلِب 
لصالة؟ فقال صىل يا رسول اهلل، أنسيت أم قرصت ا

: لم أنس ولم تقرص. -بناء ىلع ظنه-اهلل عليه وسلم 
أن الصالة   -ريض اهلل عنه-حينئذ ملا علم ذو ايلدين 

لم تقرص، واكن متيقنا أنه لم يصلها إال ركعتني، فعلم 
، فقال: بل نسيت.  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه  َ قد نَِّسي

** 

Hadis yang mulia ini menjelaskan apa yang harus 

dilakukan orang yang salat, apabila ia lupa atau rakaat 

salatnya kurang. Caranya, ia mesti melengkapi apa 

yang masih harus ia lakukan, kemudian bersalam, 

kemudian melakukan sujud sahwi dua kali karena ia 

lupa guna menambal kekurangan yang telah terjadi 

dalam salatnya. Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- 

meriwayatkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

salat bersama para sahabat, bisa jadi salat zuhur atau 

salat asar. Ketika telah mengerjakan dua rakaat 

pertama beliau langsung bersalam. Oleh karena 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- itu sosok yang 

sempurna yang mana jiwa beliau tidak akan tenang 

kecuali dengan amal yang sempurna, beliaupun 

merasa ada yang kurang atau salah dalam salatnya 

yang beliau sendiri tidak tahu apa sebabnya. Lantas 

beliau bangkit menuju sebatang kayu yang terletak di 

depan masjid dan bersandar padanya dengan jiwa 

yang gundah sambil saling menyilangkan jari-jari 

tangannya, karena jiwa sempurnanya merasakan 

adanya kekurangan dalam salatnya. Lalu keluarlah 

para jamaah salat yang tergesa-gesa dari pintu-pintu 

masjid sembari saling berbisik-bisik sesama mereka 

bahwa ada suatu perkara baru yang telah terjadi, yaitu 

perkara salat yang telah diqaṣar. Sepertinya mereka 

menganggap bahwa mustahil seseorang yang memiliki 

kedudukan sebagai Nabi dapat lupa. Lantaran 

agungnya kewibawaan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dalam hati mereka, maka tak seorangpun dari 

mereka berani berinisiatif mengingatkan beliau pada 

perkara ini, termasuk Abu Bakar dan Umar -raḍiyallāhu 

'anhumā-. Namun seorang sahabat yang dijuluki Żul 

Yadain memecah keheningan ini dengan bertanya 
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  قه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكرالف اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .العيش : يه ما بني زوال الشمس وغروبها •

 .فهابا أن يكلماه : اهليبة: اإلجالل، فهابا أن يكلماه: أجالَّه وأعظماه •

 .عون إَل اْلروجرساعن انلاس : وهم أوائل انلاس املرس •

 .ذا ايلدين : صاحب يدين فيهما طول، فلقب بذلك، واسمه: اْلرباق بن عمرو، قيل: من بين سليم، وقيل: من خزاعة •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-لم أنس ولم تقرص : أي يف ظنه  •

 .أجابه: بىل نسيت بىل : حرف جواب، خيتص وقوعه بعد انليف، فتجعله إثباتًا؛ فإنَّه ملا قال: "لم أنس ولم تقرص"، •

 ."نعم : حرف جواب، يتبع ما قبله يف إثباته ونفيه، فقوهل: "أصدق ذو ايلدين؟ "، أثبتوا صدقه ِبوابهم بـ"نعم •

 :فوائد احلديث
 جواز السهو ىلع األنبياء يف أفعاهلم اليت يبلغونها للناس وهذا لبرشيتهم؛ إال أن اإلمجاع استثىن امتناع حصول السهو منهم يف أقواهلم .1

 .اتلبليغية

 .بيان: الترشيع، واتلخفيف عن األمة -صىل اهلل عليه وسلم-من األرسار اليت ترتتب ىلع سهوه  .2

. ويعيدها إن طال الفصل 2. فيبين بعضها ىلع بعض، إن قرب الزمن عرفًا.1ال يبطلها: -مع ظن أنَّها تمت-أنَّ اْلروج من الصالة قبل إتمامها  .3
 .ُعْرفًا، أو أحدث، أو خرج من املسجد

 . الالكم يف صلب الصالة من انلايس، واجلاهل ال يبطلها، ىلع الصحيح من قويل العلماءأنَّ  .4

 .أنَّ احلركة الكثرية سهًوا ال تبطلها، ولو اكنت من غري جنس الصالة .5

حة خرب أن يتأكد من ص -صىل اهلل عليه وسلم-فأراد 
ذي ايلدين، فقال ملن حوهل من أصحابه: أكما يقول 
ذو ايلدين من أِن لم أصل إال ركعتني؟ فقالوا: نعم، 

، فصىل ما ترك -صىل اهلل عليه وسلم-حينئذ تقدم 
من الصالة. وبعد التشهد سلم ثم كرب وهو جالس، و 
سجد مثل سجود ُصلْب الصالة أو أطول، ثم رفع 

 َ ، ثم كرب وسجد مثل سجوده رأسه من السجود فَكربَّ
 .أو أطول، ثم رفع رأسه وكرب، ثم سلم ولم يتشهد

pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Wahai 

Rasulullah, apakah Anda lupa atau salat telah 

diqaṣar?" Beliau –ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu 

menjawab -berdasarkan keyakinan beliau-, "Aku tidak 

lupa dan salat tidak diqasar." Ketika itu, yaitu saat Żul 

Yadain tahu bahwa salat sama sekali tidak diqaṣar dan 

bahwasanya beliau hanya mengerjakan dua rakaat, 

maka iapun yakin bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- telah lupa. Maka ia langsung berkata, 

"Engkau telah lupa." Karena beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- ingin memastikan kebenaran ucapan Żul 

Yadain ini, maka beliau bertanya pada para sahabat 

yang ada disekitar beliau, "Apakah benar seperti yang 

diucapkan Żul Yadain bahwa aku hanya salat dua 

rakaat?", Mereka menjawab, "Ya." Ketika itulah beliau 

langsung maju, lalu mengerjakan rakaat salat yang 

ditinggalkan. Setelah selesai tasyahhud beliau 

bersalam, kemudian bertakbir dalam posisi duduk dan 

sujud seperti sujud utama dalam salat, atau lebih lama. 

Kemudian bangkit dari sujud lalu bertakbir. Kemudian 

bertakbir lagi dan sujud seperti sujud beliau 

sebelumnya atau lebih lama. Berikutnya, beliau bangkit 

dan bertakbir, kemudian langsung bersalam tanpa 

bertasyahhud lagi. 
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 .وجوب سجدِت السهو ملن سها وسلَّم عن نقص فيها؛ يلجرب خلل الصالة، ويرغم به الشيطان .6

 .مني؛ تلمام املتابعة واالقتداء، وألنَّ ما طرأ من نقص ىلع صالة اإلمام يلحق باملأمومني معهأنَّ سهو اإلمام الحق  باملأمو .7

فهم قال القايض عياض: ال خالف بني العلماء أنه لو سجد بعد السالم، أو قبله للزيادة، أو للنقص: أنه جيزئه، وال تفسد صالته، وإنما اختال .8
 .يف األفضل

، وال أفعاهل، وعمدة -عليه الصالة والسالم-سجدِت السهو وقبل السالم لم يرد فيه أي َشء من أقوال الرسول  قال شيخ اإلسالم: التشهد بعد .9
 .من يراه حديث غريب ليس هل متابع، وهذا يويه احلديث ويضعفه، واهلل أعلم

 .انلفس الكبرية تشعر بانلقص اذلي يعرتيها؛ ألنَّها ألفت الكمال، فال تقف دونه .10

َظم هيبة ا .11  .يف نفوس الصحابة -صىل اهلل عليه وسلم-نلِب عي

 .، واهلل أعلم-صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ سجود السهو كسجود صلب الصالة يف أحاكمه؛ إذ لو اختلف عنه بليَّنه  .12

 املراجع:املصادر و

حممد بن إسماعيل  اهلل عبد أليب ابلخاري، صحيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن 1422ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 

خرج أحاديثه وصنع فهارسه: ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه و1423البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اْلامسة 
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -(، مكتبة الصحابة، األمارات 10حممد صبيح بن حسن حالق، )ط

   (11229) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < األضحية اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -يض اهلل عنهر-جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل  اتلخريج:

يوم انلَّحر، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انلِب 
ِلِّ  خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قب ل أن يص 

خرى ماكنها، ومن لم يذبح ف لْي ْذب ْح 
ُ
ف لْي ْذب ْح أ

 باسم اهلل

 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat 
pada hari Nahr (Idul Adha) kemudian 

berkhutbah, kemudian menyembelih dan 
beliau bersabda, "Siapa yang menyembelih 
sebelum salat hendaknya ia menyembelih 

(kurban) lain untuk menggantikannya, dan 
siapa yang belum menyembelih hendaknya 

ia menyembelih dengan menyebut nama 
Allah". 

 :احلديث .730
قال:  -ريض اهلل عنه-عن ُجنُْدب بن َعبْدي اهلل ابلَجيلِّ 

يوم انلَّحر، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انلِب »
َ فَلْيَْذبَْح خطب، ثم ذبح، وق ال: من ذبح قبل أن يَُصيلِّ

خرى ماكنها، ومن لم يذبح فَلْيَْذبَْح باسم اهلل
ُ
 «.أ

** 

730. Hadis: 

Dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali -raḍiyallāhu 'anhu- 

menuturkan, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat 

pada hari Nahr (Idul Adha) kemudian berkhutbah, 

kemudian menyembelih dan beliau bersabda, "Siapa 

yang menyembelih sebelum salat hendaknya ia 

menyembelih (kurban) lain untuk menggantikannya, 

dan siapa yang belum menyembelih hendaknya ia 

menyembelih dengan menyebut nama Allah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يوم انلحر  -صىل اهلل عليه وسلم-ابتدأ انلِب 
بالصالة، ثم ثىن باْلطبة، ثم ثلَّث باذلبح، واكن خيرج 
بأضحيته للمصىل؛ إظهاًرا لشعائر اإلسالم وتعميًما 
للنفع وتعليًما لألمة، وقال مبيًنا هلم حكًما ورشًطا 

ضحية: من ذبح قبل أن يصيل صالة من رشوط األ
العيد فإن ذبيحته لم جتزئ، فليذبح ماكنها أخرى، 
ومن لم يذبح فليذبح بسم اهلل؛ يلكون اذلبح صحيًحا 
واذلبيحة حالاًل، مما دل ىلع مرشوعية هذا الرتتيب 
اذلي ال جيزئ غريُه. وهذا احلديث يدل ىلع دخول 

لصالة وال وقت اذلبح بانتهاء صالة العيد، ال بوقت ا
بنحر اإلمام إال من ال جتب عليه صالة العيد كمن 

 .اكن مسافًرا

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengawali hari Nahr 

(Idul Adha) dengan salat, kemudian melanjutkannya 

dengan khutbah, kemudian meneruskan dengan 

menyembelih kurban. Beliau membawa keluar 

binatang kurban ke muṣalla (tanah lapang) untuk 

menampakkan syiar-syiar Islam, menyebarkan 

manfaat dan mengajari umat. Beliau bersabda, 

menjelaskan hukum dan salah satu syarat kurban, 

"Siapa yang menyembelih sebelum salat Īd maka 

sembelihannya itu tidak dianggap sebagai kurban, 

maka hendaknya ia menyembelih kurban lain untuk 

menggantikannya. Dan siapa yang belum 

menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan 

menyebut nama Allah agar penyembelihan tersebut 

sah dan binatang yang disembelih halal. Hal ini 

mengindikasikan disyariatkannya urutan ini di mana 

selainnya tidak sah. Hadis ini menunjukkan masuknya 

waktu penyembelihan ditandai dengan selesainya salat 

Īd, bukan dengan waktu salat dan tidak pula dengan 

penyembelihan imam, kecuali orang yang tidak wajib 

melaksanakan salat Īd seperti musafir. Lihat "Taisīru al-

'Allām", "Tanbīhu al-Afhām", dan "Ta`sīsu al-Ahkām". 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

506 
 

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يلة( •  .ابَلَجيلِّ : منسوب إَل قبيلته )َِبي

 .يوم انلَّحر : يوم عيد انلحر أضيف للنحر؛ ألنه تذبح وتنحر فيه الضحايا •

 .ماكنها : بدهلا •

 .ائاًل: بسم اهلل، بديلل رواية: )فَلْيْذبَْح ىلع اْسم اهلل(فليذبح بسم اهلل : أي ق •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية اْلطبة يف العيدين وأنها بعد الصالة ووجوب مرااعة الرتتيب يف عبادات يوم انلحر .1

 .يرشع يف اْلطبة أن تكون مناسبة للوقت واحلال فيذكر يف لك وقت وحال ما يناسبها .2

 .مرشوعية تأخري ذبح األضحية إَل ما بعد اْلطبة وجوازه قبلها بعد الصالة .3

 .وجوب ذكر اسم اهلل عند اذلبح .4

 املراجع:املصادر و

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

ه. العمدة 1435م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاِن، مؤسسة عبد العزيز بن باز اْلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 2005
د الغين بن عبد الواحد املقديس اجلماعييل، حتقيق: سمري بن أمني الزهريي، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة يف األحاكم، عب

ة م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجا1998ه، 1419العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

اهرة، الطبعة: األوىل ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الق1423حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 .ه1427

   (5400) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل بنا رسول اهلل 
رمضان ثمان ركعات والوتر، فلما اكن من 

القابلة اجتمعنا يف املسجد ورجونا أن خيرج 
 أصبحنا إيلنا، فلم نزل يف املسجد حىت

 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
salat dengan kami pada malam Ramadan 
delapan rakaat (tarawih) dan juga salat 

witir. Maka ketika malam berikutnya kami 
berkumpul di dalam masjid dan berharap 

beliau akan keluar menemui kami, dan 
kami terus (menunggu beliau) di masjid 

sampai datang pagi. 

 :احلديث .731
قال: صىلَّ  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

يف رمضان َثَمان  -صىل اهلل عليه وسلم-بينَا رسول اهلل 
ا اكن من الَقابيلَة اْجتََمْعنَا يف  تر، فلمَّ َرَكَعات والوي

املسجد  املسجد ورََجونا أن خَيُْرَج إييَلنَا، فلم نََزْل يف
صىل اهلل عليه -حىت أْصبَْحنَا، فَدَخلْنَا ىلع رسول اهلل 

، فقلنا هل: يا رسول اهلل، رََجْونَا أن خَتُْرَج إييَلنَا -وسلم
 بينَا، فقال: 

َكريهت أن يُْكَتب عليُكم »َفتَُصيلِّ
 «.الويتر

** 

731. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, “Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat 

dengan kami pada malam Ramadan delapan rakaat 

(tarawih) dan juga salat witir. Maka ketika malam 

berikutnya kami berkumpul di dalam masjid dan 

berharap beliau akan keluar menemui kami, dan kami 

terus (menunggu beliau) di masjid sampai datang pagi. 

Kemudian kami menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan berkata kepada beliau, “Wahai 

Rasulullah, kami berharap engkau keluar menemui 

kami dan salat dengan kami," Maka beliau bersabda, 

“Aku khawatir salat witir itu diwajibkan atas kalian". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

 بينَا رسول اهلل 
صىل اهلل عليه -معىن احلديث: "صىلَّ

تر". يعين: صىلَّ  -وسلم يف رمضان َثَمان ركعات والوي
بأصحابه يف املسجد  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

تر، واكن ذلك يف رمضان. "فلما اكن ثمان ركعات  والوي
من الَقابيلة" أي: يف الليلة اليت بعدها. "اْجتََمْعنَا يف 

َظنَّا  -ريض اهلل عنهم-املسجد" أي: حَض الصحابة 
سيخرج  -صىل اهلل عليه وسلم-منهم أن انلِب 

ويصيل بهم اكلليلة اليت قبلها، وهلذا قالوا: "ورََجونا أن 
يلصيلِّ بهم صالة الليل. "فلم نََزْل يف خيرج إيلنَا" أي: 

املسجد حىت أْصبَْحنَا" يعين: أنهم انتظروه يف املسجد، 
بح. "فَدخلنَا ىلع رسول اهلل  -حىت طلع عليهم الصُّ

صىل اهلل عليه -" أي: أتوا انلِب -صىل اهلل عليه وسلم
؛ ليسألوا عن سبب عدم حضوره للصالة بهم. -وسلم

، رََجْونَا أن خترج إيلنَا فتصيلِّ "فقلنا هل: يا رسول اهلل
بينَا" أي: تَمنينا وتأملنا خروجك؛ تُلصيل بيَنا، كما يف 
الليلة املاضية. "فقال: َكريهت أن يُكتب عليكم 

تر"، علَّل انلَِّب  عدم  -صىل اهلل عليه وسلم-الوي

** 

Makna hadis: “Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

salat dengan kami pada malam Ramadan delapan 

rakaat (tarawih) dan juga salat witir." Maksudnya 

adalah bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat 

dengan para sahabatnya di masjid sebanyak delapan 

rakaat (tarawih) dan juga salat witir pada malam bulan 

Ramadan. "Maka ketika malam berikutnya" yakni pada 

malam yang setelahnya. "Kami berkumpul di dalam 

masjid" yakni para sahabat -raḍiyallāhu 'anhum- 

datang ke masjid dengan mengira bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- akan keluar dan salat 

dengan mereka seperti malam sebelumnya. Oleh 

karena itu mereka berkata, "dan kami berharap beliau 

akan keluar menemui kami" yakni untuk melaksanakan 

salat malam (tarawih) dengan mereka. "Dan kami terus 

(menunggu beliau) di masjid sampai pagi", maknanya 

adalah bahwa mereka menunggu beliau di masjid 

hingga tiba waktu Subuh. "Kemudian kami menemui 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-", yakni mereka 

mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk 

menanyakan tentang sebab ketidak hadirannya untuk 

salat dengan mereka. "Kami berkata kepada beliau, 

“Wahai Rasulullah, kami berharap engkau keluar 

menemui kami dan salat dengan kami," yakni kami 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 .رواه ابن خزيمة راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الَقابيلة : أي: الليلة الُمْقبيلة •

تر، ويف  خروجه إيلهم بأنه َكريه أن يُكتب عليهم الوي
ض عليكم"، ويف لفظ : رواية: "َخشيت أن تُفر

"َخشيت أن تفرض عليكم صالة الليل" فهذا هو 
 -صىل اهلل عليه وسلم-السبب اذلي جعل انلِب 

ته  يمتنع من اْلروج إيلهم، وهذا من رمحته بأمَّ
، وقد وصفه -صىل اهلل عليه وسلم-وشفَقتيه عليهم 

يز   ُكْم َعزي ْنُفسي
َ
ْن أ  اهلل بقوهل: }لََقْد َجاَءُكْم رَُسول  مي

نينَي رَُءوف   يص  َعلَيُْكْم بيالُْمْؤمي َعلَيْهي َما َعنيتُّْم َحري
{ ]اتلوبة:  يم  [. وأصل هذا احلديث يف 128رَحي

: أن -ريض اهلل عنها-الصحيحني من حديث اعئشة 
خرج ذات يللة  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

من َجوف الليل، فصىلَّ يف املسجد، فصىلَّ رجال 
ثُوا، فاجتمع أكرث بصالته، فأصب ح انلاس، فتحدَّ

ثُوا، فَكرُث  منهم، فصلَّوا معه، فأصبح انلاس، فتحدَّ
-أهل املسجد من الليلة اثلاثلة، فخرج رسول اهلل 

، فصلُّوا بصالته، فلما اكنت -صىل اهلل عليه وسلم
الليلة الرابعة َعَجز املسجد عن أهله حىت خرج 

بح، فلما قىض الفجر أقبل  ىلع انلاس، لصالة الصُّ
أما بعد، فإنه لم خَيَْف يلعَّ ماكنَكم، »فتشهد، ثم قال: 

يت أن تُفرض عليكم، فتَْعَجزوا عنها  .«لكين َخشي

telah berharap engkau keluar untuk salat dengan kami 

seperti malam sebelumnya. "Maka beliau bersabda, 

“Aku khawatir salat witir itu diwajibkan atas kalian." 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyampaikan 

alasan tidak keluarnya menemui mereka yaitu bahwa 

dirinya tidak senang apabila salat witir tersebut 

diwajibkan atas mereka. Dalam sebuah riwayat 

disebutkan, “Aku khawatir salat witir diwajibkan atas 

kalian.” Dan dalam lafal lain disebutkan, “Aku khawatir 

salat malam diwajibkan atas kalian.” Ini adalah alasan 

yang membuat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak 

keluar menemui mereka, dan ini adalah sebagai salah 

satu bentuk dari kasih sayang beliau -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- terhadap umatnya. Allah -Ta'ālā- telah 

menyebutkan sifat terpuji beliau dalam firman-Nya, 

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari 

kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, 

sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 

bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap 

orang-orang Mukmin”. (At-Taubah: 128). Sumber hadis 

ini dalam Kitab Ṣaḥīḥain (Bukhari dan Muslim) dari 

riwayat Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-: "Bahwa pada suatu 

malam Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar 

di tengah malam kemudian salat di masjid, orang-orang 

kemudian mengikuti beliau salat. Di pagi harinya orang-

orang membicarakan kejadian tersebut hingga 

berkumpullah mayoritas sahabat lalu salat bersama 

beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali 

membicarakan hal itu, kemudian pada malam ketiga 

jumlah mereka yang hadir ke masjid semakin banyak. 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kemudian 

keluar untuk salat dan mereka pun salat bersama 

beliau. Kemudian pada malam ke empat, masjid sudah 

penuh dengan jamaah hingga akhirnya beliau keluar 

hanya untuk salat subuh. Setelah selesai salat subuh, 

beliau menghadap kepada jamaah sambil membaca 

syahadat lalu bersabda, “Ammā ba'du, sesungguhnya 

aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). 

Akan tetapi aku khawatir salat tersebut akan diwajibkan 

atas kalian, sementara kalian tidak mampu 

mengerjakannya." 
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يَاُم{ ]ابلقرة: -تعاَل-يُْكتَب : يُفرض عليكم ويوجب، قال  •  .[ أي: فُريَض 183: }ُكتيَب َعلَيُْكُم الصِّ

 :فوائد احلديث
 .وتر، والوتر قد يكون بركعة أو بأكرثمن الليل صالة ثمان ركعات، ثم ي -صىل اهلل عليه وسلم-أن من صور وتر انلِب  .1

 .جواز صالة اتلَّطوع يف املسجد .2

 .جواز اتلَّطوع بصالة الليل مجاعة .3

 .مرشوعية صالة الليل يف رمضان مجاعة يف الَمسجد، وتسىم الرتاويح .4

رص الصحابة  .5 بادات -ريض اهلل عنهم-حي  .ىلع نوافل العي

  -صىل اهلل عليه وسلم-رمَحة انلِب  .6
ُ
بادات ما يَُشق عليهموشَفَقته بأ تيه وَخوفه عليهم من أن يُكلَّفوا من العي  .مَّ

تر .7  .عدم وجوب صالة الليل والوي

 املراجع:املصادر و

ه. صالة الرتاويح، حممد نارص ادلين األبلاِن، 1390صحيح ابن خزيمة، حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: 
. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاِن، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة 1421تلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل انلارش: مكتبة املعارف للنرش وا

َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي م. 2003ه، 1423وبدون تاريخ. توضيح األحاكم مي
فقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام ب

 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 
   (11264) الرقم املوحد:
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العُص،  -عليه وسلمصىل اهلل -صىل رسول اهلل 
ثم دخل بيِت، فصىل ركعتي، فقلت: يا رسول 

اهلل، صليت صالة لم تكن تصليها، فقال: قدم 
يلع مال، فشغلِّن عن الركعتي كنت أركعهما 

 بعد الظهر، فصليتهما اآلن.

 

Rasulullah-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
telah melaksanakan salat Asar, lalu masuk 

rumah dan salat dua rakaat. Maka aku 
berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah 

melakukan salat yang tidak pernah engkau 
lakukan." Maka beliau bersabda, "Aku 
menerima harta benda, sehingga tidak 
sempat salat dua rakaat setelah Zuhur, 

maka aku salat sekarang ini. 

 :احلديث .732
قالت: صىلَّ رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-سلمة  عن أم

، فصىل  -صىل اهلل عليه وسلم- العرص، ثم دخل َبييْتي
ركعتني، فقلت: يا رسول اهلل، َصليت صالة لم تكن 
كعتني  ، َفَشَغليَني عن الرَّ تُصلِّيها، فقال: قدم يلعَّ َمال 

ْرَكُعُهَما بعد الظهر، َفَصلَّيْتُُهَما اآلن، فقلت:
َ
يا  كنت أ

َما إذا َفاتَتَْنا؟ قال: ال. يهي َفنَْقضي
َ
 رسول اهلل، أ

** 

732. Hadis: 

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, 

"Rasulullah-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah 

melaksanakan salat Asar, lalu masuk rumah dan salat 

dua rakaat. Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, 

engkau telah melakukan salat yang tidak pernah 

engkau lakukan." Maka beliau bersabda, "Aku 

menerima harta benda, sehingga tidak sempat salat 

dua rakaat setelah Zuhur, maka aku salat sekarang ini." 

Lantas Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami 

juga mengqaḍā` jika kami tidak melakukannya?" Beliau 

menjawab, "Tidak". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

 -ريض اهلل عنها-استشلكت أم املؤمنني أم سلمة 
ركعتني بعد  -صىل اهلل عليه وسلم-صالة انلِب 

"يا رسول العرص ىلع خالف اعدته، فسأتله بقوهلا: 
صىل -اهلل صليت صالة لم  تكن تصلِّيها"، فأخربها 

بأن هاتني الركعتني قضاء عن  -اهلل عليه وسلم
الركعتني اللتني ُشغل عنهما بعد صالة الظهر بسبب 
م عليه مال  فَُشغل به، ويف بعض الروايات: أن  أنه قَدي

صىل اهلل عليه -اذلي َشَغله عنهما وفد  قدموا عليه 
: وفُد َعبد الَقيس، وهذا القدر من وهم -وسلم

احلديث صحيح، وارد يف روايات أخرى يف الصحيح. 
سؤاال آخر، وهو:  -ريض اهلل عنها-ثم سأتله 

َما إذا َفاتَتا؟( قال  يهي َفَنْقضي
َ
: -صىل اهلل عليه وسلم-)أ

)ال( يعين: ال تَقضوهما يف هذا الوقت؛ ألن الوقت 
كن انليه وقت نيه عن اتلطوع، وهذا ضعيف، ول

عن الصالة بعد العرص حمفوظ يف أحاديث صحيحة 
كثرية، فيبىق القضاء يف وقت انلَّيه بعد العرص من 

. وهذا احلكم -صىل اهلل عليه وسلم-خصائصه 

** 

Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- bingung melihat 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat dua rakaat 

setelah Asar yang tidak biasanya beliau lakukan. Maka 

Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau 

telah melakukan salat yang tidak pernah engkau 

lakukan?" Maka beliau memberitahukan kepadanya 

bahwa dua rakaat setelah Asar itu merupakan qaḍā` 

dari dua rakaat setelah Zuhur yang tidak bisa 

dilaksanakan lantaran ada harta benda yang datang 

kepada beliau. Di sebagian riwayat yang sahih 

disebutkan, bahwa yang menyebabkan beliau tidak 

salat dua rakaat setelah Zuhur adalah datangnya 

delegasi Abdul Qais kepada beliau. Kemudian Ummu 

Salamah bertanya hal lain yang berkaitan dengannya, 

"Apakah kami juga mengqaḍā` jika kami tidak 

melakukannya?" Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menjawab, "Tidak." Artinya, janganlah kalian 

mengqaḍā`nya di waktu ini, karena waktu setelah Asar 

merupakan waktu larangan salat sunah. Ini alasan 

yang lemah, tetapi larangan salat sunah setelah Asar 

terdapat di banyak riwayat yang sahih. Maka 

disimpulkan bahwa bolehnya qaḍā` setelah Asar 

merupakan kekhususan untuk Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-. Ini adalah hukum yang khusus terkait 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:

 .رواه أمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنها-أم سلمة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 أداء صالة انلَّافلة يف ابليت. -صىل اهلل عليه وسلم-أن من َهديه  .1
2.  

ُ
شلك؛ فإن أ

ُ
ْشلك عليها فعله  -ريض اهلل عنها-م سلمة مرشوعية سؤال العلماء عما أ

ُ
 .َسأتله -صىل اهلل عليه وسلم-ملا أ

 .ىلع راتبة الظهر ابَلعدية -صىل اهلل عليه وسلم-حمافظة انلِب  .3

اتبة اليت بعد الظهر، فصالَّها بعد صالة العرص قضاءً  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انلَِّب  .4  .ُشغيل عن الرَّ

 .منعها من القضاء يف وقت انليه، فدل ىلع جوازه يف غريه -صىل اهلل عليه وسلم-لفائتة؛ ألن انلِب جواز قضاء انلَّوافل ا .5

مة؛ لقوهل: )ال تقضوهما( .6
ُ
 .عدم جواز قضاء هاتني الركعتني بعد صالة العرص يف حق األ

هي  -اليت بعدها-أنَّ قضاَء راتبة الظهر  .7 صىل -وقد دل ىلع هذا أيضا حديث اعئشة: "أنه ، -صىل اهلل عليه وسلم-بعد صالة العرص من خصائصي
 ."اكن يُصيل بعد العرص وَينىه عنها -اهلل عليه وسلم

 املراجع:املصادر و

عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِن، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن
م. اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه، وشاذه من 2001ه، 1421عة: األوىلاملحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطب

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، 2003ه، 1424حمفوظه، حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: دار باوزير للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، 
م. توضيح 2006ه، 1427اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل  صالح بن فوزان بن عبد

َسة،  م. فتح ذي اجلالل  2003ه، 1423األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اْلامي
بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل  واإلكرام رشح

طبعة: ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، ال1427
 .م 2014ه، 1435وىل األ

   (10613) الرقم املوحد:

خاص بصالة العرص، أما راتبة الفجر، فإنها تُقىض يف 
رأى رجاًل  -صىل اهلل عليه وسلم-حقِّ األمة؛ ألنه 

 فأخربه بأنه يقِض راتبة يصيل بعد الفجر، فسأهل
الفجر، فأَقرَّه ىلع فعله، وما عداهما من انلوافل منيه 

 .عنها بعد الفجر

salat Asar. Sementara salat sunah fajar bisa di qaḍā` 

setelah Subuh untuk umum, karena Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melihat seseorang 

yang salat setelah salat Subuh, lalu beliau bertanya 

kepadanya dan dia memberitahukan kepada beliau 

bahwa dirinya salat qaḍā` untuk salat sunah Subuh. 

Dan beliau pun membenarkannya. Adapun salat sunah 

selain qabliyah Subuh tidak boleh diqaḍā` setelah 

Subuh. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 .ق عليه، واللفظ للبخاريمتف راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نِّ ابللوغ •  .يَتييم  : ايلَتييم: هو من مات أبوه، وهو دون سي

 :فوائد احلديث
ه مع الكبري والصغري-صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انلِب  .1  .، وَكَرم ُخلقه، ولُْطفي

 .ألجل تعليم اجلاهل، أو لغري ذلك من املقاصد املفيدة جواز الصالة .2

 .جواز الصالة مجاعة يف انلَّافلة، لكن برشط أال تكون بصفة دائمة .3

 .أن موقف االثنني فأكرث خلف اإلمام .4

ِب اذلي لم يبلغ احلُلُم؛ ألن ايلتيم ال يكون إالَّ صبيًّا .5  .صحة مصافة الصَّ

 .جواز صالة املرأة مع مجاعة الرجال .6

 .تقديم الرِّجال ىلع النساء .7

 .أن املرأة ال تصف مع الرَّجال، ولو اكنوا من حمارمها .8

 .حرص الشارع ىلع ابتعاد املرأة عن االختالط بالرِّجال حيث أذن هلا أن تصيل منفردة خلف الصف وال تكون مع الرجال .9

صىل اهلل -صليت أنا ويتيم، يف بيتنا خلف انلِب 
  ، وأِم أم سليم خلفنا-عليه وسلم

Dari Anas bin Malik, ia mengatakan, "Aku 
dan seorang anak yatim salat di rumah 

kami (bermakmum) di belakang Rasulullah 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, sedangkan 
ibuku, Ummu Sulaim salat di belakang 

kami." (Ṣahih Bukhari) 

 :احلديث .733
َصلَّيُْت أنا »، قال: -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

، يف بَيْتينَا َخلْف انلِب  ، -صىل اهلل عليه وسلم-وَيتييم 
مُّ 
ُ
يمِّ أ

ُ
 .« ُسليم َخلَْفنَاَوأ

** 

733. Hadis: 

Dari Anas bin Malik, ia mengatakan, "Aku dan seorang 

anak yatim salat di rumah kami (bermakmum) di 

belakang Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

sedangkan ibuku, Ummu Sulaim salat di belakang 

kami." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -أن انلِب  -ريض اهلل عنه-خيرب أنس 
ريض اهلل -صىلَّ بأنس وايلَتييم، واكن موقفهما  -وسلم

، وخيرب -صىل اهلل عليه وسلم-َخلف انلِب  -عنهما
مِّ سليم 

ُ
ه اليت تَُكىنَّ بأ مَّ

ُ
ريض اهلل -أنس أيضا أن أ

صلَّت َخلفهم. فاكن الصفوف اكتلاِل: موقف  -عنها
صىل -اإلمام : متقدما. موقف الصبيان : خلف انلِب 

 .. موقف املرأة : خلفهم-اهلل عليه وسلم

** 

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat mengimami Anas dan 

seorang anak yatim. Posisi keduanya -raḍiyallāhu 

'anhumā- berada di belakang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-. Anas juga menginformasikan bahwa ibunya 

yang memiliki kunyah Ummu Sulaim -raḍiyallāhu 

'anhā- salat di belakang mereka. Jadi saf-safnya 

sebagai berikut: Tempat imam di depan, tempat dua 

anak kecil di belakang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- dan tempat wanita di belakang mereka. 
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 املراجع:املصادر و

ه. 1422صورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )م1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اْلامي يُح األحاَكمي مي بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -م.  2003 - ـه 1423توضي

تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة  -م.  2014 - ـه1435ملكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، امل -حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 1430 األوىل الطبعة للنرش، الوطن مدار عثيمني، ابن للشيخ املرام، بلوغ برشح واالكرام اجلالل ذي فتح -. م 2006 – ـه1427الرسالة، الطبعة األوىل 

سبل السالم، للصنعاِن، انلارش: دار   -ه. 1379بريوت،  -رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالِن، انلارش: دار املعرفة  ابلاري فتح  -. م2009 -ه
 .احلديث

   (11301) الرقم املوحد:
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ذات  -صىل اهلل عليه وسلم-نلِب صليت مع ا
يللة، فافتتح اْلقرة، فقلت: يركع عند املائة، ثم 
مىض، فقلت: يصِل بها يف ركعة، فمىض، فقلت: 

 يركع بها، ثم افتتح النساء

 

Aku pernah salat bersama Nabi -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- di suatu malam. Beliau 

memulainya dengan surat Al-Baqarah, aku 
berkata, "Beliau akan rukuk di ayat 

seratus." Namun beliau terus membaca. 
Aku berkata, "Beliau salat dengan surat ini 
dalam satu rakaat." Beliau terus membaca. 

Aku berkata, "Beliau akan rukuk." 
Kemudian ternyata beliau terus membuka 

surat An-Nisā`, lalu membacanya. 
Kemudian lanjut membuka surat Ali 

'Imrān lalu membacanya. Beliau membaca 
dengan perlahan-lahan. 

 :احلديث .734
-قال: صليت مع انلِب  -ريض اهلل عنه-عن حذيفة 

ذات يللة، فافتتح ابلقرة،  -صىل اهلل عليه وسلم
فقلت: يركع عند املائة، ثم مىض، فقلت: يصيل بها يف 

عة، فمىض، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، رك
اًل، إذا  فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ ُمرَتَسِّ
مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا 

سبحان ريب »مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: 
سمع »، فاكن ركوعه حنًوا من قيامه، ثم قال: «العظيم

، ثم قام طويال قريبا مما ركع، ثم سجد، «اهلل ملن محده
، فاكن سجوده قريبا من «سبحان ريب األىلع»فقال: 

سمع »قيامه. قال: ويف حديث جرير من الزيادة، فقال: 
 «.اهلل ملن محده ربنا لك احلمد

** 

734. Hadis: 

Dari Ḥużaifah -raḍiyallāhu 'anhu- ia menuturkan, "Aku 

pernah salat bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

di suatu malam. Beliau memulainya dengan surat Al-

Baqarah, aku berkata, "Beliau akan rukuk di ayat 

seratus." Namun beliau terus membaca. Aku berkata, 

"Beliau salat dengan surat ini dalam satu rakaat." 

Beliau terus membaca. Aku berkata, "Beliau akan 

rukuk." Kemudian ternyata beliau terus membuka surat 

An-Nisā`, lalu membacanya. Kemudian lanjut 

membuka surat Ali 'Imrān lalu membacanya. Beliau 

membaca dengan perlahan-lahan. Jika melewati ayat 

yang mengandung tasbih beliau bertasbih. Jika 

melewati ayat yang berisi permintaan beliau meminta. 

Jika melewati ayat yang berisi permohonan 

perlindungan, beliau memohon perlindungan. Setelah 

itu beliau rukuk dan membaca, "Subḥāna Rabbiyal 

'Aẓīmi" (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung). Rukuk 

beliau kurang lebih sama panjangnya dengan waktu 

berdiri beliau. Lantas beliau mengucapkan, 

"Sami'allāhu liman ḥamidah" (Allah mendengar orang 

yang memuji-Nya). Selanjutnya beliau berdiri lama 

hampir sama dengan rukuknya. Lalu sujud dan 

membaca, "Subḥāna Rabbiyal A'lā" (Maha Suci 

Rabbku Yang Maha Luhur). Sujud beliau hampir sama 

panjang dengan berdiri beliau." Ia berkata, "Dalam 

hadis Jarir terdapat tambahan redaksi, yakni beliau 

mengucapkan, "Sami'allāhu liman ḥamidah, Rabbanā 

laka al-ḥamdu. (Allah mendengar orang yang 

memujinya. Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala pujian)". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا ال يَليق به من نَقص أو َعيْب •  .ُسبحان اهلل : تزنيه اهلل َعمَّ

صىل -أنه صىلَّ مع انلِب  -ريض اهلل عنه-خيرب ُحذيفة 
صالة الليل وأنه اكن يقول يف  -اهلل عليه وسلم

َ العظيم"، ويف سجوده : "ُسبحان ُركوعه: "ُسبحان َريبِّ
كر يف  َ األىلع" وهذا يدل ىلع مرشوعية هذا اذلِّ َريبِّ
 َ جود،" اكن يقول يف ُركوعه: "ُسبحان َريبِّ كوع والسَّ الرَّ
َ األىلع "، "وما َمرَّ  العظيم "، ويف سجوده: "ُسبحان َريبِّ
ندها فَسأل" يعين: عندما يمرُّ  بآية رمَْحَة إال وقَف عي

نلَّعيم، ال يتجاوزها حىت يسأل بآية فيها ذيكر اجلنَّة وا
اهلل تعاَل، فيقول: اللَّهم إِن أسألك اجلنَّة، وهل أن يسأل 

من َفْضليه، ولو َمرَّ ثناء ىلع األنبياء أو  -تعاَل-اهلل 
األويلاء أو ما أشبه ذلك، فله أن يقول: أسأل اهلل من 

فضله، أو أسأل اهلل أن يُلحقين بهم، أو ما أشبه ذلك.   
ندها فتعوَّذ " أي: عندما "وال بآي ة َعذاب إال وَقف عي

يَمرُّ بآية فيه ذيكر العذاب وذيكر جهنَّم وأحوال أهلها، 
ال يتجاوزها حىت يَستعيذ من ذلك. فيستحب اتلأيسِّ 

ه مجع من  -صىل اهلل عليه وسلم-به  لكن َخصَّ
صىل اهلل -العلماء بصالة انلافلة؛ ألنه لم يُنقل عنه 

 الَفرض مع َكرثة من وصف ذلك يف -عليه وسلم
قراءته يف صالة الَفريضة، وإن أىت به يف الفرض 
أحيانا فال بأس؛ ألن ما ثبت يف الفرض جاز يف انلفل 

 .وبالعكس إال إذا دل ديلل ىلع اتلخصيص

** 

Ḥużaifah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa ia 

pernah mengerjakan salat malam bersama Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan beliau membaca 

dalam rukuk, "Subḥāna Rabbiyal 'Aẓīmi", dan dalam 

sujud, "Subḥāna Rabbiyal A'lā". Ini menunjukkan 

disyariatkannya zikir ini dalam rukuk dan sujud, karena 

beliau membaca dalam rukuk, "Subḥāna Rabbiyal 

'Aẓīmi", dan dalam sujud, "Subḥāna Rabbiyal A'lā". 

"Beliau tidak melewati ayat rahmat kecuali beliau 

berhenti di ayat itu lalu meminta (rahmat)." Artinya, 

ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melewati 

ayat yang menyebutkan surga dan nikmat-nikmatnya, 

beliau tidak melewatinya sebelum meminta surga 

kepada Allah -Ta'ālā-. Misalnya mengucapkan, "Ya 

Allah aku memohon surga kepada-Mu." Orang yang 

salat boleh meminta karunia kepada Allah. Seandainya 

ia melewati ayat berisi sanjungan kepada para Nabi, 

para wali (orang-orang saleh), atau semisalnya, ia 

boleh mengucapkan, "Aku memohon kepada Allah 

akan karunia-Nya," atau mengucapkan, "Aku 

memohon kepada Allah agar menggabungkan aku 

dengan mereka," atau semisalnya. "Dan tidak pula 

melewati ayat siksaan kecuali beliau berhenti di ayat ini 

lalu memohon perlindungan." Artinya, ketika beliau 

melewati ayat yang menyebutkan siksaan, 

menceritakan jahannam dan kondisi penghuninya, 

beliau tidak melewatinya sebelum memohon 

perlindungan dari hal tersebut. Maka dianjurkan 

mencontoh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Akan 

tetapi sekelompok ulama mengkhususkan hal ini di 

salat sunah, karena hal ini tidak diriwayatkan dari Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam salat wajib kendati 

banyak sahabat yang menceritakan bacaan beliau 

dalam salat wajib. Namun jika melakukan hal ini dalam 

salat wajib secara berkala (tidak rutin) maka tidaklah 

mengapa. Karena apa yang terbukti dilakukan dalam 

salat wajib boleh dilaksanakan dalam salat sunah, 

demikian sebaliknya, kecuali bila ada dalil yang 

menunjukkan pengkhususan. 
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َياء • رْبي فات العَظمة، واإلْجاَلل، والكي  .العظيم : وْصُفه تعاَل بصي

 .آية رمَْحَة : مما فيه وْعد وبشارة باجلَنَّة، ونعيمها، ورضوان اهلل فيها •

يد، وختويف •  .من َعذاب اهلل، وغضبيه آية َعذاب : مما فيه وعي

 :فوائد احلديث
 .لم يواظب ىلع قيام الليل مجاعة -صىل اهلل عليه وسلم-جواز صالة اجلماعة يف قيام الليل، ما لم  يُتخذ ذلك اعدة؛ ألن انلِب  .1

جود .2 َ األىلع" يف السُّ َ العظيم" يف الركوع ، و "ُسبحان َريبِّ  .وجوب قول: "ُسبحان َريبِّ

أنه اكن يسأل عند آية الرَّمحة ويستعيذ عند آية  -صىل اهلل عليه وسلم-صالة الليل؛ ألن حذيفة ذكر عن انلِب مرشوعية اجلَهر بالقراءة يف ال .3
 .العذاب، وهذا يدل ىلع أنه اكن يَسمعه

يد، أو حنو ذلك، وسؤال الرَّمحة حينما يمرُّ بآية رمحة، فه -تعاَل-استحباب اتلَّعوذ باهلل  .4  .و ُداعء ُمناسب للمَقامحينما يمرَّ بآية َعذاب، أو وعي

م معانيه، سواء اكن قارئًا أو مستمًعا، فهذه يه القراءة الُمفيدة انلَّافعة .5  .استحباب تََدبُّر القرآن وَتَفهُّ

بوبية، بديلل أنه يَسأل اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  .6  .ارأن يَرمحه وأن يُعيذه من انلَّ  -عز وجل-برََش ليس هل َشء من شؤون الرُّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-حيث حصل هل رشف الصالة مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-فضيلة حذيفة  .7

 املراجع:املصادر و

ْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  سنن ا جي لرتمذي، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
ه.    سنن ابن 1395أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احللِب، الطبعة: اثلانية، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق 

ه. مشاكة املصابيح، تأيلف: 1430ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 
م. سبل السالم رشح بلوغ املرام، 1985، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، حممد بن عبد اهلل

ن بلوغ املرام، تأ د يلف: عبتأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِن، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم مي
َسة،  م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من  2003 - ـه 1423اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اْلامي

بلوغ املرام، للشيخ ابن  م. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح 2006 _ ـه 1427بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
 - 1422م. الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، البن عثيمني،  دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، 2009 - 1430الطبعة األوىل  -عثيمني، مدار الوطن للنرش 

 ه1428
   (10921) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع رسول اهلل 
وركعتي بعدها، وركعتي ركعتي قبل الظهر، 

بعد اْلمعة، وركعتي بعد املغرب، وركعتي 
 بعد العشاء

 

Aku salat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- dua rakaat sebelum salat 
Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat 

setelah salat Jumat, dua rakaat setelah 
salat Magrib dan dua rakaat setelah salat 

Isya. 

 :احلديث .735
َصلَّيُت »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر

َركَعتَني قَبل  -صىلَّ اهلل عليه وسلم-مَع رسول اهلل 
 ، هر، َوَركَعتَني بَعَدها، وَركَعتَني بعد اجلُُمَعةي الظُّ

َشاء ويف «.  وَركَعتَنيي بَعَد الَمغريب، َوَركَعتَنيي بَعَد العي
ا املغرُب والعشاُء واجلُُمَعُة: فيف بَيتيه» لفظ: ويف «.  فأمَّ

 َّ ثَتيني َحفَصة: أنَّ انلِبي -لفظ: أنَّ ابَن ُعَمر قال: حدَّ
يَفتَنيي »: -صىلَّ اهلل عليه وسلم اكن يَُصيلِّ َسجَدتنَي َخفي

دُخُل ىلع انلَِبّ 
َ
بَعَدَما يَطلُُع الَفجر، واكنت َساَعة اَل أ

يَها -وسلمصىلَّ اهلل عليه -  «.في

** 

735. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- 

mengatakan, "Aku salat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- dua rakaat sebelum salat Zuhur, dua 

rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah salat Jumat, 

dua rakaat setelah salat Magrib dan dua rakaat setelah 

salat Isya." Dalam redaksi lain, "Adapun (yang 

sesudah) salat Magrib, Isya dan Jumat dikerjakan di 

rumah beliau." Dalam redaksi lain, bahwa Ibnu Umar 

mengatakan, "Hafṣah bercerita kepadaku bahwa Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa salat dua rakaat 

yang singkat setelah terbit fajar. Itu adalah waktu yang 

aku tidak menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam -".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث بيان للسنن الراتبة للصلوات 
ْلمس، وذلك أن لصالة الظهر أربع ركعات، ركعتني ا

قبلها، وركعتني بعدها، وأن لصالة اجلمعة ركعتني 
بعدها، وأن للمغرب ركعتني بعدها، وأن لصالة 
العشاء ركعتني بعدها وأن راتبيت صالِت الليل، 
املغرب والعشاء، وراتبة الفجر واجلمعة اكن يصليها 

بيته. واكن البن يف  -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول 
صىل اهلل -اتصال ببيت انلِب  -ريض اهلل عنهما-عمر 

صىل -؛ ملاكن أخته "حفصة" من انلِب -عليه وسلم
، فاكن يدخل عليه وقت عباداته، -اهلل عليه وسلم

ولكنه يتأدَّب فال يدخل يف بعض السااعت، اليت ال 
فيها، امتثاال  -صىل اهلل عليه وسلم-يُدخل ىلع انلِب 

: "يا أيها اذلين آمنوا ليستأذنكم اذلين -تعاَل- لقوهل
ملكت أيمانكم واذلين لم يبلغوا احللم منكم 
ثالث مرات من قبل صاله الفجر" اآلية، فاكن ال 
يدخل عليه يف الساعة اليت قبل صالة الفجر، لريى 

يصيل،  -صىل اهلل عليه وسلم-كيف اكن انلِب 
ه اكن يسأل أخت -من حرصه ىلع العلم-ولكن 

** 

Dalam hadis ini terdapat penjelasan salat-salat sunah 

yang mengiringi salat wajib. Yakni salat Zuhur memiliki 

empat rakaat salat sunah rawatib; 2 rakaat sebelumnya 

dan 2 rakaat sesudahnya; salat Jumat memiliki salat 

sunah rawatib 2 rakaat sesudahnya; salat Magrib 

memiliki 2 rakaat sesudahnya dan salat Isya memiliki 2 

rakaat sesudahnya. Dan bahwa dua salat sunah 

rawatib yang mengiringi dua salat malam, yakni Magrib 

dan Isya, salat rawatib Subuh serta Jumat dikerjakan 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di rumah 

beliau. Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- akrab dengan 

kediaman Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengingat kedudukan saudarinya, Hafṣah, yang 

menjadi istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 

Sehingga ia sering masuk di waktu ibadah-ibadah 

beliau. Akan tetapi ia bersikap santun dengan tidak 

masuk di sebagian waktu yang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- tidak biasa ditemui di waktu tersebut, demi 

mengamalkan firman Allah, "Hai orang-orang yang 

beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) 

yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di 

antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali 

(dalam satu hari) yaitu: sebelum salat Subuh...". Maka 

Ibnu Umar tidak menemui beliau sebelum salat Subuh 

untuk melihat bagaimana Nabi salat. Tetapi -lantaran 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع اتلصنيف:
 سرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالةالسرية واتلاريخ < ال

  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صىل اهلل عليه وسلم يف انلاكح ومعارشته أهله

 .متفق عليه ِبميع رواياته راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ي  •  .: أي يف صحبته، ال مؤتما به -صىل اهلل عليه وسلم-َصلَّيُْت َمَع رَُسولي اَللَّ

 .ذلك يقدر فيما بعدها من مجل احلديثقبل الظهر : أي: قبل صالة الظهر، وك •

 .فأما املغرب : أي: فأما راتبة املغرب وكذلك يقدر يف العشاء واجلمعة •

 .فيف بيتيه : أي فيصليها يف بيته •

 .أم املؤمنني -ريض اهلل عنهما-حفصة : بنت عمر  •

 .َسْجَدتنَيي : ركعتني بسجدتيهما •

 .، وهو تبني الصبحبَعَدَما يَطلُُع الَْفجُر : أي: بعد طلوع الفجر •

ركعيت الفجر، ساعة: أي: وقتًا ال يدخل عليه فيها، وقائل ذلك: عبد اهلل بن  -صىل اهلل عليه وسلم-واكنت ساعة : أي اكنت ساعة صالة انلِب  •
 .عمر، يلبني سبب نقله احلديث عن حفصة يف هاتني الركعتني

 :فوائد احلديث
 .استحباب هذه الرواتب املذكورة، واملواظبة عليها .1

 .العرص ليس هلا راتبة من هذه املؤكدات .2

 .رواتب املغرب والعشاء والفجر واجلمعة األفضل أن تكون يف ابليت .3

 .اتلخفيف يف ركعيت الفجر .4

 .ورد يف بعض األحاديث الصحيحة، أن للظهر ستا، أربعا قبلها وركعتني بعدها، كما ورد احلديث يف سنن الرتمذي .5

 قسمني: فالقسم األول من هذه الرواتب، واليت تكون قبل الفريضة؛ ليستعد املصيلِّ للعبادة قبل تنقسم الوظائف اتلعبدية للرواتب إَل .6
 .ادلخول يف الفريضة، وأما القسم اثلاِن من هذه الرواتب، واليت تكون بعد الفريضة، فتكون جابرة ملا يقع يف هذه الفرائض من نقصان

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه 
ه. عمدة األحاكم 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط1426اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، 

، دار 2لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، طمن الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، 
، 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، 1422عبد ابلايق(،  السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد
   (3062) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -"حفصة" عن ذلك، فتخربه أنَّ انلِب 
اكن يصىل سجدتني خفيفتني بعدما يطلع  -وسلم

 .الفجر، وهما سنة صالة الصبح

semangatnya menuntut ilmu- ia bertanya pada 

saudarinya, Hafṣah, tentang hal tersebut. Maka Hafṣah 

mengabarkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

biasa salat dua rakaat yang singkat setelah fajar terbit. 

Dua rakaat tersebut adalah salat sunah rawatib salat 

Subuh. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 .رواه ابن خزيمة راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو هنيدة وائل بن حجر  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
أثناء القيام للقراءة، وجيوز أن تكون حتت الصدر ألدلة  احلديث يدل ىلع مرشوعية وضع ايلَد ايلُمىن ىلع ايلَد اليرُسى، ىلع صدره يف الصالة، .1

 أخرى.
 .عموم احلديث يدل ىلع مرشوعية وضع ايلَد ايلُمىن ىلع ايلَد اليرسى بعد الرفع من الركوع .2

در، يه وقفة اْلاضع اْلَاشع املتواضع اذليلل بني يدي ربه تعاَل، وينبيغ أن يال .3 حظ املصيلِّ هذه املعاِن وضع ايلَد ىلع األخرى وَضّمها ىلع الصَّ
 .يف نفسه

 املراجع:املصادر و

يب صحيح ابن خزيمة، تأيلف: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ، املحقق: د. حممد مصطىف األعظيم، انلارش: املكتب اإلساليم، بريوت. صحيح أ
م.  مرقاة  2002 - ـه 1423ت، الطبعة: األوىل، الكوي واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة: انلارش األبلاِن، احلاج بن ادلين نارص حممد: تأيلف األم، –داود 

ه. مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، 1422املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
ه.   سبل السالم رشح بلوغ املرام، 1404 -إلفتاء، الطبعة: اثلاثلة تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة وا

ن بلوغ املرام، تأيل ف: عبد تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِن، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم مي
َسة، اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مك  .م 2003 - ـه 1423ة املكّرمة، الطبعة: اْلامي

   (10909) الرقم املوحد:

، -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع رسول اهلل 
  ووضع يده ايلمىن ىلع يده اليَّسى ىلع صدره

Aku salat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-, dan beliau meletakkan 
tangan kanannya di atas tangan kirinya di 

dadanya. 

 :احلديث .736
صلَّيت مع »قال:  -ريض اهلل عنه-عن وائل بن حجر

، ووضع يََده ايلُْمىَن -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ه اليرُْسى ىلع َصْدريه  «.ىلع يَدي

** 

736. Hadis: 

Dari Wā’il bin Hujur -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Aku 

salat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan 

kirinya di dadanya”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ه اليرُْسى"  إذا أطلقت ايلَد، " ووضع يََده ايلُْمىَن ىلع يَدي
فاملراد بها: الَكف، وهو املراد هنا.  ويؤيده ما أخرجه 
أبو داود والنساِئ بلفظ: "ثم وضع يده ايلُمىن ىلع ظهر 
ل بنَي  كفه اليرُسى والرُّْسغ والساعد". الرُّْسغ: الَمْفصي

ريه" يعين: وضع يَده ايلُمىن الَساعد والَكف. "ىلع َصدْ 
ىلع اليرُسى وجعلهما ىلع َصدره أثناء قيامه يف 

 .الصالة

** 

 beliau meletakkan tangan" (ووضع يده اليمنى على يده اليسرى)

kanannya di atas tangan kirinya" yang dimaksud 

dengan tangan disini adalah telapak tangan, 

sebagaimana juga dipertegas dalam hadis yang 

dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An Nasa’i dengan 

lafal: (ثم  وضع يده اليمنى على ظهر كف ه اليسرى والرسغ والساعد). 

"kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas 

pergelangan tangan kirinya." Makna ar-rusgu adalah 

pergelangan tangan. (على صدره) "di atas 

dadanya"maksudnya adalah beliau meletakkan tangan 

kanannya d iatas tangan kirinya dan meletakkan 

keduanya di atas dadanya ketika sedang melakukan 

salat. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

520 
 

 

 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < اتلذكية اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < األضحية

 .متفق عليه راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 ُّ حَّ انلَِّبي ْيي   -صىل اهلل عليه وسلم-ض  بْش  يك  ب
ْيي 

ق ْرن 
 
ْيي أ ْمل ح 

 
  أ

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah 
berkurban dengan dua ekor domba 
berwarna putih campur hitam dan 

bertanduk. 

 :احلديث .737
ُّ »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالٍك  َضحَّ انلَِّبي

قَْرننَْيي   -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ْملََحنْيي أ

َ
بيَكبَْشنْيي أ

َ وَ  هي، وََسىمَّ َوَكربَّ وََضَع ريْجلَُه ىلَعَ َذحَبَُهَما بييَدي
َما هي َفاحي  «.صي

** 

737. Hadis: 

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berkurban dengan 

dua ekor domba berwarna putih campur hitam dan 

bertanduk. Beliau menyembelihnya sendiri dengan 

tangan beliau, dengan mengucapkan basmalah, 

bertakbir dan meletakkan kaki beliau di atas sisi kedua 

domba itu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-من تأكد األضحية أن انلِب 
، فقد -صىل اهلل عليه وسلم-حث عليها وفعلها 

ح بكبشني، يف لونهما بياض وسواد وللك منهما ض
قرنان. فذحبها بيده الرشيفة ألنها عبادة جليلة قام 

عندها استعانة  -تعاَل-بها بنفسه، وذكر اسم اهلل 
-باهلل تلحل بها الربكة ويشيعها اْلري، وكرب اهلل 

تلعظيمه وإجالهل، وإفراده بالعبادة، وإظهار  -تعاَل
. بما أن -تبارك وتعاَل-يه الضعف واْلضوع بني يد
رمحة باذلبيحة، برسعة -إحسان اذلحبة مطلوب 

فقد وضع رجله الكريمة ىلع  -إزهاق روحها
صفاحهما، ئلال يضطربا عند اذلبح، فتطول مدة 

 .ذحبهما، فيكون تعذيباً هلما، واهلل رحيم خبلقه

** 

Untuk menguatkan hukum berkurban, maka Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selain memotivasi untuk 

melakukannya maka beliaupun mempraktekkannya. 

Beliau berkurban dengan dua ekor domba yang 

berwarna putih campur hitam dan masing-masing 

memiliki dua tanduk. Beliau menyembelih kedua ekor 

domba itu karena kurban merupakan ibadah agung, 

maka beliau melakukannya sendiri. Beliau menyebut 

nama Allah -Ta'ālā- saat menyembelihnya dengan 

tujuan memohon pertolongan kepada Allah agar 

kurban itu mendapatkan keberkahan dan menyebarkan 

kebaikan. Beliau juga bertakbir kepada Allah -Ta'ālā- 

untuk mengagungkan-Nya dan memuliakan-Nya, 

mengesakan-Nya dalam ibadah, dan memperlihatkan 

kelemahan dan ketundukan di hadapan Allah -

Tabāraka wa Ta'ālā-. Karena berbuat baik kepada 

hewan sembelihan merupakan hal yang dituntut -

sebagai kasih sayang kepada binatang sembelihan 

dan untuk mempercepat hilangnya nyawa-, maka 

beliau meletakkan kakinya yang mulia di atas pinggang 

kedua domba itu agar tidak bergoncang saat 

penyembelihan yang menyebabkan masa 

penyembelihannya menjadi lama, lalu menjadi siksaan 

bagi kedua ekor domba itu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepada makhluk-Nya. 
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 :معاين املفردات
 .كبشني : الكبش هو اثليَنُّ إذا خرجت رباعيته، وحينئذ يكون عمره سنتني، ودخل يف اثلاثلة •

 .أملحني : األملح من الكباش، هو األغرب اذلي فيه بياض وسواد، وبياضه أكرث من سواده •

ما : صفحة  • هي  لك َشء وجهه وجانبه، واملراد هنا صفاح أعناقهماصفاحي

 :فوائد احلديث
ن مرشوعية اتلضحية وقد أمجع عليها املسلمون، واألضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا اكن هل مال يريد اتلقرب به إَل اهلل فاألفضل هل أ .1

 .يضيح

 .سن منظره ولكون شحمه وحلمه أطيبحل -صىل اهلل عليه وسلم-األفضل أن تكون األضحية من هذا انلوع اذلي ضح به انلِب  .2

 .األفضل ملن حيسن اذلبح أن يتواله بنفسه؛ ألن ذبح ما قصد به القرب عبادة  جليلة   .3

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وجوب التسمية، واألفضل أن يقول عند اذلبح: ]باسم اهلل واهلل أكرب[ اقتداء برسول اهلل  .4

 .يلتمكن من إزهاق روحه برسعة فريحيهأن يضع رجله ىلع صفحة املذبوح ئلال يضطرب، و .5

 .أن األفضل يف ذبح الغنم، إضجاعها، ويكون ىلع اجلانب األيرس؛ ألنه أسهل .6

 .استحباب األضحية باألقرن وجيوز بغريها .7

 املراجع:املصادر و

ة، الطبعة األوىل، ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجا-اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
تيسري  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

اإلعالم  -ه. 1426 -ارشة الطبعة الع -الشارقة  -مكتبة الصحابة  -حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -عبد اهلل البسام  -العالم رشح عمدة األحاكم 
عودية الطبعة: بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن، املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية الس

 .م1997 - ـه1417األوىل، 
   (2971) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ائل احلج والعمرةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومس اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .َطاَف : دار ىلع الكعبة سبًعا، واكن ذلك طواف اإلفاضة بعد العيد •

ة الوََداع : حجته  • ودَّع  -صىل اهلل عليه وسلم-سنة عرش، ولم حيج بعد هجرته سواها، وُسميت بذلك؛ ألن انلِب  -صىل اهلل عليه وسلم-َحجَّ
 اللغة: القصد، ويف الرشع: القصد إَل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة انلاس فيها؛ حيث قال: "لعيل ال ألقاكم بعد اعيم هذا"، واحلج يف

 .خمصوصة

ري : هو الواحد من اإلبل سواء اكن مجال أم ناقة •  .بَعي

كَن : يتناول احلجر األسود •  .يَْستَليُم الرُّ

ْحَجن : عصا حمنية الرأس •  .بيمي

 :فوائد احلديث
للمصلحة، ويه أن انلاس قد غشوه وتكاثروا  -صىل اهلل عليه وسلم-كب رسول اهلل جواز الطواف راكبا مع العذر؛ ألن امليش أفضل، وإنما ر .1

 .عليه، فأراد أن يستفيد ويستفيدوا بأن يكون يف ماكن مرتفع

 .استحباب استالم الركن بايلد إن أمكن، وإال فبعصا وحنوها، برشط أال يؤذي به انلاس .2

 .السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، وإذا لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بيشء، وقبل ذلك اليشء .3

 .إظهار العالم أفعاهل مع أقواهل؛ تلحصل به القدوة الاكملة واتلعليم انلافع .4

طاف انلِب يف حجة الوداع ىلع بعري، يستلم 
  الركن بمحجن

Nabi pernah melakukan Tawaf di atas unta 
pada saat haji wada. Beliau menyentuh 
rukun (pilar Ka'bah) dengan tongkat. 

 :احلديث .738
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

ةي الوََداعي  -وسلَّمصىلَّ اهلل عليه -َطاَف انلِبُّ » يفي َحجَّ
حَجن كَن بيمي  «.ىلع بَعيري، يَستَليم الرُّ

** 

738. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- ia 

berkata, "Nabi pernah melakukan Tawaf di atas unta 

pada saat haji wada. Beliau menyentuh rukun (pilar 

Ka'bah) dengan tongkat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف حجة الوداع،  -صىل اهلل عليه وسلم-طاف انلِب 
وقد تكاثر عليه انلاس: منهم من يريد انلظر إَل 
صفة طوافه، ومنهم من يريد انلظر إَل شخصه 
الكريم؛ فازدمحوا عليه، ومن كمال رأفته بأمته 

ركب ىلع بعري، فأخذ يطوف ومساواته بينهم: أن 
عليه؛ يلتساوى انلاس يف رؤيته، واكن معه عصا 
حمنية الرأس، فاكن يستلم بها الركن، ويقبل العصا 

 .كما جاء يف رواية مسلم هلذا احلديث

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melakukan 

Tawaf pada saat haji wada. Saat itu orang-orang sudah 

berkerumun; di antara mereka ada yang ingin melihat 

cara Tawaf beliau dan ada juga yang ingin memandang 

kepribadiannya yang mulia, sehingga mereka pun 

berdesak-desakkan. Di antara kasih sayang beliau 

kepada umatnya dan sikap persamaan di antara 

mereka, maka beliau menunggangi unta lalu Tawaf di 

atasnya agar orang-orang bisa melihatnya secara 

sama-sama. Beliau membawa tongkat yang ujungnya 

bengkok lalu menyentuh rukun (Hajar Aswad) 

dengannya dan mencium tongkat itu sebagaimana 

disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. 
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-سجد، ولو اكن جنًسا، لم يعرض انلِب استدل باحلديث ىلع طهارة بول ما يؤلك حلمه، من حيث إنه ال يؤمن بول ابلعري يف أثناء الطواف يف امل .5
 .املسجد للنجاسة -صىل اهلل عليه وسلم

 .-صىل اهلل عليه وسلم-كمال خلق انلِب وشفقته ىلع أمته  .6

 .جواز إدخال احليوان الطاهر إَل املسجد، إذا لم يرتتب ىلع إدخاهل أذية لآلخرين .7

 املراجع:املصادر و

بسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن ال
ه. 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقي
لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط،  -صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج 1408دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية  مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط،
 .ه1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (3025) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق اتلصنيف:
   < فقه األرسة < العدةالفقه وأصوهل

 .اه ادلارقطين، وهو عند ابليهِق وعبد الرزاق بمعناهرو راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 .سنن ادلارقطين مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الطالق : َحل عقدة الزتويج •

 .العبد : اململوك •

َد رشاًع عن الزتويج بعد فراق زوجها • ة : تََربُُّص املرأةي الزمَن املحدَّ دَّ  .العي

 . الطهر؛ وىلع احليض، واختلف العلماء يف املراد هنا، واملفىت به أنه احليضقروء : مجع قرء، وهو من األضداد، يقع ىلع •

َمة : الرقيقة •
َ
 .األ

طالق العبد احلرة تطليقتان وعدتها ثالثة قروء, 
وطالق احلر األمة تطليقتان وعدتها عدة األمة 

 حيضتان
 

Dari Ibnu Umar bahwasannya dia berkata, 
"(Batasan) talak seorang suami yang 
berstatus budak kepada istrinya yang 

berstatus merdeka sebanyak dua kali talak 
dan iddahnya tiga kali haid. Adapun 
(batasan) talak suami yang berstatus 

merdeka kepada istri yang berstatus budak 
sebanyak dua kali talak dan iddahnya 

seperti iddah budak perempuan, yaitu dua 
kali haid". 

 :احلديث .739
َة َطاَلُق الع»عن ابن عمر أنه اكن يقول:  بد احلُرَّ

َمَة 
َ
ُتَها ثالثة قُروء, وطالق احلر األ دَّ تطليقتان وَعي

ُة األَمة َحيَْضتَاني  دَّ ُتَها عي دَّ  «.تطليقتان وعي

** 

739. Hadis: 

Dari Ibnu Umar bahwasannya dia berkata, "(Batasan) 

talak seorang suami yang berstatus budak kepada 

istrinya yang berstatus merdeka sebanyak dua kali 

talak dan iddahnya tiga kali haid. Adapun (batasan) 

talak suami yang berstatus merdeka kepada istri yang 

berstatus budak sebanyak dua kali talak dan iddahnya 

seperti iddah budak perempuan, yaitu dua kali haid". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أن  -ريض اهلل عنهما-يف هذا األثر يبني ابن عمر 
العبد اململوك هل طلقتان اجتاه زوجته احلرة أو األمة 
ال يملك غريهما، ثم إنَّ احلرة تعتد منه ثالث حيض، 

اململوكة ال يملك  وكذلك احلر هل طلقتان اجتاه زوجته
 .غريهما، ويه تعتد منه حيضتني

** 

Dalam atsar ini, Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- 

menjelaskan bahwa seorang suami yang berstatus 

budak berhak menjatuhkan dua kali talak kepada 

istrinya yang berstatus merdeka atau istri yang 

berstatus budak perempuan; dia tidak berhak selain 

dua itu. Selanjutnya istri yang merdeka menjalani masa 

iddah selama tiga kali haid. Demikian juga suami yang 

berstatus merdeka memiliki hak menjatuhkan dua kali 

talak kepada istrinya yang berstatus budak perempuan; 

ia tidak memiliki hak selain dua kali itu. Istri tersebut 

melangsungkan masa iddah selama dua kali haid. 
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 :فوائد احلديث
 .أنَّ نهاية طالق األمة طلقتان .1

َمة حيضتان .2
َ
ة األ  .أنَّ عدَّ

 .أنَّ الطالق خيتلف باعتبار احلرية والرِّق .3

 .أنَّ العّدة ختتلف باعتبار احلرية والّرق .4

 املراجع:املصادر و

منحة العالم يف رشح بلوغ  -م  2004 - ـه 1424بلنان. الطبعة: األوىل،  -عيب االرنؤوط. انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت سنن ادلارقطين، حتقيق ش -
الطبعة  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  - ـه1428 1املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط

َسة،  -م 2006 - 1427ىل األو ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اْلامي يُح األحاَكمي مي بلوغ املرام من  -م  2003 - ـه 1423توضي
تيسري العالم رشح  -م  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

مكتبة  -، مكتبة الصحابة، األمارات 10عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –اليم إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاِن. انلارش: املكتب اإلس - ـه 1426اتلابعني، القاهرة، 

 .م1985 -
   (58168) الرقم املوحد:
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أم راكنة،  -أبو راكنة وإخوته-طلق عبد يزيد 
صىل اهلل -ونكح امرأة من مزينة، فجاءت انلِب 

، فقالت: ما يغِّن عِّن إال كما تغِّن -عليه وسلم
 شعرةهذه ال

 

Dari Ibnu 'Abbās ia berkata, "Abdu Yazīd 
ayah Rukānah dan ayah saudara-

saudaranya telah menceraikan Ummu 
Rukānah, serta telah menikah kembali 
dengan seorang wanita dari Muzainah. 

Kemudian wanita itu datang kepada Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan berkata, 
'Dia tidak memberiku kepuasan kecuali 

seperti sehelai rambut ini. Ia mengambil 
sehelai rambut dari kepalanya. Maka 

pisahkanlah antara aku dengan dirinya.' 
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tampak 

kesal dan marah, kemudian beliau 
memanggil Rukānah dan saudara-

saudaranya, lalu berkata kepada mereka 
yang duduk bersamanya, 'Apakah kalian 
melihat Fulan menyerupai demikian dan 

demikian dari Abdu Yazīd? Dan Fulan 
menyerupai darinya demikian dan 

demikian?' Mereka mengatakan, 'Iya.' Nabi 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 

kepada Abdu Yazīd, 'Ceraikan dia!' Lalu dia 
melakukan hal tersebut. Kemudian beliau 

bersabda, 'Kembalilah kepada istrimu yaitu 
Ummu Rukānah dan saudara-saudaranya!' 

Ia berkata, 'Sesungguhnya aku telah 
mentalaknya tiga kali wahai Rasulullah.' 
Beliau bersabda, 'Aku telah mengetahui, 

kembalilah kepadanya!' Dan beliau 
membacakan ayat: 'Hai Nabi, apabila kamu 

menceraikan isteri-isterimu maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada 

waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya 
(yang wajar)'." (Aṭ-Ṭalāq: 1) 

 :احلديث .740
-: طلق عبد يزيد -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

أم ُراَكنََة، ونكح امرأة من ُمَزيْنَة،  -أبو ُراَكنََة وإخوته
، فقالت: ما  -صىل اهلل عليه وسلم-فجاءت انلِب 

ُيْغيني عين إال كما ُتْغيني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها 
 صىل اهلل-من رأسها، ففرق بيين وبينه، فأخذت انلِب 

يَّة، فداع براكنة وإخوته، ثم قال  -عليه وسلم مَحي
أترون فالنا يُْشبيُه منه كذا وكذا؟ من عبد »جللسائه: 

قالوا: نعم، قال « يزيد، وفالنا يشبه منه كذا وكذا؟
« َطلِّْقَها»لعبد يزيد:  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

قال: « راجع امرأتك أم راكنة وإخوته؟»ففعل، ثم قال: 

** 

740. Hadis: 

Abdu Yazīd ayah Rukānah dan ayah saudara-

saudaranya telah menceraikan Ummu Rukānah, serta 

telah menikah kembali dengan seorang wanita dari 

Muzainah. Kemudian wanita itu datang kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan berkata, 'Dia tidak 

memberiku kepuasan kecuali seperti sehelai rambut 

ini. Ia mengambil sehelai rambut dari kepalanya. Maka 

pisahkanlah antara aku dengan dirinya.' Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tampak kesal dan marah, 

kemudian beliau memanggil Rukānah dan saudara-

saudaranya, lalu berkata kepada mereka yang duduk 

bersamanya, 'Apakah kalian melihat Fulan menyerupai 

demikian dan demikian dari Abdu Yazīd? Dan Fulan 

menyerupai darinya demikian dan demikian?' Mereka 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

قد علمت »طلقتها ثالثا يا رسول اهلل، قال:  إِن
ْعها وتال: }يا أيها انلِب إذا طلقتم النساء « راجي

{ ]الطالق:  نَّ تيهي دَّ  [1َفَطلُِّقوُهنَّ ليعي

mengatakan, 'Iya.' Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda kepada Abdu Yazīd, 'Ceraikan dia!' Lalu dia 

melakukan hal tersebut. Kemudian beliau bersabda, 

'Kembalilah kepada istrimu yaitu Ummu Rukānah dan 

saudara-saudaranya!' Ia berkata, 'Sesungguhnya aku 

telah mentalaknya tiga kali wahai Rasulullah.' Beliau 

bersabda, 'Aku telah mengetahui, kembalilah 

kepadanya!' Dan beliau membacakan ayat: 'Hai Nabi, 

apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 

dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)'." (Aṭ-Ṭalāq: 

1) 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

طلق عبد يزيد أبو راكنة، وأبو إخوة راكنة أم راكنة، 
صىل اهلل -ت انلِب وتزوج امرأة من مزينة، فجاء

، فقالت إن أبا راكنة عنني اليستطيع أن -عليه وسلم
ق بيين وبينه يف انلاكح. فأخذت  جيامع النساء، ففرِّ

غرية وغضب، فداع  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
براكنة وإخوته، ثم قال جللسائه: أترون راكنة وإخوته 
 متشابهني يف اْللقة والصورة، فهم أوالده وال شك يف
رجويلته، وليس كما زعمت امرأته املزنية. فقالوا: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-نعم هو كذلك، فقال انلِب 
فطلقها. ثم قال هل: راجع امرأتك « طلقها»لعبد يزيد: 

أم راكنة وأم إخوته، وذلك بإرجاعها زوجة، فقال: إِن 
طلقتها ثالثا يا رسول اهلل يف جملس واحد ، فقال: أي 

لقتها ثالثا ولكن الطالق اثلالث قد علمت أنك ط
يف جملس واحد واحدة فراجعها وتال: }يا أيها انلِب 

[.  1إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن{ ]الطالق: 
ولفظ أمحد طلق راكنة امرأته يف جملس واحد ثالثا 

صىل اهلل عليه -فحزن عليها، فقال هل رسول اهلل 
 .: فإنها واحدة-وسلم

** 

Dari Ibnu 'Abbās, ia berkata, Abdu Yazīd, ayah 

Rukānah dan ayah saudara-audara Rukānah telah 

menceraikan Ummu Rukānah, serta telah menikah 

kembali dengan seorang wanita dari Muzainah. Lalu 

wanita tersebut datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dan berkata bahwa Abu Rukānah adalah 

seseorang yang impoten tidak dapat menggauli wanita, 

maka pisahkanlah aku dengannya dari ikatan 

pernikahan. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tampak 

kesal dan marah, lalu beliau memanggil Rukānah dan 

saudara-saudaranya, kemudian berkata kepada 

mereka yang duduk bersamanya, "Apakah kalian 

melihat Rukānah dan saudara-saudaranya mirip dalam 

bentuk dan rupa? Mereka adalah anak-anak Abdu 

Yazid, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam hal 

keperkasaannya, dia tidak seperti apa yang diklaim 

oleh istrinya dari Muzainah." Mereka menjawab, "Iya, 

dia seperti itu." Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda kepada Abdu Yazid?, "Ceraikan dia!" Lalu dia 

menceraikannya, kemudian beliau bersabda kembali, 

"Kembalilah kepada istrimu yaitu Ummu Rukānah dan 

saudara-saudaranya!" Hal ini dilakukan dengan 

merujuknya sebagai istri. Lalu dia berkata, 

"Sesungguhnya aku telah mentalaknya tiga kali 

sekaligus dalam satu majelis wahai Rasulullah." Beliau 

bersabda, "Aku telah mengetahui bahwa kamu telah 

mentalaknya tiga kali, akan tetapi talak tiga kali 

sekaligus dalam satu majelis itu dihitung sebagai talak 

satu, maka rujuklah (kembalilah kepadanya)!" Dan 

beliau membacakan ayat: "Hai Nabi, apabila kamu 

menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) idahnya (yang wajar)."(At-Ṭalāq: 1). 

Dalam riwayat Ahmad disebutkan: Rukānah 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < الطالق الرجِع وابلائن اتلصنيف:

 .رواه أبوداود راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .طلق أبوراكنة : هو أبو ُراكنة عبد يزيد املطلِب من مسلمة الفتح •

 .أم راكنة : ويه امرأته ُسَهيَْمَة بنت عمري الُمزنية •

 .وإخوته : أي وأبو إخوة راكنة •

 .ما يغين : أي أبو راكنة •

نِّنيت •  .غين هذه الشعرة : تريد أنه عي

يَّة : غرية وغضب •  .مَحي

رأته أترون فالنا يشبه منه كذا وكذا : أي أن راكنة وإخوته متشابهون يف اْللقة والصورة، فهم أوالده وال شك يف رجويلته، وليس كما زعمت ام •
 .املزنية

 .إَل ما اكنت عليه بغري عقد -ابلائن يه اليت بانت بتطليقها ثالثاو-راجع امرأتك : أمر من الرجعة، ويه إاعدة املطلقة غري ابلائن  •

ٍد وَ  • اَلَق اثلَّاَلَث يفي جَمْليٍس َواحي نَّ الطَّ نََّك َطلَّْقتََها ثاََلثًا َولَكي
َ
ْعَها : قَْد َعليْمُت أ ْعَهاقَْد َعليْمُت َراجي َدة  فََراجي  .احي

 :فوائد احلديث
 .لمطلق الرجعة، إن لم تكن نهاية عدده من الطالقأفاد احلديث اعتبار الطالق اثلالث واحدة، وأن ل .1

 .وقوع الطالق اثلالث لكنه واحدة؛ خالف للرافضة اذلين يقولون ال يقع أصال .2

أمره باملراجعة  -عليه الصالة والسالم-أنه إذا اكن املفيت ىلع علم بالقضية اليت حتتاج إَل تفصيل فإنه ال جيب عليه أن يستفصل؛ ألن انلِب  .3
 .علمت  أنك طلقت ثالثاوقال: قد 

 .حيث أمر بإرجاع امرأته األوىل -صىل اهلل عليه وسلم-كمال وفاء انلِب  .4

 املراجع:املصادر و

ْستاِن، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود  جي -بريوت. صحيح أيب داود األم  -سليمان بن األشعث السِّ
رام:تأيلف عبد م. منحة العالم يف رشح بلوغ امل 2002 - ـه 1423مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت الطبعة: األوىل،  -حممد نارص ادلين، األبلاِن 

 املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-اهلل الفوزان
َسة،: الطبعة–  -ناية عبد السالم السليمان ع -الفوزان صالح الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. م 2003 - ـه 1423 اْلامي

حتقيق صبيح  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ حممد بن عثيمني
املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع  دار احلديث. بلوغ -. سبل السالم، ملحمد بن إسماعيل الصنعاِن، 1427الطبعة األوىل  -رمضان وأم إرساء بيويم

 .ه 1424 السابعة،: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي -بن حجر العسقالِن 
   (58140) الرقم املوحد:

menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus dan 

dia bersedih atas hal itu. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda kepadanya, 

"Sesungguhnya talak yang kamu ucapkan secara 

sekaligus itu dianggap sebagai talak satu." 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

ارب، وإْعف   رْشٌ من الفيْطرة: ق صُّ الش  اء اللِّْحية، ع 
ْسل  ار، وغ  اُق املاء، وقص األْظف  واك، و اْستينْش  والسِّ
اُص  انة، وانْتيق  م، ون ْتف اإلبْط، وحلق الع  الرب  اجي

 املاء

 

Ada sepuluh hal yang termasuk fitrah. 
Memotong kumis, membiarkan jenggot, 

bersiwak, menghirup air ke hidung, 
memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari, 

mencabut bulu ketiak, mencukur bulu 
kemaluan dan bercebok. 

 :احلديث .741
َعرْش  من »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

واك،  ْطرة: قَصُّ الَشارب، وإْعَفاء اللِّْحية، والسِّ الفي
م،  َواْستينَْشاُق املاء، وقص األْظَفار، وَغْسل الرَبَاجي

قال « لَعانة، وانْتيَقاُص املاءوَنتْف اإلبْط، وحلق ا
يُْت العارشة إال أن تكون الَمْضَمَضة.  الراوي: ونَسي

انْتيَقاص املاء: يعين  -وهو أحد رواته  -قال وكييع 
 االْستينَْجاء.

** 

741. Hadis: 

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, Rasulullah 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada sepuluh 

hal yang termasuk fitrah. Memotong kumis, 

membiarkan jenggot, bersiwak, menghirup air ke 

hidung, memotong kuku, mencuci ruas-ruas jari, 

mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan 

bercebok." Periwayat hadits berkata, "Aku lupa yang 

kesepuluh, kecuali ia berkumur-kumur." Waki'- salah 

seorang periwayat hadits ini- berkata, "Intiqashul Maa' 

artinya Istinja". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل -عن انلِب  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
ْطرة" يه ِبُملة من سنن  -عليه وسلم الفطرة.    و"الفي

اْليلَْقة اليت خلق اهلل عباده عليها، وجعلهم 
َطر  مفطورين عليها، وأنها من اْلري واملراد بذلك الفي
السليمة؛ ألن الفطر الُمنَْحرفة ال عربة بها؛ لقول 

: "لك َمولود يُودل ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 
ْطرة فأبواه يهودانه أو ينرصانه أو َسانه".  الفي ُيَمجِّ

ه حىت تبدو الَشَفة، ملا يف  فأوهلا: "قَصُّ الَشاريب" َحفُّ
ذلك من انلظافة، واتلحرز مما خيرج من األنف، فإن 
شعر الشارب إذا تدَل ىلع الشفة بارش به ما يتناوهل 
من مأكول ومرشوب، مع تشويه اْليلقة بوفرته، وإن 

تَعاهد استحسنه من ال يعبأ به. فينبيغ للمسلم أن يَ 
شاربه بالقص أو احلَفِّ وال يرتكه أكرث من أربعني 

: "ُوقِّت -ريض اهلل عنه-يوًما؛ ملا رواه مسلم عن أنس 
نلا يف قص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، 
وحلق العانة، أن ال نرتك أكرث من أربعني يللة".  
"وإعفاء اللحية"واللحية: ما نبت ىلع اذلقن 

قصود من إعفائها: تركها ُمَوفََّرًة ال واللحيني، وامل
يتعرض هلا حبلق وال بتقصري، ال بقليل وال بكثري؛ 
ألن اإلعفاء مأخوذ من الكرثة أو اتلوفري، فاعفوها 

** 

Aisyah Radhiyallahu 'Anha mengabarkan dari Nabi 

Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beberapa hal 

yang termasuk sunnah fitrah. Al-Fitrah ialah asal 

penciptaan di mana Allah menciptakan hamba-hamba-

Nya dengan itu dan menjadikan mereka tercipta 

demikian serta hal itu termasuk kebaikan. Maksudnya 

adalah fitrah yang sehat, karena fitrah yang 

menyimpang tidak dianggap. Hal ini berdasarkan 

sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, 

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua 

orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi atau 

Nashrani atau Majusi." Pertama, "Memotong kumis," 

atau mencukur hingga tampak bibir karena dalam hal 

itu terkandung kebersihan dan menjaganya dari 

kotoran hidung. Sebab, bulu kumis jika menjuntai di 

atas bibir maka ia akan menempel langsung dengan 

makanan dan minuman yang dikonsumsi disertai 

banyaknya bulu itu membuat tampilannya jadi jelek. 

Meskipun bagi orang yang tidak mempedulikannya, hal 

itu dianggap baik. Hendaknya seorang muslim 

mengurus kumisnya dengan mencukurnya atau 

memotongnya serta tidak membiarkannya lebih dari 

empatpuluh hari. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan oleh Muslim dari Anas Radhiyallahu 

'Anhu, "Kami diberi batasan waktu dalam memotong 

kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, 

mencukur bulu kemaluan agar tidak kami biarkan lebih 

dari empatpuluh malam." "membiarkan jenggot," 
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[، 95وكرثوها، كقوهل تعاَل: )حىت َعَفوا( ]األعراف:
صىل -وقد جاءت األحاديث الكثرية عن رسول اهلل 

ا بألفاظ متعددة؛ باألمر بإعفائه -اهلل عليه وسلم
فقد جاء بلفظ : "وفروا" وبلفظ: "أرخوا" وبلفظ: 
"أعفوا"، ولكها تدل ىلع األمر بإبقائها وتوفريها وعدم 
اتلعرض هلا، وىلع هذا ال جيوز للمسلم أن حيلق حليته 
حبال من األحوال، فإن فعل فقد خالف طريق انلِب 

وعىص أمره ووقع يف مشابهة  -صىل اهلل عليه وسلم-
ملرشكني، وأفىت بذلك علماء اللجنة ادلائمة وغريهم.  ا

واك": يعين: أن السواك من خصال الفطرة اليت  "والسِّ
رغَّب بها الرشع، فهو "َمْطَهرة للفم مرضاة للرب" 
وهلذا يرشع لك وقت ويتأكد عند الوضوء والصالة 
واالنتباه من انلوم وتغري الفم وصفرة األسنان وحنوها. 

ُق املاء" يعين: أن استنشاق املاء من الفطرة؛ "َواْستينَْشا
ألنه تنظيف، وإزالة ملا يف األنف من األوساخ اليت 
قد تسبب هل األذية والَضر. واالستنشاق يكون يف 
الوضوء ويكون يف غري الوضوء لكما احتجت إَل 
تنظيف األنف فاستنشق املاء ونظف أنفك، وهذا 

حيتاج إَل  خيتلف باختالف انلاس، من انلاس من ال
هذا إال يف الوضوء ومن انلاس من حيتاج إيله كثرًيا. 
ومن ذلك أيًضا: أي من سنن الفطرة املضمضة ، فإنها 
من الفطرة؛ فالفم واألنف يتوارد عليهما كثري من 
األوساخ، فاكن من الفطرة االعتناء بهما.  "قص 
األظفار" يعين من خصال الفطرة : تقليم األظفار، 

ك أظفار ايلدين والرجلني، فال ترتك أكرث واملراد بذل
م"  من أربعني يوماً؛ للحديث السابق. "وَغْسل الرَبَاجي
ل األصابع الظاهرة وابلاطنة؛ ألنها  أي َغْسل َمَفاصي
مواضع جتتمع فيها األوساخ؛ تلجعدها وانكماشها، 
فقد ال يصلها املاء، وإذا تُعوهدت بأن تُدلك، وأن ُتَمرَّ 

انية، فإن املاء يَصل إيلها، فاكن من عليها ايلد اثل
الفطرة االعتناء بها.   ويلحق بالرباجم لُكُّ موضع من 
َماخ األذن  ابلدن اجتمع فيه وَسخ  بيَعَرق أو غريه كصي

وغريها مما يغلب عليه  -بواطن األفخاذ-واملَغابين 
االستتار.  "وَنتْف اإلبْط" يعين من خصال الفطرة 

وشده من أصوهل، وذلك أنه نتف اإلبْط، وهو سحبه 

jenggot adalah rambut yang tumbuh di atas dagu dan 

dua tulang dagu. Yang dimaksud dengan membiarkan 

jenggot adalah membiarkannya menjadi banyak tanpa 

dipotong dan dipendekkan, sedikit atau pun banyak. 

Sebab, kata Al-I'fa' diambil dari kata banyak atau 

melimpah. Biarkanlah jenggot itu maka akan menjadi 

banyak. Seperti firman Allah Ta'ala, "Bertambah 

banyak." (QS. Al-A'raf: 95) Banyak sekali hadits dari 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan 

beragam redaksi yang memerintahkan untuk 

membiarkan jenggot. Ada yang dengan redaksi, 

"Waffiru," Dengan redaksi, "Arikhkhu," dengan redaksi, 

"U'fu." Semuanya menunjukkan perintah untuk 

membiarkan, memperbanyaknya dan tidak 

mengganggunya. Berdasarkan hal ini, apapun 

kondisinya, seorang muslim tidak boleh memotong 

jenggot. Jika ia melakukannya, berarti ia telah 

menyalahi jalan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam, mendurhakai perintahnya dan terperosok ke 

dalam bagian menyerupai orang-orang musyrik 

(tasyabbuh). "bersiwak," maksudnya bahwa siwak 

termasuk perangai fitrah yang dianjurkan oleh syariat. 

Ia dapat membersihkan mulut dan mendatangkan 

keridhaan Tuhan. Untuk itu, siwak disyariatkan di 

setiap waktu, dan ditekankan lagi setiap wudhu', shalat, 

bangun tidur, ada perubahan bau mulut, ketika gigi 

menguning dan sebagainya. "Menghirup air ke hidung," 

yakni, menghirup air ke hidung termasuk fitrah karena 

ia dapat membersihkan dan menghilangkan kotoran 

yang ada di hidung yang bisa menyebabkan gangguan 

dan bahaya. Menghirup air dengan hidung bisa 

dilakukan saat wudhu' atau diluar wudhu'. Setiap kali 

engkau perlu untuk membersihkan hidung, maka 

hiruplah air dengan hidung dan bersihkanlah 

hidungmu. Hal ini tergantung individu manusia. Ada 

orang yang tidak membutuhkan hal ini kecuali dalam 

wudhu'. Ada juga yang sering membutuhkannya. 

Termasuk hal itu juga, yaitu sunnah fitrah, berkumur-

kumur. Ia termasuk sunnah fitrah. Mulut dan hidung 

sering dimasuki berbagai kotoran, karena itu termasuk 

fitrah memperhatikan keduanya. "memotong kuku," 

yakni, termasuk perangai fitrah ialah memotong kuku. 

Maksudnya kuku kedua tangan dan kedua kaki. 

Janganlah engkau membiarkan lebih dari empat puluh 

hari, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas 

Radhiyallahu 'Anhu, "Kita diberi batas waktu dalam 

mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu 

ketiak, mencukur bulu kemaluan agar kita tidak 

membiarkannya lebih dari empat puluh malam." Dalam 

riwayat Abu Dawud disebutkan, "Rasulullah Shallallahu 
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يف ماكن يكرث فيه العرق، وجتتمع فيه األوساخ، 
وتتغري معه الراِئة، وال يرتك أكرث من أربعني يوًما؛ 

، واألفضل -ريض اهلل عنه-ملا تقدم من حديث أنس 
َنتْفه إن قَوي عليه، وإذا اكن انلتف يشق، فال بأس 

الغرض من احلَلق أو استعمال الكريمات املزيلة؛ ألن 
إزاتلها وتنظيف املحل، وقد حصل. "وَحلْق الَعانة" 
صال الفطرة إزالة َشعر العانة، وهو  أي أن من خي
ن انلابت حول الُقُبل، من الرجل واملرأة،  الشعر اْلَشي
فمن الفطرة إزاتله، سواء باحللق أو انلتف أو القص 
أو باستعمال املستحَضات احلديث؛ ألن املقصود 

صل به املطلوب، وال يرتك أكرث من اتلنظيف، وقد ح
ريض اهلل -أربعني يوًما ملا تقدم من حديث أنس 

.  "وانْتيَقاُص املاء" يعين من الفطرة انتقاص املاء، -عنه
وفُرس: باالستنجاء، ويؤيد هذا املعىن رواية أيب داود 

عن  -ريض اهلل عنه-وابن ماجه عن عمار بن يارس 
من الفطرة: املضمضة، : "-صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

واالستنشاق.. واالنتضاح"، واالستنجاء: إزالة اْلارج 
من السبيلني بطاهر، اكملاء واحلََجر واْلرق واملناديل، 
يْت  وحنو ذلك مما هل خاصية اإلزالة.  "قال الراوي: ونسي
العارشة إال أن تكون املضمضة" فهذا شك من 

مل ظاهر الراوي.  وحاصله أن هذه األشياء لكها، تُكْ 
اإلنسان وتطهره وتنظفه، وتدفع عنه األشياء الضارة 

 .واملستقبحة

'Alaihi wa Sallam memberi batasan waktu untuk kita 

dalam mencukur bulu kemaluan, memotong kuku," 

"mencuci ruas-ruas jari," yakni, mencuci ruas jari-jari 

bagian luar dan dalam karena ia merupakan tempat 

menumpuknya kotoran. Juga karena jari-jari itu 

berkerut dan menyusut sehingga terkadang tidak 

tercapai oleh air. Jika dipelihara dengan cara dipijit-pijit 

dan dialirkan air di atasnya oleh tangan yang kedua 

maka air akan sampai kepadanya. Termasuk fitrah 

adalah memperhatikannya. Termasuk ke dalam ruas-

ruas ini adalah setiap tempat di tubuh yang berkumpul 

di dalamnya kotoran dengan keringat atau lainnya, 

seperti lobang telinga dan bagian dalam paha dan 

sebagainya yang biasanya tertutup. "dan mencabut 

bulu ketiak," yakni, di antara sunnah fitrah ialah 

mencabut bulu ketiak. Sebab ketiak merupakan tempat 

yang banyak keringatnya dan di dalamnya berkumpul 

kotoran-kotoran serta bau menjadi berubah, dan tidak 

boleh dibiarkan lebih dari empat puluh hari 

sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis Anas 

Radhiyallahu 'Anhu sebelumnya. Lebih utama adalah 

mencabutnya jika kuat, karena dengan mencabut 

dapat menghilangkannya secara keseluruhan dan 

melemahkan akarnya sehingga tidak akan tumbuh lagi. 

Inilah hal yang dituntut oleh syariat. Jika sulit untuk 

mencabutnya, maka tidak ada masalah dengan 

mencukurnya atau menggunakan krim penghilang. 

Sebab, tujuannya adalah menghilangkan bulu dan 

membersihkan tempat, dan itu tercapai dengan krim. 

"mencukur bulu kemaluan," yakni, di antara perangai 

fitrah ialah menghilangkan bulu kemaluan. Yang 

dimaksud dengan bulu kemaluan adalah bulu/rambut 

kasar yang tumbuh disekitar kemaluan laki-laki dan 

perempuan. Termasuk fitrah ialah menghilangkan 

rambut itu, baik dengan dicukur atau dicabut atau 

dipotong atau dengan menggunakan bahan kosmetik 

modern, sebab maksudnya adalah membersihkan, dan 

dengan bahan kosmetik itu bisa tercapai tujuannya. 

Yang penting tidak membiarkannya lebih dari empat 

puluh hari sebagaimana menurut hadits Anas 

Radhiyallahu 'Anhu. "dan bercebok." Yakni, termasuk 

fitrah ialah bercebok dengan air dan ditafsirkan dengan 

istinja'. Makna ini diperkuat oleh hadits Abu Dawud dan 

Ibnu Majah dari Ammar bin Yasir Radhiyallahu 'Anhu 

dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bahwa termasuk fitrah ialah berkumur-kumur, 

menghirup air dengan hidung, dan Al-Intidhah 

(menyiramkan air)" Al-Istinja' adalah menghilangkan 

sesuatu yang keluar dari dua saluran pembuangan 

dengan sesuatu yang jelas, seperti air, batu, kain, sapu 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
بيلَُّة اليت خلق اهلل انلاس عليها، وجبلهم ىلع فعلها •  .الفطرة : يف اللغة االبتداء واالخرتاع، املراد هنا: اجلي

 .اللحية : تركها ال يقص منها َشءإعفاء  •

 .االستنشاق : إيصال املاء إَل أىلع األنَف •

 .العانة : الشعر انلابت أسفل ابلطن حول الفرج •

 .اسنتقاص املاء : االستنجاء •

 .الرباجم : ُعَقد األَصابيع •

 :فوائد احلديث
 . أمور تقتضيها انلظافة والطبيعة اإلنسانيةأن هذه اْلصال من السنة القديمة اليت اختارها االنبياء واتفقت عليها الرشائع القديمة، ويه .1

 .اعتناء الرشيعة بانلظافة .2

َر انلاس عليها .3  .األخذ من اللحية خمالف للفطرة اليت فُطي

 .يدل مفهوم احلديث ىلع عدم مرشوعية حلق الشارب .4

 .مرشوعية االستنجاء باملاء .5

صل احلديث ثابتًاأن نسيان الراوي بلعض أفراد احلديث ال يقدح يف صحة احلديث، إذا اك .6
ً
 .ن أ

 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 -
لصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل، بهجة انلاظرين رشح رياض ا -بريوت -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافِع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي
 -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -تبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الك -ه. 1407عرش، 

كنوز رياض  -ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة
حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن،  رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«الصاحلني
املحقق: عبد الكريم بن رسيم ال  -بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار :عبد الرمحن بن سعدي  -ه. 1426الرياض، 

 -املجموعة األوىل  -ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتاوى اللجنة ادل -م 2002 - ـه1422ادلريين دار النرش: مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل 
 .الرياض -اإلدارة العامة للطبع  -رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء 

   (3730) الرقم املوحد:

tangan dan sebagainya yang memiliki kekhasan dapat 

menghilangkan. Ini wajib dilakukan ketika hendak 

shalat, karena merupakan salah satu syarat sahnya 

shalat. "Periwayat hadits berkata, "Aku lupa yang 

kesepuluh, kecuali ia berkumur-kumur." Ini adalah 

keraguan perawi. Kesimpulannya, semua hal ini dapat 

menyempurnakan bagian luar manusia, 

menyucikannya dan membersihkannya serta 

mencegah berbagai bahaya dan hal menjijikkan. 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

، أطافت يوم انلَّْحري؟ قيل: نعم،  لَْق  ْقر ى، ح  ع 
  قال: ف انْفيريي

Semoga badanmu terluka, dan rambutmu 
rontok, apakah ia sudah melakukan tawaf 

di hari Nahr? Dijawab, "Ya." Beliau 
bersabda, "Maka berangkatlah". 

 :احلديث .742
َحَجْجنَا مع »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

،  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب  َفْضنَا يوم انلَّْحري
َ
فَأ

يَُّة،   -صىل اهلل عليه وسلم-فأراد انلِب فحاضت َصفي
منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول اهلل، 
يَستَُنا يه؟ قالوا: يا رسول اهلل،  َحاب

َ
إنها حائض، قال: أ

، قال: اْخرُُجوا ويف لفظ: «. إنها قد أفاضت يوم انلَّْحري
َعْقَرى، َحلىَْق، »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال انلِب 

رييأطافت يوم انلَّ  ؟ قيل: نعم، قال: فَانْفي  «.ْحري

** 

742. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-ia berkata, "Kami haji 

bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kami 

melakukan tawaf ifāḍah di hari Nahr. Lalu safiyah haid. 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menginginkan 

darinya seperti apa yang diinginkan laki-laki dari 

istrinya. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ia sedang 

haid." Beliau bertanya, "Apakah berarti ia akan 

menahan kita?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, 

ia telah tawaf ifāḍah di hari Nahr." Beliau bersabda, 

"Berangkatlah kalian." Dalam riwayat lain, Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Semoga 

badanmu terluka dan rambutmu rontok (biasa 

dikatakan lidah tanpa menghendaki kejadiannya), 

apakah ia telah tawaf di hari Nahr?" Dia menjawab, 

"Ya." Beliau bersabda, "Maka berangkatlah". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

: أنهم حجوا مع انلِب -ريض اهلل عنها-ذكرت اعئشة 
يف حجة الوداع. فلما قضوا  -صىل اهلل عليه وسلم-

مناسكهم أفاضوا وطافوا بابليت العتيق، ومعهم 
. فلما اكن يللة انلََّفر، -هاريض اهلل عن-زوجه َصفيَّة 

 -صىل اهلل عليه وسلم-حاضت "َصفيَّة" فجاء انلِب 
يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فأخربته اعئشة 

أنه أدركها  -صىل اهلل عليه وسلم-أنها حاضت، فظن 
احليض من قبل فلم تطف طواف اإلفاضة؛ ألن هذا 
الطواف ركن ال يتم احلج بدونه، فستمنعهم من 

ْلروج من مكة حىت تطهر وتطوف، فقال تلك ا
اللكمة املشهورة اليت تقال ىلع األلسن بدون إرادة 

صىل اهلل عليه -معناها األصيل: َعْقَرى َحلىَْق، قال 
: أحابستنا يه هنا حىت تنتيه حيضتها -وسلم

وتطوف حلجها؟ فأخربوه أنها قد طافت طواف 
ر، إذ لم  يبق عليها اإلفاضة قبل حيضها، فقال: فلتنفي

 .إال طواف الوداع، ويه معذورة يف تركه

** 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menuturkan bahwa mereka 

menunaikan haji bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- dalam peristiwa haji Wadak. Ketika mereka 

telah menyelesaikan manasik haji, mereka melakukan 

tawaf ifāḍah di al-Bait al-'Atiq (Ka'bah), dan bersama 

mereka ada safiyah -raḍiyallāhu 'anhā-. Di malam 

keberangkatan pulang, safiyah haid. Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- datang menginginkan darinya seperti 

apa yang diinginkan laki-laki dari istrinya. Maka Aisyah 

memberitahu beliau bahwa safiyah sedang haid. Nabi 

-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengira safiyah telah 

datang bulan sebelumnya sehingga belum melakukan 

tawaf ifāḍah. Karena tawaf ini adalah rukun haji, 

sehingga haji tidak sah tanpa melakukannya, maka 

berarti safiyah akan menghambat mereka 

meninggalkan Makkah sampai ia suci dan tawaf ifāḍah. 

Maka beliau mengucapkan ungkapan terkenal yang 

biasa dikatakan lidah tanpa menghendaki maksud 

aslinya, yakni 'aqra halqa (semoga badanmu terluka, 

dan rambutmu rontok). Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Apakah berarti ia akan menahan 

kita di sini sampai haidnya selesai dan ia tawaf untuk 

hajinya?" Maka mereka memberi tahu beliau bahwa 

safiyah telah melaksanakan tawaf ifāḍah sebelum 

datang bulan. Beliau pun bersabda, "Silahkan ia 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أراكن احلج اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حججنا : اعم حجة الوداع •

فَْضنَا يوم انلَّْحري : فاض املاء: سال، وسيم طواف الزيارة بطواف اإلفاضة؛ لزحف انل •
َ
اس ودفعهم بكرثة يف بيطاح مكة، إَل ابليت احلرام كأنهم أ

 .يسيلون

 .فحاضت : أصابها احليض، وهو يمنع من الطواف ومجاع الرجل لزوجته •

ّم املؤمنني •
ُ
يَّة : أ  .َصفي

 .ما يريد الرجل من أهله : من زوجته، وهو اجلماع •

يَستُنَا؟ : أي: أمانعتنا من اْلروج من مكة؟ •  .أَحاب

 .احلارضونقالوا : أي:  •

 .يوم انلَّْحري : يوم العيد •

 .اُْخرُُجوا : خطاب للحارضين، أي: من مكة •

ج مع • ناه ىلع أنهما َعْقَرى، َحلىَْق : أواًل: معىن اللكمتني يف اللغة: ادلاعء بالعقر، وهو مثل اجلرح يف اجلسد، وادلاعء بوجع احللق أيضاً، وُخرِّ
صىل اهلل عليه -ها وتستأصلهم، وحيتمل أن يكونا مصدرين مثل الشكوى. ثانيًا: لم يقصد انلِب صفتان للمرأة املشؤومة، أي: أنها تعقر قوم

منهما حقيقة ادلاعء، وإنما هما لفظان جيريان ىلع لسان العرب، كـ "تربت يداك" و" ثكلتك أمك"، يه يف األصل داعء ىلع من قيلت هل،  -وسلم
 .ثم استعملت يف غري ادلاعء

يَّةقيل : قال بعض احل •  .ارضين، أو قالت َصفي

 .فانفري : اُْخرييج •

 :فوائد احلديث
 .مرشوع ايقاع طواف اإلفاضة يوم انلَّحر .1

 .استعمال الكناية عما يستح من اتلرصيح به .2

 .جواز اإلخبار عما يستح منه للمصلحة .3

 .اتلحلُّل اثلاِن يستباح به مجيع حمظورات اإلحرام حىت اجلماع .4

 .حتريم وطء احلائض .5

 .وجوب إعالم وتنبيه من أراد أن يفعل شيئًا حمرًما جاهاًل به .6

 .العفو عما جيري استعماهل من ألفاظ ادلاعء بدون قصد ملعناه .7

 .أن طواف اإلفاضة ركن من أراكن احلج، ال يسقط حبال ولو حبيض .8

 .جأن ىلع أمري احلج ورئيس الرفقة وحنوهما انتظار من حاضت حىت ينتيه حيضها، وتطوف طواف احل .9

 .عدم صحة طواف احلائض .10

 .أن املرأة ال تسافر بدون حمرم .11

 .ألهله -صىل اهلل عليه وسلم-حسن راعية انلِب  .12

 .أن طواف الوداع غري واجب ىلع احلائض، وأنها خترج، وليس عليها فيداء؛ لرتكها الطواف .13

berangkat pulang, karena ia hanya tinggal melakukan 

tawaf wadak dan ia berarti memiliki uzur untuk 

meninggalkannya." 
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 املراجع:املصادر و

يح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صب
ه، 1426ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. خالصة 1435سة عبد العزيز بن باز اْلريية، الرياض، الطبعة: األوىل م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاِن، مؤس2005
م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، 1992ه، 1412الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح مسلم، 1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل  حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية
ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن 1423مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .ه1427حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل 
   (5208) الرقم املوحد:
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لَّم ِّني رسوُل اهلل   -صىل اهلل عليه وسلم-ع 
لُِّمِّني السورة من  هُّد، كيفِّ بي كفيه، كما ُيع  التَّش 

 القرآن
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengajariku doa tasyahud, telapak 

tanganku ada di antara dua telapak tangan 
beliau, sebagaimana beliau mengajariku 

surah dalam Alquran; "At-tahiyyātu lillāh, 
waṣṣalawātu waṭṭayyibāt. Assalāmu'alaika 

ayyuhan Nabiyyu warahmatullāhi wa 
barakātuh. Assalaamu 'alainā wa 'alā 

'ibādillāhiṣ ṣālihīn. Asyhadu al lā ilāha 
illallāh wa asyhadu anna Muhammadan 

'abduhu wa rasūluh, (segala ucapan 
selamat, ṣalawat dan kebaikan hanya milik 

Allah. Semoga keselamatan terlimpah 
kepadamu wahai Nabi, dan rahmat Allah 
serta berkah-Nya. Semoga keselamatan 
terlimpah pada kami dan hamba-hamba 

Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada 
Ilah (yang berhak disembah) selain Allah, 

dan aku bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya). 

 :احلديث .743
قال: َعلََّميني  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن َمْسُعود 

د، َكيفِّ بني ا -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  لتََّشهُّ
 , يَّاُت َللَّ كفيه، كما ُيَعلُِّميني السورة من القرآن: اتلَّحي
يِّبَاُت، السالم عليك أيها انلِب  لََواُت َوالطَّ َوالصَّ
ورمحة اهلل وبراكته، السالم علينا وىلع عباد اهلل 
الصاحلني، أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأشهد أن حممدا 

إذا قعد أحدكم يف »فظ: ويف ل«. عبده ورسوهل
فإنكم »وذكره، وفيه: « الصالة فليقل: اتلحيات هلل...

إذا فعلتم ذلك فقد َسلَّْمتُْم ىلع لك عبد صالح يف 
ْ من املسألة ما » ... وفيه: ...« السماء واألرض  فَلْيَتََخريَّ

 «.شاء

** 

743. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia 

menuturkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mengajariku doa tasyahud, telapak tanganku ada di 

antara dua telapak tangan beliau, sebagaimana beliau 

mengajariku surah dalam Alquran; "At-tahiyyātu lillāh, 

waṣṣalawātu waṭṭayyibāt. Assalāmu'alaika ayyuhan 

Nabiyyu warahmatullāhi wa barakātuh. Assalaamu 

'alainā wa 'alā 'ibādillāhiṣ ṣālihīn. Asyhadu al lā ilāha 

illallāh wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa 

rasūluh (segala ucapan selamat, ṣalawat, dan 

kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan 

terlimpah kepadamu wahai Nabi, dan rahmat Allah 

serta berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpah 

pada kami dan hamba-hamba Allah yang sale. Aku 

bersaksi bahwa tiada Ilah (yang berhak disembah) 

selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad 

adalah hamba dan utusan-Nya)." Dalam redaksi lain, 

"Apabila salah seorang dari kalian duduk dalam salat 

hendaknya mengucapkan, "At-tahiyyātu lillaah (segala 

ucapan selamat)...," dan dalam redaksi ini disebutkan, 

"Sesungguhnya apabila kalian melakukan hal itu 

berarti kalian telah mengucapkan salam pada setiap 

hamba yang saleh di langit dan di bumi..." Di dalamnya 

juga disebutkan, "...hendaknya ia memilih permintaan 

(doa) sesuai kehendaknya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َد أعظم ما يقال فيها • َد عليها من باب إطالق ابلعض وإرادة اللك، ألن التََّشهُّ د : صيغة اتلحيات لكها، وإطالق التََّشهُّ  .التََّشهُّ

ا إظهار أمسكه بهما، يلرصف انتباه ابن مسعود إيله، والغرض من ذكره -صىل اهلل عليه وسلم-كيف بني كفيه : كُف ابن مسعود بني كيف انلِب  •
د وضبط ابن مسعود هل -صىل اهلل عليه وسلم-اهتمام انلِب   .بالتََّشهُّ

انلِب أن  -ريض اهلل عنه-يذكر عبد اهلل بن مسعود 
د، اذلي يقال يف  -صىل اهلل عليه وسلم- علمه التََّشهُّ

جلوس الصالة األول واألخري يف الصالة الرباعية، 
واثلالثية، ويف اجللوس األخري يف الصالة اثلنائية، 

اعتىن بتعليمه  -صىل اهلل عليه وسلم-وأن انلِب 
التشهد، فجعل يده يف يده. فقد ابتدأت بتعظيم اهلل 

تلعظيم املطلق، وأنه املستحق للصلوات ، ا-تعاَل-
وسائر العبادات، والطيبات من األقوال واألعمال 

ثىّن  -تعاَل-واألوصاف. وبعد أن أثىن ىلع اهلل 
بالسالمة من  -صىل اهلل عليه وسلم-بادلاعء للنِب 

انلقائص واآلَفات، وسأل اهلل هل الرمحة واْلري، 
واحلارضين  والزيادة الاكملة من ذلك، ثم داع نلفسه

من اآلدميني واملالئكة. ثم عم بداعئه عباد اهلل 
الصاحلني لكهم، من اإلنس، واجلن، واملالئكة أهل 
السماء واألرض، من السابقني والالحقني، فهذا من 

. ثم شهد الشهادة -صىل اهلل عليه وسلم-جوامع لكمه 
صىل -اجلازمة بأنه ال معبود حبق إال اهلل، وأن حممداً 

هل صفتان: إحداهما: أنه متصف  -يه وسلماهلل عل
بصفة العبودية. واثلانية: صفة الرسالة.  والك 
الصفتني، صفة تكريم وترشيف، وتوسط بني الُغلُوِّ 
واجلفاء. وقد ورد للتشهد صفات متعددة، ولكن 
د ابن مسعود اذلي ساقه  ََّشهُّ أفضلها وأشهرها ت

 .اتاملصنف، وجيوز اإلتيان بما صح من بايق الصف

** 

Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- menyebutkan 

bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarinya 

doa tasyahud yang diucapkan pada waktu duduk 

pertama dan terakhir di salat yang jumlah rakaatnya 

empat dan tiga, dan dalam duduk terakhir di salat yang 

jumlah rakaatnya dua. Dan bahwa Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- serius mengajarinya doa tasyahud ini, 

hingga beliau meletakkan tangan beliau di tangannya. 

Doa ini dimulai dengan mengagungkan Allah, 

pengagungan yang mutlak, dan bahwa Dia-lah yang 

berhak atas salat dan ibadah-ibadah lainnya, serta 

kebaikan-kebaikan yang berupa perkataan, perbuatan 

maupun sifat-sifat. Setelah menyanjung Allah, 

kemudian mengiringinya dengan doa untuk Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memohonkan keselamatan 

dari berbagai kekurangan dan aib. Juga meminta 

rahmat dan kebaikan kepada Allah untuk beliau, serta 

tambahan yang sempurna dari hal itu. Kemudian 

berdoa untuk diri sendiri dan yang hadir dari kalangan 

manusia dan malaikat. Selanjutnya mencakupkan 

doanya untuk hamba-hamba Allah yang saleh 

semuanya, dari bangsa manusia, jin dan malaikat, 

penduduk langit dan bumi, orang-orang yang telah 

berlalu dan yang akan datang. Ini termasuk doa 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang komplit. 

Kemudian mengucapkan syahadat yang tegas bahwa 

tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan 

bahwa Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

memiliki dua sifat: Pertama, beliau menyandang sifat 

sebagai hamba; Kedua: sifat sebagai Rasul. Kedua 

sifat ini adalah sifat pemuliaan dan penghormatan, 

serta moderat antara menyanjung tinggi dan 

merendahkan. Redaksi tasyahud terdapat di beberapa 

riwayat, akan tetapi yang paling baik dan paling populer 

adalah doa tasyahud Ibnu Mas'ud yang dibawakan 

penulis, namun tetap boleh membaca redaksi lainnya 

yang sahih. 
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ينِّ التشهد اكلقرآن، هو تشبيه يدل ىلع اعتناء انلِب  •  .بهذا التشهد لفظا ومعىن -صىل اهلل عليه وسلم-كما ُيَعلُِّميني السورة من القرآن : يُلَقِّ

يَّات : مجع حتية: ويه لك قول أو فعل  •  .-عز وجل-دال ىلع اتلعظيم، ولكها مستحقة هلل اتلَّحي

لََواُت : مجع صالة، ويه العبادة املعروفة فرضها ونفلها هلل وهو املستحق أن يصىل هل •  .الصَّ

يِّبَاُت : يه األقوال واألفعال واألوصاف الطيبة وادلالة ىلع الكمال، لكها مستحقة هلل  •  .-تعاَل-الطَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-آفة ومكروه، واجلملة خرب بمعىن ادلاعء واْلطاب فيها للنِب السالم عليك : السالمة من لك  •

 .انلِب : هو البرش اذلي أوَح اهلل إيله برشع من عنده •

 .وبراكته : خرياته الكثرية املستمرة •

 .السالم علينا : معرش األمة اإلسالمية ومنهم املصيل نفسه ومن معه من املصلني إن اكن يف مجاعة •

 . اد اهلل : مجع عبد وهو املتذلل هلل بالطاعةعب •

 .الصاحلني : القائمني حبقوق اهلل وحقوق عباده •

 .أشهد أن ال هلإ إال اهلل : أي  أقر إقرارا جازما به اكملشاهد بما أقر بأنه ال معبود حق إال اهلل •

ًدا َعبُْدُه ورسوهُلُ : هو تصديقه فيما أخرب وطاعته فيمايأمر ب • نَّ حُمَمَّ
َ
 .ه واجتناب ما نىه عنه، وأن ال يعبد اهلل إال بما رشعأ

 .فعلتم ذلك : أي قلتم ذلك، عرب بالفعل عن القول •

 .فليتخري : فليقل ما خيتار •

 .من املسألة : أي من سؤال اهلل، واملراد داعؤه •

 :فوائد احلديث
 .يف احلديث بيان كيفية التشهد .1

 .أن حمل هذا التشهد القعود بعد السجدة األخرية يف لك صالة، وبعد الركعة اثلانية يف اثلالثية والرباعية .2

 .جاز -صىل اهلل عليه وسلم-وجوب اتلحيات يف التشهد األول وركنيته يف التشهد األخري، وإن تشهد بغريه مما صح عن انلِب  .3

 .وعنايته بذلك ىلع تعليم أمته -صىل اهلل عليه وسلم-حرص انلِب  .4

 .كما يعلمه السورة من القرآن -ريض اهلل عنه-علمه البن مسعود  -صىل اهلل عليه وسلم-أهمية هذا التشهد؛ ألن انلِب  .5

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فضيلة ابن مسعود حيث اكن ممن يتلىق القرآن من انلِب  .6

 .جواز ادلاعء يف الصالة بما أحب ما لم يكن إثًما .7

 .مه حرمان الكفار وأهل الفسق من هذه ادلعوات املباراكتويؤخذ  من مفهو .8

 .استحباب ابلداءة بانلفس يف ادلاعء .9

 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، 10وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه

ه. عمدة 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
م، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسل

، 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، 1422فؤاد عبد ابلايق(،  )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد

 .ه1423
   (3096) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم

  بوية < غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انل

 .متفق عليه راوي احلديث:

اءي بْني اَعزيٍب  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-الرَْبَ
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مقنع باحلديد : متغط بالسالح •

 :فوائد احلديث
 .عد اإلسالم، وأن اإلسالم يَهدم ما اكن قبلهأن األعمال الصاحلة ال ُيْعتَدُّ بها إال ب .1

جر كثريا
ُ
ميل قليال وأ  Ia beramal sedikit, tapi diberi pahala  ع 

banyak. 

 :احلديث .744
صىل اهلل -قال: أىَت انلِب  -ريض اهلل عنه-عن الرباء 
رَُجل  ُمَقنَّع  باحلَديد، فقال: يا رسول اهلل،  -عليه وسلم

ْسليُم؟ قال: 
ُ
ْو أ

َ
قَاتيُل أ

ُ
ْسليم»أ

َ
، فأْسلَم ثم قاتل «، ثم َقاتلأ
ل »: -صىل اهلل عليه وسلم-َفُقتيل. فقال رسول اهلل  َعمي

جر كثريا
ُ
 «.قليال وأ

** 

744. Hadis: 

Dari Al-Bara' Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Ada 

seorang lelaki yang mengenakan topeng besi datang 

kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku berperang atau 

masuk Islam (terlebih dahulu)?" Beliau menjawab, 

"Masuklah Islam (terlebih dahulu) kemudian 

berperanglah." Laki-laki itu masuk Islam lalu berperang 

dan terbunuh. Lantas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam bersabda, "Ia beramal sedikit, tapi diberi pahala 

banyak". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يريد  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إَل انلِب 
اجلهاد معه وهو البس للحديد وقد غطاه ولم يكن 

َجاهد ثم أسلم أم أْسلم قد أسلم، فقال: يا رسول اهلل
ُ
 أ

ثم أَجاهد، فقال هل :" أسلم ثم جاهد "، فأسلم الرَُجل 
صىل اهلل -ثم جاهد، فقاتل حىت قُتل، فقال رسول اهلل 

جر كثرًيا"؛ أي: بالنسبة -عليه وسلم
ُ
ل قلياًل وأ : "َعمي

إَل زمان إسالمه، فاملدة بني إسالمه إَل مقتله مدة 
ألن اجلهاد يف سبيل اهلل  يسرية، ومع ذلك أجر كثريا؛

تعاَل إلعالء لكمته من أفضل األعمال وأعظمها 
 .أجًرا

** 

Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam hendak berjihad bersama 

beliau dengan mengenakan baju besi. Ia menutup 

wajahnya dengan topeng besi dan belum masuk Islam. 

Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku berperang 

lalu masuk Islam atau masuk Islam (terlebih dahulu) 

lalu berjihad? Beliau menjawab, "Masuklah Islam 

(terlebih dahulu) kemudian berperanglah!" Laki-laki itu 

masuk Islam lalu berperang dan gugur terbunuh. 

Lantas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, "Ia beramal sedikit, tapi diberi pahala yang 

banyak." Yakni, dibandingkan dengan masa 

keislamannya, maka tenggang waktu antara 

keislamannya dengan terbunuhnya hanya rentang 

waktu yang singkat. Meskipun demikian, ia 

mendapatkan pahala yang banyak. Sebab, jihad di 

jalan Allah Ta'ala demi meninggikan kalimat-Nya 

adalah amalan paling utama dan paling besar 

pahalanya. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

540 
 

 .فضل الشهادة يف سبيل اهلل وكبري أجرها عند اهلل .2

 .فيه جواز لبس احلديد وما يمنع من سهولة وصول األعداء إيله، وأنه غري مناف حلب الشهادة .3

ل عمال ظاهره الصالح َقبْل إسالمه ومات لم يُكتب هل األجر .4  .من َعمي

 .نرُصة املسلمنياإلسالم ُمقدم ىلع  .5

 .عدم جواز االستعانة باملرشكني يف القتال .6

 .اهلل سبحانه ينظر إَل قلوب عباده وصدقهم معه ال إَل صورهم .7

 .العمل القليل قد يُغين عن عمل كثري .8

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1428ة األوىل، دمشق، الطبع-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
صحيح مسلم؛ لإلمام  -ه. 1422لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -ابلخاري 

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة  -ه. 1418الطبعة األوىل -تأيلف سليم بن عيد اهلالِل،دارابن اجلوزي

كنوز  -ه. 1426، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -الرسالة
رشح صحيح ابلخارى البن بطال األندلِّس،حتقيق: أبو تميم يارس -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«رياض الصاحلني

ريي حممد بن إسماعيل الصنعاِن، املحقق: د.  اتلَّنويرُ -م. 2003 - ـه1423السعودية، الرياض الطبعة: اثلانية،  -بن إبراهيم مكتبة الرشد  غي ع الصَّ ُح اجلَامي رَشْ
د إبراهيم مكتبة دار السالم، الرياض  د إسحاق حممَّ  .م 2011 - ـه 1432الطبعة: األوىل، -حممَّ

   (3570) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:

 .نيرياض الصاحل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِلُعرضت يلع : بُيِّنْت  •

 .فوجدت : أي: رأيت •

 .األذى : لك ما يَض باملارة من حجر أو شوك أو غريه •

 .يُماط : ُينَحَّ ويبعد •

 .مساوئ : سيئات •

 .انلخاعة : الزبقة اليت خترج من الفم وتصعد من احللق •

 .ال تدفن : أي: ال تُزال بادلفن •

 :فوائد احلديث
 .ىلع أعمال أمته -صىل اهلل عليه وسلم-رسوهَل  -سبحانه وتعاَل-إطالُع اهلل  .1

 .األعمال تنقسم إَل حسن ويسء .2

، والسيئة اليت فيها رش وإن دقَّ  .3  .األعمال احلسنة لك عمل فيه خري وإن َدقَّ

 .لطريقينبيغ اإلكثار من وجوه اْلري؛ إذ من مجلتها ما يظنه انلاس ال شأن هل، كإماطة األذى عن ا .4

 .احلث ىلع فعل ما ينفع انلاس وجيلب هلم مصلحة، وابلعد عن لك ما يَض بهم وجيلب هلم مفسدة .5

ُنه   س  مِت، ح 
ُ
ى أعماُل أ ْت يلع   ا عريض  يُِّئه  ا وس 

ني 
اُط ع  ذ ى ُيم 

 
ا األ يه  ال ْعم 

 
ني أ دت يف حم  اسي ف و ج 

ة  اع  ا انلُّخ  يه  ال ْعم 
 
اويئ أ س  دُت يف م  رييق، وو ج  الطَّ

ْسجيد ال تُْدف ن  ت ُكون يف الم 

 

Dibentangkan kepadaku amalan umatku, 
yang baik dan buruk. Aku dapati pada di 

antara amal baik mereka adalah 
menyingkirkan gangguan dari jalan, dan 
aku dapati di antara amal buruk mereka 

adalah dahak di masjid yang tidak 
ditimbun (dibersihkan) 

 :احلديث .745
صىل اهلل -قال: قال انلِب  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 

ميت، َحَسنَُها »:-عليه وسلم
ُ
َّ أعماُل أ ُعريَضْت يلَعَ

َذى ُيَماُط َعني وَسيِّئُهَ 
َ
يَها األ ْعَمال

َ
ني أ ا فَوََجدُت يف حَمَاسي

يَها انلَُّخاَعُة  ْعَمال
َ
، ووََجدُت يف َمَساويئي أ يقي ري الطَّ

دي ال تُْدَفنُ   .«تَُكوُن يف الَمْسجي

** 

745. Hadis: 

Dari Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', (Nabi 

bersabda), "Dibentangkan kepadaku amalan umatku, 

yang baik dan buruk. Aku dapati di antara amal baik 

mereka adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, 

dan aku dapati di antara amal buruk mereka adalah 

dahak di masjid yang tidak ditimbun (dibersihkan)." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل -أعمال األمة ىلع نبينا  -عز وجل-عرض اهلل 
، فوجد من حماسنها: إزالة ما يؤذي -اهلل عليه وسلم

املارة من الطريق، ووجد من سيئها أن يبصق اإلنسان 
 .يف املسجد وال يزيلها بادلفن أو بغريه

** 

Allah -'Azza wa Jalla- membentangkan amal umat 

kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam. Beliau dapati 

di antara amal baik mereka, menyingkirkan gangguan 

dari jalan, dan beliau dapati di antara amal buruk, 

seseorang yang meludah di masjid dan tidak 

dibersihkan dengan menimbunnya atau selainnya. 
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 .وجوب احرتام املساجد واملحافظة ىلع آدابها وإخراج األوساخ منها .6

 املراجع:املصادر و

، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب.  -
بهجة انلاظرين رشح  -ه. 1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -م. 1987 - ـه1407الرابعة عرش، 

بد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد ع -ه. 1418رياض الصاحلني، للهالِل، نرش: دار ابن اجلوزي. الطبعة األوىل
 .بريوت –

   (4813) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

عرضت يلع أجور أمِت حىت القذاة خيرجها 
الرجل من املسجد، وعرضت يلع ذنوب أمِت، 

ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية  فلم أر
 أوتيها رجل ثم نسيها.

 

Telah diperlihatkan kepadaku pahala-
pahala umatku sampai kotoran yang 

dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. 
Dan diperlihatkan kepadaku dosa-dosa 

umatku, tidak ada dosa paling besar yang 
aku lihat daripada satu surah atau ayat dari 

Alquran yang dihafal oleh seseorang lalu 
dia melupakannya 

 :احلديث .746
صىل اهلل -عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل 

يتي َحىتَّ الَقَذاُة »: -عليه وسلم مَّ
ُ
ُجوُر أ

ُ
َّ أ ُعريَضْت يلَعَ

يت مَّ
ُ
، خُيريُجها الرَُّجل من املسجد، وُعريَضت يلَعَّ ذنوب أ

َن القرآن، أو آية أوتييها  ْن ُسوَرة مي عَظَم مي
َ
فلم أَر ذنبًا أ

يَها ، ثم نَسي  .«رَُجل 

** 

746. Hadis: 

Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Telah diperlihatkan 

kepadaku pahala-pahala umatku sampai kotoran yang 

dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Dan 

diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku, tidak ada 

dosa paling besar yang aku lihat daripada satu surah 

atau ayat dari Alquran yang dihafal oleh seseorang lalu 

dia melupakannya." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadis daif (lemah) Derajat hadis: 

ىلع  -ريض اهلل عنه-اشتمل حديث أنس بن مالك 
، -عليه الصالة والسالم-مظهر من مظاهر نبوته 

: )عرضت يلّع( -عليه الصالة والسالم-حيث قال 
ولعل هذا العرض يف يللة املعراج.  يف قوهل: )أجور 
أميت( أي: ثواب أعماهلم.  حىت اكن من مجلة 

الَقَذاة( ما يقع يف العني من تراب أو تنب املعروض: )
أو وسخ، ثم استعمل يف لك َشء يقع يف ابليت وغريه 
إذا اكن يسرياً، واملراد هنا اليشء القليل مما يؤذي 
املسلمني سواء اكن من تنب أو وسخ أو غري ذلك، وال 
بد يف الالكم من تقدير مضاف أي: أجور أعمال 

راج القذاة، وهذا أميت، وأجر القذاة أي: أجر إخ
إخبار بأن ما خيرجه الرجل من املسجد وإن قل فهو 
مأجور فيه؛ ألن فيه تنظيف بيت اهلل، ويفيد احلديث 
بمفهومه أن من األوزار إدخال القذاة إَل املسجد، 
وفيه تنبيه باألدىن ىلع األىلع؛ ألنه إذا كتب هذا 
القليل، وعرض ىلع نبيهم، فيكتب الكبري ويعرض 

األوىل.  ثم قال عليه الصالة والسالم: )فلم من باب 
أَر ذنباً أعظم من سورة( أي: من ذنب نسيان سورة 
اكئنة. )من القرآن( فالوعيد ىلع النسيان؛ ألجل أن 
مدار هذه الرشيعة ىلع القرآن، فنسيانه اكلسِع يف 

** 

Hadis Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- mengandung 

salah satu fenomena kenabian -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-

salām-, di mana Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām-

bersabda, "Telah diperlihatkan kepadaku," barangkali 

penyajian ini terjadi pada malam mikraj. Dalam 

sabdanya, "pahala-pahala umatku," yakni, pahala-

pahala amal-amal mereka. Termasuk di antara pahala 

yang diperlihatkan, "kotoran," yang menimpa mata 

berupa debu, tanah atau kotoran. Kemudian kata 

tersebut digunakan untuk segala sesuatu yang jatuh di 

rumah dan selainnya apabila ringan. Yang dimaksud 

dengan "kotoran" di sini adalah suatu hal kecil yang 

mengganggu kaum Muslimin, baik berupa tanah, 

kotoran atau lainnya. Dalam kalimat ini harus ada 

perkiraan kata yang disandarkan (muḍāf), yakni, 

pahala amal-amal umatku. Sedangkan pahala kotoran, 

yaitu pahala mengeluarkan kotoran. Ini mengabarkan 

bahwa apa pun yang dikeluarkan seseorang dari 

masjid meskipun sedikit, maka orang itu mendapatkan 

pahala karena telah membersihkan masjid. Dari itu 

dapat difahami, bahwa memasukkan kotoran ke masjid 

termasuk dosa. Ini mengandung peringatan dengan 

yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Sebab, 

jika hal yang kecil saja dicatat dan diperlihatkan kepada 

Nabi-Nya, maka hal yang besar lebih utama untuk 

ditulis dan diperlihatkan. Selanjutnya Nabi -'alaihi aṣ-

ṣalātu wa as-salām- bersabda, "Tidak ada dosa paling 

besar yang aku lihat daripada satu surah," yakni dari 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:
  القرآن الكريم وعلومه < فضائل القرآن < فضل العناية بالقرآن

 رواه أبو داود راوي احلديث:

نَس بن مالك  اتلخريج:
َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رته وأبرزتهُعرضت : هو من: عرض يعرض عرًضا، من باب رضب، وعرضت اليشء: أظه •

 .أجور : مجع أجر، وهو اثلواب ىلع احلسنات •

ة الرسول  • نواعن: أحدهما: أمة ادلعوة، اليت تشمل لك من ُديعي إَل ادلين.واثلانية: أمة اإلجابة، وهم اذلين  -صىل اهلل عليه وسلم-أميت : أمَّ
 .اتبعوه، وهم املراد هنا

 .: األوساخ الصغرية، مثل كيرس األخشابالقذاة : ما يسقط يف العني والرشاب، واملراد هنا •

 :فوائد احلديث
 .ثواب أعمال أمته، كبريها وصغريها، حىت ثواب القذاة، اليت خيرجها الرجل من املسجد -صىل اهلل عليه وسلم-عرضت ىلع انلِب  .1

ثَْقا-تعاَل-أنَّ األعمال حتىص لكها، الكبري منها واحلقري، وتُوىفَّ أصحابها؛ كما قال  .2 ٍة َخرْيًا يََرُه ): }َفَمْن َيْعَمْل مي ا 7َل َذرَّ ٍة رَشًّ ثَْقاَل َذرَّ ( َوَمْن َيْعَمْل مي
 .({ الزلزلة8يََرُه )

لع ىلع أعمال أمته، وثوابهم عليها .3  .الظاهر أنَّ أعمال أمته عرضت عليه يللة عرج به، فاطَّ

 .أهمية تعظيم املساجد واحرتامها، ومرشوعية تنظيفها وتطييبها .4

من آياته، وأطلعه ىلع َشء من غيبه؛ لزيداد بصرية ويقيناً، مما يزيده  -تعاَل-حيث أراه اهلل  -عليه الصالة والسالم-ا املنقبة الكبرية نلبين .5
 .نشاًطا يف دعوته، ومحاًسا يف رساتله، فعني ايلقني أرسخ من علم ايلقني

ر من األعمال شيئًا؛ سواء أكانت حسنة أم سيئة، فيأِت احلس .6 نات كربت أو صغرت، ويتجنب السيئات كبريها وصغريها، أنَّ املسلم ال حَيْقي
 .فاللك حمىص يف كتاب مبني

 املراجع:املصادر و

يق: بشار سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتق
صابيح، ويل ادلين حممد اْلطيب اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاِن، انلارش: املكتب عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت. مشاكة امل

َسة 1985اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اْلامي م. توضيح األحاكم مي
ه. تسهيل اإلملام بفقه 1432ه، 1428 رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل م. منحة العالم يف2003ه، 1423

اإلخالل بها، فإن قلت: النسيان ال يؤاخذ به، قلت: 
يفِض إَل النسيان، وقيل:  املراد تركها عمداً إَل أن

املعىن أعظم من اذلنوب الصغار إن لم تكن عن 
استخفاف وقلة تعظيم.  قوهل: )أو آية( أو للتنويع. 
)أوتيها رجل( أي: تعلمها أو حفظها عن ظهر قلب. 
)ثم نسيها(. وهذا حديث ضعيف، ومن اذلنوب ما 
هو أعظم من ذلك يف األدلة الصحيحة اكلرشك 

 .وشهادة الزور وعقوق الوادلين

dosa melupakan satu surah yang ada "dari Alquran." 

Ancaman (ditujukan) kepada orang yang lupa, karena 

poros syariat ini ada pada Alquran. Sehingga 

melupakan Alquran laksana berusaha merusak syariat. 

Jika engkau katakan, "Lupa tidak mendapatkan 

hukuman." Aku katakan, "Maksudnya meninggalkan 

surah tersebut secara sengaja hingga menyebabkan 

lupa." Ada yang mengatakan, "Maknanya lebih besar 

dari dosa-dosa kecil jika bukan karena meremehkan 

dan kurangnya penghormatan." Sabdanya, "atau satu 

ayat," kata "au" menunjukkan variasi, "yang dihafal oleh 

seseorang," yakni, yang dipelajarinya atau dihafalnya 

di luar kepala, "lalu dia melupakannya." Hadis ini 

lemah. Sebab, ada dosa yang lebih besar dari itu dalam 

berbagai dalil yang sahih yaitu seperti syirik, durhaka 

kepada kedua orang tua, dan kesaksian palsu. 
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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

   (10899) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، وال 
و  الشيطان بي  يقتل صاحبه، وذلك أن ي زْنُ

يَّا يف غري ضغينة، وال  مِّ انلاس، فتكون دماٌء يف عي
 ْحل سالح

 

Dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- bersabda, "Diat (denda) 
bagi pembunuhan semi sengaja adalah 

diperberat sebagaimana pembunuhan yang 
dilakukan dengan sengaja, dan pelakunya 
tidak dibunuh. Yang demikian itu karena 

godaan setan sehingga terjadi 
pertumpahan darah antar manusia dalam 

ketidaktahuan tanpa rasa dengki 
(permusuhan) dan tanpa membawa senjata 

(peperangan)". 

 :احلديث .747
صىل -أن انلِب  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمرو 

بْ »قال:  -اهلل عليه وسلم ثُْل َعْقل شي هي العمد ُمَغلَّظ  مي
َو  ْن يزَْنُ

َ
بُُه، وذلك أ ، وال ُيْقتَُل َصاحي َعْقلي الَعْمدي

يَّا يف غري  مِّ يَْطاُن بني انلاس، فتكون دماء يف عي الشَّ
ينَة، وال مَحْلي سالح  «.َضغي

** 

747. Hadis: 

Dari Abdullah bin 'Amru -raḍiyallāhu 'anhumā-, 

bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

bersabda, "Diat (denda) bagi pembunuhan semi 

sengaja adalah diperberat sebagaimana pembunuhan 

yang dilakukan dengan sengaja, dan pelakunya tidak 

dibunuh. Yang demikian itu karena godaan setan 

sehingga terjadi pertumpahan darah antar manusia 

dalam ketidaktahuan tanpa rasa dengki (permusuhan) 

dan tanpa membawa senjata (peperangan)". 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadis Hasan Derajat hadis: 

وهو -يف هذا احلديث بيان أن دية القتل شبه العمد 
مغلظة  -لعصاأن يقصد الَضب بما ال يقتل اغبلا اك

كدية القتل العمد, ومقدارها مائة من االبل: ثالثون  
ويه انلاقة اليت أتمت السنة الرابعة ودخلت -َجَذعة 

قة -يف اْلامسة ويه انلاقة اليت -, وثالثون حي
, -استكملت السنة اثلاثلة، ودخلت يف الرابعة

, ويأِت القتل شبه العمد -أي حامال-وأربعون خلفة 
عداوة وال ضغينة، وال محل سالح،  اغبلا من غري

وإنما قد يغري الشيطان بوساوسه بني انلاس بسبب 
مزاح أو لعب، فتحصل املضاربة والقتل اذلي لم 

ن ادلماء بني انلاس  .يقصد، فتتكوَّ

** 

Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa diat 

pembunuhan semi (menyerupai) sengaja -yaitu berupa 

pemukulan dengan menggunakan alat yang biasanya 

tidak menyebabkan kematian seperti tongkat- diatnya 

itu diperberat sehingga sama seperti diat pembunuhan 

yang disengaja. Jumlah diatnya adalah 100 ekor unta: 

30 ekor jaża'ah yaitu unta yang telah berusia empat 

tahun dan masuk ke tahun kelima; 30 ekor hiqqah yaitu 

unta yang telah berusia tiga tahun dan masuk ke tahun 

keempat; dan 40 ekor khalfah yakni unta yang sedang 

bunting. Pembunuhan yang menyerupai sengaja 

biasanya banyak timbul bukan karena permusuhan 

atau kedengkian, bukan juga karena peperangan, 

namun disebabkan karena terkadang setan 

mengelabui di antara manusia dengan bisikan-

bisikannya hanya dikarenakan candaan atau 

permainan belaka, lalu terjadilah saling pukul dan 

pembunuhan yang tidak dikehendaki, sehingga 

tertumpahlah darah di antara manusia. 
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و بن العاص  اتلخريج:   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ناية • بُه العمد : هو أن يقصد جنايًة ىلع شخص بما ال يقتل اغبلًا، فيموت من تلك اجلي  .شي

قة، وثالثون جذعة، وأربعون َخليَفة، اْللفات احلوامل  • اليت يف مغلظة : ادلية املغلظة: يه اليت تكون يف قتل العمد وشبه العمد، ويه ثالثون حي
 .بطونها أوالدها

 .العمد : هو أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصوًما فيقتله بما يغلب ىلع الظن موته به •

و الشيطان : وثب، ونزا به الرش: حترك، يعين وساوس الشيطان وإغواءه باإلفساد بني انلاس •  .يزَْنُ

 .ضغينة : يه احلقد والعداوة وابلغضاء •

يَّا : بكرس العني وامليم امل • مِّ  .شددة وتشديد ايلاء أي يف حاٍل يَعىم أمره فال يتبني قاتله وال حال قتلهيف عي

 :فوائد احلديث
 .دية شبه العمد مغلظة .1

 .إثبات قتل شبه العمد .2

 .شبه العمد ليس فيه كفارة وال قصاص .3

 .رضب املثل لشبه العمد .4

 .فيه تغليظ اإلسالم ألمر ادلماء صيانة هلا .5

 املراجع:املصادر و

 صالح ، املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. بريوت –انلارش: املكتبة العرصية، صيدا -املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد-سنن أيب داود
بن حممد  صالح بن ملحمد املرام بلوغ رشح واإلكرام اجلالل ذي فتح. 1427 ، األوىل ،الطبعة الرياض ، السلمان السالم عبد ،اعتناء الفوزان

م إرساء بنت عرفة، ط
ُ
ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام ،مكة 1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

وتعليق: سمري بن أمني حتقيق وختريج -. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالِن 1423، مكتبة األسدي ، الطبعة اْلامسة ،
 املكتب: انلارش األبلاِن، ادلين نارص حممد وزياداته، الصغري اجلامع صحيح.  ه 1424 السابعة،: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -الزهريي

 ـهالرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن  1415 اثلانية،: الطبعة, بريوت - العلمية الكتب دار آبادي للعظيم داود، أيب سنن رشح املعبود عون -. اإلساليم
 .1422العثيمني , دار ابن اجلوزي, الطبعة: األوىل، 

   (58215) الرقم املوحد:
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خطبة  -صىل اهلل عليه وسلم-علمنا رسول اهلل 
احلاجة: إن احلمد هلل، نستعينه ونستغفره، 

 ور أنفسناونعوذ به من َش
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengajarkan kami Khutbatul Hājah 

(yaitu): Segala puji hanya bagi Allah, kami 
memohon pertolongan dan ampunan 

kepada-Nya, kami berlindung kepada-Nya 
dari kejahatan diri kami. 

 :احلديث .748
قال: علمنا  -نهريض اهلل ع-عن عبد اهلل بن مسعود 

خطبة احلاجة: إن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
احلمد هلل، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من رشور 
أنفسنا، من يهد اهلل، فال مضل هل، ومن يضلل، فال 
هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممدا 

ُقوا َربَّ  َها انلَّاُس اتَّ يُّ
َ
ي عبده ورسوهل، " يَا أ ي ُكُم اذلَّ

نَْها َزوَْجَها َوَبثَّ  َدٍة وََخلََق مي ْن َنْفٍس َواحي َخلََقُكْم مي
ي تََساَءلُوَن  ي َ اذلَّ يَساًء َواتَُّقوا اَللَّ نُْهَما ريَجااًل َكثيرًيا َون مي

[ , 1بيهي واألرحام إن اهلل اكن عليكم رقيبا{ ]النساء: 
تموتن إال  }يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال

[ , }يا أيها اذلين 102وأنتم مسلمون{ ]آل عمران: 
( يصلح لكم 70آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا )

أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل 
 [.71 - 70ورسوهل فقد فاز فوزا عظيما{ ]األحزاب:

** 

748. Hadis: 

Dari Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, 

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajarkan 

kami Khutbatul Hājah (yaitu): Segala puji hanya bagi 

Allah, kami memohon pertolongan dan ampunan 

kepada-Nya, kami berlindung kepada-Nya dari 

kejahatan diri kami. Barangsiapa yang Allah beri 

petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, 

dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada 

yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan 

benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa 

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. "Hai 

sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang 

telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya 

Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah 

memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang 

dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasimu." (An-Nisā`: 1). "Hai orang-orang yang 

beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-

benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali 

kamu mati melainkan dalam keadaan beragama 

Islam." (Ali 'Imrān: 102). "Hai orang-orang yang 

beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah 

memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 

mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa 

menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia 

telah mendapat kemenangan yang besar." (Al-Ahzāb: 

70-71). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ىلَعَ  -ريض اهلل عنه-دل حديث ابن َمْسُعود 
مرشوعية هذه اْلطبة اجلامعة ملحامد اهلل، وطلب 
عونه، واالتلجاء إيله من الرشور، وتالوة تلك 
اآليات الكريمات، وينبيغ لإلنسان أن يقدمها بني 

** 

Hadis Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- itu menunjukkan 

tentang disyariatkannya Khutbatul Hājah ini untuk 

memuji Allah, meminta pertolongan-Nya, berlindung 

kepada-Nya dari berbagai kejelekan, dan untuk 

membaca ayat-ayat yang mulia tersebut. Seharusnya 

setiap orang menyampaikannya tatkala 
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  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < أحاكمه ورشوط انلاكح اتلصنيف:

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنساِئ وأمحد راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .داودسنن أيب  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يه اليت تكون مشتملة ىلع احلمد والشهادتني وبعض اآليات القرآنية اْلطبة : •

 .احلاجة : ما يفتقر إيله اإلنسان ويطلبه، مجعه حوائج، يف انلاكح أو غريه •

 .احْلَْمد : اثلناء باجلميل من نعمة أو غريها •

 .نستعينه : االستعانة: يه طلب العون من اهلل يف مجيع األمور •

نْ  • نيةَوَنُعوُذ باهللي مي نَا : أي نعتصم باهلل من ظهور رشور أخالق أنفسنا الرديّة، وأحوال أهوائنا ادلَّ ْنُفسي
َ
وري أ  . رُشُ

هي اهلل : من يُوفّقُه اهلل التباع طريق احلّق  •  .َمْن َيْهدي

لَّ هَلُ : فال أحد يقدر ىلع إضالهل من شيطان، أو نفس، أو غريهما •  .فاََل ُمضي

 .ن اتباع احلّق َوَمْن يُْضليْل : من يزل ع •

َي هَلُ : ال أحد يهديه إَل احلّق، ال من جهة العقل، وال من جهة انلقل، وال من جهة أحد من اْللق •  .فاََل َهادي

 :فوائد احلديث
 .أن احلاجة يستحّب افتتاحها بهذه اْلطبة، فإنها سوف تنجح بربكة هذا اذلكر .1

 .القرآنية أن اْلطبة ينبيغ أن تكون مشتملة ىلع احلمد، والشهادتني، وبعض اآليات .2

هذا احلديث هو خطبة، تسىم خطبة احلاجة، وتستحب يف خماطبة انلاس بالعلم من تعليم الكتاب والسنة، والفقه، وموعظة انلاس، فيه ال  .3
 .ختص انلاكح وحده، وإنما يه خطبة للك حاجة، وانلاكح من مجلة ذلك

 .ه بهااحلديث اشتمل ىلع إثبات صفات املحامد هلل، واستحقاقه هلا، واتصاف .4

م عليها اإلنسان، السيَّما -تعاَل-احلديث اشتمل ىلع طلب العون من اهلل  .5 ، واملساعدة ىلع طلب التسهيل، واتليسري ىلع احلاجة اليت سيُقدي
ه ومؤنته  .انلاكح بُكلَفي

 .حو ذلك ويغفره، وسرت العيوب واذلنوب، واالعرتاف بالقصور واتلقصري، وأن يم-تعاَل-احلديث اشتمل ىلع طلب املغفرة منه  .6

عصمه  احلديث اشتمل ىلع االستعاذة به، واالعتصام به، من رشور انلفس األمارة بالسوء، اليت تنازعه إَل فعل ما حيرم، وترك ما جيب، إالَّ من .7
 .وأاعذه -تعاَل-اهلل 

 .الهلا بيدهصاحب اتلرصف املطلق يف خلقه، وأنَّ هداية القلوب وض -تعاَل-احلديث اشتمل ىلع اإلقرار بأنَّه  .8

إقراًرا احلديث اشتمل ىلع اإلقرار بالشهادتني اللتني هما مفتاح اإليسالم، وهما أصله وأساسه، فاإلنسان ال يكون مسلًما إالَّ بإقراره بهما،  .9
 .نابًعا من قلبه

 املراجع:املصادر و

مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية، سنن للنساِئ, حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة,  -سنن أيب داود , ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية   -
بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر  -م  2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -  1406

لإلثيويب, دار آل بروم , « ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»سىم رشح سنن النساِئ امل - ـه 1424ط: السابعة،  -ت: سمري بن أمني الزهريي, دار الفلق 
حاشية السندي ىلع سنن  - ـه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية،  -عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -الطبعة: األوىل 

يدي خماطبة انلاس بالعلم من تعليم الكتاب والسنة، 
ظة انلاس، فيه ال ختص انلاكح وحده، والفقه، وموع

وإنما يه خطبة للك حاجة؛ تلحلها الربكة، ويلكون 
دة  .هلا األثر الطيب فيما تقدمته، فيه سنَّة  مؤكَّ

menyampaikan ilmu kepada manusia terkait Alquran, 

Sunah, fikih, dan nasehat. Khutbatul Hājah tidak 

khusus untuk pernikahan saja, namun ia adalah 

khutbah untuk setiap hajat karena ia mengandung 

keberkahan dan agar ia memberikan efek positif pada 

apa yang disampaikannya. Khutbatul Hājah hukumnya 

"sunnah muakkadah" (sunah yang sangat dianjurkan). 
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ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: تو - 1406الطبعة: اثلانية، -النساِئ , مكتب املطبواعت اإلسالمية  يُح األحاَكمي مي ضي
َسة،   .م 2003 - ـه 1423اْلامي

   (58060) الرقم املوحد:
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عليك بكَثة السجود؛ فإنك لن تسجد هلل 
سجدة إال رفعك اهلل بها درجة، وحط عنك بها 

 ئةخطي
 

Hendaknya engkau banyak bersujud. 
Sesungguhnya, tidaklah engkau bersujud 

satu kali melainkan Allah akan 
mengangkatmu dengannya satu derajat dan 

menggugurkan satu kesalahan darimu. 

 :احلديث .749
عن أيب عبد اهلل ويقال أبو عبد الرمحن ثوبان موىل 

 -ريض اهلل عنه- -لمصىل اهلل عليه وس-رسول اهلل 
يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت رسول هلل 

عليك بكرثة السجود؛ فإنك لن تسجد هلل سجدة »
يئة  «.إال َرَفَعَك اهلل بها َدرَجة، وَحطَّ عنك بها َخطي

** 

749. Hadis: 

Dari Tsauban -raḍiyallāhu 'anhu-mantan budak 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata, Aku 

pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, "Hendaknya engkau banyak 

bersujud. Sesungguhnya, tidaklah engkau bersujud 

satu kali melainkan Allah akan mengangkatmu 

dengannya satu derajat dan menggugurkan satu 

kesalahan darimu". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أتيت »سبب هذا احلديث: أن معدان بن طلحة قال: 
ثوبان فقلت: أخربين بعمل أعمل به يدخلين اهلل به 
اجلنة، أو قال: بأحّب األعمال إَل اهلل، فسكت، ثم 

فقال: سألت عن ذلك سأهل فسكت، ثم سأهل اثلاثلة 
فقال: عليك  -صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

فذكره، ويف آخره: فلقيت أبا ادلرداء فسأتله فقال ِل 
ومعىن قوهل صىل اهلل عليه وسلم: «. مثل ما قال ثوبان

)عليك بكرثة السجود(، يعين: الزم كرثة السجود، 
)فإنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك اهلل بها درجة، 

ط عنك بها خطيئة(، وهذا كحديث ربيعة بن وح
كعب األسليم، أنه قال للنِب صىل اهلل عليه وسلم: 
أسألك مرافقتك يف اجلنة، قال: )فأعين ىلع نفسك 
بكرثة السجود(.  وعن عبادة بن الصامت ريض اهلل 
عنه أنه سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: 

هلل هل بها )ما من عبد يسجد هلل سجدة إال كتب ا
حسنة وحما عنه بها سيئة ورفع هل بها درجة 
فاستكرثوا من السجود(. فالسجود هلل تعاَل من 
أفضل الطااعت وأجل القربات؛ ملا فيه من اغية 
اتلواضع والعبودية هلل تعاَل، وفيه تمكني أعز أعضاء 
اإلنسان وأعالها وهو وجهه من الرتاب اذلي يداس 

سجود هنا ما اكن تابعا ويمتهن. ثم إن املراد بال
للصالة ال السجود املفرد؛ فإنه غري جائز لعدم ما يدل 

** 

Sebab adanya hadits ini: Bahwa Mi'dan bin Thalhah 

berkata, "Aku mendatangi Tsauban lalu berkata, 

"Beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa aku 

kerjakan dan dengannya aku masuk ke dalam surga?" 

atau dia berkata, "Dengan amalan yang paling dicintai 

Allah." Tsauban diam. Mi'dan bin Thalhah bertanya 

kembali, Tsauban diam. Selanjutnya ia bertanya untuk 

ketiga kalinya. Lalu Tsauban menjawab, "Aku sudah 

bertanya (dengan pertanyaanmu itu) kepada 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 

bersabda, "Hendaknya engkau... dst" lalu ia 

menyebutkan hadits ini. Di akhir hadits itu disebutkan, 

"Aku bertemu dengan Abu Ad-Darda' lalu bertanya 

kepadanya. Ia pun berkata kepadaku sebagaimana 

yang dikatakan Tsauban." Makna sabda Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Hendaknya engkau 

memperbanyak sujud" yakni, hendaknya engkau selalu 

memperbanyak sujud, "Sesungguhnya, tidaklah 

engkau bersujud satu kali melainkan Allah akan 

mengangkatmu dengannya satu derajat dan 

menggugurkan satu kesalahan darimu." Ini seperti 

hadits Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami bahwasanya ia 

berkata kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam-, "Aku memohon kepadamu agar bisa 

menyertaimu di surga." Beliau bersabda, "Bantulah aku 

mewujudkan impianmu dengan (usahamu) engkau 

banyak bersujud." Dari Ubadah bin Ash-Shamit-

raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya ia mendengar 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

"Tidaklah seorang hamba bersujud satu kali untuk 

Allah, melainkan Allah mencatat untuknya satu 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالة اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-وبان موىل رسول اهلل ث اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ادلرجة : املزنلة •

 .حط عنك خطيئة : وضعها وغفرها •

 :فوائد احلديث
 .أن انلوافل والطااعت مما يذهب السيئات .1

 .ىلع املسلم أن حيرص ىلع الصالة أداًء وتطواًع  .2

 .ليهم ، ويوصيهم بما يصلحهم يف دنياهم وأخراهمالعالم الرباِن يريب أصحابه، وحيرص ع .3

 .احلث ىلع كرثة السجود والرتغيب فيه، واملراد به السجود يف الصالة .4

 .أن السجود أفضل من القيام .5

ىلع مرشوعيته، واألصل يف العبادات اتلوقيف، إال ما 
اكن هل سبب وهو سجود اتلالوة أو سجود الشكر، 

صىل اهلل عليه -فقد جاء الرشع بذلك. ثم بني انلِب 
جد؛ ماذا حيصل لإلنسان من األجر فيما إذا س -وسلم

وهو أنه حيصل هل فائدتان عظيمتان: الفائدة األوىل: 
أن اهلل يرفعه بها درجة، يعين مزنلة عنده ويف قلوب 
انلاس، وكذلك يف عملك الصالح؛ يرفعك اهلل به 
درجة. والفائدة اثلانية: حيط عنك بها خطيئة، 
واإلنسان حيصل هل الكمال بزوال ما يكره، وحصول 

ا حيبه اإلنسان، واْلطايا مما ما حيب، فرفع ادلرجات مم
يكره اإلنسان، فإذا رفع هل درجة وحط عنه بها 

 .خطيئة؛ فقد حصل ىلع مطلوبه، وجنا من مرهوبه

kebaikan dan menghapus satu dosa serta mengangkat 

dengannya satu derajat. Karena itu, perbanyaklah 

bersujud!" Sujud kepada Allah Ta'ala merupakan 

ketaatan paling utama dan kedekatan paling agung 

karena di dalamnya ada ketawadhuan yang tinggi dan 

penghambaan untuk-Nya. Di dalamnya juga ada 

penempelan anggota tubuh manusia yang paling mulia 

dan paling atas, yaitu wajahnya ke tanah yang diinjak 

dan dihinakan. Selanjutnya yang disebut sujud di sini 

adalah yang masuk dalam rangkaian shalat, bukan 

sujud secara terpisah karena hal itu tidak boleh, tidak 

ada dalil yang mensyariatkannya. Asal ibadah adalah 

larangan dan pengharaman kecuali yang memiliki 

sebab, yaitu sujud tilawah atau sujud syukur, dan 

syariat telah menjelaskannya. Selanjutnya Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan pahala yang 

diperoleh manusia apabila ia bersujud. Yaitu, ia akan 

memperoleh dua manfaat besar: Manfaat pertama: 

sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya, 

yaitu kedudukannya di sisi-Nya dan di dalam hati 

manusia. Demikian juga dalam amal shalihmu, Allah 

akan mengangkatmu satu derajat dengannya. Manfaat 

kedua: Allah akan menggugurkan dosamu dengannya. 

Manusia akan mendapatkan kesempurnaan dengan 

hilangnya sesuatu yang tidak disukainya dan 

mendapatkan apa yang disukainya. Pengangkatan 

derajat merupakan sesuatu yang dicintai manusia dan 

kesalahan-kesalahan adalah sesuatu yang dibenci 

manusia. Jika Allah mengangkatnya satu derajat dan 

menggugurkan satu kesalahan darinya, maka ia telah 

mencapai apa yang dicarinya dan selamat dari apa 

yang ditakutkannya. 
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 .فضل السجود وأنه من أسباب حمو اذلنوب .6

 املراجع:املصادر و

ِل، دار ابن كنوز رياض الصاحلني، أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل. بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلال
بريوت، الطبعة اجلوزي. نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اْلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجِب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، 

م. رشح رياض الصاحلني، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن للنرش، طبع اعم 1987 ـه 1407م، الطبعة الرابعة عرشة  1977 ـه 1397األوىل : 
 2007 - ـه 1428لطبعة: األوىل، بريوت، ا -ه. رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 1426

ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، 1422م. صحيح ابلخاري، حممد بن اسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل، 
حلجاج، أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن ا -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .1392بريوت، الطبعة: اثلانية،  -رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (3732) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام أهل األعذار اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .رأى زحاًما : أي: أناًسا قد اجتمعوا يف ماكن فزتامحوا فيه •

 .ُظلل عليه : ُجعل عليه شيئًا من الظل بثوب أو حنوه لفرط املشقة عليه من حرارة الشمس وكرثة العطش •

ِّ : اْلري • َن الربي  .لَيَْس مي

 .بيرُْخَصةي اهلل : تيسريه وتسهيله •

 :فوائد احلديث
 .م يف السفر، وجواز األخذ بيالرُّْخَصةي بالفطرجواز الصيا .1

ص  لكم يي ر خَّ ة اهلل اذلَّ يرُْخص    عليكم ب
Hendaknya kalian mengambil keringanan 

Allah yang telah diperbolehkan untuk 
kalian. 

 :احلديث .750
اكن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

ى  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
يف سفر. َفَرأ

زيَحاًما َورَُجاًل قد ُظلَِّل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: 
َفري  يَاُم يفي السَّ ِّ الصِّ َن الربي ويف لفظ  ،«صائم. قال: لَيَْس مي

َص لكم» ملسلم:  ي رَخَّ ي  «.َعلَيُْكْم بيرُْخَصةي اهلل اذلَّ

** 

750. Hadis: 

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu-ma, ia 

berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ada 

dalam suatu perjalanan lalu beliau melihat kerumunan 

orang dan seorang lelaki yang sedang dinaungi. Lantas 

beliau bertanya, "Kenapa ini?" Mereka menjawab, 

"Orang ini berpuasa." Beliau bersabda, "Tidak 

termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan." 

Dalam lafal Muslim disebutkan, "Hendaknya kalian 

mengambil keringanan Allah yang telah diperbolehkan 

untuk kalian". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صىل اهلل عليه -أن انلِب  -ريض اهلل عنه-خُيرب جابر 
اكن يف سفره اعم الفتح يف رمضان فرأى  -وسلم

انلاس مزتامحني ورجال قد ُظلل عليه واكن 
ًعا، كما يف رواية ابن جرير، فسأهلم عن أمره.  ُمْضَطجي

صىل -قالوا: إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا احلد. فقال 
: إن الصيام يف السفر ليس من الرب، -اهلل عليه وسلم

ولكن عليكم بيرُْخَصةي اهلل اليت رخص لكم. فهو 
لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم، وهذا يف 
حال املشقة الشديدة، وجاءت نصوص أخرى ِبواز 

 .م يف السفرالصيا

** 

Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa Nabi 

Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukan 

perjalanan pada tahun penaklukan Makkah di bulan 

Ramadhan. Lalu beliau melihat orang-orang 

berkerumun dan seorang lelaki yang sedang dinaungi 

dalam keadaan berbaring, sebagaimana dalam riwayat 

Ibnu Jarir. Lantas beliau bertanya kepada mereka 

mengenai lelaki tersebut. Mereka menjawab, "Lelaki ini 

berpuasa dan menderita kehausan seperti ini." 

Manusia yang penyayang dan murah hati ini bersabda, 

"Sesungguhnya puasa dalam perjalanan bukan suatu 

kebajikan. Hendaknya kalian mengambil keringanan 

yang telah dibolehkan oleh Allah untuk kalian. Dia tidak 

menghendaki ibadah kepada-Nya dengan menyiksa 

diri kalian." Taisir Al-'Allam, hlm (327), Tanbih Al-

Afham, (3/434), Ta'sis Al-Ahkam, (3/244). 
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 .أن صوم املسافر مع املشقة ليس من الرب ولو اكن جيزئ ويسقط الواجب .2

 .يكره الصوم يف السفر إذا شق عليه، ما لم يصل به إَل حدِّ الَهلكة فيحرم .3

 .اليت خفف بها ىلع عباده -تعاَل-أن األفضل إتيان رَُخصي اهلل  .4

 .بأصحابه وسؤاهل عن أحواهلم - اهلل عليه وسلمصىل-اعتناء انلِب  .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
حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن 

 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 1426طبعة األوىل: اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، ال
 ـهصحيح 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 
   (4503) 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 عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تعدل : تماثل وتساوي •

 .حجة : تقوم مقامها يف اثلواب واألجر ال أنها تماثلها يف لك َشء •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة العمرة يف شهر رمضان .1

 .العمرة يف رمضان تساوي حجة يف اثلواب، ال يف إسقاط فرض احلج .2

 .ثواب األعمال يزيد بزيادة رشف األوقات، ومن ذلك األعمال يف رمضان .3

 .العمرة يف رمضان أفضل منها يف لك وقت؛ ألنه لم يرد مثل هذا الفضل يف وقت غري رمضان .4

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل  -الِل، دار ابن اجلوزيانلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهل

 بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اْلين وغريه، مؤسسة الرسالة
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد  -ه. 1422ار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، د انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
 .ه1392بريوت الطبعة: اثلانية،  –دار إحياء الرتاث العريب  -انلووي 

   (2753) الرقم املوحد:

 Umrah di bulan Ramadhan sebanding  أو حجة ميع -عمرة يف رمضان تعدل حجة 
dengan haji - atau haji bersamaku. 

 :احلديث .751
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

 «.مِعأو حجة  -عمرة يف رمضان تعدل حجة »

** 

751. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma- secara 

marfū', (Nabi bersabda), "Umrah pada bulan 

Ramadhan sebanding dengan haji - atau haji 

bersamaku". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

ل أجرها أجر حجة أداء عمرة يف شهر رمضان يماث
، -صىل اهلل عليه وسلم-تطوع أو حجة مع انلِب 

واملقصود يف الرشف واألجر، ال أن العمرة يف رمضان 
 .حيصل بها فريضة احلج

** 

Melaksanakan umrah di bulan Ramadhan memiliki 

pahala yang sebanding dengan haji taṭawwu' (sunnah) 

atau haji bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:

 .رواه أبو داود وابن ماجه والنساِئ وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يأِت : جيامع امرأته •

، اسم فاعل للمرأة اليت أصابها دم احليض •  .حائض : مجعها ُحيَّض 

 .جم(  25, 4بدينار : ادلينار: نقد ذهِب، وادلينار اإلساليم: زنته أربعة غرامات وربع من اذلهب ) •

 :فوائد احلديث
 .ض، وهو موافق للحكمة ملا فيه من األرضار ابلالغة اليت كشفها الطب احلديثحتريم  الرشع وطأ احلائ .1

 .كفارة مجاع احلائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار .2

 .الوطء املحرم هنا هو اإليالج، أما مبارشة احلائض يف غري الفرج فجائز .3

 .وجوب الكفارة يف جمامعة احلائض .4

 املراجع:املصادر و

ه. ُسبل السالم، للصنعاِن، دار احلديث. تسهيل اإلملام للشيخ صالح 1423ألسدي، مكة املكرمة، ، مكتبة ا5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام: الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، 1427، 1الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، ط

ْستاِن حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا ه. س1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1ط جي نن أيب داود، لسليمان بن األشعث السِّ
فيصل عيىس  -بريوت. سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. دار إحياء الكتب العربية  -

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة  -إلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط ابلايب احللِب. مسند ا
م. السنن الكربى للنساِئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شلِب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط  2001 - ـه 1421الرسالة الطبعة: األوىل، 

م. سنن ادلاريم، لدلاريم، اتلمييم حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراِن، دار املغين للنرش  2001 - ـه 1421ت الطبعة: األوىل، بريو –مؤسسة الرسالة 

يف اذلي يأِت  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انلِب 
امرأته ويه حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف 

 دينار
 

Dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi 
wa Sallam mengenai seseorang yang 

menggauli istrinya saat haid, ia berkata, 
"Dia harus bershadaqah dengan satu atau 

setengah dinar". 

 :احلديث .752
صىل -، عن انلِب -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 
يف اذلي يأِت امرأته ويه حائض  -اهلل عليه وسلم

 «.يتصدق بدينار أو نصف دينار»قال: 

** 

752. Hadis: 

Dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

mengenai seseorang yang menggauli istrinya saat 

haid, ia berkata, "Dia harus bersedekah dengan satu 

atau setengah dinar". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني الرسول 
كفارة من جامع امرأته ويه حائض، ويه اتلصدق 
بدينار أو نصف دينار، ويعلم من احلديث حرمة 
جمامعة احلائض وذلك ألنه رتب عليه كفارة، وهو 

 .ديلل أيضاً ىلع وجوب اتلصدق ألنه يف مقابلة ذنب

** 

Dalam hadits ini Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa 

Sallam menjelaskan kaffarat (tebusan) lelaki yang 

menggauli istrinya saat haid, yaitu bersedekah satu 

atau setengah dinar. Dari hadits ini diketahui 

keharaman menyetubuhi wanita haid karena hal itu 

menyebabkan keharusan kaffarat. Ini juga merupakan 

dalil kewajiban bersedekah guna menghapus dosa. 
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مية م. فتاوى اللجنة ادلائمة، املجموعة األوىل، املؤلف: اللجنة ادلائمة للبحوث العل 2000 - ـه 1412واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
 .واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش

   (10012) الرقم املوحد:
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 .األول: رواه مسلم. اثلاِن: متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-أبو أيوب األنصاري  اتلخريج:
نَس بن مالك 

َ
  -ريض اهلل عنه-أ

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .َغْدَوة  : يه اْلروج يف الغدو ما بني صالة الصبح إَل الزوال •

 .َروَْحة  : يه اْلروج يف الرواح ما بني الزوال إَل غروب الشمس •

ل ع ْت  ا ط  رْيٌ ميمَّ ٌة: خ  وْح  ْو ر 
 
بييلي اهلل، أ ٌة يفي س  ْدو  غ 

ب ت ر  ْمُس و غ  ل ْيهي الشَّ   ع 
Berangkat di waktu pagi atau sore hari 

(untuk berjihad) di jalan Allah lebih baik 
daripada tempat terbit dan terbenamnya 

matahari. 

 :احلديث .753
يُوب األنَصاريّي 

َ
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيُب أ

َغْدَوة  يفي َسبييلي »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ْمُس  ا َطلََعْت َعلَيْهي الشَّ مَّ : َخرْي  مي ْو َروَْحة 

َ
اهلل، أ

قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن أنس «.  َرَبْت وَغَ 
ْو »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

َ
َغْدَوة  يفي َسبييلي اهلل، أ

يَها ْنيَا َوَما في ْن ادلُّ : َخرْي  مي  «.َروَْحة 

** 

753. Hadis: 

Dari Abu Ayyūb Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- secara 

marfū', "Berangkat di waktu pagi hari atau sore (untuk 

berjihad) di jalan Allah lebih baik daripada tempat terbit 

dan terbenamnya matahari (dunia dan seisinya)." Dari 

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Berangkat di 

waktu pagi hari atau di sore (untuk berjihad) di jalan 

Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذان احلديثان يظهران فضل اجلهاد يف سبيل اهلل، 
ولو اكن يسرًيا بقدر الغدوة أو الروحة، فكيف 

لألعداء ومقارعة هلم؟، بالكثري اذلي فيه مصابرة 
وهذا هو األصل يف املراد بسبيل اهلل: أنه اجلهاد بايلد 
يع نوع  للكفار.  وينبيغ أن يعلم أن طلب العلم الرشَّ
عظيم من اجلهاد يف سبيل اهلل، وأن االنتصار للحق، 
ودحض حجج الزنادقة وامللحدين والغربيني 

ء املبرشين اذلين حياربون اإلسالم، ويريدون القضا
عليه، هو من أعظم اجلهاد يف سبيل اهلل. فالقصد من 
اجلهاد، إظهار اإلسالم ونرصه، فَكبُت هؤالء، من 
اجلهاد الكبري العظيم، امهلل وفق املسلمني نلرص 

 .دينهم، وإعالء لكمتك، إنك قريب جميب

** 

Kedua hadis ini menjelaskan keutamaan jihad di jalan 

Allah meskipun ringan sekadar berangkat di waktu pagi 

atau sore hari. Bagaimana dengan hal yang besar 

berupa keberanian melawan musuh dan berperang 

dengan mereka. Inilah maksud pokok dari (berjihad) di 

jalan Allah, yaitu berjihad dengan tangan (kekuatan) 

melawan orang-orang kafir. Perlu diketahui bahwa 

menuntut ilmu agama pun merupakan bagian yang 

agung dari jihad di jalan Allah. Sesungguhnya 

membela kebenaran dan mematahkan argumentasi 

kelompok zindiq, ateis, para missionaris barat yang 

memerangi Islam dan hendak menghancurkannya, 

merupakan jihad yang paling agung di jalan Allah. 

Tujuan jihad adalah menegakkan Islam dan 

menolongnya. Dengan demikian, membendung 

mereka termasuk jihad yang besar dan agung. Ya 

Allah, berilah kaum Muslimin taufik untuk menolong 

agama mereka dan meninggikan kalimat-Mu. 

Sesungguhnya Engkau Maha Dekat lagi Maha 

Mengabulkan permohonan. 
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 :فوائد احلديث
س أو أن تلك الغدوة أو الروحة اليت خيرجها العبد يف سبيل اهلل بأن يكون خملصاً هلل، وعمله موافقاً ملا رشع اهلل خري مما طلعت عليه الشم .1

ال  غربت، وهذا تفضيل تللك الغدوة أو الروحة ىلع مجيع متاع ادلنيا، من أموال وقصور ومزارع وغري ذلك من متاع ادلنيا ونسائها، فسبحان من
 .!حُيرص فضله وال يعلم مداه إال هو

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
مد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حم1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

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

 -صىل اهلل عليه وسلم-ه. عمدة األحاكم من الكم خري األنام 1381عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
ديم: عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتق

 .ه1408الطبعة: اثلانية 
   (2973) الرقم املوحد:
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -هماريض اهلل عن-َعبُْد اهللي بُن أيب أوىف  اتلخريج:

 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اجلََراُد : َطائير  صغري خلقته عجيبة، فيه صفات من حيوانات خمتلفة •

 :فوائد احلديث
ْكلي اجْلََرادي  .1

َ
لِّ أ  .حي

ي َسبٍَب َصاَر َمْوتُه، ألن انلِب  .2
َ
 بيأ

لَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-اجلراد َحاَلل  حي
ُ
مك، وأما قال: "أ ا امليتتان، فاجلراُد والسَّ ت نَلَا َميتتان وَدَمان فأمَّ

 ."ادلمان، فالكبد و الطحال

 املراجع:املصادر و

خالصة الالكم، فيصل  -صحيح مسلم، ط دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.  -ه. 1422صحيح ابلخاري، دار طوق انلجاة، ط  -
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، ط. دار  -فهام البن باز، ط مؤسسة اجلريِّس حتقيق سعيد القحطاِن.  اإل -ه. 1412آل مبارك ط. اثلانية 

 .ه1427تأسيس األحاكم للنجيم، ط دار املنهاج،  -ه. 1426امليمان، 
   (2999) الرقم املوحد:

ع  ر ُسولي اهلل  ْون ا م  ز   -ليه وسلمصىل اهلل ع-غ 
ُكُل اْلْ ر اد  

ْ
و اٍت، ن أ ز  ْبع  غ    س 

Kami berperang bersama Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebanyak tujuh 

kali, kami selalu makan belalang 

 :احلديث .754
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن َعبْد اهللي بن أيب أوىف 

َسبَْع  -صىل اهلل عليه وسلم-َغَزْونَا َمَع رَُسولي اهلل »
ُكُل اجْلََرادَ 

ْ
 .«َغَزَواٍت، نَأ

** 

754. Hadis: 

Dari Abdullah bin Abi Aufa -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia 

berkata, “Kami berperang bersama Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebanyak tujuh kali, kami 

selalu makan belalang." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

 -أنَّ اهلل سبحانه وتعاَل َرَزَق أْصَحاَب رَُسولي اهللي 
ُهم بياجْلََراد  -صىل اهلل عليه وسلم  يَسبْع َغَزَوات َيُمدَّ ب

هم بالعنرْب اذلي  لعدم وجود الُقوتي عندهم كما أمدَّ
 .خَرَج من ابَلْحري فأكلوا منه يف غزوة أخرى

** 

Allah –Subḥānahu wa Ta'ālā- memberi rezeki kepada 

sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berupa 

belalang pada tujuh kali peperangan karena mereka 

tidak memiliki persediaan logistik, sebagaimana Allah 

telah memberi mereka makanan sejenis ikan paus 

yang keluar dari lautan, maka merekapun 

memakannya pada peperangan yang lainnya. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < زاكة الفطر اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فَرض : أوجب إجيابًا مؤكًدا •

طر : الصدقة اليت جتب بالفطر من رمضان •  .َصَدقَة الفي

ق ة   -عليه وسلمصىل اهلل -ف ر ض  رسول اهلل  د  ص 
ىلع اذلَّكر واألنىث  -أو قال رمضان-الفيطر 

 واحُلرِّ واململوك
 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mewajibkan zakat fitrah - atau beliau 

bersabda ramadhan - kepada laki-laki dan 
perempuan, merdeka dan hamba sahaya, 

berupa satu sha' kurma atau satu sha' 
gandum. Abdullah bin Umar berkata, 
"Selanjutnya orang-orang mengganti 

dengan setengah sha' gandum kepada anak 
kecil dan orang dewasa". 

 :احلديث .755
َفَرَض »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

أو -َصَدقََة الفطر  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
كر واألنىث واحلُرِّ واململوك:  -رمضانقال  ىلع اذلَّ

صااع من تمر، أو صااع من شعري، قال: َفَعَدل انلاس 
، ىلع الصغري والكبري ْن بُرٍّ ويف «.  به نيْصَف َصاٍع مي

 «أن تُؤدَّى قبل خروج انلاس إَل الصالة» لفظ: 

** 

755. Hadis: 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara 

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

mewajibkan zakat fitrah - atau beliau bersabda 

ramadhan - kepada laki-laki dan perempuan, merdeka 

dan hamba sahaya, berupa satu sha' kurma atau satu 

sha' gandum. Abdullah bin Umar berkata, "Selanjutnya 

orang-orang mengganti dengan setengah sha' gandum 

kepada anak kecil dan orang dewasa." Dalam satu 

redaksi disebutkan, "Hendaknya zakat ini ditunaikan 

sebelum orang-orang keluar menuju shalat". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

صدقة الفطر  -صىل اهلل عليه وسلم-نلِب أوجب ا
ىلع مجيع املسلمني: اذلين يملكون زيادة عن قوتهم 
يف ذلك ايلوم بمقدار الصاع، كبريهم، وصغريهم، 
ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، أن خيرجوا صااع من 
تمر، أو صااع من شعري. يلكون ديلاًل ىلع ابلذل 

زاكة الفطر  واملواساة يف حق أغنياء املسلمني، ففرض
وجعل هذا الفرض متجهاً ىلع رئيس األرسة واكفل 
العائلة يقوم به عمن حتت يده من النساء واألطفال 

 .واملمايلك

** 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

mewajibkan zakat fitrah kepada semua kaum muslimin 

yang punya kelebihan makanan pokok pada hari itu 

seukuran satu sha'; orang-orang dewasa dan anak-

anak kecil, laki-laki dan perempuan, merdeka dan 

hamba sahaya. Hendaknya mereka mengeluarkan 

satu sha' kurma atau satu sha' gandum, agar hal itu 

menjadi tanda pengorbanan dan tenggang rasa dari 

pihak kaum muslimin yang kaya. Selanjutnya beliau 

mewajibkan zakat fitrah dan menjadikan kewajiban itu 

diarahkan kepada kepala keluarga dan penanggung 

jawab rumah tangga yang mengurusi orang-orang 

yang berada di bawah naungan (tanggung jawab)nya 

dari kalangan wanita dan anak-anak serta hamba 

sahaya. 
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ْلء َكيفَّ الرُجل املتوسط، ويعادل تقريبا  •  .لكغ 3صااًع : الصاع مكيال: يبلغ وزنه أربعة أمداد.واملد: مي

 .عيد ويه ركعتان بعد طلوع الشمس مع خطبةتُؤدَّى : أي: تُعطى قبل خروج انلاس إَل صالة ال •

 :فوائد احلديث
 .وجوب إخراج زاكة الفطر عن اذلكر واألنىث واحلر واململوك .1

 .ال جتب زاكة الفطر عن اجلنني، بل تستحب .2

 .بيان جنس ما خيرج يف زاكة الفطر .3

 .لكغ 3أن مقدارها: صاع، ويعادل  .4

 .وجوب إخراجها قبل صالة العيد، واألفضل أن تكون يف صباح العيد .5

 .حكمة الترشيع اإلساليم .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 عمدة1426
ملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف: إسماعيل ه. اإل1426اإلحاكم، 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: 
قيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث ه. صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حت1422طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت -العريب 
   (4520) الرقم املوحد:
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ر م ومال وارثيه ما أخَّ   فإن ماهل  ما قدَّ
Sesungguhnya hartanya ialah yang telah 

dia gunakan dan harta ahli warisnya ialah 
yang dia tinggalkan. 

 :احلديث .756
قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

أيُّكم ماُل وارثيه أَحبُّ إيله »: -صىل اهلل عليه وسلم-
قالوا: يا رسول اهلل، ما منَّا أحد إال َماهُل « من ماهَل؟

م، وماُل وارثيه ما »أَحبُّ إيله. قال:  فإن ماهَل ما قدَّ
ر  «.أخَّ

** 

756. Hadis: 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bertanya 

"Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta 

untuk ahli warisnya daripada hartanya sendiri?" Para 

sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang 

pun dari kami melainkan dia lebih mencintai hartanya 

sendiri." Beliau bersabda, "Sesungguhnya hartanya 

ialah yang telah dia gunakan dan harta ahli warisnya 

ialah yang dia tinggalkan". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

أصحابه قائال:  -صىل اهلل عليه وسلم-يسأل انلِب 
أحب إيله من ماهل" يعين: أي واحد  "أيكم مال وارثه

منكم حيب أن يكون مال وارثه اذلي يتملكه من 
بعده أكرث مما حيب ماهل اذلي يملكه يف حياته   قالوا: 
"ما منا أحد إال ماهل أحب إيله" أي : ليس هناك 
إنسان إال وجيد نفسه حيب ماهل اذلي بيده وهل 

ن ما اتلرصف املطلق به أكرث مما حيب مال غريه؛ أل
يملكه هو الوسيلة إَل حتقيق رَغبَاتيه، وَتَطلَُعاتيه.  قال: 
"فإن َماهَل ما قدم " أي : أن املال اذلي يرصفه املرء يف 
حياته ىلع نفسه، وصالح أعماهل من حج، ووقف، 
وبناء مدرسة، وعمارة مسجد، ومستشىف، أو ينفقه 
ىلع نفسه وعياهل، هو ماهل احلقيِق؛ اذلي جيده أمامه 
ره يف حال حياته وَيبَْخل عن  يوم القيامة. وأما ما يَّدخي

، فهو مال وراثه، ليس -تعاَل-اإلنفاق يف سبيل اهلل 
هل فيه َشء. ويف معىن حديث ابلاب: ما رواه مسلم 

قال : أتيت  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن الشخري 
وهو يقرأ: أهلاكم  -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

)يقول ابن آدم: ماِل، ماِل، قال: وهل اتلاكثر، قال: 
لك، يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو 
لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت( وليس معىن 
هذا: أن اإلنسان ينفق ماهَل لكه يف سبيل اهلل ويبىق 
هو وأهله َيتََكَفُفَوَن انلاس، بل املقصود من احلديث: 

لورثة من بعده أن اإلنسان كما أنه يسَع يلدخر ل

** 

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bertanya kepada para sahabatnya, seraya bersabda, 

"Siapakah diantara kalian yang lebih mencintai harta 

untuk ahli warisnya daripada hartanya sendiri?" yakni, 

siapakah diantara kalian yang menyukai harta ahli 

waris yang akan memilikinya setelah wafatnya melebihi 

kecintaannya kepada harta yang dimilikinya ketika 

hidupnya? Sahabat menjawab, "tidak ada seorang pun 

dari kami melainkan dia lebih mencintai hartanya 

sendiri." artinya semua dari kita lebih cinta kepada 

hartanya yang ada di tangan, dimana ia bebas 

menggunakannya daripada harta orang lain. Beliau 

bersabda, "Sesungguhnya hartanya ialah yang telah 

dia gunakan" yakni harta yang dia gunakan dalam 

hidupnya untuk dirinya sendiri dan amal shalihnya 

berupa haji, waqaf, bangun sekolah, memakmurkan 

masjid, rumah sakit atau dia infakkan untuk diri dan 

keluarga itulah harta aslinya yang akan dia dapati di 

akhirat. Adapun yang dia simpan semasa hidupnya dan 

dia tahan untuk disalurkan di jalan Allah Ta'ala maka itu 

adalah harta ahli warisnya tak ada bagian untuknya. 

Dalam hadits yang semakna dengan bab ini, 

diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Asy-Syakhir 

Radhiyallahu 'Anhu berkata, aku menemui Nabi 

Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang sedang membaca 

surat At-Takatsur, beliau bersabda, Anak Adam 

berkata, hartaku, hartaku. Beliau bersabda, apa yang 

kau punya wahai anak Adam kecuali apa yang kau 

makan hingga habis, atau engkau pakai lalu usang 

atau engkau sedekahkan lalu tersampaikan" Bukan 

berarti lalu kita infakkan semua harta di jalan Allah lalu 

diri dan keluarga meminta-minta kepada orang. Akan 

tetapi maksud hadits adalah sebagaimana orang 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ه يف األكل واللبسفإن ماهل ما قدم : ما تصدق به أو أنفق •

 :فوائد احلديث
 .حرص اإلسالم ىلع تصحيح املفاهيم واملبادئ السائدة .1

 .احلث ىلع بذل ما يمكن تقديمه من املال يف وجوه اْلري يلنتفع به اآلخرة .2

 .لك ما تركه الُمَورِّث فإنه يصري ملاكً للوارث بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته بمقدار اثلالث فأقل .3

َرت ىلع ُحبِّ املالفيه اإلشارة إَل أن انلفوس  .4  .ُجبيلَت وفُطي

 .تقريب األحاكم الرشعية عن طريق السؤال؛ تلكون أدىع للقبول .5

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430كنوز رياض الصاحلني ، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 
ه، الطبعة  1397ه.   نزهة املتقني، تأيلف: مجع  من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 1418ة األوىلالطبع -اهلالِل، دار ابن اجلوزي

 ـهصحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  1407الرابعة عرشة 
 ـه. ديلل الفاحلني لطرق  1428احلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق:  د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، ه. رياض الص1422

 .ه1425الطبعة الرابعة -بريوت-دار املعرفة-رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافِع، حتقيق خليل مأمون شيحا
   (3653) الرقم املوحد:

كذلك عليه بالسِع يف االدخار آلخرته، بما فضل ىلع 
نفقته ونفقة من يمونه من زوجة وأوالد ووادلين؛ ألن 
هذا من انلفقة الواجبة اليت ال بد منها وإال اكن آثًما، 
ويدل ذللك ما رواه أبو أمامة ريض اهلل عنه ، قال: قال 

ن  : "يا ابن-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
آدم إنك أ

 ."َتبُْذَل الَفَضل خري  لك، وأن تمسكه رش لك

berusaha menyimpan untuk ahli warisnya begitu pula 

hendaknya ia menyimpan untuk akhiratnya dari 

kelebihan nafkah atas diri dan keluarganya seperti 

anak istri dan kedua orang tua karena ini merupakan 

nafkah yang wajib tidak boleh tidak, kalau tidak dia 

berdosa. Sebagai dalilnya adalah apa yang 

diriwayatkan oleh Abu Umamah Radhiyallahu 'Anhu 

berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 

bersabda, wahai anak Adam, engkau infakkan dari 

kelebihan kebutuhanmu lebih baik daripada engkau 

tahan menjadi keburukan bagimu." (HR. Muslim 2/718) 

nomer (1036) 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العبادات < احلج والعمرة < اهلدي والكفاراتالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  اتلخريج:
 .عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

صىل اهلل عليه -فتلت قالئد هدي رسول اهلل 
ثم بعث  -أو قَلتها-ثم أشعرتها وقَلها  -وسلم

بها إَل اْليت، وأقام باملدينة، فما حرم عليه 
 ِشء اكن هل حاًل 

 

Aku memintal kalung-kalung hadyu (hewan 
qurban) Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- lalu aku mengumumkan hewan-

hewan itu dan beliau memasang kalungnya 
-atau aku memasang kalungnya- setelah itu 
beliau mengirimkannya ke Baitullah, dan 

beliau sendiri tetap diam di Madinah. 
Beliau tidak mengharamkan sesuatu yang 

sebelumnya halal baginya. 

 :احلديث .757
َفتَلُْت َقاَلئيَد َهْديي »قالت:  -ريض اهلل عنها-اعئشة 

ْشَعْرتُها -صىل اهلل عليه وسلم-رسولي اهلل 
َ
، ثم أ

َها  َ تُها-َوقَدلَّ ْ ، ثم بعث بها إَل ابليت، وأقام -أو قَدَلّ
الًّ   «.باملدينة، فما َحُرَم عليه َشء  اكن هل حي

** 

757. Hadis: 

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- berkata, "Aku memintal 

kalung-kalung hadyu (hewan qurban) Rasulullah -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu aku mengumumkan 

hewan-hewan itu dan beliau memasang kalungnya -

atau aku memasang kalungnya- setelah itu beliau 

mengirimkannya ke Baitullah, dan beliau sendiri tetap 

diam di Madinah. Beliau tidak mengharamkan sesuatu 

yang sebelumnya halal baginya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

يعظم ابليت العتيق  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انلِب 
ث إيله ويقدسه، فاكن إذا لم يصل إيله بنفسه بع

اهلدي؛ تعظيما هل، وتوسعة ىلع جريانه، واكن إذا بعث 
اهلدي أشعرها وقدلها؛ يلعلم انلاس أنها هدي إَل 
ابليت احلرام؛ فيحرتموها، وال يتعرضوا هلا بسوء، 

: -تأكيدا للخرب- -ريض اهلل عنها-فذكرت اعئشة 
وهو -أنها اكنت تفتل قالئدها. واكن إذا بعث بها 

ال جيتنب األشياء اليت جيتنبها  -مقيم يف املدينة
املحرم من النساء، والطيب، ولبس املخيط وحنو 

 .ذلك، بل يبىق حمال نلفسه لك َشء اكن حالال هل

** 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selalu 

mengagungkan dan mensucikan rumah tua (Baitullah). 

Jika beliau sendiri tidak bisa pergi ke sana, maka beliau 

mengirimkan hadyu (hewan qurban) untuk 

menghormatinya dan memberi kelapangan kepada 

para tetangganya. Apabila beliau mengirimkan hadyu 

(hewan qurban), beliau mengumumkannya dan 

memberinya kalung agar orang-orang mengetahui 

bahwa hewan itu adalah hewan qurban untuk dibawa 

ke Baitulllah sehingga mereka pun menghormatinya 

dan tidak menjadikannya sasaran keburukan 

(menciderainya/membuatnya cacat). Aisyah -

raḍiyallāhu 'anhā- menuturkan sebagai penegas hadis 

tersebut bahwa dia memintal kalung-kalung untuk 

hadyu (hewan qurban) itu. Jika beliau mengirimkan 

hewan-hewan qurban itu -sedang beliau sendiri 

menetap di Madinah- beliau tidak menjauhi apa-apa 

yang dijauhi oleh orang yang sedang ihram, seperti 

istri, wewangian, pakaian yang dijahit dan sebagainya. 

Namun beliau tetap menghalalkan segala sesuatu 

yang memang halal sebelumnya. 
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 :معاين املفردات
 .َفتَلُت : لويت •

عال، وخيوط قاَلئيد : مجع قالدة، ويه: ما حياط به العنق، واملراد هنا: قالئد اهلدي، وتوضع ىلع خالف العادة، واكنوا جيعلونها من القيرب، وانلِّ  •
 .حرتمالصوف؛ يلعلم أنها هدي فت

ْشَعْرُتَها : اإلشعار لغة: اإلعالم، واملراد وضع عالمة ىلع ما يهدى إَل ابليت من بهيمة األنعام، فتعلم، وذلك بإزالة شعر أحد جا •
َ
نِب سنام ابلدنة أ

 .أو ابلقرة، وكشطه حىت يسيل منه ادلم؛ يلَعلَم انلاس أنها مهداة إَل ابليت؛ فال يتعرضوا هلا

 .بعث بها : أرسل بها •

 .إَل ابليت : الكعبة •

ء  : أي من حمظورات اإلحرام •  .َحُرَم َعلَيْهي ََشْ

 :فوائد احلديث
 .استحباب إشعار اهلدي وتقليده، بالقرب، وانلعال، وحلاء الشجر، مما هو خالف اعدة انلاس؛ يلعرفوه فيحرتموه .1

إَل ابليت صدقة ىلع مساكني احلرم، وتعظيم استحباب بعث اهلدي إَل ابليت احلرام من ابلالد ابلعيدة ولو لم يصحبها املهدي؛ ألن اإلهداء  .2
 .للبيت، وتقرب إَل اهلل تعاَل بإراقة ادلماء يف طاعته

 .املهدي ال يكون حمرما ببعث اهلدي؛ ألن اإلحرام هو نية النسك .3

 .َشء املهدي ال حيرم عليه أيضا ما حيرم ىلع املحرم من حمظورات اإلحرام، وال يصري بتقليد اهلدي حمرما، وال جيب عليه .4

 .جواز استخدام الرجل زوجته بما ترضاه، أو جتري به العادة .5

رب األفضل بعثها مقدلة، من أمكنتها، ال تقليدها عند اإلحرام؛ تلكون حمرتمة ىلع من تمر به يف طريقها؛ ويلحصل اتلنافس يف أنواع هذه الق .6
 .املتعدي نفعها

 .جواز فعل ما يؤلم احليوان للمصلحة .7

املصلحة املحضة أو املصلحة الراجحة ىلع املفسدة، فإن إشعار اإلبل وابلقر املهداة فيه إيالم هلا، ولكن مصلحة  جاء اإلسالم بتحقيق .8
للغنم إشعارها؛ تلعظيمها، وإظهار طاعة اهلل يف إهدائها، راجح ىلع هذه املفسدة اليسرية اليت ال تصل دلرجة اتلعذيب؛ ذللك ال يرشع اإلشعار 

 .ألنها ال تتحمل

 .اتلوكيل يف سوقها إَل احلرم، وذحبها وتفريقها جواز .9

 .-تعاَل-وتعظيمه لشعائر اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-كمال كرم انلِب  .10

 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 1426عارشة القاهرة، الطبعة: ال

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: 1408ط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية األرناؤو

بن ه. صحيح مسلم، مسلم 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: 

   (3132) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

فضلنا ىلع انلاس بثالث: جعلت صفوفنا 
كصفوف املالئكة، وجعلت نلا األرض لكها 

تها نلا طهورا، إذا لم جند مسجدا، وجعلت ترب
 املاء

 

Kita diberi keutamaan dibandingkan 
seluruh manusia dengan tiga hal: barisan-

barisan kita dijadikan seperti barisan-
barisan para malaikat, bumi seluruhnya 

dijadikan masjid untuk kita, dan tanahnya 
dijadikan alat bersuci bagi kita, jika tidak 
menemukan air. Dan beliau menyebutkan 

perangai lainnya. 

 :احلديث .758
لْنَا ىلع »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن حذيفة  فُضِّ

لَت ُصُفوفَنا كصُفوف املالئيكة،  انلاس بيَثالث: ُجعي
وُجعلت نلَا األرض لُكُّها مسجدا، وُجعلت تُْرَبتَُها نلا 

د املاء.  خرىَطُهورا، إذا لم جَني
ُ
ْصلَة أ  «.وَذكر خي

** 

758. Hadis: 

Dari Hużaifah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū`: "Kita 

diberi keutamaan dibandingkan seluruh manusia 

dengan tiga hal: barisan-barisan kita dijadikan seperti 

barisan-barisan para malaikat, bumi seluruhnya 

dijadikan masjid untuk kita, dan tanahnya dijadikan alat 

untuk bersuci bagi kita, jika kita tidak menemukan air. 

Dan beliau menyebutkan perangai lainnya". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

هذا احلديث بليان رشف هذه األمة وتفضيلها ىلع 
عليه الصالة -ات، وقوهل بايق األمم ببعض املمزي

لْنَا ىلع انلاس بيثاَلث" أي: أن اهلل  -والسالم : "فُضِّ
صال،  لَنا ىلع مجيع األمم السابقة بثالث خي تعاَل فَضَّ
وليس فيه احْنيصار خصوصيات هذه األمة يف 
اثلالث; ألنه عليه الصالة والسالم اكن تزنل عليه 

ته شيئا فشيئا، فُيْخربي عن لك  مَّ
ُ
ما نََزل خصائص أ

لَت ُصُفوفَنا  عليه عند إنزاهل مما يناسبه. "ُجعي
كصُفوف املالئيكة" ويه: أن وُقوَفنَا يف الصالة، كما 
ون الُمقدم،  تَقيف املالئكة عند ربِّها، وهو أنهم يُتيمُّ
فَّ كما ورد  ون الصَّ ثم اذلي يَلييه من الصفوف ثم يَُرصُّ

 تصفون اتلرصيح بذلك يف سنن أيب داود وغريها )أال
كما تَُصف املالئكة عنَد ربِّها؟( فقلنا: يا رسول اهلل، 
وكيف تَُصفُّ املالئكة عند ربِّها؟ قاَل: )يتمون 
(. وهذا  الصفوف األوىل، ويرتاصون يف الَصفِّ
ُفون يف الصالة  خبالف األمم السابقة، فإنهم اكنوا يَقي
كيف ما اتَفق. "وُجعلت نَلا األرض لُكُّها مسجدا، 

ت تُْرَبتَُها نلا َطُهورا أي: أنَّ اهلل تعاَل جعل وُجعل
األرض لكها مواضع صاحلة للصالة، فيصيلِّ يف أي 
ماكن تُدركه الصالة فيه، فال خيتص به موضع  دون 

** 

Hadis ini untuk menjelaskan kemuliaan umat ini dan 

pengutamaannya terhadap umat-umat lainnya dengan 

beberapa keistimewaan. Sabda beliau 'alaihi aṣṣalātu 

wassalām-, "Kita diberi keutamaan atas seluruh 

manusia dengan tiga hal" yakni, sesungguhnya Allah -

Ta'ālā- telah mengutamakan kita atas semua umat 

yang lalu dengan tiga hal. Hanya saja ini bukan 

pembatasan pengkhususan umat ini dalam tiga hal 

tersebut. Sebab, sesungguhnya Nabi -'alaihi aṣṣalātu 

wassalām- diturunkan kepadanya berbagai 

kekhususan umatnya sedikit demi sedikit. Selanjutnya 

beliau memberitahukan segala kekhususan yang 

diturunkan kepada beliau sesuai kondisinya. "Barisan-

barisan kita dijadikan seperti barisan-barisan para 

malaikat", yaitu, bahwa berdirinya kita ketika salat 

sebagaimana berdirinya para malaikat di hadapan 

Rabbnya. Maksudnya para malaikat menyempurnakan 

barisan terdepan lalu barisan-barisan setelahnya, 

kemudian mereka merapatkan barisan, sebagaimana 

penjelasan mengenai hal itu dikemukakan dalam 

Sunan Abi Dawud dan lainnya: "(Tidakkah kalian 

berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di 

hadapan Rabbnya?)." Lantas kami bertanya, "Wahai 

Rasulullah, bagaimana (cara) para malaikat berbaris di 

hadapan Rabbnya?" Beliau bersabda, "Mereka 

menyempurnakan barisan-barisan pertama dan saling 

merapatkan dalam barisan." Ini berbeda dengan umat-

umat sebelumnya, karena sesungguhnya mereka itu 

berdiri dalam salat sesuai keinginan. "Bumi seluruhnya 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < اتليمم اتلصنيف:

 .رواه مسلم راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .تُْرَبتَُها : تُراب األرض •

غريه ختفيفا عليهم وتيسريا هلم، خبالف األمم 
السابقة، فإنهم ال يصلون إال يف الكنائس وابلييَع؛ وذلا 

هذا احلديث عند أمحد: )واكن جاء يف بعض روايات 
َمْن قبيل إنَّما يُصلون يف كنائسهم(  ويف رواية أخرى: 
َْرابه(.  )ولم يَكن أَحد  من األنبياء يصيلِّ حىت يبلغ حمي
ارع  لكن ُخصَّ من عموم هذا احلديث ما َنىَه الشَّ
عن الصالة فيه، اكحلمام واملقربة وأعطان األبل 

ْرَبتَُها نلا َطُهورا" يعين واملواضع انلجسة.   "وُجعلت تُ 
أن االنتقال إَل اتليمم مرشوط بعدم وجود املاء، وقد 
َدلَّ ىلع ذلك أيضا القرآن، قال تعاَل: )فلم جتدوا ماء 

[ وهذا حمل  43فتيمموا صعيدا طيبا( ] النساء : 
إمجاع من العلماء، ويلحق بفاقد املاء، من تََضر 

خرى"
ُ
ْصلَة أ ما تقدم َخْصلَتان؛  باستعماهل.  "وَذكر خي

ألن ما ُذكير عن األرض من َكونها مسجًدا وطهوًرا 
َخْصلَة واحدة وأما اثلاثلة َفَمْحُذوفة ُهنا، وجاء 
ْكُرها يف رواية النساِئ من طريق أيب مالك الراوي  ذي
وتييُت هؤالء اآليات آخر سورة 

ُ
ُهنا يف مسلم قال: )وأ

، ابلقرة من َكزْن حتت الَعْرش لم ُيْعَط  منه أَحد  َقبيْلي
ي(  .وال ُيْعَطى منه أَحد  َبْعدي

dijadikan masjid untuk kita, dan tanahnya dijadikan alat 

bersuci untuk kita." Yakni, bahwa Allah -Ta'ālā- 

menjadikan bumi seluruhnya lokasi-lokasi yang layak 

untuk salat sehingga (seseorang) dapat melaksanakan 

salat di mana saja ketika datang waktu salat. Dengan 

demikian tidak dikhususkan satu tempat tanpa tempat 

lainnya, sebagai bentuk keringanan atas mereka dan 

kemudahan bagi mereka. Ini berbeda dengan umat-

umat sebelumnya, karena mereka itu hanya 

melaksanakan alat di gereja-gereja dan biara-biara. 

Oleh sebab itu, dalam beberapa riwayat hadis ini 

menurut Ahmad disebutkan: "Adapun orang-orang 

sebelumku, sesungguhnya mereka itu melaksanakan 

salat di gereja-gerejanya." Dalam riwayat lain 

disebutkan: "Tidak ada seorang Nabi pun yang salat 

melainkan setelah dia sampai ke mihrabnya." Hanya 

saja dari keumuman hadis ini ada pengkhususan 

tempat yang dilarang oleh Allah untuk salat di 

dalamnya, seperti kamar mandi, kuburan, kandang 

unta, dan tempat-tempat najis. "Dan tanah dijadikan 

sebagai alat bersuci untuk kami." Yakni, tindakan 

berpindah kepada tayammum disyaratkan karena 

ketiadaan air. Hal itu juga sebagaimana disebutkan 

dalam Alqur'an. Allah -Ta'ālā- berfirman: "sedangkan 

kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu 

dengan debu yang baik." (An-Nisā': 43). Ini merupakan 

permasalahan yang menjadi kesepakatan para ulama. 

Termasuk dalam hukum orang yang tidak 

mendapatkan air adalah orang yang menderita kalau 

menggunakan air. "Dan beliau menyebutkan 

keutamaan lainnya." Apa yang telah dikemukakan itu 

terdiri dari dua keutamaan. Sebab, penyebutan bumi 

sebagai masjid dan bersuci adalah satu keutamaan. 

Sedangkan keutamaan ketiga dihilangkan di sini, dan 

penyebutannya ada dalam riwayat an-Nasā'i dari jalur 

Abu Malik yang menjadi periwayat di sini dalam Sahih 

Muslim, Ia berkata, "Dan aku diberi ayat-ayat tersebut, 

yaitu akhir surat Al-Baqarah dari harta simpanan 'Arsy 

yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun 

sebelumku dan tidak pernah diberikan kepada siapa 

pun setelahku." 
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ر لغريه • هور بذاته، املطهِّ  .َطُهورا : هو الطَّ

 :فوائد احلديث
يل نَبييِّنا  .1  .ىلع سائر األنبياء، وخصائُصه كثرية، صنِّفت فيها الكتب، ولعلَّ أوسعها "اْلصائص الكربى" للسيويط -عليه وسلمصىل اهلل -َتْفضي

َممي السابقة .2
ُ
َمم، حيث إن اهلل تعاَل َخصها خبصائص لم تكن يف األ

ُ
ة َخري األ مَّ

ُ
 .فيه أن هذه األ

َفاف املالئكة عند قيامهم لطاعة ربهم .3  .فيه اْصطي

 .عال املالئكة يف صالتهم وتعبُّداتهماالقتداء بأف .4

ته مسجًدا، فمن أدركته الصالة يف أي موضع صىل فيه، غري املواضع املنيه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-فيه أنَّ األرض لكَّها ُجعيلت للنِب  .5 وألمَّ
 .الصالة فيها

ته، فجعَ  .6 ْمَر أمَّ
َ
، َوأ  ."ل هل صعيَد األرض طهوًرا؛ فقال: "وجعلت تُربتها نلا طهوًرا؛ إذا لم جند املاءفيه أنَّ اهلل تعاَل يرسَّ أْمَر هذا انلِبِّ الكريمي

م منها .7  .أنَّ األصل يف األرض الطهارة؛ فتجوُز الصالة فيها، واتليمُّ

 .أنه ال يصح اتليمم مع وجود املاء .8

م رافع  للحدث اكملاء؛ الشرتاكهما يف الطهورية .9  .فيه ديلل ىلع أنَّ اتليمُّ

 املراجع:املصادر و

 هدي يف املعاد زاد. بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  صحيح مسلم،
 السابعة: الطبعة الكويت، اإلسالمية، املنار مكتبة - بريوت الرسالة، مؤسسة: انلارش اجلوزية، قيم ابن بكر أيب بن حممد: تأيلف العباد، خري
م. نيل األوطار رشح منتىق األخبار، تأيلف: حممد بن يلع الشواكِن، حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، انلارش: دار احلديث، 1994 ـه/1415عرشون , وال

ه. مراعة 1422ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 1413الطبعة: األوىل، 
ه.    1404 -اثلة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبعة: اثل

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة َسة،  توضيح األحاكم مي  - ـه 1423املكّرمة الطبعة: اْلامي
مد م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حم 2003

م إرساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح
ُ
 1427الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل ،  رمضان، وأ

 .ه1431 ـه
   (10026) الرقم املوحد:
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فاكنت تأتيِّن فتحدث عندي، قالت: فال جتلس 
عندي ِملسا، إال قالت: ويوم الوشاح من 

 أَعجيب ربنا ... أال إنه من بَلة الكفر أجناين
 

Dia mendatangiku lalu bercerita di sisiku. 
Ia berkata, "Tidaklah dia duduk di 

majelisku melainkan mengatakan, "Yaum 
al-Wisyāḥ (peristiwa selempang) 

merupakan salah satu keajaiban Rabb 
kami... Ketahuilah dia datang dari negeri 
kafir yang telah menyelamatkanku." Al-

Bukhari. 

 :احلديث .759
َدًة اكنت سوداء  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  أن َويلي

لييَحٍّ من العرب، فأعتقوها، فاكنت معهم، قالت: 
فخرجت صبية هلم عليها ويَشاح  أمحر من ُسيُوٍر، 

فمرت به ُحَديَّاة  وهو  -أو وقع منها-قالت: فوضعته 
َفتُْه، قالت: فاتلمسوه، فلم  ُملىًْق، فحسبته حلما فََخطي

ُقوا ُيَفتُِّشوَن  جيدوه، قالت: فاتهموين به، قالت: َفَطفي
حىت فتشوا قبلها، قالت: واهلل إِن لقائمة معهم، إذ 
مرت احلدياة فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت 
هذا اذلي اتهمتموين به، زعمتم وأنا منه بريئة، وهو 

 صىل اهلل عليه-فجاءت إَل رسول اهلل »ذا هو، قالت: 
فاكن هلا خباء يف »، قالت اعئشة: «فأسلمت -وسلم

ْفش  -املسجد  قالت: فاكنت تأتيين فتحدث « -أو حي
عندي، قالت: فال جتلس عندي جملسا، إال قالت: 
ويوم الْويَشاحي من أاعجيب ربنا ... أال إنه من بدلة 
الكفر أجناِن قالت اعئشة: فقلت هلا ما شأنك، ال 

هذا؟ قالت: فحدثتين  تقعدين مِع مقعدا إال قلت
 بهذا احلديث.

** 

759. Hadis: 

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwasanya ada 

seorang budak perempuan hitam dari sebuah kampung 

Arab lalu mereka memerdekakannya dan tinggal 

bersama mereka. Ia menuturkan, "Lantas ada seorang 

anak perempuan kecil mereka keluar dengan 

mengenakan selempang merah dari kulit." Ia 

meneruskan, "Anak perempuan tersebut meletakan 

selempang itu -atau jatuh darinya-. Tiba-tiba lewatlah 

seekor rajawali, dan selempang itu tergeletak sehingga 

rajawali mengiranya daging, ia pun menyambarnya." 

Budak itu meneruskan, "Lantas orang-orang mencari 

selempang itu tetapi mereka tidak menemukannya." Ia 

meneruskan, "Mereka pun menuduhku telah 

mengambilnya." Ia meneruskan, "Mereka segera 

memeriksanya hingga mereka memeriksa kemaluan 

budak itu." Ia berkata, "Demi Allah, aku berdiri bersama 

mereka, tiba-tiba melintaslah rajawali lalu 

melemparkan selempang tersebut." Ia meneruskan, 

"selempang itu menimpa mereka." Ia meneruskan, 

"Aku katakan, "Inilah selempang yang kalian 

menuduhku mengambilnya, kalian telah mengklaim 

aku mencurinya, sedangkan aku berlepas diri dari 

tuduhan itu, dan inilah selempang itu." Ia berkata, 

"Lantas budak itu pergi menemui Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- lalu masuk Islam." Aisyah berkata, 

"Budak itu mempunyai tenda -rumah kecil dari bulu- di 

dalam masjid." Aisyah meneruskan, "Dia 

mendatangiku lalu bercerita di sisiku. Ia berkata, 

"Tidaklah dia duduk di majelisku melainkan 

mengatakan, "Yaum al-Wisyāḥ (peristiwa selempang) 

merupakan salah satu keajaiban Rabb kami... 

Ketahuilah dia datang dari negeri kafir yang telah 

menyelamatkanku." Aisyah meneruskan, "Aku 

bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu? Setiap kali 

engkau duduk denganku, engkau selalu mengatakan 

hal itu?" Ia menjawab, "Lantas dia menuturkan 

peristiwa tersebut". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد اتلصنيف:

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

  -ريض اهلل عنهما-بنت أيب بكر الصديق اعئشة  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ويلدة : األمة الصبية إَل أن تبلغ، مجعها: والئد •

 .الف بينهما، معطوف أحدهما ىلع اآلخر، تشده املرأة بني اعتقها وجنبهاوشاح : خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان خي •

 .حديّاُة : تصغري: حدأة، اسم لطائر •

باء : اْليمة تكون من وبر أو صوف، وقد تكون من شعر، مجعها أخبية، مثل كساء وأكسية، وتكون ىلع عمودين أو ثالثة، وما فوق ذلك  • خي
 .فهو بيت

 .حفش : ابليت الصغري •

 .أاعجيب : واحدها أعجوبة، األمر املستغرب •

 :فوائد احلديث
فأسلمت، فاكن هلا خباء يف املسجد انلبوي،  -صىل اهلل عليه وسلم-هذه الويلدة السوداء اكنت ليح من العرب، فأعتقوها، فجاءت إَل انلِب  .1

 .فاكنت تأِت إَل اعئشة فتتحدث عندها، فيه صحابية وإلم نعرف اسمها

فة مالزمني صفة يف مسجده جواز اإلقامة، واملنام يف امل .2 صىل -سجد حىت من النساء، السيما ملن لم يكن هل مأوى يقيم فيه، كما اكن أهل الصُّ
 .-اهلل عليه وسلم

يبني احلديث الرشيف سبب إسالم إحدى اجلواري 
وأنها اتهمت من قبل اليح برسقتها لوشاح صغري هلم 
مع أن اذلي اتلقطه احلدأة بسبب لونه األمحر، ويه 

ها، ثم تلتقط ما لونه أمحر، وقاموا بتجريدها يلفتشو
يف وقت تفتيشها أن احلدأة ألقت  -تعاَل-قدر اهلل 

الوشاح بينهم فعرفوا براءتها حينئٍذ، ثم إنها ذهبت 
وأسلمت وجعلت  -عليه الصالة والسالم-للنِب 

سكنها يف املسجد وهو بيت صغري تأوي إيله، واكنت 
ريض -دائماً ما تذكر هذه احلادثة ألم املؤمنني اعئشة 

د هذا ابليت مصداقاً للحادثة:  ويوم وتنش -اهلل عنها
الْويَشاحي من أاعجيب ربنا ... أال إنه من بدلة الكفر 
أجناِن. أي أن ما حصل يف يوم الوشاح من العجائب 

أنقذِن من  -سبحانه-، وهو -تعاَل-اليت قدرها اهلل 
 .بالد الكفر بعد هذه احلادثة

** 

Hadis mulia ini menjelaskan sebab keislaman seorang 

budak perempuan. Dia dituduh oleh warga kampung 

Arab bahwa dirinya mencuri selempang kecil milik 

mereka. Padahal selempang itu dicuri oleh rajawali 

karena warnanya merah. Rajawali suka menyambar 

sesuatu yang berwarna merah. Lantas orang-orang 

Arab melucuti pakaiannya untuk memeriksanya. 

Selanjutnya atas takdir Allah -Ta'ālā- pada saat 

pemeriksaan itulah seekor rajawali melemparkan 

selempang di tengah-tengah mereka, sehingga mereka 

tahu bahwa budak itu bebas dari tuduhan. Kemudian 

budak perempuan tersebut datang kepada Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan masuk Islam serta 

mengambil tempat tinggalnya di masjid, yaitu berupa 

rumah kecil (tenda) untuk berlindung. Budak ini selalu 

menceritakan peristiwa tersebut kepada Ummul 

Mukminin Aisyah - raḍiyallāhu 'anhā- dan 

mendendangkan bait berikut untuk membenarkan 

peristiwa tersebut: "Yaum al-Wisyāḥ (peristiwa 

selempang) merupakan salah satu keajaiban Rabb 

kami... Ketahuilah dia datang dari negeri kafir yang 

telah menyelamatkanku." Yakni, bahwa peristiwa yang 

terjadi pada "Yaum al-Wisyāḥ" merupakan keajaiban 

yang telah ditakdirkan oleh Allah -Subḥānahu wa 

Ta'ālā-. Dia telah menyelamatkanku dari negeri kafir 

setelah peristiwa ini. 
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ادة جواز رضب اْلباء واْليمة يف املسجد، للمقيم فيه واملعتكف، إذا لم يضيق ىلع املصلني، فإن ضيَّق أزيل؛ ألنَّ حاجتهم العامة إَل العب .3
 . حاجته اْلاصةمقدمة ىلع

 املراجع:املصادر و

ه. 1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
يف رشح بلوغ املرام،  ه. منحة العالم1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اْلامسة 

ه، دار ابن اجلوزي . فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة 1427، 1تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 
 .ه1427الطبعة األوىل  -اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم

 (10895) الرقم املوحد:
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 :Makna global :املعىن اإلمجايل

بِّحي اسم ربك األىلع، والشمس  يس  لَّْيت  ب فلوال ص 
ِلِّ وراءك  ا، والليل إذا يغَش؟ فإنه يص  اه  و ضح 

 الكبري والضعيف وذو احلاجة
 

Andaikan engkau membaca dalam salat 
“Sabbiḥismarabbikal a’lā, Wasy syamsyi 

waḍuḥāhā, Wallaili iżā yagsyā?”, karena di 
antara orang yang salat bersamamu ada 
orang tua, orang lemah dan orang yang 

memiliki keperluan. 

 :احلديث .760
أن ُمَعاَذ » -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

صىل اهلل عليه -ْبَن َجبَل: اكن يَُصيلِّ مع رسول اهلل 
إَل قومه، فيَُصيلِّ بهم العيشاء اآلخرة، ثم يرجع  -وسلم

صىل اهلل عليه -ويف رواية: أن انلِب ...«. تلك الصالة 
يُمَعاٍذ:  -وسلم يَسبِّحي اسم ربك »قال ل فلوال َصلَّيَْت ب

األىلع، والشمس وَُضَحاَها، والليل إذا يغىش، فإنه 
 «.يَُصيلِّ وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة

** 

760. Hadis: 

Dari Jābir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā-: 

“Sesungguhnya Mu'āż bin Jabal dahulu salat Isya 

bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, 

kemudian dia kembali kepada kaumnya dan menjadi 

imam salat Isya bersama mereka malam itu. Dalam 

riwayat lain disebutkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 

wa sallam- bersabda kepada Mu'āż, “Andaikan engkau 

membaca dalam salat “Sabbiḥismarabbikal a’lā, Wasy 

syamsyi waḍuḥāhā, Wallaili iżā yagsyā?”, karena di 

antara orang yang salat bersamamu ada orang tua, 

orang lemah dan orang yang memiliki keperluan ."  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadis sahih Derajat hadis: 

اكنت منازل بين َسليمة، مجاعة ُمَعاذ بْن َجبَل 
ريض اهلل -األنصاري يف طرف املدينة، واكن ُمَعاذ 

شديد الرغبة يف اْلري، فاكن حيرص ىلع شهود  -عنه
ته هل ، ملحب-صىل اهلل عليه وسلم-الصالة مع انلِب 

ورغبته يف اتلعلم، ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف 
، خَيرج إَل قومه فيصيل -صىل اهلل عليه وسلم-انلِب 

بهم تلك الصالة، فتكون نافلة حبقه، فريضة حبق 
، -صىل اهلل عليه وسلم-قومه، واكن ذلك بعلم انلِب 

فيقره عليه، لكنه أطال القراءة مرة، والرشع 
واليرس وعدم التشديد؛  اإلساليم يتصف بالسماحة

ألن التشديد واتلعسري من مساوئهما اتلنفري. وملا 
أن ُمعاذاً يطيل  -صىل اهلل عليه وسلم-بلغ انلِب 

القراءة أرشده إَل اتلخفيف مادام إماماً، ورضب هل 
مثال بقراءة متوسط الُمَفّصل "سبح اسم ربك األىلع"، 

أتم به "والشمس وضحاها"، "والليل إذا يغىش"؛ ألنه ي
الكبار املسنون، والضعفاء، وأصحاب احلاجات ممن 
يشق عليهم اتلطويل، فيحسن الرفق بهم ومرااعتهم 
باتلخفيف، أما إذا اكن املسلم يصيل وحده، فله أن 

 .يطول ما شاء

** 

Perkampungan Bani Salimah yang berada di tepi kota 

Madinah adalah kabilah Mu'āż Bin Jabal Al-Anṣāri. 

Mu'āż -raḍiyallāhu 'anhu- adalah sahabat yang memiliki 

keinginan yang sangat kuat dalam melakukan amal 

kebaikan. Dia selalu berupaya untuk dapat 

menunaikan salat berjamaah bersama Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- karena kecintaannya terhadap beliau 

dan keinginannya yang sangat kuat dalam menuntut 

ilmu. Kemudian setelah menunaikan salat bersama 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dia kembali kepada 

kaumnya dan menjadi imam bagi mereka untuk salat 

yang sama, sehingga baginya salat tersebut adalah 

salat nafilah (sunah) dan bagi kaumnya adalah salat 

fariḍah (wajib). Hal ini dilakukan sepengetahuan Nabi -

ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliaupun 

membenarkannya. Akan tetapi pada suatu ketika dia 

memanjangkan bacaannya, sedangkan syariat Islam 

adalah syariat yang memiliki karakteristik keluwesan, 

mudah dan tidak mempersulit, karena akibat dari 

pemaksaan dan mempersulit adalah penolakan dan 

keengganan. Ketika sampai kepada Nabi -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam- berita bahwa Mu'āż memanjangkan 

bacaan, beliaupun memberinya arahan agar 

meringankan (bacaan) ketika sedang menjadi imam. 

Beliau juga memberikan contoh dengan membaca 

surah-surah yang pertengahan seperti 

“Sabbiḥismarabbikal a’lā, Wasy syamsyi waḍuḥāhā, 
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  فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم الفقه وأصوهل < اتلصنيف:

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
شاء اآلخرة : الوصف باآلخرة خرج ىلع اعتبار أنها إحدى صالِت املساء وهما املغرب والعشاء •  .عي

 .فلوال : أداة حض، بمعىن هال •

 . صالتك، وأطلق الصالة ىلع القراءة؛ ألن القراءة جزء من الصالةصلّيت : قرأت يف •

 .ب)سبح اسم ربك األىلع ( : بسورة األىلع •

 .وراءك : خلفك مؤتما بك •

 .الكبري : املسن اذلي يشق عليه طول القيام •

 .الضعيف : ضعيف القوة لصغر أو هزال أو مرض •

 .ذو احلاجة : ذو الُشُغل املحتاج إَل اتلخفيف •

 :فوائد احلديث
 .توسط يف القراءة يف الصالة هذه السور املذكورة يف احلديث، وأمثاهلاأن امل .1

 .أنه يستحب لإلمام مرااعة الضعفاء، بتخفيف الصالة يف حال ائتمامهم به .2

 .أن سياسة انلاس بالرفق واللني، يه السياسة الرشيدة اليت حتبب إيلهم والتهم وعماهلم .3

 .بهألصحا -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انلِب  .4

 .بأمته، السيما الضعفاء منهم، وأصحاب احلاجات -صىل اهلل عليه وسلم-رأفته  .5

 .جواز إمامة املتنفل باملفرتض، وأنه ليس من املخالفة املنيه عنها .6

 .جواز إمامة املفرتض باملتنفل بطريق األوىل .7

غري قارىء، أو يدخل املسجد بعد أن صىل منفرداً فيجد جواز إاعدة الصالة املكتوبة، السيما إذا اكن هناك مصلحة، بأن يكون قارئاً فيؤم  .8
 .مجاعة، وتكون صالته اثلانية نفال

 .، حيث يقرن احلكم بعلته؛ يلعرف وجه احلكمة فيه ولزيداد املؤمن ُطمأنينة-صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انلِب  .9

 .مع االنتظار يأخذ شيئاً من الوقت -صىل اهلل عليه وسلم-ع انلِب مرشوعية انتظار اإلمام الراتب ولو تأخر عن أول الوقت؛ ألن مدة صالته م .10

 .مرشوعية اتلخفيف يف صالة العشاء؛ ألنها السبب يف األمر باتلخفيف .11

 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 1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  - اإلمارات

، ألرناؤوطاألحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر ا
، دار طوق انلجاة، 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2ط

، بريوت، ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

Wallaili iżā yagsyā, karena hal itu dapat diikuti oleh para 

lansia, orang-orang lemah dan mereka yang memiliki 

keperluan dari kalangan orang yang kesulitan dan 

keberatan apabila dibacakan surah yang panjang. 

Sehingga sebagai bentuk kemurahan hati dan 

perhatian terhadap mereka adalah dengan 

meringankan bacaan. Adapun jika seorang Muslim 

mengerjakan salat sendirian, maka dia boleh 

memperpanjang bacaan sesuai dengan yang 

dikehendakinya. 
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ه. تأسيس األحاكم للنجيم، نسخة مصورة يب دي اف لم أجد عليها بيانات الطبع. فتاوى اللجنة ادلائمة، اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية 1423
 .مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -واإلفتاء

   (5392) الرقم املوحد:
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 املحتويات
  .................................................................................................................................. أحاديث الفقه وأصوهل

 ُّ ْجَرى انلَِّبي
َ
ْن احْلَْفيَاءي إََل ثَنييَّةي الْوََداعي  -صىل اهلل عليه وسلم-أ : مي ْن اْْلَيْلي َر مي  1 ............................................................... َما ُضمِّ

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memacu kuda yang sudah dirampingkan dari Al-Hafya ke 
Ṡaniyyatil Wadā' .......................................................................................................................... 1 

: فَ  اَعفُُه، قَاَل َخادلي 
َ
ُدِني أ جي

َ
، فَأ رْضي قَْويمي

َ
نَُّه لَْم يَُكْن بيأ َحَرام  ُهَو يَا رَُسوَل اهلل؟ قَاَل: ال، َولَكي

َ
ُّ أ َكلْتُُه، َوانلَِّبي

َ
ْرتُُه، فَأ  3 َينُْظرُ   -صىل اهلل عليه وسلم-اْجرَتَ

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia mengatakan, "Aku dan Khalid bin Walid bersama 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk ke rumah Maimunah. Lalu dihidangkanlah daging 
ḍabb (biawak gurun) bakar. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengulurkan tangan beliau 
ke daging itu. Maka beberapa wanita yang ada di rumah Maimunah mengatakan, "Beritahukan 
pada Rasulullah apa yang hendak beliau makan!" Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengangkat kembali tangan beliau. Aku berkata, "Apakah itu haram wahai Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Tidak. Akan tetapi binatang ini tidak ada di wilayah kaumku sehingga aku merasa 
tidak menyukainya." Khalid berkata, "Lalu aku menarik daging itu dan memakannya, sementara 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihatku". ............................................................................ 3 

ُر َعينِّ َخَطايَاَي؟ تَُكفَّ
َ
يَت إْن قُتيلُْت يف َسبييلي اهللي، أ

َ
َرأ

َ
 5 ............................................................................................. أ

Bagaimana pendapatmu jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan dihapus? 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya, kalau engkau bersabar dan mengharap 
pahala, maju menghadap tidak lari mundur, kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril Alaihissalam 

mengatakan hal itu kepadaku". ................................................................................................... 5 

ْت يف السبعي األواخر، فمن اكن ُمتَحَ 
َ
رَى ُرْؤَياُكْم قد تََواَطأ

َ
َيَها فَلْيَتََحرََّها يف السبعي األواخرأ  7 ..................................................... رِّ

 ِِAku melihat mimpi-mimpi kalian itu saling bersesuaian pada tujuh malam terakhir, maka 
barangsiapa mencari Lailatul Qadar carilah pada tujuh malam terakhir. .................................... 7 

ابيُكمْ 
قَ وى ذلك: فرش  تََضُعونَُه عن ري ُموَنَها إيله، وإن تَُك سي نَاَزةي فإنها إن تَُك صاحلة: فخري ُتَقدِّ رْسيُعوا بياجْلي

َ
 9 ....................................... أ

Bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah. Jika jenazah itu baik, maka itu merupakan 
kebaikan yang kalian persembahkan kepadanya. Jika selain itu, maka merupakan keburukan yang 

kalian letakkan dari leher-leher kalian. ....................................................................................... 9 

َمَرنَا رَُسوُل اهلل 
َ
يَسبٍْع، َوَنَهانَا َعْن َسبْعٍ -صىل اهلل عليه وسلم-أ  11................................................................................... ب

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruh kami dengan tujuh hal dan melarang kami dari 
tujuh hal .....................................................................................................................................11 

ْك َعلَيَْك َبْعَض َماليَك َفُهَو َخرْي  لََك  ْمسي
َ
 14.......................................................................................................... أ

Simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu ........................................................14 

ْهَراني فََسََع الَْقْوُم فَلََغبُوا ْرنَباً بيَمرِّ الظَّ
َ
ْنَفْجنَا أ

َ
 16.................................................................................................... أ

Kami pernah dikagetkan oleh seekor kelinci (dari lubangnya) di Marr aẓ-Ẓahrān lalu orang-orang 
mengejarnya hingga kelelahan. ..................................................................................................16 

 َّ نَّ انلَِّبي
َ
َ بيرَُجلٍ  -صىل اهلل عليه وسلم-أ ِتي

ُ
ْرَبعينيَ  أ

َ
يَدةٍ حَنَو أ َري ُه ِبي  18........................................................... قَْد رَشيَب اْْلَْمَر، فََجدَلَ

Sesungguhnya seorang lelaki yang telah minum khamar dibawa ke hadapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-. Lantas beliau mencambuknya dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali ..18 

 َّ نَّ انلَِّبي
َ
َنٍّ قيمته ثالثة دراهم -صىل اهلل عليه وسلم-أ  20................................................................................. َقَطَع يفي جمي
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Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memotong (tangan pencuri) perisai seharga (tiga 
dirham) ......................................................................................................................................20 

نَّ انلِب 
َ
يلي َنىَه  -صىل اهلل عليه وسلم-أ ْن ابْلَخي َما يُْستَْخَرُج بيهي مي ، َوإينَّ َرْيٍ ِتي خبي

ْ
، َوقَاَل: إنَّ انلَّْذَر ال يَأ  22.....................................  َعْن انلَّْذري

Bahwasanya beliau melarang nazar seraya bersabda, "Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan 
kebaikan, dan nazar itu hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil". ..........................................22 

 ِّ َدْت يفي َبْعضي َمَغازيي انلَِّبي ًة وُجي
َ
نَّ اْمَرأ

َ
 24........................................................................... َمْقتُولَةً  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

Seorang wanita di temukan gugur terbunuh dalam suatu peperangan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-. ......................................................................................................................................24 

ُسَها َمرُْضوضاً بنَْيَ َحَجَريْني 
ْ
َد َرأ َيًة وُجي نَّ َجاري

َ
 26..................................................................................................... أ

Seorang budak perempuan ditemukan dalam keadaan kepalanya cedera di antara dua batu .....26 

نَّ رَُسوَل اهلل
َ
ةي اجْلَيْشي  -صىل اهلل عليه وسلم-أ وَى قَْسمي اَعمَّ ًة سي ْم َخاصَّ هي ْنُفسي

َ
ايَا أل َ ُل َبْعَض َمْن َيبَْعُث يفي الرسَّ  28............................ اَكَن ُينَفِّ

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberikan tambahan (harta rampasan) kepada 
sebagian orang yang beliau utus dalam peperangan untuk diri mereka secara khusus selain bagian 

yang didapat semua pasukan. .....................................................................................................28 

نَّ رَُسوَل اهلل 
َ
َع َجلَبََة َخْصٍم بيبَابي ُحْجَرتيهي  -صىل اهلل عليه وسلم-أ  30............................................................................ َسمي

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mendengar suara gaduh orang yang 
sedang bersengketa di depan pintu kamarnya. ...........................................................................30 

امي  َبرْيَ ْبَن الَْعوَّ نَّ َعبَْد الرَّمْحَني ْبَن َعوٍْف، َوالزُّ
َ
 32............................ -صىل اهلل عليه وسلم-، َشَكَوا الَْقْمَل إََل رَُسولي اهلل -ريض اهلل عنهما-أ

Bahwasanya Abdurrahman bin 'Auf dan Az-Zubair bin Al-'Awwām -raḍiyallāhu 'anhum- pernah 
mengeluhkan adanya kutu kepada Rasulullah -șallāhu 'alaihi wa sallam-. ..................................32 

 َّ لَتي انلَِّبي
َ
يبي ُحبَيٍْش: َسأ

َ
َمَة بينَْت أ نَّ فَاطي

َ
ْطُهُر، -صىل اهلل عليه وسلم-أ

َ
ْستََحاُض فاَل أ

ُ
ْن َديعي  َفَقالَْت: إِنِّ أ ، َولَكي ْرق  الةَ؟ قَاَل: ال، إنَّ َذليَك عي َدُع الصَّ

َ
فَأ

َ
أ

يلي وََصيلِّ  نَي فييَها، ُثمَّ اْغتَسي يَّامي الَّيتي ُكنْتي حَتييضي
َ
الَة قَْدَر األ  34.................................................................................... الصَّ

Bahwasanya Fatimah binti Abi Ḥubaisy bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- 
dengan berkata, “Sesungguhnya saya sedang istihadah, sehingga tidak suci; apakah saya harus 
meninggalkan salat?". Beliau menjawab, “Tidak, itu adalah darah penyakit. Namun tinggalkan 

salat sebanyak hari kebiasaanmu haid sebelum itu, kemudian mandilah dan kerjakan salat"! ....34 

قَْت  يَّةي الَّيتي رَسَ ُن الَْمْخُزومي
ْ
ُهْم َشأ َهمَّ

َ
نَّ قَُريْشاً أ

َ
 36.................................................................................................... أ

Bahwa orang-orang Quraisy dibuat risau oleh urusan seorang wanita dari kabilah Bani Makhzūm 
yang mencuri. ............................................................................................................................36 

عْ 
َ
َدقةي أ يُّ الصَّ

َ
ُل حىت إذا بَلََغتي أ ىَن، وال ُتْمهي َمُل الغي

ْ
، خَتىَْش الَفْقَر وتَأ يح  يح  َشحي نَْت َصحي

َ
َق َوأ ْن تََصدَّ

َ
ْجًرا؟ قال: أ

َ
احلُلُْقوَم قُلَْت لفالٍن َكَذا ولفالٍن  َظُم أ

 39............................................................................................................................. َكَذا، وقد اكن لفالنٍ 

Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, "Kamu bersedekah pada saat 
kamu masih sehat, saat kamu kikir, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan 
menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah, hingga apabila nyawamu telah sampai 
di tenggorokan, kamu baru berkata, "Untuk si fulan sekian dan untuk fulan sekian, padahal harta 

itu telah (berpindah) menjadi hak si fulan (ahli waris)." .............................................................39 

لُوا اهلل الَْعافييَةَ 
َ
، َواْسأ َها انلَّاُس، ال َتتََمنَّْوا ليَقاَء الَْعُدوِّ يُّ

َ
 41............................................................................................ أ

Wahai manusia, janganlah kalain mengharapkan bertemu musuh! Mohonlah keselamatan kepada 
Allah! .........................................................................................................................................41 

ْعُظم
َ
ْرُت أن أسجَد ىلع سبعةي أ مي

ُ
 43................................................................................................................. أ
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Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh organ tubuh..........................................................43 

 45........................................................................................................... الطالق -تعاَل-أبغض احلالل إَل اهلل 

Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian ............................................................45 

 47........................................................................... «.ارضبوه»برجل قد رشب مخًرا، قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أِت انلِب 

Seorang lelaki pemabuk dibawa kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau 
bersabda, "Pukullah dia"! ...........................................................................................................47 

يف رجل تزوج امرأة ولم يفرض هلا، فتويف قبل أن يدخل بها، فقال عبد اهلل: سلوا هل جتدون فيها أثرا؟  -ريض اهلل عنه-أِت عبد اهلل بن مسعود 
 49........................................................ برأيي فإن اكن صوابا فمن اهللقال: أقول  -يعين أثًرا-قالوا: يا أبا عبد الرمحن، ما جند فيها 

Abdullah bin Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- pernah dibawa kepadanya seorang lelaki yang menikahi 
seorang perempuan dan dia belum menyebutkan jumlah mahar untuknya. Lantas lelaki itu 
meninggal dunia sebelum menggauli istrinya. Abdullah berkata, "Tanyakanlah, apakah kalian 
menemukan bekas padanya?" Orang-orang menjawab, "Wahai Abu Abdirrahman, kami tidak 
menemukan -yakni bekas- padanya." Abdullah berkata, "Aku katakan menurut pendapatku, jika 

itu benar maka dari Allah". .........................................................................................................49 

 51.......................................... وهو يف ُقبٍَّة هل محراء من أدم، فخرج بالل بوضوء فمن ناضح ونائل -صىل اهلل عليه وسلم-أتيت انلِب 

Aku pernah datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau berada di kemahnya yang 
berwarna merah dan terbuat dari kulit. Lantas Bilal keluar dengan membawa sisa air wudu beliau. 
Dari sisa air itu ada orang yang mendapatkannya dan ada pula yang hanya mendapat percikannya 

saja.............................................................................................................................................51 

 53.. وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك ىلع لسانه، وهو يقول: أع، أع، والسواك يف فيه، كأنه يتهوع -هلل عليه وسلمصىل ا-أتيت انلِب 

Aku datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau sedang bersiwak dengan siwak 
yang basah. Sementara itu ujung siwak ada di lidahnya dan beliau mengatakan, "A', a'," dan siwak 

itu di dalam mulutnya. Seakan-akan beliau hendak muntah. .....................................................53 

ْعُفوا اللَِّح 
َ
َواريَب وأ  55.................................................................................................................... أْحُفوا الشَّ

Potonglah kumis dan biarkan jenggot! .......................................................................................55 

 57..........................................................................................أرضعيه حتريم عليه، ويذهب اذلي يف نفس أيب حذيفة

Dari Aisyah bahwa Sālim mantan budak Abu Hużaifah ikut bersama Abu Hużaifah dan 
keluarganya di rumah mereka, lalu datanglah Sahlah binti Suhail (istri Abu Hużaifah) kepada Nabi 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu berkata, "Sesungguhnya Sālim telah mencapai usia balig dan 
akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dia biasa masuk ke rumah kami, dan 
saya mengira pada diri Abu Hużaifah ada sesuatu (ketidaksukaan) akan hal tersebut." Maka Nabi 
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada Sahlah, "Susuilah dia agar kamu menjadi mahram 
baginya, sehingga hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Hużaifah." Kemudian Sahlah bin 
Suhail pulang menemui Abu Hużaifah, lalu berkata, "Sesungguhnya saya telah menyusui Sālim." 

Maka hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Hużaifah. .........................................................57 

 60................................................................................................................. أصبت السنة، وأجزأتك صالتك

Engkau sesuai sunah dan salatmu sah. .......................................................................................60 

خيمة يف املسجد  -صىل اهلل عليه وسلم-أصيب سعد يوم اْلندق، رماه رجل من قريش، يقال هل حبان بن العرقة، رماه يف األكحل، فَضب انلِب 
 62................................................................................................................................. يلعوده من قريب

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, Sa'ad terluka pada hari perang Khandaq. Ia dipanah 
oleh seorang lelaki Quraisy yang dikenal dengan nama Ḥibbān bin Al-'Ariqah, nama aslinya adalah 
Ḥibbān bin Qais dari Bani Mu'aiṣ bin 'Āmir bin Lu`ai, dia memanahnya tepat mengenai urat nadi 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

580 
 

besarnya di tengah lengan. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendirikan tenda untuknya di 
dalam masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat. Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- kembali dari Perang Khandaq, beliau meletakkan senjata dan mandi, lalu Jibril -'alaihis-
salām- mendatangi beliau sambil membersihkan kepalanya dari debu. Jibril berkata, “Engkau 
telah menyimpan senjata? Demi Allah padahal aku belum menyimpannya, keluarlah kepada 
mereka." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata, “Kemana?” Lalu dia menunjuk ke arah Bani 
Quraiẓah. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendatangi mereka dan mereka pun 
tunduk mengikuti keputusan hukum yang beliau ambil. Lalu beliau menyerahkan pengambilan 
hukum tersebut kepada Sa'ad. Kemudian Sa'ad berkata, "Sesungguhnya aku memutuskan 
hukuman atas mereka: Agar kaum laki-laki yang ikut berperang dibunuh, kaum wanita dan anak 
keturunan mereka ditawan, dan agar harta benda mereka dibagikan (pada umat islam)." Hisyām 
berkata, Lalu ayahku memberitahukan kepadaku, dari Aisyah: bahwa Sa'ad berdoa, "Ya Allah, 
sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk aku 
perangi di jalan-Mu melebihi kaum yang telah mendustakan Rasul-Mu -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- dan mereka telah mengusirnya. Ya Allah, sungguh aku mengira bahwa Engkau telah 
mengakhiri peperangan di antara kami dan mereka. Jika masih tersisa sesuatu dari peperangan 
terhadap kaum Quraisy maka biarkanlah aku tetap hidup hingga aku dapat terus ikut berjihad 
melawan mereka di jalan-Mu, dan jika Engkau telah mengakhiri pertempuran ini maka 
pecahkanlah lukaku (pada urat nadi) ini dan jadikanlah aku meninggal karenanya. Maka pecahlah 
lukanya tersebut, sedangkan dalam masjid terdapat tenda Bani Gifār, dan tidak ada yang 
mengagetkan mereka kecuali genangan darah yang mengalir ke arah mereka. Lalu mereka 
berkata, "Wahai para penghuni tenda, apa ini yang datang kepada kami dari arah kalian?". 
Ternyata itu adalah darah yang banyak keluar dari luka Sa'ad. Akhirnya Sa'ad -raḍiyallāhu 'anhu- 

meninggal dunia karena pecahnya luka (pada urat nadi) tersebut. (Sahih al-Bukhārī). ..............62 

كم أْحَسنُُكم قََضاء  66............................................................................................................. أْعُطوه، فإن َخرْيَ

Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pembayaran 
(hutang). ....................................................................................................................................66 

بالعشاء، فخرج عمر, فقال: الصالة , يا رسول اهلل، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لوال أن أشق  -صىل اهلل عليه وسلم-أعتم انلِب 
 68...................................................................................................... ىلع أميت ألمرتهم بهذه الصالة هذه الساعة

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terlambat salat Isya. Lantas Umar keluar lalu berkata, "salat, 
wahai Rasulullah. Para perempuan dan anak-anak sudah tidur." Beliau pun keluar dalam keadaan 
kepala meneteskan air seraya bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku 

pasti memerintahkan mereka melaksanakan salat (Isya) pada waktu seperti ini". ......................68 

م يف َسبييل اهلل، أو َطُروقَُة فَْحٍل يف َسبييل اهلل لُّ فُْسَطاٍط يف َسبييل اهلل وَمنييَحُة َخادي َدقَات ظي  70............................................ أفضل الصَّ

Dari Abu Umamah Radhiyallahu 'Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam 
bersabda, "Sedekah yang paling utama adalah memberikan naungan kemah di jalan Allah, 
memberikan pelayan di jalan Allah, atau memberikan unta betina yang sudah layak disetubuhi 

pejantan di jalan Allah". .............................................................................................................70 

تَاٍن، وأنا يومئذ قد نَاَهْزُت االْحتيالَم، ورسول اهلل 
َ
ار أ دار -صىل اهلل عليه وسلم-أقبلت راكبا ىلع محي ىًن إَل غري جي  72.............. يصيلِّ بانلاس بيمي

Aku pernah datang dengan mengendarai keledai betina. Saat itu aku sudah melewati masa balig, 
dan ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang mengimami orang-orang di Mina tanpa 
ada dinding (di hadapan beliau). Aku pun lewat di satu barisan lalu turun. Aku biarkan keledai 
merumput dan aku masuk ke dalam barisan. Ternyata tidak ada seorang pun yang mengingkari 

perbuatanku itu. .........................................................................................................................72 

َواك  74....................................................................................................................... أْكرَثُْت عليكم يف السِّ

Aku perbanyak (anjuran) untuk kalian tentang bersiwak. ..........................................................74 

 75............................................................... يصوم من لك شهر ثالثة أيام؟ قالت: نعم -صىل اهلل عليه وسلم-أكان رسول اهلل 
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Apakah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melakukan puasa tiga hari setiap bulan? Aisyah 
menjawab, "Ya". .........................................................................................................................75 

 77......................................................................................... أكل املحرم من صيٍد لم يَُصد ألجله وال أاعن ىلع صيده

Muhrim (orang yang sedang melakukan ihram) memakan binatang buruan yang diburu bukan 
untuknya dan ia tidak membantu dalam pemburuannya. ...........................................................77 

فقال: أصىل انلاس؟ قلنا: ال، هم ينتظرونك -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قالت: بىل، ثقل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-أال حتدثيين عن مرض رسول اهلل 
 ...................................................................................................................................................80 

Dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, ia menuturkan, “Aku menemui Aisyah, lalu aku berkata, 
“Maukah engkau menceritakan padaku tentang sakitnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
?” Ia menjawab, “Ya. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merasakan sakit berat. Beliau bertanya, 
“Apakah orang-orang sudah salat?” Kami menjawab, “Belum. Mereka menunggu Anda.” Beliau 
bersabda, “Siapkan untukku air di baskom!” Aisyah mengungkapkan, “Maka kami melaksanakan 
(perintah beliau). Lalu beliau mandi. Beliau bermaksud pergi namun beliau pingsan. Kemudian 
siuman, maka beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Apakah orang-orang sudah salat?” 
Kami menjawab, “Belum. Mereka menunggu Anda, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Siapkah 
untukku air di baskom.” Aisyah mengungkapkan, “Lantas beliau duduk dan mandi. Kemudian 
beliau bermaksud pergi namun beliau pingsan lagi. Kemudian beliau siuman, lalu bertanya, 
“Apakah orang-orang sudah salat?” Kami menjawab, “Belum. Mereka menunggu Anda, wahai 
Rasulullah.” Beliau bersabda, “Siapkan untukku air di baskom.” Beliau duduk lalu mandi. 
Kemudian beliau bermaksud pergi namun pingsan lagi. Sejurus kemudian beliau siuman, lalu 
bertanya, “Apakah orang-orang sudah salat?” Kami menjawab, “Belum. Mereka menunggu Anda, 
wahai Rasulullah.” Orang-orang tetap bertahan di masjid menunggu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- untuk salat Isya. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengirim utusan pada Abu 
Bakar agar ia memimpin orang-orang salat. Utusan itu menghampiri Abu Bakar lalu berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahmu mengimami salat orang-
orang.” Abu Bakar -yang merupakan sosok yang lembut (cepat menangis)- berkata, “Wahai Umar, 
imamilah orang-orang salat.” Umar menjawab, “Engkau lebih berhak.” Akhirnya Abu Bakar 
mengimami salat di hari-hari tersebut. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merasakan 
tubuh beliau ringan. Beliau keluar dengan dipapah dua orang, salah satunya adalah Abbas, untuk 
salat zuhur, sementara Abu Bakar sedang salat dengan orang-orang. Ketika Abu Bakar melihat 
beliau datang, ia pun hendak mundur, namun Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengisyaratkan 
padanya agar ia tidak mundur. Beliau bersabda, “Dudukkan aku di sampingnya.” Maka kedua 
orang itu mendudukkan beliau di samping Abu Bakar.” Ia mengungkapkan, “Abu Bakar salat 
mengikuti salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dan orang-orang mengikuti salat Abu Bakar, 
sedangkan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat secara duduk.” Ubaidullah berkata, “Lalu aku 
menemui Abdullah bin Abbas, aku berkata padanya, “Maukah aku ungkapkan padamu apa yang 
diceritakan Aisyah tentang sakitnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?” Ia menjawab, 
“Ungkapkanlah.” Lalu aku menuturkan padanya hadis Aisyah. Ternyata ia tidak mengingkari 
sesuatu pun darinya, selain ia mengatakan, “Apakah ia menyebutkan padamu nama laki-laki yang 
bersama Abbas (yang memapah Nabi)?” Aku menjawab, “Tidak.” Ia berkata, “Ia adalah Ali bin Abi 

Thalib -raḍiyallāhu 'anhu-.” (Sahih Bukhari). .............................................................................80 

 85............................................................................... أال ال يبيَت رجل عند امرأة ثيب، إال أن يكون ناكًحا أو ذا حمرم

Dari Jābir ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Janganlah sekali-kali 
seorang laki-laki menginap pada malam hari di rumah seorang janda melainkan ia telah menikah 

dengannya atau ia bersama mahramnya"! ..................................................................................85 

 87............................................................................................. أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بِق فهو ألوىل رجل ذكر

Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya menjadi milik laki-laki yang paling 
dekat. .........................................................................................................................................87 

 89................................................................................................... أما إنك لو أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك
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Alangkah baiknya andai hamba sahaya itu engkau berikan saja kepada paman dari ibumu, karena 
yang demikian itu lebih besar pahalanya bagimu. ......................................................................89 

 91.......................................... أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن قبله، وأن اهلجرة تهدم ما اكن قبلها، وأن احلج يهدم ما اكن قبله؟

Tidakkah engkau tahu bahwa Islam menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya, hijrah 
menggugurkan dosa yang terjadi sebelumnya, dan haji menggugurkan dosa yang terjadi 

sebelumnya? ..............................................................................................................................91 

 96.................................................................................................................... أما هذا فقد مأل يده من اْلري

Adapun orang ini, maka ia telah memenuhi tangannya dengan kebaikan ...................................96 

 98.............................................. أما خيىش اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهلل رأسه رأس محار, أو جيعل صورته صورة محار؟

Tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah ubah kepalanya menjadi 
kepala keledai atau Allah jadikan rupanya seperti rupa keledai? ................................................98 

 100 ....................................................................................................... أمر بالل أن يشفع األذان, ويوتر اإلقامة

Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan dengan bilangan genap, dan iqamat dengan 
bilangan ganjil.......................................................................................................................... 100 

 102 ..................................................................... ببناء املساجد يف ادلور، وأن تنظف - عليه وسلمصىل اهلل-أمر رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-
kampung dan supaya dibersihkan. ........................................................................................... 102 

 104 ......... ف القدمني وال نكفت اثلياب والشعرأمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم ىلع اجلبهة، وأشار بيده ىلع أنفه وايلدين والركبتني، وأطرا

Aku diperintah sujud di atas tujuh tulang, yaitu dahi -beliau menunjuk hidungnya dengan 
tangannya-, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kedua telapak kaki. Dan kami tidak boleh 

menghalangi atau menahan pakaian dan rambut. .................................................................... 104 

لَْن ُمصىّل املسلمني -صىل اهلل عليه وسلم-أمرنا رسول اهلل  ، وأمر احلُيَّض أن َيْعزَتي  106 ................ أن ْنرج يف العيدين الَْعَواتيَق وََذَواتي اْْلُُدوري

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintah kami membawa keluar gadis-gadis remaja 
dan wanita-wanita yang dipingit di dua hari raya, dan beliau memerintah wanita-wanita yang 

sedang haid menjauhi tempat salat kaum Muslimin. ................................................................ 106 

 108 ........... لحمها وجلودها وأجلتها، وأن ال أعطي اجلزار منها شيئًاأن أقوم ىلع بدنه، وأن أتصدق ب -صىل اهلل عليه وسلم-أمرين رسول اهلل  

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahku mengurus unta-unta (kurban) beliau, 
menyedekahkan dagingnya, kulitnya dan apa yang dikenakannya, serta aku tidak boleh memberi 

jagal sedikit pun darinya. ......................................................................................................... 108 

 110 ................................................................................أميطي عنا قرامك هذا، فإنه ال تزال تصاويره تعرض يف صالِت

Singkirkanlah gorden jendela ini dari kita, karena gambar-gambarnya selalu nampak dalam 
salatku. .................................................................................................................................... 110 

تبََعه إييَّاه -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انلَِّب 
َ
َ بصِب, فبال ىلع ثوبه, فداع بماء, فأ ِتي

ُ
 112 ............................................................... أ

Seorang bayi dibawa kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu ia kencing di pakaian beliau. 
Lantas beliau meminta air lalu memercikkannya ke tempat kencing itu. .................................. 112 

، ثم جاء فسلَّم ىلع انلِب  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انلِب  ، فإنك لم تَُصلِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل املسجد، فدخل رجل فصىلَّ فقال: ارجع فصلِّ
 ................................................................................................................................................. 114 

Ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk masjid, masuklah seorang laki-laki, lalu iapun 
salat. Kemudian ia datang dan mengucapkan salam pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau 
bersabda, "Kembali lalu salatlah, karena sesungguhnya engkau belum salat!" Orang itu kembali 
lalu salat seperti salat yang ia kerjakan sebelumnya. Kemudian datang dan mengucapkan salam 
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pada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau bersabda, "Kembali lalu salatlah, karena 
sesungguhnya engkau belum salat!" Hal ini terjadi hingga tiga kali. Lalu orang itu berkata, "Demi 
Żat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa mengerjakan selain itu, maka ajarilah 
aku!" Beliau bersabda, "Apabila engkau telah berdiri untuk salat bertakbirlah, lalu bacalah apa 
yang mudah bagimu dari Alquran, kemudian rukuklah sampai engkau tenang dalam keadaan 
rukuk! Selanjutnya bangkitlah sampai engkau lurus berdiri, lalu sujudlah sampai engkau tenang 
dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah sampai engkau tenang dalam keadaan duduk. 

Lakukanlah hal itu pada setiap salatmu"! ................................................................................. 114 

، َوليلرَُّجلي َسْهًما - اهلل عليه وسلمصىل-أنَّ رَُسوَل اهلل  : ليلَْفَرسي َسْهَمنْيي  117 ........................................................... قََسَم يفي انلََّفلي

Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-membagikan harta rampasan perang untuk 
tentara berkuda dua bagian dan untuk tentara pejalan kaki satu bagian. ................................. 117 

 119 ......................... دخل مكة من كداء، من اثلنية العليا اليت بابلطحاء، وخرج من اثلنية السفىل -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-ول اهلل أنَّ رس

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memasuki Makkah dari Kadā', melalui jalan bukit atas 
yang berada di Baṭhā' dan keluar dari jalan bukit bawah. ......................................................... 119 

َماَمة -صىل اهلل عليه وسلم-أّن رسول اهلل  يص َوال عي َن يف أثواب بييٍض َيَمانييٍَة، ليس فيها قَمي  121 ............................................... كفِّ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dikafani dengan kain-kain berwarna putih buatan Yaman, 
tanpa baju gamis dan serban. ................................................................................................... 121 

فبعث ُمناديا ينادي: الصالة جامعة، فاجتمعوا، وتقدم، فكرب وصىل أربع ركعات يف  -صىل اهلل عليه وسلم-َفْت ىلع عهد رسول اهلل أن الشمس َخسَ 
 123 ........................................................................................................................ ركعتني، وأربع سجدات

Pada zaman Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu 
mengutus seseorang untuk memanggil manusia dengan ucapan: Aṣ-ṣalātu jāmi'ah (mari kita salat 
berjama’ah). Orang-orang lantas berkumpul. Nabi pun maju, lalu bertakbir dan salat dengan 

empat kali rukuk dan empat kali sujud dalam dua rakaat. ........................................................ 123 

، وأذن يف حلوم اْليل -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِبَّ  ْهلييَّةي
َ
 125 ............................................................. َنىَه عن حُلُومي احْلُُمري األ

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang mengkonsumsi daging keledai jinak dan 
membolehkan konsumsi daging kuda ...................................................................................... 125 

ريا، فََوَزَن هل فَأرَْجح -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب   127 ............................................................................. اْشرَتَى منه بَعي

Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membeli seekor unta darinya, maka beliau 
menimbangkan untuknya lalu melebihkannya. ........................................................................ 127 

، فكنت يف الصّف اثلاِن، أو اثلالث -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  ِّ  129 ....................................................... َصىلَّ ىلع انلََّجاَشي

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan salat (gaib) untuk Najasyi. Saat itu aku berada di 
saf kedua atau ketiga ................................................................................................................ 129 

، ولم جَيْليْس فقام انلاس معه، حىت إذا قىض الصالة وانتظر انلاس تسليمه صىلَّ بهم الظ -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  ويَلنَْيي
ُ
هر فقام يف الركعتني األ

 130 ........................................................................................ َكربَّ وهو جالس فسجد سجدتني قبل أن يَُسلَِّم ُثمَّ َسلَّمَ 

Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ṣalat Żuhur bersama para sahabat, beliau berdiri di dua 
rakaat pertama dan tidak duduk (tasyahhud awal). Orang-orang pun ikut berdiri bersama beliau. 
Hingga tatkala beliau telah menyelesaikan ṣalat dan orang-orang menunggu salam, beliau 

bertakbir dalam keadaan duduk lalu sujud dua kali sebelum salam. Kemudian beliau salam. .. 130 

 132 .......................................................... صىل بهم فسها، فسجد سجدتني، ثم تشهد، ثم سلم -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Dari 'Imrān bin Ḥuṣain bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat dengan mereka, lalu beliau 
lupa (dalam salatnya), maka beliau bersujud dua kali kemudian bertasyahud, kemudian bersalam. 

(Sunan Abu Daud). .................................................................................................................. 132 
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 133 ................................................................... َطَرَق عليا وفاطمة يلاًل، فقال: أال تَُصلِّيَاني  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mendatangi aku dan Fatimah pada malam 
hari lalu bertanya, "Tidakkah kalian berdua melaksanakan shalat'? ......................................... 133 

 135 ...........................................قرأ يف ركعيت الفجر: ﴿قل يا أيها الاكفرون﴾ و﴿قل هو اهلل أحد﴾. -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam dua rakaat 
salat Fajar, beliau membaca surah “Qul yā ayyuhal-kāfirūn" dan surah "Qul huwallāhu aḥad.” 

(Sahih Muslim) ........................................................................................................................ 135 

 137 ....................................................... قنت شهرا بعد الركوع، يدعو ىلع أحياء من بين سليم -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- qunut selama sebulan setelah rukuk, beliau mendoakan 
kebinasaan untuk kabilah-kabilah Bani Sulaim. Perawi berkata, Beliau (Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-) mengutus empat puluh -atau tujuh puluh beliau (Anas) ragu- dari para 
penghafal Alquran kepada orang-orang musyrikin, kemudian mereka menghadang dan 
membunuh para penghafal Alquran, padahal antara mereka dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
terdapat perjanjian. Anas berkata, "Aku tidak pernah melihat beliau sedih karena seseorang 

melebihi kesedihan beliau atas mereka". .................................................................................. 137 

َر قََدَماه -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب   139 ........................................................................ اَكَن َيُقوُم من اللَّيْلي َحىتَّ َتتََفطَّ

Dahulunya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aku 
pun bertanya kepadanya, "Kenapa engkau lakukan sampai seperti ini wahai Rasulullah, padahal 
Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, 

"Tidakkah bolehkah aku senang bila menjadi hamba yang bersyukur"? ................................... 139 

 141 ....................................................................... اكن إذا خرج من الغائط قال: غفرانك -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika keluar dari kamar kecil senantiasa membaca, 
"Gufrānaka, (Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu)". ............................................................ 141 

 143 ............................................................ اكن ال يدع أربًعا قبل الظهر وركعتني قبل الغداة -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah meninggalkan salat empat rakaat 
sebelum Zuhur dan dua rakaat sebelum Subuh. ....................................................................... 143 

 144 ....................................................................... اكن َينَام أول اللَّيل، ويقوم آخره َفيُصيلِّ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa tidur di awal malam dan bangun di akhirnya, lalu 
melaksanakan salat .................................................................................................................. 144 

، وإذا رفع رأسه من الركوع َرَفَعُهَما كذلك -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب  ُكوعي بَيْهي إذا اْفتَتََح الصالة، وإذا كرّب للرُّ  146 . اكن يرفع يديه َحْذَو َمنْكي

Bahwasanya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat kedua tangannya sejajar 
dengan kedua pundaknya ketika mengawali salat dan ketika bertakbir untuk rukuk. Apabila beliau 

mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau juga mengangkat keduanya seperti itu. ................... 146 

 148 ............................................................................ اكن يطوف ىلع نسائه بغسل واحد -وسلم صىل اهلل عليه-أن انلِب 

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi junub
 ................................................................................................................................................. 148 

 149 .............. اكن يقرأ يف صالة الفجر، يوم اجلمعة: الم تزنيل السجدة، وهل أىت ىلع اإلنسان حني من ادلهر -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa membaca dalam salat fajar di hari 
jumat; surat "alif lām mīm tanzīl as-sajdah" dan surat "hal atā 'alal-insāni ḥīnun minad-dahri". 
Dan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa membaca dalam salat jumat; surat Al-Jumu'ah 
dan Al-Munafiqin. (Ṣaḥīḥ Muslim). Dalam riwayat lain, "Beliau selalu melakukan ini." (Al-Mu'jam 

aṣ-Ṣagīr karya Ṭabarani). .......................................................................................................... 149 
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 151 ................................. اكن يقول بني السجدتني: امهلل اغفر ِل، وارمحين، واعفين، واهدِن، وارزقين -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- (saat duduk) di antara dua sujud mengucapkan, 
"Allāhummagfirlī, warhamnī, wa 'āfinī, wahdinī, warzuqnī (Ya Allah ampunilah aku, sayangilah 
aku, berilah petunjuk padaku, selamatkan aku (dari berbagai penyakit) dan berikanlah rezeki 

kepadaku)". .............................................................................................................................. 151 

 153 .................................................................... نىَه عن احليبَْوةي يوم اجلمعة واإلمام خيطب -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang duduk memeluk lutut pada hari 
Jum'at saat imam sedang berkhutbah". .................................................................................... 153 

 155 ................................................................................. نىه عن بيع الوالء وعن هبته -صىل اهلل عليه وسلم-أن انلِب 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang jual beli Al-Walā` dan melarang 
menghibahkannya'". ................................................................................................................. 155 

 157 ................................................................... أن ايلهود اكنوا إذا حاضت املرأة فيهم لم يؤالكوها، ولم جيامعوهن يف ابليوت

Bahwa orang-orang Yahudi jika ada seorang wanita diantara mereka sedang haidh, mereka tidak 
mengajaknya makan bersama dan tidak menggauli mereka di rumah. Para sahabat Nabi 
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Lalu 
Allah menurunkan ayat: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, haidh itu adalah 

suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.”157 

قالت: نعم، قال: فأجازه.« أرضيت من نفسك ومالك بنعلني؟»: -صىل اهلل عليه وسلم-أن امرأة من بين فزارة تزوجت ىلع نعلني، فقال رسول اهلل 
 ................................................................................................................................................. 162 

Dari Abdullah bin 'Āmir bin Rabī'ah dari bapaknya bahwa seorang wanita Bani Fazārah menikah 
dengan maskawin sepasang sandal. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya, 
"Apakah engkau rida dirimu dan hartamu (diganti) dengan sepasang sandal?" Ia menjawab, "Ya." 

Ia (Amir) berkata, "Beliau pun membolehkannya". .................................................................. 162 

 164 .............................................................................................. أن امرأة من جهينة أتت انلِب ويه حبىل من الزنا

Seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi dalam keadaan hamil karena zina. ..... 164 

 166 .................................. عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل - اهلل عليه وسلمصىل-أن أم حبيبة استحيضت سبع سنني، فسألت رسول اهلل 

Sesungguhnya Ummu Ḥabībah menderita istihadah selama tujuh tahun. Lantas ia bertanya 
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengenai hal itu, Maka beliau menyuruhnya 

untuk mandi. (Aisyah) berkata, "Ia pun mandi setiap (mau) salat". .......................................... 166 

 168 ................أن يرجع فينادي: أال إن العبد قد نام، أال إن العبد قد نام -صىل اهلل عليه وسلم-أن بالال أذن قبل طلوع الفجر، فأمره انلِب 

Bilal pernah mengumandangkan azan sebelum terbit fajar. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- menyuruhnya untuk kembali lalu berseru, "Ketahuilah bahwa seorang hamba sudah tidur 

(lupa). Ketahuilah bahwa seorang hamba sudah tidur (lupa)". ................................................. 168 

 170 ........ بَلَّيَْك، بَلَّيَْك ال رشيك لك بَلَّيَْك، إن احلمد وانلعمة لك وامللك، ال رشيك لك: بَلَّيَْك اللَُّهمَّ -صىل اهلل عليه وسلم-أن تَلْبييََة رسول اهلل 

Sesungguhnya (bacaan) talbiyah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah, “Labbaik 
Allahumma labbaik. Labbaik laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa 
syarika lak (Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-
Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagi-Mu. Tidak 

ada sekutu bagi-Mu)”. .............................................................................................................. 170 

يغدو إيله، فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن ىلع شاكر،  - اهلل عليه وسلمصىل-أن ثمامة احلنيف أرس، فاكن انلِب 
 172 ................................................................................................................ وإن تُريد املال ُنْعطي منه ما شئت
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Ṡumāmah Al-Hanafī pernah menjadi tawanan. Biasanya Nabi pagi-pagi sekali menghampirinya 
dan bersabda, "Apa yang engkau pikirkan wahai Ṡumāmah?" Ia menjawab, "Jika engkau 
membunuhku maka engkau membunuh orang yang memiliki darah; jika engkau memberikan 
(kebebasan) maka engkau memberi kepada orang yang pandai berterimakasih; dan jika engkau 

menghendaki tebusan maka kami akan memberimu sesukamu". ............................................. 172 

 176 املساجد ملا بُنييَْت هل : ال وَجْدَت؛ إنما بُنييَتي -صىل اهلل عليه وسلم-أن رُجال نََشَد يف املسجد فقال: من َداَع إَل اجلََمل األمحر؟ فقال رسول اهلل 

Bahwa ada seseorang yang mencari barang yang hilang di masjid. Ia berkata, "Siapakah yang dapat 
menunjukkanku kepada unta merah?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Semoga 
engkau tidak menemukannya. Sesungguhnya masjid itu dibangun hanya untuk tujuannya ia 

dibangun (ibadah)". ................................................................................................................. 176 

 178 .............................. قائم خَيُْطُب  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل دخل املسجد يوم اجْلُُمَعةي من باب اكن حنو دار الَْقَضاءي ورسول اهلل 

Seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat seseorang melalui pintu yang menghadap ke 
arah Dār Al-Qaḍā`, sementara Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- sedang berkhutbah. .... 178 

 181 .................... وقد وضع رجله يف الغرز: أي اجلهاد أفضل؟ قال: لكمة حق عند سلطان جائر -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجال سأل انلِب 

Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- padahal dia 
sudah meletakkan kakinya pada pelana, "Jihad apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, 

"Mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim". .................................................. 181 

 183 ........................................................ اشرتى من يهودي طعاما، ورهنه دراع من حديد -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membeli makanan dari seorang Yahudi dan 
menggadaikan baju besi (milik beliau) ..................................................................................... 183 

ل للحالق: خذ، وأشار إَل جانبه األيمن، ثم األيرس، أىت مىن، فأىت اجلمرة فرماها، ثم أىت مزنهل بمىن وحنر، ثم قا -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 185 ......................................................................................................................... ثم جعل يعطيه انلاس.

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang ke Mina lalu menuju jamrah kemudian 
melemparnya. Setelah itu beliau menuju tempat tinggalnya di Mina dan menyembelih hewan 
kurban. Selanjutnya beliau bersabda kepada tukang cukur, "Cukurlah," sambil memberi isyarat ke 
kepala beliau bagian kanan lalu bagian kiri. Setelah itu beliau memberikan rambutnya kepada 

orang-orang. ............................................................................................................................ 185 

ه ثالثا، ويده ايلمىن ثالثا واألخرى ثالثا، ومسح برأسه بماء غري توضأ فمضمض، ثم استنرث، ثم غسل وجه -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 187 .......................................................................................................... فضل يده، وغسل رجليه حىت أنقاهما

Dari Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- ia menyebutkan bahwa dirinya pernah melihat 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berwudu, beliau berkumur-kumur, lalu mengeluarkan air 
dari hidung, lalu membasuh muka sebanyak tiga kali, kemudian tangan kanannya sebanyak tiga 
kali, dan sebelah kirinya tiga kali, lalu mengusap kepalanya dengan air bukan bekas dari 
tangannya, dan membasuh kedua kakinya hingga beliau membersihkan keduanya dari kotoran. 

(Sahih Muslim). ....................................................................................................................... 187 

 189 ............................................................................. َحج ىلع رَحل واكنت زاملته -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunaikan haji dengan menunggang unta yang 
sekaligus menjadi pengangkut barang-barangnya. ................................................................... 189 

 190 ............................................ رأى رجال يصيل خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصالة -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Dari Wābiṣah bin Ma’bad Al-Juhanī -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- pernah melihat seorang lelaki mengerjakan salat di belakang saf sendirian, lalu beliau 

menyuruhnya untuk mengulangi salatnya tersebut. (Sunan Abu Daud) ................................... 190 

ه األيمن -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  قُّ ش شي  192 ............................................................ ركب فرسا، فرُصيع عنه فُجحي
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Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah menunggangi seekor kuda, lalu beliau 
terjatuh darinya sehingga sisi kanan badannya terluka. ........................................................... 192 

 194 ........................................................................................ صام يوم اعشوراء -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- puasa pada hari 'Asyura. ................................ 194 

ضالة، فقولوا: قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد، فقولوا: ال أربح اهلل جتارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 196 ................................................................................................................................ ال رد اهلل عليك

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila kalian melihat orang menjual atau 
membeli di masjid, maka katakanlah, "Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada 
perniagaanmu." Dan apabila kalian melihat orang mengumumkan kehilangan untanya di mesjid, 

maka katakanlah, "Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu". .................................. 196 

هه رياكبه -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل   198 .............. اكن إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة, فكرب، ثم صىل حيث اكن وجَّ

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila melakukan perjalanan kemudian hendak 
melakukan salat sunah, beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat lalu bertakbir, kemudian 

beliau salat menghadap ke arah mana saja tunggangannya menghadap. .................................. 198 

 200 ................ إذا كرب رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه اكن -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya 
hingga sejajar dengan kedua telinganya. Apabila rukuk beliau mengangkat kedua tangan hingga 
sejajar dengan kedua telinganya. Dan apabila mengangkat kepala dari rukuk lalu mengucapkan, 

"Sami'allāhu liman ḥamidah", beliau melakukan seperti itu juga. ............................................ 200 

ُكُه الفجر وهو ُجن ب  من أهله، ثم يغتسل ويصوم -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل   203 ............................................... اكن يُْدري

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mendapati waktu fajar (Subuh) dalam 
keadaan junub karena usai berhubungan intim dengan istrinya, kemudian beliau mandi dan 

berpuasa. ................................................................................................................................. 203 

َماَمَة  بنت زينب بنت رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
ُ
 205 ........................ -صىل اهلل عليه وسلم-اكن يَُصيلِّ وهو حامل أ

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah salat dengan menggendong Umāmah binti Zainab binti 
Rasulillah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. ................................................................................... 205 

اكن خيرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق املعرس، وإذا دخل مكة، دخل من اثلنية العليا، وخيرج من  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 207 ................................................................................................................................... اثلنية السفىل

Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa berangkat (dari Madinah) melalui 
jalan asy-Syajarah dan masuk melalui jalan al-Mu'arras. Dan apabila memasuki Makkah, beliau 

masuk melalui jalan bukit atas dan keluar dari jalan bukit bawah. ........................................... 207 

 210 ........................................................... اكن يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة -سلمصىل اهلل عليه و-أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua 
pundak apabila mengawali salat dan apabila bertakbir untuk rukuk. Apabila mengangkat kepala 
dari rukuk beliau juga mengangkat keduanya seperti itu dan mengucapkan, "Sami'allāhu liman 
ḥamidah, rabbanā wa laka al-ḥamdu (Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Rabb kami 

bagimu segala pujian)." Namun beliau tidak melakukan hal itu ketika sujud. .......................... 210 

 212 ....................... اكن يسبح ىلع ظهر راحلته، حيث اكن وجهه، يومئ برأسه، واكن ابن عمر يفعله. -عليه وسلمصىل اهلل -أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah salat di atas kendaraannya ke arah manapun 
wajah beliau menghadap. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya. Dan Ibnu Umar juga 

melakukannya .......................................................................................................................... 212 
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 214 ........................................ اكن يصيل بعد العرص، وينىه عنها، ويواصل، وينىه عن الوصال -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan salat setelah Asar lalu beliau 
melarangnya, dan beliau mengerjakan puasa wiṣāl (menyambung puasa tanpa berbuka) lalu 

beliau melarangnya. ................................................................................................................. 214 

ري من رمضان، حىت توفاه اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  َواخي
َ
 216 ...... ، ثم اعتكف أزواجه بعده-عز وجل-اكن يعتكف يف الَْعرْشي اأْل

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa melakukan 
i'tikaf di sepuluh akhir bulan Ramadhan hingga Allah 'Azza wa Jalla mewafatkannya. Selanjutnya 
para istrinya beri'tikaf setelah itu." Dalam satu lafal disebutkan, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- biasa melakukan i'tikaf di setiap Ramadhan. Jika beliau telah selesai shalat shubuh, beliau 

mendatangi tempat yang biasa untuk beri'tikaf". ...................................................................... 216 

نىه أن يصىل يف سبعة مواطن: يف املزبلة، واملجزرة، واملقربة، وقارعة الطريق، ويف احلمام، ويف معاطن اإلبل،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 218 ............................................................................................................................ وفوق ظهر بيت اهلل

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang salat di tujuh tempat: tempat 
pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, pemakaman, tengah jalan, pemandian, 

kandang unta dan di atas kakbah (Baitullah). ........................................................................... 218 

 220 .......................................................................................... نىه عن الشغار -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang nikah Syigār. ....................... 220 

 222 ........................................ نىه عن الصالة نصف انلهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang salat di tengah siang sampai matahari 
tergelincir ke arah barat, kecuali hari Jumat. ........................................................................... 222 

-، ونىه عن املالمسة -ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إَل الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إيله-نىه عن املنابذة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 224 .................................................................................................... هواملالمسة: ملس الرجل اثلوب وال ينظر إيل

"Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang Al-Munābażah -yaitu seseorang 
melemparkan kainnya untuk dijual kepada orang lain sebelum orang itu membolak-balikkannya 
atau melihatnya- dan beliau juga melarang Al-Mulāmasah. Al-Mulāmasah adalah seseorang 

menyentuh kain dan tidak melihatnya. .................................................................................... 224 

نىه عن بيع اثلمار حىت تزيه. قيل: وما تزيه؟ قال: حىت حتمر. قال: أرأيت إن منع اهلل اثلمرة، بم يستحل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 226 ............................................................................................................................أحدكم مال أخيه؟

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang untuk menjual buah sampai 
nampak baik (untuk dimakan). Ditanyakan kepada Rasulullah, "Apa tandanya?" Beliau 
menjawab, "Sampai memerah." Kemudian beliau bersabda, "Bagaimana jika Allah menghalangi 

buahnya, dengan apa seseorang di antara kalian menghalalkan harta saudaranya".? ............... 226 

 228 ............................................. نىه عن بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها، نىه ابلائع و املبتاع -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang jual beli buah sampai tampak kelayakannya. 
Beliau melarang penjual dan pembeli. ...................................................................................... 228 

 229 ................................................................................. نىه عن بيع حبل احلبلة -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang jual beli Habalul Habalah (unta yang bunting).
 ................................................................................................................................................. 229 

وجيه لذلي فطر السماوات واألرض حنيفا، وما أنا من  املرشكني، إن ، اكن إذا قام إَل الصالة، قال: وجهت -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 231 ................................................................................................ صالِت، ونسيك، وحمياي، ومماِت هلل رب العاملني



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

589 
 

Dari Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bahwasanya apabila beliau berdiri ṣalat beliau mengucapkan, "Aku hadapkan wajahku dengan 
lurus kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukan termasuk orang-orang 
musyrik. Sesungguhnya ṣalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb (Tuhan) 
semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku diperintahkan untuk itu dan aku termasuk orang-
orang muslim. Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. 
Engkau Rabbku dan aku hambaMu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-
dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku semuanya; kerena sesungguhnya tidak ada yang bisa 
mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Tunjukilah aku pada akhlak paling baik, yang tidak 
dapat menunjukkan padanya selain Engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena 
tidak ada yang sanggup menjauhkannya dariku kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanMu dengan 
penuh kebahagiaan. Segala kebaikan berada di tanganMu, sedangkan keburukan tidak 
disandarkan pada Mu. Aku berpegang teguh denganMu dan kembali kepadaMu. Maha Suci 
Engkau dan Maha Tinggi. Aku memohon ampunan padaMu dan aku bertobat kepadaMu”. Apabila 
beliau rukuk, beliau mengucapkan, "Ya Allah, hanya padaMu aku rukuk, hanya kepadaMu aku 
beriman dan hanya kepadaMu aku menyerahkan diri. Pendengaranku, pandanganku, otakku, 
tulangku dan sarafku tunduk padaMu." Apabila beliau mengangkat kepala (dari rukuk), beliau 
mengucapkan, "Ya Allah Rabb kami, segala puji milikMu sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh 
ruang diantara keduanya, dan sepenuh sesuatu apa pun yang Engkau kehendaki setelahnya." 
Apabila bersujud beliau mengucapkan, "Ya Allah, aku bersujud padaMu, beriman kepadaMu dan 
hanya padaMu aku menyerahkan diri. Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah 
menciptakannya, membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya. Mahasuci Allah 
sebaik-baik pencipta." Selanjutnya ucapan terakhir yang beliau ucapkan di antara tasyahud dan 
salam ialah, "Ya Allah, ampunilah (dosa) yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, 
yang aku rahasiakan dan yang aku lakukan secara terang-terangan, yang aku kerjakan dengan 
berlebihan dan dosa yang Engkau lebih mengetahuinya dibanding aku. Engkaulah Yang 
Mendahulukan dan Engkaulah Yang Mengakhirkan. Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain 

Engkau." Ṣahih Muslim ............................................................................................................ 231 

معزتاًل، لم يصل يف القوم، فقال: يا فالن، ما منعك أن تصيل يف القوم؟ فقال: يا رسول اهلل أصابتين رأى رجاًل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  
 236 .......................................................................................... جنابة، وال ماء، فقال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat seorang lelaki mengasingkan diri, dia tidak 
salat bersama orang banyak. Beliau bertanya, “Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk salat 
bersama orang-orang?” Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang junub dan tidak ada air 
(untuk bersuci)." Beliau bersabda, “Pakailah debu (tayamum) karena sesungguhnya itu cukup 

bagimu”. ................................................................................................................................... 236 

 238 . انتقلت حفصَة بنَت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق حني دخلت يف ادلم من احليضة اثلاثلة -صىل اهلل عليه وسلم-أن اعئشة زوج انلِب 

Bahwa Aisyah istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah memindahkan Hafshah binti 
Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika masuk pada masa haid yang ketiga. ............. 238 

-صىل اهلل عليه وسلم-، فتغيظ منه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته ويه حائض، فذكر ذلك عمر لرسول اهلل 
 ................................................................................................................................................. 240 

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa ia menceraikan istrinya yang sedang haid. 
Lalu Umar menceritakannya pada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- langsung marah karena hal tersebut, kemudian bersabda, 
"Hendaknya ia merujuknya, kemudian mempertahankannya sampai ia suci, kemudian haid lalu 
suci lagi. Jika ia masih ingin menceraikannya, maka silahkan menceraikannya dalam keadaan suci 
sebelum ia menggaulinya. Itulah masa iddah seperti yang diperintahkan Allah -Azzā wa Jallā-." 
Dalam redaksi lain, "sampai ia haid satu kali berikutnya, bukan haid yang saat itu ia 
menceraikannya." Dalam redaksi lain lagi, "Ia dihitung dari talaknya itu, dan Abdullah lalu 

merujuknya sebagaimana diperintahkan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-". ................. 240 

ةي 
َ
 243 .......................................................................................... أن عمر بن اْلطاب اْستََشاَر انلَّاَس يفي إْمالصي الَْمْرأ
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Bahwasanya Umar bin Al-Khaṭṭab bermusyawarah dengan para sahabat tentang orang yang 
menggugurkan janin wanita hamil. .......................................................................................... 243 

 245 .................. أن عمر بن اْلطاب ريض اهلل عنه، قرأ يوم اجلمعة ىلع املنرب بسورة انلحل حىت إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد انلاس

Dari Rabī'ah bin Abdillah bin al-Hudair at-Taimī, bahwa Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- 
pada hari jumat pernah membaca di atas mimbar surah An-Nahl, sehingga ketika ia sampai pada 
ayat sajadah beliau turun, lalu sujud dan orang-orang pun ikut sujud, hingga pada jumat 
berikutnya beliau kembali membaca surah tersebut, lalu ketika beliau sampai pada ayat sajadah, 
beliau berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya kita sebelumnya pernah sujud (ketika membaca 
ayat sajadah). Siapa yang sujud maka sungguh dia telah benar, dan siapa yang tidak sujud maka 
dia tidak berdosa.” Dan pada kali ini Umar -raḍiyallāhu 'anhu- tidak sujud. Dalam riwayat lain 
disebutkan: “Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud (tatkala membaca ayat sajadah) 

melainkan jika kita menghendaki untuk melakukannya.” (Sahih al-Bukhārī). .......................... 245 

نصاري، فقال هل: يا اعصم، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجاًل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ أن عويمًرا العجالِن جاء إَل اعصم بن عدي األ
 248 ................................................................................... -صىل اهلل عليه وسلم-سل ِل يا اعصم عن ذلك رسول اهلل 

Bahwasanya 'Uwaimir Al-'Ajlānī mendatangi 'Āṣim bin Adī Al-Anṣārī lalu berkata kepadanya, "Hai 
'Āṣim, bagaimana pendapatmu jika seorang suami menemukan istrinya bersama lelaki lain, 
apakah dia membunuh lelaki itu hingga kalian pun membunuhnya, atau apa yang harus 
dilakukannya? Hai 'Āṣim, tanyakan untukku mengenai hal tersebut kepada Rasulullah -ṣallallāhu 

'alaihi wa sallam-". ................................................................................................................... 248 

 251 ........................................... رأى رجال يسوق بدنة, فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها -صىلَّ اهلل عليه وسلَّم-أن نِب اهلل 

Bahawasanya Nabiyullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah melihat seorang lelaki menggiring 
unta. Beliau bersabda, "Tunggangilah!" Orang itu berkata, "Unta ini Budnah (unta yang 
digemukkan untuk kurban). Beliau bersabda, "Tunggangilah!" Selanjutnya aku lihat orang itu 

menungganginya mengiringi Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. .......................... 251 

 253 ...................................................................................................................... أنت أحق به ما لم تنكيح

Dari Abdullah bin 'Amru, bahwasannya seorang wanita berkata,"Ya Rasulullah, sesungguhnya 
anakku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susuku pernah menjadi minumannya, 
pangkuanku pernah menjadi tempat berlindung baginya. Tetapi ayahnya telah menceraikanku 
dan hendak mengambilnya dariku. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

'Kamu lebih berhak terhadapnya (anak itu), selama kamu belum menikah".' ........................... 253 

 255 ............................ يقول: أجب عين، امهلل أيده بروح القدس؟ قال: امهلل نعم -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل أنشدك اهلل، أ

Aku memintamu atas nama Allah, bukankah engkau telah mendengarkan Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- bersabda, “Jawablah untukku, ya Allah bantulah ia dengan Ruh al-Qudus.” Abu 

Hurairah lalu menjawab, “Ya Allah, benar (aku telah mendengarnya)". ................................... 255 

 257 ............................................................................. عن صوم يوم اجلمعة؟ قال: نعم -صىل اهلل عليه وسلم-أنىه انلِب 

Apakah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang untuk berpuasa pada hari Jum’at? Ia 
menjawab, Iya. ......................................................................................................................... 257 

 259 ............................................................................................... أهدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مرة غنًما

Suatu kali Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkurban dengan seekor kambing. .......... 259 

 261 ......................................................................................................................... أوتروا قبل أن تصبحوا

Laksanakanlah salat witir sebelum Subuh! ............................................................................... 261 

وتيَر قبل أن أنام -صىل اهلل عليه وسلم-أوصاِن خلييل 
ُ
َح، وأن أ يَّاٍم من لك شهر، َوَرْكَعيَتي الضُّ

َ
 262 ........................... بثالث: صيام ثاََلثَةي أ
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Kekasihku -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berpesan kepadaku dengan tiga hal: puasa tiga hari setiap 
bulan, dua rakaat dhuha dan melaksanakan shalat witir sebelum tidur. ................................... 262 

يَدٍة َصَدقًَة، ولكِّ  قُون: إن بكل تَْسبييَحٍة َصَدقًَة، ولك تَْكبيرَيٍة َصَدقًَة، ولك حَتْمي دَّ  264 .............. قَةً َتْهلييلٍَة َصدَ  أوليس قد جعل اهلل لكم ما تَصَّ

Bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata pada Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi (mati) membawa pahala-
pahala; yakni mereka salat seperti kami salat, mereka puasa seperti kami puasa dan mereka 
menyedekahkan kelebihan harta mereka." Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah memberi 
kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, setiap 
takbir ada sedekah, setiap tahmid ada sedekah dan di setiap tahlil ada sedekah, memerintahkan 
kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah dan dalam jimak salah 
seorang dari kalian ada sedekah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang 
dari kami menyalurkan syahwatnya, ia akan mendapatkan pahala dalam perbuatan itu?" Beliau 
menjawab, "Apa pendapat kalian seandainya ia menyalurkannya dalam keharaman, bukankah ia 

berdosa? Demikian pula bila ia menyalurkannya pada yang halal, ia memperoleh pahala"....... 264 

د هل أربعة خبري، أدخله اهلل اجلنةأيُّما ُمسلم شَ   267 ................................................................................................ هي

Dari Abu Aswad, ia menuturkan, "Aku tiba di Madinah, lalu aku duduk menghadap Umar bin 
Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu-. Kemudian lewatlah satu jenazah pada mereka, lantas orangnya 
diberikan pujian yang baik, maka Umar berkata, "Telah ditetapkan (baginya)." Kemudian lewat 
jenazah lain, lantas orangnya diberikan pujian yang baik, maka Umar berkata, "Telah ditetapkan 
(baginya)." Kemudian lewat jenazah ketiga, namun orangnya diberikan celaan, maka Umar 
berkata, "Telah ditetapkan (baginya)." Abu Aswad mengatakan, "Maka aku bertanya, apa maksud 
"telah ditetapkan (baginya)" itu wahai Amirul-Mukminin?" Ia menjawab, "Aku mengucapkan 
seperti yang disabdakan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Sesiapapun orang muslim yang 
diberikan kesaksian baik oleh empat orang bagi dirinya niscaya Allah memasukkannya ke dalam 
surga." Kami bertanya, "Kalau tiga orang?" Beliau bersabda, "Dan juga tiga orang." Kami bertanya, 
"Kalau dua orang?" Beliau bersabda, "Dan juga dua orang." Kemudian kami tidak bertanya pada 

beliau tentang (kesaksian) satu orang." (HR Bukhari). ............................................................. 267 

 امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم فليست من اهلل يف َشء، ولن يدخلها اهلل جنته، وأيما رجل جحد ودله، وهو ينظر إيله احتجب اهلل منه،أيما 
 270 .......................................................................................................... وفضحه ىلع رءوس األولني واآلخرين

Dari Abu Hurairah bahwasannya dia mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda 
ketika turun ayat mengenai dua orang (suami istri) yang saling melakukan li'an, "Siapa saja wanita 
yang menisbatkan anaknya kepada satu kaum padahal dia bukan bagian dari mereka, ia tidak akan 
mendapatkan rahmat Allah sedikit pun dan Allah tidak akan memasukkannya ke surga-Nya. Siapa 
saja lelaki yang memungkiri anaknya, sedangkan dia melihat kepadanya, niscaya Allah menutup 

Żat-Nya darinya (pada hari kiamat) dan Dia membukakan aibnya di hadapan semua orang". .. 270 

انلاكح فهو هلا، وما اكن بعد عصمة انلاكح فهو ملن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل  أيما امرأة نكحت ىلع صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة
 272 ................................................................................................................................... ابنته أو أخته

"Setiap wanita yang dinikahkan dengan suatu mahar atau pemberian (untuk kerabatnya), atau 
janji sebelum akad nikah, maka hal itu menjadi miliknya. Adapun yang diberikan setelah akad 
nikah, maka hal itu menjadi milik orang yang diberinya. Kemuliaan yang paling berhak untuk 
diberikan kepada seorang laki-laki adalah berkaitan dengan putrinya dan saudara 

perempuannya". ....................................................................................................................... 272 

وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها باْليار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها املهر بما  أيما امرأة نكحت
 274 .............................................................................................................................. استحل من فرجها

"Siapa pun wanita yang menikah sedangkan dia mempunyai (penyakit) lepra atau gila atau kusta 
atau tumor (pada alat vitalnya), maka suaminya memiliki pilihan selama belum menggaulinya; 
jika mau dia bisa menahannya dan jika mau dia bisa menceraikannya. Jika dia sudah 
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menggaulinya maka istrinya berhak mendapatkan mahar atas kemaluannya yang telah dihalalkan 
untuknya"................................................................................................................................. 274 

َراُهما إال َخبييثَتنَْي: ابَلَصل، واثلُّومأيها انلاس تأ
َ
 276 ............................................................................ كلون َشَجَرتني ما أ

Wahai manusia, kalian suka memakan dua pohon yang aku tidak melihatnya melainkan 
mengandung bau yang tidak menyedapkan, (yaitu) bawang merah dan bawang putih. ............ 276 

 279 ........................................... أيها انلاس، إنكم منفرون، فمن صىل بانلاس فليخفف، فإن فيهم املريض، والضعيف، وذا احلاجة

Dari Abu Mas'ud Al-Anṣārī, ia berkata, Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku hampir saja 
tidak sanggup mengerjakan salat yang dipimpin seseorang dengan bacaan yang panjang." Maka 
aku belum pernah melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi wejangan dengan nada 
sangat marah dari yang disampaikannya pada hari itu, kemudian beliau bersabda, “Wahai 
manusia, kalian membuat orang lain menjauh, siapa saja yang salat mengimami orang lain, maka 
ringankanlah; karena di antara mereka ada orang sakit, orang lemah, dan orang yang mempunyai 

keperluan mendesak.” (Sahih Al-Bukhārī) ............................................................................... 279 

 281 ........ ة، يراها املسلم، أو ترى هل، أال وإِن نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجداأيها انلاس، إنه لم يبق من مبرشات انلبوة إال الرؤيا الصاحل

Wahai manusia, sesungguhnya tiada lagi kabar baik dari nubuwat kecuali mimpi yang baik yang 
dialami seorang Muslim atau diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah, sesunguhnya aku dilarang 
membaca Alquran saat rukuk dan sujud. Adapun dalam rukuk, maka agungkanlah Allah -'Azza wa 
Jalla-. Dan adapun dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena (saat itu) 

sangat layak untuk dikabulkan bagi kalian". ............................................................................. 281 

تر بَْح بالوي ُروا الصُّ  284 ............................................................................................................................ بَادي

Bersegeralah kalian memasuki shubuh dengan witir! ............................................................... 284 

قَْربينيَ 
َ
ْن جَتَْعلََها يف األ

َ
رَى أ

َ
ْعُت ما قُلَْت، وإيِنِّ أ ، َوقَْد َسمي يَك َمال  َرابيح  ، َذل  285 ...................................................... بَْخ! َذليَك َمال  َرابيح 

Bagus, itulah harta (yang mendatangkan) untung. Bagus, itulah harta (yang mendatangkan) 
untung. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan. Aku sarankan kamu agar 

membagikannya kepada para kerabatmu! ................................................................................ 285 

 288 ................................................... ىلع إقام الصالة، وإيتاء الزاكة، وانلصح للك مسلم -صىل اهلل عليه وسلم-بايعت رسول اهلل 

Aku berbaiat kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk menegakkan salat, 
menunaikan zakat dan menasehati setiap Muslim. .................................................................. 288 

 انلِب 
ُ
َواك -صىل اهلل عليه وسلم-بأي َشء اكن َيبَْدأ  290 ............................................................... إذا دخل بَيته؟ قالت: بالسِّ

"Apa yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ketika beliau 
memasuki rumahnya?" Aisyah menjawab, "Bersiwak." ............................................................ 290 

 291 ................ يصيل من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأيس فأقامين عن يمينه -صىل اهلل عليه وسلم-بت عند خاليت ميمونة، فقام انلِب 

Aku pernah bermalam di rumah bibiku, Maimūnah, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bangun 
untuk mengerjakan salat malam. Aku pun berdiri di sebelah kiri beliau. Maka beliau memegang 

kepalaku lalu menempatkanku di sebelah kanannya. ............................................................... 291 

بعث يلع بن  -صىل اهلل عليه وسلم-خادل بن الويلد إَل أهل ايلمن يدعوهم إَل اإلسالم فلم جييبوه، ثم إن انلِب  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث انلِب 
 293 ....................................................................................................................................... أيب طالب

Dari Al-Barrā`, ia berkata, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengutus Khālid bin Walīd kepada 
penduduk Yaman untuk menyeru mereka kepada Islam, namun mereka tidak menjawab seruan 
tersebut. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengutus Ali bin Abi Ṭālib dan 
memerintahkannya agar Khalid beserta orang-orang yang bersamanya kembali, kecuali orang 
yang ingin ikut bersama Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, maka dipersilahkan untuk ikut bersamanya. Al-
Barrā` berkata, Aku termasuk orang yang ikut bersama Ali -raḍiyallāhu 'anhu-. Ketika kami telah 
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dekat dari penduduk, mereka pun keluar menemui kami, kemudian Ali -raḍiyallāhu 'anhu- salat 
mengimami kami dan menjadikan kami dalam satu saf, lalu maju ke hadapan kami dan 
membacakan surat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Kemudian seluruh kabilah Hamdān 
masuk Islam. Lalu Ali -raḍiyallāhu 'anhu- menulis surat tentang keislaman mereka kepada 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca 
surat itu, beliau menyungkur sujud kemudian bangkit lalu bersabda, "Keselamatan atas Hamdān, 

keselamatan atas Hamdān.” (As-Sunan al-Kubrā karya al-Baihaqi). ........................................ 293 

خياًل قيبَل جند، فجاءت برجل من بين حنيفة يقال هل: ثمامة بن أثال، سيد أهل ايلمامة، فربطوه بسارية من  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل 
 296 ................................................................................................................................. سواري املسجد

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengirim pasukan kuda 
ke arah Najed. Lalu pasukan ini datang membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah, bernama 
Tsumamah bin Uṡal, pemimpin penduduk Yamamah. Mereka mengikatnya di salah satu tiang 
masjid. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar menemuinya, beliau bertanya, “Apa yang 
kau punya wahai Tsumamah?” Ia menjawab, “Aku punya yang engkau tahu wahai Muhammad. 
Jika engkau membunuh, engkau membunuh orang yang punya darah (bangsawan) dan jika 
engkau berbuat baik, engkau berbuat baik pada orang yang tahu berterimakasih. Jika engkau 
menginginkan harta, mintalah pasti engkau diberi sekehendakmu.” Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- kemudian meninggalkannya. Hingga setelah keesokan harinya, beliau bertanya lagi, 
“Apa yang kau punya wahai Tsumamah?” Ia menjawab, “Seperti yang sudah aku katakan padamu. 
Jika engkau berbuat baik, engkau berbuat baik pada orang yang tahu berterima kasih dan jika 
engkau membunuh, engkau membunuh orang yang memiliki darah. Jika engkau menginginkan 
harta, mintalah pasti engkau diberi sekehendakmu.” Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- meninggalkannya. Hingga di keesokan harinya, beliau bertanya lagi, “Apa yang kau punya 
wahai Tsumamah?” Ia menjawab, “seperti yang sudah aku katakan padamu. Jika engkau berbuat 
baik, engkau berbuat baik pada orang yang tahu berterima kasih dan jika engkau membunuh, 
engkau membunuh orang yang memiliki darah. Jika engkau menginginkan harta, mintalah pasti 
engkau diberi sekehendakmu.” Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Lepaskanlah 
Tsumamah!” Lalu ia pergi ke sebuah kebun kurma dekat masjid. Ia mandi kemudian masuk 
masjid, lalu mengucapkan, “Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah 
dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Wahai Muhammad, demi 
Allah, tak ada di muka bumi ini wajah yang lebih aku benci dibanding wajahmu, namun kini 
wajahmu telah menjadi wajah yang paling aku cintai diantara seluruh wajah. Demi Allah, tak ada 
satu agama pun yang lebih aku benci dibanding agamaMu, namun agamamu kini telah menjadi 
agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tak ada satu negeri pun yang lebih aku benci dibanding 
negerimu, namun kini negerimu telah menjadi negeri yang paling aku cintai. Pasukan kudamu 
telah menangkapku ketika aku ingin berangkat umrah, apa pendapatmu?” Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam- kemudian memberinya kabar gembira dan menyuruhnya untuk menunaikan 
umrah. Ketika ia tiba di Makkah, seseorang berkata kepadanya, “Apakah engkau telah berpindah 
agama?” Ia menjawab, “Tidak". Tapi aku telah masuk Islam bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam-. Sungguh demi Allah. Tidak akan datang pada kalian satupun butir gandum sebelum 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengizinkannya.” Ṣahih Muslim. ............................... 296 

ياَرُكم، تُكتب آثاُرُكم، دياَرُكم تُكتب آثاُرُكم  302 ................................................................................ بين سلمة، دي

Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggal kalian, langkah-langkah kalian dicatat! ..................... 302 

قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة،  -صىل اهلل عليه وسلم-بينما انلاس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن انلِب 
 305 ..................................................................................................................................... فاستقبلوها

Manakala orang-orang berada di Qubā` dalam salat subuh tiba-tiba seseorang datang, lalu ia 
berkata, "Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah diturunkan pada beliau suatu 
ayat Al-Qur`an di malam ini, dan beliau diperintahkan menghadap Kiblat, maka menghadaplah 

kalian ke arah Kiblat"! .............................................................................................................. 305 
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نُوُه يف -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل  -أو قال: فَأْوقََصتْهُ -بينما رجل واقف بيَعَرفََة، إذ وقع عن راحلته، فََوقََصتُْه  لُوُه  بماء وسدر، وَكفِّ : اْغسي
ُروا رأسه؛ فإنه ُيبَْعُث يوم القيامة ُملبِّياً   307 ............................................................................. ثوبيه، وال حُتَنُِّطوهُ، وال خُتَمِّ

Tatkala seseorang sedang wukuf di Arafah, tiba-tiba ia jatuh dari untanya dan lehernya patah 
hingga meninggal. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Mandikan ia dengan 
air dan daun bidara, kafanilah ia dengan dua kain (ihram)nya, jangan kalian memberinya 
wewangian dan jangan menutupi kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan di hari 

kiamat kelak dalam keadaan bertalbiyah"! ............................................................................... 307 

 309 ..................................................................................... بينما رجل يميش بفالة من األرض فسمع صوتًا يف سحابة

Tatkala seorang laki-laki berjalan di padang pasir yang luas... ................................................. 309 

ري  تْري من الَْعرْشي األَواخي ْوا يللة الَقْدر يف الوي  311 ................................................................................................... حَتَرَّ

Carilah malam kemuliaan (Lailatul Qadar) di malam-malam ganjil sepuluh terakhir (Ramadhan)!
 ................................................................................................................................................. 311 

ُحوري بَركة ُروا؛ فإن يف السَّ  312 .................................................................................................................. تََسحَّ

Hendaknya kalian makan sahur, karena dalam makan sahur terdapat berkah. ........................ 312 

ْرنَا مع رسول اهلل  ُحوري ؟ قال: قَْدُر مخسني آية، ثم قام إَل الصالة. قال أنس: قلت لزيد: كم اكن بني األذان وَ -صىل اهلل عليه وسلم-تََسحَّ  314 السَّ

Kami makan sahur bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu beliau mendirikan 
shalat." Anas berkata, "Aku bertanya kepada Zaid, "Berapa jarak antara adzan dan sahur?" Ia 

menjawab, "Seukuran (bacaan) lima puluh ayat"...................................................................... 314 

 
َ
ْجٍر أ

َ
َعُه َساملياً َمَع أ ْو يُرْجي

َ
لَُه اجْلَنََّة، أ ْن يُْدخي

َ
دي يفي َسبييليهي إْن تََوفَّاُه: أ َ اهلل ليلُْمَجاهي  316 ...................................................... ْو َغنييَمةٍ تََولكَّ

Allah menjamin untuk orang yang berjihad di jalanNya, jika Dia mewafatkannya maka Dia akan 
memasukkannya ke dalam surga, atau Dia mengembalikannya dalam keadaan selamat dengan 

membawa serta pahala atau ganimah (rampasan perang). ....................................................... 316 

داً  ينَاٍر فََصاعي  318 ............................................................................................................... ُتْقَطُع ايْلَُد يفي ُربْعي دي

Tangan (pencuri) dipotong karena (mencuri) seperempat dirham atau lebih. .......................... 318 

 320 ...................................................................................................... تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء

“Sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dengan wajah bercahaya lagi berseri-seri 
karena bekas air wudu.” Maka barang siapa di antara kalian mampu memperpanjang cahayanya 
hendaklah ia lakukan. Dalam lafal riwayat Muslim disebutkan: “Aku melihat Abu Hurairah 
berwudu, lalu ia membasuh muka dan kedua tangannya hingga hampir sampai kedua bahunya, 
kemudian ia membasuh kedua kakinya hingga kedua betis. Kemudian ia berkata, Aku pernah 
mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya pada hari kiamat 
umatku akan dipanggil dengan wajah bercahaya dan berseri-seri karena bekas air wudu." Maka 
barang siapa di antara kalian mampu memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan.” Dalam 
lafal lain riwayat Muslim: Aku telah mendengar kekasihku -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 

“Perhiasan (cahaya) seorang Mukmin adalah sejauh mana air wudunya sampai". .................... 320 

 323 .................................................... ميمونة وهو حمرم، وبىن بها وهو حالل، وماتت برسف - عليه وسلمصىل اهلل-تزوج انلِب 

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahi Maimūnah saat sedang ihram dan beliau serumah 
dengannya setelah tahalul. Maimunah meninggal di daerah Sarif ............................................ 323 

 325 .......................................................... تقدموا فأتموا يب، ويلأتم بكم من بعدكم، ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهلل

Dari Abu Sa’īd al-Khudrī bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat ada 
keterlambatan pada para ṣahabatnya (dari mendapatkan saf pertama), maka beliau bersabda 
kepada mereka, “Majulah ke depan dan bermakmumlah di belakangku, orang yang datang setelah 
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kalian hendaklah bermakmum di belakang kalian. Tidaklah suatu kaum membiasakan diri 
terlambat (mendapati saf pertama), hingga Allah juga memperlambat mereka (dari mendapat 

rahmat).” (Sahih Muslim). ....................................................................................................... 325 

 327 ..................................................................................... ثالث جدهن جد، وهزهلن جد: انلاكح والطالق والرجعة

Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan 
rujuk (membatalkan perceraian). ............................................................................................. 327 

نهانا أن نصيل فيهن، أو أن نقرب فيهن موتانا: حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع، وحني ي -صىل اهلل عليه وسلم-ثالث سااعت اكن رسول اهلل 
 329 ............................................................. يقوم قائم الظهرية حىت تميل الشمس، وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب

Ada tiga waktu di mana Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang kami salat (sunah) pada 
waktu tersebut atau menguburkan jenazah saudara kita, yaitu: saat matahari terbit sampai 
meninggi, saat matahari di tengah langit sampai condong ke barat dan saat matahari hendak 

tenggelam sampai benar-benar tenggelam. .............................................................................. 329 

ه، دَّى َحقَّ اهلل، وَحقَّ َمَوايلي
َ
بَها فأحسن  ثالثة هلم أْجَران: رُجل  من أهل الكتاب آمن بينَبييِّه، وآَمن بمحمد، والَعبْد اململوك إذا أ ورَُجل اكنت هل أَمة فأدَّ

يبَها، وََعلََّمَها فأحسن َتْعلييَمَها، ثم أْعتََقها فزتوجها؛ فله أجران  332 .............................................................................. تَأدي

Ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala: (1) seorang Ahli Kitab yang beriman kepada 
nabinya dan beriman kepada Muhammad. (2) budak apabila menunaikan hak Allah dan hak 
tuannya. (3) seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita lalu ia mendidiknya dengan baik dan 
mengajarinya dengan sebaik-baik pengajaran, memerdekakannya kemudian menikahinya. 

Baginya dua pahala. ................................................................................................................. 332 

 334 ................................................................................................................................ ثالثة هلم أجران

Ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala ......................................................................... 334 

 336 ............................................................................................................. جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد

Seorang Arab Badui datang lalu kencing di salah satu sudut masjid. Maka orang-orang 
membentak dan berusaha mencegahnya. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang 
mereka. Setelah lelaki itu menyelesaikan kencingnya, beliau pun memerintahkan untuk 

mengambil satu ember air kemudian disiramkan pada bekas kencingnya ................................ 336 

 338 .................... ؟ قال: ال، قال: قم فاركع ركعتنيخَيُْطُب انلاس يوم اجلمعة، فقال: صليت يا فالن -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل وانلِب 

Seorang laki-laki datang saat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang berkhutbah hadapan 
orang-orang pada hari Jumat. Beliau bertanya, "Apakah engkau sudah salat wahai Fulan?" Ia 

menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berdiri dan salatlah dua rakaat"! ................................. 338 

 340 ......................... بني املغرب والعشاء ِبمع: صىل املغرب ثالثا، والعشاء ركعتني، بإقامة واحدة -صىل اهلل عليه وسلم-مجع رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjamak antara salat Magrib dan salat Isya di Jam'un 
(Muzdalifah); dengan cara melaksanakan salat Magrib tiga rakaat dan salat Isya dua rakaat 

dengan satu kali iqamat. .......................................................................................................... 340 

م َهاتيهي مَّ
ُ
ين َكُحْرَمةي أ دي  341 ......................................................................................... ُحْرَمُة نساء املجاهدين ىلع الَقاعي

“Kehormatan istri-istri para mujahidin bagi orang-orang yang tidak berjihad itu seperti 
kehormatan ibu-ibu mereka". ................................................................................................... 341 

مْ  نَاثيهي لَّ إلي حي
ُ
، وأ يتي مَّ

ُ
َهبي ىلع ُذُكوري أ يري واذلَّ اُس احلَري َم بلي  343 ......................................................................................ُحرِّ

Pakaian sutra dan emas diharamkan bagi laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanitanya.
 ................................................................................................................................................. 343 
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لُْت إَل رسول اهلل  رَى  -صىل اهلل عليه وسلم-مُحي
َ
رَى الوََجَع بَلََغ بيَك ما أ

ُ
رَى اجلَْهَد بَلََغ بك ما -َوالَقْمُل يَتَنَاثَُر ىلع وجيه. فقال: ما ُكنُْت أ

ُ
أو ما كنت أ

رى
َ
ُد شاة؟ فقلت: ال. فقال: ُصْم ثالثة أ-أ جَتي

َ
 345 ...................................................................... يام، أو أطعم ستة مساكني! أ

Aku dibawa kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedangkan kutu-kutu bertebaran di 
wajahku. Beliau bersabda, "Tidak pernah diperlihatkan kepadaku penderitaan yang menimpamu 
sebagaimana yang aku lihat" - atau "Tidak pernah diperlihatkan kepayahan kepadaku yang 
menimpamu sebagaimana aku lihat! Apakah engkau memiliki domba?" Aku jawab, "Tidak." 
Beliau bersabda, "Puasalah tiga hari atau berilah makanan kepada enam orang miskin - setiap 

orang miskin setengah sha"! ' ................................................................................................... 345 

ب رجُ  لَْمانَه أن َيتََجاُحوسي ا، واكن يأُمر غي ً ، قال ل ممن اكن َقبْلَُكْم، فلم يُوجد هل من اْلرَْي َشء، إال أنه اكن خُيَالط انلاس واكن ُمورسي َوُزوا عن الُمْعرسي
 348 ............................................................................................. : حنن أَحقُّ بذلك منه؛ جَتَاوُزوا عنه-عز وجل-اهلل 

"Ada seorang lelaki dari orang-orang sebelum kalian dihisab. Ternyata tidak ditemukan sedikit 
pun kebaikan padanya. Hanya saja ia bergaul baik dengan orang-orang dan ia adalah orang yang 
berkecukupan. Ia memerintahkan kepada para pegawainya agar memaafkan orang-orang yang 
kesulitan membayar utangnya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Kami lebih berhak untuk berbuat 

begitu daripada dia. (Allah perintahkan pada para malaikat-Nya -edit) maafkanlah dia"! ........ 348 

 350 .............................................................. يف حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنني -صىل اهلل عليه وسلم-حجَّ يب مع رسول اهلل 

Aku diajak menunaikan haji bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika haji wada' 
saat aku berusia tujuh tahun. ................................................................................................... 350 

 352 ...................................................................................... -ريض اهلل عنه-حديث املِّسء صالته من رواية رفاعة 

Dari Rifā'ah bin Rāfi' az-Zuraqī -yang merupakan sahabat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia 
mengatakan, “Seseorang datang saat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- duduk di dalam masjid. 
Orang itu salat di dekat beliau, kemudian beranjak menghampiri Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam-, dan mengucapkan salam pada beliau. Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda padanya, “Ulangilah salatmu, karena sebenarnya engkau belum salat!” Orang itu lalu 
kembali salat seperti yang ia lakukan sebelumnya. Kemudian menghampiri Rasulullah -ṣallallāhu 
'alaihi wa sallam-, namun beliau bersabda padanya, “Ulangilah salatmu, karena sebenarnya 
engkau belum shalat!” Orang itu berkata, “Wahai Rasulullah, ajari aku bagaimana aku harus 
melakukan salat?” Beliau bersabda, “Apabila engkau telah menghadap kiblat maka bertakbirlah, 
kemudian baca Ummu Alquran (Surat Al-Fatihah), kemudian bacalah ayat yang engkau inginkan. 
Apabila engkau rukuk, letakkan kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, bentangkan 
punggungmu dan kokohkan rukukmu. Apabila engkau mengangkat kepalamu (dari rukuk) 
tegakkan tulang punggungmu sampai tulang-tulang kembali ke persendiannya. Apabila engkau 
sujud kokohkan sujudmu. Apabila engkau mengangkat kepalamu (dari sujud) duduklah di atas 
paha kirimu. Kemudian lakukan hal itu di setiap rakaat dan sujud.” (Musnad Ahmad). Dalam 
riwayat lain, “Sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang kalian sampai ia 
menyempurnakan wudu` sebagaimana yang diperintahkan Allah -'Azzā wa Jallā-, yakni ia 
hendaknya membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai dua siku, mengusap kepala dan 
(membasuh) kedua kakinya hingga kedua mata kaki. Kemudian bertakbir pada Allah -'Azzā wa 
Jallā- (takbīratul iḥrām) dan memujinya. Kemudian membaca ayat-ayat dari Alquran yang mudah 
bagi dirinya. Kemudian bertakbir, lalu sujud dengan benar-benar meletakkan wajahnya (di atas 
lantai) -bisa jadi beliau bersabda; meletakkan dahinya di tanah- sampai persendian-
persendiannya berada dalam posisi tenang dan santai. Kemudian bertakbir hingga tegak dalam 
keadaan duduk di atas pantatnya dan menegakkan tulang punggungnya -beliau menyebutkan 
salat seperti ini sebanyak 4 rakaat hingga selesai- tidak sempurna salat salah seorang kalian 
sampai ia melakukan cara tersebut.” (Sunan Abi Daud). Dalam riwayat lain, “Berwudu`lah 
sebagaimana Allah -'Azzā wa Jallā- perintahkan padamu. Kemudian ucapkan syahadat, lalu 
kumandangkan iqamat, kemudian bertakbirlah. Jika engkau memiliki hafalan Alquran maka 

bacalah, jika tidak maka pujilah Allah, bertakbirlah dan bertahlillah.” (Sunan Abi Daud) ........ 352 
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 357 ............................................................................................................ حديث ذي ايلدين يف سجود السهو

Hadis Żul Yadain tentang sujud sahwi ...................................................................................... 357 

 361 ............................................................................................ يف الظهار -ريض اهلل عنه-حديث سلمة بن صخر 

Hadis Salamah bin Ṣakhr -raḍiyallāhu 'anhu- tentang Zihar. .................................................... 361 

 364 ..................................................................................................................... حديث قصة بريرة وزوجها

Tentang kisah Barirah dan suaminya. ...................................................................................... 364 

 366 ............................................................................................................................. حكم طالق ابلتة

Dari Abdullah bin Ali bin Yazīd bin Rukānah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya dia telah 
mentalak istrinya sekaligus (talak tiga), lalu ia datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam, kemudian beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya, "Apa yang kau kehendaki (dengan 
talak itu)?" Dia menjawab, "Talak satu." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kembali, 
"Demi Allah?" Dia menjawab, "Demi Allah." Nabi bersabda, "Itu tergantung atas apa yang kamu 

kehendaki". .............................................................................................................................. 366 

، وما فيينَا صائم   -صىل اهلل عليه وسلم -َخرَْجنَا مع رسول اهلل  ةي احْلَرِّ دَّ َحُدنَا يَلََضُع يََدُه ىلع رأسهي من شي
َ
يٍد، حىت إن اكن أ يف شهر رمضان، يف َحرٍّ َشدي

 368 ..................................................................................... وعبد اهلل بن َرَواَحةَ  -صىل اهلل عليه وسلم-إال رسول اهلل 

"Kami keluar bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pada bulan Ramadhan di tengah 
panas yang terik sehingga ada seseorang dari kami yang meletakan tangannya di kepalanya karena 
teriknya panas. Saat itu tidak ada seorang pun di tengah-tengah kami yang berpuasa kecuali 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan Abdullah bin Rawahah"....................................... 368 

َرُة، َواللَكْ 
ْ
ةُ، َوالَعْقَرُب، َوالَفأ

َ
: الُغراُب، َواحليَدأ ، ُيْقتَلَْن يف احلََرمي ق  َوابِّ لُكُُّهنَّ فَاسي  370 .......................................... ُب الَعُقورُ مَخس  من ادلَّ

Ada lima macam binatang yang semuanya fasiq (jahat), diperbolehkan untuk dibunuh di tanah 
haram (Makkah dan Madinah): Burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus dan al-kalbul 
‘aquur (binatang jahat yang mengganggu, membahayakan atau menyerang seperti anjing ganas, 

srigala, singa, harimau, macan dll). .......................................................................................... 370 

يكي َوَيْكيفي بَنييكي  ي بيالَْمْعُروفي َما يَْكفي ْن َماهلي ي مي  372 .......................................................................................... ُخذي

Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik sebanyak apa yang mencukupi kebutuhanmu dan 
kebutuhan anak-anakmu!......................................................................................................... 372 

، فتوجه إَل القبلة يدعو، وَحوّ  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انلِب  راءةيَْستَْسِقي  374 ...................... ل ريَداءه، ثم صىلَّ ركعتني، َجَهَر فيهما بالقي

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah keluar untuk salat istisqā` (salat minta 
hujan). Beliau menghadap kiblat sambil berdoa dan membalik sorbannya. Kemudian salat dua 

rakaat di mana beliau mengeraskan suara bacaannya. ............................................................. 374 

 376 ..................................................................................... إَل قباء يصيل فيه -صىل اهلل عليه وسلم-خرج رسول اهلل 

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah keluar 
menuju masjid Quba` untuk salat di sana. Ia melanjutkan: Kemudian datanglah kaum Ansar, lalu 
mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang salat. Aku 
pun bertanya kepada Bilal, "Bagaimanakah engkau melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- menjawab salam mereka ketika beliau sedang salat?” Dia menjawab, “Beliau melakukan 
begini," sembari (Bilal) membuka telapak tangannya, menjadikan bagian telapaknya dibawah dan 

bagian punggungnya ke atas. (Sunan Abu Daud). ..................................................................... 376 

 378 ............................................................................................................................... خري انلاكح أيرسه

Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. ................................................................. 378 
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 380 .............................................................خري صفوف الرجال أوهلا, ورشها آخرها, وخري صفوف النساء آخرها, ورشها أوهلا

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- mengatakan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, "Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah yang 
terakhir, dan sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah yang 

pertama." (Sahih Muslim). ....................................................................................................... 380 

نَْصاري ُغالماً هَلُ 
َ
ْن األ  382 ................................................................................................................. َدبََّر رَُجل  مي

Seorang laki-laki dari kalangan Ansar hendak memerdekakan budaknya sepeninggal dirinya. 382 

يبكَدْع ما يَري   384 .................................................................................................................. يبك إَل ما ال يَري

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak 
meragukanmu! ......................................................................................................................... 384 

 386 ...................................................... ابليت, وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة -صىل اهلل عليه وسلم-دخل رسول اهلل 

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah masuk ke Baitullah bersama Usāmah bin Zaid, 
Bilal dan 'Uṡmān bin Ṭalḥah..................................................................................................... 386 

لْنََها ثالثًا، أو مخًسا، أو أكرث من ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل علينا رسول اهلل  يَْت  ابنته، فقال: اْغسي يَُْتَّ ذلك-حني تُوفِّ
َ
ْدٍر،  -إن َرأ بماء وَسي

نَّيني  -من اكفور أو شيئًا-واجعلن يف األخرية اكفوًرا   388 ............................................................................. فإذا فَرَْغَُتَّ فَآذي

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk menemui kami ketika putrinya meninggal dunia 
lalu beliau bersabda, "Mandikanlah ia tiga atau lima kali atau lebih dari itu -jika kalian 
memandang hal itu perlu- dengan air dan daun bidara, lalu gunakan kapur barus di basuhan 

terakhir -atau sebagian dari kapur barus-. Jika kalian sudah selesai, panggillah aku"! ............. 388 

 391 ....................................................................... دخلنا ىلع خباب بن األرت ريض اهلل عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات

Kami pernah masuk menemui Khabbab bin Al-Arat Radhiyallahu ‘Anhu untuk menjenguknya, 
dan ia telah berobat dengan kayy (sundut api) sebanyak 7 kali. ................................................ 391 

 393 ...................................................................................... دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد، وتلك األيام أيام مىن.

Biarkanlah keduanya wahai Abu Bakar, sesungguhnya mereka berada di hari raya. Hari-hari 
tersebut adalah hari Mina ........................................................................................................ 393 

 396 ........................... دية اْلطإ أمخاًسا عرشون حقة، وعرشون جذعة، وعرشون بنات بلون، وعرشون بنو بلون، وعرشون بنات خماض

Dari Abdullah, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwasannya beliau bersabda, "Diyat 
(tebusan) pembunuhan karena keliru adalah seperlima; dua puluh ḥiqqah (unta yang masuk usia 
empat tahun), dua puluh jaża'ah (unta yang masuk usia lima tahun), dua puluh anak unta betina 
labūn (unta yang masuk usia tiga tahun), dua puluh anak unta jantan labūn (unta yang masuk usia 
tiga tahun), dan dua puluh anak betina makhāḍ (unta yang masuk usia dua tahun)." (Muṣannaf 

Ibni Abī Syaibah). .................................................................................................................... 396 

 398 ..................................................................................................................... دية املعاهد نصف دية احلر

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau 
bersabda, "Diyat (tebusan pembunuhan) al-Mu'āhad (orang kafir yang melakukan perjanjian 

damai dengan umat Islam) adalah setengah diyat orang merdeka". ......................................... 398 

ار أنفقته يف رقبة، ودينار تصدقت به ىلع مسكني، ودينار أنفقته ىلع أهلك، أعظمها أجرا اذلي أنفقته ىلع أهلكدينار أنفقته يف سبيل اهلل، ودين
 ................................................................................................................................................. 400 

Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk 
memerdekakan budak, satu dinar yang engkau berikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar 
yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar 

yang engkau nafkahkan kepada keluargamu ............................................................................ 400 
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ُذنيه
ُ
ُذَنيْهي أو قال: يف أ

ُ
 402 ................................................................................................ َذاَك رَُجل  بَاََل الشيطان يف أ

Laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya - atau beliau bersabda, Pada telinganya.
 ................................................................................................................................................. 402 

 404 ................................................................................................................... ذهب املفطرون ايلوم باألجر

Hari ini mereka yang berbuka (tidak berpuasa) telah menuai pahala. ...................................... 404 

ي  يُْت رَُسوَل اَللَّ
َ
ْسوََد  -صىل اهلل عليه وسلم-َرأ

َ
ْكَن األ ة إذا اْستَلََم الرُّ نَي َيْقَدُم مكَّ ول ما َيُطوُف -حي

َ
ْشَواٍط  -أ

َ
 406 ...................... خَيُبُّ ثاَلثََة أ

Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat datang ke Makkah, ketika itu 
beliau menyentuh Hajar Aswad -di awal Tawaf-, beliau berlari tiga kali putaran. ..................... 406 

َم اهلل امرأًة قام َها املاء، رَحي بَْت نََضَح يف وَْجهي
َ
َم اهلل رجاًل قام من الليل، فََصىل وأْيَقظ امرأته، فإن أ ىَب رَحي

َ
ْيَقظت زوجها، فإن أ

َ
ت من الليل، فََصلَّْت وأ

ه املاء  411 .......................................................................................................................... نََضَحت يف وْجهي

Allah merahmati seorang lelaki yang bangun pada malam hari, lalu ia shalat dan membangunkan 
istrinya. Jika istrinya menolak, ia memercikkan air pada wajahnya. Allah merahmati seorang 
perempuan yang bangun pada malam hari, lalu ia shalat dan membangunkan suaminya. Jika 

suaminya menolak ia memercikkan air pada wajahnya. ........................................................... 411 

 413 ............................. يقِض حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة -صىل اهلل عليه وسلم-َرقييت يوًما ىلع بيت حفصة، فرأيت انلِب 

Suatu hari aku naik ke rumah Hafṣah, lalu aku melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- buang 
air besar dengan menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. ................................... 413 

لَْستَُه فوجدت قيامه، فََرْكَعتَُه، فاعتداهل بعد ركوعه، فسجدت -صىل اهلل عليه وسلم-َرَمْقُت الصالة مع حممد  لَْستَُه بني السجدتني، فسجدته، فَجي ه، فَجي
َواء  415 .................................................................................................. ما بني التسليم واالنرصاف: قريبا من السَّ

Aku mengawasi (gerakan) salat Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu aku dapati 
berdirinya, rukuknya, i'tidalnya setelah rukuk, sujudnya, duduknya di antara dua sujud, sujudnya 

lalu duduknya antara mengucapkan salam dan kepergiannya hampir sama. ............................ 415 

 417 .............................. -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت ابن عمر أىت ىلع رجل قد أناخ بدنته، فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة حممد 

Aku melihat Ibnu Umar mendatangi seorang lelaki yang telah menderumkan untanya lalu 
(hendak) menyembelihnya. Lantas Ibnu Umar berkata, "Sembelihlah dalam keadaan berdiri dan 

terikat. Itu merupakan sunah Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- .................................. 417 

 419 .......................................................................................... يصيل مرتبًعا -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل 

Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat dengan duduk bersila ........ 419 

 421 ............................... -صىل اهلل عليه وسلم-يصيل، ويف صدره أزيز كأزيز الرَح من ابلاكء  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل 

Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat dan dari dada beliau keluar 
suara layaknya suara penggilingan karena tangisan beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. ......... 421 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أختلل حليتك؟ قال: وما يمنعين؟ ولقد رأيت رسول اهلل  -أو قال: فقلت هل:-رأيت عمار بن يارس توضأ فخلل حليته، فقيل هل: 
 423 ..................................................................................................................................... خيلل حليته

Aku melihat 'Ammār bin Yāsir berwudu, ia menyela-nyela jenggotnya. Ditanyakan kepadanya -
atau ia berkata, maka aku bertanya kepadanya-, "Kenapa engkau menyela-nyela jenggotmu?" Ia 
menjawab, "Apa yang mencegahku? Sungguh aku melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 

menyela-nyela jenggot beliau". ................................................................................................. 423 

 425 ................... رباط يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله اذلي اكن يَعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان

Ribāṭ (berjaga-jaga di garis perbatasan) sehari semalam lebih baik daripada puasa dan shalat 
malam selama satu bulan. Jika ia meninggal dunia maka amalan yang pernah ia lakukan masih 
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tetap mengalir (pahalanya), rezekinya masih tetap diberikan, dan ia aman dari fitnah kubur 
(pertanyaan Munkar dan Nakir). .............................................................................................. 425 

 427 ......................................................... للمسافر ثالثة أيام ويلايلهن، وللمقيم يوًما ويللةً  -صىل اهلل عليه وسلم-رخص انلِب 

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberi rukhsah kepada musafir selama tiga hari 
tiga malam dan kepada orang yang bermukim selama sehari semalam .................................... 427 

 429 .............................................. رفع القلم عن ثالثة: عن انلائم حىت يستيقظ، وعن الصِب حىت حيتلم، وعن املجنون حىت يعقل

Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia 
bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).

 ................................................................................................................................................. 429 

ح ْن وأرْجي  431 ...................................................................................................................................... زي

Timbanglah dan lebihkan! ........................................................................................................ 431 

 433 ....................................................................................................................... زادك اهلل حرصا وال تعد

Dari Al-Hasan, bahwa Abu Bakrah -raḍiyallāhu 'anhu- datang ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi 
wa sallam- dalam keadaan rukuk, lalu dia rukuk sebelum masuk ke dalam saf, kemudian berjalan 
(dalam keadaan rukuk) menuju saf. Setelah selesai salat, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bertanya, “Siapakah di antara kalian yang rukuk sebelum masuk ke dalam saf kemudian dia 
berjalan menuju saf?” Abu Bakrah menjawab, “Saya.,” Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
bersabda, “Semoga Allah menambah semangat ketekunan padamu, tetapi jangan kamu ulangi!” 

(Sunan Abu Daud). .................................................................................................................. 433 

 436 ................................................................................................................. زوجتكها بما معك من القرآن

Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- didatangi oleh seorang wanita seraya berkata, 
“Aku datang untuk menghibahkan (menyerahkan) diriku (untuk dinikahi) olehmu.” Wanita itu 
pun berdiri agak lama, kemudian seorang sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, sekiranya engkau 
tidak ingin menikahinya maka nikahkanlah aku dengannya.” Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 
sallam- bertanya, “Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar?”. Sahabat 
tersebut menjawab, “Aku tidak memiliki apa-apa selain sehelai sarungku ini.” Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu bersabda, “Jika kamu berikan sarungmu ini kepadanya, maka 
kamu tidak akan memakai sarung lagi. Carilah sesuatu yang lain (untuk mahar)!" Dia menjawab, 
“Saya tidak memiliki apa-apa.” Rasulullah bersabda, “Carilah sesuatu meskipun cincin dari besi.” 
Sahabat itu pun mencari-cari lagi namun tetap tidak mendapatkan sesuatu apa pun. Akhirnya 
Rasulullah bertanya, “Apakah kamu memiliki sesuatu (hafalan) dari Alquran?” Ia menjawab, 
“Iya.” Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Aku nikahkan kamu dengan 

perempuan itu dengan mahar sesuatu (hafalan) dari Alquran yang kamu miliki". .................... 436 

ه ْسُهمي
َ
ْز أَحُدُكم أن يَلُْهَو بيأ يُكُم اهلل، فال َيْعجي رَُضوَن، وَيْكفي

َ
 439 .............................................................. َستُْفتَُح عليكم أ

Akan dibukakan/ditaklukkan untuk kalian banyak (belahan) bumi dan Allah akan mencukupkan 
kalian, maka janganlah salah seorang dari kalian merasa lemah memainkan anak-anak panahnya 

(memanah). ............................................................................................................................. 439 

 ُّ َمةي إَذا َزنَْت َولَْم حُتَْصنْ  -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئيَل انلَِّبي
َ
 441 .............................................................................. َعني األ

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya mengenai budak wanita bila berzina sedangkan dia 
belum menikah. ....................................................................................................................... 441 

 443 ................................................................. : أي الصالة أفضل؟ قال: ُطول الُقنُوتي -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئيل رسول اهلل 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Shalat apa yang paling utama?" Beliau 
menjawab, "Shalat yang berdirinya lama". ............................................................................... 443 
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وهو ىلع املنرب، ما ترى يف صالة الليل؟ قال: مثىن مثىن، فإذا خيش الصبح صىل واحدة، فأوترت هل ما صىل -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انلِب 
 ................................................................................................................................................. 444 

Seseorang bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau berada di atas mimbar, 
“Bagaimanakah menurutmu tentang cara salat malam?” Beliau menjawab, “Dua rakaat dua 
rakaat, apabila dikhawatirkan masuk subuh, maka hendaknya ia salat satu rakaat sebagai penutup 

bagi salatnya". .......................................................................................................................... 444 

 447 ....... سألت ابن عباس عن املتعة ؟ فأمرين بها، وسأتله عن اهلدي؟ فقال: فيه جزور، أو بقرة، أو شاة، أو رشك يف دم، قال: واكن ناس كرهوها

Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang haji tamattu', lalu dia menyuruhku untuk 
melakukannya. Dan aku bertanya kepadanya tentang hadyu (sembelihan), dia menjawab, “hadyu 
(boleh berupa) jazūr (unta), sapi, domba atau ikut bergabung dalam sembelihan tujuh orang. Dia 

(Abu Jamrah) berkata, “Orang-orang tidak menyukai pelaksanaan haji dengan cara tamattu.”'
 ................................................................................................................................................. 447 

؟ قال: نعم -صىل اهلل عليه وسلم-سألت أنس بن مالك: أكان انلِب   450 ............................................................ يَُصيلِّ يف َنْعلَيْهي

Aku bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat dengan 
memakai kedua sandal beliau?" Ia (Anas bin Malik) berkata, “Iya". ......................................... 450 

 452 ..................... عن االتلفات يف الصالة؟ فقال: هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد -صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 

Aku bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang hukum menoleh dalam 
salat?" Maka beliau menjawab, "Itu adalah pencurian yang dilakukan setan dalam salat seorang 

hamba". .................................................................................................................................... 452 

 454 ...... ، عما حيل للرجل من امرأته ويه حائض؟ قال: فقال: ما فوق اإلزار، واتلعفف عن ذلك أفضل-صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 

Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mengenai apa yang halal 
bagi seorang suami dari istrinya yang sedang haid?" Beliau menjawab, "Sarung ke atas. Dan 

menjauhinya itu lebih utama". ................................................................................................. 454 

، فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتسل للظهر والعرص غسال واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء سبحان اهلل، إن هذا من الشيطان تلجلس يف مركن
 456 ............................................................................ غسال واحدا، وتغتسل للفجر غسال واحدا، وتتوضأ فيما بني ذلك

Subhānallāh (Maha Suci Allah), sesungguhnya ini diari (perbuatan) setan. Maka hendaklah ia 
duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kekuningan di atas permukaan air maka 
hendaklah ia mandi sekali (bersuci) untuk salat Zuhur dan Asar, mandi sekali untuk salat Magrib 

dan Isya, dan mandi sekali untuk salat Subuh, dan berwudu di antara waktu-waktu tersebut. . 456 

ور -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انلِب   459 .................................................................................... يقرأ يف املغرب بيالطُّ

Aku mendengar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca surah Aṭ-Ṭūr pada waktu salat 
Magrib. .................................................................................................................................... 459 

يَل  -سلمصىل اهلل عليه و-سمعت رسول اهلل  اوي َ ْد إيَزاًرا فَلْيَلْبَْس الرسَّ ، ومن لَْم جَيي نْيي ْد َنْعلنَْيي فَلْيَلْبَسي اْلُفَّ  460 -للمحرم-خيطب بيَعَرفَاٍت: من لم جَيي

Aku pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berpidato di Arafah, "Siapa yang 
tidak menemukan sandal, hendaknya ia mengenakan sepatu. Siapa yang tidak menemukan sarung 

(pakaian bagaian bawah), hendaknya ia mengenakan celana panjang - bagi orang yang ihram-"
 ................................................................................................................................................. 460 

 462 ........................................................................................ تمام الصالةسووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من 

Luruskanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya meluruskan saf termasuk kesempurnaan salat!
 ................................................................................................................................................. 462 

 464 ............ فعزهل، واستعمل عليهم عماًرا -ريض اهلل عنه-إَل عمر بن اْلطاب  -ريض اهلل عنه-شاك أهل الكوفة سعًدا يعين: ابن أيب وقاص 
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Penduduk Kufah mengadukan Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu- kepada Umar 
bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu-. Lantas Umar memecatnya dan mengangkat Ammār menjadi 

gubernur mereka ...................................................................................................................... 464 

 468 ............ خييَّل إيله أنه جيد اليشء يف الصالة، فقال: ال ينرصف حىت يسمع صوتًا، أو جيد رحيًاالرجل  -صىل اهلل عليه وسلم-شيك إَل انلِب 

Dilaporkan kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang seorang laki-laki yang seolah-olah 
mendapati sesuatu (kentut) ketika salat, maka beliau bersabda, “Dia tidak perlu membatalkan 

salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau." ...................................................... 468 

صىل -؟ فداع بتور من ماء، فتوضأ هلم وضوء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-شهدت عمرو بن أيب حسن سأل عبد اهلل بن زيد عن وضوء انلِب 
 470 ............................................................................................................................... -اهلل عليه وسلم

Aku pernah menyaksikan 'Amru bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid mengenai 
wudu Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" Lantas Abdullah bin Zaid meminta satu wadah air lalu 
melakukan wudu untuk mereka seperti wudunya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ia 
menuangkan air dari wadah itu ke kedua tangannya lalu membasuh kedua tangannya tiga kali.

 ................................................................................................................................................. 470 

، وإذا نهض من الركعتني َ ، وإذا رفع رأسه َكربَّ َ ْمَراُن ْبُن حَصنْيٍ خلف يلع بن أيب طالب، فاكن إذا سجد َكربَّ َ  َصلَّيُْت أنا و عي  473 ............... َكربَّ

Saya pernah salat bersama 'Imrān bin Ḥuṣain bermakmum kepada Ali bin Abi Ṭālib. Saat sujud, 
ia bertakbir. Saat mengangkat kepalanya, ia bertakbir lagi. Dan ketika berdiri dari dua rakaat, dia 

bertakbir lagi. ........................................................................................................................... 473 

 475 ...................................................... ن الرحيم"َصلَّيُْت مع أيب بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرمح

Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu bakar dan Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- mengawali 
(bacaan) salat dengan "al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīn." Dalam riwayat lain, "Aku telah salat 
bersama Abu Bakar, Umar dan Usman, dan aku tidak mendengar salah seorang dari mereka 
membaca "bismillāhir-raḥmānir-raḥīm." Dalam riwayat Muslim, "Aku telah salat di belakang 
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu Bakar, Umar dan Usman sedang mereka mengawali 
bacaan dengan "al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīn", dan mereka tidak menyebutkan "bismillāhir-

raḥmānir-raḥīm" di awal bacaan maupun di akhirnya". ........................................................... 475 

َها -صىل اهلل عليه وسلم-َصلَّيْت وراء انلِب  َها فقام يف وَْسطي  477 ........................................................... ىلع امرأة ماتت يف نيَفاسي

Aku pernah melaksanakan salat di belakang Rasulullah - șallallāhu 'alaihi wa sallam- terhadap 
(jenazah) perempuan yang meninggal dunia saat nifas, lantas beliau berdiri di tengah-tengah 

(jasad) perempuan itu. ............................................................................................................. 477 

 479 .................................................................................................... غسال -صىل اهلل عليه وسلم-صببت للنِب 

Aku pernah menuangkan air mandi kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau 
mengucurkannya dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu mencuci keduanya. Setelah itu 
beliau membasuh kemaluannya. Kemudian beliau memukul bumi lalu mengusapkannya dengan 
tanah, setelah itu mencucinya. Selanjutnya beliau berkumur-kumur dan menghirup air dengan 
hidung. Setelah itu beliau mencuci wajahnya dan mengalirkan air ke kepalanya lalu menyingkir 
(beralih tempat). Kemudian beliau membasuh kedua kakinya lalu beliau diberi handuk, namun 

beliau tidak menggunakannya untuk mengusap tubuhnya. ...................................................... 479 

َفر ىلع ركعتني، وأبا بكر وُعمر وُعثْمان كذلك -صىل اهلل عليه وسلم-صحبت رسول اهلل   482 .............................. فاكن ال يزيد يف السَّ

Aku menyertai Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dalam safar beliau tidak mengerjakan 
lebih dari dua rakaat. Pun (aku menyertai) Abu Bakar, Umar dan Uṡmān, seperti itu juga....... 482 

 484 .................................................. صحبت شيًخا من األنصار، ذكر أنه اكنت هل صحبة يقال هل: كعب بن زيد أو زيد بن كعب

Aku pernah menemani orang tua dari kalangan Anṣār. Dia mengaku pernah bertemu dengan 
Rasulullah. Orang tua itu biasa dipanggil dengan nama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab ..... 484 
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 486 ....................................................................................................صدق اهلل، وكذب بطن أخيك، اسقه عسال

"Allah Maha Benar. Sedangkan perut saudaramu berdusta. Berilah minum madu"! ................. 486 

 488 ....................................................................................................... صفة صالة اْلوف يف غزوة ذات الرقاع

Cara salat Khauf ketika perang Żātu ar-Riqā.' ........................................................................... 488 

 490 ............................................................................................................ صفة صالة اْلوف كما رواها جابر

Tata cara salat Khauf seperti yang diriwayatkan Jabir .............................................................. 490 

 493 ................................................................................... صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعىل جنب

Salatlah kamu sambil berdiri; Jika tidak bisa, salatlah sambil duduk; Jika tidak mampu, salatlah 
sambil berbaring ke arah kanan ............................................................................................... 493 

يَن َدرََجةً  رْشي يُد ىلع صالتهي يف ُسوقيهي وَبيْتيهي بيْضًعا وَعي  495 .................................................................. صالُة الرجلي يف مجاعٍة تَزي

Shalat seseorang dengan berjama’ah (di masjid) lebih banyak pahalanya daripada shalat sendirian 
di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20-an derajat. ............................................................ 495 

 497 ............................................................................................................ صالة األوابني حني ترمض الفصال

Dari Zaid bin Arqam bahwa ia melihat suatu kaum mengerjakan salat duha (di awal pagi). Ia 
berkata, "Apakah mereka tidak tahu bahwa salat di selain waktu ini lebih baik. Sesungguhnya 
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Salatnya orang-orang yang kembali (pada 

Allah) adalah saat anak-anak onta yang disapih kepanasan". ................................................... 497 

 499 ..................................................................................... صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة

Salat berjamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada salat sendirian. ....................... 499 

 خشبة يف مقدم املسجد، فوضع ركعتني، ثم سلم، ثم قام إَل -قال حممد: وأكرث ظين العرص-إحدى صالِت العيش  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انلِب 
 501 ...................................................................................................................................... يده عليها

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia mengatakan, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
mengerjakan salah satu dari dua salat sore hari dengan dua rakaat saja, kemudian beliau 
bersalam. -Muhammad (salah satu rawi) mengatakan, "Kemungkinan besar salat ini adalah salat 
asar"-. Selanjutnya beliau bangkit menuju sebatang kayu yang terletak di depan masjid lalu 
meletakkan tangan di atas kayu tersebut. Di antara para makmum ada Abu Bakar dan Umar -
raḍiyallāhu 'anhumā-, namun keduanya segan untuk berbicara mengingatkan beliau. Lalu 
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meletakkan kepala, lalu bertakbir dan sujud seperti sujud beliau sebelumnya atau lebih panjang, 

kemudian beliau bangkit dan bertakbir." (Ṣaḥīḥ al-Bukhāri). ................................................... 501 

خ -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انلِب 
ُ
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يف رمضان ثمان ركعات والوتر، فلما اكن من القابلة اجتمعنا يف املسجد ورجونا أن خيرج إيلنا، فلم نزل  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل بنا رسول اهلل 
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 514 ............................................................................................................................ بها، ثم افتتح النساء
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dengan surat Al-Baqarah, aku berkata, "Beliau akan rukuk di ayat seratus." Namun beliau terus 
membaca. Aku berkata, "Beliau salat dengan surat ini dalam satu rakaat." Beliau terus membaca. 
Aku berkata, "Beliau akan rukuk." Kemudian ternyata beliau terus membuka surat An-Nisā`, lalu 
membacanya. Kemudian lanjut membuka surat Ali 'Imrān lalu membacanya. Beliau membaca 
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Adapun (batasan) talak suami yang berstatus merdeka kepada istri yang berstatus budak sebanyak 
dua kali talak dan iddahnya seperti iddah budak perempuan, yaitu dua kali haid". .................. 524 

، فقالت: ما يغين عين إال كما تغين هذه -صىل اهلل عليه وسلم-اءت انلِب أم راكنة، ونكح امرأة من مزينة، فج -أبو راكنة وإخوته-طلق عبد يزيد 
 526 ......................................................................................................................................... الشعرة

Dari Ibnu 'Abbās ia berkata, "Abdu Yazīd ayah Rukānah dan ayah saudara-saudaranya telah 
menceraikan Ummu Rukānah, serta telah menikah kembali dengan seorang wanita dari 
Muzainah. Kemudian wanita itu datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan berkata, 
'Dia tidak memberiku kepuasan kecuali seperti sehelai rambut ini. Ia mengambil sehelai rambut 
dari kepalanya. Maka pisahkanlah antara aku dengan dirinya.' Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- 
tampak kesal dan marah, kemudian beliau memanggil Rukānah dan saudara-saudaranya, lalu 
berkata kepada mereka yang duduk bersamanya, 'Apakah kalian melihat Fulan menyerupai 
demikian dan demikian dari Abdu Yazīd? Dan Fulan menyerupai darinya demikian dan 
demikian?' Mereka mengatakan, 'Iya.' Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada Abdu 
Yazīd, 'Ceraikan dia!' Lalu dia melakukan hal tersebut. Kemudian beliau bersabda, 'Kembalilah 
kepada istrimu yaitu Ummu Rukānah dan saudara-saudaranya!' Ia berkata, 'Sesungguhnya aku 
telah mentalaknya tiga kali wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Aku telah mengetahui, kembalilah 
kepadanya!' Dan beliau membacakan ayat: 'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu 
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang 

wajar)'." (Aṭ-Ṭalāq: 1) ............................................................................................................... 526 

م، ونَ  واك، َواْستينَْشاُق املاء، وقص األْظَفار، وَغْسل الرَبَاجي ْطرة: قَصُّ الَشارب، وإْعَفاء اللِّْحية، والسِّ تيَقاُص تْف اإلبْط، وحلق الَعانة، وانْ َعرْش  من الفي
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ب أميت، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل عرضت يلع أجور أميت حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد، وعرضت يلع ذنو
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Sesungguhnya hartanya ialah yang telah dia gunakan dan harta ahli warisnya ialah yang dia 
tinggalkan. ............................................................................................................................... 564 
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