أحاديث الفقه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Jika salah seorang dari kalian mendatangi
salat di saat imam dalam posisi tertentu,
maka lakukanlah seperti yang dilakukan
imam

إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال،
فليصنع كما يصنع اإلمام

 .1855احلديث:

**

1855. Hadis:

عن يلع بن أيب طالب ،ومعاذ بن جبل -ريض اهلل Dari Ali bin Abi Ṭālib dan Mu'āż bin Jabal -raḍiyallāhu
'anhumā-, secara marfū', "Jika salah seorang dari
َ
مرفوًع« :إذا أىت ُ
ا
ُ
واإلمام ىلع
أحدكم الصالة
عنهما-
kalian mendatangi salat di saat imam dalam posisi
ْ
ْ
ُ
اإلمام».
حال ،فليصنع كما يصنع
tertentu, maka lakukanlah seperti yang dilakukan
"imam.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال من قيام أو Jika salah seorang dari kalian mendatangi salat di saat
imam dalam posisi tertentu, baik berdiri, rukuk, sujud
ركوع أو سجود أو قعود ،فليوافق اإلمام فيما هو فيه atau duduk, maka lakukanlah seperti yang dilakukan
من القيام أو الركوع أو غري ذلك ،وال ينتظر حىت imam yang sedang berdiri, rukuk, atau posisi lainnya.
Ia tidak boleh hanya berdiri menanti imamnya berdiri,
يقوم اإلمام كما يفعله العوام.
sebagaimana yang dilakukan orang-orang awam.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب ،ومعاذ بن جبل -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية دخول الالحق مع اإلمام يف أي جزء من أجزاء الصالة أدركه ،من غري فرق بني الركوع والسجود والقعود.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار
احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة
1408ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .بلوغ املرام من أدلة
األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)11310( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُْ َ
َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
ْ َ
 فُك،إذا أرسلت َكبك المعل َم وذكرت اس َم اهلل

Jika kamu melepaskan anjing pemburumu
yang telah terlatih dan kamu bacakan nama
Allah, maka makanlah hewan
tangkapannya

ما أمسك عليك

**

1856. Hadis:

Dari 'Adi bin Hātim -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, Aku
bertanya, "Wahai Rasulullah, saya biasa melepaskan
anjing-anjing yang telah terlatih untuk berburu dan
mendapatkan buruannya untuk saya dan sayapun
telah menyebut nama Allah saat melepaskan?!" Beliau
menjawab, "Jika kamu melepaskan anjing pemburumu
yang telah terlatih dan kamu telah menyebut nama
Allah, maka makanlah hewan tangkapannya." Aku
bertanya, "Meskipun anjing-anjing itu membunuh
tangkapannya?!" Beliau menjawab, "Meskipun sampai
membunuhnya, selama tidak ada anjing lain yang ikut
andil dalam membunuh mangsanya tersebut." Aku
bertanya, "Saya juga biasa berburu memakai tombak
dan sering mengenai hewan buruan?!" Beliau
bersabda, "Jika kamu melemparkan tombak dan
menembus bagian tubuh hewan buruan dan mati,
maka makanlah. Dan jika hewan itu mati karena
gagangnya maka jangan makan!" Hadis riwayat AsySya'bi dari 'Adi juga sama dan di dalamnya terdapat
sabda Rasulullah, "Kecuali jika anjing terlatih itu
memakan korbannya; jika ia memakan maka janganlah
kamu makan, karena saya takut anjing itu menangkap
mangsanya untuk dirinya sendiri. Jika ada anjing lain
turut andil bersama anjing pemburumu, maka
mangsanya yang mati jangan kamu makan, karena
kamu membaca nama Allah untuk anjingmu, bukan
untuk anjing lain." Dalam riwayat itu disebutkan, "Jika
kamu melepaskan anjing pemburumu, maka sebutlah
nama Allah; jika ia menangkap mangsanya untukmu
dan kamu dapati masih hidup maka sembelihlah. Jika
engkau temukan dalam keadaan mati dan anjingmu
tidak memakan sama sekali maka makanlah, karena
terkaman anjing adalah sembelihannya." Dalam
riwayat itu pula disebutkan, "Jika kamu mengarahkan
anak panahmu, maka sebutlah nama Allah." Dalam
bab ini Rasulullah juga bersabda, "Jika hewan
bidikanmu hilang dalam sehari atau dua hari -dalam
riwayat lain disebutkan, dua atau tiga hari- dan kamu
tidak menemukan luka dalam tubuhnya kecuali luka
sebab panahmu maka makanlah, jika engkau mau.
Jika kamu menemukan bidikanmu itu tenggelam dalam
air maka jangan makan, karena kamu tidak tahu
apakah kematiannya itu disebabkan tenggelam di air
atau karena panahmu".
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: احلديث.1856

ُ : قال-ريض اهلل عنه- عدي بن حاتم
ّ
 يا:قلت
عن
ُ
َّ
ُ
َ  فيُمس، إين أرسل الالكب املعلمة،رسول اهلل
ّ كن
،يلع
ِ
َ َ
َ
َ،ك املعلَّم
ُ
أرسلت لكب
 "إذا:وأذكر اسم اهلل؟ فقال
ُْ
َ
َ
َ وذكرت
 وإن: قلت،" فُك ما أمسك عليك،اسم اهلل
ٌ رش ْكها
َ
َ ْ َ  ما لم ي، "وإن قَتلْ َن:قتلن؟ قال
،"لكب ليس منها
ُ
ْ
َ
ُ الصيد فأ ُص
ُ
:يب؟ فقال
 فإين أريم بال ِمعراض:قلت هل
َ  وإن أصابَه،فخز َق فلكْ ُه
َ
َ باملعراض
بع ْر ٍض
رميت
"إذا
ِ
ْ
ُ
: وفيه، عن عدي حنوه، وحديث الشعيب."فال تأكله
 فإن أكل فال تأكل؛ فإين أخاف،"إال أن يأكل اللكب

 وإن خالطها الكب،أن يكون إنما أمسك ىلع نفسه
 ولم تسم،من غريها فال تأكل؛ فإنما سميت ىلع لكبك

 "إذا أرسلت لكبك امللكب فاذكر اسم: وفيه."ىلع غريه

 وإن، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذحبه،اهلل
َ ْ َّ
اللكب
 فإن أخذ،أدركته قد قتل ولم يأكل منه فلكه
ِ
َ َ
 "إذا رميت بسهمك فاذكر اسم: وفيه أيضا."ذَكته
:ويف رواية-  "فإن اغب عنك يوما أو يومني: وفيه."اهلل

 فُك، فلم جتد فيه إال أثر سهمك-ايلومني واثلالثة
 فإن وجدته غريقا يف املاء فال تأكل؛ فإنك،إن شئت

 أو سهمك؟،ال تدري املاء قتله

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

'Adi bin Ḥātim bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu صىل اهلل عليه- سأل عدي بن حاتم رسول اهلل
َّ
'alaihi wa sallam- tentang hukum berburu dengan
علمها
اليت
،مة
 عن االصطياد بالالكب املعل-وسلم
menggunakan anjing pemburu yang telah dilatih
pemiliknya tentang cara berburu. Maka beliau  لك مما أمسكن عليك إذا: فقال هل،صاحبها الصيد
menjawab, "Makanlah hewan buruan yang ditangkap
ذكرت اسم اهلل عليها عند اإلرسال ما لم جتد معها
anjing
tersebut
untukmu
asal
kamu
saat
ا
ا
melepaskannya menyebut nama Allah dan tidak ada  فإن وجدت معها لكبا آخر فال تأكل فإنك،لكبا آخر
anjing lain yang ikut andil dalam menangkap buruan; ،إنما سميت ىلع لكبك ولم تسم ىلع لكب غريك
jika ada anjing lain maka jangan makan, karena kamu
menyebut nama Allah hanya untuk anjingmu, bukan وكذلك إذا رميت باملعراض وهو الرمح وخزق أي
untuk anjing lain. Begitu pula jika engkau berburu ،دخل يف الصيد وأسال منه ادلم فلكه برشط التسمية
dengan menggunakan tombak dan mata tombaknya
 فإنه مات،وإن أصابه بعرضه فقتله بذلك فال تأكل
menembus tubuh hewan buruan sampai keluar darah,
maka makanlah dengan syarat engkau telah menyebut  وإذا أرسل لكبه،بالصدم فأصبح َكملرتدية وانلطيحة
ًّ ووجد الصيد
nama Allah saat melempar tombak. Jika hewan buruan حيا لم تقتله الالكب فإنه جيب عليه أن
itu mati karena terkena gagangnya, maka jangan
ا
makan, karena hewan buruan itu mati disebabkan ،يذكيه حينئذ ويكون حالال ولو شاركه لكب آخر
terpukul benda tumpul, seperti halnya hewan yang mati وسأهل عن الريم بالسهم إذا ذكر اسم اهلل عليه فأمره
karena terjatuh dari ketinggian dan hewan yang mati
karena kena tanduk. Jika seseorang melepaskan أن يأكل مما أصاب فإن اغب عنه يوم أو يومان ولم
anjing pemburunya dan mendapati hewan buruan جيد فيه إال أثر سهمه فإنه جيوز هل األكل منه فإن
ا
dalam kondisi hidup, tidak dibunuh oleh anjing tersebut,
وجده غريقا يف املاء فال يأكل فإنه ال يدري املاء قتله
maka wajib menyembelihnya sehingga menjadi halal,
.أم سهمه
meskipun prosesnya dibantu anjing lain. 'Adi juga
bertanya tentang hukum berburu dengan anak panah
apabila diawali dengan menyebut nama Allah. Maka
beliau memerintahkannya untuk memakan hewan
buruannya. Jika hewan buruan itu terluka dan hilang
dalam sehari atau dua hari dan menemukannya tiada
luka selain karena anak panahnya, maka boleh
memakannya. Jika hewan itu ditemukan tenggelam
dalam air maka tidak boleh memakannya, karena tidak
diketahui apakah air itu yang membunuhnya ataukah
anak panahnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
ُّ
-ريض اهلل عنه- عدي بن حاتم
:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ْ
َ
َ ْ َّ َ
َ
َْ
َ
ُ ْ ْ
. َمعاريض، ومجعه، أنه َسه ٌم ال ِريش َعليه:ذلي ذكره أهل اللغة
ِ  وا، عصا رأسها حمنية: • ال ِمع َراض
َ ََ
َ َ
َ أص
َ : خ َر َق
َّ اب
.الر ِمية ونفذ فيها
•ف
ْ َّ
. ًعمر بن رشاحيل املحدث الراوية املشهور: • الشع ِيب
َّ ْ َ َّ َ ُ ْ
. ال ُم َعلم: ب
• الملك
. أي أن أخذ اللكب هل ذَكة رشعية بمزنلة ذبح احليوان: • ذَكته
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
ُّ
ِ .1حل ما صاده اللكب وحنوه َكلفهد ،أو الصقر وحنوه َكبلازي ،إذا َكن معلما وذكر اسم اهلل -تعاىل -عند إرساهل ،ويستوي فيه أن يدرك صاحبه
ا
ا
الصيد حيا أو ميتا.

َّ
َّ
 .2حتريم الصيد اذلي اشرتك يف قتله اللكب املعلم وغري املعلم.

ا
 .3أنه البد من التسمية عند إرسال السهم ،ويلحق بالسهم لك سالح صنع للريم من ابلنادق بأنواعها وأسمائها ،وتسقط التسمية ا
سهوا وجهال.
َ
 .4ال حيل الصيد اذلي اشرتك يف قتله املعلم وغريه؛ ألن غري املعلم لم يُذكر اسم اهلل عند إرساهل ،وكذلك اللكب اذلي ُجهل مصدره.
 .5ال حيل الصيد اذلي أكل منه اللكب املرسل وحنوه ،خشية أن يكون صاده نلفسه ولم يصده لصاحبه.
َّ
 .6جواز األكل مما صاده الصقر وحنوه من الطيور اجلارحة املعلمة ولو أكل من الصيد.
ا
 .7أن ما أدركته من صيد السالح ،أو اجلارح ًّ
حيا ،فال بد من تذكيته ،وإن َكن ميتا فرميه أو قتل اجلارح إياه هو ذَكته.

 .8إذا جرحت الصيد فوقع يف ماء ،واشتبه عليك :هل مات من سهمك أو من املاء فهو حرام ،خشية أن يكون مات من الغرق.

 .9أن املعراض وغريه من السالح إن قتل الصيد حبده ونفوذه ،فهو مباح؛ ألنه مما أنهر ادلم ،وإن قتله بصدمه وثقله ،فال يباح؛ ألنه من امليتة
املوقوذة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،ط دار
امليمان1426 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط دار املنهاج 1427ه.

الرقم املوحد)6636( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Apabila salah seorang di antara kalian
)kencing, hendaknya dia gerakkan (urut
zakarnya tiga kali.

إذا بال أحدكم فلينرت ذكره ثالث مرات

 .1857احلديث:

**

1857. Hadis:

عن عيىس بن يزداد ،عن أبيه قال :قال رسول اهلل Dari Isa bin Yazdād dari ayahnya, ia berkata, -
َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا بال أحدكم فلينرت ذكره
“Apabila salah seorang di antara kalian kencing,
ثالث مرات».
hendaknya dia gerakkan (urut) zakarnya tiga kali".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أفاد هذا احلديث أن الرجل مىت( :بال أحدكم) أيHadis ini memberikan faedah bahwa seorang laki-laki :
tatkala “buang air kecil,” yakni telah selesai dari
فرغ من بوهل ،فما عليه إال أن (ينرت ذكره ثالث kencingnya, maka tidak ada lagi yang harus dilakukan
نرتات) أي :جيذبه بقوة ،فاالسترباء بذلك وحنوه kecuali “menggerakkan (urut) zakarnya tiga kali” yakni
mengurutnya
dengan
kuat
karena
bersuci
مندوب ،فلو تركه واستنىج عقب االنقطاع ،ثم توضأ
(mengeluarkan sisa air kencing) dengan cara seperti itu
صح وضوءه .واحلديث ضعيف؛ فال يرشع العمل dan yang semisalnya disunahkan. Namun jika
بهذا ،بل قال بعض العلماء من مذاهب خمتلفة بأنه seseorang tidak melakukan hal tersebut dan langsung
beristinja setelah selesai kencing, kemudian berwudu
بدعة.
maka wudunya sah. Hadis ini daif (lemah), maka tidak
disyariatkan untuk beramal dengannya, bahkan
sebagian ulama dari berbagai mazhab mengatakan
bahwa hal itu bidah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :يزداد ايلماين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه،
2003م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .سلسلة األحاديث الضعيفة
واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1412 ،ه1992 ،م.

الرقم املوحد)10042( :
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'Jika salah seorang dari kalian berwudhu
dan telah memakai kedua khufnya, maka
hendaklah ia mengusap diatas keduanya
dan shalat dengan memakainya, serta tidak
menanggalkannya jika menghendakinya
kecuali dari janabah.

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح

عليهما ,ويلصل فيهما ,وال خيلعهما إن شاء إال
من جنابة

 .1858احلديث:

**

1858. Hadis:

عن عمر -موقوفا -وعن أنس -ريض اهلل عنهDari Umar –secara mauquf- dan dari Anas -raḍiyallāhu -
ُ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ 'anhu-ma secara marfū': “Jika salah seorang dari kalian
ولبس خفيه فليمسح
مرفوًع« :إذا توضأ أحدكم ِ
berwudhu' dan telah memakai kedua khufnya, maka
َ ِّ
ُْ
عليهما ,ويلُصل فيهما ,وال خيلعهما إن شاء إال من hendaklah ia mengusap diatas keduanya dan shalat
dengan memakainya, serta tidak menanggalkannya
َجنابة».
”jika menghendakinya kecuali dari janabah.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ُ
إذا لبس َ
خفيه بعد أن توضأ ،ثم بعد ذلك Jika seseorang memakai kedua khufnya setelah ia
المرء
berwudhu', lalu setelah itu dia berhadats dan hendak
أحدث وأراد الوضوء ،فله املسح عليه ،ويصيل فيهما berwudhu' kembali, maka dibolehkan baginya untuk
وال يزنعهما ،ملا يف ذلك من املشقة واحلرج ،بل هل mengusap diatas kedua khuf tersebut dan shalat
ُ
dengan
tetap
memakainya
serta
tidak
املسح عليهما ،تيسريا وختفيفا ىلع هذه األ َّمة؛ إال إذا
menanggalkannya karena dalam hal tersebut
َ
َْ
ُ
أجنب لزمه خلع اخلف واالغتسال ولو َكنت املدة (menanggalkan kedua khuf) terdapat kesulitan. Akan
باقية ،وىلع هذا يكون املسح خاص يف حال الوضوء tetapi dibolehkan baginya untuk mengusap diatas
keduanya sebagai bentuk kemudahan dan keringanan
فقط .سبل السالم ( )86/1توضيح األحاكم atas umat ini; kecuali jika ia berada dalam kondisi
junub, maka ia harus melepaskan kedua khufnya dan
()275/1تسهيل اإلملام)(1/165
bersuci dengan melakukan mandi besar meskipun
waktu masih tersisa. Dengan demikian, mengusap
diatas kedua khuf hanya berlaku khusus dalam kondisi
berwudhu' saja. Subulus Salam (1/ 86), Taudhihul
Ahkam (1/ 275), Tashilul Ilmam (1/ 165).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث عمر ريض اهلل عنه :رواه ادلارقطين حديث أنس ريض اهلل عنه :رواه ادلارقطين
اتلخريج :عمر -موقوفا -وعن أنس –مرفوًع-
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ِّ ْ
ْ
الرجلني.
• ال خيلع ُهما  :أي :ال يزنع اخلُفني من

فوائد احلديث:

 .1اشرتاط الطهارة يف املسح ىلع اخلفني ،وأنه ال جيوز املسح عليهما إال إذا لُ َ
بسا بعد كمال الطهارة.

 .2ديلل ىلع أنه ال جيب املسح ىلع اخلفني ،بل هل خلعهما وغسل القدمني؛ لقوهل  ":إن شاء " ،وحديث ثوبان يف األمر باملسح عليهما حممول ىلع
االستحباب أو اإلباحة.
ُ
َُ
 .3ظاهر احلديث :جواز املسح من غري تقييد بمدة؛ لقوهل  ":وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة " لكن هذا اإلطالق مقيد بأحاديث أخرى ،ومنها
َ
ا
املسح ا
ُ
يوما ويللة وللمسافر ثالثة أيام بليايلها.
حديث يلع ،وصفوان -ريض اهلل عنهما -يف توقيت املسح ىلع اخلفني ،للمقيم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4أن املسح ىلع اخلفني خيتص باحلدث األصغر ال األكرب ،أما احلدث األكرب فال جيوز املسح معه ،بل البد من خلع اخلفني وغسل القدمني؛
لقوهل" :إال من َجنابة".
 .5مرشوعية الصالة يف اخلفني وحنوهما؛ لقوهل" :ويلصل فيهما" ،وقد صح عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه َكن يصيل يف نعليه".

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،تأيلف :يلع بن عمر بن أمحد ابلغدادي ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد
برهوم ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين،
انلارش :املكتب اإلساليم .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _ 2006
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه
م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003 -م سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ

الرقم املوحد)8392( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jika salah seorang di antara kalian datang
ke masjid, maka hendaklah ia perhatikan;
jika ia melihat kotoran atau najis di kedua
sandalnya, maka hendaklah mengusapnya
dan kemudian salat memakai kedua sandal
tersebut.

 فإن رأى:إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر
يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل فيهما

**

1859. Hadis:

: احلديث.1859

ْ
 بَينما: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُدري
ِّ
 يصيل بأصحابه إذ-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ََْ َ
َ
َّ ،فوض َع ُهما عن يساره
فلما رأى ذلك القوم
خلع نعليه
َ
َ َّ
ََْ
صىل اهلل عليه- فلما قىض رسول اهلل
،ألق ْوا نِ َعال ُه ْم
َ
ُ َمحل
َ َ  «ما: قال، صالته-وسلم
ك ْم ىلع ِإلقا ِء
َ
ََْ
ْ
َََْ
َ َ
ُ ن َعال
، رأينَاك ألقيْت نعليْك فألقيْ َنا نِ َعانلَا: قالوا،»كم
ِ ِ
-  إن جربيل:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل
ََ
ْ
َ
-  أت ِاين فأخ َرب ِِن أن فيهما قذرا-صىل اهلل عليه وسلم
َا
 إذا جاء أحدكم إىل املسجد: وقال،- أذى:أو قال
َْ َا
ََ ََْ
ْ
 فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أذى فليَ ْم َسحه:فلينظر
ِّ
.ويلُ َصل فيهما

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
ketika Rasulullah salat bersama para sahabat,
mendadak beliau melepas kedua sandalnya dan
meletakkannya di sebelah kirinya. Saat mereka melihat
hal itu, maka mereka melepaskan sandal mereka.
Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah
selesai salat, beliau bersabda, "Mengapa kalian
melepaskan sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami
menyaksikan engkau melepaskan sandal, sehingga
kami pun melepas sandal kami." Maka Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya
Jibril datang kepadaku dan memberitahuku bahwa di
sandalku ada najis atau kotoran." Dan beliau bersabda,
"Jika salah seorang diantara kalian datang ke masjid,
maka hendaklah ia perhatikan; jika ia melihat kotoran
atau najis di kedua sandalnya, maka hendaklah
mengusapnya dan kemudian salat memakai kedua
sandalnya tersebut".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Pada suatu hari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsalat bersama para sahabat, mendadak beliau
melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di
sebelah kirinya. Ketika para sahabat melihat itu, maka
mereka melepaskan sandal mereka untuk mengikuti
semua gerak-gerik Rasulullah dalam salat. Ketika
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah selesai
salat, beliau menghadap kepada mereka maka beliau
melihat kondisi mereka berbeda dengan awal
melakukan salat dengan memakai sandal. Beliau pun
bertanya alasan mereka melepas sandal. Mereka
menjawab, "Kami menyaksikan engkau melepaskan
sandal, maka kami pun melepas sandal kami." Mereka
melakukan itu untuk mengikuti Rasulullah, karena
mereka mengira adanya penghapusan hukum (naskh)
bolehnya salat memakai sandal. Maka beliau
menjelaskan alasan melepas sandalnya, bahwa "Jibril
datang kepadaku dan memberitahuku bahwa di kedua
sandal saya ada najis atau kotoran." Artinya, Jibril
datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
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**

 بأصحابه ذات-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انليب
َ َ
ا
َ فجأة
 فلما،فوض َع ُهما عن يساره
 ثم خلع نعليه،يوم

، خلعوا نِعاهلم، ذلك-ريض اهلل عنهم- رأى الصحابة
ا
 فلما،-صىل اهلل عليه وسلم- تأسياا ومتابعة للنيب
َ
ََ
واتلفت
 من صالته-صىل اهلل عليه وسلم- فرغ
إيلهم رآهم ىلع حالة غري احلال اليت دخلوا فيها
َ
 فأجابوه. فسأهلم عن َسبب خلع نعاهلم،الصالة
َ
َ َ َْ
َ َ لقيْت َن ْعلَيْك فَألْ َقيْ َنا نِ َع
:انلا" أي
 "رأيناك أ:بقوهلم
َ
ُّ
 نسخ إباحة-ريض اهلل عنهم- متابعة لك؛ ألنهم ظنوا
َّ الصالة
-عليه الصالة والسالم-  فبني هلم،بانلعال

صىل اهلل-  "إن ِجربيل:السبب من خلع نعليه بقوهل
ََ
ْ
َ
:أو قال-  أت ِاين فأخ َرب ِِن أن فيهما قذرا-عليه وسلم
َا
 جاء إىل انليب-عليه السالم-  أن جربيل:" يعين-أذى

 وهو يف صالته فأخربه؛ بأن-صىل اهلل عليه وسلم-

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ketika salat dan memberitahukan bahwa di sandalnya - نعاهل ال تصلح الصالة فيهما لوجود القذر أو األذى
tidak boleh dipakai untuk salat karena ada najis atau
kotoran -perawinya ragu-. Setelah itu beliau bersabda, -صىل اهلل عليه وسلم-  ثم قال-هذا شك من الراوي
"Jika seorang di antara kalian datang ke masjid, maka  فإن َرأى يف: "إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر:
ِّ
ََ ََْ
ْ ْ َْ َا
hendaklah ia memperhatikan; jika ia melihat kotoran
نعليه قذرا أو أذى فليَم َسحه ويلُ َصل فيهما" إذا أراد
atau najis di kedua sandalnya, maka hendaklah
َ
َ َّ
menghapusnya
(menghilangkan
najisnya)
dan  فالواجب عليه،دخول املسجد بهما والصالة فيهما
ا
َ
 فإن رأى فيهما ا:انلَ َظ ُر فيهما
kemudian salat memakai kedua sandal tersebut." Jika مسح ُه
، أو أذى،قذرا
seseorang akan masuk masjid dan salat dengan kedua
َّ َّ
sandalnya, maka ia wajib memperhatikan kedua sandal  وليس، ثم صىل بهما، لزييل ذلك،باألرض أو بغريها
tersebut; jika dia melihat ada najis atau kotoran maka  فقد يُصيل،معىن هذا أن اإلنسان البد أن يُصيل فيهما
dia harus menghapusnya dengan tanah atau benda
 ولكن إذا أراد أن يُصيل بهما تعني،فيها وقد ال يصيل
lainnya hingga najis itu hilang, kemudian dia salat
dengan memakai kedua sandal tersebut. Hal ini tidak  ومن، ثم صىل بهما إن شاء،عليه اتلأكد من نظافتهما
َّ
ْ
bisa diartikan bahwa salat harus dengan memakai نعله أو
ِ  سواء َكنت يف،صىل ولم يتنبه للنجاسة
sandal, karena dia bisa salat dengan memakainya dan
ُ
َ
َ
bisa juga tidak memakainya. Hanya saja, jika ia hendak  ثم علم بها يف أثناء الصالة،ِشماغه أو قبعته أو ثوبه
salat dengan memakai sandal, maka ia harus yakin فإن َكنت يف ثوبه أو رسواهل وأمكن...بادر إىل خلعه
dengan kesucian sandal yang dipakainya, kemudian
َ َّ
َ
َ خلص منها مع بقاء ما ي
ومىض
،لعه
خ
عورته
سرت
اتل
salat dengan memakainya jika ia menghendaki.
Barangsiapa salat dan tidak mengetahui ada najis, baik يف صالته وال إًعدة عليه وإن َكن ال يتمكن من
di sandal, sorban, kopiah, ataupun di bajunya,
 وسرت عورته،خلعه إال بكشف عورته قطع صالته
kemudian dia mengetahuinya ketika sedang salat,
.وأًعد الصالة
maka hendaknya bersegera melepasnya. Adapun jika
najis itu ada di baju atau celananya, dan ia mampu
melepasnya dan auratnya tetap tertutup, maka ia harus
melepasnya, lalu melanjutkan salatnya dan tidak usah
mengulanginya lagi. Jika tidak bisa melepasnya kecuali
dengan membuka auratnya, maka dia harus
membatalkan salatnya, lalu menutupi auratnya dan
mengulangi salat dari awal.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود أمحد ادلاريم:راوي احلديث
ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُدري:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ
َ
. ن َزع: • خلع
ا
َ
ُ
. القذر: املراد به هنا: • أذى
َ : • قَ َذر
.الو َسخ

:فوائد احلديث
. وبعبادته-صىل اهلل عليه وسلم-  بانليب-تعاىل-  ِشدة اعتناء اهلل.1
َ
. جاز الصالة فيه، ثم مسحه باألرض أو غريه وزالت عني انلجاسة، أن من تنجس نعله.2
َّ  سواء َكنت، إزالة انلَّجاسة: فيه أن من واجبات الصالة.3
ُ انلجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلَ َدن أو
.ابلقعة
 ثم سأهلم عن السبب اذلي محلهم ىلع خلع، ال يعلم الغيب؛ ألنه دخل يف الصالة وهو جيهل تلبسه بانلجاسة-صىل اهلل عليه وسلم-  فيه أنه.4
َ
.نعاهلم ولو َكن يعلم الغيب ملا صىل يف نعاهل املتنجسة وملا سأهلم عن سبب خلعهم نعاهلم
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َ
َّ
ا َ
ُّ
ْ
َّ
كثريا ما يصاب باألذى وانلجاسة ،من أجل ُمبارشته األرض ،فلو لم يَك ِف يف تطهريه إال املاء ،لاكن يف ذلك
 .5سماحة الرشيعة ويُرسها ،فاخلُف
َم َش َّقة َ
وحرج ىلع َّ
انلاس.
ُّ
 .6استحباب الصالة بانلِّعال ،إذا صىل يف ماكن غري مفروش ،وقد أمر -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك ،فقال( :خالفوا ايلهود فإنهم ال يصلون يف
ُّ
َ
َ
نعاهلم ،وال ِخفا ِفهم) .رواه أبو داود ،وعند الزبار بلفظ( :خالفوا ايلهود وصلوا يف نِ َعالكم) واألمر حممول ىلع االستحباب وال جيب؛ ملا رواه عمرو
َ ا
ا
ُ
بن شعيب عن أبيه عن جده قال( :رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُصيل حا ِفيا ومنتعال) .رواه أبو داود ،لكن بعد أن فرشت اغلب املساجد
ِّ
ِّ
ُ
بالفرش ،فإن األوىل واألفضل للمصيل أن يصيل َحافيا حفاظا ىلع املال وىلع نظافة املسجد ومنعا تلأذي املصلني مما قد حيصل هلم بسبب جماورته.
 .7استحباب وضع انلِّعال عن يسار ُ
المصيل دون ايلمني إذا َكن لن يصيل فيهما ،وهذا خاص باإلمام ،أما املأموم ،ففيه تفصيل :فإن لم يكن عن

يساره أحد وضعها عن يساره ،وإن َكن عن يساره أحد وضعها بني قدميه أو خارج املسجد أو يف موضع آخر ال يتأذى بها غريه؛ ملا رواه أبو هريرة -
ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-إذا صىل أحدكم فال يضع نعليه عن يمينه وال عن يساره فتكون عن يمني غريه ،إال أن ال
يكون عن يساره أحد ،ويلضعهما بني رجليه) .رواه أبو داود وحسنه األبلاين.
ا
أذى ،أو ٌ
قذر ،أو جنَاسة.
 .8ال جيوز دخول املسجد بانلِّعال ،إذا َكن فيهما
ََ
َ َ
ْ
َّ
ا
َُ
لطائف َ
ُ
طاهرة نظيفة؛ قال تعاىلَ ( :و َط ِّه ْر َبيْ َ َّ
ني
موضع عبادة ،فيجب أن تكون
وتطهريها عن األذى والقذر؛ ألنها
 .9فيه احرتام املساجد،
يت ل ِ ِ ِ
ِ
الس ُ
َوالْ َقائم َ
الر َّكع ُّ
ني َو ُّ
جو ِد )[ ،احلج.]26 :
ِ
ِِ
َ َ
َ
 .10جواز العمل القليل يف الصالة ،إذا َكن ملصلحة الصالة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خلع نعله وهذا يستلزم احلركة ،إال أنها حركة
يسرية.
ُ
 .11يستفاد من قوهل" :فلما رأى ذلك القوم ،ألقوا نعاهلم" كمال متابعة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد
اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .مشاكة
املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م .توضيح األحاكم
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .مرقاة
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن
العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10648( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Apabila beliau mendapatkan hal yang
menggembirakan atau kabar gembira,
beliau pun bersujud untuk bersyukur
kepada Allah

إذا جاءه أمر رسور أو برش به خر ساجدا شاكرا
هلل.

 .1860احلديث:

**

1860. Hadis:

عن أيب بكرة ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه Dari Abu Bakrah, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
bahwasannya, "Apabila beliau mendapatkan hal yang
َ
َكن «إذا جاءه أمر رسور ،أو ب ُ ِّ َ
رش به خ َّر ساجدا شاكرا
menggembirakan atau kabar gembira, beliau pun
هلل».
"bersujud untuk bersyukur kepada Allah.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف فعل انليب -صىل اهلل عليه Hadis mulia ini menjelaskan tindakan Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- setiap kali mendapatkan hal yang
وسلم -لكما
جاءه أمر يرسه أو بشارة بيشء حسن؛ أنه menggembirakan atau kabar baik. Beliau bersujud
ا
َكن خير ساجدا سجود شكر هلل -تعاىل .-سجود syukur kepada Allah -Ta'ālā-. Sujud syukur
disyariatkan ketika mendapatkan kenikmatan yang
الشكر رشع عند انلعم املتجددة ،أما انلعم املستمرة
terbarukan. Adapun kenikmatan yang terus-menerus
كنعمة اإلسالم ونعمة العافية والغىن عن انلاس وحنو seperti nikmat Islam, kesehatan, kecukupan, dan
ذلك فهذه ال يرشع السجود هلا؛ ألن نعم اهلل دائمة ال selainnya tidak disyariatkan melakukan sujud syukur.
Sebab, kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut kontinyu
تنقطع ،فلو رشع السجود ذللك الستغرق اإلنسان tidak terputus. Seandainya disyariatkan sujud syukur
عمره يف السجود ،وإنما يكون شكر هذه انلعم untuk berbagai kenikmatan itu, niscaya manusia
menghabiskan umurnya dalam sujud. Bersyukur
وغريهما بالعبادة والطاعة هلل -تعاىل-.
terhadap kenikmatan tersebut dan kenikmatan lainnya
hanya bisa dilakukan dengan ibadah dan taat kepada
Allah -Ta'ālā-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ابن ماجه الرتمذي أمحد.
**

اتلخريج :أيب بكرة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث يدل ىلع سجدة يقال هلا" :سجدة الشكر" ،ويه مستحبة عند جتدد نعمة ،أو اندفاع نقمة ،سواء أكانت انلقمة ،أو انلعمة خاصة
بالساجد ،أم ًعمة للمسلمني.
 .2سجود الشكر ال يفتقر إىل طهارة واستقبال القبلة كسجود اتلالوة.

 .3سجود الشكر من السنن املهجورة بني انلاس يف هذا الزمان ،فينبيغ للمسلم إحياؤها عند حصول سببها.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،دار الفكر ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ا ّ
ملكرمة ،الطبعة:
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)11244( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Apabila seseorang dari kalian ingin
meminang seorang wanita, jika ia bisa
melihat apa-apa yang membuatnya tertarik
menikahinya maka lakukanlah!

 فإن استطاع أن ينظر،إذا خطب أحدكم املرأة
إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل

**

1861. Hadis:

: احلديث.1861

صىل اهلل-  قال رسول اهلل: قال،عن جابر بن عبد اهلل
ُ
َ
 فإن،أحدكم املرأة
خطب
 "إذا:-عليه وسلم
ْ َ َْْ َ
."استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نِكاحها فليفعل
ُ ََ
ُ
ُ
رأيت منها ما
 حىت،فخطبت جارية فكنت أخت َّبأ هلا
َ َدًعين إىل نكاحها
.فزتوجتُها
ِ

Dari Jābir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila
seseorang dari kalian ingin meminang seorang wanita,
seandainya ia bisa melihat apa-apa yang membuatnya
tertarik menikahinya maka lakukanlah!" Maka akupun
meminang
seorang
wanita,
lalu
diam-diam
mengintainya sehingga aku melihat sesuatu darinya
yang menarik hatiku untuk menikahinya. Dan kemudian
akupun benar- benar menikahinya.
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menunjukkan disunahkannya melihat sesuatu دل احلديث ىلع استحباب تقديم انلظر إىل اليت يُراد
dari wanita yang hendak dinikahi. Melihat wanita yang
dibolehkan hanya bagian wajah dan kedua telapak  ألنه، وانلظر يباح إىل الوجه والكفني،نِكاحها
tangan, karena wajah memperlihatkan kecantikan atau  وبالكفني ىلع،يستدل بالوجه ىلع اجلمال أو ضده
sebaliknya, dan kedua telapak tangan menunjukkan
 وال، وهذا مذهب األكرث،خصوبة ابلدن أو عدمها
kesuburan tubuh atau sebaliknya. Ini adalah pendapat
mayoritas ulama. Demi kepentingan ini, tidak  بل هل أن يفعل ذلك،يشرتط رضا املرأة بذلك انلظر
disyaratkan adanya kerelaan dari pihak wanita, bahkan  ومن غري تقدم إعالم كما فعله الصحايب،يف غفلتها
laki-laki boleh memandanginya tanpa sepengetahuan
dan izinnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat  وإذا لم يمكنه انلظر استحب,-ريض اهلل عنه- جابر
mulia, Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhu-. Jika sang ,هل أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إيلها وختربه بصفتها
laki-laki tidak memungkinkan untuk melihatnya, maka
ُإنما ُرشع ذلك ألنه أوىل وأرغب أن ي
,بينهما
ؤلف
ia disunahkan mengutus seorang wanita yang
dipercaya untuk melihat wanita yang hendak ألن زواجهما إذا َكن بعد معرفة فال يكون بعدها
dinikahinya dan menceritakan semua kepadanya.
.اغبلا ندامة
Proses ini dilegalkan karena itu lebih menentramkan
dan membuat kedua pasangan nyaman, karena
pernikahan yang berlandaskan saling mengenal, maka
tidak ada sesal di kemudian hari.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  جابر بن عبد اهلل:اتلخريج
. بلوغ املرام من أدلة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َّ : • ما يدعوه إىل نكاحها
َّ
َّ فليتحر يف
انلظر إىل ما
، وعليه فمن َكن غرضه اجلمال، أو ادلين، أو اجلمال، أو احلسب، هو املال،ادلايع إىل انلاكح
. أو أن يبعث من ينعتها هل،قصده بأن ينظر إيلها بنفسه
. وأصل اخلِطبة هو طلب الزواج، أي إذا أراد أن خيطب: • إذا خطب
. يه الشابة من النساء: جار َية
ِ •
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

َّ
ٌ
مطلب من مطالب انلاكح.
 .1أن اجلمال الظاهري
ا
َّ
فإن املستحب هو أن ينظر إيلها إذا عزم ىلع خطبتها ،واعتقد إجابته إىل ذلك ،ويه ا
ا
أيضا تنظر إيله
مطلوبا مرغوباا ،فيه
 .2إذا َكن اجلمال أمرا
وتسمع منه.
 .3أن انلظر إىل املخطوبة ال حيتاج إىل إذنها.
َّ
 .4احلكمة من ذلك أنه أحرى أن يكتب الوئام بينهما.
 .5أنه جيوز للمرأة ا
أيضا أن تنظر إىل خاطبها؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.
 .6أن هذا مما يُستىث من حتريم نظر وجه األجنبيّة للرضورة.

ُ .7س ُم ُّو الرشيعة اإلسالمية ،حيث يطلب من اإلنسان أال يدخل يف أمر إال ىلع بصرية.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه-

 2001م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ت :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية
ّ
َ
لوغ َ
العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ُ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري  ,دار الفكر ،بريوت  ,الطبعة :األوىل 1422 ،ـه  -ابلدر اتلمام رشح بلوغ
َ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين .انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع،
املرام للم ِ
الكويت .الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)58061( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jika seorang suami mengajak istrinya ke
tempat tidurnya, lalu istrinya menolak
sehingga si suami melalui malam itu dalam
keadaan marah kepadanya, maka malaikat
melaknat istri itu hingga pagi

إذا داع الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات

غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح
**

1862. Hadis:

: احلديث.1862

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,  قال رسول اهلل صىل: قال،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika
 «إذا دًع الرجل امرأته إىل فراشه:اهلل عليه وسلم
seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya,
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َََ
ََََْ
lalu istrinya menolak sehingga si suami melalui malam فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت
itu dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat
»تصبح
melaknat istrinya itu hingga pagi."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َّ
Hadis ini mengandung dalil bahwa istri apabila أن ىلع املرأة إذا دًعها الرجل
يف هذا احلديث داللة
dipanggil suami untuk memenuhi kebutuhan
biologisnya, hendaknya dia meresponnya. Jika tidak,  وإال عرضت نفسها،إىل حاجته يف اجلماع أن جتيبه
ٌ
maka dia ditimpa laknat para malaikat. Hanya saja ini  لكن هذا مقيد بما إذا غضب،للعن املالئكة
dikaitkan jika suami marah sebagaimana dikemukakan
 أما إذا ريض بذلك،الزوج كما ورد يف رواية ابلخاري
dalam riwayat Al-Bukhari. Adapun jika suami rida
dengan hal itu maka tidak ada dosa. Demikian juga  وكذلك إذا َكن هناك عذر رشيع كما لو،فال بأس
apabila ada alasan syar'i sebagaimana jika istri sakit َكنت مريضة ال تستطيع معارشته أو َكن عليها عذر
tidak bisa melakukan hubungan badan dengannya atau
dia mempunyai uzur yang menghalanginya untuk  وإال،يمنعها من احلضور إىل فراشه فهذا ال بأس به
datang ke tempat tidur suaminya maka ini pun tidak فإنه جيب عليها أن حترض وأن جتيبه وإذا َكن هذا يف
berdosa. Jika tidak ada uzur maka istri wajib datang
حق الزوج ىلع الزوجة فكذلك ينبيغ للزوج إذا رأى
dan memenuhi panggilannya. Apabila hal ini berkaitan
dengan hak suami terhadap istri, maka demikian juga من أهله أنهم يريدون اتلمتع فإنه ينبيغ أن جييبهم
seharusnya suami apabila melihat istrinya berhasrat : قال-تعاىل- يلعارشها كما تعارشه فإن اهلل
untuk berhubungan badan maka dia pun harus
.)(وًعرشوهن باملعروف
memenuhinya, yaitu menggauli istrinya sebagaimana
istri menggauli suaminya. Sesungguhnya Allah -Ta'ālāberfirman, "Dan pergaulilah mereka itu dengan cara
yang makruf!"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج

. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أي طلبها: • دًع الرجل امرأته

. وهو هنا كناية عن اجلماع، بكرس الفاء: • إىل فراشه
. دعت عليها املالئكة باللعنة: • لعنتها املالئكة

 فإذا طلب الرجل مجاع زوجته نهارا، ألن أكرث طلب اجلماع يكون يف الليل، لكن هذا القيد أغليب، حىت يطلع الصباح: • حىت تصبح
وامتنعت يلحقها الوعيد ا
.أيضا
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فوائد احلديث:
ِ .1عظم حق الزوج ىلع زوجته ،وأنه جيب هل عليها السمع والطاعة يف املعروف.
َّ
َّ
ا
ُ
َّ
تتكره ىلع زوجها إذا دًعها إىل فراشه من أجل اجلماع ،وأن امتناعها هذا يعترب كبرية من كبائر
 .2أنه حيرم ىلع املرأة أن تمتنع أو تماطل أو

َّ
َّ
اذلنوب؛ فإنه يرتتب عليه أن املالئكة تلعنها حىت تصبح.
ْ
َّ
أن العرشة احلسنة ُ
والصحبة الطيبة يه أن تسىع املرأة يف قضاء حقوق زوجها الواجبة عليها ،وتلبية رغباته ،وأن تؤديها ىلع أكمل وجه ممكن.
.3
ًّ
ا
 .4جواز لعن العصاة ولو َكنوا مسلمني ،لكنه مقيد بكونه لعنا ًعما وال جيوز توجيهه للمعني.
5- .5يف احلديث ديلل ىلع قبول دًعء املالئكة لآلدميني من خري أو رش.

املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ّ
َ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت - .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422( ،ه) - .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد
اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن
عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58098( :
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Apabila salah seorang dari kalian diundang
(resepsi pernikahan) hendaklah
menghadirinya. Jika berpuasa, hendaklah
mendoakan (orang yang mengundang).
Jika tidak berpuasa, hendaklah ia makan
!)(hidangannya

ً
إذا ديع أحدكم ،فليجب ،فإن اكن صائما،
ً
مفطرا ،فليطعم
فليصل ،وإن اكن

 .1863احلديث:

**

1863. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, -
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا ُد ِ َ
يع أحدكم فليُجب،
"Apabila salah seorang dari kalian diundang (resepsi
ِّ
ْ
فإن َكن صائما فليُ َصل ،وإن َكن ُمف ِطرا فليَ ْط َع ْم».
pernikahan) hendaklah menghadirinya. Jika berpuasa,
hendaklah mendoakan (orang yang mengundang). Jika
!")tidak berpuasa, hendaklah ia makan (hidangannya

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يفيد احلديث أن املسلم إذا دًعه أخوه إىل ويلمة Hadis ini memberi penjelasan bahwa seorang Muslim
yang diundang menghadiri resepsi pernikahan oleh
ا
العرس فعليه أن جييب دعوته تطييبا خلاطره saudara Muslimnya, maka dia wajib datang untuk
ا
ومشاركة منه لفرح أخيه ،فإن َكن صائما صوم menyenangkan hatinya dan ikut merasakan
kebahagiaan bersama saudara Muslimnya. Jika dia
فريضة َكلقضاء وانلذر فإنه حيرض وال يأكل ،لكن
sedang berpuasa wajib, seperti puasa qadā` dan puasa
ا
ُ
فليدع هلم باخلري والربكة ،وإن َكن صومه نفال فإن nazar, maka ia tetap harus datang dan tidak usah
شاء أفطر وأكل مع صاحب ادلعوة وإن شاء أكمل makan, tetapi hendaknya dia mendoakan kebaikan dan
keberkahan untuk mereka. Jika puasanya itu sunah
صومه ،إال أنه يتعني عليه أن خيرب صاحب ادلعوة maka boleh baginya membatalkan puasanya dan
حباهل من صوم أو فطر حىت ال حيرجه ،لكن ذهابه memakan hidangan yang ada, dan diapun boleh
ا
ا
meneruskan puasanya jika dia menginginkannya.
.
صائما
أو
وحضوره لدلعوة مؤكد مفطرا
Hanya saja dia wajib memberitahukan kepada pihak
pengundang bahwa dia sedang berpuasa, agar tidak
terjadi prasangka. Namun, kehadirannya tetap wajib
baik dalam kondisi berpuasa ataupun tidak.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :ابوهريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• فليُ ِجب  :فليأت إىل ماكن ادلعوة.
ا
• فليصل  :الصالة لغة :ادلًعء ,واملراد هنا :فليدع.
• فليطعم  :فليأكل إن شاء.

فوائد احلديث:

َّ
صائما ا
ا
فرضا فال يُفطر ،وخيرب صاحب ادلعوة بصيامه؛ ئلال يظن به
 .1أن الواجب هو إجابة ادلعوة ،أما األكل فليس بواجب ،لكن إن َكن
َّ
ا ْ
َّ ْ
وإال دًعَّ ،
وأتم
وأما إن َكن الصوم نفال :فإن حصل بفطره وأكله جرب خاطر ادلايع ورغب املدعو بمشاركتهم يف األكل :فليفطر؛
كراهة طعامه،
صومه.
ْ
ا
ُ
 .2استحباب ادلًعء من املدعو لدلايع ،ويكون ادلًعء مناسبا لدلعوة واملقام ،ويظ ِه ُر الفرح وال ِغبطة لدلايع ،ويدخل الرسور فهذا من بركة
احلضور واالجتماع.
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 .3إن إجابة ادلعوة واجبة حىت ىلع الصائم لألمر بذلك.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل 1417 ،ـه -منحة العالم يف

رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية
القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427نيل األوطار -حممد بن يلع الشواكين -حتقيق :عصام ادلين الصبابطي -دار
احلديث ،مرص -الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58114( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Apabila beliau mengangkat kepalanya dari
rukuk pada rakaat terakhir salat Fajar,
beliau mengucapkan, "Ya Allah, kutuklah
َ َْ َ َ َ
ُّ
إذا رفع رأسه مِن الركوع يف الركعة األخرية مِن
fulan dan fulan," setelah beliau
ً ُ ً ُ ْ َْ
ْ َ
َ
mengucapkan, "Sami'allāhu liman
: بعدما يقول، امهللَّ العن فالنا وفالنا:الفجر قال
ḥamidah, rabbanā wa laka Al-ḥamdu (Allah
َّ َ َ
َ َ
ُ َْ
س ِمع اهلل ملن َحِده َربنا
mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai : فأنزل اهلل،ولك احلمد
َ
َ َ َ َْ
ْ َ ك م َِن األ ْمر
Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu)."
)َش ٌء
(ليس ل
ِ
Lantas Allah menurunkan firman-Nya,
"Tidak ada sedikitpun campur tanganmu
(Muhammad) dalam urusan mereka itu".
**

1864. Hadis:

: احلديث.1864

 أنه سمع-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َ
 إذا َرف َع: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ
ْ َ
ُّ َرأ َسه ِمن
مهلل
َّ  «ا:الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر
َ
َْ ْ ُ ا ُ ا
َ
َ َ
مح َده
ِ  «س ِمع اهلل ملن: بعدما يقول.»العن فالنا وفالنا
َ َ َْ
َْ
 (لي َس لك ِم َن األم ِر: فأنزل اهلل.»َر َّبنا ولك احل َ ْم ُد
َ ُ َ َْ َ
ْ
ْ َ
،بن أ َم َّية
 يَد ُعو ىلع صفوان: ويف رواية.) اآلية... َش ٌء
ِ
َْ ْ َََ
َ
ُ
 (لي َس:ت
 فزنل، واحلارث بن هشام،وسهيْ ِل بن ع ْم ٍرو
َ
َ َ
ْ َ ك ِم َن األ ْمر
.)َش ٌء
ل
ِ

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhubahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wa sallam- apabila mengangkat
kepalanya dari rukuk di rakaat terakhir salat Fajar,
beliau mengucapkan, "Ya Allah, kutuklah fulan dan
fulan," setelah beliau mengucapkan, "Sami'allāhu
liman ḥamidah, rabbanā wa laka al-ḥamdu (Allah
mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Rabb
kami, segala puji hanya milik-Mu)." Lantas Allah
menurunkan firman-Nya, "Tidak ada sedikitpun campur
tanganmu (Muhammad) dalam urusan mereka itu."
Dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau mendoakan
kecelakaan kepada Ṣafwan bin Umayyah, Suhail bin
'Amru, dan Al-Hāriṡ bin Hisyām, lalu turunlah ayat,
"Tidak ada sedikitpun campur tanganmu (Muhammad)
dalam urusan mereka itu".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan
kepada kita dalam hadis ini bahwa Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- apabila mengangkat kepalanya dari
rukuk dalam rakaat terakhir salat fajar dan setelah
mengucapkan, "Sami'allāhu liman ḥamidah (Allah
mendengar orang yang memuji-Nya)", beliau
mendoakan keburukan kepada beberapa pembesar
kaum musyrikin, dan terkadang beliau menyebutkan
nama-nama mereka yang telah menyakiti beliau dalam
perang Uhud. Beliau mengutuk mereka dengan
menyebtu nama-namanya. Lantas Allah menegur
beliau dengan menurunkan ayat yang melarang beliau
melakukan hal tersebut, "Tidak ada sedikitpun campur
tanganmu (Muhammad) dalam urusan mereka itu." Hal
ini karena dalam ilmu Allah sudah ditetapkan bahwa
mereka akan masuk Islam dan keislaman mereka akan
baik.
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**

ُ ربنا
ُ ُْخي
َ عبد اهلل بن
 يف هذا-ريض اهلل عنهما- عمر
ِ
َ
 َكن إذا رفع-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:احلديث
ْ
ْ َ
َ
ُّ َرأ َسه ِمن
وبعد
،الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر
َ َ
َ
ُ  «سمع:قوهل
 يقنت ىلع بعض ُرؤساء،»محده
ِ اهلل ملن
ِ
ُ َ
َ
ُ
َّ
َّ
ْ
ُ
، آذوه يوم أح ٍد، وربما سماهم بأسمائهم،املرشكني
ا
َْ
ويلعنهم بأسمائهم؛ فأن َزل اهلل عليه ُم َعاتِباا هل آية
َ
 {ليس لك من األمر َشء}؛ وذلك ملا:ت ْمنَ ُعه من ذلك
ْ
 وسيَح ُسن،َسبَ َق يف علم اهلل ِمن أنهم سيُ ْس ِل ُمون
ُ
.إسالمهم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َ
َ ْ
ُ َ
• ركوعه  :الركوع :االحنناء ،يقال :ركع املصيل ،أي :احنىن بعد القيام حىت تنال راحتاه ركبْتيْ ِه ،أو حىت يطمنئ ظه ُره.
ُ
ُ َّ
َ ْ
• الفجر  :أي :صالة الفجر ،ويه الفريضة اليت ت َؤدى من طلوع الفجر إىل ُطلوع الشمس.
الس ُّ
الط ْر ُد واإلبعاد من َر ْ َ
ب ُّ
انلاسَّ :
• امهلل العن  :اللَّ ْع ُن من اهللَّ :
محته ،و ِمن َّ
وادلًعء.
ِ
ََ
َ ُ َ َ
مح َده وتق َّبله.
• سمع اهلل  :أجاب
اهلل من ِ
ُّ َّ
َّ
ِّ
ُ
• ملن محده  :احل َ ْمدِ :ضد اذلم ،وحقيقة احلمد :اثلناء ىلع املحمود مع املحبة هل واإلجالل.
• {ليس لك من األمر َشء}  :أي :إنما عليك ابلالغ ،وإرشاد اخللق ،واحل ِْرص ىلع مصاحلهم ،وإنما األمر هلل -تعاىل -هو اذلي يُ َدبِّر األمور،
َْ
ويض ُّل َمن يشاء .وقد َ
تاب اهلل ىلع هؤالء ُ
ُ
الـم َع َّي ِنني وغريهم ،فهداهم لإلسالم -ريض اهلل عنهم-.
ويهدي من يشاءِ ،
ُّ
َ
َّ َ
ادلًعء :هو َّ
• يدعو ىلع ُّ :
اتلذلل واخل ُ ُضوع.
الطلب مع

فوائد احلديث:
 .1جواز ُّ
ادلًعء ىلع املرشكني يف الصالة.
 .2مرشوعية القنوت يف صالة الفجر للحاجة.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُّ
الـمد ُع ِّو هل أو عليه ال يرض الصالة.
الشخص
 .3ديلل ىلع أن تسمية
ِ
اهلل ملن َمح َده» ،واتلحميد وهو قوهلَّ « :
َ
جيمع بني التسميع وهو قوهل« :سمع ُ
ربنا لك احلمد».
 .4اتلرصيح بأن اإلمام
ِ
ِ
َُ
َّ
 .5إثبات أن القرآن مزنل غري خملوق.
َْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ًّ
 .6بيان أن األنبياء ال ي ْم ِلكون نف اعا وال َضا ،وال يعلمون الغيب.
املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة 1424ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه .القاموس الفقيه لغة
واصطالحا ،سعدي أبو حبيب ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)5940( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Jika salah satu di antara kalian hendak
sujud, maka jangan seperti unta yang
hendak duduk; hendaklah ia meletakkan
kedua tangannya sebelum meletakkan
kedua lututnya.

إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك ابلعري،
ويلضع يديه قبل ركبتيه

 .1865احلديث:

**

1865. Hadis:

ا
مرفوًع« :إذا سجد Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
"Jika salah satu di antara kalian hendak sujud, maka
ََْ َ ْ
َ َ ُ ُ
ربك َك َما يَ ْ ُ
ك ْم فَ َال يَ ْ ُ
رب ُك َ
قبل
يديه
ع
ض
يل
و
ري،
ع
ابل
أحد
ِ
jangan seperti unta yang hendak duduk; hendaknya ia
ركبتيه».

درجة احلديث :صحيح

meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan
kedua lututnya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف طريقة الزنول للسجود ،ويه Hadis ini menjelaskan tata cara gerakan ketika hendak
sujud; yaitu meletakkan kedua tangan terlebih dahulu
أن يبدأ بوضع ايلدين قبل الركبتني ،وجاءت أحاديث sebelum meletakkan kedua lutut. Namun, ada banyak
أخرى يف الزنول بالركبتني قبل ايلدين ،فالك األمرين hadis-hadis lain yang memerintahkan mendahulukan
kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Kedua
جائز وال يُنكر ىلع من فعل هذا أو فعل هذا.
cara ini dibolehkan dan tidak boleh menyalahkan orang
yang melakukan salah satunya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي خمترصا والنسايئ وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ا
براك :وقع ىلع بركهَ َ ،
والربك :ما ييل األرض من صدر ابلعري.
• فال يربك  :يقال :برك ابلعري

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث بيان صفة اهلوي يف السجود ،وهو أن يضع يديه قبل ركبتيه.
 .2اختلف العلماء يف هذه املسألة ىلع ثالثة أقوال :القول األول :أن املصيل يهوي إىل السجود بتقديم الركبتني ثم ايلدين .والقول اثلاين :أن املصيل
يهوي إىل السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه .القول اثلالث :أنه خمري يف تقديم أيهما شاء ،وقد أمجعوا ىلع أن الصالة بكلتا الصفتني جائزة ،وإنما
اخلالف يف األفضل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و
ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه2001 ،م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني
سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص
ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح
أبو غدة ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد
اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10938( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Hurairah, ia menuturkan,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Apabila salah seorang dari
kalian usai salat dua rakaat sebelum subuh
hendaknya ia berbaring miring ke sisi
kanan." Marwan bin Hakam berkata
padanya (Abu Hurairah), "Tidakkah cukup
bagi salah seorang kita aktifitas jalannya ke
masjid (sebelum salat subuh) hingga ia
perlu berbaring miring ke kanan?"
Ubaidullah berkata dalam hadisnya, "Ia
(Abu Hurairah) menjawab, "Tidak." Maka
hal ini sampai pada Ibnu Umar, ia berkata,
"Abu Hurairah menyusahkan dirinya
dengan memperbanyak riwayat hadis." Ia
(rawi) berkata, "Ditanyakan pada Ibnu
Umar, apakah engkau mengingkari sesuatu
dari apa yang ia (Abu Hurairah) ucapkan?"
Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi ia telah
berani (hingga riwayat hadisnya banyak),
sementara kami takut (hingga riwayat
hadis kami sedikit)." Lantas ucapan ini
sampai pada Abu Hurairah, ia berkata,
"Apa dosaku jika aku hafal dan mereka
lupa!?" (Sunan Abi Daud).

،إذا صىل أحدكم الركعتني قبل الصبح
فليضطجع ىلع يمينه

**

1866. Hadis:

 قال رسول اهلل: قال،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila salah
seorang dari kalian usai salat dua rakaat sebelum
subuh hendaknya ia berbaring miring ke sisi kanan."
Marwan bin Hakam berkata padanya (Abu Hurairah),
"Tidakkah cukup bagi salah seorang kita aktifitas
jalannya ke masjid (sebelum salat subuh) hingga ia
perlu berbaring miring ke kanan?" Ubaidullah berkata
dalam hadisnya, "Ia (Abu Hurairah) menjawab, "Tidak."
Maka hal ini sampai pada Ibnu Umar, ia berkata, "Abu
Hurairah menyusahkan dirinya dengan memperbanyak
riwayat hadis." Ia (rawi) berkata, "Ditanyakan pada Ibnu
Umar, apakah engkau mengingkari sesuatu dari apa
yang ia (Abu Hurairah) ucapkan?" Ia menjawab, "Tidak,
akan tetapi ia telah berani (hingga riwayat hadisnya
banyak), sementara kami takut (hingga riwayat hadis
kami sedikit)." Lantas ucapan ini sampai pada Abu
Hurairah, ia berkata, "Apa dosaku jika aku hafal dan
mereka lupa"?!

 «إذا صىل أحدكم الركعتني:-صىل اهلل عليه وسلم فقال هل مروان بن،» فليضطجع ىلع يمينه،قبل الصبح
 أما جيزئ أحدنا ممشاه إىل املسجد حىت:احلكم

، ال: قال: قال عبيد اهلل يف حديثه،يضطجع ىلع يمينه
 أكرث أبو هريرة ىلع: فقال، فبلغ ذلك ابن عمر:قال
 هل تنكر شيئا مما يقول؟: فقيل البن عمر: قال،نفسه

 فبلغ ذلك أبا: قال،» ولكنه اجرتأ وجبنا، «ال:قال
.» «فما ذنيب إن كنت حفظت ونسوا: قال،هريرة

**

Derajat hadis: Hadis sahih
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: احلديث.1866

 صحيح:درجة احلديث

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث أن السنة بعد أن يصيل اإلنسان ركعيت Hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan sunnah
selepas seseorang mengerjakan salat dua rakaat
الفجر أن يضطجع ىلع شقه األيمن حىت تقام sunnah fajar adalah ia berbaring miring ke kanan
الصالة .حكمة ختصيص األيمن ئلال يستغرق يف sampai iqamat salat dikumandangkan. Hikmah
َّ
dikhususkannya miring ke kanan agar ia tidak tertidur
انلوم؛ ألن القلب من جهة اليسار ،متعلق حينئذ
lelap, karena pada kondisi ini jantung menggantung
َ َ
غري مستقر ،وإذا نام ىلع اليسار َكن يف دعة dari arah kiri, dan tidak tenang, sebaliknya apabila ia
tidur miring ke kiri jantung, maka ia akan merasa
واسرتاحة ،فيستغرق.
tenang dan nyaman sehingga ia tidur nyenyak.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ،والرتمذي ،وأمحد.
اتلخريج :أبوهريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:
 .1استحباب الضجعة ىلع اجلانب األيمن ،قبيل صالة الصبح.
َّ
َّ
 .2احلكمة من اضطجاعه ىلع الشق األيمن هو أن القلب يف اجلانب األيرس ،فإذا نام عليه استغرق يف انلوم ،وإذا نام ىلع شقه األيمن ،فإنه يقلق
وال يستغرق يف انلوم؛ لقلق القلب ،ويف هذه االسرتاحة اليسرية راحة واستجمام لصالة الفجر ،واهلل أعلم.

 .3هذا االضطجاع إنما يكون إذا صىل راتبة الفجر يف ابليت ،أما إذا صالها يف املسجد فال يرشع هل االضطجاع.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوريً ،علم الكتب .سنن الرتمذي ،أليب عيىس حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق  :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين ،دار الفكر ،حتقيق:
حممد حميي ادلين عبد احلميد .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين،
مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت.

الرقم املوحد)11258( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jika salah seorang dari kalian shalat lalu
tidak tahu apakah dia telah menambah
atau mengurangi (rakaat), maka hendaklah
ia sujud sebanyak dua kali dalam keadaan
duduk. Dan jika setan mendatanginya
(mengganggunya), lalu berkata:
“Sesunggunya kamu telah berhadats”,
maka katakanlah: “Kau telah berdusta”,
kecuali jika ia mendapati bau dengan
hidungnya atau suara dengan telinganya.

،إذا صىل أحدكم فلم يدر زاد أم نقص
 فإذا أتاه،فليسجد سجدتني وهو قاعد

: فليقل، إنك قد أحدثت: فقال،الشيطان

 أو صوتا بأذنه، إال ما وجد رحيا بأنفه،كذبت
**

1867. Hadis:

ْ
 أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِري
ْ
 إذا صىل أحدكم فلم يَد ِر:صىل اهلل عليه وسلم قال
َ
َ
ُ  فَلْيَ ْس،زاد أم نَقص
 فإذا أتاه،جد سجدتني وهو قاعد
ْ َ َْ ْ َ
َ
ْ
 إال، كذبت: فليَقل،ت
 إنك قد أحدث: فقال،الشيطان
ُُ ا
ْ ا
َ ما
. أو صوتا بِأذنِ ِه،رحيا بأن ِفه
وجد

Dari Abu Sa`id Al-Khudriy -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: “Jika
salah seorang dari kalian shalat lalu tidak tahu apakah
dia telah menambah atau mengurangi (rakaat), maka
hendaklah ia sujud sebanyak dua kali dalam keadaan
duduk.
Dan
jika
setan
mendatanginya
(mengganggunya), lalu berkata: “Sesunggunya kamu
telah berhadats”, maka katakanlah: “Kau telah
berdusta”, kecuali jika ia mencium bau dengan
hidungnya atau suara dengan telinganya.”
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)
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 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Makna hadis: )ص
َ صلَّى أ َ َح ُد ُك ْم فَلَ ْم يَد ِْر زَ ا َد أ َ ْم نَ َق
َ  (إِذَاadalah jika
seseorang mendirikan shalat, lalu dalam shalat
tersebut ia merasa ragu apakah ia telah
menyempurnakannya, ataukah masih kurang, ataukah
telah menambahnya, apa yang harus dia lakukan?
)ٌسجْ َدتَي ِْن َوه َُو قَا ِعد
َ  (فَ ْل َي ْس ُج ْدyang harus dilakukan oleh
seseorang yang ragu dalam shalatnya sehingga tidak
tahu apakah dia telah menambah ataukah belum
menyempurnakannya adalah bersujud sebanyak dua
kali setelah ia menyempurnakan tasyahhudnya. (وه َُو
َ
)ٌ قَا ِعدyakni ia tidak perlu berdiri terlebih dahulu untuk
melakukan sujud sahwi tersebut, akan tetapi langsung
sujud dalam keadaan duduk. Zhahir hadis menjelaskan
bahwa orang yang merasa ragu ketika shalat sehingga
tidak tahu apakah ia telah menambah atau
menguranginya, maka tidak ada kewajiban atasnya
melainkan bersujud dua kali sebagai pengamalan dari
zhahir hadis. Akan tetapi dzahir hadis ini diselisihi oleh
lafal atau makna tersirat dari hadis Abu Sa`id raḍiyallāhu 'anhu- dalam riwayat muslim dari Nabi
Shallallahu `alaihi Wa Sallam beliau bersabda: َّشك
َ (إِذَا
ْ
َ
َ
َ
َّ
ً
علَى
َ ح الشَّكَّ َوليَب ِْن
َ  فَلَ ْم يَد ِْر َك ْم،ِصالَتِه
َ أ َ َح ُد ُك ْم فِي
ِ  أثَالَثا أ ْم أ ْربَعًا ؟ فَ ِليَط َر،صلى
) َ“ َما ا ْست َ ْيقَنJika seseorang dari kalian merasa ragu
didalam shalatnya sehingga tidak tahu berapa (raka`at)

: احلديث.1867

**

ْ
معىن احلديث " إذا صىل أحدكم فلم يَد ِر زاد أم
َ
 ثم إنه يف أثناء الصالة، إذا صىل اإلنسان:نقص " يعين

دخله الشك هل تمت صالته أو نقص أو زاد فيها
ْ
فماذا يفعل ؟ "فل ِي ْس ُجد سجدتني وهو قاعد" أي أن
،الواجب ىلع من شك يف صالته هل زاد فيها أو نقص
"  " وهو قاعد.أن يسجد سجدتني بعد أن يتم تشهده

 بل يسجد،أي ال يلزمه القيام لإلتيان بسجود السهو

 أن املصيل إذا شك فلم: وظاهر احلديث.وهو قاعد
ا
ْ
 فليس عليه إال سجدتان عمال،يَدر زاد أو نقص
 لكن هذا الظاهر خيالفه منطوق.بظاهر احلديث

حديث أيب سعيد _ ريض اهلل عنه _ يف مسلم عن

 " إذا شك: انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ قال
ْ
 أثالثا أم، فلم يَدر كم صىل،أحدكم يف صالته
َْ
ْب ىلع ما استيقن " فيعترب
ِ أربعا ؟ فليطرح الشك ويل
نفسه أنه صىل ثالث ركعات؛ ألن هذا هو ايلقني

 فوجب طرح الشك والعمل،واألربع مشكوك فيها
ْ
َ
 إنك: فقال، " فإذا أتاه الشيطان.بايلقني وهو األقل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ

قد أ ْح َدثْ َ
ت " يعين  :إذا جاءه الشيطان يف صالته yang telah dia kerjakan, apakah tiga atau empat? Maka
hendaklah ia hilangkan keraguan tersebut dan
ْ َ
َ َّ
وسوس هل وخيل إيله أنه أحدث ،كما يف حديث عبد berpegang pada keyakinannya”. Maka ia menganggap
اهلل بن زيد _ ريض اهلل عنه _ يف الصحيحني عن bahwa dirinya telah melakukan tiga raka`at; karena
inilah rakaat yang diyakini dan empat adalah yang
انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _  " :يأيت أحدكم
diragukan, sehingga ia wajib menghilangkan keraguan
ََُْ
َ
َ ُ َّ
الشيطان يف صالته فينفخ يف مقعدته ،فيخيل إيله أنه tersebut dan mengerjakan apa yang diyakini yaitu yang
أحدث" "..فلْيَقلَ :ك َذبت ،إال ما َ
ش ْي َ
وجد رحياا بأنْفه ،أو ( yakni jikaفَإِذَا أَت َاهُ ال َّ
طانُ  ،فَقَالَ :إِنَّكَ قَ ْد أَحْ َدثْتَ ) paling sedikit.
ِ
ا ُ
setan datang dalam shalatnya membisikkan
َْ
عن
يه
ن
م
املصيل
ألن
نفسه
يف
يقول
أي
ذنه".
صوتا بأ
kepadanya
bahwa
dirinya
telah
berhadats,
الالكم يف الصالة وتبطل به؛ لقوهل _ صىل اهلل عليه sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin
 Yazid -raḍiyallāhu 'anhu- dalam shahihain dari Nabiوسلم _  " :إن هذه الصالة ال يصلح فيها َشء من
ش ْي َ
(يَأْتِي أ َ َح َد ُك ُم ال َّ
صالَتِ ِه فَيَ ْنفُ ُخ ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-:
طانُ فِي َ
الكم انلاس ."..وىلع هذا  :إذا جاء الشيطان يف صالة  “Setan itu datang kepadaفِي َم ْقعَ َدتِهِ ،فَيُ َخيَّ ُل إِلَ ْي ِه أَنَّهُ أ َ ْح َد َ
ث )
العبد وسوس إيله بأنه أحدث فليقل يف نفسه seseorang yang sedang shalat, lalu ia tiupkan di pantat " :
(فَ ْليَقُ ْلorang tersebut, maka iapun merasa berhadats”. :
ص ْوتًا بِأُذُنِهِ)
كذبت " ويستمر يف صالته ،وال خيرج منها إال إذا َ yakni berkata padaكذَبْتَ ِ ،إالَّ َما َو َج َد ِر ْي ًحا بِأ َ ْن ِف ِه أ َ ْو َ
ْ
ُ
dirinya sendiri, karena orang yang sedang shalat
تيقن احلدث ،كأن يَش َّم رحيَا أو يسمع صوتا.
dilarang untuk berbicara didalam shalat dan menjadi
batal karenanya; berdasarkan sabda beliau -ṣallallāhu
ئ ْ
اس) 'alaihi wa sallam-:
صلُ ُح فِ ْي َها َ
ش ْي ٌ
صالَة َ الَ يَ ْ
(إِ َّن ه ِذ ِه ال َّ
مِن َكالَ ِم النَّ ِ
“Sungguh tidak layak dalam shalat ini sedikitpun (untuk
mengucapkan) sesuatu dari perkataan manusia”. Atas
dasar ini, jika setan datang dalam shalat seorang
hamba dan membisikkan kepadanya bahwa dirinya
telah berhadats maka bantahlah dengan berkata dalam
dirinya sendiri “Kamu telah berdusta” dan melanjutkan
shalatnya serta tidak membatalkannya kecuali jika dia
benar-benar yakin bahwa dirinya telah berhadats,
seperti mencium bau atau mendengar suara.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد
ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري _ ريض اهلل عنه_

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

• الشيطان  :خملوق من نار اليرى إال إذا تشُك ،حريص ىلع إغواء اإلنسان وإيقاعه يف الرشك والضالل ،وزعيم الشياطني هو إبليس.
• صىل  :الصالة :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم

فوائد احلديث:
 .1إثبات وجود الشيطان.
 .2ديلل ىلع حرص الشيطان ىلع إفساد عبادة بين آدم خصوصا الصالة؛ وما يتعلق بها.
َ
 .3الشيطان عدو ُمبني بلين آدم ،فمن ت َمادى معه ،أغواه وأضله ،فإذا لم يستطع إغواءه بالشهوات ،جاءه من طريق الشبهات؛ فالواجب ىلع املسلم
جماهدته وطرده وعدم االتلفات إىل ما يوسوس به ،وأن يكذبه ،وأن يعمل بايلقني ويرتك الشك ،فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان.

 .4وجوب سجود السهو إذا سها ،سواء َكن يف صالة الفرض أو انلفل؛ لعموم احلديث.
َ
 .5فيه أن اخلارج من الف ْرج ناقض للوضوء ،وهذا حمل إمجاع بني العلماء.

ا َ
متطهرا ،فخ َّيل إيله الشيطان أنه أحدث ،ولم يتحقق ذلك يقينا،
 .6يف احلديث  :قاعدة فقهية  " :أن ايلقني ال يزول بالشك " فإذا َكن اإلنسان
فاألصل أنه باق ىلع طهارته ،فال يلتفت إىل هذه الشكوك والوساوس.
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َ
 .7عدم جواز اخلروج من الصالة ،إال إذا تيقن احلدث.
 .8فيه أن حديث َّ
انلفس ال يؤثر ىلع الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد ، ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش:
انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعةُ :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية،
مرص1427( ،ه) .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن عثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1428 - 1422( ،ه)ـ (ج)5/2

الرقم املوحد)8406( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Jika salah seorang di antara kalian salat,
hendaklah ia meletakkan sesuatu di
ً
depannya, jika tidak mendapatkan sesuatu, ، فليجعل تلقاء وجهه شيئا،إذا صىل أحدكم
hendaklah ia menancapkan tongkat, dan
 فليخط، فإن لم جيد، فلينصب عصا،فإن لم جيد
jika tidak mendapatkan, hendaklah ia
membuat garis. Setelah itu tidak ada
 ثم ال يرضه ما مر بني يديه،خطا
mudarat untuknya apabila ada yang
melintas di depan (sutrah)nya
**

1868. Hadis:

: احلديث.1868

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi - : قال-صىل اهلل عليه وسلم-  عن انليب،عن أيب هريرة
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, “Jika
ْ َْ َ
َ ج َع ْل تِلْ َق
لم
فإن
،شيئا
وجهه
اء
«إذا صىل أحدكم فلي
salah seorang di antara kalian salat, hendaklah
َ َّ ُ َ ْ َ
ًّ
meletakkan sesuatu di depannya, jika tidak  ثم ال، فليخط خطا، فإن لم جيد، فلينصب عصا،جيد
َ ْ َرض ُه َما َم َّر ب
mendapatkan sesuatu, hendaklah ia menancapkan
ُّ ُ َي
».ني يديه
tongkat, dan jika tidak mendapatkan, hendaklah ia
membuat garis. Setelah itu tidak ada muḍarat baginya
apabila ada yang melintas di depan (sutrah)nya."
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis yang mulia ini menjelaskan keharusan orang يبني احلديث الرشيف َضورة أن جيعل املصيل أمامه
ا
ا
yang salat untuk meletakkan sutrah (pembatas) di
وإن
،
عصا
نصب
 فإن لم جيد شيئا،سرتة يصيل إيلها
depannya, jika tidak mendapatkan sesuatu hendaklah
ا
ia
menancapkan
tongkat,
dan
jika
tidak لم جيد خيط يف األرض خطا يكون هل سرتة؛ وال يرضه
mendapatkannya, hendaklah ia membuat garis di
 هذا إذا َكن املصيل.بعد ذلك من مر أمامه بعد ذلك
tanah atau lantai untuk menjadi sutrahnya. Dan setelah َّ
ا
ا
itu tidak masalah baginya orang yang lewat di depan  أما املأموم فسرتة اإلمام سرتة هل؛ ألنه،إماما أو منفردا
sutrahnya. Ini berlaku jika orang yang salat itu adalah  َكن يصيل إىل سرتة دون-صىل اهلل عليه وسلمimam atau ia salat sendiri. Adapun makmum, maka
َّ
َّ
sutrah imam menjadi sutrah baginya karena Nabi -  واتفق املصلون خلفه ىلع أنهم مصلون إىل،أصحابه
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dahulu salat ke arah sutrah,  فال يرضهم مرور َشء بني أيديهم؛ فيف،سرتة
dan orang-orang yang salat di belakang beliau sepakat
:) عن ابن عباس قال504( ) ومسلم493( ابلخاري
bahwa mereka salat ke arah sutrah, maka tidak
masalah sesuatu yang lewat di hadapan mereka. Di صىل اهلل عليه-  ورسول اهلل،"أقبلت ىلع محار أتان
dalam riwayat Al-Bukhari (493) dan Muslim (504) dari ، فمررت بني يدي بعض الصف، يصيل بانلاس-وسلم
Ibnu 'Abbās ia berkata, “Aku pernah datang dengan
menunggang keledai betina, dan Rasulullah -ṣallallāhu  وال مانع من العمل بهذا."فلم ينكر ذلك يلع أحد
'alaihi wa sallam- sedang salat bersama orang-orang ،احلديث؛ لعدم ما يعارضه من األحاديث الصحيحة
(para sahabat). Maka aku lewat di depan sebagian shaf
.وألنه ليس شديد الضعف
dan tidak ada seorang pun yang menyalahkanku.”
Tidak masalah beramal dengan hadis ini karena tidak
ada hadis sahih yang bertentangan dengannya dan
karena hadis ini bukan hadis yang sangat lemah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

َْ ْ
• فليَن ِصب  :أي :يرفع ويقيم.
• تِلْ َق َ
اء  :اسم من :اللقاء ،وظرف ملاكن اللقاء واملقابلة.
ا
• فليخط  :فلريسم عالمة مستقيمة ىلع األرض.

فوائد احلديث:
 .1استحباب السرتة بني يدي املصيل وتأكدها؛ لكرثة األمر فيها.
َّ
ْ
 .2أن السرتة تكون بأي َشء بارز ،يكون تلقاء وجه املصيل ،يمنع املارين من املرور يف قِبلته ،وماكن سجوده.
 .3فإن لم جيد شيئاا ا
بارزا ،يكون بقدر مؤخرة رحل الراكب ،فوق قتب ابلعري ،إن لم جيد هذا ،انتقل إىل ما دونه.
خط ًّ
 .4إن لم جيد شيئاا ،فلينصب عصا ،وإن لم جيد العصا َّ
خطا.
ا
 .5اخلط قد حيتاج إيله إلماكنه قديما عندما َكنت أرض املسجد وفناؤه مفروشة بالرمل ،أما اآلن فاملساجد فيها الفرش ،فال أثر للخط ،إال إذا
َكن اإلنسان يف الصحراء أو حنو ذلك.
َّ
َّ
َّ
 .6أن املصيل إذا وضع السرتة من أي نوع من هذه األنواع؛ فإنه ال يرض صالته َشء ،وال ينقصها ،وال يبطلها من مر بني يديه من ورائها.
َّ
َّ
بأمر ،فأتوا منه ما
 .7رصيح احلديث :أنه ال يضع السرتة ادلنيا حىت ال جيد اليت أىلع منها ،وأنها مبنية ىلع احلديث الرشيف" :إذا أمرتكم ٍ
استطعتم".

 .8الصالة عبادة جليلة ،ويه الصلة بني العبد وربه ،فإذا وقف املصيل فإنه ينايج اهلل -تعاىل ،-واملرور أمامه خيل بهذله املناجاة ،ويقطع هذا
االتصال اإلليه بانشغال القلب ،فاحتيط للصالة بهذه الوقاية.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،دار الفكر ،بريوت .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي
ادلين عبد احلميد .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف:
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي .توضيح األحاكم
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10872( :
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إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينرصف،

Apabila salah seorang dari kalian kentut di
dalam salat, hendaklah ia pergi dan
berwudu lalu mengulangi salatnya.

ويلتوضأ ،ويلعد الصالة

 .1869احلديث:

**

1869. Hadis:

عن يلع بن َطلق -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل Dari Ali bin Ṭalq -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda, "Apabila
أح ُ
اهلل عليه وسلم -أنه قال« :إذا فَ َسا َ
يف
كم
د
salah seorang dari kalian kentut di dalam salat,
َ َْْ َ
رصف ،ويلتوضأَ ،ويلُ ِع ِد الصالة».
hendaklah ia pergi dan berwudu lalu mengulangi
الصالة فلين ِ
salatnya".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

إذا أحدث املصيل بفساء أو َضاط أو أي ناقض من Apabila orang yang salat berhadas dengan kentut
ا
tanpa bunyi atau dengan bunyi, atau pembatal wudu
نواقض الوضوء ،سواء َكنت الصالة ا
،
نفال
فرضا أو
lainnya, baik salat wajib maupun sunah, maka ia wajib
فعليه أن ينرصف من صالته وال يستمر فيها ،ثم keluar dari salat dan tidak melanjutkannya, kemudian
berwudu, lalu mengulangi salatnya. Hadis ini daif
يتوضأ  ،ثم يُعيد الصالة .واحلديث ضعيف ،ولكن
(lemah), akan tetapi hukum ini didasarkan pada
يدل ىلع هذا احلكم أنه شيك إىل انليب -صىل اهلل riwayat, "Bahwa diadukan kepada Nabi -ṣallallāhu
عليه وسلم -الرجل اذلي خييل إيله أنه جيد اليشء يف 'alaihi wa sallam- seseorang yang terbayang
merasakan sesuatu dalam salatnya? Lantas beliau
الصالة؟ فقال« :ال ينفتل -أو ال ينرصف -حىت يسمع )bersabda, "janganlah Ia pergi (membatalkan salatnya
"!sampai mendengar suara atau mencium bau
صوتا أو جيد رحيا» .متفق عليه.
Muttafaq 'alaih. Lihat: "Tauḍīhu al-ahkām", Subulu asSalām", Tashīlu al-Ilmām", dan Fathu Żi al-Jalāli wa alIkrām".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :يلع بن َطلق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

َ
ُ
الريح من ُّ
الفساء :خروج ِّ
ادلبر بال َصوت.
• ف َسا :

فوائد احلديث:

َ
 .1جواز اتلرصيح بما يُستحيا منه عند احلاجة ،كما يف قوهل( :إذا فَ َسا) َّ
وانلاطق بهذا أشد انلاس َحياء.
َّ
ُ ْ
ويتوضأ ويعيد َّ
الصالة؛ بلطالن صالته باحلَدث.
المح ِد ِث من صالته،
 .2وجوب انرصاف
ْ
ْ
َ
 .3عدم وجوب االستنجاء من ِّ
الريح؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يأمر إال بالوضوء.
ِ
ُْ
َ
َ
َ
َ
 .4أن رفع احل َدث رشط لصحة الصالة ،وأن الصالة ال تصح من حم ِدث ،حىت يرفع حدثه.
َّ
حير ُم ىلع من َ
يستمر فيها َّ
ًّ
َّ
ُ .5
حدث َمنَع ابتداء الصالة ،يمنع االستمرار فيها؛ فإن صالته بال وضوء
صوريا؛ فُك
ويتمها ،ولو
أحدث يف الصالة أن
ٍ
َّ
ُ
وتالع ٌ
بالشعائر ِّ
استهزاء ِّ
ٌ
ادليِنية.
ب
بادلين،
ُ
َّ
الريح من ُّ
الوضوء ،وتَ ُ
أن خروج ِّ
َ
بطل به الصالة ،وقد أمجع العلماء ىلع هذا.
ادلبر يَنقض
.6
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ِّ
َ
َّ
 .7مجيع األحداث انلاقِضة للوضوء ،حكمها كحكم خروج الريح ،فيما ذ ِكر من األحاكم.
ْ
َ
ِ .8عظم شأن الصالة ،وأن اإلنسان إذا وقف بَني يَدي اهلل -تعاىل -ال بُد أن يكون ىلع أكمل وجه.
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املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
مكة
عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10636( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Dzarr, ia mengatakan, Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Apabila salah seorang dari kalian berdiri
salat, bila di hadapannya ada benda
setinggi tiang ujung pelana onta, maka hal
tersebut telah menjadi pembatas dirinya
(dalam salat), dan apabila di hadapannya
tidak ada benda setinggi tiang ujung pelana
onta, maka salatnya bisa diputus oleh
keledai, wanita dan anjing hitam (bila lewat
di hadapannya)." Aku (Abdullah bin Ṣāmit)
berkata, "Wahai Abu Dzarr, apa perbedaan
anjing hitam dari anjing merah dan dari
anjing kuning?" Ia menjawab, "Wahai
putra saudaraku, aku menanyakan kepada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamseperti yang engkau tanyakan padaku.
Beliau menjawab, "Anjing hitam itu setan."
(Ṣaḥīḥ Muslim). Dalam riwayat lain, "Salat
bisa diputus oleh (lewatnya) wanita yang
telah haid (dewasa) dan anjing." (Sunan
Abi Daud).

 فإنه يسرته إذا اكن بني،إذا قام أحدكم يصيل

 فإذا لم يكن بني يديه،يديه مثل آخرة الرحل
، فإنه يقطع صالته احلمار،مثل آخرة الرحل
 واللكب األسود،واملرأة

**

1870. Hadis:

: احلديث.1870

-  قال رسول اهلل: قال،-ريض اهلل عنه- عن أيب ذر

Dari Abu Dzarr, ia mengatakan, Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila salah seorang
kalian berdiri salat, bila di hadapannya ada benda
setinggi tiang ujung pelana onta, maka hal tersebut
telah menjadi pembatas dirinya (dalam salat), dan
apabila di hadapannya tidak ada benda setinggi tiang
ujung pelana onta, maka salatnya bisa dibatalkan oleh
keledai, wanita dan anjing hitam (bila lewat
dihadapannya)." Aku (Abdullah bin Ṣāmit) berkata,
"Wahai Abu Dzarr, apa perbedaan anjing hitam dari
anjing merah dan dari anjing kuning?" Ia menjawab,
"Wahai keponakanku, aku menanyakan kepada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seperti yang
engkau tanyakan padaku. Beliau menjawab, "Anjing
hitam itu setan." Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas raḍiyallāhu 'anhumā-, "Salat bisa dibatalkan oleh
(lewatnya) wanita yang telah haid (dewasa) dan
anjing".

 فإنه، «إذا قام أحدكم يصيل:-صىل اهلل عليه وسلم
 فإذا لم،يسرته إذا َكن بني يديه مثل آخرة الرحل

 فإنه يقطع صالته،يكن بني يديه مثل آخرة الرحل

 ما، يا أبا ذر: قلت،» واللكب األسود، واملرأة،احلمار
بال اللكب األسود من اللكب األمحر من اللكب

صىل اهلل-  سألت رسول اهلل، يا ابن أيخ:األصفر؟ قال
 «اللكب األسود: كما سأتلين فقال-عليه وسلم

ريض اهلل-  ويف رواية من حديث ابن عباس.»شيطان
.» «يقطع الصالة املرأة احلائض واللكب:-عنهما

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Orang yang salat, apabila berdiri untuk salat, ia harus أن املصيل إذا قام يف صالته فإنه جيعل هل سرتة لصالته
meletakkan sutrah (tanda pembatas) untuk salatnya di
hadapannya, di mana ukurannya yang paling tinggi  ويه ثليث ذراع،يكون أعالها بقدر مؤخرة الرحل
ialah seukuran tiang ujung pelana onta, yakni 2/3  فإذا لم يفعل فإنه يقطع صالته واحد،تكون أمامه
**
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من ثالثة أشياء :املرأة ،وقُيد يف رواية أيب داود hasta. Bila ia tidak melakukannya maka salatnya dapat
diputus oleh lewatnya salah satu dari tiga hal
باحلائض أي ابلالغ ،واحلمار ،واللكب األسود ،فإن (dihadapannya), yaitu; wanita -dalam riwayat Abu Daud
وضع سرتة أمامه لم َّ
يرضه ما َّ
مر من ورائها ولو َكن disebutkan batasan "yang telah haid", maksudnya
ا
dewasa-, keledai dan anjing hitam. Jika ia meletakkan
واحدا من هذه اثلالثة .قال عبد اهلل بن الصامت
sutrah di depannya maka apapun yang lewat
راوي احلديث :قلت :يا أبا ذر ،ما بال اللكب األسود dibelakang sutrah ini, tidak membahayakan dirinya,
ُ
خص meskipun salah satu dari tiga hal di atas. Abdullah bin
من اللكب األمحر من اللكب األصفر؟ أي ملاذا
Ṣāmit, rawi hadis ini, mengatakan, "Aku berkata,
هذا اللكب فقط بقطع الصالة دون سائر الالكب؟ "Wahai Abu Dzarr, apa perbedaan anjing hitam dari
قال :يا ابن أيخ ،سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه anjing merah dan anjing kuning?" Maksudnya, kenapa
jenis anjing ini saja yang dikhususkan bisa memutus
وسلم -كما سأتلين فقال« :اللكب األسود شيطان».
salat, bukan semua jenis anjing?" Ia menjawab, "Wahai
واملراد بقطع الصالة بطالنها ،وبه أفتت اللجنة keponakanku, aku pernah bertanya pada Rasulullah -
ادلائمة ،وذهب بعض العلماء إىل أنه قطع خشوعها ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seperti engkau tanyakan
"padaku. Beliau menjawab, "Anjing hitam itu setan.
وكماهلا ال أن الصالة تفسد وتبطل.
Maksud kalimat "putusnya salat" adalah batalnya salat.
Pendapat seperti inilah yang difatwakan oleh Lembaga
Tetap Riset Ilmiyah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia.
Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa
maksudnya adalah memutus kekhusyukan dan
kesempurnaan salat, bukan berarti bahwa salat
tersebut batal.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم .رواية أيب داود.
اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يقطع الصالة  :يبطلها.

• احلمار  :حيوان داجن من فصيلة اخليل ،يستخدم للحمل ،والركوب.

• اللكب  :لك سبع عقور ،وغلب ىلع انلابح حىت صار حقيقة لغوية ،ال حتتمل غريه.
• واملرأة  :املراد باملرأة هنا :ابلالغة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1املصيل إذا لم جيعل هل سرتة لصالته ،يكون أعالها بقدر مؤخرة الرحل ،وأدناها كسهم واحد ،أو خط يف األرض أمامه فإنه يفسد صالته،
ويبطلها مرور واحد من ثالثة أشياء :املرأة ،واحلمار ،واللكب األسود ابلهيم.
ْ
َّ
ا
واحدا من هذه األشياء اثلالثة؛ ألن السرتة حددت ماكن مصاله ،وجعلت
 .2إِن وضع سرتة يف قِبلته فال يرضه مرور َشء من ورائها ،ولو َكن
لصالته ِح اىم ،ال يرضه من َّ
مر وارءها.
َ ُ
 .3ق ْرن املرأة مع هذين احليوانني انلجسني ليس خلستها ،وإنما هو ملعىن آخر ،ترغب املرأة أن تكون متصفة به؛ ملا فيها من اجلاذبية ،وميل
َُ
اف للعبادة.
القلوب إيلها ،ولكنه من ٍ

 .4قيدت املرأة يف حديث ابن عباس باحلائض ،واملراد بها :ابلالغة ،فأما غري ابلالغة أو الطفلة الصغرية فال تقطع الصالة ألن الصغرية ال يصدق
عليها أنها امرأة.
 .5يدخل يف عموم احلديث مرور املرأة بني يدي املرأة ،فإنه يقطع الصالة؛ ألنه ال فرق بني الرجال والنساء يف األحاكم إال بديلل.

 .6استحباب وضع السرتة أمام املصيل؛ تليق صالته من انلقص ،أو من ابلطالن ،فيه حصانة للصالة ،وسور هلا من آفات نقصها وفسادها.
َّ
 .7أن أىلع السرتة وأفضلها يه أن تكون بقدر مؤخرة الرحل ،فإن لم جيد ذلك عرض ما استطاع عرضه ،ولو خبط يف األرض.
َّ
َّ .8
خص اللكب األسود من بني سائر الالكب؛ ألنه شيطان.
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املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت - .سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط
اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .صحيح اجلامع
الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408( ،ه) .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل ،
  1421ـه 2001 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه-
 2014م.

الرقم املوحد)10870( :
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Jika makan malam telah tersajikan, maka
dahulukan makan malam sebelum
menunaikan salat Magrib dan jangan
tergesa-gesa menyantap makan malam
!kalian

إذا قدم العشاء ،فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة
املغرب ،وال تعجلوا عن عشائكم

 .1871احلديث:

**

1871. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu ‘anhu- bahwa -
Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Jika
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا قُ ِّد َم َ
الع َش ُ
اء  ،فابدءوا
makan malam telah tersajikan, maka dahulukan makan
ُ َ ُّ
َْ َ
به قبل أن تصلوا صالة املغرب ،وال تعجلوا عن malam sebelum menunaikan salat Magrib dan jangan
َ
!”tergesa-gesa menyantap makan malam kalian
َعشائكم».

ِ

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أي :إذا حرض الطعام وحرضت الصالة فابدؤوا بتناول Yakni jika makanan telah dihidangkan sedangkan
waktu salat telah tiba maka dahulukanlah makan
الطعام ،قبل أن تصلوا ،حىت ولو َكنت الصالة قصرية sebelum kalian salat, meskipun salat tersebut
الوقت ،حمدودة الزمن ،كصالة املغرب؛ حىت ال waktunya pendek dan terbatas seperti salat Magrib,
agar pikiran orang yang salat tidak disibukkan dengan
ينشغل ذهن املصيل يف الصالة بالطعام ،قال أبو
makanan saat salat. Abu Dardā` berkata, “Termasuk
ادلرداء :من فقه املرء إقباهل ىلع حاجته حىت يقبل ىلع tanda kefakihan seseorang ialah ia menunaikan
hajatnya
)(keperluannya
sehingga
ia
dapat
صالته وقلبه فارغ .رواه ابلخاري عنه تعليقا.
menunaikan salatnya sedangkan hatinya dalam
”keadaan kosong (dari memikirkan hal lain).
Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu’allaq.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• قُ ِّد َم َ
الع َش ُ
اء  :الطعام اذلي يؤلك يف وقت العيش ،وهو آخر انلهار ،وظاهر هذا احلديث وغريه أن ًعدة أهل املدينة أنهم يتناولون طعام العشاء
قبل املغرب ،ألنهم أهل حرث فال يفرغون إال آخر انلهار.

فوائد احلديث:

َّ
ُ ِّ
 .1إذا َكن وقت صالة املغرب وقد قدم طعام العشاء ،وانلفوس متشوقة إيله ،فإن األفضل هو تقديم الطعام قبل أداء الصالة.
ِّ َ
َّ
 .2احلكمة يف هذا :هو أن املطلوب يف الصالة هو حضور القلب ،واحلاجة ِإىل الطعام تشغل القلب ،وحتول دون اخلشوع يف الصالة ،ففضل تقديم
َّ
األكل ىلع دخول الصالة ،تلؤدى الصالة براحة ابلال ،وحضور القلب.

 .3يؤخذ منه إبعاد لك ما يشغل انلفس عن الصالة ،ويليه القلب عن استحضار معاين الصالة ،من القراءة واألذَكر ،واتلنقل فيها من ركن إىل
ركن آخر.
 .4مجهور العلماء محلوا تقديم الطعام ىلع الصالة؛ ىلع انلدب.
ُ ِّ
 .5إذا ضاق وقت الصالة املكتوبة؛ حبيث لو قدم الطعام خلرج وقتها -فجمهور العلماء ىلع تقديم الصالة؛ حمافظة ىلع الوقت.

 .6هذا احلكم فيما إذا َكنت انلفس حمتاجة للطعام ،ومتعلقة به ،أما مع عدم احلاجة إيله ،وإنما حان وقت وجبة ًعدية ،فالصالة واجلماعة هلا
َّ
ِّ
ويفوت الصالة أول وقتها أو يف اجلماعة أو خيرج الصالة
مقدمة ىلع ذلك ،ىلع أنه ال ينبيغ أن جيعل وقت طعامه ،أو وقت منامه يف وقت الصالة،
عن وقتها ألجل ذلك.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري  -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري  ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث
من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان  ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط 1
 1427،ـه2006/م7،جمدلات .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10876( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Jika kalian membaca: Alḥamdulillāh (surah
Al-Fātiḥah) maka bacalah:
bismillāhirraḥmānirraḥim, karena ia
adalah Ummul Qur`ān, Ummul Kitāb, dan
tujuh rangkaian ayat, dan
bismillāhirraḥmānirraḥim salah satu
ayatnya.

إذا قرأتم :احلمد هلل فاقرءوا :بسم اهلل الرَحن
الرحيم ،إنها أم القرآن ،وأم الكتاب ،والسبع
املثاين ،وبسم اهلل الرَحن الرحيم إحداها

 .1872احلديث:

**

1872. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata:
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Jika
)kalian membaca: Alḥamdulillāh (surah Al-Fātiḥah
maka bacalah: bismillāhirraḥmānirraḥim, karena ia
adalah Ummul Qur`ān, Ummul Kitāb, dan tujuh
rangkaian ayat, dan bismillāhirraḥmānirraḥim salah
satu ayatnya".

صىل اهلل عليه وسلم :-إذا قرأتم :احلمد هلل فاقرءوا:
﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ إنها أم القرآن ،وأم

الكتاب ،والسبع املثاين ،و﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾

إحداها.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف مرشوعية قراءة البسملة قبل Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang
disyariatkannya
membaca
basmalah
sebelum
الفاحتة يف الصالة؛ وعلل ذلك بأنها جزء من سورة membaca Al-Fātiḥah dalam salat, karena basmalah
الفاحتة ،واملراد قراءتها ا
ا
جهرا ،فقد ورد عدم termasuk bagian dari surah Al-Fātiḥah. Maksudnya
رسا ال
)adalah membacanya secara sir (dengan suara pelan
اجلهر يف أحاديث أكرث وأصح ،وقال الطحاوي :إن
bukan jahr (dengan suara keras). Keterangan tentang
ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب -صىل hal tersebut disebutkan dalam banyak hadis dan lebih
sahih.
Aṭ-Ṭaḥāwi
berkata,
"Sesungguhnya
اهلل عليه وسلم -وخلفائه.
meninggalkan jahr dalam membaca basmalah di dalam
salat telah mutawatir dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa
"sallam dan para khalifah beliau.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهيق ادلراقطين.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.
**

معاين املفردات:

ُ
ُ
• السبع املثاين  :سورة الفاحتة ،وسميت الفاحتة السبع املثاين؛ ألنها تثىن يف لك صالة أي تقرأ وتعاد.

فوائد احلديث:

َّ
 .1احلديث يدل ىلع مرشوعية قراءة "البسملة" يف الصالة ،عند إرادة قراءة الفاحتة ،وذكر العلة يف ذلك بأنها إحدى آيات الفاحتة ،فيه منها.

 .2اجلهر بالبسملة معارض بأحاديث صحيحة ،وذكر بعض العلماء أن ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
وخلفائه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان 1424 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط،3
املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .سنن ابليهيق الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق ،مكتبة دار ابلاز ،مكة املكرمة 1414 ،ـه– 1994م ،حتقيق:
حممد عبد القادر عطا .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.

الرقم املوحد)10913( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Apabila air telah mencapai dua qullah
(tempayan tempat air), maka ia tidak
mengandung kotoran.

إذا اكن املاء قلتني لم حيمل اخلبث

 .1873احلديث:

**

1873. Hadis:

َ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قالُ :سئِل Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma, ia
َ ُ ُ ُ berkata, "Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن املاء وما ينوبه

ditanya mengenai air yang didatangi binatang melata
من ادلواب ِّ
والسبَ ِ
اع ،فقال صىل اهلل عليه وسلم« :إذا dan binatang buas. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
ُ َّ
َ
sallam- bersabda, "Apabila air telah mencapai dua
َكن املاء قلتني لم حيمل اخلَبَث».
qullah (tempayan tempat air), maka ia tidak
mengandung kotoran".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن املاء الكثري ال Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
menjelaskan bahwa air yang banyak tidak bisa menjadi
ينجس بمجرد مالقاته للنجاسة ا إن لم يتغري أحد najis hanya sekedar terkena najis, selama salah satu
أوصافه ،بعكس ما إذا َكن قليال فإنه ينجس اغبلا sifatnya tidak berubah. Berbeda jika air itu sedikit,
ا maka biasanya menjadi najis karena diperkirakan
ألنه مظنة تغري أوصافه ؛ وىلع هذا فإن َكن املاء كثريا
sifatnya berubah. Berdasarkan hal itu, apabila air
ا
وتغريت أوصافه بنجاسة خرج عن كونه طهورا إىل tersebut banyak dan sifat-sifatnya berubah karena
كونه جنسا ا وإن َكن قلتني ،وذكر ذلك يف معرض najis, maka air itu berubah dari suci menjadi najis
meskipun dua qullah (atau lebih). Beliau menyebutkan
السؤال عن سؤر السباع وادلواب؛ دل ذلك ىلع عدم hal itu ketika ditanya mengenai bekas jilatan bintang
ا
ا
طهارة سؤرهم اغبلا ،إال إذا َكن كثريا لم تتغري buas dan binatang melata. Ini menjadi dalil bahwa
biasanya bekas jilatan mereka tidak suci. Kecuali jika
أوصافه بسببها.
air itu banyak dan sifat-sifatnya tidak berubah
disebabkan najis itu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي والنسايئ وادلاريم وأمحد
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنه. -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام
**

معاين املفردات:

• قلتني  : .تثنية قلة ،ويه اجلرة الكبرية من الفخار.
• لم حيمل  :لم يقبل ولم يتأثر.
• اخلبث  : .انلجس.

فوائد احلديث:
 .1املاء إذا بلغ قلتني ،فإنه يدفع انلجاسة عن نفسه ،فتضمحل فيه ،ما لم تغريه.
َ
ا
ا
ا
جن َس مطلقا ،سواء أكان قليال أم كثريا.
 .2نقل اإلمجاع ىلع أن املاء إذا غريته انلجاسة ِ
املصادر واملراجع:
السنن ،أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م السنن ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية –
حلب ،الطبعة اثلانية  ،1986 – 1406 ،حتقيق  :عبدالفتاح أبو غدة  .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر،
حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .السنن ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،ملحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
اإل َمام أيب
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م مسند ادلاريم املعروف بسنن ادلاريم ،تأيلف ِ
ُحمَ َّمد َعبْد ا ْ َ ْ َّ ْ َ
محن بن الفضل َّ
ادلار ِ َّ
يم ،حتقيق  :حسني سليم أسد  .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين
ٍ
ِ ِ
ِ
هلل ب ِن عب ِد الر ِ
األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية  . 1985 – 1405-توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه)  .2تسهيل
اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه)  .3رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) 4منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه)

الرقم املوحد)8357( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Sa'īd bin al-Hāriṡ menuturkan, "Kami
bertanya pada Jabir bin Abdillah tentang
salat dengan mengenakan satu kain
pakaian. Maka ia menjawab, "Aku keluar
bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dalam satu perjalanan beliau.
Suatu malam aku mendatanginya untuk
suatu urusanku namun aku mendapati
beliau sedang salat, sementara aku hanya
mamakai satu kain sebagai pakaian
(tubuhku). Aku lalu selimutkan baju
tersebut (pada tubuhku) dan salat di
samping beliau. Ketika telah selesai, beliau
besabda, "Kenapa datang malam-malam
wahai Jabir?" Aku pun sampaikan
keperluanku pada beliau. Ketika aku telah
selesai, beliau bersabda, "Kenapa engkau
berselimut seperti yang aku lihat ini?" Aku
menjawab, "Hanya ada satu baju maksudnya, sempit-." Beliau bersabda,
"Jika kain itu lebar berselimutlah
dengannya dan jika sempit gunakanlah
sebagai sarung." (HR. Bukhari). Dalam
riwayat Muslim, "Apabila kain itu lebar,
silangkan di antara dua ujungnya (di
pundakmu) dan jika sempit, ikatkan di
pinggangmu".

 وإذا اكن،إذا اكن واسعا فخالف بني طرفيه
ضيقا فاشدده ىلع حقوك

**

1874. Hadis:

Dari Sa'īd bin al-Hāriṡ menuturkan, "Kami bertanya
pada Jabir bin Abdillah tentang salat dengan
mengenakan satu kain pakaian. Maka ia menjawab,
"Aku keluar bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dalam satu perjalanan beliau. Suatu malam aku
mendatanginya untuk suatu urusanku namun aku
mendapati beliau sedang salat, sementara aku hanya
mamakai satu kain sebagai pakaian (tubuhku). Aku lalu
selimutkan baju tersebut (pada tubuhku) dan salat di
samping beliau. Ketika telah selesai, beliau besabda,
"Kenapa datang malam-malam wahai Jabir?" Aku pun
sampaikan keperluanku pada beliau. Ketika aku telah
selesai, beliau bersabda, "Kenapa engkau berselimut
seperti yang aku lihat ini?" Aku menjawab, "Hanya ada
satu baju -maksudnya, sempit-." Beliau bersabda, "Jika
kain itu lebar berselimutlah dengannya dan jika sempit
gunakanlah sebagai sarung." (HR. Bukhari). Dalam
riwayat Muslim, "Apabila kain itu lebar, silangkan di
antara dua ujungnya (di pundakmu) dan jika sempit,
ikatkan di pinggangmu".
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: احلديث.1874

َ
 َسأنلَا جابر بن عبد اهلل:عن سعيد بن احلارث قال
ْ َ
 خ َرجت مع انليب:عن الصالة يف اثلوب الواحد؟ فقال
َ ْ َ َا
َ َْ
 ف ِجئت يلْلة،ار ِه
ف
صىلِ  يف بعض أس-اهلل عليه وسلم
َ
ِّ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
،ويلع ثوب واحد
، ف َوجدته يصيل،ِ َبلعض أم ِري
ْ َ
ْ
ُ ْت به َو َصلَّي
ُ ْاشتَ َمل
: فلما ان َرصف قال،ت إىل َجانِ ِبه
ف
ْ
ُّ
ُ فلما َف َر ْغت،فأخ َربتُه حباجيت
َ
«ما الرسى يا جابر»؟
ْ
ْ
ُ
َ
 َكن ثوب: «ما هذا ِاالش ِت َمال اذلي رأيت»؟ قلت:قال
ْ َ َ
 وإن،اتل ِحف به
 «فإن َكن واسعا ف: قال،-يعين ضاقَ ا
ْ َّ َ َ ِّ ا
واسعا فخالف
ِ  «إذا َكن: وملسلم.»َكن ضيقا فات ِزر به
ْ َ ْ ْ َ ا
َ
.» وإذا َكن َض ِّيقا فاش ُدده َىلع َحق ِو َك،بني َط َرفيْه

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- keluar menyertai Nabi - صىل اهلل-  مع انليب-ريض اهلل عنه- خرج جابر
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam satu perjalanan
َ َْ
عند
حاجة
هل
واكنت
،ه
ار
ف
ِ  يف بعض أس-عليه وسلم
beliau. Di suatu malam, ia memiliki keperluan pada
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka ia mendatangi  يف إحدى الليايل فجاءه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
beliau untuk menyampaikan keperluan ini. Namun ia
 البسا-ريض اهلل عنه-  واكن، فوجده يُصيل،يلخربه بها
mendapati beliau sedang salat, sementara ia ََ َ
َ َ
raḍiyallāhu 'anhu- hanya mamakai satu kain sebagai ، فاتلحف به ووضع طرفيه ىلع ًعتِ ِقه،ثوبا واحدا
pakaian. Maka ia pun berselimut dengan kain itu dan  فلما انرصف،-صىل اهلل عليه وسلم- وصىل إىل جانبه
meletakkan kedua ujungnya di pundaknya, lalu salat di
samping Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ketika telah  عن السبب-صىل اهلل عليه وسلم- من صالته سأهل
َّ اذلي دًعه إىل
selesai salat, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- السري يف هذه الساعة املتأخرة من
menanyainya tentang sebab yang mendorongnya
 فلما فرغ، فأخربه حباجته اليت جاء من أجلها،الليل
keluar di waktu dini hari. Maka ia menyampaikan
keperluannya yang menjadi sebab kedatangannya. -صىل اهلل عليه وسلم-  أنكر عليه،من ذكر حاجته
َ
Ketika ia telah selesai mengungkapkan keperluannya,  وأمره أنه إذا َكن اثلوب،اتلحافه باثلوب؛ ألنه ضيِّق
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menegur
َّ ُ َ
perbuatannya berselimut dengan kain pakaian ،واسعا أن يلفه ىلع مجيع جسمه أعاله وأسفله
َ
َ
ُّ
َّ ويرد
tersebut,
karena
itu
sempit.
Dan
beliau الطرف األيرس ىلع الك ِتف
،فيجعله ىلع ك ِتفه
َ
memerintahkannya apabila kain pakaian lebar, ia
َ ،األيمن
من
،األيرس
ف
ت
الك
وي ّرد الطرف األيمن ىلع
ِ
hendaknya menyelubungkannya ke seluruh tubuh
bagian atas dan bawah, menutupkannya pada pundak ، يُغطي به مجيع جسمه،أجل أن يكون إزارا ورداء
dan meletakkan ujung kiri kain di atas pundak kanan
،فهذا أمكن يف َسرت العورة وأمجل من حيث اهليئة
dan ujung kanan kain di atas pundak kiri, agar menjadi
ِّ
sarung sekaligus baju panjang yang menutupi seluruh وإن َكن اثلوب ضيقا ال يمكن أن يكون منه إزارا
َُ
tubuh. Ini tentunya lebih rapat dalam menutup aurat ش َّده ىلع حقوه ويسرت
 جيعله إزارا وذلك بأن ي،ورداء
dan lebih bagus dari sisi penampilan. Dan jika kain
.أسفل جسده
tersebut sempit, yang tidak mungkin difungsikan
menjadi sarung dan baju panjang sekaligus, maka ia
hendaknya menjadikannya sebagai sarung saja
dengan cara mengikatkannya di pinggang dan
menutupi tubuh bagian bawahnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  جابر:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ْ ْ
ْ
ُ ُّ َ َّ
.اتللفف به
: االش ِت َمال باثلوب: • اشتَ َملت
َ  ما هو السبب اذلي: أي: الرسى
َّ دًعك إىل
َ ُّ •
.السري يف هذه الساعة املتأخرة من الليل
ِّ
ُ
ُ َ
َ
ِّ ،حف به
َ
.فيغطي به بَدنه
ثوب يلت
ٍ  لك: اللحاف: • اتل ِحف
َ
َ َ  ما: اإلزار: • اتَّزر
َ أسفل
.ابلدن
سرت
ِ
. موضع اإلزار: احلقو: • حقوك

:فوائد احلديث

ُّ
ِّ واتلفقه يف
َّ  َحرص.1
.ادلين
اتلابعني ىلع حتصيل ال ِعلم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2جواز صالة اتلطوع مجاعة.
َ
 .3جواز االقتداء ُ
بالمنفرد يف الصالة بعد أن رشع فيها ،ولو لم ينو اإلمامة من أوهلا.
ُ
ُ
ُ
سن خلقه -صىل اهلل
 .4مبادرة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بسؤال جابر-ريض اهلل عنه -عن سبب جميئه يف وقت متأخر من الليل ،وهذا من ح ِ
عليه وسلم-.
َّ
َّ
َّ
َ َ
از الصال ِة يف اثلوب الواحد ،وأمجعوا ىلع أن الصالة يف اثلوبني أفضل.
 . 5جو ِ
ِّ
ُ
ا َ َّ
 .6جواز الصالة باثلوب الواحد ولو لم يكن ىلع ًعتِقه َشء؛ لقوهل( :وإن َكن َضيِّقا فات ِز ْر به) لكن هذا احلديث :حيمل ىلع حالة الضيِّق والشدة
ا
مجعا بني األدلة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر،
تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد
الطنايح .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه .تسهيل
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
َ
ّ
فتح ذي اجلالل
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة .منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليانً ،عم النرش1410 :ه.

الرقم املوحد)10638( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Jika sudah berlalu selama empat bulan,
(maka suami yang melakukan ila`) ditahan
sampai dia menceraikan dan tidak jatuh
cerai sampai suami menceraikan istrinya.

إذا مضت أربعة أشهر :يوقف حىت يطلق ،وال
يقع عليه الطالق حىت يطلق

 .1875احلديث:

**

1875. Hadis:

َ

َ َ ْ
ت أربعة أشهر :يُوق ُف Dari Ibnu Umar ia berkata, “Jika sudah berlalu selama
عن ابن عمر قال" :إذا مض
ِّ
)`empat bulan, (maka suami yang melakukan ila
حىت ُي َطلِّ َق ،وال َي َق ُع عليه الطالق حىت ُي َطل َ
".
ق
ditahan sampai dia menceraikan dan tidak jatuh cerai
sampai suami menceraikan istrinya".
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َّ
أن Di dalam hadis ini Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-
يف هذا احلديث يبني ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
`menjelaskan bahwa jangka waktu bolehnya masa ila
مدة اإليالء املباح يه أربعة أشهر ،وأن ما زاد عليها(yaitu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya) ،
فغري مأذون فيه ،وإنما جيب ىلع املويل أن ييفء أو adalah empat bulan dan bahwa bila melebihi batas
waktu itu maka tidak diperbolehkan, namun wajib bagi
يطلق ،وأن الطالق أو انفساخ انلاكح ،ال يكون
suami yang melakukan ila` untuk merujuk istrinya atau
بمجرد ميض أربعة أشهر قبل الفيئة ،وإنما انلاكح menceraikan. Juga bahwa talak atau fasakh nikah tidak
باق ،وال يقع الطالق حىت يطلق الزوج ،ولو بإجباره terjadi hanya dengan berlalunya empat bulan sebelum
ٍ
merujuk, namun pernikahan itu tetap berlangsung dan
ٌ
من احلاكم؛ ألن هذا إكراه حبق.
talak tidak jatuh sampai suami menceraikan istrinya
meskipun dengan dipaksa oleh hakim karena ini adalah
pemaksaan
dengan
hak
(pemaksaan
yang
dibenarkan).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• يوقف حىت يطلق  :يمنع القايض ُ
الم ْو ِيل عن اتلمادي يف إيالئه إذا بلغ  4أشهر؛ فإما أن يطأ ،وإما أن يطلق.
ُ ِّ
َ ُ
• وال يقع عليه الطالق  :حىت لو مضت أربعة أشهر فإنها ال ت ْطلق حىت ي َطلق.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال جيرب الزوج ىلع الطالق قبل تمام األربعة أشهر.
َ ُ
 .2أنه ال ت ْطلق املرأة بمجرد تمام األربعة أشهر.
 .3إذا آىل الرجل من زوجته أربعة أشهر ،فعليها أن تصرب هذه املدة ،وليس هلا مطابلته بالفيئة ،فإذا مضت األربعة األشهر ،فلها عند انقضائها
مطابلته بالفيئة ،فإن فاء بالوطء فذاك ،وإن لم يَ ِىف ْء ،أجربه احلاكم بطلب الزوجة ىلع الوطء أو الطالق.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.َ
 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ّ
ا َ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش
لم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58151( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah
melindungi kota Makkah dari (serangan)
pasukan bergajah dan menguasakannya
kepada Rasul-Nya dan orang-orang
Mukmin. Sesungguhnya Makkah tidak
halal bagi seorang pun sebelumku dan
tidak halal pula bagi seorang pun
setelahku. Hanya saja dihalalkan bagiku
sesaat pada siang hari. Dan sesungguhnya
Makkah pada saat ini (kembali)
kesuciannya.

َّ َ َ
َ ْ َ َّ
َّ
َ َ َ
، قد حبس عن مكة ال ِفيل-ع َّز َوجل- إن اهلل
َ
َّ َ َ َ َّ
َ َّ َ
 َوإِنها ل ْم َتِل،وسلط عليها رسوَلُ واملؤمنني
ْ َ َ َ ُّ َ
َْ َ َ ََ
 وإنما، َوال َتِل ألح ٍد بعدِي،ألح ٍد اكن قب ِيل
َّ
ْ َّ ُ
من
ساعة
يل
ت
أحِل
ِ  وإِنها ساعيت هذه،نهار
ٍ
حرام

: احلديث.1876

**

1876. Hadis:

َ َ
-  «ل َّما ف َت َح اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ُهريرة
ا
َّ َ
ُ
ََ َ َ َ
ْ َك َة َقتَل
ت خزاعة َر ُجال ِم ْن بَ ِين
وهل م
ِ ِ  ىلع َر ُس-تعاىل
ْ
َ َ َ
َ َْ
َ  َف َق،اجلَاهل َّية
صىل اهلل- ام انليب
يل َكن ل ُه ْم ِيف
ث بِق ِت
ِ ِِ
ٍ يل
ٍ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َْ
 إن اهلل َع َّز َو َجل قد َحبَ َس عن: فقال-عليه وسلم
َ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ
 َو ِإن َها ل ْم،ني
 وسلط عليها رسوهل والمؤ ِم ِن،مكة ال ِفيل
َ ُّ َ َ
َ َّ َ
ْأل َحد ََك َن َقب
َ َوإ َّنما،أل َحد َب ْعدي
ل
حت
ال
و
،
يل
حتل
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ْ َّأُحل
َ  َوإ َّن َها َس،اع اة م ْن َن َهار
َ ت يل َس
ٌ، َح َرام:اعيت َهذه
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ َ ََُْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ
ُ َوال ُي ْع َضد،الها
 وال خيتىل خ،ال يعضد شجرها
َّ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ
ُ َو َم ْن قُت َل َهل،إال ل ِ ُمنْشد
 وال تلتقط سا ِقطتها،شوكها
ٍ ِ
ِ
َ ََُ ٌ َ
َّ :انل َظ َريْن
َ، َوإ َّما أَ ْن يُودي،إما أَ ْن َي ْقتُ َل
َّ خب ْري
ِ
ِ  فهو:ق ِتيل
ِ
ِ َ َ
ِ
ُ َ ُ َ َْ ْ َ ْ ٌ ُ َ َ َ َ
َ يا: أبُو َشاه َف َق َال:هل
ُ
 يقال-فقام رجل ِمن أه ِل ايلم ِن
ٍ
ُْ
َ ََ
َ
ُ
َ َ ُُْ ُ
،ٍ اكتبوا أل ِيب شاه: اكتُبُوا ِيل فقال َر ُسول اهلل،َر ُسول اهلل
َ
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َّ ُ
ْ َّ
َّ َ
 ف ِإنا، إال اإلذ ِخ َر، يَا َر ُسول اهلل:اس فقال
ثم قام العب
َّ
ُ َُ َ ََ َ َُُ َ ُُ
ُُ ََْ
 إال: فقال رسول اهلل،ورنا
ِ جنعله ِيف بيوتِنا وقب
ْ
.»اإلذ ِخ َر
ِ

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
"Ketika Allah membebaskan kota Makkah untuk
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Bani Khuzā'ah
membunuh seorang dari Bani Laiṡ karena balas
dendam seseorang yang dibunuh pada masa Jahiliah.
Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah
melindungi kota Makkah dari (serangan) pasukan
bergajah dan menguasakannya kepada Rasul-Nya
danorang-orang Mukmin. Sesungguhnya Makkah tidak
halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal pula
bagi seorang pun setelahku. Hanya saja dihalalkan
bagiku sesaat pada siang hari. Dan sesungguhnya
Makkah pada saat ini (kembali) kesucianya; tidak boleh
di
tebang
pohonnya,
tidak
boleh
dicabut
rerumputannya, tidak boleh dipatahkan durinya, dan
tidak boleh dipungut barang milik orang lain yang jatuh,
kecuali orang yang sanggup mengumumkannya.
Barangsiapa yang keluarganya ada yang menjadi
korban pembunuhan, maka ia punya dua opsi; ia boleh
membunuh (qiṣāṣ) atau (si pembunuh) membayar
diat," Lantas seseorang dari Yaman yang bernama Abu
Syāh berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, tuliskan
(undang-undang ini) untuk saya." Beliau bersabda,
"Tuliskanlah untuk Abu Syāh." Kemudian Al-Abbās
berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali iżkhir,
karena kita menjadikannya untuk keperluan rumah kita
dan juga kuburan kita." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "kecuali iżkhir".

 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih
Makna global:

ُ

:املعىن اإلمجايل

Abu Hurairah menceritakan bahwa ketika pembebasan  أنه ملا فتحت مكة-ريض اهلل عنه- خيرب أبو هريرة
ا
kota Makkah berlangsung, ada seseorang dari Bani
ٌ
ُ
قتل رجل من خزاعة رجال من ُهذيل
ٍ
Khuzā'ah membunuh seseorang dari Bani Hużail بقتيل هلم َكن
sebagai bentuk balas dendam adanya korban  قام-صىل اهلل عليه وسلم- يف اجلاهلية وأن انليب
**
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َّ
بني حرمة مكة pembunuhan dari Bani Khuzā'ah saat masih Jahiliah
فخطب بما ذكر يف احلديث حيث
dahulu. Abu Hurairah juga menceritakan bahwa pada
َ
َ
وأن اهلل حبس عنها أهل الفيل وأباحها نلبيه ساعة hari itu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
من نهار ،وليس املراد بالساعة يه الساعة املحدودةberkhutbah mengenai kesucian kota Makkah; bahwa ،
ا
Allah telah menyelamatkannya dari pasukan bergajah
نهار يوم الفتح إذ إنها أبيحت
ولكن املراد وقتا من
ِ
milik raja Abrahah dan membolehkan kepada
لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من صبيحة ذلك Rasulullah hanya sesaat untuk memberikan hukuman
ايلوم إىل العرص ،وأخرب أن حرمتها ًعدت بعد ذلك kepada musuh. Kata "as-sā'ah" yang dimaksud
bukanlah waktu yang terbatas dengan hitungan menit.
كما يه ال يعضد شوكها والخيتىل خالها ،أي ال يقطع Namun yang dimaksud adalah beberapa saat pada
شجرها وال جيز حشيشها انلابت يف حدود احلرم إال siang hari waktu pembebasan kota Makkah, karena
waktu yang dihalalkan bagi Rasulullah adalah mulai
اإلذخر ،والحتل ساقطتها إال ملنشد.
pagi sampai Asar. Kemudian kesucian kota Makkah
kembali lagi setelah itu seperti semula, yaitu tidak boleh
di tebang pohonnya, tidak boleh dipatahkan durinya,
tidak boleh dicabut rerumputannya yang tumbuh di
tanah haram, kecuali iżkhir, dan tidak boleh dipungut
barang milik orang lain yang jatuh, kecuali orang yang
sanggup mengumumkannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبُو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
معاين املفردات:

ُ
ُ َْ
رضية مشهورة ال تزال مساكنهم بالقرب من مكة.
• هذيل  :قبيلة م ِ
َ
ُ
يلث بن بكر بن كنانة.
• يلْث  :قبيلة مرضية مشهورة تنسب إىل ِ
ُْ
• ال يع َضد شجرها  :ال يقطع.
ََُْ
الرطب من احلشيش :أي ال ُجيَ ُّز وال يُ َ
قط ُع.
• وال خيتىل خالها  :وهو َّ ِ
ُّ َ
• ل ُمنشد  :هو ُ
الم َعرف ىلع اللق َطة.
ِ ِ
ُ
• خبري انلظرين  :أخذ ادلية أو القصاص.
• اإلذخر  :نبت معروف طيِّب الراحئة ،دقيق األصل ،صغري الشجر.
ُ
ُ
• خزاعة  :خزاعة -بضم اخلاء املعجمة وختفيف الزاي ،-قبيلة.
• حبس  :منع.

• ساقطتها  :الساقطة يه اللقطة.

فوائد احلديث:

َْ
 .1ادلاللة ىلع أن مكة فتنحت عن َوة.
َّ
حتل ألحد ،وأنها ال تزال ولن تزال حمرمة ،فال يعضد شجرها وشوكها ،وال يقطع حشيشها انلابت يف حدود احلرم.
 .2أن مكة حمرمة ،لم ِ
ا
َ
 .3يستثىن من ذلك ما أنبته اآلديم وما وجد مقطوًع ،وريع ابلهائم ،واإلذخر ،فهذه مباحة.
 .4أن لقطة احلرم ال حتل إال ملن أراد اتلعريف عليها حىت جيدها صاحبها.

 .5مرشوعية كتابة العلم ،ففيها حفظه وتقييده عن الضياع.
ُ َ ِّ
تحتما يف اتلوراة ،فخفف اهلل عن هذه األمة جبواز العفو عن القاتل إىل ادلية.
َ .6كن القصاص م
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حتقيق زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب .تأسيس
األحاكم للنجيم ،دار املنهاج 1427،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،دار الصحابة ،الشارقة ،الطبعة األوىل 1426ه.

الرقم املوحد)6637( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 فإذا نامت العينان،إن العينني واكء السه

Sesungguhnya kedua mata adalah
tali/simpul (penutup) dubur, apabila kedua
mata tidur, maka tali/simpul itu terlepas.

استطلق الواكء

**

1877. Hadis:

: احلديث.1877

Dari Mu’awiyah bin Abu Sufyan Radhiyallahu ‘Anhu, ia  قال: قال،-ريض اهلل عنه- عن معاوية بن أيب سفيان
َ
berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamََْ
ء
اك
و
ني
 «إن العين:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ِ
bersabda: “Sesungguhnya kedua mata adalah
َ َ ٌْْ
َ َ
َ
َّ
.»الواك ُء
tali/simpul (penutup) dubur, apabila kedua mata tidur,
ِ  فإذا نامت العينان استط ِلق،السه
maka tali/simpul itu terlepas.”
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ " : معىن احلديث
َّ العيْنان و َاكء ا
Makna hadis: “Kedua mata adalah tali/simpul (penutup) لسه " أي أن العينني
ِ
**

dubur” yakni bahwa kedua mata ketika dalam keadaan
terjaga/bangun dapat menjaga dubur dan menahan  وتمنع خروج اخلارج،يف حال ايلقظة حتفظ ادلبر
َ َ
keluarnya sesuatu yang biasa keluar darinya. Jika  " فإذا. وإن خرج منه َشء شعر اإلنسان به،منه
َ ََ َْْ
َ َن
keluar sesuatu darinya maka manusia dapat
َ امت
الواك ُء " أي أن اإلنسان إذا نام
العينان استطلق
ِ
merasakannya. “Apabila kedua mata tidur, maka
tali/simpul itu terlepas” yakni jika seseorang telah tidur  فينطلق،حصل عنده اسرتخاء يف عضالت ابلدن
ِّ  فيخرج منه،احلَبْل اذلي َكن ي َ ُشد حلقة ادلبر
maka terjadi pengendoran otot-otot dalam tubuhnya, الريح
lalu akan terlepas tali/simpul yang mengikat anusnya,
ُ َْ
sehingga keluar darinya angin/kentut tanpa ia rasakan. _  فانليب _ صىل اهلل عليه وسلم.من غري أن يشعر به
ُّ َ ُ
َ
َ
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menganalogikan الوًعء فإن َكنت
ِ شبه العني باحلبل اذلي يشد به
mata dengan tali/simpul yang mengikat bejana, jika
العينان مفتوحتان َكن احلَبْل مشدودا ىلع حلقة
kedua mata terbuka maka tali/simpul itu terikat pada
َ َ
anus, bahkan meskipun keluar darinya sesuatu ia  وإن نامت، حىت وإن خرج منه َشء شعر به،ادلبر
dapat merasakannya. Dan jika kedua mata telah tidur,  فخرج ما بداخل الق َربة من،العينان اسرتىخ الو َاكء
ِ
ِ
maka tali/simpul itu mengendor, lalu keluarlah apa-apa
ُ َْ
yang terdapat di dalam bejana (usus besar) tanpa ia : وهذا من باب التشبيه وهو.غري أن يشعر خبروجه
rasakan keluarnya. Ini masuk ke bab tasybih تشبيه بليغ من انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ يلُ َقرب
(menyerupakan sesuatu dengan sesuatu) yaitu analogi
yang sangat dalam dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa  وهو من جوامع اللكم،احلكم الرشيع إىل األذهان
sallam- untuk mendekatkan hukum syar’i kepada  توضيح._ اليت أوتيها انليب _ صىل اهلل عليه وسلم
pemahaman, dan itu termasuk jawami’ul kalim
(1/208)) تسهيل اإلملام319/1(األحاكم
(perkataan singkat namun maknanya luas dan
mendalam) yang dianugerahkan oleh Allah kepada
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
Taudhihul Ahkam (1/319), Tashilul Ilmam (1/208).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أمحد وادلاريم:راوي احلديث
_ معاوية بن أيب سفيان _ ريض اهلل عنه:اتلخريج

 بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ
ُّ َ
. اخليط اذلي يُشد به الكيس أو ال ِق ْر َبة: • واكء
ُّ  يه َحلَقة: السه
َّ •
.ادلبُر
َ
ْ
َْ ََ َْ ْ
. فصار لو خرج منه َشء لم يَش ُعر به،الواكء
ِ  احنل: • استطلق
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فوائد احلديث:

الريح من ُّ
 .1فيه أن خروج َّ
ادلبر من نواقض الوضوء.

َّ
مظنة نقض الوضوء.
 .2فيه ديلل ىلع أن انلوم ليس
بناقض بنفسه ،وإنما هو ِ
ٍ
َ
َّ
 .3فيه أن انلوم انلاقض للوضوء هو انلوم الع ِميق املستغرق اذلي تسرتيخ معه العضالت ،فتخرج الريح من غري أن يشعر بها ،أما إذا َكن انلوم
خفيفا فال ينتقض معه الوضوء.
ُ ْ
ُّ
اإلحساس.
زوال
ِ
 .4يدخل يف احلديث لك من زال عقله؛ جبنون ،أو إغماء ،أو سكر ،أو غريه ،جبامع ِ

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم),املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،اتلمييم السمرقندي
(املتوىف255 :ه) ,حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م,
عدد األجزاء 4 :صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم .فيض القدير رشح اجلامع الصغري،
تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل  1356 ،ـهتسهيل اإلملام بفقه األحاديث
من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م ُفتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)8404( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya Allah memberikan hak-hak
kepada yang berhak menerimanya. Tidak
ada wasiat untuk ahli waris. Anak
dinisbahkan kepada ayahnya dan bagi
pezina adalah rajam. Barangsiapa yang
menasabkan diri kepada selain ayahnya
atau berafiliasi kepada selain orang yang
memerdekakannya karena benci kepada
mereka maka baginya laknat Allah. Allah
tidak menerima darinya ibadah sedikit
ataupun banyak.”

 وال وصية،إن اهلل أعطى لك ذي حق حقه
َ َ
 ومن،احلجر
 وللعاهر، والودل للفراش،لوارث
َّ
ادىع إىل غري أبيه أو انتىم إىل غري موايله رغبة
ً
 ال يقبل اهلل منه رصفا،عنهم فعليه لعنة اهلل
ً
وال عدال
**

1878. Hadis:

: احلديث.1878

-  أن انليب:-ريض اهلل عنه- عن عمرو بن خارجة

Dari 'Amr bin Khārijah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- bersabda,
“Sesungguhnya Allah memberikan hak-hak kepada
yang berhak menerimanya. Tidak ada wasiat untuk ahli
waris. Anak dinisbahkan kepada ayahnya dan bagi
pezina adalah rajam. Barangsiapa yang menasabkan
diri kepada selain ayahnya atau berafiliasi kepada
selain orang yang memerdekakannya karena benci
kepada mereka maka baginya laknat Allah. Allah tidak
menerima darinya ibadah sedikit ataupun banyak.”

 خطب ىلع ناقته وأنا حتت-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
َ َْ
َ
 وإن لعابها ي َ ِسيل بني،جب َّرتِها
ِ ِ ِجرانِها ويه تقصع
ِّ
َّ
 «إن اهلل أعطى لك ذي حق:كتيف فسمعتُه يقول
ْ َ
َ َّ
َّ
 وللعا ِه ِر، والودل لِل ِفراش،وصية لِوارث
 وال،حقه
ْ
َّ
َ َ
أبي ِه أو انتىم إىل غري
ِ  ومن ادىع إىل غري،احلجر
ا
ُ
ُ َْ
َ رغبة عنهم
 ال يقبَل اهلل منه،فع ِليه لعنة اهلل
َم َوايله
ْ
ْ َ
.»رصفا وال َعدال
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

'Amr bin Khārijah -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan
bahwa dia berada dekat dengan Rasulullah -ṣallallāhu
'alahi wa sallam-, lalu beliau berceramah dari atas
untanya kepada para sahabat, sementara liur unta
beliau terus-menerus menetes tepat di atas pundak
'Amr bin Khārijah. Dia menyebutkan bahwa dalam
ceramah ini Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallammenyebutkan beberapa hukum Allah, di antaranya:
bahwa Allah memberikan hak-hak kepada para
pemiliknya, lalu beliau menjelaskan dengan detail
bagian-bagian hak yang mesti diberikan padanya, yaitu
tidak boleh berwasiat untuk ahli waris; juga
menjelaskan bahwa seorang anak yang terlahir
dinasabkan kepada suami wanita yang melahirkan,
sehingga tidak boleh dinisbahkan kepada selainnya,
baik suami ataupun tuan pemilik budak, dan sorang
laki-laki pezina tidak mendapatkan nasab untuk anak
yang terlahir dari spermanya, bahkan dia harus
dihukum rajam karena perbuatan tercelanya ini.
Kemudian beliau menjelaskan haram bagi seseorang
menasabkan diri kepada selain ayahnya, atau seorang
budak yang dimerdekakan menisbahkan diri kepada
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**

 أنه َكن مع-ريض اهلل عنه- يذكر عمرو بن خارجة
-  فخطب, قريباا منه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 ولعابها, انلاس وهو ىلع ناقته-عليه الصالة والسالم

صىل اهلل عليه-  وذكر أن انليب,يسيل بني كتيف عمرو
ّ -وسلم
 منها, مجلة من األحاكم-يف خطبته هذه- بني

َّ , قد أعطى لك ذي حق حقه-تعاىل- أن اهلل
وبني هل
ُ
,حظه ونصيبه اذلي فرض هل فال جتوز الوصية للوارث
َّ ثم
 فال ينسب إال إىل صاحب,بني أن الودل للفراش
زوجا أو ا
 سواء َكن ا،الفراش
 وليس للزاين يف،سيدا
ٌّ
، إنما اذلي ُجعل هل من فعله اخليبة,نسب ٍة حظ

 ثم بني حرمة انتساب اإلنسان لغري،واستحقاق احلد
َ
املعتق لغري موايله اذلين
 أو انتساب املوىل,أبيه
 ووضح أن من انتسب إىل غري أبيه وهو يعلم,أعتقوه

 أو انتىم إىل غري موايله استوجب اللعن,أنه غري أبيه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ا
فرضا selain tuan yang memerdekakannya. Beliau
من اهلل -تعاىل ,-وأنه جل وعال ال يقبل منه
ا
menjelaskan bahwa siapa yang menisbahkan
وال نفال.
nasabnya kepada selain ayahnya, sementara ia sadar
dan tahu itu bukan ayahnya, atau menisbahkan dirinya
kepada selain tuannya, maka ia mendapatkan laknat
Allah dan tidak diterima ibadah fardu ataupun
sunahnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عمرو بن خارجة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.
معاين املفردات:

• جرانها  :مقدم عنقها من مذحبها.

• تلقصع جبرتها  :قصع اجلرة :شدة املضغ وضم بعض األسنان ىلع بعض .وقيل :قصعت انلاقة جبرتها :أي ردتها إىل جوفها .واجلرة :من االجرتار,
َ
َّ
ُ
ابلعري :أي أًعد األكل من بطنه إىل فمه يلمضغه ثانية ثم يبلعه.
اجرت
يقال:
َّ
• للفراش  :الفراش لغة البساط ىلع وجه األرض؛ وتسىم املرأة فراشا ألن الرجل يفرتشها ,واملعىن :أن الودل لصاحب الفراش ،والفراش :زوجته،
أو أمته.
• للعاهر  :للزاين.

• احلجر  :يريد أن هل اخليبة فال حظ هل يف نسب الوادل ،وهو كقولك :هل الرتاب ،أي ال ىشء هل ,وهذه لكمة تقوهلا العرب.
• ومن ادىع إىل غري أبيه  :انتسب إىل غري أبيه.
• انتىم  :انتسب إيلهم.

• موايله  :مجع موىل ,واملوىل املع ِتق.

• رصفا  :الرصف :انلافلة ،وقيل اتلوبة.

• عدال  :العدل :املراد به هنا الفريضة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1طهارة لعاب ابلعري ،وأنه ليس بنجس.

 .2أن حكم بهيمة األنعام وغريها من احليوانات الطاهرة يف حال احلياة مثل حكم ابلعري يف طهارة لعابها وما خيرج منها.
ا
ا
ٌّ
 .3أن الودل للفراش ,فال ينسب إال إىل صاحب الفراش ،سواء َكن زوجا أو سيدا ،أو واطئ شبهة ،وليس للزاين يف نسب ٍة حظ ,إنما اذلي هل
استحقاق احلد.
 .4منع الوصية للوارث ,وتبطل من أجل حقوق سائر الورثة ,فإن أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة ىلع اثللث.
 .5حتريم االنتساب إىل غري األب أو املوىل ،وأن ذلك يوجب اللعن ورد العمل.
 .6جواز اخل ُ ْطبة واملوعظة ىلع َّ
الراحلة.

َّ
 .7استحباب اخلطب واملواعظ ىلع األمكنة العايلة؛ ألنه أبلغ يف اإلعالم واإلفهام ،وحيصل به املقصود.
انلاس َّ
 .8استحباب اخلطبة ثاين أيام الترشيق ب ِم اىن من ويل أمر املسلمني أو نائبه؛ يلعلم َّ
بقية أحاكم املناسك ووداع ابليت؛ فقد َكنت هذه
اخلطبة منه -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك ايلوم كما ورد يف الروايات األخرى للحديث.
 .9جواز جعل اخلطيب من يساعده يف مهمته -حتته -يف إبالغ خطبته ،وتوجيه َّ
انلاس أو تسكيتهم أو ترتيبهم ،وال يعترب هذا من اتلعايل

والكربياء.

 .10حرص الصحابة ىلع القرب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واألخذ عنه.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه-
2001م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األشقودري األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم , ,ط 1408 ,3
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ه .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ,حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ,دار العلم للماليني – بريوت,
ّ
حممد بن ّ
الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م تاج العروس من جواهر القاموسّ ,
حممد بن عبد ّ
امللقب بمرتىضَّ ،
الزبيدي,
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض،
جمموعة من املحققني ,انلارش :دار اهلداية معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارشً :علم
الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م- .معجم مقاييس اللغة ،تأيلف :أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي ،حتقيق :عبد السالم حممد
هارون ،انلارش :دار الفكر ًعم النرش 1399 :ـه1979 -م .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد،
الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار
األسدي ،مكة
الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ,أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس,
املكتبة العلمية – بريوت حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ,أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ,دار الكتب العلمية  -بريوت
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ,جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري ,املكتبة
العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ,حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن
حقائق السنن) ,رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ,املحقق :د .عبد احلميد هنداوي ,انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز (مكة املكرمة -
الرياض) ,الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م " .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب:
أمحد بن عبد الرزاق ادلويش جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل -أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف

الرقم املوحد)8370( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

إن املاء ال جينب

 .1879احلديث:

Sesungguhnya air itu tidak terkena jinabat.
**

1879. Hadis:

ا
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفوًعDari Ibnu Abbas ia berkata,"Seorang istri Nabi :
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mandi dalam
mangkok besar. Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- datang untuk wudhu atau mandi dari
mangkok itu. Istri beliau berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya aku junub?" Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya air itu
tidak terkena jinabat".

اغتسل بعض أزواج انليب صىل اهلل عليه وسلم يف
َْ
َجفن ٍة ،فجاء انليب صىل اهلل عليه وسلم يلتوضأ منها
أو يغتسل ،فقالت :هل يا رسول اهلل ،إين كنت ُجنُبا؟

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن املاء ال
َجيْنُ ُ
ب».
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َكنت إحدى زوجات انليب صىل اهلل عليه وسلم Pernah salah seorang istri Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- mandi janabah. Lantas Nabi
تغتسل للجنابة ،فجاء انليب صىل اهلل عليه وسلم Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang untuk
يلتوضأ أو يغتسل؛ فأراد استخدام املاء املتبيق من wudhu atau mandi. Beliau hendak menggunakan sisa
air yang dipakai mandi oleh istri beliau -raḍiyallāhu
غسل زوجته -ريض اهلل عنها –  ،فأخربته بأنها َكنت
'anha-. Istri beliau memberitahukan bahwa ia sedang
ىلع جنابة ،فأرشدها بأن ذلك املاء ال يتأثر بذلك وهو mandi janabah. Lantas Nabi memberinya petunjuk
ا
ا
bahwa air tersebut tidak terpengaruh oleh janabah. Air
كونه طاهرا مطهرا.
tersebut tetap suci dan mensucikan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رواه أبو داود
**

معاين املفردات:

ا
• جنبا : .من أصابته جنابة جبماع أو إنزال ،وهو لفظ يطلق ىلع اذلكر واألنىث.
• ال جينب : .أن املاء ال تصيبه اجلنابة.

• جفنة  :يه القصعة الكبرية ،والقصعة  :إناء كبري يوضع فيه الطعام.

فوائد احلديث:

ا
 .1جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة ،ولو َكنت املرأة جنبا ،وبالعكس.

 .2أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء ،ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبىق ىلع طهوريته.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُسبل السالم ،للصنعاين( ،د.ط ) ،دار احلديث( ،د.ت) تسهيل اإلملام
للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه)

الرقم املوحد)8360( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang
istinja (bersuci setelah buang air besar)
dengan kotoran atau tulang, seraya
bersabda, "Keduanya tidak dapat
menyucikan".

إن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن يستنىج
. إنهما ال تطهران: وقال،بروث أو عظم

**

1880. Hadis:

: احلديث.1880

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, Nabi -ṣallallāhu صىل اهلل-  نىه انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
'alaihi wa sallam- melarang istinja (bersuci setelah َ ُ َّ
ْ َ
ْ  أَ ْن ي ُ ْستَنْ َىج ب َر-عليه وسلم
ا
م
ه
ن
إ
«
:وقال
،
م
ظ
ع
أو
ث
و
ٍ
ٍ
ِ
ِ
buang air besar) dengan kotoran atau tulang, seraya
ِّ ُ َ
.»ال ت َطه َران
bersabda, "Keduanya tidak dapat menyucikan".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Perawi Islam, Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-  أن-ريض اهلل عنه- يذكر راوية اإلسالم أبو هريرة
menuturkan bahwa Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salāmmelarang mereka dalam hal istinja (bersuci setelah  نهاهم يف باب-عليه الصالة والسالم- انليب
buang air besar) dengan menggunakan dua benda  وهو، عن استعمال شيئني يف قطع انلجو،االستنجاء
untuk membersihkan tinja yang keluar dari anus.
 أما، الروث والعظم: وهما،الغائط اخلارج من السبيل
Kedua benda itu ialah kotoran dan tulang. Adapun
kotoran, karena ia najis atau karena kotoran itu untuk  أو لعلة إبقائها ليستفيد منها،الروث فلنجاستها
dimanfaatkan oleh binatang jin, berdasarkan sabda  كما عند-عليه الصالة والسالم- دواب اجلن؛ لقوهل
Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- sebagaimana
disebutkan dalam Sunan At-Tirmiżi, "Janganlah kalian  "ال تستنجوا بالروث وال بالعظام؛ فإنها زاد:الرتمذي
beristinja dengan kotoran dan jangan pula dengan  وأما العظم فعلة انليه مالسة."إخوانكم من اجلن
tulang, karena sesungguhnya itu bekal saudara kalian
 وقيل علته أنه يمكن،العظم فال يزيل انلجاسة
dari bangsa jin." Adapun tulang, alasan pelarangannya
karena kelicinan tulang sehingga tidak bisa عليه-  وقيل لقوهل،مصه أو مضغه عند احلاجة
menghilangkan najis. Ada yang mengatakan alasannya  «إن العظم زاد إخوانكم من:-الصالة والسالم
karena tulang bisa dihisap atau dikunyah ketika
dibutuhkan. Ada yang berpendapat karena sabda Nabi  وإنهم جيدون عليه من اللحم أوفر: يعين.اجلن» اه
ُ
-'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām-, "Sesungguhnya tulang خ ِتم
 ثم. وقيل ألن العظم ربما جيرح،ما َكن عليه
itu makanan saudara kalian dari bangsa jin."
Maksudnya: mereka mendapatkan daging yang lebih احلديث بتوكيد علة انليه من استعمال األرواث
banyak pada tulang. Ada yang mengatakan karena والعظام يف االستنجاء؛ وذلك ألنها تفوت املقصود من
tulang dapat melukai. Selanjutnya hadis tersebut
عليه-  وهو حتصيل الطهارة؛ وذللك قال،االستنجاء
diakhiri dengan penegasan alasan larangan
. إنهما ال يطهران:-الصالة والسالم
penggunaan kotoran dan tulang dalam istinja, yaitu
karena (kotoran dan tulang) menghilangkan maksud
dari istinja, yaitu tercapainya kesucian. Karena itulah
Nabi -'alaihi aṣ-ṣalātu wa as-salām- bersabda,
"Keduanya tidak menyucikan."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ادلارقطين:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. فضلة ادلابة ذات احلافر: • روث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• عظم  :هو َ
قصب احليوان اذلي عليه اللحم ،وهو العظم ،عضو صلب تبلغ صالبته إىل أنه ال يثىن.
• نستنيج  :االستنجاء لغة :إزالة وقطع انلجو ،وهو الغائط.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن االستجمار بالروث؛ ألنه :إما جنس ،وإما ألنه علف دواب اجلن.
 .2انليه عن االستجمار بالعظم؛ ألنه إما جنس ،وإما ألنه طعام اجلن أنفسهم.
املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .سبل السالم ،حممد
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط
وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2004 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب
اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان،
الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10045( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya syarat/kesepakatan yang
paling berhak untuk kalian penuhi adalah
syarat/kesepakatan yang kalian gunakan
untuk menghalalkan kemaluan
(pernikahan).

 ما استحللتم به:إن أحق الرشوط أن توفوا به
الفروج

**

1881. Hadis:

: احلديث.1881

َ  «إن: مرفوًعا-ريض اهلل عنه- عن عقبة بن ًعمر
Dari 'Uqbah bin 'Amir -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', أح َّق
"Sesungguhnya syarat/kesepakatan yang paling
ُ ُ
ُّ
.» ما استحللتم به الفروج:الرشوط أن توفوا به
berhak untuk kalian penuhi adalah syarat/kesepakatan
yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan
(pernikahan)."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Masing-masing pihak suami maupun istri tentu لُك واحد من الزوجني مقاصد وأغراض يف إقدامه
mempunyai maksud dan tujuan pada saat melakukan ا
akad
nikah,
sehingga
masing-masing  فيشرتط ىلع صاحبه رشوطا،ىلع عقد انلاكح
mempersyaratkan beberapa persyaratan kepada  وتسىم الرشوط يف،يلتمسك بها ويطلب تنفيذها
pasangannya untuk dipegangi dan dituntut untuk
 ويه زائدة ىلع رشوط انلاكح اليت ال يصح،انلاكح
dilaksanakan, selain persyaratan yang memang
menjadi konsekwensi akad nikah. Karena syarat-  وجاء اتلأكيد ىلع الوفاء بها؛ ألن الرشوط يف.بدونها
syarat/kesepakatan dalam pernikahan itu memiliki انلاكح عظيمة احلرمة قوية اللزوم؛ لكونها استحق
kehormatan yang sangat agung dan kekuatan (hukum)
.بها استحالل االستمتاع بالفروج
untuk ditunaikan, disebabkan konsekwensinya
menghalalkan kehormatan (kemaluan) pasangan.
Maka Sang Penetap syariat yang Maha bijaksana dan
adil ini mendorong untuk memenuhi persyaratan
tersebut, hingga berkata: bahwa syarat/kesepakatan
yang paling berhak dan wajib untuk dipenuhi adalah
apa yang digunakan untuk menghalalkan kehormatan
dan hubungan suami-istri.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
.-ريض اهلل عنه-  هو عقبة بن ًعمر:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. أوىل الرشوط املرشوعة: • أحق الرشوط
. باتلوفية: • أن توفوا

. ألن اتلوفية به أحوط وبابها أضيق: • ما استحللتم به الفروج

:فوائد احلديث
 واكشرتاط، وذلك َكشرتاط زيادة يف املهر أو السكىن بماكن معني من جانب املرأة، وجوب الوفاء بالرشوط اليت الزتم بها أحد الزوجني لصاحبه.1
. من جانب الزوج،ابلاكرة والنسب

.] بمثل حديث [ال حيل المرأة أن تسأل طالق أختها، يقيد عموم هذا احلديث بوجوب الوفاء بالرشوط.2

. ألنها يف مقابل استحالل الفروج، أن الوفاء برشوط انلاكح آكد من الوفاء بغريها.3
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 .4أن ما يلزم لُك واحد من الزوجني ىلع اآلخر َكنلفقة واالستمتاع واملبيت للمرأة واكالستمتاع للزوج ليس بمقدر ،بل املرجع يف ذلك إىل
العرف،
 .5الرشوط يف انلاكح قسمان :صحيح وهو :ماال خيالف مقتىض العقد ،وأن يكون للمشرتط من الزوجني غرض صحيح .ب -وباطل وهو :ما
ا
َكن خمالفا ملقتيض العقد .واملزيان يف هذه الرشوط وحنوها ،قوهل صىل اهلل عليه وسلم" :املسلمون ىلع رشوطهم ،إال رشطا حرم حالال أو أحل
ا
حراما" وال فرق بني أن يقع اشرتاطها قبل العقد أو معه.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه،

الرقم املوحد)6021( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya saudara dari Ṣudā` yang
mengumandangkan azan. Dan siapa yang
mengumandangkan azan, maka dialah
yang mengumandangkan iqamat.

 ومن أذن فهو يقيم،إن أخا صداء هو أذن
**

1882. Hadis:

: احلديث.1882

ُّ عن زياد بن احلارث
: قال-ريض اهلل عنه- الصدايئ

Dari Ziyād bin Al-Hāriṡ aṣ-Ṣudā`i -raḍiyallāhu 'anhu- ia
berkata, "Ketika pertama kali azan Subuh akan
dikumandangkan, Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa
sallammemerintahku
dan
akupun
mengumandangkan azan. Setelah itu aku bertanya,
"Apakah
aku
kumandangkan
iqamat
wahai
Rasulullah?" Maka beliau memandang ke arah timur,
arah munculnya fajar dan beliau bersabda, "Jangan!"
Sehingga ketika fajar benar-benar menyingsing dan
nampak di cakrawala, maka beliau datang dan
berwudu. Para sahabat pun datang berturut-turut
mengikuti beliau dan Bilal hendak mengumandangkan
iqamat. Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda kepadanya, "Sesungguhnya saudara
dari Ṣudā` yang mengumandangkan azan. Dan siapa
yang mengumandangkan azan, maka dialah yang
mengumandangkan iqamat." Aṣ-Ṣudā`i -raḍiyallāhu
'anhu- berkata, "Maka akupun mengumandangkan
iqamat".

صىل اهلل- ملا َكن أول أذان الصبح أمرِن يعين انليب

 أقيم يا رسول: فجعلت أقول، فأذنت-عليه وسلم
اهلل؟ فجعل ينظر إىل ناحية املرشق ويه جهة طلوع

 ثم، «ال» حىت إذا طلع الفجر نزل فربز: فيقول،الفجر
 فأراد بالل أن-يعين فتوضأ- أىت وقد تالحق أصحابه

 «إن:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هل نيب اهلل،يقيم
 قال الصدايئ،» ومن أذن فهو يقيم،أخا صداء هو أذن

. فأقمت:-ريض اهلل عنه-

**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang ،يبني احلديث الرشيف أن من أذن هو أحق باإلقامة
mengumandangkan
azan
lebih
berhak
mengumandangkan
iqamat.
Hadis
ini
juga كذلك يبني أن اإلمام هو من يملك احلق يف وقت
menjelaskan bahwa imam berhak menentukan waktu  فلو أقام شخص غري، ولكنه حديث ضعيف،اإلقامة
iqamat. Tetapi hadis ini statusnya daif. Sehingga
 لكن إذا َكن املسجد هل مؤذن وإمام،املؤذن فال بأس
walaupun seseorang mengumandangkan iqamat
padahal dia bukan yang mengumandangkan azan, - راتب فال حيق ألحد أن يتدخل يف أمرهما؛ لقوهل
َ
ُ
َّ َ «ال ي:-صىل اهلل عليه وسلم
maka itu hukumnya boleh. Namun, jika suatu masjid الرجل يف
ؤم َّن الرجل
telah memiliki muazin dan imam yang tetap, maka
siapapun tidak boleh menyela tugas keduanya. Hal ini .» وال يقعد يف بيته ىلع تكرمته إال بإذنه،سلطانه
berdasarkan sabda Rasulullah, "Seseorang tidak boleh
.رواه مسلم
mengimami orang lain yang memiliki kekuasaan
atasnya dan juga tidak boleh duduk di rumahnya
kecuali atas izinnya." (HR. Muslim)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
ُّ  زياد بن احلارث:اتلخريج
-ريض اهلل عنه- الصدايئ
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. اسم قبيلة يف ايلمن: نسبة إىل ُصداء: • أخا صداء
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فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أن اإلقامة حق ملن أذن من غري إجياب ،قال الرتمذي :العمل ىلع هذه عند أكرث اهل العلم ،أن من أذن فهو يقيم.
 .2مجهور العلماء جيوزون إقامة من لم يؤذن؛ لعدم نهوض ادليلل ىلع املنع.

 .3استحقاق األشياء العامة للناس بالرشوع فيها ،واألخذ بأسباب استحقاقها ،فاألذان هو انلداء األول ،واإلقامة يه انلداء اثلاين ،فاستحق اثلاين
لقيامه باألول.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .سنن الرتمذي ،تأيلف حممد
بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .سنن ابن ماجه ،تأيلف ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تأيلف أمحد بن حنبل أبو عبداهلل
الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه،
2001م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة:
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة
اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10630( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamdatang menjengukku di tahun Haji Wada'
karena sakit parah yang menimpaku. Aku
berkata, "Wahai Rasulullah, sakitku sudah
parah sebagaimana Anda lihat, sedangkan
aku orang yang berharta, dan tidak ada
yang akan mewarisi hartaku kecuali hanya
seorang anak perempuanku. Apakah aku
boleh menyedekahkan dua pertiga
hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku
berkata, "Separuhnya wahai Rasulullah?"
Beliau menjawab, "Tidak." Aku berkata,
"Sepertiga?" Beliau menjawab, "(Ya)
sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak.
Sesungguhnya jika engkau meninggalkan
ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih
baik dari pada engkau meninggalkan
mereka dalam keadaan miskin, lalu mereka
meminta-minta pada manusia.
Sesungguhnya engkau tidaklah
mengeluarkan satu nafkah yang dengannya
engkau mencari wajah Allah kecuali
engkau diberi pahala karena itu, hingga
apa yang engkau suapkan di mulut
istrimu." Aku berkata, "Wahai Rasulullah,
apakah aku akan ditinggal (di Mekah)
setelah (kepulangan) sahabat-sahabatku
(ke Madinah)?" Beliau menjawab,
"Tidaklah engkau ditinggalkan (di Mekah)
lalu engkau melakukan suatu amalan yang
dengannya engkau mencari rida Allah
melainkan derajat dan kedudukanmu akan
bertambah. Semoga engkau diberi usia
panjang hingga orang-orang (mukmin) bisa
memperoleh manfaatmu dan yang lainnya
(kafir) mendapatkan mudaratmu. Ya Allah,
lanjutkanlah hijrah sahabat-sahabatku dan
jangan Engkau kembalikan mereka pada
kesesatan (atau negeri yang mereka
tinggalkan), kecuali orang yang malang,
Sa'ad bin Khaulah (yang terlanjur wafat di
Mekah)." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- berduka untuknya karena ia
meninggal di Mekah.

إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل
 ولعلك أن ختلف،إال ازددت به درجة ورفعة
 ويرض بك آخرون،حىت ينتفع بك أقوام

**

1883. Hadis:

: احلديث.1883

Dari Sa`ad bin Abi Waqqash -raḍiyallāhu 'anhu-, ia  جاءين: قال-ريض اهلل عنه- عن سعد بن أيب وقاص
menuturkan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- َّ َ
ُ  َي ُع-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ة
ج
ح
ًعم
ين
ود
ِ
ِ
datang menjengukku di tahun Haji Wada' karena sakit
َّ َ ْ َ َ
parah yang menimpaku. Aku berkata, "Wahai  قد بلغ، يا رسول اهلل: فقلت،الوداع من وج ٍع اشتد يب
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
ٌ
ُ
َ يب من
 وال يَ ِرث ِين إال ابنة، وأنا ذو مال،الو َج ِع ما ترى
َّ
ُ َّ َ َ َ َ
 فالش ْط ُر يا رسول: قلت، ال:أفأت َصدق بثليث مايل؟ قال

Rasulullah, sakitku sudah parah sebagaimana Anda
lihat, sedangkan aku orang yang berharta, dan tidak
ada yang akan mewarisi hartaku kecuali hanya
seorang anak perempuanku. Apakah aku boleh
menyedekahkan dua pertiga hartaku?" Beliau
menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Separuhnya wahai
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku berkata,
"Sepertiga?" Beliau menjawab, "(Ya) sepertiga, dan
sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika engkau
meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu
lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka
dalam keadaan miskin, lalu mereka meminta-minta
pada manusia. Sesungguhnya engkau tidaklah
mengeluarkan satu nafkah yang dengannya engkau
mencari wajah Allah kecuali engkau diberi pahala
karena itu, hingga apa yang engkau suapkan di mulut
istrimu." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku
akan ditinggal (di Mekah) setelah (kepulangan)
sahabat-sahabatku (ke Madinah)?" Beliau menjawab,
"Tidaklah engkau ditinggalkan (di Mekah) lalu engkau
melakukan suatu amalan yang dengannya engkau
mencari rida Allah melainkan derajat dan
kedudukanmu akan bertambah. Semoga engkau diberi
usia panjang hingga orang-orang (mukmin) bisa
memperoleh manfaatmu dan yang lainnya (kafir)
mendapatkan mudaratmu. Ya Allah, lanjutkanlah hijrah
sahabat-sahabatku dan jangan Engkau kembalikan
mereka pada kesesatan (atau negeri yang mereka
tinggalkan), kecuali orang yang malang, Sa'ad bin
Khaulah (yang terlanjur wafat di Mekah)." Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berduka untuknya karena
ia meninggal di Mekah".

 واثللث، اثللث: فاثللث؟ قال: قلت، ال:اهلل؟ قال
َ ََََ َ ََ
ُ ََ
ٌ ك أغنياء
خري من أن تذ َرهم
 إنك إن تذر ورثت،كثري
َ ُ َّ َ َ َ ا
 وإنك لن تنفق نفقة تبتيغ بها،ًعلة يتَكففون انلاس
َ ْ ُ
ْ  حىت ما جتعل يف،ت بها
.يف امرأتك
وجه اهلل إال أ ِجر
ِ
ُ َّ َ ُ
: يا رسول اهلل أخلف بعد أصحايب؟ قال: قلت:قال
ُ َّ َ ُ
إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال
ْ ا
َ َّ َ ُ
َ َْْ
 ولعلك أن ختلف حىت ينتفع،ورف َعة
ازددت به درجة
ِ
َْ
ُ ،بك أقوام
ُّ َ وي
 امهلل أم ِض ألصحايب.رض بك آخرون
َ
َ  لكن، وال تَ ُر َّد ُهم ىلع أ ْع َقابهم،هجرتهم
ابلائ ِ ُس
ِِ
ِ
ََ َ
صىل اهلل عليه- سعد بن خ ْولة (يَ ْر ِِث هل رسول اهلل
.) أن مات بمكة-وسلم

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu- sakit parah
saat Haji Wada', yang karena saking parahnya ia
khawatir akan mati. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- menjenguknya, sebagaimana kebiasaan
beliau dalam memeriksa kondisi para sahabat dan
menghibur mereka. Sa'ad lalu mengungkapkan pada
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebagian faktor yang
ia yakini bisa membolehkan dirinya untuk
menyedekahkan sebagian besar hartanya. Ia berkata,
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami
sakit parah yang aku khawatir akan meninggal
karenanya, dan aku memiliki banyak harta, sementara
tidak ada ahli waris yang lemah yang aku khawatirkan
miskin dan terlantar selain seorang putriku. Maka
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 يف حجة-رىض اهلل عنه- مرض سعد بن أيب وقاص
 فعاده.الوداع مرضا شديدا خاف من شدته املوت

 كعادته يف تفقد-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

صىل اهلل-  فذكر سعد للنيب.أصحابه ومواساته إياهم
 ما يعتقد أنها تسوغ هل، من ادلوايع-عليه وسلم
 إنين قد، يا رسول اهلل: فقال،اتلصدق بالكثري من ماهل
 وإين صاحب،اشتد يب الوجع اذلي أخاف منه املوت

 وإنه ليس من الورثة الضعفاء اذلين أخىش،مال كثري

 فبعد هذا هل،عليهم العيلة والضياع إال ابنة واحدة
 ألقدمه لصالح عميل؟ فقال انليب،أتصدق بثليث مايل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
dengan faktor ini, apakah aku boleh menyedekahkan
2/3 hartaku guna aku persembahkan untuk kebaikan
amalku?” Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
“Tidak.” Ia berkata, “Separuhnya wahai Rasulullah?”
Beliau menjawab, “Tidak.” Ia berkata, “Sepertiga?”
Beliau bersabda, “Tidak apa-apa menyedekahkan
sepertiga, meskipun jumlah itu terhitung banyak dan
menguranginya menjadi seperempat dan seperlima
lebih baik.” Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenjelaskan hikmah menurunkan sedekah dari paling
banyak ke paling sedikit ini dengan dua hikmah: 1Bahwa jika ia mati dan meninggalkan ahli warisnya
dalam keadaan kaya, dan mendapatkan manfaat
kebaikan dan hartanya, maka itu lebih baik daripada
memberikan harta tersebut pada selain mereka dan
membiarkan mereka hidup bergantung pada kebaikan
orang banyak. 2- Atau jika ia masih tetap hidup dan
memiliki hartanya, ia masih bisa menginfakkannya di
jalur-jalur yang sesuai syariat dengan mengharapkan
pahala di sisi Allah, sehingga ia akan diberi pahala atas
hal ini meskipun dalam bentuk infak yang paling wajib,
yakni nafkah yang diberikan pada istri. Kemudian Sa'ad
bin Abi Waqqāṣ merasa takut meninggal dunia di
Mekah yang ia telah berhijrah darinya dan
meninggalkannya karena mencari wajah Allah -Ta'ālā, sehingga bisa membuat pahala hijrahnya berkurang
karena itu. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- mengabarkan padanya bahwa tidaklah ia
tinggal secara terpaksa di negeri yang telah ia hijrah
darinya, lalu ia melakukan satu amal untuk mencari
pahala Allah melainkan derajatnya (di sisi Allah) akan
ditinggikan. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- memberinya berita gembira yang menunjukkan
ia akan sembuh dari sakit (dan hidup lama), lalu Allah
memberikan manfaat pada kaum muslimin melalui
dirinya dan menimpakan mudarat pada orang-orang
kafir melalui dirinya. Dan terjadilah peristiwa yang
persis seperti yang diberitakan sosok yang benar dan
dibenarkan ini; Sa'ad bin Abi Waqqāṣ telah sembuh
dari sakitnya dan kemudian menjadi panglima perang
tertinggi dalam perang melawan bangsa Persia,
sehingga Allah memberikan manfaat melalui dirinya
pada Islam dan kaum muslimin, ia menorehkan
berbagai kemenangan dan Allah menimpakan kerugian
pada kesyirikan dan orang-orang musyrik melalui
dirinya. Berikutnya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamberdoa untuk seluruh sahabatnya agar Dia
mewujudkan hijrah mereka, menerimanya dan tidak
mengembalikan mereka pada agama atau pada negeri
yang mereka telah berhijrah darinya. Allah pun
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 فالشطر يا رسول: قال. ال:-صىل اهلل عليه وسلم ال مانع من اتلصدق: فاثللث؟ فقال: قال. ال:اهلل؟ قال
 فالزنول إىل ما دونه من الربع.باثللث مع أنه كثري

صىل اهلل عليه-  ثم بني هل انليب.واخلمس أفضل

 احلكمة يف الزنول يف الصدقة من أكرث املال إىل-وسلم

 وهو أنه إن مات وقد ترك ورثته-1 :أقله بأمرين
أغنياء منتفعني بربه وماهل فذلك خري من أن خيرجه
 ويدعهم يعيشون ىلع إحسان،منهم إىل غريهم

 فينفقه يف طرقه، وإما أن يبىق وجيد ماهل-2 .انلاس
، وحيتسب األجر عند اهلل فيؤجر ىلع ذلك،الرشعية
.حىت يف أوجب انلفقات عليه وهو ما يطعمه زوجه

ثم خاف سعد بن أيب وقاص أن يموت بمكة اليت
 فينقص ذلك من،هاجر منها وتركها لوجه اهلل تعاىل

-صىل اهلل عليه وسلم-  فأخربه انليب،ثواب هجرته

 فيعمل،أنه لن خيلف قهرا يف ابلدل اليت هاجر منها

 ثم برشه،فيه عمال ابتغاء ثواب اهلل إال ازداد به درجة

 بما يدل ىلع أنه سيربأ من-صىل اهلل عليه وسلم، ويرض به الاكفرين، وينفع اهلل به املؤمنني،مرضه

 فقد بريء من،فاكن كما أخرب الصادق املصدوق
 فنفع، وصار القائد األىلع يف حرب الفرس،مرضه

 وفتح الفتوح وَض به اهلل،اهلل به اإلسالم واملسلمني
صىل اهلل عليه-  ثم دًع انليب،الرشك واملرشكني

 وأن، لعموم أصحابه أن حيقق هلم درجتهم-وسلم
 وأال يردهم عن دينهم أو إىل ابلالد اليت،يقبلها منهم
، وهل احلمد واملنة، فقبل اهلل منه ذلك،هاجروا منها

 ثم ذكر سعد بن.واحلمد هلل اذلي أعز بهم اإلسالم
 وهو من املهاجرين اذلين هاجروا من مكة،خولة

 فرىث هل،ولكن اهلل قدر أن يموت فيها؛ فمات فيها

 توجع هل أن مات:؛ أي-عليه الصالة والسالم- انليب
بمكة؛ وقد َكنوا يكرهون للمهاجر أن يموت يف

.األرض اليت هاجر منها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
mengabulkan hal tersebut dari mereka, sungguh milikNyalah segala pujian dan karunia, dan segala puji bagi
Allah yang memuliakan Islam melalui mereka.
Kemudian beliau menyebut Sa'ad bin Khaulah, yang
termasuk kaum muhajirin yang telah hijrah dari Mekah,
akan tetapi Allah menakdirkannya wafat di Mekah. Ia
pun meninggal di Mekah sehingga Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- berduka untuknya, artinya; beliau
merasa sedih untuknya karena meninggal di Mekah,
sebab dahulu mereka tidak suka bila kaum muhajirin
wafat di negeri yang ia telah ia hijrah darinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يعودين  :يزورِن.
• وجع  :مرض.

• اشتد يب  :قوي يلع.
• فالشطر  :انلصف.

• واثللث كثري  :فاألوىل أن ينقص عن اثللث وال يزاد عليه.
• أن تذر  :ترتك.

• ًعلة  :مجع "ًعئل" و "العالة" الفقراء.

• يتكففون انلاس  :يسألون انلاس بأكفهم أي أيديهم.
• يف يف امرأتك  :يف فم زوجتك.

• أخلف بعد أصحايب  :املنرصفني من مكة ألجل مريض واكنوا يكرهون اإلقامة بمكة ألنهم هاجروا منها وتركوها هلل.
• أمض  :أتمم.

• وال تردهم ىلع أعقابهم  :برتكهم هجرتهم ورجوعهم عن استقامتهم.
• ابلائس  :الشديد احلاجة.
• يرِث  :يتوجع وحيزن.

فوائد احلديث:
 .1استحباب عيادة املريض ،وتتأكد ملن هل حق من قريب وصديق وحنوهما.
 .2جواز إخبار املريض بمرضه ،وبيان شدته إذا لم يقصد التشيك والسخط ،وينبيغ ذكره للفائدة ،كطبيب يعينه ىلع تشخيص مرضه أو مسعف
يتسبب هل العالج.

 .3استشارة العلماء واستفتاؤهم يف سائر أموره.

 .4إباحة مجع املال إذا َكن من طرقه املرشوعة.

 .5استحباب الوصية وأن تكون باثللث من املال فأقل ولو ممن هو صاحب مال كثري.

 .6األفضل أن يكون بأقل من اثللث  ،وذلك حلق الورثة.

 .7أن إبقاء املال للورثة -مع حاجتهم إيله -أحسن من اتلصدق به ىلع ابلعداء لكون الوارث أوىل بربه من غريه.
 .8أن انلفقة ىلع األوالد والزوجة عبادة جليلة مع انلية احلسنة.

 .9أن من هاجر من بدل لوجه اهلل تعاىل وإلعالء لكمته ،فال يرجع إيلها لإلقامة ،فإن أقام بغري قصده ،فال حرج عليه.

 .10يف احلديث معجزة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أشار إىل أن سعدا سيربأ من مرضه وينتفع به أناس ،ويرض آخرون ،فاكن كما قال،
حيث فتح بالد فارس وعز به املسلمون ،وانرض به املرشكون ،اذلين ماتوا ىلع رشكهم.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .11أن اهلل كمل للصحابة هجرتهم من مكة إىل املدينة ،بسبب عزمهم الصادق ،ودعوات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املباراكت.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة( ،مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)5885( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya kalian akan menempuh
perjalanan pada sore dan malam hari.
Besok, jika Allah menghendaki kalian akan
menemukan mata air

 وتأتون،إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم
ً
املاء إن شاء اهلل غدا
**

1884. Hadis:

Dari Abu Qatādah, Ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- berkhutbah di hadapan kami, beliau
bersabda, "Sesungguhnya kalian akan menempuh
perjalanan pada sore dan malam hari. Besok, jika Allah
menghendaki kalian akan menemukan mata air." Satu
persatu para sahabat berangkat. Abu Qatādah berkata,
Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berjalan
terus hingga tengah malam dan aku berada di samping
beliau, beliau mengantuk sehingga badannya agak
miring dari tunggangannya. Lalu aku menopang beliau
tanpa membuatnya terbangun sehingga lurus kembali
di atas hewan tunggangannya. Kemudian beliau
meneruskan perjalanan hingga ketika tengah malam
berlalu, tubuh beliau miring lagi dari hewan
tunggangannya. Aku menopangnya hingga lurus
kembali tanpa membuatnya terbangun. Beliau terus
berjalan hingga menjelang Subuh. Tubuhnya miring
lagi, lebih miring dari sebelumnya dan hampir jatuh.
Lalu aku topang kembali, tetapi beliau mengangkat
kepalanya dan terbangun seraya bertanya, 'Siapa ini?'
Aku menjawab, 'Abu Qatadah.' Beliau bertanya, 'Sejak
kapan engkau berjalan (dekat) denganku seperti ini?'
Aku menjawab, 'Sejak tadi malam.' Beliau bersabda,
'Semoga Allah menjagamu karena engkau telah
menjaga nabi-Nya.' Kemudian beliau bertanya,
'Apakah engkau melihatku tidak terlihat oleh orang
lain? Apakah engkau melihat penunggang yang lain
(selain kita)? Aku menjawab, 'Ini ada seorang
penunggang. Dan ini juga seorang penunggang lagi.'
Hingga kami tujuh orang berkumpul di dekat beliau.
Kemudian beliau membelok dari jalan seraya
meletakkan kepalanya (ingin tidur) dan berpesan,
'Bangunkanlah aku untuk salat.' Ternyata orang yang
bangun lebih awal adalah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- ketika matahari sudah menerpa punggung
beliau. Kami bangun dengan kaget (karena kesiangan).
‘Kendarailah hewan tunggangan,' kata Beliau, maka
kami naik dan meneruskan perjalanan hingga ketika
matahari sudah naik beliau turun. Kemudian beliau
meminta tempat air yang ada padaku, di dalamnya ada
sedikit air. Ia berkata: Lalu Beliau berwudu
secukupnya. Ia berkata: masih ada sisa air sedikit. Lalu
Rasulullah kepada berkada kepada Abu Qatādah,
'Simpan tempat air itu. Nanti tempat air ini akan menjadi
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َ َ ََ َ َ َ
 خطبَنا رسول اهلل صىل اهلل عليه: قال،ع ْن أ ِيب قتَادة
َ ُ َ
ُ َّ
 وتأتون املاء،ريون َع ِشيتَك ْم
 «إنكم ت ِس: فقال،وسلم
َْ
َ
 فانطلق انلاس ال يل ِوي أحد ىلع،»إن شاء اهلل غدا
 فبينما رسول اهلل صىل اهلل عليه: قال أبو قتادة،أحد
ُ
ْ
َ وسلم يسري حىت
َّ ابه
: قال، وأنا إىل جنبه،ار الليل
ََ
َ
فمال عن
،فنَ َعس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ُ
َ َ ُ
فدع ْمته من غري أن أو ِقظه حىت
 فأتيته،راحلته
َ
َ
َ
،  ثم سار حىت ته َّور الليل: قال،اعتدل ىلع راحلته
ُ
َ
 فدعمتُه من غري أن أو ِقظه: قال،مال عن راحلته
 ثم سار حىت إذا َكن: قال،حىت اعتدل ىلع راحلته
ْ
َّ من آخر
 مال َميْلة يه أشد من امليْلتني،الس َحر
َْ
ْ
ْ
 فرفع،فدعمته
 فأتيتُه، حىت َكد ين َج ِفل،األويلني
 «مىت: قال، أبو قتادة: « َمن هذا؟» قلت: فقال،رأسه

َ
 ما زال هذا َم ِسريي منذ:مسريك مين؟» قلت
َكن هذا

 ثم،» «حفظك اهلل بما حفظت به نبيه: قال،الليلة
َْ
َ
 «هل ترى: ثم قال،» «هل ترانا َنىف ىلع انلاس؟:قال
 هذا راكب: ثم قلت، هذا راكب:من أحد؟» قلت
ْ َ
َ
 فمال رسول: قال، حىت اجتمعنا فكنا سبعة ركب،آخر
، فوضع رأسه،اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الطريق
َّ  فاكن،» «احفظوا علينا صالتنا:ثم قال
أول َمن

ُ
والشمس يف
استيقظ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
ُ
ْ
ْ
 فركبنا،» «اركبوا: ثم قال، فق ْمنا ف ِز ِعني: قال،ظهره
َ َ
َ
ْ
يضأة
 ثم دًع بِ ِم،فرسنا حىت إذا ارتفعت الشمس ن َزل
ِ
 فتوضأ منها ُوضوءا: قال،َكنت ميع فيها َشء من ماء
 ثم قال أليب، وبيق فيها َشء من ماء: قال،دون ُوضوء
َ
ْ
َ احفظ علينا م
 ثم،» فسيكون هلا نبَأ،يضأتك
« :قتادة
ِ
َّ
َّ
 فصىل رسول اهلل صىل اهلل عليه،أذن بالل بالصالة
َ َّ
 فصنع كما َكن يصنع، ثم صىل الغداة،وسلم ركعتني
َّ
َ  ورك: قال،لك يوم
ب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ِ
َْ
 فجعل بعضنا يه ِمس إىل بعض ما: قال،وركبْنا معه
َْ
َّ
 «أما:ريطنا يف صالتنا؟ ثم قال
ِ كفارة ما صنعنا بِتف

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
sebuah cerita (karena cukup untuk wudu mereka).'
Kemudian Bilal mengumandangkan azan. Beliau
melaksanakan salat sunah dua rakaat, setelah itu salat
Subuh sebagaimana yang biasa beliau lakukan (ketika
tepat waktu). Kami dan Rasulullah kembali
menunggang. Kemudian kami saling berbisik, 'Apa
kafarat yang harus kita lakukan atas kelalaian kita
dalam salat?' Nabi bersabda, 'Bukankah aku adalah
panutan kalian, sesungguhnya tidur itu bukanlah suatu
kelalaian. Kelalaian adalah orang yang (sengaja) tidak
mengerjakan salat sampai datang waktu salat
berikutnya telah habis. Barangsiapa yang berbuat
demikian, bersegeralah melaksanakan salat saat ia
ingat. Apabila keesokan harinya ia baru ingat, maka ia
harus salat pada waktunya.' Kemudian beliau bertanya,
'Tahukah kalian apa yang dilakukan para sahabat
lainnya? Abu Qatādah berkata, kemudian beliau
bersabda, 'Para sahabat lain kehilangan Nabi mereka.
Abu Bakar dan Umar berkata, 'Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- berada di belakang kalian, tidak
mungkin beliau meninggalkan kalian. Sebagian yang
lain berkata, 'Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamberada di depan kalian.' Jika mereka mematuhi Abu
Bakar dan Umar, mereka akan mendapat petunjuk.
Akhirnya kami dapat menyusul sahabat lainnya ketika
hari sudah sangat siang dan segala sesuatu terasa
panas. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kita akan
mati kehausan.' Beliau bersabda, 'Kalian tidak akan
mati.' Lalu bersabda, 'Lepaskan ikatan tempat airku.
Beliau meminta tempat air wudu dan menuang air ke
dalamnya, sedangkan Abu Qatādah memberi mereka
minum. Begitu melihat air, ereka saling berdesakdesakan untuk mendapatkannya. Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 'Teraturlah
kalian, semua akan segar.' Abu Qatādah berkata,
"Mereka mematuhi perintah Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, kemudian beliau yang menuang air
dan aku yang memberi minum mereka sampai tidak
tersisa selain aku dan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-. Abu Qatādah berkata, "Kemudian Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menuangkan air, dan
bersabda kepadaku, 'Minumlah!.' Aku jawab, 'Aku tidak
akan minum sampai anda minum.' Kemudian beliau
bersabda, 'Sesungguhnya pemberi minum adalah
orang yang terakhir minum.' Abu Qatādah berkata,
"Maka aku minum dan Rasulullah pun minum." Para
sahabat mendapatkan mata air dalam kondisi segar.
Abu Qatādah berkata, Abdullah bin Rabāh berkata,
"Sungguh aku akan menceritakan hadis ini di masjid
raya." Tiba-tiba 'Imrān bin Ḥuṣain berkata, 'Perhatikan,

63

ُ َ
َ « : ثم قال،»يف أُ ْسوة
َّ كم
أما إنه ليس يف انلوم
ل
ِّ
َْ
 إنما اتلفريط ىلع من لم يصل الصالة حىت،تفريط
ِّ
 فمن فعل ذلك فليُ َصلها،ييجء وقت الصالة األخرى
َ ح
 ثم،» فإذا َكن الغد فليصلها عند وقتها،ني ينتبه هلا
ِ
ََ
ْ
 «أصبح: ثم قال: «ما ترون انلاس صنعوا؟» قال:قال
ََ
 رسول اهلل: فقال أبو بكر وعمر،»انلاس فق ُدوا نبيهم
ِّ
َْ
، لم يكن ِيلُخلفكم،صىل اهلل عليه وسلم َبعدكم
ْ
 إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بني:وقال انلاس
ُ
: قال، وعمر يَ ْرش ُدوا، فإن يطيعوا أبا بكر،أيديكم
ْ
َّ
َ ،امتد انلهار
،وح ِيم لك َشء
فانتهيْنا إىل انلاس حني
ْ َ َ
ْ
 «ال: فقال،عطشنا
ِ ، يا رسول اهلل هلكنا:وهم يقولون
َ
ُ
َ ْ
: «أ ْط ِلقوا يل غ َم ِري» قال: ثم قال،»ُهلك عليكم
َ ودًع بالم
 فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،يضأة
ِ
َ
ْ
ُّ يص
ُ
 فلم يعد أن رأى انلاس، وأبو قتادة يس ِقيهم،ب
 فقال رسول اهلل صىل،ماء يف امليضأة تكابوا عليها
ُ ُّالم َأل لك
َ  «أحسنوا:اهلل عليه وسلم
ْ َ كم
:سري َوى» قال
ُّ
يصب
 فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،ففعلوا
 وغري رسول اهلل صىل اهلل،وأس ِقيهم حىت ما بيق غريي
 ثم صب رسول اهلل صىل اهلل عليه: قال،عليه وسلم

 ال أرشب حىت: فقلت،» «ارشب: فقال يل،وسلم
ُ
َ
آخرهم
سايق القوم
 «إن:ترشب يا رسول اهلل قال
ُ
 ورشب رسول اهلل صىل اهلل،فرشبت
: قال،»رشبا
ّ
َ
ا
َ
: قال، فأىت انلاس املاء جا ِمني ِرواء: قال،عليه وسلم
ِّ
 إين ألحدث هذا احلديث يف:فقال عبد اهلل بن رباح

 إذ قال عمران بن حصني انظر أيها،مسجد اجلامع
ِّ
، فإين أحد الركب تلك الليلة،الفىت كيف حتدث
َّ : فقال، فأنت أعلم باحلديث: قلت:قال
ممن أنت؟
ِّ
 فأنتم أعلم، حدث: قال، من األنصار:قلت
َّ
 لقد: فقال عمران، فحدثت القوم: قال،حبديثكم
ُ  وما َش َع،شهدت تلك الليلة
رت أن أحدا حفظه كما
.حفظته

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
hai anak muda, bagaimana engkau akan bercerita. Aku
adalah salah seorang penunggang pada malam itu.
Abdullah berkata, "saya berkata, Engkau lebih
mengerti tentang hadis.' Imran bin Huṣain bertanya,
'Engkau termasuk golongan mana?. 'Aku dari golongan
Anṣar,' jawab Abdullah. 'Kalau begitu sampaikanlah
hadisnya, kalian lebih mengetahui hadis kalian,' pinta
Imran. Dia berkata, "Maka akupun menyampaikan
cerita itu kepada orang lain." Lalu 'Imrān berkata, 'Aku
ikut hadir pada kejadian malam itu dan menurutku tidak
ada seseorang pun yang mengingatnya seperti yang
aku ingat'."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa Rasulullah
bersama sahabat dalam perjalanan panjang sehingga
kehabisan bekal air. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenyemangati mereka dengan memberi kabar
gembira bahwa mereka akan menemukan mata air di
depan mereka, sehingga para sahabat antusias dan
bersemangat menempuh perjalanan dan tidak mau
menunggu lagi, sampai mereka mendahuli Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan sebagian sahabat lain.
Di antara para sahabat itu ada Abu Qatādah, Ketika
malam datang, Rasulullah mulai mengantuk dan Abu
Qatādah menopang tubuh beliau agar tidak terjatuh
dari kendaraannya. Hingga akhirnya beliau bangun
dengan sendirinya. Oleh sebab itu, beliau mendoakan
perlindungan untuk Abu Qatādah karena menjaganya.
Kemudian beliau memberitahu Abu Qatādah bahwa
para sahabat akan berselisih pendapat tentang
keberadaan beliau, dan bahwa Abu Bakar dan Umar
akan memberitahukan kepada mereka bahwa beliau
tertinggal di belakang dan jika mereka mau menurut
kata mereka maka mereka akan menemukan beliau. Ini
semua adalah tanda-tanda kenabian beliau. Kemudian
mereka semua tidur malam itu dan tak ada yang
membangunkan kecuali sengatan matahari. Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan bahwa
seseorang yang meninggalkan salat karena tertidur
dan tanpa ada unsur kesengajaan tidak disebut lalai,
tetapi ia dimaafkan. Tetapi, orang yang lalai adalah
orang yang membiarkan waktu salat berlalu tanpa
melaksanakan salat. Ketika Rasulullah meneruskan
perjalanan dengan sebagian sahabat yang bersama
beliau hingga dapat menyusul para sahabat yang
mendahului, sedang mereka dalam kondisi hampir mati
karena dehidrasi. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
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يبني احلديث الرشيف أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم َكن يف سفر وانتىه ما معهم من املاء فبرشهم

 مما،انليب صىل اهلل عليه وسلم بأنهم جيدونه أمامهم
 حىت سبقوا،دًع القوم إىل أن يرسعوا وال ينتظروا
 واكن،انليب صىل اهلل عليه وسلم وبعض الصحابة
منهم أبو قتادة فاكن الليل وبدأ رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم ينعس وأبو قتادة يعضده حىت ال يقع عن
الراحلة حىت انتبه هل الرسول صىل اهلل عليه وسلم
 ثم أخربه أن انلاس،ودًع هل باحلفظ كما حفظه

سيختلفون يف ماكنه عليه الصالة والسالم وأن أبا

بكر وعمر سيخربونهم بأنه خلفهم وأنهم إن

 وهذا من عالمات نبوته عليه،أطاعوهم سريشدوا
 ثم ناموا يف الليل ولم يوقظهم إال،الصالة والسالم

 فبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن،حر الشمس
 بل،من نام عن الصالة دون تعمد تركها ليس بمفرط
 ولكن املفرط من يدع وقت الصالة،هو معذور
 فلما مىش انليب صىل اهلل،خيرج دون أن يصليها

عليه وسلم والصحابة اذلين معه وصلوا للقوم وقد

 فبرشهم انليب صىل اهلل،َكدوا يهلكون من العطش
ا
عليه وسلم بأنهم لن يهلكوا وسيرشبوا مجيعا ودًع
بإناء أيب قتادة اذلي يستخدمه للوضوء وهو قدح
 فرشب، وتوضأ فيه ودًع انلاس للرشب منه،صغري

انلاس لكهم حىت لم يبق إال رسول اهلل صىل اهلل عليه

 فرشب أبو قتادة بعد،وسلم وأبو قتادة ريض اهلل عنه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أن أخربه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن ىلع سايق sallam- memberi kabar gembira bahwa mereka tidak
akan mati dan semuanya akan mendapatkan air minum
القوم أن يرشب آخرهم ،وذلك من معجزات انليب yang segar. Lalu beliau meminta wadah air yang kecil
milik Abu Qatādah yang beliau pergunakan untuk
صىل اهلل عليه وسلم.
berwudu. Kemudian beliau berwudu dengan air itu dan
memanggil satu persatu sahabat untuk minum. Maka
semuanya kebagian minum hingga tak tersisa kecuali
Rasulullah sendiri dan Abu Qatādah -raḍiyallāhu 'anhu . Lantas Abu Qatādah minum setelah diberitahu Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa pemberi minum
adalah yang terakhir minum. Ini semua adalah mukjizat
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو قتادة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• ال يلوي ىلع أحد  :ال يعطف ،أي ال يلتفت ألحد.
• ال ضري  :ال يرضكم ذلك عند اهلل -تعاىل-.
• إبهار الليل  :انتصف.

• فنعس  :انلعاس مقدمة انلوم.

• فدعمته  :أقمت ميله من انلوم ورصت حتته َكدلًعمة للبناء فوقها.
• تهور الليل  :ذهب ،أكرثه مأخوذ من تهور ابلناء وهو انهداده.
• ينجفل  :يسقط.

• بما حفظت به نبيه  :بسبب حفظك نبيه صىل اهلل عليه وسلم.
• سبعة ركب  :ركب مجع راكب.

• بميضأة  :بكرس امليم وبهمزة بعد الضاد :ويه اإلناء اذلي يتوضأ به.
ا
ا
وضوءا خفيفا.
• وضوءا دون وضوء :
• يهمس إىل بعض  :يكلمه بصوت خيف.
ُ ْ
• ال هلك عليكم  :هو بضم اهلاء من اهلالك.

• غمري  :هو بضم الغني املعجمة وفتح امليم وبالراء هو القدح الصغري.
• أطلقوا يل  :إيتوِن به.

• فلم يعد أن رأى انلاس ماء يف امليضأة  :لم يتجاوز رؤيتهم املاء يف امليضأة.

• أحسنوا املأل  :املأل اخللق والعرشة ،يقال :ما أحسن مأل فالن .أي خلقه وعرشته وما أحسن مأل بين فالن .أي عرشتهم وأخالقهم.
• ِّ
جامني  :مسرتحيني ,واجلمام :ذهاب اإلعياء ،واإلمجام :ترفيه انلفس ملدة حىت يذهب عنها اتلعب وتنشط.
• يف مسجد اجلامع  :اتلقدير هنا مسجد املاكن اجلامع.
• تكابوا عليها  :تزامحوا عليها ًّ
مكبا بعضهم ىلع بعض.
• رواء  :الرواء ضد العطاش.

فوائد احلديث:
 .1فيه أنه يستحب ألمري اجليش إذا رأى مصلحة لقومه يف إعالمهم بأمر أن جيمعهم لكهم ويشيع ذلك فيهم يلبلغهم لكهم ويتأهبوا هل وال خيص
به بعضهم وكبارهم ألنه ربما خيف ىلع بعضهم فيلحقه الرضر
 .2استحباب قول إن شاء اهلل يف األمور املستقبلة
 .3وفيه أنه يستحب ملن ُصنع إيله معروف أن يدعو لفاعله
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 .4فيه استحباب األذان للصالة الفائتة
 .5وفيه قضاء السنة الراتبة ألن الظاهر أن هاتني الركعتني اللتني قبل الغداة هما سنة الصبح
 .6وقوهل كما َكن يصنع لك يوم فيه إشارة إىل أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها
 .7وفيه إباحة تسمية الصبح غداة
 .8أن انلائم ليس بملكف وإنما جيب عليه قضاء الصالة
 .9امتداد وقت لك صالة من اخلمس حىت يدخل وقت األخرى وهذا مستمر ىلع عمومه يف الصلوات إال الصبح فإنها ال تمتد إىل الظهر بل خيرج
وقتها بطلوع الشمس
 .10إن سايق القوم آخرهم؛ فيه هذا األدب من آداب شاريب املاء واللْب وحنوهما ويف معناه ما يفرق ىلع اجلماعة من املأكول لكحم وفاكهة ومشموم
وغري ذلك
 .11ويف حديث أيب قتادة هذا معجزات ظاهرات لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ,إحداها :إخباره بأن امليضأة سيكون هلا نبأ واكن كذلك ,اثلانية:
تكثري املاء القليل ,اثلاثلة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم لككم سريوى واكن كذلك ,الرابعة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم قال أبو بكر وعمر كذا وقال
انلاس كذا ,اخلامسة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم وتأتون املاء واكن كذلك ,ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك
وهلذا قال فانطلق انلاس ال يلوي أحد ىلع أحد إذ لو َكن أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوهل صىل اهلل عليه وسلم.
 .12سنة ختفيف الوضوء
 .13جواز انلوم ىلع ادلابة

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .ادليباج ىلع صحيح مسلم بن احلجاج ,عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل ادلين السيويط,
حققه :أبو اسحق احلويين األثري ,انلارش :دار ابن عفان للنرش واتلوزيع  -اململكة العربية السعودية  -اخلرب ,الطبعة :األوىل   1416ـه 1996 -مْ َ .
رش ُح
َ
َ
َ ُ ُ ْ
اىض عيَاض ُ
ُ ْ
َ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ,عياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،أبو الفضل ,املحقق:
الم َس َّىم إِكمال
ص ِحيح مس ِل ِم لِلق ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
ادلكتور حيىي إِسما ِعيل ,انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ,الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م
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Sesungguhnya wudu itu bagi orang yang
tidur dengan cara berbaring.

إنما الوضوء ىلع من نام مضطجعا

 .1885احلديث:

**

1885. Hadis:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -
َُْ ُ
وينفخ ثم
صىل اهلل عليه وسلمَ« -كن يسجد وينام

Dari Ibnu Abbās -raḍiyallāhu 'anhuma- secara marfū',
Bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dahulu
pernah sujud dan tidur, lalu terdengar suara nafas
beliau, kemudian beliau bangun, lalu beliau salat dan
tidak berwudu lagi. Ia berkata, "Lantas aku berkata
kepada beliau: Engkau salat dan tidak berwudu
padahal engkau telah tidur?" Maka beliau bersabda,
“Sesungguhnya wudu itu bagi orang yang tidur dengan
”cara berbaring.

يقوم فيصيل وال يتوضأ» قال فقلت هل صليت ولم
تتوضأ وقد ن ْم َ
ت ؟ فقال «إنما الوضوء ىلع من نام
ِ
ْ
ُمض َط ِج اعا».
درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث بيان أن انلوم اخلفيف ال ينقض Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa tidur
ringan tidak membatalkan wudu, seperti tidurnya orang
الوضوء ،اَكنلوم امن اجلالس املتمكن والقائم إال من yang duduk dan berdiri dengan sempurna, kecuali
نام نوما عميقا أو مضطجعا فإن وضوءه ينتقض orang yang tidur nyenyak atau sambil berbaring, maka
wudunya batal karena persendiannya mengendor dan
السرتخاء مفاصله وعدم أمن خروج الريح من دبره.
tidak adanya jaminan bahwa angin (kentut) tidak akan
keluar dari duburnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
**

اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• نفخ  :أي تنفس بصوت حىت يسمع منه صوت انلفخ.
• مضطجعا  :أي واضعا جنبه ىلع األرض.

فوائد احلديث:
 .1انلوم اليسري من اجلالس ال ينقض الوضوء.
 .2انلوم الكثري املستغرق ناقض للوضوء.
 .3الطهارة من احلدث رشط لصحة الصالة.
 .4جواز انلعاس والرقود يف املسجد ،ال سيما النتظار الصالة.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،انلارش :دار الفكر  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرون .ضعيف أيب داود ،األم ،ملحمد نارص ادلين األبلاين  -دار النرش :مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع  -الكويت ،الطبعة األوىل -
1423ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفوري  -انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للبسام ،مكتبة
األسدي  -الطبعة اخلامسة  1423 -ـه2003 -م .تسهيل االملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان  -الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م.
جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya walā' (perwalian) untuk
orang yang memerdekakan.

إنما الوالء ملن أعتق
**

1886. Hadis:

: احلديث.1886

: قالت-ريض اهلل عنهما-عن ًعئشة بنت أيب بكر
ْ َ ِّ ُ
ريت ىلع زوجها حني
 خ:َكنت يف بريرة ثالث سنن
ُْ
صىل-  فدخل يلع رسول اهلل، وأه ِد َي هلا حلم.عتقت
ُ
ْ ُ -اهلل عليه وسلم
َ ِ  فَأ، فدًع بطعام،والرب َم ُة ىلع انلار
يت
ََ
ُْ
 ألم أر الربمة ىلع انلار: فقال،خبزب وأد ٌم من أدم ابليت
ِّ ُ
 ذلك حلم تصدق به، يا رسول اهلل، بىل:فيها حلم؟ قالوا

Dari Aisyah binti Abi Bakar -raḍiyallāhu 'anhumā- ia
berkata, "Dalam kasus Barirah ada tiga sunnah yaitu;
dia diberi pilihan atas suaminya ketika dia
dimerdekakan, dia juga pernah diberi daging, lalu
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk ke
rumahku, ketika itu ada periuk yang sedang dipanasi di
atas api. Kemudian beliau meminta dihidangkan
makanan, lalu beliau diberi roti dan lauk pauk yang ada
di rumah, lalu beliau bertanya: Bukankah tadi saya
melihat periuk di atas api yang berisi daging? Mereka
menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, itu adalah daging
yang tadi disedekahkan kepada Barirah, sehingga kami
tidak suka untuk memberikannya kepada Engkau."
Beliau bersabda, "Daging tersebut bagi Barirah adalah
sedekah, sedangkan bagi kita adalah hadiah dari
Barirah." Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda mengenai dirinya, "Sesungguhnya hak
perwalian adalah untuk orang yang memerdekakan".

 هو عليها: فقال، فكرهنا أن نطعمك منه،ىلع بريرة

صىل اهلل-  وقال انليب. وهو منها نلا هدية،صدقة
َ  إنما: فيها-عليه وسلم
.»الوالء ملن أعتق

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- menyebutkan keberkahan
mantan budak perempuannya yaitu Barirah. Aisyah
senang dengan transaksi yang mendekatkannya
kepada Barirah, di mana Allah -Ta'ālā- memberlakukan
sebagian hukum-hukum-Nya yang lurus berupa tiga
sunnah melalui Barirah. (Ketiganya) tetap menjadi
syariat umum sepanjang masa. Pertama: dia
dimerdekakan dalam kekuasaan suaminya yang masih
menjadi hamba sahaya (Mugīṡ). Lantas dia (Barirah)
diberi pilihan antara tetap tinggal bersama suaminya
berdasarkan pernikahan pertama atau berpisah
dengannya. Ternyata dia memilih dirinya sendiri karena
suaminya menjadi tidak kufu` (setara) lagi dengannya
dalam derajat. Sebab, dia (Barirah) sudah merdeka,
sedangkan suaminya masih menjadi hamba sahaya.
Al-Kafā`ah (kesetaraan) di sini merupakan sesuatu
yang menjadi pertimbangan. Lantas dia memilih dirinya
sendiri dan membatalkan pernikahannya sehingga hal
ini menjadi sunnah bagi selainnya. Kedua: dia (Barirah)
mendapatkan sedekah daging saat dia masih berada
di rumah tuannya, Aisyah. Tiba-tiba Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- masuk pada saat daging sedang
dimasak di dalam periuk. Lantas beliau meminta
makanan lalu dibawakan kepada beliau roti dan salad
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**

تذكر ًعئشة ريض اهلل عنها من بركة موالتها بريرة
 إذ أجرى اهلل، اليت قربتها منها،متيمنة بتلك الصفقة

 بقيت،تعاىل من أحاكمه الرشيدة يف أمرها ثالث سنن
ا ا
 أنها عتقت حتت: فاألوىل.ترشيعا ًعما ىلع مر ادلهور
ُ
زوجها الرقيق (مغيث) فخ ِّريت بني اإلقامة معه ىلع
 وبني مفارقته واختيارها نفسها؛،نكاحهما األول
 إذ يه حرة وهو،ألنه أصبح اليكافئها يف ادلرجة
، فاختارت نفسها، والكفاءة هنا معتربة،رقيق

 أنه: واثلانية. فصارت سنة لغريها،وفسخت نكاحها
َ
ُ
تصدق عليها بلحم ويه يف بيت موالتها ًعئشة
فدخل انليب صىل اهلل عليه وسلم واللحم يطبخ يف
 فدًع بطعام فأتوه خبزب وأدم من أدم ابليت،الربمة

 ولم يأتوه،اذلي َكنوا يستعملونه يف ًعدتهم ادلائمة

 لعلمهم،بيشء من اللحم اذلي تصدق به ىلع بريرة
 ألم أر الربمة ىلع انلار فيها: فقال.أنه ال يأكل الصدقة
، ولكنه قد تصدق به ىلع بريرة، بىل:حلم؟ فقالوا
 وهو، هو عليها صدقة:  فقال.وكرهنا إطعامك منه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
منها نلا هدية .واثلاثلة  :أن أهلها ملا أرادوا بيعها من lauk pauk yang biasanya selalu mereka pakai. Mereka
tidak membawakan daging yang disedekahkan kepada
ًعئشة ،اشرتطوا أن يكون والؤها هلم يلنالوا به Barirah karena mereka tahu bahwa beliau tidak makan
الفخر حينما انتسب إيلهم اجلارية وربما حصلوا به sedekah. Beliau bersabda, "Aku tidak melihat periuk
yang di dalamnya ada daging?" Mereka menjawab,
نفعا ماديًّا ،من إرث ونرصة وغريهما فقال انليب صىل
"Ya. Sesungguhnya daging itu disedekahkan kepada
اهلل عليه وسلم( :إنما الوالء ملن أعتق) .وليس للبائع Barirah, dan kami tidak suka memberimu makanan dari
وال لغريه .والوالء عالقة بني السيد املالك والعبد daging itu." Beliau bersabda, "Daging itu menjadi
sedekah baginya. Sedangkan daging itu darinya
اململوك بعد عتقه وريته ،فريث السيد العبد إذا لم menjadi hadiah untuk kita." Ketiga: sesungguhnya
يكن هل وارث أو بيق َشء بعد أن يأخذ أصحاب )keluarga Barirah ketika ingin menjualnya (Barirah
kepada Aisyah, mereka mensyaratkan agar walā`nya
الفروض نصيبهم من املرياث.
(hak perwaliannya) untuk mereka supaya mereka
mendapatkan kebanggaan dengannya ketika walā' itu
disandangkan kepada mereka, dan mungkin saja
dengan walā` itu mereka memperoleh manfaat materil
 berupa warisan, pertolongan dan sebagainya. Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya
"hak perwalian itu untuk orang yang memerdekakan.
Bukan milik yang menjual dan bukan juga milik
selainnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريجً :عئشة بنت أيب بكر-ريض اهلل عنهما.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• بريرة  :موالة ًعئشة صحابية مشهورة ًعشت إىل زمن يزيد بن معاوية
َ
• ُسنن  :طرق.
َ َ
• عتُقت  :أعتقتها ًعئشة ريض اهلل عنها ،أي جعلتها حرة بعد أن َكنت مملوكة.
ْ
• برمة ْ ُ :
الربمة قِدر من حجارة ،مجعه ب ُ َرم
ُُ
• أدم  :مجع إدام وهو ما يؤلك مع اخلزب ،أي َشء َكن.
ُ ِّ
• تصدق  :لم يذكر فاعله
• فكرهنا  :أن نطعمك منه ،ألنك ال تأكل الصدقة.

• هو  :أي :اللحم
• عليها صدقة  :ألنها فقرية .والصدقة تمليك مال بال عوض طلبا ثلواب اآلخرة
• وهو منها نلا هدية  :أهدته نلا بريرة  ،ألن للفقري اتلرصف يف ملكه .واهلدية يه تمليك مال بال عوض للتودد واملحبة
• فيها  :يف بريرة ملا أرادت ًعئشة أن تشرتيها فاشرتط أهلها أن يكون الوالء هلم.

فوائد احلديث:
 .1أن األمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يني ابلقاء معه ويني الفسخ من عصمة نكاحه ،وجواز ذلك بإمجاع العلماء .أما إذا عتقت

حتت حر فال خيار هلا
 .2أن من موانع اتلاكفؤ بني الزوجني احلرية والرق.
ُ
 .3أن الفقري إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته إىل من ال حتل هل الصدقة ،من غين وغريه ،فإهداؤه جائز ،ألنه قد ملك الصدقة ،فيترصف بها
كيف شاء.
 .4ديلل ىلع سؤال صاحب ابليت أهله عن شؤون مزنهل وأحواهل.

 .5احنصار الوالء باملعتق ،فال يكون لغريه ،وال ينتقل لغريه بأي طريقة.
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 .6جواز أكل اإلنسان من طعام من يرس بأكله ولو لم يأذن هل فيه خبصوصه.

 .7جواز الصدقة ىلع من ينفق غري املتصدق عليه.

 .8أن من حرمت عليه الصدقة جاز هل أكل عينها إذا تغري حكمها.

 .9أن اهلدية تملك بوضعها يف بيت املهدى هل وال حيتاج إىل اتلرصيح بالقبول.

 .10أنه ال جيب السؤال عن أصل املال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة ،وال عن اذلبيحة إذا ذحبت بني املسلمني
 .11تسمية األحاكم سننا وإن َكن بعضها واجبا.
 .12استحباب شفاعة احلاكم يف الرفق باخلصم ،لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم لربيرة " :زوجك وأبو ودلك".

 .13حتريم الصدقة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه) خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك  ،ط 1412( ،2ه) اإلملام برشح
عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381( ،ه) صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت( ،د.ت)

الرقم املوحد)6159( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Sesungguhnya imam itu diangkat agar
diikuti. Karena itu, janganlah kalian
menyelisihinya! Jika dia bertakbir,
hendaknya kalian bertakbir. Jika ia rukuk,
hendaknya kalian rukuk. Jika ia
mengucapkan, "Sami'allahu Liman
Hamidahu," (Allah mendengar orang yang
memuji-Nya), ucapkanlah oleh kalian,
"Rabbana Walakal Hamdu," (Ya Tuhan
kami, segala pujian hanya milik-Mu). Jika
ia sujud, sujudlah kalian semua. Jika ia
shalat sambil duduk, hendaknya kalian
semua shalat sambil duduk".

، فال ختتلفوا عليه،إنما جعل اإلمام يلؤتم به

: وإذا قال، وإذا ركع فاركعوا،فإذا كرب فكربوا
، ربنا ولك احلمد: فقولوا،سمع اهلل ملن َحده

 وإذا صىل جالسا فصلوا،وإذا سجد فاسجدوا
جلوسا أمجعون

**

1887. Hadis:

: احلديث.1887

ا
َ
 «إنما ُج ِعل: مرفوًع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
، فإذا كرب فكربوا. فال ختتلفوا عليه.اإلمام ِيل ُؤت َّم به
، سمع اهلل ملن محده: وإذا قال.وإذا ركع فاركعوا

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Sesungguhnya imam itu diangkat agar diikuti. Karena
itu, janganlah kalian menyelisihinya! Jika dia bertakbir,
hendaknya kalian bertakbir. Jika ia rukuk, hendaknya
kalian rukuk. Jika ia mengucapkan, "Sami'allahu Liman  وإذا. وإذا سجد فاسجدوا. ربنا ولك احلمد:فقولوا
Hamidahu," (Allah mendengar orang yang memuji.»صىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون
Nya), ucapkanlah oleh kalian, "Rabbana Walakal
Hamdu," (Ya Tuhan kami, segala pujian hanya milikMu). Jika ia sujud, sujudlah kalian semua. Jika ia shalat
sambil duduk, hendaknya kalian semua shalat sambil
duduk".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

hadis ini mengandung penjelasan sifat makmum yang
meniru imam dan mengikutinya secara beruntun
(teratur). Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenjelaskan kepada para makmum tentang hikmah
dijadikannya imam, yaitu agar ia ditiru dan diikuti.
Karena itu, makmum tidak boleh menyalahinya dengan
salah satu amalan (gerakan) shalat. Hendaknya ia
memperhatikan setiap gerakannya (perpindahannya)
secara teratur. Jika imam mengucapkan takbiratul
ihram, ucapkanlah oleh kalian takbir seperti itu. Jika ia
rukuk, hendaknya kalian rukuk setelahnya. Jika dia
mengingatkan kalian bahwa Allah mengabulkan setiap
orang yang memuji-Nya dengan ucapan, "Sami'allahu
Liman Hamidahu,", hendaknya kalian memuji-Nya
dengan ucapan kalian, "Rabbana wa Lakal Hamdu."
Jika ia sujud, ikutilah dia dan bersujudlah. Apabila
imam shalat sambil duduk karena tidak mampu berdiri
- sebagai implementasi mengikuti imam secara
berturut-turut - hendaknya kalian shalat sambil duduk,
meskipun kalian mampu berdiri.
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أرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم املأمومني إىل

احلكمة من جعل اإلمام ويه أن يقتدي به املصلون

 وال خيتلفون عليه بعمل من أعمال،يف صالتهم
َ
، وإنما تراىع تنَقالته بنظام فإذا كرب لإلحرام،الصالة

 وإذا، وإذا َركع فاركعوا بعده،فكربوا أنتم كذلك

 "سمع اهلل ملن:ذكركم أن اهلل جميب ملن محده بقوهل

،" "ربنا لك احلمد:محده" فامحدوه تعاىل بقولكم
 "ربنا ولك:وكذلك ما ورد من صيغ أخرى مثل

،"احلمد" "امهلل ربنا ولك احلمد" "امهلل ربنا لك احلمد
ا
 وإذا صىل جالسا لعجزه،وإذا سجد فتابعوه واسجدوا
ا
ا
 ولو، صلوا جلوسا-فتحقيقا للمتابعة- عن القيام
.كنتم قادرين ىلع القيام

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• "إنما"  :للحرص وهو إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداه.
• "يلؤتم به"  :يلقتدى به.

• "فال ختتلفوا عليه"  :يف َشء من األحوال.

• سمع اهلل ملن محده"  :أجاب اهلل ادلًعء ملن محده.

• "ربنا ولك احلمد"  :ربنا استجب ولك احلمد  ،وبهذا اشتملت هذه اجلملة ىلع معىن ادلًعء ومعىن اخلرب.
• "أمجعون"  :تأكيد لضمري اجلمع

فوائد احلديث:
 .1تأكيد متابعة اإلمام ،وأنها مقدمة ىلع غريها من أعمال الصالة ،فقد أسقط القيام عن املأمومني القادرين عليه ،مع أنه أحد أراكن الصالة ،لك

ذلك ألجل كمال االقتداء.
 .2ومنه يؤخذ َحتَ ُ
تم طاعة القادة ووالة األمر ومراًعة انلظام ،وعدم املخالفة واالنشقاق عليهم؛ ألن اإلمامة العظىم مقيسة ىلع اإلمامة الصغرى.

 .3حتريم خمالفته وبطالن الصالة بها.

 .4أن األفضل يف املتابعة ،أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام مبارشة .قال الفقهاء :وتكره املساواة واملوافقة يف هذه األعمال.
ا
جلوسا ولو َكنوا قادرين ىلع القيام ،حتقيقا للمتابعة
 .5أن اإلمام الراتب إذا صىل جالسا من أول صالته -لعجزه عن القيام -صىل خلفه املأمومون

واالقتداء.

 .6أن املأموم يقول " :ربنا لك احلمد " حينما يقول اإلمام " :سمع اهلل ملن محده " .وقال ابن عبد الرب :ال أعلم خالفا يف أن املنفرد يقول-" :سمع اهلل
اإلمام فيسمع وحيمد ،مجع بينهما فقد ثبت يف ابلخاري أن انليب صىل اهلل عليه وسلم َكن
ملن محده " " .ربنا ولك احلمد " وقال ابن حجر :وأما ِ
جيمع بينهما.

 .7أن من احلكمة يف جعل اإلمام يف الصالة ،االقتداء واملتابعة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6029( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sesungguhnya bila terjadi sesuatu (yang
baru) dalam salat pasti aku beritahukan
kepada kalian, tetapi aku hanyalah
manusia biasa seperti kalian, terkadang
lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku
lupa maka ingatkanlah aku, dan apabila
salah seorang dari kalian merasa ragu
dalam salatnya, maka hendaklah ia
berusaha mencari yang benar lalu
menyempurnakannya, kemudian
mengucap salam lalu sujud dua kali.

،إنه لو حدث يف الصالة َشء نلبأتكم به

، أنىس كما تنسون،ولكن إنما أنا برش مثلكم
 وإذا شك أحدكم يف،فإذا نسيت فذكروين

، ثم ليسلم، فليتحر الصواب فليتم عليه،صالته
ثم يسجد سجدتني

**

1888. Hadis:

: احلديث.1888

 صىل: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود

Dari Abdullah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat (bersama kami), Ibrahim (perawi) berkata, Saya tidak tahu (apakah
salatnya) lebih atau kurang-, maka ketika selesai salam
dikatakanlah kepada beliau, “Wahai Rasulullah,
apakah telah terjadi sesuatu (yang baru) dalam salat
tadi?", Beliau menjawab, "Apa itu?" Mereka menjawab,
"Engkau tadi salat begini dan begitu.” Maka beliau
melipat kakinya dan menghadap kiblat lalu sujud dua
kali kemudian bersalam. Ketika beliau menghadapkan
wajahnya
kepada
kami
beliau
bersabda,
“Sesungguhnya bila terjadi sesuatu (yang baru) dalam
salat pasti aku beritahukan kepada kalian, tetapi aku
hanyalah manusia biasa seperti kalian, terkadang lupa
sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa maka
ingatkanlah aku, dan apabila salah seorang dari kalian
merasa ragu dalam salatnya, maka hendaklah ia
berusaha
mencari
yang
benar
lalu
menyempurnakannya, kemudian mengucap salam lalu
sujud dua kali".

 ال أدري:قال إبراهيم- -صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ َ
أح َدث
، يا رسول اهلل: فلما سلم قيل هل-زاد أو نقص

َ
صليت كذا
: قالوا،» «وما ذاك:يف الصالة َشء؟ قال
َجد
َ وس
َ ، واستقبل القبلة، َفثَ َّىن رجليْه،وكذا
ِ ِ
 «إنه: قال، فلما أقبل علينا بوجهه، ثم سلم،سجدتني
َ
ُ َُشء نلَ َّبأَت
ٌ
 ولكن إنما،كم به
لو َح َدث يف الصالة
ُ نسي
ْ َ َْ
َ
ٌ ََ
ت
ِ  فإذا، أنىس كما تنسون،أنا برش مثلكم
َْ
ِّ َ
َّ َ
 فليَتَ َح َّر، وإذا شك أحدكم يف صالته،فذك ُروِن
َ الص َو
َّ
.» ثم يسجد سجدتني، ثم ليسلم،اب فليُ ِت َّم عليه

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis yang mulia ini menerangkan bahwa Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat bersama para
sahabat, dalam salat tersebut beliau menambah
rakaatnya atau menguranginya. Lalu para sahabat
bertanya kepada beliau, "Apakah telah terjadi suatu
perubahan dalam salat?" Beliau memberitahukan
kepada mereka bahwa apabila terjadi suatu perubahan
dalam
salat
maka
pasti
beliau
akan
memberitahukannya. Lalu beliau menyebutkan bahwa
beliau hanyalah manusia biasa seperti kita yang
terkadang lupa dengan melebihkan atau mengurangi
rakaat salat. Selanjutnya beliau menyebutkan hukum
bagi orang yang melebihkan atau mengurangi rakaat
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صىل اهلل عليه- يبني احلديث الرشيف أن انليب

 فسأهل، صىل بهم صالة زاد فيها أو نقص-وسلم
الصحابة هل حدث يف الصالة تغيري؟ فأخربهم بأنه
 ثم ذكر أنه برش مثلنا،لو حدث فيها َشء ألخربهم

 ثم ذكر احلكم،ينىس لزيادته يف الصالة أو نقصانه
ا
فيمن زاد أو نقص يف الصالة ناسيا ثم ذكر أن يتحقق
من عدد الركعات ثم يتم إن َكن فيها نقص أو يسجد

.سجدتني للسهو ثم يسلم منهما

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
salatnya karena lupa, beliau menyebutkan agar
hendaknya ia memeriksa dan meyakinkan bilangan
rakaatnya lalu menyempurnakannya jika kurang dalam
salat tersebut, atau sujud sahwi dua kali lalu bersalam
setelahnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن مسعود-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ َ
و"ح َدث" بفتح ادلال ،ومعناه :السؤال عن حدوث َشء من الويح ،يوجب تغيري حكم الصالة
• أحدث يف الصالة َشء؟  :اهلمزة فيه لالستفهام،
بالزيادة ىلع ما َكنت معهودة.
• وما ذاك  :سؤال من لم يشعر بما وقع منه ،وال يقني عنده ،وال غلبة ظن ،وهو خالف ما عندهم.
• نلبأتكم  :ألخربتكم به.
• أنا برش  :تطرأ َّ
يلع ،وتلحقين احلالة البرشية.

• أنىس  :النسيان يف اللغة :خالف اذلكر واحلفظ ،ويف االصطالح :النسيان وغفلة القلب عن اليشء ،فهو جهل طارىء يزول به العلم عن
اليشء ،مع ذكره لغريه ،يلخرج انلوم وحنوه.
َّ
• إذا شك أحدكم  :الشك يف اللغة :خالف ايلقني ،ويف االصطالح :الشك ما يستوي فيه طرفا العلم واجلهل ،وهو الوقوف بني الشيئني؛ حبيث
ال يميل إىل أحدهما ،فإذا قوي أحدهما ،وترجح ىلع اآلخر ،فهو الظن.
َّ
فليتحر الصواب  :اتلحري :القصد واالجتهاد يف الطلب ،والعزم ىلع ختصيص اليشء بالفعل والقول.
•
َْ
َْ
ا
ُ
ُ
ّ
ّ
• فلي ِتم عليه  :أي :فلي ِتم بانيا ىلع ما سبق من صالته.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن سجود السهو للزيادة ا
سهوا يف الصالة ،وأنها ال تعاد ،بل يسجد سجود السهو ،وجيرب بهما خلل صالته.
َّ
 .2أن سجديت السهو يُؤىت بهما من جلوس ،فال يرشع أن يقوم حينما يريد أن يسجدهما.
َ
َّ
َّ
َّ
 .3أن املتابعة خطأ ال تبطل الصالة ،ولكن إذا علم خبطأ إمامه فال يتابعه إال يف التشهد األول ،فإنه يقوم معه إذا لم يعلم اإلمام باخلطأ إال بعد
استتم ا
َّ
قائما.
أن
َّ
 .4أن سجديت السهوَ ،كلسجود ضمن الصالة يف األحاكم.
َّ
أن االنرصاف عن القبلة ا
سهوا ،أو خطأ -ال يبطل الصالة.
.5
ِ
َّ
 .6أن الالكم مع ظن إتمام الصالة ال يبطلها ،ولو طال.
َّ
 .7أن حمل سجود السهو يكون بعد السالم يف مثل هذه الصورة.
َّ
ُ
نسيت فذكروِن" ،ديلل ىلع أنه جيب ىلع املأمومني أن ينبهوا اإلمام إذا سها يف الصالة.
 .8قوهل" :فإذا
 .9دل قوهل( :إذا شك أحدكم يف صالته) وكذا غريه من األحاديث املتقدمة ىلع أن سجود السهو مرشوع يف صالة انلافلة ،كما هو مرشوع يف
صالة الفريضة؛ ألن اجلربان وإراغم الشيطان حيتاج إيله يف صالة انلفل ،كما حيتاج إيله يف صالة الفرض.
 .10أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -برش يعرتيه ما يعرتي البرش من النسيان وغريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ,حقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
اجلوزي .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة
األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)11232( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhuia berkata: Ketika Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- memerintahkan agar
memukul lonceng besar guna
mengumpulkan manusia untuk salat, suatu
malam dalam tidurku aku bermimpi
melihat ada orang sedang berkeliling
menenteng sebuah lonceng. Aku pun
bertanya kepadanya, “Hai hamba Allah,
apakah kamu hendak menjual lonceng
itu?” Orang tersebut malah bertanya,
"Untuk apa?” Aku menjawabnya, "Agar
kami bisa menggunakannya sebagai alat
memanggil (kaum muslimin) untuk
menunaikan salat." Orang itu berkata lagi,
"Maukah engkau kuajari cara yang lebih
baik darinya?". Aku menjawab, "Iya!" Lalu
dia berkata, "Engkau ucapkan; Allāhu
Akbar Allāhu Akbar, Allāhu Akbar Allāhu
Akbar, Asyhadu allā ilāha illallāh, Asyhadu
allā ilāha illallāh, Asyhadu anna
Muḥammadar-Rasūlullāh, Asyhadu anna
Muḥammadar-Rasūlullāh, Hayya 'alaṣṣalāh, Hayya 'alaṣ-ṣalāh, Hayya 'alal-falāḥ,
Hayya 'alal-falāḥ, Allāhu Akbar Allāhu
Akbar, Lā ilāha illallāh.” (Dalam riwayat
lain disebutkan: Jika itu salat subuh,
ucapkanlah olehmu: “Aṣ-ṣalātu khairun
minan-naum, Aṣ-ṣalātu khairun minannaum, Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Lā ilāha
illallāh”). Lalu ia mundur ke belakang
dengan jarak yang tidak jauh dariku,
kemudian berkata, "Dan ketika
mengumandangkan iqamat salat,
ucapkanlah: Allāhu Akbar Allāhu Akbar,
Asyhadu allā ilāha illallāh, Asyhadu anna
Muḥammadar-Rasūlullāh, Hayya 'alaṣṣalāh, Hayya 'alal-falāḥ, Qad Qāmatiṣ-ṣalāh,
Qad Qāmatiṣ-ṣalāh, Allāhu Akbar Allāhu
Akbar, Lā ilāha illallāh.” Ketika esoknya,
aku menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- lalu menceritakan perihal
mimpi itu kepadanya, kemudian beliau
bersabda, "Itu mimpi yang hak insya Allah.
Berdirilah di samping Bilal dan ajarilah dia
cara mengucapkan kalimat itu agar ia
mengumandangkan azan seperti itu karena
dia memiliki suara yang lebih lantang
darimu.” Lalu aku pun berdiri bersama
Bilal, lalu mengajarkan kalimat-kalimat
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 فقم مع بالل فألق،إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل
 فإنه أندى صوتا، فليؤذن به،عليه ما رأيت
منك

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
azan yang saya mimpikan, sedangkan ia
mengumandangkan azan dengannya. Umar
bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- yang lagi
berada di rumahnya mendengar azan itu,
maka Umar pun keluar tergesa-gesa
dengan menyeret pakaiannya, kemudian
berkata, “Demi Dzat yang mengutus engkau
dengan kebenaran wahai Rasulullah,
sesungguhnya aku telah bermimpi
sebagaimana yang telah dia mimpikan."
Maka Rasulullah bersabda, “Hanya bagi
Allahlah segala pujian.” (Sunan Abu Daud).
**

1889. Hadis:

Dari Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata:
Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemerintahkan agar memukul lonceng besar guna
mengumpulkan manusia untuk salat, suatu malam
dalam tidurku aku bermimpi melihat ada orang sedang
berkeliling menenteng sebuah lonceng. Aku pun
bertanya kepadanya, “Hai hamba Allah, apakah kamu
hendak menjual lonceng itu?” Orang tersebut malah
bertanya, "Untuk apa?” Aku menjawabnya, "Agar kami
bisa menggunakannya sebagai alat memanggil (kaum
muslimin) untuk menunaikan salat." Orang itu berkata
lagi, "Maukah engkau kuajari cara yang lebih baik
darinya?". Aku menjawab, "Iya!" Lalu dia berkata,
"Engkau ucapkan; Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Allāhu
Akbar Allāhu Akbar, Asyhadu allā ilāha illallāh,
Asyhadu allā ilāha illallāh, Asyhadu anna
Muḥammadar-Rasūlullāh,
Asyhadu
anna
Muḥammadar-Rasūlullāh, Hayya 'alaṣ-ṣalāh, Hayya
'alaṣ-ṣalāh, Hayya 'alal-falāḥ, Hayya 'alal-falāḥ, Allāhu
Akbar Allāhu Akbar, Lā ilāha illallāh.” (Dalam riwayat
lain disebutkan: Jika itu salat subuh, ucapkanlah
olehmu: “Aṣ-ṣalātu khairun minan-naum, Aṣ-ṣalātu
khairun minan-naum, Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Lā
ilāha illallāh”). Lalu ia mundur ke belakang dengan
jarak yang tidak jauh dariku, kemudian berkata, "Dan
ketika mengumandangkan iqamat salat, ucapkanlah:
Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Asyhadu allā ilāha illallāh,
Asyhadu anna Muḥammadar-Rasūlullāh, Hayya 'alaṣṣalāh, Hayya 'alal-falāḥ, Qad Qāmatiṣ-ṣalāh, Qad
Qāmatiṣ-ṣalāh, Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Lā ilāha
illallāh.” Ketika esoknya, aku menemui Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu menceritakan perihal
mimpi itu kepadanya, kemudian beliau bersabda, "Itu
mimpi yang hak insya Allah. Berdirilah di samping Bilal
dan ajarilah dia cara mengucapkan kalimat itu agar ia
mengumandangkan azan seperti itu karena dia
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: احلديث.1889

َ َ
 ل َّما أ َم َر: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن زيد
ُ ُْ
ُ َّ
وس يع َمل
ِ انلاق
ِ ب-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َّ
َ َ ْ ُيل
اس ِجل َ ْم ِع الصالة طاف يب وأنا نائم
ِ رضب بِ ِه لِلن
ِ
ُ يا عبد اهلل أَتَبيع: فقلت،رجل حيمل ناقوسا ا يف يده
ِ

 ندعو به إىل: وما تصنع به؟ فقلت:انلاقوس؟ قال
َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ
َ َ
ٌ ْ ىلع َما ُه َو َخ
ري ِم ْن ذلِك؟
 أفال أدلك: قال،الصالة
، اهلل أكرب، اهلل أكرب: تقول: فقال: قال، بىل:فقلت هل
 أشهد أن، أشهد أن ال هلإ إال اهلل، اهلل أكرب،اهلل أكرب

 أشهد أن، أشهد أن حممدا رسول اهلل،ال هلإ إال اهلل
َّ ،يح ىلع الصالة
َّ ،حممدا رسول اهلل
،يح ىلع الصالة
َّ ،يح ىلع الفالح
َّ
، اهلل أكرب، اهلل أكرب،يح ىلع الفالح
ْ
ْ  ُث َّم: قال،ال هلإ إال اهلل
َ ْ استَأ َخ َر َع ِّين َغ
: ثم قال،ري بعيد
َ َ َّ َ ْ َ َ َ
 أشهد، اهلل أكرب اهلل أكرب:الصالة
وتقول ِإذا أقمت
ا
َّ ، أشهد أن حممدا رسول اهلل،أن ال هلإ إال اهلل
يح ىلع
َ َّ
َ َ َْ
َّ ،الصالة
قامت
 قد،الصال ُة
ت
ِ
ِ  قد قام،يح ىلع الفالح

 فلما، ال هلإ إال اهلل، اهلل أكرب اهلل أكرب،الصالة
ُ
،-صىل اهلل عليه وسلم- أتيت رسول اهلل
،أصبحت
َّ َ َ ْ ٌّ َ َ ْ ُ َ َ َّ
ُ،اَّلل
ُ
 «إِنها لرؤيا حق إِن شاء: بما رأيت فقال،فأخربته
ْ ِّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
 فإنه، فليُ َؤذن بِ ِه،ت
فقم مع بِال ٍل فأل ِق علي ِه ما رأي
ُْ ُ ْ َ َ َ
َْ
ُ
 فجعلت أل ِقي ِه،فقمت مع بالل
»أن َدى صوتا منك
َ َ َ َ َ َ َ
ُ ِّ َ ُ ْ َ َ
ُ ك ُع َم ُر
،بن اخل َ َّطاب
ِ  فس ِمع ذل: قال، َويؤذن بِ ِه،علي ِه
َّ
َ َ
َ وهو يف بيته فخرج َجيُ ُّر ر َد
اذلي َب َعثك
ِ  َو: ويقول،اء ُه
ِ
َّ َ ُ َ َ ِّ
ُ
 فقال، لقد رأيت مثل ما رأى،اَّلل
ِ بِاحلَق يا رسول
َّ َ
.»لِلَف احل َ ْم ُد
ِ ِ « :-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
memiliki suara yang lebih lantang darimu.” Lalu aku
pun berdiri bersama Bilal, lalu mengajarkan kalimatkalimat azan yang saya mimpikan, sedangkan ia
mengumandangkan azan dengannya. Umar bin
Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- yang lagi berada di
rumahnya mendengar azan itu, maka Umar pun keluar
tergesa-gesa dengan menyeret pakaiannya, kemudian
berkata, “Demi Dzat yang mengutus engkau dengan
kebenaran wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah
bermimpi sebagaimana yang telah dia mimpikan."
Maka Rasulullah bersabda, “Hanya bagi Allahlah
segala pujian.” (Sunan Abu Daud).
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang kisah  وذلك أن،يبني هذا احلديث الرشيف قصة األذان
permulaan azan. Yaitu ketika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa ا
sallam- hendak menggunakan lonceng seperti  أراد أن يتخذ ناقوسا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
perbuatan kaum Nasrani dengan tujuan agar semua  ثم لم،َكنلصارى يلجتمع انلاس ىلع صوته للصالة
orang berkumpul untuk melakukan salat berjamaah
-  فرأى أحد الصحابة،يفعل ألنه من خصائصهم
lewat bunyi lonceng itu, namun beliau tidak melakukan
hal tersebut karena itu termasuk dari kekhususan  وهو عبد اهلل بن زيد يف نومه-رضوان اهلل عليهم
mereka (kaum Nasrani). Kemudian salah seorang  فأراد أن يشرتيه يلجمع به انلاس،أحدهم يبيع ناقوساا
sahabat -riḍwānullāhi 'alaihim- yaitu Abdullah bin Zaid
bermimpi dalam tidurnya bahwa salah seorang dari  أال أدلك ىلع خري من ذلك؟: فقال هل الرجل،للصالة
mereka sedang menjual sebuah lonceng, lalu dia صىل اهلل-  فذهب إىل انليب،وقام بتعليمه مجل األذان
ا
hendak membeli lonceng tersebut agar dijadikan alat
اهلل
صىل
فأخربه
،املنام
هل
وذكر
 صباحا-عليه وسلم
mengumpulkan orang-orang untuk salat. Maka lelaki itu
berkata, "Maukah engkau kuajari cara yang lebih baik  أنها رؤيا صادقة وأمره أن يقرأ األذان-عليه وسلم
darinya?". Kemudian dia pun mengajarinya kalimat-  فلما،ىلع بالل حىت يؤذن بها؛ ألنه أمجل منه صوتاا
kalimat azan, lalu pada pagi harinya sahabat tersebut
pergi menghadap Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-  أىت وأخرب-ريض اهلل عنه- سمعه عمر بن اخلطاب
ا
dan menyampaikan kepadanya tentang mimpinya
. أنه رأى ذلك أيضا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
tersebut. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemberitahukannya bahwa itu adalah mimpi yang
benar dan memerintahkannya agar mengajarkannya
kepada Bilal sehingga ia bisa mengumandangkan azan
dengan kalimat-kalimat tersebut; karena dia memiliki
suara yang lebih indah darinya. Ketika Umar bin
Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- mendengar azan tersebut,
dia datang dan memberitahukan kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa dirinya juga
bermimpi dengan mimpi tersebut.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود أمحد ادلاريم:راوي احلديث
-  ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه األنصاري اخلزريج:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

ا
َ
• طاف يب  :أيَّ :
ألم يب وق ُرب حويل حالة كوِن نائما.

ّ
ا
ّ
• إنها لرؤيا حق  :أي :صادقة ثابتة مطابقة للويح؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال ينطق عن اهلوى ،أو موافِقة لالجتهاد.
• لرؤيا  :ما رأيته يف منامك.
يح  :بمعىن َّ
• ّ
هلم وأقبل.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية األذان ،إلظهار شعائر اإلسالم وإعالم انلاس بدخول وقت الصالة ،ودًعئهم إىل املساجد ألداء فريضة اهلل تعاىل.
 .2أن األفضل يف األذان الرتبيع يف أوهل ،وهو اتلكبري أربع مرات ،وىلع هذا أكرث أهل العلم.
ُ
 .3أن اإلقامة تفرد ألفاظها ،فال تكرر ،ما عدا اتلكبري و(قد قامت الصالة) فإنها تكرر مرتني ،وإنما لم تكرر اإلقامة ألنها للحاَضين يف
األصل ،فال حتتاج إىل تكرار َكألذان.

 .4استحباب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر بعد :يح ىلع الفالح :الصالة خري من انلوم ،مرتني؛ ألن صالة الفجر يف وقت ينام فيه ًعمة انلاس،
ويقومون إىل الصالة من نوم ،فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريها من الصلوات.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،
حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية  .1985 – 1405-توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10615( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Seandainya ia bukan anak tiriku dalam
asuhanku, ia pun tetap tidak akan halal
bagiku karena ia adalah putri saudaraku
sesusuan. Aku dan Abu Salamah pernah
disusui oleh Tsuwaibah. Karena itu,
janganlah kalian menawarkan putri-putri
dan saudari-saudari kalian kepadaku".

 ما حلت يل؛،إنها لو لم تكن ربيبيت يف حجري

 أرضعتين وأبا سلمة،إنها البنة أيخ من الرضاعة
ُ
ثويبة؛ فال تعرضن يلع بناتكن وال أخواتكن
**

1890. Hadis:

: احلديث.1890

-ريض اهلل عنهما- عن أم حبيبة بنت أيب سفيان

Dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan -raḍiyallāhu
'anha- bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah,
nikahilah saudariku, putri Abu Sufyan." Beliau
bertanya, "Apakah engkau menginginkan itu?" Aku
jawab, "Ya. Aku tidak mau membiarkanmu tanpa madu
(istri kedua) dan aku ingin saudarikulah yang ikut serta
bersamaku dalam kebaikan." Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya ia tidak
halal bagiku." Ummu Habibah berkata, "Kami
mendapatkan kabar bahwa engkau hendak menikahi
putri Abu Sufyan." Beliau bersabda, "Putri Abu
Sufyan?" Ummu Habibah berkata, "Aku jawab, "Ya."
Beliau bersabda, "Seandainya ia bukan anak tiriku
dalam asuhanku, ia pun tetap tidak akan halal bagiku
karena ia adalah putri saudaraku sesusuan. Aku dan
Abu Salamah pernah disusui oleh Tsuwaibah. Karena
itu, janganlah kalian menawarkan putri-putri dan
saudari-saudari kalian kepadaku." Urwah berkata,
"Tsuwaibah adalah mantan budak sahaya Abu Lahab
yang telah dimerdekakannya. Selanjutnya ia menyusui
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Tatkala
Abu Lahab meninggal dunia, salah seorang
keluarganya bermimpi melihatnya dalam kondisi yang
buruk. Lantas ia bertanya kepadanya, "Apa yang telah
engkau dapatkan?" Abu Lahab menjawab, "Aku tidak
mendapatkan kebaikan setelah meninggalkan kalian.
Hanya saja aku diberi minum di sini karena tindakanku
memerdekakan Tsuwaibah".

 انكح أخيت ابنة أيب، قلت يا رسول اهلل:قالت

 نعم؛ لست لك: أو حتبني ذلك؟ فقلت: قال.سفيان
ْ ُ
َ ،خليَة
ُّ وأح
 فقال.ب من شاركين يف خري أخيت
ٍ ِ بم
 إن ذلك ال حيل:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ َّ َ ُ
حندث أنك تريد أن تنكح بنت أيب
 إنا: قالت.يل

: قال، نعم: قلت: بنت أم سلمة؟! قالت: قال.سلمة
ْ
 ما حلت يل؛ إنها،إنها لو لم تكن ربيبيت يف َحج ِري
ُ
 أرضعتين وأبا سلمة ثويبة؛،البنة أيخ من الرضاعة
 قال عروة.فال تعرضن يلع بناتكن وال أخواتكن
-  فأرضعت انليب، موالة أليب هلب أعتقها:وثويبة

 فلما مات أبو هلب رآه بعض،-صىل اهلل عليه وسلم
 لم: ماذا لقيت؟ قال أبو هلب: فقال هل،أهله برش حيبة
 غري أين سقيت يف هذه بعتاقيت،ألق بعدكم خريا

.»ثويبة

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Ummu Habibah binti Abu Sufyan adalah salah satu
Ummahatul Mukminin -raḍiyallāhu 'anhu-nna. Ia
beruntung dan bahagia bisa menikah dengan
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- - itu sudah
menjadi haknya - lantas ia meminta kepada Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar menikahi
saudarinya. Tentu saja Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- kaget. Bagaimana bisa Ummu
Habibah mempersilahkan beliau untuk menikahi
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أم حبيبة بنت أيب سفيان يه إحدى أمهات املؤمنات
رىض اهلل عنهن واكنت حظية وسعيدة بزواجها من

-وحق هلا ذلك- رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

فاتلمست من انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يزتوج

 كيف سمحت، فعجب صىل اهلل عليه وسلم.أختها

 ملا عند النساء من الغرية الشديدة،أن ينكح َضة هلا

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
seseorang yang akan menjadi madunya, mengingat hal  أو حتبني ذلك؟:-مستفهما متعجبا-  وذلا قال،يف ذلك
ini menimbulkan kecemburuan yang berat pada wanita.
Karena itu, beliau bersabda - demi mencari keterangan  ثم رشحت هل السبب اذلي. نعم أحب ذلك:فقالت
dan karena heran -, " Apakah engkau suka hal itu?"  وهو أنه،من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها
Ummu Habibah menjawab, "Ya. Aku suka itu."
 ولن تنفرد به،البد هلا من مشارك فيه من النساء
Selanjutnya Ummu Habibah menjelaskan sebab
kenapa dirinya senang jika beliau menikahi saudarinya.  فليكن املشارك هلا يف هذا اخلري العظيم هو،وحدها
Ia menginginkan ada wanita lain yang ikut serta ، وكأنها غري ًعملة بتحريم اجلمع بني األختني.أختها
bersama beliau dan ia tidak sanggup sendirian
bersamanya. Karena itu, hendaknya orang yang ikut وذلا فإنه أخربها صىل اهلل عليه وسلم أن أختها ال
serta bersamanya dalam kebaikan yang besar ini  فأخربته أنها حدثت أنه سيزتوج بنت أيب.حتل هل
ا
adalah saudarinya. Tampaknya Ummu Habibah tidak
 تريدين بنت أم سلمة؟:  فاستفهم منها متثبتا.سلمة
mengetahui diharamkannya menggabungkan antara
dua saudari (dalam pernikahan). Untuk itu, Nabi  إن بنت-: مبينا كذب هذه الشائعة:  فقال. نعم:قالت
Muhammad
-ṣallallāhu
'alaihi
wa
sallam-  أنها ربيبيت اليت: أحدهما.أم سلمة ال حتل يل لسببني
memberitahukan kepadanya bahwa saudarinya itu
tidak halal baginya. Ummu Habibah bercerita kepada . فيه بنت زوجيت،قمت ىلع مصاحلها يف حجري
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa dirinya ، فقد أرضعتين، أنها بنت أيخ من الرضاعة:واثلاين
mendapatkan kabar bahwa beliau akan menikahi Binti
Abi Salamah. Beliau mempertanyakan hal itu  فأنا-ويه موالة أليب هلب-  ثويبة،وأباها أبا اسلمة
ْ
kepadanya untuk penegasan, "Maksudmu Binti Ummi ، فال تعرض َن يلع بناتِكن وأخواتكن،عمها أيضا
Salamah?" Ummu Habibah menjawab, "Ya." Beliau
.فأنا أدرى وأوىل منكن بتدبري شأين يف مثل هذا
bersabda
untuk
menjelaskan kebohongan
rumor/gosip tersebut-, "Sesungguhnya Binti Ummi
Salamah tidak halal bagiku karena dua sebab:
Pertama: Dia adalah anak tiriku yang aku urus dalam
pengayomanku. Dia itu putri istriku. Kedua:
Sesungguhnya Binti Ummi Salamah adalah putri
saudaraku sesusuan. Aku dan Abu Salamah pernah
disusui oleh Tsuwaibah - hamba sahaya Abu Lahab -,
karena itu, aku juga masih pamannya. Karena itu,
janganlah kalian menawarkan putri-putri dan saudarisaudari kalian kepadaku, karena aku lebih tahu dan
lebih utama dari kalian untuk mengatur urusanku dalam
hal seperti ini.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  أم حبيبة بنت أيب سفيان:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

 تزوج: "• "إنكح

 عزة كما يف رواية مسلم والنسايئ: "• "أخيت

 صخر بن حرب صحايب شهري أسلم ًعم الفتح: "• "أيب سفيان

. استفهام تعجب من كونها تطلب أن يزتوج غريها مع ما طبع عليه النساء من الغرية: "• "أو حتبني ذلك
. لست بمنفردة بك وال خايلة من َضة: "• لست لك بمخلية

". " وأحب من رشكين فيك أخيت: ويف رواية،  صحبتك املتضمنة لسعادة ادلارين: "• "يف خري
. ألن فيه اجلمع بني األختني: "• ال حيل يل
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• بنت أيب سلمة"  :درة -بضم املهملة وتشديد الراء.

• بنت أم سلمة"  :استفهام إنكار أي أأنكح بنت أيب سلمة من أم سلمة  ،ويه حرام يلع من وجهني؟
• ربيبيت"  :بنت زوجيت.
• "يف حجري"  :بفتح احلاء وكرسها والفتح أفصح -وهذا الوصف خرج خمرج الغالب.
• "ثويبة"  :قال ابن منده :اختلف يف اسالمها.

• فال تعرضن"  :ال تقدمن يل
• ب َ ِّ
رش ِحيْبة  :حيبة بكرس احلاء املهملة وسكون ايلاء اتلحتانية بعدها باء موحدة ،واملعىن :سوء حال.
ِ

فوائد احلديث:
 .1حتريم نكاح أخت الزوجة ،وأنه ال يصح.
 .2حتريم نكاح الربيبة ،وىه بنت زوجته اليت دخل بها ،وهذه ابلنت أتت به من زوج آخر قبله ،و املراد بادلخول -هنا -الوطء ،فال يكيف جمرد
اخللوة.

 .3حتريم بنت األخ من الرضاعة ،ألنه حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب.

 .4أنه ينبيغ للمفيت -إذا سئل عن مسألة خيتلف حكمها باختالف أوجهها -أن يستفصل عن ذلك.

 .5أنه ينبيغ توجيه السائل ببيان ما ينبيغ هل أن يعرض عنه وما يقبل عليه ،السيما إذا َكن ممن جتب تربيته وتعليمهَ ،كلودل والزوجة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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 إنها من الطوافني عليكم،إنها ليست بنجس

Sesungguhnya kucing tidak najis, ia
termasuk binatang jantan dan betina yang
suka mengelilingi kalian.

والطوافات

**

1891. Hadis:

: احلديث.1891

واكنت حتت ابن أيب- عن كبشة بنت كعب بن مالك
ْ ََ َ
ت هل َو ُض ا
 فجاءت،وءا
 أن أبا قتادة دخل فسكب:-قتادة

Dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik - ia menjadi istri Ibnu
Abi Qatadah - bahwa Abu Qatadah masuk lalu
Kabsyah menuangkan air wudhu kepadanya. Tiba-tiba
datanglah seekor kucing dan minum air wudhu itu.
Lantas Qatadah memiringkan wadah itu hingga kucing
tersebut minum." Kabsyah berkata, "Qatadah
melihatku sedang memandangnya, ia berkata,
"Apakah engkau heran, wahai putri saudaraku?"
Kabsyah menjawab, "Ya." abu Qatadah berkata,
"Sesungguhnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "Sesungguhnya kucing tidak najis, ia
termasuk binatang jantan dan betina yang suka
mengelilingi kalian".

، فأصىغ هلا اإلناء حىت رشبت،هرة فرشبت منه

 أتعجبني يا ابنة: فقال، فرآين أنظر إيله:قالت كبشة
 إن رسول اهلل صىل اهلل عليه: فقال، نعم:أيخ؟ فقلت

 إنها من الطوافني، «إنها ليست بنجس:وسلم قال

.»عليكم والطوافات

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadis ini disebutkan bahwa Abu Qatadah -  فدخلت هرة،يف احلديث أن أبا قتادة بدأ وضوءه
memulai wudhu'nya. Tiba-tiba masuklah kucing - yang
memang biasa keluar masuk rumah-rumah dan – واهلرة تدخل ابليوت وختالط انلاس وترتدد عليهم
bercampur-baur dengan manusia serta hilir-mudik ke  فتعجبت،فأصىغ هلا اإلناء لترشب من ماء الوضوء
sekitar mereka - Lantas ia memiringkan wadah agar
 وهو ماء معد للوضوء وال-كبشة ابنة أخيه من فعله
kucing itu bisa minum dari air wudhu tersebut. Tentu
ا
ا
saja hal ini membuat Kabsyah, keponakannya heran  فأخربها باحلديث-،بد من أن يكون طاهرا مطهرا
dengan tindakannya. - Padahal air itu disediakan untuk أن اهلرة ليست جنسة و ال تؤثر يف املاء ألنها من
wudhu dan air tersebut harus suci dan mensucikan ا
.
املخالطني للناس دائما
Lantas Abu Qatadah memberitahukan hadis
kepadanya bahwa kucing itu tidak najis dan tidak
berpengaruh terhadap air karena ia termasuk hewan
yang akrab dengan manusia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريم:راوي احلديث
..-ريض اهلل عنه- أبو قتادة احلارث بن ربيع:اتلخريج
 بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. يه األنىث من القطط: . • هرة
َ َ• ليست بن
. ليست جنسة اذلات: أي، وهو ضد الطاهر: . ج ٍس
ِ
َ
َّ
. وهو من يطوف ىلع أهله ويدور حوهلم برفق وعناية، شبهها خبدم ابليت،اف
ٍ  مجع طو: . • الطوافني

:فوائد احلديث
 وطهارة فضلتها ـ، فيه ديلل ىلع طهارة فم اهلرة.1
. فيه ديلل ىلع طهارة مجيع أعضائها وبدنها.2
ا
ا
. فكرثة طوافها وعموم ابللوى بها جعل ما تالمسه طاهرا وإن َكن رطبا، وهذا احلديث فرد من أفراد القاعدة العظيمة املشقة جتلب اتليسري.3
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 .4الصحيح من أقوال أهل العلم إحلاق احلمار وابلغل باهلرة يف طهارة سؤرهما وعرقهما.

 .5يفيد احلديث مرشوعية اجتناب األشياء انلجسة ،وإذا دعت احلاجة أو الرضورة إىل مالمستها ،فيجب اتلزنه منها؛ وذلك َكالستنجاء بايلد
اليرسى ،وإزالة األجناس واألقذار بها.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلفعبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ
صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا -
بريوت سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد،
وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
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ُ ُْ
ً
ً
ُ ُ ََ
 وإن،إين كنت أم ْرتك ْم أن َت ِرقوا فالنا وفالنا
ُ ُُ ْ َ
ُ ِّ َ ُ
 فإن وجدتموهما،انلَّار ال يعذب بها إال اهلل
ُ ُُْ
فاقتلوهما

Sesungguhnya aku tadi memerintahkan
kalian untuk membakar si fulan dan si
fulan. Akan tetapi, api itu tidak digunakan
untuk menyiksa kecuali oleh Allah. Karena
itu, jika kalian menemukan kedua orang
itu, maka bunuhlah keduanya!
**

1892. Hadis:

: احلديث.1892

ََ
 َب َعثنا رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُْ َ
َْ
وجدتم
 «إن: فقال،ث
ٍ  يف بع-صىل اهلل عليه وسلمَ
ُ
ُ
ْ ُ
ُ ُ ْ
ُ
فالنا وفالنا» لرجلني من ق َريش َس َّماهما «فأح ِرقوه َما
َّ
 حني-صىل اهلل عليه وسلم- بانلار» ثم قال رسول اهلل
َ
ُ ُْ
ا
ُ ُ «إين كنت أ َم ْرت:أردنا اخلروج
ك ْم أن حت ِرقوا فالنا
ِّ ُ
َّ  وإن،وفالناا
 فإن،انلار ال ي َعذ ُب بها إال اهلل
ْ
ُ ُفاقتُل
ُ وج ْد ُت ُم
َ
.»وهما
وهما

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengutus
kami dalam satu utusan, lalu beliau bersabda, "Jika
kalian menemukan si fulan dan si fulan -yaitu dua orang
Quraisy, beliau menyebut nama keduanya-, maka
bakarlah mereka dengan api." Selanjutnya Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda saat kami hendak
keluar, "Sesungguhnya aku tadi memerintahkan kalian
untuk membakar si fulan dan si fulan. Akan tetapi, api
itu tidak digunakan untuk menyiksa kecuali oleh Allah.
Karena itu, jika kalian menemukan kedua orang itu,
maka bunuhlah keduanya"!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan dalam خيرب أبو هريرة _ ريض اهلل عنه _ يف هذا احلديث أن
hadis ini bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengutus mereka dalam suatu pasukan untuk انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ بعثهم يف جيش لقتال
memerangi musuh dan beliau memerintahkan mereka  وأمرهم إذا رأوا رجلني من قريش عينهما هلم،العدو
jika melihat dua orang lelaki Quraisy -yang beliau
 ثم قال صىل اهلل عليه وسلم هلم،أن حيرقوهما بانلار
sebutkan namanya- untuk membakar keduanya
dengan api. Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi  إين كنت:عندما جاءوا يلودعونه قبل سفرهم
wa sallam- bersabda kepada mereka ketika mereka  وإن انلار ال يعذب،أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا
datang untuk menyampaikan selamat tinggal sebelum
". فإن أخذتموهما فاقتلوهما،بها إال اهلل
kepergian mereka, "Sesungguhnya aku tadi
memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan si
fulan. Akan tetapi, api itu tidak digunakan untuk
menyiksa kecuali oleh Allah. Karena itu, jika kalian
menemukan kedua orang itu, maka bunuhlah
keduanya!"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه ابلخاري:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
 رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َْ
. أي يف جيش َمبْ ُعوث به: ث
ٍ • يف بع

:فوائد احلديث
. واالكتفاء بالقتل كأقىص درجات اتلأديب والعقوبة حىت لألعداء، انليه عن اإلحراق بانلار.1
. جواز احلكم باليشء اجتهادا ثم الرجوع عنه.2
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 .3استحباب ِذكر ادليلل عند تقرير احلكم لرفع االتلباس.

 .4فيه ديلل ىلع نسخ السنة بالسنة.

 .5جواز نسخ احلكم قبل العمل به ،أو قبل اتلمكن من العمل به.

 .6طول الزمان ال يرفع العقوبة عمن يستحقها.

 .7أن اتلعذيب بانلار من خصوصيات اهلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل،
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
  1428ـه صحيح ابلخاري ،تأيلق :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهديلل
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف:
الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .
حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه

الرقم املوحد)8889( :

85

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Janganlah kalian berduaan dengan wanita
(bukan mahram). Lalu berkatalah
seseorang dari kalangan Anshar, "Wahai
Rasulullah, bagaimana jika dia adalah
saudara suami (ipar)?" Beliau bersabda,
"Saudara suami adalah kematian".

 فقال رجل من.إياكم وادلخول ىلع النساء

 احلمو: أرأيت احلمو؟ قال، يا رسول اهلل:األنصار
املوت

**

1893. Hadis:

: احلديث.1893

ا
Dari Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',  «إياكم: مرفوًع-ريض اهلل عنه- عن عقبة بن ًعمر
َ
"Janganlah kalian berduaan dengan wanita (bukan
يا
:األنصار
من
رجل
فقال
.النساء
ىلع
وادلخول
mahram)." Lalu berkatalah seseorang dari kalangan
ُ
َ
: وملسلم.» احل َ ُمو املوت:أرأيت احلَ ُمو؟ قال
،رسول اهلل

Anshar, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika dia adalah
saudara suami (ipar)?" Beliau bersabda, "Saudara  سمعت الليث:عن أيب الطاهر عن ابن وهب قال
suami adalah kematian." Dalam riwayat Muslim dari
Abu Hurairah dari Ibnu Wahb dia berkata, "Aku ، أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: احلمو:يقول
mendengar Laiṡ berkata, "Al-hamwu adalah saudara
.ابن عم وحنوه
suami dan semisalnya dari kalangan kerabat suami,
seperti anak paman dan semisalnya.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memperingatkan kita حيذر انليب صىل اهلل عليه وسلم من ادلخول ىلع
agar tidak masuk ke tempat wanita asing (non mahram)
dan berkhalwat (berduaan) dengan mereka. Karena  فإنه ماخال رجل، واخللوة بهن،النساء األجنبيات
tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang ، إال َكن الشيطان ثاثلهما فإن انلفوس ضعيفة،بامرأة
wanita asing kecuali pihak ketiganya adalah setan.
 فنىه عن، فتقع املحرمات،وادلوافع إىل املعايص قوية
Sesungguhnya jiwa itu lemah sedangkan dorongan
maksiat itu kuat, lalu terjadilah perkara yang haram. : فقال رجل.اخللوة بهن ابتعادا عن الرش وأسبابه
Maka beliau melarang berkhalwat agar terhindar dari ، عن احلمو اذلي هو قريب الزوج،أخربنا يا رسول اهلل
keburukan
dan
sebab-sebab
penggelincirnya.
Seseorang (sahabat) bertanya: beritahukan kami  إىل دخول بيت قريبه الزوج وفيه،فربما احتاج
wahai Rasulullah tentang kerabat suami? Boleh jadi dia : فقال صىل اهلل عليه وسلم. أما هل من رخصة؟،زوجته
perlu untuk masuk ke rumah kerabat suami yang ada
 ألن انلاس قد جروا ىلع التساهل،احلمو املوت
isterinya, apakah ada keringanan dalam masalah ini?
Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata, ، فيخلو باملرأة األجنبية، وعدم استناكر ذلك،بدخوهل
'Al-Hamwu (kerabat suami) adalah kematian." Karena ،فربما وقعت الفاحشة وطالت ىلع غري علم وال ريبة
orang-orang sudah terbiasa membiarkannya masuk
dan tidak mengingkari perbuatan tersebut, sehingga  فليس هل، وادلمار األبدي،فيكون اهلالك ادليين
dia berkhalwat dengan wanita non mahram. Kemudian
. بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم،رخصة
boleh jadi dia akan terjerembab ke perbuatan zina lalu
berlangsung lama tanpa terdeteksi (ada yang
mengetahui) apalagi curiga. Itulah kebinasaan dalam
agama dan kehancuran abadi. Jadi tidak ada
dispensasi/keringanan baginya! Justru hati-hatilah
terhadap wanita kalian dari orang asing, jika kalian
memiliki rasa cemburu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
ريض اهلل عنه-  عقبة بن ًعمر:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• إياكم وادلخول ىلع النساء  :احذروا من أن تدخلوا ىلع النساء ،أو يدخل النساء عليكم  ،واملراد بالنساء :غري املحارم.
• أرأيت احلمو  :يعىن أخربنا عن حكم خلوة احلمو.

• احلمو  :بفتح احلاء وضم امليم ،هو :قريب الزوج ،من أخ ،وابن عم ،وحنوهما .قال انلووي :اتفق أهل اللغة ىلع أن األمحاء أقارب زوج املرأة،
كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه وحنوهم.

• احلمو املوت  :شبه (احلمو) باملوت ،ملا يرتتب ىلع دخوهل اذلي ال ينكر ،من اهلالك ادليين .قال يف فتح ابلاري :والعرب تصف اليشء املكروه
باملوت .وجه الشبه أنه موت ادلين إن وقعت املعصية ،وموت املختيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم  ،وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية
ىلع تطليقها.
ُ ْ
َ
• املوت  :موت ادلين إن وقعت املعصية ،وموت المختيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم ،وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية ىلع
تطليقها.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن ادلخول ىلع األجنبيات واخللوة بهن ،سدا ذلريعة وقوع الفاحشة
 .2أن ذلك ًعم يف األجانب من أيخ الزوج وأقاربه ،اذلين ليسوا حمارم للمرأة .قال ابن دقيق العيد :وال بد من اعتبار أن يكون ادلخول مقتضيا
للخلوة ،أما إذا لم يقتض ذلك فال يمتنع.

 .3اتلحريم -هنا -من باب حتريم الوسائل ،والوسائل هلا أحاكم املقاصد.

 .4االبتعاد عن مواطن الزلل ًعمة ،خشية الوقوع يف الرش.

 .5قال شيخ اإلسالمَ" :كن عمر بن اخلطاب يأمر العزاب أال يسكنوا بني املتأهلني ،وأال يسكن املتأهل بني العزاب ،وهكذا فعل املهاجرون ملا
قدموا املدينة ىلع عهد انليب صىل اهلل عليه وسلم".

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-

الرقم املوحد)5888( :
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َ َ َ ُ ُّ َ
َ
ْ
َ َ
ارج يف أهلِه وماَل خبري اكن َل
اخل
ف
أيكم خل
ِ
ْ َ َ
َ
ارج
ِ مِثل ن ِص ِف أجر اخل

Siapa saja di antara kalian yang menjaga
keluarga dan harta orang yang pergi
(berperang) dengan baik, maka baginya
setengah pahala orang yang keluar
(berperang)
**

1894. Hadis:

: احلديث.1894

 أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ
: فقال، َب َعث إىل بين حلْيَان-صىل اهلل عليه وسلمِّ ُ
ْ َ
َ ُ
ُ َ َ
.»واألجر بَين ُه َما
،«يلَنبَ ِعث ِمن لك َر ُجلني أ َح ُدهما
َ
ِّ ُ
ْ َ
 « َيلخ ُر َج ِم ْن لك َر ُجلني َر ُجل» ثم قال:ويف رواية
ْ
َ
ُ ُّ «أَي:للقاعد
َ كم َخلَ َف اخل
ار َج يف أه ِله وماهل خبري
ِ
ْ َ
َ
َ
».ارج
ِ َكن هل ِمثل نِص ِف أجر اخل

Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-,
bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallampernah mengirimkan pasukan kepada Bani Laḥyān lalu
bersabda, "Hendaknya satu orang dari setiap dua
orang berangkat. Sedangkan pahalanya untuk mereka
berdua." Dalam riwayat lain disebutkan, "Hendaknya
satu orang dari setiap dua orang berangkat." Lantas
beliau bersabda kepada orang yang duduk (tidak pergi
berperang), "Siapa saja di antara kalian yang menjaga
keluarga dan harta orang yang pergi (berperang)
dengan baik, maka baginya setengah pahala orang
yang keluar (berperang)."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Disebutkan dalam hadis Abu Sa'īd Al-Khudri raḍiyallāhu 'anhu- ini bahwa Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- ingin mengirimkan pasukan ke Bani
Laḥyān, mereka ini anak kabilah paling masyhur dari
kabilah Hużail. Para ulama sepakat bahwa Bani
Laḥyān pada waktu itu masih kafir. Maka beliau
mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka.
Beliau
bersabda
kepada
pasukan
tersebut,
"Hendaknya satu orang dari setiap dua orang
berangkat," maksudnya dari setiap kabilah separuhnya
berangkat. "Dan pahala" artinya, total pahala yang
dihasilkan milik orang yang berperang dan yang tidak
berperang (karena menggantikannya mengurus
keluarga orang yang berperang tersebut) dengan baik.
"Dibagi di antara keduanya." Ini semakna dengan
sabda beliau dalam hadis sebelumnya, "Siapa yang
menggantikan orang yang beperang (mengurus
keluarganya) sungguh ia telah berperang." Dan dalam
hadis riwayat Muslim, "Siapa saja di antara kalian yang
menggantikan orang yang keluar (berjuang fi sabilillah)
dalam mengurus keluarga dan hartanya dengan baik,
ia memperoleh separuh pahala orang yang keluar
berjuang tersebut." Maksudnya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- memerintahkan mereka agar satu orang
berangkat dan satu orang tinggal untuk menggantikan
orang yang berperang ini dalam mengurus
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**

-ريض اهلل عنه- جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري

 أراد أن يبعث-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ا
. وهم من أشهر بطون هذيل،جيشا إىل بين حليان

واتفق العلماء ىلع أن بين حليان َكنوا يف ذلك الوقت
ا
ا
 فبعث إيلهم بعثا يغزوهم (فقال) ذللك،كفارا
 مراده من،) (يلنبعث من لك رجلني أحدهما:اجليش

 جمموع: (واألجر) أي،لك قبيلة نصف عددها

 فهو بمعىن،)احلاصل للغازي واخلالف هل خبري (بينهما
ا
،» «ومن خلف اغزيا فقد غزا:قوهل يف احلديث قبله
َّ
 «أيكم خلف اخلارج يف أهله:ويف حديث مسلم
 بمعىن أن،»وماهل خبري َكن هل مثل نصف أجر اخلارج

 أمرهم أن خيرج منهم-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

 ويبىق واحد خيلف الغازي يف أهله ويكون،واحد
َّ
.هل نصف أجره؛ ألن انلصف اثلاين للغازي

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
keluarganya, dan ia mendapatkan separuh pahalanya.
Karena separuh yang lain untuk orang yang berperang.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ
• يلَنبَ ِعث  :يلخرج.
َ ََ
ْ
َ
ار َج يف أه ِله  :قام فيهم بما َكن يفعله.
• خلف اخل ِ

فوائد احلديث:
 .1أنه إذا لم يكن حاجة للنفري العام َكن من الواجب أن ينفر بعض املسلمني للجهاد ،ويقيم يف األوطان بعضهم لإلنتاج وتقديم ما حيتاج إيله
الوطن ،من السالح وغريه ،ورًعية أرس املجاهدين ،واألجر بينهم سواء.

 .2وجوب اتلعاون بني املسلمني ىلع جتهزي جيش املسلمني.

 .3وجوب محاية بيوت املجاهدين ،وحفظ أعراضهم ،وتيسري سبل العيش الكريم ألرسهم.

 .4القائم حبوائج أرس اجلنود اذلين يقاتلون يف سبيل اهلل هل مثلهم من األجر.
َّ
 .5أن من خلف الغازي يف أهله وماهل خبري ،فله نصف أجر الغازي من غري أن ينقص من أجره َشء.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني
من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة 1428ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .رشح
رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)6366( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Anas bin Malik, ia berkata,
"Sesungguhnya Hilāl bin Umayyah
menuduh istrinya berzina dengan Syarīk
bin Saḥmā`, saudara seibu al-Barā` bin
Malik, dan dialah (Hilāl) orang yang
pertama kali melakukan li'an dalam Islam.
Ia berkata, "Lantas Hilāl bin Umayyah
melakukan li'an terhadap istrinya."
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Perhatikanlah ia oleh kalian
semua. Jika dia melahirkan anak berkulit
putih, berambut lurus beserta fisik yang
sempurna, dan alis kedua matanya tebal,
maka dia anak Hilāl bin Umayyah, namun
jika dia melahirkan anak yang bermata
hitam, berambut keriting, dan kedua
betisnya kurus, maka dia anak Syarīk bin
Saḥmā`." Anas berkata, "Lantas
diberitakan padaku bahwa wanita itu
melahirkan anak bermata hitam, berambut
keriting, dan kedua betisnya kurus".

َ ً
 فإن جاءت به أبيض سبطا ق ِِضء،أبرصوها

 وإن جاءت به،العينني فهو هلالل بن أمية
ً
أكحل جعدا َحش الساقني فهو لرشيك ابن
سحماء

**

1895. Hadis:

: احلديث.1895

ُ
ْ
،إن ِهالل بن أمية قذف امرأته برشيك ابن َسحماء
َ َ
 واكن أول رجل الع َن،واكن أخا الرباء بن مالك ألمه
َ ََ
 فقال رسول اهلل صىل اهلل، فالعنَ َها: قال،يف اإلسالم
، فإن جاءت به أبيض َس ِب اطا، «أبرصوها:عليه وسلم
ََْْْ َ َ
 وإن جاءت به،ني؛ فهو هلالل بن أمية
ِ َق ِيضء العين
َ َ ْ
ْ َ َّ
َ َ
ْ
ني؛ فهو لرشيك بن
حل َجع ادا محْش الساق
أك
ِ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ  فأنبئْت أنها جاءت به أك: قال،»سحماء
حل َجع ادا
ِ
ْ َ َّ
َ َْ
.ني
ِ محش الساق

"Sesungguhnya Hilāl bin Umayyah menuduh istrinya
berzina dengan Syarīk bin Saḥmā`, saudara seibu alBarā` bin Malik, dan dialah (Hilāl) orang yang pertama
kali melakukan li'an dalam Islam. Ia berkata, "Lantas
Hilāl bin Umayyah melakukan li'an terhadap istrinya."
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Perhatikanlah ia oleh kalian semua. Jika dia
melahirkan anak berkulit putih, berambut lurus beserta
fisik yang sempurna, dan alis kedua matanya tebal,
maka dia anak Hilāl bin Umayyah, namun jika dia
melahirkan anak yang bermata hitam, berambut
keriting, dan kedua betisnya kurus, maka dia anak
Syarīk bin Saḥmā`." Anas berkata, "Lantas diberitakan
padaku bahwa wanita itu melahirkan anak bermata
hitam, berambut keriting, dan kedua betisnya kurus".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang sahabat, yaitu
Hilāl bin Umayyah -raḍiyallāhu 'anhu- menuduh istrinya
berzina, bahwa ia telah berzina dengan Syarīk bin
Saḥmā` dan kehamilannya sudah tampak jelas. Lalu
Hilāl bin Umayyah hendak menafikan anak itu dengan
cara li'an yaitu kesaksian antara suami istri yang
dipertegas dengan sumpah dan laknat di antara
keduanya bagi yang berdusta. Selanjutnya Nabi -
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ريض- أفاد هذا احلديث أن الصحايب هالل بن أمية

 بأنها زنت مع رشيك، قذف امرأته بالزنا-اهلل عنه
 فأراد أن ينيف عنه،بن سحماء وقد استبان محلها
 ويه شهادات بني الزوجني تكون،الودل باللعان

-  ثم إنه،مؤكدة حبلف ولعن بينهما ملن َكن َكذبا
 ذكر عالمات يُعرف بها الودل-عليه الصالة والسالم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
هل هو ألبيه أو ملن َكن سببا يف محلها من الزنا ،فذكر ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyebutkan tanda-tanda
ا
)yang dapat diketahui apakah anak (dari kehamilannya
َْ
أنه إن َكن شعره مسرتسال َكمل ا ِ
خللق ِة؛ فهو ألبيه tersebut milik bapaknya atau milik orang yang
وذلك لوجود الشبه بينهما ،وإن َكن الودل أكحل menyebabkan wanita itu hamil karena zina. Beliau
menjelaskan jika anak tersebut berambut lurus dengan
العينني أي شديد سواد منابت األجفان ،متجعد
fisik sempurna, maka ia anak bapaknya karena ada
ٌ
الشعر فيه اتلواء وتقبض؛ فهو لذلي زنا بها وهو keserupaan antara keduanya. Jika anak itu kedua
رشيك بن سحماء ،فدل ىلع مرشوعية مالعنة املرأة matanya hitam, yakni kedua kelopak matanya sangat
hitam, rambutnya keriting; ada pemelintiran dan kusut,
احلامل.
maka anak itu milik lelaki yang telah menzinainya, yaitu
Syarīk bin Saḥmā`. Dengan demikian, hadis ini
menunjukkan
disyariatkannya
melakukan
li'an
terhadap wanita hamil (karena zina).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
ا
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم وجاء خمترصا يف بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• العن  :أي قام باللعان ،وهو ا
رشًع شهادات مؤكدات بأيمان الزوجني مقرونة بلعن أو غضب.
• أبرصوها  :تأملوها ،وتعرفوا ىلع ودلها ،وتبينوا خلقته.
ا
• جاءت به  :أتت بالودل اذلي َكن محال عند اللعان.
• َسبْطا َ :من َش ْع ُر ُه مسرتسل -وهو غري اجلعد -وخلقته ّ
تامة.
ِ

ا
• أكحل  :هو اذلي لك منابت أجفانه سود ،كأن يف عينيه كحال.
ْ
• َجعدا  :يف شعره اتلواء وتقبض.

فوائد احلديث:
 .1حقيقة انتقال الصفات اخللقية املنتقلة بالعوامل الوراثية ،اليت تكون سببا يف تشابه اذلرية بأبويها ،بواسطة عملية اتلناسل يف انلبات
واحليوان ،ومنه اإلنسان.

 .2يدل احلديث ىلع تقديم ظاهر األحاكم الرشعية ىلع القرائن ،اليت لم يعول عليها ،إال إذا فقدت أصول األحاكم ،اليت تبىن عليها القضايا.

 .3صحة اللعان للمرأة احلامل ،وال يؤخر إىل أن تضع ،وإيله ذهب اجلمهور هلذا احلديث.

 .4فيه العمل بالشبه لقوهل(أبرصوها).

 .5يف احلديث ديلل ىلع أنه ينتيف الودل باللعان.

 .6يف احلديث ديلل ىلع جواز ذكر األوصاف املذمومة عند الرضورة ادلاعية إىل ذلك ,وال يكون ذلك من الغيبة املحرمة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة
األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد
السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة-
حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث.

الرقم املوحد)58156( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Apakah engkau mengira aku menawarmu
untuk mengambil untamu? Ambillah
untamu dan dirhammu! Unta itu menjadi
milikmu".

أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك
 فهو لك،ودراهمك

**

1896. Hadis:

: احلديث.1896

 «أنه َكن:-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ُ ِّ
 فلحقين انليب. فأراد أن ي ُ َسيبَه،يسري ىلع مجل فأعيا

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara
marfū', "Bahwasannya dia mengendarai unta hingga
kepayahan. Lantas dia ingin melepaskan unta itu. Tibatiba aku bertemu dengan Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, beliau pun mendoakanku dan
menepuk unta itu hingga dia berjalan dengan jalan
yang berbeda. Selanjutnya beliau bersabda, "Juallah
unta ini kepadaku dengan beberapa uqiyah." Aku
jawab, "Tidak." Lantas beliau bersabda, "Juallah unta
itu kepadaku." Aku pun menjualnya dengan beberapa
uqiyah
dengan
pengecualian
(syarat)
aku
menungganginya sampai ke keluargaku." Setelah aku
sampai, aku membawa unta itu kepada beliau lalu
beliau membayar harganya kepadaku. Setelah itu aku
pulang. Lantas beliau mengirim utusan yang
membuntutiku. Beliau bersabda, "Apakah engkau
mengira aku menawarmu untuk mengambil untamu?
Ambillah untamu dan dirhammu! Unta itu menjadi
milikmu".

 فسار سريا، وَضبه، فدًع يل-صىل اهلل عليه وسلمُ . ب ْعنيه بأُوقية: ثم قال.رس مثله
ْ َ لم ي
: ثم قال. ال:قلت
ِ ِ ِ
ِ
ْ
َُ َُْ
ُُْ َ
 فلما. واستثنيت محالنه إىل أهيل، ف ِبعته بأوقية.بِع ِنيه
 فأرسل. ثم رجعت. فنقدين ثمنه. أتيته باجلمل:بلغت
َ ُ
َ
اكستك آلخذ مجلك؟ خذ
 أت َر ِاين َم: فقال.يف إثري
.» فهو لك،مجلك ودراهمك

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu-ma bersama Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dalam salah
satu peperangannya. Dia mengendarai seekor unta
yang kurus sehingga lelah untuk melakukan perjalanan
dan mengiringi pasukan. Sampai-sampai dia hendak
melepaskan unta itu agar bebas karena tidak berguna.
Sementara itu Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dengan kasih-sayangnya kepada para sahabat
dan umatnya, beliau berjalan di bagian belakang
pasukan untuk membantu orang lemah, tidak kuat dan
yang tertinggal. Lantas beliau berjumpa dengan Jabir
yang sedang mengendarai unta kurus. Beliau pun
mendoakan kebaikan untuknya dan menepuk unta itu
sehingga tepukannya yang mulia dan sayang menjadi
suport kekuatan dan pertolongan bagi unta lemah itu.
Unta itu pun berjalan tidak seperti biasanya (pulih
bertenaga -edit). Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallamdengan
kemuliaan
akhlaknya
dan
kelembutannya ingin menyenangkan diri Jabir dan
menariknya dalam perbincangan yang dapat
membantunya menikmati perjalanan. Beliau bersabda,

92

**

ّ
َكن جابر بن عبد اَّلل رىض اهلل عنهما مع انليب صىل
ا
 واكن راكبا ىلع،اهلل عليه وسلم يف إحدى غزواته

مجل قد هزل فتعب عن السري ومسايرة اجليش حىت
 واكن. لعدم نفعه،إنه أراد أن يطلقه فيذهب لوجهه

انليب صىل اهلل عليه وسلم من رأفته بأصحابه
ْ ا
، ِرفقا بالضعيف، يمىش يف مؤخرة اجليوش-وبأمته
ا
 فلحق جابرا وهو ىلع بعريه. واملنقطع،والعاجز
 فصار َضبه الكريم، فدًع هل وَضب مجله،اهلزيل
ا
ا
ا
 فسار سريا لم يرس،الرحيم قوة وعونا للجمل العاجز
 فأراد صىل اهلل عليه وسلم من كرم خلقه.مثله

 تطييب نفس جابر وجماذبته احلديث املعني-ولطفه
 فطمع جابر رىض. بعنيه بأوقية: فقال،ىلع قطع السفر
َ اهلل عنه بفضل اهلل
وع ِل َم أن ال نقص ىلع دينه من
االمتناع من بيعه للنيب صىل اهلل عليه وسلم ألن هذا
 إذ لم يكن األمر ىلع،لم يدخل يف الطاعة الواجبة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وجه اإللزام  .ومع هذا فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم "?"Juallah unta itu kepadaku dengan beberapa uqiyah
Jabir -raḍiyallāhu 'anhu- berkeinginan besar tuk meraih
أًعد عليه الطلب فباعه إياه باألوقية واشرتط أن karunia Allah dan dia tahu bahwa keengganan menjual
يركبه إىل أهله يف املدينة ،فقبل صىل اهلل عليه وسلم unta itu kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- tidak akan mengurangi agamanya, karena hal
رشطه .فلما وصلوا ،أتاه باجلمل ،وأعطاه انليب صىل
tersebut tidak termasuk ketaatan yang wajib. Sebab,
اهلل عليه وسلم اثلمن .فلما رجع أرسل يف أثره فرجع perintah tersebut tidak dalam bentuk keharusan.
إيله وقال هل :أتظنين بايعتك طمعا يف مجلك آلخذه Meskipun demikian, Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- mengulangi permintaan sehingga ia pun
منك؟ خذ مجلك ودراهمك فهما لك .وليس هذا menjual unta itu dengan beberapa uqiyah dan dengan
بغريب ىلع كرمه وخلقه ولطفه ،فله املواقف syarat dia harus menungganginya sampai ke
keluarganya di Madinah. Nabi Muhammad -ṣallallāhu
العظيمة صىل اهلل عليه وسلم.
'alaihi wa sallam- menerima syaratnya. Setelah mereka
tiba di Madinah, Jabir membawa unta itu kepada beliau
dan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa salam
memberinya harga. Saat Jabir pulang, beliau
mengirimkan utusan untuk menyusulnya lalu ia pun
kembali kepada beliau. Beliau bersabda, "Apakah
engkau mengira bahwa aku bertransaksi denganmu
karena ambisi terhadap untamu agar aku bisa
mengambilnya darimu? Ambillah untamu dan
dirhammu! Keduanya menjadi milikmu". Ini tidak aneh
berkenaan dengan kemurahan hati beliau, akhlak dan
kelembutannya. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa salam
memiliki berbagai sikap yang luhur.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• فأعيا  :فتعب
• أن يسيبه  :أن يطلقه ،وليس املراد أن جيعله سائبة حيرم أن يركبه أحد ،كما َكن يفعل يف اجلاهلية؛ ألن ذلك ال جيوز يف اإلسالم.
ُ
ا
درهما.
• بأوقية  :يف رواية أخرى أنها أوقية من ذهب ويه أربعون
ُ َ
• محْالنه  :بضم املهملة -محله إياي.
• فنقدين ثمنه  :أفرز ثمنه يل.

• أتراين  :بضم اتلاء الفوقية :أتظنين.

• ماكستك  :من املماكسة ويه املحاولة يف انلقص من اثلمن.

فوائد احلديث:
 .1أن األحسن للقائد واألمري أن يكون يف مؤخرة اجليش والقافلة ،انتظارا للعاجزين واملنقطعني.
 .2رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،ورأفته بأمته .فحني رأى جابرا ا ىلع هذه احلال ،أًعنه بادلًعء ْ َ ،
وَض ِب اجلمل اذلي صار قوة هل ىلع السري بإذن
اهلل تعاىل.
ّ
 .3معجزة كربى من معجزاته صىل اهلل عليه وسلم ناطقة بأنه رسول اَّلل حقا ،إذ يأيت ىلع هذا اجلمل العاجز املتخلف ،فيرضبه فيسري ىلع إثر
الرضب هذا السري احلسن ويلحق باجليش.
ُ
َ
 .4أن امتناع جابر من بيع اجلمل لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف مثل هذه القصة ،ال يعد إثما وعقوقا وتراك لطاعته ،فإن هذا ليس ىلع وجه
اإللزام واتلحتيم ،وإنما ىلع وجه اتلخيري والرتغيب.
 .5جواز ابليع واستثناء نفع املبيع ،إذا َكن انلفع املستثىن معلوما.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .6جواز ابليع والرشاء من اإلمام لرعيته.

 .7استحباب زواج ابلكر إال إذا َكن هناك حكمة من زواج اثليب؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم سأهل عندما قال جابر هل تزوجت( :أبكرا أم
ثيبا؟) قال :بل ثيبا .قال( :فهال بكرا تالعبها وتالعبك؟) .قال :إن أيب ترك يل تسع أخوات فكرهت أن آتيهن بمثلهن وأحببت أن تمشطهن وتقوم
عليهن.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6038( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Engkau mau rujuk kepada Rifa'ah? Tidak
boleh, sampai engkau menghisap madunya
(menikmatinya) dan dia menghisap
madumu (menikmatimu)".

 حىت تذويق،أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال
 ويذوق عسيلتك،عسيلته

: احلديث.1897

**

1897. Hadis:

ا
Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', "Istri  «جاءت امرأة: مرفوًع- ريض اهلل عنها-عن ًعئشة
Rifa'ah Al-Qurazhi datang kepada Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Dulu aku
menikah bersama Rifa'ah Al-Qurazhi lalu dia
menceraikanku dengan tiga kali talak. Selanjutnya aku
menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Hanya
saja bersamanya seperti tumpukan kain." Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tersenyum dan bersabda,
"Engkau mau rujuk kepada Rifa'ah? Tidak, sampai
engkau menghisap madunya (menikmatinya) dan dia
menghisap madumu (menikmatimu)." Aisyah berkata,
"Saat itu Abu Bakar ada di sisi beliau dan Khalid bin
Said berada di pintu menunggu mendapatkan izin
(masuk). Ia berkata, "Wahai Abu Bakar, tidakkah
engkau mendengar kepada wanita ini. Dia berbicara
terus-terang di sisi Rasulullah Shallalahu Alaihi wa
Sallam".

-صىل اهلل عليه وسلم- رفاعة القريظ إىل انليب
َّ  كنت عند رفاعة القريظ فطلقين َف َب:فقالت
ت

َّ  فزتوجت بعده عبد الرمحن بن،طاليق
 وإنما،الزبري
ْ ُ
صىل اهلل-  فتبسم رسول اهلل،معه مثل هدبَ ِة اثلَّ ْو ِب
، أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال: وقال-عليه وسلم
َ
َ
َُ
 وأبو: قالت، ويذوق ُع َسيْلتَ ِك،حىت تذويق ُع َسيْلتَ ُه
 وخادل بن سعيد بابلاب ينتظر أن يؤذن،بكر عنده
َْ
 ما جت َه ُر به: أال تسمع إىل هذه، يا أبا بكر: فنادى،هل
.»-صىل اهلل عليه وسلم- عند رسول اهلل

 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Istri Rifa'ah Al-Qurazhi datang mengadukan
keadaannya kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam-. Ia memberi tahu beliau bahwa dirinya dulu
menikah dengan Rifa'ah, lalu Rifa'ah menjatuhkan
talak terakhirnya, yaitu talak ketiga. Setelah itu dirinya
menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair bahwa
penisnya lembek dan tidak ereksi. Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tersenyum dengan
keterusterangan dan blak-blakannya atas sesuatu
yang
biasanya
para
wanita
merasa
malu
mengungkapkannya. Beliau memahami maksud
wanita itu, yaitu agar beliau menyuruhnya kembali
kepada suami pertamanya, yaitu Rifa'ah. Ia mengira
bahwa akad nikah dengan Abdurrahman telah
menjadikannya halal kembali untuk Rifa'ah. Akan tetapi
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenolaknya dan memberitahukannya bahwa ia harus untuk menghalalkan rujuknya kepada Rifa'ah disetubuhi dulu oleh suaminya yang terakhir. Saat itu
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama
Abu Bakar. sedangkan Khalid bin Said berada di pintu
menunggu izin masuk. Lantas Khalid menyeru Abu
Bakar dengan bersungut-sungut terhadap wanita yang
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ا

جاءت امرأة رفاعة القريظ شاكية حاهلا إىل انليب

 فأخربته أنها َكنت زوجا.صىل اهلل عليه وسلم
َّ ،لرفاعة
 ويه اثلاثلة،فبت طالقها باتلطليقة األخرية

 وأنها تزوجت بعده (عبد الرمحن بن،من طلقاتها
ْ
َ ا َّلزبري) فلم يستطع أن يمسها ألن
،ذكره ضعيف ِرخو
ِ
 فتبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم من.ال ينترش
،جهرها وترصحيها بهذا اذلي تستيح منه النساء ًعدة

 احلكم هلا بالرجوع ِإىل زوجها،وفهم أن مرادها
 حيث ظنت أنها بعقد انلاكح من عبد.األول رفاعة
 ولكن انليب صىل اهلل عليه.الرمحن قد حلت هل
 حلل- وأخربها بأنه البد،وسلم أىب عليها ذلك

 واكن. من أن يطأها زوجها األخري-رجوعها إىل رفاعة
 وخادل بن،عند انليب صىل اهلل عليه وسلم أبو بكر

 بابلاب ينتظر اإلذن بادلخول فنادى خادل أبا،سعيد
 متذمرا من هذه املرأة اليت جتهر بمثل هذا،بكر

، لك هذا،الالكم عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ملا هل يف صدورهم من اهليبة واإلجالل هل صىل اهلل berbicara vulgar. Hal ini disebabkan dalam dada para
sahabat -raḍiyallāhu 'anhu-m ada rasa segan dan
َ
عليه وسلم وريض اَّلل عنهم وأرضاهم ،ورزقنا األدب hormat kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-. Semoga kita dianugerahi adab dan mengikuti
معه ،واالتباع هل.
jejak beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• امرأة رفاعة  :زوجته تميمة-باتلصغري -بنت وهب أيب عبيد.
• القريظ  :بضم القاف -نسبة إىل قريظة بطن من ايلهود.

• فبت طاليق  :بتشديد اتلاء املثناة .أصله :القطع ،واملراد طلقها الطلقة األخرية من الطلقات اثلالث ،كما يف صحيح مسلم "فطلقها آخر ثالث
تطليقات.
• عبد الرمحن بن الزبري  :بفتح الزاي ،بعدها باء مكسورة ،ثم ياء ،ثم راء -صحايب.
َ
َ
• هدبة  :بضم اهلاء ،وإساكن ادلال .بعدها موحدة :يه طرف اثلوب اذلي لم ينسج ،شبهوها بهدب العني .أرادت أن ذكره ،يشبه اهلدبة يف
االسرتخاء وعدم االنتشار.

• فتبسم رسول اهلل  :تعجبا منها إما ترصحيا بما يستيح النساء من اتلرصيح به اغبلا  ،وإما لضعف عقل النساء لكون احلامل ىلع ذلك شدة
بغضها للزوج اثلاين وحمبتها للرجوع إىل الزوج األول.
• عسيلته  :بضم العني ،وفتح السني .تصغري عسلة ،ويه كناية عن اجلماع .شبه ذلته بذلة العسل وحالوته.
• و أبو بكر  :عند انليب صىل اهلل عليه وسلم.

• و خادل بن سعيد  :ابن العاص بن خادل القرَش األموي الصحايب.

• بابلاب  :خارج احلجرة ،فذللك أمر أبا بكر بنهيها لكونه مشاهدا لصورة احلال ،لكن أبو بكر ملا رأى تبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم لم
يزجرها.
• ما جتهر به  :ما ترفع به صوتها

فوائد احلديث:
 .1أنه ال حيل بعد هذا ابلت وهو الطلقة اثلاثلة أن ينكحها زوجها ،اذلي بت طالقها إال بعد أن تزتوج غريه ،ويطأها الزوج اثلاين ،فيكون املراد

َ َ
كح زوجا َغ ْ َ
ري ُه } الوطء يف عقد نكاح ،ال جمرد العقد قال ابن املنذر :أمجع العلماء ىلع اشرتاط اجلماع تلحل لألول ،فال حتل
بقوهل تعاىل{ :حىت تن ِ
هل حىت جيامعها اثلاين.
َ
 .2املراد بالعسيلة ،الذلة احلاصلة بتغيب احلشفة ولو لم حيصل إنزال مين ،وعليه إمجاع العلماء ،فالبد من اإليالج ألنه مظنة الذلة.
 .3أنه البد من االنتشار ،وإال لم حتصل الذلة املشرتطة.

 .4أنه ال بأس من اتلرصيح باألشياء اليت يستيح منها للحاجة ،فقد أقرها انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ذلك ،وتبسم من الكمها.

 .5حسن خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وطيب نفسه .امهلل ارزقنا اتباعه ،واالقتداء به .آمني.
ِّ
 .6قال عياض :اتفق َكفة العلماء ىلع أن للمرأة حقا يف اجلماع ،فيثبت اخليار هلا إذا تزوجت املجبوب واملمسوح جاهلة بهما ،ويرضب لل ِعنني
أجل سنة الحتمال زوال ما به .واملجبوب مقطوع اذلكر ،واملمسوح من ودل وليس هل ذكر ،و العنني العاجز عن اجلماع
 .7ال بأس أن تسأل املرأة وعند املفيت من يسمع من الرجال ليستفيد اجلميع ،فإنها استفتت والصديق حاَض يسمع ،وخادل بن سعيد يسمع.
 .8ويف احلديث ما َكن الصحابة عليه من سلوك األدب حبرضة انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،وإنكارهم ىلع من خالف ذلك بفعله أو قوهل.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م  -اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم -عبد العزيز بن عبد
اهلل بن باز-حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وهف القحطاين -توزيع مؤسسة اجلرييس

الرقم املوحد)6089( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bolehkah seorang wanita salat dengan
mengenakan baju kurung dan kerudung
saja, serta tidak memakai sarung
bawahan?" Beliau menjawab, "Boleh,
asalkan baju kurung itu bisa menutupi
telapak kaki bagian atasnya".

: قال،أتصيل املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار
إذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدميها

**

1898. Hadis:

: احلديث.1898
َ

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā-, bahwasanya -  أنها سألت انليب-ريض اهلل عنها- عن أم َسلمة
dia pernah bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
َ ِ  أتُصيل املرأة يف د ْرع:-صىل اهلل عليه وسلم
وِخار
ِ
sallam-, "Bolehkah seorang wanita salat dengan
ا
َ ُ ْ ِّ
َ
ُ
mengenakan baju kurung dan kerudung saja, serta  «إذا َكن ادلرع سابِغا يغطي: قال.ليس عليها إزار
َ
ُ
tidak memakai sarung bawahan?" Beliau menjawab,
.»ظهور قدميها
"Boleh, asalkan baju kurung itu bisa menutupi bagian
atas telapak kaki".
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- pernah bertanya  هل جيوز للمرأة أن:-ريض اهلل عنها- تسأل أم سلمة
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
َ
ُ
ِ تصيل يف ثوب واحد
"Bolehkah seorang wanita salat dengan mengenakan وِخار من غري أن تأت ِزر بثوب؟
ُ ْ ِّ
ا
baju kurung dan kerudung saja, serta tidak memakai ادلرع َسابِغا
 "إذا َكن:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال
َ
sarung bawahan?" Beliau menjawab, "Boleh, Jika baju
 برشط أن: ال بأس بذلك:يُغطي ُظهور قدميها" أي
kurung itu bisa menutupi bagian atas telapak kakinya."
َ
َ
َ
ُ
َّ
Artinya, sah dengan syarat baju yang dikenakan itu يكون اثلوب اذلي تلبسه ضا ِفيا يغطي مجيع بدنها
َ
menutupi dari atas sampai bawah, termasuk kedua  فإذا: وعليه.الق َد َمان
من أعاله إىل أسفله بما يف ذلك
kakinya. Jadi, jika baju kurung seorang wanita
ْ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َّ
ِ ِ  وغطت،ابغ قدميها
ِ غط
ِ ت املرأة بِ ِدرعها الس
menutupi sekujur tubuhnya sampai kakinya dan خبمارها
ْ ََ َ
َّ ت عورتها يف
ُ رأسها وشعرها
kerudungnya menutup kepala, rambut, dan lehernya, ،الصالة
 فقد سرت،وعنقها
ٌ
ِّ
maka ia telah menutup auratnya dalam salat, sehingga
ٌ
 أو رسوال حتت،إزار
فتصيل ولو لم يكن عليها
ia boleh salat meskipun tanpa menggunakan sarung
ْ
bawahan atau tanpa memakai celana di bawah baju  وإن َكن األكمل واألفضل أن يكون عليها،عها
ِ ِدر
kurungnya. Meskipun yang lebih utama dan sempurna  أما الوجه فيباح. درع وِخار وإزار،ثالثة أثواب
ia mengenakan tiga potong kain; baju kurung,
kerudung, dan sarung bawahan. Adapun untuk wajah,  واملراد،كشفه يف الصالة حيث لم يأت ديلل بتغطيته
maka ia boleh membukanya ketika salat, karena tidak  وأما، فهذه عورتها يف الصالة،حيث ال يراها أجنيب
ada dalil yang memerintahkan untuk menutupnya.
Maksudnya selama tidak ada laki-laki lain yang .عورتها بانلظر إىل نظر األجنيب إيلها فلكها عورة
melihatnya. Ini adalah batasan aurat dalam salat. -  ولكنه صح من الكم أم سلمة،واحلديث ضعيف
Adapun aurat wanita dilihat dari sudut pandangan laki-.ريض اهلل عنها
laki lain, maka sekujur tubuh wanita, sekaligus
wajahnya adalah aurat yang mesti ditutup. Hadis ini
daif (lemah), tetapi benar dari ucapan Ummu Salamah
-raḍiyallāhu 'anhā-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود:راوي احلديث
َ
-ريض اهلل عنها-  أم َسلمة:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

َّ َ ُ
سرت جسمها من ًعتقهاَّ ،
• د ْرع ُ :
حىت ِّ
يغطي قدميها.
المراد به هنا :قميص املرأة اذلي ي
ِ
َ
َّ
ْ
ْ
َُ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
َّ
َّ
• ِِخار  :من اتلخ ِمري ،وهو :اتلغ ِطية؛ ومنهِِ :خار املرأة ،اذلي تغطي به رأسها وعنقها.
ثوب ُحييط بانلِّصف ْ
اإلزارٌ :
إزار َ :
• َ
األسفل من َ
ابلدن.
ا
ا
ا
ساترا لظهور قدميها.
واسعا،
• َسابِغا  :أي:

فوائد احلديث:

 .1حرص أم سلمة -ريض اهلل عنها -ىلع اتلفقه يف ِّ
ادلين.
َ
 .2بيان ما تلبسه املرأة يف الصالة.
 .3عدم اشرتاط َ
اإلزار للمرأة إذا َكن اثلوب يُغطي مجيع بدنها.
 .4أن مجيع بَدن املرأة عورة يف الصالة غري وجهها ،إذا لم يكن حوهلا رجال أجانب ،فإن َكن حوهلا رجال أجانب وجب عليها تغطيته.
َ
َ
َ
َ
َ
 .5جواز نزول ثوب املرأة إىل أسفل من الكعبني؛ ألنه من َضورة تغطية القدم أن يزنل دون الكعب.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل
تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت،
الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع،
الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10640( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Hurairah ia berkata: "Datang
kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamseorang lelaki buta lalu ia berkata, "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku tidak
memiliki penuntun yang menuntunku
pergi ke masjid." maka ia meminta kepada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamuntuk memberinya keringanan
mengerjakan ṣalat di rumah. Beliau pun
memberinya keringanan. Namun ketika
orang tersebut beranjak pergi, beliau
memanggilnya kembali kemudian beliau
bertanya: "Apakah engkau mendengar
seruan ażan?" Ia menjawab, "Ya." Beliau
bersabda, "Penuhilah!" Ṣahih Muslim.

، رجل أعىم-صىل اهلل عليه وسلم- أىت انليب

 إنه ليس يل قائد يقودين إىل، يا رسول اهلل:فقال
 فسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،املسجد
 فلما، فرخص َل،أن يرخص َل فيصيل يف بيته

: هل تسمع انلداء بالصالة؟ قال: فقال،وىل داعه
 فأجب: قال،نعم

**

1899. Hadis:

: احلديث.1899

َ
-صىل اهلل عليه وسلم-  أىت انليب: قال،عن أيب هريرة
ْ ٌُ
 إنه ليس يل قائد، يا رسول اهلل: فقال،رجل أع َىم
َ
ُ َي ُق
صىل اهلل عليه-  ف َسأل رسول اهلل،ودين إىل املسجد
ِّ
ِّ
َّ ،فر َّخص هل
َ ،فيصيل يف بَيْ ِته
فلما
 أن يُ َرخص هل-وسلم
ِّ  «هل تسمع: فقال،وىل َد ًَعه
َّ
:انلداء بالصالة؟» قال

Dari Abu Hurairah ia berkata: "Datang kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seorang lelaki buta lalu ia
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak
memiliki penuntun yang menuntunku pergi ke masjid."
maka ia meminta kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa
sallamuntuk
memberinya
keringanan
mengerjakan ṣalat di rumah. Beliau pun memberinya
keringanan. Namun ketika orang tersebut beranjak
pergi, beliau memanggilnya kembali kemudian beliau
bertanya, "Apakah engkau mendengar seruan ażan?"
Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Penuhilah!"
Ṣahih Muslim.

.»فأجب
ِ « : قال،نعم

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ

ْ ٌُ
Datang seorang lelaki buta kepada Nabi -ṣallallāhu  فقال,-صىل اهلل عليه وسلم- أع َىم إىل انليب
أىت رجل
'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya aku orang yang buta. Aku tidak يا رسول اهلل إنين رجل أعىم ليس عندي من
mempunyai orang yang membantuku dan menuntunku  يف الصلوات،يساعدين ويأخذ بيدي إىل املسجد
pergi ke masjid untuk mengerjakan ṣalat lima waktu."
صىل اهلل عليه-  يريد أن يرخص هل انليب,اخلمس
Ia ingin agar Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemberinya keringanan/dispensasi tidak mengikuti  فلما أدبر ناداه, يف ترك اجلماعة فرخص هل-وسلم
ṣalat berjamaah. Beliau pun memberinya keringanan. : قال. نعم: هل تسمع األذان بالصالة؟ قال:وقال
Ketika orang itu pergi, beliau memanggilnya dan
ُ فأجب
.المنادي بالصالة
bertanya, "Apakah engkau mendengar ażan ṣalat?" Ia
menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Penuhilah seruan
ṣalat!"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. بلوغ املرام من أدلة األحاكم:مصدر منت احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

 .1وجوب صالة اجلماعة؛ ألن ُّ
الرخصة ال تكون إال من َشء الزم وواجب ،ثم إن قوهل" :أجب" هذا أمر واألصل أن األمر للوجوب.
 .2وجوب صالة اجلماعة ىلع األعىم ولو لم يكن هل قائد يقوده للمسجد.
ُ
 .3تربية املفيت ىلع ترك االستعجال يف الفتيا وأنه ينبيغ عليه أن يستفصل من حال السائل قبل إصدار الفتوى.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ
املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)11287( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Aku halalkan untuk kalian dua macam
bangkai dan dua macam darah. Adapun
dua macam bangkai yaitu ikan dan
belalang. Sedangkan dua macam darah
adalah hati dan limpa.

أحلت لكم ميتتان ودمان ،فأما امليتتان:

فاحلوت واجلراد ،وأما ادلمان :فالكبد والطحال

 .1900احلديث:

**

1900. Hadis:

ا
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفوًع« :
َ ْ ُ
ُ َّ ْ
ت لكم َميْتَتَ َ َ َ
ان ،فأما امليتتان :فاجلَ َراد
أ ِحل
ان ودم ِ
ِ
ُْ ُ
َ
َّ
ان :فالكبد والطحال».
واحلوت  ،وأما ادلم ِ
درجة احلديث :صحيح

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku halalkan untuk kalian
dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun
dua macam bangkai yaitu ikan dan belalang.
Sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

خيرب ابن عمر حبكم رشيع فقيه يتعلق حبل أكل

بعض األشياء األول :حتليل أكل ميتة اجلراد واحلوت،

واثلاين  :حل أكل نوعني من ادلماء وهما :الكبد

والطحال ،وهذان احلكمان مستثنيان من حتريم أكل

امليتة وادلم  .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ
املرام( :ج)103 /1

Makna global:
**

Ibnu Umar mengabarkan hukum syariat fiqih yang
berkaitan dengan kehalalan memakan beberapa hal.
Pertama, dihalalkan mengkonsumsi bangkai belalang
dan ikan. Kedua, dihalalkan mengkonsumsi dua jenis
darah, yaitu hati dan limpa. Dua hukum ini merupakan
dua pengecualian dari pengharaman makan bangkai
dan darah. Fathu Dzil Jalal wa Al-Ikram Bisyarah
Bulughil Maram)103/1( ,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ْ ُ
• اجل َ َراد  :حيوان صغري طائر معروف ،والواحدة جرادة ،اذلكر واألنىث سواء
َ ُ
• احلوت  :هو السمك ،وقيل :ما عظ َم منه ،واجلمع حيتان.
• أُحلَّ ْ
ت لكم  :معناه أن الشارع أذن نلا وأباح نلا.
ِ
ََْ
َ
ان  :تثنية ميتة ،وامليتة  :ما فارقته احلياة بغري ذَكة رشعية.
• ميتت ِ

• الكبد  :عضو يف اجلانب األيمن من ابلطن حتت احلجاب احلاجز ،وهو خمزن هام لدلم.

• الطحال  :هو عضو يقع بني املعدة واحلجاب احلاجز يف يسار ابلطن ،وظيفته تكوين ادلم ،وإتالف القديم من كرياته.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع حتريم امليتة ،واستثين منها اجلراد والسمك ،فُك منهما حالل.
 .2أن ميتة اجلراد واحلوت طاهرة وحالل.
 .3الكبد والطحال حالالن وطاهران.
 .4احلديث ديلل ىلع أن السمك واجلراد إذا ماتا يف ماء فإنه ال ينجس
 .5يف احلديث ديلل ىلع حتريم ادلم ،وهذا جممع عليه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

1.توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُ .2سبل السالم ،للصنعاين( ،د.ط ) ،دار احلديث( ،د.ت)  .3تسهيل

اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه)  .4رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه)  .5منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه)

الرقم املوحد)8362( :

103

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sempurnakan wudu dan sela-selalah
antara jari-jemari, serta maksimalkanlah
dalam istinsyaq (menghirup air ke dalam
hidung) kecuali jika engkau sedang puasa!

 وبالغ يف، وخلل بني األصابع،أسبغ الوضوء
االستنشاق إال أن تكون صائما

**

1901. Hadis:

Dari Laqīṭ bin Ṣabirah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
"Aku pernah menjadi utusan Bani Al-Muntafiq -atau
bersama utusan Bani Al-Muntafiq- kepada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." Ia berkata, "Saat kami tiba
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, kami
tidak berjumpa dengan beliau di rumahnya. Kami
hanya bertemu dengan Aisyah, Ummul Mukminin." Ia
berkata, "Lantas Aisyah memerintahkan agar
dibuatkan bubur gandum untuk kami. Bubur itu pun
dibuat untuk kami." Ia berkata, "Selanjutnya kami diberi
nampan (Qutaibah tidak mengatakan, "Al-Qinā". AlQinā' artinya nampan berisi kurma). Lantas datanglah
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu bertanya,
"Apakah kalian sudah menyantap sesuatu? -atau
apakah kalian sudah disuruh untuk menyantap
sesuatu?-. Laqīṭ bin Ṣabirah berkata, "Kami jawab, "Ya,
wahai Rasulullah." Ia berkata, "Saat kami sedang
duduk bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, tiba-tiba ada seorang penggembala yang menggiring
kambingnya ke kandang bersama seekor anaknya
yang mengembik. Beliau bertanya, "Hai fulan, apa
kambing ini beranak?" Orang itu menjawab, "Ya,
betina." Beliau bersabda, "Sembelihlah seekor
kambing untuk kami sebagai gantinya." Selanjutnya
beliau bersabda, "Janganlah engkau mengira -beliau
tidak mengatakan, "Janganlah engkau menghitung"kami menyembelih kambing ini karena engkau. Kami
memiliki seratus ekor kambing dan kami tidak ingin
(jumlahnya) lebih. Jika ada kambing yang beranak
maka kami sembelih satu ekor sebagai gantinya." Laqīṭ
berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku
memiliki seorang istri yang buruk tutur katanya." Beliau
bersabda, "Ceraikanlah ia!" Dia berkata, "Aku katakan,
"Wahai Rasulullah, dia telah menjadi teman hidup dan
aku memperoleh seorang anak darinya." Beliau
bersabda, "Perintahkanlah ia -beliau bersabda,
"Nasihatilah ia!"- Jika dalam dirinya ada kebaikan,
niscaya akan berguna, dan janganlah engkau memukul
istrimu seperti engkau memukul budak perempuanmu!"
Aku katakan, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah
kepadaku mengenai wudu!" Beliau bersabda,
"Sempurnakan wudu dan sela-selalah antara jarijemari, serta maksimalkanlah dalam istinsyaq
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ُ : قال-ريض اهلل عنه- عن لقيط بن صربة
كنت وافد

 إىل رسول اهلل-أو يف وفد بين املنت ِفق- بين املنت ِفق
ْ
َّ
قدمنا ىلع رسول اهلل
ِ  فلما: قال،صىل اهلل عليه وسلم
ْ
ُ
 وصادفنا، فلم نصادفه يف مزنهل،صىل اهلل عليه وسلم
ْ َ
َ
ُ يرة
فص ِنعت
: قال،ًعئشة أم املؤمنني
ٍ َ فأمرت نلا خب ِز
." "القناع: وأتينا ب ِقنَاع (ولم يقل قتيبة: قال،نلا
 ثم جاء رسول اهلل صىل اهلل،) الطبق فيه تمر:والقناع
ُ
أو أ ِمر لكم-  «هل أصبتم شيئا؟:عليه وسلم فقال

 فبينا حنن: قال. يا رسول اهلل، نعم: قلنا:» قال-بيشء؟
ََ
 إذ دف َع،مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جلوس
َ ٌَ ْ
ُ الرايع َغ َن َم ُه إىل
 «ما: فقال، ومعه َسخلة تيْ َعر،الم َراح
ْ
 «فاذبح نلا ماكنها: قال، به َمة: قال،»ودلت يا فالن؟
َّ َ ْ
 أنا-حتسْب
ِ  ال:ولم يقل- ، "ال حتسْب: ثم قال،»شاة
، نلا غنم مائة ال نريد أن تزيد،من أجلك ذحبناها

: قلت: قال." ذحبنا ماكنها شاة،فإذا ودل الرايع بهمة

يعين-  إن يل امرأة وإن يف لسانها شيئا،يا رسول اهلل
َ ِّ ْ ا
َ
 يا رسول اهلل: قلت: قال،» «ف َطلقها إذا:؟ قال-ا َبلذاء
ْ
:يقول-  "فمرها: قال، ويل منها ودل،إن هلا ُصحبَة
 وال ترضب، فإن يك فيها خري فستفعل-عظها
َ ُ
َ َ
، يا رسول اهلل: فقلت."ظ ِعيَنتَك كرضبك أ َم ّيتَك
َ
ْ ِّ َ
 َوخلل بني، « أ ْس ِبغ الوضوء:أخربِن عن الوضوء؟ قال
ْ
َ ْ ْ
.»االس ِتنشاق إال أن تكون صائما
 َو َبالغ يف،األصابع

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
(menghirup air ke dalam hidung) kecuali jika engkau
sedang puasa"!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Sahabat yang agung, Laqīṭ bin Ṣabirah -raḍiyallāhu ريض اهلل- يبني نلا الصحايب اجلليل لقيط بن صربة
'anhu- menjelaskan kepada kita bahwa dia sebagai
utusan kaumnya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa صىل اهلل عليه-  أنه َكن وافد قومه إىل انليب-عنه
sallam-. Di antara kebiasaan para utusan, mereka صىل اهلل-  ومن ًعدة الوفود أن يسألوا انليب,-وسلم
bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam وقدمت هلم، عما يهمهم ويشُك عليهم-عليه وسلم
mengenai hal yang penting bagi mereka dan hal-hal
ا
ا
menjadi masalah bagi mereka. Lantas Aisyah صىل اهلل-  ورأوا راعيا للنيب،ًعئشة حساء وتمرا
menghidangkan bubur dan kurma untuk mereka, dan -  فأمره انليب، ومعه شاة مولودة صغرية-عليه وسلم
mereka melihat seorang penggembala Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- membawa seekor anak kambing  وأخرب الوفد أنه، أن يذبح شاة-صىل اهلل عليه وسلم
kecil. Selanjutnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- لم يذحبها من أجله حىت ال يظن أنه تكلف يف
menyuruh dia menyembelih seekor kambing, dan
-ريض اهلل عنه-  واكن من أسئلته،الضيافة فريفض
beliau memberitahu utusan bahwa beliau menyembelih
kambing tersebut bukan karena dia sehingga mengira أنه سأل عن كيفية اتلعامل مع الزوجة يف حال َكن
bahwa dia (utusan) telah menyusahkannya dalam  أن-صىل اهلل عليه وسلم-  فأخرب انليب،لسانها بذيئاا
bertamu lalu menolak. Di antara pertanyaan Laqīṭ raḍiyallāhu 'anhu-, dia bertanya mengenai tata cara ،العالج يف وعظها إن َكن فيها خري وإال فالطالق
berinteraksi dengan istri yang lisannya (tutur katanya)  بأن ال يرضب زوجته َضب-عليه السالم- كما أمره
buruk.
Nabi
-ṣallallāhu
'alaihi
wa
sallammemberitahukan
bahwa
terapinya
dengan صىل-  كذلك سأل عن الوضوء فبني هل انليب،األمة
menasihatinya jika ada kebaikan padanya, dan jika  وجوب اإلسباغ بمعىن إكمال غسل-اهلل عليه وسلم
tidak maka dengan perceraian. Beliau juga
لك عضو يغسل من أعضاء الوضوء وإكمال مسح ما
menyuruhnya untuk tidak memukul istrinya seperti
pukulan kepada budak perempuan. Demikian juga dia  وذلك لضمان وصول املاء، وسنية اتلخليل،يمسح
menanyakan tentang wudu. Lantas Nabi - ṣallallāhu  أما إذا َكن املاء ال يصل ملا بني،ألعضاء الوضوء
'alaihi wa sallam- memaparkan kepadanya mengenai
kewajiban
menyempurnakan
wudu.
Yakni,  ثم،األصابع إال باتلخليل فهذا من اإلسباغ الواجب
menyempurnakan basuhan setiap anggota wudu yang بني سنية املبالغة يف االستنشاق لغري الصائم خشية
dibasuh, dan menyempurnakan usapan anggota wudu
 وما يدل ىلع سنيته وعدم وجوبه،أن يصل املاء جلوفه
yang diusap, dan disunahkannya menyela-nyela. Hal
.أنه مرغب فيه حال الفطر فقط
itu untuk menjamin sampainya air ke seluruh anggota
wudu. Adapun jika air tidak bisa sampai ke antara jarijemari kecuali dengan menyela-nyelanya maka itu
termasuk penyempurnaan wudu yang diwajibkan.
Selanjutnya beliau menjelaskan sunah berlebihlebihan dalam memasukkan air ke hidung bagi orang
yang tidak puasa, sebab bagi orang yang puasa
dikhawatirkan air sampai ke perut. Hal yang
menunjukkan perbuatan ini sunah dan bukan wajib
bahwa perbuatan tersebut dianjurkan saat buka puasa
saja.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا
.خمترصا وابن ماجه وأمحد وادلاريم
 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ:راوي احلديث
- ريض اهلل عنه- لقيط بن صربة:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ ِّ
• أَ ْ
عضو حقه يف الغسل؛ فهو اإلتمام واستكمال األعضاء.
لك
وف
:
أي
مام،
واإلت
االتساع
وهو
اإلسباغ
من
:
غ
ب
س
ِ
ٍ
َ ِّ ْ
• َوخلل  :ختليل األصابع :اتلفريج بينها ،وإسالة املاء بينها.
ْ
• َو َبالغ يف االستنشاق  :ابذل اجلهد واستقص بإيصال املاء إىل أقىص األنف.
• إال أن تكون صائما  :هذا االستثناء يعود إىل االستنشاق ,ال إىل ختليل األصابع.
َ
َ
• خ ِزيْرة  :حساء من د ِقيق ودسم.

فوائد احلديث:
 .1اإلسباغ نوًعن 1 :ـ إسباغ واجب ،وهو ما ال يتم الوضوء إال به ،ويراد به غسل املحل واستيعابه 2 .ـ إسباغ مستحب ،وهو ما يتم الوضوء
بدونه ،ويراد به ما زاد ىلع الواجب من الغسلة اثلانية واثلاثلة ،فهذا مندوب إيله.

 .2استحباب ختليل أصابع ايلدين والرجلني عند غسلهما ،وختليلهما جعل املاء يتخلل بينهما.

 .3احلديث ديلل ىلع وجوب املضمضة يف الوضوء.

 .4احلديث ديلل ىلع استحباب املبالغة يف االستنشاق إال للصائم فليست مستحبة ،ئلال تؤدي املبالغة يف االستنشاق إىل دخول املاء من األنف
إىل احللق فيفسد الصوم.
َ ِّ
 .5استدل العلماء بهذا احلديث ىلع قاعدة (سد اذلرائع) ويه مجع ذريعة ،ويه الفعل اذلي ظاهره مباح ،لكنه وسيلة إىل فعل حمرم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث .تسهيل اإلملام للشيخ صالح
الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص،
َّ
(1427ه) منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه) سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى
للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ( ،ه) .صحيح أيب داود لألبلاين  ،ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع،
الكويت1423 ( ،ه) .صحيح األدب املفرد لإلمام ابلخاري ،حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،4دار الصديق للنرش واتلوزيع( ،
 1418ه) .صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين( ،ط،)5مكتبة املعارف – الرياض .صحيح وضعيف الرتمذي لألبلاين ،ط ،1مكتبة املعارف ،الرياض،
(1420ه).

الرقم املوحد)8378( :
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صىل اهلل- أسلمت امرأة ىلع عهد رسول اهلل

Di masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- ada seorang wanita yang masuk
Islam, lalu dia menikah. Kemudian
suaminya datang kepada Rasulullah dan
berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya
lebih dahulu masuk Islam".

-  فجاء زوجها إىل انليب، فزتوجت-عليه وسلم
 يا رسول اهلل إين: فقال،-صىل اهلل عليه وسلم
قد كنت أسلمت

**

1902. Hadis:

: احلديث.1902

َ ْ
Dari Ibnu 'Abbās, ia berkata, "Di masa Rasulullah - أسلمت امرأة ىلع عهد رسول اهلل
:عن ابن عباس قال
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-ada seorang wanita yang
masuk Islam, lalu dia menikah. Kemudian suaminya
datang kepada Rasulullah dan berkata, 'Wahai
Rasulullah, sungguh saya lebih dahulu masuk Islam
dan istriku itu mengetahui keislamanku.' Seketika
Rasulullah membatalkan pernikahan wanita itu dengan
pria kedua dan mengembalikannya kepada suaminya
yang pertama".

 فجاء زوجها إىل، فزتوجت-صىل اهلل عليه وسلم يا رسول اهلل إين: فقال،-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ْ وعل َم
َ
 «فانزتعها رسول،ت بإساليم
ِ ،قد كنت أسلمت
َّ
 وردها إىل،اهلل صىل اهلل عليه وسلم من زوجها اآلخر
.»زوجها األول

**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menunjukkan bahwa ada seorang wanita di صىل اهلل- أفاد احلديث أن امرأة ىلع عهد رسول اهلل
masa Rasulullah yang masuk Islam, lalu dia menikah.
Kemudian suaminya datang kepada Rasulullah dan  فجاء زوجها فأخرب، أسلمت ثم تزوجت-عليه وسلم
ا
memberitahukan bahwa ia telah masuk Islam dan ، بأنه أسلم أيضا-عليه الصالة والسالم- انليب
istrinya mengetahui keislamannya itu. Seketika itu
 نكاح الزوج اثلاين-عليه الصالة والسالم- فأبطل
Rasulullah membatalkan pernikahan kedua bagi wanita
itu dan mengembalikannya kepada suaminya yang وردها إىل زوجها األول ألنها ال تزال يف عصمته ما
ا
sah, karena wanita itu masih berada di dalam kuasa  فاحلديث ديلل ىلع أنه إذا أسلم الزوج،مسلما
دام
suaminya selama sang suami masih berstatus Muslim.
Hadis ini menjadi dalil bahwa jika seorang suami  وإن،وعلمت امرأته بإسالمه فيه يف عقد نكاحه
masuk Islam dan istrinya mengetahuinya, maka تزوجت بآخر فهو زواج باطل؛ وتنزتع من الزوج
pernikahannya masih berlangsung; jika wanita itu
.اآلخر
nekad
menikah
dengan
lelaki
lain,
maka
pernikahannya tidak sah dan wajib mengembalikannya
kepada suami sahnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وأمحد، وابن ماجه، والرتمذي، رواه أبو داود:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. األول: أي: • فجاء زوجها

. املرأة: أي: • وعلمت
َ
َ
. أبطل انلِّاكح اثلاين؛ ألنه وقع غري صحيح: • فانزتعها
َّ
. بال جتديد نكاح: أي: • وردها إىل زوجها األول

:فوائد احلديث

ا
َّ َّ ا
َّ
ا
. بيق نكاحهما بإمجاع أهل العلم؛ ألنه لم يوجد منهما اختالف دين،باإلسالم دفعة واحدة
ِ  إذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا.1
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َّ
 .2أنه إن أسلم َز ْوج كتابية بيق ا
أيضا ىلع نكاحه؛ ألن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية ،فاستدامته واستمراره أقوى وأوىل.
َّ
 .3إذا أسلم أحد الزوجني ،وتأخر إسالم اآلخر ،فإن أسلم املتخلف يف مدة العدة ،فهما ىلع نكاحهما ،وإن انقضت العدة جاز للزوجة أن تزتوج،
ْ
َّ
فإن لم تزتوج وأسلم الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته ،ردت إيله بغري نكاح.
 .4فيه ديلل يلع أن املرأة إذا ادعت الفراق ىلع الزوج بعد أن ُعلم ما بينهما من انلاكح وأنكر الزوج ،أن القول قول الزوج مع يمينه ،سواء
نكحت آخر أم ال.
ا
ٌّ
 .5إذا تزوج رجل امرأة بشبه ٍة -أي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد -فليس فيه حد وال عقوبة.

املصادر واملراجع:

-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن

ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م  -مسند أمحد،
حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين.
ّ
َ
لوغ َ
انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط
 - 1سبل السالم ،للصنعاين .انلارش :دار احلديث - .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،للطييب .انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز (مكة املكرمة -
الرياض) .الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م  -رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي ،البن امللك .انلارش :إدارة اثلقافة اإلسالمية .الطبعة :األوىل1433 ،
 ـه 2012 -م  -حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد
اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
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أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم ألجوركم ،أو أعظم

 .1903احلديث:

Lakukanlah salat Subuh pada waktunya,
karena ia lebih besar pahalanya bagimu,
atau lebih besar pahalanya.

لألجر

**

1903. Hadis:

عن رافع بن خديج -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Dari Rāfi' bin Khadīj -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أَ ْصب ُ
فإنه
بالصبح؛
وا
ح
ِ
“Lakukanlah salat Subuh pada waktu benar-benar
ُ ُ ُ
وركم ،أو أعظم لألجر».
Subuh, karena ia lebih besar pahalanya bagimu, atau
أعظم ِألج ِ
lebih besar pahalanya".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نصيل صالة Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan kita
untuk salat Subuh apabila telah masuk waktu Subuh,
الصبح إذا دخل الصبح ،ثم علل -صىل اهلل عليه kemudian beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
وسلم -ذلك بأنه أعظم يف األجر؛ تليقن دخول وقت menyebutkan alasan tersebut yaitu karena ia lebih
besar pahalanya karena kepastian masuknya waktu
الصبح.
Subuh.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :رافع بن خديج -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• أصبحوا بالصبح  :واملراد بالصبح :الصالة ،واإلصباح :ادلخول يف الصبح ،يقال :أصبح الرجل :إذا دخل يف الصبح ،واملعىن :أدخلوا الصالة يف
وقت الصبح يقينا ،وال تكتفوا بمجرد ظن الصبح.
• فإنه أعظم ألجوركم  :تعليل ملا قبله ،وهو أن اتليقن من اإلسفار أعظم لألجر.

فوائد احلديث:
 .1صالة الفجر يف أول وقتها ،وإطالة القراءة فيها هو مذهب مجهور العلماء ،ومنهم األئمة اثلالثة سوى احلنفية.
املصادر واملراجع:
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .سنن أيب
1985م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد
القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو
عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل1421ه2001 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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 .1904احلديث:

أعلنوا انلاكح

Umumkanlah pernikahan
**

1904. Hadis:

عن ًعمر بن عبد اهلل بن الزبري ،عن أبيه ،أن انليب Dari 'Āmir bin Abdillah bin az-Zubair, dari bapaknya,
bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
ْ
صىل اهلل عليه وسلم قال" :أع ِل ُنوا انلِّاكح".
"!"Umumkanlah pernikahan

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

Hadis
ini
menunjukkan
دل احلديث ىلع مرشوعية إعالن الزواج وإشهاره disyariatkannya
mengumumkan dan menyiarkan pernikahan serta
ا
ا
ونرش خربه بني انلاس ،إظهارا للرسور وتميزيا هل عن menyebarkan beritanya di antara manusia untuk
نكاح ِّ ِّ
الرس ،وضابط اإلعالن العرف ،ومن وسائل menampakkan kegembiraan dan membedakannya
dari pernikahan sirri (sembunyi-sembunyi). Patokan
اإلعالن الويلمة واإلشهاد وتشييع الزوج وقت
pengumuman adalah kebiasaan. Di antara media untuk
mengumumkan
adalah:
resepsi
اذلهاب بزوجته وَضب ادلف وأصوات السيارات pernikahan,
menghadirkan saksi (saat akad), mengiringi pengantin
(اجلرس أو ابلوري) وحنو ذلك.
lelaki saat pergi menggandeng istrinya, memukul
rebana, suara-suara mobil (bel atau klakson) dan
sebagainya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أمحد.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :مسند اإلمام أمحد.

معاين املفردات:

• أعلنوا انلاكح  :إعالن انلاكح :إظهاره واجلهر به.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية إعالن انلاكح.
 .2من إعالن انلاكح اإلشهاد عليه عند عقده.
 .3أن إعالن انلاكح يدخل فيه صنع الويلمة والرضب بادلف.
املصادر واملراجع:

َ
ُ
غريب ,ت :يلع
-مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ

بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة
العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم , ,ط ,3
 1408ه - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام
للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل .1427
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan
adalah puasa pada bulan Allah yaitu
Muharram, dan sebaik-baik salat setelah
salat wajib adalah salat malam.

، شهر اهلل املحرم، بعد رمضان،أفضل الصيام
 صالة الليل، بعد الفريضة،وأفضل الصالة

**

1905. Hadis:

: احلديث.1905

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
ِّ  «أفضل:-صىل اهلل عليه وسلم
، بعد رمضان،الصيام
“Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah
َ
َ
َّ ُ
puasa pada bulan Allah yaitu Muharram, dan sebaik- ، بعد الفريضة، وأفضل الصالة،شهر اهلل المحرم
baik salat setelah salat wajib adalah salat malam".
.»صالة الليل
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Puasa bulan Muharram -bulan pertama dari tahun  وهو أول شهور السنة اهلجرية،أن صوم شهر ُحمرم
Hijriyah- adalah puasa yang paling utama setelah
َّ
puasa Ramadan, karena ia (Muharram) adalah أفضل الصيام بعد صوم رمضان؛ ألنه أول السنة
permulaan tahun, maka memulai tahun tersebut املستأنفة فافتتاحها بالصوم اذلي هو ضياء أفضل
dengan puasa -yang merupakan cahaya- adalah
األعمال؛ فينبيغ للمسلم أن حيرص عليه وال يَدعه
amalan yang paling utama. Karena itu seyogyanya
َ
ُ
seorang Muslim bersemangat melakukannya dan tidak  "شهر اهلل" هذا مما يدل ىلع تعظيمه: وقوهل.إال لعذر
َّ
َ
meninggalnya kecuali karena uzur. Sabda beliau,  وأن صالة الليل أفضل.الشهور
ومزيته ىلع غريه من
"Bulan Allah", ini di antara yang menunjukkan
َّ
keagungan dan kekhususan bulan Muharram اتلطوًعت بعد الفريضة؛ ألن اخلشوع فيه أوفر
َ َ َّ
َّ الجتماع القلب واخللو
dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dan salat malam اشئَة
ِ { ِإن ن:بالرب قال تعاىل
ا
َْ
(salat tahajud) adalah salat sunah yang paling utama
ُّ َ َ َ ْ َّ
،] 6 :  [ سورة املزمل،}يه أشد َو ْطئاا َوأق َو ُم ِقيال
ِ اللي ِل
setelah salat wajib, karena kekhusyuan di dalamnya
ُ
ُّ
َّ
lebih sempurna dan lengkap dengan berkumpulnya وألن الليل وقت السكون والراحة فإذا رصف إىل
َّ ال ِعبادة َكنت ىلع
hati dan berkhalwatnya (menyendiri) seseorang انل ْفس أشد وأشق وللبدن أتَعب
bersama
Rabbnya,
Allah
Ta'ālā
berfirman:
َ ْ
"Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih وأنصب فاكنت أدخل يف معىن اتللكيف وأفضل عند
tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih
.اهلل
berkesan." (Al-Muzammil: 6), juga karena malam
adalah waktu yang tenang dan waktu istirahat, jika
dialihkan untuk beribadah maka akan terasa lebih berat
dan susah bagi jiwa, serta akan terasa lebih letih dan
lelah bagi badan, sehingga hal itu lebih pas untuk
makna taklif, dan hal itu lebih utama di sisi Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث
**

:فوائد احلديث
َّ
. الرتغيب يف صيام اتلطوع.1
َّ
. الرتغيب يف صالة اتلطوع.2
َّ
. الرتغيب يف قيام الليل.3
َّ  أن صالة الليل أفضل من غريها من.4
َّ اتلطوًعت يف
.انلهار؛ لظاهر انلَّص

111

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .5أن أفضل الصيام املستحب ما َكن يف حمرم كصيام ًعشوراء وغريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .فيض القدير رشح
اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة األوىل1356 ،ه .توضيح
األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ َ َ َ ََ
أفطر عندكم الصائمون َوأكل طعامك ُم
ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َّ َ ُ َ َ
 َوصلت عليك ُم المالئ ِكة،ار
األبر

Orang-orang yang berpuasa telah berbuka
di tempat kalian dan orang-orang yang baik
telah memakan makanan kalian serta para
malaikat mendoakan kalian.
**

1906. Hadis:

: احلديث.1906

َّ
صىل اهلل عليه- انليب
 أن:-ريض اهلل عنه- عن أنس
َ
َ  ف-ريض اهلل عنه- جاء إىل سعد بن عبادة
َ ج
َ -وسلم
اء
ِ
َ
ُ
ْ َ ْ خب
ُّ
صىل اهلل عليه- انليب
 ثم قال، فأكل،ت
ٍ زب َوزي
ٍ ِ
ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ ُ َ ْ َ َ ْ
امك ُم
 «أفطر ِعندكم الصائِمون؛ وأكل طع:-وسلم
ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َّ َ َ ُ َ َ
.»المالئِكة
 وصلت عليكم،األبرار

Dari Anas Radhiyallahu 'Anhu bahwa Nabi Muhammad
Shallallahu 'Alaihi wa Sallam datang kepada Sa'ad bin
Ubadah Radhiyallahu 'Anhu, lalu ia datang membawa
roti dan minyak maka Nabi pun makan. Selanjutnya
Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
bersabda, "Orang-orang yang berpuasa telah berbuka
di tempat kalian dan orang-orang yang baik telah
memakan makanan kalian serta para malaikat
mendoakan kalian".
**

Derajat hadis: Sanadnya sahih

 إسناده صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dari Anas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi  جاء إىل-صىل اهلل عليه وسلم- عن أنس أن انليب
wa Sallam datang kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin
Khazraj. Ucapannya, "Membawa roti dan minyak,"  "فجاء خبزب: قوهل، سيد اخلزرج،"سعد بن عبادة
mengandung penjelasan mengenai menghidangkan ، وإنه ال ينايف اجلود، فيه إحضار ما سهل،"وزيت
sesuatu yang mudah dan itu tidak menafikan
 "ثم: قوهل،-صىل اهلل عليه وسلم-  انليب:"فأكل" أي
kedermawanan, "maka Nabi pun makan," Yakni, Nabi
Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Ucapannya,  بعد إتمام: أي،"-صىل اهلل عليه وسلم- قال انليب
"Selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa : أي،" "أفطر عندكم الصائمون: قوهل،األكل
Sallam bersabda, " Yakni, setelah selesai makan.
ا
ّ
Sabdanya, "Orang-orang yang berpuasa telah berbuka  واجلملة بمعىن،أثابكم اهلل إثابة من فطر صائما
di tempat kalian," Yakni, Semoga Allah memberikan  مجع بر وهو،" "وأكل طعامكم األبرار: وقوهل،ادلًعء
balasan kepada kalian sebagai pahala orang yang
: أي،" "وصلت عليكم املالئكة: وقوهل،اتليق
memberi makan untuk berbuka bagi orang yang puasa.
Kalimat tersebut bermakna doa. Sabdanya, "dan (7/75- ديلل الفاحلني: انظر.استغفرت لكم
orang-orang yang baik telah menyantap makanan
76).
kalian," Al-Abrar adalah bentuk jamak dari Birrun, yaitu
orang bertakwa. Sabdanya, "Serta para malaikat
mendoakan kalian," Yakni, para malaikat memohonkan
ampunan untuk kalian. Lihat Dalilul Falihin, (7/75-76).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وادلاريم:راوي احلديث
- أنس بن مالك –ريض اهلل عنه:اتلخريج
 رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. وهو اتليق، مجع بر: • األبرار

:فوائد احلديث
. استحباب ادلًعء من الضيف عند الفراغ من األكل.1
. استحباب دًعء الصائم بهذا ادلًعء ملن أفطر عنده.2
. وأن ذلك ال ينايف اجلود، تقديم ما تيرس للضيوف.3
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4املالئكة تستغفر ألهل اإليمان لفعلهم الصالح من العمل.

املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب
العريب-بريوت-4 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،
1428ه-5 .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلًعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
-6سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية-7 .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش
املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية-8 .مسند ادلاريم –املعروف بـ :سنن ادلاريم-؛ لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم ،حتقيق
حسني سليم ،دار املغين-الرياض ،األوىل1421 ،ه-9 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب
اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه-10 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10110( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abdullah bin 'Amru, bahwasanya
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamberkhutbah pada hari pembebasan (kota
Mekkah) seraya bersabda, "Ketahuilah
bahwa setiap perbuatan luar biasa yang
berlaku pada masa jahiliah baik itu
berkaitan dengan darah ataupun harta
أال إن لك مأثرة اكنت يف اجلاهلية من دم أو مال
yang disebut-sebut dan dibanggakan
(semuanya) di bawah kakiku (ditiadakan),
 إال ما اكن من سقاية،تذكر وتدىع َتت قديم
kecuali perbuatan memberi minum jamaah
haji serta melayani rumah Allah (Ka'bah).
 وسدانة ابليت،احلاج
Kemudian beliau bersabda, "Ketahuilah
bahwa diat pembunuhan dengan salah
mirip sengaja yaitu (pembunuhan) yang
dilakukan dengan cambuk dan tongkat
adalah seratus ekor unta. Di antaranya
empat puluh ekor unta yang sedang
bunting".
**

1907. Hadis:

: احلديث.1907

 أن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو

Dari Abdullah bin 'Amru -raḍiyallāhu 'anhuma-,
bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamberkhutbah pada hari pembebasan (kota Mekkah)
seraya bersabda, "Ketahuilah bahwa setiap perbuatan
luar biasa yang berlaku pada masa jahiliah baik itu
berkaitan dengan darah ataupun harta yang disebutsebut dan dibanggakan (semuanya) di bawah kakiku
(ditiadakan), kecuali perbuatan memberi minum
jamaah haji serta melayani rumah Allah (Ka'bah).
Kemudian beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa diat
pembunuhan dengan salah mirip sengaja yaitu
(pembunuhan) yang dilakukan dengan cambuk dan
tongkat adalah seratus ekor unta. Di antaranya empat
puluh ekor unta yang sedang bunting".

: خطب يوم الفتح فقال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ُْ
«أال إن لك َمأث َرة َكنت يف اجلاهلية من دم أو مال
َ ُْ َ ُْ
َ
، إال ما َكن من ِسقايَ ِة احلاج،تذك ُر َوتدىع حتت قديم
َ
َ
 «أال إن ِديَة اخلطإ ِشبْه العمد:وس َدانة ابليت» ثم قال
ِ
َ
َ
ْ
َّ ما َكن
 منها أربعون:بالسو ِط والعصا ِمائة من اإلبل
َ ُ
.»أوالدها
يف ُب ُطونِ َها

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyampaikan
di dalam khutbahnya pada hari pembebasan (kota
Mekkah) bahwa setiap perbuatan luar biasa serta
melegenda berupa perangai baik orang-orang jahiliah
dan juga menjadi kebanggaan mereka adalah batil dan
dihapuskan, kecuali memberi minum para jamaah haji,
berkhidmat terhadap Baitul Haram, serta mengerjakan
urusannya. Yakni kedua hal tersebut akan tetap terus
dilakukan sebagaimana sebelumnya. Urusan hijābah
(tirai Ka'bah) pada masa jahiliah diemban oleh Bani
Abdi Dār, dan siqāyah (memberi minum jamaah haji)
diemban oleh Bani Hāsyim, maka dalam hal keduanya,
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**

 يف-رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم- أخرب رسول اهلل

خطبة يوم الفتح بأن لك ما يؤثر ويذكر من ماكرم

أهل اجلاهلية ومفاخرهم باطل وساقط إال ما َكن من
 أي،سقاية احلاج وخدمه ابليت احلرام والقيام بأمره

 واكنت احلجابة يف اجلاهلية يف.فهما باقيان ىلع ما َكنا
بين عبد ادلار والسقاية يف بين هاشم فأقرهم رسول

 ثم ذكر أن القتل شبه.-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
العمد وهو أن يقصد الرضب بآلة ال تقتل اغبلا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َكلسوط والعصا ديته مغلظة ،ويه مائة من اإلبل Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyetujuinya.
Kemudian beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamأربعون منها حوامل.
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
pembunuhan syibhul `amdi (mirip sengaja) adalah
memukul dengan suatu alat yang biasanya tidak
menyebabkan kematian seperti cambuk dan tongkat,
diatnya itu berat, yaitu 100 ekor unta, 40 di antaranya
adalah unta yang bunting.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبوداود والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما-
ا
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصا

املفردات:
معاين
ْ

ُ
• املأثرة  :يه ما يؤثر ويذكر من ماكرم أهل اجلاهلية ومفاخرهم.
• حتت قديم  :أي باطل وساقط.

• ِسدانة ابليت  :خدمته والقيام بأمره.

• ِشبه العمد  :القتل بآلة ال يقصد بمثلها القتل اغبلا َكلعصا الصغرية والسوط واللطمة وحنو ذلك.

فوائد احلديث:
 .1دية شبه العمد كدية العمد يف تغليظها ،ويه :مائة من اإلبل ،منها أربعون يف بطونها أوالدها.
 .2تعظيم أمر ادلم يف اإلسالم.
 .3عدل اإلسالم يف اتلفريق بني العمد واخلطأ.
ا
 .4فيه إثبات شبه العمد وقد نقله بعض العلماء إمجاًع عن الصحابة -ريض اهلل عنهم-.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن ابن ماجه-حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق-انلارش:
دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية،
حلب،الطبعة :اثلانية .1986 – 1406 ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد
املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
ُ
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  .1423،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار
الفلق ،الرياض ،الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،حممد
أرشف الصدييق ،العظيم آبادي،انلارش :دار الكتب العلمية  ،بريوت،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.

الرقم املوحد)58210( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammasuk ke rumahku dalam keadaan bahagia
dan wajahnya berseri-seri seraya berkata,
"Tahukah kamu bahwa Mujazziz tadi
memperhatikan Zaid bin Ḥāriṡah dan
Usāmah bin Zaid kemudian ia mengatakan,
"Sesungguhnya kaki-kaki ini berasal dari
keturunan yang satu".

ألم تري أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة

 إن بعض هذه األقدام ملن: فقال،وأسامة بن زيد
بعض

**

1908. Hadis:

: احلديث.1908

صىل-  إن رسول اهلل: -ريض اهلل عنها- عن ًعئشة
ُ َ يلع مرسورا
ُ ترب ُق أسار
َّ  دخل-اهلل عليه وسلم
ير
ِ
َُ
َ
 ألم ت َر ْي أن جم ِّززا ا نظر آنفا إىل زيد بن: فقال.وجهه

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū', ia
berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk
menemuiku dalam keadaan riang dan wajahnya
berseri-seri seraya berkata: "Tahukah kamu bahwa
Mujazziz tadi memperhatikan Zaid bin Ḥāriṡah dan
Usāmah bin Zaid kemudian ia mengatakan,
"Sesungguhnya kaki-kaki ini berasal dari keturunan
yang satu." Dalam riwayat lain: "Mujazziz adalah
seorang qāif (ahli jejak kaki dan pertalian nasab).

 إن بعض هذه األقدام: فقال،حارثة وأسامة بن زيد

.» «َكن جمزز قائفا: ويف لفظ.»ملن بعض

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dahulu Zaid bin Ḥāriṡah berkulit putih sedangkan ، وابنه أسامة أسمر،َكن زيد بن حارثة أبيض اللون
anaknya Usāmah berkulit sawo matang. Karena
ْ َ
اختالف
ل
ج
ِ من أ- واكن انلاس يرتابون فيهما
perbedaan warna kulit ini, orang-orang meragukan
nasab Usāmah kepada Zaid dan berkomentar miring  بما، ويتلكمون يف صحة نسبة أسامة إىل أبيه،-لونيهما
tentang mereka. Hal ini menyebabkan Rasulullah َّ .يؤذى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
فمر عليهما
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merasa terganggu. Pada
ْ َ َ َّ َ
ِّ
suatu saat Mujazziz al-Madlaji, ahli jejak kaki dan  وهما قد غطيا رأسيهما يف،(جمزز املدليج) القائف
pertalian nasab, melewati keduanya ketika mereka  فقال إن بعض. وبدت أرجلهما،-أي رداء- قطيفة
berdua sedang berselimut dan menutup kepala mereka
َْ
sedangkan kaki mereka berdua terlihat. Lantas diapun  واكن. ملا رأى بينهن من الشبه،هذه األقدام ملن بعض
berkata, "Sesungguhnya kaki-kaki ini berasal dari الكم هذا القائف ىلع سمع من انليب صىل اهلل عليه
keturunan yang satu" karena ia melihat kemiripan kakiَّ ُ ،وسلم
ًعئشة
ىلع
دخل
حىت
،كثريا
رسورا
بذلك
فرس
kaki tersebut. Perkataan qāif ini didengar oleh Nabi َْ
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- maka beliau pun sangat  فرحا واستبشارا لالطمئنان إىل،وأسارير وجهه تربق
ْ
gembira, sampai beliau masuk menemui Aisyah حض الكم اذلين
ودل
ِ ،صحة نسبة أسامة إىل أبيه
sedang wajahnya masih berseri-seri karena rasa
.يطلقون ألسنتهم يف أعراض انلاس بغري علم
senang dan gembira dengan kebenaran tali nasab
Usāmah kepada bapaknya Zaid, juga untuk
membantah gosip orang-orang yang membicarakan
kehormatan orang lain tanpa ilmu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
.-ريض اهلل عنها-  ًعئشة:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. بضم الراء تيضء وتستنري من الفرح والرسور: • تربق
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• أسارير وجهه  :اخلطوط اليت يف اجلبهة.
• ألم تري  :ألم تعليم.

• جمززا  :بضم امليم وكرس الزاي املشددة وبعدها زاي معجمة  ،صحايب جليل ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مرص ،وسيم جمزرا ،ألنه َكن إذا
أخذ أسريا يف اجلاهلية جز ناصيته وأطلقه.
• آنفا  :قريبا.

• قائفا  :القائف :هو اذلي يعرف الشبه بني انلاس ويمزي أثر األقدام ،واكنت القيافة من علوم العرب.

فوائد احلديث:
 .1العمل بقول القافة يف إحلاق النسب ،مع عدم ما هو أقوى منهاَ ،كلفراش ،وهو قول اجلمهور؛ استدالال برسور انليب صىل اهلل عليه وسلم يف
هذه القصة ،وال ي ُ َ ُّ
رس إال حبق.

ْ َُ
 .2يكيف قائف واحد ،ولكن اشرتط العلماء فيه أن يكون َعدال جم َّرباا يف اإلصابة؛ ألنه ال يقبل اخلرب ،وال ينفذ احلكم إال ممن اتصف بهذين
الوصفني.
َ ُّ
 .3ت َطلع الشارع احلكيم إىل صحة األنساب ،وإحلاقها بأصوهلا.
 .4الفرح واتلبشري باألخبار السارة ،وإشاعتها.

 .5ال ختتص بالقيافة قبيلة بعينها ،وإنما يعمل خبرب من اجتمعت فيه رشوط اإلصابة من القافة.

 .6جواز اضطجاع الرجل مع ودله يف غطاء واحد ،خاصة إذا دعت ذللك حاجة.

 .7ويف احلديث جواز الشهادة ىلع املنتقبة ،واالكتفاء بمعرفتها من غري رؤية الوجه
 .8قبول شهادة من شهد دون أن يستشهد عند عدم اتلهمة.
 .9جواز االستفادة من اتلقنيات احلديثة اليت ُعر ْ
 (DNبالرشوط اليت ذكرتها املجامع الفقهية
فت بدقتها يف ادلاللة ىلع املراد ،كتحليل ادلي إن إيه )A
ِ
املعارصة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5916( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu asy-Sya'ṡā`, ia mengatakan,
"Kami duduk-duduk bersama Abu
Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- di masjid, lalu
muazin mengumandangkan azan, tiba-tiba
seseorang bangkit dari masjid dan berjalan
(menuju luar masjid). Maka Abu Hurairah
mengikutinya dengan pandangan sampai
orang itu keluar dari masjid, lalu Abu
Hurairah berkata, "Orang ini sungguh telah
mendurhakai Abul-Qasim -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam-." (HR. Muslim).

صىل اهلل عليه- أما هذا فقد عىص أبا القاسم
-وسلم

: احلديث.1909

**

1909. Hadis:

ُ ا
ريض-  كنا ق ُعودا مع أيب هريرة: قال،عن أيب الشعثاء

Dari Abu asy-Sya'ṡā`, ia mengatakan, "Kami dudukduduk bersama Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- di
masjid, lalu muazin mengumandangkan azan, tiba-tiba
seseorang bangkit dari masjid dan berjalan (menuju ke
luar masjid). Maka Abu Hurairah mengikutinya dengan
pandangan sampai orang itu keluar dari masjid, lalu
Abu Hurairah berkata, "Orang ini sungguh telah
mendurhakai Abul-Qasim -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam."

 فقام رجل من، فأذن املؤذن، يف املسجد-اهلل عنه
َ َ َ فأَ ْتبَ َع ُه أبو هريرة ب،املسجد يميش
رص ُه حىت خرج من
 أما هذا فقد عىص أبا: فقال أبو هريرة،املسجد

.-صىل اهلل عليه وسلم- القاسم
 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Abu asy-Sya'ṡā` menuturkan bahwa mereka duduk- يذكر أبو الشعثاء أنهم َكنوا قعودا مع أيب هريرة يف
duduk bersama Abu Hurairah di masjid, lalu muazin
mengumandangkan azan. Tiba-tiba seorang laki-laki ، فإذا برجل بعد األذان يميش، فأذن املؤذن،املسجد
berjalan keluar setelah azan, maka Abu Hurairah -  ينظر إيله هل-ريض اهلل عنه- فظل أبو هريرة
raḍiyallāhu 'anhu- terus memandanginya, apakah ia
سيخرج من املسجد أم ماذا يريد؟ فلما تبني هل أنه
akan keluar dari masjid atau ia ingin apa? Ketika orang
itu telah jelas keluar, ia memberitahukan bahwa صىل اهلل-  أخرب أنه بفعله هذا قد عىص انليب،خرج
dengan perbuatannya tersebut orang itu telah
-.عليه وسلم
mendurhakai Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبوهريرة:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. أي الحقه ببرصه يلنظر مراده: • فأتبعه برصه

:فوائد احلديث
. أهمية وفضل اجللوس يف املسجد انتظارا للصالة.1
. تنبيه ىلع عظم فضل صالة اجلماعة.2
. كمرض وحدث أو خرج حلاجة وسريجع قريباا، حتريم اخلروج من املسجد بعد األذان إال لعذر.3
. واتلنبيه ىلع املخالفات الرشعية، من مهام ادلاعية االنتباه ألفعال املدعوين.4
ا
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،البن
عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .تطريز رياض
الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1423 ،ه2002 - .م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5731( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya
sebelum kedua lututnya (saat hendak
 sujud) seraya berkata, "Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam- juga
melakukan itu

أن ابن عمر اكن يضع يديه قبل ركبتيه ،وقال:
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفعل
ذلك.

 .1910احلديث:

**

1910. Hadis:

ْ
َكن ابن عمر يَضع يديه قبل ُرك َبتَ ِيه ،وقالَ :كن رسول Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum
kedua lututnya (saat hendak sujud) seraya berkata,
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَفعل ذلك.
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- juga
"melakukan itu.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

احلديث يدل ىلع أن املصيل يضع يديه قبل ركبتيه Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang salat
hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum
عند الزنول للسجود ،لكن يعارضه حديث وائل بن kedua lututnya saat hendak sujud. Tetapi hadis ini
َّ
حجر -ريض اهلل عنه -يف أن املصيل حني يهوي bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan dari
Wā`il bin Hujr -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa orang yang
للسجود فإنه يضع ركبتيه قبل يديه .واملسألة
salat ketika mau sujud, maka hendaklah ia meletakkan
اجتهادية واألمر فيها واسع؛ وذلا خري بعض الفقهاء kedua lutut (di tanah) sebelum kedua tangannya.
املصيل بني األمرين ،إما لضعف األحاديث من Masalah ini masuk dalam ranah ijtihad dan hukumnya
sangat longgar. Karenanya sebagian ulama
اجلانبني وإما تلعارضها وعدم رجحان بعضهما ىلع memberikan pilihan kepada orang yang sedang salat
بعض يف نظره؛ ونتيجة هذا :السعة واتلخيري بني terkait dua tata cara sujud di atas. Perbedaan tata cara
tersebut adakalanya karena kelemahan hadis-hadis
اهليئتني.
terkait hal ini dan mungkin juga karena kontradiksi dan
tidak ada yang lebih rajih (kuat) menurut sebagian
ulama tersebut. Hasil dari kemungkinan ini adalah
keleluasaan dan pilihan dua tata cara di atas.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة.
**

اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

الركبتني عند اهلوي إىل ُّ
 .1تقديم ايلَدين ىلع ُّ
السجود.

املصادر واملراجع:

صحيح ابن خزيمة ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ،املحقق :حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم ،بريوت .إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .نيل األوطار،
حممد بن يلع الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م .بلوغ املرام من أدلة
األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10940( :

121

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila
beliau dalam rakaat ganjil dari salatnya
beliau tidak bangkit untuk berdiri sampai
beliau duduk dengan sempurna.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم, -إذا اكن يف وتر
من صالته لم ينهض حىت يستوي قاعدا

 .1911احلديث:

**

1911. Hadis:

عن مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه :-أنه رأى Dari Mālik bin Al-Ḥuwairiṡ -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa
ْ dia pernah melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ,فإذا َكن يف وتر
ِ ٍ sedang salat, apabila beliau dalam rakaat ganjil dari
ا
من صالته لم ينهض حىت يستوي قاعدا.
salatnya beliau tidak bangkit untuk berdiri sampai
beliau duduk dengan sempurna.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َكن من هديه -عليه السالم -إذا قام من الركعة Di antara petunjuk Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
jika beliau bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat
األوىل إىل
اثلانية ومن اثلاثلة إىل الرابعة لم يقم حىت kedua dan dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat
ا
يستقر جالسا جلسة خفيفة ثم قام ،وتسىم هذه adalah beliau tidak bangkit untuk berdiri sampai beliau
duduk dengan sempurna sebentar kemudian baru
اجللسة جبلسة االسرتاحة ،وقد رواها عنه -عليه
beliau bangkit berdiri. Duduk ini dinamakan dengan
السالم -مجع من الصحابة.
duduk istirahat. Duduk tersebut telah diriwayatkan dari
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- oleh sekumpulan
sahabat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.
**

معاين املفردات:

َ
ْ
• ِوتر من صالتِ ِه  :يه عند انلهوض إىل القيام إىل اثلانية ،وعند انلهوض من اثلاثلة إىل الرابعة يف الرباعية ،وتسىم ِجلسة االسرتاحة.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
ا
جالسا،
اجللسة ،وهو أن املصيل إذا قام يف وتر من صالته؛ بأن يقوم من الركعة األوىل ،أو يقوم من الركعة اثلاثلة ،فإنه يستوي
 .1استحباب هذه ِ
فيما بني السجدة األخرية والقيام ،ثم ينهض ألداء الركعة اثلانية ،أو الركعة الرابعة.
َّ
 .2هذه اجللسة يسميها العلماء "جلسة االسرتاحة" ،واالسرتاحة :طلب الراحة؛ فكأن املصيل حصل هل إعياء ،فيجلس لزيول عنه.
ا
ا
 .3ويه جلسة خفيفة لطيفة عند من يرى استحبابها ،قال انلووي :جلسة االسرتاحة جلسة لطيفة؛ حبيث تسكن حركتها سكونا بينا.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام،
للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه .فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة
للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10931( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallampernah berbekam lalu beliau shalat tanpa
berwudhu' lagi dan tidak menambahkan
amalan selain membasuh bekas tempat
bekam beliau.

 احتجم فصىل-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل حمامجه

: احلديث.1912

**

1912. Hadis:

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia meriwayatkan: Bahwa صىل اهلل عليه-  أن انليب: -ريض اهلل عنه- عن أنس
َّ
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berbekam lalu
ْ
ْ فصىل ولم يتوضأ ولم يَز ْد عن َغ
َ َاحت
َج
ل
س
م
« -وسلم
ِ
ِ
beliau shalat tanpa berwudhu' lagi dan tidak
ََ
.»امج ِه
menambahkan amalan selain membasuh bekas
ِ ِ حم
tempat bekam beliau.
**

 ليس لألبلاين:ضعيف للفائدة

 لكن قال،حكم ىلع احلديث

:احلافظ ابن حجر يف اتللخيص

يف إسناده صالح بن مقاتل وهو

 وادىع ابن العريب أن، ضعيف:درجة احلديث
 وليس،ادلارقطين صححه

Derajat hadis:

:كذلك بل قال عقبة يف السنن
صالح بن مقاتل ليس بالقوي

وذكره انلووي يف فصل الضعيف
Makna global:
**

Di dalam hadis ini diterangkan bahwa berbekam tidak
membatalkan wudhu’, baik darah yang keluar sedikit
ataupun banyak. hadis ini diperkuat –meskipun
hadisnya dha’if- dengan riwayat yang tsabit (shahih)
dari beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau
mewasiatkan umatnya untuk berbekam di dalam
banyak hadis dan beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamjuga telah berbekam, sebagaimana hal itu telah tsabit
(shahih) dari beliau di dalam ash-Shahihain dan selain
keduanya, serta para sahabat Radhiyallahu ‘Anhum
pun berbekam. Meskipun demikian, tidak terdapat
satupun hadis yang dapat dijadikan hujjah di dalamnya
tentang perkara berwudhu’ setelah bekam. Maka hal itu
menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah tetap
dalam keadaan suci, dan hukum asal ini tidak akan
terhapus/berubah kecuali dengan adanya dalil syar’i
yang menunjukkan bahwa keluarnya darah dari dalam
tubuh selain dari dua jalan (qubul dan dubur) adalah
pembatal wudhu’. Dan mengikuti hukum bekam adalah
apa saja yang dikeluarkan dari badan –selain dari dua
jalan- selain dengan cara bekam seperti mengambil
darah dengan jarum atau keluarnya darah dengan
sebab operasi atau mengeluarkannya untuk
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:املعىن اإلمجايل

 سواء،يف هذا احلديث أن احلجامة ال تنقض الوضوء
ا
 ويؤيد هذا احلديث،َكن ادلم اخلارج قليال أو كثريا

 صىل اهلل عليه-أنه ثبت عنه-  وإن َكن ضعيفاأنه أوىص أمته باحلجامة يف أحاديث كثرية- وسلم

 كما ثبت ذلك عنه-  صىل اهلل عليه وسلم- واحتجم
 ريض- يف الصحيحني وغريهما واحتجم الصحابة

 ومع ذلك لم يأت حديث حيتج به فيه- اهلل عنهم
: فدل ذلك ىلع أن األصل.األمر بالوضوء من احلجامة
 وال يرتفع هذا األصل إال بديلل رشيع،بقاء الطهارة
يدل ىلع أن خروج ادلم من ابلدن من غري السبيلني

 لك ما خيرج من: ويلحق باحلجامة.ناقض للوضوء
َ
 بغري احلجامة كسحب-  من غري السبيلني- ابلدن
ادلم باإلبر أو خروجه بسبب عملية جراحية أو

 ثم إًعدته كأصحاب الفشل اللكوي،إخراجه للتنقية
ْ َ
ََ ْ َ
 أن:امج ِه " يعين
ِ ِ  " ولم ي ِزد عن غس ِل حم.وغري ذلك
حل َجامة
ِ  اكتىف بعد ا-  صىل اهلل عليه وسلم- انليب

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بغسل موضع احلجامة إلزالة ما بيق من آثار ادلمdibersihkan/disterilkan, kemudian mengembalikannya .
lagi, seperti yang terjadi pada orang yang mengalami
واحلاصل :أن يقال :اخلارج من ابلدن من غري gagal ginjal dan yang lainnya. “Dan beliau tidak
السبيلني ال ينقض الوضوء ،سواء َكن دما أو غريه ”menambahkan untuk membasuh tempat bekamnya
yakni Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mencukupkan
وسواء َكن كثريا أو قليال وسواء َكن عن طريق
diri setelah bekam dengan membasuh bekas tempat
احلجامة أو بغريها وسواء خرج بقصد أو بغري قصدbekamnya untuk menghilangkan apa yang tersisa dari ،
bercak-bercak darah. Kesimpulannya: dapat dikatakan
عمال بالرباءة األصلية.
bahwa sesuatu yang keluar dari badan selain dari dua
jalan tidak membatalkan wudhu’, baik itu darah atau
lainnya, baik banyak ataupun sedikit, baik dengan cara
bekam atau selainnya, baik keluar dengan sengaja
ataupun tidak sengaja, dalam rangka menerapkan
kaedah al-bara’ah al-ashliyah (hukum asalnya yaitu
tidak membatalkan wudhu’ kecuali jika ada dalil shahih
yang menunjukkan bahwa hal itu adalah pembatal
wudhu’). Taudhihul Ahkam (1/316), Tashilul Ilmam
(1/204), Fathu Dzil Jalali wal Ikram (1/276), Minhatul
‘Allam (1/345).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
احتَ َ
ج َم  :االحتجام  :إخراج ادلم من اجلسم بصفة خمصوصة.
•

فوائد احلديث:

ُ
 .1أن احلجامة ال تنقض الوضوء ،ويلحق بها غريها كسحب ادلم ،وادلم اخلارج بسبب اجلراحة أو غسيل الىلك.
 .2خروج ادلم من َ
ابلدن من غري الفرجني ال ينقض الوضوء سواء َكن قليال أو كثريا ،ويلحق بادلم لك خارج َكلصديد والقيح.
 .3إباحة احلجامة ،إال أن تتعني عالجا ،فيستحب اتلداوي بها ؛ لقوهل صىل اهلل عليه وسلم  ":تداووا ِعبَاد اهلل".

املصادر واملراجع:

-سنن ادلارقطين/أبو احلسن ادلارقطين حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد

برهوم -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن
اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423،ـه
  2003م - .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل1427ه - .اتللخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري املؤلف :أمحد بن يلع حجر العسقالين  :-دار الكتب العلمية -الطبعة األوىل 1419ه.
1989م.

الرقم املوحد)8403( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- pernah menjadikan Ibnu Ummi
Maktum sebagai ganti beliau mengimami
kaum Muslimin, padahal dia orang yang
buta.

 استخلف ابن-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
أم مكتوم يؤم انلاس وهو أعىم

**

1913. Hadis:

: احلديث.1913

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwasanya Nabi صىل اهلل عليه-  أن انليب:-ريض اهلل عنه- عن أنس
ْ َ ِّ ُ
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah
ََ ْ َْ
ُ َك ُت ي
وهو
انلاس
م
ؤ
م
م
أ
ابن
ف
 استخل-وسلم
ٍوم
menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai ganti beliau
ْ
.أع َىم
mengimami kaum Muslimin, padahal dia orang yang
buta".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah -  ابن أم مكتوم-صىل اهلل عليه وسلم- جعل انليب
menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai ganti beliau
ا
يصيل
فاكن
،أسفاره
بعض
يف
هل
ا
خلف
-ريض اهلل عنه
menjadi imam di saat beliau bepergian. Ibnu Ummi
Maktum pun mengimami kaum Muslimin saat beliau  فرتة-صىل اهلل عليه وسلم- بانلاس إماما نيابة عنه
tidak ada. Pilihan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
-صىل اهلل عليه وسلم- غيابه؛ وإنما َكن اختياره
sallam- jatuh kepada Ibnu Ummi Maktum karena faktor
ِّ ُالبن أ
يف
لسابقته
غريه؛
دون
مكتوم
م
senioritas (permulaan orang-orang masuk Islam),  فهو،اإلسالم
ِ
ُ
karena dia termasuk jajaran sahabat Muhajirin awal, di ،الق َّراء والعلماء
 وهو من،من املهاجرين األولني
samping dia salah seorang penghafal Alquran dan
فاستحق اإلمامة بهذه
kapasitas
keilmuannya.
Sehingga
dengan  ووالية انليب،الفضائل وغريها
ْ ِّ ُ
ُ
pertimbangan kualitas dan kompetensi ini dia pantas  البن أم مكتوم ال تقترص ىلع-صىل اهلل عليه وسلمditunjuk sebagai imam (pemimpin). Kepemimpinan
 فله أن، بل يه والية ًعمة يف الصالة وغريها،الصالة
Ibnu Ummi Maktum ini tidak terbatas pada
ُ
kepemimpinan salat, tetapi kepemimpinan secara  ويدير مجيع شؤون، وهل أن يقيض بني انلاس،يفيت
umum, memimpin salat dan lainnya. Dia berhak صىل اهلل عليه- أهل املدينة يف حال غياب انليب
berfatwa, memutuskan perkara dan mengatur urusan
semua penduduk Madinah saat Rasulullah -ṣallallāhu  ويدل هل ما رواه الطرباين عن عطاء عن ابن،-وسلم
'alaihi wa sallam- bepergian. Ini semua ditunjukkan  استخلف:-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب،عباس
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aṭ-Ṭabārani dari
Aṭā' dari Ibnu Abbās, "Bahwasanya Nabi Muhammad - .ابن أم مكتوم ىلع الصالة وغريها من أمر املدينة
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah menjadikan Ibnu  ويف رواية أيب داود،حسنه األبلاين يف إرواء الغليل
Ummi Maktum sebagai imam salat dan pemimpin yang
 استخلف-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:األخرى
mengatur urusan penduduk Madinah." Hadis ini
ْ
.ابن أم َمكتُوم ىلع املدينة مرتني
dihasankan oleh Al-Albāni dalam kitab Irwā` Al-Galīl.
Dalam riwayat Abu Daud yang lain, "Bahwasanya
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah
menjadikan Ibnu Ummi Maktum pemimpin kota
Madinah sebanyak dua kali."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود واللفظ هل وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أنس:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• يؤم  :يصىل بهم إماما يف الصالة.

فوائد احلديث:

 .1جواز استخالف األعىم يف إمامة انلاس ،ولو لم يكن أقرأ انلاس وأعلمهم ُّ
بالسنة؛ ألنه نائب يقوم مقام اإلمام الراتب.
ََ
ُ ِّ
ِّ
كبَار ،فيه ثقة مؤيدة بالعصمة
 .2فيه ثقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعبد اهلل ابن أم مكتوم -ريض اهلل عنه -وهذه اثلقة تعترب من منا ِق ِبه ال ِ
َّ
َّ
انلبوية ،فتكون َكلشهادة انلبوية ىلع صالحه.
ُْ
 .3صحة والية األعىم ىلع القضاء والفتيَا وغري ذلك.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح
ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة:
األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)11308( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallampernah berwudhu, beliau mengusap jambul
(bagian depan rambutnya), `imamah
(sejenis surban penutup kepala) dan kedua
khuf (sepatu).

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ ،فمسح
بناصيته ،وىلع العمامة واخلفني

 .1914احلديث:

**

1914. Hadis:

عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل Dari Mughirah bin Syu`bah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berwudhu',
َ
اصيَ ِت ِه ،وىلع ال ِع َمامة
اهلل عليه وسلم -توضأ ،فمسح بِن ِ
beliau mengusap jambul (bagian depan rambutnya),
َّ
واخلُفني.
`imamah (sejenis surban penutup kepala) dan kedua
khuf (sepatu).

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

Mughirah
bin
Syu`bah
-raḍiyallāhu
خيرب املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل 'anhu-
mengabarkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamَّ
اهلل عليه وسلم -مسح ىلع ناصيته ويه :مقدم شعر mengusap jambulnya (ketika berwudhu), yaitu rambut
الرأس ،ثم أكمل املسح ىلع العمامة ،ولم يقترص ىلع bagian depan lalu menyempurnakannya dengan
mengusap diatas `imamah. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa
املسح ىلع بعض الرأس ،بل كمل املسح ىلع العمامة،
sallam- tidak hanya sebatas mengusap sebagian
ومن هديه -صىل اهلل عليه وسلم -أيضا املسح ىلع rambutnya saja, akan tetapi menyempurnakannya
dengan mengusap `imamah. Juga bagian dari petunjuk
اخلفني ،كما يف هذا احلديث وغريه.
beliau shallallahu `alaihi wa sallam adalah mengusap
diatas kedua khuf (sepatu) sebagaimana dijelaskan
dalam hadis ini dan hadis lainnya. Subulus Salam (1/
72, 81) Tashilul ilmam (1/ 135).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
اصيَ ِت ِه  :انلَّاصية الشعر اذلي يكون يف مقدم الرأس.
• بِن ِ
َ
• الع َمامة ٌ :
ثوب يُلف ُ
وي َدار ىلع َّ
الرأس.
ِ
ُ
• اخلف  :ما يلبس يف الرجلني ،ويكون من اجلدل.

فوائد احلديث:

 .1اجلمع بني املسح ىلع َّ
انلاصية وىلع العمامة.

 .2جواز املسح ىلع اخلفني وحنوهما ،إذا لبسهما بعد كمال طهارة

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م منحة العالم يف رشح
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م.

الرقم املوحد)8382( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammempekerjakan penduduk Khaibar dengan
(upah) separuh dari hasil bumi yang keluar
darinya, berupa kurma atau tanaman”.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعمل أهل
خيرب بشطر ما خيرج منها من تمر أو زرع

 .1915احلديث:

**

1915. Hadis:

عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa Nabi -
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mempekerjakan penduduk
َ
صىل اهلل عليه وسلمً -عمل أهل خيرب بِش ْط ِر ما
Khaibar dengan (upah) separuh dari hasil bumi yang
َ
خيرج منها من ث َم ٍر أو زرع.
keluar darinya, berupa kurma atau tanaman”.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

بدلة خيرب بدلة زراعيةَ ،كن يسكنها طائفة من ايلهودKhaibar adalah kota agraria, dahulu didiami oleh .
sekelompok Yahudi. Maka ketika Nabi Dari Anas bin
فلما فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف السنة Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, menaklukkannya pada tahun
السابعة من اهلجرة ،وقسم أراضيها ومزارعها بني ke 7 Hijriyah, beliau membagi tanah dan
perkebunannya
diantara
orang-orang
yang
الغانمني ،واكنوا مشتغلني عن احلراثة والزراعة
mendapatkan rampasan perang, dan mereka
باجلهاد يف سبيل اهلل وادلعوة إىل اهلل تعاىل ،واكن يهود disibukkan oleh jihad fi sabilillah dan berdakwah hingga
"خيرب" أبرص منهم بأمور الفالحة أيضاا ،لطول meninggalkan cocok tanam dan berkebun. Dan Yahudi
Khaibar lebih mengerti dalam hal pertanian
معاناتهم وخربتهم فيها ،هلذا أقر انليب -صىل اهلل dibandingkan mereka, disebabkan lamanya percobaan
ْ
عليه وسلم -أهلها السابقني ىلع زراعة األرض وسيق dan pengalaman mereka di sana. Karena itu, Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyetujui agar penduduk
الشجر ،ويكون هلم انلصف ،مما خيرج من ثمرها
lama Khaibar tetap bercocok tanam dan merawat
وزرعها ،مقابل عملهم ،وللمسلمني انلصف اآلخرpepohonannya, dengan mendapatkan setengah dari ،
buah dan tanaman yang dihasilkan sebagai upah kerja
لكونهم أصحاب األصل.
mereka. Dan kaum muslimin mendapatkan setengah
bagian lainnya, karena mereka adalah pemilik lahan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• خيرب  :بالد شمايل املدينة تبعد عنها 160كم ال تزال ًعمرة باملزارع والساكن ،واكنت مسكنا لليهود ،حىت فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ًعم سبع ،فأقرهم ىلع فالحتها كما يف هذا احلديث حىت أجالهم عمر يف خالفته.
• بشطر ما خيرج منها  :الشطر ،يطلق ىلع معان ،منها انلصف ،وهو املراد هنا.
• من ثمر ً :عم ثلمر انلخل والكرم وغريهما.

• أو زرع  :أو هنا للتنويع ،أو بمعىن الواو كما يف الرواية األخرى.

فوائد احلديث:
 .1جواز املزارعة واملساقاة ،جبزء مشاع مما خيرج من الزرع اثلمر ،واملزارعة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يزرعها هل ،مقابل نصف احلصاد
أو ربعه أو النسبة اليت يتفقان عليها ،واملساقاة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يسقيها هل ،مقابل نصف احلصاد أو ربعه أو النسبة اليت
يتفقان عليها.
 .2ظاهر احلديث ،أنه ال يشرتط أن يكون ابلذر من رب األرض.
 .3أنه إذا ُع ِل َم نصيب العامل ،أغىن عن ذكر نصيب صاحب األرض أو الشجر ،ألنه بينهما.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4جواز اجلمع بني املساقاة واملزارعة يف بستان واحد ،بأن يساقيه ىلع الشجر ،جبزء معلوم وزراعة األرض جبزء معلوم.
 .5جواز معاملة الكفار بالفالحة ،واتلجارة ،واملقاوالت ىلع ابلناء والصنائع ،وحنو ذلك من أنواع املعامالت.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن
حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.

الرقم املوحد)6023( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila
rukuk, beliau merenggangkan jarijemarinya dan apabila sujud beliau
merapatkan jari-jemarinya.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا ركع
فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه

 .1916احلديث:

**

1916. Hadis:

عن وائل بن حجر -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل Dari Wā`il bin Hujr -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya
َ
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila rukuk, beliau
اهلل عليه وسلمَ -كن إذا ركع ف َّر َج أصابِ َعه وإذا َسجد
merenggangkan jari-jemarinya dan apabila sujud
َض َّم َ
أصابِعه.
beliau merapatkan jari-jemarinya.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

معىن احلديثَ ":كن إذا ركع فَ َّر َ
فرج أصابعه وإذا سجد ض ّم أصابعه( Makna hadis:
ج أصابِ َعه وإذا َسجد ) yaitu:كان إذا ركع ّ
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika rukuk, beliau
َ َّ َ
ضم أصابِعه " أي :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمmemegang kedua lututnya dengan kedua telapak -
َ َّ
ِّ
َكن يف َّ
ويفرج tangannya dan beliau merenggangkan antara jari-
الركوع يقبض ىلع ُركبتيه بِكفيه
َ
jemarinya; karena yang demikian itu lebih sempurna
أمكن من ُّ
الركوع ،وأثبت
بني أصابعه؛ ألن ذلك
dalam melakukan gerakan rukuk, serta lebih
َ
حلصول تسوية ظهره برأسه .وأما يف السجود فيضع memungkinkan untuk mensejajarkan punggung
َّ
كفيه ىلع األرض ،وي َّ
ضم أصابعه فيلصق بعضها dengan kepala. Adapun ketika sujud, beliau
)meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah (lantai
َْ
وهو
بها،
ة
ببعض؛ يلحصل بذلك كمال استقبال ال ِقبل
serta merapatkan jari-jemarinya; hal ini dilakukan agar
ْ
أع َون ىلع حتملها أثناء ُّ
tercapai kesempurnaan menghadap ke arah kiblat
السجود.
serta lebih membantu ketika dalam posisi sujud.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن حبان.
ْ
اتلخريج :وائل بن ُحجر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان.
**

معاين املفردات:

• فرج بني أصابعه  :باعد بني أصابع يديه ،حني قبضه بهما ىلع ركبتيه.

فوائد احلديث:

الركبتني ،أثناء ُّ
الراحتني من ُّ
 .1استحباب تمكني َّ
الركوع.
َ
القبض ىلع ُّ
 .2استحباب تَفريج أصابع ايلدين يف ُّ
الركبتني.
الركوع عند
َ .3ض ُّم أصابع ايلَدين أثناء ُّ
السجود.

املصادر واملراجع:

صحيح ابن حبان ،تأيلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،البُسيت ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :اثلانية،
 .1993 - 1414صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف:
حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.

الرقم املوحد)10928( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- tidak pernah melakukan qunut
kecuali mendoakan selamat untuk suatu
kaum atau mendoakan celaka atas suatu
kaum.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يقنت
إال إذا داع لقوم ،أو داع ىلع قوم

 .1917احلديث:

**

1917. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwasanya
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak
اهلل عليه وسلمَ :-كن ال يقنت إال إذا دًع لقوم ،أو
pernah melakukan qunut kecuali mendoakan selamat
دًع ىلع قوم.
untuk suatu kaum atau mendoakan celaka atas suatu
kaum".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف املواطن اليت َكن يقنت فيها Hadis ini menjelaskan beberapa kondisi di mana
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukan
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويه إما حال ادلًعء qunut; yaitu adakalanya mendoakan keselamatan
لقوم ،أو حال ادلًعء ىلع قوم ،وبهذا يتبني مرشوعية suatu kaum atau mendoakan kecelakaan atas suatu
kaum. Berdasarkan hadis inilah disunahkan qunut
القنوت يف انلوازل ،ولم يرد يف الصالة املكتوبة قنوت
nazilah. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan
َّ
غريه ،وهو خمصوص بأيام الوقائع وانلوازل؛ ألن انليب qunut di salat fardu selain qunut ini. Jadi, qunut ini
َّ
إال إذا دًع لقوم hanya dikhususukan saat ada kejadian besar dan
صىل اهلل عليه وسلمَ -كن ال يقنتbencana, karena Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
مسلمني ،أو دًع ىلع الاكفرين ،وهذا القنوت ال sallam- tidak melakukan qunut kecuali ketika
خيتص بصالة دون صالة ،بل ينبيغ اإلتيان به يف mendoakan keselamatan kaum Muslimin atau
mendoakan celaka atas orang-orang kafir. Qunut ini
مجيع الصلوات.
tidak dikhususkan pada salat tertentu, tetapi
selayaknya dilakukan di semua salat fardu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابن خزيمة.
**

معاين املفردات:

معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلًعء ،وهو أشهرها .وعند الفقهاء :القنوت :ادلًعء يف
• القنوت  :يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
ا
الصالة قائما ،بعد الرفع من الركوع يف الركعة األخرية ،وهذا معىن (قنت) هنا.

فوائد احلديث:
 .1القنوت هنا :هو ادلًعء بعد الركوع من الركعة األخرية يف الصلوات اخلمس ،والوتر.
 .2مرشوعية القنوت يف انلوازل.
 .3املقصود بانلوازل اليت يرشع فيها ادلًعء يف الصلوات هو ما َكن متعلقا بعموم املسلمنيَ ،كعتداء الكفار ىلع املسلمني ،وادلًعء لألرسى وحال
املجاًعت ،وانتشار األوبئة وغريها.
َّ
َّ
 .4أمجع العلماء ىلع أن فعل قنوت انلوازل أو تركه ال يبطل الصالة ،وإنما اخلالف يف استحباب تركه ،أو اتلفصيل يف ذلك والصواب استحبابه.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .صحيح ابن خزيمة ،املحقق :د.
حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت .فتاوى اللجنة ادلائمة ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10934( :

132

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 اكن يصيل-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب

Sesungguhnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- biasa salat dua rakaat
ringan setelah fajar menyingsing.

ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر

**

1918. Hadis:

: احلديث.1918

Dari Ḥafṣah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Bahwasanya Nabi صىل اهلل-  «أن انليب-ريض اهلل عنها- عن حفصة
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa salat
َ
 َكن يُصيل ركعتني خفيفتني بعد ما-عليه وسلم
dua rakaat ringan setelah fajar menyingsing." Dalam
ُ
. قبل أن تقام الصالة: ويف رواية،»يَطلع الفجر
riwayat
lain,
"...sebelum
iqamat
Subuh
dikumandangkan".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadis ini Ḥafṣah -raḍiyallāhu 'anhāmemberitahukan bahwa kebiasaan Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- adalah salat sunah fajar
dua rakaat, tidak lebih. Hal ini dinyatakan dalam riwayat
imam Muslim dari hadis Ḥafṣah, "Ketika fajar
menyingsing beliau tidak salat melainkan hanya dua
rakaat ringan. " Maksud "dua rakaat ringan" adalah
memperpendek waktu berdiri, rukuk dan sujud. Saking
pendeknya,
Aisyah
sampai
bertanya-tanya,
sebagaimana dalam riwayat imam Bukhari, "Apakah
beliau membaca Al-Fātiḥah?" Dalam riwayat lain dalam
al-Muwaṭṭa`, "Sungguh Rasulullah mempercepat dua
rakaat salat sunah fajar sampai saya bertanya-tanya,
"Apakah beliau membaca Al-Fātiḥah atau tidak?"
Kondisi ini tidak berarti Rasulullah menciderai rukunrukun salat; berdiri, rukuk dan sujud. Yang benar
adalah bahwa Rasulullah melakukan salat ini lebih
cepat dibanding dengan salat sunah lainnya yang
terkenal sangat panjang dan lama. "Setelah fajar
menyingsing" maksudnya, apabila telah terbit fajar,
beliau segera melaksanakan salat dua rakaat tersebut,
sebelum didirikan salat Subuh. Hal ini menunjukkan
bahwa waktu salat sunah dari terbit fajar sampai
pelaksanaan salat Subuh.

**

 يف هذا احلديث عن-ريض اهلل عنها- خترب حفصة
، وأنه َكن يُصيل ركعتني-صىل اهلل عليه وسلم- حاهل
 وال يَزيد عليهما؛ ملا رواه مسلم،ويه راتبة الفجر

 (إذا: أنها قالت-ريض اهلل عنها- من حديث حفصة
َ
 وقوهلا يف.) ال يصيل إال ركعتني خفيفتني،طلع الفجر
َ
 خيفف يف القيام:هذا احلديث "خفيفتني" تعين
َّ
ُّ
ُّ
صىل اهلل-  ومن ِشد ِة ختفيفه،والسجود
والركوع
 كما يف-ريض اهلل عنها-  تقول ًعئشة-عليه وسلم
: "هل قرأ بأم الكتاب؟" ويف رواية يف املوطأ:ابلخاري
 يلُخفف-صىل اهلل عليه وسلم- "إن َكن رسول اهلل

" أقرأ بأم القرآن أم ال؟: حىت إين ألقول،ركعيت الفجر

-صىل اهلل عليه وسلم- وليس معىن هذا أنه َكن
ُّ  من القيام،يُرسع فيهما حبيث خيل بأراكنها
والركوع
ُّ
صىل اهلل عليه-  أنه: واملعىن الصحيح،والسجود

 اليت، َكن خيففهما مقارنة ببقية اتلطوًعت-وسلم
: "بعد ما يَطلع الفجر" تعين.ُعهد عنه اإلطالة فيها
ُ
إذا طلع الفجر بَادر بهاتني الركعتني"قبل أن تقام
َ
الصالة" وهذا يعين أن وقت ركعيت الفجر من وقت
ُّ طلوع الفجر إىل صالة
.الصبح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  حفصة:اتلخريج
. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث

:فوائد احلديث
. سنية راتبة الفجر.1
. أن وقت راتبة الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الصالة املفروضة.2
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ُ
َ
 .3استحباب َّ
اتلخفيف يف راتبة الفجر ،لكن حبيث ال خيل بأراكنها.
 .4أن َّ
الراتبة تصىل يف ابليت ،وذلك هو األفضل واألحسن.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .فتح ابلاري رشح
صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه.
املنتىق :رشح موطأ مالك ،تأيلف :سليمان بن خلف بن سعد القرطيب ،انلارش :مطبعة السعادة ،الطبعة :األوىل1332 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)11248( :
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يغتسل

Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- biasa mandi menggunakan air
sisa Maimunah -raḍiyallāhu 'anha.-

بفضل ميمونة -ريض اهلل عنها-

 .1919احلديث:

**

1919. Hadis:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma bahwa Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa mandi
صىل اهلل عليه وسلمَ -كن يغتسل بفضل ميمونة -menggunakan air sisa Maimunah -raḍiyallāhu 'anha.-

ريض اهلل عنها.-

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغتسل باملاء املتبيق Dahulu Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
biasa mandi dengan air sisa mandi istrinya, Maimunah.
**

من اغتسال زوجته ميمونة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ّ
ّ
• ميمونة  : .يه ميمونة بنت احلارث اهلاليلة ،تزوجها انليب صىل اهلل عليه وسلم سنة سبع ملا اعتمر عمرة القضية.
• بفضل  : .بايق املاء اذلي اغتلست منه ميمونة.

فوائد احلديث:

ا
 .1جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة ،ولو َكنت املرأة جنبا ،وبالعكس.

 .2أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء ،ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبىق ىلع طهوريته.

املصادر واملراجع:

-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ

املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م

الرقم املوحد)8359( :
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Bahwasanya Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- membaca Al-Fātiḥah dan
dua surah pada dua rakaat pertama salat
Zuhur. Dan pada dua rakaat terakhir beliau
membaca Al-Fātiḥah, dan beliau
memperdengarkan bacaan ayatnya.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف

الظهر يف األويلني بأم الكتاب ،وسورتني ،ويف

الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية

 .1920احلديث:

**

1920. Hadis:

عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه« :-أن انليب -صىل اهلل

Dari Abu Qatādah -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwasanya
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammembaca Al-Fātiḥah dan dua surah di dua rakaat
pertama salat Zuhur. Dan di dua rakaat terakhir beliau
membaca Al-Fātiḥah, dan beliau memperdengarkan
bacaan ayatnya. Beliau memanjangkan bacaan di
rakaat pertama yang tidak dipanjangkan di rakaat
kedua. Demikian pula dalam salat Asar dan salat
Subuh".

عليه وسلمَ -كن يقرأ يف الظهر يف األويلني بأم
الكتاب ،وسورتني ،ويف الركعتني األخريني بأم
الكتاب ويسمعنا اآلية ،ويطول يف الركعة األوىل ما ال

يطول يف الركعة اثلانية ،وهكذا يف العرص وهكذا يف

الصبح».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف أنه يف الصلوات الرسية Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa saat
melaksanakan salat- salat sirriyah (salat dengan
َكلظهر والعرص يقرأ فيها بالفاحتة مع سورة أخرى يف bacaan yang lirih dan suara pelan), seperti Zuhur dan
الركعتني األويلني ،ويقرأ بالفاحتة فقط يف األخريني Asar, Rasulullah membaca Al-Fātiḥah dan surah lain di
ا
dua rakaat pertama dan hanya membaca Al-Fātiḥah di
َكلصالة اجلهرية تماما ،وال بأس من رفع الصوت
dua rakaat terakhir sebagaimana halnya salat jahriyah
ا
قليال للتعليم.
(salat dengan bacaan keras, seperti Magrib dan Isya).
Boleh juga mengeraskan suara dalam salat sirriyah
dengan tujuan pembelajaran.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو قتادة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.
**

معاين املفردات:

• َكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ : -كن يفعل :مجلة تفيد االستمرار واتلكرار يف الغالب.
ُ
• يف األويلني  :بيائني تثنية األوىل ،واملراد الركعة األوىل واثلانية ،وكذا األخريني مثىن األخرى ،واملراد الركعة اثلاثلة والرابعة من صالة الظهر
والعرص.
ُ
ُ
• ويسمعنا اآلية  :أي :جيهر بها حىت يسمعها من خلفه ،واآلية لغة :العالمة ،وسيم بها اجلزء من القرآن؛ ألنه عالمة ىلع أن القرآن الكم اهلل ،أو
ألنها عالمة النقطاع الالكم اذلي قبلها عن اذلي بعدها وانفصاهل ،أي :أنها عالمة ىلع أن الالكم هل ابتداء وانتهاء.

فوائد احلديث:
 .1وجوب قراءة الفاحتة يف لك ركعة من ركعات الصالة.
 .2استحباب قراءة َشء من القرآن بعد الفاحتة ،يف الركعتني األويلني من الظهر والعرص ،ومثله املغرب والعشاء وصالة الفجر.
 .3القراءة بعد الفاحتة ليست واجبة ،فلو اقترص ىلع الفاحتة أجزأت الصالة؛ باتفاق العلماء ،ولكن يكره االقتصار ىلع الفاحتة يف الصالة يف
ا َّ
غري ما ذكر ،ا
فرضا َكنت أو نفال؛ ألنه خالف السنة.

 .4استحباب تطويل الركعة األوىل ىلع اثلانية ،يف الظهر والعرص.
 .5استحباب كون قراءة الظهر والعرص رسية.
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َّ
َّ
 .6أنَّه ال بأس من اجلهر بآية أو آيتني يف القراءة يف الصالة الرسية ،ال َّ
َّ
انليب -صىل اهلل
سيما إذا تعلق بذلك مصلحة من تعليم أو تذكري؛ ذلك أن
عليه وسلمَ -كن جيهر يف بعض اآليات ،ولعل الغرض من ذلك بيان اجلواز.
ُ
 .7استحباب االقتصار ىلع الفاحتة يف الركعتني األخريني من صالة العرص والظهر والعشاء ،وثاثلة املغرب.
َّ
َّ
 .8أن ما ذكر يف احلديث هو ُسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
األحاكم من بُلوغ َ
توض ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ِ
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن
نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج
انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1
1428،ه.

الرقم املوحد)10916( :
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Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak
menyukai salat di tengah hari kecuali pada
hari Jumat dan beliau bersabda,
“Sesungguhnya neraka jahanam
dipanaskan (pada tengah hari) kecuali
pada hari Jumat".

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كره الصالة
نصف انلهار إال يوم اجلمعة ،وقال :إن جهنم
تسجر إال يوم اجلمعة

 .1921احلديث:

**

1921. Hadis:

عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه ،-عن انليب صىل اهلل Dari Abu Qatādah dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bahwa beliau tidak menyukai salat di tengah
عليه وسلم ،أنه َكره الصالة ِنصف َّ
انلهار إال يوم
hari kecuali pada hari Jumat dan beliau bersabda,
َّ ُ
اجلُمعة ،وقال« :إن َجهنم ت َس َّجر إال يوم اجلُمعة».
“Sesungguhnya neraka jahanam dipanaskan (pada
tengah hari) kecuali pada hari Jumat".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

حرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتطوع اإلنسان
بالصالة عند زوال الشمس إال يوم اجلُمعة ،وبني
َّ
ْ
أجلها نُيه عن الصالة عند َّ
الزوال،
ال ِعلة اليت من ِ
َّ
ويه :أن جهنم توقد وحتىم يف ذلك الوقت ،إال يوم
اجلمعة ،ولو لم تصح العلة فقد صحت األحاديث

**

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengharamkan
seseorang untuk mengerjakan salat sunah saat
matahari tergelincir kecuali pada hari Jumat dan beliau
menjelaskan 'illah (faktor penyebab) yang karenanya
salat saat matahari tergelincir dilarang yaitu bahwa
neraka jahanam dinyalakan dan dipanaskan pada
waktu itu, kecuali pada hari Jumat.

جبواز اتلنفل يوم اجلمعة حىت يدخل اخلطيب

للجامع .والكراهة تأيت يف انلصوص ويراد بها كراهة
ُ ُّ
اتلحريم ،كقوهل -تعاىل -بعد ذكر املحرمات{ :لك
ْ
َ َ َ َ
َ ْ ا
ذلِك َكن َسيِّئُ ُه ِعن َد َر ِّبك َمك ُروها} [اإلرساء.]38 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أبو قتادة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ َ ُ
ُ
• ت َس َّجر  :توقد وحتىم.

فوائد احلديث:
 .1جواز َّ
اتلنَفل بالصالة يوم اجلمعة زوال الشمس.
 .2أن يوم اجلُمعة هل َم َّ
زية عن سائر األيام.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مشاكة املصابيح،
تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم رشح بلوغ
املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل   1427 ،ـهـ 1431ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف:
صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد،
نسخة اإللكرتونية .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن عثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي1428 - 1422( ،ه).
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Bahwasanya Nabi Rasulullah -ṣallallāhu
)'alaihi wa sallam- melarang (jual-beli
perak dengan perak, emas dengan emas,
kecuali (dengan takaran) yang sama. Dan
beliau memerintahkan kami untuk
membeli perak dengan emas sebagaimana
kehendak kita, dan membeli emas dengan
perak sebagaimana kehendak kita.
melarang pernikahan mut’ah pada
)Peristiwa Khaibar, dan juga (melarang
daging keledai jinak.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن
نكاح املتعة يوم خيرب ،وعن حلوم احلمر
األهلية

 .1922احلديث:

**

1922. Hadis:

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه« -أن انليب Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- -
melarang pernikahan mut’ah pada Peristiwa Khaibar,
صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن نكاح املتعة يوم
dan juga (melarang) daging keledai jinak.

خيرب ،وعن حلوم احل ُ ُم ِر األهلية».
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

قصد الرشع من انلاكح االجتماع و ادلوام ،واأللفةTujuan dari pernikahan menurut syariat adalah ،
kebersamaan,
kelanggengan,
kasih
sayang,
وبناء األرسة ،وتكوينها ،وحرم بعض الصور اليت membangun dan membentuk keluarga. Dan beliau
ختالف مقصود الرشع من انلاكح  ،وهلذا حرم انليب mengharamkan beberapa bentuk (pernikahan) yang
menyelisihi tujuan Syariat dari pernikahan. Karena itu,
صىل اهلل عليه وسلم زمن خيرب نكاح (املتعة) ،وهو
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengharamkan
أن يزتوج الرجل املرأة إىل أجل ،بعد أن َكن مباحا يف pernikahan mut’ah pada perang Khaibar. Nikah mut’ah,
أول اإلسالم دلايع الرضورة ،وكذلك نىه عن أكل yaitu jika seorang pria menikahi seorang wanita untuk
waktu tertentu saja. Tadinya hal ini dibolehkan di awal
احلمر اململوكة اليت هلا أهل ترجع إيلهم ويرجعون Islam karena faktor darurat (kemudian diharamkan -
edit). Syariat juga melarang mengkonsumsi daging
إيلها ضد الوحشية.
keledai jinak (lawan dari keledai liar) yang memiliki tuan
dimana ia biasa pulang dan pergi (sendiri).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم
**

معاين املفردات:

• نكاح املتعة  :تزوج الرجل باملرأة إىل أجل.

• يوم خيرب  :زمن خيرب ،يف السنة السابعة من اهلجرة.

• األهلية  :اململوكة اليت هلا أهل ترجع إيلهم ويرجعون إيلها ضد الوحشية.

فوائد احلديث:
 .1حتريم نكاح املتعة وبطالنه.
 .2املتعة يف انلاكح َكن مباحا يف أول اإلسالم للرضورة فقط ،ثم جاء اتلأكيد واتلأبيد تلحريمه ولو عند الرضورة.
 .3نىه الشارع احلكيم عنه ،ملا يرتتب عليه من املفاسد ،منها:اختالط األنساب ،واستباحة الفروج بغري نكاح صحيح.
 .4انليه عن أكل حلوم احلمر األهلية فيه رجس ،خبالف احلمر الوحشية ،فيه حالل باإلمجاع.
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املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 وأبا بكر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu
Bakar dan Umar memulai bacaan salat
dengan (Alḥamdulillāhi Rabbil ‘ālamīn)

وعمر اكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب
العاملني

**

1923. Hadis:

: احلديث.1923

صىل اهلل عليه-  أن انليب:-ريض اهلل عنه- عن أنس

Dari Anas –raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, Abu Bakar dan Umar memulai
bacaan salat dengan (Alḥamdulillāhi Rabbil ‘ālamīn).
Imam
Muslim
menambahkan:
Mereka
tidak
menyebutkan (Bismillāhir rahmānir rahim) pada awal
bacaan (Al-Fātiḥah) dan tidak pula pada akhir bacaan
(awal surah setelah Al-Fātiḥah). Di dalam riwayat
Ahmad, An-Nasā`i dan Ibnu Khuzaimah disebutkan:
Mereka tidak mengeraskan bacaan (Bismillāhir
rahmānir rahim). Di dalam riwayat lain dari Ibnu
Khuzaimah disebutkan: Dahulu mereka membacanya
dengan sir (pelan). Dan kepada riwayat inilah dibawa
penafian (membaca Bismillāhir rahmānir rahim) yang
disebutkan di dalam riwayat Muslim, berbeda dengan
orang yang meng’illatkannya.

 وأبا بكر وعمر َكنوا يفتتحون الصالة-وسلم
: ال يذكرون: زاد مسلم.﴾بـ﴿احلمد هلل رب العاملني

﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ يف أول قراءة وال يف
 ال: ويف رواية ألمحد والنسايئ وابن خزيمة.آخرها

 ويف أخرى.﴾جيهرون بـ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُّ ُ  َكنوا ي:البن خزيمة
 وىلع هذا حيمل انليف يف..رسون
.رواية مسلم خالفا ملن أعلها

**

Derajat hadis: Sahih dengan semua periwayatannya

 صحيح بكل رواياته:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa Nabi - صىل اهلل عليه- يبني احلديث الرشيف أن انليب
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan kedua sahabat beliau raḍiyallāhu 'anhumā- tidak pernah membaca basmalah  لم يكونا-ريض اهلل عنهما-  وصاحبيه-وسلم
يقرؤون البسملة ا
secara jahr di awal surah Al-Fātiḥah saat salat. Hal ini ،جهرا يف أول الفاحتة حال الصالة
menegaskan bahwa basmalah bukan bagian dari Al قالت.وهذا يؤكد أن البسملة ليست من الفاحتة
Fātiḥah. Lembaga Tetap Fatwa (Arab Saudi) berkata,
"Pendapat yang benar adalah: basmalah bukan bagian  والصحيح أن البسملة ليست:اللجنة ادلائمة لإلفتاء
dari Al-Fātiḥah dan bukan pula surah-surah lainnya,  بل يه آية مستقلة من،من الفاحتة وال غريها
tetapi dia adalah ayat tersendiri dari Alquran dan ُ َّ
termasuk bagian ayat dalam surah An-Naml pada  {إِنه: وبضع آية يف سورة انلمل يف قوهل تعاىل،القرآن
َ ََْ ُ ْ
َّ َ ْ َّ َّ ان َوإنَّ ُه ِمْسِب
firman Allah Ta'ālā: "Sesungguhnya surat itu dari  ويستحب،}يم
ِمن سليم
ِ اَّلل الرمح ِن الر ِح
ِ
ِ
Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: Dengan
 والسنة أن، ماعدا براءة،أن تقرأ يف بداية لك سورة
menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
ا
.تقرأ قبل الفاحتة يف الصالة رسا
Penyayang." Disunahkan membaca basmalah pada
permulaan setiap surah, kecuali surah Barā'ah (surah
At-Taubah) dan disunahkan untuk dibaca secara sir
(pelan) sebelum membaca Al-Fātiḥah dalam salat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وابن خزيمة، والنسايئ، "ال جيهرون" رواها أمحد: الرواية اثلانية. الرواية األوىل متفق عليها:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• صليت مع أيب بكر وعمر وعثمان  :أي :خلفهم يف صالة اجلماعة حال خالفتهم ،وفائدة ذكره بيان استقرار هذه السنة ،وأنه أمر لم ينسخ ،وأنه
ّ
ّ
ّ
ّ
سنة انليب صىل اهلل عليه وسلم وسنة اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم وإال فاحلجة قائمة بفعل انليب صىل اهلل عليه وسلم.
ْ
{احل َ ْم ُد ََّّلل َر ِّب الْ َعالَم َ
ني}  :املراد اسم السورة ،اليت َكنت تسىم عندهم بهذه اجلملة ،ويه الفاحتة ،وادلال ِم ْن "باحلمد" مضمومة ىلع سبيل
• بـ
ِ
ِ ِ

احلاكية.

ا

• ال يذكرون بسم اهلل الرمحن الرحيم  :أي :ال يذكرونها جهرا فانليف حممول ىلع ذلك ،ال ىلع أنهم ال يقرأونها ،بل يقرأونها وال جيهرون بها ،بديلل
ا
رواية مسلم( :فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم) ورواية أمحد والنسايئ وابن خزيمة (ال جيهرون) ،ورواية ابن خزيمة (يرسون)

فوائد احلديث:

ْ
َّ
{احل َ ْم ُد ََّّلل َر ِّب الْ َعالَم َ
ني}.
 .1صفة قراءة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخلفائه الراشدين ،أنهم َكنوا يستفتحون قراءة الصالة بـ
ِ
ِ ِ
َّ
اإلمام مسلم أكدت أنهم ال يذكرون "البسملة"؛ ال يف أول القراءة ،وال يف آخرها.
 .2زيادة ِ
َّ
َّ
َّ
 .3أن البسملة ليست من الفاحتة ،فال تتعني قراءتها معها ،وإنما تستحب كإحدى فواصل السور.
ٌ
ٌ
ِ .4مْسِب َّ َّ ْ َ َّ
يم :تشتمل ىلع اسم اجلاللة العظيم ،وصفات الرمحة واخلري والربكة ،فيه ألفاظ جليلة يستحب اإلتيان بها يف أول لك عمل
اَّلل الرمح ِن الر ِح ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
ومجاع ،وغسل ،ووضوءٍ ،ودخول مسجد ،ومزنلَّ ،
وخريا ،وإما أن تدفع ًّ
ا
ٍ
رشا وأذى.
ومحامٍ  ،فيه إما أن حت ِمل بركة
،
ورشب
أكل
من
ذي بال:
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ

املصادر واملراجع:

 -صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه - .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة
اخلا ِم َسة1423 ،ه2003 ،م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه2014 ،م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه،
1432ه - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل
بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م - .صحيح ابن خزيمة ،حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري ،املكتب
اإلساليم ،بريوت - .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب،
الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م - .اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،حممد نارص ادلين األبلاين،
انلارش :دار باوزير للنرش واتلوزيع ،جدة ،الطبعة :األوىل 1424ه2003 ،م.
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أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أيت بثليث مد

Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- pernah diberi dua pertiga mudd
(air) lalu beliau menggosok lengannya.

فجعل يدلك ذراعه

 .1924احلديث:

**

1924. Hadis:

ا
عن عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :أن Dari Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- secara
ُ
َ ْ ُ ُ marfū', "Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
انليب صىل اهلل عليه وسلم أ ِ َ
يت ب ُثلُ َ ْ
يث ُمد فجعل يدلك
ِ
pernah diberi dua pertiga mudd (air) lalu beliau
ذ َر َ
اعه».
menggosok lengannya".
ِ
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث خيربنا عبد اهلل بن زيد _ ريض اهلل
َ
عنه _ عن ك ِّمية املاء اليت يتوضأ بها انليب _ صىل اهلل
عليه وسلم _ وهو أنه َكن يتوضأ بثُلُ َ ْ
يث ُمد ،إال أنه
ِ
َ
الغرض من غري ْ َ
إرساف ،وأنه _ صىل اهلل عليه
يؤدي
ُ
ْ
وسلم _ جعل يَدلك ِذ َراعه؛ وذلك ألجل إيصال املاء
إىل مجيع العضو املغسول.

Makna global:
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Dalam hadis ini Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhumengabarkan tentang ukuran air yang digunakan untuk
wudu Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
Bahwasannya beliau berwudu dengan dua pertiga
mudd, karena sudah mencukupi tanpa berlebihan. Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menggosok
lengannya agar air bisa mengalir ke seluruh bagian
tubuh yang dibasuh.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة أمحد
اتلخريج :عبد اهلل بن زيد _ ريض اهلل عنه _
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ُ ّ ْ ُ َ َّ
َّ
َُ
ُ ْ
المعتَ ِدل إذا َمألهما َو َمد يَ َد ُه بهما
نسان
• المد ِ :ملء ك
اإل ِ
يف ِ
ِ
ُْ ُ
َ
اسلة ىلع العضو املغسول مع املاء.
الغ
ايلد
• يَدلك  :إمرار
ِ
ِّ
َ ِّ
• ذ َر َ
اعه  :اذلراع من اإلنسان :يه من طرف املرفق إىل الكف.
ِ

فوائد احلديث:

ُ
 .1استحباب اتلقليل يف ماء الوضوء ،ومثله الغ ْسل ،وأن هذا هو هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم.
بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مثل هذه الكمية يف ماء الوضوء ،وال ترض الزيادة اليسريةَّ ،
ٌ
 .2األفضل هو االقتداء َّ
فحرام.
وأما اإلرساف يف املاء
ُ
َّ
َ
َ
ُْ
فإن املسح :بَ ُّل ايلد باملاء ،ومسح املاكن بهاَّ ،
وأما الغسل :فهو إجراء املاء ىلع
 .3بهذه الكيفية للغ ْسل ،يع َرف الفرق بني املسح وبني الغ ْسل؛
املحل ،ولو أدىن جريان.
َْ
َّ
ْ
َ
 .4استحباب دلك أعضاء الوضوء؛ ألن ذلك من اإلسباغ املستحب.
 .5حرص الصحابة _ ريض اهلل عنهم _ ىلع تتبع هديه _ صىل اهلل عليه وسلم _ ونقلهم وضبطهم ملا َكن يفعله انليب صىل اهلل عليه وسلم.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهصحيح
ابن خزيمة ،تأيلف :أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة  ،املحقق :د .حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم _ بريوت _ توضيح األحاكم
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة امل ّ
كرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،حممد نارص ادلين ،األشقودري األبلاين ،انلارش :دار باوزير
للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م

الرقم املوحد)8380( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- mencium salah seorang istrinya
lalu keluar menuju shalat dan tidak
berwudhu' (lagi).

،أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قبل بعض نسائه
ثم خرج إىل الصالة ولم يتوضأ

**

1925. Hadis:

Dari Urwah, dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- bahwa Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mencium
seorang istrinya lalu keluar menuju shalat dan tidak
berwudhu (lagi)." Urwah berkata, "Aku bertanya,
"Siapakah dia, bukankah engkau?" Aisyah tertawa".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

: احلديث.1925

ا
 «أن: مرفوًع-ريض اهلل عنها-  عن ًعئشة،عن عروة
َ َ
 ثم خرج،انليب صىل اهلل عليه وسلم ق َّبل بعض نسائه
َّ
 من يه إال أنت؟: قلت: قال،»إىل الصالة ولم يتوضأ
َ َ
.فض ِحكت
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadis ini Aisyah -raḍiyallāhu 'anhamengabarkan bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- mencium salah seorang istrinya lalu
pergi shalat tanpa berwudhu'. Selanjutnya Urwah raḍiyallāhu 'anhu- yang meriwayatkan hadis ini dari
Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- mengerti hal ini dan
mengetahui bahwa istri yang disamarkan namanya
dalam hadis ini adalah Aisyah -raḍiyallāhu 'anha-. Saat
Urwah memberitahukan hal itu kepada Aisyah raḍiyallāhu 'anha-, ia pun tertawa sebagai pengakuan
atas kebenaran pemahamannya. "Dan tidak
berwudhu'." Ini pangkalnya bahwa sentuhan seorang
suami kepada istrinya atau ciumannya kepadanya
secara mutlak tidak membatalkan wudhu', baik dengan
syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Sebab, pada
dasarnya adalah utuhnya wudhu' dan selamatnya
thaharah. Karena itu, tidak boleh mengatakan bahwa
thaharah menjadi batal dengan sesuatu kecuali ada
dalil penopang yang tidak ada penentangnya. Di sini
tidak ada dalil penopang yang menunjukkan secara
mutlak
batalnya
wudhu'
dengan menyentuh
perempuan. Asalnya adalah tetap suci (thaharah).
Adapun firman Allah Ta'ala, "Atau menyentuh
perempuan." penafsiran yang benar bahwa maksud
menyentuh di sini adalah berhubungan badan.
Demikian juga bacaan lainnya, "Au Lamastum AnNisa.". Maksudnya adalah berhubungan intim,
sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan
sekelompok ahli ilmu. Sebab, ciuman seorang suami
kepada istrinya biasanya dengan syahwat. Dengan
demikian, hadis ini menjadi dalil bahwa menyentuh istri
dengan syahwat tidak membatalkan wudhu', kecuali
jika disertai keluarnya mani. jika itu terjadi maka
wudhu'nya batal disebabkan keluarnya mani (bukan
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 أنه،خترب ًعئشة _ ريض اهلل عنها _ يف هذا احلديث
َ َ
 ثم،_صىل اهلل عليه وسلم _ ق َّبل إحدى زوجاته
 ثم إن عروة _ ريض عنه.ذهب إىل الصالة ولم يتوضأ

_ اهلل _ وهو الراوي عن ًعئشة _ ريض اهلل عنها
ََ
تف َّطن هلذا األمر وعلم بأن الزوجة املبهمة يف احلديث

يه ًعئشة _ ريض اهلل عنها _ فلما أخربها بذلك
َ
" .َض ِحكت _ ريض اهلل عنها _ إقرارا منها ىلع فهمه
َّ  أن: ولم يتوضأ " وهذا هو األصل
مس الرجل زوجته
 سواء َكن بشهوة،أو تقبيلها ال ينقض الوضوء مطلقا

أو بغري شهوة؛ ألن األصل سالمة الوضوء وسالمة

 فال جيوز القول بأنها منتقضة بيشء إال،الطهارة

 وليس هنا حجة قائمة،حبجة قائمة ال معارض هلا
ا
تدل ىلع نقض الوضوء بلمس املرأة مطلقا واألصل
. )  ( أو المستم النساء: أما قوهل تعاىل.بقاء الطهارة

 أن املراد به اجلماع وهكذا: فالصواب يف تفسريها

،القراءة األخرى " أو ملستم النساء " فاملراد بها اجلماع
 وألن.كما قال ابن عباس ومجاعة من أهل العلم

،الغالب يف تقبيل الرجل زوجته يكون عن شهوة
َّ فدل ذلك ىلع أن
،مس املرأة بشهوة ال ينقض الوضوء
 فهنا ينتقض الوضوء،إال إذا صاحب ذلك إنزال

)219/17( جمموع فتاوى الشيخ ابن باز.بسبب اإلنزال
)255 ، ( 1/253فتح ذي اجلالل واإلكرام

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
karena ciuman -edit). Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibnu
Baz, (17/219), Fathu Dzil Jalal wa Al-Ikram, (1/253,
255).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه
اتلخريجً :عئشة _ ريض اهلل عنها _
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود

فوائد احلديث:
 .1ظاهر احلديث يدل ىلع أن تقبيل املرأة وملسها ال ينقض الوضوء ،وهو األصل ،واحلديث مقرر هلذا األصل من عدم الوجوب.
 .2فيه جواز اإلخبار باألمور اخلاصة بني الزوجني من غري تعرض لكيفيته إذا َكن ملصلحة كتعليم جاهل أو حنو ذلك .وال يعترب هذا من
اإلفشاء املنيه عنه
 .3فِ ْطنَة عروة بن الزبري رمحه اهلل

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن
أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي ،تأيلف:
حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه السنن الكربى،
تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن
يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق
 :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن
َ
ّ
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد
صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م ُ
بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .جمموع فتاوى ومقاالت ،تأيلف :عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.

الرقم املوحد)8395( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Abu Hurairah pernah membacakan untuk
mereka, "Iżās samā`un syaqqat" (AlInsyiqāq), lalu dia sujud (tilawah(. Setelah
selesai, ia memberitahu mereka bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsujud tilawah ketika membaca surat ini".

أن أبا هريرة قرأ هلم :إذا السماء انشقت فسجد

فيها ،فلما انرصف أخربهم أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -سجد فيها

 .1926احلديث:

**

1926. Hadis:

عن أيب رافع أن أبا هريرة -ريض اهلل عنه -قرأ هلمDari Abu Rāfi' "Bahwasanya Abu Hurairah -raḍiyallāhu :
َ َ َ 'anhu- pernah membacakan untuk mereka, "Iżās
ْ َ َّ ْ
«إذا السماء انشقت» فسجد فيها ،فلما انرصف
samā`un syaqqat" (Al-Insyiqāq), lalu dia sujud
أخربهم أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -سجد (tilawah). Setelah selesai, ia memberitahu mereka
bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sujud
فيها.
tilawah ketika membaca surat ini".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ذكر أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنه قرأ سورة Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan bahwa
َ dia pernah membaca surat Al-Insyiqāq lalu sujud pada
ُ
االنشقاق ،فسجد فيها عند قوهل تعاىل( :وإذا ق ِرىء saat membaca firman Allah - Ta'ālā -, "Waiżā quri`a
عليهم القرآن ال يسجدون)" .فقيل هل يف ذلك" أي'alaihimul qur`ānu lā yasjudūn". "Lantas hal tersebut :
ْ َ
ditanyakan kepadanya," yakni, Abu Rāfi' -raḍiyallāhu
فأنكر عليه أبو رافع -ريض اهلل عنه -السجود فيها،
'anhu- mengingkarinya sujud ketika membaca ayat itu
كما يف رواية أخرى عن أيب رافع -ريض اهلل عنهsebagaimana dalam riwayat lain dari Abu Rāfi' - ،-
قال" :فقلت ما هذه السجدة؟" وإنما أنكر عليه ملا raḍiyallāhu 'anhu-. Ia berkata, "Aku bertanya, sujud
apakah ini?" Ia mengingkari hal itu karena diriwayatkan
ّ
روي عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لم يسجد يف dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau
املفصل منذ حتوهل إىل املدينة .فقال أبو هريرة -ريض tidak pernah sujud dalam Al-Mufaṣṣal (surah yang
dimulai dari surah Qāf atau Al-Hujurāt hingga surah Anاهلل عنه" :-لو لم أر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
Nās) sejak beliau pindah (hijrah) ke Madinah. Abu
ا
يسجد لم أسجد" أي وإنما سجدت اقتداء به -صىل Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Seandainya aku
tidak melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sujud,
اهلل عليه وسلم-.
tentu aku tidak akan sujud." Yakni, aku bersujud karena
mengikuti Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.
**

فوائد احلديث:

ُّ ا
ُ
َّ
ا
وخضوًع لعظمته ،وتذلال بني يديه
 .1احلديث يف سجود اتلالوة ،وقد أمجع العلماء ىلع أنه مرشوع ،رشعه اهلل تعاىل ورسوهل ،عبودية وقربة إيله،
عند تالوة آيات السجود واستماعها.
 .2سجود اتلالوة سنة.
ُ
َّ
 .3سجدات القرآن إخبار من اهلل -تعاىل -عن سجود خملوقاته ،فسن للتايل ،واملستمع أن يتشبه بها عند تالوة آية السجدة أو سماعها ،وبعض
السجدات أوامر ،فيسجد عند تالوتها بطريق األوىل.

 .4سجود اتلالوة حبق القارىء ،واملستمع -وهو قاصد االستماع -الشرتاكهما يف اثلواب ،دون السامع اذلي لم يقصد االستماع ،فال يرشع حبقه.
 .5يرشع اتلكبري لسجود اتلالوة يف الصالة إذا سجد وإذا رفع وأما خارج الصالة فيكرب قبل السجود فقط.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .6يقال يف سجود اتلالوة ما يقال يف سجود الصالة" :سبحان ريب األىلع"؛ لعموم قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-اجعلوها يف سجودكم" ،وال بأس
من زيادة بعض األدعية ،السيما املأثورة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن
بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط  1427 ، 1ـه2006 -م .فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد
الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)11237( :
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Ummu Waraqah binti Abdullah bin AlHāriṡ Al-Anṣāri telah hafal Alquran dan
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- memerintahkannya untuk menjadi
imam salat bagi keluarganya.

أن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاري،
واكنت قد مجعت القرآن ،واكن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قد أمرها أن تؤم أهل دارها

 .1927احلديث:

**

1927. Hadis:

ُ

عن أ ِّم َ
ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاريةDari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Hāriṡ Al- ،
Anṣāriyah, bahwa dia telah hafal Alquran dan Nabi
َ
واكنت قد مجعت القرآن ،واكن انليب -صىل اهلل عليه
Muhammad
-ṣallallāhu
'alaihi
wa
sallamُ َ ِّ ٌ
وسلم -قد أَ َم َر َها أن تَ ُؤ َّ
أهل
م
دارها ،واكن هلا مؤذنmemerintahkannya untuk menjadi imam salat bagi ،
ِ
َ
keluarganya. Di antara anggota keluarga ada seorang
واكنت ت ُؤ ُّم أهل دارها.
laki-laki yang azan dan Ummu Waraqah menjadi imam
bagi anggota keluarganya (yang perempuan).
درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:
ُ

Makna global:

أن أ َّم َ
ورقة األنصارية -ريض اهلل عنهاَ -كنت قد Bahwasanya Ummu Waraqah Al-Anṣāriyah -
raḍiyallāhu 'anhā- telah hafal Alquran di luar kepala.
َ
َ
اهلل
ريض
لب
مجعت القرآن أي :حفظته عن ظهر ق
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamَ
َ َ
عنها ،-واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد أم َرها memerintahkannya untuk menjadi imam di rumahnya.
Maksudnya dia menjadi imam salat lima waktu bagi
أن تكون إمامة ألهل بيتها يف الصلوات اخلمس،
keluarganya. Di antara anggota keluarganya ada
ُ َ ِّ ٌ
َ ُ ُّ
َ
فاكن هلا مؤذن يؤذن هلا الصلوات اخلمس ،واكنت تؤم seorang laki-laki yang azan untuk salat lima waktu.
أهل دارها من النِّساء لرواية ادلارقطين( :وتؤم Ummu Waraqah mengimami anggota keluarganya
ِ
yang perempuan, karena adanya riwayat ad-Dāruquṭni,
ِّ
َ
نِساءها) ،فدل ىلع أن إمامتها مقيدة بالنساء فقط"Dia mengimami wanita-wanita keluarganya." Jadi, .
bolehnya Ummu Waraqah mengimami hanya
dikhususkan bagi jamaah perempuan saja.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :أم َ
ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• مؤذن  :هو الشخص اذلي يقوم باإلعالم بوقت الصالة املفروضة ،بألفاظ معلومة مأثورة ،ىلع صفة خمصوصة.
• مجعت  :حفظت القرآن.

فوائد احلديث:

ُ
 .1فضيلة أ ِّم ورقة -ريض اهلل عنها-.
 .2استحباب صالة اجلماعة للنساء.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،انلارش :دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1421ه.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين،
املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .القاموس املحيط ،جمد ادلين حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة
ُ
العرقسويس ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلامنة 1426 ،ه2005 ،م.
الرسالة ،بإرشاف :حممد نعيم

الرقم املوحد)11307( :

149

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Hendaknya engkau memberinya makan
ketika engkau makan, memberinya pakaian
 وتكسوها إذا اكتسيت،أن تطعمها إذا طعمت
ketika engkau berpakaian -atau ketika
engkau memperoleh rezeki-, tidak
 وال، وال تقبح، وال ترضب الوجه-أو اكتسبتmemukul wajahnya, tidak mencacinya, dan
تهجر إال يف ابليت
tidak pula mengucilkannya kecuali di
dalam rumah
**

1928. Hadis:

: احلديث.1928

: قلت: قال، عن أبيه،عن حكيم بن معاوية القشريي
َ َ
 «أن: قال،أح ِدنا عليه؟
 ما َح ُّق زوجة،يا رسول اهلل
ْ َ ََ ُ ْ ََ َ ْ َ
ُ
َ ْاكتَ َسي
أو- ت
 وتكسوها ِإذا،ت ْط ِع َم َها إذا ط ِعمت
ْ
َُ
َْ
َ ْاكتَ َسب
 وال ته ُج ْر إال، وال تقبِّ ْح، وال ترضب الوجه-ت

Dari Ḥakīm bin Mu'āwiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, ia
berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, apa hak istri
terhadap suaminya? Beliau bersabda, "Hendaknya
engkau memberinya makan ketika engkau makan,
memberinya pakaian ketika engkau berpakaian -atau
ketika engkau memperoleh rezeki-, tidak memukul
wajahnya, tidak mencacinya, dan tidak pula
mengucilkannya kecuali di dalam rumah."

».يف ابليت

**

Derajat hadis: Hadis hasan sahih

 حسن صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Mu'āwiyah Al-Qusyairi -raḍiyallāhu 'anhu- bertanya -  رسول اهلل-ريض اهلل عنه- سأل معاوية القشريي
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang
hak-hak yang wajib bagi seorang istri. Lantas beliau , عن احلقوق الواجبة للزوجة-صىل اهلل عليه وسلم
menjelaskan kepadanya bahwa yang wajib dari hak-  بقدر,فبني هل أن الواجب من ذلك إطعامها وكسوتها
hak itu adalah memberinya makan dan memberinya
, ثم نهاه عن َضب الزوجة يف الوجه,سعته وطاقته
pakaian sesuai dengan kemampuannya. Kemudian
beliau melarang untuk memukul wajah istrinya,  فال, وعن هجرها إال يف ابليت,وعن سبها وشتمها
mencela dan mencacinya, serta mengucilkannya , إال يف املضجع-إن أراد عقوبتها- يكون هجره هلا
kecuali di dalam rumah. Janganlah ia mengucilkannya
-jika ia ingin menghukumnya- kecuali di ranjangnya,  وال حيوهلا إىل دار,وال يتحول عنها إىل دار أخرى
janganlah ia berpindah darinya menuju rumah lain, dan
.أخرى
jangan pula ia memindahkannya ke rumah lain!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  معاوية بن حيدة القشريي:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ّ • ما
 أي ما الواجب هلا عليه؟: حق زوجة أحدنا عليه؟
. إذا أكلت: • إذا طمعت
. أي اللبس، من الكسوة: • واكسها
َُ
. ال تشتم وتسب: • ال تقبِّح
ْ َ
. وهو الرتك واإلعراض،الهجر
 من: • تهجر

:فوائد احلديث
. حرص الصحابة ىلع العلم بما عليهم وما هلم.1
ُ ، وكسوتها، وجوب نفقة املرأة ىلع زوجها.2
.وسكناها
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3جواز تأديب الزوج زوجته عند احلاجة إىل ذلك بالرضب يف غري الوجه؛ لكرامته ،وحلساسيته ،وئلال يقع فيه من َضبها ما ينفره منها من أثر
شني وتشويه.
َّ
 .4أن ىلع الزوج أن يكف عن أذى زوجته ،فال يرضبها ،وإذا جاء ما يوجب تأديبها بالرضب ،فعليه اجتناب الوجه؛
 .5جواز هجر الزوج لزوجته يف ابليت تأديباا هلا.
 .6مرشوعية مساواة الرجل زوجته بنفسه؛ فال يستأثر عليها بيشء ،وإنما تكون انلفقة هلا حبسب حاهل من الغىن والفقر.

 .7انليه عن اتلقبيح املعنوي واحليس.

 .8انليه عن اهلجر خارج ابليت وجوازه يف ابليت إن َكن هناك سبب مرشوع.
 .9بيان شمويلة الرشيعة وأنها لم ترتك شيئاا ينفع انلاس يف معاشهم ومعادهم إال بينته.

املصادر واملراجع:

فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -سبل السالم ،للصنعاين.ّ
َ
لوغ َ
انلارش :دار احلديث - .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -مسند أمحد،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ,عناية :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط ً 4عم - 1425
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه -منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين .انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت.
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري ،لألمري الصنعاين .انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض .الطبعة :األوىل  1432 ،ـه2011 -
الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م  -اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
م
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ً
 قد-صىل اهلل عليه وسلم- أن رجال أىت انليب

Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- setelah ia
melakukan zihar kepada istrinya, lantas dia
menggaulinya.

 فوقع عليها،ظاهر من امرأته

**

1929. Hadis:

: احلديث.1929

صىل اهلل عليه-  أن رجال أىت انليب:عن ابن عباس
َ َ
َ َ
 يا: فقال، ف َوق َع عليها، قد ظاه َر ِم ْن امرأته-وسلم
ُ َ َ
ُ  فَ َو َق ْع،ت م ْن َز ْو َجيت
ت عليها
ِ  إين قد ظاه ْر،رسول اهلل
ِ
ِّ َ ُ ْ َ َ ْ َ
َ َََ
محلك ىلع ذلك يرمحك
 «وما: فقال،قبل أن أكف َر
َ َ ْ َ ُ ََْ
 «فال: قال،ت خلخال َها يف ضوء القمر
 رأي: قال،»اهلل؟
َ
َ
َْ
َْ
.»تق َربْ َها حىت تف َعل ما أ َم َر َك اهلل به

Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang lelaki datang kepada
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- setelah ia
menyatakan zihar pada istrinya, lantas dia
menggaulinya. Lalu dia berkata, “Ya Rasulullah,
sesungguhnya aku telah melakukan zihar kepada
istriku, lalu aku menggaulinya sebelum aku membayar
kafarat ziharku.” Kemudian Nabi bersabda, “Apa yang
telah membuatmu berbuat demikian? Semoga Allah
merahmatimu.” Lelaki itu menjawab, “Karena aku
melihat gelang kakinya di bawah sinar rembulan.”
Beliau bersabda, “Janganlah kamu dekati istrimu
hingga kamu melakukan apa yang telah diperintahkan
Allah atas dirimu”.
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menjelaskan bahwa sahabat ini sering أفاد هذا احلديث أن هذا الصحايب َكن كثري الوقاع
menggauli istrinya dan saat itu telah masuk bulan
Ramadan sehingga dia khawatir akan menggauli  وقد دخل عليه رمضان وخيش أن جيامعها،المرأته
istrinya pada saat ia sedang berpuasa, lalu ia pun  أي شبهها بمن حترم عليه، فظاهر منها،وهو صائم
ا
melakukan zihar kepadanya, yakni menyamakan
ا
 إال أنها،مؤبدا من أم وأخت وعمة وحنو ذلك
حتريما
istrinya seperti wanita yang diharamkan atas dirinya
selamanya seperti ibu, saudara perempuan, bibi dan  فظهر هل َشء من،َكنت ختدمه يف يللة من الليايل
ُ
yang semisalnya. Hanya saja pada suatu malam  فندم ىلع فعله،ح ِليِّها يف ساقها فأعجبته فجامعها
istrinya tersebut sedang melayani keperluannya dan ا
tampaklah perhiasan di kakinya yang membuat ، مستفتيا-صىل اهلل عليه وسلم- وجاء إىل انليب
suaminya terkesima lalu menggaulinya. Dia pun  أال يقربها-صىل اهلل عليه وسلم- فأمره انليب
menyesali perbuatannya tersebut dan kemudian
باجلماع مرة أخرى حىت يكفر الكفارة اليت أوجبها
datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk
meminta fatwa. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa  وهذا احلديث، ىلع املظاهر من امرأته-عز وجل- اهلل
sallam- memerintahkannya agar tidak menggauli
.أصل يف باب الظهار
istrinya lagi hingga dia menunaikan kafarat yang Allah
-'Azzā wa Jallā- wajibkan atas orang yang melakukan
zihar kepada istrinya. Hadis ini merupakan sandaran
dalil dalam permasalahan zihar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

 سيم بذلك لتشبيه الزوج املظاهر امرأته بظهر أمه أو بمن، والظهار مشتق من الظهر، حرم ىلع نفسه وطأها بسبب الظهار: • ظاهر من امرأته
ا
. وهو حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع،مؤبدا بسبب أو نسب أو رضاع
حترم عليه حتريما
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• فوقع عليها  :جامعها.

• قبل أن أكفر  :من اتلكفري ،أي قبل أن أعطي الكفارة اليت أوجبها اهلل -تعاىل -يلع.
ُ
• وما محلك ىلع ذلك  :ما استفهامية :أي ُّ
أي َشء محلك ىلع أن تواقع امرأتك اليت حرم اهلل عليك العودة إيلها قبل أن تكفر عن ظهارك؟
َ ْ َ
ِّ ْ
الرجل.
• رأيت خلخاهلا  :حيل معروف يلبس يف
• ال تقربها  :ال جتامعها مرة أخرى.

• حىت تفعل ما أمر اهلل  :أي من الكفارة.

فوائد احلديث:
 .1إذا ظاهر الزوج حرم عليه وطء الزوجة املظاهر منها ،حىت يكفر عن ظهاره ،وذلك بإمجاع العلماء.
 .2احلديث ديلل ىلع حتريم الظهار؛ لألمر بالكفارة يف القرآن والسنة.
 .3أن من ظاهر من امرأته فشبهها بظهر أمه يف اتلحريم ثم أراد أن جيامعها فعليه أن يكفر عن ظهاره قبل اجلماع لقوهل يف احلديث :فال تقربها
حىت تفعل ما أمرك اهلل.
ا
ا
وحياء.
 .4أنه ال ينبيغ لإلنسان أن يستحيي من احلق كما يه ًعدة الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-وهم أقوى منا إيمانا
ا
 .5أن من ظاهر ثم جامع قبل اتلكفري ال تلزمه كفارتان بل كفارة واحدة ,مع ترتب اإلثم؛ ألنه ارتكب حمرما.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سنن الرتمذي  -حممد بن
عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -
مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  - -السنن الصغرى للنسايئ  -أمحد بن شعيب  ،النسايئ  -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة  -مكتب
املطبوًعت اإلسالمية  -حلب  -الطبعة :اثلانية - 1986 - 1406 ،منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي -
الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه2003 -
م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح
ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل -1427
َ َّ
الول ِوي دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع
 ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويبالطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش  -املكتب
اإلساليم  -بريوت  -الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة
العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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ً
أن رجال من بين عدي قتل فجعل انليب -صىل
ً
اهلل عليه وسلم -ديته اثين عرش ألفا

 .1930احلديث:

Bahwa seorang laki-laki dari Bani 'Adī
terbunuh, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
)sallam- menjadikan diyatnya (dendanya
dua belas ribu dirham.
**

1930. Hadis:

ا
عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رجال ِم ْن بَين Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa seorang
ِ
ُ َ َ َ َ
َ َ ُ laki-laki dari Bani 'Adī terbunuh, lalu Nabi -ṣallallāhu
ه
ت
ج َعل انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -دي
َع ِدي ق ِتل ،ف
'alaihi wa sallam- menjadikan diyatnya (dendanya) dua
َْْ َ َ َ َْا
رش ألفا.
اثين ع
belas ribu dirham.
درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

هذا احلديث خيرب فيه ابن عباس -ريض اهلل عنهماDi dalam hadis ini Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- -
mengabarkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamَّ َّ َّ
بأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قدر دية رجل قتل menentukan diyat seorang laki-laki yang terbunuh dari
من قبيلة بين عدي بالفضة ،وجعلها اثين عرش ألف Bani ‘Adī dengan uang perak dan beliau
menjadikannya sebanyak dua belas ribu dirham. Hadis
درهم ،وحيمل هذا احلديث ىلع أن اجلاين لم يكن
ini dipahami dengan makna bahwa pelaku jinayat
َّ
أن َّ
انل َّ
عنده إبل يف ذلك الوقت ،أو
يب -صىل اهلل عليه (pidana/kejahatan) tersebut pada waktu itu tidak
وسلم -صالح بني أهل القتيل واجلاين بذلك املبلغmemiliki unta atau bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa ,
sallam- mendamaikan antara keluarga orang yang
فال خيالف هذا احلديث املتقرر من أن اإلبل يه terbunuh dan pelaku pembunuhan dengan uang itu.
Sehingga hadis yang menetapkan hal ini tidak
األصل يف باب ادليات.
menyelisihi hukum bahwa unta adalah hukum landasan
pada bab diyat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبوداود والنسايئ والرتمذي وابن ماجه وادلاريم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب.
**

معاين املفردات:

• ديته ِّ :
ادليَة يه :املال الواجب باجلناية ىلع حر يف نفس أو غريها.

فوائد احلديث:
 .1أن ِّ
ادليّة اثنا عرش ألف من الفضة لكن تقدم بأنه لعل اجلاين لم يكن عنده إبل ،أو أن هذا قيمة اإلبل يف ذاك الوقت.
 .2مراًعة احلاكم ألحوال العاقلة ،وهم عصبة الرجل اذلين يتحملون ادلية.
 .3اهتمام اإلسالم بصيانة ادلماء وحفظ انلفوس ،ولو َكن القتل من باب اخلطأ.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود  ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت  .سنن الرتمذي  ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج )5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب – مرص  .الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  .سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب،الطبعة:
اثلانية .1986 – 1406 ،سنن ابن ماجه-حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق-انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .سنن ادلاريم ,
العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـهفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ
حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة
ُ
املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام  ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  .1423،منحة العالم رشح بلوغ املرام،
عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق:
سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث- .
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إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Bahwa seorang suami menuduh istrinya
berzina dan ia menyangkal anak istrinya
itu dari bibitnya pada masa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau
memerintahkan kepada keduanya untuk
saling melemparkan laknat, sebagaimana
firman Allah -Ta'ālā-. Selanjutnya beliau
menetapkan anak itu milik istrinya dan
memisahkan antara dua orang yang saling
melaknat (pasangan itu)".

 وانتىف من ودلها يف زمن،أن رجال رىم امرأته
 فأمرهما-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 كما، فتالعنا-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 وفرق بني، ثم قىض بالودل للمرأة،قال اهلل تعاىل
املتالعنني

**

1931. Hadis:

: احلديث.1931

 أن رجال:-ريض اهلل عنها- عن عبد اهلل بن عمر

"Bahwa seorang suami menuduh istrinya berzina dan
ia menyangkal anak istrinya itu dari bibitnya pada masa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau
memerintahkan kepada keduanya untuk saling
melemparkan laknat, sebagaimana firman Allah Ta'ālā-. Selanjutnya beliau menetapkan anak itu milik
istrinya dan memisahkan antara dua orang yang saling
melaknat (pasangan itu)".

 ونىف كون ودلها منه يف زمن رسول،اتهم امرأته بالزنا

صىل-  فأمرهما رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
 ثم قىض، كما قال اهلل تعاىل، فتالعنا-اهلل عليه وسلم
 وفرق بني املتالعنني،بالودل للمرأة

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ يف هذا احلديث يروي عبد اهلل بن عمر َر
Dalam hadis ini, Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- يض اهلل
ma meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang
menuduh istrinya berzina dan ia menyangkal anak itu  وانتىف من، أن رجال قذف زوجته بالزنا:عنهما
ُ
dari bibitnya serta melepaskan diri darinya. Ternyata  وبرئ منه فكذبته يف دعواه ولم ت ِق َّر ىلع،ودلها
istrinya menganggap dusta dakwaan lelaki itu dan tidak
 بأن شهد الزوج باهلل تعاىل أربع، فتالعنا.نفسها
mengakui dirinya berzina. Lantas keduanya saling
melaknat, yaitu dengan cara suami bersaksi kepada . ولعن نفسه يف اخلامسة،مرات أنه صادق يف قذفها
Allah -Ta'ālā- sebanyak empat kali bahwa dirinya benar  ودعت،ثم شهدت الزوجة باهلل أربع مرات أنه َكذب
dalam tuduhan terhadap istrinya dan dalam kesaksian
َّ
yang kelima ia melaknat dirinya. Setelah itu istrinya  فلما تم اللعان.ىلع نفسها بالغضب يف اخلامسة
bersaksi dengan nama Allah sebanyak empat kali  فرق بينهما انليب صىل اهلل عليه وسلم فرقة،بينهما
bahwa suaminya pendusta, dan dalam kesaksian yang
 منقطعا، منتسبا إيلها، وجعل الودل تابعا للمرأة،دائمة
kelima ia mendoakan kemurkaan terhadap dirinya.
. غري منسوب إيله،عن الرجل
Setelah li'an (saling laknat) selesai di antara keduanya,
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun
memisahkan antara keduanya untuk selama-lamanya.
Beliau menjadikan anak itu mengikuti istri, bernasab
kepadanya, dan terputus dari suami, tanpa ada
sambungan nasab kepadanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
.ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

 بالزنا: • رىم امرأته
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• وانتىف من ودلها  :احلمل اذلي لم تضعه ذلك الوقت.

• كما قال اهلل تعاىل  :يف كتابه" :واذلين يرمون أزواجهم" إىل قوهل" :واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن َكن من الصادقني".

• قىض بالودل للمرأة  :حكم بأن الودل للمرأة ،ونفاه عن الزوج ،فال توارث بينهما ،وأما أمه فرتثه ويرث منها ما فرض اهلل هل.

فوائد احلديث:
 .1إذا تم اللعان ،انتىف الودل عن أبيه ،وصار منسوبا إىل أمه فقط.
 .2الفرقة املؤبدة ادلائمة بني املتالعنني ،فال حتل هل بعد تمام اللعان حبال من األحوال
 .3األصل أن الودل للفراش ،فإذا حتقق الزوج أن الودل من غريه ،كأن يكون بعيدا عن امرأته مدة طويلة :فيجب عليه نفيه ،واللعان عليه ،إن

كذبته .ئلال يلحقه نسبه ،فيفيض إىل أمور منكرة ،حيث يستحل من اإلرث وحلوق النسب ،واالختالط باملحارم ،وغري ذلك ،وهو أجنيب عنهم.

 .4األحسن يف رًعية النساء اتلوسط ،فال يكرث الرجل من الوساوس اليت لم تْب ىلع قرائن ،وال حيجبها عما هو متعارف ومألوف بني انلاس
املحافظني مادام لم ير ريبة ،وال يرتكها مهملة ،تذهب حني شاءت ،وتكلم من شاءت ،فهذا هو اتلفريط.
 .5أنه ال يشرتط يف نيف احلمل ترصيح الرجل بأنها ودلت من زنا وال أنه استربأها حبيضة.
 .6أن املفيت إذا ُسئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن جيد فيها نصا ال يبادر إىل االجتهاد فيها.

 .7أن احلاكم يردع اخلصم عن اتلمادي ىلع ابلاطل باملوعظة واتلحذير ويكرر ذلك يلكون أبلغ
 .8أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن املالعن للمرأة واذلي رميت به.
َ
ُْ َ َْ ُ
المقذوف بما وقع من قا ِذفِ ِه.
 .9أنه ليس ىلع اإلمام أن يع ِلم
ُ
رشع دلفع حد القذف عن الرجل ،ودفع حد الرجم عن املرأة ،فال فرق بني أن تكون حامال أو
 .10أن احلامل تالعن قبل الوضع؛ ألن اللعان ِ
حائال أي :غري حامل.
ٌ
 .11أن احلكم يتعلق بالظاهر ،وأمر الرسائر مولك إىل اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - ،خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -مم

الرقم املوحد)6024( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- memerdekakan Shafiyyah dan
menjadikan pembebasannya itu sebagai
maskawinnya.

 أعتق-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
 وجعل عتقها صداقها،صفية

: احلديث.1932

**

1932. Hadis:

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa -  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerdekakan َ َ ْ
 وجعل ِعتقها، أعتق صفية-صىل اهلل عليه وسلم
Shafiyyah dan menjadikan pembebasannya itu sebagai
َ َ
.َصداق َها
maskawinnya.

 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ُ َكنت صفية بنت
Shafiyah adalah putri Huyay, salah seorang tokoh Bani -وهو أحد زعماء بىن انلضري- حيي
An-Nadhir. Dulunya Shafiyyah adalah istri Kinanah bin
Abi Al-Haqiq kemudian ia tewas terbunuh dalam  وفتح، فقتل يوم خيرب،زوجة كنانة بن أيب احلقيق
perang Khaibar. Selanjutnya Nabi Muhammad -  وصار النساء،انليب صىل اهلل عليه وسلم خيرب
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berhasil menaklukan
 ووقعت يف، ومنهم صفية،والصبيان أرقاء للمسلمني
Khaibar dengan kekerasan (perang) sehingga para
َ ْ
wanita dan anak-anak jatuh menjadi budak sahaya ،-ريض اهلل عنه- نصيب ِدحية بن خليفة اللكيب
kaum muslimin karena menjadi tawanan. Secara ، جربا ا خلاطرها،فعوضه عنها غريها واصطفاها نلفسه
kebetulan, Shafiyyah jatuh menjadi bagian untuk
Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, lantas beliau  ومن كرمه إنه لم يكتف.ورمحة بها لعزها اذلاهب
ُ
menggantinya dengan yang lain dan beliau memilihnya  بإنقاذها من ذل، بل رفع شأنها،باتلمتع بها أمة ذيللة
ِّ
untuk diri beliau guna menghibur perasaannya dan
، ألنه أعتقها، وجعلها إحدى أمهات املؤمنني،الرق
kasih-sayang beliau kepadanya yang amat cintanya
. وجعل عتقها صداقها،وتزوجها
kepada suaminya yang sudah pergi. Diantara
kemurahan hati Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, beliau tidak cukup hanya bersenang-senang
dengannya sebagai budak sahaya perempuan yang
hina, tapi beliau mengangkat derajatnya dengan
menyelamatkannya dari kehinaan perbudakan dan
menjadikannya salah satu ummahatul mukminin. Ini
dilakukan
dengan
memerdekakannya
dan
mengawininya serta menjadikan pembebasannya itu
sebagai maskawinnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
.ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ولم يستمتع بها ىلع أنها أمة، جعل مهرها العتق واحلرية: • وجعل عتقها صداقها

:فوائد احلديث
. و تكون زوجته، وجعل عتقها صداقا هلا، جواز عتق الرجل أمته.1
. وال الزتويج، كما ال يشرتط اتلقيد بلفظ اإلنكاح، وال ويل، أنه ال يشرتط ذللك إذنها وال شهود.2
 فيه ديلل ىلع جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية.3
 " من أعتق جاريته ثم تزوجها َكن هل أجران"رواه أبوداود وصححه األبلاين: وقد رصح بذلك حديث،  استحباب عتق األمة وتزوجها.4
ا
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 .5يف مثل هذه القصة يف زواج انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ما يدل ىلع كمال رأفته وشفقته.

 .6لم جيعل الرشع حدا ألكرث الصداق وال ألقله ،إال أنه يستحب ختفيفه لقوهل صىل اهلل عليه وسلم" :أعظم النساء بركة ،أيرسهن مؤنة".

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6022( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها

 .1933احلديث:

Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
)wa sallam- menikahinya (Maimūnah
)dalam kondisi halal (tidak sedang ihram

وهو حالل

**

1933. Hadis:

َّ َ
ِّ
حدثتْين َميْمونَة بنت Dari Yazīd bin Al-'Aṣam, ia berkata, Maimūnah binti Al-
األصم قال:
عن يَ ِزيد بن
Ḥāriṡ -raḍiyallāhu 'anhā- menceritakan kepadaku,
احلارث -ريض اهلل عنها« -أن رسول اهلل صىل اهلل
"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamَ
َ َ َّ
عليه وسلم تزوجها وهو حالل» ،قال« :واكنت خاليتmenikahinya dalam kondisi halal (tidak sedang ihram)." ،
َ
Yazīd berkata, "Maimūnah adalah bibiku dari ibu dan
ابن عباس».
وخالة
ِ
"juga bibi Ibnu 'Abbās.
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ذكر يزيد بن األصم أن أم املؤمنني ميمونة بنت Yazīd bin Al-'Aṣam menuturkan bahwa Ummul
Mukminin, Maimūnah binti Al-Ḥāriṡ -raḍiyallāhu 'anhāاحلارث -ريض اهلل عنها -أخربته أن رسول اهلل -صىل memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah -
اهلل عليه وسلم -تزوجها وهو متحلل من إحرامهṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahinya setelah ,
ا
melepaskan dirinya dari ihram, sehingga beliau tidak
حمرما حبج أو عمرة ,ثم
فلم يكن أثناء زواجه بها
dalam kondisi ihram, baik ihram haji ataupun Umrah.
Kemudian
Yazīd
menyebutkan
ذكر قرابته بميمونة -ريض اهلل عنها -وأنها َكنت hubungan
خاتله ,كما َكنت خالة ابن عباس -ريض اهلل عنهماkekerabatannya dengan Maimūnah, bahwa Maimūnah -
-raḍiyallāhu 'anhā- adalah bibinya dari jalur ibu,
 ،مما يدل ىلع قربه من صاحبة القصة ،وأنه لم يكن sebagaimana juga bibi dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu
ا
'anhumā- dari jalur ibunya. Hal ini sebagai bukti
حمرما كما قال ابن عياس.
kedekatannya dengan sumber aslinya dan sekaligus
pelakunya, bahwa Rasulullah saat itu sudah tidak
berihram, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu 'Abbās.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-

مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• حالل  :غري حمرم حبج أو عمرة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن حمرما أثناء زواجه بميمونة -ريض اهلل عنها ,-وما ذكرته -ريض اهلل عنها-مقدم ىلع ما ذكره ابن
عباس -ريض اهلل عنهما -يف الصحيحني من أنه -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها وهو حمرم؛ ألنها صاحبة القصة.
 .2أن اإلحرام من موانع انلاكح ,فال يصح نكاح حمرم حبج أو عمرة ,كما رصحت به األحاديث األخرى.

 .3أن ميمونة -ريض اهلل عنهاَ -كنت خالة يزيد بن األصم ,كما َكنت خالة ابن عباس -ريض اهلل عنهما-.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431هـ.

الرقم املوحد)58074( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- memberikan keringanan
)dalam jual beli Al-'Araya dalam (batas
lima wasaq atau kurang dari lima wasaq".

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رخص يف
بيع العرايا ،يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق

 .1934احلديث:

**

1934. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« :-أن رسول اهلل -صىل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamاهلل عليه وسلم -رخص يف بيع العرايا ،يف ِخسة
memberikan keringanan dalam jual beli Al-'Araya
َْ
أوس ُق ٍأو دون ِخسة أوسق».
dalam (batas) lima wasaq atau kurang dari lima
wasaq".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

العرايا مجع عرية ،ومعناها أن يرغب إنسان يف أكل

الرطب يف وقت ظهوره ،ولكنه ال يقدر ىلع ذلك

لفقره ،وعنده تمر يابس ،فيشرتي الرطب ىلع رؤوس
َّ
انلخل باتلمر ايلابس ،ىلع أن يُقدر وزن الرطب
خبمسة أوسق ،ألنه ملا َكنت مسألة "العرايا" مباحة

للحاجة من أصل حمرم ،اقترص ىلع القدر املحتاج
ا
إيله اغبلا ،فرخص فيما قدره ِخسة أوسق فقط أو ما

Makna global:
**

Mengingat masalah Al-'Araya dibolehkan karena
adanya kebutuhan dari asal yang haram, maka
pembolehan itu hanya sebatas kebutuhan yang
biasanya
diperlukan.
Karena
itu,
Rasulullah
memberikan kelonggaran pada batas lima wasaq saja
(652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras) atau
kurang dari itu. Sebab, dengan kadar itu dapat tercapai
"kecukupan untuk menikmati kurma yang segar.

دون ذلك ،ألنه يف هذا القدر حتصل الكفاية للتفكه

بالرطب ،واألصل املحرم هو ربا الفضل ،قال -صىل

اهلل عليه وسلم -ملا سئل عن بيع الرطب باتلمر:
ا
(أينقص الرطب إذا جف) قالوا :نعم .قال( :فال إذا)

حديث صحيح رواه اخلمسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• بيع العرايا  :بيع ثمر العرايا؛ ألن العرية يه انلخلة فحذف املضاف وأقيم املضاف إيله مقامه.

• أوسق  :مجع وسق  ،وهو ستون صاًع
• أو دون ِخسة أوسق  :هذ الشك من أحد رواة احلديث :داود بن احلصني راوي احلديث عن أيب سفيان عن أيب هريرة – ريض اهلل عنه.

فوائد احلديث:
 .1الرخصة يف بيع العرايا للحاجة إىل اتلفكه بالرطب.
 .2أن تكون الرخصة بقدر الكفاية ،ألن الرخصة ال يتجاوز بها قدر احلاجة.
ا
 .3مقدار ما جتوز فيه الرخصة  ،وهو ما لم يتجاوز ِخسة أوسق ،والوسق  60صاًع ،فهذه  300صاع ،والصاع  2,17لكغ ،فاملجموع  130,5لكغ.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6042( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- membolehkan bagi pemilik
'ariyah untuk menjual kurma dengan
menaksirnya.

 رخص-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
 أن يبيعها خبرصها:لصاحب العرية

**

1935. Hadis:

: احلديث.1935

Dari Zaid bin Tsabit -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', -  «أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن زيد بن ثابت
"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamَ  رخص لصاحب-صىل اهلل عليه وسلم
 أن:الع ِر َّي ِة
membolehkan bagi pemilik 'ariyah untuk menjual
َ
َ خب ْر
kurma dengan menaksirnya." Dalam riwayat Muslim,  يأكلونها، «خبرصها تمرا: وملسلم.»صها
ِ ِ يبيعها
ا
"Menaksir kurma basah dengan kurma kering. Mereka
.»ُر َطبَا
memakannya dalam keadaan basah".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa menjual kurma  ويسىم،بيع الرطب ىلع رؤوس انلخيل بتمر حمرم
yang masih di atas pohon dengan kurma serupa (yang
telah dipetik) adalah haram, karena itu termasuk jual ، ملا فيه من اجلهل بتساوي انلوعني الربويني،املزابنة
beli Al-Muzabanah yang dilarang karena mengandung  ويه مبادلة بيع الرطب،ولكن استثين منه العرايا
kejahilan terhadap persamaan dua jenis riba. Kondisi
 منها أن،ىلع رؤوس انلخيل بتمر برشوط معينة
paling parahnya jika ia menjual kurma itu di atas
pohonnya saat masih basah dan ditukar dengan kurma  فقد َكنت انلقود،يكون يف أقل من ِخسة أوسق
kering, sehingga kesamaannya menjadi samar dari dua  فيأيت زمن،َكدلنانري وادلراهم قليلة يف الزمن األول
segi: Pertama: Keduanya termasuk jual-beli dengan
taksiran (sistem ijon). Kedua: Kondisi salah satu kurma ، يف املدينة وانلاس حمتاجون إيله،الرطب واتلفكه به
masih basah dan yang lainnya kurma kering. Jual beli-  فرخص،وليس عند بعضهم ما يشرتى به من انلقود
ini termasuk salah satu bentuk "Riba Al-Fadhal." Pada
هلم أن يشرتوا ما يتفكهون به من الرطب باتلمر
masa awalnya, harganya sedikit lalu kurma basah itu
tiba di Madinah dan menjadi santapan lezat. Saat itu اجلاف يلأكلوها رطبة مراعني يف ذلك تساويهما لو
orang-orang membutuhkannya, padahal sebagian dari  فالعرايا، وهو اخلرص،آلت ثمار انلخل إىل اجلفاف
mereka tidak memiliki uang untuk membelinya. Lantas
.استثناء من حتريم املزابنة
dibolehkan bagi mereka untuk menukar kurma basah
dengan kurma kering untuk dinikmati dan dikonsumsi
dalam keadaan basah. Hal itu dilakukan dengan tetap
mempertimbangkan kesamaan bobot keduanya jika
buah kurma itu menjadi kering nantinya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  زيد بن ثابت:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. العرية مبادلة اتلمر بالرطب يف أقل من ِخسة أوسق: • العرية
. أن يشرتيها إذا ترضر بمداخلة املوهوب هل: • أن يبيعها
 بقدر ما فيها إذا صار ا: • خبرصها
.تمرا بتم

:فوائد احلديث
". ومأخذه يف هذا احلديث لفظ " رخص، ألنه بيع املزابنة املنيه عنه، حتريم بيع اتلمر ىلع انلخل بتمر مثله.1
. هو مستثىن من اتلحريم السابق يف املزابنة: جواز بيع العرية.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3أن الرخصة ملن احتاج إىل أكل الرطب خاصة.

 .4أن يقدر الرطب ىلع انلخلة تمرا بقدر اتلمر اذلي جعل ثمنا هل.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6043( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- mengembalikan putrinya,
Zainab, kepada mantan suaminya, Abu al'Āṣ bin ar-Rabī' dengan akad nikah baru

 رد ابنته-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
زينب ىلع أيب العاص بن الربيع بناكح جديد

**

1936. Hadis:

: احلديث.1936

Dari 'Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya,  «أن رسول، عن جده، عن أبيه،عن عمرو بن شعيب
"Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamَّ
 َرد ابنته زينب ىلع أيب،-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
mengembalikan putrinya, Zainab, kepada mantan
َّ العاص بن
».الربيع بناكح جديد
suaminya, Abu al-'Āṣ bin ar-Rabī' dengan akad nikah
baru."
**

Derajat hadis: Hadis munkar

 منكر:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini mengisahkan perjalanan rumah tangga - أفاد هذا احلديث يف قصة زينب بنت رسول اهلل
Zainab, putri Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambahwa beliau mengembalikan putrinya tersebut kepada  أنه ردها ىلع زوجها األول-صىل اهلل عليه وسلم
mantan suaminya, Abu al-'Āṣ bin ar-Rabī' yang telah الربيع بن العاص بعد إسالمه بناكح جديد ومهر
menyatakan keislamannya dengan akad nikah baru
 والعمل، مراًعة ملا بينهما من انلاكح السابق،جديد
dan mahar baru demi mempertimbangkan pernikahan
yang lama. Mayoritas ulama menggunakan hadis ini ىلع هذا احلديث عند مجهور أهل العلم أن املرأة إذا
sebagai dalil bahwa jika seorang wanita telah keluar خرجت من عدتها قبل أن يسلم الزوج ثم أسلم بعد
(selesai) dari masa idahnya sebelum suaminya masuk
Islam, lalu suami tersebut menyatakan keislamannya  إال، وبذل مهر جديد,ذلك فال بد من جتديد العقد
maka akad nikah dan maharnya harus diulangi. Hanya  وقد جاء يف فتوى.أنه حديث ضعيف ال يثبت
saja status hadis ini daif (lemah). Dalam fatwa Lajnah
 إذا أسلم الزوجان الاكفران معا- (أ: اللجنة ادلائمة
Dā`imah dinyatakan: (a) Jika pasangan suami istri non
Muslim bersamaan masuk Islam maka pernikahan فهما ىلع زواجهما؛ ألن الكفار َكنوا يسلمون هم
mereka sah, karena pada masa Rasulullah orang- -صىل اهلل عليه وسلم- وزوجاتهم ىلع عهد انليب
orang kafir beserta istri-istri mereka memeluk Islam dan
Rasulullah
menetapkan
pernikahan
mereka  وإن أسلم أحدهما فقط- ب.فيقرهم ىلع زواجهم
sebelumnya. (b) Jika salah satunya masuk Islam maka  وانتظر فإن أسلم اآلخر يف العدة فهما،فرق بينهما
keduanya dipisahkan terlebih dahulu dan diberi waktu
tunggu; jika pasangannya itu ikut masuk Islam masih  وإن انتهت العدة قبل أن يسلم اآلخر،ىلع زواجهما
dalam masa idah maka pernikahan mereka tetap. Jika :فقد انتهت عصمة الزواج بينهما؛ لقول اهلل تعاىل
َّ ُ ْ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ
َوه َّن ُم ْؤمن
ُ {فَإ ْن َعل ْمتُ ُم
masa idahnya habis sebelum pasangannya memeluk
ار
ف
ات فال تر ِجعوهن إِىل الك
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
Islam maka ikatan pernikahan keduanya putus. Hal ini َ
َ َ ُّ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ٌّ َّ ُ َ
ُ
َّ
َ
ِ ال هن ِحل لهم وال هم
berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Jika kalian telah  {وال:حيلون لهن} إىل قوهل
َ ْ
ُ
ُ
mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman
.)}ت ْم ِسكوا بِ ِع َص ِم الك َوا ِف ِر
maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada
(suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada
halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir
itu tiada halal pula bagi mereka," hingga firman-Nya,
"Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir!"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمرو بن العاص:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1يفيد احلديث -إن صح -أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها وتأخر إسالمه عنها وأراد الرجوع هلا فال بد أن جيدد انلاكح ،حبيث يكون نكاحا
ا
جديدا وال يبىن ىلع انلاكح السابق ،وهذا ما أخذ به مجهور الفقهاء ،وقد تقدم -يف املعىن اإلمجايل -ما أفتت به اللجنة ادلائمة خبصوص هذه
املسألة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل
الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح
رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه /حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي
(املتوىف1138 :ه)-دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة  -سبل السالم /حممد بن إسماعيل ثم الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ  -إرواء
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم  -بريوت  -الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.

الرقم املوحد)58085( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- melarang harga (keuntungan
menjual) anjing, upah pelacuran dan
ongkos seorang dukun.

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن
ثمن اللكب ،ومهر ابليغ ،وحلوان الاكهن

 .1937احلديث:

**

1937. Hadis:

عن أيب مسعود -ريض اهلل عنه« -أن رسول اهلل -صىل Dari Abu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang
َْ
ومه ِر ابليغ،
اهلل عليه وسلم -نىه عن ثمن اللكب،
harga (keuntungan menjual) anjing, upah pelacuran
َ
ُ َْ
ان الاك ِه ِن».
dan ongkos seorang dukun.
وحلو ِ

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

لطلب الرزق طرق كريمة رشيفة طيبة ،جعلها اهلل Untuk mengais rezki, terdapat cara-cara yang mulia,
terhormat dan baik; Allah menetapkannya sebagai
عوضا عن الطرق اخلبيثة ادلنيئة .فلما َكن يف الطرق pengganti dari cara-cara yang keji dan rendah. Maka
األوىل كفاية عن اثلانية ،وملا َكنت مفاسد اثلانية ketika cara-cara yang pertama telah mencukupi
(sehingga tidak perlu menoleh pada) cara-cara yang
عظيمة ال يقابلها ما فيها من منفعةَ ،ح َّرم الرشع
kedua, juga karena mafsadat yang ada pada cara yang
الطرق اخلبيثة اليت من مجلتها ،هذه املعامالت kedua begitu besar dan tidak seimbang dengan
manfaat
yang
diberikannya,
Syariat
اثلالث -1 .بيع اللكب :فإنه خبيث رجس -2 .وكذلك pun
mengharamkan cara-cara yang keji tersebut,
ما تأخذه الزانية مقابل فجورها ،اذلي به فساد ادلين diantaranya adalah 3 bentuk muamalat ini: 1. Harga
وادلنيا -3 .ومثله ما يأخذه أهل ادلجل واتلضليل(keuntungan menjual) anjing; karena anjing itu jijik dan ،
najis. 2. Begitu pula upah yang diambil oleh seorang
ممن يدعون معرفة الغيب واتلرصف يف الاكئنات،
pelacur dari pelacurannya, yang menyebabkan
وخييلون ىلع انلاس -بباطلهم -ليسلبوا أمواهلمkerusakan agama dan dunia. 3. Termasuk juga apa ،
فيأكلوها بابلاطل .لك هذه طرق خبيثة حمرمة ،ال yang diterima oleh pelaku perdukunan dan kesesatan,
َ yang mengaku mengetahui hal gaib dan pengaturan
جيوز فعلها ،وال تسليم العوض فيها ،وقد أبدهلا اَّلل alam semesta. Mereka menipu manusia dengan
kebatilannya untuk mengambil harta mangsanya,
بطرق مباحة رشيفة.
hingga mereka pun memakannya dengan cara batil.
Semua ini adalah cara-cara keji yang diharamkan, tidak
boleh dilakukan dan menerima upah dari mereka, dan
Allah telah menggantinya dengan cara-cara yang
mubah dan mulia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو مسعود األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم
**

معاين املفردات:

• ثمن  :ما يبذل يف مقابل احلصول ىلع اليشء
• مهر ابليغ  :الزانية ،وابلغاء  :الطلب ،وكرثة استعماهل يف الفساد .ومهرها ،ما تعطاه ىلع الزنا ،سىم مهرا ،من باب اتلوسع.
• حلوان الاكهن  :احلُلوان بضم احلاء ،مصدر "حلوته" إذا أعطيته .قال يف فتح ابلاري  :وأصله من احلالوة ،شبه باليشء احللو ،من حيث إنه يؤخذ
سهال بال مشقة .وأما الاكهن :فهو اذلي يديع علم األشياء املغيبة املستقبلة .ويف معناه " العراف" و " املنجم " وحنوهما من املشعوذين وادلجالني.

فوائد احلديث:

ُ َّ
المعلم وغريه ،ولكب الزرع واملاشية وغريه ،وإنما جيوز اقتناؤه فقط بهذه األشياء اثلالثة.
 .1انليه عن بيع اللكب ،وحتريم ثمنه ،وال فرق بني
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 .2حتريم ابلغاء وحتريم ما يؤخذ عليه ،سواء َكن من ُح َر ٍة أو أمة  ،فهو خبيث من عمل خبيث يف مجيع طرقه.

 .3حتريم الكهانة وحنوها من العرافة ،واتلنجيم ،وَضب احلىص ،وحتضري اجلن ،وحتريم أخذ َشء ىلع هذه األعمال الشيطانية.
َّ
 .4من هذه املنهيات وغريها ،يُعلم أن الرشيعة تنىه عن لك ما فيه مرضة وما يرتتب عليه من ماكسب.

ٌ
شخص لكب الصيد أو احلرث أو املاشية فال قيمة هل رشًع  ،ألنه لو َكن هل قيمة جلاز هل اثلمن  ،إذ أن القيمة
 .5اللكب غري متقوم  ،يعين :لو أتلف
عوض عن العني املتلفة  ،واثلمن عوض عن العني الفائتة عن صاحبها  ،وهذا هو القول الراجح  ،ولكن من أتلف لكب غريه لغري عذر فيستحق
اتلعزير.
 .6حفظ العرض أوىل من حفظ املال  ،فال جيوز اختاذ الزنا وابلغاء مهنة للتكسب وأخذ املال.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .فتح ذي
اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل - -1427
اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل
البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6036( :
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Aisyah membenci orang salat yang
meletakkan tangan di pinggangnya dan ia
mengatakan, "Sesungguhnya Yahudi
melakukan hal itu".

أن اعئشة اكنت تكره أن جيعل يده يف خارصته،
وتقول :إن ايلهود تفعله

 .1938احلديث:

**

1938. Hadis:

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -أنها َكنت تكره أن Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa ia membenci
orang salat yang meletakkan tangan di pinggangnya
جيعل يده يف َخ َ
ارصتِ ِه ،وتقول :إن ايلهود تفعله.
ِ
dan ia mengatakan, "Sesungguhnya Yahudi
melakukan hal itu".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف أن ًعئشة -ريض اهلل -عنها Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa Aisyah -
raḍiyallāhu 'anhā- membenci orang salat yang
َكنت تكره أن يضع املصيل يده يف خارصته وهو meletakkan tangan di pinggangnya dan ia sedang
يصيل ،وبينت العلة والسبب ،وهو أنه من فعل salat. Beliau menjelaskan 'illat (alasan) dan sebabnya
yaitu bahwa hal itu termasuk perbuatan Yahudi.
**

ايلهود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ا
واضعا يده ىلع خارصته ،اْو يديه ىلع خارصتيه ،واخلارصة من اإلنسان يه ما بني َ
الو ِرك ،وأسفل األضالع ،وهما
• يده يف خارصته  :يعين:
خارصتان.

فوائد احلديث:

ِّ
ا
واضعا يده ىلع خارصته ،ويه ما بني رأس َ
الو ِرك ،وأسفل األضالع.
 .1انليه أن يصيل املصيل
َّ
 .2احلكمة يف انلّيه هو االبتعاد عن ُمشابهة ايلهود؛ فإنهم يضعون أيديهم ىلع خوارصهم يف الصالة.
َّ
َّ
ا
جنسا أفضل منهم ،فهم
 .3وقيل :احلكمة أنه فعل املتكربين ،وال منافاة؛ فإن من طبيعة ايلهود الكرب ،واحتقار انلاس ،وال يرون شعباا ،وال
َّ
يقولون :إنهم شعب اهلل املختار.
َّ
ألن املصيل واقف بني يدي اهلل -تعاىل ،-متذل ِّ اال ا
بعيدا عن صفات املتكربين وسيماهم.
 .4املطلوب يف الصالة اخلشوع واخلضوع؛
ُ
َّ
ُ
الواجب ابلعد عن مشابهة أهل الضالل؛ سواء أكان هذا التشبه مما خيرج من امللة ،أو َكن يفيض إىل املعصية؛ فإن من تشبه بقوم ،فهو منهم.
.5
َّ
 .6مجهور العلماء محلوا الكراهة ىلع الكراهة اتلزنيهية،؛ قالوا :ألنه ال يعود ىلع الصالة ببطالن ،وهذا حممل وجيه ،ما لم يقصد املخترص التشبه
ا
حراما.
بايلهود أو املتكربين؛ فيكون

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه2003 ،م .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)10875( :
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Bahwasanya Ali berkata, "Aku telah
menikahi Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- lalu
aku berkata, 'Wahai Rasulullah, izinkan
aku serumah dengannya.' Beliau bersabda,
'Berilah sesuatu sebagai maharnya!' Aku
berkata, 'Aku tidak punya apa- apa.' Beliau
bertanya, 'Mana baju perangmu yang bisa
?'"mematahkan pedang itu

ًّ
أن عليا قال :تزوجت فاطمة -ريض اهلل عنها،-
ً
فقلت :يا رسول اهلل ،ابن يب ،قال« :أعطها شيئا»
قلت :ما عندي من َشء .قال« :فأين درعك
احلطمية؟»

 .1939احلديث:

**

1939. Hadis:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن ًّ
عليا قال:
َ
ُ
ُ
فقلت :يا رسول
تزوجت فاطمة -ريض اهلل عنها،-
َ
اهلل ،ابْن يب ،قال« :أ ْعطها ا
شيئا» قلت :ما عندي ِمن
ِ
ِ ِ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َشء ،قال« :فأين ِدرعك احلط ِمية؟» قلت :يه عندي،

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwasanya
Ali berkata, "Aku telah menikahi Fatimah -raḍiyallāhu
'anhā- lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, izinkan aku
serumah dengannya.' Beliau bersabda, 'Berilah
sesuatu sebagai maharnya!' Aku berkata, 'Aku tidak
punya apa- apa.' Beliau bertanya, 'Mana baju
perangmu yang berat dan bisa mematahkan pedang
itu'?" Aku berkata, 'Ini.' Beliau bersabda, 'Berikanlah itu
!'"kepada Fathimah

قال« :فأعطها إياه».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
وهو ابن عم انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ ،-
زوجه
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ابنتَه فاطمة -ريض اهلل
ْ
عنها ،-فأمره َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يُعطي
ا
ا
ا
وإشعارا هلا بالرغبة
جربا خلاطرها،
زوجه صداقا،
َ
ولما لم جيد ا
والق ْدرَّ ,
شيئا ،سأهل عن درعه وهو اللباس
ْ
اذلي يلبس يف احلرب للوقاية؛ يلُصدقها إيَّاها،
فيكون ا
مهرا هلا -ريض اهلل عنها -رغم قلته.

Makna global:
**

 Dalam hadis ini dinyatakan bahwa Ali bin Abi Ṭālib raḍiyallāhu 'anhu-, saudara sepupu Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, dinikahkan dengan
Fatimah putri Rasulullah. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- memerintahkan kepadanya untuk
memberikan mahar sebagai pelipur hatinya, simbol
kecintaannya dan lambang kuasanya untuk memenuhi
kebutuhannya. Ketika Ali tidak menemukan apapun
untuk mahar, maka Rasulullah menanyakan baju besi
miliknya yang biasa dia pakai berperang agar itu
dijadikan maharnya, meskipun tak seberapa harganya.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• ابن يب  :اسمح يل بادلخول بفاطمة.
َ
ا
َا
ا ّ
ا
• أ ْع ِط َها شيئاا  :أي َشء َكن ،ا
مهرا ،أو غريه ،كثريا َكن أو قليال ،وذلك استمالة لقلبها ،واستجالبا ملودتها.
• ما عندي ِمن َشء  :أراد اليشء الزائد ىلع احلوائج الالزمة ،وإال فال يريد أنه ال َشء عنده.
َ
ٌ
قميص من ِحل ِق احلديد ،يُلبَس يف احلرب؛ للوقاية من السالح.
• درعك  :ادلرع:
ٌ
ُ
• احل ُ َّ
ٌ
طمية  :منسوب إىل قبيلة حطمة بن حمارب ،بطن من عبد القيسَ ،كنوا يصنعون ادلروع.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أنه البُد يف انلِّاكح من الصداق.
 .2استحباب ختفيف الصداق.
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َّ
 .3الصداق ليس ا
ًّ
أصليا يف عقد انلاكح؛ وذلا فإنه ال يرض جهله يف العقد ،وحيسن ختفيفه.
عوضا
َّ
أن الصداق كما يكون بانلقود واألثمان ،يكون ا
أيضا بالعروض واملتاع.
.4
ا
َّ
ُ
ٍ
ببيع وحنوه.
وسالح،
ٍ
دروع،
 .5أن إعداد آلة اجلهاد ،من
ٍ
وفرس ،ال يعترب توقيفا ال جيوز معه اتلرصف فيهٍ ،
 .6أنه جيوز االمتناع من تسليم املرأة حىت يسلم الزوج مهرها.

 .7فضل يلع -ريض اهلل عنه ،-وذلك حني أنكحه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ابنته فاطمة -ريض اهلل عنها-.
 .8أنه جيوز أن يكون املهر مما ال يصلح للمرأة ،ولكن تبيعه أو تهديه.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية - .سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبوًعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية،

 - .1406مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م - .صحيح أيب داود  -األم لألبلاين  ,مؤسسة
ّ
َ
لوغ َ
غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه - .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه-
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
2003م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل  -نيل األوطار للشواكين  ,ت :عصام ادلينالصبابطي ,دار احلديث ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق
صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)58104( :
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Sesungguhnya Gailān bin Salamah aṡṠaqafī masuk Islam dan masih memiliki
sepuluh istri dari pernikahan masa
jahiliah. Mereka juga masuk Islam
bersamanya. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- memerintahkannya untuk
memilih empat orang saja.

أن غيالن بن سلمة اثلقيف أسلم وَل عرش نسوة
يف اجلاهلية ،فأسلمن معه ،فأمره انليب -صىل
ً
اهلل عليه وسلم -أن يتخري أربعا منهن

 .1940احلديث:

**

1940. Hadis:

َْ َ
َ َ
ََْ َ
عن ابن عمر ،أن غيالن بن َسل َمة اثلقيف أسل َم وهل
ََ
ََ ْ َْ
عرش ن ِ ْس َو ٍة يف اجلاهلية ، ،فأسلم َن معه ،« ،فأ َم َر ُه انليب
ََ َ
ْ
خ َّ َ
ري أربعا ِمن ُه َّن».
صىل اهلل عليه وسلم أن يت
درجة احلديث :صحيح

Dari Ibnu Umar, "Bahwasanya Gailān bin Salamah aṡṠaqafī masuk Islam dan masih memiliki sepuluh istri
dari pernikahan masa jahiliah, mereka juga masuk
Islam bersamanya. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- memerintahkannya untuk memilih empat
orang saja".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

احلديث يبني صورة من صوراألنكحة اليت َكنت
موجودة يف اجلاهلية ،حيث َكن أحدهم جيمع بني

أعداد كبرية من النساء ،وال يتقيدون بعدد معني,

فجاء هذا الصحايب وقد أسلم واكن هل عرش نسوة
ا
مجيعا ،فأمره انليب -عليه الصالة
فأسلمن معه
والسالم -أن خيتار منهن ا
أربعا ويفارق ابلوايق؛ ألن

الرشع حدد اجلمع يف انلاكح بأربع فقط ,وهو إمجاع

من املسلمني.

Makna global:
**

Hadis ini menggambarkan salah satu model
pernikahan di masa jahiliah; di mana seorang laki-laki
boleh menikahi banyak wanita sampai tak terbatas.
Seorang sahabat yang telah memeluk Islam ini
memiliki sepuluh orang istri dan mereka seluruhnya
 juga mengikutinya memeluk Islam. Lantas Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkannya untuk
memilih empat orang saja dari mereka dan
menceraikan selain mereka, karena syariat Islam
memberi batasan sampai empat istri saja. Dan ini telah
menjadi ijmak (konsensus) ulama.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• غيالن بن سلمة  :هو من ثقيف وأحد وجهائها وكربائها واكن شاعرا ،وقد أسلم ًعم فتح مكة.
• يتخري منهن أربعا  :خيتار أربعة ويفارق الست ابلوايق.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن نهاية ما يباح للحر مجعه من الزوجات هو أربع زوجات.
 .2لو أسلم رجل يف عصمته أكرث من أربع زوجات ،فإنَّه يؤمر أن خيتار منهن ا
أربعا ،ويطلق ابلاقيات.
َّ
 .3اعتبار أنكحة الكفار ،وأنها تبىق ىلع حاهلا بال تفتيش عن صفة ما عقدت عليه يف كفرهم ،هذا إذا َكنت أنكحتهم حال إسالمهم ،أو

ا
ُ
َ
َّ
َْ
َّ
حال ترافعهم إيلنا حالال ،أما إذا َكنت حال الرتافع ،أو إسالمهم مما ال جيوز ابتداؤها ،كذات حمرم أو معتدة لم تنقض عدتها :ف ِّرق بينهما؛ ألن ما
منع ابتداء العقد منع استدامته.
َّ
َّ
اإلسالم ،وأنه أمر أن يطلق
اإلسالم أو الرتافع برشطه ،هو أنه لم يؤمر بتجديد العقد ملن اختار ادلخول يف ِ
 .4ادليلل ىلع اعتبار أنكحتهم عند ِ
َّ
منهن ،فهذا ديلل ىلع اعتبار العقد.
اليت لم خيرت
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه . 2001 -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل
الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان -
مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم
إرساء بيويم -الطبعة األوىل  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل1427 ،
 ـه 2006 -م.

الرقم املوحد)58083( :

174

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bahwa di dalam surat yang dikirim oleh
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamkepada `Amru bin Hazm adalah:
“Janganlah menyentuh Al Quran kecuali
orang yang dalam keadaan suci!”

أن يف الكتاب اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل

 أن ال يمس القرآن:عليه وسلم لعمرو بن حزم
إال طاهر

**

1941. Hadis:

: احلديث.1941

Dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, bahwa didalam  أن يف الكتاب،عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم
surat yang dikirim oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
َْ
لعمرو بن
اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
sallam- kepada `Amru bin Hazm adalah: “Janganlah
َ
». «أن ال ي َم َّس القرآن إال َطاهر:َح ْزم
menyentuh Al Quran kecuali orang yang dalam
keadaan suci!”
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ
Makna hadis: سلَّ َم
ِ  " يف الكتاب اذلي كتَبَه رسول اهلل _ (فِي ْال ِكت َا:معىن احلديث
َ ُصلَّى هللا
َ علَ ْي ِه َو
َ ِب الَّذِي َكتَبَه ُ َرسُ ْو ُل هللا
) ِلعَ ْم ُرو ب ِْن َح ْز ٍمNabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah
صىل اهلل عليه وسلم _ لعمرو بن َح ْزم " أي أن انليب
**

mengirim sebuah surat kepada `Amru bin Hazm ketika
dia sedang menjabat sebagai seorang qadhi (hakim)
untuk wilayah Najran. Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- telah mengirim surat yang sangat panjang
kepadanya berisi tentang banyak sekali dari hukumhukum syari`at, seperti faraidh (pembagian warisan),
sedekah, diyat dan hukum syari`at lainnya. Itu adalah
sebuah surat terkenal yang telah sampai dan diterima
َ َّس ْالقُ ْرآنَ إِال
oleh umat)طاه ٌِر
َّ  (أ َ ْن الَ َي َم. yang dimaksud dengan
al massu disini adalah memegangnya dengan tangan
secara langsung tanpa ada suatu penghalang. Maka
berdasarkan hal tersebut, jika memegangnya dengan
memakai suatu penghalang yang memisahkan seperti
membawanya didalam sebuah kantong atau tas, atau
membuka
halamannya
dengan
menggunakan
sebatang ranting dan semacamnya tidaklah termasuk
ke dalam larangan ini karena tidak terjadinya sentuhan
secara langsung. Dan yang dimaksud dengan Al Quran
disini adalah sesuatu yang tertulis didalamnya Al
Quran, seperti lembaran-lembaran kertas, kulit dan
lainnya. Yang dimaksud dengannya bukanlah kalam
(firman Allah –Subhanahu wa Ta`ala); karena firman itu
tidak disentuh atau dipegang, melainkan didengarkan.
َ َّ ( ِإالlafadz ini memiliki makna kolektif antara empat
)طاه ٌِر
perkara berikut: Pertama: yang dimaksud dengan at
thaahiru adalah seorang muslim; sebagaimana firman
Allah Ta`ala: )س
ٌ “ (إِنَّ َما ْال ُم ْش ِر ُك ْونَ نَ َجSesungguhnya orangorang musyrik itu najis”. Kedua: yang dimaksud
dengannya adalah orang yang suci dari najis; seperti
sabda Nabi-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang kucing:
)ستْ بِنَ َج ٍس
َ “ (إِنَّ َها لَ ْيSesungguhnya kucing itu bukan hewan
yang najis”. Ketiga: yang dimaksud adalah orang yang
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_ صىل اهلل عليه وسلم _ كتب كتابا لعمرو بن َح ْزم
 كتب هل كتابا ُم َط َّوال،عندما َكن قاضيا ىلع جنران

 َكلفرائض والصدقات،فيه كثري من أحاكم الرشيعة
ُ
" . وهو كتاب مشهور تلقته األ ُّمة بالقبول،..وادليات
َ
 أن:أن ال ي َم َّس القرآن إال َطاهر" املراد باملس هنا
 فإن تناوهل: وبناء عليه،يُبارشه بيده من غري حائل
من وراء حائل ُمنفصل عنه كما لو محله يف ِكيس أو
َّ َ
شنطة أو قلب صفحاته بِ ُعود وحنوه لم يدخل يف انليه
ُ
َ لعدم حصول
 ما كتب فيه: واملراد بالقرآن هنا.الم ُّس
.  وغري ذلك، َكأللواح واألوراق واجللود،القرآن
ُ
.وليس املراد به الالكم؛ الن الالكم ال ي َمس بل ي ُ ْس َمع
ََ
:مشرتك بني أربعة أمور
و " إال َطاهر هذا اللفظ
َّ
 { ِإن َما: املراد بالطاهر املسلم؛ كما قال تعاىل:األول
َ َ ُ ْ ُْ
ُ
الطاهر من
 املراد به:رشكون جنَ ٌس} اثلاين
ِ الم
َّ َّ
 "إنها: يف اهلرة-صىل اهلل عليه وسلم- انلجاسة؛ كقوهل
َّ  املراد به: اثلالث."ليست بنجس
ُ الط
.اهر من اجلنابة
َّ
َّ أن املراد
ُ
املتوضئ لك هذه املعاين
بالطاهر
:الرابع
َ َْ
َّ
،للطهارة يف الرشع حمت ِملة يف املراد من هذا احلديث
ُ َ
ِّ وليس دلينا
 فاألوىل محْل َها،مرجح ألحدها ىلع اآلخر
ا
ْ ُ
المح ِدث حدثا أصغر؛ فإنه
 وهو،ىلع أدىن حماملها
َّ ُ
 ومنهم، وهو موافق ملا ذهب إيله اجلمهور،المتَيَقن
 وهو االحتياط واألوىل.األئمة األربعة وأتباعهم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
suci dari janabah. Keempat: yang dimaksud adalah
orang yang memiliki wudhu'. Setiap makna tersebut
adalah makna dari thaharah (bersuci) menurut syari`at
yang dimungkinkan sebagai makna yang dimaksud
)dalam hadis ini, dan kami tidak memiliki suatu (dalil
yang dapat menguatkan salah satu makna dibanding
yang lainnya. Yang lebih tepat dan utama adalah
memaknainya dengan makna yang paling mendekati,
yaitu orang yang suci dari hadats kecil; karena ini
adalah yang diyakini dan disepakati oleh jumhur,
diantara mereka adalah keempat imam madzhab dan
para pengikutnya. Ini adalah bentuk kehati-hatian dan
yang afdhal.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مالك وادلاريم
اتلخريج :عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

فوائد احلديث:

جيوز َم ُّس املصحف بنجاسة ،وال ُجي َعل يف ماكن ال يليق؛ َّ
تعظيم القرآن ،وأنَّه ُ
ُ
ُ
إما نلجاس ِت ِه ،وإ َّما جبانب صور ،أو
جيب احرتامه ،فال
 .1يف احلديث
ٍ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
ِّ
وأصوات ،وحنو ذلك مما يعرض كتاب
أحد يرشب ادلخان ،أو يف ماكن لغ ٍط
تعلق آياته جبانب صور ،أو يتىل يف
هلو أو عند األاغين ،أو عند ٍ
ٍ
ِ
ماكن ٍ
اهلل تعاىل لإلهانة.
َ
ِّ
 .2وجوب الوضوء عند إرادة مس املصحف.
ُ
ُ َ َّ
َ
ُّ
 .3ظاهر عموم احلديث شامل للصغري املمزي ،والراجح خالف ذلك لوجود املشقة يف إلزامهم بالوضوء ،وألنهم غري ملكفني ،فأبيح هلم مسه حلاجة

اتلعليم.

املصادر واملراجع:
املوطأ ،تأيلف :مالك بن أنس األصبيح ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم  ،انلارش :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان  ،الطبعة :األوىل  1425 ،ـه -سنن
ادلاريم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل،
  1412ـه 2000 -م صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة ُالطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه).
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Wadah minum Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- pecah (retak), lalu beliau
)mengambil rantai perak (untuk menambal
tempat yang pecah itu.

أن قدح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انكرس،
فاختذ ماكن الشعب سلسلة من فضة

 .1942احلديث:

**

1942. Hadis:

َ

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن ق َد َ
ح انليب Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya -
ْ َ َ َ َّ َ َ
wadah minum Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pecah
َّ ْ
ب
ع
الش
ماكن
ذ
صىل اهلل عليه وسلم -انكرس ،فاخت
ِ
(retak), lalu beliau mengambil rantai perak (untuk
ْ َا
ِسل ِسلة من ِفضة.
menambal) tempat yang pecah itu.
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َكن للنيب -صىل اهلل عليه وسم -إناء يرشب فيه املاءNabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memiliki wadah untuk ،
minum air. Wadah ini retak. Maka Nabi -ṣallallāhu
فانشق؛ فاختذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قطعة من 'alaihi wa sallam- mengambil sepotong perak dan
menggunakannya untuk menyambung antara dua
فضة ،ووصل بها بني طريف الشق.
ujung yang retak tersebut.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

َ
• ق َد َح  :إناء يرشب به املاء ،ومجعه أقداح.

• انكرس  :انشق.
ْ َا
• ِسل ِسلة  :أيِ :سلاك من الفضة ،أو قِطعة منها تصل بني طريف الشق.
َّ
• الشعب  :الصدع والشق.

فوائد احلديث:
 .1جواز إصالح اإلناء املنكرس بسلسلة من الفضة عند احلاجة إىل ذلك.
 .2املحرم كون اإلناء من فضة ،أما كونه يربط بفضة قليلة فال بأس بذلك؛ ألن مصلحتها ظاهرة ،والغالب كون اإلناء صغريا ،فال حيتاج إىل
َشء كثري من الفضة.
ا
ا
 .3احلديث ديلل ىلع أن ذلك خمتص بالفضة؛ لورود انلص به ،أما اذلهب فال جيوز استعماهل يف مثل ذلك؛ ألنه أىلغ ثمنا وأشد حتريما.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
ّ
املكرمة ،الطبعة:
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة،
املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1432ه .صحيح
ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Kamulah yang menjadi imam mereka.
Perhatikanlah (saat salat) kondisi orangorang yang paling lemah di antara mereka,
dan angkatlah seorang muazin yang tidak
mengambil upah atas azannya

أنت إمامهم ،واقتد بأضعفهم ،واختذ مؤذنا ال
يأخذ ىلع أذانه ً
أجرا

 .1943احلديث:

**

1943. Hadis:

عن عثمان بن أيب العاص -ريض اهلل عنه -قال :يا Dari 'Uṡmān bin Abu Al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai
رسول اهلل ،اجعلين إمام قويم .قال« :أنت إمامهم،
imam salat kaumku". Beliau bersabda, "Kamulah yang
َ َّ ْ ُ َ ِّ ا
َْ
اختذ مؤذنا ال يأخذ ىلع أذانه )menjadi imam mereka. Perhatikanlah (saat salat
َواقت ِد بأضعفهم ،و ِ
kondisi orang-orang yang paling lemah diantara
أجرا».
mereka, dan angkatlah seorang muazin yang tidak
"mengambil upah atas azannya.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني نلا هذا احلديث أنه جيوز ملن رأى يف نفسه Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dibolehkan
bagi orang yang memiliki keahlian dalam mengimami
األهلية لإلمامة أن يطلبها من ويل األمر ،وهذا ليس salat untuk memintanya kepada waliyyul amri (pihak
من طلب اإلمارة؛ ألن طلب اإلمارة منيه عنهyang berwenang menentukan imam salat). Hal ini tidak ،
termasuk dalam meminta jabatan, karena meminta
ولكن عليه مراًعة املأمومني خلفه من الضعفاء
jabatan itu dilarang agama. Namun demikian, sang
والعجزة ،وأال يشق عليهم ،ويفضل يف املؤذن أن imam harus memperhatikan kondisi makmum di
يكون حمتسباا؛ يلكون عمله أقرب لإلخالص ،فإلم belakangnya yang lemah, sehingga tidak memberatkan
mereka. Seorang muazin lebih diutamakan orang yang
يوجد متربع فال مانع من أن جيري اإلمام هل رزقا من suka rela, tidak mengharapkan upah, dan hanya
berorientasi pahala atas azannya agar pekerjaannya
بيت املال.
lebih dekat kepada keikhlasan. Jika tidak ditemukan
muazin ideal di atas, maka boleh bagi pihak berwenang
memberikan upah kepadanya yang diambilkan dari
baitul mal.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
**

اتلخريج :أبو عبد اهلل عثمان بن أيب العاص بن برش اثلقيف -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ا

• أنت إمامهم  :أي :جعلتك إماما هلم.
َ َ َّ
• واقتد بأضعفهم ِ :
راع حال الضعيف منهم يف ختفيف الصالة مع اإلتمام؛ حىت ال يمل القوم.
ا
واحلرص ىلع إبراء اذلمة.
• أجرا  :أجرة دنيوية؛ ألن اذلي ال يأخذ ىلع األذان أجرة؛ أقرب إىل اإلخالص،
ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز سؤال اإلمامة ،وأما اإلمارة والوالية فاألصل املنع وانليه عن ذلك ،لكن إن َكن ذلك لقصد صالح؛ وهو مصلحة املسلمني وتوجيههم

وتعليمهم ،وليس هذا بمذموم بل هو حممود؛ ملا فيه من اخلري واملصلحة ،وهذا مرشوط بكون اإلنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة ىلع القيام
باملهمة اليت أنيطت به.

 .2أنه يستحب لإلمام مراًعة أحوال الضعفاء وكبار السن من املأمومني ،فال يشق عليهم بطول الصالة يف القيام والركوع والسجود ،وال بطول
االنتظار حبيث يشق عليهم اتلأخر.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3مراًعة الضعفاء يف لك َشء :يف السفر ويف اجلهاد ويف مواساتهم باملال وحنو ذلك؛ ألنه إذا طلب مراًعتهم يف الصالة اليت يه عمود اإلسالم،
فغريها من باب أوىل.
ا
ْ َا
 .4تفضيل من يتوىل األذان ِحسبة وال يأخذ ىلع أذانه أجرا؛ ألن من َكن كذلك يكون أكمل يف رًعية الوقت حلرصه ىلع األذان وإبراء ذمته ،ملا
يف قلبه من ادلافع اإليماين القوي ،خبالف من يؤذن؛ ألجل عرض ادلنيا فقد يتساهل ،وال يكون عنده من اإلخالص واحلرص ما عند األول.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو
عبداهلل الشيباين ،حتقيق أبو املعايط انلوريً ،علم الكتب .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد
احلميد .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية
1405ه1985 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل
السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10626( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Salat di awal waktu akan mendapat
keridaan dari Allah, salat di tengah waktu
akan mendapat rahmat dari Allah dan salat
di akhir waktu akan mendapat ampunan
dari Allah.

، ووسط الوقت رَحة اهلل،أول الوقت رضوان اهلل
وآخر الوقت عفو اهلل

**

1944. Hadis:

: احلديث.1944
ُ َْ

Dari Abu Maḥżūrah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب حمذورة
ُ
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
ْ
، «أول الوقت ِرض َوان اهلل:-صىل اهلل عليه وسلم"salat di awal waktu akan mendapat keridaan dari
َْ
َ
.» وآخر الوقت عفو اهلل،ووسط الوقت رمحة اهلل
Allah, salat di tengah waktu akan mendapat rahmat dari
Allah dan salat di akhir waktu akan mendapat ampunan
dari Allah".
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Melaksanakan salat di awal waktunya akan
medapatkan rida Allah yang tiada bandingnya dan hal
yang tak pernah terlintas dalam sanubari. Allah -Ta'ālāberfirman, "Allah meridai mereka dan mereka rida
kepada Allah." Dalam sebuah hadis qudsi Allah
bertanya kepada penduduk surga, "Wahai penduduk
surga!" Mereka menjawab, "Labbaika Rabbuna wa
sa'daika (Aku penuhi panggilan-Mu wahai Rabbku dan
mengharap bahagia dari-Mu)." Allah bertanya, "Apakah
kalian rida (puas)?" Mereka menjawab, "Bagaimana
kami tidak rida, sementara Engkau memberikan segala
sesuatu yang tidak pernah Engkau berikan kepada
seorang pun dari makhluk-Mu." Allah berfirman, "Saya
akan memberi kalian yang lebih baik dari itu." Mereka
bertanya, "Wahai Rabb, adakah yang lebih baik
daripada itu?" Maka Allah berfirman, "Aku halalkan
keridaan-Ku untuk kalian, sehingga Aku tidak akan
murka kepada kalian selamanya." (Muttataq 'alaih).
Jadi, rida Allah merupakan nikmat yang terbaik dari
berbagai macam kenikmatan yang ada. Melaksanakan
salat di antara awal waktu dan akhir waktu adalah
rahmat Allah, kebaikan dan anugerah Allah kepada
hamba-Nya. Keutamaan ini di bawah tingkat rida Allah.
Malaksanakan salat di akhir waktu akan mendapatkan
ampunan dari Allah. Dan ini tidak akan terjadi kecuali
adanya kelalaian. Kelalaian ini dibandingkan dengan
seseorang yang melaksanakan salatnya di awal waktu.
Imam Asy-Syafi'i berkata, "rida Allah lebih aku cintai
daripada maaf-Nya, karena maaf lebih layak diberikan
bagi orang-orang yang lalai dalam manjalankan
kewajiban." Kesunahan melaksanakan salat di awal
waktu ini ditinjau dari hukum asalnya; jika tidak
demikian maka adakalanya mengakhirkan salat itu

180

أداء الصالة يف أول وقتها رضا اهلل اذلي ال يُعادهل

 قال، ويستتبع ما ال يكاد خيطر ىلع بال أحد،َشء
َْ
ْ َ ُ َّ َ َ
-  وملا قال اهلل،)اَّلل عن ُه ْم َو َر ُضوا عن ُه
 (ر ِيض:تعاىل

: يا أهل اجلنة؟ فيقولون: ألهل اجلنة-تبارك وتعاىل

: هل رضيتم؟ فيقولون: فيقول،بليك ربنا وسعديك
وما نلا ال نَرىض وقد أعطيتنا ما لم تعط ا
أحدا من
ُ
َ
: قالوا، أنا أعطيكم أفضل من ذلك: فيقول،خلقك
ِّ
ُّ
أحل
ِ : وأي َشء أفضل من ذلك؟ فيقول،يا رب
َ ْ
ْ
خط عليكم َب ْع َده ا
- ،أبدا
 فال أس،عليكم ِرض َواين
َّ  فرضا اهلل تعاىل أفضل أنواع،-متفق عليه
.انلعيم
وأداء الصالة يف ما بني أول الوقت وآخره رمحة اهلل

. فيه دون مرتبة الرضا،وتفضله وإحسانه ىلع عبده
َْ
وأداؤها يف آخر وقت الصالة عفو اهلل وال يكون إال
َ  بالنِّسبة: واتلقصري هنا،من تقصري
لسبق من أدى

 رضوان اهلل: قال اإلمام الشافيع.الصالة يف أول وقتها
 فالعفو يشبه أن يكون،أحب إيلنا من َعفوه
 وحمل استحباب املبادرة بالصالة يف أول.للمقرصين
 هذا من حيث األصل وإال فقد يكون،وقتها

 كصالة الظهر إذا،تأخريها عن أول وقتها أفضل
َّ َ ْ
ُّ
ُّ
،اإلب َراد
ِ  فإن السنة تأخريها إىل وقت،اشتد احلر
ُّ  فإن،وكذلك وقت العشاء
السنة تأخريها عن أول
صىل اهلل-  وقد ثبتت بذلك سنة املصطىف،وقتها

: واحلديث ضعيف ويغين عنه حديث.-عليه وسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أي العمل أفضل؟ قال( :الصالة ىلع وقتها) .متفق lebih baik, sebagaimana salat Zuhur di saat matahari
sangat
menyengat,
maka
sunahnya
adalah
عليه.
mengakhirkan pelaksanaan salat Zuhur sampai udara
;terasa mulai dingin. Begitupun dengan salat Isya
mengakhirkan pelaksanaan Isya itu lebih baik, karena
 itulah yang dilakukan secara kontinu oleh Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Namun, hadis ini berstatus
daif (lemah) dan cukup menjadi dalil untuk hal ini
"?adalah hadis, "Perbuatan apa yang paling utama
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab,
)"salat di awal waktunya." (Muttafaq 'alaih
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين.
َُْ
اتلخريج :أبو حمذورة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• رضوان اهلل  :بكرس َّ
الراء :رضاء اهلل ،عكس سخطه.
ُّ
• رمحة اهلل  :تفضله وإحسانه ىلع عبده ،فيه دون مرتبة الرضا.
• عفو اهلل  :جتاوزه ومساحمته.

فوائد احلديث:

َ
لرضوان اهلل -تعاىل ،-فإن لم يكن ذلك فلتؤد يف وسطه؛ نلَيل رمحة اهلل -تعاىل ،-أما أداؤها
 .1استحباب أداء الصالة املفروضة يف أول وقتها؛ طلبا ِ
َ
يف آخر الوقت ،ففيه تَكاسل وتَثاقل عن َّ
الطاعة ،فمن أخرها إىل آخر وقتها ،فإن اهلل تعاىل يَعفو عنه ،ويساحمه ىلع تكاسله وعدم ُمبادرته.
 .2أن أفضل املراتب اثلالث :رضوان اهلل ،ثم رمحة اهلل ،ثم َعفو اهلل ،والعفو ال يكون إال بعد َشء من َّ
اتلقصري.
ِ
 .3فضيلة النشاط يف العبادة ،واملبادرة إيلها ،واإلتيان إيلها برغبة؛ قال تعاىل ( :يا حيىي خذ الكتاب بقوة ) [مريم ،]12 :وقال تعاىل ( :خذوا ما
آتيناكم بقوة ) [األعراف ،]171 :وذم املنافقني بقوهل ( :وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون انلاس وال يذكرون اهلل إال قليال )[ ،النساء :
.]142

املصادر واملراجع:

سنن ادلار قطين ،تأيلف :يلع بن عمر بن أمحد ادلارقطين ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،وغريه ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت -
بلنان .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10611( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Mereka adalah kaum yang apabila seorang
hamba yang saleh atau orang yang saleh di
kalangan mereka meninggal, mereka
membangun masjid di atas kuburnya, dan
membuat gambar-gambar mereka di
dalamnya. Mereka adalah sejelek-jelak
makhluk di sisi Allah.

 أو،أوئلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح

 وصوروا، بنوا ىلع قربه مسجدا،الرجل الصالح
 أوئلك رشار اخللق عند اهلل،فيه تلك الصور

**

1945. Hadis:

: احلديث.1945

َ َ
َ َّ
 ذك َرت،أم َسل َمة
 أن،- ريض اهلل عنها- عن ًعئشة
َ
ْ
َرأتها
 ك ِنيسة-صىل اهلل عليه وسلم- لرسول اهلل
َ
َ َ
َ
ُ َ ََ
 فذكرت هل ما رأت فيها،ار َية
ِ بأرض احلبش ِة يقال هلا م
ُّ من
:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،الصور
َ «أوئلك قوم إذا مات فيهم
ُّ  أو،العبد الصالح
الرجل
ِ ِ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
 وصوروا فيه تلك، بنوا ىلع قربه مسجدا،الصالح
ْ
ِّ
َ  أو ِئلك،الصور
.»رشار اخلَلق عند اهلل
ِ ِ

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- bahwa Ummu Salamah
menyebutkan kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- sebuah gereja bernama Māriyah di negeri
Ḥabasyah. Ia menuturkan kepada beliau gambargambar yang disaksikannya di dalam gereja tersebut.
Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Mereka adalah kaum yang apabila seorang
hamba yang saleh atau orang yang saleh di kalangan
mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas
kuburnya dan membuat gambar-gambar mereka di
dalamnya. Mereka adalah sejelek-jelak makhluk di sisi
Allah".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

َ َّ
ريض اهلل- أم َسل َمة
 أن-ريض اهلل عنها- خترب ًعئشة
َ
، ملا َكنت بأرض احلَبَشة رأت ك ِنيسة فيها صور-عنها
َ
ََ
 ما رأت فيها من-صىل اهلل عليه وسلم- فذكرت هل
 ومن،حسن الزخرفة واتلصاوير؛ تعجباا من ذلك

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengabarkan bahwa Ummu
Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- ketika berada di negeri
Ḥabasyah melihat sebuah gereja yang di dalamnya
ada gambar-gambar. Maka ia menceritakan pada
beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keindahan ornamen
dan gambar-gambar yang ia saksikan di dalam gereja
itu sebagai ungkapan kekagumannya. Lantaran صىل- أجل عظم هذا وخطره ىلع اتلوحيد؛ رفع انليب
ّ ، رأسه-اهلل عليه وسلم
besarnya dosa perbuatan ini dan bahayanya terhadap وبني هلم أسباب وضع هذه
tauhid, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengangkat
kepalanya dan menjelaskan kepada mereka latar  إن هؤالء: وقال،الصور؛ تلحذير أمته مما فعل أوئلك
belakang pembuatan gambar-gambar ini, untuk اذلين تذكرين َكنوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا
memperingatkan umat dari perbuatan mereka. Beliau
ا
ُ
،وصوروا تلك الصور
،مسجدا يصلون فيه
ىلع قربه
bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang engkau
َّ
sebut itu, apabila seorang yang saleh di tengah-tengah ؛ ألن-تعاىل- وبني أن فاعل ذلك رش اخللق عند اهلل
mereka meninggal dunia, mereka membangun masjid
-.تعاىل- فعله يؤدي إىل الرشك باهلل
yang dipergunakan untuk ibadah di atas kuburnya dan
membuat
gambar-gambar
tersebut.
Beliau
menerangkan bahwa orang yang melakukan hal itu
adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah -Ta'ālā-,
karena perbuatannya ini menyebabkan tindakan
menyekutukan Allah -Ta'ālā-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
- ريض اهلل عنها-  ًعئشة:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

َ
الكن َ
َ َ
يسةُ :متَ َعبد َّ
ايلهود وانلَّصارى.
• ك ِنيسة ِ :

فوائد احلديث:

َّ َ
ُ
ِّ
َ
وابلعد عن التَّ ُّ
الرشكُ ،
شبه بِ َعبدة األوثان.
 .1حتريم بناء املساجد ىلع القبور ،أو دفن املوىت يف املساجد؛ َسدا ذلريعة
ُ
َّ
َّ
القبور ،ونَصب ُّ
وأن من فعل هذا ،فقد َش َ
الصور يف املسجد هو عمل َّ
اب َههم واستحق العذاب اذلي
ايلهود وانلَّصارى،
 .2أن بناء املساجد ىلع
يستحقونه.
َ
ُ
ُ
َ
ِّ
َ
 .3أن الصالة عند القبور ذ ِريعة للرشك ،سواء َكنت القبور يف المسجد أو خارجه.
َ
 .4حتريم اختاذ ُّ
الصور إذا َكنت ذل َوات األرواح.
َ ِّ َ ْ
 .5أن َمن بَىن مسجدا ىلع قَرب َ
وص َّور فيه اتلصاوير ،فهو من رش خل ِق اهلل تعاىل.
ِّ
ُ
َّ
َّ
ِ .6محاية الرشيعة جل َنَاب اتلوحيد محاية َكملة؛ حبيث َسدت مجيع الوسائل اليت قد تؤدي إىل الرشك.
َْ
المبْنية ىلع القبور؛ ألن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن ذلك َ
 .7عدم صحة الصالة يف املساجد َ
ولعن فاعلهَّ ،
المن ِيه
وانليه يقتيض فساد
ِ
عنه.
ُ
ُ ِّ
َّ
َّ
َ
ُ
َّ
ِ .8حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ِهداية أمته؛ وجه ذلك :أنه -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع ِفراش الموت حيذر أمته من ص ِنيع ايلهود
َّ
وانلصارى مع أنبيائهم وصاحليهم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي
اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة:
األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة
األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .اجلديد يف رشح
كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي -دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية
السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة:
األوىل 1422ه2001 -م.

الرقم املوحد)10887( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 ولكن، ال تفعل، عني الربا، عني الربا، أوه،أوه

“Aduh, aduh, itulah riba! Itulah riba!
Jangan kau lakukan. Tapi jika engkau mau
membeli, maka juallah kurma dengan
barang lain, lalu belilah dengan hasil itu”.

 ثم اشرت،إذا أردت أن تشرتي فبع اتلمر ببيع آخر
به

**

1946. Hadis:

: احلديث.1946

 جاء بالل:- ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري
 فقال، بتمر بَ ْر ِِن-صىل اهلل عليه وسلم- إىل رسول اهلل
» «من أين لك هذا؟:-صىل اهلل عليه وسلم- هل انليب
ُ
فبعت منه صاعني
، َكن عندنا تمر رديء:قال بالل

Bilal datang menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- dengan membawa kurma barni. Maka Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menanyakan padanya:
“Dari mana engkau mendapatkan ini?” Bilal menjawab:
“Kami mempunyai kurma yang buruk, lalu aku menjual
2 sha’ untuk mendapatkan 1 sha’ untuk memberi
makan kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.”
Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda:
“Aduh, aduh, itulah riba! Itulah riba! Jangan kau
lakukan. Tapi jika engkau mau membeli, maka juallah
kurma dengan barang lain, lalu belilah dengan hasil
itu”.

 فقال.-صىل اهلل عليه وسلم- بصاع يلطعم انليب
َ َ
، أ َّو ْه، «أ َّو ْه: عند ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ ْ َع
 ولكن إذا أردت أن، ال تفعل، عني الربا،ني الربا
َ
َ
.» ثم اشرت به،اتلمر ببيع آخر
تشرتي ف ِب ِع
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Bilal datang menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- جاء بالل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم بتمر برِن
membawa kurma barni yang berkualitas baik. Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pun takjub karena  فتعجب انليب صىل اهلل عليه وسلم من جودته،جيد
kualitasnya, lalu beliau berkata: “Dari mana ini?” Bilal  فبعت، َكن عندنا تمر: من أين هذا؟ قال بالل:وقال
pun menjawab: “Kami mempunyai kurma, lalu aku
 يلكون،الصاعني من الردي بصاع من هذا اجليد
menjual 2 sha’ dari kurma jelek dengan 1 sha’ kurma
bagus ini, agar menjadi santapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi  فعظم ذلك ىلع.مطعم انليب صىل اهلل عليه وسلم منه
wa sallam-.” Maka hal itu menjadi begitu berat bagi  ألن املعصية عنده،انليب صىل اهلل عليه وسلم وتأوه
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliau
mengeluhkannya, karena bagi beliau maksiat adalah  هو عني الربا، عملك هذا: وقال.يه أعظم املصائب
musibah
terbesar.
Beliau
pun
mengatakan: ، ولكن إذا أردت استبدال رديء،  فال تفعل، املحرم
“Perbuatanmu inilah riba yang diharamkan, maka
. ثم ِاشرت بادلراهم تمرا جيدا،فبع الرديء بدراهم
jangan lakukan! Tetapi jika engkau mau mengganti
kurma yang buruk, juallah yang buruk itu dengan  الجتناب الوقوع يف،فهذه طريق مباحة تعملها
dirham, lalu dengan dirham itu belilah kurma yang baik,
.املحرم
karena ini adalah cara yang mubah untuk engkau
kerjakan agar terhindar dari perkara yang haram.”
(Lihat: Taisir al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-Ahkam, hal.
568)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
.- ريض اهلل عنه- أبو سعيد اخلدري:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. فيه طول، برسه أصفر، وهو معروف بها إىل اآلن، من تمر املدينة اجليد: • برِن
 غري جيد: • رديء
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َ
• أ َّوهْ  :لكمة يؤىت بها للتوجع ،أو اتلفجع ،وهذا اتلأوه أبلغ يف الزجر دلالتله ىلع اتلألم من هذا الفعل.
• عني الربا  :حقيقة الربا املحرم
• فبع اتلمر  :الردئ
• ببيع آخر  :بمبيع آخر لقوهل " :ثم اشرت به"
تمرا ا
• ثم اشرت به  :ا
جيدا.

فوائد احلديث:
 .1فيه بيان َشء من أدب املفيت .وهو أنه إذا سئل عن مسألة حمرمة ،ونىه عنها املستفيت ،أن يفتح أمامه أبواب الطرق املباحة ،اليت تغنيه عنها.
 .2أنه ال اعتبار باتلفاضل يف الصفات يف جتويز الزيادة.
 .3اهتمام اإلمام بأمر ادلين وتعليمه ملن ال يعلمه وإرشاده إىل اتلوصل إىل املباحات.
 .4يف احلديث قيام عذر َمن ال يعلم اتلحريم حىت يعلمه
 .5حتريم ربا الفضل يف اتلمر ،بأن يباع بعضه ببعض ،وأحدهما أكرث من األخر.
 .6استدل باحلديث ىلع جواز اتلورق ويه نوع من أنواع ابليوع ،ويه أن يشرتي اإلنسان غرضا بثمن مؤجل ال يلنتفع به بل يلبيعه وينتفع بثمنه،
مثاهل :أن يشرتي سيارة باألجل من أخيه ،ويقبضها ثم يبيعها يف السوق بنقد بال تأجيل ،فينتفع بانلقد ،ويدفع ادلين يف املستقبل.
 .7عظم املعصية ،كيف بلغت من نفس انليب صىل اهلل عليه وسلم.

 .8لم يذكر يف احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمره برد ابليع .والسكوت عن الرد ،ال يدل ىلع عدمه .وقد ورد يف بعض الطرق أنه قال[ :
ُْ َ
َْ
َ
ْ
ُ َّ
ُ
ْ ُ ََ ُ
فرد ُه] وقد قال تعاىل{ :فإن تبتم فلكم ُرؤوس أم َو ِالكم ال تظ ِل ُمون َوال تظل ُمون }
هذا الربا
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
 .9جواز الرتفه يف املأكل واملرشب ،ما لم يصل إىل حد اتلبذير ،والرسف املنيه عنه ،فقد قال تعاىل{ :قل من حرم ِزينة اهلل اليت أخرج ِل ِعبا ِدهِ
َّ
َ ِّ ْ ُ ْ
ين َ
آمنُوا يف احلَيَاة ُّ
َ
ذل َ
ادلنيا}.
يبات ِمن
ِ
الرز ِق؟ قل يه ل ِ ِ
َوالط ِ

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)6033( :
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"Siapa pun wanita yang dinikahkan oleh
dua wali maka dia milik wali pertama.
)Siapa pun orang yang menjual (sesuatu
)kepada dua orang maka (barang itu
menjadi milik (pembeli) pertama".

أيما امرأة زوجها َو ِ ّيلان فيه لألول منهما ،وأيما
ً
رجل باع بيعا من رجلني فهو لألول منهما

 .1947احلديث:

**

1947. Hadis:

عن سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل Dari Samurah bin Jundub -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa
َ
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa pun
اهلل عليه وسلم -قال« :أيُّما امرأ ٍة َز َّو َجها َو ِ َّ
فيه
ان
يل
ِ
wanita yang dinikahkan oleh dua wali maka dia milik
َْا َ ْ َ ُ ْ
َ ُّ َ ُ
َ َّ
لألو ِل منهما ،وأيما رج ٍل باع بيعا من رجلني فهو )wali pertama. Siapa pun orang yang menjual (sesuatu
kepada dua orang maka (barang itu) menjadi milik
َّ
لألو ِل منهما».
(pembeli) pertama".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

معىن حديث سمرة -ريض اهلل عنه -أن املرأة إذا عقد Makna hadis Samurah -raḍiyallāhu 'anhu- ini adalah
bahwa seorang wanita apabila diakadkan oleh dua wali
هلا ويلان مستويان يف املرتبة -كأخوين شقيقني yang sama derajatnya -seperti dua saudara kandung-
ََ
مثال -لزوجني خمتلفنيَ ,كنت للزوج اذلي عقد هل untuk dua suami yang berbeda, maka dirinya menjadi
ْ
milik suami yang pertama kali diakadkan, baik suami
َّ
أول الويلني ,سواء َكن قد دخل بها اثلاين أم ال ,كما
yang kedua sudah menggaulinya ataupun belum.
ا
أفاد أن من باع شيئا لرجل ثم باعه آلخر ,لم يكن Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa orang
اآلخر حكم ،بل هو باطل؛ ألنه باع ما ال yang menjual sesuatu kepada seseorang lalu
للبيع
ِ ِ
menjualnya juga kepada orang lain, maka jual beli yang
يملك ،إذ قد صار يف ملك املشرتي األول ,وخرج عن kedua tidak sah hukumnya, bahkan batil karena dia
menjual sesuatu yang sudah tidak dimilikinya, sebab
ملك ابلائع بمجرد ابليع.
barang yang dijual sudah menjadi miliki pembeli
pertama, dan telah keluar dari kepemilikan penjual
segera setelah (berlangsung) penjualan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد ،واقترص ابن ماجه ىلع رواية اجلملة اثلانية املتعلقة بابليع
اتلخريج :سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• َّ
زوجها  :عقد هلا.

• ويلان  :تثنية ويل ,وهو القريب اذلي يتوىل عقد انلاكح ىلع املرأة.
• لألول منهما  :للسابق منهما.
ا
ا
• باع بيعا من رجلني  :باع هلما شيئا واحدا بعقدين.

فوائد احلديث:

َّ
ُ
 .1ينبيغ لألويلاء إذا خطب من أحدهم أن يَ ُرد األمر إىل اآلخرين خمافة أن يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس.
ْ
 .2أن املرأة إذا عقد هلا ويلان مستويان يف املرتبة -كأخوين شقيقني مثال -لزوجني خمتلفنيَ ,كنت للزوج اذلي َع َقد هل َّ
أول الويلني ,وال اعتبار
للناكح اثلاين ,سواء َكن قد دخل بها اثلاين أم ال.
ا
 .3إذا لم يعلم السابق من الويلني ,أو َّ
مجيعا يف وقت واحد ولم حيصل سبق ألحدهما ,يبطل العقد يف الصورتني؛ ألنه ال مزية ألحدهما ىلع
زوجا

اآلخر.
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َّ
 .4لو َّ
زوج املرأة ابلعيد من األويلاء ،مع وجود األقرب بال عضل فالعقد ال يصح؛ ألن ابلعيد ال يسىم ويلًّا مع وجود من هو أقرب منهَ ,كبن عم أو
أخ ألب ,مع أخ شقيق.
ْ
ُ
ِّ
 .5والية عقد انلاكح من مجلة الواليات اليت خيتار هلا األكفاء ،فإذا َكنوا يف درج ٍة واحد ٍة من القرابة قدم األصلح هلذه الوالية ،من حيث معرفة
َّ
مصالح انلاكح ،واختيار الزوج الكفء ،واملصاهرة الصاحلة؛ ألن هذا عقد سيدوم ،فيُحتَاط هل بطلب األصلح.
 .6أن من باع شيئاا لرجل ثم باعه آلخر ,لم يكن للبيع اآلخر حكم ،بل هو باطل؛ ألنه باع غري ما يملك.
 .7اعتبار األسبقية يف ادلين اإلساليم ,وهلذا أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من دًعه اثنان أن جييب أسبقهما.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم املعروف
بـ (سنن ادلاريم) ,عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة:
األوىل  1412 ،ـه 2000 -م سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت,
الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون
طبعة وبدون تاريخ نيل األوطار ,حممد بن يلع الشواكين ايلمين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرص ,الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل
 2003م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية،
مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو
عبد الرمحن ،رشف احلق ،الصدييق ،العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
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أيما امرأة نكحت بغري إذن موايلها ،فناكحها

 .1948احلديث:

Setiap wanita yang menikah tanpa seizin
walinya, maka pernikahannya adalah batal
(tidak sah).

باطل

**

1948. Hadis:

ا
مرفوًع« :أيُّما امرأ ِة
عن ًعئشة -ريض اهلل عنها-
َ َ
ك َ
حت بغري إذن َموايلها ،ف ِناكحها باطل» ،ثالث
ن
َ
ُ
فاملهر هلا بما أصاب منها ،فإن
مرات «فإن دخل بها
َ
َ
ْ
تشاجروا فالسلطان َو ِ ُّيل من ال َو ِ َّيل هل».
درجة احلديث :صحيح

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- secara marfū', "Setiap
wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka
pernikahannya adalah batal (tidak sah)." Beliau
mengucapkannya sebanyak tiga kali. "Apabila ia telah
mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang
ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih
maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak
memiliki wali".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث بني انليب -صىل اهلل عليه وسلمDalam hadis ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- -
menjelaskan disyaratkannya izin wali dalam sahnya
اشرتاط إذن الويل يف صحة انلاكح ,وأن املرأة إذا pernikahan dan bahwasanya seorang wanita apabila
تزوجت بغري إذن ويلها ,حبيث بارشت عقد انلاكح menikah tanpa seizin walinya dengan cara
melangsungkan pernikahan dengan dirinya sendiri
بنفسها ,فناكحها غري صحيح ,فإن حصل وطء يف
maka pernikahannya tidak sah. Jika terjadi hubungan
ُ ِّ
هذا الزواج فرق بني الرجل واملرأة ,واستحقت املرأة badan dalam pernikahan tersebut maka antara laki-laki
املهر بذلك الوطء ,ثم بني انليب -صىل اهلل عليه dan wanita ini dipisahkan, dan wanita tersebut berhak
memperoleh mahar dengan adanya hubungan badan.
وسلم -أن األويلاء إذا تنازعوا يف تزويج املرأة ,أو Selanjunya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
اختلفت يه مع أويلائها انتقل أمرها إىل السلطانmenerangkan bahwa apabila para wali berselisih ,
dalam menikahkan seorang wanita atau wanita
وأن السلطان يعترب ويل من ال ويل هل.
tersebut berselisih dengan para walinya maka urusan
wanita itu berpindah kepada penguasa, dan penguasa
dianggap sebagai wali bagi orang yang tidak
mempunyai wali.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ا
• أيُّما  :من ألفاظ العموم ،فيه تفيد طلب الوالية عن املرأة مطلقا من غري ختصيص.
• تشاجروا  :تنازعوا ,واملراد به هنا منع األويلاء للعقد عليها.
• نكحت  :بفتح انلون ،أي تولت عقد زواجها بنفسها.

• فناكحها  :املراد به العقد ال الوطء؛ ألن الالكم يف صحة انلاكح وبطالنه.
• باطل  :غري صحيح.

• فإن دخل بها  :أي اذلي نكحته بغري إذن ويلها ,واملراد بادلخول الوطء.
ُ ْ ُ
السلطان  :هو امللك أو الوايل ,ويقوم مقامه القايض؛ ألنه انلائب عنه يف هذه املسائل.
•
• موايلها  :مجع موىل ,واملراد به الويل ,وهو أقرب الرجال إىل املرأة من عصبتها.
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فوائد احلديث:
 .1اشرتاط الويل لصحة انلاكح.
ا
ّ
رشيع.
 .2بطالن انلاكح بدون ويل ،ويعترب نكاحا غري
 .3أن املهر تستحقه املرأة بادلخول يف انلاكح ابلاطل.
 .4إذا اختل ركن من أراكن انلاكح فهو باطل مع ال ِعلم واجلهل.
ا
 .5أن السلطان ويل من ال ويل هلا من النساء ,سواء َكن ذلك بسبب عدم وجوده أصال ,أو بسبب امتناعه عن تزوجيها.
 .6أن األويلاء إذا اختلفوا يف تزويج املرأة انتقل أمرها إىل السلطان.
 .7اإلشارة إىل أن األمة ال يمكن أن تبىق بدون سلطان ,وأن نصب اإلمام فرض كفاية ىلع األمة منعا للتشاجر واالختالف.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن الرتمذي ,ت:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية،َ
ُ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل
  1395ـه  -سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية   1405ـه -توض ُ
يح
ِ
ّ
َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة

القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم املعروف
بـ (سنن ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد
اهلل
ُ
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.
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"Siapa pun budak yang menikah tanpa
seizin tuannya, maka ia adalah pezina".

أيما عبد تزوج بغري إذن موايله ،فهو اعهر

 .1949احلديث:

**

1949. Hadis:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -عن انليب Dari Jabir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Nabi
َ ْ -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Siapa
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أَيُّما َعبْ ٍد تَ َز َّري
بغ
ج
و
pun budak yang menikah tanpa seizin tuannya, maka
ْ
إذن َم َو ِايل ِه ،فهو ًع ِه ٌر».
ia adalah pezina".

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث أن العبد إذا تزوج بدون إذن سيده

فزواجه غري صحيح ،وعقده فاسد ،وحكمه حكم
ا
وبناء ىلع ذلك جيب فسخ نكاحه ،واتلفريق
الزاين,
بينه وبني من عقد عليها؛ ألن العبد ال يمكن أن

يزوج نفسه.

Makna global:
**

Makna hadis ini bahwa seorang budak apabila menikah
tanpa seizin tuannya maka pernikahannya tidak sah
dan akadnya rusak serta hukumnya adalah hukum
pezina. Atas dasar itu maka pernikahannya wajib
dibatalkan dan dipisahkan antara dia dengan wanita
yang menjadi pasangan nikahnya, sebab, seorang
budak itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• عبد  :العبد هو الرقيق.

• موايله  :أسياده اذلين ال يزال يف ِرقهم.
• ًعهر  :هو الفاجر الزاين.

فوائد احلديث:

ُ
ا
ٌ
َّ
َّ
ٌ
تب َعات مايلة من املهر
 .1العبد ناقص عن
األحرار ،من ذلك أنه ال يملك املال ،ولو أعطي ماال صار ذلك املال لسيده ،وحيث إن انلاكح عقد هل ِ
ا
وانلفقات وألن فيه انشغاال فإن أمر تزوجيه ُج ِعل إىل سيده.
 .2إذا تزوج العبد بدون إذن سيده ،فزواجه غري صحيح ،وعقده فاسد.
َّ
ٌ َّ
َّ
ٌ
 .3ا
بناء ىلع أنه عقد فاسد ،فإنه جيب فسخه ،واتلفريق بني الزوج وبني من عقد عليها؛ ألنه -كما جاء يف احلديثً -عهر ،والعاهر هو الزاين.

 .4مفهوم احلديث أن العبد لو تزوج بإذن سيده فناكحه صحيح.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم
املعروف بـ (سنن ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار
املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد
نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م سبل السالم رشح بلوغ املرام،
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام
تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ُ
ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .تسهيل اإلملام
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بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58072( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallampernah bersumpah menjauhkan diri dari
istri-istrinya dan mengharamkan dirinya
berkumpul dengan mereka. Lalu beliau
menghalalkan hal yang telah diharamkan
atas dirinya dan membayar kafarat karena
sumpahnya.

 من-صىل اهلل عليه وسلم- آىل رسول اهلل
ً
َ َ
 وجعل يف، فجعل احلرام حالال، َوح َّرم،نسائه
ايلمني كفارة

**

1950. Hadis:

: احلديث.1950

َ
صىل اهلل عليه-  «آىل رسول اهلل: قالت،عن ًعئشة
َ
َ َ
َ ، م ْن نسائه-وسلم
َ َ ف،وح َّر َم
وج َعل
،ج َعل احلرام َحالال
ِ
َّ َ
َ
َ
.»ني كفارة
ِ يف ايل ِم

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah bersumpah
menjauhkan diri dari istri-istrinya dan mengharamkan
dirinya berkumpul dengan mereka. Lalu beliau
menghalalkan hal yang telah diharamkan atas dirinya
dan membayar kafarat karena sumpahnya”.
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َّ
Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- di dalam hadis ini أن
 يف هذا احلديث-ريض اهلل عنها- ذكرت ًعئشة
menyebutkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersumpah untuk tidak mendatangi (menggauli) istri-  حلف أال يدخل ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
نسائه ا
istri beliau selama satu bulan dan beliau  وأنه حرم ىلع نفسه ما َكن مباحا هل من،شهرا
mengharamkan terhadap dirinya sesuatu yang telah
 أو وطء جاريته مارية ىلع القول اثلاين يف,العسل
dibolehkan buat beliau berupa madu atau menggauli
َّ
budak wanita beliau yaitu Mariyah berdasarkan  وأنه كفر عن يمينه؛,اليشء اذلي حرمه ىلع نفسه
ا
َّ
pendapat yang kedua dalam perkara yang beliau - فأحل نلفسه ما َكن حمرما ا عليه؛ امتثاال لقول اهلل
haramkan terhadap dirinya, dan bahwa beliau
َ َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ ِّ َ ُ َ ُّ َّ َ ُّ َ َ
إىل
...}
ك
 {يا أيها انل ِيب لِم حترم ما أحل اَّلل ل:-تعاىل
kemudian membayar kafarat karena sumpahnya. Maka
َ
َ َّ َ ْ ُ َ ُ َّ
ْ
َ َ َْ
ُ
beliau menghalalkan untuk dirinya apa yang telah }حتلة أي َمانِك ْم
ِ  {قد ف َرض اَّلل لكم:-قوهل
diharamkan atas beliau dalam rangka menerapkan
.]2 :[اتلحريم
firman Allah -Ta’ālā-, “Hai Nabi, mengapa kamu
mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu
mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya
Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian untuk
membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah
Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.” (At-Tahrim: 1-2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه الرتمذي وابن ماجه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  ًعئشة:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َّ
ال يدخل عليهن ا
.شهرا
 حلف أ: • آىل من نسائه
َّ •
. ىلع اختالف الروايات، أو أال يرشب العسل، حلف أال يطأ مارية: وحرم
. أو أنه أصاب جاريته, أي رجع إىل رشب العسل بعد ما َكن َّحرمه ىلع نفسه: • فجعل احلرام حالال
َّ
. كفر عن يمينه: • جعل يف ايلمني كفارة
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فوائد احلديث:

َّ
ا
ّ
يلكن أكمل النساء
 .1انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أحلم انلاس ،وأوسعهم خلقا ،وأحسنهم عرشة ألهله؛ وذلا فإنه لم يؤل منهن إال تلأديبهن،
ا
استقامة وخلقا ،فالصغرية من الفاضل كبرية.
َّ
إال ا
شهرا.
 .2إيالء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اإليالء املباح؛ ألنه لم يؤل
ْ
 .3جواز اإليالء من الزوجتني فأكرث بإيالء واحد؛ فإنه لم يَ ِرد أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كرره ىلع نسائه.
ا
صحيحا ,مثل تأديب الزوجة بسبب خطأ ارتكبته ,أو إساءة أساءتها لزوجها.
 .4إباحة اإليالء إذا َكن أربعة أشهر فأقل ,واكن الغرض
 .5أن حتريم احلالل جيري جمرى ايلمني ,وتلزم به الكفارة ,وهذا من تيسري اهلل -تعاىل -ىلع عباده.
 .6أنه ال جيوز للزوج أن يرتك وطء زوجته ا
ا
إَضارا عليها.
دائما أو مدة تزيد ىلع أربعة أشهر؛ ألن يف هذا

املصادر واملراجع:

 -سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،

  1395ـه  -سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -بلوغ املرام من أدلة
األحاكم ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ,حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق – الرياض ,الطبعة:
السابعة 1424 ،ه - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م
ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
الفوزان ،الطبعة:
اهلل
عبد
بن
فوزان
بن
صالح
تأيلف:
املرام،
بلوغ
من
األحاديث
بفقه
اإلملام
 ـهتسهيل
1428
1
ط
اجلوزي.
ابن
دار
الفوزان.
اهلل
لعبد
ُ
األوىل  1427 ،ـه 2006م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.

الرقم املوحد)58150( :
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بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رسية،

Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallammengirim pasukan, lalu mereka tertimpa
hawa dingin. Saat mereka tiba di hadapan
Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam-,
maka beliau memerintahkan mereka untuk
mengusap serban dan sepatu.

فأصابهم الربد فلما قدموا ىلع رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -أمرهم أن يمسحوا ىلع
العصائب والتساخني

 .1951احلديث:

**

1951. Hadis:

عن ثوبان -ريض اهلل عنه ،-قال« :بعث رسول اهلل Dari Ṡaubān -raḍiyallāhu ‘anhu- ia berkata: “Rasulullah -
-șallallāhu ‘alaihi wa sallam- mengirim pasukan, lalu
صىل اهلل عليه وسلمَ -رس َّي اة ،فأصابهم َ ْ
فلما
د
الرب
ِ
mereka tertimpa hawa dingin. Saat mereka tiba di
َ
ََ ُ
ق ِدموا ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم hadapan Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam-
َْ َ
َّ َ
َ ْ َ
(mereka mengeluhkan hawa dingin yang menimpa
اخني».
أن يمسحوا ىلع العصائِب والتس ِ
mereka tersebut), maka beliau memerintahkan mereka
untuk mengusap serban dan sepatu”.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

خيرب ثوبان -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه Ṡaubān -raḍiyallāhu ‘anhu- mengabarkan bahwa
Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- mengutus
وسلم -بعث مجاعة من أصحابه ملالقاة الكفار ،ويف sekelompok sahabat untuk menghadapi orang-orang
َ َّ
أثناء سريهم شق عليهم خلع العمائم واخلفاف بسبب kafir. Di tengah perjalanan, mereka kesulitan untuk
melepas serban-serban dan sepatu mereka
برودة اجلو ،فلما قدموا املدينة أخربوا انليب -صىل اهلل
disebabkan dinginnya cuaca. Tatkala mereka tiba di
عليه وسلم -بذلك ،فأباح هلم املسح ىلع العمائم وىلع Madinah, mereka mengabarkan hal itu kepada Nabi -
șallallāhu
‘alaihi
wa
sallam-,
lalu
اخلفاف ،سواء َكنت من اجللود أو من الصوف أو من beliau
memperbolehkan mereka untuk mengusap di atas
ا ِ
خلرق ،تسهيال وتيسريا ىلع امللكفني ،فاكن ذلك سنة sorban dan sepatu, baik sepatu itu terbuat dari kulit,
wol, ataupun potongan kain demi memudahkan para
ثابتة حرضا وسفرا لعذر ولغري عذر.
mukallaf (dalam menunaikan ibadah). Hal ini pun
menjadi sunah yang tetap pada waktu bermukim
maupun saat safar, baik karena ada uzur maupun tidak
ada uzur.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :ثوبان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ُ
َ َّ ا
ُ ْ
ُْ
ا َّ َ ْ
ُ ِّ َ ْ
رسي يف خفية ،ويه ما بني ِخسة أنفس إىل ثالثمائة.
•
الرسية  :القطعة من اجليش ،سميت رسية؛ ألنها ت ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
• العصائِب  :يه العمائم سميت بذلك؛ ألن الرأس يعصب بها ،فُك ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو حنو ذلك فهو عصابة.
َ
َّ َ
اخني  :اخلِفاف ،ويقال :أصل ذلك لك ما يُسخن به القدم من خف وجورب وحنوهما.
• التس ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز املسح ىلع العمامة ،واخلفاف يف السفر ،ويقاس عليه احلرض؛ ألن الرخصة ًعمة.
ُ َّ
 .2ظاهر احلديث جواز املسح ىلع العمامة ولو لم تكن حمنكة أي ملوية ىلع احلنك أو هلا ذؤابة إلطالق انلصوص ،فمىت شدت العمامة ىلع
الرأس جاز املسح عليها.
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 .3مرشوعية بعث الرسايا ،لكن برشط أال يكون يف هذا ابلعث إلقاء بانلفس إىل اتلهلكة ،مثل أن يرسل رسية إىل جيش تبلغ آالفا  ،فهنا ال
جيوز ؛ لقوهل تعاىل ( :وال تلقوا بأنفسكم إىل اتلهلكة )[النساء .]29 :
 .4يُرس الرشيعة اإلسالمية.
 .5جواز تأخري ابليان إىل وقت احلاجة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .صحيح أيب داود  -األم ،لألبلاين،
نرش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه 2002 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن
َ
ّ
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد
صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .
بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)8391( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ia hendaknya mengerik (darah dari
pakaiannya), menyiramnya dengan air, lalu
mencucinya, kemudian salat dengan
mengenakan pakaian tersebut.

 وتصيل فيه، وتنضحه، ثم تقرصه باملاء،َتته
**

1952. Hadis:

: احلديث.1952

ٌ
َ
َّ امرأة
Dari Asmā` -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, “Seorang انليب
 جاءت: قالت-ريض اهلل عنها- أسماء
عن
َ
َ
wanita datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa ُ
َ ْ
حتيض
ِ  أرأيت إحدانا: فقالت-صىل اهلل عليه وسلمsallam- dan berkata, "Bagaimana jika salah satu di
ُ ُّ ُ َ
ُ َْ
ُ
َّ
antara kami yang darah haidnya mengenai ، ثم تق ُرصه باملاء، «حتته: كيف تصنع؟ قال،يف اثلوب
ِّ ُ
َ
ُ وتنْ َض
pakaiannya; apa yang harus dia lakukan?" Beliau
.» وت َصيل فيه،حه
menjawab, “Ia hendaknya mengerik (darah dari
pakaiannya),
menyiramnya
dengan
air,
lalu
mencucinya, kemudian salat dengan mengenakan
pakaian tersebut".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Asmā` -raḍiyallāhu 'anhā- menuturkan bahwa Nabi - صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- ذكرت أسماء
ṣallallāhu 'alahi wa sallam- ditanya tentang darah haid َّ
ُ
yang mengenai pakaian. Maka beliau menjelaskan  فبني، سئل عن دم احليض يصيب اثلوب-عليه وسلم
cara menyucikannya, yaitu seorang wanita terlebih  كيفية إزاتله من اثلوب بأن-صىل اهلل عليه وسلمِّ
َ
dahulu mengeriknya agar zat najisnya hilang,
 ثم تدلك موضع ادلم,تبدأ املرأة حبكه؛ ليك تزول عينه
kemudian memerasnya agar darah yang terserap
dalam kain itu turun dan keluar, lalu setelahnya ia بأطراف أصابعها؛ يلتحلل بذلك وخيرج ما يرشبه
َّ  ثم تغسله بعد ذلك لزتول,اثلوب منه
mencucinya untuk menghilangkan sisa najisnya. Inilah ،بقية جناسته
urutan penyucian yang harus dilakukan, dan ini
merupakan cara paling baik dalam menghilangkan فرياىع فيه هذا الرتتيب اذلي هو األمثل يف إزالة
َّ انلجاسة ايلابسة؛ ألنَّه لو عكس النترشت
najis yang telah mengering. Jika urutan ini dibalik maka ،انلجاسة
dipastikan najisnya menyebar, sehingga mengenai
 ثم هلا أن تصيل يف ذلك,فأصابت ما لم تصبه من قبل
bagian-bagian pakaian yang tidak terkena najis
sebelumnya. Setelah mencucinya dengan cara ini, dia اثلوب اذلي أصابه دم احليض بعد تطهريه بهذه
boleh menggunakan pakaian yang terkena darah haid
.الطريقة
tersebut untuk salat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  أسماء بنت أيب بكر:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ
. تفركه وتقرشه حىت يزول أثر احليض: • حتُ ُّته
َ َّ
َْ
َْ
ُ
.وخير َج ما رشبه اثلوب منه
 تدلك ادلم بأطراف أصابعها باملاء؛ يلتحلل بذلك: • تق ُر ُصه
َ •
ُ تنض
. ويستعمل انلضح يف أحاديث أخرى بمعىن الرش باملاء, تغسله: حه
. دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل: • احليض

:فوائد احلديث

َّ  وأنَّه ال ُي ْع َىف عن يسريه؛ فتجب إزاتله من اثلوب وابلدن وغريهما، جناسة دم احليض.1
.مما جيب تطهريه
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َ
َّ
َ
وابل ْق َعة ٌ
رشوط الصالة؛ فال ت ِص ُّح الصالة مع وجودها والقدرة ىلع إزاتلها؛ وذلك لألمر بغسل دم
رشط ِم ْن
اثلوب
 .2أن إزالة انلجاسة ِم َن
ِ
وابلدن ُ ِ
ِ
ِ
احليض قبل اإلتيان بالصالة.
َّ
 .3وجوب َح ِّ
ثم دلكه باملاءَّ ،
ت ايلابس من دم احليض لزيول جرمهَّ ،
ثم غسله بعد ذلك لزتول بقيه جناسته ،فرياىع فيه هذا الرتتيب اذلي هو
األمثل يف إزالة انلجاسة ايلابسة.

 .4جواز الصالة يف اثلوب اذلي حاضت به املرأة؛ بعد القيام خبطوات اتلطهري السابقة.
َّ
َّ
ٌ
ُ
عدد َّ ٌ
َ
َ
معني من الغسالت ،فلو زالت بغسل ٍة واحد ِة ،طهر املحل.
 .5أن الواجب هو إزالة انلجاسة فقط ،وأنه ال يشرتط

 .6ما َكن عليه الصحابة من زهد يف ادلنيا وعدم تكلف يف املعيشة ,فقد َكنت املرأة تصيل يف اثلوب اذلي حتيض فيه ,واكن الرجل يصيل يف
اثلوب اذلي جيامع فيه خبالف ما عليه كثري من انلاس ايلوم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم،
تأيلف مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م نيل األوطار ,حممد بن
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرص ,الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)8372( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Salat berjamaah lebih utama dibanding
salat salah seorang dari kalian secara
sendirian dengan dua puluh lima bagian.
Para Malaikat malam dan Malaikat siang
berkumpul di salat fajar (Subuh).

،تفضل صالة اجلميع صالة أحدكم وحده

 وجتتمع مالئكة الليل،خبمس وعرشين جزءا
ومالئكة انلهار يف صالة الفجر

**

1953. Hadis:

: احلديث.1953

 سمعت رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Aku
mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda: “Salat berjamaah lebih utama dibanding
salat salah seorang dari kalian secara sendirian
dengan dua puluh lima bagian. Para Malaikat malam
dan Malaikat siang berkumpul di salat fajar (Subuh).”
Kemudian Abu Hurairah berkata, “Jika mau, silahkan
baca:
inna
qur`ānal
fajri
kāna
masyhūdā
“Sesungguhnya bacaan (salat) fajar itu disaksikan
(oleh para Malaikat)” (Al-Isrā`: 78).

 «تفضل صالة: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
 خبمس وعرشين،اجلميع صالة أحدكم وحده
 وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار يف،جزءا

: فاقرءوا إن شئتم:صالة الفجر» ثم يقول أبو هريرة
.]78 :﴿إن قرآن الفجر َكن مشهودا﴾ [اإلرساء

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ُ الر
َّ بني احلديث أن صالة
Hadis ini menjelaskan bahwa salat seseorang yang جل يف مجاعة تفضل عن
dilakukan secara berjamaah adalah lebih utama
daripada salat yang ia lakukan sendirian, yaitu setara , ِخبمس وعرشين صالة يصليها وحده،صالته وحده
dengan dua puluh lima kali salat yang ia lakukan ثم ذكر أن مالئكة الليل وانلهار جيتمعون يف صالة
ا
sendirian. Kemudian beliau menyebutkan bahwa para
 فاقرءوا:مستشهدا ذللك
 ثم يقول أبو هريرة،الفجر
Malaikat malam dan siang berkumpul pada waktu salat
fajar. Lalu Abu Hurairah berkata seraya mengutip : ﴿إن قرآن الفجر َكن مشهودا﴾[اإلرساء:إن شئتم
ّ  أن صالة الفجر تشهدها مالئكة الليل:  "أي.]78
sebuah dalil, “Jika mau, silahkan baca: ( إن قرآن الفجر كَان
( )مشهوداAl-Isrā`: 78). Maksudnya adalah bahwa salat
َّ
fajar itu disaksikan oleh para Malaikat malam dan  ملرشوعية إطالة، وسميت قرآنا,ومالئكة انلهار
Malaikat siang. Ia disebut dengan Qur`ān karena  ولفضل القراءة فيها،القرآن فيها أطول من غريها
disyariatkan membaca Alquran lebih panjang pada
حيث شهدها اهلل تعاىل ومالئكة الليل ومالئكة
waktu Subuh dibandingkan bacaan salat lainnya, dan
َّ
.وانلهار
juga karena keutamaan bacaan pada waktu tersebut di
mana Allah –Ta'ālā-, para Malaikat malam dan siang
seluruhnya menyaksikan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. أي حيصل هل من صالة اجلماعة مثل أجر املنفرد ِخسا وعرشين مرة, ادلرجة: اجلزء: • خبمس وعرشين جزءا

:فوائد احلديث
. والفرق بينها وبني صالة املنفرد، فضيلة صالة اجلماعة.1
. وأن صالة اجلماعة ليست رشطا لصحتها، صحة صالة املنفرد.2
. ودلت أدلة أخرى ىلع وجوبها، مرشوعية صالة اجلماعة.3
َ
. فيه فضيلة صالة الفجر؛ الختصاص اجتماع املالئكة بها.4
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 .5إثبات وجود املالئكة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم
املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420ه .سبل السالم
رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.

الرقم املوحد)11286( :
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ثمن اللكب خبيث ،ومهر ابليغ خبيث ،وكسب

“Harga (penjualan) anjing itu buruk, upah
pelacuran itu buruk, upah membekam itu
buruk”.

احلجام خبيث

 .1954احلديث:

**

1954. Hadis:

عن رافع بن خديج -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل Dari Rafi' bin Khadij -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda:
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ثمن اللكب خبيث.“Harga (penjualan) anjing itu buruk, upah pelacuran itu
ومهر ابليغ خبيث ،وكسب احلجام خبيث».
buruk, upah membekam itu buruk”.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني نلا انليب صىل اهلل عليه وسلم املاكسب اخلبيثة Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan kepada
kita hasil pendapatan yang keji dan rendah agar kita
وادلنيئة نلتجنبها ،إىل املاكسب الطيبة الرشيفةmenjauhinya, (agar kita mencari) sumber penghasilan ،
ومنها ثمن اللكب ،وأجرة الزانية ىلع زناها ،وكسب yang baik dan mulia. Di antaranya adalah harga
(penjualan) anjing, upah pelacur dan hasil membekam.
**

احلجام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :رافع بن خديج -ريض اهلل عنهما.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
• ثمن اللكب  :ما يدفع يف مقابل احلصول ىلع اللكب ،سواء املعلم وغريه
• مهر ابليغ  :ما تعطاه املرأة ىلع الزنا
• كسب احلجام  :صاحب املحجم  ،ويه :اآللة اليت جيتمع فيها دم احلجامة عند املص.
• خبيث  :اخلبيث هو الرديء من لك َشء ،وقد يرد اخلبيث بمعىن احلرام

فوائد احلديث:
مقتض للتحريم إال بديلل خارج.
 .1حتريم ثمن اللكب لإلخبار عنه باخلبث  ،وهو
ٍ
 .2حتريم مهر ابليغ ،لوصفه باخلبث.
 .3خبث كسب احلجام ،ولكن دل ادليلل هنا ىلع عدم اتلحريم  ،وهو حديث  " :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أعطى احلجام أجره"  ،ولو َكن
حراما لم يعطه.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح

عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد
صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم

Berjihadlah melawan orang-orang musyrik
dengan harta, jiwa, dan lisan kalian.

وألسنتكم

**

1955. Hadis:

: احلديث.1955

Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -ṣallallāhu صىل اهلل عليه-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أنس
'alaihi wa sallam- bersabda, “Berjihadlah melawan
 « َجا ِه ُدوا املرشكني بأموالكم: قال-وسلم
orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan
.»وأنفسكم وألسنتكم
kalian”.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan  املؤمنني باجلهاد-صىل اهلل عليه وسلم- أمر انليب
orang-orang beriman untuk berjihad di bawah
kepemimpinan seorang imam/pemimpin dan di bawah  وحتت راية مؤمنة،اذلي يكون حتت سلطة إمام
satu bendera/panji iman dengan tujuan untuk  ويكون إلعالء لكمة اهلل ال ألغراض،واحدة
meninggikan kalimat Allah, bukan untuk tujuan-tujuan
 وذلك بإنفاقه ىلع رشاء: املال: ويكون باآليت،دنيوية
duniawi. Hal itu terlaksana dengan hal-hal berikut:
Harta yaitu dengan menginfakkannya untuk membeli : وأما انلفس. وحنو ذلك، وجتهزي الغزاة،السالح
senjata, mempersiapkan pasukan perang, dan yang  وهو األصل، واملؤهل هل،فبمبارشة القتال للقادر عليه
semisalnya. Adapun jiwa maka dengan terjun langsung
dalam medan perang bagi yang mampu dan ahli  {وجاهدوا بأموالكم-تعاىل-  كقوهل،يف اجلهاد
berperang. Inilah dasar dari jihad, sebagaimana firman  فبادلعوة إىل:] وأما اللسان41 :وأنفسكم} [اتلوبة
Allah -Ta’ālā-, “Dan berjihadlah kamu dengan harta dan
 وجمادلة، واذلود عن اإلسالم، ونرشه-تعاىل- دين اهلل
jiwamu.” (At-Taubah: 41). Adapun lisan maka dengan
َّ
berdakwah
kepada
agama
Allah
-Ta’ālā-,  وبث ادلعوة بكل وسيلة من، والرد عليهم،املالحدة
menyebarkannya, membela Islam, mendebat dan ، إلقامة احلجة ىلع املعاندين،وسائل اإلعالم
membantah
orang-orang
ateis
(kafir),
serta
menyebarkan dakwah melalui berbagai media massa وباألصوات عند اللقاء والزجر وحنوه من لك ما فيه
untuk menegakkan hujah (dalil) terhadap orang-orang نكاية للعدو {وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم
yang menentang, dan dengan seruan kebaikan ketika
ada pertemuan, memberikan peringatan, dan yang ] وباخلطب اليت حتث ىلع120 :به عمل صالح} [اتلوبة
semisalnya dengan segala sarana yang dapat -صىل اهلل عليه وسلم-  وباألشعارفقد قال،اجلهاد
digunakan mengalahkan musuh; “Dan tidaklah mereka
«اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق انلبل» رواه
menimpakan sebuah bencana kepada musuh,
.مسلم
melainkan dituliskanlah bagi mereka sebagai suatu
amal saleh.” (At-Taubah: 120); serta dengan khutbahkhutbah dan syair-syair yang memotivasi untuk
berjihad. Sungguh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamtelah bersabda, “Seranglah (ejeklah) kaum Quraisy
dengan syair-syairmu, karena hal itu lebih menyakitkan
mereka dari tusukan anak panah.” (HR. Muslim).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبوداود وادلاريم والنسايئ وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أنس:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ومحاية املسلمني، وهو رش اًع قتال الكفار إلعالء لكمة اهلل، فعل أمر من اجلهاد: • جاهدوا
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1وجوب جهاد الكفار باملال ،وانلفس ،واللسان.
َّ
أن اجلهاد يكون باملال ،فإعطاء الزاكة يف َّ
ادلعوة إىل اهلل -تعاىل -من مرصف "يف سبيل اهلل".
.2
ًّ
ًّ
ا
ا
 .3األمر باجلهاد للوجوب ,وقد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا.
 .4قتال املرشكني مرشوع يف اإلسالم ألجل رشكهم ،وليس ألجل بالدهم وأمواهلم ،وإنما إلخالء األرض من الرشك ومنع َضرهم عن املسلمني.
 .5ذكر املرشكني ىلع وجه اتلمثيل؛ و ذللك يشمل اجلهاد الكفار واملنافقني.
 .6اجلهاد يكون بانلفس واللسان واملال ىلع اتلخيري حبسب األنفع واملصلحة.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .السنن الصغرى للنسايئ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
انلارش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية  ،حلب ُ ،الطبعة :اثلانية .1986 – 1406 ،فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  .1423،تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،صالح الفوزان ،اعتناء
عبد السالم السلمان  ،الرياض ،الطبعة األوىل .1427 ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد
اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-
انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .مشاكة املصابيح ،حممد بن
عبد اهلل اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت،الطبعة :اثلاثلة- .1985 ،مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن
ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenjadikan tiga hari tiga malam (jangka
waktu mengusap khuf) untuk musafir dan
sehari semalam untuk orang yang mukim

 ثالثة-صىل اهلل عليه وسلم- جعل رسول اهلل
. ويوما ويللة للمقيم،أيام ويلايلهن للمسافر

**

1956. Hadis:

: احلديث.1956

ُ
أتيت ًعئشة أسأهلا عن
: قال،عن رشيح بن هانئ
َّ
َ َْ َ
ْ
، عليك بِاب ِن ِأيب طالب: فقالت،املسح ىلع اخلُفني
َّ ُ ْ َ َ
صىل اهلل عليه- فإنه َكن ي ُ َسا ِف ُر مع رسول اهلل
ِ فسله
ََ َ
صىل اهلل-  «جعل رسول اهلل: فسأنلاه فقال-وسلم
َ
َ ِ َ ثَ َالثَ َة أيَّامٍ َو َيل-عليه وسلم
 ويوما،ايل ُه َّن للمسافر
ُ ويللة
».للمقيم

Dari Syuraih bin Hāni`, ia berkata, "Aku datang kepada
Aisyah untuk bertanya mengenai mengusap dua khuf
(sepatu kulit). Ia menjawab, "Silakan datang ke Ibnu
Abi Ṭālib (Ali) lalu tanyakan hal itu kepadanya. Sebab,
dia biasa bepergian bersama Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-." Kami pun bertanya kepadanya. Ia
berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenjadikan tiga hari tiga malam (jangka waktu
mengusap khuf) untuk musafir dan sehari semalam
untuk mukim."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Syuraih bin Hāni` termasuk sahabat Ali -raḍiyallāhu ،رشيح بن هانئ من مجلة أصحاب يلع ريض اهلل عنه
'anhu-. Dia datang kepada Ali untuk meminta fatwa
ا
mengenai jangka waktu mengusap dua khuf. جاء إىل يلع مستفتيا عن اتلوقيت يف املسح ىلع
Permintaan keterangan ini dilakukan setelah ibu kita,  واكن هذا االستفسار بعدما أحاتله أمنا،اخلفني
Aisyah -raḍiyyallāhu 'anhā- menyuruhnya menemui Ali
ًعئشة ريض اهلل عنها ىلع يلع؛ لكونه اخلبري يف سنة
karena dia pakar dalam sunah mengusap khuf. Ia
berkata, "Kami bertanya kepadanya mengenai ، عن مدته: (سأنلاه عن املسح) أي: فقال،املسح
mengusap (khuf)," yakni, mengenai jangka waktunya.  واخلف نعل من،واملسح إصابة ايلد املبتلة بالعضو
Mengusap artinya menempelkan tangan yang basah
ke organ tubuh. Sedangkan khuf adalah sepatu kulit  واجلورب لفافة الرجل من أي،جدل يغطي الكعبني
ا
ا
yang menutupi kedua mata kaki. Adapun kaos kaki  خثينا أو رقيقا إىل ما، أو الصوف،َشء َكن من الشعر
adalah pembalut kaki dari bahan apapun, baik itu dari
 فأجابهم يلع بن أيب طالب.فوق الكعب يتخذ للربد
bulu atau wol, tebal ataupun tipis sampai ke atas mata
kaki yang dipakai saat dingin. Ali bin Abi Ṭālib -  ويوما، (ثالثة أيام ويلَايلهن للمسافر:ريض اهلل عنه
raḍiyallāhu 'anhu- memberikan jawaban kepada ويللة للمقيم) ففيه ديلل ملا ذهب إيله مجهور العلماء
mereka, "Tiga hari tiga malam untuk musafir dan sehari
semalam untuk orang yang mukim." Ini menjadi dalil  ويوم ويللة،من توقيت املسح بثالثة أيام للمسافر
bagi pendapat mayoritas ulama mengenai penetapan  وإنما زاد يف املدة للمسافر؛ ألنه أحق،للمقيم
waktu mengusap (khuf), yaitu tiga hari bagi musafir dan
.بالرخصة من املقيم ملشقة السفر
sehari semalam bagi orang yang mukim. Beliau
menambah waktu bagi musafir karena dialah yang
lebih berhak mendapatkan keringanan daripada orang
yang mukim karena kesulitan perjalanan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  يلع بن أيب طالب:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ويلحق به يف احلكم اجلوارب، سيم بذلك؛ خلفته، هو ما يُلبس ىلع الرجل من جدل: • اخلف
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1مده مسح املسافر :ثالثة أيام ويلايلهن ،وهو من ابتداء املسح بعد احلدث إىل مثل وقته من ايلوم الرابع.
 .2مدة مسح املقيم :يوم ويللة ،ويكون -ىلع الراجح من قويل العلماء -من ابتداء املسح بعد احلدث ،إىل مثل وقته من ايلوم اثلاين.
ُ ُ ِّ
وِخ ُر النساء ،عند من يقول جبواز املسح عليها؛ ففيها خالف ،والراجح :جواز ذلك.
 .3مثل اخلفني يف املدة :العمامة،
 .4إثبات حكمة الرشع وتزنيل األمور منازهلا ،واعتبار األحوال؛ فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فرق -هنا -بني املسافر واملقيم ،فجعل

للمسافر مدة أطول من مدة املقيم ،مراًعة حبال املسافر ومشقته ،واحتياجه إىل زيادة املدة ،خبالف املقيم املستقر املرتاح ،واهلل حكيم عليم.

 .5بيان يرس الرشيعة وسماحتها ،ومراًعتها ألحوال انلاس يف قوتهم وضعفهم وحاجتهم.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه .توضيح
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallampernah menjamak salat Magrib dan Isya.
Setiap salat di dahului dengan iqamah.
Beliau tidak salat sunah di antara keduanya
dan tidak juga di akhir salatnya.

مجع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب
َ ْ
والعشاء بِـجمع ،لُك واحدة منهما إقامة ،ولم
ْ
ُ َ ِّ ْ
يسبح بينهما ،وال ىلع إث ِر واحدة منهما.

 .1957احلديث:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قالَ َ « :
مجع
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب والعشاء
ُ ِّ
َ ْ
ـجمعِ ،لُك واحدة منهما إقامة ،ولم ي ُ َسبِّ ْح بينهما،
بِ
ْ
ْ
ُ
َ
وال ىلع إث ِر واحد ٍة ِمنهما».
درجة احلديث :صحيح

**

1957. Hadis:

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallahu 'anhumā-, ia
berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallampernah menjamak salat Magrib dan Isya. Setiap salat
di dahului dengan iqamah. Beliau tidak salat sunah di
antara keduanya dan tidak juga di akhir salatnya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ملا غربت الشمس من يوم َ
ع َرفة انرصف انليب -صىل Ketika matahari tenggelam pada hari Arafah, maka
ٍ
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- langsung
َّ
اهلل عليه وسلم -منها إىل "مزدلفة" ،فصىل بها املغرب meninggalkannya menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah
َ ِّ
والعشاء ،مجع تأخري ،بإقامة لُك صالة ،ولم يُصل beliau salat jamak takhir antara Magrib dan Isya
ا
dengan mengumandangkan iqamah untuk setiap salat.
نافلة بينهما؛ حتقيقا ملعىن اجلمع ،وال بعدهما؛ يلأخذ
Beliau tidak salat sunah di antara keduanya demi
ا
حظه من الراحة ،استعدادا ملا بعدها من مناسك.
mengimplementasikan hakikat jamak dan juga tidak
(salat sunah) setelahnya, agar beliau bisa istirahat
untuk mempersiapkan diri melaksanakan manasik haji
selanjutnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• مجع بني املغرب والعشاء  :ضم إحداهما إىل األخرى ،فصالهما يف وقت واحد.
ا
َ
ُ َ
"م ْزد ِلفة" سميت مجعا؛ الجتماع انلاس فيها يللة يوم انلحر.
• مجْع  :يه
• لم ي ُ َسبِّ ْح بينهما  :يراد بالتسبيح -هنا -صالة انلافلة ،كما جاء يف بعض األحاديث تسمية صالة الضىح بـ" ُسبْحة الضىح"؛ الشتمال الصالة ىلع
التسبيح من تسمية الُك باسم ابلعض.
• إقامة  :إقامة الصالة ،ويه إعالم بالقيام إىل الصالة ،بألفاظ معلومة مأثورة ىلع صفة خمصوصة.
• إثر  :عقب أو بعد.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية مجع اتلأخري بني املغرب والعشاء يف "مزدلفة" يف يللتها.
 .2أن يقام لُك صالة من املغرب والعشاء ،إقامة واحدة.
 .3لم يذكر يف هذا احلديث ،األذان هلما ،وقد صح من حديث جابر -ريض اهلل عنه -أنه -صىل اهلل عليه وسلم" -مجع بينهما بأذان وإقامتني" ومن
حفظ حجة ىلع من لم حيفظ.

 .4أنه ال يرشع اتلنفل بني املجموعتني وال بعدهما ،فهو من باب اتليسري واتلخفيف ،واالستعداد للمناسك بنشاط؛ ألن هذه املناسك ،ليس هلا
وقت ترشع فيه إال هذا ،فينبيغ اتلفرغ هلا ،واالعتناء بها قبل فواتها.
ا
 .5يرس الرشيعة وسهوتلها ،رمحة من الشارع ،اذلي علم قدرة انلاس وطاقتهم وما يالئمها.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .6احلكمة يف هذا -واهلل أعلم -اتلخفيف واتليسري ىلع احلاج؛ فهم يف مشقة من اتلنقل ،والقيام بمناسكهم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه .املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من 1427 -1404ه) .األجزاء ( )23 -1الطبعة اثلانية ،دار السالسل ،الكويت .األجزاء ()38 -24
الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة ،مرص .األجزاء ( )45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.

الرقم املوحد)7187( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Rāfi' bin Sinān, "Bahwa dirinya telah
masuk Islam, namun istrinya enggan untuk
masuk Islam. Maka istrinya datang kepada
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu
berkata, '(Aku menginginkan) anak
perempuanku, dia anak yang telah disapih
atau hampir disapih.' Rāfi' berkata, '(Aku
menginginkan) anak perempuanku.' Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda
kepada Rāfi', 'Duduklah di sebelah sini,'
dan beliau bersabda kepada istrinya,
'Duduklah di sebelah sini.' Perawi berkata,
'Beliau mendudukkan anak perempuan itu
di antara keduanya.' Lantas beliau
bersabda, 'Panggilah dia (anak itu) oleh
kalian berdua.' Kemudian anak itu condong
mengarah kepada ibunya, lalu Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa, 'Ya
Allah, berilah dia (anak itu) petunjuk,'
maka kemudian anak itu mengarah kepada
ayahnya, lalu dia pun mengambilnya".

حديث رافع بن سنان يف ختيري الصيب بني أبويه
عند الفراق باإلسالم

**

1958. Hadis:

: احلديث.1958

ْ َعن رافع بن سنان أنه أسلَ َم وأَب
ْ ُ ت امرأتُه أن ت
Dari Rāfi' bin Sinān, "Bahwa dirinya telah masuk Islam, ،س ِلم
namun istrinya enggan untuk masuk Islam. Maka
istrinya datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- lalu berkata, '(Aku menginginkan) anak
perempuanku, dia anak yang telah disapih atau hampir
disapih.' Rāfi' berkata, '(Aku menginginkan) anak
perempuanku.' Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda kepada Rāfi', 'Duduklah di sebelah sini,' dan
beliau bersabda kepada istrinya, 'Duduklah di sebelah
sini.' Perawi berkata, 'Beliau mendudukkan anak
perempuan itu di antara keduanya.' Lantas beliau
bersabda, 'Panggilah dia (anak itu) oleh kalian berdua.'
Kemudian anak itu condong mengarah kepada ibunya,
lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa, 'Ya Allah,
berilah dia (anak itu) petunjuk,' maka kemudian anak
itu mengarah kepada ayahnya, lalu dia pun
mengambilnya".

 ابنيت: فقالت،-صىل اهلل عليه وسلم- فأتت انليب
َ ٌ َ
-  قال هل انليب، ابنيت: وقال رافع،يم أو شبَ ُه ُه
ويه ف ِط

: وقال هلا،» «اقعد ناحية:-صىل اهلل عليه وسلم
َ َ
 ثم قال،»الص ِب َّية بينهما
 «وأقعد: قال،»«اقعدي ناحية
َ ،»«ادعواها
صىل-  فقال انليب،فمالت الصبية إىل أمها

 فمالت الصبية إىل،» «امهلل اهدها:-اهلل عليه وسلم
َ
. فأخذها،أبيها

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Disebutkan dalam hadis ini bahwa telah terjadi
perselisihan berkaitan dengan hak asuh anak antara
kedua orang tua yang terjadi di hadapan Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Salah seorang dari mereka
adalah seorang Muslim yaitu sang ayah dan yang
kedua adalah orang kafir yaitu sang ibu. Keduanya
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ا
جاء يف هذا احلديث أن خصومة متعلقة باحلضانة

, بني أبوين-صىل اهلل عليه وسلم- وقعت عند انليب
, واثلاين َكفر ويه األم,أحدهما مسلم وهو األب

 يف-صىل اهلل عليه وسلم- حيث اختصما عند انليب

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
شأن ابنتيهما ,وانليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
خري berselisih di hadapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
terkait hak asuh atas anak mereka. Nabi -ṣallallāhu
الصبية بني األبوين فاختارت األم ويه َكفرة ,فانليب 'alaihi wa sallam- memberikan pilihan kepada si anak
صىل اهلل عليه وسلم -قال :امهلل اهدها ,أي دهلا ىلع antara kedua orang tuanya, maka dia pun memilihibunya yang kafir. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
الصواب ,فاستجاب اهلل دعوة نبيه -صىل اهلل عليه
sallam- berdoa, "Ya Allah, berilah dia petunjuk," yakni
َّ
وسلم -فاختارت األب املسلم .وهذا يفيد أن بقاء tunjukkanlah ia kepada yang benar. Maka Allah
الطفل حتت رًعية وحضانة الاكفر خالف هدي اهلل menjawab doa Nabi-Nya sehingga anak itu kemudian
memilih sang ayah yang Muslim. Hal ini memberikan
َّ
تعاىل .-ألن الغرض من احلضانة يه تربيته ،ودفع faedah bahwa keberadaan seorang anak di bawahَّ
وأن أعظم تربي ٍة يه املحافظة ىلع دينهasuhan seorang kafir itu menyelisihi petunjuk Allah - ،
الرضر عنه،
Ta`āla- karena maksud dari pengasuhan itu adalah
وأهم دفاع عنه هو إبعاد الكفر عنه .وإذا َكن يف
mendidik serta mencegahnya dari bahaya. Dan
َّ
حضانة الاكفر ،فإنه يفتنه عن دينه ،وخيرجه عن pendidikan yang paling berharga adalah menjaga
اإلسالم بتعليمه الكفر ،وتربيته عليه ،وهذا أعظم agamanya, dan perlindungan yang paling penting
adalah menjauhkannya dari kekufuran. Jika anak itu
الرضر ،واحلضانة إنما تثبت حلفظ الودل ،فال ترشع tumbuh di bawah pengasuhan seorang kafir, maka hal
itu akan menjadi fitnah bagi agamanya dan akan
ىلع وجه يكون فيه هالكه ،وهالك دينه.
mengeluarkannya dari Islam karena ajaran serta
pendidikan kekufuran yang diterimanya. Ini semua
adalah bahaya yang paling besar, sedangkan hak
pengasuhan itu ditujukan untuk menjaga si anak,
sehingga tidak dibenarkan dalam syariat pengasuhan
yang justru akan membinasakan dirinya dan juga
agamanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :رافع بن سنان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.
معاين املفردات:

ِّ َ ُ
َ
• فَط ٌ
الصيب :فصله عن الرضاع.
يم  :مفطومة ,وف ْط ُم
ِ
َْ َ َُ ُ َ َُ َْ
يم.
• أو شبهه  :شبه الف ِط ِ
• قال هل  :أي :لرافع.
• اقعد ناحية  :أي :يف ناحية ,يعين يف ِجهة.
• وقال هلا  :أي :المرأة رافع.
• امهلل اهدها  :أي :الصبية.

فوائد احلديث:
 .1أن الودل الصغري إذا َكن بني املسلم والاكفر فإن املسلم أحق به.
 .2أن االبن ال يُ ُّ
قر عند أبيه إذا َكن َكفرا ,ولو اختاره ,وال عند أمه إذا َكنت َكفرة ولو اختارها .قال ابن قيم اجلوزية( :إن احلديث قد حيتج به ىلع
صحة مذهب من اشرتط اإلسالم ،فإن الصبية ملا مالت إىل أمها دًع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلا باهلداية ،فمالت إىل أبيها ،وهذا يدل ىلع أن
كونها مع الاكفر خالف هدى اهلل اذلي أراده من عباده ،ولو استقر جعلها مع أمها ،لاكن فيه حجة ،بل أبطله اهلل -سبحانه -بدعوة رسوهل .ومن
العجب أنهم يقولون :ال حضانة للفاسق ،فأي فسق أكرب من الكفر؟ وأين الرضر املتوقع من الفاسق بنشوء الطفل ىلع طريقته إىل الرضر املتوقع
من الاكفر).
 .3أن أهم َشء يف احلضانة أن يهتدي املحضون.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
-سنن أيب داود  ,حتقيق :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبوًعت اإلسالمية الطبعة:

اثلانية - 1406 ،مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه  -صحيح أيب داود  -األم لألبلاين  ,مؤسسة
غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر حتقيق :سمري بن أمني الزهريي ,دار الفلق  -ط :السابعة،
ّ
َ
لوغ َ
  1424ـه -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -عون املعبود رشح سنن أيب داود،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه - -معالم السنن ،وهو رشح سنن أيب داود للخطايب  ,املطبعة العلمية  -حلب,
الطبعة :األوىل   1351ـه -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م -
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)58191( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aku pakai pakaianku saat sore hari, lalu
kudatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, lalu aku tanyakan tentang hal
tersebut? Maka beliau memfatwakan
bahwa aku telah halal (menikah lagi) ketika
aku telah melahirkan dan beliau
memerintahkanku untuk menikah jika aku
berminat.

ُ
َّ
حديث سبيعة األسلمية يف ال ِعدة

**

1959. Hadis:

: احلديث.1959

 أنها َكنت-ريض اهلل عنها- عن سبيعة األسلمية

Dari Subai'ah al-Aslamiyah, dahulu dia adalah isteri
dari Sa'ad bin Khaulah -dari Bani 'Āmir bin Lu`ay, dia
termasuk orang yang ikut perang Badar-. Suaminya
wafat pada waktu haji wada' saat dia hamil. Tak lama
setelah suaminya wafat, diapun melahirkan. Ketika dia
sudah selesai nifasnya, dia bersolek untuk dilamar.
Lalu datanglah Abu as-Sanābil bin Ba'kak dari Bani
Abdid Dār, dia berkata kepadanya: "Mengapa engkau
bersolek, tampaknya engkau ingin menikah? Demi
Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum lewat masa
empat bulan sepuluh hari. Subai'ah berkata, "Ketika dia
mengatakan hal itu kepadaku, maka aku pakai
pakaianku saat sore hari, lalu aku datangi Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu aku tanyakan tentang
hal tersebut? Maka beliau menyatakan bahwa aku
telah halal (menikah lagi) ketika aku telah melahirkan,
dan beliau memerintahkan aku untuk menikah jika aku
berminat." Ibnu Syihāb berkata, "Saya berpendapat,
tidak mengapa seorang wanita (janda) menikah (lagi)
jika dia telah melahirkan walaupun dia masih nifas,
hanya saja sang suami tidak boleh menggaulinya
sebelum dia suci.

 واكن،وهو من بين ًعمر بن لؤي- حتت سعد بن خولة
 ويه، فتويف عنها يف حجة الوداع-ممن شهد بدرا
 فلما. فلم تنشب أن وضعت محلها بعد وفاته.حامل
 فدخل عليها،تعلت من نفاسها؛ جتملت للخطاب

-رجل من بين عبد ادلار- أبو السنابل بن بعكك

 ما يل أراك متجملة؟ لعلك ترجني انلاكح؟:فقال هلا
واهلل ما أنت بناكح حىت يمر عليك أربعة أشهر

 مجعت يلع: فلما قال يل ذلك: قالت سبيعة.وعرش

صىل اهلل عليه-  فأتيت رسول،ثيايب حني أمسيت

 فسأتله عن ذلك؟ فأفتاين بأين قد حللت حني-وسلم
 وقال ابن.» وأمرِن بالزتويج إن بدا يل،وضعت محيل

وإن-  وال أرى بأسا أن تزتوج حني وضعت:شهاب

. غري أنه اليقربها زوجها حىت تطهر،-َكنت يف دمها

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Sa'ad bin Khaulah wafat meninggalkan istrinya yang
sedang hamil, tak lama setelah itu istrinya pun
melahirkan. Ketika ia suci dari nifas dan dia
mengetahui bahwasanya dengan melahirkan berarti
dia telah keluar dari masa idahnya dan boleh untuk
dinikahi, diapun bersolek. Lantas Abu as-Sanābil
masuk dan melihatnya sedang bersolek, ia pun
mengetahui bahwasanya Subai'ah bersiap-siap untuk
dilamar, maka ia bersumpah -menurut sangkaan diabahwasanya Subai'ah belum halal untuk menikah
sampai berlalu masa empat bulan sepuluh hari, dengan
dalil firman Allah -Ta'ālā-, "Dan orang-orang yang
meninggal dunia diantara kalian dengan meninggalkan
istri-istri, maka hendaklah para istri tersebut
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تويف سعد بن خولة عن زوجته سبيعة األسلمية ويه

 فلما. فلم تمكث طويال حىت وضعت محلها،حامل
َّ
َ
 واكنت ًعملة أنها بوضع،َط ُه َرت من نِفاسها جتملت
َّ
 فدخل.محلها قد خرجت من عدتها وحلت لألزواج
 فعرف أنها متهيئة، ويه متجملة،عليها أبو السنابل
ُ
 فأنكر عليها بناء ىلع اعتقاده أنه لم تنته،للخ َّطاب

 وأقسم أنه ال حيل هلا انلاكح حىت يمر عليها،عدتها

ذلين
ِ  (وا: أخذا من قوهل تعاىل،أربعة أشهر وعرش
ُ
ْ ََ ْ ا
ْ ُيتَ َو
يرتبص َن بِأنف ِسهن
فون منكم ويذرون أزواجا
ا
ُ أربعة
أشهر وعرشا) واكنت غري متيقنة من صحة ما

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ

عندها من العلم ،وادلاخل أك َد احلكم بالقسمmenangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh .
hari." Subai'ah ketika itu kurang yakin dengan apa yang
فأتت انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فسأتله عن ذلكia ketahui, sedangkan orang yang masuk kepadanya ،
فأفتاها حبلها لألزواج حني وضعت احلمل ،فإن meyakinkan hukum dengan sumpah. Lantas Subai'ah
ُ pun mendatangi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan
أحبت الزواج ،فلها ذلك ،عمال بقوهل تعاىلَ :
(وأوالت
bertanya kepada beliau tentang hal itu. Nabi pun
َ ْ َ ََُْ
ُُ
األمحال أجلهن أن يضعن محلهن) .فاملتوىف عنها memfatwakan kepadanya bahwa ia telah halal untuk
زوجها ويه حامل تنتيه عدتها بالوالدة ،فإلم تكن dinikahi ketika ia melahirkan kandungannya, apabila ia
ingin menikah maka hal tersebut boleh baginya,
ا
.
أيام
وعرشة
أشهر
أربعة
فعدتها
حامال
sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah -Ta'ālā-,
"Dan wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka itu
"ialah sampai mereka melahirkan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :سبيعة األسلمية -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• ُسبَيعة  :بضم السني ،وفتح ابلاء املوحدة ،ويه صحابية جليلة
• سعد بن خولة  :صحايب بدري من بين ًعمر بن لؤي ،كما يف املنت.

• فلم تنشب  :بفتح الشني ،أي لم تمكث طويال.
َ َّ
َ
• ت َعلت ِمن نِفاسها  :بفتح العني وتشديد الالم ،معناه ،ارتفع نفاسها وطهرت من دمها.

• جتملت  :تزينت
• أبو السنابل بن بعكك  :صحايب مشهور بكنيته قيل اسمه :عمرو ،وقيل :حبة بابلاء ،وقيل  :حنة بانلون.
• وأمرِن  :أذن يل

فوائد احلديث:
 .1وجوب العدة ىلع املتوىف .عنها زوجها.
 .2أن عدة احلامل ،تنتيه بوضع محلها.
 .3يدخل يف احلمل ما وضع (ودل) وفيه خلق إنسان.
 .4أن عدة املتوىف عنها -غري حامل -أربعة أشهر وعرش للحرة وشهران وِخسة أيام لألمة.
 .5يباح هلا الزتويج ،ولو لم تطهر من نفاسها ،ملا روت (فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محيل ..الخ) رواه ابن شهاب الزهري.
 .6جواز جتمل املرأة بعد انقضاء عدتها ملن خيطبها
 .7أنه ينبيغ ملن ارتاب يف فتوى املفيت أن يبحث عن انلص يف تلك املسألة
 .8الرجوع يف الوقائع إىل األعلم.
 .9وهكذا يف الطالق ،إذا طلقها ويه حامل ،ثم وضعت ،خرجت من العدة ،ولو بعد الطالق بيوم أو يومني ،وهلا أن تزتوج بعد ذلكَ :كملتوىف
عنها؛ ألن وضع احلمل خروج من العدة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط( ،ط ،)2دار اثلقافة العربية ،دمشق  -بريوت ،مؤسسة قرطبة ،مدينة األندلس 1408 ( ،ـه) تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه
وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه)
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426( ،ه) اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار
الفكر ،دمشق1381( ،ه)  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف:
1376ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)6046( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenyampaikan khutbah kepada kami di
hari raya Idul Adha setelah salat. Beliau
bersabda, "Siapa yang salat seperti salat
kami dan melaksanakan penyembelihan
kurban seperti penyembelihan kurban
kami maka dia telah menepati ibadah kami.
Siapa yang melaksanakan penyembelihan
kurban sebelum salat maka kurbannya
tidak diterima.

 يوم-صىل اهلل عليه وسلم- خطبنا انليب

 من صىل صالتنا: فقال،األضىح بعد الصالة
ََ
َ ّ
َ ََ
 ومن نسك،َونسك نسكنا فقد أصاب النسك
قبل الصالة فال نسك َل

**

1960. Hadis:

: احلديث.1960

َ َ عن
 «خطبنا: قال-ريض اهلل عنهما- الرباء بن ًَعزب

Dari al-Barrā' bin 'Āzib -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia
berkata, "Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenyampaikan khutbah kepada kami di hari raya Idul
Adha setelah salat. Beliau bersabda, "Siapa yang salat
seperti salat kami dan melaksanakan penyembelihan
kurban seperti penyembelihan kurban kami maka dia
telah menepati ibadah kami. Siapa yang melaksanakan
penyembelihan kurban sebelum salat maka kurbannya
tidak diterima." Abu Burdah bin Niyār -paman al-Barrā'lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah
menyembelih satu kambingku sebelum salat, dan yang
aku ketahui bahwa hari ini adalah hari kita untuk makan
dan minum, sehingga aku ingin bila kambingku itu
menjadi yang pertama kali disembelih di rumahku lalu
aku menyembelihnya dan menyantapnya sebelum aku
berangkat untuk salat!" Beliau bersabda, "Kambingmu
itu statusnya adalah kambing yang disembelih untuk
diambil dagingnya (bukan daging kurban)." Ia pun
berkata, "Wahai Rasulullah, kami masih memiliki anak
kambing (kurang dari setahun) yang lebih kami sukai
dari dua ekor kambing. Apakah ia cukup menjadi
kurbanku?" Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenjawab, "Ya. Akan tetapi tidak boleh untuk seorang
pun setelah kamu".

 يوم األضىح بعد-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ ُ َ َ
 من صىل صالتنا َون َسك ن ُسكنَا فقد: فقال،الصالة
ُ
َ ُّ
. ومن نسك قبل الصالة فال ن ُسك هل،أصاب الن ُسك
ََُْ
َ
َ
ََ
 يا:-زب
ٍ خال الرباء بن ًع- فقال أبو بردة بن ِنيار
 وعرفت أن، إين نسكت شايت قبل الصالة،رسول اهلل
 وأحببت أن تكون شايت أول،ايلوم يوم أكل ورشب
 وتغديت قبل أن آيت، فذحبت شايت،ما يذبح يف بييت

 فإن، يا رسول اهلل: قال. شاتك شاة حلم: فقال.الصالة
َ ا
ْ ََ
عندنا عنَاقا نلا يه أحب إيل من شاتني؛ أفتَج ِزي
َْ
.» ولن جت ِز َي عن أحد بعدك، نعم:عين؟ قال

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyampaikan
khutbah pada hari Idul Adha setelah melaksanakan
salatnya. Beliau lalu menjelaskan kepada mereka (para
sahabat) hukum-hukum sembelihan dan waktunya
pada hari itu. Beliau menuturkan kepada mereka
bahwa orang yang melaksanakan salat seperti salat
tersebut, dan melaksanakan penyembelihan kurban
seperti penyembelihan kurban tersebut; di mana
keduanya merupakan petunjuk Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- maka dia telah melaksanakan ibadah
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**

 يف يوم عيد-صىل اهلل عليه وسلم- خطب انليب
 فأخذ يبني هلم أحاكم اذلبح،األضىح بعد صالتها
 فذكر هلم أنه من صىل مثل هذه،ووقته يف ذلك ايلوم

-  ونسك مثل هذا النسك الذلين هما هديه،الصالة

. فقد أصاب النسك املرشوع،-صىل اهلل عليه وسلم
أما من ذبح قبل صالة العيد فقد ذبح قبل دخول
ُ ا
ا
وقت اذلبح فتكون ذبيحته ا
مرشوًع
حلما ال ن ُساك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ا

مقبوال ،فلما سمع أبو بردة خطبة انليب -صىل اهلل sesuai yang disyariatkan. Adapun orang yang
melakukan penyembelihan sebelum salat Id sehingga
dia
menyembelih
sebelum
masuk
عليه وسلم -قال :يا رسول اهلل ،إين ذحبت شايت قبل waktu
الصالة ،وعرفت أن ايلوم يوم أكل ورشب ،وأحببت penyembelihan maka (status) hewan sembelihannya
menjadi daging biasa, bukan kurban sesuai syariat
أن تكون شايت أول ما يُذبح يف بييت ،فذحبت شايت،
yang diterima. Tatkala Abu Burdah mendengar khutbah
وتغديت قبل أن آيت إىل الصالة .فقال -صىل اهلل Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Wahai
عليه وسلم :-ليست نسيكتك أضحية مرشوعةRasulullah, aku telah menyembelih satu ekor ،
kambingku sebelum salat, dan yang aku ketahui bahwa
ََ
وإنما يه شاة حلم .قال يا رسول اهلل :إن عندي عناقا hari ini adalah hari kita untuk makan dan minum,
ُم َر ّباة يف ابليت ،واغيلة يف نفيس ،ويه أحب إيلنا من sehingga aku ingin bila kambingku itu menjadi yang
pertama kali disembelih di rumahku lalu aku
ََُ ْ
جزي ّ
عين إذا أرخصتها يف طاعة اهلل
شاتني ،أفت ِ
menyembelihnya dan menyantapnya sebelum aku
ونسكتها؟ قال -صىل اهلل عليه وسلم :-نعم ،ولكن berangkat untuk salat!" Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
هذا احلكم لك وحدك من سائر األمة خصيصة لكsallam- menjawab, "(Status) kurbanmu bukanlah ،
kurban sesuai syariat, tetapi hanya daging domba
ُْ
ُ
فال جت ِزي عنهم عناق من املعزى ما لم تتم سنة.
(biasa)." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya
aku mempunyai anak kambing betina (kurang dari
setahun) yang dipelihara di rumah dan sangat berharga
bagiku, serta lebih kami sukai daripada dua ekor
kambing, bolehkah aku berkurban dengannya jika aku
memberikannya untuk ketaatan kepada Allah dan
untuk kurban?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenjawab, "Ya. Hanya saja hukum ini untukmu
seorang bukan semua umat sebagai kekhususan
)untukmu. Tidak dibolehkan bagi mereka (berkurban
"dengan anak kambing yang belum berusia satu tahun.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجَ َ :
الرباء بن ًَعزب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يوم األضىح  :يوم عيد األضىح ،هو ايلوم العارش من ذي احلجة من لك سنة ،وهو يوم انلحر اذلي تُذبح فيه األنعام ا
تقربا إىل اهلل -تعاىل-.
• صىل صالتنا  :صىل مثل صالتنا يف اهليئة والزمن واملاكن.
ُ
• ن ُسك  :ذبح.
ُّ
ُّ
• أصاب الن ُسك  :وافق الن ُسك املرشوع.
• قبل الصالة  :قبل تمام صالة العيد بالتسليم منها.

• فال نسك هل  :فال تقبل أضحيته وال تصح ،ولكن جيوز هل أكل حلم ذبيحته.

• أبو بردة بن نيار  :صحايب شهد بيعة العقبة وغزوة بدر وما بعدها.
ا
• تغديت  :أكلت أكلة الغداة ويه ما بني صالة الفجر وطلوع الشمس ،والغداء ما يؤلك أول انلهار ،ونسميه ايلوم فطورا.
• شاتك شاة حلم  :أي لم تستفد منها سوى اللحم وليست بأضحية.
َ ا
• عنَاقا  :العناق األنىث من ودل املعزى إذا قويت ولم تتم السنة ،وهو بفتح العني وختفيف انلون.
• أحب ايل من شاتني  :لسمنها وكرثة قيمتها.

• بعدك  :سواك ،يعين أنها خصيصة أليب بردة.

فوائد احلديث:
 .1تقديم الصالة ىلع اخلطبة يف صالة العيد ،وأن هذا هو سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2أن من حرض الصالة واذلكر ثم ذبح بعد الصالة فقد أصاب السنة وحظي باالتباع.

 .3وقت اذلبح يوم األضىح يدخل بانتهاء صالة العيد.

 .4أن يوم العيد يوم فرح ورسور وأكل ورشب ،فإذا أريد بذلك إظهار معىن العيد ،فهو عبادة.

 .5ختصيص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبا بردة -ريض اهلل عنه -بإجزاء العناق ،فهو هل من دون سائر األمة فال يقاس عليه.
 .6فيه ديلل ىلع أن املأمورات إذا وقعت ىلع خالف مقتىض األمر لم يُعذر فيها باجلهل ،وتبىق اذلمة مشغولة إىل حني اإلتيان باملأمور ،خبالف
املنهيات ،وهذه قاعدة مليحة نافعة كما َّنبه ابن دقيق العيد.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة :العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة
مكتبة الصحابة االمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة األوىل  .1426اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم –عبد العزيز بن باز-اعتناء سعيد بن يلع
بن وهف القحطاين  -الرياض  -الطبعة األوىل  .1435-خالصة الالكم لفيصل املبارك احلريميل -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م اإلملام برشح عمدة
األحاكم إلسماعيل األنصاري طبعة دار الفكر دمشق األوىل  1381تأسيس األحاكم ألمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج القاهرة مرص الطبعة
األوىل .صحيح ابلخاري أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة :
األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .املوسوعة الفقهية الكويتية -وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية – الكويت -الطبعة( :من  1427 - 1404ه) األجزاء  :23 - 1الطبعة اثلانية ،دار السالسل  -الكويت ..األجزاء  :38 - 24الطبعة
األوىل ،مطابع دار الصفوة  -مرص ..األجزاء  :45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.

الرقم املوحد)5401( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Sebaik-baik sahabat adalah 4 orang,
sebaik-baik saraya (pasukan kecil) adalah
yang berjumlah 400 orang, sebaik-baik
bala tentara adalah yang berjumlah 4000
orang, dan pasukan berjumlah 12.000
tidak akan dikalahkan karena jumlah
"sedikit.

خري الصحابة أربعة ،وخري الرسايا أربعمائة،
وخري اجليوش أربعة آالف ،ولن يغلب اثنا
عرش ألفا من قلة

 .1961احلديث:

**

1961. Hadis:

ا
عن ابن عباس -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :خري
َ
الصحابة أربعة ،وخري َّ َ
الرسايَا أ ْر َب ُع ِمائة ،وخري
اجليوش أربعة آالف ،ولن ُي ْغلَ َ
ب اثنا عرش ألفا ِم ْن
َّ
قِل ٍة»
درجة احلديث :صحيح

Dari Ibnu 'Abbas -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Sebaik-baik sahabat adalah 4 orang, sebaik-baik
saraya (pasukan kecil) adalah yang berjumlah 400
orang, sebaik-baik bala tentara adalah yang berjumlah
4000 orang, dan pasukan berjumlah 12.000 tidak akan
"dikalahkan karena jumlah sedikit.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

ُّ ْ
الصحبة أربعة ،وأن أفضل رسية
املعىن :هو أن أحسن
يه ُ
الـم َّ
كونة من أربعمائة ،وأن أنفع اجلنود اذلين

بلغوا أربعة آالف ،وأن اجليش إذا بلغ عدده اثنا
ُْ
عرش ألف جندي ،واملراد فصاعدا ،فإنه ال يهزم،
ُْ
وإذا ُه ِزم فإنه ال يهزم بسبب قلة عدده ،وإنما قد يهزم
ألسباب أخرى :مثل قلة ادلين ،أو اإلعجاب بالكرثة،
أو الوقوع يف املعايص ،أو عدم اإلخالص هلل تعاىل،

وحنو ذلك

Makna global:
**

Maknanya: bahwa sebaik-baik persahabatan itu 4
orang, sebaik-sebaik pasukan kecil adalah yang terdiri
dari 400 orang, sebaik-baik pasukan adalah yang
jumlahnya mencapai 4000 orang, dan jika sebuah
pasukan jumlahnya mencapai 12.000 orang, maka ia
tidak bisa dikalahkan. Jika pun dikalahkan, maka ia
dikalahkan bukan karena jumlahnya yang sedikit,
;namun dikalahkan karena faktor penyebab yang lain
seperti ibadah yang kurang, takjub dengan jumlah yang
banyak, terjatuh dalam maksiat, atau ketidak ikhlasan
pada Allah Ta‘âlâ dan semacamnya.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• خري  :أحسن ،وأفضل ،وأنفع
ْ
• الصحابة  :مجع صاحب ،أو بمعىنُ :صحبَة
• الرسايا  :مجع رسية ،ويه القطعة من اجليش
• من قلة  :أي :بسبب قلة عددهم

فوائد احلديث:
 .1أن يف اجلماعة تعاونا ىلع اخلري
 .2أن اهلزيمة قد تكون لقلة ادلين ،أو اإلعجاب بالكرثة وعدم اتلولك ىلع اهلل ،وحنو ذلك
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف

215

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية.

الرقم املوحد)5956( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang
diberikan oleh orang yang mempunyai
kelebihan kekayaan. Tangan yang di atas
(pemberi) lebih baik dari tangan yang di
bawah (peminta). Hendaknya seorang dari
kalian mendahulukan orang yang menjadi
tanggungannya. Istrinya berkata, "Berilah
aku nafkah!" Budak wanitanya berkata,
"Kepada siapa engkau menyerahkanku?"
Budak laki-lakinya berkata, "Berilah aku
makan dan pekerjakanlah aku"!

ً
 وايلد العليا،خري الصدقة ما اكن عن ظهر غىن

 ويلبدأ أحدكم بمن يعول،خري من ايلد السفىل

: احلديث.1962

**

1962. Hadis:

صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ْ َ
 "خري الصدقة ما َكن عن ظهر: قال-اهلل عليه وسلم
ْ
ُ
ُ وايلد
ُّ خري من ايلد
 ويلَبدأ،السفىل
العليا
،ِغىن
ِ ٌ
ََّ ْ ْ
ُ
 وتقول، أن ِفق يلع: تقول امرأته."أحدكم بِ َمن يَعول
ْ : ويقول هل َعبْ ُده، إىل َمن تَكلُين:أم ودله
ُّ
أط ِع ْم ِين
ِ
ْ ْ ْ
.واستَع ِمل ِين

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan
oleh orang yang mempunyai kelebihan kekayaan.
Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik dari tangan
yang di bawah (peminta). Hendaknya seorang dari
kalian
mendahulukan
orang
yang
menjadi
tanggungannya. Istrinya berkata, "Berilah aku nafkah!"
Budak wanitanya berkata, "Kepada siapa engkau
menyerahkanku?" Budak laki-lakinya berkata, "Berilah
aku makan dan pekerjakanlah aku"!
**

Derajat hadis:

 ((تقول: لكن قوهل,صحيح
ٌ
مدرج من قول أيب
)) امرأته
هريرة

Makna global:
**

Hadis ini menjelaskan bahwa sedekah paling utama
adalah (sedekah) berupa harta yang tidak dibutuhkan
oleh orang yang bersedekah untuk nafkah anak dan
istrinya, dan ia tidak membutuhkan harta tersebut untuk
membayar hutang dirinya. Diwajibkan kepada orang
yang bersedekah agar memulai infak (sedekah)
kepada orang yang jadi tanggungannya seperti istri dan
anak-anak serta budak yang dimilikinya. Dia tidak
selayaknya
menahan
nafkah
mereka
lalu
menyedekahkannya kepada keluarga jauh dan
meninggalkan kerabat yang dekat yang harus
ditanggung dan diberi nafkah. Hadis tersebut juga
menerangkan bahwa jika ada kelebihan hartanya dari
nafkah yang diberikan kepada orang yang menjadi
tanggungannya, maka hendaknya dia bersedekah
kepada orang-orang yang jauh dari kalangan orangorang fakir dan membutuhkan. Selanjutnya hadis ini
menjelaskan keutamaan infak bahwa tangan orang
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:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

بني احلديث أن أفضل الصدقات ما َكن املتصدق به

 وال حيتاجه لسداد,غري حمتاج إيله نلفق ِة عياهل وأهله
ُ  وأن الواجب ىلع،دين عن نفسه
المن ِفق أن يبدأ
 َكلزوجة واألوالد وما ملكت،بنفقات من يعول
 وأنه ال ينبيغ أن حيبس انلفقة عنهم فيتصدق,يمينه

 ممن يعوهلم وينفق، ويرتك األقربني،ىلع ابلعيدين
َ ْ
 وبني احلديث أنه إن ف ُضل عنده ما يزيد ىلع.عليهم
 فإنه يتصدق ىلع األبعدين من,نفقة من هم حتت يده

 ثم بني احلديث فضل اإلنفاق،الفقراء واملحتاجني
َّ
َ بأن
ُ المعطي واملنفق يه
ُ يد
ًّ العليا ىلع يد اآلخذ
حسا
ا
. وبذل من إحسانه،ومعىن؛ وذلك بما أنفق من ماهل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
yang memberi dan berinfak lebih tinggi dari tangan
orang yang mengambil secara indrawi dan maknawi.
Hal itu disebabkan hartanya yang telah dinafkahkan
dan kebaikan yang telah dicurahkannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري وابن حبان واللفظ هل.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب

معاين املفردات:

• عن ظهر غىن  :أي :ما َكن املتصدق به غري حمتاج إيله نلفق ِة عياهل وأهله ,وال حيتاجه لسداد دين عن نفسه.
• ايلد ُ
العليا  :يد ُ
المعطي.
• ايلد ُّ
السفىل  :يد السائِل.
• ويلَبدأْ ُ
أحدكم بِ َمن يَعول  :يلبدأ يف اإلعطاء واإلنفاق بأهل بيته اذلين يُنفق عليهم.
ْ
• تقول امرأته :أن ْ ِف ْق َ َّ
يلع  :أي تقول هل :أط ِعمين واك ُسين ,ألن ذلك من انلفقة الواجبة عليك ,وذلك حال منعه انلفقة عليها ,أو تقديمه غريها من
قرابته عليها.
َ
• ُّ
أم ودله  :يه األمة اليت تدل من سيدها.
ُ
َ َ
كلين  :أي :إىل َمن ترتكين؟
• إىل من ت ِ
ا
ا
َ
• عبْ ُده  :العبد :هو ضد احلر ,وهو اذلي يكون رقيقا ومملواك للحر.
ّ
َ ْ
عين.
• واستع ِملين  :استخدمين يف العمل وإال ِ
فب ِ

فوائد احلديث:
 .1فضل الصدقة ,والرتغيب يف ابلذل واإلنفاق.
 .2فضل ايلد العليا املنفقة أو املحسنة ىلع ايلد السفىل اآلخذة أو السائلة.
 .3أن أفضل الصدقة ما َكن عن سعة وفضل وغىن بعد أن يؤدي ما يلزمه حنو أهله ومن يعول ,ثم جيود بعد ذلك ىلع ابلعيدين.
َّ
أن الواجب ىلع ُ
المن ِفق أن يبدأ بنفقات من يعول ،فال يذهب يلتصدق ىلع ابلعيدين ،ويرتك األقربني ،ممن يعوهلم وينفق عليهم.
.4
 .5وجوب اإلنفاق ىلع من ذكر من الزوجة واململوك.
َّ
َّ
َ
َّ
 .6أن نفقة الزوجة يه أوجب نفقة جتب عليه بعد انلفقة ىلع انلفس؛ ذلك أن الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-هن عوان
عندكم"؛ أي :أسريات.
َّ
 .7أن اذلي يعرس بنفقة زوجته عليه أن يفارقها بطالق أو خلع أو فسخ ،وذلك راجع إىل رغبتها وطلبها.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

 صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  ,حتقيق :شعيب األرنؤوط  ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة :اثلانية - 1414 ،اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبانوتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه لألبلاين ,دار باوزير للنرش واتلوزيع ،جدة  -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم
ّ
َ
لوغ َ
البن حجر حتقيق :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه - -سبل
السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث - .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري للقسطالين املطبعة الكربى األمريية ،الطبعة :السابعة  1323 ،ـه-
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م  -منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية -
الطبعة األوىل  - 1427خمتار الصحاح زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ت :يوسف الشيخ حممد ,املكتبة
العرصية  -ادلار انلموذجية ،الطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه -معجم اللغة العربية املعارصة ,د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،بمساعدة فريق عملً،علم
الكتب ,الطبعة :األوىل 1429 ،ه.

الرقم املوحد)58185( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ
َ َ
ُ َ َ
 فقال َل،دخلت أنا وأيب ىلع أيب برزة األسليم

Aku bersama bapakku mengunjungi Abu
Barzah al-Aslami. Lantas bapakku bertanya
kepadanya, "Bagaimana tata cara Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan
salat wajib"?

-صىل اهلل عليه وسلم-  كيف اكن انليب:أيب
َ ُ ْ َ
يصيل المكتوبة؟

**

1963. Hadis:

: احلديث.1963

َ
ُ (د َخ
لت أنا وأيب
:عن أيب املنهال سيار بن سالمة قال
َ
َ َىلع أيب ب
 كيف َكن انليب: فقال هل أيب،رزة األسليم
ْ َ
َ ُكت
 َكن:وبة؟ فقال
صىل اهلل عليه وسلم يصيل الم
ُ َ َ َ
َ يُ َص ِّيل
 ِحني تدحض-اليت تدعونها األوىل- اله ِجري
َ َ
َ
ُ َّ
َ َ ِّ َ ُ
رج ُع أ َح ُدنا إىل َرح ِله يف
ِ  ويصيل العرص ثم ي.َالشمس
َّ
َ
ُ  ونَس،مس َح ّيَة
ُ والش
يت ما قال يف
أقىص املدينة
ِ
َ
ِّ
ُّ  واكن ي َ ْستَح.المغرب
َ
ب أن يُ َؤخر من ال ِعشاء اليت
ِ
َ َ َّ َ َ
ُ َت
َ دعونَها
 واحلديث،انلوم قبل َها
 واكن يكره،الع َت َمة
َ َ
ُ َ
ُ ََْ
َ َ
َ َ
عرف
ِ  واكن ينف ِتل من صالة الغداة ِحني ي.بعدها
َ الر ُجل َجل
َّ
َ َ واكن ي،يسه
.)الس ِّتني إىل املائة
ِ قرأ ِب
ِ

Dari Abu al-Minhāl Sayyār bin Salāmah, ia berkata,
"Aku bersama bapakku mengunjungi Abu Barzah alAslami. Lantas bapakku bertanya kepadanya,
"Bagaimana tata cara Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelaksanakan salat wajib?" Ia menjawab, "Beliau
melaksanakan salat Al-Hajīr -yang kalian sebut salat
pertama- saat matahari condong ke barat dan
melaksanakan salat Asar. Kemudian salah seorang
kami kembali ke rumahnya di ujung Madinah
sementara matahari (masih bersinar) terangbenderang, dan aku lupa apa yang dikatakan
mengenai salat Magrib. Beliau suka mengakhirkan
salat Isya yang kalian sebut al-'atamah, dan beliau
tidak suka tidur sebelum Isya dan bercakap-cakap
setelahnya. Beliau pulang dari salat Subuh saat
seseorang mengenali teman duduknya. Beliau
membaca enam puluh sampai seratus ayat".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Abu Barzah -raḍiyallāhu 'anhu- menyebutkan waktuwaktu salat wajib. Dia memulai bahwa Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- melaksanakan salat Zuhur saat
matahari condong, yaitu condong dari tengah langit ke
arah barat dan ini awal waktunya. Beliau
melaksanakan salat Asar lalu salah seorang yang salat
pulang ke rumahnya di ujung Madinah sementara
matahari masih terang-benderang, dan inilah awal
waktunya. Adapun Magrib, perawi lupa keterangannya.
Di muka sudah dijelaskan bahwa terbenamnya
matahari merupakan saat masuknya waktu Magrib.
Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- suka mengakhirkan
Isya karena waktunya yang utama adalah dilaksanakan
di akhir waktu pilihan. Beliau tidak suka tidur
sebelumnya karena khawatir mengakhirkannya dari
waktu pilihan atau luput dari jamaah Isya serta khawatir
terlelap tidur hingga luput dari salat malam. Beliau juga
tidak suka bercakap-cakap setelah salat Isya karena
khawatir terlambat salat fajar pada waktunya atau
terlambat melaksanakan salat fajar berjamaah. Beliau
pulang dari salat fajar saat seseorang mengenali teman
duduk di sampingnya padahal beliau membaca enam
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**

 أوقات الصالة-ريض اهلل عنه- ذكر أبو برزة
-صىل اهلل عليه وسلم-  فابتدأ بأنه َكن،املكتوبة

 حني تزول الشمس أي تميل عن،يصىل صالة الظهر
. وهذا أول وقتها،وسط السماء إىل جهة املغرب

 ثم يرجع أحد املصلني إىل مزنهل يف،ويصىل العرص

 وهذا أول،أبعد ماكن باملدينة والشمس ما تزال حية
 ودلت، أما املغرب فقد نيس الراوي ما ورد فيها.وقتها

انلصوص واإلمجاع ىلع أن دخول وقتها بغروب
 يستحب أن-صىل اهلل عليه وسلم-  واكن.الشمس
 ألن وقتها الفاضل هو أن تصىل يف آخر،يؤخر العشاء
 واكن يكره انلوم قبلها خشية أن،وقتها املختار

،يؤخرها عن وقتها املختار أو يفوت اجلماعة فيها
وخمافة االستغراق يف انلوم وترك صالة الليل واكن

يكره احلديث بعدها خشية اتلأخر عن صالة
 كما ينرصف. أو عن صالتها مجاعة،الفجر يف وقتها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
من صالة الفجر ،والرجل يعرف من جلس جبانبهpuluh sampai seratus ayat dalam salatnya. Ini ،
menunjukkan bahwa beliau melaksanakan salat Subuh
مع أنه يقرأ يف صالتها من ستني آية إىل املائة ،مما دل
saat masih gelap.

ىلع أنه َكن يصليها بغلس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو برزة األسليم نضلة بن عبيد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َ
المكتُ َ
وبة  :املفروضة ،.ويه الصلوات اخلمس.

• األوىل  :يه الظهر ،ألنها أول صالة أقامها جربيل للنيب -عليه الصالة والسالم-.
َّ
َْ ُ
الش ُ
مس  :تزول عن وسط السماء إىل جهة الغرب.
• تد َحض
• إىل َرح ِله  :إىل مزنهل.
• يف أقىص املدينة  :أبعدها.
َّ
• َ
اله ِجري  :صالة الظهر؛ ألن اهلجري :شدة احلر عند منتصف انلهار بعد الزوال.
ٌ
َّ
• والش ْم ُس َح َّية  :بيضاء ذات شعاع.
ِّ
• يَستَ ِحب  :يُ َرغب.
• َ
العتَ َمة  :حمركة ،ظلمة الليل حني يغيب الشفق ،ويمىض من الليل ثلثه ،ويراد هنا ،صالة العشاء.
ََْ ُ
َ
• ينف ِتل من َصال ِة الغ َداة  :ينرصف من صالة الصبح.
َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ
يسه  :يدري من جيالسه.
عرف الرجل ج ِل
• ِحني ي ِ

فوائد احلديث:
ُّ
 .1تأدب الصغري مع الكبري.
ا
 .2مسارعة املسؤول باجلواب إذا َكن ًعرفا به.
 .3حرص السلف ىلع معرفة السنة من أجل اتباعها.
 .4بيان أول أوقات الصلوات اخلمس ،ويبدأ وقت الصالة اليت بعدها خبروج ما قبلها ،فليس بني وقتيهما وقت فاصل.
 .5بيان أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -كن يصليها يف أول وقتها ،عدا العشاء.
 .6األفضل يف العشاء اتلأخري إىل آخر وقتها املختار ،وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخري العشاء بعدم املشقة ىلع املصلني كما تقدم.
 .7كراهة انلوم قبل صالة العشاء ،ئلال يضيع اجلماعة ،أو يوقعها بعد وقتها املختار.
 .8كراهة احلديث بعدها ئلال ينام عن صالة الليل ،أو عن صالة الفجر مجاعة ،لكن كراهة احلديث بعد العشاء ال تنسحب ىلع مذاكرة العلم

انلافع أو االشتغال بمصالح املسلمني.
ا
 .9قوهل( :اليت تدعونها َ
العتَ َمة) ديلل ىلع كراهة تسمية صالة العشاء بالعتمة ،وقد جاء يف صحيح مسلم مرفوًع "ال يغلبنكم األعراب ىلع اسم
صالتكم ،فإنها يف كتاب اهلل العشاء " وورد ما يدل ىلع اجلواز ،فيف الصحيحني عن أيب هريرة مرفوًع " لو تعلمون ما يف العتمة والفجر " ،فانليه
عن هجر االسم الرشيع.
 .10فضيلة تطويل القراءة يف صالة الصبح ،وأن يصليها بغلس.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات
 مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكمخري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة
العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)6365( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammendatangiku dan bersamaku ada seorang
laki-laki. Lantas beliau bertanya, "Wahai
Aisyah, siapa laki-laki ini?" Aku menjawab,
"Dia saudara sesusuanku." Rasul bersabda,
"Wahai Aisyah perhatikan siapa saja
saudara-saudaramu, karena sesungguhnya
susuan (yang menyebabkan hubungan
mahram) adalah susuan yang dapat
menghilangkan rasa lapar".

-صىل اهلل عليه وسلم- دخل يلع رسول اهلل

: من هذا؟ قلت، يا اعئشة: فقال،وعندي رجل
 انظرن من: يا اعئشة: فقال.أيخ من الرضاعة
إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من املجاعة

**

1964. Hadis:

: احلديث.1964

 قالت «دخل يلع رسول- ريض اهلل عنها-عن ًعئشة

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anha- berkata, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendatangiku dan
bersamaku ada seorang laki-laki. Lantas beliau
bertanya, "Wahai Aisyah, siapa ini?" Aku menjawab,
Dia saudara sesusuanku. Lalu Rasulullah bersabda,
"Wahai Aisyah, perhatikan siapa saja saudarasaudaramu, karena sesungguhnya susuan (yang
menyebabkan hubungan mahram) adalah susuan yang
dapat menghilangkan rasa lapar".

 يا: فقال، وعندي رجل-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
 يا: فقال. أيخ من الرضاعة: من هذا؟ قلت،ًعئشة

 انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من:ًعئشة

.»املجاعة

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendatangi Aisyah
dan
beliau
mendapati
bersamanya
saudara
sesusuannya -dan beliau tidak mengenalnya-, maka
wajah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berubah
karena tidak suka dengan keadaan tersebut dan
cemburu atas mahramnya. Aisyah pun mengetahui
sebab berubahnya wajah beliau maka Aisyah
memberitahukan bahwasanya dia adalah saudara
sesusuannya, maka Rasulullah berkata, wahai Aisyah
perhatikan dan telitilah dalam masalah persusuan,
karena ada juga persusuan yang tidak menyebabkan
hubungan mahram, karena persusuan yang
menyebabkan hubungan mahram adalah susuan yang
menumbuhkan daging dan menguatkan tulang, yaitu
ketika bayi masih membutuhkan air susu ibu dan
menjadikannya makanan pokoknya, maka ketika itu
bayi menjadi bagian dari ibu yang menyusuinya dan
menjadi salah satu anaknya dan anak tersebut sebagai
mahramnya.

**

 فوجد،دخل انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ًعئشة

 فتغري- وهو ال يعلم عنه-عندها أخاها من الرضاعة
ا
، كراهة تللك احلال،وجهه صىل اهلل عليه وسلم
ََْا
َّ السبب اذلي
َ
،غري وجهه
 فعلمت.رية ىلع حمارمه
وغ
 يا ًعئشة: فقال. أنه أخوها من الرضاعة:فأخربته
َ
ْ
 فإن منها ما ال يسبب،وتثبنت يف الرضاعة
انظرن
 فال بد من رضاعة ينبت عليها اللحم،املحرمية

، وذلك أن تكون من املجاعة،وتشتد بها العظام

 فال يتقوت،حني يكون الطفل حمتاجا إىل اللْب

 فيصري، فيكون حينئذ َكجلزء من املرضعة،بغريه
ّ
 واملحرمية أن، فتثبت املحرمية،كأحد أوالدها
ا
، فال حتتجب عنه،حمرما للمرضعة وًعئلتها
يكون
 وهذا يشمل، ويكون حمرمها يف السفر،وخيلو بها

 وأوالدهما وإخوانهما،املرضعة وزوجها صاحب اللْب

.وآباءهما وأمهاتهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
. ريض اهلل عنها- ًعئشة:اتلخريج
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• دخل يلع  :يف حجريت
• انظرن  :تأملن
• من إخوانكن  :من الرضاع ،وذلك بانلظر يف الرضاع هل هو رضاع صحيح برشطه أم ال ،ولكمة "من" استفهامية مفعول به.
• فإنما الرضاعة  :اليت تثبت بها احلرمة وحتل بها اخللوة.

• من املجاعة  :حبيث يكون الرضيع طفال يسد اللْب جوعته ،ألن معدته ضعيفة يكفيها اللْب وينبت بذلك حلمه.

فوائد احلديث:
 .1غرية الرجل ىلع أهله وحمارمه ،من خمالطة األجانب.
 .2إذا أحس الرجل من أهله ما يريبه ،فعليه اتلثبت قبل اإلنكار.
 .3اتلثبت من صحة الرضاع املحرم وضبطه.فهناك رضاع ال حيرم ،كأن ال يصادف وقت الرضاع املحرم.
 .4أنه البد أن يكون الرضاع يف وقت احلاجة إىل تغذيته ،فإن الرضاعة من املجاعة.
 .5احلكمة يف كون الرضاع املحرم هو ما َكن من املجاعة أنه حني يتغذى بلبنها حمتاجا إيله ،يشب عليه حلمه ،وتقوى عظامه ،فيكون َكجلزء
منها ،فيصري كودل هلا تغذى يف بطنها ،وصار بضعة منها.

 .6أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته واالحتياط يف ذلك وانلظر فيه.
ُ
 .7أن الرضعة الواحد ال حت ِّر ُم ألنها ال تغين من ٍ
جوع ،وأوىل ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الرشيعة وهو ِخس رضعات

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6027( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Aku masuk menemui Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau
berwudhu'. Sementara itu air mengalir dari
wajahnya dan janggutnya di dadanya lalu
aku melihat beliau memisahkan antara
kumur-kumur dan menghirup air ke
hidung".

 ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم-:دخلت –يعين
 واملاء يسيل من وجهه وحليته ىلع،وهو يتوضأ

 فرأيته يفصل بني املضمضة واالستنشاق،صدره
**

1965. Hadis:

Dari Amru bin Ka'ab atau Ka'ab bin Amru Al-Hamdani raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku masuk menemui
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat
beliau berwudhu'. Sementara itu air mengalir dari
wajahnya dan janggutnya di dadanya lalu aku melihat
beliau memisahkan antara kumur-kumur dan
menghirup air ke hidung".
**

Derajat hadis: Sanadnya lemah

: احلديث.1965

- عن عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين
ََ
َْ ُ ْ َ َ
َّ ىلع
صىل- انل ِيب
-:يع ِىن- ت
 دخل: قال-ريض اهلل عنه
ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ
 وهو يتوضأ والماء ي ِسيل ِمن وج ِه ِه-اهلل عليه وسلم
ْ ْ َ َْ ُ ْ َ َََُُْ ْ َ ََ
ني ال َمض َم َض ِة
َو ِحلْيَ ِت ِه ىلع صد ِرهِ فرأيته يف ِصل ب
َ ْ ْ َ
.اق
ِ وا
ِ الس ِتنش
 إسناده ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dari Thalhah bin Mushrif dari bapaknya dari kakeknya, : عن جده قال، عن أبيه،عن طلحة بن مرصف
ia berkata, "Aku masuk menemui Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau berwudhu'.  ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو-:دخلت –يعين
Sementara itu air menetes dari wajahnya dan  فرأيته يفصل، من وجهه وحليته، واملاء يقطر،يتوضأ
janggutnya lalu aku melihat beliau memisahkan antara
 يأخذ غرفة: أي،بني املضمضة واالستنشاق
kumur-kumur dan menghirup air ke hidung." Yakni, dia
mengambil satu gayung untuk berkumur-kumur dan  فإذا َكن ثالث، وغرفة لالستنشاق،للمضمضة
satu gayung untuk dihirup oleh hidung. Jika jumlahnya  فيكون ستا ا ثالث للمضمضة وثالث،غرفات
tiga gayung maka semuanya menjadi enam; tiga untuk
berkumur-kumur dan tiga untuk dihirup ke hidung.  واحلديث حجة ملن يرى الفصل بني،لالستنشاق
hadis ini menjadi hujjah bagi siapa saja yang املضمضة واالستنشاق؛ لكن احلديث ضعيف ال
berpendapat adanya pemisahan antara kumur-kumur
صىل اهلل عليه-  واثلابت عن انليب،تقوم به حجة
dan menghirup air ke hidung. Hanya saja hadis ini
lemah tidak bisa dijadikan hujjah. Keterangan yang  أنه لم يكن يفصل بني املضمضة-وسلم
kuat dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ، بل يتمضمض ويستنشق بماء واحد،واالستنشاق
bahwa beliau tidak memisahkan antara kumur-kumur
dan menghirup air dengan hidung, tetapi beliau أي غرفة نصفها للفم ونصفها لألنف؛ ألن الفم
berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung  فال دايع ألخذ،واألنف يف عضو واحد وهو الوجه
dengan satu air, yaitu satu gayung; separuh untuk
mulut dan separuh untuk hidung. Sebab, mulut dan صىل اهلل عليه-  فاثلابت عنه،ماء جديد لألنف
hidung ada dalam satu organ, yaitu wajah. Dengan
. اجلمع بني املضمضة واالستنشاق-وسلم
demikian tidak perlu mengambil air baru untuk hidung.
Keterangan yang kuat dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- adalah menggabungkan antara
kumur-kumur dan menghirup air dengan hidung.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين:اتلخريج
 سنن أيب داود:مصدر منت احلديث
**

223

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• يفصل  :الفصل :هو اتلفريق بني شيئني.
ُّ
• املضمضة  :إدارة املاء يف الفم ثم جمه.

• االستنشاق  :جذب املاء بنفس إىل داخل األنف.

فوائد احلديث:
 .1جواز الفصل بني املضمضة واالستنشاق؛ يلكون أبلغ يف اإلسباغ واإلنقاء.
املصادر واملراجع:
1-تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،إعتناء عبدالسالم السليمان ،الطبعة األوىل1427 ،ه-2 .توضيح

األحاكم من بلوغ املرام؛ تأيلف عبداهلل البسام ،مكتبة األسدي-مكة املكرمة ،الطبعة اخلامسة1423 ،ه-3 .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن
األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلًعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه-4 .ضعيف سنن أيب داود؛ تأيلف حممد نارص ادلين
األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه-5 .عون املعبود رشح سنن أيب داود؛ للعالمة حممد شمس احلق العظيم آبادي ،حتقيق عبدالرمحن
حممد عثمان ،املكتبة السلفية-املدينة املنورة ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-6 .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،حتقيق صبيح بن حممد رمضان وغريه ،املكتبة اإلسالمية-القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه-7 .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام؛ تأيلف
عبداهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي-ادلمام ،الطبعة األوىل1427 ،ه.

الرقم املوحد)8385( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Masalah Al'Azl (mencabut zakar dari
vagina sebelum ejakulasi) diungkapkan
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam. Beliau bertanya, "Kenapa di antara
kalian ada yang melakukannya?" Beliau
tidak bersabda, "Tidakkah di antara kalian
ada yang melakukannya?" Sesungguhnya
tidak ada satu pun jiwa yang diciptakan,
melainkan Allah Sang Penciptanya".

-صىل اهلل عليه وسلم- ذكر العزل لرسول اهلل
 ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست:فقال
نفس خملوقة إال اهلل خالقها

**

1966. Hadis:

: احلديث.1966

ُ
 «ذ ِك َر َالعزل:-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري

Dari Abu Said Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū', Masalah Al'Azl (mencabut zakar dari vagina
sebelum ejakulasi) diungkapkan kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bertanya, "Kenapa
di antara kalian ada yang melakukannya?" Beliau tidak
bersabda, "Tidakkah di antara kalian ada yang
melakukannya?" Sesungguhnya tidak ada satu pun
jiwa yang diciptakan, melainkan Allah Sang
Penciptanya".

 ولم يفعل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- لرسول اهلل

 فال يفعل ذلك:ولم يقل- ذلك أحدكم؟

؛ فإنه ليست نفس خملوقة إال اهلل-أحدكم؟

.»خالقها

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Masalah Al'Azl (mencabut zakar dari vagina agar mani ذكر العزل عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأنه
tumpah diluarnya) diungkapkan di hadapan Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, bahwa sebagian suami  فاستفهم.يفعله بعض الرجال يف نسائهم وإمائهم
melakukan tindakan tersebut kepada istri-istrinya dan منهم انليب صىل اهلل عليه وسلم عن السبب ابلاعث
budak-budak sahayanya. Nabi Muhammad -ṣallallāhu
 ثم أخربهم صىل اهلل عليه.ىلع ذلك بصيغة اإلنكار
'alaihi wa sallam- bertanya kepada mereka dalam
bentuk pengingkaran mengenai sebab yang وسلم عن قصدهم من هذا العمل باجلواب املقنع
mendorong mereka melakukan tindakan tersebut. ، وذلك بأن اهلل تعاىل قد قدر املقادير.املانع عن فعلهم
Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemberitahukan mereka mengenai tujuan tindakan فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتب اهلل خلقها
tersebut dengan jawaban memuaskan yang melarang  فإذا. ألنه مقدر األسباب واملسببات،وقدر وجودها
perbuatan mereka. Hal ini disebabkan karena Allah
 رسى من حيث ال،أراد خلق انلطفة من ماء الرجل
Ta'ala sudah menetapkan berbagai ukuran. Tindakan
. إىل قراره املكني،يشعر
yang kalian lakukan ini tidak akan bisa menolak
manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk
diciptakan dan ditetapkan keberadaannya, karena Dialah yang menetapkan sebab musabab. Apabila Allah
berkehendak untuk menciptakan sperma dari air mani
laki-laki, maka sperma itu mengalir tanpa terasa
sampai ke tempatnya yang kokoh.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
.-ريض اهلل عنه-  هو أبو سعيد اخلدري:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• العزل  :نزع اذلكر من الفرج إذا قارب اإلنزال ،يلزنل خارجه.
• ل ِ َم يفعل ذلك أحدكم؟  :استفهام بمعىن اإلنكار.

َ
• ولم يقل فال يفعل ذلك  :مراده أنه لم يرصح هلم بانليه وإنما أشار إىل أن األ ْوىل ترك ذلك.
• خملوقة  :مقدرة اخللق أو معلومة اخللق عند اهلل.
• خالقها  :مربزها إىل الوجود.

فوائد احلديث:
 .1إنكار العزل بقصد اتلحرز عن خلق الودل ،ألن فيه اعتمادا ىلع األسباب وحدها.
َ
 .2أنه ما من نفس خملوقة إال وقد قدر اهلل وجودها ،ففيه اإليمان بالق َدر ،وأن ما شاء اهلل َكن ،وما لم يشأ لم يكن .وليس فيه تعطيل لألسباب،

فإنه قدر األشياء وقدر هلا أسبابها ،فال بد من عمل األسباب ،واهلل يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد .فتعطيل األسباب ،وعدم اإليمان بتأثريها ،أو
االعتماد عليها وحدها ،الكهما مذهب مذموم .واملذهب احلق املختار الوسط ،هو اإليمان بقضاء اهلل وقدره ،وأن لألسباب تأثريا وهو مذهب أهل
السنة ،وبه جتتمع األدلة العقلية وانلقلية .وهلل احلمد.

- .3إحلاق الودل وإن وقع العزل.

 .4كراهة العزل إذا َكن خشية حصول الودل

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6041( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Saya melihat Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- ketika sujud, beliau
meletakkan kedua lututnya sebelum kedua
tangannya. Dan ketika bangkit, beliau
mengangkat kedua tangannya sebelum
kedua lututnya

رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سجد

وضع ركبتيه قبل يديه ،وإذا نهض رفع يديه قبل
ركبتيه

 .1967احلديث:

**

1967. Hadis:

ُ ْ
جر -ريض اهلل عنه -قال« :رأيت انليب Dari Wā`il bin Hujr -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Saya
عن وائل بن ح
َ
melihat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamَْ
صىل اهلل عليه وسلم -إذا َسجد وضع ُركبَتي ِه قبلketika sujud, beliau meletakkan kedua lututnya
َ
ْ َْ
َ
يَديه ،وإذا ن َهض رفع يَديْ ِه قبل ُركبَتي ِه».
sebelum kedua tangannya. Dan ketika bangkit, beliau
mengangkat kedua tangannya sebelum kedua
"lututnya.
درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ُ ْ
جر -ريض اهلل عنه -أنه رأى انليب Wā`il bin Hujr -raḍiyallāhu 'anhu- memberitahukan -
خيرب وائل بن ح
bahwa dia melihat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
َ
صىل اهلل عليه وسلمَ -كن إذا هوى للسجود ،فإنه wa sallam- ketika hendak sujud, beliau mendahulukan
يُقدم ركبتيه أوال ثم يَضع يَديه ىلع األرض ،وإذا قام kedua lututnya, kemudian baru meletakkan kedua
tangannya di tanah. Dan ketika bangkit untuk berdiri
إىل اثلانية أو إىل اثلاثلة أو إىل الرابعة رفع يَديه قبل
pada rakaat kedua, ketiga, atau keempat, beliau
ََ
ُ
ركبتيه من األرض ،وهو معىن رواية( :إذا نهض mengangkat kedua tangannya sebelum kedua
َ
ُ ََْ
ََ
خذه) ال يعتمد ىلع lututnya. Inilah makna riwayat "Jika beliau bangkit
نهض ىلع ركبتيه واعتمد ىلع ف ِ
berdiri, beliau bangkit atas kedua lututnya dan
األرض .وإىل هذا احلديث ذهب أكرث العلماءbertumpu pada pahanya." Beliau tidak bertumpu pada ،
ِّ
ِّ
املصيل ُركبتيه قبل َ
فقالواُّ :
يديه عند tanah saat bangkit. Hadis ini diamalkan oleh mayoritas
السنة أن يُقدم
ulama. Mereka menyatakan, "sunah hukumnya bagi
َ
الهوي إىل ُّ
السجود ،ورغم ضعف احلديث إال أنه
orang yang salat mendahulukan kedua lututnya
متأيد بفعل عمر -ريض اهلل عنه -وغريه من sebelum kedua tangannya saat hendak sujud.
Meskipun hadis ini berstatus daif tetapi dikuatkan
الصحابة.
dengan pengamalan Umar -raḍiyallāhu 'anhu- dan
"shahabat lainnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه.
ْ
اتلخريج :وائل بن ُحجر -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1أن َ
الهوي للسجود يكون ىلع ُّ
الركبتني.
 .2رفع ايلَدين قبل ُّ
الركبتني عند القيام.

املصادر واملراجع:

اإلرشاف ىلع مذاهب العلماء ،تأيلف :أبو بكر حممد بن إبراهيم انليسابوري ،حتقيق :صغري أمحد األنصاري أبو محاد ،انلارش :مكتبة مكة اثلقافية،
رأس اخليمة  -اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة :األوىل 1425 ،ـه 2004 -م .معالم السنن ،تأيلف :محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب ،انلارش :املطبعة
العلمية ،الطبعة :األوىل 1351ه .سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة
العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب،
الطبعة :اثلانية1395 ،ه .السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
1421ه .سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .مشاكة
املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم
رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م.
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)10939( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Aku melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- sedang mengimami manusia
sedangkan Umāmah binti Abil-‘Āṣ yang
 juga merupakan putri Zainab binti Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di atas pundak
beliau. Apabila beliau rukuk maka beliau
meletakkannya, dan apabila beliau hendak
berdiri dari sujud, maka beliau kembali
(menggendongnya).

رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يؤم انلاس

وأمامة بنت أيب العاص ويه ابنة زينب بنت

انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اعتقه ،فإذا ركع
وضعها ،وإذا رفع من السجود أاعدها

 .1968احلديث:

**

1968. Hadis:

عن أيب قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه ،-قالُ « :
رأيت
َُ َ ْ
َّ
امة بِنت
انليب صىل اهلل عليه وسلم يَ ُؤ ُّم انلاس و أم
َ
ُ
َ
بنت انليب صىل اهلل عليه
أ ِيب الع ِ
اص ويه ابنة زينب ِ
َ
َ
ركع َ
وضعها ،وإذا رفع ِمن
وسلم ىلع ًعتِ ِقه ،فإذا
َ َ
الس ُ
ُّ
أًعدها».
جود
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Qatādah al-Anṣārī -raḍiyallāhu 'anhu- ia
berkata, “Aku melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsedang mengimami manusia sedangkan Umāmah binti
 Abil-‘Āṣ yang juga merupakan putri Zainab binti Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di atas pundak beliau.
Apabila beliau rukuk maka beliau meletakkannya, dan
apabila beliau hendak berdiri dari sujud, maka beliau
kembali (menggendongnya)".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف أن انليب صىل اهلل عليه وسلم Hadis mulia ini menjelaskan bahwa Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- pernah salat mengimami manusia
َكن يصيل بانلاس وهو حامل أمامة بنت العاص بنت dalam keadaan beliau menggendong Umāmah binti
ابنته زينب ريض اهلل عنها حىت إنه حال ركوعه Abil-‘Āṣ yang juga merupakan anak putri beliau Zainab
-raḍiyallāhu 'anhā-. Pada saat rukuk dan sujud beliau
وسجوده يضعها فإذا قام محلها وهكذا ،ويدل ذلك
meletakkannya (di tanah), lalu apabila bangkit beliau
ىلع أنه ال حرج يف محل األطفال حال الصالة.
menggendongnya lagi dan demikian seterusnya. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak mengapa menggendong
anak-anak dalam keadaan salat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.
**

معاين املفردات:

ُ
• أمامة  :يه :بنت زينب بنت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ووادل أمامة هو أبو العاص بن الربيع ،وزينب توفيت سنة ( 8من اهلجرة)،
وابنتها أمامة تزوجت بعيل بن أيب طالب ،وقتل عنهاّ ،
ثم تزوجت بعده املغرية ابن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب.

فوائد احلديث:
 .1تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وحسن خلقه ،ورمحته بالكبري والصغري ،فصلوات اهلل وسالمه عليه ،فهو -صىل اهلل عليه وسلم -قدوة يف

َّ
حسن اخللق ،ويف الرأفة ،والرمحة ،واحلنان ،وال سيَّما ىلع الصغار والضعفاء ،كما أن يف احلديث بيان سماحة ويرس الرشيعة.
ا
ا
 .2جواز مثل هذه احلركة يف الصالة فرضا أو نفال ،من اإلمام واملأموم واملنفرد ،ولو بال َضورة إيلها.
ُ
 .3جواز مالمسة ومحل من ختىش جناسته ،تغليباا لألصل ،وهو الطهارة ىلع غلبة الظن ،فايلقني ال يزول بالشك ،فايلقني هو أصل طهارة األشياء،
والشك هو مظنة جناسة ثياب األطفال وأبدانهم ،وأمامة وقت محله هلا بنت ثالث سنني.
ُ
 .4جواز دخول األطفال املساجد إذا لم حيصل منهم أذية للمصلني ،وإشغال هلم عن صالتهم ،وح ِفظوا من توسيخ املسجد وتنجيسه.
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 .5ترك مستحبات الصالة عند احلاجة إىل تركها ،فاحلامل هلذه الطفلة لن يتمكن من وضع ايلدين مقبوضتني ىلع الصدر ،وال يتمكن من وضع
الراحتني ىلع الركبتني يف الركوع ،وغري ذلك من فضائل الصالة.
 .6يف احلديث ديلل ىلع يرس الرشيعة اإلسالمية وسماحتها ،حيث إن العمل القليل ال يبطل الصالة ،وكذا الكثري املتفرق.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم املحقق:
حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل
بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1
1427ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن
فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط 1427 ، 1ه2006/م.

الرقم املوحد)10656( :
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Aku melihat Bilal keluar ke sebuah tempat
lapang lalu ia mengumandangkan azan,
maka tatkala ia sampai pada “Ḥayya ‘alaṣṣalāh, ḥayya ‘alal-falāḥ” ia memutar
lehernya ke kanan dan kiri dan ia tidak
berbalik memutar.

رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ يح
 لوى عنقه يمينا، يح ىلع الفالح،ىلع الصالة
. ولم يستدر،وشماال

**

1969. Hadis:

: احلديث.1969

ا
Dari Abu Juḥaifah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Aku  رأيت بالال: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب جحيفة
ِّ
melihat Bilal mengumandangkan azan dengan
يف
وإصبعاه
،وهاهنا
،هاهنا
فاه
ويتبع
ويدور
ن
يؤذ
berputar mengikuti mulutnya ke sana dan ke sini,
ُ
َّ ُ
sedangkan dua jarinya ada di telinganya dan  ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف قب ٍة هل،أذنيه
َ
ُ
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- waktu itu  فخرج بالل بني يديه- ٍ من أ َدم:أراه قال- محراء
berada di dalam kemahnya yang berwarna merah َ َْ
َََ
seingatku ia mengatakan, yang terbuat dari kulit- lalu  «فصىل إيلها رسول اهلل، بِالعزن ِة فركزها ِبابلطحا ِء
Bilal keluar di hadapan beliau dengan membawa ، يمر بني يديه اللكب واحلمار،صىل اهلل عليه وسلم
tombak kecil kemudian ia menancapkannya di tanah
ٌ َّ
َ
وعليه ُحلة
ِ  كأين أنظر إىل ب ِر،»محراء
lapang, lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-  ويف..يق ساقيه
ا
َّ
salat menghadap ke arah tombak tersebut, maka  رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ:رواية
lewatlah seekor anjing dan keledai di hadapannya.
 لوى عنقه يمينا، يح ىلع الفالح،يح ىلع الصالة
Beliau waktu itu mengenakan pakaian merah, seolah.يستدر
 ولم،وشماال
ِ
olah aku dapat melihat kilatan kedua betisnya. Di
dalam sebuah riwayat disebutkan: Aku melihat Bilal
keluar ke sebuah tempat lapang lalu ia
mengumandangkan azan, maka tatkala ia sampai pada
“Ḥayya ‘alaṣ-ṣalāh, ḥayya ‘alal-falāḥ” ia memutar
lehernya ke kanan dan kiri dan ia tidak berbalik
memutar.
**

Derajat hadis:

) (ولم يستدر: صحيح دون قوهل:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- singgah di suatu
tanah lapang di dataran tinggi Kota Mekah. Lantas Bilal
keluar membawa sisa air wudu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- dan orang-orang pun mencari keberkahan
dengan air itu, lalu Bilal pun mengumandangkan azan.
Abu Juḥaifah berkata, "Selanjutnya aku mengikuti
(gerakan) mulut Bilal ketika dia menengok ke kanan
dan ke kiri saat mengucapkan, "Ḥayya ‘alaṣ-ṣalāh,
ḥayya
‘alal-falāḥ"
agar
orang-orang
bisa
mendengarnya, sebab kedua kalimat itu berisi motivasi
untuk datang melaksanakan salat. Setelah itu ada satu
tombak pendek ditancapkan untuk Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- supaya menjadi sutrah
(tabir) bagi beliau dalam salatnya, lalu beliau
melaksanakan salat zuhur dua rakaat. Setelah itu
beliau senantiasa melaksanakan salat yang berjumlah
empat rakaat menjadi dua rakaat saja hingga tiba
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**

ا
 نازال يف األبطح يف-صىل اهلل عليه وسلم- َكن انليب
صىل اهلل-  فخرج بالل بفضل َو ُضو ِء انليب،أىلع مكة
َّ
ََ
. َوأذن بالل،وجعل انلاس يتربكون به
،-عليه وسلم

 وهو يلتفت، فجعلت أتتبع فم بالل:قال أبو جحيفة
ا
يمينا وشماال عند قوهل "يح ىلع الفالح"؛ ليسمع
 حيث إن الصيغتني حث ىلع امليجء إىل،انلاس
-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم ُر ِكزت لرسول اهلل.الصالة
 فصىل الظهر،رمح قصرية؛ تلكون سرتة هل يف صالته

 ثم لم يزل يصىل الرباعية ركعتني حىت رجع.ركعتني
ا
. لكونه مسافرا،إىل املدينة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
kembali di Madinah karena saat itu beliau sedang
bepergian (musafir).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي أمحد.
اتلخريج :أبو ُجحيفة َو ْه ُ
ب بن عبد اهلل ُّ
السوايئ -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ا
ّ
ّ
• رأيت بالال يؤذن َ :كن ذلك يف حجة الوداع ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -نازل يف األبطح بمكة.
ا
ا
• ويتبع فاه هاهنا ،وهاهنا  :أي :أتابع ببرصي فمه يمينا وشماال؛ ألنه َكن يتتبع بفيه انلاحيتني.
َْ َُ
• وإصبعاه يف أذنيه  :مثىن إصبع ،واملراد هنا :األن ُملة.
ا
ا
• ولم يستدر  :يقال :دار اليشء يدور دورا ودورانا :حتول وًعد ىلع ما َكن عليه ،فاملراد بها :لم يدر جبملة بدنه ،فاالستدارة ختتلف عن االتلفات.
َ
ا
• هاهنا وهاهنا ( :ها هنا وههنا) أ ْي يَ ِميناا َو ِش َماال
• أراه  :أي أظنه.
ََ
• من أدم  :مجع أديم أي جدل.
• بالعزنة  :عصا أقرص من الرمح هلا سنان وقيل يه احلربة القصرية.
• فركزها  :أي غرزها.

• بابلطحاء  :يعين بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو اذلي يقال هل األبطح.
• حلة محراء  :إزار ورداء.

فوائد احلديث:

ا
ا
 .1مرشوعية االتلفات يف احليعلتني يمينا وشماال.

 .2ظاهر احلديث أنه يلتفت يف لك اجلملة (يح ىلع )..ال يف بعضها ،وأما ما يفعله بعض املؤذنني من أنه يقولَّ :
(يح ىلع) ثم يلتفت ،فهذا خالف
السنة.
ْ
ٌ
 .3لالتلفات فائدتان :األوىل :أنه أرفع للصوت وأبلغ يف اإلعالم ،ال سيما يف احليعلتني؛ ألنهما خطاب ونداء ،وغريهما من األلفاظ ِذكر .اثلانية:
ْ
أنه عالمة للمؤذن ،يلعرف من يراه ىلع ُبع ٍد أو من َكن به صمم أنه يؤذن.

 .4مرشوعية وضع اإلصبعني يف األذنني لقوهل( :وإصبعاه يف أذنيه) ألنه أمجع للصوت ،وألنه عالمة ىلع املؤذن.
 .5مرشوعية األذان ،وأنه من شعائر ادلين الظاهرة.

 .6استحباب استقبال القبلة يف األذان.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان ،ط 1427، 1ه2006/م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
اجلوزي ،الرياض .سنن الرتمذي أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت .مسند اإلمام أمحد
بن حنبل ,املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين ،املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ,إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
َ
السج ْستاين ،املحققَ :
الرتيك ,انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421،ـه 2001 -م .سنن أيب داود ,املؤلف :أبو داود سليمان ِّ
شعيب األرنؤوط  -حم َّمد
ِ
َك ِمل قره بليل ,انلارش :دار الرسالة العاملية ,الطبعة :األوىل  1430 ،ـه 2009 -م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين
األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية 1405-ه .صحيح أيب داود ,املؤلف :أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس
للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي  ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري ،دار
الكتب العلمية  -بريوت .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق،
(ط ،)10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه).

الرقم املوحد)10618( :
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رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمسح ىلع

Aku pernah melihat Rasulullah -șallallāhu
‘alaihi wa sallam- mengusap bagian atas
kedua sepatunya.

ظاهر خفيه

**

1970. Hadis:

: احلديث.1970

Dari ‘Abdu Khair dari Ali -raḍiyallāhu ‘anhu- ia berkata,  لو َكن: قال،-ريض اهلل عنه-  عن يلع،عن عبد خري
“Seandainya agama itu dengan logika, niscaya bagian
ِّ ُ
من
باملسح
أوىل
ف
ادلين بالرأي لاكن أسفل اخل
bawah (sepatu lebih pantas untuk diusap daripada
bagian atasnya dan sungguh aku pernah melihat  وقد «رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،أعاله
َ
َُْ
Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- mengusap
.»يمسح ىلع ظاهر خفي ِه
bagian atas kedua sepatunya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Ali
-raḍiyallāhu
‘anhumengabarkan bahwa  أنه لو َكن ادلين يؤخذ-ريض اهلل عنه- خيرب يلع
seandainya agama didasarkan dengan akal tanpa naql
(Alquran dan Sunah), niscaya bagian bawah sepatu  لاكن أسفل اخلف أوىل باملسح من،بالعقل دون انلقل
lebih pantas diusap daripada bagian atasnya karena أعاله؛ ألن أسفل اخلف يبارش األرض والقاذورات
bagian bawah sepatu langsung bersentuhan dengan
 فهو أوىل باملسح من ناحية العقل ولكن،واألوساخ
tanah dan kotoran, maka secara logika bagian
bawahnya lebih pantas diusap. Akan tetapi syariat  فلزم العمل به وترك الرأي،الرشع جاء خبالف ذلك
menyatakan sebaliknya, maka wajib beramal  وأنه قد رأى انليب صىل اهلل عليه،املخالف للنصوص
dengannya dan meninggalkan pendapat yang
ِّ
menyelisihi nas-nas (dalil-dalil). Dia juga mengabarkan صىل اهلل-  وما فعله انليب،وسلم يمسح أىلع اخلف
bahwa ia telah melihat Nabi -șallallāhu ‘alaihi wa  موافق للعقل من جهة أخرى؛ ألنه إذا-عليه وسلم
sallam- mengusap bagian atas sepatunya. Apa yang
ِّ مسح أسفل اخلف باملاء
،تسبب يف محله للنجاسة
dilakukan Nabi -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- ini sesuai
َّ
dengan akal dari sisi lainnya karena jika beliau فجعل املسح أعاله لزييل ما علق به من غبار؛ ألن
mengusap bagian bawah sepatu dengan air maka akan  ولك، فاكن مسحه أوىل،ظاهر اخلف هو اذلي يُ َرى
menyebabkan najis menempel pada sepatu, sehingga
diusaplah bagian atasnya untuk menghilangkan debu  لكنها،األحاكم الرشعية ال ختالف العقول السليمة
yang menempel padanya, karena bagian atas sendal يف بعض األحيان قد ختىف ىلع بعض أصحاب
adalah bagian yang terlihat, sehingga mengusapnya
.العقول
lebih utama. Jadi, setiap hukum-hukum syariat tidak
menyelisihi akal sehat, namun hal itu kadang-kadang
tidak diketahui oleh sebagian orang yang berakal.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  يلع:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ  املراد به: • الرأي
ِّ  ولكن،العقل وانلظر
. بل يثبت بديلل الرشع،ادلين ليس بالعقل

:فوائد احلديث
. بيان موضع املسح من اخلف وحنوه وأنه أىلع اخلف.1
ُ
. أما أسفله فال جيزئ مسحه،وجوب كون املسح ىلع أىلع اخلف
.2
ْ َّ
ِّ
 وليس الرأي هو،-صىل اهلل عليه وسلم-  أو عن رسوهل، ال يرشع مسح أسفل اخلف أو جوانبه؛ ألن ادلين مبناه ىلع انلق ِل عن اهلل تعاىل.3
ُ
َ ْ ُ
ُ
. ال االبتداع،فالواجب االتباع
،المحك َم فيه
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ِّ ْ
َّ
َّ
َّ
وربما أصابته انلجاسة ،فاكن أوىل
 .4اذلي يتبادر لذلهن هو أن األوىل باملسح هو أسفل اخلف ،ال أعاله؛ ألن األسفل هو اذلي يبارش األرض،
ُ
تقديم َّ
الصحيح ىلع الرأي.
انلقل
باإلزالة ،ولكن الواجب
ِ
ِّ
 .5أن ما فعله انليب -صىل اهلل عليه وسلم -موافق للعقل من جهة أخرى؛ ألنه إذا مسح أسفل اخلف باملاء تسبب يف محله للنجاسة ،فجعل املسح
َّ
أعاله لزييل ما علق به من غبار؛ ألن ظاهر اخلف هو اذلي يُ َرى ،فاكن مسحه أوىل ،ولك األحاكم الرشعية ال ختالف العقول السليمة ،لكنها يف
بعض األحيان قد ختىف ىلع بعض أصحاب العقول.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مرقاة املفاتيح رشح
مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي،
حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،
انلارش :مكتبة األسدي ،مكة امل ّ
كرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة
اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8390( :
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Semoga Allah merahmati seseorang yang
melaksanakan salat empat rakaat sebelum
Asar

رحم اهلل امرأ صىل قبل العرص أربعا.

 .1971احلديث:

**

1971. Hadis:

عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia
berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-رحم اهلل امرأ
bersabda, "Semoga Allah merahmati seseorang yang
صىل قبل العرص أربعا».
"melaksanakan salat empat rakaat sebelum Asar.

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف فضيلة من يصيل أربع ركعات Hadis mulia ini menjelaskan keutamaan orang yang
ا
melaksanakan salat sunah empat rakaat sebelum
قبل العرص؛ تنفال ،وذلك بأن دًع هل بالرمحة.
Asar. Demikian itu, karena Nabi mendoakan rahmat
untuk orang tersebut.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي أمحد.
**

اتلخريج :عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

َّ
ا
تطوًع قبل صالة العرص ،وأن هذه الصالة من أسباب حصول رمحة اهلل -تعاىل.-
 .1الرتغيب يف صالة أربع ركعات
 .2هذه الركعات األربع -قبل العرص -ليست من الرواتب ،وإنما يه من السنن انلوافل ،اليت ليس هلا مرتبة الرواتب يف الفضل واملحافظة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو
عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل1421ه2001 ،م .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)11252( :
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Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammembolehkan nikah mut'ah pada tahun
Auṭās (tahun 8 H) selama tiga hari,
kemudian beliau melarangnya.

رخص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اعم
أوطاس ،يف املتعة ثالثا ،ثم نىه عنها

 .1972احلديث:

**

1972. Hadis:

عن إياس بن سلمة ،عن أبيه ،قالَ « :ر َّخ َ
ص رسول اهلل Dari Iyās bin Salamah, dari bapaknya, ia berkata,
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membolehkan
المتْ َ
صىل اهلل عليه وسلم ًَع َم أَ ْو َطاس ،يف ُ
ثم
ثالثا،
ة
ع
ٍ
nikah mut'ah pada tahun Auṭās (tahun 8 H) selama tiga
َ َ
نىه عنها».
hari, kemudian beliau melarangnya".
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َسن الشارع انلاكح لقصد االجتماع وادلوام واأللفة Pembuat syariat (Allah) menganjurkan menikah untuk
tujuan persatuan, kerukunan, cinta dan kasih sayang,
وبناء األرسة ,وذلا َكن لك قصد أو رشط خيالف هذه serta membangun keluarga. Karena itu setiap tujuan
احلكمة من انلاكح باطال ,ومن هنا حرم نكاح atau syarat yang menyelisihi hikmah dari nikah ini
maka hukumnya batil. Dari sinilah diharamkannya
املتعة ،وهو أن يزتوج الرجل املرأة إىل أجل ،وقد وقع
nikah mut’ah, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang
الرتخيص فيه سنة غزوة أوطاس ,وذلك يف شوال من wanita sampai batas waktu tertentu. Pembolehan nikah
ًعم ثمانية من اهلجرة مدة ثالثة أيام فقط؛ دلايع mut’ah telah terjadi pada tahun perang Auṭās, yaitu
pada bulan Syawal tahun 8 Hijriyah selama tiga hari
َّ
الرضورة ,ثم حرمه انليب -صىل اهلل عليه وسلمsaja karena kebutuhan darurat. Kemudian Nabi - -
ا
ا
مؤبدا؛ ملا فيه من املفاسد ،من اختالط يف ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengharamkannya dengan
حتريما
pengharaman yang bersifat selamanya karena di
األنساب؛ واستئجار للفروج ،وجمافاة لذلوق السليم
)dalamnya terdapat mafsadat (keburukan-keburukan
والطبيعة املستقيمة.
seperti tercampurnya nasab, terjadinya sewamenyewa farji (kemaluan), dan keringnya hati dari
perasaan/naluri yang sehat, serta tabiat yang lurus.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :سلمة بن األكوع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• رخص  :أباح.
َ
• ًعم أ ْو َطاس  :أي سنة غزوة أوطاس ,وهو واد يف ديار هوازن من أودية الطائف ,قرب حنني ,وقد وقعت يف السنة اليت فتحت فيها مكة.
• املتعة  :انلاكح املؤقت بأمد معلوم ,ويرتفع انلاكح بانقضاء الزمن املؤقت.
ا
• ثالثا  :ثالثة أيام.

فوائد احلديث:
 .1حتريم املتعة ًعم أوطاس ،وذلك يف شوال من ًعم ثمانية من اهلجرة ,بعد إباحتها مدة يسرية.
َّ
ا
ا
 .2يفيد احلديث أنه قد حصل يف املتعة ترخيص مدة ثالثة أيام فقط ًعم أوطاس ،وأنها بعد هذا الرتخيص حرمت حتريما مؤبدا إىل يوم القيامة.
ا
ا
ا
ا
ا
الرخصة يف املتعة َكنت ألجل الرضورة ،ثم ِّ
 .3أن هذه ُ
مؤبدا مطلقا ,وال عربة
حتريما
مؤبدا ،وانعقد إمجاع املسلمني ىلع حتريمها
حتريما
حرمت

بمخالفة الروافض ذللك.
َّ .4
حرم الشارع احلكيم هذا انلاكح ،ملا فيه من املفاسد الكثرية ،منها :اختالط األنساب ،واستجارة الفروج بغري نكاح صحيح ,وجمافاته لذلوق
السليم والطبيعة املستقيمة ,وألنه وسيلة وذريعة إىل الزنا.
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املصادر واملراجع:
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن
إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ُ الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن
حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه
وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)58075( :
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Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenolak permintaan Uṡman bin Maẓ'ūn
untuk hidup membujang. Seandainya
beliau mengizinkannya maka sungguh
kami akan mengebiri diri kami.

رد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع

عثمان بن مظعون اتلبتل ،ولو أذن َل الختصينا

 .1973احلديث:

**

1973. Hadis:

عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -قال :رد Dari Sa'ad bin Abi Waqqāṣ secara marfū', Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menolak permintaan
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع عثمان بن
Uṡman bin Maẓ'ūn untuk hidup membujang,
َّ ُّ َ
َ َْ
الخت َصينا.
اتلبَتل ،ولو أذن هل
مظعون
seandainya beliau mengizinkannya maka sungguh
kami akan mengebiri diri kami.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

روى سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه  :أن عثمان Sa'ad bin Abi Waqqāṣ -raḍiyallāhu 'anhu-
meriwayatkan bahwasanya Uṡman bin Maẓ'ūn sangat
بن مظعون من شدة رغبته يف اإلقبال ىلع العبادة ،أراد bersemangat beribadah maka dia ingin konsentrasi
َ
أن يتفرغ هلا ويهجر مالذ احلياة .فاستأذن انليب صىل penuh untuk itu dan meninggalkan kenikmatan dunia.
 Lantas beliau meminta izin kepada Rasulullahاهلل عليه وسلم يف أن ينقطع عن النساء ويقبل ىلع
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk memutus
ّ
طاعة اهلل تعاىل فلم يأذن هل ،ألن ترك مالذ احلياة berhubungan dengan wanita dan fokus beribadah
ُ
الغلو يف ادلين والرهبانية kepada Allah saja. Akan tetapi Rasulullah tidak
واالنقطاع للعبادة ،من
mengizinkannya, karena meninggalkan kenikmatan
املذمومة .وإنما ادلين الصحيح هو القيام بما هلل من dunia dan fokus beribadah saja termasuk sikap
العبادة مع إعطاء انلفس حظها من الطيبات .وذلا berlebihan dalam beragama dan rahbāniyyah yang
dibenci. Cara beragama yang benar adalah beribadah
فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم لو أذن لعثمان ،التبعه
kepada Allah dengan tetap memberikan hak dirinya
ُ ّ
المجدين يف العبادة.
كثري من
mencicipi kenikmatan dunia. Oleh karena itu,
seandainya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengizinkan itu untuk Uṡman, maka sungguh dia akan
diikuti oleh banyak orang yang semangat dalam
beribadah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم
**

معاين املفردات:

• اتلبتل  :أصل اتلبتل القطع واإلبانة ،واملراد هنا االنقطاع عن النساء للعبادة.

• ولو أذن هل  :يف ترك انلاكح واتلخيل للعبادة
• الختصينا  :االختصاء قطع اخلصيتني ،وهما األنثيان ،واملراد بلالغنا يف اتلبتل حىت يفيض بنا األمر إىل االختصاء وليس املراد حقيقة االختصاء
ألنه حرام ،وقيل :بل هو ىلع ظاهره واكن ذلك قبل انلىه عن االختصاء ويؤيده استئذان مجاعة من الصحابة انليب صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن االختصاء ،واحلكمة يف املنع إرادة تكثري النسل ليستمر جهاد الكفار ،وإال لو أذن يف ذلك ألوشك تواردهم عليه فينقطع النسل
فيقل املسلمون بانقطاعه ويكرث الكفار ،وذلك خالف املقصود من ابلعثة املحمدية.

 .2انليه عن اخلصاء نيه حتريم يف بين آدم بال خالف.
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 .3انليه عن اتلبتل اذلي هو التشديد ىلع انلفس بتجنب انلاكح.

اإلقدام ىلع ما حتدثه انلفوس من غري سؤال العلماء عنه ،وترك اتلنطع ،وتعايط األمور الشاقة ىلع انلفس ،والتسهيل يف األمر ،وترك
 .4عدم ِ
ا
املشقة وعدم املنع من املالذ خصوصا إذا قصد بها تذكر نعم اهلل -تعاىل -ىلع عبده

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن املحقق:
عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Seseorang pernah bertanya kepada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsaat beliau berkhutbah di atas mimbar,
 وهو ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- سأل رجل انليب
"Bagaimanakan tata cara salat malam?"
ََْ ََْ
َْ ْ
Beliau menjawab, "Dua rakaat (salam), dua ، مثىن مثىن: ما ترى يف صالة الليل؟ قال:ِال ِمنرب
َّ
rakaat (salam). Jika salah seorang dari
َ ِ فإذا َخ
 فأوترت،ِش أحدكم الصبح صىل واحدة
kalian khawatir (masuk waktu) Subuh,
َّ
َل ما صىل
maka hendaklah ia salat satu rakaat.
Dengan begitu ia telah mengakhiri salat
malamnya dengan witir.
**

1974. Hadis:

: احلديث.1974

 «سأل: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن ُعمر
َْ
 ما:رب
ِ  وهو ىلع ال ِمن-صىل اهلل عليه وسلم- رجل انليب
َ ِ  فإذا َخ، َمثْ َىن َمثْ َىن:تَ َرى يف صالة الليل؟ قال
يش
َّ
َّ َ
َ َ
ُ
 وأنه،الصبح صىل واحدة فأ ْوت َرت هل ما صىل
أحدكم
ْ ا
َّ
.»آخ َر صالتِكم بالليل ِوترا
ِ  اجعلوا:َكن يقول

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- ia
berkata, "Seseorang pernah bertanya kepada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau
berkhutbah di atas mimbar, "Bagaimanakah tata cara
salat malam?" Beliau menjawab, "Dua rakaat (salam),
dua rakaat (salam). Jika salah seorang dari kalian
khawatir (masuk waktu) subuh, maka hendaklah ia
salat satu rakaat. Dengan begitu ia telah mengakhiri
salat malamnya dengan witir." Beliau juga pernah
bersabda, "Jadikanlah akhir salat malam kalian itu
witir"!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah -  وهو خيطب-صىل اهلل عليه وسلم- سأل رجل انليب
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau berkhutbah di
َْ ْ
ِ ىلع ال ِمن
atas mimbar, mengenai jumlah rakaat salat malam dan , وكيفيتها، عن عدد ركعات صالة الليل،رب
tata cara pelaksanaannya. Begitu inginnya beliau ، ىلع نفع انلاس-صىل اهلل عليه وسلم- فمن حرصه
memberikan manfaat dan ilmu kepada sahabatnya,
: فقال، أجابه وهو يف ذاك املاكن،ونرش العلم فيهم
beliau menjawab pertanyaan laki-laki itu meskipun
ََْ ََْ
beliau berada di atas mimbar seraya bersabda, "salat  أي يسلم فيها املصيل من لك،صالة الليل مثىن مثىن
malam itu dua rakaat-dua rakaat." Yaitu, dia salam  صىل ركعة واحدة، فإذا خيش طلوع الصبح،ركعتني
setiap selesai melakukan dua rakaat. Dan jika ia
khawatir waktu Subuh tiba, hendaklah ia salat satu صىل-  ثم أمر انليب.فأوترت هل ما صىل قبلها من الليل
ْ
rakaat. Dengan begitu, ia telah mengakhiri salat  بأن خيتم العبد صالة الليل بالوتر؛-اهلل عليه وسلم
ِ
َّ
malamnya dengan witir. Kemudian Rasulullah
 بأن خيتم املوفق-عليه الصالة والسالم- إشارة منه
memerintahkan untuk menutup salat malamnya
dengan witir sebagai simbol mengakhiri kehidupan  وهناك صيغ أخرى لكيفية قيام.حياته باتلوحيد
dengan tauhid. Ada banyak tata cara dalam
.الليل والوتر
pelaksanaan salat malam dan witirnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن ُعمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ْ
ْ
. اثنتني اثنتني بأن يسلم من لك ركعتني: • َمث َىن َمث َىن
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ْ
ْ
• وهو ىلع ِمن َرب ِ :من َرب مسجده -صىل اهلل عليه وسلم-.
ْ
• ال ِمن َرب  :ماكن مرتفع يف املسجد يصعد إيله اخلطيب أو الواعظ يلخاطب اجلمع
• ما ترى  :ما تقول.
• يف صالة الليل  :يف كيفيتها أو عددها.
• فإذا َخ ِ َ
يش أحدكم الصبح  :أي خاف أن يدركه الفجر قبل أن يوتر.
ْ ا
• توتر هل ما صىل  :جتعله ِوترا.
ْ
الوتر خاتمة هلا.
• اجعلوا آخر صالتكم بالليل  :أي اجعلوا ِ
• الوتر  :الفرد.

فوائد احلديث:
 .1السنة اليت دل عليها احلديث أن تكون صالة الليل ،ركعتني ركعتني.
 .2أن الوتر يكون آخر صالة الليل ملن وثق من نفسه بالقيام.
 .3أن وقت الوتر ينتيه بطلوع الفجر.
 .4األفضل أن يكون الوتر بعد صالة شفع ,وجيوز االقتصار يف الوتر ىلع ركعة واحدة.
 .5استحباب الوتر ،وأنه من أفضل اتلطوًعت ،لكرثة انلصوص يف األمر به وفضله ،وكون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يرتكه يف حرض وال
سفر.

 .6أن السنة أن ال تنقص صالة انلافلة عن ركعتني ,ويستثىن من ذلك الوتر.
ْ
 .7جواز سؤال اخلطيب ىلع ال ِمنرب وإجابته.
 .8إجابة السائل ىلع مشهد من انلاس تلعميم الفائدة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،األوىل  .1381صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي
انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة من - 1404
1427ه.

الرقم املوحد)7186( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب

Aku pernah bertanya kepada Rafi' bin
Khadij mengenai sewa tanah dengan emas
dan perak? Ia berkata, "Tidak ada masalah.

 ال بأس به:والورق؟ فقال

**

1975. Hadis:

: احلديث.1975

 سألت رافع بن خديج عن:عن حنظلة بن قيس قال

Aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai
sewa tanah dengan emas dan perak? Ia berkata,
"Tidak ada masalah. Sesungguhnya orang-orang pada
masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenyewa (tanah di dekat) sungai-sungai besar,
sungai-sungai kecil (parit), dan beberapa macam
tanaman. Hanya saja ini binasa dan itu selamat.
Manusia hanya mengenal sewaan seperti itu. Untuk
itulah beliau melarangnya. Adapun menyewa sesuatu
yang sudah diketahui dan terjamin, maka tidak ada
masalah.

 إنما. ال بأس به:كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال

صىل اهلل- َكن انلاس يؤاجرون ىلع عهد رسول اهلل
َ َ
ََ
َ وأَ ْقب،اذيَانات
،او ِل
د
اجل
ال
 بما ىلع الم-عليه وسلم
ِ
ِ
ِ
 ولم، ويسلم هذا،وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا
 فأما،يكن للناس كراء إال هذا؛ وذللك زجر عنه

.َشء معلوم مضمون؛ فال بأس

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Rafi' bin Khadij menuturkan bahwa keluarganya adalah ذكر رافع بن خديج أن أهله َكنوا أكرث أهل املدينة
penduduk Madinah yang paling banyak memiliki
 فاكنوا يؤاجرون األرض.مزارع وبساتني
sawah-sawah dan kebun-kebun. Mereka menyewa بطريقة
ا
tanah dengan cara jahiliyah yaitu mereka menyerahkan  ىلع أن هلم جانبا من، فيعطون األرض لزترع،جاهلية
tanah untuk ditanami, dengan syarat mereka memiliki
، فربما أثمر هذا، اجلانب اآلخر، وللمزارع،الزرع
satu bagian dari tanah itu dan petani mendapatkan
bagian lainnya. Mungkin saja bagian yang satu  أطايب، وقد جيعلون لصاحب األرض.وتلف ذاك
menghasilkan buah dan bagian yang lain rusak.  فيهلك، َكذلي ينبت ىلع األنهار واجلداول،الزرع
Mereka menetapkan tanaman-tanaman yang bagus
bagi pemilik tanah seperti yang tumbuh di (dekat)  فنهاهم انليب صىل اهلل. أو بالعكس، ويسلم ذاك،هذا
sungai-sungai dan parit-parit, sehingga satu bagian  ملا فيها من الغرر،عليه وسلم عن هذه املعاملة
rusak dan bagian lain selamat, atau sebaliknya. Lantas
 كما البد، فالبد من العلم بالعوض،واجلهالة والظلم
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang transaksi seperti ini karena mengandung ، فإن َكنت جزء منها.من التساوي يف املغنم واملغرم
tipuan, ketidakpastian dan pertaruhan bahaya. فيه رشكة مبناها العدل والتساوي يف غنْم َها
ِ
Sesungguhnya itu adalah salah satu pintu judi yang
َ ُْ
haram dan tidak boleh. Hendaknya (dalam menyewa)  وإن. وبالنسبة املعلومة َكلربع وانلصف،وغر ِمها
dipastikan imbalannya sebagaimana harus ada  فيه إجارة البد فيها من العلم،َكنت بعوض
kesamaan dalam keuntungan dan kerugian. Jika hanya
sebagiannya saja, maka itu termasuk kongsi yang ، ويه جائزة سواء أكانت باذلهب والفضة،بالعوض
dasarnya adalah keadilan dan persamaan dalam أم بالطعام مما خيرج من األرض أو من جنسه أو من
keuntungan dan kerugian. Jika berdasarkan imbalan,
، ألنها إجارة لألرض أو مساقاة أو مزارعة،جنس آخر
maka ini termasuk penyewaan yang harus dipastikan
imbalannya. Penyewaan seperti ini boleh, baik dengan  فال،ولعموم احلديث [ فأما َشء معلوم مضمون
emas dan perak atau makanan yang dihasilkan dari
.]بأس به
bumi atau dari yang sejenisnya atau dari jenis lain
karena merupakan penyewaan tanah dan berdasarkan
keumuman hadis. (Adapun sesuatu yang sudah
diketahui dan dijamin, maka tidak ada masalah)."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :رافع بن خديج-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• الورق  :الفضة
• يؤاجرون  :يكرون
• املاذيانات  :األنهار الكبار .قال اخلطايب :يه من الكم العجم فصارت دخيال يف الكم العرب.
ْ
• أقبال  :بفتح اهلمزة ،فقاف فباء .ومعناها أوائل
• "اجلداول  :مجع جدول وهو انلهر الصغري
• كراء  :إجيار األرض ملن يصلحها بيشء من غلتها.

فوائد احلديث:
 .1جواز إجارة األرض للزراعة.
 .2أنه البد أن تكون األجرة معلومة ،فال تصح باملجهول.
 .3عموم احلديث يفيد أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهباا أو فضة.
 .4انليه عن إدخال رشوط فاسدة فيها َكشرتاط جانب معني من الزرع وختصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع  ،فيه مزارعة
أو إجارة فاسدة ،ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم ألحد اجلانبني،
 .5بهذا يعلم أن مجيع أنواع الغرر واجلهاالت ،لكها حمرمة باطلة ،وفيها ظلم ألحد الطرفني ،والرشع إنما جاء بالعدل والقسط واملساواة بني
انلاس ،إلبعاد العداوة وابلغضاء ،وجلب املحبة واملودة.

 .6جواز املزارعة جبزء مشاع معلوم َكلشطر والربع والسدس مما خيرج من الزرع ،وحتريمه إذا َكن مقابل زرع شجر معني أو أرض معينة.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح

عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد
صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6039( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Akan ditaklukkan untuk kalian banyak
(belahan) bumi dan Allah akan
mencukupkan kalian. Karena itu,
janganlah seseorang dari kalian merasa
lemah untuk memainkan anak-anak
!panahnya

ستفتح عليكم أرضون ،ويكفيكم اهلل ،فال
يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه

 .1976احلديث:

**

1976. Hadis:

عن عقبة بن ًعمر -ريض اهلل عنه -سمعت رسول Dari 'Uqbah bin 'Āmir -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Akan ditaklukkan untuk kalian banyak (belahan) bumi
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :ستُ ْفتَ ُ
عليكم
ح
dan Allah akan mencukupkan kalian. Karena itu,
ََ ُ َ
أرضون ،ويكفيكم اهلل ،فال يعجز أحدكم أن janganlah seseorang dari kalian merasa lemah untuk
َْ َْ
memainkan anak-anak panahnya".
يله ُو َبأس ُهمه».

ِ ِ

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث حث املسلم ىلع تعلم الريم ،واتلمرن Dalam hadis ini terdapat perintah kepada seorang
Muslim untuk belajar dan berlatih memanah meskipun
عليه ولو يف غري وقت احلاجة إيله؛ ألن ذلك من bukan pada waktu yang dibutuhkan. Sebab, hal itu
أسباب حتقيق انلرص من اهلل ،وحصول الكفاية termasuk sebab terwujudnya pertolongan dari Allah,
tercapainya kecukupan dan rezeki bagi kaum Muslimin.
**

والرزق للمسلمني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عقبة بن ًعمر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يكفيكم اهلل  :أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم األعداء.
• فال يعجز  :فال يقعد وال يضعف.
ا
• أن يلهو بأسهمه  :أن يُشغل وقت فراغه بالريم بها تمرنا.

أرض ،وهذا من البشائر انلبوية اليت حتققت.
• أرضون  :مجع ٍ

فوائد احلديث:
 .1بشارة انليب – صىل اهلل عليه وسلم – بالفتوحات اإلسالمية.
 .2انلدب إىل الريم واتلدرب عليه.
 .3اإلسالم حيث أتباعه ودًعته ىلع اإلعداد واالستعداد يف لك األحوال.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد
العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار
العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهرشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6385( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aku pernah mendengar Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca
surah Aṭ-Ṭūr ketika salat Magrib. Ketika
sampai pada ayat, "Apakah mereka
diciptakan tanpa sesuatupun ataukah
mereka yang menciptakan (diri mereka
sendiri)? Ataukah mereka telah
menciptakan langit dan bumi itu?
Sebenarnya mereka tidak meyakini (apa
yang mereka katakan). Ataukah di sisi
mereka ada perbendaharaan Rabbmu atau
merekakah yang berkuasa?" (Aṭ-Ṭūr: 3538) Ia berkata, "Maka jantungku hampirhampir copot".

 يقرأ يف-صىل اهلل عليه وسلم- سمعت انليب

 أم خلقوا: فلما بلغ هذه اآلية،املغرب بالطور
 أم خلقوا،من غري َشء أم هم اخلالقون

 أم عندهم،السموات واألرض بل ال يوقنون

 اكد قليب أن: قال،خزائن ربك أم هم املسيطرون
يطري

**

1977. Hadis:

: احلديث.1977

 سمعت: قال-ريض اهلل عنه- عن جبري بن مطعم
ُّ  يقرأ يف املغرب-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
،بالطور
ُ ُ
 ﴿أم خ ِلقوا من غري َشء أم هم:فلما بلغ هذه اآلية
َُ َ
، أم خلقوا السموات واألرض بل ال يوقنون،اخلالقون

Dari Jubair bin Muṭ'im -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
"Aku pernah mendengar Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- membaca surah Aṭ-Ṭūr ketika salat
Magrib. Ketika sampai pada ayat, "Apakah mereka
diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang
menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka
telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya
mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).
Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabbmu
atau merekakah yang berkuasa?" (Aṭ-Ṭūr: 35-38) Ia
berkata, "Maka jantungku hampir-hampir copot".

 َكد: قال.﴾أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون

.قليب أن يطري

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

يف هذا احلديث أن ج ا
Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Jubair bin Muṭ'im -  سمع انليب-ريض اهلل عنه- بريا
raḍiyallāhu 'anhu- pernah mendengar Nabi Muhammad
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca surah Aṭ-Ṭūr  يقرأ يف صالة املغرب يف-صىل اهلل عليه وسلمpada dua rakaat salat Magrib. Ini terjadi saat Jubair  وذلك عندما جاء،الركعتني األويلني بسورة الطور
datang untuk menegosiasikan pembebasan tawanan
. ثم أسلم بعد ذلك،لفاكك األرسى بعد بدر
setelah perang Badar. Kemudian tak lama setelah itu
ia pun masuk Islam.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  جبري بن مطعم:اتلخريج
. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َّ
-.عليه السالم-  اذلي لكم اهلل عليه موىس، جبل سيناء: واملراد هنا، هو لك جبل ممتد:-بضم الطاء- : • الطور

:فوائد احلديث

َّ
ُ
صىل اهلل-  فقد قرأ انليب، فال ختتص بالقصار، ولكن قد تصىل بطواهل، لضيق وقتها، الغالب يف القراءة يف صالة املغرب أنها من قصار املفصل.1
. ويه من طوال املفصل،} بسورة {الطور-عليه وسلم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2ورد أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قرأ يف املغرب بسورة {األعراف} ،وقرأ بسورة {الصافات} ،وقرأ بسورة {ادلخان ،وقرأ بسورة {املرسالت} ،وقرأ
بسورة {اتلني} ،وقرأ بسوريت {املعوذتني}؛ ولك هذه أحاديث صحيحة.
َّ
 .3جبري بن مطعم حينما سمع قراءة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سورة {الطور} َكن ا
َكفرا ،وبلغها وهو مسلم ،وقد قال العلماء :العربة بأداء
ا
عدال -قُبلَ ْ
الشهادة ال بتحملها ،فمن َّ
ا
ت شهادته ،والرواية مثل الشهادة.
مسلما أو
حتملها وهو َكفر أو فاسق ،ثم أداها
ِ
 .4أنه َكن -عليه الصالة والسالم -يف بعض األحيان يطيل صالة املغرب ،إال أن الغالب ختفيفها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
َ
لوغ َ
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض،
مكتَبة األسدي ،مكة
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد
السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)10919( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallamditanya tentang khamar yang dijadikan
cuka. Maka beliau menjawab, “Tidak
boleh”.

سئل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
اخلمر تتخذ خال? قال« :ال»

 .1978احلديث:

**

1978. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قالُ :سئل رسول Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- berkata,
ُ َّ َ ُ َ ًّ
“Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- ditanya tentang
?
ال
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اخلمر تتخذ خ
khamar yang dijadikan cuka. Maka beliau menjawab,
قال« :ال».
“Tidak boleh”.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

خيرب أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- memberitahukan -
bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- ditanya
صىل اهلل عليه وسلمًّ -سئل عن حكم اخلمر إذا tentang hukum khamar yang diproses sehingga
عوجلت حىت صارت خال ,وذلك بعد نزول حتريم menjadi cuka, hal ini terjadi setelah turun ayat
pengharaman khamar, maka Rasulullah -ṣallallāhu
اخلمر ,فنىه عن ذلك .وعليه فاخلمرة إذا ُح ّولت إىل
'alahi wa sallam- melarangnya. Oleh itu, bila khamar
خل بأي طريقة َكنت ,سواء بوضع َشء فيها كخزب dirubah menjadi cuka dengan cara apapun, baik
أو بصل أو ِخرية أو حجر وحنو ذلك ,أو بنقلها من dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya, seperti
;memasukkan roti, bawang, ragi, batu dan lainnya
الظل إىل الشمس أو العكس ,أو خبلطها بمادة أخرى dengan cara dipindah dari tempat teduh ke sinar
فيه ىلع حتريمها ،وال ينقلها هذا اتلحويل عن matahari, dan sebaliknya, atau mencampurnya dengan
zat lain; maka khamar yang jadi cuka itu tetap haram,
حكمها ،أما إذا ختللت بنفسها من دون عمل أحد
dan perubahan tersebut tidak membuatnya keluar dari
فإنها تطهر بذلك وتباح.
hukum keharaman. Adapun jika khamar itu menjadi
cuka secara alami dan tanpa adanya campur tangan
seseorang maka ia berubah suci dan boleh
dikonsumsi.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

َّ
• اخلمر  :ما أسكر سواء َكن من عصري العنب أو من غريهُ ،
وس ِّميت ا
ِخرا؛ ألنها ختامر العقل فتغطيه ,من اتلخمري ,وهو اتلغطية.
ًّ
• تتخذ  :تعالج حىت تصري خال بوضع َشء فيها أو خلطها بغريها.
ًّ
َُ َ
محض من عصري العنب وغريه ولم يُسكر.
• خال  :ما
• ال  :ال :حرف نيف ,أي ال جيوز إمساكها من أجل أن َّ
حتول إىل خل.

فوائد احلديث:

 .1حتريم ختليل اخلمر ,وأنها إذا َّ
حتولت إىل خل بفعل فاعل بقيت ىلع حتريمها ،وال تنقلها اإلزالة عن حكمها.
ْ
ًّ َّ
 .2أن اخلمرإذا ختللت بنفسها بدون ختليل ،بأن انقلبت من كونها ِخ ارا إىل أن صارت خال ،فإنها تباح؛ وتصري طاهرة.
 .3حتريم رشب اخلمر وجناستها.
ًّ
 .4وجوب إتالف اخلمر ,وعدم جواز إمساكها تلتخذ خال وحنو ذلك.

 .5أن جناسة اخلمر جناسة عينية فال يمكن تطهريها باتلخليل وال بغريه ,إال إذا ختللت من نفسها.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ًّ
 .6أن الرشيعة إذا حرمت شيئا َّ
حرمت الوسائل املوصلة إيله ,ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -منع من اختاذ اخلمر خال؛ ئلال يستبقيها من أراد
ِّ
فتسول هل نفسه رشبها.
ختليلها,

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت- .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد

بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ,بدون طبعة وبدون تاريخ- .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -نيل األوطار ,حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل
بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الشواكين ايلمين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرص ,الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :
عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه-فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ,اللجنة ادلائمة
للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع –
الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م -فتح ذي
الرياض- .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه)- ..بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م".

الرقم املوحد)8369( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamditanya mengenai barang temuan berupa
emas atau perak. Beliau bersabda, "Kenali
talinya dan wadahnya, lalu umumkan
selama satu tahun. Jika tidak diumumkan
maka belanjakanlah dan barang itu
menjadi harta titipan padamu. Jika suatu
masa orang yang mencarinya datang,
serahkanlah titipan itu padanya"!

 عن-صىل اهلل عليه وسلم- سئل رسول اهلل
 اعرف واكءها: أو الورق؟ فقال،لقطة اذلهب
َ ُ فإن لم ت، ثم عرفها سنة،وعفاصها
عرف
 وتلكن وديعة عندك فإن جاء،فاستنفقها
طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله

**

1979. Hadis:

: احلديث.1979

 «سئل:-ريض اهلل عنه- عن زيد بن خادل اجلهين
َُ
، عن لق َطة اذلهب-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ
َ  اعرف واك َ َء َها وع َف:الورق؟ فقال
َ
 ثم َع ِّرف َها،اص َها
ِ
ِ
ِ أو
َ ُ فإن لم ت،َسنَ اة
 وتلكن وديعة عندك،عرف فاستنفقها

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani -raḍiyallāhu 'anhusecara marfū', "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamditanya mengenai barang temuan berupa emas atau
perak. Beliau bersabda, "Kenali talinya dan wadahnya,
lalu umumkan selama satu tahun. Jika tidak
diumumkan maka belanjakanlah dan barang itu
menjadi harta titipan padamu. Bila suatu masa orang
yang mencarinya datang, serahkanlah titipan itu
padanya!" Beliau juga ditanya tentang unta yang
tersesat. Beliau bersabda, "Apa urusannya engkau
dengannya? Biarkanlah ia, karena ia mempunyai
sepatu (alas) dan minumnya. Ia mendatangi tempat air,
dan
makan
pohon
sampai
pemiliknya
menemukannya." Beliau juga ditanya tentang domba.
Beliau bersabda, "Ambillah, sesungguhnya domba itu
bisa menjadi milikmu atau milik saudaramu atau milik
serigala.

 وسأهل عن.فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله
ْ َ
 ما لك وهلا؟ دع َها فإن معها:ضالة اإلبل؟ فقال
َ َ َ َ
َ ََ
 حىت، ت ِر ُد املاء وتأكل الشجر،اءها
وسق
ِ ِحذا َءها
 خذها؛ فإنما يه: وسأهل عن الشاة؟ فقال.جيدها َر ُّب َها
.» أو لذلئب، أو ألخيك،لك

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Seseorang bertanya kepada Nabi Muhamamd ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang hukum harta yang
hilang dari pemiliknya, berupa emas, perak, unta dan
domba. Lantas Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- menjelaskan hukum berbagai hal tersebut agar
menjadi contoh bagi harta benda yang hilang seperti itu
sehingga bisa mengambil hukumnya. Beliau bersabda
mengenai emas dan perak, "Kenali tali yang
mengikatnya dan wadah yang ditempatinya untuk
membedakannya dari sekian hartamu agar engkau
mudah mengidentifikasikannya kepada orang yang
mengklaimnya. Jika gambarannya sesuai dengan ciri
barang itu, berikanlah kepadanya. Jika tidak sesuai,
maka jelas bahwa klaimnya tidak benar. Beliau
memerintahkan agar barang itu diumumkan selama
satu
tahun
penuh
setelah
memungutnya.
Pemberitahuan ini bisa dilakukan di tempat-tempat
keramaian berkumpulnya manusia, seperti pasar-
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سأل رجل انليب صىل اهلل عليه وسلم عن حكم املال
، واإلبل، و الفضة، من اذلهب،الضال عن ربه

 فبني هل صىل اهلل عليه وسلم حكم هذه.والغنم

، من األموال الضائعة،األشياء تلكون مثاال ألشباهها

 اعرف: فقال عن اذلهب والفضة.فتأخذ حكمها
، والوًعء اذلي جعلت فيه،الرباط اذلي شدت به

. وتلخرب بعلمك بها من ادًعها،تلمزيها من بني مالك
 وإال تبني لك، أعطيه إياها،فإن طابق وصفه صفاتها

 وأمره أن يعرفها سنة َكملة بعد. عدم صحة دعواه
 ويكون اتلعريف يف جمامع انلاس.اتلقاطه إياها

 ويف، واملجمعات العامة. وأبواب املساجد، َكألسواق
 وعدم، بعد تعريفها سنة- ثم أباح هل.ماكن اتلقاطها
 فإذا جاء صاحبها،العثور ىلع صاحبها أن يستنفقها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يف أي يوم من أيام ادلهر ،أداها إيله .وأما ضالة اإلبل pasar, pintu-pintu masjid, tempat-tempat perkumpulan
umum dan di tempat memungutnya. Selanjutnya
وحنوها ،مما يمتنع بنفسه ،فنهاه عن اتلقاطها؛ ألنها dibolehkan bagi yang memungutnya -setelah
ليست حباجة إىل احلفظ ،فلها من طبيعتها حافظmengumumkannya satu tahun dan tidak menemukan ،
pemiliknya - untuk menggunakannya. Jika suatu masa
ألن فيها القوة ىلع صيانة نفسها من صغار السباع،
pemiliknya datang maka serahkan kepadanya. Adapun
وهلا من أخفافها ما تقطع به املفاوز ،ومن عنقها ما kehilangan unta dan binatang lainnya yang dapat
تتناول به الشجر واملاء ،ومن جوفها ما حتمل به menjaga dirinya, maka beliau melarang untuk
memungutnya, karena binatang-binatang tersebut
الغذاء ،فيه حافظة نفسها حىت جيدها ربها اذلي tidak memerlukan penjagaan. Secara alami, binatang
سيبحث عنها يف ماكن ضياعها .وأما ضالة الغنم tersebut mampu menjaga diri, karena memiliki
kekuatan untuk membela diri dari binatang-binatang
وحنوها من صغار احليوان ،فأمره أن يأخذها حفظا هلا
buas yang kecil. Ia juga memiliki sepatu yang mampu
من اهلالك وافرتاس السباع ،وبعد أخذها يأيت mengarungi padang pasir. Dengan lehernya, dia bisa
صاحبها فيأخذها ،أو يميض عليها حول اتلعريف meraih dahan pohon dan air. Ia juga memiliki perut
yang dapat menyimpan makanan. Binatang ini dapat
فتكون لواجدها.
menjaga dirinya sendiri sampai ditemukan oleh
pemiliknya yang akan mencarinya di tempat dia hilang.
Adapun kehilangan domba dan berbagai hewan kecil
lainnya, maka beliau memerintahkan untuk memungut
binatang itu demi menyelamatkannya dari kebinasaan
dan mangsa binatang buas. Setelah diambil kemudian
datang pemiliknya maka ia berhak mengambilnya, atau
berlalu satu tahun dari pengumuman, maka binatang
itu menjadi milik orang yang menemukannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :زيد بن خادل اجلهين-ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• لقطة  :املشهور فيها فتح القاف ،واللُّ َق َطة- :بضم الالم وفتح القاف ىلع املشهور -ويه املال الضائع من ِّ
ربه يلتقطه غريه.
• الورق  :بكرس الراء :الفضة
• واكءها  :ما تربط به.

• عفاصها  :الوًعء اذلي جتعل فيه انلفقة ثم يربط عليها.

• عرفها  :أذكرها للناس إذا أخذتها يف أبواب املساجد ،واألسواق وحنو ذلك بأن تقول :من ضاعت هل نفقة  ،أو حنو ذلك وال تذكر شيئا من
الصفات.
• سنة  :متوايلة
• فاستنفقها  :أمر إباحة.

• وتلكن وديعة  :الواو بمعىن أو أي إذا لم يتملكها بقيت عنده ىلع حكم األمانة.
• ادلهر  :الزمن
• عن ضالة اإلبل  :عن حكم ضالة اإلبل
• دعها  :اتركها
• حذاءها  :خفها تقوى به ىلع السري وقطع ابلالد ابلعيدة.
ا
• وسقاءها  :بكرس السني ،هو جوفها اذلي محل كثريا من املاء والطعام.
• ترد املاء  :فترشب منه بال تعب
• وتأكل الشجر  :بسهولة لطوهلا وطول عنقها.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• ربها  :هو صاحبها اذلي ضاعت منه.

• عن الشاة  :عن حكم الشاة الضالة
• فإنما يه لك  :إن أخذتها وعرفتها سنة  ،ولم جتد صاحبها.
• أو ألخيك  :يف ادلين  ،واملراد ملتقط آخر.

• أو لذلئب  :إن تركها ولم يأخذها غريك ألنها ال حتيم نفسها.

فوائد احلديث:
 .1ال جيوز اتلقاط اللقطة إال ملن قدر ىلع تعريفها وأمن نفسه عليها ،ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الرشيع.
 .2أن يعرف الواجد واكءها ووًعءها وجنسها يلمزيها عن ماهل ويلعرف صفاتها فيخترب من ادىع ضياعها منه ،فذلك من تمام حفظها وأدائها إىل
ربها.

 .3أن يعرفها سنة يف جمامع انلاس كأبواب املساجد واملحافل واألسواق ،ويف ماكن وجدانها ،ألنه ماكن حبث صاحبها ،ويبلغ اجلهات املسؤولة
عنها ،كدوائر الرشطة  .ويف زمننا يكون نشدانها يف الصحف واإلذاًعت واتللفاز ،إذا َكنت لقطة خطرية.

 .4إن لم تعرف يف مدة العام ،جاز هل إنفاقها وبىق مستعدا إلعطاء صاحبها عوضها مثلها ،إن َكنت مثلية ،أو قيمتها إن َكنت متقومة.
ا
ملاك ًّ
قهريا من غري اختيار َكإلرث وإذا جاء صاحبها بعد احلول فله عوضها ،أو يه بعينها
 .5إن مىض عليها احلول ولم تعرف ،ملكها ملتقطها
إن َكنت موجودة.

 .6إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها .دفعت إيله .ويكىف وصفها بينة ىلع أنها هل ،فال حيتاج إىل شهود وال إىل يمني ،ألن وصفها هو
بينتها ،فبينة لك َشء حبسبه ،فإن ابلينة ما أبان احلق وأظهره ،ووصفها َكف يف ذلك .وهذه قاعدة ًعمة يف لك األحوال ،اليت يدعيها أحد وال
يكون هل فيها منازع ،فيكتيف بوصفه إياها.
َ ْ
 .7أما ضالة اإلبل وحنوها مما يمتنع بقوته أو بعدوه أو بطريانه ،فال جيوز اتلقاطها ،ألن هلا من طبيعتها وتركيب اهلل إياها ،ما حيفظها ويمنعها.
ْ
لكن إن وجدت يف مهلكة ُردت بقصد اإلنقاذ ،ال اتلقاط.

 .8أما الشاة ،فاألحسن -بعد أخذها -أن يعمل فيها األصلح من أكلها مقدرا قيمتها ،أو بيعها وحفظ ثمنها ،أو إبقائها مدة اتلعريف .وتركها بدون
أخذها ،تعريض هلا للهالك .فإن جاء صاحبها ،رجع بها أو بقيمتها وإن لم يأت فيه ملن وجدها.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6048( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Az-Zinād, ia berkata, "Aku
bertanya kepada Sa'īd bin Al-Musayyab
tentang seorang suami yang tidak memiliki
sesuatu untuk menafkahi istrinya." Ia
menjawab, "Keduanya dipisahkan." Abu
Az-Zinād berkata, "Aku bertanya, "Apakah
ini sunah?" Said menjawab, "Sunah."
(Musnad Asy-Syafi'i).

سئل سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما
 يفرق بينهما: قال،ينفق ىلع امرأته

: احلديث.1980

**

1980. Hadis:

ُ
ِّ عن أيب
Dari Abu Az-Zinād, ia berkata, "Aku bertanya kepada سألت سعيد بن املسيب عن
:الزناد قال
Sa'īd bin Al-Musayyab tentang seorang suami yang
ُ َّ َ ُ
ُ  ال،الرجل
ُ ُجيد ما ي
.بينهما
ق
ر
ف
ي
:قال
،امرأته
ىلع
نفق
tidak memiliki sesuatu untuk menafkahi istrinya." Ia
َّ
َّ ُ
ِّ قال أبو
. ُسنة: ُسنة؟ فقال سعيد:قلت
:الزناد
menjawab, "Keduanya dipisahkan." Abu Az-Zinād
berkata, "Aku bertanya, "Apakah ini sunah?" Said
menjawab, "Sunah".
**

ليس هل حكم عند العالمة

 األبلاين لكن قال احلافظ ابن:درجة احلديث
َ ٌ
 ُم ْر َسل ق ِوي:حجر

Derajat hadis:

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam aṡar ini disebutkan bahwa Sa'id bin Al- هذا األثر فيه أن سعيد بن املسيب أحد كبار اتلابعني
Musayyab, seorang tokoh tabiin, ketika ditanya
mengenai seorang lelaki yang tidak memiliki sesuatu ملا سئل عن الرجل اذلي ال جيد ما ينفقه ىلع زوجته
َّ
untuk dinafkahkan untuk istrinya, maka ia berfatwa  وبني أن ما أفىت به هو,أفىت بأنه يُفسخ العقد بينهما
agar akad antara keduanya dibatalkan. Ia juga
 واملراد،-صىل اهلل عليه وسلم- ُسنة عن انليب
menjelaskan bahwa apa yang difatwakannya itu
merupakkan sunah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.  فأخذ العلماء من هذا األثر أن،بطلبها؛ ألن احلق هلا
Maksud (pembatalan akad) ini adalah dengan للزوجة إذا أعرس زوجها بنفقتها لعدم املال وتعذر
permintaan istri karena ia pemilik hak nafkah tersebut.
Dari aṡar ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa  لكن لو،اتلكسب بأي وجه أن يفسخ نكاحها منه
bagi seorang istri apabila suaminya mengalami  فال شك أن,رضيت حبال زوجها ولم تطالب وصربت
kesulitan untuk menafkahinya karena tidak ada harta
.هذا أعظم ألجرها وأوىل هلا وأفضل
dan berhalangan untuk mencari penghidupan dengan
alasan apapun maka ia memiliki hak untuk
membatalkan pernikahannya dengannya. Hanya saja
jika dia rela dengan keadaan suaminya dan tidak
menuntut, serta sabar, maka tidak diragukan lagi
bahwa hal itu lebih besar pahalanya bagi sang istri,
lebih utama, dan lebih istimewa baginya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه الشافيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابليهيق:راوي احلديث
-رمحه اهلل-  سعيد بن املسيب:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُ َُ
. كناية عن الطالق: • يف َّرق بينهما
َّ ُ
؟-صىل اهلل عليه وسلم-  هل هذا من سنة انليب: يريد السائل:  ُسنة؟:قلت
•

252

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أمرا إىل السنة فإنه يكون مرسال ألنه لم َ
• فقال سعيدُ :سنة  :أيُ :سنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإذا أضاف اتلابيع ا
يلق رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم ،-وهذا اختيار الشافيع ،واختار بعض العلماء أن يكون املعىن سنة اخللفاء الراشدين -ريض اهلل عنهم-.

فوائد احلديث:
 .1أن الزوج إذا أعرس عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما.
َّ
َّ
َ
َّ
 .2أن نفقة الزوجة يه أوجب نفقة جتب عليه بعد انلفقة ىلع نفسه؛ ذلك أن الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-هن عوان
عندكم"؛ أي :أسريات.
َّ
 .3أن اذلي يعرس بنفقة زوجته ،عليه أن يفارقها بطالق أو خلع أو فسخ ،وذلك راجع إىل رغبتها وطلبها.

املصادر واملراجع:

-املسند للشافيع  ,انلارش :دار الكتب العلمية ،بريوت  -سنن سعيد بن منصور حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم ,ادلار السلفية  -اهلند ,الطبعة:

األوىل 1403 ،ـه -املصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاين حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم ,املجلس العليم -اهلند ,الطبعة :اثلانية - 1403 ،السنن
الكربى للبيهيق  ,حتقيق :حممد عبد القادر عطا ,دار الكتب العلمية ،الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه  -نيل األوطار للشواكين ,حتقيق :عصام ادلين
الصبابطي ,دار احلديث ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
ّ
َ
لوغ َ
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه -
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث - .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
َ
ُ
غريب,
األوىل  1427 ،ـه 2006م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية -
الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)58186( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Juḥaifah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
berkata, "Aku bertanya kepada Ali raḍiyallāhu 'anhu-, "Apakah kalian (ahli
bait) menyimpan wahyu selain yang ada
dalam Kitabullah?" Ali menjawab, "Tidak,
Demi Żat yang membelah biji dan
menciptakan jin dan manusia. Aku tidak
mengetahuinya kecuali pemahaman yang
diberikan oleh Allah kepada seseorang
mengenai Alquran dan apa yang ada dalam
lembaran tertulis ini." Aku bertanya, "Apa
yang ada dalam lembaran tertulis itu?" Ali
menjawab, "Diyat, pembebasan tawanan
dan penjelasan seorang muslim tidak boleh
dibunuh karena (membunuh) orang kafir".

 هل عندكم َشء:-ريض اهلل عنه- سئل يلع
 ال واذلي:من الويح إال ما يف كتاب اهلل؟ قال
ً
 ما أعلمه إال فهما، وبرأ النسمة،فلق احلبة
 وما يف هذه،يعطيه اهلل رجال يف القرآن
الصحيفة

**

1981. Hadis:

: احلديث.1981

-  قلت لعيل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب جحيفة

Dari Abu Juḥaifah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku
bertanya kepada Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, "Apakah kalian
(ahli bait) menyimpan wahyu selain yang ada dalam
Kitabullah?" Ali menjawab, "Tidak, Demi Żat yang
membelah biji dan menciptakan jin dan manusia. Aku
tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang
diberikan oleh Allah kepada seseorang mengenai
Alquran dan apa yang ada dalam lembaran tertulis ini."
Aku bertanya, "Apa yang ada dalam lembaran tertulis
itu?" Ali menjawab, "Diyat, pembebasan tawanan dan
penjelasan seorang muslim tidak boleh dibunuh karena
(membunuh) orang kafir".

 هل عندكم َشء من الويح إال ما:-ريض اهلل عنه
َ َ َ َ َّ
ََ
 وبرأ، «ال واذلي فل َق احلَبة:يف كتاب اهلل؟ قال
َْ ا
َ َّ
 ما أعلمه إال فه َما يُعطيه اهلل رجال يف،الن ْس َمة

 وما يف: قلت،» وما يف هذه الصحيفة،القرآن
َ
َ
َ
َُْ
 وأن ال يُقتَل، وفِاك ُك األسري،العقل
« :الصحيفة؟ قال
.»مسلم بكافر
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Abu Juḥaifah -raḍiyallāhu 'anhu- bertanya kepada Ali raḍiyallāhu 'anhu-, "Apakah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- mengkhususkanmu dengan satu ilmu atau
sesuatu yang tertulis yang ada pada kalian tanpa ada
pada orang lain?" Abu Juḥaifah menanyakan hal itu
karena sekelompok orang Syiah mengklaim bahwa Ahli
Bait, apalagi Ali, memiliki sesuatu dari wahyu yang
dikhususkan untuk mereka oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- yang tidak diketahui oleh selain mereka.
Sudah banyak orang yang menanyakan masalah ini
kepada Ali. Lantas Ali -raḍiyallāhu 'anhu- menjawab
dengan sumpah yang biasa diucapkan oleh orang
Arab, yaitu sumpah dengan nama Allah yang
menciptakan manusia dan membelah biji bahwa
mereka (Ahli Bait) tidak memiliki sesuatu pun selain
pemahaman yang diberikan Allah kepada hamba-Nya,
dan selain tulisan yang ditulisnya dari Rasulullah -
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ًّ -ريض اهلل عنه- سأل أبوجحيفة
ريض اهلل- عليا

-صىل اهلل عليه وسلم-  هل خصكم انليب:-عنه
بعلم أو َشء مكتوب عندكم دون غريكم من

 وإنما سأهل أبو جحيفة عن ذلك ألن مجاعة،انلاس

من الشيعة َكنوا يزعمون أن عند أهل ابليت ال سيما
ًّ
صىل اهلل عليه- عليا أشياء من الويح خصهم انليب
ًّ  وقد سأل، بها لم يطلع غريهم عليها-وسلم
عليا عن

-ريض اهلل عنه-  فأجابه يلع،هذه املسألة غري واحد
ا
 وهو احللف باهلل،حالفا يميناا َكنت حتلفه العرب

 بأنه ليس عندهم،اذلي خلق اإلنسان وشق احلب

 غري كتاب،َشء غري الفهم اذلي يؤتيه اهلل عبده

 فيه،-صىل اهلل عليه وسلم- كتبه عن رسول اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أحاكم ادليات وختليص أرسى املسلمني من األرسṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang berisi hukum-hukum ،
diyat, penyelamatan para tawanan muslim dari
وأن اال يقتل مسلم بكافر ،وذلك ألن الاكفر ليس penawanan, dan penjelasan seorang muslim tidak
boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Sebab,
كفؤا للمسلم يلقتل به ،بل هو دونه.
orang kafir itu tidak sepadan dengan seorang muslim
sehingga ia dibunuh karena membunuhnya. Justru
orang kafir itu (derajatnya) di bawah orang muslim.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو ُج َ
حيفة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• واذلي فلق احلبة  :وهذا من أيمان العرب ،ومعىن :فلق احلبة :شقها يف األرض حىت تثمر ،فاكن منها حب كثري ،ولك َشء شققته فقد فلقته.
• وبرأ  :خلق.

• النسمة  :اإلنسان وانلفس.
• العقل  :ادلية.

• أو ما يف هذه الصحيفة  :أي الورقة املكتوبة.

• وفِاكك األسري  :أن فيها حكم ختليص األسري من يد العدو ،والرتغيب يف ذلك.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال يقتل مسلم بكافر ،فإن الاكفر غري ماكىفء للمسلم.
ًّ
 .2مفهومه أن الاكفر يقتل باملسلم وهو إمجاع العلماء؛ ويؤيده ما يف الصحيح" :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قتل يهوديا رضخ رأس جارية من
األنصار" ،وألن املسلم أىلع رتبة بإسالمه من الاكفر.

 .3وجوب فك األسري املسلم.
ا
 .4ما امنت اهلل به ىلع أهل السنة من ظهور كذب الرافضة يف دعواهم أن عند أهل ابليت قرآنا سوى هذا املصحف.
 .5أن اهلل يمن ىلع من يشاء من عباده بنعمة الفهم.
 .6جواز اإلقسام بال قسم إذا َكن األمر م ًّ
هما واقتضت املصلحة ذلك.

 .7احتفاظ يلع -ريض اهلل عنه -بالسنة وعنايته بها وكتابته هلا.
 .8حرص أيب جحيفة -ريض اهلل عنه -ىلع السؤال والعلم.

 .9حتمل العاقلة -وهم عصبة الرجل من اذلكور اذلين يرثونه -لدلية.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة
األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد
السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة-
حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري بلدر ادلين العيىن  -دار إحياء الرتاث العريب –
َ َّ
الول ِوي،دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم
بريوت-بدون تاريخ .ذخرية العقىب يف رشح املجتىب .املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب
للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة -
بريوت،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة:
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-
انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)58197( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Salamah bin Abdirrahman,
bahwasannya dia berkata, "Aku bertanya
kepada Aisyah, istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam-, "Berapa mahar yang diberikan
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?"
صىل-  كم اكن صداق رسول اهلل:سئلت اعئشة
Ia menjawab, "Mahar beliau untuk para
istrinya adalah dua belas ūqiyyah dan
 «اكن صداقه ألزواجه:؟ قالت-اهلل عليه وسلم
nasyā." Ia bertanya, "Tahukah engkau, apa
an-Nasyu itu?" Abu Salamah bin
»ثنيت عرشة أوقية ونشا
Abdirrahman menjawab, "Tidak." Aisyah
berkata, "Setengah ūqiyyah, maka jumlah
maharnya adalah lima ratus dirham. Inilah
mahar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- untuk para istrinya".

: احلديث.1982

**

1982. Hadis:

 سألت ًعئشة: أنه قال،عن أيب سلمة بن عبد الرمحن
ُ
 كم َكن َصداق:-صىل اهلل عليه وسلم- زوج انليب

Dari Abu Salamah bin Abdirrahman, bahwasannya dia
berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Berapa mahar yang
diberikan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?" Ia
menjawab, "Mahar beliau untuk para istrinya adalah
dua belas ūqiyyah dan nasyā." Ia bertanya, "Tahukah
engkau, apakah an-Nasyu itu?" Abu Salamah bin
Abdirrahman menjawab, "Tidak." Aisyah berkata,
"Setengah ūqiyyah, maka jumlah maharnya adalah
lima ratus dirham. Inilah mahar Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- untuk para istrinya".

 «َكن:؟ قالت-عليه وسلم
ُ ا َ َّ ا
: قالت،»عرشة أو ِق َّية ونشا

صىل اهلل- رسول اهلل
ْ َ َْص َداقُ ُه ألزواجه ثِن
يت
ُّ َّ
 «نصف: قالت، ال: قلت:«أتدري ما النش؟» قال
ُ
ُ
 فهذا َص َداق رسول اهلل، فتلك ِخسمائة درهم،أو ِق َّي ٍة

.» ألزواجه-صىل اهلل عليه وسلم-

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َّ
Topik hadis ini mengenai disunahkannya meringankan وأن
،موضوع احلديث استحباب ختفيف الصداق
mahar dan itulah yang disyariatkan. Sebaik-baik mahar
ِّ
ialah mahar yang paling ringan dan sebaik-baik wanita  وخري النساء،ذلك هو املرشوع؛ فخري الصداق أيرسه
**

adalah wanita yang paling ringan maharnya. Hadis ini
juga mengandung (penjelasan) bahwa mahar Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk para istrinya
biasanya (sebanyak) dua belas setengah ūqiyyah, dan
beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- merupakan teladan
sempurna dalam berbagai kebiasaan dan ibadah. Satu
ūqiyyah seharga empat puluh dirham sehingga
(semuanya) menjadi lima ratus dirham. Ini berbeda
dengan apa yang dilakukan manusia masa kini yang
terlalu berlebihan mempermahal mahar dan
berbangga-bangga dengan mahar yang diberikan
kepada perempuan dan walinya, baik suami (pemberi
mahar) tersebut kaya atau miskin, yang penting ia
hanya ingin maharnya tidak mau kurang dari mahar
orang
lain
dalam
pernikahannya
sehingga
menyebabkan terlambatnya pernikahan.
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صىل اهلل عليه-  وفيه أن صداق انليب,أيرسهن مؤنة
ا
اغبلا اثنتا عرشة أوقية ونصف
 لزوجاته-وسلم

 القدوة الاكملة-صىل اهلل عليه وسلم-  وهو،األوقية
ا
،درهما
 واألوقية أربعون،يف العادات والعبادات
 وهذا خالف ما يفعله انلاس،فيكون ِخسمائة درهم

 واتلفاخر بما يدفعون إىل،ايلوم من املغاالة يف املهور
 سواء أكان الزوج ا،املرأة وأويلائها
غنيا أم ا
 فهو،فقريا

 مما أدى،يريد أن ال ينقص عن غريه يف هذا املجال
.تلأخري الزواج

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ٌ
ا
ا
غراما.
درهما ،وهو نقد من الفضة ،وقدره ()147
• أوقية  :األوقية أربعون
ا
َّ
ا
• نشا  :بفتح انلون ،ثم شني معجمة مشددة ،والنش :نصف األوقية ،أي :عرشون درهما.

فوائد احلديث:

َّ
 .1احلديث فيه أصل مرشوعية الصداق يف انلاكح ،وأنه البد منه ،سواء ِّ
سيم يف العقد أو لم يسم ،فإن سيم فهو ىلع ما اتفق عليه الزوجان ،وإن لم
يسم فللزوجة مهر املثل.
ْ
ُ
ُ
ا
 .2الصداق يُعد عطية وهدية ،يكرم بها الرجل زوجته عند دخوهل عليها ،ومقابلته هلا ،ا
وإشعارا بقدرها ،وليس هو َّ
جمرد عوض.
جربا خلاطرها،
ِ
ا
إقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3استحباب ختفيف املهور
 .4حرص السلف ىلع العلم ,وذلك ظاهر يف سؤال أيب سلمة لعائشة -ريض اهلل عنها-.
- .5جواز خماطبة الرجل املرأة إذا َكن ملصلحة؛ ألنه خاطب ًعئشة وسأهلا.

 .6أن صوت املرأة ليس بعورة.

 .7أنه ينبيغ للمفيت إذا تكلم مع املستفيت بيشء يظنه جاهال به أن يبينه.
 .8أن من طرق اتلعليم السؤال ألنها سأتله :أتدري ما النش؟

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
صحيح اإلمام مسلم ,حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب – بريوت - .توض ُاألحاكمِ ِمن ب ُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
مكة
السعودية ُالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.

الرقم املوحد)58103( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aku menghadiri salat hari raya bersama
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
maka beliau memulai dengan salat sebelum
khutbah tanpa azan dan iqamah. Kemudian
beliau berdiri bertelekan kepada Bilal dan
memerintahkan untuk bertakwa kepada
Allah dan memotivasi untuk taat kepadaNya, beliau menasehati manusia dan
mengingatkan mereka.

-صىل اهلل عليه وسلم- شهدت مع رسول اهلل
، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة،الصالة يوم العيد
، ثم قام متوكئا ىلع بالل،بغري أذان وال إقامة
 ووعظ، وحث ىلع طاعته،فأمر بتقوى اهلل
انلاس وذكرهم

**

1983. Hadis:

: احلديث.1983

: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ُ شهد
 الصالة-صىل اهلل عليه وسلم- ت مع رسول اهلل

Dari Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā- ia
berkata, “Aku menghadiri salat hari raya bersama
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka beliau
memulai dengan salat sebelum khutbah tanpa azan
dan iqamah. Kemudian beliau berdiri bertelekan
kepada Bilal dan memerintahkan untuk bertakwa
kepada Allah dan memotivasi untuk taat kepada-Nya,
beliau menasehati manusia dan mengingatkan
mereka. Setelah itu beliau berjalan menuju para wanita
lalu menasehati dan mengingatkan mereka, beliau
bersabda,
“Hendaknya
kalian
bersedekah,
sesungguhnya kalian adalah mayoritas kayu bakar
neraka Jahannam.” Maka di antara para wanita
berdirilah seorang wanita yang kedua pipinya berwarna
kehitaman, ia berkata; “Kenapa wahai Rasulullah?”
Maka Nabi bersabda, “Karena kalian sering mengeluh
dan banyak mengingkari kebaikan suami." Maka para
wanitapun menyedekahkan perhiasan mereka, mereka
melemparkannya ke baju Bilal, berupa anting-anting
dan cincin-cincin mereka.

 بغري أذان وال، فبدأ بالصالة قبل اخلُطبة،يوم العيد
ِّ ا
 وحث، فأمر بتقوى اهلل، ثم قام ُمتَ َوكئا ىلع بالل،إقامة
َّ َ
َ
َ َ
 ثم َمىض حىت أىت، َو َوعظ انلاس وذك َر ُهم،ىلع طاعته
َّ َ
ْ َّ َ
َ َ َ
 فإن، «ت َصدق َن: فقال، ف َوعظ ُهن وذك َر ُهن،النساء
ُ
ُ أكرثك َّن َح َط
 فقامت امرأة من ِس َط ِة النساء،»ب جهنم
َّ ْ ُ َ ْ َ
: لم؟ يا رسول اهلل قال: فقالت،اء اخلَديْ ِن
سفع
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ ألنَّك َّن تك
َ  َوتكف ْرن ال َعش،رثن الشاكة
: قال،»ري
«
ِ
ِ
ْ ُ َّ ِّ ُ
َ
 يل ِقني يف ثوب بالل من،فجعلن يتصدقن من ح ِلي ِهن
َْ
َ
.أق ِر َط ِت ِه َّن َوخ َواتِ ِم ِه َّن

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salat ‘ied bersama
para sahabat beliau tanpa disertai azan dan iqamat.
Tatkala selesai salat, beliau menasehati mereka.
Beliau memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada
Allah dengan cara melaksanakan segala perintah dan
menjauhi semua larangan, senantiasa taat kepada
Allah secara sembunyi-sembunyi maupun terangterangan, mengingat janji dan ancaman Allah agar
mereka dapat mengambil pelajaran dengan rasa takut
dan harap. Dan karena kaum wanita berada di tempat
terpisah dari para lelaki yang mana mereka (kaum
wanita) tidak mendengar khutbah tersebut dan beliau
antusias (untuk menasihati) orang dewasa dan kecil,
mengasihi dan menyayangi mereka, maka beliau
menuju kaum wanita bersama Bilal. Kemudian beliau
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 بأصحابه صالة-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انليب
 فلما فرغ من الصالة،العيد بال أذان هلا وال إقامة

 بفعل األوامر واجتناب: فأمرهم بتقوى اهلل،خطبهم

 وأن،انلوايه ولزوم طاعة اهلل يف الرس والعالنية

.يتذكروا وعد اهلل ووعيده يلتعظوا بالرهبة والرغبة

ولكون النساء يف معزل عن الرجال حبيث ال يسمعن
ا
، رؤوفا بهم،اخلطبة واكن حريصا ىلع الكبري والصغري
َّ
ا
ُ
،فوعظهن
، ومعه بالل،مشفقا عليهم اجته إىل النساء
َّ
َّ ،وذكرهن
َ َّ وخصهن بزيادة موعظة َو َب
ني هلن أنهن أكرث
 وأن طريق جناتهن منها الصدقة؛ ألنها،أهل انلار

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
تطىفء غضب الرب .فقامت امرأة جالسة يف َ
menasehati,
mengingatkan
mereka,
وس ِطهن dan
ِ
mengkhususkan mereka dengan nasehat tambahan
وسأتله عن سبب كونهن أكرث أهل انلار يلتداركن serta menjelaskan bahwa mereka adalah penghuni
ذلك برتكه فقال :ألنكن تكرثن الشاكة والالكم neraka yang paling banyak, dan bahwa jalan
keselamatan dari neraka adalah dengan sedekah,
املكروه ،وجتحدن اخلري الكثري إذا قرص عليكن
karena sedekah itu memadamkan kemurkaan Rabb.
املحسن مرة واحدة .وملا َكن نساء الصحابة -ريض Lalu seorang wanita yang duduk di tengah mereka
اهلل عنهمَّ -
سباقات إىل اخلري وإىل االبتعاد عما bangkit dan menanyakan tentang sebab mengapa para
wanita menjadi penghuni neraka paling banyak, agar
يغضب اهلل ،أخذن يتصدقن حبليهن اليت يف أيديهنmereka mengetahuinya dan meninggalkannya. Beliau ،
وآذانهن ،من اخلواتم والقروط ،يلقني ذلك يف حجر bersabda, “Karena kalian banyak mengeluh dan
mengucapkan perkataan yang dibenci dan kalian
بالل ،حمبة يف رضوان اهلل وابتغاء ما عنده.
menyangkal berbagai kebaikan tatkala orang yang
berbuat baik melakukan sebuah kesalahan. Karena
para sahabat dari kalangan wanita -raḍiyallāhu
'anhum- adalah orang-orang yang berlomba-lomba
dalam melakukan kebaikan dan menjauhi sesuatu
yang Allah benci, maka mereka langsung bersedekah
dengan perhiasan-perhiasan yang ada di tangantangan dan telinga-telinga mereka berupa cincin-cincin
dan anting-anting. Mereka melemparkan perhiasan itu
ke pangkuan Bilal karena kecintaan mereka terhadap
keridaan Allah dan mengharapkan apa (pahala) di sisiNya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.
معاين املفردات:

• سفعاء اخلد  :من أصاب خدها لون خيالف لونه األصيل من سواد أو خرضة أو غريهما.
• من سطة النساء  :أي جالسة وسطهن.
• شهدت  :أي حرضت.

• تكرثن الشاكة  :أي تكرثن الشكوى.

• تكفرن العشري  :العشري هو الزوج واملعىن أنكن جتحدن حق الزوج وإحسانه إيلكن لضعف عقولكن.
َّ
• حض  :حث.
• أقراطهن  :مجع قرط وهو ما يعلق يف شحمة األذن عند النساء.

• حليهن  :مجع حيل ويه ما يتخذ للزينة من اذلهب والفضة واألحجار الكريمة.

فوائد احلديث:
 .1أن صالة العيد ال يرشع هلا أذان وال إقامة.
 .2األذان واإلقامة ال يرشًعن لغري الصلوات اخلمس املكتوبة ،فال يرشًعن نلافلة ،وال جنازة ،وال عيد ،وال استسقاء ،وال كسوف.
 .3األمر بتقوى اهلل -تعاىل -واحلث ىلع طاعته واملوعظة واتلذكري يه مقاصد اخلطبة ،وقد عدها بعض الفقهاء من أراكن اخلطبة الواجبة.
 .4أن الصدقة من أسباب دفع العذاب يوم القيامة.
 .5اتلخويف واتلحذير يف انلصح بما يبعث ىلع إزالة العيب أو اذلنب الذلين يتصف بهما اإلنسان.
 .6العناية بذكر ما تشتد احلاجة إيله من املخاطبني وفيه بذل انلصيحة ملن حيتاج إيلها.
ا
 .7حتريم كرثة شاكية الزوج وكفران العشري؛ ألنهما ديلل ىلع كفران انلعمة وألنه جعله سببا دلخول انلار.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .8يف مبادرة النساء بالصدقة وابلذل ملا لعلهن حيتجن إيله -مع ضيق احلال يف ذلك الزمان -ما يدل ىلع رفيع مقامهن يف ادلين وامتثال أمر
الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .9جواز تصدق املرأة من ماهلا.

 .10سؤال املستفتني للعالم عن العلم للنساء وغريهم.

 .11مرشوعية الصرب ،وعدم الشاكية إىل املخلوقني.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
اجلوزي .إحاكم األحاكم رشح عمدة األحاكم ،البن دقيق العيد ،والطبعة جمهولة.

الرقم املوحد)10620( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelaksanakan salat khauf dengan kami di
sebagian hari beliau. Maka satu kelompok
berdiri bersama beliau, sementara satu
kelompok lain berhadapan dengan musuh.
Beliau salat satu rakaat dengan orangorang yang bersama beliau, kemudian
mereka pergi. Datanglah orang-orang lain
(kelompok kedua), lalu beliau salat satu
rakaat bersama mereka. Dan kedua
kelompok tersebut menyelesaikan satu
rakaat lagi masing-masing.

ُ
َّ َ
-صىل اهلل عليه وسلم- صىل بنا رسول اهلل

، فقامت طائفة معه،صالة اخلوف يف بعض أيامه
َّ
َ
 ثم، فصىل باذلين معه ركعة،وطائفة بِإِزاءِ العدو
 وقضت، فصىل بهم ركعة، وجاء اآلخرون،ذهبوا
الطائفتان ركعة ركعة

**

1984. Hadis:

: احلديث.1984

-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب
ُ
َّ
-صىل اهلل عليه وسلم-  « َصىل بنا رسول اهلل:قال

Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu
'anhumā- ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- melaksanakan salat khauf dengan kami di
sebagian hari beliau. Maka satu kelompok berdiri
bersama beliau, sementara satu kelompok lain
berhadapan dengan musuh. Beliau salat satu rakaat
dengan orang-orang yang bersama beliau, kemudian
mereka pergi. Datanglah orang-orang lain (kelompok
kedua), lalu beliau salat satu rakaat bersama mereka.
Dan kedua kelompok tersebut menyelesaikan satu
rakaat lagi masing-masing".

، فقامت طائفة معه،صالة اخلوف يف بعض أيامه
َّ
 ثم، فصىل باذلين معه ركعة،وطائفة بِإِ َزا ِء العدو
َّ َ
َ َ
ت
ِ  وقض، فصىل بهم ركعة، وجاء اآلخرون،ذهبوا
.»الطائفتان ركعة ركعة

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah mengerjakan
salat khauf bersama para sahabat di suatu perang
beliau melawan orang-orang musyrik, ketika kaum
Muslimin bertempur dengan orang-orang kafir musuh
mereka. Pasukan Muslimin khawatir disergap saat
konsentrasi salat, sementara musuh tidak berada di
arah kiblat. Maka Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammembagi para sahabat dua kelompok; satu kelompok
berdiri bersama beliau dalam salat dan satu kelompok
menghadap ke arah musuh dan menjaga orang-orang
yang salat. Beliau salat dengan kelompok yang
bersama beliau satu rakaat, kemudian mereka pergi
masih dalam keadaan salat. Mereka berdiri di hadapan
musuh. Dan datanglah kelompok yang belum salat.
Beliau salat satu rakaat dengan mereka, kemudian
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- salam. Lalu kelompok
yang bersama beliau di rakaat kedua menyelesaikan
rakaat yang masih tersisa, kemudian pergi untuk
menjaga. Dan kelompok pertama menyelesaikan
rakaat yang masih tersisa juga. Ini salah satu dari tata
cara yang diriwayatkan terkait salat khauf. Tujuannya
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 صالة اخلوف-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انليب

بأصحابه يف بعض حروبه مع املرشكني حينما اتلىق
َ
املسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من ش ِّن الغارة

، والعدو يف غري القبلة،عليهم عند اشتغاهلم بالصالة

 الصحابة-صىل اهلل عليه وسلم- فقسم انليب
 وطائفة وجاه، طائفة قامت معه يف الصالة،طائفتني
 ثم، فصىل باليت معه ركعة. حيرسون املصلني،العدو

 وجاءت،ذهبوا وهم يف صالتهم فوقفوا يف حنر العدو
-  فصىل بها ركعة ثم سلم انليب،الطائفة اليت لم تصل

 فقامت الطائفة اليت معه.-صىل اهلل عليه وسلم
ا
 ثم ذهبوا،أخريا فقضت الركعة ابلاقية عليها
 وقضت الطائفة األوىل الركعة اليت عليها،للحراسة
، وهذه صفة من الصفات الواردة لصالة اخلوف،أيضا

-ريض اهلل عنهما- والقصد منها كما قال ابن عباس

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
( :وانلاس لكهم يف صالة ،ولكن حيرس بعضهم adalah, sebagaimana diungkapkan Ibnu Abbas -
raḍiyallāhu 'anhumā-, "Orang-orang, semuanya dalam
بعضا) .رواه ابلخاري.
)salat, namun mereka saling menjaga." (HR. Bukhari
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• صالة اخلوف  :أي الصالة حني تصىل حال اخلوف.

• يف بعض أيامه  :أي غزواته ،ويه غزوة َكنت يف جهة جند.
• طائفة  :مجاعة من اجليش.

• بإزاء العدو  :بمحاذاة العدو مقابلة هل حترس اجليش.

• العدو  :من بينك وبينه عداوة ،يطلق ىلع الواحد واجلمع.

• قضت الطائفتان  :أتمت لك واحدة صالتها ،واملراد لك واحدة قضت بعد األخرى ال مجيعا؛ ئلال خيلو اجليش من حراسة ،فقد أتمت الطائفة
األخرية صالتها ثم ذهبت حترس ،ثم جاءت الطائفة األخرى فأتمت صالتها بالركعة ابلاقية.

فوائد احلديث:

ا
ا
ا
حرضا أو ا
وأداء للصالة يف مجاعة يف وقتها
سفرا ،ختفيفا ىلع األمة ومعونة هلم ىلع جهاد األعداء،
 .1مرشوعية صالة اخلوف عند وجود سببها،
املحدد.
 .2مرشوعية اإلتيان بها ىلع هذه الكيفية اليت ذكرت يف احلديث.

 .3أن احلركة الكثرية ملصلحة الصالة ،أو للرضورة ،ال تبطل الصالة.

 .4احلرص الشديد ىلع اإلتيان بالصالة يف وقتها ومع اجلماعة ،فقد سمح بأدائها ىلع هذه الصفة حمافظة ىلع ذلك.
 .5أخذ األهبة ،وشدة احلذر من أعداء ادلين ،اذلين يبغون الغوائل للمسلمني.
ا
 .6وجوب صالة اجلماعة ىلع الرجال ا
وحرضا يف حال األمن واخلوف.
سفرا

 .7صالة اجلماعة تدرك بركعة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد
زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت .تأسيس األحاكم -ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)7188( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Surah Ṣād bukanlah termasuk surah yang
diperintahkan dengan kuat untuk sujud di
dalamnya. Sungguh aku menyaksikan
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelakukan sujud tilawah dalam surah Ṣād.

-  وقد رأيت انليب،ص ليس من عزائم السجود
 يسجد فيها-صىل اهلل عليه وسلم

**

1985. Hadis:

: احلديث.1985

Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata,  «ص ليس: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
"Surah Ṣād bukanlah termasuk surah yang
ُّ من َع َزائم
عليه
اهلل
صىل
انليب
رأيت
وقد
،جود
الس
ِِ
diperintahkan dengan kuat untuk sujud di dalamnya.
.» يَسجد فيها-وسلم
Sungguh aku menyaksikan Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- melakukan sujud tilawah dalam surah
Ṣād".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ُّ  "ص " ليس من َع َزائم:معىن احلديث
Makna hadis: "Surah Ṣād bukanlah termasuk surah السجود" يعىن
ِِ
yang diperintahkan dengan kuat untuk sujud di
dalamnya." Yaitu bahwa sujud tilawah yang ada dalam أن سجدة اتلالوة َاليت يف سورة ص سنة غري واجبة؛
surah Ṣād hukumnya sunah bukan wajib, karena tidak  بل الوارد،ألنه لم يرد فيها أمر ىلع تأكيد فعلها
َّ
ada perintah yang tegas perihal kewajiban
-عليه الصالة والسالم- بصيغة اإلخبار؛ بأن داود
melakukannya. Yang ada hanya berita bahwa Nabi
َ ُّ
َ َ َ
Dawud -'alaihis as-salām- melakukannya dalam rangka صىل اهلل-  وسجدها نبينا،-تعاىل- فعلها توبة هلل
ْ َّ
َ
ُ َّ أن َعم
bertobat kepada Allah, sementara Nabi kita -ṣallallāhu عليه- ود
اَّلل ىلع دا
 شكرا؛ لما-عليه وسلم
'alaihi wa sallam- sujud di dalamnya sebagai ungkapan
ُ
َ بالغ ْف
،النسايئ
رواه
ما
هل
ويدل
،ان
ر
-الصالة والسالم
syukur karena Allah telah memberikan kenikmatan
kepada Nabi Dawud dengan ampunan. Hal ini ، (سجدها داود توبة: قال-صىل اهلل عليه وسلم- أنَّه
dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anْ
ُ ونس
ا
.)شكرا
جدها
Nasā`i bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Nabi Dawud sujud di dalamnya karena
bertobat, sementara kita bersujud di dalamnya karena
syukur."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  ابن عباس:اتلخريج
. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ِّ ُ
. يه اليت أكد ىلع فعلها: • َع َزائِ ِم

:فوائد احلديث

ُّ  استحباب.1
.السجود يف ص
َ
َ  أن.2
.الم ْسنُونات قد يكون بعضها آكد من بعض

:املصادر واملراجع

 سبل السالم رشح.ه1422 ، األوىل: دار طوق انلجاة الطبعة: انلارش، حممد زهري انلارص: حتقيق، حممد بن إسماعيل ابلخاري: تأيلف،صحيح ابلخاري
، توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام. بدون طبعة وبدون تاريخ: دار احلديث الطبعة: انلارش، حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين: تأيلف،بلوغ املرام
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.

الرقم املوحد)11238( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Salatlah di atas tanah (lantai) apabila
engkau mampu dan bila tidak, maka
berilah isyarat dengan cara menundukkan
kepala dan jadikan sujudmu lebih rendah
!dari rukukmu

صل ىلع األرض إن استطعت ،وإال فأوم إيماء،
واجعل سجودك أخفض من ركوعك

 .1986احلديث:

**

1986. Hadis:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما :-أن رسول

Dari Jābir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjenguk
orang sakit, beliau melihatnya sedang mengerjakan
salat di atas bantal, beliau pun mengambilnya lalu
membuangnya. Kemudian ia mengambil kayu untuk
dijadikan alas salatnya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- pun mengambilnya lalu membuangnya dan
bersabda, “Salatlah di atas tanah (lantai) apabila
engkau mampu dan bila tidak, maka beirlah isyarat
dengan cara menundukkan kepala, dan jadikan
!”sujudmu lebih rendah dari rukukmu

اهلل -صىل اهلل عليه وسلمً -عد مريضا ،فرآه يصيل
َ
ا
َ
ىلع ِو َساد ٍة ،فأخذها ف َر َىم بها ،فأخذ عودا يلُصيل
ِّ
َ
عليه ،فأخذه ف َر َىم به وقالَ « :صل ىلع األرض إن
ْ ْ
َ َ
َ ََْ ْ
ئإ َ
يم ا
اء ،واج َعل سجودك أخفض
استطعت ،و ِإال فأو ِم ِ
ُ
من رك ُوعك».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف كيفية صالة املريض اذلي ال

يستطيع تمكني جبهته من األرض بأن الواجب عليه

الصالة حسب االستطاعة ،واإليماء حال الركوع
ا
والسجود ،وأن يكون سجوده أكرث اَنفاضا من

ركوعه.

Makna global:
**

Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang tata cara
salat orang sakit yang tidak mampu meletakkan
keningnya di atas tanah (lantai), bahwa yang wajib
baginya adalah melakukan salat sesuai dengan
kemampuannya, yaitu cukup menunduk ketika rukuk
dan sujud, serta menjadikan sujudnya lebih rendah dari
rukuknya.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهيق الزبار.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :السنن الكربى للبيهيق.

معاين املفردات:

• وسادة  :بكرس الواو ثم سني مهملة مفتوحة ،ويه املخدة ،ولك ما يوضع حتت الرأس ،واجلمع :وسد.
ا
منكرا ىلع صاحبها.
• فرىم بها  :قذف بها
• فأومئ  :املراد باإليماء هنا :خفض الرأس يف حايل الركوع والسجود.

فوائد احلديث:

َّ
َ ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ْ
َّ
ا
اَّلل نف اسا ِإال ُو ْس َع َها}.
قاعدا ،قال تعاىل{ :ال يكلف
 .1أن للمريض -اذلي ال يستطيع القيام -أن يصيل
َّ
َّ
وألن السجود ا
رشًع أخفض من الركوع.
 .2أنه يويمء إيماء ،وجيعل سجوده أخفض من ركوعه؛ يلمزي بني الركنني يف أفعاهل،
َّ
َّ
 .3أنه يكره للمصيل أن يرفع هل َشء يسجد عليه ،وأن هذا من اتللكف ،اذلي لم يأذن اهلل به ،وإنما يصيل اإلنسان حسب استطاعته ،وإذا لم
َّ
يستطع الوصول إىل األرض أومأ يف حالة الركوع ،ويف حالة السجود ،وقد اتىق اهلل ما استطاع.
 .4مرشوعية عيادة املريض ،وإرشاده إىل ما يصلح دينه.
ُ
لق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وعيادته أصحابه ،وتفقده أحواهلم ،فيكون يف هذا قدوة للزعماء والرؤساء.
 .5كمال خ ِ
َّ
أن ادلاعية املوفق ال يدع انلصح واإلرشاد يف لك ماكن حيل فيه ،ىلع أيَّة حال يكون فيها ،لكن حبكمةُ ،
وح ْسن ترصف.
.6
ِ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
سنن ابليهيق الكربى ،ألمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق ،مكتبة دار ابلاز ،مكة املكرمة ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .تمام املنة يف اتلعليق ىلع فقه السنة،
نارص ادلين األبلاين ،دار الراية ،ط1409 ، 3ه .كشف األستار عن زوائد الزبار ىلع الكتب الستة ،نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم ،حتقيق :حبيب
الرمحن األعظيم ،مؤسسة الرسالة ط ،1بريوت1399 ،ه.

الرقم املوحد)10952( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Salat (sunah) malam dan siang itu dua
rakaat dua rakaat.

صالة الليل وانلهار مثىن مثىن

 .1987احلديث:

**

1987. Hadis:

عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما ،-عن انليب -صىل اهلل Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda: “Salat
ْ
ْ
عليه وسلم -قال« :صالة الليل َّ
وانلهار مث َىن مث َىن».
(sunah) malam dan siang itu dua rakaat dua rakaat".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

معىن احلديث " :صالة الليل وانلَّهار مثْ َىن مثْ َىن " هذا Makna hadis: “Salat (sunah) malam dan siang itu dua
rakaat dua rakaat”. Hadis ini asalnya terdapat di dalam
احلديث  :أصله يف الصحيحني :بلفظ ( :صالة الليل Aṣ-Ṡaḥīḥain dengan lafal: “Salat (sunah) malam itu dua
ْ
ْ
َّ
(وانلهار) ويه زيادة rakaat dua rakaat.” Sebagian perawi menambahkan
مث َىن مث َىن ) زاد بعض الرواة:
lafal: “dan siang.” Dan ini adalah tambahan lafal yang
ضعيفة ،واملعىن :أن من أراد أن يتطوع يف الليل أو
lemah. Maknanya: siapa saja yang ingin salat sunah
ُ َ ِّ
ُ
َّ
انلهار ،فليسلم من لك ركعتني؛ كما جاء مرصحا به pada malam atau siang hari maka hendaklah dia salam
يف صحيح مسلم عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -ملا pada setiap dua rakaat, sebagaimana hal itu
disebutkan secara tegas di dalam Ṡaḥīḥ Muslim dari
ُ ِّ
ْ
ْ
ركعتني"
لك
يف
م
سئل" :ما مث َىن مث َىن؟" قال" :أن تسل
Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- tatkala ditanya: “Apa
وهذا قول أكرث العلماء يف صالة الليل أي :ال جيوز itu dua rakaat dua rakaat?” Ia menjawab: “Yaitu salam
pada setiap dua rakaat.” Hal ini merupakan pendapat
اتلطوع بأكرث من ركعتني يف صالة الليل ،إال ما َكن
mayoritas ulama terkait salat malam, yakni tidak boleh
ُّ
من صالة الوتر ،فله الزيادة ثلبوت السنة بذلك  .أما salat sunah lebih dari dua rakaat pada waktu salat
انلهار فال بأس بالزيادة ىلع ركعتني واألفضل malam (harus dua rakaat dua rakaat), kecuali salat witir
صالة َّ
maka boleh ditambah karena adanya hadis tentang hal
ْ
ْ
مث َىن مث َىن.
itu. Adapun salat pada siang hari maka boleh
menambahnya lebih dari dua rakaat, namun yang lebih
utama adalah tetap dua rakaat dua rakaat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود أمحد الرتمذي النسايئ ابن ماجه.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود
**

معاين املفردات:

• صالة الليل  :أي عددها.

• مثىن مثىن  :يسلم من لك ركعتني.

فوائد احلديث:

ْ
ْ
 .1أن صالة الليل َّ
وانلهار مث َىن مث َىن ،والصحيح الليل فقط.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن
عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .السنن الكربى ،تأيلف:
أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد
القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه  ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .الرشح الكبري ىلع منت املقنع ،تأيلف :عبد الرمحن بن
حممد بن أمحد بن قدامة املقديس ،انلارش :دار الكتاب العريب للنرش واتلوزيع .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُ ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن
انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .الرشح املمتع ،تأيلف  :حممد بن صالح العثيمني،
انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل1428 - 1422 ،ه.

الرقم املوحد)11260( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Wahai manusia, salatlah kalian di rumah
masing-masing, karena salat seseorang
yang paling utama adalah dilakukan di
rumahnya sendiri, kecuali salat fardu.

صلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أفضل صالة
املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة

**

1988. Hadis:

: احلديث.1988

َ
َّ
َّ  أ َّن-ريض اهلل عنه- عن زيد بن ثابت
َّ انل
 َصىل- يب
ِ
ْ ُ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
َ الم ْسجد م ْن
َ ج َر اة يف
،ري
ص
ح
 اختذ ح-اهلل علي ِه وسلم
ِ ِ ِ
ِ
ٍ َِ
َّ
َ
َّ ُ ُ َ َّ َ َ
َ  ف-اهلل َعليْه َو َسل َم
ُ  َص َّىل- اَّلل
َ َيها يل
ايل
ِ
ِ
ِ فصىل رسول
ِ
ََ ُ ٌ َ َ
ْ
ُّ َ َ َ ُ َ َ ا
 فظنوا، ث َّم فق ُدوا َص ْوته يلْلة،َح َّىت اجتَ َم َع ِإيلْ ِه ناس
َ
ْ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ
َ ْ ََ
،ج َعل َبع ُض ُه ْم يَتنحن ُح؛ ِيلَخ ُر َج ِإيلْ ِه ْم
 ف،أنه قد نام
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ  « َما َز َال بك ُم اذلي َرأي:َف َق َال
 ح َّىت،ت ِم ْن َص ِني ِعك ْم
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ ُ ْ َ ُ
َ
ُ ْب َعلَي
ُ
ْ
َك ْم ما
َ  َول ْو كت،ب َعليك ْم
َ ك َت
خ ِشيت أن ي
ِ
َ ْ َ َّ َ ُ ُ ُ
ُ َّ  َف َصلُّوا أَ ُّي َها،ُق ْمتُ ْم به
 ف ِإن أف َضل،ك ْم
ِانلاس ِيف بيوت
ِِ
َ
َ ُ ْ َ َ َ َّ َّ ْ َ
َ
.»َصال ِة الم ْر ِء ِيف بي ِت ِه ِإال الصالة المكتوبة

Dari Zaid bin Ṡābit -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwasanya
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammembuat kamar di dalam masjid yang hanya beralas
tikar. Beliau menghabiskan malam- malamnya untuk
salat di dalamnya hingga banyak sahabat yang
berkumpul di sekelilingnya. Namun suatu malam
mereka tidak mendengar suara beliau dan mengira
beliau telah tidur, sehingga ada sebagian dari mereka
yang sengaja berdehem-dehem agar beliau keluar
menemui mereka. Maka beliau bersabda, "Aku
senantiasa memperhatikan perbuatan kalian, hingga
aku takut itu diwajibkan atas kalian. Jika benar-benar
diwajibkan maka kalian tidak akan mampu
melakukannya. Oleh sebab itu, wahai manusia,
salatlah kalian di rumah masing-masing, karena salat
seseorang yang paling utama adalah dilakukan di
rumahnya sendiri, kecuali salat fardu".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad - صىل اهلل عليه- يبني احلديث الرشيف أن انليب
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membuat kamar di salah
satu pojok masjid hanya dengan beralas tikar.  اختذ هل حجرة يف أحد زوايا املسجد من-وسلم
ا
Kemungkinan besar beliau sedang iktikaf. Beliau  واكن يقوم الليل، والظاهر أنه َكن معتكفا،حصري
senantiasa salat malam di kamar itu dan banyak
ُّ فيها فسمعه رجال فجاؤوا
يأتمون به إىل أن َكن بعد
shahabat
mendengarnya
sehingga
mereka
ا
bermakmum kepada beliau. Pada suatu malam mereka  وقاموا،عدة يلال لم يسمعوا صوته؛ فظنوه نائما
tidak mendengar suara beliau, sehingga mereka -  فخرج إيلهم،بإصدار بعض األصوات إليقاظه
mengira beliau tidur dan dengan sengaja mereka
mengeraskan suara agar beliau bangun. Maka beliau  وبني هلم بأنه لم ينم بل،-عليه الصالة والسالم
َّ ،خيش أن يُفرض عليهم قيام الليل
keluar menemui mereka dan menjelaskan kepada وبني هلم أنه إن
mereka bahwa beliau tidak tidur. Sebaliknya beliau
َّ  كما،فرض لن يستطيعوا القيام به
ُ
أفضل
أن
هلم
بني
takut salat malam diwajibkan atas mereka. Beliau juga
.صالة انلافلة هلم يف بيوتهم
menjelaskan jika saja salat malam itu diwajibkan tentu
mereka tidak akan mampu melaksanakannya,
sebagaimana beliau juga menjelaskan bahwa salat
sunah yang paling utama itu dilakukan di rumah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  زيد بن ثابت:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

َّ
• احتجر حجرة  :بالراء؛ أي :اختذ شيئاا َكحلجرة ويه الغرفة.
• خبصفة  :أي :من حصري ،فيه منسوجة من سعف انلخل.
• فتتبع إيله رجال  :فتطلبه رجال؛ يلقتدوا به يف صالته.
• املكتوبة  :املفروضة ،ويه الصلوات اخلمس.

فوائد احلديث:
 .1جواز حجز ماكن يف املسجد لالعتاكف ،واالختصاص به للعبادة والراحة ،إذا َكن هناك حاجة ،واكن ال يضيق باملصلني.
ا
مجيعا
 .2جواز اقتداء املأموم باإلمام ولو َكن اإلمام يف حجرة ال يراه املأموم ،أو َكن أحدهما يف السطح ،واآلخر يف املاكن األسفل ،إذا َكنا

باملسجد.
َّ
 .3فيه ديلل ىلع أن احلائل بني اإلمام واملأمومني غري مانع من صحة الصالة واالقتداء ،وقال انلووي :يشرتط لصحة االقتداء علم املأموم بانتقال
اإلمام ،سواء صليا يف املسجد ،أو يف غريه ،أو أحدهما فيه ،واآلخر يف غريه باإلمجاع .اه.
َّ
َّ
أن صالة انلافلة بابليت أفضل؛ تلنوير ابليت بالصالةُ ،
وابلعد عن الرياء والسمعة ،أما املكتوبة فالواجب اإلتيان بها يف املسجد ،إال من عذر،
.4
هذا يف حق الرجال امللكفني.

املصادر واملراجع:

-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م - .بلوغ املرام

من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م- .
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)11292( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Kerjakan ṣalat ini di waktu ini, kerjakan
ṣalat ini di waktu ini. Apabila waktu ṣalat
telah tiba hendaknya salah seorang kalian
mengumandangkan ażan dan hendaknya
mengimami kalian orang yang paling
banyak hafalan Al-Qur'annya diantara
kalian.

 وصلوا صالة كذا،صلوا صالة كذا يف حني كذا
 فإذا حرضت الصالة فليؤذن،يف حني كذا
 ويلؤمكم أكرثكم قرآنا،أحدكم

**

1989. Hadis:

: احلديث.1989

Dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Amru bin Salimah. Ia -  قال، عن عمرو بن َس ِلمة، عن أيب قالبة،عن أيوب
-yakni Ayub- mengatakan, Abu Qilabah berkata
padaku, "Tidakkah engkau ingin menemuinya lalu
bertanya kepadanya?" -maksudnya adalah engkau
bertanya pada Amru bin Salimah-. Lantas aku
menemuinya dan bertanya kepadanya. Ia berkata,
"Kami dahulu tinggal di satu sumber air yang menjadi
tempat lalu lalang orang banyak dan rombonganrombongan kafilah sering melewati kami. Kami pun
menanyai mereka, "Kenapa orang-orang itu? Kenapa
orang-orang itu? Siapakah orang ini?" Mereka
menjawab, "Ia mengaku bahwa Allah telah
mengutusnya, menurunkan wahyu padanya." atau
"Allah mewahyukan demikian". Aku hafal ucapan
tersebut, seolah-olah ucapan itu terpatri di dadaku.
Ketika itu orang-orang Arab menangguhkan keislaman
mereka hingga penaklukan kota Makkah. Mereka
berkata, "Biarkan ia berseteru dengan kaumnya! Jika ia
menang berarti ia seorang Nabi yang benar." Maka
ketika telah terjadi perang Fathu Makkah, setiap kaum
segera menyatakan keislaman mereka. Ayahku pun
paling bersegera dari kaumnya masuk Islam. Ketika
ayahku datang ia berkata: "Demi Allah, aku datang
pada kalian dari hadapan Nabi -Shallallahu `alaihi wa
sallam- yang sebenarnya. Beliau bersabda, "Kerjakan
shalat ini di waktu ini, kerjakan shalat ini di waktu ini.
Apabila waktu shalat tiba hendaknya salah seorang
dari kalian mengumandangkan azan dan hendaknya
yang mengimami kalian adalah orang yang paling
banyak hafalan Al-Qur'annya diantara kalian." Mereka
mengamati, dan tak ada seorang pun yang lebih
banyak hafalan Al-Qur'annya dibanding aku, karena
aku sering menemui rombongan-rombongan kafilah
dan mengambil Al-Qur'an dari mereka. Maka mereka
memajukan aku di hadapan mereka. Padahal aku baru
berusia 6 atau 7 tahun. Aku memakai kain yang apabila
aku sujud kain itu tersingkap hingga tampak auratku.
Maka seorang wanita dari kampung tersebut berkata,
"Tidakkah kalian menutupi pantat qari' kalian dari
pandangan kami?" Lantas mereka membeli dan
membuatkanku satu baju. Aku tidak pernah merasa
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أي-  أال تلقاه فتسأهل؟: قال يل أبو قالبة:-أي أيوب
 كنا: قال فلقيته فسأتله فقال-تسأل عمرو بن سلمة
ُّ يمر بنا
ُّ  واكن،بماء ممر انلاس
 ما:الركبان فنسأهلم

 يزعم أن: ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون،للناس
ُ
فكنت
، أوىح اهلل بكذا: أو، أوىح إيله،اهلل أرسله
ََ
 واكنت، وكأنما يق ُّر يف صدري،أحفظ ذلك الالكم
ََ
، اتركوه وقومه: فيقولون،العرب تل َّوم بإسالمهم الفتح
 فلما َكنت وقعة،فإنه إن ظهر عليهم فهو نيب صادق
ُّ َ
َ ،لك قوم بإسالمهم
وب َدر أيب قويم
 بادر،أهل الفتح

 جئتكم واهلل من عند: فلما قدم قال،بإسالمهم
ُّ
 « َصلوا: فقال، حقا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُّ َ
وصلوا صالة كذا يف حني
،صالة كذا يف حني كذا
ِّ
، فإذا حرضت الصالة فليؤذن أحدكم،كذا
َّ َويل
 فنظروا فلم يكن أحد.»ؤمكم أكرثكم قرآنا
َّ
ُّ  ملا كنت أتلىق من،أكرث قرآنا مين
 فقدموِن،الركبان
 واكنت يلع، وأنا ابن ست أو سبع سنني،بني أيديهم
َّ َ َ
 فقالت امرأة، كنت إذا سجدت تقلصت عين،بُ ْردة
ْ  أال ُت َغ ُّطوا عنا:من اليح
َ اس
ت قارئكم؟ فاشرتوا
ُ
فرحت بيشء فريح بذلك
 فما،فقطعوا يل قميصا
.القميص

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
gembira karena sesuatu sebesar kegembiraanku
lantaran baju itu.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َ
Ayyub as-Sakhtiyānī menuturkan, "Abu Qilabah  أال: قال يل أبو قالبة اجلريم:قال أيوب السختياين
**

berkata padaku, "Tidakkah engkau ingin menemui 'Amr
bin Salamah lalu menanyakan padanya akan hadishadis yang dimilikinya?" Lantas aku menemui 'Amr bin
Salamah dan bertanya padanya. 'Amr bin Salamah
mengatakan, "Kami dulu tinggal di satu tempat yang
menjadi tempat lewat orang banyak. Para pengendara
melewati kami. Maka kami bertanya pada mereka
tentang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan sikap
orang-orang Arab kepada beliau. Mereka menjawab,
“Ia mengaku bahwa Allah mengutusnya dan
mewahyukan padanya demikian”. Yakni ayat Al-Qur`an
yang mereka dengar. Aku hafal dengan baik ayat-ayat
Al-Qur`an tersebut seolah-olah ditempelkan di dadaku.
Orang-orang Arab memilih menunggu dan tidak keburu
masuk Islam sampai Mekkah ditaklukkan. Mereka
mengatakan, “Biarkan ia dan kaumnya, Quraisy!
Sungguh jika ia menang ia benar-benar seorang Nabi.”
Manakala Mekkah berhasil dibebaskan, maka setiap
kaum bersegera menyatakan keislaman mereka. Pun
ayahku, ia orang pertama di antara kaumnya yang
masuk Islam. Ia mendatangi Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-. Ketika ia pulang dari sisi beliau, ia
berkata, “Demi Allah, aku datang dari sisi Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang sebenarnya.” Ia
menginformasikan pada mereka bahwa beliau ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda pada mereka,
“Kerjakan salat ini di waktu ini. Kerjakan salat ini di
waktu ini. Apabila waktu salat tiba hendaknya salah
seorang dari kalian mengumandangkan azan dan
hendaknya mengimami kalian orang yang paling
banyak hafal Al-Qur`an.” Mereka lalu mencari orang
yang paling banyak hafalannya, ternyata tak seorang
pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur`annya dibanding
aku, lantaran aku sering menemui para rombongan
kafilah dan aku menghafal Al-Qur`an dari mereka.
Maka mereka memajukan aku untuk mengimami
mereka dalam salat. Ketika itu usiaku masih 6 atau 7
tahun. Saat itu aku memakai pakaian pendek, apabila
aku sujud pakaian tersebut tersingkap dan
memperlihatkan (aurat) tubuhku. Maka seorang wanita
dari kaumku berkata, “Tidakkah kalian menutupi aurat
qari` (imam) kalian dari pandangan kami?” Lantas
mereka membelikan satu pakaian untukku. Aku tidak
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تلىق عمرو بن سلمة فتسأهل عن األحاديث اليت

 فقال، فلقيت عمرو بن سلمة فسأتله: قال.عنده

 كنا بموضع نزنل به واكن موضع:عمرو بن سلمة

 واكن يمر بنا الراكب فنسأهلم عن انليب،مرور انلاس

، وعن حال العرب معه-صىل اهلل عليه وسلم وأوىح إيله بكذا مما،فيقولون يزعم أن اهلل أرسله
ا
 فكنت أحفظ ذلك القرآن حفظا،سمعوه من القرآن
 واكنت العرب تنتظر،متقناا كأنه يُلصق يف صدري
ُ
 اتركوه وقومه: فيقولون،وال تسلم حىت تفتح مكة

 فلما.قريشا فإنه إن انترص عليهم فهو نيب صادق
ُ
 وأرسع أيب،فتحت مكة أرسع لك قوم بإسالمهم
صىل اهلل-  وذهب إىل رسول اهلل،فأسلم أول قومه

 جئتكم واهلل: فلما جاء من عنده قال-عليه وسلم
 وأخربهم، حقا-صىل اهلل عليه وسلم- من عند انليب

 صلوا صالة كذا: قال هلم-صىل اهلل عليه وسلم- أنه
 وإذا، وصلوا صالة كذا يف وقت كذا،يف وقت كذا

 ويلؤمكم أكرثكم،حرضت الصالة فليؤذن أحدكم
ا
ا
 فنظروا فلم يكن أحد أكرث حفظا.حفظا للقرآن
 ملا كنت أتلىق الراكب وأحفظ منهم،للقرآن مين

 فقدموِن أصيل بهم واكن عمرى حينئذ ست،القرآن
َّ  واكن،أو سبع سنني
يلع ثوب قصري كنت إذا سجدت
َّ اجنمع
: فقالت امرأة من قويم،يلع وانكشف عين

 فاشرتوا يل قميصا فما.أال تغطوا عنا عورة قارئكم

 وال يستدل بهذا.فرحت بيشء فريح بذلك القميص
احلديث ىلع عدم رشط سرت العورة يف الصالة ألنها

واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك قبل علمهم

.باحلكم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
pernah
bahagia
karena
sesuatu
sebesar
”kebahagiaanku karena mendapat pakaian tersebut.
Namun hadis ini tidak dapat dijadikan dalil tidak
disyaratkannya menutup aurat dalam salat, karena ini
peristiwa kasuistik sehingga kemungkinan mereka
melakukannya sebelum mengetahui hukum.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عمرو بن َس ِلمة
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ماء  :املزنل اذلي يزنل عليه انلاس.
• ُّ
الركبان  :مجع راكب اإلبل خاصة ،ثم اتسع فيه فأطلق ىلع من ركب دابة.
ََ
• يق ُّر  :يستقر.
ََ
• تل َّوم  :تنتظر.
• ظهر  :انترص.
َ
• بادر  :أرسع.
• بُ ْردة  :كساء أسود مربع فيه خطوط صفر تلبسه األعراب.
َ َ َّ
• تقلصت  :اجنمعت وانضمت.
• ْ
است  :عورة.

فوائد احلديث:
 .1جواز إمامة الصيب املمزي يف الفريضة.
ا
 .2األحق باإلمامة األكرث حفظا للقرآن.
 .3مرشوعية األذان.
 .4أن القرآن سبب لرفعة اإلنسان ،وعلو مقامه يف ادلنيا واآلخرة.
 .5أن اتلميزي يكون بالسادسة أو السابعة حبسب قوة إدراك الصيب.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .عمدة القاري رشح
صحيح ابلخاري ،ملحمود بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم ،املؤلف :حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر القتييب
املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Dari Abdullah al-Muzanī, ia berkata:
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, “Salatlah kalian sebelum salat
Magrib dua rakaat!” Lalu beliau bersabda,
“Salatlah kalian dua rakaat sebelum salat
Magrib, bagi siapa saja yang mau
melakukannya!” Karena beliau khawatir
manusia menjadikannya sebagai sunah
(muakkadah). (Sunan Abu Daud dan ini
redaksi beliau, dan redaksi Bukhari juga
seperti itu).

صلوا قبل املغرب ركعتني

 .1990احلديث:

**

1990. Hadis:

َّ

عن عبد اهلل بن ُم َغفل ُ
الم َز ِّ
ِن -ريض اهلل عنهما -قالDari Abdullah bin Mugaffal Al-Muzanī -raḍiyallāhu :
ِ
ِ
ِ
َ ُّ
'anhumā-, ia berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
قبل
وا
ل
ص
«
:
وسلم
عليه
اهلل
صىل
قال رسول اهلل
sallam- bersabda, “Salatlah kalian sebelum salat
َ ُّ
املغرب ركعتني» ،ثم قال« :صلوا قبل املغرب ركعتني Magrib dua rakaat!” Lalu beliau bersabda, “Salatlah
kalian dua rakaat sebelum salat Magrib, bagi siapa saja
ملن شاء» ،خشية أن يتخذها انلاس ُسنة.
yang mau melakukannya!” Karena beliau khawatir
manusia menjadikannya sebagai sunah (muakkadah).
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف احلديث الرشيف احلث ىلع صالة ركعتني قبل Dalam hadis yang mulia ini dijelaskan tentang perintah
ا
untuk melakukan salat sunnah dua rakaat sebelum
.
شاء
ملن
تنفال
صالة املغرب وذلك بعد أذان املغرب
salat Magrib dan itu dilakukan setelah azan Magrib
sebagai salat nafilah (salat sunah) bagi siapa yang
ingin melakukannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ُ
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ُم َغ َّفل المز ِّ
ِن -ريض اهلل عنهما-
ِ
ِ
ِ
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• صلوا قبل املغرب  :اجلملة اثلانية مؤكدة للجملة األوىل ،وهذا هو اتلوكيد اللفظي ،اذلي هو تكرير لفظ ،يراد به تثبيت أمر يف نفس السامع.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صالة ركعتني بعد الغروب ،وقبل الصالة ،ولكنهما ليستا من السنن الرواتب املؤكدة.
ُ َ َّ
 .2يستحب عدم املداومة عليها؛ خشية أن يظ َّن أنها سنة راتبة ،فتأخذ حكم الرواتب من الزتامها ،وعدم اتلخلف عنها.
َ ُّ
ََ
وفعل ُهما كما يف
"صلوا قبل املغرب"،
 .3صالة هاتني الركعتني ثبتت عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأقسام السنة اثلالثة ،فقد أمر بها بقوهل:
رواية ابن حبان ،ورأى الصحابة يصلونها َّ
فأقرهم عليها.

 .4قال شيخ اإلسالم :ما ليس براتب ال يلحق بالراتب ،وال تستحق املواظبة عليه؛ ئلال يضايه السنن الراتبة ،فما قبل العرص ،واملغرب ،والعشاء،
تطوًع فهو حسن ،لكن ال َّ
ا
يتخذ ذلك سنة راتبة.
من شاء أن يصيل
َّ
 .5قال ابن القيم -رمحه اهلل :-ثبت أنه َكن حيافظ يف ايلوم والليلة ىلع أربعني ركعة :سبع عرشة الفرائض ،واثنيت عرشة راتبة يف حديث أم
حبيبة ،وإحدى عرش صالة الليل ،فاكنت أربعني ركعة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ألبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  -انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة :األوىل 1422ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه:
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عبد السالم السليمان،ط  1427 ، 1ـه2006/م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Al-Mugīrah bin Syu'bah pernah
mengimami kami, namun dia langsung
berdiri setelah dua rakaat. Kami pun
mengingatkannya dengan mengucapkan,
"Subḥānallāh." Namun dia balas
mengucapkan, "Subḥānallāh," dan terus
berdiri. Ketika menyelesaikan salat dan
salam, maka dia sujud sahwi. Setelah
rampung dia berkata, "Aku pernah melihat
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelakukan seperti yang aku lakukan".

،صىل بنا املغرية بن شعبة فنهض يف الركعتني

 فلما، سبحان اهلل ومىض: قال، سبحان اهلل:قلنا
 فلما، سجد سجديت السهو،أتم صالته وسلم

صىل اهلل عليه-  رأيت رسول اهلل: قال،انرصف
 يصنع كما صنعت-وسلم

**

1991. Hadis:

: احلديث.1991

َ ْ ُ ُ
َّ
بن شعبَة
 َصىل بِنَا املغرية:عن زياد بن عالقة قال
َ َ
 سبحان: قال، سبحان اهلل: قلنا،فنَ َهض يف الركعتني
َّ
َ ْ
ََ ََ
َ َ
َ
 َس َج َد َسج َد ِيت، فل َّما أت َّم َصالت ُه َو َسل َم،اهلل َو َمىض
ُ ْ « َرأَي: قَ َال،رص َف
َّ
َ َ ْ فَلَ َّما ان،الس ْهو
صىل- ت رسول اهلل
ِ
ُ  يَ ْص َن ُع َك َما َص َن ْع-اهلل عليه وسلم
.»ت

Dari Ziyād bin 'Alāqah, Ia berkata, "Al-Mugirah bin
Syu'bah pernah mengimami kami, namun dia langsung
berdiri setelah dua rakaat. Kami pun mengingatkannya
dengan mengucapkan, "Subḥānallāh." Namun dia
balas mengucapkan, "Subḥānallāh," dan terus berdiri.
Ketika menyelesaikan salat dan salam, maka dia sujud
sahwi. Setelah rampung dia berkata, "Aku pernah
melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelakukan seperti yang aku lakukan".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menjelaskan bahwa Al-Mugirah bin Syu'bah - ريض اهلل- يبني احلديث من فعل املغرية بن شعبة
raḍiyallāhu 'anhu- lupa saat mengimami salat
berjamaah. Dia lupa sehingga tidak duduk tahiyyat  فلم يتشهد وسبح خلفه، أنه سها يف صالته-عنه
awal dan makmum di belakangnya mengingatkannya  وبعد السالم، ولكنه أكمل صالته،انلاس ففطن
dengan bertasbih. Dia sadar dan paham, tetapi dia
سجد سجدتني للسهو؛ وعزا فعله ذاك لفعل الرسول
meneruskan salatnya. Setelah salam dia melakukan
sujud sahwi dan menjelaskan bahwa apa yang  األصح أن سجود السهو.-صىل اهلل عليه وسلمdilakukan ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah - يكون قبل السالم؛ حلديث عبد اهلل بن مالك ابن
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Namun pendapat yang
. متفق عليه،حبينة
lebih sahih adalah sujud sahwi dilakukan sebelum
salam, berdasarkan hadis Abdullah bin Malik bin
Buḥainah yang berstatus muttafaq 'alaih.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  املغرية بن شعبة:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:فوائد احلديث

َّ
َّ
 فإن استتم ا،أن من سها عن القعود للتشهد األول فقام
 لكنه يسجد سجدتني قبل،قائما قبل أن يذكره فإنه ال يعود
 احلديث اذلي معنا يدل ىلع.1
.السالم
ا
. واإلتيان به، واجللوس، فإنه جيب عليه الرجوع، وأما إن ذكره قبل أن ينتصب قائما.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و
ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني
سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن
عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 يف بيته-صىل اهلل عليه وسلم- صىل رسول اهلل
َ
اك
ٍ وهو ش

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelaksanakan salat di rumahnya saat
beliau sakit.
**

1992. Hadis:

: احلديث.1992

-  صىل رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن ًعئشة
َ
، صىل جالسا،اك
ٍ  يف بيته وهو ش-صىل اهلل عليه وسلم
ْ
َ ا
 ملا،أن اج ِل ُسوا
ِ : فأشار إيلهم،وصىل وراءه قوم ِقياما
ََ َ ْ
َ
َْ ُ
 فإذا ركع:اإلمام ِيلُؤت َّم به
 إنما ُج ِعل:رصف قال
ان

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan salat di
rumahnya saat belliau sakit. Beliau salat sambil duduk
sedangkan di belakangnya para sahabat salat sambil
berdiri. Lantas beliau memberi isyarat kepada mereka
agar duduk. Setelah selesai salat, beliau bersabda,
"Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika
imam rukuk maka hendaklah kalian rukuk. Jika dia
bangkit dari rukuk maka hendaklah kalian bangkit. Jika
dia mengucapkan, "Sami'allāhu liman ḥamidah (Allah
mendengar orang yang memuji-Nya)", maka
hendaklah kalian mengucapkan, "Rabbanā wa laka alḥamdu (wahai Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu)".
Jika dia salat sambil duduk, hendaklah kalian semua
salat sambil duduk".

 سمع اهلل ملن: وإذا قال، وإذا رفع فارفعوا،فاركعوا

 وإذا صىل جالسا فصلوا، ربنا لك احلمد:محده فقولوا

.»جلوسا أمجعون

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menjelaskan salat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- sambil duduk karena sakit. Di dalamnya juga
mengandung penjelasan cara makmum meniru
(gerakan) imam dan mengikutinya terus-menerus. Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan hikmah
dijadikannya seorang imam, yaitu agar dia ditiru dan
diikuti. Karena itu, tidak boleh menyelisihinya dalam
amalan-amalan salat. Hendaklah gerakan-gerakannya
diperhatikan secara teratur. Jika imam mengucapkan
takbiratul ihram, hendaknya kalian juga mengucapkan
takbiratul ihram. Jika dia rukuk, maka rukuklah kalian
setelahnya. Apabila dia mengingatkan kalian bahwa
Allah menjawab orang yang memuji-Nya dengan
ucapannya, "Sami'allāhu liman ḥamidah," maka pujilah
Dia dengan ucapan kalian, "Rabbanā wa laka alḥamdu." Jika dia sujud, maka ikutilah dan bersujudlah."
Apabila dia salat sambil duduk karena tidak mampu
untuk berdiri -demi merealisasikan tindakan mengikutimaka salatlah kalian sambil duduk meskipun kalian
semua mampu untuk berdiri. Aisyah menyebutkan
bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengeluhkan
sakitnya sehingga beliau salat sambil duduk.
Sedangkan para sahabat mengira bahwa mereka
harus berdiri karena mampu melakukannya. Akhirnya,
mereka pun salat di belakangnya sambil berdiri. Lantas
beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk.
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**

-صىل اهلل عليه وسلم- يف هذا احلديث صالة انليب
ا
، وفيه بيان صفة اقتداء املأموم باإلمام،جالسا ملرضه
-صىل اهلل عليه وسلم-  فقد أرشد انليب.ومتابعته هل

املأمومني إىل احلكمة من جعل اإلمام ويه أن يقتدي

، فال خيتلف عليه بعمل من أعمال الصالة،به ويتابع
َ
 فكربوا،وإنما تراىع تنَقالته بنظام فإذا كرب لإلحرام
 وإذا ذكركم أن، وإذا َركع فاركعوا بعده،أنتم كذلك
" "سمع اهلل ملن محده:اهلل جميب ملن محده بقوهل

 وإذا سجد،" "ربنا لك احلمد:فامحدوه تعاىل بقولكم
ا
 وإذا صىل جالسا لعجزه عن القيام؛،فتابعوه واسجدوا
ا
ا
 ولو كنتم ىلع، صلوا جلوسا-فتحقيقا للمتابعةصىل اهلل-  فقد ذكرت ًعئشة أن انليب.القيام قادرين
ا
 واكن، اشتىك من املرض فصىل جالسا-عليه وسلم
الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه؛

 فلما. أن اجلسوا:فصلوا وراءه قياما فأشار إيلهم

،انرصف من الصالة أرشدهم إىل أن اإلمام ال خيالف

،وإنما يوافق؛ تلحقق املتابعة اتلامة واالقتداء الاكمل
ا
حبيث يصىل املأموم جالسا مع قدرته ىلع القيام

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
جللوس إمامه العاجز ،وهذا إن ابتدأ بهم الصالة Setelah beliau selesai salat, beliau memberikan
ا
petunjuk kepada mereka bahwa imam itu tidak boleh
ا
جالسا صلوا
diselisihi
(gerakannya),
tetapi
diikuti
خلفه جلوسا ،وإن ابتدأ بهم اإلمام untuk
ا
الراتب الصالة قائما ،ثم اعتل يف أثنائها فجلس أتموا merealisasikan tindakan mengikuti secara sempurna
ا
ا
dan meniru secara lengkap. Yaitu dengan cara
خلفه قياما وجوبا؛ عمال حبديث صالة انليب -صىل
makmum salat sambil duduk meskipun mampu berdiri
مرض karena duduknya imam yang tidak sanggup berdiri. Ini
اهلل عليه وسلم -بأيب بكر وانلاس حني ِ
َ
dilakukan jika imam memulai salat sambil duduk, maka
مرض املوت.
(makmum) harus duduk di belakangnya untuk
mengamalkan dua hadis dalam bab ini. Jika imam
memulai mengimami salat mereka sambil berdiri lalu di
tengah salat menderita sakit kemudian duduk, maka
para makmum wajib menyempurnakan salat sambil
 berdiri sebagai pengamalan hadis tentang salat Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan Abu Bakar dan
para sahabat ketika beliau menderita sakit yang
menyebabkan beliau wafat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• شاك  :بوزن قاض ،مريض.

• وإذا رفع  :من الركوع ومن السجود.

• سمع اهلل ملن محده  :أجاب اهلل ادلًعء ملن محده.

• ربنا لك احلمد  :ربنا استجب نلا أو ربنا أطعناك ،لك احلمد ،وبهذا اشتملت هذه اجلملة ىلع معىن ادلًعء ومعىن اخلرب.
• فصلوا جلوسا  :ولو َكنوا قادرين ىلع القيام.

فوائد احلديث:
 .1أنه جيوز ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما جيوز ىلع البرش من األسقام واألمراض؛ الزدياد قدره رفعة.
 .2جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه.
 .3جواز اإلشارة يف الصالة للحاجة.
 .4وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة وحتريم املسابقة.
 .5حتريم خمالفة اإلمام وبطالن الصالة بها.
 .6أن األفضل يف املتابعة ،أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام مبارشة .قال الفقهاء :وتكره املساواة واملوافقة يف هذه األعمال.
 .7أن من احلكمة يف جعل اإلمام يف الصالة؛ االقتداء واملتابعة.
َ .8حتَ ُ
تم طاعة القادة ووالة األمر ومراًعة انلظام ،وعدم املخالفة واالنشقاق ىلع الرؤساء.
 .9أن املأموم يقول" :ربنا لك احلمد" بعدما يقول اإلمام" :سمع اهلل ملن محده" ،واملنفرد واإلمام يقول" :سمع اهلل ملن محده ،ربنا ولك احلمد".
 .10وجوب متابعة اإلمام ،وأنها مقدمة ىلع غريها من أعمال الصالة؛ فقد أسقط القيام عن املأمومني القادرين عليه ،مع أنه أحد أراكن الصالة،
لك ذلك؛ ألجل كمال االقتداء.

ا

 .11أن اإلمام إذا صىل جالسا -لعجزه عن القيام -صىل خلفه املأمومون جلوسا ولو َكنوا قادرين ىلع القيام؛ حتقيقا للمتابعة واالقتداء.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)6075( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 Aku pernah salat bersama Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka beliau
salam ke kanan dengan mengucapkan,
"Assalāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa
barakātuh," dan ke kiri dengan
mengucapkan, "Assalāmu 'alaikum wa
rahmatullāh".

صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاكن
يسلم عن يمينه :السالم عليكم ورَحة اهلل

وبراكته ،وعن شماَل :السالم عليكم ورَحة اهلل

 .1993احلديث:

**

1993. Hadis:

َّ

ُ ْ
جر -ريض اهلل عنه -قال :صليت مع Dari Wā`il bin Hujr -raḍiyallāhu 'anhu-, Ia berkata, "Aku
عن وائل بن ح ٍ
pernah salat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاكن يُسلِّم عن يَ
مينه:
sallam-, maka beliau salam ke kanan dengan
َََ ُ
َ
َْ
َّ
«السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته» ،وعن ِشماهلmengucapkan, "Assalāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa :
السالم عليكم ْ َ
« َّ
barakātuh," dan ke kiri dengan mengucapkan,
ورمحة اهلل».
"Assalāmu 'alaikum wa rahmatullāh".
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

َّ
احلديث يدل ىلع أن املصيل ال خيرج من صالته إال

بتسليمتني عن ايلمني والشمال ،فيقول يف األوىل

«السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته» ،يف اثلانية:

«السالم عليكم ورمحة اهلل» ،وزيادة (براكته)
ا
تكون أحيانا؛ لورود أحاديث أخرى ليس فيها هذه

Makna global:
**

Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang salat tidak
boleh keluar dari salatnya kecuali dengan salam dua
kali; ke kanan dan ke kiri. Saat salam pertama
mengucapkan, "Assalāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa
barakātuh," dan saat salam kedua mengucapkan,
""Assalāmu 'alaikum wa rahmatullāh.

الزيادة ،والغالب عدم الزيادة ولكنها جائزة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ْ
اتلخريج :وائل بن ُحج ٍر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

َّ
ا
مرفوًع( :حتليلها
 .1مرشوعية التسليم من الصالة وهو من أراكنها؛ لفعله -صىل اهلل عليه وسلم -املستمر مع حديث يلع -ريض اهلل عنه-
َّ
التسليم) .رواه أبو داود وغريه.
 .2استحباب اإلتيان بزيادة و"براكته" ،لكن يف بعض األحيان؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يَداوم عليه ،واألغلب عدم قوهلا.
ّ
َّ
 .3يستحب أن تكون التسليمة األوىل إىل جهة ايلمني واثلانية إىل جهة الشمال.
َ َ َّ
َّ
 .4فيه أنه ال خيرج من الصالة إال بالتسليم ،فلو خرج منها بدون تسليم متعمدا بطلت صالته ،وإن َكن ناسيا يَعود وجيلس إذا تذكر ذلك عن
قُرب ،ثم ي ُ َسلِّم عن يمينه وعن شماهل ثم يسجد َّ
للسهو.
ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .املجموع رشح املهذب
(مع تكملة السبيك واملطييع) ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،انلارش :دار الفكر .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين
انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي،
مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش:
مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م.

الرقم املوحد)10945( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aku pernah salat bermakmum di belakang
Abu Hurairah. Ia membaca,
"Bismillāhirraḥmānirraḥīm," lalu
membaca Ummul Qur`ān hingga ketika
sampai pada ayat "Gairil magḍūbi 'alaihim
walaḍḍāllīn", ia mengucapkan, "Āmin."
Orang-orang pun mengucapkan, "Āmin."
Dan setiap kali sujud, ia mengucapkan,
"Allāhu Akbar".

 بسم اهلل الرَحن:صليت وراء أيب هريرة فقرأ
 غري، ثم قرأ بأم القرآن حىت إذا بلغ،الرحيم

 فقال، آمني: فقال،املغضوب عليهم وال الضالني
. اهلل أكرب: ويقول َكما سجد، آمني:انلاس

**

1994. Hadis:

: احلديث.1994

َّ َ
ُ
ْ ُ
Dari Nu'aim al-Mujmir, ia berkata, "Aku pernah salat :صليت وراء أيب هريرة فقرأ
:المج ِمر قال
عن ن َعيم
bermakmum di belakang Abu Hurairah. Ia membaca,
"Bismillāhirraḥmānirraḥīm," lalu membaca Ummul
Qur`ān hingga ketika sampai pada ayat "Ghairil
magḍūbi 'alaihim walaḍḍāllīn", ia mengucapkan,
"Āmin." Orang-orang pun mengucapkan, "Āmin." Dan
setiap kali sujud, ia mengucapkan, "Allāhu Akbar." Jika
ia berdiri dari duduk pada rakaat kedua, ia
mengucapkan, "Allāhu Akbar." Dan ketika selesai
salam, ia mengucapkan, "Demi Zat yang jiwaku berada
di tangan-Nya. Sesungguhnya aku adalah orang yang
paling mirip salatnya dengan Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam".-

 ثم قرأ بأم القرآن حىت،﴾﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم

:إذا بلغ ﴿غري املغضوب عليهم وال الضالني﴾ فقال

 «اهلل: ويقول لكما سجد، آمني: فقال انلاس.»«آمني
َْ
 «اهلل: وإذا قام من اجللوس يف االثنتَني قال،»أكرب
 إين، «واذلي نفيس بيده: وإذا سلم قال،»أكرب
َ
ُ أل ْشبَ ُه
-صىل اهلل عليه وسلم- كم صالة برسول اهلل

.»

**

Derajat hadis: Sanadnya lemah

 ضعيف اإلسناد:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini memaparkan bahwa Abu Hurairah -  َكن جيهر-ريض اهلل عنه- يبني احلديث أن أبا هريرة
raḍiyallāhu 'anhu- mengeraskan (bacaan) basmalah
sebelum Al-Fātiḥah dalam salat. Dia bertakbir saat  وأنه َكن يكرب،بالبسملة قبل الفاحتة يف الصالة
sujud dan bangkit darinya. Dia melakukan itu karena حال سجوده والرفع منه؛ واكن يعزو ذلك القتدائه
dia meneladani Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
 واألحاديث األصح.-صىل اهلل عليه وسلم- بانليب
Sedangkan dalam hadis-hadis yang lebih sahih dan
banyak menyebutkan tidak dikeraskannya (bacaan), ،واألكرث فيها عدم اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم
"Bismillāhirraḥmānirraḥīm," seperti hadis Anas - صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- كحديث أنس
raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, Abu Bakar, Umar, dan Uṡmān mengawali  وأبا بكر وعمر وعثمان َكنوا يفتتحون-عليه وسلم
bacaan (dalam salat) dengan "Alḥamdu lillāhi rabbil
.القراءة باحلمد هلل رب العاملني
'ālamīn.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه النسايئ:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:فوائد احلديث

ا
. استحباب اجلهر بالبسملة يف أول القراءة يف الصالة أحيانا.1
ًّ
. مادا بها صوته، "آمني" لإلمام: استحباب قول.2

َّ
. ويقال اتلأمني بعد سكتة لطيفة بعد القراءة؛ ِيلُعلم أنه ليس من القرآن،" "استجب: ومعناه، خيتم به ادلًعء: اتلأمني هو من طابع ادلًعء؛ أي.3
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 .4مرشوعية تكبري االنتقال من ركن إىل ركن آخر.

 .5فيه حرص الصحابة ىلع االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)10912( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari 'Imrān bin Ḥuṣain bahwasannya dia
ditanya tentang seseorang yang
menceraikan istrinya lalu menyetubuhinya
tanpa memberi kesaksian atas
perceraiannya dan rujuknya. Lantas ia
menjawab, "Engkau telah menjatuhkan
talak yang tak sesuai sunah dan melakukan
rujuk yang tak sesuai sunah. Bersaksilah
atas talak dan rujuknya, dan jangan engkau
ulangi"!

َ
َ ْ َّ َ
 أشهد ىلع، وراجعت لغري سنة،طلقت لغري سنة
 وال تعد، وىلع رجعتها،طالقها

**

1995. Hadis:

: احلديث.1995

َ
 أنه ُسئِل-ريض اهلل عنهما- عن عمران بن حصني
ِّ
ََ
ْ ْ
 ولم يُش ِهد ىلع، ثم يق ُع بها،عن الرجل يُطلق امرأته
َّ ْ َ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َ
،ري ُسن ٍة
ِ  "طلقت ِلغ: فقال، وال ىلع رج َع ِتها،طالقها
ْ ْ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ
ْ
، وىلع َرج َع ِت َها، أش ِهد ىلع طالقها،ري ُسن ٍة
ِ وراجعت ِلغ
ْ َ
."وال ت ُعد

Dari 'Imrān bin Ḥuṣain bahwasannya dia ditanya
tentang seseorang yang menceraikan istrinya lalu
menyetubuhinya tanpa memberi kesaksian atas
perceraiannya dan rujuknya. Lantas ia menjawab,
"Engkau telah menjatuhkan talak yang tak sesuai
sunah dan melakukan rujuk yang tak sesuai sunah.
Bersaksilah atas talak dan rujuknya, dan jangan
engkau ulangi"!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadis tersebut, 'Imrān bin Ḥuṣain -raḍiyallāhu ريض اهلل- يف هذا احلديث سئل عمران بن حصني
'anhumā- ditanya tentang seorang lelaki yang
menceraikan istrinya lalu menggaulinya setelah  ثم جامعها بعد أن, عن رجل طلق امرأته-عنهما
merujuknya tanpa memberikan kesaksian atas  من دون أن يشهد ىلع الطالق وال ىلع,راجعها
perceraian dan rujuknya. Lantas 'Imrān bin Ḥuṣain  بأن هذا املطلق قد-ريض اهلل عنه-  فأجاب,الرجعة
raḍiyallāhu 'anhumā- menjawab bahwa lelaki yang
menjatuhkan talak tersebut telah menyalahi sunah  يف طالقها ابتداء حني لم,خالف السنة يف احلالني
 ويف رجعتها ثانياا حني لم يشهد ا,يشهد
َ ,أيضا
dalam dua keadaan; pertama dalam menjatuhkan talak وأمره
ketika dia tidak memberi kesaksian, dan kedua dalam
rujuk ketika dia juga tidak memberi kesaksian.  وأن ال يعود ملثل, وىلع رجعتها,باإلشهاد ىلع طالقها
Selanjutnya dia menyuruh orang itu untuk memberikan
.هذا العمل
kesaksian atas talak dan rujuknya, dan tidak
mengulangi lagi perbuatan itu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود وابن ماجه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عمران بن حصني:اتلخريج
. سنن أيب داود:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. بغري عقد، يه إًعدة مطلقة غري بائن إىل ما َكنت عليه: الرجعة: • رجعتها
ُ ْ ُّ َ ُ َ ِّ َ َ َ َّ َ
.اتله َمة
 ِئلال يقع الزناع و، أخرب من يشهد أنك طلقتها: • أشهد ىلع طالقها
. أي عمله هذا ىلع غري ُسنة: • لغري ُسنة

:فوائد احلديث
. إثبات أصل مرشوعية إرجاع الزوجة املطلقة إىل عصمة نكاح زوجها بالرجعة املعتربة.1
. فال تصح الرجعة فيه، أما الطالق ابلائن بينونة كربى أو صغرى،طالق رجيع
 الرجعة البد أن تكون يف.2
ٍ
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َ َ
ِّ
وتل ُه َّن أَ َ
{و ُب ُع َ ُ
 .3أن الرجعة ال يعترب فيها رضا الزوجة ،لعدم ذكرها هنا ،ولقوهل تعاىلَ :
ح ُّق بِ َرد ِه َّن ِيف ذلِك} [ابلقرة ،]228 :أي :يف العدة.

 .4استحباب اإلشهاد ىلع الطالق ،يلحصل اتلوثيق ،وقد أمجع العلماء ىلع أن الطالق جائز ونافذ ،ولو لم حيصل عليه إشهاد.
 .5أن اليشء إذا فات وأمكن تالفيه فإنه يتالىف؛ ألمره باإلشهاد فيما بعد.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب

اإلساليم – بريوت 1998 ،م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -إرواء الغليل يف
ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة
ّ
َ
لوغ َ
األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م بلوغ املرام من
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
أدلة األحاكم ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ,حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق – الرياض,
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،للمغريب .انلارش :دار هجر .الطبعة :األوىل - .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه،
الطبعة :السابعة  1424 ،ـه-
للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم –
بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

الرقم املوحد)58149( :

286

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Aisyah, ia berkata, "Ada seorang lelaki
menceraikan istrinya tiga kali, lalu
(mantan) istrinya dinikahi lelaki lain.
 ثم طلقها، فزتوجها رجل،طلق رجل امرأته ثالثا
Lantas lelaki tersebut menceraikannya
sebelum menggaulinya. Kemudian mantan
 فأراد زوجها األول أن،قبل أن يدخل بها
suaminya yang pertama ingin menikahinya
صىل اهلل عليه-  فسئل رسول اهلل،يزتوجها
lagi. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- lalu ditanya mengenai hal itu, maka  حىت يذوق اآلخر، «ال: فقال، عن ذلك-وسلم
beliau bersabda, "Tidak boleh, sampai ada
»من عسيلتها ما ذاق األول
lelaki lain yang menikmati madunya
(menggaulinya) sebagaimana yang
dirasakan oleh suami pertama".
**

1996. Hadis:

: احلديث.1996

َ
َّ
 طلق رجل امرأته: قالت،-ريض اهلل عنها- عن ًعئشة
َّ
َ
ََ
ُ ْ
، ثم طلقها قبْل أن يَدخل بها، فزت َّوجها رجل،ثالثا
َ
ُ ،يزتوجها
َّ فَأراد زوجها األول أن
- فسئِل رسول اهلل

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Ada
seorang lelaki menceraikan istrinya tiga kali, lalu
(mantan) istrinya dinikahi lelaki lain. Lantas lelaki
tersebut menceraikannya sebelum menggaulinya.
Kemudian mantan suaminya yang pertama ingin  حىت، «ال: فقال، عن ذلك-صىل اهلل عليه وسلم
menikahinya lagi. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
َ
ُ
َ َ
َّ اق
ُ
.»األول
اآلخر ِم ْن ُع َسيْل ِتها ما ذ
يَذ َوق
sallam- lalu ditanya mengenai hal itu, maka beliau
bersabda, "Tidak boleh, sampai ada lelaki lain yang
menikmati madunya (menggaulinya) sebagaimana
yang dirasakan oleh suami pertama".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Istri Rifā'ah Al-Quraẓi datang mengadukan kondisinya - جاءت امرأة رفاعة القريظ شاكية حاهلا إىل انليب
kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia ا
memberitahu beliau bahwa dulu dirinya merupakan istri  فأخربته أنها َكنت زوجا,-صىل اهلل عليه وسلم
َّ
Rifā'ah, lantas Rifā'ah menjatuhkan talak kepadanya  ويه اثلاثلة، فبت طالقها باتلطليقة األخرية،لرفاعة
dengan talak terakhir, yaitu talak ke tiga. Setelah itu ia
 وأنها تزوجت بعده عبد الرمحن بن،من طلقاتها
menikah lagi dengan Abdurrahman bin Az-Zabīr َّ
dengan zāi yang berharakat fatah- namun dia tidak bisa ، فطلقها, فلم يستطع أن يمسها-بفتح الزاي- الزبِري
َ
َّ فَأراد زوجها األول أن
berhubungan
badan
dengannya
sehingga صىل-  فسألت انليب،يزتوجها
menceraikannya. Lalu ternyata suaminya yang
pertama ingin menikahinya lagi. Dia pun bertanya  وأخربها، فمنعه ونىه عنه, عن ذلك-اهلل عليه وسلم
kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang hal بأنه البد حلل رجوعها إىل رفاعة من أن يطأها زوجها
itu, namun Nabi melarangnya dan mengharamkannya,
.األخري
serta memberitahu wanita tersebut bahwa untuk
menghalalkan rujuknya kepada Rifā'ah, ia harus benarbenar digauli terlebih dahulu oleh suaminya yang
terakhir.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  ًعئشة:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**
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معاين املفردات:

• رجل  :هو رفَ َ
اعة القريظ.
ِ

• فزتوجها رجل  :الرجل اثلاين :عبد الرمحن بن َّ
الزبِري القريظ.
َّ
• يَ ْد ُخل َ
بها  :املراد بادلخول هنا ليس َّ
جمرد اخللوة ،وإنما هو الوطء.
تعرف الطعمَّ ،
• يذوق  :يُقال :ذاق يذوق ذوقاا :اخترب الطعم ،واذلوق هو احلاسة اليت يتمزي بها خواص األجسام الطعمية ،واألصل يف اذلوق ُّ
ثم كرث
حىت جعل عبارة عن لك جتربة ،ومنه معىن احلديث.
َّ
ُ
اجلماع بذوق العسل.
• عسيلتها  :تصغري عسلة ،واملقصود اجلماع ,تشبيها لذلة ِ

فوائد احلديث:

 .1املطلقة ثالثاا ال حيل ملطلِّقها أن يرجعها حىت تنكح ا
زوجا غريه ،وجيا ِمعها الزوج اثلاين ،ثم يطلقها بغري نية اتلحليل ،وتعتد منه ،قال -تعاىل:-
َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ
ك َح َز ْو اجا} [ابلقرة.]230 :
{ف ِإن طلقها فال ِ
حتل هل ِمن بعد حىت تن ِ
ْ
َّ ْ
َّ
َّ
 .2البُد أن يكون زواج اثلاين زواج رغب ٍة ،لم يقصد به اتلحليل ،أما إن قصد اثلاين بزواجه اتلحليل لألول ،فإن العقد غري صحيح ،بل هو
ٌ
باطل ،ونكاحه ووطؤه َّ
حمرم ،ولم حتل للزوج األول ,كما دلت عليه األحاديث األخرى.
ِّ
ُ َّ
جمبوب -يف فرج املرأة
َّ .3البد لصحة ِحل املطلقة للزوج األول ،أن يطأها الزوج اثلاين يف عقد صحيح ,وذلك بإيالج احلشفة -أو قدرها من ا ٍ
َّ ْ
جمرد العقد ،وال اخللوة ،وال املبارشة دون الفرج ،وال كون العقد اثلاين باطال أو ف ا
املطلقة ،مع انتشار وإن لم يزنل ،فال يكيف َّ
اسدا ،بل البُد أن
بعقد صحيح.
يكون
ٍ
َّ
 .4الرشيعة اإلسالمية أمجل الرشائع ،وأقوم بمصالح العباد ،فله أن يعاف زوجته ،فإن تاقت نفسه إيلها وجد السبيل إىل ردها ،فإذا طلقها اثلاثلة
َّ
ثان ،نكاح رغبة ،فإباحتها بعد الزوج اآلخر من أعظم انلعم.
لم يبق هل عليها سبيل ،إال بعد نكاح ٍ
زوج ٍ
 .5استعمال الكناية عن اليشء اذلي يستحيا من ذكره بما يدل عليه ,لقوهلا :قبل أن يدخل بها ,واملراد بادلخول اجلماع.
ا
 .6إذا ترصف اإلنسان ترصفا ىلع خالف الرشع وهو يعتقده صحيحا ,فال عربة بترصفه ,فهذه املرأة ملا طلقت ظنت أن ذلك يبيحها للزوج األول,
فبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنها ال حتل هل حىت يدخل بها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ُ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :
عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)58078( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengajari kami apabila salah seorang dari
kami masuki WC maka hendaklah ia
bersandar ke (kaki) sebelah kiri dan
menegakkan kaki sebelah kanan.

علمنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا

دخل أحدنا اخلالء أن يعتمد اليرسى ،وينصب
ايلمىن

 .1997احلديث:

**

1997. Hadis:

َ َّ
عل َمنَا Dari Surāqah bin Ja'syim -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
عن رساقة بن جعشم -ريض اهلل عنه -قال:
َ َ ُ َ berkata, “Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل أحدنا
mengajari kami apabila salah seorang dari kami masuki
َْ
وينصب ايلمىن.
اخلالء أن يعتَ ِمد اليرسى،
WC maka hendaklah ia bersandar ke (kaki) sebelah kiri
ِ
dan menegakkan kaki sebelah kanan".

درجة احلديث :منكر

**

Derajat hadis: Hadis munkar

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلديث Dalam hadis yang mulia ini, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- menjelaskan kepada kita tentang salah satu
الرشيف أدب من آداب اخلالء أال وهو :أن يعتمد adab di dalam WC, yaitu: Ketika seseorang sedang
اإلنسان حال قضاء احلاجة ىلع رجله اليرسى فيميل buang air besar hendaklah ia bersandar kepada kaki
sebelah kirinya sehingga ia lebih condong ke arah
ناحيتها ،ويرفع رجله ايلمىن ،لكنه حديث منكر فال
sebelah kirinya, dan mengangkat kaki sebelah
يرشع العمل بهذا األدب.
kanannya. Akan tetapi hadis ini munkar, sehingga tidak
disyariatkan untuk melakukan adab tersebut.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهيق.
اتلخريج :رساقة بن مالك بن جعشم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• اخلالء  :أصله املاكن اخلايل ،فسيم به املاكن املعد لقضاء احلاجة ،خللوه من انلاس ،أو خللوة اإلنسان به.
• يعتمد  :أن يتمايل ىلع رجله اليرسى ،ويميل ىلع جهتها.

• ينصب  :يرفع ،واملراد :أن يرفع رجله ايلمىن حال قضاء احلاجة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب نصب الرجل ايلمىن ىلع فرض صحة احلديث ،واتلحامل ىلع الرجل اليرسى أثناء قضاء احلاجة.
ا
 .2الرشيعة املحمدية جاءت بكل ما فيه صالح ،ونهت عن لك َضر ،وأنها لم ترتك شيئا من أمور العبادة إال بينته ،حىت يف هذه احلال ،وجهتهم
إىل ما فيه راحتهم وصحتهم.

 .3قال العلماء :واحلكمة يف ذلك -واهلل أعلم -أنه أسهل خلروج اخلارج؛ ألن املعدة يف اجلانب األيرس ،فإذا اعتمد ىلع رجله اليرسى َكن ذلك
أسهل خلروج اخلارج ،هذا من انلاحية الطبية ،وأما من انلاحية األدبية فإن اليرسى يه اليت تستعمل إلزالة األذى فيعتمد عليها ،وأما ايلمىن فيه
اليت تستعمل لألشياء الطيبة؛ وذللك ال يعتمد عليها حال قضاء احلاجة ترشيفا هلا.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
ّ
املكرمة ،الطبعة:
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .السنن الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،بلنان،
الطبعة :اثلاثلة1424 ،ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .سلسلة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
1412ه1992 ،م.

الرقم املوحد)10043( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengajariku beberapa kalimat (doa) yang
aku ucapkan dalam salat witir, "Ya Allah,
berilah aku petunjuk seperti mereka yang
telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku
keselamatan seperti mereka yang telah
Engkau beri keselamatan. Bimbinglah aku
seperti orang-orang yang telah Engkau
bimbing. Berilah keberkahan pada segala
apa yang telah Engkau berikan kepadaku.
Dan lindungilah aku dari kejelekan yang
Engkau takdirkan. Karena, sesungguhnya
Engkaulah yang menentukan dan tidak ada
yang menghukum atas Engkau.
Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang
yang engkau cintai/tolong.

-صىل اهلل عليه وسلم- علمين رسول اهلل
َكمات أقوهلن يف الوتر

**

1998. Hadis:

: احلديث.1998

َّ
 َعل َم ِين: قال-ريض اهلل عنهما- عن احلسن بن يلع
 لكمات أقوهلن يف-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ
 «امهلل اهدين-: يف قنوت الوتر:اس
ٍ قال اب ُن ج َّو- ،الوتر
َ  َوتَ َو َّلين ف،ت
َ ْيم ْن ًَع َفي
َ  َو ًَعفين ف،فيمن هديت
يم ْن
ِ ِ
ِ ِِ
َ،رش َما قَ َضيْت
َ ْيما أَ ْع َطي
َ  وبارك يل ف،ت
َ ْتَ َو َّيل
َّ َ  َوقِين،ت
ِ
ِ
َ
ُّ
ْ َ َ َّ
َ َ
َ ُْ َ
 وإنه ال يَ ِذل َم ْن،ِإنك تق ِيض َوال يقىض َعليْك
َ ْت َر َّبنَا َو َت َع َايل
َ ار ْك
َ ْ َو َال يَع ُّز َم ْن ًَع َدي،ت
َ َْو َايل
َ َ َتب،ت
..»ت
ِ

Dari Hasan bin Ali -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata,
“Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajariku
beberapa kalimat (doa) yang aku ucapkan dalam salat
witir, "Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti mereka
yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku
keselamatan seperti mereka yang telah Engkau beri
keselamatan. Bimbinglah aku seperti orang-orang yang
telah Engkau bimbing. Berilah keberkahan pada segala
apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan
lindungilah aku dari kejelekan yang Engkau takdirkan.
Karena, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan
dan tidak ada yang menghukum atas Engkau.
Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang
engkau cintai/tolong. Dan tidaklah akan mulia orang
yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai Rabb
kami dan Maha Tinggi”. Dalam riwayat lain disebutkan:
Pada akhir doa tersebut diucapkan, Wa ṣallallāhu 'alan
nabiyyi Muhammad.

. وصىل اهلل ىلع انليب حممد: قال يف آخره:ويف رواية

**

Derajat hadis:

 صحيح وزيادة النسايئ ضعيفة:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis yang mulia ini mencakup beberapa kalimat
berharga yang biasa diucapkan oleh seorang Muslim
ketika dia sedang melaksanakan salat witir.
ّ
Perkataannya )(أقولهن
:yakni doa yang aku ucapkan.
Adapun perkataan beliau ) (في قنوت الوترdan dalam
riwayat lain disebutkan .) (في الوترLafal qunut memiliki
beberapa makna, namun yang dimaksud dengan qunut
di sini adalah doa yang diucapkan ketika salat witir
dalam keadaan berdiri ) (الله ّم اهدني.maknanya adalah
teguhkanlah aku di atas petunjuk atau berilah aku
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تضمن هذا احلديث الرشيف جلمل نفيسة يقوهلا
) (أقوهلن:املسلم حني قيامه لصالة الوتر؛ فيف قوهل

: (يف قنوت الوتر) ويف رواية: وأما قوهل.أي أدعو بهن
 واملراد به ههنا، والقنوت يطلق ىلع معان.يف الوتر

.ادلًعء يف صالة الوتر يف حمل خمصوص من القيام

 أو زدين من،(امهلل اهدين) أي ثبتين ىلع اهلداية
 (فيمن هديت) أي يف مجلة من.أسباب اهلداية

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
sebab-sebab memperoleh petunjuk ) (فيمن هديت.yakni
seperti mereka yang telah Engkau beri petunjuk, atau
seperti mereka yang telah Engkau beri petunjuk dari
para Nabi dan para wali Allah. Sebagaimana perkataan
Nabi Sulaiman“ ) (وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين:dan
masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam
golongan hamba-hamba-Mu yang saleh”. Sabda
beliau ) (وعافنيberasal dari kata mu'āfāh yaitu
keselamatan dari keburukan. Adapun sabda beliau ṣallallāhu 'alaihi wa sallam ) (وتولني-maknanya adalah
bimbing dan perbaikilah urusanku ) (فيمن توليت.seperti
orang-orang yang telah Engkau bimbing dalam hal
urusan mereka dan janganlah Engkau biarkan aku
bergantung pada diri sendiri. Al-Muẓahhir berkata,
“bentuk perintah dari kata " "تولىjika Allah mencintai
seorang hamba dan menjaganya serta menjaga segala
urusannya ) (وبارك.”yakni perbanyaklah kebaikan ) (لي.
yakni untuk kemanfaatan diriku ) (فيما أعطيت.pada semua
yang telah Engkau berikan kepada diriku berupa usia,
harta, ilmu dan amal perbuatan. Sabda beliau ṣallallāhu 'alaihi wa sallam ) (وقني:-dan jagalah diriku
)(شر ما قضيتdari
kejahatan yang telah Engkau tentukan
ّ
untukku atau takdir-Mu yang buruk. Ada yang
berpendapat bahwa: permohonan untuk mencegah
dan menjaga qaḍa dan qadar (ketentuan) Allah yang
buruk atas seorang hamba, itu hanya berdasarkan
sebab-sebab riil serta sarana yang berkaitan dengan
terjadinya ketentuan tersebut, dan berlangsung
padanya penghapusan dan penetapan perkara yang
masih akan terjadi ) (تقضي.yakni Engkau yang
menentukan atau menghukumi segala apa yang
Engkau kehendaki ) (وال يقضى عليك.Maknanya adalah
tidak ada ketentuan seorangpun atas diri-Mu, maka
tidak ada seorangpun yang mengoreksi hukum-Mu,
serta tidak ada suatu kewajiban apapun atas-Mu
kecuali apa yang telah Engkau wajibkan atas diri-Mu
sendiri sesuai dengan janji-Mu ) (إنّه.yakni perkara
tersebut )ّ (ال يذل.tidak akan menjadi hina )(من واليت
muwālāh (loyalitas) adalah antonim dari mu'ādāh
(permusuhan). Makna ini adalah sebagai pembanding
ّ  (والdan tidaklah akan mulia
dari kalimat )يعز من عاديت
orang yang Engkau musuhi, sebagaimana disebutkan
dalam beberapa riwayat lain. Maknanya adalah
tidaklah akan hina orang yang Engkau tolong dari
hamba-hamba-Mu di akhirat kelak atau secara mutlak,
meskipun dirinya diuji dengan berbagai cobaan yang
menimpanya serta dikuasai oleh orang yang
merendahkan dan menghinakannya secara lahir;
karena sesungguhnya hal itu adalah ketinggian dan
kemuliaan disisi Allah dan para wali-Nya, adapun
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 كما قال، أو هديته من األنبياء واألويلاء،هديتهم

،} {وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني:سليمان
. (وًعفين) أمر من املعافاة اليت يه دفع السوء:قوهل

 (وتولين) أي تول:-صىل اهلل عليه وسلم- وأما قوهل
 (فيمن تويلت) أمورهم وال تكلين.أمري وأصلحه

 أمر خماطب من توىل إذا: وقال املظهر.إىل نفيس
ا
) (وبارك: قوهل.أحب عبدا وقام حبفظه وحفظ أموره
 (فيما أعطيت) أي. (يل) أي ملنفعيت.أي أكرث اخلري

.فيما أعطيتين من العمر واملال والعلوم واألعمال

. (وقين) أي احفظين:-صىل اهلل عليه وسلم- قوهل
 أو،(رش ما قضيت) أي رش ما قضيته أي قدرته يل
 سؤال الوقاية وطلب احلفظ عما: قيل.رش قضائك

 إنما هو باعتبار،قضاه اهلل وقدره للعبد مما يسوءه
ظاهر األسباب واآلالت اليت يرتبط بها وقوع

. وجيري فيها املحو واإلثبات فيما ال يزال،املقضيات

 (وال.(تقيض) أي تقدر أو حتكم بكل ما أردت
َ ُْ
 فال، ال يقع حكم أحد عليك:يقىض عليك) أي
معقب حلكمك وال جيب عليك َشء إال ما أوجبته
ُّ
يذل) أي
ِ  (إنه) أي الشأن (ال.عليك بمقتىض وعدك
ا
. (من وايلت) املواالة ضد املعاداة.ال يصري ذيلال

 كما جاء يف بعض،وهذا يف مقابلة ال يعز من ًعديت

 واملعىن أي ال يذل من وايلت من عبادك،الروايات
ا
 وسلط،يف اآلخرة أو مطلقا وإن ابتيل بما ابتيل به
عليه من أهانه وأذهل باعتبار الظاهر؛ ألن ذلك اغية

 وال عربة إال،الرفعة والعزة عند اهلل وعند أويلائه

 ومن ثم وقع لألنبياء عليهم الصالة والسالم من.بهم
ُ
 وخ ِتم احلديث.االمتحانات العجيبة ما هو مشهور
َّ . (تباركت) أي تكاثر خريك يف ادلارين:بقوهل
)(ربنا
 (وتعايلت) أي ارتفع عظمتك وظهر.أي يا ربنا

 وارتفعت عن،قهرك وقدرتك ىلع من يف الكونني

.مشابهة لك َشء

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
kemuliaan selain dari mereka maka tidak dianggap.
Oleh karena itulah para Nabi -'alaihiṣ ṣalātu was salāmmenghadapi berbagai macam ujian yang sangat berat
dan mencengangkan sebagaimana yang telah
diketahui. Hadis ini ditutup dengan sabda beliau
(yang maknanya adalah bertambah banyaknyaتباركت)
kebaikan yang Engkau berikan di dunia dan akhirat .
( .maknanya adalah Mahaوتعاليت) (wahai Rabb kamiربّنا)
Tinggi keagungan-Mu, nyata kekuasaan-Mu atas siapa
saja di dunia dan akhirat, dan suci dari penyerupaan
segala sesuatu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي النسايئ ابن ماجه أمحد سنن ادلرايم.
اتلخريج :احلسن بن يلع -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• فيمن هديت  :من انلبيني ،والصديقني ،والشهداء ،والصاحلني ،و"يف" يف هذه الفقرة واليت بعدها بمعىن "مع".
ا
مندرجا فيمن ًعفيت.
• ًعفين  :احفظين من لك نقص ظاهر ،أو باطن يف ادلنيا واآلخرة ،واجعلين
ا
مندرجا فيمن تويلت ،واملواالة ضد املعاداة.
• تولين  :حبفظك عن لك خمالفة ،ونظر إىل غريك ،واجعلين
َ
• بارك يل  :أنْزل َ َّ
يلع بركتك العظىم ،من الترشيف والكرامة ،وزدين من فضلك.
ِ
ا
• قين  :اجعل يل وقاية من عندك ،تقيين رش ما خلقته ودبرته.
َّ
َّ
• إنك تقيض  :تعليل ملا قبله؛ إذ ال يعطي تلك األمور املهمة العظام إال من كملت قدرته وقضاؤه ،ولم يوجد منها َشء يف غري اهلل تعاىل.
يذل  :أي :ال يضعف وال يهون من وايلت ،واذلل ضد العز.
• ال ِ
• ال يَ ِعز  :بفتح ايلاء وكرس العني؛ أي :ال ينترص من ًعديت ،فهو ضد اذلل.
• تباركت  :تعاظمت وتزايد برك وإحسانك ،وكرث خريك.
ا
• تعايلت  :تزنها عما ال يليق بك.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية القنوت يف صالة الوتر ،واستحبابه فيها.
 .2استحباب هذا ادلًعء اجلامع خلريي ادلنيا واآلخرة ،واملأثور عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فيكون من أفضل األدعية.
 .3ليس يف احلديث بيان حمل هذا ادلًعء ،ولكن احلاكم يف "املستدرك" ( )188 /3زاد ،فقال" :علمين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف
َّ
وتري إذا رفعت رأيس ،ولم يبق إال السجود".

 .4استحب اجلمهور رفع ايلدين حال ادلًعء.
َّ
 .5ظاهر احلديث ديلل ىلع أنه جيوز لإلنسان أن يزيد يف دًعء قنوت الوتر ىلع هذه اللكمات.

 .6إن زاد اإلمام بعض األدعية املأثورة فحسن ،وإن دًع بما يناسب بعض األحوال العارضةَ ،كالستغاثة حال اجلدب ،أو ادلًعء بنرصة املسلمني
عند تسلط األعداء ،وحنو ذلك جاز.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة:
اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيىس ابلايب احلليب .السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة
– بريوت ،الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .صحيح أيب داود لألبلاين( ،ط ،)1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
1423ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة1423 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10936( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ً
ُْ
فال تشهدين إذا؛ فإين ال أشهد ىلع جور

"Janganlah engkau memintaku bersaksi!
Sesungguhnya aku tidak akan bersaksi atas
kelaliman".
**

1999. Hadis:

: احلديث.1999

 تصدق: قال-ريض اهلل عنهما-عن انلعمان بن بشري
َ  فقالت أيم َع ْم َرة بنت َر َو،يلع أيب ببعض ماهل
 ال:احة

Dari An-Nukman bin Basyir -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū', "Ayahku bersedekah kepadaku dengan
sebagian hartanya. Lantas ibuku, 'Amrah binti
Rawahah berkata, "Aku tidak rela sampai engkau
meminta saksi kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-." Lantas ayahku pergi menemui Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar beliau bersaksi atas
sedekah kepadaku. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bertanya kepada ayahku, "Apakah engkau
lakukan hal ini kepada semua anakmu?" Ayahku
menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Bertakwalah
kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anak
kalian!" Ayahku pun pulang lalu mengembalikan
sedekah tersebut." Dalam satu lafazh disebutkan, "Jika
begitu, janganlah engkau memintaku bersaksi!
Sesungguhnya aku tidak akan bersaksi atas
kelaliman." Dalam lafazh lain disebutkan, "Mintalah
persaksian dalam hal ini kepada selainku"!

.-صىل اهلل عليه وسلم- أرىض حىت تشهد رسول اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم- فانطلق أيب إىل رسول اهلل
ْ
صىل اهلل- ليُش ِهد ىلع صدقيت فقال هل رسول اهلل
: قال. ال: أفعلت هذا بودلك لكهم؟ قال:-عليه وسلم

 فرد تلك، فرجع أيب،«اتقوا اهلل واعدلوا يف أوالدكم
ا
ُْ
 «فال تشهدين إذا؛ فإين ال أشهد: ويف لفظ.»الصدقة
.» «فأشهد ىلع هذا غريي: ويف لفظ.»ىلع َج ْو ٍر

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

An-Nu'man bin Basyir Al-Anshari menyebutkan bahwa
bapaknya mengkhususkan untuknya sebagian dari
hartanya. Lantas ibunya ingin menguatkan sedekah itu
dengan kesaksian Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- ketika ia meminta kepada bapaknya agar
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersaksi
terhadapnya. Saat bapaknya datang kepada Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk
memikul kesaksian, Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- bertanya kepadanya, "Apakah engkau
bersedekah seperti ini kepada semua anakmu?" Ia
menjawab, "Tidak." Pengkhususan sebagian anak dari
yang lainnya atau mengutamakan sebagiannya atas
sebagian yang lain adalah tindakan yang menafikan
ketakwaan dan itu termasuk kemungkaran dan
kezaliman karena di dalamnya ada beragam
keburukan. Yaitu menyebabkan terputusnya orang
yang diutamakan oleh bapaknya dan menjauhkan
mereka
(saudara-saudaranya)
darinya,
serta
menimbulkan permusuhan dan kebencian mereka
terhadap saudara-saudaranya yang dikhususkan.
Karena adanya beberapa keburukan itulah, Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda
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 أن أباه خصه:ذكر انلعمان بن بشري األنصاري
ُ
بصدقة من بعض ماهل فأرادت أمه أن توثقها بشهادة
انليب صىل اهلل عليه وسلم إذ طلبت من أبيه أن يُشهد
 فلما أىت به أبوه إىل.انليب صىل اهلل عليه وسلم عليها
 قال هل،انليب صىل اهلل عليه وسلم يلتحمل الشهادة

 أتصدقت مثل هذه: انليب صىل اهلل عليه وسلم

 وختصيص بعض. ال:الصدقة ىلع ودلك لكهم ؟ قال

 أو تفضيل بعضهم ىلع بعض عمل،األوالد دون بعض

 ملا فيه من،مناف للتقوى وأنه من اجلور والظلم
َّ
 إذ يسبب قطيعة املفضل عليهم ألبيهم،املفاسد

 ويسبب عداوتهم وبغضهم إلخوانهم،وابتعادهم عنه
 ملا َكنت هذه بعض مفاسده قال انليب صىل.املفضلني

 " اتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم:اهلل عليه وسلم هل
َّ
وال تشهدين ىلع جور وظلم " ووخبه ونفره عن هذا
 فما َكن من بشري. أشهد ىلع هذا غريي:الفعل بقوهل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َ
اَّلل عنه إال أن أرجع تلك الصدقة كعادتهم يف kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku
رىض
adillah di antara anak-anak kalian dan janganlah
الوقوف عند حدود اهلل تعاىل.
engkau memintaku bersaksi atas kemungkaran dan
kezaliman!" Beliau mencela dan membenci perbuatan
tersebut dengan sabdanya, "Mintalah kesaksian
terhadap hal ini dari orang lain." Seketika itu pula Basyir
-raḍiyallāhu 'anhu- mengembalikan sedekah tersebut,
sebagaimana kebiasaan mereka (para sahabat) dalam
melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه ،وهل ألفاظ عديدة
اتلخريج :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم
معاين املفردات:

ُْ
• حىت تش ِهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :حىت ختربه أنك أعطيته ذلك ،وغرضها بذلك تثبيت العطية
• تلك الصدقة"  :اليت أعطاها للنعمان

فوائد احلديث:
 .1وجوب العدل بني األوالد ،وحتريم اتلفضيل أو اتلخصيص ،والعدل أن يكون لذلكر مثل حظ األنثيني ،وهذا يف اهلبة وليس يف انلفقة؛ ألن
انلفقة تقدر باحلاجة.

 .2أن تفضيل بعض األوالد ىلع بعض من اجلور والظلم وال جتوز فيه الشهادة حتمال وأداء
 .3وجوب رد الزائد أو إعطاء اآلخرين ،حىت يتساووا.

 .4أن األحاكم اليت تقع ىلع خالف الرشع تبطل ،وال تنفذ ،وال يعترب عقدها الصوري ،ألنه ىلع خالف املقتىض الرشيع.
 .5استفصال احلاكم واملفيت عما حيتمل االستفصال لقوهل صىل اهلل عليه وسلم":أفعلت هذا بودلك لكهم
 .6أن اإلشهاد يف عطية األب البنه الصغري يغين عن القبض.

- .7وقال شيخ اإلسالم " ابن تيمية " :واحلديث واآلثار تدل ىلع وجوب العدل ...ثم هنا نوًعن .أ -نوع حيتاجون إيله من انلفقة يف الصحة واملرض

وحنو ذلك ،فالعدل فيه أن يعطى لك واحد ما حيتاج إيله ،وال فرق بني حمتاج قليل أو كثري .ب -ونوع تشرتك حاجتهم إيله ،من عطية ،أو نفقة ،أو
تزويج  .فهذا ال ريب يف حتريم اتلفاضل فيه .وينشأ من بينهما نوع ثالث ،وهو أن ينفرد أحدهم حباجة غري معتادة ،مثل أن يقىض عن أحدهم
دينا وجب عليه من أرش جناية ،أو يعطى عنه املهر ،أو يعطيه نفقة الزوجة ،وحنو ذلك ،فيف وجوب إعطاء اآلخر مثل ذلك نظر" ا .ـهمن
االختيارات.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6035( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda tentang putri Hamzah, “Ia tidak
halal bagiku (untuk dinikahi). Diharamkan
(saudara) karena persusuan seperti
diharamkan (saudara) karena nasab. Ia
adalah putri saudaraku sepersusuan”.

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بنت
َحزة :ال َتل يل ،حيرم من الرضاع :ما حيرم من
النسب ،ويه ابنة أيخ من الرضاعة

 .2000احلديث:

**

2000. Hadis:

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بنت محزةDari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhuma-, :
َ َ
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda
َّ
َْ
حت ُّل يل َحيْ ُر ُم من َّ
الر َض ِ
ب ويه
اع َما حي ُر ُم من الن َس
ال
ِ
ِ
ِ
tentang putri Hamzah: “Ia tidak halal bagiku (untuk
َ
ابنة أ ِيخ من َّ
الرضاعة
dinikahi). Diharamkan (saudara) karena persusuan
seperti diharamkan (saudara) karena nasab. Ia adalah
putri saudaraku sepersusuan”.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َرغ َ
ب يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،من انليب صىل Ali bin Abi Thalib -raḍiyallāhu 'anhu- menginginkan
ِ
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk menikahi putri
اهلل عليه وسلم أن يزتوج بنت عمهما محزة .فأخربه pamannya, Hamzah. Lalu beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa
صىل اهلل عليه وسلم أنها ال حتل هل ،ألنها بنت أخيه sallam- memberitahukan bahwa putri tersebut tidak
halal untuk beliau nikahi, karena ia adalah putri dari
من الرضاعة .فإنه صىل اهلل عليه وسلم ،وعمه محزة
saudara sesusuannya. Sebab Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
رضعا من (ثويبة) وىه موالة أليب هلب ،فصار أخاه wa sallam- dan paman beliau, Hamzah, pernah
من الرضاعة ،فيكون عم ابنته ،وحيرم بسبب menyusu pada Ṡuwaibah –budak wanita Abu Lahab-,
sehingga Hamzah pun menjadi saudara sesusuan
الرضاع ،ما حيرم مثله من الوالدة.
beliau, maka beliau pun menjadi paman bagi putri
)Hamzah. Seseorang menjadi haram (untuk dinikahi
karena jalur persusuan sama seperti keharaman
seseorang dari jalur nasab.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم
**

معاين املفردات:

• بنت محزة  :أمامة ،وقيل غري ذلك
• حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  :هذه مجلة مبينة لسبب عدم احلل.
• أيخ  :محزة عم انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،أرضعته وإياه ثويبة.

فوائد احلديث:
 .1ما يثبت يف الرضاع من املحرمية ،ومنها حتريم انلاكح.
 .2أنه يثبت فيه مثل ما يثبت يف النسب .فُك امرأة حرمت نسبا ،حرمت من تماثلها رضاًع.
 .3اذلين تنترش فيهم املحرمية من أجل الرضاع ،هم املرتضع وفروعه ،أبناؤه وبناته ونسلهم .أما أصوهل ،من أب ،وأم ،وآبائهم ،فال يدخلون يف

املحرمية .وكذلك حواشيه ،من إخوة وأخوات ،وأعمام ،وعمات ،وأخوال ،وخاالت .لك هؤالء غري داخلني يف حكمه .والرضيع يكون كأحد أوالد
املرضعة ،فتكون أمه ،وصاحب اللْب أباه ،وأوالدهما إخوته وأخواته وآباؤه منهما -وإن َع ْ
لوا -أجداده ،وأعمامهما :وعماتهما ،وأخواهلما،
وخاالتهما وأعمامه ،وأخواهل ،وإخوانهما وأخواتهما ،أعمامه و عماته ،وأخواهل ،و خاالته.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه) اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381( ،ه) صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)6162( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Fairūz berkata, saya bertanya, "Wahai
Rasulullah, saya telah masuk Islam dan aku
"?memperistri dua wanita bersaudara
Beliau bersabda, "Ceraikan salah satunya
!"yang engkau kehendaki

قال فريوز :قلت :يا رسول اهلل ،إين أسلمت
وَتيت أختان؟ قال« :طلق أيتهما شئت»

 .2001احلديث:

**

2001. Hadis:

عن الضحاك بن فريوز ،عن أبيه قال :قلت :يا رسول Dari Aḍ-Ḍaḥḥāk bin Fairūz, dari ayahnya, ia berkata,
ِّ
Fairuz berkata, saya saya bertanya, "Wahai Rasulullah,
اهلل ،إين أسلمت وحتيت أختان؟ ،قالَ « :طلق أيتَ ُهما
saya telah masuk Islam dan aku memperistri dua
ش َ
ئت».
wanita bersaudara?" Beliau bersabda, "Ceraikan salah
ِ
!"satunya yang engkau kehendaki

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

فريوز ادليليم ريض اهلل عنه صحايب من أهل ايلمن Fairūz Ad-Dailami adalah seorang sahabat berasal dari
Yaman. Dia memeluk Islam dan memiliki dua orang istri
أسلم وعنده زوجتان ،هما أختان ،وقد َكن أهل di mana keduanya adalah bersaudara. Kebiasaan yang
اجلاهلية يزتوجون األختني معا ال يرون بذلك بأساmarak pada masa Jahiliyah adalah seseorang ،
menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus. Maka
فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن خيتار منهما
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruhnya
َّ
واحدة ،تلبىق هل زوجة ،ويطلق األخرى؛ ألنه ال جيوز untuk memilih salah satu istrinya dan menceraikan
yang lainnya, karena dalam syariat Islam tidak
اجلمع بني األختني يف اإلسالم.
membolehkan menikahi dua wanita bersaudara
sekaligus.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :فريوز ادليليم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:

َ
ُ
َّ
األخوة بنسب أو رضاعُ ،ح َّرتَ ْني أو َ
أمتَ ْنيْ ،
َّ
أو إحداهما أ َمة ،قبل ادلخول
 .1اتفق املسلمون ىلع أنه ال جيمع بني األختني بعقد نكاح ،سواء َكنت
ِ
أو بعده.
 .2إذا طلق إحداهما فإنه اختيار منه للباقية.
َّ
َّ
 .3اعتبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغريهم ،وأنها صحيحة ،ولو أسلموا عليها ،وأنها كأنكحة املسلمني ،فيما جيب فيها من أحاكم.
َّ
َّ
اإلسالم بال جتديد عقد.
اإلسالم إال بطالق وحنوه ،فانلاكح يبىق بعد ِ
 .4أن املرأة ال خترج عن عصمة الزوج بعد ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سنن الرتمذي  -حممد بن
عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب –
مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث -املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد
املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة،
  1423ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة
األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
األوىل  - -1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428سبل السالم رشح بلوغ
املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)58082( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dia berkata: “Apakah boleh saya
mendirikan shalat di kandang-kandang
kambing?”. Beliau bersabda: “Ya”. Dia
bertanya lagi: “Apakah saya boleh shalat di
kandang-kandang unta?”. Beliau bersabda:
“Tidak (Jangan)!”

: قال، نعم: أصيل يف مرابض الغنم؟ قال:قال
 ال:أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال

**

2002. Hadis:

 أن رجال سأل-ريض اهلل عنه- عن جابر بن سمرة
َََ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أأتوضأ من حلوم
ْ َّ َ
َ ْ وإن شئ،ْت فتوضأ
َ ْ «إن شئ:الغنم؟ قال
» ت فال ت َوضأ
ِ
ِ
ْ َّ
 «نعم فتوضأ من حلوم:قال أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال
ُ
َ
: «نعم» قال: أ َصيل يف َم َرابِ ِض الغنم؟ قال:اإلبِل» قال
َأُصيل يف َمب
». «ال:ار ِك اإلبِل؟ قال
ِ

Dari Jabir bin Samurah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa
seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, apakah saya harus berwudhu'
setelah makan daging kambing?”. Beliau bersabda:
“Jika kamu mau maka wudhu'lah, dan jika tidak mau
maka tidak perlu berwudhu'”. Dia bertanya kembali:
“Apakah saya harus berwudhu' setelah makan daging
unta?”. Beliau bersabda: “Ya, berwudhu'lah setelah
makan daging unta!”. Dia bertanya lagi: “Apakah boleh
saya mendirikan shalat di kandang-kandang
kambing?”. Beliau bersabda: “Ya”. Dia bertanya lagi:
“Apakah saya boleh shalat di kandang-kandang unta?”.
Beliau bersabda: “Tidak (Jangan)!”
**

Derajat hadis: Hadis sahih
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 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Makna hadis: ) (أَأَت ََوضَّأ ُ مِ ْن لُ ُح ْو ِم ْالغَن َِم ؟ini adalah pertanyaan
dari seorang sahabat berkaitan dengan daging
kambing, apakah wajib untuk berwudhu' setelah
memakannya ketika hendak mendirikan shalat atau
melakukan apa saja yang disyaratkan untuk bersuci?
)ْ َوإِ ْن ِشئْتَ فَالَ ت ََوضَّأ،ْ (إِ ْن ِشئْتَ فَت ََوضَّأNabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- memberinya pilihan antara berwudhu' dan tidak
berwudhu', keduanya dibolehkan. )اْلبِ ِل
ِ ْ  أَت ََوضَّأ ُ مِ ْن لُ ُح ْو ِم:َ(قَال
yakni apakah wajib untuk berwudhu' setelah makan
daging unta ketika hendak mendirikan shalat atau
melakukan apa saja yang disyaratkan agar bersuci?
)اْلبِ ِل
ِ ْ  (نَعَ ْم فَت ََوضَّأ ْ مِ ْن لُ ُح ْو ِمyakni wajib atasmu untuk
berwudhu' setelah makan daging unta meskipun
daging unta yang dimakan itu sedikit. Adapun
meminum air susu dan kuahnya tidak harus berwudhu'
setelahnya; karena Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamtidak memerintahkan para `uraniyyin agar berwudhu'
setelah meminum air susu unta dan beliau telah
memerintahkan
mereka
untuk
meminumnya.
Sedangkan menunda penjelasan di waktu yang
diperlukan adalah tidak boleh. )ض ْالغَن َِم ؟
ِ صلِّى فِي َم َرا ِب
َ َ  أ:َ(قَال
yakni apakah boleh mendirikan shalat di kandangkandang atau tempat-tempat berlindungnya kambing?
) نَعَ ْم:َ (قَالyakni boleh bagimu mendirikan shalat di
tempat-tempat tersebut karena tidak adanya

: احلديث.2002

**

َ
 " أأتوضأ من حلوم الغنم " هذا استفهام:معىن احلديث
 هل جيب الوضوء من،من الصحايب عن حلوم الغنم

أكلها عند إرادة الصالة أو ما يرشط هل الطهارة ؟ " إن
ْ َّ َ
َ
َ ْ وإن شئ،ت فتوضأ
َ ْ شئ
_ ت فال ت َوضأ " خ َّريه انليب
ِ
ِ
،صىل اهلل عليه وسلم _ بني فعل الوضوء وتركه
 هل: "قال أتوضأ من حلوم اإلبل" أي.فالكهما جائز

جيب الوضوء من أكل حلوم اإلبل عند إرادة الصالة
أو ما يُرشط هل الطهارة ؟ " نعم فتوضأ من حلوم اإلبِل
 جيب عليك الوضوء من حلم اإلبل ولو َكن:" أي

 أما اللْب واملرق فال يلزم الوضوء منه؛،املأكول يسريا
َ ِّالع َرني
ُ  لم يأمر-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َّ ألن
ني
ِ
ْ ُ  وقد أمرهم،بالوضوء من أبلان اإلبل
ُ
وتأخري
،برشبها
ُ
 أ َصيل يف: " قال.ابليان عن وقت احلاجة ال جيوز
َ
 هل جتوز الصالة يف األماكن:َم َرابِ ِض الغنم؟ " أي
 جتوز لك: «نعم» " أي:اليت تأوي إيلها الغنم؟ "قال
: " قال. الصالة يف تلك األماكن لعدم اخلشية منها
َأُصيل يف َمب
 هل جتوز يل الصالة يف: ار ِك اإلبِل؟ " أي
ِ
:األماكن اليت تأوي إيلها اإلبل وتربك فيها؟ " قال

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اْل ِب ِل ؟) kekhawatiran darinya.
«ال» " أي  :ال تصل فيها؛ ألنه ال يؤمن من نفورها( yakni ،قَالَ :أ ُ َ
اركِ ْ ِ
ص ّلِى فِي َم َب ِ
apakah boleh mendirikan shalat di kandang-kandang
فيلحق املصيل َضر من صدمة وغريها،
وهذا املعىن ?atau tempat-tempat berlindung dan berderumnya unta
َّ
ُ
مأمون من الغنم ملا فيها من ُّ
السكون وقِلة نفورها( yakni janganlah kamu shalat di tempat-tempat ،قَالَ :الَ)
tersebut; karena dia tidak terjamin keamanannya dari
وعدم أذاها .سبل السالم( )99/1فتح ذي اجلالل
lari(terlepas)nya unta sehingga orang yang shalat disitu
واإلكرام( )264/1توضيح األحاكم(dapat terkena bahaya ditabrak unta dan bahaya )305 ، 304/
lainnya. Sedangkan hal ini tidak terjadi pada kambing
تسهيل اإلملام)195 ، (1/192
yang sifatnya tenang, sedikit larinya dan tidak
menyakiti. Subulussalam (1/ 99), Fathu Dzil Jalaali wal
Ikram (1/ 264), Taudhihul Ahkam (304, 305), Tashilul
Ilmam (1/ 192, 195).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :جابر بن سمرة _ ريض اهلل عنه_

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ََ
ََ
اركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها ىلع األرض لالسرتاحة.
• مرابِض  :يه مب ِ
• َمبَارك اإلبل  :هو املوضع اذلي تَ ْ ُ
ربك فيه للرشب والراحة.
ِ

فوائد احلديث:

ْ
َ
 .1إباحة الوضوء بعد أكل حلوم الغنم وال جيب.
ْ
 .2أن أكل حلوم اإلبل ناقض للضوء.

 .3إباحة جتديد الوضوء من حلوم الغنم؛ ألن انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ حكم بعدم نقض الوضوء من حلوم الغنم ،وأجاز هل الوضوء ،وهو
جتديد للوضوء ىلع الوضوء.
َ
َ
َ
َ
ارك اإلبل.
 .4إباحته الصالة يف مرابِض الغنم ومنعها يف مب ِ
 .5حرص الصحابة _ ريض اهلل عنهم _ ىلع تعلم العلم.
ْ
 .6إثبات املشيئة للعبد؛ لقوهل _ صىل اهلل عليه وسلم _ ( :إن ِشئت )

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح
مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـه انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف:
جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ُذي
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ

الرقم املوحد)8399( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Mereka telah membunuhnya, semoga Allah
membunuh mereka, mengapa mereka tidak
قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ لم يعلموا فإنما
bertanya bila tidak mengetahuinya, karena
 إنما اكن يكفيه أن يتيمم،شفاء اليع السؤال
obat kejahilan adalah bertanya,
sesungguhnya cukup baginya bertayamum  ثم يمسح، ىلع جرحه خرقة-أو يعصب- ويعرص
dan hendaknya dia membalut lukanya
 ويغسل سائر جسده،عليها
dengan kain lalu mengusap bagian atasnya
dan membasuh seluruh badannya.
**

2003. Hadis:

: احلديث.2003

َ
Dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, “Kami pernah  خرجنا يف َسفر: قال-ريض اهلل عنه- عن جابر
mengadakan safar, lalu ada seorang sahabat kami
ُ َّ َ َ ٌ َ َ َّ
ُ فأصاب
احتلم
ثم
،رأسه
يف
ه
ج
ش
ف
ر
ج
ح
ا
ن
م
ال
رج
ِ
yang tertimpa batu hingga kepalanya terluka, lalu dia
َ ْ ُ
َّ
mimpi basah dan bertanya kepada para sahabatnya,  هل جتدون يل رخصة يف اتليمم؟:فسأل أصحابه فقال
َ
ْ ُ
َ خ
“Apakah kalian memandang ada rukhsah bagiku untuk صة وأنت َت ْقد ُر ىلع املاء
جند لك ر
ِ
ِ  ما:فقالوا
bertayamum?”. Mereka menjawab: “Menurut kami
ْ َ َّ
َ
َ َْ
engkau tidak mendapatkan keringanan selagi engkau صىل اهلل عليه-  فلما ق ِدمنا ىلع انليب،فاغتسل فمات
َ
ُ
ُ
mampu menggunakan air.” Diapun mandi lalu  « َقتَلوه َقتَل ُهم اهلل أال َسألوا: أخرب بذلك فقال-وسلم
meninggal dunia. Tatkala kami datang kepada Nabi َ
ِّ إذ لم يعلموا فإنَّما ِش َفاء
ِ
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau dikabarkan dengan  إنما َكن يكفيه،اليع السؤال
َ
َْ
ْ َ َّ َ
ُ
peristiwa tadi, kemudian beliau bersabda, “Mereka  ثم،خرقة
ِ رحه
ِ  ىلع ج-أو يع ِصب-أن يتيمم ويع ِرص
telah membunuhnya, semoga Allah membunuh
َ ،يمسح عليها
».ويغسل سائر جسده
mereka, mengapa mereka tidak bertanya bila tidak
tahu karena obat kejahilan adalah bertanya,
sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan
hendaknya dia membalut lukanya dengan kain lalu
mengusap bagian atasnya dan membasuh seluruh
badannya.”

**

Derajat hadis: Hasan li gairihi

 حسن لغريه:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Jābir -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa mereka
pernah mengadakan safar, lalu salah seorang dari
mereka tertimpa batu hingga melukai kepalanya, lalu
dia mimpi basah dan bertanya kepada para
sahabatnya
tentang
hukum
dibolehkannya
bertayamum sebagai pengganti dari membasuh
anggota wudu. "mereka menjawab, "kami tidak melihat
ada keringanan bagi kamu untuk bertayamum jika
kamu mampu menggunakan air", yakni bahwa dirinya
tidak diperbolehkan untuk bertayamum dalam kondisi
tersebut; karena ketersediaan air. Adapun keringanan
bertayamum adalah bagi orang yang tidak mendapati
air, sedangkan dalam kondisi air tersedia maka tidak
ada keringanan bagimu untuk bertayamum. Kemudian
dia mandi dan lukanya semakin parah terkena air, lalu
dia -raḍiyallāhu 'anhu- meninggal dunia. Tatkala
mereka tiba di Madinah, merekapun menceritakan
kisah tersebut kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
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**

، أنهم خرجوا يف سفر-ريض اهلل عنه- خيرب جابر
ُ َ
َ فأُصيب َر ُجل منهم
 ثم إنه احتلم،حبجر فش َّج رأسه
ِ
ا
فسأل أصحابه عن إجزاء اتليمم بدال عن غسل
َ
َْ
ْ
جند لك ُرخ َصة وأنت تق ِد ُر ىلع
ِ  ما: "فقالوا.العضو
َْ
املاء فاغت َسل فمات" أي أنه ال جيزئ اتليمم يف هذه
ُّ  وإنما،احلال؛ لوجود املاء
الرخصة يف اتليمم لفاقد
 ثم إنه اغتسل، وأما مع وجوده فال رخصة لك،املاء
 فلما.-ريض اهلل عنه- فتأثر ُجرحه باملاء فمات
-صىل اهلل عليه وسلم- قدموا املدينة أخربوا انليب
َ َ ُ َ
دًع
" "قتَلوه قتَل ُهم اهلل:بالقصة فأًعبهم بقوهل

؛ ألنهم تسببوا يف-صىل اهلل عليه وسلم- عليهم انليب
ُ
: " أال َسألوا إذ لم يعلموا " أي.قتله بفتواهم اخلاطئة

َكن الواجب عليهم أن يسألوا وال يترسعوا يف

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
sallam-, lalu beliau mencela mereka dengan sabdanya: الفتوى؛ ملا فيها من إحلاق الرضر بالغري وهو ما قد
"mereka telah membunuhnya, semoga membunuh
َ ُّ "اليع السؤال
ِّ  "فإنَّما ِش َفاء.وقع
ِ
ِ
Allah atas mereka", yakni: Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa : واملعىن، اجلهل:اليع
ْ َ
َ
sallam- mencela mereka; karena mereka telah menjadi ،لم لم يسألوا حني لم يعلموا؛ ألن ِشفاء اجلهل السؤال
ِّ
penyebab kematiannya karena fatwa mereka yang
 فإن الشفاء،فإذا َكن اإلنسان جيهل احلكم الرشيع
salah. "mengapa mereka tidak bertanya jika mereka
َ
tidak tahu", yakni: yang wajib mereka lakukan  وال يفيت بيشء يؤدي إىل،من هذا اجلهل أن يسأل
seharusnya adalah bertanya terlebih dahulu dan tidak -  ثم بَ َّني هلم ابلين،الرضر أو يلحق اهلالك بانلاس
tergesa-gesa dalam berfatwa; karena di dalamnya
terkandung sesuatu yang dapat membahayakan orang  احلكم الرشيع يف املسألة-صىل اهلل عليه وسلم
َْ
َّ َ
َ
lain yaitu apa yang terjadi. "sesungguhnya obat أو-رص
ِ  "إنما َكن يكفيه أن يتيمم ويع:بقوهل
kebodohan itu dengan bertanya". Al-'aiyyu adalah
َ ، ثم يمسح عليها، ىلع ُجرحه خرقة-َي ْعصب
ويغسل
ِ ِ
ِ
kebodohan, dan maknanya adalah: Kenapa mereka
tidak bertanya ketika mereka tidak tahu; karena obat  وهو املوافق ألصول،سائر جسده " هذا ما يلزمه
kebodohan itu adalah bertanya. Jika seseorang tidak  أما إلزامه باالغتسال مع ما يرتتب عليه من،الرشيعة
mengetahui hukum syar'i, maka obat ketidaktahuan itu
َ
adalah bertanya, dan tidak boleh berfatwa dengan  فهذا خمالف،َضر بدنه أو هالكه أو تأخري برء
fatwa yang dapat mendatangkan bahaya atau  يُرخص لصاحب:وبناء عليه
.ألصول الرشيعة
kebinasaan bagi orang lain. Kemudian Nabi -ṣallallāhu
َّ
َالشجة أن ي
باملاء
جسده
سائر
غسل
اجلراحة أو
ِ
'alaihi wa sallam- menjelaskan kepada mereka tentang
َ
hukum syari'at yang berkaitan dengan permasalahan  أما بالنسبة للتيمم مع،ويمسح ىلع ال ِعصابة ويكيف
tersebut dengan sabdanya, "sesungguhnya dia hanya
 فال يرشع؛ ألن إجياب طهارتني لعضو،وجود اجلبرية
cukup bertayamum saja dan hendaknya dia membalut
lukanya dengan kain lalu mengusap bagian atasnya -  وحيمل احلديث.واحد خمالف لقواعد الرشيعة
َُ
dan membasuh seluruh badannya", inilah yang شق
 وي، ىلع أن ال ِع َصابة زائدة ىلع احلاجة-واهلل أعلم
seharusnya dia lakukan yang sesuai dengan pokok
ُ
ُ َْ ُ َ
syari'at. Adapun mengharuskannya mandi junub أو يرض نزعها؛ ذلا رشع اتليمم عن الزائد من
َ الع
dengan
menanggung
konsekuensi
yang  أو حيمل ىلع أن أعضاء الوضوء َكنت،صابة
ِ
ditimbulkannya berupa bahaya bagi tubuhnya,
 فعدل إىل اتليمم، فتعذر إيصال املاء إيلها،جرحية
kematian atau keterlambatan kesembuhannya, maka
.بدال عن غسل العضو
semua
ini
menyelisihi
pokok-pokok
syari'at.
Berdasarkan hal itu, maka orang yang sedang terluka
boleh mengambil rukhsah untuk membasuh seluruh
tubuhnya dengan air dan cukup mengusap di atas
balutan lukanya. Adapun bertayamum dalam kondisi
memakai pembalut luka, maka hal ini tidak
disyari'atkan; karena mewajibkan dua kali bersuci
untuk satu anggota tubuh adalah menyelisihi kaidahkaidah syari'at. Dan hadis ini dapat dimaknai–wallāhu
a'lam- bahwa balutan luka itu melebihi kebutuhan, dan
membukanya
akan
menyulitkan
atau
dapat
membahayakan; oleh sebab itu disyari'atkan untuk
mengusap di atas balutan luka, atau dapat dimaknai
bahwa yang terluka tepat pada anggota wudu,
sehingga air tidak mungkin sampai kepadanya, maka
digantilah dengan tayamum sebagai ganti dari
membasuh anggota wudu tersebut.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود:راوي احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :جابر -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

َّ
َ
الش َّجة :يه اجلُرح يف الرأس والوجه َّ
خاصة.
• ش َّجه :
• ِّ
اليع  :اجلَهل.
ِ
ُّ
َّ
َ ْ
ُّ
َ ْ
َْ
َْ
مرة بعد َّ
لف اثلَّوب َّ
والعصب الشد ،أي :يَشد ال ِع َصابة ىلع رأسه.
مرة.
العرص هنا هو
• يع ِرص -أو يع ِصب: -
• قتلوه  :تسببوا يف قتله.

فوائد احلديث:
 .1فيه خطورة الفتوى بغري علم ،حيث َكنت سببا يف قتل نفس مسلمة.
 .2يف احلديث ديلل ىلع مرشوعية املسح ىلع اجلبائر ،سواء َكن ذلك يف الوضوء أو الغسل.
ِّ
 .3الواجب املسح ىلع لك اجلبري ٍة ،وليس ىلع بعضها؛ َكخلفني.
 .4فيه أن صاحب اخلطأ الواضح غري معذور؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يعذرهم ،بل ًَعبهم بالفتوى بغري علم ،وأحلق بِهم الوعيد بأن
َ
َ
دًع عليهم ،وجعلهم يف اإلثم قتلة هل.

 .5فيه رفق الرشيعة بامللكفني ،وأن اهلل تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن ابن ماجة،
تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل،
اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .معالم السنن ،تأيلف :محد بن حممد بن إبراهيم
اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،الطبعة :األوىل  1351ه .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري،
انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .معجم اللغة العربية املعارصة ،تأيلف :د /أمحد
خمتار عبد احلميد عمر ،بمساعدة فريق عمل ،انلارشً :علم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه2008 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل البسام ،انلارش:
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد
مكتبة األسدي ،مكة
العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن
إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد
املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10019( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Saya pernah membacakan surah An-Najm
kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam-, (tatkala sampai pada ayat
sajadah) beliau tidak sujud tilawah
padanya.

قرأت ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وانلجم
فلم يسجد فيها

 .2004احلديث:

**

2004. Hadis:

َ
عن زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -قال« :قرأت ىلع Dari Zaid bin Ṡābit -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata:
"Saya pernah membacakan surah An-Najm kepada
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
وانلجم فلم يسجد
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, (tatkala
sampai pada ayat sajadah) beliau tidak sujud tilawah
padanya".

فيها».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أن زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -قرأ ىلع انليب -صىل Bahwasanya Zaid bin Ṡābit -raḍiyallāhu 'anhu- pernah
 membacakan surah An-Najm di hadapan Rasulullahَ َّ
َّ
اهلل عليه وسلم -سورة انلجم ،فلما مر بآية السجود ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Ketika membaca ayat
لم يسجد فيها .وترك السجود فيها يف هذه احلالة ال sajadah beliau tidak melakukan sujud tilawah. Beliau
tidak melakukan sujud tilawah dalam kondisi tersebut
يدل ىلع تركه مطلقا؛ الحتمال أن يكون السبب يف
tidak serta merta menunjukkan bahwa beliau tidak
الرتك إذ ذاك بليان اجلواز ،وهذا أرجح االحتماالت melakukannya secara mutlak, karena kemungkinan
وبه جزم الشافيع؛ ألنه لو َكن واجبا ألمره بالسجود besar beliau tidak melakukannya untuk menjelaskan
bahwa sujud tilawah hukumnya boleh (tidak wajib). Ini
ولو بعد ذلك.
merupakan kemungkinan yang kuat, sebagaimana
yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i, karena jika sujud
tilawah itu wajib maka pasti beliau memerintahkannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.
**

معاين املفردات:

• وانلجم  :سورة انلجم.

فوائد احلديث:

َّ
أن القارئ إذا لم يَسجد ،فإنه ال يسجد ُ
المستمع.
 .1ديلل ىلع
َّ
ْ َ
َ
ا
ِّ
 .2أن سجود اتلالوة مسنون ،وليس بواجب؛ إذ لو َكن واجبا ،ألنكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -عدم
ُسجوده.
 .3فضيلة زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -حيث استمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل قراءته.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .توضيح األحاكم
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م.

الرقم املوحد)11240( :
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"Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- menetapkan Asy-Syuf'ah (hukum
mengambil hak kita) pada segala sesuatu
yang belum dibagi. Jika perbatasan sudah
ditetapkan dan jalan-jalan sudah diatur,
maka tidak ada lagi asy-Syuf'ah".

 بالشفعة يف-صىل اهلل عليه وسلم- قىض انليب
 ورصفت، فإذا وقعت احلدود،لك ما لم يقسم
 فال شفعة،الطرق

**

2005. Hadis:

: احلديث.2005

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara  (جعل: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
marfū', dalam satu lafazh disebutkan, "Nabi
-صىل اهلل عليه وسلم-  قىض) انليب:ويف لفظ
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menetapkan
ْ ُّ
Asy-Syuf'ah (hukum mengambil hak kita) pada segala ، فإذا وقعت احلدود،بالشفعة يف لك ما لم يقسم
َ ِّ ُ
sesuatu yang belum dibagi. Jika perbatasan sudah
.)ت الطرق؛ فال شفعة
ِ ورصف
ditetapkan dan jalan-jalan sudah diatur, maka tidak ada
asy-Syuf'ah".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Syariat yang bijaksana ini turun untuk menetapkan hak هذه الرشيعة احلكيمة جاءت إلحقاق احلق والعدل
dan keadilan serta mencegah kejahatan dan bahaya.
Untuk itu, mengingat kongsi properti banyak  وهلذا فإنه ملا َكنت الرشكة يف،ودفع الرش والرض
mengandung resiko (bahaya) dan keburukannya العقارات يكرث َضرها ويمتد رشرها وتشق القسمة
merambat sehingga sulit untuk mengadakan
 بمعىن. أثبت الشارع احلكيم الشفعة للرشيك،فيها
pembagian di dalamnya, maka Allah (Pembuat syariat)
Yang Maha Bijaksana menetapkan Asy-Syuf'ah أنه إذا باع أحد الرشيكني نصيبه من العقار
(hukum mengambil hak kita) bagi rekan serikat. Artinya  فللرشيك اذلي لم يبع أخذ انلصيب،املشرتك بينهما
bahwa jika salah satu dari dua rekan serikat menjual
ا
sahamnya dalam properti milik bersama, maka rekan  هذا. دفعا لرضره بالرشاكة،من املشرتى بمثل ثمنه
yang tidak menjual properti tersebut boleh mengambil  ثابت للرشيك ما لم يكن العقار املشرتك قد،احلق
bagian dari pembeli sesuai dengan harganya demi
 أما بعد معرفة.قسم وعرفت حدوده ورصفت طرقه
mencegah bahaya dari kongsi tersebut. Hak ini tetap
menjadi milik serikat selama properti milik bersama itu  وبعد ترصيف،احلدود وتمزيها بني انلصيبني
belum dibagi-bagi, batas-batasnya tidak jelas dan  لزوال َضر الرشاكة واالختالط،شوارعها فال شفعة
jalan-jalannya belum diatur. Adapun setelah diketahui
batasan-batasannya dan adanya perbedaan di antara اذلي ثبت من أجله استحقاق انزتاع املبيع من
dua bagian serta jalan-jalannya sudah diatur, maka
.املشرتي
tidak ada lagi Asy-Syuf'ah karena sudah lenyapnya
bahaya kongsi dan penggabungan yang dapat
menetapkan adanya hak untuk mencabut barang yang
dijual dari pembeli.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  جابر بن عبد اهلل:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. حكم: • قىض
ْ ُّ
 إذا َكن ابليت أو األرض مملوكة ألكرث من شخص فباع أحد الرشاكء نصيبه لطرف جديد فيحق للرشيك أو الرشاكء أن يدفعوا هلذا: • بالشفعة
. فهذا احلق اسمه الشفعة،الطرف اجلديد ما دفعه ويكون ابليت هلم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• يف لك ما  :يف لك مشرتك مشاع قابل للقسمة.
• وقعت  :عينت.

• احلدود  :مجع حد ،وهو هنا :ما تتمزي به األمالك بعد القسمة.
• ورصفت الطرق  :بينت مصارف الطرق وشوارعها.
• فال شفعة  :إذ ال حمل هلا بعد تمزي احلقوق.

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث أصل يف ثبوت الشفعة وهو مستند اإلمجاع عليها.
 .2تكون الشفعة يف العقار املشرتك ،اذلي لم تمزي حدوده ،ولم ترصف طرقه ،لرضر الرشاكة اليت تلحق الرشيك الشفيع.
 .3بهذا يعلم أنها ال تثبت للجار ،لقيام احلدود وتميزيها.
ا
 .4استدل بعضهم باحلديث :ىلع أن الشفعة ال تكون إال يف العقار اذلي تمكن قسمته دون ما ال تمكن قسمته ،أخذا من قوهل " :يف لك ما لم
يقسم " ألن اذلي ال يقبل القسمة ،ال حيتاج إىل نفيه.
ا
 .5تثبت الشفعة إزالة لرضر الرشيك ،وذلا اختصت بالعقارات لطول مدة الرشاكة فيها .وأما غري العقار ،فرضره يسري ،يمكن اتلخلص منه
بوسائل كثرية ،من املقاسمة اليت ال حتتاج إىل لكفة ،أو بابليع وحنو ذلك.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية1392 ،ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن
حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6081( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

-صىل اهلل عليه وسلم- قىض رسول اهلل

"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenetapkan Al-Umraa menjadi milik orang
yang diberi".

بالعمرى ملن وهبت َل

**

2006. Hadis:

: احلديث.2006

 «قىض: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ُْ
بالعم َرى ملن وهبت
-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ
 «من أع ِمر عمرى هل ولعقبه؛ فإنها لذلي: ويف لفظ.»هل

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara
marfū', "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenetapkan Al-Umraa menjadi milik orang yang
diberi." Dalam satu lafazh, "Barangsiapa mengelola AlUmraa miliknya dan milik anak-anaknya, maka AlUmraa itu menjadi milik orang yang diberinya dan tidak
kembali kepada orang yang memberinya, karena ia
telah memberikan satu pemberian yang menimbulkan
warisan di dalamnya." Jabir berkata, "Sesungguhnya
Al-Umraa yang ditetapkan oleh Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, hendaknya mengucapkan, "Dia
milikmu dan milik anak-anakmu." Adapun jika ia
mengatakan, "Dia menjadi milikmu selama engkau
hidup. Sesungguhnya Al-Umraa itu kembali kepada
pemiliknya." Dalam lafazh muslim disebutkan,
"Tahanlah oleh kalian harta-harta kalian dan janganlah
merusaknya. Sesungguhnya orang yang mengelola AlUmraa, maka ia menjadi milik orang yang
mengelolanya; hidup dan mati, dan bagi anakanaknya".

 ال ترجع إىل اذلي أعطاها؛ ألنه أعطى عطاء،أعطيها

 «إنما العمرى اليت: وقال جابر.»وقعت فيه املواريث
: أن يقول،-صىل اهلل عليه وسلم- أجازها رسول اهلل
 "يه لك ما عشت"؛: فأما إذا قال،""يه لك ولعقبك

 «أمسكوا: ويف لفظ ملسلم.»فإنها ترجع إىل صاحبها
ُ
 فإنه من أع ِمر،عليكم أموالكم وال تفسدوها
ُ
.» ولعقبه، وميتا، حيا:عمرى فيه لذلي أع ِمرها

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Al-Umraa: seperti Ar-Ruqbaa adalah dua jenis
pemberian. Orang-orang sudah biasa melakukannya
pada masa jahiliyah. Seorang lelaki memberikan
rumah atau lainnya kepada orang lain dengan
mengucapkan, "Aku persilahkan engkau menempati
rumah ini atau aku memberikan rumah ini kepadamu
seumur hidupmu atau seumur hidupku." Mereka pun
menanti kematian orang yang mendapatkan pemberian
agar mereka bisa mengambil kembali pemberiannya.
Lantas syariat mengakuinya sebagai pemberian dan
membatalkan syarat yang sudah biasa, yaitu
kembalinya pemberian kepada yang memberi. Sebab,
orang yang mengambil kembali pemberiannya laksana
anjing yang muntah lalu menelan kembali muntahnya.
Karena itu, Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- menetapkan Al-Umraa menjadi milik orang
yang diberi dan milik anak-anaknya setelah wafatnya.
Beliau mewanti-wanti mereka untuk menjaga harta
masing-masing karena mereka berasumsi tidak
adanya keharusan syarat tersebut dan dibolehkannya
menarik kembali pemberian itu. "Pertahankanlah harta-
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 َكنوا، ومثلها " الرقىب " نوًعن من اهلبة-: العمرى
 فاكن الرجل يعطى الرجل،يتعاطونهما يف اجلاهلية

 أعمرتك إياها أو أعطيتكها:ادلار أو غريها بقوهل

، فاكنوا يرقبون موت املوهوب هل. عمرك أو عمري
 وأبطل الرشط، فأقر الرشع اهلبة.لريجعوا يف هبتهم

، َكللكب، ألن العائد يف هبته، وهو الرجوع،املعتاد هلا

 وذلا قىض انليب صىل اهلل عليه،يقيئ ثم يعود يف قيئه
 ونبههم.وسلم بالعمرى ملن وهبت هل ولعقبه من بعده
صىل اهلل عليه وسلم إىل حفظ أمواهلم بظنهم عدم

 " أمسكوا:لزوم هذا الرشط وإباحة الرجوع فيها فقال

 فإنه من أعمر،عليكم أموالكم وال تفسدوها
ا
". ولعقبها، حيا وميتا،عمرى فيه لذلي اع ِم َرها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
harta kalian dan jangan merusaknya! Sesungguhnya
orang yang mengelola Al-Umraa, maka itu menjadi
milik orang yang mengelolanya; hidup sampai mati,
"terus jadi warisan untuk anak-anaknya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ اثلاين :رواه مسلم ( )1625بلفظ " :أيما رجل أعمر رجال عمرى هل  "..أما قوهل" وقال جابر" :فرواه مسلم
ح( .)1625ولفظ " :أمسكوا عليكم :"..رواه مسلم ح(.)1625
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• قىض  :حكم
• بالعمرى  :بضم العني املهملة ،وسكون امليم ،وألف مقصورة .مشتقة من العمر ،وهو احلياة .ويه  :يه تمليك املنافع أو إباحتها مدة العمر.
• أعمر  :بضم أوهل ،وكرس امليم .مبىن للمجهول.
• ملن وهب هل  :بأنها ملن أعطيها
• عمرى  :كأن يقول :عمرتك هذه ادلار مثال
• ولعقبه  :ألوالده
• أجازها"  :أمضاها

فوائد احلديث:
 .1صحة هبة " العمرى " وأنها من منح اجلاهلية ،اليت أقرها اإلسالم وهذبها  ،بمنع الرجوع فيها ،ملا يف الرجوع من ادلناءة والبشاعة.
 .2أنها تكون للموهوب هل ولعقبه ،سواء أكانت مؤبدة أم مطلقة.
 .3أن الرشوط الفاسدة غري الزمة يف العقد ،ولو ظنها العاقد الزمة نافعة هل .لكن قال الفقهاء :ويثبت اخليار يف إمضاء ابليع أورده للمشرتط.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6080( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Bahz bin Hakīm, dari ayahnya, dari
kakeknya, ia berkata, "Aku pernah
bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah yang
harus saya perlakukan dengan baik?'
، ثم أمك، "أمك: من أبر؟ قال:قلت يا رسول اهلل
Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam" فاألقرب، ثم األقرب، ثم أباك،ثم أمك
bersabda, 'Ibumu, kemudian ibumu,
kemudian ibumu, kemudian ayahmu,
kemudian (kerabat) yang terdekat lalu yang
terdekat".'
**

2007. Hadis:

: احلديث.2007

ُ : قال، عن جده، عن أبيه،عن بهز بن حكيم
Dari Bahz bin Hakīm, dari ayahnya, dari kakeknya, ia قلت يا
berkata, "Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah,
َّ ُ ثم أ، ثم أُ َّمك، "أُ َّمك: َمن أَبَ ّر؟ قال:رسول اهلل
ثم
،ك
م
siapakah yang harus saya perlakukan dengan baik?'
َ
َ
َ
."فاألقرب
،األقرب
 ثم،أباك
Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 'Ibumu,
kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu,
kemudian (kerabat) yang terdekat lalu yang terdekat".'
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ٌّ
ِّ احلث ىلع
Dalam hadis ini dijelaskan tentang anjuran untuk ,بر األقارب واإلحسان إيلهم
احلديث فيه
berbakti serta berbuat baik kepada kerabat dekat, dan
ibu adalah orang yang paling berhak mendapatkan  ثم األقرب, ثم بعدها األب,وأن األم أحقهم بذلك
perlakuan baik, kemudian ayah, kemudian kerabat  وإنما َكنت األم أحقهم لكرثة تعبها,فاألقرب
terdekat setelahnya lalu yang terdekat. Adapun
وشفقتها وخدمتها؛ ألن هلا فضيلة احلمل والرضاع
seorang ibu lebih berhak mendapatkan perlakuan baik
adalah karena keletihannya, kasih sayangnya serta -  قال, ثم مشقة الوضع, ويف احلمل اتلعب,والرتبية
َ {محلَتْ ُه أُ ُّم ُه ُك ْر اها َو َو
َ َ :-تعاىل
pengorbanannya yang begitu banyak. Seorang ibu ض َعتْ ُه ُك ْر اها} وإذا َكنت
memiliki keutamaan karena telah mengandung,
menyusui, dan mendidik. Di dalam kehamilan itu األم مقدمة ىلع األب فتقديمها ىلع غريه من باب
terdapat kepayahan, dan kemudian di saat melahirkan.
. ومن بر األم واألب اإلنفاق عليهما,أوىل
Allah -Ta`āla- berfirman, "Ibunya mengandungnya
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan
susah payah (pula)." Jika seorang ibu lebih
dikedepankan dalam berbakti dibanding seorang ayah,
maka mengedepankan ibu atas orang lain tentu lebih
utama. Termasuk berbakti kepada ibu dan ayah adalah
menafkahi keduanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود والرتمذي وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  معاوية بن حيدة:اتلخريج
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ
. من اذلي أحسن إيله وأصله: • َمن أبَ ّر؟
ْ
ا
َّ ّ
.وصلها أوال
ِ  بِر أمك:  أمك:• قال
. إىل آخر ذوي األرحام: • ثم األقرب فاألقرب
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فوائد احلديث:
 .1بيان فضل الصحابة وحرصهم ىلع تعلم أبواب اخلري والرب.
 .2أن انلاس خيتلفون باألولوية ,فُك ما َكن أقرب إىل اإلنسان فهو أحق بربه.
 .3احلديث فيه تقديم األم ،ثم األب ،ثم األقرب ،فاألقرب ىلع حسب درجاتهم يف اإلرث والقرب.
 .4حق األم آكد من حق األب بالرب ,ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بالرب بها ثالث مرات.
 .5أن انلفقة من الرب.
املصادر واملراجع:
-سنن أيب داود  ,حتقيق :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن الرتمذي ,حتقيق:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة:

اثلانية  1395 ،ـه  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه  -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم
آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
ّ
َ
لوغ َ
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ,الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م -
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني،
املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل  - 1427إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية  1405ه

الرقم املوحد)58188( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah
besok engkau akan singgah ke rumahmu di
Makkah?" Beliau bertanya, "Apakah 'Aqil
meninggalkan rumahnya untuk kita"?

 أتزنل غدا يف دارك بمكة؟،قلت يا رسول اهلل
 وهل ترك نلا عقيل من رباع؟:قال

**

2008. Hadis:

: احلديث.2008

ا
Dari Usamah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- secara  «قلت ُيا: مرفوًع- ريض اهلل عنه-عن أسامة بن زيد
marfū', "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah
 وهل ترك: أتزنل غدا يف دارك بمكة؟ قال،رسول اهلل
besok hari engkau akan singgah ke rumahmu di
ُ َ
ٍ نلا عقيل من ِر َب
Makkah?"
Beliau
bertanya,
"Apakah
'Aqil ، ال ي ِرث الاكفر املسلم:اع؟ ثم قال
meninggalkan rumahnya untuk kita?" Selanjutnya
وال املسلم الاكفر
beliau bersabda, "Orang kafir tidak boleh mewarisi
orang muslim dan orang muslim tidak boleh mewarisi
orang kafir".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Ketika Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ملا جاء انليب صىل اهلل عليه وسلم لفتح مكة سأهل
datang untuk menaklukan Makkah, Usamah bin Zaid
bertanya kepada beliau, apakah beliau akan singgah  هل سيزنل صبيحة دخوهل فيها داره ؟: أسامة بن زيد
ke rumahnya pada pagi hari penaklukan Makkah?  وهل ترك نلا عقيل بن: فقال صىل اهلل عليه وسلم
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
أيب طالب من رباع نسكنها ؟ وذلك أن أبا طالب تويف
"Apakah 'Aqil bin Abi Thalib meninggalkan rumah untuk
kita tempati? Ini disebabkan karena Abu Thalib ، وعقيال، طابلا، وخلف أربعة أبناء،ىلع الرشك
meninggal dalam keadaan syirik dan meninggalkan  فلم، أسلما قبل وفاته، فجعفر وىلع. وعليا،وجعفر
empat orang anak: Thalib, 'Aqil, Ja'far dan Ali. Ja'far
dan Ali masuk Islam sebelum Abu Thalib meninggal ، وطالب وعقيل بقيا ىلع دين قومهما فورثاه،يرثاه
dunia sehingga tidak mendapat warisan darinya.  فرجعت ادلور لكها لعقيل،ففقد طالب يف غزوة بدر
Sedangkan Thalib dan 'Aqil tetap dalam agama
ًّ بني حكماا
َّ  ثم.فباعها
فقال
والاكفر
املسلم
يني
ا
ًعم
kaumnya sehingga memperoleh warisannya. Thalib
meninggal dunia dalam perang Badar sehingga rumah-  ألن." وال يرث الاكفر املسلم،"ال يرث املسلم الاكفر:
rumah seluruhnya kembali kepada 'Aqil lalu ia  ويه منقطعة،اإلرث مبناه ىلع الصلة والقرىب وانلفع
menjualnya. Selanjutnya beliau menjelaskan hukum
ا
yang umum antara orang muslim dan kafir. Beliau  والعروة،ما دام ادلين خمتلفا ألنه الصلة املتينة
bersabda, "Orang muslim tidak boleh mewarisi orang  فقد معها لك َشء، فإذا فقدت هذه الصلة.الوثىق
kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang
muslim." Ini disebabkan warisan itu dibangun di atas ، وانقطعت عالقة اتلوارث بني الطرفني،حىت القرابة
kekeluargaan,
kekerabatan
dan
manfaat.
.ألن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة
Kekeluargaan menjadi terputus ketika agama berbeda,
karena agama merupakan ikatan kuat dan tali yang
kokoh. Apabila ikatan itu (agama) hilang, hilang pulalah
bersamanya segala sesuatu sampai kekerabatan dan
terputuslah hubungan saling mewarisi antara kedua
belah pihak. Sebab, pemisahan tali agama lebih
dahsyat dari pemutusan hubungan nasab dan
kekerabatan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
. ريض اهلل عنه- أسامة بن زيد:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• قلت  :وذلك ًعم الفتح قبل دخول انليب صىل اهلل عليه وسلم مكة.

• عقيل  :ابن أيب طالب وعقيل ابن عم انليب صىل اهلل عليه وسلم صحايب ًعلم بالنسب.
• ِر َباع - :بكرس الراء مجع ربع-بفتحها وسكون املوحدة -املزنل املشتمل ىلع بيوت.

فوائد احلديث:
 .1جواز بيع بيوت مكة ،فقد أقر انليب صىل اهلل عليه وسلم العقد ىلع حاهل .وقد يقال  :إنه لم يتعرض لعقود املرشكني السابقة ،فال يكون يف
احلدث داللة ىلع هذه املسألة.

 .2أن املسلم ال يرث الاكفر ،وال الاكفر يرث املسلم.
َ ِّ
 .3أن اإلسالم هو أقوى الروابط ،وأن اختالف ادلين هو السبب يف حل العالقات والصالت.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6092( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Dari Fatimah binti Qais, ia mengisahkan,
saya berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku
telah menjatuhkan talak tiga kali padaku
dan aku takut ada yang menggangguku." Ia
berkata, "Lantas beliau menyuruhnya
(pindah) lalu ia pun pindah".

قول فاطمة بنت قيس :يا رسول اهلل ،زويج
ً
ُ
طلقين ثالثا ،وأخاف أن يقتحم يلع ،قال:
«فأمرها ،فتحولت»

 .2009احلديث:

**

2009. Hadis:

عن فاطمة بنت قيس ،قالت :قلت :يا رسول اهللDari Fatimah binti Qais, ia mengisahkan, saya berkata, ،
"Wahai Rasulullah, suamiku telah menjatuhkan talak
زويج َطلَّ َقين ثالثا ،وأخاف أن ُي ْق َت َ
ح َم َ َ َّ
قال:
،
يلع
ِ
tiga kali padaku dan aku takut ada yang
َ َ َ َ َ َّ َ ْ
«فأمرها ،فتحولت»
"menggangguku.
Ia
berkata,
"Lantas
beliau
menyuruhnya (pindah) lalu ia pun pindah".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ذكرت فاطمة بنت قيس -ريض اهلل عنها -للنيب Fatimah binti Qais -raḍiyallāhu 'anhā- menuturkan -
kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa
صىل اهلل عليه وسلم -أنها ختىش ىلع نفسها إن بقيت dirinya merasa takut jika masih tetap berada di rumah
يف املزنل اذلي طلقها فيه زوجها وقت العدة ،فربما tempat dirinya diceraikan suaminya waktu iddah,
karena mungkin saja ada orang jahat atau pencuri atau
دخل عليها بالقوة فاجر أو سارق وحنوهما ,فأمرها
lainnya yang mendatanginya dengan paksa. Lantas
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تنتقل منه إىل غريهNabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruhnya untuk ,
pindah dari rumah itu ke rumah lainnya karena adanya
مع أنها ما زالت يف عدة الطالق ،للحاجة.
suatu alasan meskipun dia masih dalam masa iddah
talak, darurat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :فاطمة بنت قيس -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

قهرا فاجر ُ
• يُقتَ َ
يلع  :يُدخل عليها بقوة ،واملعىن أنها ختاف أن يَدخل عليها ا
حم ّ
يفجر بها ،أو سارق يأخذ متاعها ،أو حنو ذلك.
َّ
فتحولت  :فانتقلت من ابليت اذلي ختاف من اإلقامة فيه.
•

فوائد احلديث:

ْ
ْ
َّ
 .1أنه ال جيوز للمرأة أن تنفرد بمسكن ليس معها فيه أحد ،إذا َكنت ختاف ىلع نفسها من أهل الفساد؛ فيجب ىلع ويل أمرها أن يأمرها
باتلحول منه.
ا
ُ
 .2جواز قبول قول املرأة يف كون املزنل مأمونا أو غري مأمون ،وأنها ال تكلف إقامة ابلينة ىلع ذلك.

 .3أنه يبنيغ لإلنسان أن جيتنب أسباب الرش وأن يتقيه؛ ألن رفع اليشء بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل وقوعه.
ْ
ْ
َّ
َّ
وإن َكنت ال تزال يف عدة َّ
الطالق ،السيما مع اخلوف ىلع نفسها.
 .4أن املطلقة ابلائن ،هلا أن تتحول من بيت زوجها اذلي أبانها ويه تسكنه،
 .5أن املعتدة إذا حتولت لعذر فإنه ال يلزم أن تتحول إىل ماكن قريب من ماكنها األول ,بل هلا أن تتحول إىل ماكن بعيد.

املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ّ
َ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
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العريب ,بريوت - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف
رشح املجتىب» .لألثيويب .دار املعراج ادلويلة للنرش [ ـج - ]5 - 1دار آل بروم للنرش واتلوزيع [ ـج .]40 - 6الطبعة :األوىل.

الرقم املوحد)58165( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا توضأ أدار

 .2010احلديث:

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamjika berwudu, beliau mengucurkan air ke
kedua sikunya.

املاء ىلع مرفقيه

**

2010. Hadis:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قالَ :كن Dari Jābir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
"Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- jika
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا توضأ أدار املاء ىلع
"berwudu, beliau mengucurkan air ke kedua sikunya.

ََْ
ِم ْرفقي ِه.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث أن من واجبات الوضوء غسل ايلدين Hadis tersebut menjelaskan bahwa di antara kewajiban
wudu adalah membasuh kedua tangan hingga kedua
إىل املرفقني ،واتلأكيد ىلع تعميم املرفقني يبني siku, dan penegasan untuk meratakan air sampai ke
kedua siku menjadi penjelas bahwa kedua siku
دخوهلما يف غسل ايلدين.
termasuk anggota wudu saat membasuh kedua
tangan. Hadis tersebut meskipun lemah akan tetapi
keumuman dalil (tentang wudu) menunjukkan
maknanya (yang benar).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين وابليهيق.
**

اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• أدار املاء  :أجرى املاء ،وعممه ىلع مجيع املرفقني.

• مرفقيه  :تثنية مرفق ،وهو :موصل اذلراع يف العضد.

فوائد احلديث:

ّ
ّ
 .1احلديث ديلل ىلع وجوب غسل املرفقني يف الوضوء؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم َكن يدير املاء ىلع مرفقيه

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان 1424( ،ه) .سنن ابليهيق الكربى ،أمحد بن احلسني بن يلع
بن موىس أبو بكر ابليهيق،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة  ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا  .السلسلة الصحيحة املجدلات الاكملة ،
املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين  .انلارش :مكتبة املعارف – الرياض ,الطبعة األوىل1422( ,ه) .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ
أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان  ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط 1427 ، 1ه2006/م .توضيح
األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة  1423ـهمنحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي .الرياض.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- biasa melakukan mandi besar
karena empat hal: Janabat, hari Jumat,
setelah bekam dan setelah memandikan
mayat.

 يغتسل من-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب

، ومن احلجامة، ويوم اجلمعة، من اجلنابة:أربع
ومن غسل امليت

**

2011. Hadis:

: احلديث.2011

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, "Nabi صىل-  َكن انليب: قالت-ريض اهلل عنها- عن ًعئشة
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasanya
ََ
َ  وسلم يغتسل من-اهلل عليه
ويوم
،ابة
ن
اجل
من
:ع
أرب
mandi (besar) karena empat hal: Janabat, hari Jumat,
ُ
. ومن غ ْسل امليِّت،حل َجامة
berbekam dan memandikan mayat".
ِ  ومن ا،اجلمعة
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- memberitahukan bahwa
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasanya
mandi (besar) karena empat hal. Kemudian beliau
menyebutkan secara terperinci keempat hal tersebut
dengan berkata, "Karena jinabat." Artinya, Rasulullah
mandi besar karena janabat. Hadis ini statusnya lemah,
tetapi memang mandi janabat hukumnya wajib
berdasarkan Alquran, sunah dan ijmak (konsensus)
para ulama. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ālā-, "Jika kalian junub maka bersucilah." "Hari
Jumat". Artinya, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- mandi (besar) untuk melakukan salat Jumat,
bukan untuk harinya. Waktu mandi ini mulai terbitnya
fajar ṣādiq (Subuh) sampai hendak berangkat menuju
salat Jumat. Yang terbaik adalah mengakhirkan mandi
sampai waktu hendak berangkat. Hadis ini statusnya
lemah, tetapi mandi pada hari Jumat hukumnya sunah.
Hal ini berdasarkan sunah dan juga Ijmak para ulama.
Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, "Mandi Jumat wajib bagi setiap orang
yang balig". (Muttafaq 'alaih). Artinya, mandi Jumat
sangat dianjurkan, bukan diwajibkan. "Berbekam."
Maksud Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- adalah bahwa jika
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- selesai
berbekam, maka beliau mandi besar. Ini tidak benar
karena hadis ini statusnya lemah. Dalam hadis Anas raḍiyallāhu 'anhu- disebutkan, "Bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berbekam, lalu salat
tanpa berwudu." Kemudian Aisyah -raḍiyallāhu 'anhāmengakhirinya dengan berkata, "dan memandikan
mayat." Artinya, seseorang yang memandikan mayat yakni orang yang membolak-balik dan menggosokgosok badan mayit meskipun dengan kain penghalangtidak mungkin terhindar dari percikan saat
memandikan. Kemungkinan percikan itu mengandung
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**

صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- خترب ًعئشة
َ  َكن يغتسل من-عليه وسلم
ريض-  ثم بدأت،أربع
-  أي أنه:" "من اجلَنَابة: بتفصيلها فقالت-اهلل عنها

، َكن يغتسل من اجلَنَابة-صىل اهلل عليه وسلم
ٌ
واجب
 لكن الغسل من اجلنابة،واحلديث ضعيف
ُّ ّد َّل ىلع ذلك الكتاب
 من،والسنة وإمجاع العلماء
 "ويوم.) (وإن كنتم جنباا فاطهروا:-تعاىل- ذلك قوهل

 َكن-صىل اهلل عليه وسلم- اجلُمعة" أي أن انليب
 ووقته من طلوع،يغتسل لصالة اجلمعة ال لليوم

 واألفضل تأخريه إىل،الفجر الصادق إىل اذلهاب إيلها

 لكن الغسل، واحلديث ضعيف،وقت اخلروج إيلها
ُّ  ّد َّل ىلع ذلك،من للجمعة مستحب
السنة وحيك عليه
صىل اهلل-  ومن ذلك قوهل،اإلمجاع إمجاع العلماء

) (غسل اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم:-عليه وسلم

 وليس الوجوب، واملعىن انه متأكد،متفق عليه
َ  "ومن احل.االصطاليح
ريض اهلل- جامة" تعين بذلك
ِ
 َكن إذا-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب،-عنها
، وهذا ال يصح؛ لضعفه،احتجم اغتسل بعد احلجامة

صىل اهلل-  "أنه-ريض اهلل عنه- ويف حديث أنس
َ  ثم َخ." احتجم وصىل ولم يتوضأ-عليه وسلم
- تمت
ُ
 "ومن غ ْسل: هذه املوجبات بقوهلا-ريض اهلل عنها
َُ
وهو من-  أن اإلنسان اذلي يغ ِّسل امليت:امليِّت" يعين
َ َْ
َْ
 ال يأمن أن يُصيبه-يبارش تق ِليبه َودلك ُه ولو حبائل
َّ َشء من رشاش
 وقد يكون عليه جناسة،اتلغسيل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فيقع َشء منها ىلع الغاسل ،فاغتساهل بعد تغسيله najis dan mengenainya, maka mandinya orang ini
untuk membebaskan dirinya dari najis tersebut. Namun
للميت فيه ختلص من تلك األشياء اليت قد يتصور hadis ini lemah dan mandi usai memandikan mayat
hukumnya sunah, tidak wajib.
حصوهلا ،واحلديث ضعيف ،والغسل من تغسيل

امليت مستحب ال واجب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اجلَنَابة  :اجلماع أو إنزال َ
المين بشهوة.
ِ
• احل َ
ِجامة  :إخراج ادلم من اجلدل بصفة خمصوصة.

فوائد احلديث:

ُ
مرشوعية االغتسال من اجلَنَابة ،ويوم اجلمعة ،ومن احل َ
َّ
ِجامة ،ومن غ ْسل امليِّت.
 .1يف احلديث داللة ىلع

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السالم ،حممد
بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
األسدي ،مكة

الرقم املوحد)10038( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر اهلل ىلع لك

Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsenantiasa berdzikir kepada Allah di setiap
waktu.

أحيانه

**

2012. Hadis:

: احلديث.2012

Dari Aisyah Radhiyallahu `Anha, ia berkata: “Dahulu  «َكن انليب صىل: قالت-ريض اهلل عنها- عن ًعئشة
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- senantiasa berdzikir
ْ
َأحي
.»
ه
ن
ا
اهلل عليه وسلم يذكر اهلل ىلع لك
ِ
kepada Allah di setiap waktu.”
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Makna hadis: )َسلَّ َم يَ ْذ ُك ُر هللا
َ ُصلَّى هللا
َ علَ ْي ِه َو
َ ي
ُّ ِ ( َكانَ النَّبBerdzikir  " َكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر:معىن احلديث
mengingat Allah dengan seluruh bentuk dzikir seperti
bertasbih, bertahlil (mengucapkan laa ilaaha illallah), اهلل" جبميع أنواع اذلكر من التسبيح واتلهليل
bertakbir dan bertahmid. Termasuk juga membaca Al واتلكبري واتلحميد ومن ذلك قراءة القرآن؛ ألن
ْ ِّ
ْ
Quran; karena Al Quran adalah bagian dari berdzikir
 "ىلع.  بل هو أفضل أنواع اذلكر،القرآن من ِذكر اهلل
mengingat Allah, bahkan ia adalah bentuk dzikir yang
َْ
paling utama. )ِعلَى ُك ِّل أَحْ يَانِه
َ ( yakni Nabi -ṣallallāhu 'alaihi لك أحيانِه" أي أن انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ َكن
َ يذكر اهلل يف مجيع أوقاته ولو َكن ُحمدثا
wa sallam- senantiasa berdzikir kepada Allah di setiap ح َدثا أصغر
waktu meskipun sedang dalam keadaan berhadats
ْ
kecil ataupun besar. Hanya saja para ulama memberi  إال أن العلماء استثنوا من ِذكر اهلل تعاىل،أو أكرب
pengecualian dalam berdzikir kepada Allah dengan  فاجلُنُب ليس هل أن يقرأ،قراءة القرآن حال اجلنابة
membaca Al-Quran dalam keadaan janabah. Maka
َ
ََ
 ال نظرا وال عن ظهر،القرآن حال اجل َ َنابة مطلقا
orang yang sedang junub tidak dibolehkan untuk
َْ
َّ
membaca Al Quran secara mutlak, tidak dengan -  "َكن انليب: قال-ريض اهلل عنه- قلب؛ حلديث يلع
ُ َ ُي ْقر ُئ َنا القرآن ما لم ي-صىل اهلل عليه وسلم
melihat dan tidak juga dengan hafalan; berdasarkan كن
ِ
َّ
hadis Ali -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: ُصلى هللا
َ –ي
ُ ا
ُّ ِ( َكانَ النَّب
واختلف
.األربعة
السنن
وأصحاب
أمحد
"
جنبا
َ
) يُ ْق ِرئُنَا ْالقُ ْرآنَ َما لَ ْم َي ُك ْن ُجنُبًا-سلَّ َم
و
ه
ي
ل
ع
“Dahulu
Nabi
Shallallahu
ْ
َ َ ِ َ
`Alaihi wa sallam membacakan Al Quran kepada kami العلماء يف احلائض وانلفساء هل تلحقان باجلُنب؟
apabila beliau sedang tidak dalam keadaan junub”.
Diriwayatkan oleh Ahmad dan ashhaabus sunan al- واألظهر أنه جتوز هلما القراءة عن ظهر قلب؛ ألنهما
arba`ah. Para ulama berbeda pendapat tentang wanita . وليس األمر يف أيديهما َكجلنب،تطول مدتهما
haidh dan nifas, apakah sama hukumnya dengan
 قراءته:ويستثىن من جواز قراءة القرآن ىلع أي حال
orang yang junub? Yang jelas adalah dibolehkan bagi
حال ابلول والغائط واجلماع ويف
ِ
keduanya untuk membacanya berdasarkan hafalan; املواطن اليت ال تليق
َ
karena rentang waktu ketidaksucian keduanya sangat  َكحلمامات ودورات املياه وغري ذلك من،بع َظ َمته
panjang, dan perkara keduanya bukan seperti orang
.املواضع انلجسة
ِ
yang junub. Dikecualikan juga dari bolehnya membaca
Al Quran pada kondisi-kondisi berikut, seperti
membacanya dalam kondisi sedang buang air kecil dan
besar, berjima` dan pada tempat-tempat yang tidak
pantas dengan keagungannya, seperti di kamar mandi
dan tempat-tempat najis lainnya. Majmu` fatawa syeikh
Bin Baz (10/ 147), Taudhihul Ahkam (1/ 315), Tashilul
Ilmam (1/ 201).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اتلعليق حذف اإلسناد: رواه مسلم ابلخاري معلقا للفائدة:راوي احلديث
_ ًعئشة _ ريض اهلل عنها:اتلخريج
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم

معاين املفردات:

ْ
• لك أحيَانِه  :مجيع أوقاته.

فوائد احلديث:

ْ
َ ُ َ
وي َه ِلله ويستغفره...ويقرأ القرآن ما
ذلكر اهلل تعاىل ،فيجوز للمسلم أن ي ُ َسبِّح اهلل تعاىل وحيمده
 .1ال تشرتط الطهارة من احلدث األصغر واألكرب ِ
لم يكن جنبا لورود ُّ
السنة بذلك.
" .2عموم احلديث يدل ىلع أن للحائض وانلفساء قراءة القرآن لكن من غري مس هل ،بل من وراء حائل َكلقفاز وحنوه".
ْ
ذلكر اهلل تعاىل.
 .3مداومة انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ ِ

 .4معرفة ًعئشة _ ريض اهلل عنها _ بأحوال انليب _ صىل اهلل عليه وسلم_

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .صحيح ابلخاري،
تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
َ
ّ
ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ُ
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .جمموع فتاوى
ومقاالت ،تأيلف :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.

الرقم املوحد)8402( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam`membasuh, atau mandi dengan satu sha
hingga lima mud, dan berwudhu dengan
(air) satu mud.

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يغسل ،أو اكن

يغتسل ،بالصاع إىل مخسة أمداد ،ويتوضأ باملد

 .2013احلديث:

**

2013. Hadis:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قالَ« :كن انليب صىل اهلل Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata: “Dahulu Nabi
ْ
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membasuh, atau mandi
َْ
يغتَسلَّ ،
بالصاع إىل ِخسة
عليه وسلم يغسل ،أو َكن
ِ
dengan satu sha` hingga lima mud, dan berwudhu
ُ ِّ
أمدادَ ،
بالمد».
ويتَوضأ
”dengan (air) satu mud.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

حيدث أنس ريض اهلل عنه فيقولَ ":كن انليب  -صىل

اهلل عليه وسلم  -يغتسل بالصاع إىل ِخسة أمداد ":
ا
أي َكن يقتصد يف املاء اذلي يتطهر به ،فغابلا ما َكن
يقترص يف غسله ىلع قدر صاع من املاء ،وهو أربعة
أمداد ،وربما زاد ىلع ذلك ،فاغتسل خبمسة أمداد

ىلع حسب حاجة جسمه .وقوهل " ويتوضأ باملد " وهو

رطل وثلث.

Makna global:
**

Anas -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan hadis lalu ia
berkata: dahulunya beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamtidak boros dalam menggunakan air untuk bersuci.
Seringnya beliau mandi dengan takaran satu sha`,
yaitu empat mud atau mungkin lebih dari itu, sehingga
beliau mandi dengan menggunakan lima mud sesuai
yang diperlukan tubuh beliau yang mulia.
(ويَت ََوضَّأ ُ ِب ْال ُم ّدِ) Perkataannya
َ yaitu sebanyak 1 1/3 (satu
sepertiga) liter.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه- .

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ا
• الصاع  :مكيال معروف ،واملراد به الصاع انلبوي ،ويبلغ وزنه( )480مثقاال من الرب اجليد ،وباللرت( 3لرتات ).
ُ
كيل رشعية ،ويه ملء كيف اإلنسان املعتدل إذا مألهما ومد يده بهما ،واملد ربع الصاع باتفاق الفقهاء ،ومقداره (  ) 750ملل.
• املد  :وحدة ٍ

فوائد احلديث:

ا
 .1يدل ىلع مرشوعية االقتصاد يف ماء الوضوء والغسل ،وعدم اإلرساف ولو َكن املاء متيرسا.

ّ
ّ
 .2احلديث ديلل ىلع استحباب اتلقليل يف ماء الوضوء ومثله الغسل ،وأن هذا هو هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم
ا
 .3ينبيغ لإلنسان أن يكون مقتصدا يف العبادة ،ال يزيد عليها ال كمية وال كيفية.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُسبل السالم ،للصنعاين( ،د.ط ) ،دار احلديث( ،د.ت) تسهيل اإلملام
للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه) منار القاري رشح خمترص صحيح
ابلخاري حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  ،ط (  1410ـه) .صحيح ابلخاري،
حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت)

الرقم املوحد)8387( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Ibnu 'Abbās, ia berkata, "Dahulu
orang-orang jahiliah melakukan ilak
(bersumpah untuk tidak menggauli
istrinya) selama satu dan dua tahun, lalu
Allah memberi batas waktu untuk ilak.
Barangsiapa yang ilaknya kurang dari
empat bulan, maka itu bukanlah ilak".

 ثم،اكن إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني
ُ وقَّت
َ
 فمن اكن إيالؤه دون أربعة،اإليالء
اهلل
أشهر فليس بإيالء

: احلديث.2014

**

2014. Hadis:

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata,  أنه قال«َكن إيالء-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
"Dahulu orang-orang jahiliah melakukan ilak
َ  ثم َو َّق،أهل اجلاهلية السنة والسنتني
ت اهلل اإليالء
(bersumpah untuk tidak menggauli istrinya) selama
ُ
.»فمن َكن إيالؤه دون أربعة أشهر فليس بإيالء
satu dan dua tahun, lalu Allah memberi batas waktu
untuk ilak. Barangsiapa yang ilaknya kurang dari empat
bulan, maka itu bukanlah ilak".
**

لم أقف هل ىلع حكم عند

 لكن قال،العالمة األبلاين

Derajat hadis:

 رجاهل:اهليثيم يف جممع الزوائد

رجال الصحيح

Makna global:

:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

Aṡar dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- ini  أن-ريض اهلل عنهما- أفاد هذا األثر عن ابن عباس
menjelaskan bahwa dahulu orang-orang jahiliah, yaitu
orang-orang sebelum diutusnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi وهم من َكنوا قبل بعثة انليب صىل اهلل- أهل اجلاهلية
wa sallam-, mereka biasa melakukan ilak terhadap istri-  يوقعون اإليالء ىلع زوجاتهم بالسنة-عليه وسلم
istri mereka selama satu dan dua tahun, sebagaimana
، كما أنهم َكنوا يطلقون أكرث من ثالث،والسنتني
mereka juga terbiasa mentalak lebih dari tiga. Setiap
kali waktu idah itu akan berakhir, merekapun merujuk ،فلكما شارفت العدة ىلع االنتهاء راجعها ثم يطلقها
kembali istrinya kemudian mentalaknya lagi. وهكذا َكن اإليالء ىلع هذا الوجه فيه مرضة شديدة
Demikianlah juga praktik ilak berlangsung seperti ini,
dan di dalamnya terdapat bahaya yang sangat besar  فجعل اهلل لألزواج مدة معلومة يعترب،ىلع النساء
ُ
bagi kaum wanita. Kemudian Allah menetapkan  فمن زاد ىلع ذلك،ويلاا ويه أربعة أشهر
ِ بها الرجل م
batasan waktu ilak untuk para suami yang dengannya
 وما َكن دون،فإما أن يطلق وإما أن يرجع إىل امرأته
ia dianggap sebagai seseorang yang melakukan ilak
terhadap istrinya, yaitu waktu selama empat bulan.  بل يفعله الزوج مع أهله،أربعة أشهر فليس بإيالء
Siapa saja yang melakukan ilak melebihi waktu
.تأديباا واستصالحا هلا وال يأخذ حكم اإليالء
tersebut maka ia wajib memilih antara mentalak atau
merujuk kembali istrinya. Adapun ilak yang lamanya
kurang dari empat bulan maka itu bukanlah ilak.
Namun, yang dilakukannya itu adalah dalam rangka
seorang suami memberikan pelajaran serta perbaikan
untuk istrinya dan tidak dihukumi sebagai praktik ilak.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه ابليهيق وسعيد بن منصور والطرباين:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  ابن عباس:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

َّ
َّ َ
فوق َ
ت اهلل  :من اتلوقيت ،أي َحدد اهلل -تعاىل -وقته.
•
• اجلاهلية  :هم من قبل انلبوة سموا به لكرثة جهاالتهم.

فوائد احلديث:
مول من الرجال أربعة أشهر ،فإذا انقضت جيربه احلاكم ىلع الفيئة أو الطالق.
 .1أن املدة اليت وقتها اهلل لُك ٍ
 .2ما َكن عليه اجلاهليون من ظلم وقسوة يف حق الضعيف منهم ،من امرأة أو بنت؛ فاكن من قسوتهم إيالؤهم السنة والسنتني ،فأبطل اإلسالم
ذلك ،وأبىق منه ما قد تدعو احلاجة إيله ،وهو توقيته بأربعة أشهر.

 .3عناية اهلل -سبحانه -بالنساء ،وأن اإلسالم قد أعطى املرأة ما تستحقه من األحاكم الرشعية.
ٌ
 .4اإليالء فيه تأديب للنساء العاصيات انلازشات ىلع أزواجهن؛ فأبيح منه بقدر احلاجة وهو أربعة أشهر ،أما ما زاد ىلع ذلك ،فإنه ظلم وقد
َْ
حيمل املرأة ىلع ارتكاب املعصية ،إن لم حي ِمل الزوجني لكيهما.
 .5األثر ديلل ىلع قاعدة لكية يف الرشيعة ،ويه وجوب خمالفة سنن املرشكني والاكفرين.

 .6سماحة هذه الرشيعة وعداتلها ،وتهذيبها العادات اجلاهلية ،إن َكنت قابلة للتهذيب ،أو إبطاهلا إن َكن مفسدة حمضة.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف
عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ
صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427السنن الكربى للبيهيق -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار
الكتب العلمية ،بريوت – بلنان الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م .سنن سعيد بن منصور أليب عثمان سعيد بن منصور املحقق :حبيب الرمحن
األعظيم-ادلار السلفية – اهلند-الطبعة :األوىل 1403 ،ـه1982-م .جممع الزوائد ومنبع الفوائد /أبو احلسن نور ادلين اهليثيم -املحقق :حسام ادلين
القديس-مكتبة القديس ،القاهرة 1414 :ه 1994 ،م.

الرقم املوحد)58153( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
berkata, "Para sahabat Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- - pada masa
beliau - sudah biasa menunggu waktu
shalat isya hingga kepala mereka
mengangguk-angguk (karena mengantuk),
lalu mereka mendirikan shalat tanpa
berwudhu lagi".

-صىل اهلل عليه وسلم- اكن أصحاب رسول اهلل
َْ
,ىلع عهده ينتظرون العشاء حىت خت ِفق رؤوسهم
ثم يصلون وال يتوضؤون

**

2015. Hadis:

: احلديث.2015

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,  َكن: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
"Para sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam ىلع َعهده-صىل اهلل عليه وسلم- أصحاب رسول اهلل
- pada masa beliau - sudah biasa menunggu waktu ِ ُّ
ْ ُ ُ ُ َ َْ
shalat isya hingga kepala mereka mengangguk-angguk  ثم يصلون, ينتظرون العشاء حىت خت ِفق ر ُءوسهمَ َّ َ
(karena mengantuk), lalu mereka mendirikan shalat
.وال يتَ َوضئُون
tanpa berwudhu' lagi".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Para sahabat di masa hidupnya Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menunggu shalat isya'
terakhir. Mereka tidur ringan lalu shalat tanpa
berwudhu' lagi. Barangsiapa melakukan suatu
perbuatan pada masa Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- dan beliau tidak mengingkarinya,
maka hal tersebut dianggap penetapan. Penetapan
dianggap sebagai salah satu aspek sunnah nabawiyah
yang berupa ucapan atau perbuatan atau penetapan.
Apa yang dilakukan seseorang di masa Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliau
tidak mengingkarinya, maka perbuatan tersebut
dikategorikan sunnah taqririyah. Sebab, seandainya
shalat mereka batal atau perbuatan mereka tidak
boleh, pasti beliau akan mengingatkan mereka, baik
atas dasar ilmu beliau ataupun melalui wahyu
kepadanya. Ini berbeda dengan perbuatan seseorang
yang dilakukan setelah wafat Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi
wa
sallam-.
"Kepala-kepala
mereka
mengangguk-angguk," yakni, terjuntai karena diserang
kantuk. Dalam satu riwayat, "Hingga aku mendengar
suara dengkur salah seorang dari mereka,"
Selanjutnya mereka berdiri lalu melaksanakan shalat
tanpa berwudhu' lagi. Dalam riwayat lain, "Mereka
berbaring," "Selanjutnya mendirikan shalat tanpa
berwudhu' lagi." Yakni, mereka mendirikan shalat
tanpa memperbaharui wudhu', karena tidur mereka
tidak pulas. Selain itu, seandainya tidur tersebut
membatalkan, niscaya beliau tidak akan membiarkan
perbuatan mereka. kami katakan demikian dengan
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-صىل اهلل عليه وسلم- َكن الصحابة يف حياة انليب
 وينامون ا،ينتظرون صالة العشاء اآلخرة
نوما غري

 ومن فعل فعال ىلع،مستغرق ثم يصلون بال وضوء
ُْ
-صىل اهلل عليه وسلم- كر عليه الرسول
ِ عهده ولم ين
 واإلقرار يعترب أحد وجوه،فهذا يعترب من اإلقرار

السنة انلبوية اليت يه عبارة عن قول أو فعل أو

-صىل اهلل عليه وسلم-  فما يفعل ىلع عهده،تقرير
ُّ ُ
ولم ينكره فإنه ي َعد من السنة اتلقريرية؛ ألنه لو َكنت
صالتهم باطلة أو فعلهم هذا غري جائز نلبههم عليه

 وإما أن يكون، إما لعلمه به،-صىل اهلل عليه وسلم هذا خبالف ما يفعل بعد وفاته.بواسطة الويح إيله به
َ
ُ  " َختْف َق ُر ُء.-صىل اهلل عليه وسلم تميل:وس ُه ْم " أي
ِ
ُّ من َغلبة
 "حىت إين ألسمع:  ويف رواية.انلعاس
 ثم يقومون فيصلون وال يتوضئون،ألحدهم غطيطا
ُّ
 " يضعون جنوبهم " " ثم يصلون:  ويف رواية أخرى،"
َ َّ َ
وال يتَ َوضئُون " أي يقومون إىل الصالة من غري أن
 وألنه،حيدثوا وضوءا؛ ألن نومهم لم يكن مستغرقا
 ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- لو َكن ناقضا ملا أقرهم

 فقد ثبت أن انلوم، وقلنا بذلك مجعا بني األدلة.ذلك
صىل اهلل- َكلغائط وابلول كما يف قوهل، ناقض للوضوء

 ( ولكن من اغئط وبول ونوم ) وأيضا: -عليه وسلم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
menggabungkan antara berbagai dalil. Telah -  كما يف حديث يلع-صىل اهلل عليه وسلم- قوهل
ditetapkan bahwa tidur membatalkan wudhu', seperti
َّ
halnya buang air besar dan kencing. Hal ini ) (العني واكء السه فمن نام فليتوضأ:-ريض اهلل عنه
berdasarkan sabda Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa  "العني واكء:-ريض اهلل عنه- ويف حديث معاوية
sallam-, "tetapi dari buang air besar dan kencing serta
َّ
 فإذا نامت العينان استطلق الواكء " فيف هذه،السه
tidur." Demikian juga sabda Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sebagaimana dalam hadis  ويف حديث،األدلة إثبات أن انلوم ناقض للوضوء
Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, "Mata adalah tali dubur. ابلاب وما جاء معه من روايات فيه داللة ىلع أن
Barangsiapa tidur, hendaknya ia berwudhu." Dalam
hadis Mu'awiyah -raḍiyallāhu 'anhu-, "Mata adalah tali  يؤول حديث: وىلع ذلك.انلوم ال ينقض الوضوء
dubur. Barangsiapa kedua matanya tidur, maka  "الغطيط ووضع اجلُنوب" ىلع أن: ابلاب وكذا رواية
terlepaslah tali." Dalam berbagai dalil itu terdapat
انلوم لم يكن مستغرقا؛ فقد تسمع ألحدهم غطيطا
penetapan bahwa tidur adalah membatalkan wudhu'.
Dalam hadis pada bab ini dan berbagai riwayat lainnya  ووضع اجلَنب ال،وهو يف مبادئ نومه قبل استغراقه
mengandung dalil bahwa tidur tidak membatalkan  وبهذا جتتمع،  كما هو ظاهر،يستلزم منه االستغراق
wudhu'. Berdasarkan hal itu, hadis dalam bab ini
ُ
ditakwilkan. Demikian juga riwayat, "Dengkuran dan  ويعمل بها مجيعا وإذا أمكن اجلمع بني،األدلة
berbaring," menunjukkan bahwa tidur tidak pulas.  إذا نام: وحاصله. فهو أوىل من إهدار بعضها،األدلة
Memang terdengar dengkuran dari salah seorang
mereka, tapi ini di awal tidurnya sebelum ia tertidur  حبيث فقد إدراكه،اإلنسان واستغرق يف نومه
lelap. Sedangkan berbaring, tidak harus menunjukkan  وإن لم يكن مستغرقا، فهذا يلزمه الوضوء،باللكية
tidur pulas sebagaimana tampak jelas. Dengan ini,
 وإن َكن األوىل واألحوط أن،فال يلزمه الوضوء
semua dalil itu terkumpul dan difungsikan seluruhnya.
َ
Jika memungkinkan adanya penggabungan antara  وإن شك هل َكن نومه.يتوضأ احتياطا للعبادة
berbagai dalil, maka ini lebih utama dari menyia- مستغرقا أم ال ؟ لم ينتقض وضوؤه؛ ألن األصل بقاء
nyiakan sebagiannya. Konklusinya, jika seseorang
tidur dengan lelap hingga kesadarannya hilang secara  قال شيخ اإلسالم.الطهارة وال يزول ايلقني بالشك
total, maka ini mengharuskan wudhu'. Jika tidurnya : " وأما انلوم اذلي يشك فيه:-رمحه اهلل- ابن تيمية
tidak lelap, maka tidak mengharuskan wudhu'. Hanya
هل حصل معه ريح أم ال؟ فال ينقض الوضوء؛ ألن
saja, lebih utama dan lebih preventif sebaiknya ia
. "الطهارة ثابتة بيقني فال تزول بالشك
berwudhu' demi berhati-hati dalam ibadah. Jika ia raguragu, apakah tidurnya lelap atau tidak? maka
wudhu'nya tidak batal karena asalnya tetap ada
thaharah dan keyakinan itu tidak bisa hilang oleh
keraguan. Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah
berkata, "Adapun tidur yang menimbulkan keraguan di
dalamnya, apakah keluar kentut atau tidak? maka
wudhu'nya tidak batal karena kesuciannya tetap
dengan adanya keyakinan. Thaharah itu tidak hilang
dengan adanya keraguan." Majmu' Fatawa Syaikh
Islam, (21/394), Subulussalam, (1/88, 89), Fathu Dzil
Jalal wal Ikram, (1/238), Taudhih Al-Ahkam, (282, 283),
Tashil Al-Ilmam, (1/170, 171).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه أبو داود مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
 بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• َعهده َ :
العهد :الزمن ،يُقالَ :كن ذلك ىلع عهد فالن ،أي :ىلع زمانه.
ِ
َّ
• ينتظرون  :يرتقبون حضوره ألداء الصالة.
• َختْ ِف َق  :أي :تَميل من ُّ
انلعاس.

فوائد احلديث:
 .1انلوم اليسري _ غري املستغرق _ ال ينقض الوضوء.
َ ْ
 .2انلوم الكثري ناقض للوضوء؛ ملا َّ
تقرر يف نفس الصحايب الراوي أن َّ
انلوم ناقض للوضوء ،إال هذا القدر اذلي شاهده.
 .3الطهارة من احل َ َدث رشط لصحة الصالة؛ ألن نيف الوضوء يف هذه احلالة ديلل ىلع وجوبها فيما لو انتقض وضوؤهم.
ِّ
ُ
تأخري صالة العشاء عن أول وقتها؛ فقد جاء يف الصحيحني أنه -صىل اهلل عليه وسلمَ -كن يستحب أن يؤخر العشاء ،ويقول :إنه
 .4استحباب َ
َ ْ
ْ ُ
ل َوقتُها ،لوال أن أش َّق ىلع أميت.

ا
انتظارا للصالة ،وفضل انتظارها؛ فقد جاء يف ابلخاري ( )647ومسلم ( )362من
 .5حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع ابلقاء يف املسجد
حديث أيب هريرة؛ أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ال يزال أحدكم يف صال ٍة ما دامت الصالة حتبسه".
 .6جواز انلعاس والرقود يف املسجدَّ ،
السيما النتظار الصالة.
ِ

 .7فيه أن اإلمام أملك بإقامة الصالة.
َ
َ
َ
 .8فيه أن الصالة اليت تصىل يف هذا الوقت تسىم بصالة العشاء خالفا ملا عليه األعراب من تسميتها بالعتمة.

َّ َ ْ
 .9فيه أن فعل الصحابة يف عهد انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ حجة ،ويؤكد ذلك :حديث أيب سعيد _ ريض اهلل عنه _  " :كنا نع ِزل ىلع عهد
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-والقرآن يزنل لو َكن َشء يُنىه عنه نلَهانا عنه القرآن " متفق عليه

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سنن أيب داود ،تأيلف:
سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .صحيح وضعيف سنن أيب داود ،تأيلف:
حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة
باإلسكندرية تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ
  1431ـهسبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ

الرقم املوحد)8394( :

327

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamketika membaca, "Gairi al-magḍūbi
'alaihim wala aḍ-ḍālin, maka beliau
mengucapakan "Āmīn", hingga orangorang di dekatnya yang berada di saf awal
mendengarnya".

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا تال:

(غري املغضوب عليهم وال الضالني) ،قال :آمني،
حىت يسمع من يليه من الصف األول

 .2016احلديث:

**

2016. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قالَ :كن رسول اهلل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, -
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika
صىل اهلل عليه وسلم -إذا تال( :غري املغضوب عليهم
membaca, "Gairi al-magḍūbi 'alaihim wala aḍ-ḍālin,
وال الضالني) ،قال« :آمني» ،حىت يسمع من يليه من maka beliau mengucapkan "Āmīn", hingga orang-
orang di dekatnya yang berada di saf awal
الصف األول.
mendengarnya".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َكن من هديه -عليه الصالة والسالم -إذا فرغ من Termasuk salah satu petunjuk Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- adalah jika imam selesai
قراءة الفاحتة أن يؤمن ويرفع بذلك صوته حىت merampungkan bacaan Al-Fātiḥah, maka hendaknya
يسمعه أصحابه ،واتلأمني مستحب ،واحلديث mengucapkan "Āmīn" dengan suara keras, sehingga
makmum di belakangnya mendengar. Membaca
ضعيف لكن معناه وارد يف األحاديث الصحيحة
"Āmīn" sendiri hukumnya sunah. Hadis ini statusnya
فعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل daif, tetapi makna kandungannya sah dan dikuatkan
عليه وسلم -قال" :إذا أمن اإلمام ،فأمنوا ،فإنه من Hadis sahih dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-,
bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamوافق تأمينه تأمني املالئكة غفر هل ما تقدم من bersabda, "Apabila imam mengucapkan "Āmīn", maka
ذنبه" وقال ابن شهاب الزهري :واكن رسول اهلل -صىل ucapkanlah "Āmīn", karena sesungguhnya siapa yang
"ucapan "Āmīn"nya bersamaan dengan ucapan "Āmīn
اهلل عليه وسلم -يقول :آمني .متفق عليه.
para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang
 telah lalu." Ibnu Syihāb Az-Zuhri berkata, Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa mengucapkan,
"Āmīn". (Muttafaq 'alaih).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• آمني  :اسم فعل للطلب واالتلماس معناه :امهلل استجب ،عند خاتمة الفاحتة لدلًعء اذلي فيها.

فوائد احلديث:

َ َّ
 .1مرشوعية اتلأمني لإلمام بعد قراءة الفاحتة ،وأن ي ُمد بها صوته.
 .2استحباب اجلهر بها يف الصالة اجلهرية.

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م .سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ األبلاين ،دار املعارف ،الرياض -
للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه1992 /م .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية،
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القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.

الرقم املوحد)10914( :
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Apabila muazin telah diam (selesai) dari
azan salat fajar, Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- berdiri lalu melakukan
)salat dua rakaat yang ringan (singkat
sebelum salat fajar; setelah fajar tampak
jelas. Kemudian beliau berbaring ke arah
kanannya sampai muazin mendatangi
beliau untuk mengumandangkan ikamah

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا

سكت املؤذن باألوىل من صالة الفجر قام ،فركع
ركعتني خفيفتني قبل صالة الفجر ،بعد أن

يستبني الفجر ،ثم اضطجع ىلع شقه األيمن،
حىت يأتيه املؤذن لإلقامة

 .2017احلديث:

**

2017. Hadis:

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَ« :كن رسول اهلل
َ َ
ك َ
ت املؤذن باألوىل من
-صىل اهلل عليه وسلم -إذا س

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, "Apabila
muazin telah diam (selesai) dari azan salat fajar,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri lalu
)melakukan salat dua rakaat yang ringan (singkat
sebelum salat fajar; setelah fajar tampak jelas.
Kemudian beliau berbaring ke arah kanannya sampai
muazin mendatangi beliau untuk mengumandangkan
"ikamah.

صالة الفجر قام ،فركع ركعتني خفيفتني قبل صالة
ِّ
الفجر ،بعد أن ي َ ْستَ َ
بني الفجر ،ثم اضطجع ىلع ِشق ِه
األيمن ،حىت يأتيه املؤذن لإلقامة».

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه Hadis mulia ini menjelaskan bahwa ketika muazin telah
 mengumandangkan azan untuk salat fajar, Nabiوسلمَ -كن إذا أذن املؤذن لصالة الفجر يقوم فيصيل ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdiri lalu melaksanakan
ركعتني ثم يضطجع ىلع شقه األيمن حىت يأتيه املؤذن salat dua rakaat. Kemudian beliau berbaring ke arah
kanan sampai muazin mendatanginya untuk
لإلقامة.
mengumandangkan ikamah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• اضطجع  :يقال :ضجعت جنيب وأضجعته ،واملعىن وضع جنبه باألرض.
ْ
ّ
• ِشقه األي َمن  :جنبه ،وهو ما حتت إبطه األيمن.

فوائد احلديث:
 .1يدل احلديث ىلع استحباب الضجعة ىلع اجلانب األيمن ،قبيل صالة الصبح.
َّ
َّ
ا
 .2من فوائد االضطجاع ىلع الشق األيمن أن القلب معلق يف اجلانب األيرس ،فإذا نام الرجل ىلع اجلانب األيرس ،استثقل نوما؛ ألنه يكون يف
َّ
دعة واسرتاحة ،فيثقل نومه ،فإذا نام ىلع شقه األيمن ،فإنه يقلق وال يستغرق يف انلوم؛ لقلق القلب.
ّ
ّ
 .3ظاهر احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -كن يضطجع يف بيته ،وعليه فال ترشع يف املسجد ملن صىل راتبة الفجر فيه.

 .4يف هذه االسرتاحة اليسرية راحة واستجمام لصالة الفجر ،واهلل أعلم.
 .5أن األفضل يف صالة انلافلة كونها يف ابليوت.

 .6استحباب اتلخفيف يف سنة الفجر.

 .7إتيان املؤذن إىل اإلمام الراتب وإعالمه حبضور الصالة.
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي .اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح ,ابن امللقن الشافيع ,ت :دار الفالح للبحث
العليم وحتقيق الرتاث ,دار انلوادر ،دمشق – سوريا ,الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .الكواكب ادلراري يف رشح صحيح ابلخاري ,حممد بن يوسف
بن يلع بن سعيد ،شمس ادلين الكرماين ,دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت-بلنان ,طبعة أوىل 1356 :ـه1937 -م .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية,
أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ,حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ,دار العلم للماليني – بريوت ,الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م.

الرقم املوحد)11257( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam
apabila mengucapkan, "Allah
mendengarkan orang yang memuji-Nya,
maka tidak ada seorang pun dari kita yang
membungkukkan punggungnya sampai
beliau sujud bersimpuh, lalu kami sujud
bersimpuh setelahnya".

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قال:
سمع اهلل ملن َحده :لم حين أحد منا ظهره حىت

يقع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ساجدا،
ثم نقع سجودا بعده

 .2018احلديث:

**

2018. Hadis:

عن عبد اهلل بن يزيد اخلطيم األنصاري -ريض اهلل
َ ُ
وب -قالَ« :كن
عنه -قال :حدثين الرباء -وهو غري كذ ٍ

 Dari Abdullah bin Yazid Al-Khuthami Al-Anshariraḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Al-Bara -dan dia bukan
 pendusta- bercerita kepadaku, ia berkata, "Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila mengucapkan,
"Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya, maka
tidak ada seorang pun dari kita yang membungkukkan
punggungnya sampai beliau sujud bersimpuh, lalu
kami sujud bersimpuh setelahnya".

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قال :سمع اهلل
َ
حي ِن أحد منا ظهره حىت يقع رسول اهلل
ملن محده :لم ٍ
صىل اهلل عليه وسلم -ساجدا ،ثم نقع سجودا بعده».درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يذكر هذا الصحايب الصدوق ريض اهلل عنه أن انليب Sahabat terpercaya ini, semoga Allah meridhainya
menuturkan bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
صىل اهلل عليه وسلم َكن يؤم أصحابه يف الصالة wa sallam- mengimami shalat para sahabatnya.
فاكنت أفعال املأمومني تأيت بعد أن يتم فعله ،حبيث Sebagaimana biasa, gerakan-gerakan makmum
dilakukan setelah selesai gerakan imam, di mana
َكن صىل اهلل عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila
وقال" :سمع اهلل ملن محده" رفع أصحابه بعده وإذا mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau bersabda,
هبط ساجدا ووصل إىل األرض يقعون ساجدين ""Allah Maha mendengar orang yang memuji-Nya.
Lantas para sahabat mengangkat kepalanya setelah itu
بعده.
dan apabila beliau sujud dan sampai ke tanah, mereka
pun bersujud setelah beliau.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن يزيد اخلطيم األنصاري -ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم
**

معاين املفردات:

• الرباء  :بتخفيف الراء :-ابن ًعزب صحايب مشهور.

• وهو غري كذوب  :جرى هذا الالكم ىلع ًعدتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى ،ال ىلع قصد اتلعديل فإن الصحابة لكهم عدول
ال حيتاجون إىل تزكية.
• لم حين  :لم ينث
• سجودا  :مجع ساجد

فوائد احلديث:
 .1صفة متابعة الصحابة للرسول يف الصالة ،وأنهم ال ينتقلون من القيام إىل السجود حىت يسجد.
ا
 .2أنه ينبيغ أن تكون املتابعة هكذا ،فال تتقدم اإلمام ،فإنه حمرم يبطل الصالة ،وال توافقه ،فإنه مكروه ينقص الصالة ،وال تتأخر عنه كثريا ،بل
تليه مبارشة.

 .3يف احلديث ديلل ىلع طول الطمأنينة بعد الركوع.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6097( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambiasanya saat duduk membaca doa, beliau
meletakkan tangan kanannya di atas paha
kanan dan tangan kiri di atas paha kiri.
Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya,
meletakkan jempol di jari tengahnya, dan
menelungkupkan telapak tangan kirinya di
lutut kaki kirinya

 إذا قعد-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
 ويده، وضع يده ايلمىن ىلع فخذه ايلمىن،يدعو
 وأشار بإصبعه،اليرسى ىلع فخذه اليرسى

، ووضع إبهامه ىلع إصبعه الوسطى،السبابة
ويلقم كفه اليرسى ركبته

**

2019. Hadis:

: احلديث.2019

ُّ عن عبد اهلل بن
 «َكن: قال-ريض اهلل عنهما- الزبري
َ
ْ
، إذا قعد يَد ُعو-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ،وضع يَده ايلُ ْم َىن ىلع فخذه ايلُ ْم َىن
َ ْ ُويده الي
رسى ىلع
ِ ِ
َ
َ ،الس َّبابَة
َووضع ْإب َهامه
َّ وأشار بإ ْصبَعه
َ ْ ُفخ ِذه الي
،رسى
ِ ِ ِِ
ِ
ْ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
». ويل ِقم كفه اليرسى ركبته،ىلع ِإصب ِع ِه ال ُوسطى

Dari Abdullah bin Az-Zubair -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia
berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambiasanya saat duduk membaca doa, beliau meletakkan
tangan kanannya di atas paha kanan dan tangan kiri di
atas paha kiri. Beliau berisyarat dengan jari
telunjuknya, meletakkan jempol di jari tengahnya, dan
menelungkupkan telapak tangan kirinya di lutut kaki
kirinya."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Makna hadis: "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambiasanya saat duduk membaca doa." Artinya, saat
beliau duduk tasyahud. Ini dikuatkan oleh hadis riwayat
Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu-, "Jika Rasulullah duduk
tasyahud maka beliau meletakkan tangan kirinya di
atas paha kirinya." (HR. Muslim). Tasyahud adalah
bacaan: "Attaḥiyyātu lillāhi waṣ ṣalawātu wa ṭayyibāt,
assalāmu 'alaika ayyuha an-Nabiyyu wa raḥmatullāhi
wabarakātuh, assalāmu 'alainā wa 'alā 'ibādillahi aṣṣālihīn...(segala kehormatan, keberkahan, dan
kebaikan bagi Allah, semoga keselamatan atas engkau
wahai Nabi (Muhammad), begitu pula rahmat Allah dan
berkah-Nya. Dan semoga keselamatan untuk kami dan
seluruh hamba-hamba Allah yang saleh...)." Tasyahud
disebut doa karena memuat doa. Sebab, ucapan,
'Assalāmu 'alaika' dan 'assalāmu 'alainā' adalah doa.
Ucapannya, "Maka beliau meletakkan tangan
kanannya di atas paha kanan dan tangan kiri di atas
paha kiri." Artinya, jika beliau duduk tasyahud, maka
beliau membuka tangan kanannya di atas paha kanan
dan tangan kirinya di atas paha kiri. Hikmah
diletakkannya tangan di atas lutut atau paha agar tidak
melakukan gerakan-gerakan yang tidak berguna.
Meletakkan tangan di atas paha tidak menafikan
meletakkannya di atas lutut, karena meletakkan tangan
di paha pasti jari-jari berada di atas lutut. Di dalam
riwayat Wā`il bin Hujr -raḍiyallāhu 'anhu-, "Bahwasanya
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
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**

صىل اهلل عليه-  "َكن رسول اهلل:معىن احلديث
َ
َّ
ْ
 يؤيده، جلس للتشهد: إذا قعد يَد ُعو" يعين-وسلم
َ
 (َكن إذا ق َعد:-ريض اهلل عنهما- حديث ابن عمر
َ ْ ُرسى ىلع ُر ْكبتَ ِه الي
َ ْ ُ وضع يَده الي،للتَّشهد
،)..رسى
َّ : والتَّشهد هو قراءة.رواه مسلم
"اتلحيات هلل
َّ ،والطيبات
َّ
َّ السالم عليك أيها
انليب
والصلوات
َّ ،ورمحة اهلل وبراكته
السالم علينا وىلع عباد اهلل
ُ ،"..الصاحلني
وسيم ُدًعء الشتماهل ىلع ادلًعء؛ فإن

َ
َ :قوهل
: قوهل."والسالم علينا" دًعء
،""السالم عليك
َ ،"وضع يَده ايلُ ْم َىن ىلع فَخذه ايلُ ْم َىن
َ ْ ُويده الي
رسى ىلع
ِ ِ
َّ
َ ْ ُفخ ِذه الي
 أنه إذا جلس للتشهد بَسط يَده: أي،"رسى
ِ
َ
ُ
ُ
ايلُمىن ىلع ف ِخده ايلمىن واليرسى كذلك؛ واحلكمة
َ
ْ
ُّ الركبة أو ىلع
ُ يف وضعها عند
الركبة أو الف ِخذ َمن ُعها
ُ
َ
َ من
 ووضع ايلَد ىلع الف ِخذ ال خيالف وضعها،العبث
َ
ُّ ىلع
الركبة؛ ألن من الزم وضع ايلَد ىلع الفخذ أن
ُّ تصل أطراف األصابع إىل
 ويف رواية وائل ابن،الركبة
ْ
-  عند النسايئ وغريه أن انليب-ريض اهلل عنه- ُحجر
َ
َّ َ
 "وضع كفه اليُرسى ىلع ف ِخذه:-صىل اهلل عليه وسلم
َ
َّ
ُ
 وجعل َحد ِمرفقه األيمن ىلع ف ِخذه،وركبته اليُرسى
َّ
 "وجعل َحد ِمرفقه:-ريض اهلل عنه- ايلُمىن" وقوهل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan
lutut kirinya dan menjadikan siku tangannya yang
kanan di atas paha kanannya." (HR. Nasā`i dan
lainnya). Perkataan perawi, "dan menjadikan siku
tangannya yang kanan di atas paha kanannya", jika
orang yang salat meletakkan siku tangan kanannya di
atas pahanya, maka tidak diragukan jari-jarinya akan
sampai ke lutut. Imam an-Nawawi -raḥimahullāhberkata, "Ulama sepakat akan kesunahan meletakkan
tangan di atas lutut atau paha. Sebagian ulama
menyatakan dengan menggenggamkan jari-jari di lutut.
Inilah makna ucapan perawi, "Dan beliau
menggenggam lututnya dengan telapak tangan
kirinya." "Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya.”
Sabbābah (jari telunjuk) adalah jari yang berada di
samping jempol, dinamakan sabbābah karena jari
telunjuk digunakan untuk nunjuk-nunjuk saat marah.
Jari ini juga disebut sebagai musabbiḥah, karena
digunakan untuk mengisyaratkan tauhid dan
kemahasucian Allah, yaitu tasbiḥ. Mengangkat jari
telunjuk saat tasyahud hukumnya sunah dan
ditetapkan dalam banyak hadis sahih. Juga disunahkan
mengangkat jari telunjuk sejak dari duduk untuk
tasyahud sampai selesai, berdasarkan zahir hadis ini,
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat duduk
membaca doa tasyahud, beliau meletakkan tangan
kanannya di atas paha kanan dan tangan kiri di atas
paha kiri. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya."
Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-,
"Rasulullah jika duduk tasyahud, maka beliau
meletakkan tangan kirinya di atas lutut kaki kiri, dan
meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanan,
menggenggam jari-jarinya membentuk angka lima
puluh tiga dan berisyarat dengan telunjuknya." Juga
hadis hadis Wā`il bin Hujr -raḍiyallāhu 'anhu- yang
diriwayatkan Abu Daud, di situ disebutkan, "Kemudian
beliau duduk iftirasy di atas kaki kirinya, meletakkan
tangan kirinya di atas paha kiri, siku tangan kanannya
di atas paha kanan, menggenggam dua jarinya dan
membentuk bulatan. Dan aku melihatnya seperti ini.
Bisyr membentuk bulatan dengan jempol dan jari
tengah, dan berisyarat dengan telunjuknya." Ibnu Hajar
-raḥimahullah- berkata, "(Berisyarat dengan telunjuk)
dimulai sejak duduk tasyahud sebagaimana
ditunjukkan riwayat-riwayat yang lain." Dan inilah yang
difatwakan oleh Syaikh Ibnu Baz -raḥimahullah- dan
Komisi Fatwa Saudi (Al-Lajnah Ad-Dā`imah).
Ucapannya, "dan meletakkan jempolnya di jari tengah",
yakni jempol dan jari tengah membentuk lingkaran, dan
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ِّ
َ
َّ
 فإذا جعل املصيل حد،"األيمن ىلع ف ِخذه ايلُمىن

مرفقه ىلع فخذه فإنه بال شك أن أطراف األصابع
ُّ تصل إىل
 "قد أمجع:-رمحه اهلل-  قال انلووي.الركبة

ُّ العلماء ىلع استحباب وضعها عند
الركبة أو ىلع
ُّ  وبعضهم يقول بعطف أصابعها ىلع،الركبة
ُّ
،الركبة
ْ
َ
: وقوهل." "ويلقم كفه اليُرسى ُركبَتَه:وهو معىن قوهل
ُ ""وضع يَده
َ المراد
 من أطراف األصابع إىل:بايلد هنا
َّ
 سواء َكن ذلك يف التشهد: وظاهر احلديث،املرفقني
َ
َّ "الس َّبابَة
َّ "وأشار بإ ْصبَعه
الس َّبابة
: قوهل.األول أو اثلاين
ِ ِ ِِ
َّ
َ
ْ :يه
َ
ْ
َّ
َّ
ُ
َّ
 وسميت بالسبابة؛ ألنه،األص ِبع اليت تيل اإلبهام
 وتسىم ا،ب
ِّ الس
ُ أيضا
َّ يُشار بها عند
بالم َسبِّحة؛ ألنه
َ
: وهو، وتزنيهه-تعاىل- يُشري بها إىل توحيد اهلل
َّ
َّ  واإلشارة باإلصبع،التَّسبيح
الس َّبابة عند التشهد
 والسنة أن، ثبت بذلك األحاديث الصحيحة،ُسنة
َ
َّ
يشري بها من ِحني قعوده للتشهد إىل أن يَفرغ منه؛

صىل-  "َكن رسول اهلل: فإن قوهل،لظاهر حديث ابلاب
َ
ْ
 وضع يَده ايلُ ْم َىن ىلع، إذا قعد يَد ُعو-اهلل عليه وسلم
َ ،فخذه ايلُ ْم َىن
َ ْ ُرسى ىلع فخ ِذه الي
َ ْ ُويده الي
،رسى
ِ ِ
ِ
ا
َ
ْ
َّ
َ
َ
َّ
 من-أيضا-  ويف مسلم."..وأشار بِ ِإصب ِع ِه السبابة
 أن:-ريض اهلل عنهما- حديث عبد اهلل بن عمر
َ
 َكن إذا قعد يف-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ ُالتَّشهد وضع يَده اليُرسى ىلع ُر ْكبَته الي
 ووضع،رسى
ِ
ََ
 وعقد ثالثة وِخسني،يَده ايلُمىن ىلع ُركبته ايلُمىن
ْ
َّ وأشار
ريض-  حديث وائل بن ُحجر: ومثله."بالس َّبابة

" ثم جلس فافرتش:  عند أيب داود وفيه-اهلل عنه
 ووضع يَده اليُرسى ىلع فخذه،ِرجله اليُرسى
َ
َّ َ
،وحد ِمرفقه األيمن ىلع فخذه ايلَمىن
،اليرسى
َّ َ
َ َ َّ َ
َ
 وحلق، ورأيته يقول هكذا،وق ِبض ثنتني وحلق حلقة
ْ رش
َّ والو ْس َطى وأشار
ٌ ْ ب
ُ اإلب َهام
 قال ابن َحجر."بالس َّبابة
ِ
َ َّ
 "من أول جلوسه للتشهد كما دلت عليه:-رمحه اهللِّ
رمحه-  وبهذا أفىت الشيخ ابن باز،"الروايات األخرى
َ
َ "ووضع ْإب َه
امه ىلع ِإ ْصبَ ِع ِه
: قوهل. واللجنة ادلائمة-اهلل
َّ
ْ
َ
ْ
ُ
 َحلق باإلبهام والوسطى وأشار:الو ْس َطى" يعين
َ
َّ  يُشري:"وأشار بإ ْصبَعه" يعين
َّ
بالسبَابة؛
: قوهل.بالس َّبابة
ِ ِ ِِ
وذلك بأن جيعلها قائمة يف مجيع األحوال املتقدمة؛

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َ واحلكمة يف اإلشارة بها إىل أن
memberi isyarat dengan telunjuk. Ucapannya, "Dan سبحانه- المعبود
berisyarat dengan jarinya" artinya, berisyarat dengan
telunjuknya, yaitu dengan cara mengangkatnya dimulai  واحد؛ يلجمع يف توحيده بني القول والفعل-وتعاىل
sejak duduk sampai selesai tasyahud. Hikmah di balik  ويف حديث ابن عمر مرفوًع يف مسند.واالعتقاد
ُّ
disyariatkannya berisyarat dengan telunjuk adalah
." "ليه أشد ىلع الشيطان من احلديد:اإلمام أمحد
bahwa Allah itu Esa, dan untuk menyatukan tauhid
ُ
َ
َ ْ
ucapan, tindakan, dan keyakinan hati. Di dalam hadis  أنه ال حيركها؛: "وأشار ِب ِإصب ِع ِه" ظاهر احلديث:قوهل
ُ : قوهل.ألن اإلشارة غري اتلحريك
َ ْ ُ"ويلْقم َك َّفه الْي
Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Musnad Imam رسى
ِ
Ahmad secara marfū' dinyatakan, "Sesungguhnya
َ  يدخل ُر ْكبَته يف:ُر ْكبَتَه" أي
ُراحة َك ِّفه الي
رسى
isyarat dengan jari telunjuk lebih berat bagi setan
ُّ
daripada besi". Ucapannya, "Dan berisyarat dengan . حىت تَصري ُركبته َكللقمة يف يده،ويقبض عليها
jari telunjuknya." Lahir teks hadis ini beliau tidak
 أن يبسط يده اليُرسى ىلع ُركبته من:واحلال اثلانية
menggerak-gerakkannya, karena isyarat bukanlah
َ
menggerak-gerakkan. Ucapannya, "Telapak tangan kiri -ريض اهلل عنه- غري قبض كما يف حديث ابن عمر
memegang lututnya." Artinya, memasukkan lutut kiri ke  َكن إذا-صىل اهلل عليه وسلم-  "أن انليب:يف مسلم
dalam telapak tangan kiri dan menggenggamnya,
ُ
sehingga lutut seolah-olah sesuap nasi di tangannya.  ويده...جلس يف الصالة وضع يديه ىلع ركبتيه
ْ ُ
Model yang kedua adalah membuka telapak tangan kiri : وبناء عليه،"رسى ىلع ُركبته باسطها عليها
الي
di atas lutut kiri tanpa menggenggamnya, sebagaimana
ُ
tertera dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh تكون سنة وضع ايلدين عند التشهد وردت ىلع
َّ ُّ
Imam Muslim, "Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu  واألوىل،السنة
 وبأيهما أخذ فقد أصاب،وجهني
'alaihi wa sallam- saat duduk dalam salat, beliau
واألفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ عمال جبميع
meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya...
-.صىل اهلل عليه وسلم- ما ثبت عنه
dan tangan kirinya di atas lututnya dengan
membukanya." Dengan demikian, sunah meletakkan
kedua tangan saat tasyahud ada dua cara. Melakukan
salah satunya berarti telah melaksanakan sunah.
Namun yang lebih utama adalah melakukan keduanya
secara bergantian demi mengamalkan keseluruhan
sunah Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
ُّ  عبد اهلل بن:اتلخريج
-ريض اهلل عنهما- الزبري

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ْ  يه: الس َّبابَة
ْ األصبع اليت تَيل
ِّ الس
ُ ،اإلب َهام
َّ بالس َّبابة؛ ألنَّه يُشار بها عند
َّ وسميت
َّ •
.ب
ِ

:فوائد احلديث

ُ
َّ
. مرشوعية القعود للتشهد يف الصالة.1
َ َ
َّ
. استحباب وضع ايلَدين أثناء التشهد ىلع الف ِخذين.2

 ويدع، وحيلق الوسط مع اإلبهام، وأما ايلد ايلمىن فيقبض اخلنرص وابلنرص، فاليرسى يبسطها ىلع فخذه اليرسى: صفة ايلدين أثناء التشهد.3
ا
. مستعدة لإلشارة باتلوحيد والعلو،السبابة ىلع وضعها
َّ
. يف احلديث اإلشارة باإلصبع يف التشهد األول واثلاين.4
َ
َّ
ْ
.باإلص ِبع من أول التشهد إىل آخره
 فيه أن اإلشارة.5
َ
َّ
ُّ القبض ىلع
.الركبة اليُرسى يف التشهد األول اثلاين
 استحباب.6
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املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه .مطالع
األنوار ىلع صحاح اآلثار ،إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،دولة قطر ،الطبعة :األوىل 1433 ،ه2012 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميد
هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1417ه1997 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن
سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ
بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .الرشح املمتع ىلع
زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه .فتاوى نور ىلع ادلرب ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،مجعها:
حممد بن سعد الشويعر ،قدم هلا :عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل الشيخ .فتاوى اللجنة ادلائمة ،املجموعة اثلانية ،مجاعة من العلماء ،مجع
وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء ،اإلدارة العامة للطبع ،الرياض.
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َْ
خي ُ
طب
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ ََْ
ني وهو قائم ،يفصل بينهما جبلوس
خطبت ِ

 .2020احلديث:

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamberkhutbah dua kali dengan berdiri, beliau
memisahkan antara keduanya dengan
duduk.
**

2020. Hadis:

عن عبد اهلل بن ُعمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-

Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu
'anhumā- ia berkata, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam"berkhutbah dua kali, beliau duduk di antara keduanya.
Dalam riwayat lain dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-,
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkhutbah
dua kali dengan berdiri, beliau memisahkan antara
keduanya dengan duduk".

قالَ« :كن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب
خطبتني يقعد بينهما» ويف رواية جلابر  -ريض اهلل
عنهَ« :-كن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -خيْ ُط ُ
ب
ُ ْ ََْ
ني وهو قائم ،يفصل بينهما جبلوس».
خطبت ِ
درجة احلديث :صحيح رواية جابر :صحيحة

**

Derajat hadis:

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يوم اجلمعة جممع كبري شامل ألهل ابلدل لكهم ،وذلا Hari Jumat adalah pertemuan besar yang meliputi
seluruh penduduk negri. Karenanya, Nabi -ṣallallāhu
َكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من حكمته خيطب 'alaihi wa sallam-, dengan sifat bijaknya, beliau
انلاس يوم اجلمعة خطبتني ،يوجههم فيهما إىل اخلريmenyampaikan dua khutbah kepada orang-orang di ،
hari Jumat, yang di dalamnya beliau mengarahkan
ويزجرهم عن الرش واكن يأيت باخلطبتني وهو قائم ىلع
mereka pada kebaikan dan melarang mereka dari
املنرب؛ يلكون أبلغ يف تعليمهم ووعظهم ،وملا يف القيام keburukan. Beliau menyampaikan dua khutbah ini
من إظهار قوة اإلسالم وأبهته .فإذا فرغ من اخلطبة dengan berdiri di atas mimbar, agar lebih tepat dalam
mengajari dan menasehati mereka. Posisi berdiri juga
األوىل ،جلس جلسة خفيفة؛ ليسرتيح ،فيفصل mampu menunjukkan kekuatan dan kebesaran Islam.
األوىل عن اثلانية ،ثم يقوم فيخطب اثلانية؛ ئلال Apabila telah selesai dari khutbah pertama, beliau
duduk sebentar untuk istirahat, sekaligus memisahkan
يتعب اخلطيب ،ويمل السامع.
khutbah pertama dan kedua. Kemudian berdiri lalu
menyampaikan khutbah kedua. Tujuannya, supaya
khatib tidak kelelahan dan pendengar tidak bosan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه .حديث جابر بن عبداهلل أخرجه ابليهيق.
اتلخريج :عبد اهلل بن ُعمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• َكن  :تدل ىلع االستمرار.
ْ
ُ
• اخل ُ ْطبَة  :بضم اخلاء خطبة اجلمعة ،أي :املوعظة اليت تلىق فيها ىلع املنرب.
• يفصل بينهما : .يفصل بني اخلطبتني.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اخلطبتني يف اجلمعة قبل الصالة ،وأنهما رشطان لصحة صالة اجلمعة ،فلم ينقل أنه -صىل اهلل عليه وسلم -صالها بال خطبة ،ولو َكن
جائزا لفعله ولو مرة بليان اجلواز.

 .2مرشوعية قيام اخلطيب يف اخلطبتني.

 .3مرشوعية اجللوس اليسري بني اخلطبتني؛ للفصل بينهما.
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املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .خالصة الالكم –فيصل املبارك احلريميل -
الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن
إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل
1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.
تهذيب اللغة ،حممد بن أمحد األزهري أبو منصور ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م .إرواء
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -حممد نارص ادلين األبلاين إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.

الرقم املوحد)5399( :
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتحرى

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersungguh-sungguh memperhatikan
puasa Senin dan Kamis.

صوم اإلثنني واخلميس

 .2021احلديث:

**

2021. Hadis:

ُ
َ
هلل Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata,"Rasulullah - -
عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَ :كن رسول ا ِ
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersungguh-sungguh
َ
صىل اهلل عليه وسلمَ -ي َت ّ
اإلثنني
صوم
حرى
ِ
memperhatikan puasa Senin dan Kamis".
خلميس.
وا
ِ
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

خترب أم املؤمنني ًعئشة -ريض اهلل عنها -عن رسول Ummul Mukminin Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-
mengabarkan tentang Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallambahwa
beliau
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه َكن جيتهد ويتقصد bersungguh-sungguh
صوم االثنني واخلميس؛ ألن األعمال تعرض فيهما menunaikan dan merutinkan puasa Senin dan Kamis,
sebab amalan-amalan dihadapkan pada Allah -Ta'ālāَّ
فأحب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
ىلع اهلل -تعاىل,-
di dua hari tersebut, sehingga Rasulullah -ṣallallāhu
ُ
يعرض عمله وهو صائم ,وألنه -تعاىل -يغفر فيهما 'alaihi wa sallam- suka bila amalnya dihadapkan pada
لُك مسلم إال املتشاحنني كما ورد يف األحاديث Allah saat beliau puasa. Juga karena di dua hari ini
Allah mengampuni setiap muslim kecuali dua orang
األخرى.
yang terlibat pertengkaran, sebagaimana disebutkan
dalam hadis-hadis yang lain.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• يتحرى  :اتلحري القصد واالجتهاد يف الطلب ،والعزم ىلع ختصيص اليشء بالفعل والقول.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صيام االثنني واخلميس لعظم فضلهما.
 .2يستحب حتري أوقات اإلجابة والقبول ،وملؤها بالطاعة والعبادة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش  1418 :ـه1997 -م .كنوز رياض الصاحلني ,جمموعة من ابلاحثني
برئاسة محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ,السعودية ,الطبعة األوىل1430 ,ه .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر
وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد
القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو
غدة ،نرش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية 1406 ،ـه– 1986م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين
األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ,زين ادلين حممد
املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري ,انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ,الطبعة:
األوىل1356. ،

الرقم املوحد)6183( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Dari Aisyah -Radhiyallahu 'anha- ia
berkata: "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- biasa melaksanakan ṣalat Ḍuha 4
rakaat, dan kadang beliau menambah
sebanyak yang Allah kehendaki." ṣahih
Muslim.

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل
الضىح أربعا ،ويزيد ما شاء اهلل

 .2022احلديث:

**

2022. Hadis:

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَ :كن رسول اهلل Dari Aisyah -Radhiyallahu `anha- ia berkata: -
ُ ِّ
"Rasulullah -Shallallahu `alaihi wasallam- biasa
صيل ُ
الضىح أربعاَ ،
وي ِزيد ما
صىل اهلل عليه وسلم -ي
melaksanakan ṣalat Ḍuha 4 rakaat, dan kadang beliau
شاء اهلل.
menambah sebanyak yang Allah kehendaki".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث ذكرت ًعئشة -ريض اهلل عنها -أن
ِّ ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -كن يصيل الضىح أربع
َّ
ركعات ي ُسلم من لك ركعتني ,ثم ذكرت أن انليب -

**

صىل اهلل عليه وسلم -قد يزيد ىلع أربع ركعات؛ ىلع
ُ
حسب قدرته ونشاطه.

Dalam hadits ini, Aisyah -Radhiyallahu 'anhamengungkapkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- biasa melaksanakan ṣalat Ḍuha 4 rakaat,
beliau salam di setiap dua rakaat. Kemudian ia
menyebutkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamterkadang menambah empat rakaat ini sesuai
kemampuan dan semangat beliau.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1فيه إثبات صالة الضىح من فعله -صىل اهلل عليه وسلم.-
ُّ
 .2أن صالة الضىح غري مقيدة بعدد.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف:
حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن
البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م.

الرقم املوحد)11280( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullahṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membacakan
Al-Qur'an pada kami. Apabila beliau
melewati ayat sajdah beliau bertakbir dan
"sujud dan kami pun sujud bersama beliau.
Sunan Abi Dawud.

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ

علينا القرآن ،فإذا مر بالسجدة كرب ،وسجد
وسجدنا معه

 .2023احلديث:

**

2023. Hadis:

عن ابن عمر ،قالَ« :كن رسول اهلل صىل اهلل عليه Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- membacakan Al-Qur'an pada kami.
وسلم يقرأ علينا القرآن ،فإذا مر بالسجدة َّ
كرب،
Apabila beliau melewati ayat sajdah beliau bertakbir
وسجد وسجدنا معه»
dan sujud lalu kami pun sujud bersama beliau".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه Hadis yang mulia ini menerangkan bahwa Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa membacakan Alوسلمَ -كن يقرأ ىلع أصحابه القرآن ،ولكما مر بآية Qur'an kepada para sahabat. Dan setiap kali beliau
فيها سجدة كرب لسجود اتلالوة وسجد وسجد melewati ayat yang mengandung perintah sujud beliau
bertakbir untuk melakukan sujud tilawah dan beliau
الصحابة من بعده ،وهو حديث ضعيف ،وبغين عنه
sujud. Para sahabat pun sujud mengikuti beliau.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قرأ سورة انلجمNamun ini hadis lemah, tapi hadis ini telah diwakili oleh ،
فسجد بها فما بيق أحد من القوم إال سجد ،رواه riwayat lain bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
pernah membaca surat An-Najm. Beliau sujud lantaran
ابلخاري عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه-.
surat ini. Maka tak tersisa seorang pun dari orangorang, kecuali ikut sujud. Diriwayatkan oleh Imam AlBukhari dari Ibnu Mas'ud -raḍiyallāhu 'anhu-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية سجود اتلالوة.
َّ
 .2أن املستمع يسجد إذا سجد القارئ.
َّ
 .3يدل ىلع أن القارىء إمام للمستمعني يف تلك السجدة.
 .4ال يرشع يف سجود اتلالوة حتريم ،وال حتليل ،وهذا هو السنة املعروفة عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وعليها ًعمة السلف.
ّ
ّ
 .5ال يرشع رفع ايلدين عند سجود اتلالوة ،فلم يرد عن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أنه رفع يديه ،وال يشرتط فيه تسليم ،فإنه لم ينقل عن
ّ
ّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه سلم بعد السجود.

 .6جيوز السجود يف لك وقت حىت أوقات انليه ،ألن السجود ليس بصالة ،واألحاديث الواردة يف انليه خمتصة بالصالة ،إال وقت انليه املغلظ.

 .7إذا سجد للتالوة قال يف سجوده ما يقوهل يف سجود الصالة ،وإن أضاف بعض الوارد فحسن.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية  . 1985 – 1405-توضيح األحاكم من بلوغ املرام لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اجلوزي  .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط ، 1
1427ه2006/م.

الرقم املوحد)11243( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Muazin Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- biasa menangguhkan salat dan
اكن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمهل
tidak mengumandangkan ikamah sampai
فال يقيم ،حىت إذا رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه dia melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- keluar. Dia baru
وسلم قد خرج أقام الصالة حني يراه.
mengumandangkan ikamah saat melihat
beliau

 .2024احلديث:

**

2024. Hadis:

َ ِّ ُ
عن جابر بن سمرة ريض اهلل عنه قالَ« :كن ُمؤذن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم ُي ْمه ُل فال يُقيمَّ ،
حىت
ِ
ِ
إذا رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قد خرج أقام
َّ
الصالة ِحني يَ َراه».
درجة احلديث :صحيح

Dari Jābir bin Samurah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
"Muazin Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenangguhkan salat dan tidak mengumandangkan
ikamah sampai dia melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- keluar. Dia baru mengumandangkan
"ikamah saat melihat beliau.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث أن من هل احلق يف حتديد اإلقامة اإلمام؛ Hadis ini menjelaskan bahwa yang memiliki hak untuk
menetapkan waktu ikamah adalah imam. Sebab,
ألن املؤذن لم يكن يقيم إال إذا خرج انليب صىل اهلل seorang muazin tidak mengumandangkan ikamah
kecuali jika Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sudah
عليه وسلم.
keluar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابر بن سمرة ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• الصالة  :الصالة :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1احلديث يدل ىلع أن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم َكن ال يقيم إال بعد أن يراه.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن
بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.

الرقم املوحد)10632( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Orang-orang Yahudi berkata, “Jika
seseorang mendatangi istrinya dari arah
belakang maka anaknya akan terlahir
dengan mata juling.” Maka turunlah ayat:
“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah
tempat kamu bercocok tanam, maka
datangilah tanah tempat bercocok
tanammu itu bagaimana saja kamu
kehendaki"!

 إذا جامعها من ورائها جاء:اكنت ايلهود تقول

 {نساؤكم حرث لكم فأتوا: فزنلت،الودل أحول
}حرثكم أىن شئتم

**

2025. Hadis:

: احلديث.2025

Dari Jabir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Orang-orang : "َكنت ايلهود تقول: قال-ريض اهلل عنه- عن جابر
ََْ َ
Yahudi berkata, “Jika seseorang mendatangi istrinya
َ إذا َج
:فزنلت
،
ل
ام َعها ِمن َو َرائِها جاء الودل أحو
dari arah belakang maka anaknya akan terlahir dengan
ْ
َ
َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ٌ ْ َ ْ ُ ُ َ
ْ ُْ
mata juling.” Maka turunlah ayat: “Istri-istrimu adalah }{نِساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن ِشئتم
(seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka
."]223 :[ابلقرة
datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu
bagaimana saja kamu kehendaki!” (Al-Baqarah: 223).
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Orang-orang Yahudi mempersempit gaya posisi  من غري استنا ٍد،َكن ايلهود يضيِّقون يف هيئة اجلماع
berjimak tanpa disandarkan kepada ilmu. Dan kabilah
Aus dan Khazraj biasa mengambil perkataan serta  واكن األوس واخلزرج يأخذون عنهم أقواهلم،إىل علم
َّ
prilaku dari mereka karena mereka adalah Ahli Kitab.  واكن من مجلة افرتاء،وأحواهلم؛ ألنهم أهل كتاب
Di antara kebohongan mereka adalah perkataan
، إذا أىت الرجل امرأته من دبرها يف قبلها:ايلهود قوهلم
mereka bahwa jika seseorang menggauli istrinya dari
َكن الودل املقدر من ذلك اجلماع
arah duburnya (belakang) namun tetap pada qubulnya, -  فأنزل اهلل،أحول
َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َِ ٌ ْ َ ْ ُ ُ َ
َّ
maka anak dari jimak tersebut akan terlahir dengan  {نِساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن:-تعاىل
mata juling. Lalu Allah -Ta'ālā- menurunkan ayat: “Istriا
ا
ْ ُْ
istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok  وبيانا بأن اهلل، تكذيبا هلم.]223 :ِشئتم} [ابلقرة
tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok
.أباح ذلك برشط أن يكون يف القبل
tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (AlBaqarah: 223). Ayat ini menyatakan kebohongan
mereka serta menjelaskan bahwa Allah membolehkan
hal tersebut dengan syarat tetap pada tempat yang
seharusnya yaitu qubul (vagina).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  جابر:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. واألخرى إىل الصدغ، احلول أن تميل إحدى احلدقتني إىل األنف: • أحول
ا
ا
ُ
. تشبيها ملا يلىق يف أرحامهن من انلطف بابلذور، وهنا شبه نساءهم بموضع احلرث، أثارها للزراعة: حرث األرض حرثا: يقال: • حرث
ْ َ
َ
ْ
لكن ِمن خل ٍف
 يف ف ْرجها: أي: • جامعها
-.أي موضع الودل-  يف قبلها,-عجزيتها-  أي من جهة دبرها: • من ورائها
. وهو الفرج، واقعوا زوجاتكم يف موضع احلرث: • فأتوا حرثكم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• أىن شئتم  :من أين شئتم ,واملراد من أي جهة شئتم ,من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار ,إذا َكن ذلك يف القبل.

فوائد احلديث:

ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ
لك َم ع ْن
 .1فيه ديلل ىلع افرتاءات ايلهود ،وأكاذيبهم القديمة واحلديثة ،وحتريفهم لكتب اهلل -تعاىل ،-وتغيريهم لكماته؛ قال -تعاىل{ :-حيرفون ال ِ
ََ
اض ِع ِه} [النساء.]46 :
مو ِ
ا
ا
ا
ُ
ُ
َّ
َّ
ا
وشُك َكن ،مقبلة أو مدبرة ،قائمة أو جالسة ،ما دام ذلك يف القبُل ،وأن هذا ال دخل هل يف صورة
 .2أن الرجل هل أن جيامع زوجته ىلع أي هيئ ٍة
ٍ
الودل وشلكه ونوعه ،وهذا تكذيب لليهود ،وإبطال لفريتهم.
َّ
َّ
َّ
ًّ
ا
 .3الطب احلديث املبين ىلع اتلجارب الصادقة ،واحلقائق اثلابتة :كذب ايلهود ،وأثبت إعجازا علميا للن ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولسنته
َّ
املطهرة.
ْ
ٌ َ ُ َ ُ
َ ُ
ُ ُ
 .4حتديد ماكن اجلماع بماكن احلرث اذلي يطلب منه الودل ،وخيرج منه؛ كما قال -تعاىل{ :-ن ِ َساؤك ْم َح ْرث لك ْم فأتوا َح ْرثك ْم} [ابلقرة]223 :
فال جتاوزوا ماكن احلرث إىل املاكن اآلخر.
َّ
َّ
َّ
 .5فيه الرتغيب باجلماع ،واتلهييج عليه ما دام أنه حرث ،واحل َ ْرث يثمر الغلة َّ
انلافعة ،وحيصل منه اثلمرة الطيبة ،وكذا اجلماع :فإنه السبب
بكرثة النسل ،وتكثري سواد املسلمني ،وحتقيق مباهاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته األنبياء يوم القيامة.
 .6أن مسألة اجلماع يُرجع فيها إىل الزوج ال إىل الزوجة.

 .7سعة رمحة اهلل -تعاىل -بأن أعطى الزوج شيئاا من احلرية يف أن يأيت حرثه من حيث شاء؛ ألن انلاس خيتلفون يف مزاجهم.
 .8اإلشارة إىل حتريم الوطء يف ادلبر؛ ألن ادلبر ليس موضع حرث.

املصادر واملراجع:

الالمع الصبيح برشح اجلامع الصحيح .لشمس ادلين ْالربماوي .انلارش :دار انلوادر ،سوريا .الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م  -فتح ذي اجلالل
ِ
َ
لوغ َ
واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
األسدي ،مكة
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .سبل
السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ,بدون طبعة وبدون تاريخ .عون املعبود رشح سنن
أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،رشف احلق،
الصدييق ،العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح
الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)58097( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Kami adalah orang Anshar yang paling
banyak memiliki kebun dan kami menyewa
، وكنا نكري األرض،كنا أكرث األنصار حقال
tanah dengan syarat bagi kami (hasil)
tanah ini dan bagi mereka (hasil) tanah ini. ، فربما أخرجت هذه، وهلم هذه،ىلع أن نلا هذه
Mungkin saja tanah ini mengeluarkan hasil
 فلم: فأما بالورق،ولم خترج هذه فنهانا عن ذلك
dan tanah itu tidak mengeluarkan hasil.
Lantas beliau melarang kami melakukan
ينهنا
hal itu. Adapun dengan perak, beliau tidak
melarang kami".
**

2026. Hadis:

: احلديث.2026

Dari Rafi' bin Khadij Radhiyallau 'Anhu, ia berkata,  «كنا أكرث: قال-ريض اهلل عنه- عن رافع بن خديج
ا
"Kami adalah orang Anshar yang paling banyak
،هذه
نلا
ن
أ
ىلع
،األرض
نكري
وكنا
،
حقال
األنصار
memiliki kebun dan kami menyewa tanah dengan
syarat bagi kami (hasil) tanah ini dan bagi mereka  ولم خترج هذه فنهانا، فربما أخرجت هذه،وهلم هذه
(hasil) tanah ini. Mungkin saja tanah ini mengeluarkan
.» فلم ينهنا: فأما بالورق،عن ذلك
hasil dan tanah itu tidak mengeluarkan hasil. Lantas
beliau melarang kami melakukan hal itu. Adapun
dengan perak, beliau tidak melarang kami".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Rafi' bin Khadij menuturkan bahwa keluarganya adalah
penduduk Madinah yang paling banyak memiliki
sawah-sawah dan kebun-kebun. Mereka menyewa
tanah dengan cara jahiliyah yaitu mereka menyerahkan
tanah untuk ditanami, dengan syarat mereka memiliki
satu bagian dari tanah itu dan petani mendapatkan
bagian lainnya. Mungkin saja bagian yang satu
menghasilkan buah dan bagian yang lain rusak.
Mereka menetapkan tanaman-tanaman yang bagus
bagi pemilik tanah seperti yang tumbuh di (dekat)
sungai-sungai dan parit-parit, sehingga satu bagian
rusak dan bagian lain selamat, atau sebaliknya. Lantas
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang transaksi seperti ini karena mengandung
tipuan, ketidakpastian dan pertaruhan bahaya.
Sesungguhnya itu adalah salah satu pintu judi yang
haram dan tidak boleh. Hendaknya (dalam menyewa)
dipastikan imbalannya sebagaimana harus ada
kesamaan dalam keuntungan dan kerugian. Jika hanya
sebagiannya saja, maka itu termasuk kongsi yang
dasarnya adalah keadilan dan persamaan dalam
keuntungan dan kerugian. Jika berdasarkan imbalan,
maka ini termasuk penyewaan yang harus dipastikan
imbalannya. Penyewaan seperti ini boleh, baik dengan
emas dan perak atau makanan yang dihasilkan dari
bumi atau dari yang sejenisnya atau dari jenis lain
karena merupakan penyewaan tanah dan berdasarkan
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يف هذا احلديث بيان وتفصيل للمزارعة الصحيحة

والفاسدة فقد ذكر رافع بن خديج أن أهله َكنوا أكرث

 فاكنوا يزارعون بطريقة.أهل املدينة مزارع وبساتني
ا
 ىلع أن هلم من، فيعطون األرض لزترع،جاهلية
 وللمزارع،الزرع ما خيرج يف جانب من األرض

 فنهاهم. فربما جاء هذا وتلف ذاك،اجلانب اآلخر

 ملا، عن هذه املعاملة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
، فالبد من العلم بالعوض،فيها من الغرر واجلهالة

 فإن َكن.كما البد من التساوي يف املغنم واملغرم
املقابل ا
جزءا من اخلارج من األرض فيه مزارعة أو
ُ
ْ
، مبناها العدل والتساوي يف غن ِم َها وغ ْر ِم َها،مساقاة
بأن يكون لُك واحد نسبة معلومة من الربع أو

 فيه إجارة، وإن َكنت بعوض.انلصف وحنو ذلك

 وىه جائزة سواء أكانت.البد فيها من العلم بالعوض

 أم َكنت بما خيرج من، وهذه إجارة،باذلهب والفضة
 [أما َشء: وهذه مزارعة؛ لعموم احلديث،األرض

.] فال بأس به،معلوم مضمون

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
keumuman hadis. (Adapun sesuatu yang sudah
"diketahui dan dijamin, maka tidak ada masalah).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :رافع ابن خديج ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ا
حقال  :ا
زرًع.
•

• نكري  :بضم انلون ،من كرى ،أي نؤجر.
• هذه  :القطعة من األرض.

• وهلم  :املراد للعمال ،وإن لم يذكروا قبل ذلك يف احلديث دلاللة السياق.
• فنهانا  :نهانا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك.
• الورق  :بكرس الراء :الفضة.

فوائد احلديث:
 .1جواز املزارعة جبزء مشاع معلومَ ،كنلصف والربع ،وقد أمجع عليه العلماء.
 .2أنه البد أن تكون األجرة معلومة ،فال تصح باملجهول.
ا
 .3عموم احلديث يفيد أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهبا أو فضة أو غريهما ،حىت ولو َكن من جنس ما أخرجته األرض ،أو مما أخرجته بعينه.
 .4انلىه عن إدخال رشوط فاسدة فيها " :ذلك َكشرتاط جانب معني من الزرع وختصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع  ،فيه

ْ
مزارعة أو إجارة فاسدة ،ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم ألحد اجلانبني ،جيب أن تكون مبنية ىلع العدالة واملواساة .فإما أن تكون بأجر
ا
معلوم لألرض ،وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرما.
َ
 .5بهذا يعلم أن مجيع أنواع الغرر واجلهاالت واملغابلات ،لكها حمرمة باطلة ،فيه من القمار وامليرس ،وفيهما ظلم أحد الطرفني .والرشع إنما جاء
بالعدل والقسط واملساواة بني انلاس ،إلبعاد العداوة وابلغضاء ،وجلب املحبة واملودة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6083( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Kami pernah dalam sebuah perjalanan
bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamdan kami berjalan di malam hari sampai
kami tiba di penghujung malam lalu
terjadilah satu peristiwa kepada kami, dan
tidak ada peristiwa yang lebih manis dari
itu bagi seorang musafir. Kami terbangun
oleh terik matahari dan orang yang
pertama kali terjaga yaitu fulan, lalu fulan,
lalu fulan, lalu Umar bin al-Khaṭṭāb

 وإنا،كنا يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم
َْ ْ َ
َْ َْ
 وال، َوقعنا َوقعة،رسينا حىت كنا يف آخر الليل
أ
ََْ
َُّ
 فما أيقظنا إال حر،وقعة أحىل عند املسافر منها
، ثم فالن، واكن أول من استيقظ فالن،الشمس
 ثم عمر بن اخلطاب،ثم فالن

**

2027. Hadis:

Dari Imrān bin Huṣain -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
"Kami pernah dalam sebuah perjalanan bersama Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan kami berjalan di
malam hari sampai kami tiba di penghujung malam, lalu
terjadilah satu peristiwa kepada kami (tertidur), dan
tidak ada peristiwa yang lebih manis dari itu bagi
seorang musafir. Kami terbangun oleh terik matahari
dan orang yang pertama kali terjaga yaitu fulan, lalu
fulan, lalu fulan, lalu Umar bin al-Khaṭṭāb. Sementara
itu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila tidur,
beliau tidak dibangunkan sampai beliau sendiri terjaga
karena kami tidak mengetahui apa yang terjadi pada
beliau dalam tidurnya. Saat Umar bangun dan melihat
kejadian yang menimpa orang-orang (para sahabat) ia adalah orang yang keras- lantas dia bertakbir dan
mengangkat suaranya ketika bertakbir. Dia terusmenerus bertakbir dan mengangkat suaranya dengan
takbir hingga Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamterbangun dengan suaranya. Ketika beliau sudah
terjaga, orang-orang mengadukan kejadian yang
menimpa mereka kepada beliau. Beliau bersabda,
"Tidak apa-apa -tidak ada masalah- lanjutkan
perjalanan." Beliau pergi lalu berjalan tidak beberapa
jauh kemudian berhenti istirahat dan meminta air wudu.
Beliau pun berwudu dan menyeru untuk salat.
Selanjutnya beliau mengimami salat orang-orang. Usai
salat, tiba-tiba ada seseorang yang menyendiri tidak
ikut salat bersama orang-orang. Beliau bertanya,
"Wahai fulan, kenapa engkau tidak ikut salat berjamaah
bersama orang-orang?" Orang itu menjawab, "Aku
junub dan tidak ada air." Beliau bersabda,
"Bertayamumlah dengan debu, itu sudah cukup
bagimu." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammeneruskan perjalanan lalu orang-orang mengeluhkan
rasa haus kepada beliau. Beliau berhenti lalu
memanggil seseorang dan Ali seraya bersabda,
"Pergilah kamu berdua dan carilah air." Keduanya pergi
lalu bertemu dengan seorang wanita yang duduk di
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: احلديث.2027

 كنا: قال-ريض اهلل عنهما- عن عمران بن حصني
َ ْ َ وإنا أ،يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم
رسيْنا
ْ
ْ َْ
 وال َوق َعة أحىل، َوقعنا َوق َعة،حىت كنا يف آخر الليل
 واكن، فما أيقظنا إال َح ُّر الشمس،عند املسافر منها
 ثم عمر، ثم فالن، ثم فالن،أول من استيقظ فالن
 واكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا نام،بن اخلطاب

 ألنا ال ندري ما،لم يوقظ حىت يكون هو يستيقظ
 فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب،حيدث هل يف نومه
َّ ،انلاس واكن رجال جليدا
،فكرب ورفع صوته باتلكبري
فما زال يكرب ويرفع صوته باتلكبري حىت استيقظ

 فلما استيقظ،بصوته انليب صىل اهلل عليه وسلم

-أو ال يضري-  «ال ضري: قال،شكوا إيله اذلي أصابهم

 ثم نزل فدًع، فسار غري بعيد، فارحتل.»ارحتلوا
َّ
ُ
َ
 فلما، فصىل بانلاس، ونو ِد َي بالصالة، فتوضأ،بالوضوء
ِّ
انفتل من صالته إذا هو برجل معزتل لم يُ َصل مع
.» «ما منعك يا فالن أن تصيل مع القوم؟: قال،القوم
، «عليك بالصعيد: قال، أصابتين جنابة وال ماء:قال

، ثم سار انليب صىل اهلل عليه وسلم.»فإنه يكفيك
، فزنل فدًع فالنا،فاشتىك إيله انلاس من العطش
 فتلقيا، فانطلقا.» فابتغيا املاء، «اذهبا:ودًع َع ِل ًّيا فقال
 من ماء ىلع بعري-أو سطيحتني- امرأة بني مزادتني

أمس هذه
ِ  عهدي باملاء: أين املاء؟ قالت: فقاال هلا،هلا
ُ ُ
ا
ََ َ
: إذا قالت. انطليق: قاال هلا. ونف ُرنا خلوف،الساعة

. إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:إىل أين؟ قاال
َْ
، هو اذلي تعنني: الصابئ؟ قاال: اذلي يقال هل:قالت
، فجاءا بها إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم،فانطليق
َ ْ َ فاست: قال،وحدثاه احلديث
 ودًع،زنلوها عن بعريها

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
antara dua tempat air dari kulit di atas untanya.
Keduanya bertanya kepada wanita itu, "Dari mana air
ini?" Wanita itu menjawab, "Terakhir aku melihat air
kemaren pada waktu seperti ini, dan para lelaki telah
meninggalkan
kami."
Keduanya
berkata,
"Berangkatlah." Wanita itu bertanya, "Ke mana?"
Keduanya menjawab, "Kepada Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-." Wanita itu bertanya, "Diakah yang
dipanggil ṣābi' (orang yang keluar dari tradisi nenek
moyangnya)?" Keduanya menjawab, "Dia yang kau
maksud. Berangkatlah." Lantas keduanya membawa
wanita itu ke hadapan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamdan menceritakan kejadiannya. Perawi berkata,
"Lantas orang-orang meminta wanita itu turun dari
untanya dan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- meminta
bejana. Selanjutnya beliau mengucurkan air dari mulut
kedua tempat air dari kulit itu ke bejana tersebut, lalu
mengikat erat-erat kedua mulut wadah air dari kulit dan
melepaskan tali yang mengikat bejana bagian bawah
serta memanggil para sahabat, "Minumlah dan
ambillah air." Orang-orang pun minum dan mengambil
air sesukanya. Dan orang yang terakhir disodori wadah
air adalah orang yang junub. Beliau bersabda,
"Pergilah dan guyurlah tubuhmu dengan air ini."
Sementara itu si wanita berdiri menyaksikan apa yang
dilakukan terhadap airnya. Demi Allah, dia telah
memindahkan air dari wadah itu, dan tampak bagi kami
bahwa kedua wadah air itu lebih penuh dari
sebelumnya. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Kumpulkan makanan untuknya." Para
sahabat pun mengumpulkan makanan berupa kurma
'ajwah, tepung, dan sawīqah (makanan dari gandum)
sehingga
terkumpullah
makanan
untuknya.
Selanjutnya mereka meletakkan makanan itu di atas
kain dan menaikanya ke atas unta di hadapan wanita
itu. Nabi bersabda kepada wanita itu, "Engkau tahu
bahwa kami tidak mengurangi airmu sedikit pun.
Sesungguhnya Allah-lah yang telah memberi kami air."
Wanita tersebut mendatangi keluarganya dalam
keadaan terlambat. Mereka bertanya, "Kenapa engkau
terlambat, wahai fulanah?" Wanita itu menjawab,
"Suatu keajaiban. Dua orang bertemu denganku lalu
keduanya membawaku kepada orang yang dipanggil
ṣābi' lalu orang itu melakukan begini dan begini. Demi
Allah, orang itu penyihir paling pandai di antara ini dan
itu." Ia berkata sambil memberi isyarat dengan jari
tengah dan jari telunjuk lalu mengangkat keduanya ke
langit -artinya langit dan bumi-, "Sungguh, dia benarbenar seorang Rasul." Setelah itu kaum Muslimin
melakukan penyerbuan kepada kaum musyrikin di
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َّ ،انليب صىل اهلل عليه وسلم بإناء
ففرغ فيه من أفواه
َ َ
 وأ ْوكأ أفواههما وأطلق-أو سطيحتني- املزادتني
َ
َ الع َز
 فسىق َمن، اسقوا واستقوا: ونودي يف انلاس،ايل
ِ
 واكن آخر ذاك أن أعطى اذلي،شاء واستىق َمن شاء

 «اذهب فأفرغه: قال،أصابته اجلنابة إناء من ماء
ُ ، ويه قائمة تنظر إىل ما ُي ْف َعل بمائها.»عليك
وايم اهلل
ََ
َ
 وإنه يلُخ َّيل إيلنا أنها أشد َمألة منها،لقد أقلع عنها
: فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم،حني ابتدأ فيها
ْ
 فجمعوا هلا من بني َعجوة ودقيقة.»«امجعوا هلا
 فجعلوها يف ثوب،وسويقة حىت مجعوا هلا طعاما

 قال، ووضعوا اثلوب بني يديها،ومحلوها ىلع بعريها
َّ
ولكن اهلل هو
، ما رزئنا من مائك شيئا، «تعلمني:هلا
: قالوا، فأتت أهلها وقد احتبست عنهم.»اذلي أسقانا
، لقيين رجالن، العجب:ما حبسك يا فالنة؟ قالت

 ففعل كذا،فذهبا يب إىل هذا اذلي يقال هل الصابئ
، فواهلل إنه ألسحر انلاس من بني هذه وهذه،وكذا

 فرفعتهما إىل،وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة

 أو إنه لرسول اهلل- السماء واألرض:السماء –تعين
 فاكن املسلمون بعد ذلك يَ ِغريون ىلع من حوهلا،حقا
ْ ِّ  وال يصيبون،من املرشكني
،الرصم اذلي يه منه

 ما أرى أن هؤالء القوم:فقالت يوما لقومها

، فهل لكم يف اإلسالم؟ فأطاعوها،يدعونكم عمدا
.فدخلوا يف اإلسالم

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
sekitar tersebut dan mereka tidak menyerang
kelompok asal wanita tersebut. Suatu hari wanita itu
berkata kepada kaumnya, "Menurut pendapatku
mereka membiarkan kita dengan sengaja. Maukah
kalian semua masuk Islam?" Lantas mereka mematuhi
wanita tersebut lalu mereka masuk Islam.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis mulia ini mengandung sejumlah hukum dan يف هذا احلديث الرشيف مجلة من األحاكم
mukjizat yang tampak bagi para sahabat -riḍwānullāhi
'alaihim-. Hal ini terjadi karena mereka sedang dalam واملعجزات اليت ظهرت للصحابة رضوان اهلل عليهم؛
sebuah perjalanan dan mereka diserang kantuk ذلك ألنهم َكنوا يف سفر وغلبهم انلعاس وخرج وقت
sehingga waktu salat fajar berlalu. Nabi -ṣallallāhu
صالة الفجر فما َكن من انليب صىل اهلل عليه وسلم
'alaihi wa sallam- menjelaskan kepada mereka bahwa
kewajiban yang harus mereka kerjakan dalam situasi إال أن أوضح هلم ما جيب عليهم فعله يف مثل هذه
seperti ini ialah bersegera menunaikan salat. Hal  واألمر اآلخر. احلال أال وهو املبادرة لقضاء الصالة
lainnya bahwa di antara para sahabat ada yang junub
dan mereka tidak membawa air. Lantas Nabi -ṣallallāhu أنه َكن من بني الصحابة من أصابته جنابة ولم يكن
'alaihi wa sallam- menyuruhnya bertayamum. Dengan معهم ماء فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم باتليمم
demikian jelas bahwa dalam kondisi tidak ada air maka
.فظهر أنه يف حال فقد املاء أجزأ اتليمم عن الغسل
tayamum bisa berfungsi menggantikan mandi besar.
Hal ketiga yaitu salah satu mukjizat Nabi -ṣallallāhu واألمر اثلالث وهو إحدى معجزات انليب صىل اهلل
'alaihi wa sallam- bahwa orang-orang mengeluhkan عليه وسلم أن انلاس شكو إيله العطش وعدم املاء
rasa haus dan ketiadaan air. Lantas beliau mengutus
orang untuk mencari air. Akan tetapi mereka tidak فأرسل من يبحث عن املاء فلم جيدوا ماء ووجدوا
mendapatkan air. Mereka hanya menemukan seorang امرأة معها ماء يف مزادتني هلا فأخذوها للنيب صىل
wanita yang membawa air di dua wadah dari kulit.
ا
Mereka membawa wanita itu menghadap Nabi - اهلل عليه وسلم فأخذ من مزادتيها ماء ودًع اهلل تعاىل
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lantas beliau mengambil حىت فاض املاء وجعل الصحابة يستقون ويسقون
air dari wadah tersebut dan berdoa kepada Allah حىت من أصابته جنابة أخذ من املاء ما يغتسل به ثم
Ta'ālā- hingga air tersebut melimpah, lalu para sahabat
mengambil air dan minum sampai orang yang junub أخذت املرأة مزادتيها ويه تقول وكأين بها أمأل من
pun mengambil air dan mandi dengannya. Kemudian ذي قبل كما أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر أن
wanita itu mengambil kedua wadah airnya sambil
ا
berkata, "Tampaknya kedua wadah ini lebih penuh dari  مما َكن سببا بعد ذلك،جيمع هلا من الطعام ماكفأة هلا
sebelumnya." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- juga
.يف إسالمها وإسالم قومها
menyuruh mengumpulkan makanan sebagai balasan
baginya, sehingga hal ini menyebabkan dia beserta
kaumnya masuk Islam.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
- .ريض اهلل عنهما-  عمران بن حصني بن عبيد اخلزايع:اتلخريج
**

. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َْ
ْ َ ْ َ• أ
رسنا يلال
ِ : رسينا
. نمنا نومة: • وقعنا وقعة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
• املزادتني  :ويه الراوية والقربة الكبرية اليت َّ
دل ثالث بينهما تلتسع.
يزتودون بها املاء من املوارد ،وال تكون إال من جدلين ،تزاد جب ٍ
• السطيحة  :يه إداوة تتخذ من جدلين ويه أكرب من القربة.

• وأوكأ  :شد وهو فعل ماض من اإليكاء ،أي شد الواكء ،وهو ما يشد به رأس القربة.
• وأطلق العزايل  :أي فتحها وهو مجع العزالء  ,وهو فم املزادة األسفل.

• اسقوا واستقوا  :لك منهما أمر فاألول من السيق واثلاين من االستقاء والفرق بينهما أن السيق لغريه واالستقاء نلفسه.
• أقلع  :بضم اهلمزة من اإلقالع ،يقال أقلع عن األمر إذا كف عنه.

• أشد مألة  :معناه أنهم يظنون أن ما بيق فيها من املاء أكرث مما َكن أوال.
• من بني عجوة  :العجوة تمر من أجود اتلمر باملدينة.
• ما َر َزئنا  :ما نقصنا.

• العجب  :مرفوع بفعل مقدر تقديره :حبسين العجب ،وهو األمر اذلي يتعجب منه لغرابته.
• من بني هذه وهذه  :تعين من بني السماء واألرض.
• يغريون  :من اإلاغرة باخليل يف احلرب.

• رصم  :هو أبيات من انلاس جمتمعة واجلمع أرصام.

فوائد احلديث:
1- .1استحباب سلوك األدب مع األكابر كما يف فعل عمر ريض اهلل تعاىل عنه يف إيقاظ انليب صىل اهلل عليه وسلم.
2- .2إظهار اتلأسف لفوات أمر من أمور ادلين.
3- .3ال حرج ىلع من تفوته صالة بال تقصري منه لقوهل :ال ضري.
4- .4أن من أجنب ولم جيد ماء فإنه يتيم لقوهل عليك بالصعيد.
5- .5أن العالم إذا رأى أمرا جممال يسأل فاعله عنه يلوضحه فيوضح العالم هل هو وجه الصواب.
6- .6استحباب املالطفة والرفق يف اإلنكار.
7- .7اإلنكار ىلع ترك الشخص الصالة حبرضة املصلني بغري عذر.
8- .8أن قضاء الفوائت واجب وال يسقط باتلأخري ويأثم بتأخريه بغري عذر.
9- .9أن من حلت به فتنة يف بدل فليخرج منه ويلهرب من الفتنة بدينه كما فعل الشارع بارحتاهل عن بطن الوادي اذلي تشاءم به ألجل
الشيطان.

10- .10استحباب األذان للفائتة.

11- .11جواز اجلماعة يف الصالة الفائتة.

12- .12جواز استعمال أواين املرشكني ما لم يتيقن فيها جناسة.

13- .13اتلحريض ىلع صالة اجلماعة.

14- .14جواز الشكوى من الرًعيا إىل اإلمام عند حلول أمر شديد.
15- .15مرشوعية قضاء الفائت الواجب وأنه ال يسقط باتلأخري.

16- .16فيه من دالئل انلبوة حيث توضؤوا ورشبوا وسقوا واغتسل اجلند مما سقط من العزايل وبقيت املزادتان مملوءتان بربكته صىل اهلل عليه

وسلم.

17- .17طهارة جدل امليتة بادلباغ؛ ألن املزادتني من جلود ذبائح املرشكني ،وذباحئهم ميتة.

18- .18جواز أخذ اإلنسان من ماء غريه اذلي حازه إذا دعت احلاجة إىل ذلك ،ال سيما إذا َكن األخذ ال يرض صاحبه ،فيجوز أن يأخذ ما يدفع
عطشه ولو بالقوة؛ ألنه يدفع عن نفسه العطش ،وال يرض صاحبه.
َّ
َّ
َّ
َّ
19- .19أن املاء اذلي يف جدل امليتة املدبوغ طهور؛ ذلك أن ذبيحة املرشك ميتة حمرمة جنسة ،لكن طهر جدلها ادلباغ اذلي أذهب فضالتها

انلجسة.

املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري  -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل  1422ـه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة  1423ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي  .صحيح
مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه /2 .عمدة القاري رشح صحيح
ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين احلنيف-.طبعة إحياء الرتاث العريب -بريوت بدون تاريخ

الرقم املوحد)8367( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ِّ َ
-صىل اهلل عليه وسلم- كنا نصيل مع رسول اهلل
ُ َ َْ
ٌّ
َ ْ
 وليس للحيطان ظِل،رصف
ِ  ثم نن،اجلمعة
ّ
نستظل به
ِ

Kami dahulu salat Jumat bersama
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
kemudian kami bubar pada saat temboktembok tidak punya bayangan yang dapat
kami jadikan tempat berteduh.
**

2028. Hadis:

: احلديث.2028

ْ َ
َ َ
 واكن من-ريض اهلل عنه- عن َسل َمة بْ ِن األك َو ِع
ِّ ُ
-  «كنا ن َصيل مع رسول اهلل:أصحاب الشجرة قال
ُ َ َْ
َ َ ُ ُْ
 وليس،رصف
ن
ن
ثم
،
ة
 اجلمع-صىل اهلل عليه وسلم
ِ
ُ
ّ
ٌّ
َ
ِّ
ُ
 «كنا جنمع مع: ويف لفظ.»نستظل به
للحيطان ِظل
ِ

Dari Salamah bin Al-Akwa' -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
termasuk pelaku baiat di bawah pohon (Baiat arRidwan), ia berkata, "Kami dahulu salat Jumat bersama
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, kemudian
kami bubar pada saat tembok-tembok tidak punya
bayangan yang dapat kami jadikan tempat berteduh."
Dalam redaksi lain, "Kami dahulu menunaikan salat ، إذا زالت الشمس-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
Jumat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamْ َ ْثم نرجع َفنَتَتَ َّب ُع ال
.»يف َء
apabila matahari telah tergelincir, kemudian kami
pulang mencari-cari bayangan (untuk berteduh)".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Salamah
bin
Al-Akwa'
-raḍiyallāhu
'anhu-  أنهم َكنوا-ريض اهلل عنه- يذكر سلمة بن األكوع
mengungkapkan bahwa para sahabat dahulu
menghadiri salat Jumat bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi ، اجلمعة-صىل اهلل عليه وسلم- يشهدون مع انليب
wa sallam-. Mereka salat di awal waktu, di mana  حبيث إنهم يفرغون من،فاكنوا يصلون مبكرين
mereka sudah selesai dari dua khutbah dan salat,
 وليس، ثم ينرصفون إىل منازهلم،اخلطبتني والصالة
kemudian pulang ke rumah masing-masing, sementara
tembok-tembok belum memiliki bayangan yang cukup  والرواية.للحيطان ظل يكيف ألن يستظلوا به
dijadikan berteduh. Riwayat kedua, "Mereka salat صىل اهلل-  أنهم َكنوا يصلون اجلمعة مع انليب:اثلانية
Jumat bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamapabila matahari telah tergelincir, kemudian mereka  اتفق. ثم يرجعون، إذا زالت الشمس-عليه وسلم
pulang." Ulama sepakat bahwa akhir waktu salat Jumat العلماء ىلع أن آخر وقت صالة اجلمعة هو آخر وقت
sama dengan akhir waktu salat Zuhur. Namun yang
 واألوىل واألفضل الصالة بعد الزوال؛،صالة الظهر
paling afdal dan paling baik melaksanakan salat di
setelah waktu zawal (matahari condong ke barat), ؛-صىل اهلل عليه وسلم- ألنه الغالب من فعل انليب
karena ini yang biasa dipraktikkan Nabi -ṣallallāhu وألنه الوقت املجمع عليه بني العلماء إال أن يكون
'alaihi wa sallam-, juga karena ini waktu yang
َّ َ
disepakati di antara para ulama. Kecuali bila memang  وليس عندهم ما يستظلون،ثم حاجة؛ من حر شديد
ada kendala seperti situasi terlalu panas dan mereka  فال بأس، أو يريدون اخلروج جلهاد قبل الزوال،به
tidak memiliki atap untuk berteduh, atau mereka ingin
.من صالتها قبل الزوال قريباا منه
berangkat jihad sebelum zawal, maka tidak mengapa
melaksanakan salat Jumat sedikit lebih awal dari waktu
zawal.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
ْ َ
ُ َ
-ريض اهلل عنه-  َسل َمة ْب ُن األك َو ِع:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ويه سمرة أو سدرة، الشجرة اليت َكن عندها بيعة الرضوان: • أصحاب الشجرة

354

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َْ َ ُ
رصف  :نرجع إىل بيوتنا بعد الصالة.
• نن ِ

• للحيطان  :اجلدران.
ّ
ٌّ
نستظل به  :ظل نتيق به الشمس ،وإنما ظلها قصري ال ييق من الشمس.
• ِظل
ِ
ُ
• جنَ ِّم ُع  :نصيل اجلمعة ،ويه ركعتان تكون لك يوم مجعة ،قبلها خطبة.

• زالت الشمس  :مالت عن وسط السماء حنو املغرب.
• َفنَتَتَ َّب ُع الْ َ ْ
يف َء  :نطلبه نلميش فيه ،سيم به؛ لرجوعه بعد ضوء الشمس.
• الْ َ ْ
يف َء  :الظل بعد زوال الشمس ،وهو خاص بهذا الوقت ،وليس لك ظل فيئا.

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية اتلبكري يف اجلمعة مطلقاا ،سواء أكانوا يف شتاء ،أم صيف ويكون حديث اإلبراد ًّ
خاصا بالظهر.

 .2ظاهر احلديث ،جواز صالة اجلمعة قبيل الزوال ،حيث َكنوا يصلون ،ثم ينرصفون ،وليس هناك ظل يستظلون به.

 .3اتقاء اإلنسان ما يؤمله وما يؤذيه من حر وبرد ،وال يعد ذلك من الرتف املذموم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .فتح ابلاري
رشح صحيح ابلخاري ،زين ادلين عبد الرمحن بن رجب ابلغدادي ،حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود وجمدي بن عبد اخلالق الشافيع
وغريهم ،انلارش :مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة انلبوية ،احلقوق :مكتب حتقيق دار احلرمني ،القاهرة الطبعة :األوىل 1417ه1996 ،م.

الرقم املوحد)5398( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 Dahulu kami salat Magrib bersama Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu salah
seorang dari kami pergi sementara ia
masih bisa melihat tempat jatuhnya anak
panah miliknya.

كنا نصيل املغرب مع انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-فينرصف أحدنا وإنه يلبرص مواقع نبله

 .2029احلديث:

**

2029. Hadis:

َ
خديج األنصاري األويس -ريض اهلل Dari Rāfi' bin Khadīj Al-Anṣāri Al-Ausi -raḍiyallāhu
عن رافع بن
'anhu- ia berkata, "Dahulu kami salat Magrib bersama
عنه -قال :كنا نصيل املغرب مع انليب -صىل اهلل عليه
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu salah seorang
َْ
وسلم ،-فينرصف أحدنا وإنه َيلُبْ ُ
رص َم َوا ِق َع نب ِل ِه.
dari kami pergi sementara ia masih bisa melihat tempat
ِ
jatuhnya anak panah miliknya".
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلمَ -كن كثريا ما يصيل املغرب يف أول وقتها ،فتبني
أنه من السنة ،وادليلل ىلع ذلك أنهم ينهون الصالة،

وال يزال هناك بقية ضوء يرون به موقع سهامهم اليت

يرمونها.

**

 Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sering salat Magrib di awal
waktunya. Sehingga jelas bahwa perbuatan ini
termasuk sunah. Dalilnya, para sahabat telah
menyelesaikan salat Magrib dan masih ada sisa-sisa
cahaya yang membuat mereka bisa melihat tempat
jatuhnya anak panah yang mereka bidikkan.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :رافع بن خديج األنصاري األويس  -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• نبله  :يه السهام العربية ،ويه مؤنثة ،ال مفرد هلا من لفظها.
َ
• يلُبْرص  :من اإلبصار ،والالم فيه اتلـأكيد.
• مواقع  :مجع موقع ،وهو موضع الوقوع.

فوائد احلديث:
باق.
 .1احلديث ديلل ىلع استحباب تعجيل صالة املغرب يف أول وقتها ،وىلع تقصري القراءة فيها ،حبيث ينرصف منها والضوء ٍ
 .2يمتد وقت املغرب إىل مغيب الشفق األمحر.
 .3املراد بالغروب :هو غروب قرص الشمس مجيعه ،حبيث ال يرى منه َشء ،ونقل اإلمجاع ىلع ذلك.
املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم،
مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام
برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10599( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Musa bin Thalhah, dari ayahnya ia
mengatakan: "Kami dahulu ṣalat
sementara hewan-hewan lewat di hadapan
kami. Lantas kami melaporkan hal itu pada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
maka beliau bersabda, "Setinggi (tiang)
ujung pelana unta diletakkan di hadapan
salah seorang kalian, kemudian tidak
mengapa apa pun yang lewat di depannya."
ṣahih Muslim

كنا نصيل وادلواب تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك

 مثل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- لرسول اهلل

 ثم ال،مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم
يرضه ما مر بني يديه

**

2030. Hadis:

: احلديث.2030

َّ
 كنا: قال-ريض اهلل عنه- عن طلحة بن عبيد اهلل
ِّ
ُّ نصيل وادلواب
تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك لرسول اهلل
ْ َّ َ ْ ُ ُ ْ
الرح ِل
 « ِمثل مؤ ِخر ِة: فقال-صىل اهلل عليه وسلمُّ ُ  ثم ال،تكون بني يدي أحدكم
يرضه ما مر بني

Dari Thalhah bin Ubaidillah -raḍiyallāhu 'anhu- ia
mengatakan: "Kami dahulu ṣalat sementara hewanhewan lewat di hadapan kami. Lantas kami melaporkan
hal itu pada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
maka beliau bersabda, "Setinggi (tiang) ujung pelana
unta diletakkan di hadapan salah seorang kalian,
kemudian tidak mengapa apa pun yang lewat di
depannya."

».يديه

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Thalhah
bin
Ubaidillah
-raḍiyallāhu
'anhu- خيرب طلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنه أنهم َكنوا
mengabarkan bahwa mereka dahulu ṣalat lalu hewanhewan lewat di depan mereka. Maka mereka  فذكروا ذلك لرسول،يصلون فتمر ادلواب من أمامهم
melaporkan hal ini pada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأخربهم أنه مىت ما َكن بني
wa sallam-. Lantas beliau mengabari mereka bahwa
،املصيل واملار أمامه كمؤخرة الرحل فلن يرضه مروره
bilamana diantara orang yang ṣalat dan orang yang
lewat di depannya terdapat (sutrah) setinggi tiang ujung  واالبتعاد،ومن فوائد السرتة صيانة الصالة وحفظها
pelana onta maka lewatnya orang itu tidak  وعدم التسبب، ودرء اإلثم عن املار،عما ينقصها
mempengaruhi kesempurnaan ṣalatnya. Dan di antara
.فيما يشق عليه وحيرجه
manfaat sutrah adalah menjaga dan melindungi ṣalat,
menjauhkan
apa
yang
dapat
mengurangi
kesempurnaan ṣalat, menghalau dosa dari orang yang
lewat dan menjadi sebab hilangnya sesuatu yang dapat
menyusahkan dan menyulitkannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  طلحة بن عبيد اهلل:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ْ َّ
. ويه حنو ثليث اذلراع، يستند إيله الراكب، يه العود اذلي يكون يف آخر الرحل: الرحل
• مؤخرة
ُ
ْ
. الكور: ويسىم، هو ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب: • الرحل

:فوائد احلديث
 وعدم، وىلع درء اإلثم عن املار، وىلع االبتعاد عما ينقصها، مرشوعية السرتة للمصيل؛ ملا تقدم من فوائدها اليت تعود ىلع صيانة الصالة وحفظها.1
.التسبب فيما يشق عليه وحيرجه
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2أن تكون بقدر مؤخرة الرحل ،يف طوهلا وعرضها ،إن أمكن.
َّ
 .3أن مرشوعية السرتة تكون يف احلرض والسفر ،ويف الفضاء وابلناء.
َّ
أن املصيل إذا وضع السرتة  ،فإنَّه ال يرض صالته َشء ،وال ينقصها ،وال يبطلها من َّ
مر بني يديه من ورائها.
.4

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة  1423ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
اجلوزي.

الرقم املوحد)10868( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"kami melakukan 'azal saat Al-Qur'an
masih diturunkan." Sufyan berkata,
"Seandainya itu sesuatu yang dilarang,
niscaya Al-Qur'an akan melarangnya".

 لو اكن: قال سفيان،كنا نعزل والقرآن يزنل
شيئا ينىه عنه؛ نلهانا عنه القرآن

**

2031. Hadis:

: احلديث.2031

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara  "كنا: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
marfū', "kami melakukan 'azal saat Al-Qur'an masih
 لو َكن شيئا ينىه: قال سفيان."نعزل والقرآن يزنل
diturunkan." Sufyan berkata, "Seandainya itu sesuatu
.عنه؛ نلهانا عنه القرآن
yang dilarang, niscaya Al-Qur'an akan melarangnya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhu-ma mengabarkan  أنهم َكنوا:خيرب جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما
bahwa mereka (para sahabat) melakukan 'azal
terhadap istri-istri dan hamba sahaya mereka pada يعزلون من نسائهم وإمائهم ىلع عهد رسول اهلل صىل
masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan  ولو لم يكن، ويقرهم ىلع ذلك،اهلل عليه وسلم
beliau merestui hal itu. Seandainya perbuatan itu tidak
 لعله لم يبلغه: فكأنه قيل هل.مباحا ما أقرهم عليه
boleh, tentu beliau tidak akan merestui perbuatan
mereka. Seakan-akan ada pertanyaan kepada Jabir,  تبارك- إذا َكن لم يبلغه فإن اهلل:صنيعكم؟ فقال
"Mungkin saja berita mengenai perbuatan mereka ، ولو َكن مما ينىه عنه، والقرآن يزنل،  يعلمه-وتعاىل
belum sampai kepada beliau?" Jabir menjawab, "Jika
َ
َ
berita itu belum sampai kepada beliau, sesungguhnya  توفيق بني. وملا أقرنا عليه املرشع،نلىه عنه القران
Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahuinya dan Al-  حديث جابر يدل ىلع جواز العزل ولكن:انلصوص
Qur'an masih diturunkan. Seandainya perbuatan itu
وردت أحاديث أخرى يفهم منها عدم جواز العزل
dilarang, pasti Al-Qur'an akan melarangnya dan Allah
َ ُ
tidak akan merestui perbuatan tersebut. Harmonisasi :مثل ما رواه مسلم عن جذامة بنت وهب قالت
antara berbagai nash: hadis Jabir menjadi dalil ،حرضت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أناس
pembolehan 'azal, tetapi ada berbagai hadis lainnya
yang dapat dipahami darinya mengenai tidak  فكيف،" "ذلك الوأد اخليف:فسألوه عن العزل فقال
diperbolehkannya tindakan 'azal, seperti hadis yang يمكن اتلوفيق بني هذه انلصوص؟ اجلواب عن
diriwayatkan oleh Muslim dari Judzamah binti Wahb, ia
berkata, "Aku hadir bersama Rasulullah -ṣallallāhu  األصل اإلباحة كما يف حديث جابر وأيب:ذلك
'alaihi wa sallam- di tengah-tengah orang. Lantas  وحديث جذامة حيمل ىلع ما،ريض اهلل عنهما-سعيد
mereka bertanya kepada beliau mengenai 'azal. Beliau
 " ذلك: ويدل هل قوهل،إذا أراد بالعزل اتلحرز عن الودل
bersabda, "Ini adalah pembunuhan hidup-hidup secara
ا
ا
حمرما
 أو يكون العزل مكروها ال، " الوأد اخليف
terselubung,". Bagaimana cara mengkompromikan
antara dua nash tersebut? Jawabannya: asal segala
sesuatu itu adalah dibolehkan, sebagaimana dalam
hadis Jabir dan Abu Said -raḍiyallāhu 'anhu-ma.
Sedangkan hadis Judzamah ditafsirkan apabila
seseorang hendak melakukan 'azal demi menghindari
lahirnya anak seperti yang ditunjukkan oleh sabdanya,
"Itu adalah pembunuhan hidup-hidup secara
terselubung," atau 'azal, maka itu hukumnya makruh
bukan haram.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• نعزل  :من العزل :وهو الزنع بعد اإليالج يلزنل املين خارج الفرج.
• والقرآن يزنل  :املراد بذلك  ،وحنن يف زمن الويح.

• نلهانا عنه القرآن  :ألن اهلل ال يقر يف زمن انلبوة املؤمنني ىلع املنيه عنه دون أن يزنل بيانه.

فوائد احلديث:

ّ
 .1أن الصحابة َكنوا يعزلون ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم واَّلل سبحانه مطلع ىلع عملهم ،فأقرهم عليه ،وكأن الراوي -سواء أكان
َ
جابرا أم سفيان -أراد بهذا أن العزل موجود يف زمن الترشيع وملا لم يزنل به َشء استدل أنه جائز أقر الشارع عليه عباده ،وقد جاء يف صحيح
(مسلم) أنه بلغه ذلك حيث قال جابر( :فبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فلم ينهنا).
 .2أن العزل مباح ،حيث علمه صىل اهلل عليه وسلم وأقرهم عليه ،فإنه ال يقر ىلع باطل ،ورشعه قوهل ،وتقريره.

 .3ال خالف بني العلماء أنه ال يعزل عن الزوجة احلرة إال بإذنها ،ألن اجلماع من حقها وهلا املطابلة به ،وليس اجلماع املعروف إال ما ال يلحقه
عزل
 .4ومن ذلك تعايط احلبوب املانعة من احلمل ،إذا َكن حلاجة ،ومصلحة ،أو إبر تمنع للحاجة ،للمصلحة ،إذا َكنت املرأة مريضة ،أو يرضها احلمل،
أو معها صبية صغار كثريون ،يشق عليها الرتبية ،فرتيد أن تمنع احلمل إىل وقت آخر ،كسنة أو سنتني ،حىت تستطيع أن تريب أوالدها ،أو حىت تربأ
من املرض ،فال بأس بذلكَ :كلعزل.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل
الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح
رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز-حققه واعتىن به وخرج أحاديثه:
د .سعيد بن يلع بن وهف القحطاين -توزيع مؤسسة اجلرييس

الرقم املوحد)6084( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ َْ
َُ َ ْ َ
 وال تعد يف صدقتك؛ فإن أعطاكه،ِ رته
ِ ال تش
َْ
َ
َ
َ
َ َ
بِد ِْره ٍم؛ فإن العائ ِد يف هِبتِ ِه اكلعائ ِ ِد يف قيئِ ِه

Aku pernah memberikan kuda di jalan
Allah. Lantas orang yang diberi kuda itu
menyia-nyiakannya sehingga aku pun ingin
membelinya dan aku mengira bahwa dia
akan menjualnya.
**

2032. Hadis:

: احلديث.2032

َ َ « : قال-ريض اهلل عنه- عن عمر بن اخلطاب
ُ ْمحل
Dari Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu-, ia ت
berkata, "Aku pernah memberikan kuda di jalan Allah.
Lantas orang yang diberi kuda itu menyia-nyiakannya
sehingga aku pun ingin membelinya dan aku mengira
bahwa dia akan menjualnya dengan harga murah. Aku
pun menanyakan hal itu kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam-? Lantas beliau bersabda, "Janganlah
engkau membelinya dan jangan mengambil kembali
sedekahmu meskipun dia menjualnya dengan satu
dirham. Sebab, orang yang mengambil kembali
pemberiannya laksana orang yang menelan kembali
muntahnya".

، فأضاعه اذلي َكن عنده،ىلع فرس يف سبيل اهلل
ْ
 فسألت، وظننت أنه يبيعه بِ ُرخ ٍص،فأردت أن أشرتيه
َ َْ
 وال،ِرته
ِ  ال تش:؟ فقال-صىل اهلل عليه َ وسلم- انليب
َ َ ْ
َ اك ُه بد ْر َهم؛ فإن
العائِ َد يف
تعد يف صدقتك؛ فإن أعط
ٍ ِِ
َ
َ هبَته
.»َكلعائِ ِد يف قيْئِ ِه
ِِ ِ

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- pernah  رجال ىلع-ريض اهلل عنه- أًعن عمر بن اخلطاب
membantu seseorang dalam berjihad di jalan Allah. Dia
memberinya kuda untuk berperang. Ternyata orang itu  فقرص، فأعطاه فرسا يغزو عليه.اجلهاد يف سبيل اهلل
lalai dalam memberi nafkah kepada kuda itu dan tidak ، ولم حيسن القيام عليه،الرجل يف نفقة ذلك الفرس
cakap dalam mengurusnya, serta membuatnya letih
 فأراد عمر أن يشرتيه منه.وأتعبه حىت هزل وضعف
hingga kuda itu kurus dan lemah. Umar berkeinginan
ا
untuk membeli kembali kuda itu darinya dan dia tahu  فلم يقدم،وعلم أنه سيكون رخيصا هلزاهل وضعفه
bahwa kuda itu akan menjadi murah karena kurus dan -صىل اهلل عليه وسلم- ىلع رشائه حىت استشار انليب
kelemahannya. Umar tidak berani membelinya hingga
beliau berkonsultasi dengan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa صىل-  فنهاه انليب، فيف نفسه من ذلك َشء،عن ذلك
sallam-, karena merasa ada sesuatu di hatinya tentang  ألن هذا، عن رشائه ولو بأقل ثمن-اهلل عليه وسلم
hal itu. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam فال تتبعه نفسك وال تعلق-تعاىل- َشء خرج هلل
melarangnya untuk membeli kuda itu meskipun dengan ا
harga sangat murah. Sebab, kuda ini adalah sesuatu  فتكون راجعا، وئلال حيابيك املوهوب هل يف ثمنه،به
yang dikeluarkan (disedekahkan) semata-mata karena ، وكفر ذنوبك، وألن هذا خرج منك،ببعض صدقتك
Allah -Ta'ālā-, maka engkau tidak boleh mengawasinya
dan menaruh perhatian kepadanya, agar orang yang  فال ينبيغ أن يعود،وأخرج منك اخلبائث والفضالت
ا
diberi hadiah itu tidak berat sebelah kepadamu  وهلذا سىم رشاءه عودا يف الصدقة مع أنه،إيلك
mengenai harganya. Dengan demikian, engkau
mengambil kembali sebagian sedekahmu. Mengingat  وهو ما خيرج، وشبهه بالعود يف اليقء،يشرتيه باثلمن
kuda ini keluar darimu, dan menghapus dosa-dosamu,  والعود فيه أن يأكله بعد،من ابلطن عن طريق الفم
serta melenyapkan keburukan-keburukan dan juga
. وهذا للتقبيح واتلنفري عن هذا الفعل،خروجه
sampah-sampah darimu, maka tidak selayaknya
kembali lagi kepadamu. Karena itulah, membeli kuda
itu dinamakan mengambil sedekah kembali, padahal
dia membelinya dengan harga."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• محلت ىلع فرس  :تربعت بفرس حيمل من يركب عليه ،وذلك ىلع سبيل الصدقة.
• يف سبيل اهلل  :يف اجلهاد.

• فأضاعه اذلي َكن عنده  :لم حيسن القيام به وقرص يف مؤونته وخدمته.
• قيئه  :ما خيرج من بطنه عن طريق فمه.

فوائد احلديث:

ّ
 .1استحباب اإلًعنة ىلع اجلهاد يف سبيل اَّلل ،وأن ذلك من أجل الصدقات ،فقد سماه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صدقة.

 .2أن عمر تصدق ىلع ذلك املجاهد بالفرس ولم جيعلها وقفا عليه ،أو وقفا يف سبيل اهلل ىلع اجلهاد ،وإال ملا جاز للرجل بيعه.

 .3نيه اإلنسان عن رشاء صدقته ،ألنها خرجت هلل ،فال ينبيغ أن تتعلق بها انلفس ،ورشاؤها ديلل ىلع تعلقه بها ،وئلال حيابيه ابلائع فيعود عليه
َشء من صدقته.

 .4حيرم الرجوع يف الصدقة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .عمدة األحاكم من
الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423(،ه).

الرقم املوحد)6073( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Janganlah kalian menjual emas ditukar
dengan emas, kecuali serupa dengan
 وال،ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثال بمثل
serupa, dan janganlah melebihkan salah
satunya dari lainnya! Janganlah menjual
 وال تبيعوا الورق بالورق.تشفوا بعضها ىلع بعض
perak ditukar dengan perak, kecuali serupa
dengan serupa, dan janganlah melebihkan  وال. وال تشفوا بعضها ىلع بعض.إال مثال بمثل
salah satunya dari lainnya! Serta janganlah
تبيعوا منها اغئبا بناجز
menjual sesuatu yang tidak ada (gaib)
dengan sesuatu yang ada di tempat!
**

2033. Hadis:

: احلديث.2033

ا
 «ال: مرفوًع- ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري
ْا
ُّ ُ
 وال ت ِشفوا،تبيعوا اذلهب باذلهب إال م ِثال بمثل
َ الور َق
َ
بالو ِر ِق إال مثال
ِ  وال تبيعوا.بعضها ىلع بعض
ُ
 وال تبيعوا منها. وال تشفوا بعضها ىلع بعض.بمثل

Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū', "Janganlah kalian menjual emas ditukar dengan
emas, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah
melebihkan salah satunya dari lainnya! Janganlah
menjual perak ditukar dengan perak, kecuali serupa
dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah
satunya dari lainnya! Serta janganlah menjual sesuatu  ويف لفظ «إال.» ويف لفظ «إال يدا بيد.»اغئبا بناجز
yang tidak ada (gaib) dengan sesuatu yang ada di
.» سواء بسواء، مثال بمثل،وزنا بوزن
tempat!" Dalam redaksi lain, "Melainkan secara
langsung (kontan)." Dan dalam redaksi lain, "Kecuali
berat sama berat, serupa dengan serupa, sama
dengan sama".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadis mulia ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- يف هذا احلديث الرشيف ينىه انليب صىل اهلل عليه
melarang riba dengan kedua jenisnya: riba faḍal dan
riba nasī`ah. Beliau melarang menjual emas ditukar  فهو ينىه. والنسيئة، الفضل:وسلم عن الربا بنوعيه
dengan emas, baik emas yang ditempa ataupun emas  أم، سواء أكانا مرضوبني،عن بيع اذلهب باذلهب
ا
ْ
yang tidak ditempa, kecuali jika keduanya sama
 وأن حيصل، إال إذا تماثال وزنا بوزن،غري مرضوبني
beratnya dan terjadi serah terima keduanya di tempat
transaksi. Sebab, tidak boleh menjualnya jika salah  إذ ال جيوز بيع، يف جملس العقد،اتلقابض فيهما
satunya ada di tempat dan yang lain tidak ada.  كما نىه عن بيع. واآلخر اغئبا،أحدهما حاَضاا
Sebagaimana beliau melarang jual beli perak ditukar
dengan perak, baik perak yang sudah ditempa ataupun  سواء أكانت مرضوبة أم غري،الفضة بالفضة
ا
yang belum ditempa, kecuali keduanya sama berat,  وأن، إال أن تكون متماثلة وزنا بوزن،مرضوبة
dan serah terima keduanya di tempat transaksi.
 فال جيوز زيادة أحدهما عن.يتقابضا بمجلس العقد
Dengan demikian, tidak boleh melebihkan salah
ُّ
.اتلفرق قبل اتلقابض
 وال،اآلخر
satunya dibanding lainnya, dan tidak boleh berpisah
sebelum masing-masing memegang barangnya (serah
terima).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1584  والرواية اثلاثلة عند مسلم. )1584  متفق عليه والرواية اثلانية عند مسلم:راوي احلديث
 ريض اهلل عنه- أبو سعيد اخلدري:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. جبميع أصنافه من مرضوب ومنقوش وجيد ورديء وترب وخالص ومغشوش: • اذلهب

363

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• إال مثال بمثل  :إال متفقا يف الوزن
• وال تشفوا بعضها ىلع بعض"  :ال تفضلوا بعضها ىلع بعض  ،والشف-بالكرس -الزيادة  ،ويطلق ىلع انلقص أيضا.
• الورق  :الفضة مرضوبة أو غري مرضوبة
• "إال مثال بمثل"  :إال متماثلني
ا
• اغئبا  :مؤجال
• بناجز  :حبال
• وزنا بوزن  :موزونا بموزون
• سواء بسواء  :السواء :هو املثل وانلظري

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بيع اذلهب باذلهب ،أو الفضة بالفضة ،سواء أكانت مرضوبة ،أم غري مرضوبة ،أم خمتلفة ،ما لم تكن مماثلة بمعيارها الرشيع وهو
الوزن ،وما لم حيصل اتلقابض من الطرفني يف جملس العقد.

 .2انليه عن ذلك يقتيض حتريمه وفساد العقد.

املصادر واملراجع:

َّ
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه) تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه) اإلملام برشح
عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381( ،ه) صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت( ،د.ت)

الرقم املوحد)6087( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Seorang istri tidak boleh berduka atas
mayit lebih dari tiga hari, kecuali untuk
suami selama empat bulan sepuluh hari.
Dia tidak boleh mengenakan pakaian yang
dicelup, kecuali pakaian 'Ashab (pakaian
Yaman), tidak boleh bercelak, tidak boleh
mengenakan wewangian, kecuali jika
sudah bersuci; secuil kayu Qusthun atau
kuku".

: إال ىلع زوج،ال َتد امرأة ىلع امليت فوق ثالث
 وال تلبس ثوبا مصبواغ إال،أربعة أشهر وعرشا
 وال تمس طيبا إال، وال تكتحل،ثوب عصب
 نبذة من قسط أو أظفار:إذا طهرت

**

2034. Hadis:

: احلديث.2034

ا
ُّ ُ
حتد امرأة
ِ  «ال: مرفوًع-ريض اهلل عنها- عن أم عطية
 أربعة أشهر: إال ىلع زوج،ىلع امليت فوق ثالث
ْ َ
ُ ْ َ
 وال،ب
ٍ  وال تلبس ثوبا مصبواغ إال ثوب عص،وعرشا
ُ : وال َت َم ُّس طيبا إال إذا طهرت،تكتحل
نبذة من
ََ ْ
ُ
.»قسط أو أظفار

Dari Ummu 'Athiyyah -raḍiyallāhu 'anha- secara marfū',
"Seorang istri tidak boleh berduka atas mayit lebih dari
tiga hari, kecuali kepada suami selama empat bulan
sepuluh hari. Dia tidak boleh mengenakan pakaian
yang dicelup, kecuali pakaian 'Ashab (pakaian Yaman),
tidak boleh bercelak, tidak boleh mengenakan
wewangian, kecuali jika sudah bersuci; secuil kayu
Qusthun atau kuku".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadis ini Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- melarang istri untuk berduka atas mayit lebih
dari tiga hari. Sebab, tiga hari ini cukup untuk
melaksanakan hak kerabat dan melapangkan jiwa
yang sedih, selama mayit itu bukan suaminya. Jika
suaminya, maka istri harus berkabung selama empat
bulan sepuluh hari untuk melaksanakan hak besar
suami dan memelihara diri pada hari-hari iddahnya.
Penampilan wanita saat berduka (Al-Ihdad) ialah tidak
berhias dengan wewangian, celak dan perhiasan, serta
pakaian yang bagus. Dia tidak boleh mengenakan
sesuatu pun dari itu. Adapun pakaian yang dicelup
selain untuk hiasan, maka tidak apa-apa, apapun
warnanya. Demikian juga apabila ia sudah bersuci, ia
meletakkan di vaginanya sesuatu yang dapat
menghilangkan bau tak sedap. Bukan minyak wangi,
karena (kemaluan) itu bukan tempat untuk hiasan
(wewangian).

**

يف هذا احلديث نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم املرأة
َّ ُ
حتد ىلع ميت فوق ثالث ألن اثلالث َكفية للقيام
ِ أن
 ما لم.حبق القريب واتلفريج عن انلفس احلزينة

 فال بد من اإلحداد عليه أربعة،يكن امليت زوجها
ا
ُّ
وتصونا يف أيام
، قياما حبقه الكبري،أشهر وعرشا
، والكحل، واإلحداد هو ترك الزينة من الطيب.عدته

 ىلع املرأة املتوىف عنها زوجها، واثلياب اجلميلة،واحليل
 لكن ال جيب، فال تستعمل شيئا من ذلك،أو قريبها
 أما غري الزوج فلها أن حتد،اإلحداد إال ىلع الزوج

 أما لبس املحدة اثلياب.عليه ثالثة أيام إن شاءت
. فال بأس بها من أي لون َكن،املصبوغة لغري الزينة

وكذلك جتعل يف فرجها إذا طهرت قطعة يسرية من

 وليست طيبا،األشياء املزيلة للراحئة الكريهة
ا
.مقصودا يف هذا املوضع اذلي ليس حمال للزينة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
.-ريض اهلل عنها-  أم عطية:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. وباجلزم ىلع انليه،  بالرفع ىلع انليف: • ال حتد
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• فوق ثالث  :ثالث يلال بأيامها.

• وال تلبس  :بالرفع ىلع انليف  ،وباجلزم ىلع انليه.
• عصب  :ثياب من ايلمن ،فيها بياض وسواد.

• نبذة  :بضم انلون وسكون ابلاء ،بعدها ذال معجمة .أي قطعة .ويطلق ىلع اليشء اليسري.
• قسط  :بضم القاف وسكون السني املهملة ،نوع من ابلخور
• أظفار  :بفتح اهلمزة( .والقسط) و(األظفار) نوًعن من ابلخور.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن إحداد املرأة ىلع ميت فوق ثالث ،غري زوجها.
 .2إباحة اثلالث فما دون ،تفرجيا عن انلفس.
ا
ا
 .3وجوب إحداد املرأة ىلع زوجها أربعة أشهر وعرشا ،ما لم تكون حامال فبوضع احلمل.
 .4اإلحداد .معناه :ترك الزينة وما يدعو إىل نكاحها .فعليها أن جتتنب لك حيل ،ولك طيب ،وكحل ،وجتتنب ثياب الزينة.
 .5يباح هلا اثلوب املصبوغ لغري الزينة ،والضابط يف معرفتها العرف.
 .6يباح أن تضع يف فرجها بعد الطهر ،هذا املشابه للطيب ،لقطع الراحئة الكريهة.
 .7جواز لبس ما ليس بمصبوغ ويه اثلياب ابليض.
 .8منع املرأة املحد من الكحل واملجزي لالكتحال عند اخلوف ىلع العني  ،وحيمل انليه يف هذا احلديث ىلع حالة عدم احلاجة.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6086( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Tidak mengharamkan (karena susuan) satu
atau dua kali isapan

ال َترم املصة واملصتان

 .2035احلديث:

**

2035. Hadis:

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia berkata, Rasulullah - -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidak
حت ِّر ُم ال ْ َم َّصة َوال ْ َم َّصتَ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ُ َ
».
ان
mengharamkan (karena susuan) satu atau dua kali
"isapan.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

خترب ًعئشة -ريض اهلل عنها -عن انليب -صىل اهلل Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengabarkan dari Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa isapan seorang bayi
عليه وسلم -بأن مص الصيب ثلدي امرأة غري أمه dari air susu seorang wanita yang bukan ibunya satu
مرة أو مرتني ال يصريه ابنا من الرضاع هلذه املرأةkali atau dua kali isapan tidak menjadikannya sebagai ،
anak persusuan bagi wanita ini dan hubungan mahram
والتنترش املحرمية بينه وبينها؛ وذلك لعدم اكتمال
tidak terjalin antara dia (bayi) dengan wanita tersebut.
ِّ
رشوط اتلحريم ،ألن الرضاع املحرم ال حيل Hal itu karena tidak terpenuhinya syarat-syarat
للمرتضع أن يزتوج من املرضعة أو من حمارمها hubungan mahram. Sebab, persusuan yang
menyebabkan hubungan mahram membuat bayi yang
أوحمارم زوجها اذلي هل اللْب ،وجيوز هل اخللوة بهنmenyusu itu tidak halal untuk menikah dengan ibu ،
وأن يكون حمرما هلن يف السفر .وعليه فإن هذا susuannya, dengan para mahramnya, atau para
mahram suaminya yang memiliki susu; dan boleh
العدد القليل من الرضعات ال حيصل به اتلحريم يف
baginya berkhalwat (berduaan) dengan mereka dan
باب الرضاع ،وال بد من ِخس رضعات كما يف menjadi mahram mereka ketika safar (perjalanan jauh).
حديث ًعئشة اآلخر يف صحيح مسلم ...( :فنسخن Maka dari itu, sesungguhnya jumlah yang sedikit ini
tidak mengakibatkan terjadinya hubungan mahram
خبمس معلومات).
dalam bab persusuan dan harus dengan lima kali
isapan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah
lainnya di dalam Sahih Muslim, "lalu hal itu dinasakh
"(dihapus) dengan lima kali isapan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ََ
ا
املحرمة ا
• َ
مص اللْب رشفه ورشبه ا
الم َّصة  :الواحدة من املص ،يقالَّ :
ِّ
رشًع مص الطفل اثلدي ثم تركه
رشبا رقيقا ،مع جذب نف ٍس ،وحد الرضعة
باختياره من غري ًعرض.
ا
• ال حترم  :أي ال تمنع الزواج وال يثبت بها اتلحريم حبيث يكون الرجل حمرما للمرأة.

فوائد احلديث:

الرضاع املؤثِّر بانتقال نفعه من املرضعة إىل الرضيع هو ما أنزش العظم ،وأنبت اللحمَّ ،
َّ
وأما َّ
ِّ .1
واملصتان :فال أثر هلما يف تكوين الطفل؛ ذلا
املصة
ْ
ٌ
َّ
لم يكن هلن تأثري يف احلكم.
َّ
َّ
أن َّ
املصة واملصتني ال حترمان ،ألنهما يسريتان.
.2
َّ
ِّ
 .3مفهوم احلديث أن الرضاع الكثري حيرم ،لكن ورد يف السنة ما يقيد هذا الرضاع بكونه ِخس رضعات معلومات يشبعن الرضيع.
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املصادر واملراجع:
صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة .1423 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج
وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض  -الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار
احلديث- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام  -تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام  -تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان  -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام
للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)58174( :

368

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Seorang wanita tidak boleh menikahkan
wanita, dan seorang wanita tidak boleh
menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya
wanita yang menikahkan dirinya sendiri
adalah pezina.

ال تزوج املرأة املرأة ،وال تزوج املرأة نفسها ،فإن
الزانية يه اليت تزوج نفسها

 .2036احلديث:

**

2036. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, -
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
َ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تُ ِّ
زو ُج املرأة املرأة ،وال
"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan
ُ
ُ ُ َ
ُ َ
َّ َّ
تزوج املرأة نفسها ،فإن الزانية يه اليت تزوج نفسها»seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. .
Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya
sendiri".

درجة احلديث:
املعىن اإلمجايل:

صحيح ،دون اجلملة األخرية

**

Derajat hadis:

(فإن الزانية)

Makna global:

دل احلديث ىلع أن املرأة ال يثبت هلا والية يف انلاكح Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak
memiliki (hak) perwalian dalam pernikahan, baik untuk
ّ
ال نلفسها ،وال لغريها ,وأن انلاكح اذلي زوجت فيه dirinya maupun untuk orang lain. Dan pernikahan di
ُ
املرأة نفسها هو نكاح باطل ،وأما قوهل ( :فإن الزانية mana seorang wanita menikahkan dirinya sendiri
adalah pernikahan yang batal. Adapun perkataannya,
يه اليت تزوج نفسها) فهو من الكم أيب هريرة -ريض
"Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya
اهلل عنه ,-ويريد من ذلك أن مبارشة املرأة للعقد من sendiri" merupakan perkataan Abu Hurairah -
raḍiyallāhu 'anhu- yang maksudnya bahwa seorang
شأن الزانية فال ينبيغ أن يقع انلاكح إال بويل.
wanita yang mengadakan akad (untuk dirinya) seperti
prilaku seorang pezina. Dengan demikian, pernikahan
tidak bisa berlangsung kecuali dengan adanya wali.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:
 .1دل احلديث ىلع أنه ال نكاح إال بويل.
 .2املرأة ال يثبت هلا والية يف انلاكح.
 .3عدم أهلية املرأة إلنكاحها نفسها.
ا
نكاحا غري رشيعّ.
 .4فساد انلاكح بدون ويل ،ويعترب
ا
 .5مراًعة األهلية يف الوالية ,فال يتوىل األمور إال من َكن أهال هلا.
 .6اإلشارة إىل قصور املرأة وأنها إذا َكنت ال يصلح أن تكون ويلة ىلع نفسها يف الزتويج فإنه ال يصح أن تكون ويلة ىلع غريها يف احلكم.
املصادر واملراجع:

َ
ُ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن,
سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم َِ
دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية   1405ـه -توض ُ
يح األحاكمِ
ِ
ّ
لوغ َ
ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ
بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) - .حاشية السندي ىلع سنن ابن
ماجه ,انلارش :دار اجليل.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Tangan tidak boleh dipotong kecuali
karena mencuri sepuluh dirham, dan
mahar (maskawin) tidak boleh kurang dari
sepuluh dirham

ال تقطع ايلد إال يف عرشة دراهم  ,وال يكون
املهر أقل من عرشة دراهم

 .2037احلديث:

**

2037. Hadis:

عن يلع -ريض اهلل عنه -قال« :ال تُقطع ُ
ايلد إال يف Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Tangan tidak
ُ َّ
boleh dipotong kecuali karena mencuri sepuluh dirham,
َ
عرشة
ن
م
أقل
َعرشة درا ِهم ,وال يكون املهر
ِ
dan mahar (maskawin) tidak boleh kurang dari sepuluh
َ
درا ِهم».
"dirham.
درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

خيرب ٌّ
يلع -ريض اهلل عنه -أن مقدار قطع ايلد يف Ali -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan bahwa standar
hukum potong tangan dalam kasus pencurian adalah
الرسقة عرشة دراهم فما فوق ,وأن املهر ال ينبيغ أن sepuluh dirham ke atas, dan bahwasanya mahar tidak
يكون أقل من عرشة دراهم ,وحتديد أقل املهر sepantasnya kurang dari sepuluh dirham. Pembatasan
mahar minimal bertentangan dengan hadis-hadis
معارض لألحاديث املرفوعة ادلالة ىلع صحة جعل
marfū' yang menunjukkan tentang sahnya menjadikan
ا
أي َشء مهرا ,وأن املهر يكون بأي َشء هل قيمةapapun sebagai mahar dan bahwa mahar itu bisa .
dengan apapun yang memiliki nilai.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية االكتفاء بالقليل من املهر.
 .2أن أقل املهر عرشة دراهم ,وهذا خمالف لألحاديث الصحيحة ادلالة ىلع أن املهر يكون بأي َشء هل قيمة.
 .3أن انلصاب املوجب لقطع يد السارق هو عرشة دراهم ،وال جيب يف أقل من ذلك ،واذلي عليه علماء اللجنة أنها جتب يف ربع دينار من
اذلهب ,أو قيمتها.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ,ت :شعيب االرنؤوط ومجاعة ,مؤسسة الرسالة ،بريوت  -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دارُ
ابلدر
القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث- .
َ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل  1428ه
اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Janganlah kalian mencegat kafilah dagang,
dan janganlah sebagian kalian melakukan
jual beli di atas jual beli orang lain, dan
janganlah kalian melakukan "najasy", dan
janganlah orang kota menjualkan barang
orang pedalaman, dan janganlah kalian
melakukan "taṣriyah" terhadap unta dan
kambing!

 وال يبع بعضكم ىلع بيع،ال تلقوا الركبان

 وال، وال يبع حارض بلاد، وال تناجشوا،بعض
ترصوا اإلبل والغنم

**

2038. Hadis:

: احلديث.2038

صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُّ  «ال تَلَ َّق ُوا:-عليه وسلم
 وال يبع بعضكم،الركبان
َ َ وال َتن.ىلع بيع بعض
ٌ  وال يبع َح.اج ُشوا
 وال.اَض ِ َبلا ٍد
ِ
َ
َ َّ
ُّ َ ُت
انلظ َرين
 ومن ابتاعها فهو خبري،رصوا اإلبل والغنم
َ َّ
 وإن َس ِخ َطها َردها، إن َر ِضيَ َها أمسكها:بعد أن حيلبها
."َو َصاًع امن تمر

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Janganlah kalian mencegat kafilah dagang, dan
janganlah sebagian kalian melakukan jual beli di atas
jual beli orang lain, dan janganlah kalian melakukan
"najasy", dan janganlah orang kota menjualkan barang
orang pedalaman, dan janganlah kalian melakukan
"taṣriyah" terhadap unta dan kambing!, barangsiapa
membeli hewan yang ditaṣriyah tersebut maka dia
punya dua pilihan setelah memerah susunya: jika dia
rela dia tetap memilikinya atau jika dia tidak suka maka
dia bisa mengembalikannya dengan menambahkan
satu ṣa' kurma".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang lima bentuk
jual beli yang diharamkan, karena mengandung
kemudaratan bagi pembeli atau penjual atau pihak
lainnya. 1- Nabi melarang untuk mencegat orang-orang
yang datang untuk menjual barang dagangan mereka,
baik itu makanan ataupun hewan, dengan membelinya
dari mereka sebelum sampai ke pasar, karena jika
mereka tidak tahu harga, mereka bisa jadi akan
dirugikan dan terhalangi dari sebagian rejeki mereka,
padahal mereka telah bersusah payah mencarinya. 2Nabi melarang untuk melakukan penjualan di atas
transaksi orang lain, begitu juga dalam transaksi
pembelian. Contohnya: seseorang berkata kepada
orang yang masih berada dalam khiyar majlis (hak
pilih) atau syarat, "Saya bisa memberimu barang yang
lebih baik dari barang ini atau harga lebih murah dari
harga barang ini", jika dia berkata kepada pembeli.
Atau dengan mengatakan, "Saya beli dari kamu
dengan harga yang lebih tinggi", jika dia berkata
kepada penjual, agar ia membatalkan transaksinya
dengan yang pertama dan beralih kepadanya. Juga
setelah khiyar majlis dan khiyar syarat tetap dilarang,
karena hal ini akan menyebabkan permusuhan, saling
dengki dan benci, juga akan menghalangi rejeki orang
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**

ينىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن ِخسة أنواع من
 ملا فيها من األَضار العائدة ىلع ابلائع،ابليع املحرم

 فنىه عن تليق القادمني- 1 .أو املشرتي أو غريهما

 فيقصدهم قبل أن،بليع سلعهم من طعام وحيوان
، فلجهلهم بالسعر، فيشرتى منهم،يصلوا إىل السوق

 وحرمهم من بايق رزقهم اذلي،ربما غبنهم يف بيعهم

، كما نىه أن يبيع أحد ىلع بيع أحد-2 .تعبوا فيه
 وذلك بأن يقول يف خيار.ومثله يف الرشاء ىلع رشائه
 أعطيك أحسن من هذه السلعة:املجلس أو الرشط

 أو أشرتيها، إن َكن مشرتيا،أو بأرخص من هذا اثلمن
، يلفسخ ابليع، إن َكن بائعا،منك بأكرث من ثمنها

 ملا، نىه عن ذلك، وكذا بعد اخليارين.ويعقد معه

يسببه هذا اتلحريش من التشاحن والعداوة
 ثم نىه-3 .وابلغضاء ؛ وملا فيه من قطع رزق صاحبه
 اذلي هو الزيادة يف السلعة لغري قصد،عن انلجش

 أو َضر، وإنما نلفع ابلائع بزيادة اثلمن،الرشاء
 ملا يرتتب،املشرتي بإغالء السلعة عليه ونىه عنه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عليه من الكذب واتلغرير باملشرتين ،ورفع ثمن "lain. 3- Beliau juga melarang dari perbuatan "najasy
yaitu: sengaja menawar barang dengan harga lebih
السلع عن طريق املكر واخلداع -4 .وكذلك نىه أن ا tanpa ada maksud membeli, akan tetapi bermaksud
يبيع احلاَض للبادي سلعته ألنه يكون حميطا menguntungkan penjual dengan menaikkan harga
ا
barangnya, atau merugikan pembeli dengan
بسعرها ؛ فال يبىق منه شيئا ينتفع به املشرتون .وانليب
memahalkan barang dagangan. Hal ini dilarang karena
صىل اهلل عليه وسلم يقول " :دعوا انلاس ،يرزق اهلل mengandung kebohongan dan penipuan kepada para
بعضهم من بعض"  -5 .انليه عن بيع املرصاة من pembeli dan juga karena ini adalah cara menaikkan
harga barang dengan makar dan tipu daya. 4- Nabi
بهيمة األنعام ،فيظن املشرتي أن هذا ًعدة هلا )juga melarang orang kota menjualkan dagangan (calo
ا
فيشرتيها زائدا يف ثمنها ماال تستحقه ،فيكون قد orang pedalaman, karena ia mengetahui harga barang
tersebut, sehingga tidak ada manfaat yang bisa diambil
غش املشرتي وظلمه .فجعل الشارع هل مدة يتدارك
oleh para pembeli. Dalam hal ini Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
بها ظالمته  ،ويه اخليار ثالثة أيام هل أن يمسكهاwa sallam- bersabda, "Biarlah orang (bebas berjual ،
وهل أن يردها ىلع ابلائع بعد أن يعلم أنها مرصاة .فإن beli), Allah memberi rejeki sebagian dari mereka lewat
sebagian lainnya". 5- Larangan menjual hewan ternak
َكن قد حلب اللْب ردها ورد معها صاع تمر بدال yang ditashriyah, yang membuat pembeli menyangka
bahwa hewan tersebut memang biasa memproduksi
منه.
susu sebanyak itu, sehingga ia pun membelinya lebih
mahal dari harga yang seharusnya. Jika dia melakukan
hal tersebut berarti dia telah mencurangi pembeli dan
menzaliminya. Oleh sebab itu, syariat memberikan dia
tempo waktu untuk mengembalikan kerugiannya yaitu
dalam waktu tiga hari, dia boleh tetap memilikinya atau
mengembalikannya kepada penjualnya setelah ia
mengetahui bahwa hewan tersebut ditashriyah. Jika ia
telah memerah susunya, maka ia mengembalikan
hewan tersebut dengan tambahan satu ṣa' kurma
sebagai ganti susu yang telah ia perah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه ،والرواية اثلانية رواها مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ َّ
• ال تـلـقوا  :بفتح اتلاء والالم ،وأصله تتلقوا فحذفت تاء املايض ،أي :ال تستقبلوا
• الركبان  :مجع راكب ،ويراد تليق القادمني إىل ابلالد بليع ما معهم
• وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض  :بأن يشرتي شيئا فيدعوه غريه إىل الفسخ يلبيعه ا
خريا منه بأرخص ،ويف معناه الرشاء ىلع الرشاء ،وهو :أن
يدعو ابلائع إىل الفسخ ليشرتيه منه بأكرث.

• وال تناجشوا  :انلجش ،وهو الزيادة يف السلعة ،أي :ال يزد أحدكم يف ثمن سلعة ليس يف نفسه اشرتاؤها يلرض بذلك غريه.
ا
• وال يبع حاَض بلاد  :احلاَض :هو ابلدلي املقيم ،وابلادي نسبة إىل ابلادية  .واملراد به القادم بليع سلعته بسعر وقتها .سواء أكان بدويا أم حرضيا،
فيقصده احلاَض يلبيع هل سلعته بأىلغ من سعرها لو َكنت مع صاحبها .والسمسار هو ابلائع أو املشرتى لغريه.
• وال ترصوا الغنم  :اتلرصية :ربط أخالف انلاقة (أي ثديها) أو غريها  ،وترك حلبها يلجتمع بلنها فيكرث فيظن املشرتي أنها كثرية اللْب فزييد
يف ثمنها ملا يرى من كرثة بلنها
• ابتاعها  :اشرتاها بعد اتلرصية
• خبري انلظرين  :بأفضل الرأيني
• "إن رضيها"  :إن ريض املرصاة
• أمسكها"  :أبقاها ىلع ملكه وال َشء هل.
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• سخطها  :كرهها

فوائد احلديث:
 .1انليه عن تليق القادمني ،بليع سلعتهم ،والرشاء منهم ،قبل أن يصلوا إىل السوق .فانلىه يفيد اتلحريم.
ُْ
 .2احلكمة يف انليه ئلال خي َدعوا ،فيشرتى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثري.
 .3حتريم ابليع ىلع بيع املسلم ،وهو أن يقول ملن اشرتى سلعة بعرشة  :عندى مثلها بتسعة.وحمل اتلحريم يف زمن خيار املجلس أو خيار الرشط،
ا
وكذلك بعد اخليارين ألن فيه َضرا أيضا من تأسيف العاقد ،مما حيمله ىلع حماولة الفسخ ،بانتحال بعض األعذار ،وغري ذلك من املفاسد .ومثل
املسلم يف ذلك ،اذليم وإنما خرج خمرج الغالب .وقد قال ابن عبد الرب :أمجع الفقهاء ىلع أنه ال جيوز دخول املسلم ىلع اذليم يف سومه ،إال
األوزاىع وحده .ومثله الرشاء ىلع رشائه ،كأن يقول ملن باع سلعته بتسعة :عندي فيها عرشة ،يلفسخ العقد مع األول ،ويعقد معه.

 .4مثل ابليع يف اتلحريم ،خطبة انلاكح ىلع اخلاطب قبله .وكذلك الوظائف واألعمالَ ،كملقاوالت واإلجارات ،وغري ذلك من العقود ألن املعىن
املوجود يف ابليع -وهو إثارة العداوة وابلغضاء -موجود يف الُك.
َْ
 .5انليه عن بيع احلاَض للبادي وصفته أن يق َدم من يريد بيع سلعته من غري أهل ابلدل ،فيتوىل بيعها هل أحد املقيمني يف ابلدل.
 .6احلكمة يف انلىه ،إغالء السلعة ىلع املقيمني إذا باعها عليهم أحد منهم خبالف ما إذا َكنت مع القادم ،فلجهله بالسعر ،ال يستقيص مجيع
قيمتها ،فيحصل بذلك سعة ىلع املشرتين.
َْ
َ
 .7قيد بعض العلماء اتلحريم برشوط ،أهمها أن يقدم ابلادي بليع سلعته ،وأن يكون جاهال بسعر ابلدل ،وأن يكون بانلاس حاجة إيلها.
 .8انلىه عن ترصية اللْب يف َضوع بهيمة األنعام عند ابليع.

 .9حتريم ذلك ملا فيه من اتلدليس واتلغرير باملشرتى ،فهو من الكذب ،وأكل أموال انلاس بابلاطل .وإن َكن قد رصها حلاجته أو لغري قصد ابليع
فذلك جائز ىلع أال يرض باحليوان ،وإال فحرام
 .10أن ابليع صحيح لقوهل " :إن رضيها أمسكها " ولكن هل اخليار بني اإلمساك والرد ،إذا علم باتلرصية ،سواء أعلمه قبل احللب ،أم باحللب.
 .11أن خياره يمتد ثالثة أيام ،منذ علم اتلرصية.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل
البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة
السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة-
الطبعة العارشة1426 -ه

الرقم املوحد)5918( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Seorang janda tidak boleh dinikahkan
sampai dia dimintai pendapatnya. Seorang
perawan tidak boleh dinikahkan sampai
dimintai izinnya. Para sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?"
Beliau bersabda, "Diamnya".

 وال تنكح ابلكر،ال تنكح األيم حىت تستأمر

 فكيف إذنها، يا رسول اهلل: قالوا.حىت تستأذن
 أن تسكت:قال

**

2039. Hadis:

: احلديث.2039

ا
Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',  «ال: مرفوًع- ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة
ْ
ُ
"Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia
 وال تنكح ابلكر حىت،تنُك َح ُاأليُّم حىت تستأمر
dimintai pendapatnya. Seorang perawan tidak boleh
ُ
 أن: فكيف إذنها قال، يا رسول اهلل: قالوا.تستَأذن
dinikahkan sampai dimintai izinnya. Para sahabat
bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?"
Beliau bersabda, "Diamnya".

.»تسكت

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Akad nikah adalah akad yang urgen. Dengan akad ini  يستبيح به الزوج أشد ما،عقد انلاكح عقد خطري
seorang suami menghalalkan sesuatu yang sangat
dijaga oleh seorang wanita, yaitu kemaluannya.  وتكون بهذا العقد. بضعها: هو،حتافظ عليه املرأة
Dengan akad tersebut, istri menjadi tawanan  هلذا جعل هلا الشارع العادل،أسرية عند زوجها
suaminya. Untuk itu Allah Yang Maha Adil, Maha
 وأن تصطفيه،الرحيم احلكيم أن ختتار رشيك حياتها
Penyayang, Maha Bijaksana menetapkan bagi wanita
untuk memilih kawan hidupnya dan memilihnya  وىه أعلم بميوهلا، فيه اليت تريد أن تعارشه.بنظرها
berdasarkan pandangannya. Dialah yang hendak  فلهذا نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن.ورغبتها
menggaulinya dan dia sendiri yang lebih mengetahui
kecenderungan dan keinginannya. Karena itu, Nabi  كما نىه عن.تزوج اثليب حىت يؤخذ أمرها فتأمر
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang  وألنه.تزويج ابلكر حىت تستأذن يف ذلك أيضا فتأذن
umatnya untuk menikahkan janda sampai dia dimintai
يغلب احلياء ىلع ابلكر اكتىف منها بما هو أخف من
pendapatnya lalu ia memutuskan pendapatnya.
Sebagaimana melarang untuk menikahkan perawan  ديلال ىلع، كما اكتىف بسكوتها، وهو اإلذن،األمر
sampai dia juga dimintai izinnya dalam perkawinan ini,
.رضاها
lalu dia memberi izin. Mengingat biasanya perawan itu
merasa malu, maka dicukupkan baginya dengan suatu
hal yang paling ringan yaitu izinnya, yang identik
dengan diamnya, itu sudah cukup menjadi dalil
keridhaannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
 ريض اهلل عنه- أبو هريرة:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ال تزوج: • التنكح

 اثليب اليت فارقت زوجها بموت أو طالق: • األيم
. وأمرها به، فاملعىن ال يعقد عليها إال بعد طلب األمر منها. طلب األمر: أصل االستئمار: • تستأمر
 يطلب منها اإلذن: • تستأذن
 إذن ابلكر: • إذنها
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• أن تسكت  :وذلك ألنها تستيح أن تفصح ،ويستحب إعالمها أن سكوتها إذن.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن نكاح اثليب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد انلىه بصيغة انليف ،يلكون أبلغ ،فيكون انلاكح بدونه باطال.
ُ ْ .2
انليه عن نكاح ابلكر قبل استئذانها ،ومقتىض طلب إذنها أن نكاحها بدونه باطل أيضا.
 .3ابلكر تستأذن لغلبة احلياء عليها ،فال تكون موافقتها بأمر َكثليب.
 .4يكيف يف إذنها السكوت حليائها -اغبلا -عن انلطق ،واألحسن أن جيعل ملوافقتها بالسكوت أجال ،تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعترب سكوتها
إذنا منها وموافقة.

 .5ال يكيف يف استئمار اثليب واستئذان ابلكر جمرد اإلخبار بالزواج ،بل ال بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما ،عن سنه ،ومجاهل ،وماكنته ،ونسبه،
وغناه ،وعمله ،وضد هذه األشياء ،وغري ذلك مما فيه مصلحة هلا ،خربا مطابقا للواقع.

 .6قال شيخ اإلسالم :من َكن هلا ويل من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الويل بإذنها ،وال يفتقر ذلك إىل حاكم باتفاق العلماء .وأما من ال
ويل هلا فإن َكن يف القرية أو املحلة نائب حاكم زوجها ،وهو أمري األعراب ورئيس القرية وإذا َكن فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها .واهلل
أعلم .ومثل ذلك يف زماننا ممثل املراكز اإلسالمية يف ابلالد الاكفرة
 .7األحسن االستشارة يف أمر انلاكح لعظيم خطره وماكنته

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه) اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381( ،ه) صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت)

الرقم املوحد)6088( :
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Wanita hamil tidak boleh digauli hingga
melahirkan, dan wanita yang tidak hamil
tidak boleh digauli hingga mengalami satu
kali haid.

ال توطأ حامل حىت تضع ،وال غري ذات َحل
حىت َتيض حيضة

 .2040احلديث:

**

2040. Hadis:

عن أيب سعيد -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل Dari Abu Sa'id al-Khudri -raḍiyallāhu'anhu- bahwa Nabi
َ
ُ َ ُ َ ٌ -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda tentang wanita
عليه وسلم -قال يف َسبَايَا أ ْو َطاس« :ال توطأ حا ِمل
tawanan daerah Auṭās: "Wanita hamil tidak boleh
َ َ َْ َ ا
َُْ َ
َْ
َ َ َ
حتيض حيضة»digauli hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil .
ات مح ٍل حىت ِ
حىت تضع ،وال غري ذ ِ
tidak boleh digauli hingga mengalami satu kali haid".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

أخرب أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -بأنه يف Abu Sa'id al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan
bahwa ketika dia di Auṭās -sebuah tempat dekat
َّ
أوطاس -ماكن قرب مكة -نىه انليب -صىل اهلل عليه Mekah- Nabi -ṣallallahu 'alaihi wa sallam- melarang
ْ
وسلم -أن توطأ املرأة اليت أخذت يف اجلهاد من menggauli wanita kafir yang disandera dalam jihad
َُْ
hingga diketahui bahwa rahimnya telah suci yaitu
الكفار حىت تعلم براءة رمحها ،بوضع محلها ،وحىت
dengan melahirkan dan hingga ia suci dari nifas.
تطهر من نفاسها ،وأما الساملة من احلمل فال توطأ Adapun jika ia tidak hamil maka tidak boleh digauli
حىت حتيض حيضة ،ألنا ال نعلم براءة رمحها إال hingga ia haid satu kali, karena kita tidak mengetahui
kesucian rahimnya kecuali dengan haid. Hukum ini
باحليض ،وقيس ىلع املسبية غريها َكملشرتاة dikiaskan juga untuk selain wanita tawanan; baik itu
budak wanita yang dibeli atau dimiliki dengan cara
واملتملكة من اإلماء بأي وجه من وجوه اتلملك.
apapun.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد وادلاريم.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ُ ُ
• أَ ْو َطاس  :اسم ماكن قرب مكة؛ َّ
ّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هوازن يف ُحنني ،انتىه إيله بعض فلوهلم وجتمعوا فيه ،فبعث يف أثرهم
لما هزم
َ
رسية ،فحصلت معركة ،يه امتداد لغزوة ُحنني يف الزمان واملاكن.
ِ
• َسبَايَا  :ما يُؤخذ من نساء الكفار وذريتهم يف اجلهاد.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
يكن رقيقات بمجرد السيب ،واستيالء املسلمني عليهن ،فتصب ُح ملك يمني ملن جاءت يف قسمه من
املسبيات من الكفار يف اجلهاد
 .1النساء
الغنائم.
صغريا ،أو امرأة ،أو عنِّينا،ا
ا
 .2إذا ملك أمة بسيب ،أو رشاء ،أو هبة ،أو إرث ،أو غري ذلك ،لم حيل هل وطؤها قبل استربائها ،ولو َكن من آلت منه إيله
ِ

أو حنو ذلك.
ا
ْ
ْ
 .3االسترباء هو العلم برباءة الرحم بأحد الطرق اآلتية - :إن َكنت الرقيقة حامال ،فبوضع محلها لكه - .وإن َكنت حتيض ،فاسترباؤها حبيضة
ْ
ّ
فبميض شهر واحد من دخوهلا يف ملكه.
واحدة - .وإن َكنت آيسة ،أو لم حتض،
 .4لك هذه االحتياطات والصيانة حمافظة ىلع األنساب ،وتثبيتاا لألعراق؛ ئلال ختتلط املياه ،فيضيع النسب ،وتفقد األصول.
 .5احلامل الحتيض ،ألنا ال نعلم براءة رمحها إال باحليض؛ فحيضها نادر.

 .6االهتمام بالنسب.

 .7احليضة الواحدة حتصل بها براءة الرحم.
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 .8احلامل من النساء جيوز وطؤها إال إذا أصابها َضر فيمنع ،وأما احلديث فهو خاص باململوكة عند االسترباء.

 .9جواز وطء املسبية بعد االسترباء ولو يف دار احلرب لعموم احلديث.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت  .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب
األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ادلاريم
 حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية-الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .توضيح األحاكممن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة .1423 ،تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Tidak ada jalan bagimu kepadanya."
Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah,
hartaku?" Beliau bersabda, "Tidak ada
harta bagimu. Jika engkau telah berikan
mahar kepadanya, maka itu untuk
kehormatannya (kemaluan) yang telah
dihalalkan bagimu. Jika engkau berdusta
kepadanya, maka itulah yang
menjadikanmu jauh darinya".

 مايل؟، يا رسول اهلل: قال،ال سبيل لك عليها

 إن كنت صدقت عليها فهو بما: ال مال لك:قال
 وإن كنت كذبت فهو،استحللت من فرجها
أبعد لك منها

**

2041. Hadis:

: احلديث.2041

ا
Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara  «أن: مرفوًع-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
marfū', "Sesungguhnya fulan bin fulan berkata, "Wahai
Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang
dari kami menemukan istrinya dalam kekejian, apa
yang harus dia lakukan? Jika dia berbicara, tentu dia
berbicara tentang perkara yang besar. Jika diam, maka
ia diam terhadap perkara yang besar pula." Abdullah
bin Umar berkata, "Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- diam tidak menjawabnya." Beberapa saat
setelah itu, dia mendatangi beliau dan berkata,
"Sesungguhnya perkara yang telah kutanyakan
kepada anda (tempo hari), benar-benar telah
menimpaku." Lantas Allah 'Azza wa Jalla menurunkan
ayat-ayat yang tersebut dalam surat An-Nur. "Dan
orang-orang yang menuduh istri-istrinya..." Beliau
membacakan
ayat-ayat
tersebut
kepadanya,
menasehatinya
dan
mengingatkannya
serta
memberitahunya bahwa azab dunia lebih ringan dari
azab akhirat. Orang itu berkata, "Tidak, demi Dzat yang
mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta
tentang dia." Lantas beliau memanggil istri orang
tersebut,
menasehatinya,
dan
mengabarkan
kepadanya bahwa siksa dunia lebih ringan dari azab
akhirat." Istrinya berkata, "Tidak, demi Dzat yang
mengutusmu dengan kebenaran, sungguh, dia itu
pendusta." Kemudian dimulai dari suami, bersyahadat
empat kali atas nama Allah bahwa dirinya termasuk
orang-orang yang jujur. Pada syahadat kelima, dia
mengatakan, "Sesungguhnya laknat Allah atasnya jika
ia termasuk orang-orang yang berdusta." Selanjutnya
beliau menuju ke istri orang tersebut. Dia pun
mengucapkan dua kalimat syahadat empat kali atas
nama Allah, "Sesungguhnya suaminya termasuk para
pendusta." Lalu yang kelima dia tutup dengan ucapan:
"Sungguh murka Allah atas dirinya jika suaminya
termasuk orang-orang yang jujur, lalu beliau
memisahkan antara mereka berdua. Sesudahnya
beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah maha tahu
bahwa salah seorang dari kalian berdua itu berdusta,
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 أرأيت أن لو وجد، يا رسول اهلل:فالن بن فالن قال

 كيف يصنع؟ إن تكلم،أحدنا امرأته ىلع فاحشة
َ َ َ َ َ
َ ك
.ت ىلع مثل ذلك
 وإن سكت س،تكلم بأمر عظيم
ُ
. فلم جيبه-صىل اهلل عليه وسلم-  فسكت انليب:قال
 إن اذلي سأتلك عنه قد:فلما َكن بعد ذلك أتاه فقال

 هؤالء اآليات يف-عز وجل-  فأنزل اهلل.ابتليت به

? فتالهن...سورة انلور ?واذلين يرمون أزواجهم

 وأخربه أن عذاب ادلنيا أهون.عليه ووعظه وذكره

 ما، واذلي بعثك باحلق، ال: فقال.من عذاب اآلخرة
ُ
 أن عذاب: وأخربها، فوعظها، ثم دًعها.كذبت عليها
 واذلي، ال: فقالت.ادلنيا أهون من عذاب اآلخرة
 فبدأ بالرجل؛ فشهد أربع. إنه لاكذب،بعثك باحلق

 أن لعنة: واخلامسة، إنه ملن الصادقني:شهادات باهلل
َ
 فشهدت. ثم ث َّىن باملرأة.اهلل عليه إن َكن من الاكذبني

 أن: واخلامسة، إنه ملن الاكذبني:أربع شهادات باهلل
 ثم فرق.غضب اهلل عليها إن َكن من الصادقني
 إن اهلل يعلم أن أحدكما َكذب فهل: ثم قال.بينهما

. ويف لفظ «ال سبيل لك عليها،»-ثالثا- منكما تائب؟
 إن كنت: ال مال لك: مايل؟ قال، يا رسول اهلل:قال

 وإن،صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها

.»كنت كذبت فهو أبعد لك منها

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
adakah yang mau bertaubat? - tiga kali -. Dalam satu
lafal,"Tidak ada jalan bagimu kepadanya." Orang itu
berkata, "Wahai Rasulullah, hartaku?" Beliau
bersabda, "Tidak ada harta bagimu. Jika engkau telah
berikan mahar kepadanya, maka itu untuk
kehormatannya (kemaluannya) yang telah dihalalkan
bagimu. Jika engkau berdusta kepadanya, maka itulah
yang menjadikanmu jauh darinya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ًّ
Pelaku kisah ini seakan-akan mencurigai istrinya dan ،جاء اإلسالم باللعان يلكون حال ملشلكة اجتماعية
**

khawatir dia terperosok ke dalam kekejian (zina).
Lantas dia kalut mengenai hal ini, jika dia menuduh
istrinya tanpa bukti, maka baginya hukum had. Jika dia
diam, maka dia dalam kehinaan dan aib. Dia pun
curahkan isi hatinya kepada Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, tapi beliau tidak
menjawabnya karena khawatir soal itu tidak tepat
waktunya, tergesa-gesa dan dapat membuka pintu
keburukan. Di samping itu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- tidak mendapatkan keterangan wahyu
tentang hal itu. Setelah itu, penanya melihat perkara
keji yang ditakutkannya. Lantas Allah menurunkan
beberapa ayat tentang hukum dirinya dan hukum
istrinya. Ayat ini di surat An-Nur: 60, "Dan orang-orang
yang menuduh para istrinya...". Selanjutnya Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca
ayat-ayat itu pada suami tersebut, mengingatkannya
dan menasehatinya bahwa jika dia berdusta dalam
menuduh istrinya tentu siksa dunia - qadzaf yang
merupakan hukuman menuduh-, lebih ringan dari azab
akhirat. Orang itu bersumpah bahwa dirinya tidak
berbohong dalam menuduh istrinya berzina. Setelah itu
beliau menasehati sang istri dan mengabarkan
kepadanya bahwa azab dunia - yaitu hukuman zina
dengan rajam - lebih ringan dari azab akhirat. Istri itu
pun bersumpah bahwa suaminya termasuk para
pendusta. Pada saat itulah Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- memulai dengan apa yang Allah
mulai yaitu suami. Dia pun mempersaksikan Allah,
bahwa dirinya termasuk orang-orang yang jujur dalam
tuduhan yang dilemparkan kepada istrinya. Dan
kesaksian yang kelima, agar laknat Allah menimpanya
jika dia berdusta. Setelah itu beliau berpaling kepada
sang istri, lalu ia membantah dengan bersaksi
sebanyak empat kesaksian kepada Allah bahwa
suaminya termasuk pendusta. Sedang yang kelima,
bahwa murka Allah baginya, jika suminya termasuk
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ويه إذا رأى الزوج من يفعل الفاحشة بزوجته

 ولكن ليس، فإنه يلجأ إىل اللعان،وليس هل شهود

 فإن، بل إذا رأى بعينه،يف حال الشك والوساوس

 وصاحب هذه القصة كأنه،الوعيد يف اللعان عظيم
ا
َّ
 وخاف أن يقع منها ىلع،أحس من زوجه ريبة
، ألنه إن قذفها ولم يأت ببينة، فحار يف أمره،فاحشة

 وأبدى، وإن سكت فيه ادلياثة والعار،فعليه احلد
 فلم جيبه،هذه اخلواطر للنيب صىل اهلل عليه وسلم

 وألنه من تعجل الرش،كراهة لسؤال قبل أوانه

 باإلضافة إىل أن الرسول صىل اهلل،واالستفتاح به

 بعد هذا رأى.عليه وسلم لم يزنل عليه يف ذلك َشء

هذا السائل الفاحشة اليت خافها فأنزل اهلل يف حكمه
َّ َ
َ اذل
ين
 هذه اآليات من سورة انلور،وحكم زوجه
ِ {و
َ
َ
 فتالهن عليه.)اآليات60 :يَ ْر ُمون أزواجهم}(انلور
َّ
 وذكره ووعظه إن َكن،انليب صىل اهلل عليه وسلم
 وهو َحد-َكذبا يف قذفه المرأته بأن عذاب ادلنيا
 فأقسم أنه لم. أهون من عذاب اآلخرة-القذف
ْ
 ثم وعظ الزوجة كذلك.يكذب ِب َرمي ِه امرأته بالزنا
ُّ
- وهو حد الزنا با َّلرجم- وأخربها أن عذاب ادلنيا
 إنه ملن: فأقسمت أيضا.أهون من عذاب اآلخرة
 حينئذ بدأ انليب صىل اهلل عليه وسلم بما.الاكذبني

 إنه: فشهد أربع شهادات باهلل، وهو الزوج،بدأ اهلل به
 ويف اخلامسة أن لعنة اهلل،ملن الصادقني فيما رماها به
 فشهدت، ثم ثىن باملرأة.عليه إن َكن من الاكذبني

 واخلامسة أن، إنه ملن الاكذبني،أربع شهادات باهلل
 ثم.غضب اهلل عليها إن َكن من الصادقني يف دعواه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فرق بينهما فرقة مؤبدة .بما أن أحدهما َكذب ،فقد orang-orang yang benar dalam dakwaannya.
Kemudian beliau memisahkan antara keduanya untuk
عرض عليهما انليب صىل اهلل عليه وسلم اتلوبةselama-lamanya. Karena salah satunya pendusta, .
فطلب الزوج صداقه ،فقال :ليس لك صداق ،فإن maka Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-
menawarkan taubat kepada keduanya. Lantas sang
كنت صادقا يف دعواك زناها ،فالصداق بما
suami menuntut maskawinnya. Beliau bersabda,
استحللت من فرجها ،فإن الوطء يقرر الصداق .وإن "Engkau tidak bisa memperoleh maskawinnya kembali.
كنت َكذبا عليها ،فهو أبعد لك منها ،إذ رميتها بهذا Walau engkau benar dalam klaimmu bahwa dirinya
telah berzina. Maskawin (mahar) itu untuk
ابلهتان العظيم.
kehormatan/kemaluan yang telah dihalalkan bagimu,
karena jimak itu menjatuhkan (menetapkan) mas
kawin. Jika engkau berdusta kepadanya, maka itulah
yang menjadikanmu jauh darinya yaitu ketika engkau
menuduhnya dengan dusta yang besar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• فالن بن فالن  :كناية عن األعالم واملراد به كما يف رواية أخرى هالل بن أمية
• أرأيت  :أخربِن
• فاحشة  :زنا
• بأمر عظيم  :القذف وهو من الكبائر
• ىلع مثل ذلك  :يف عظم اذلنب.

• فلم جيبه  :لكراهته املسائل اليت ال حيتاج إيلها ،ال سيما ما َكن فيه هتك سرت مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه.
• يرمون أزواجهم  :يقذفون زوجاتهم بالزنا.

• فتالهن عليه  :قرأ عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم تلك اآليات تلعريف احلكم والعمل بمقتضاها.
• ووعظه  :نصحه
• وذكره  :بالعواقب
• فبدأ  :ابتدأ
• ال سبيل لك عليها  :للتفريق بينكما باللعان وحيتمل أن يكون "ال سبيل لك عليها"راجعا إىل املال.

• مايل  :يريد املهر ،كأنه ملا سمع"ال سبيل لك عليها" قال" أين يذهب مايل ؟ أو هل حيق يل أن أطلب مايل ؟

فوائد احلديث:

 .1بيان اللعان وصفته ،وهو :أن من قذف زوجه بالزنا ولم يُ ِقم ابلينة ،فعليه احلد ،إال أن يشهد ىلع نفسه أربع مرات :إنه ملن الصادقني يف دعواه،
ُّ
ويف اخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن َكن من الاكذبني .فإن نكلت الزوجة -أي رفضت أن تالعن -أقيم عليها َحد الزنا ،وإن شهدت باهلل أربع
َ ْ
ْ
َّ
درأت عنها حد الزنا.
مرات :إنه ملن الاكذبني يف َرميها بهذه الفاحشة ،ويف اخلامسة أن غضب اهلل عليها إن َكن من الصادقني،
 .2إذا تم اللعان بينهما برشوطه فُ ِّرق بينهما فرقة َّ
مؤبدة ،وال حتل هل ولو بعد طالقها من زوج آخر.

 .3أن يوعظ لك من الزوجني عند إرادة ايلمني ،لعله يرجع إن َكن َكذبا ،وكذلك بعد تمام اللعان ،تعرض عليهما اتلوبة ،يلتوب فيما بينه وبني
اهلل تعاىل.

 .4خالف باب اللعان غريه من أبواب الفقه بمسائل .منها :أنه البد أن يقرن مع ايلمني لفظ " الشهادة " ،ويف اخلامسة ادلًعء ىلع نفسه باللعنة من
الزوج ،ومن الزوجة ،ادلًعء ىلع نفسها يف اخلامسة بالغضب .ومنها :تكرير األيمان .ومنها :أن األصل أن ابلينة ىلع املدىع ،و ايلمني ىلع من
أنكر ،هنا طلبت األيمان من املدىع واملنكر.
 .5ابلداءة بالرجل يف اتلحليف ،كما هو ترتيب اآليات.

 .6أن الزوج ال يرجع بيشء من صداقه بعد ادلخول ،ولو َكنت الفرقة من لعان.

 .7اللعان خاص بني الزوجني ،أما غريهما فيجرى فيه حكم القذف املعروف.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .8اختصت املرأة بلفظ ( الغضب) لعظم اذلنب بالنسبة إيلها ،ىلع تقدير وقوعه ،ملا فيه من تلويث الفراش ،واتلعرض إلحلاق من ليس من
الزوج به ،وذلك أمر عظيم يرتتب عليه مفاسد كثريةَ ،كنتشار املحرمية ،وثبوت الوالية ىلع اإلناث واستحقاق األموال باتلوارث ،فخصت بلفظ
الغضب اذلي هو أشد من اللعنة.
 .9احلديث ديلل ىلع إجراء األحاكم ىلع الظاهر.

 .10جواز االستعداد للوقائع بعلم أحاكمها من قبل أن تقع ،وىلع ذلك استمر الفقهاء يف ما فرعوه وقرروه من انلوازل قبل وقوعها ،وكراهة انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -هلذه املسائل سببه ما فيها من الفأل اليسء.

 .11معرفة سبب نزول آية اللعان.

 .12أن املفيت إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن جيد فيها نصا ال يبادر إىل اإلجتهاد فيها.

 .13أن احلاكم يردع اخلصم عن اتلمادي ىلع ابلاطل باملوعظة واتلحذير ويكرر ذلك يلكون أبلغ.

 .14أنه ليس ىلع اإلمام أن يعلم املقذوف بما وقع من قاذفه.

 .15أن احلامل تالعن قبل الوضع ألن اللعان رشع دلفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن املرأة  ،فال فرق بني أن تكون حامال أو
حائال ،واحلائل يه غري احلامل.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ال صالة ملن ال وضوء َل ،وال وضوء ملن لم يذكر

Tidak sah salatnya orang yang tidak
berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang
yang tidak menyebut nama Allah -Ta'āla-

اسم اهلل تعاىل عليه

 .2042احلديث:

**

2042. Hadis:

عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
َ
ضوء هل ،وال ُو َ
صالة ِملن ال ُو َ
لم
ن
مل
ضوء
وسلم« :ال
ِ
"Tidak sah salatnya orang yang tidak berwudu, dan
ْ
يَذكر اسم اهلل تعاىل عليه».
tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama
Allah -Ta'āla".-

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث عن Dalam hadis ini Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-
mengabarkan dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه حكم بعدم sallam- bahwa beliau menetapkan tidak sah salatnya
صحة صالة من لم يتوضأ ،كما حكم بعدم صحة orang yang tidak berwudu. Sebagaimana beliau
menetapkan tidak sah wudunya orang yang tidak
وضوء من لم يذكر اسم اهلل عليه ,فلم يقل :بسم اهلل.
menyebut nama Allah. Dia tidak mengucapkan,
قبل الوضوء ،فاحلديث نص يف وجوب التسمية عند "Dengan nama Allah," sebelum wudu. Hadis ini
الوضوء ،ومن تركها عمدا فوضوءه باطل ,ومن توضأ menetapkan wajibnya mengucapkan basmalah saat
wudu. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja
بدون تسمية ناسيا أو جاهال باحلكم الرشيع maka wudunya batal. Orang yang berwudu tanpa
mengucapkan basmalah karena lupa atau tidak
فوضوءه صحيح.
mengetahui hukum syariat, maka wudunya (tetap) sah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.
**

معاين املفردات:

• ال صالة  :ال :نليف اجلنس ،واتلقدير :ال صالة صحيحة ،ألن الوضوء رشط الصالة.
• ال وضوء  :ال :نافية للجنس ،وتقديره :ال وضوء صحيح أو َكمل.
• اسم اهلل  :أي التسمية ىلع الوضوء بأن يقول :بسم اهلل.

فوائد احلديث:
 .1الوضوء رشط من رشوط صحة الصالة.
 .2ظاهر احلديث نيف صحة وضوء اذلي لم يذكر اسم اهلل عليه متعمدا.
 .3وجوب التسمية عند الوضوء مع اذلكر ،وسقوطها مع النسيان.
 .4لم يرد يف أذَكر الوضوء َشء صحيح سوى التسمية قبله ،واذلكر اذلي يكون عقب االنتهاء منه ،وهو أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك
ا
حممدا عبده ورسوهل.
وأن

املصادر واملراجع:

-سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب- .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد

احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة  1421( ،ـه)- .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ملحمد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش،
(ط ،)2املكتب اإلساليم ،بريوت  1405 ( ،ـه)- .توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) -تسهيل اإلملام للشيخ
صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) -رشح الشيخ ابن عثيمني ىلع ابللوغ ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي
َّ
(ط ،)3دار الكتب العلمية ،بريوت 1415( ،ه) [ج- .]122 /1منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه) -
فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة
ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.

الرقم املوحد)8384( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Tidak ada nikah (tidak sah) kecuali dengan
adanya wali

ال نكاح إال بويل

 .2043احلديث:

**

2043. Hadis:

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال نِكاح إال بِ َو ِ ّيل».
bersabda, "Tidak ada nikah (tidak sah) kecuali dengan
"adanya wali.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

دل احلديث ىلع اعتبار الويل يف عقد انلاكح وأنه
َّ
رشط لصحته ،فال يصح انلاكح إال بويل ،يتوىل عقد

انلاكح ،ويشرتط يف الويل :اتللكيف ،واذلكورية،

والرشد يف معرفة مصالح انلاكح ،واتفاق ادلين بني
الويل واملوىل عليها ،فمن لم َّ
يتصف بهذه الصفات
ا
فليس أهال للوالية يف عقد انلاكح ،فإن تعرس فويلها
السلطان.

**

Hadis ini menunjukkan adanya pensyaratan wali dalam
akad nikah dan itu merupakan syarat sahnya. Nikah
tidak sah tanpa ada wali yang melangsungkan akad
nikah. Wali disyaratkan: mukalaf, laki-laki, dewasa
dalam mengetahui kemaslahatan nikah, dan adanya
kesamaan agama antara wali dengan wanita yang
diwalikannya. Orang yang tidak memiliki berbagai sifat
ini maka dia tidak layak untuk menjadi wali dalam akad
nikah. Jika tidak ada walinya maka penguasalah yang
menjadi wali wanita itu.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :أبو موىس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• َ
الو ِ ُّيل  :هو أقرب الرجال إىل املرأة من عصبتها اذلين يرثونهاَ ،كألب واألخ.
• ال نكاح  :ال نكاح صحيح ومعترب ا
رشًع.

فوائد احلديث:
 .1وجود الويل رشط يف صحة انلاكح.
 .2الويل هو أقرب الرجال إىل املرأة ،فال يزوجها ويل بعيد مع وجود أقرب منه.
ا
ّ
رشيع وجيب فسخه عند احلاكم أو بطالق رشيع.
نكاحا غري
 .3فساد انلاكح بدون ويل ،ويعترب
َّ
ٌّ
اإلمام أو نائبه ،فإن السلطان ويل من ال ويل هل.
 .4إذا لم يوجد للمرأة ويل من أقاربها أو موايلها ،فويلها ِ
ا
رشيدا.
 .5ال بد أن يكون الويل ذا رشد؛ ألنه ال يمكن أن تتحقق املصلحة للمرأة إال إذا َكن الويل
املصادر واملراجع:
-سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن الرتمذي ,ت:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية،

  1395ـه  -سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام َ
ُ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه-
للم
الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م -
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
توضيح األحاكمِ ِمن بلوغ المرام ،للبسام .مكتبة
 ـه
1405
اثلانية
الطبعة:
اإلساليم
املكتب
,
لألبلاين
السبيل
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
ِ
ّ
َ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة
األسدي ،مكة
العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل
 - 1428فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة
األوىل .1427

الرقم املوحد)58066( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Tidak boleh salat Witir dua kali dalam satu
malam.

ال وتران يف يللة.

 .2044احلديث:

**

2044. Hadis:

ْ
عن قيس بن طلق ،قال :زارنا طلق بن يلع يف يوم من
َْ
رمضان ،وأمىس عندنا ،وأفطر ،ثم قام بنا الليلة،
َ َ
وأ ْوت َر بنا ،ثم احندر إىل مسجده ،فصىل بأصحابه،
َ
َ َّ
حىت إذا بيق الوتر قد َم رجال ،فقال :أ ْو ِت ْر بأصحابك،
فإين سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ال
َْ
ان يف يللة».
ِوتر ِ
درجة احلديث :صحيح

Dari Qais bin Ṭalq, ia berkata, Ṭalq bin Ali pernah
mengunjungi kami pada suatu hari di bulan Ramadan.
Beliau berada di rumah kami hingga malam dan
berbuka bersama. Kemudian beliau salat malam dan
witir bersama kami. Setelah itu beliau menuju masjid
dan salat bersama sahabat-sahabatnya. Ketika tinggal
melaksanakan witir, beliau menunjuk seseorang untuk
menjadi imam dan berkata, 'Salat witir lah dengan
 sahabat-sahabatmu, karena saya mendengar Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidak boleh
salat witir dua kali dalam satu malam".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني نلا الصحايب اجلليل طلق بن يلع -ريض اهلل Salah seorang sahabat yang mulia, Ṭalq bin Ali -
raḍiyallāhu 'anhu- menjelaskan kepada kita dalam
عنه -يف احلديث الرشيف من فعله بأنه أوتر أول hadis yang mulia ini terkait tindakan yang
الليل بأهله ،ثم صىل بقومه ولم يوتر بل قدم غريه يف dilakukannya, bahwa dia telah melakukan salat witir
ا
pada malam itu bersama keluarganya. Kemudian dia
الوتر؛ وذلك ألنه سمع نهيا من انليب -صىل اهلل عليه
salat malam bersama kaumnya dan dia tidak
وسلم -بأن يوتر اإلنسان مرتني يف يللة واحدة.
melakukan witir lagi. Namun, dia menyuruh orang lain
untuk mengimami salat witir. Dia melakukan itu karena
telah mendengar larangan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- melakukan dua kali salat witir dalam satu
malam.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :طلق بن يلع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

َْ
ان يف يللة  :نيف بمعىن انليه ،فكأنه قال( :ال توتروا مرتني يف يللة).
• ال ِوتر ِ

فوائد احلديث:

َّ
َّ
وأن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد أن أوتر صىل ركعتني ،وأن الشفع بعد الوتر ال ينقضه.
 .1جواز الصالة بعد الوتر،
َّ
ُ
َّ
 .2يدل احلديث ىلع كراهية اإليتار يف الليلة الواحدة مرتني فأكرث؛ ألن تكرير الوتر يف يللة واحدة عبادة لم ترشع ،وال يعبد اهلل -تعاىل -إال بما
رشع.
ا
 .3من أراد أن يصيل مع اإلمام حىت تنتيه صالته؛ حتصيال لفضيلة قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من قام مع اإلمام حىت ينرصف ،فكأنما قام
َّ
يلله" ،وأراد أن حيصل ىلع فضيلة الوتر آخر الليل ،فإنه إذا سلم اإلمام قام وأىت بركعة ،تشفع هل صالته مع اإلمام.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .صحيح
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل
األسدي ،مكة
1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)11272( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Tidak dibolehkan menggabungkan antara
seorang istri dengan saudari bapaknya dan
seorang istri dengan saudari ibunya".

 وال بني املرأة وخاتلها،ال جيمع بني املرأة وعمتها
**

2045. Hadis:

: احلديث.2045

ُ  «ال: مرفوًعا-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', جي َم ُع بني
"Tidak dibolehkan menggabungkan antara seorang istri
dengan saudari bapaknya dan seorang istri dengan
saudari ibunya".

.» وال بني املرأة وخاتلها،املرأة وعمتها

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Syariat yang suci ini datang membawa segala yang جاءت هذه الرشيعة املطهرة بكل ما فيه اخلري
mengandung kebaikan dan manfaat serta memerangi
segala hal yang mengandung bahaya dan kerusakan.  ومن،والصالح وحاربت لك ما فيه الرضر والفساد
Diantaranya menyeru kepada cinta, kasih, dan sayang  ونهت عن،ذلك أنها حثت ىلع األلفة واملحبة واملودة
serta melarang saling menjauhi, saling memutus, dan
 فلما أباح الشارع. وابلغضاء، واتلقاطع،اتلباعد
saling membenci. Ketika Allah membolehkan poligami
mengingat adanya beragam manfaat, dan -biasanya- - واكن،تعدد الزوجات ملا قد يدعو إيله من املصالح
menghimpun beberapa istri dalam tanggungan  يورث بينهن العداوة، مجع الزوجات عند رجل-اغبلا
seorang suami dapat menimbulkan permusuhan dan
َ
kebencian
diantara
mereka
karena
adanya  نىه أن يكون، ملا حيصل من الغري ِة،وابلغضاء
kecemburuan, maka Allah melarang poligami diantara  خشية أن تكون،اتلعدد بني بعض القريبات
sebagian kerabat karena dikhawatirkan adanya
 فنىه أن تنكح األخت ىلع.القطيعة بني األقارب
pemutusan hubungan antar kerabat. Untuk itu, Allah
melarang menggabungkan pernikahan saudari dengan  وأن تنكح العمة ىلع بنت األخ وابنة األخت،األخت
saudari, dan menikahi bibi dengan keponakan,  مما لو قدر إحداهما ذكرا،ىلع اخلالة وغريهن
keponakan dengan saudari perempuan ibu dan
lainnya, karena jika salah satunya ditakdirkan  فإنه. حرم عليه نكاحها يف النسب،واألخرى أنىث
melahirkan anak laki-laki dan yang lainnya melahirkan  وهذا احلديث خيصص.ال جيوز اجلمع واحلال هذه
anak perempuan, maka diharamkan pernikahannya
َ {وأح َّل لكم ما َو َر
}اء ذ ِلكم
:عموم قوهل تعاىل
ِ
karena
nasab.
Ini
menunjukkan
larangan
menggabungkan dalam kondisi seperti ini. hadis ini
mengecualikan keumuman firman Allah Ta'ala, "Dan
Aku menghalalkan untuk kalian selain itu (QS. AnNisa': 24)".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
.ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

) ال جيمع بينهما يف انلاكح(الزواج: أي. وإن َكن اخلرب يتضمن انليه، الرواية بالرفع ىلع اخلرب: • ال جيمع
. أخت أبيها: • وعمتها
. أخت أمها: • وخاتلها

:فوائد احلديث
. وال أن تنكح املرأة ىلع عمتها أو خاتلها، ال حيل للرجل أن جيمع بني املرأة وعمتها أو خاتلها.1
. وهو ديلل ىلع جواز ختصيص عموم القرآن خبرب اآلحاد، " " وأحل لكم ما وراء ذلكم: خص العلماء بهذا احلديث عموم قوهل تعاىل.2
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .3احلكمة يف انليه عن اجلمع بينهما ما يقع بسبب املضارة من اتلباغض واتلنافر فيفيض ذلك إىل قطيعة الرحم.

 .4جواز ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد ،فإن هذا احلديث خمصص لعموم قوهل تعاىل (وأحل لكم ما وراء ذالكم)
 .5أن السنة تستقل بترشيع األحاكم ولو لم تأت يف القرآن الكريم ،ومن ذلك حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها أو املرأة وخاتلها.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)6090( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف

Persusuan tidak bisa menjadikan mahram,
kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan
terjadi sebelum disapih

اثلدي ،واكن قبل الفطام

 .2046احلديث:

**

2046. Hadis:

عن أم سلمة قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه Dari Ummu Salamah ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu
َ
'alaihi wa sallam- bersabda, "Persusuan tidak bisa
الر َض َ
وسلم« :-ال ُ َ
حي ِّر ُم من َّ
اع ِة إال ما َفتَ َق ْاأل ْم َع َ
يف
اء
menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang
ََْ ْ
ْ
اثلَّد ِي ،واكن قبل ال ِف َطامِ ».
"mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َّ
حيرم من ِّ
احلديث يدل ىلع أنه ال ِّ
الرضاع إال ما وصل Hadis tersebut menunjukkan bahwa persusuan tidak
menjadikan mahram kecuali susuan yang sampai ke
إىل األمعاء َّ
ووسعها ،أما القليل اذلي لم ينفذ إيلها
**

usus dan mengenyangkannya. Adapun susuan yang
ويفتقها ويوسعها -فال ِّ
sedikit
yang
tidak
mengenyangkan
حيرم ،فاكن الرضاع املؤثر يف dan
memuaskannya, maka tidak menjadikan mahram.
حال الصغر قبل الفطام.
)Persusuan yang berpengaruh (menjadikan mahram
pada waktu kecil sebelum disapih.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-

مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

ُ
• ال حي ِّرم  :أي :ال يكون سبباا يف اتلحريم.
• الرضاعة  :هو َم ُّص اللْب من اثلدي ،أو ما يف حكم َ
الم ّص ،من رشبه أو حنو ذلك ،مما يوصله إىل اجلوف ،ويتغذى به املولود.
َ
• فتَق األمعاء  :الفتق بمعىن :الشق ،واملراد :ما سلك فيها.
ْ
• األمعاء  :مجع مىع ،بكرس امليم وفتحهاَ :
الم ِص ْري ،واحد ال ِمرصان.
• يف اثلدي  :أي َكئنا يف اثلدي فائضا منه.
• ال ِف َطام  :هو قطع الودل عن الرضاع.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة هو ما تغذى به اجلسم ،واستفاد منه ،وهو ما َكن يف زمن الصغر ،وهو وقت الرضاعة.
ا ا
 .2حسن بيان الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يأيت الكمه واضحا بينا وهو أفصح اخللق -صىل اهلل عليه وسلم-.
ّ
ّ
الرضعة الواحدة ال ّ
أن ّ
حترم؛ ألنها ال تغين من جوع.
.3

املصادر واملراجع:

تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابنّ
َ
لوغ َ
عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:

األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط  - 1إرواء الغليل
يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -سنن الرتمذي ،لإلمام
الرتمذي .حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون .انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص  .-الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -فتح
ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين .انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،

الرقم املوحد)58177( :

390

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Tidak halal darah seorang
Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada
sesembahan yang hak selain Allah dan
Muhammad adalah utusan Allah kecuali
dengan salah satu dari tiga sebab; orang
yang berzina setelah menikah, maka ia
harus dirajam; seorang laki-laki yang
keluar untuk memerangi Allah dan RasulNya, maka ia harus dibunuh, disalib, atau
dibuang dari negeri tersebut; serta
seseorang yang membunuh orang lain
maka harus dihukum mati karena
membunuh".

، يشهد أن ال هلإ إال اهلل،ال حيل دم امرئ مسلم
ً
 إال بإحدى ثالث،وأن حممدا رسول اهلل

**

2047. Hadis:

: احلديث.2047

-  قال رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن ًعئشة
ُ  "ال َحي ّل:-صىل اهلل عليه وسلم
 يشهد،دم امرئ مسلم
ِ
ا
 إال بإحدى،حممدا رسول اهلل
 وأن،أن ال هلإ إال اهلل
ْ
ْ َ
َ
َ
َ
 ورجل، فإنه يُ ْرجم، رجل َزَن َبعد ِإحصان:ثالث
ُ َّ أو يُصل، فإنه ُي َقتُل،اربا هلل ورسوهل
خرج ُحم ا
 أو،ب
َ َ
ُ
قتل ا
." فيُقتل بها،نفسا
 أو ي،يُنىف من األرض

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Tidak halal
darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada
sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad
adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga
sebab; orang yang berzina setelah menikah, maka ia
harus dirajam; seorang laki-laki yang keluar untuk
memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus
dibunuh, disalib, atau dibuang dari negeri tersebut;
serta seseorang yang membunuh orang lain maka
harus dihukum mati karena membunuh".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis ini menunjukkan keharaman menumpahkan
darah kaum Muslimin, yaitu mereka yang bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah
dan Muhammad adalah utusan Allah, serta tidak ada
sesuatu yang tampak dari mereka yang menyelisihi
kedua syahadat tersebut dari perkara-perkara
pembatal keislaman; karena beliau -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- sangat memperhatikan perihal penjagaan
serta keamanan jiwa. Maka ditetapkanlah sebagai
bagian dari syariat sebuah bentuk penjagaan dan
pencegahan. Kemudian beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- menetapkan dosa yang paling besar setelah
syirik terhadap Allah adalah membunuh jiwa yang
diharamkan oleh Allah -Ta`ālā- untuk membunuhnya.
Yang diharamkan di sini adalah membunuh jiwa
seorang Muslim yang telah mengikrarkan dua kalimat
syahadat, kecuali jika dia melakukan salah satu dari
tiga perbuatan berikut: Pertama: Berzina padahal Allah
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احلديث فيه ادلاللة ىلع حرمة دماء املسلمني اذلين
ا
 ولم،حممدا رسول اهلل
يشهدون أن ال هلإ إال اهلل وأن
يظهر منهم ما خيالف الشهادتني من نواقض اإلسالم؛

ألن الشارع احلكيم حرص ىلع حفظ انلفوس
ْ
 ثم إنه، فجعل هلا من رشعه محاية ووقاية،وأم ِنها
 قتل انلفس-بعد اإلرشاك باهلل- جعل أعظم اذلنوب

 قتل املسلم-هنا-  وحرم. قتلها-تعاىل- اليت حرم اهلل

اذلي أقر بالشهادتني إال أن يرتكب واحدة من
 أن يزِن وقد َم ّن اهلل عليه: األوىل:اخلصال اثلالث
ّ
: واثلانية. وأعف فرجه بانلاكح الصحيح،باإلحصان
ا
ا
.وظلما
 فيقتلها عدوانا،أن يعمد إىل نفس معصومة

 أن يلىق مثل ما صنع،فالعدل واملساواة ملثل هذا
ا
ا
وردًع للنفوس ابلاغية عن
إرجاًع للحق إىل نصابه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ا
حماربا telah menganugerahkan kepadanya kemampuan
العدوان .واثلاثلة :اذلي خرج ىلع املسلمني
untuk membentengi diri dan menjaga kemaluannya
هلل ورسوهل ،بقطع الطريق عليهم وإخافتهم وسلبهم dengan pernikahan yang sah. Kedua: Membunuh jiwa
وإيقاع الفساد فيهم ,فهذا يقتل أو يُصلب أو يُنىف من yang diharamkan dengan sengaja sebagai sebuah
permusuhan dan kezaliman. Maka keadilan dan
األرض ,ليسرتيح انلاس من رشه وبغيه .فهؤالء
kesamaan derajat yang dapat ditegakkan atas pelaku
اثلالثة يقتلون؛ ألن يف قتلهم سالمة األديان kejahatan seperti ini adalah dengan jalan
menghukumnya dengan hukuman yang sama seperti
واألبدان واألعراض.
apa yang telah dia perbuat untuk mengembalikan
kebenaran
kepada
asalnya,
serta
untuk
mengendalikan jiwa-jiwa pendosa dari permusuhan.
Ketiga: Orang yang membelot dari kaum Muslimin
dalam rangka memerangi Allah dan Rasul-Nya,
dengan cara menghalangi jalan mereka (menjadi
penyamun), menakut-nakuti mereka, merampas, serta
menimbulkan kerusakan di tengah-tengah mereka.
Maka hukuman baginya adalah dibunuh, disalib, atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya); agar orangorang
dapat terhindar
dari kejahatan dan
kezalimannya. Ketiga golongan tersebut hukumannya
adalah dibunuh karena dibalik itu terdapat keselamatan
untuk agama, raga, dan kehormatan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
ا
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصا
معاين املفردات:

َّ
َّ
• يشهد  :مجلة (يشهد )..صفة ثانية ،لـ"امرىءٍ" ،جاءت للتوضيح وابليان؛ يلعلم أن املراد باملسلم هو اآليت بالشهادتني ،وأن اإلتيان بهما َكف
للعصمة.
• بإحدى ثالث  :بواحد من أمور ثالث.
ْ
• ِإح َصان  :املحصن :هو من وطئ امرأته املسلمة أو اذلمية يف نكاح صحيح ,وهما بالغان ًعقالن حران.
• يُ ْر َجم  :الرجم :هو الريم باحلجارة حىت املوت.
• ُحم ا
اربا هلل ورسوهل  :املراد :خرج لقطع الطريق ىلع انلاس بأخذ ماهلم أو قتلهم.
• يُصلب  :الصلب :هو أن يمد املعاقَبُ ،
ويربط ىلع خشبة ،ويرفع عليها.
• يُنىف من األرض  :بأن يرشد ،فال يُرتك يأوي إىل بدل؛ حىت تظهر توبته.

فوائد احلديث:

ا
 .1حرص الشارع احلكيم الرحيم ىلع بقاء انلفوس وأمنها ،فجعل هلا من رشعه محاية وصيانة ،فجعل أعظم اذلنوب بعد الرشك قتل انلفس اليت
َ
َّ
حرم اهلل قتلها ،ويف ذلك َح ِفظ َها من االعتداء عليها.
َّ
ِّ
املرشع قتل انلفس املسلمة إال بإحدى هذه اخلصال اثلالث.
 .2لم يبح
َّ
 .3حتريم فعل هذه اخلصال اثلالثة أو بعضها ،وأن من فعل واحدة منها ،استحق عقوبة القتل.

 .4أن عقوبة الزاين املحصن الرجم باحلجارة حىت املوت.
ا
َّ
ا
معصومة ا
أن َمن قتل ا
عمدا عدوانا ،فهو مستحق للقصاص برشوطه.
نفسا
.5
َّ
 .6قوهل" :زَن بعد إحصان" مفهومه :أن ابلكر ليس حده الرجم ،فقد جاء أن حده اجلدل ،كما يف اآلية الكريمة.
ورسوهل -صىل َاهلل عليه َ وسلم -يُنُك بهذا انلاكل ,القتل ,والصلب ,وانليف من األرض ,وبيق عقوبة رابعة لم تذكر يف احلديث
 .7أن املحارب هلل
َ
ُ
ولكنها ذكرت يف اآلية{ :أَ ْو ُت َق َّط َع أي ْ
يه ْم َوأ ْر ُجل ُه ْم ِم ْن ِخال ٍف}.
د
ِ ِ
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املصادر واملراجع:
-سنن أيب داود  ,حتقيق :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية - .سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبوًعت اإلسالمية الطبعة:

اثلانية - 1406 ،صحيح اجلامع الصغري وزيادة لألبلاين  ,املكتب اإلساليم - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر حتقيق :سمري بن أمني الزهريي,
ّ
َ
لوغ َ
دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -عون املعبود
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه - -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف:
صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م  -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح
بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)58194( :
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"Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang
beriman kepada Allah dan hari akhir untuk
melakukan iddah tiga hari terhadap mayit,
kecuali kepada (kematian) suami, yaitu
empat bulan sepuluh hari".

ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن َتد

ىلع ميت فوق ثالث ،إال ىلع زوج :أربعة أشهر
ً
وعرشا

 .2048احلديث:

**

2048. Hadis:

ُ ُ ِّ َ َ
محيْ ٌم ألم Seorang kerabat Ummu Habibah meninggal dunia.
عن زينب بنت أيب سلمة قالت :تو
يف ِ
Lantas Ummu Habibah meminta Ash-Shufrah (minyak
ُ َْ ََ َ ْ
سحت بذراعيها ،فقالت:
حبيبة ،فدعت بصفر ٍة ،فم
wangi yang dicampur warna kuning) lalu ia mengusap
إنما أصنع هذا؛ ألين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل kedua lengannya kemudian berkata, "Sesungguhnya

عليه وسلم -يقول« :ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم aku melakukan ini karena aku pernah mendengar
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
ُ َّ
اآلخر أن ِ
حتد ىلع ميت فوق ثالث ،إال ىلع زوج"Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman :
ا
kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan iddah tiga
أربعة أشهر وعرشا».
hari terhadap mayit, kecuali kepada (kematian) suami,
yaitu empat bulan sepuluh hari".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َْ
انليه عن Ayah Ummu Habibah meninggal dunia dan ia pernah
تويف وادل أم حبيبة واكنت قد سمعت
mendengar larangan melakukan iddah lebih dari tiga
اإلحداد فوق ثالث إال ىلع زوج ،فأرادت حتقيق hari kecuali untuk suami. Lantas ia ingin
االمتثال ،فدعت بطيب خملوط بصفرة ،فمسحت merealisasikan perintah tersebut. Ia meminta minyak
wangi yang bercampur shufrah warna kuning, lalu ia
ذراعيها ،وبيَّنت سبب تطيبها ،وهو أنها سمعت انليب
mengusap kedua lengannya dan menjelaskan sebab
صىل اهلل عليه وسلم يقول" :ال حيل المرأة تؤمن باهلل dirinya memakai minyak wangi itu. Yaitu dia pernah
وايلوم اآلخر ،أن حتد ىلع ميت فوق ثالث ،إال ىلع mendengar Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "Tidak dihalalkan bagi seorang
ا
زوج أربعة أشهر وعرشا".
wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk
melakukan iddah lebih dari tiga hari terhadap mayit,
kecuali pada (kematian) suami, yaitu empat bulan
"sepuluh hari.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أم حبيبة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• محيم  :قريب ،وجاء يف بعض روايات الصحيحني أن املتوىف أبوها ،أبو سفيان :صخر بن حرب -ريض اهلل عنه-.
• بصفرة  :بضم الصاد وسكون الفاء ،طيب فيه زعفران أو ْ
ورس.
• تؤمن باهلل وايلوم اآلخر  :قيد بهذا الوصف ألن املتصف به هو اذلي ينقاد للرشع.

• أن حتد  :أن ترتك الطيب والزينة ،و"حتد" بضم أوهل وكرس احلاء من أحد ،وجيوز فتح أوهل وضم ثانيه من"حد".
• إال ىلع زوج  :سواء َكنت وفاته قبل ادلخول أو بعده ،فإنها حتد عليه.

فوائد احلديث:
 .1حتريم اإلحداد ىلع ميت أكرث من ثالثة أيام ،إال املرأة ىلع زوجها.
ا
ا
 .2إباحة اثلالث ىلع غري الزوج ،ختفيفا للمصيبة ،وتروحيا للنفس بإبدائها شيئا من اتلأثر ىلع احلبيب املفارق.

394

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ا
 .3وجوب إحداد املرأة ىلع زوجها املتوىف ،أربعة أشهر وعرشا وعموم احلديث يفيد وجوبه ىلع لك زوجة ،مسلمة َكنت أو ذمية ،كبرية أو صغرية.

 .4قوهل" :تؤمن باهلل وايلوم األخر" سيق للزجر واتلهديد.

 .5احلكمة يف حتديد املدة بأربعة أشهر وعرش أنها املدة اليت يتاكمل فيها ختليق اجلنني ،وتنفخ فيه الروح إن َكنت حامال ،و إال فقد برئ رمحها
براءة واضحة ،ال ريبة فيها.
 .6اإلحداد :هو اجتنابها لك ما يدعو إىل مجاعها ويرغب يف انلظر إيلها ،من الزينة والطيب.

 .7ال إحداد ىلع غري الزوجة َكألمة املستودلة؛ تلعلق احلكم بالزوجة.
 .8ال حداد ىلع امرأة املفقود لقوهل" :ىلع ميت".

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)6091( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Seorang tetangga tidak boleh melarang
tetangganya untuk menancapkan kayu di
dindingnya. Selanjutnya Abu Hurairah
berkata, "Kenapa aku melihat kalian
berpaling darinya? Demi Allah, aku akan
menyebarkan perkataan ini di di tengahtengah kalian".

، أن يغرز خشبه يف جداره:ال يمنعن جار جاره
 ما يل أراكم عنها:ثم يقول أبو هريرة

معرضني؟ واهلل ألرمني بها بني أكتافكم
**

2049. Hadis:

: احلديث.2049

َ
ّ
صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ٌ
َّ َ َ َ
يغر َز
ِ  أن: «ال يمنعن جار جاره: قال-اهلل عليه وسلم
ُ َ َ
 ما يل أراكم: ثم يقول أبو هريرة،خشبَه يف جداره
ّ َ عنها ُم ْعرضني؟ واهلل َأل ْر
.»مني َبها بني أكتافكم
ِ ِ

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū',
"Seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya
untuk menancapkan kayu di dindingnya. Selanjutnya
Abu Hurairah berkata, "Kenapa aku melihat kalian
berpaling darinya? Demi Allah, aku akan menyebarkan
perkataan ini di tengah-tengah kalian".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Seorang tetangga memiliki berbagai hak atas
tetangganya yang wajib dijaganya. Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan untuk
membangun hubungan dengan tetangga. Beliau
menuturkan bahwa Jibril tidak henti-hentinya berwasiat
kepadanya mengenai tetangga sehingga beliau
mengira seolah dia akan mendapatkan warisan dari
tetangganya karena begitu besarnya hak tetangga dan
kewajiban untuk berbuat baik kepadanya. Dengan
demikian, diwajibkan melakukan pergaulan yang baik
dengan mereka, berperilaku terpuji, memelihara hakhak bertetangga, dan saling mencegah keburukan
ucapan dan perbuatan antar tetangga. Tidak dikatakan
beriman kepada Allah Ta'ala orang yang tetangganya
tidak merasa aman dari gangguannya. Diantara etika
bertetangga yang baik dan memelihara hak-haknya
ialah hendaknya masing-masing mengorbankan
berbagai manfaat yang tidak mendatangkan bahaya
besar bagi mereka disertai adanya manfaat bagi
tetangga. Seperti apabila tetangga hendak meletakkan
kayu di dinding tetangganya. Jika tidak ada kebutuhan
terhadap hal itu, maka pemilik dinding hendaknya
memberi izin kepadanya demi memelihara hak
tetangga. Andai pemilik kayu butuh hal itu, sementara
pemilik dinding tidak akan ditimpa bahaya oleh kayu itu,
maka diwajibkan bagi pemilik dinding untuk memberi
izin padanya memanfaatkan kayu yang tidak
membahayakannya
tetapi
dibutuhkan
oleh
tetangganya. Apabila pemilik dinding tidak berkenan,
maka penguasa wajib memaksanya. Jika ada bahaya
atau tidak ada kebutuhan, maka bahaya itu tidak bisa
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 فقد حث انليب،للجار ىلع جاره حقوق جتب مراًعتها

 وذكر أن، ىلع صلة اجلار-صىل اهلل عليه وسلمجربيل مازال يوصيه به حىت ظن أنه سيورثه من

 فلهذا جتب بينهم. وواجب بره، لعظم حقه،جاره
َ
 ومراًعة حقوق، والسرية احلميدة،العرشة احلسنه
 وأن يكف بعضهم عن بعض الرش القويل،اجلرية

 ومن حسن اجلوار ومراًعة حقوقه أن يبذل.والفعيل
بعضهم بلعض املنافع اليت ال تعود عليهم بالرضر
 ومن ذلك أن يريد اجلار أن.الكبري مع نفعها للجار

 فإن وجدت حاجة،يضع خشبة يف جدار جاره
 وليس ىلع صاحب اجلدار َضر،لصاحب اخلشب

 فيجب ىلع صاحب اجلدار أن،من وضع اخلشب

يأذن هل يف هذا االنتفاع اذلي ليس عليه منه َضر

 وجيربه احلاكم ىلع ذلك إن لم،مع حاجة جاره إيله

 فإن َكن هناك َضر أو ليس هناك حاجة.يأذن

 واألصل يف حق املسلم،فالرضر ال يزال برضر مثله
-  وذلا فإن أبا هريرة. فال جيب عليه أن يأذن،املنع

 ملا علم مراد املرشع األعظم من هذه،-ريض اهلل عنه
، استنكر منهم إعراضهم يف العمل بها،السنة األكيدة

 فإن للجار حقوقا،وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها
َ فرضها
 وقد أمجع.اَّلل تعاىل جتب مراًعتها والقيام بها
العلماء ىلع املنع من وضع خشب اجلار ىلع جدار

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
جاره مع وجود الرضر إال بإذنه لقوهل -عليه الصالة dihilangkan dengan bahaya serupa. Pada dasarnya
hak seorang muslim itu adalah mencegah. Dengan
والسالم " :-ال َضر وال َضار".
demikian, ketika Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhumengetahui maksud pembuat syariat yang agung
dalam sunnah yang tegas ini, maka diantara mereka
ada yang mengingkari keberatan mereka dari
melakukannya dan mengancam mereka, serta
mengharuskan
mereka
melaksanakannya.
Sesungguhnya tetangga itu memiliki berbagai hak yang
telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang wajib dipelihara
dan dilaksanakan. Para ulama bersepakat melarang
untuk meletakkan kayu milik tetangga di dinding
tetangganya bila membahayakan, kecuali dengan
 izinnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammadṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Tidak boleh
"membahayakan diri sendiri dan orang lain.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اليمنعن  :ال -:ناهية ،والفعل بعدها جمزوم بها.
• جار  :املراد باجلار هنا املالصق والقريب.

• خشبة  :باإلفراد ،وقد روي باجلمع ،واملعىن واحد.

• ثم يقول أبو هريرة  :قائل ذلك هو األعرج ،وهو الراوي عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-.
• عنها  :عن هذه السنة أو عن هذه املقالة.
• ألرمني بها  :ألشيعن هذه املقالة فيكم.

• بني أكتافكم  :باتلاء املثناة الفوقية ،مجع :كتف ،ويروى بانلون " :أكنافكم" مجع كنف ،بمعىن اجلانب.

فوائد احلديث:
ْ
 .1انليه عن منع اجلار أن يضع خشبة ىلع جدار جاره ،إذا لم يكن عليه َضر من وضعها ،واكن يف اجلار حاجة إىل ذلك.
اجلدار ،وحباجة صاحب اخلشب ،ألن اتلرصف يف مال الغري ممنوع إال بإذنه .فال جيوز إال حلاجة من
 .2قيد وضع اخلشب بعدم الرضر ىلع صاحب
ا
عليه هل احلق وهو اجلار،كما أنه ال يوضع مع ترضره ألن الرضر ال يزال بالرضر.
ُْ
 .3فهم أبو هريرة -ريض َ
اَّلل عنه -أن اجلار متحتم عليه بَذل ذلك جلاره ،وذللك فإنه استنكر عليهم إعراضهم عن هذه السنة ،لكنه من باب

اتلأكيد ىلع فعلها وعدم تركها.
َّ
َّ
 .4الشارع احلكيم عظم حق اجلار وحث ىلع اإلحسان إيله ،يف مجيع صور الرب واإلحسان وتمكينه من املنافع اليت ال َضر فيها.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن
حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Allah tidak akan melihat seorang lelaki
yang menyetubuhi lelaki lain
(homoseksual) atau (menyetubuhi) wanita
di duburnya

ال ينظر اهلل إىل رجل أىت رجال أو امرأة يف دبر

 .2050احلديث:

**

2050. Hadis:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia berkata,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ينظر اهلل إىل رجل
"Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang
ا
ََ
ا ُ
أىت رجال أو امرأة يف دبُ ٍر».
menyetubuhi
lelaki
lain
)(homoseksual
atau
"(menyetubuhi) wanita di duburnya.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ا
احلديث يدل ىلع حرمة من أىت رجال حبيث فعل Hadis ini menunjukkan haramnya seorang lelaki
**

menyetubuhi lelaki lain, yaitu perbuatan homoseksual
اللواط وهو إتيانه من دبره ،وكذلك من يأيت امرأة يف dengan menyetubuhinya dari duburnya. Demikian juga
دبرها سواء َكنت زوجته أو غريها ،فعقوبتهما أن اهلل lelaki yang menyetubuhi seorang wanita di duburnya,
baik istrinya ataupun lainnya. Siksaan keduanya yaitu
ال ينظر إيلهما نظر شفقة ورمحة ورأفة ،وذلك
Allah tidak akan memandang kepada keduanya
لوقوعهما يف كبرية من كبائر اذلنوب ،وملا يف فعلهما dengan pandangan kasih, sayang, dan cinta karena
keduanya telah melakukan salah satu dosa besar, dan
هذا من املفاسد العظيمة.
perbuatan kedua orang itu mengandung kerusakan
yang besar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ يف السنن الكربى.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ال ينظر اهلل  :أي َن َظ َر َر ْ َ
ٌ
َشء.
مح ٍة ورأفة ،وليس املراد انلظر العام؛ ألن اهلل -تعاىل -ال خيىف عليه
ا َ َ
• أىت رجال  :أي  :ال َط بِ ِه.
• امرأة يف دبر  :جامع امرأته يف دبرها ،وكذلك لو فعل ذلك بامرأة أجنبية لعد ذلك من الزنا.

فوائد احلديث:
 .1إثبات انلظر هلل -تعاىل-؛ ألن نفيه عن هؤالء يدل ىلع ثبوته لغريهم.
َ
ُ
 .2أن إتيان الرجل الرجل -وهو اللواط -من كبائر اذلنوب.
ّ
 .3أن من أىت امرأة يف دبرها فإن اهلل -تعاىل -ال ينظر إيله.
 .4للمرأة حق ىلع الزوج يف الوطء ،والوطء يف دبرها يفوتها حقها ،وال يقيض وطرها ،وال ِّ
حيصل مقصودها.
ٌّ
مرض بالرجل ،وهلذا ينىه عنه عقالء األطباء.
 .5الوطء بادلبر
املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م- .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ

املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - .1427اجلامع الصحيح سنن الرتمذي،
حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السليم .دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
البن حجر .دار الفلق – الرياض ،الطبعة :السابعة 1424 ،ه - .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم - .حتفة
األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى  .انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Seorang pezina yang dihukum cambuk
tidak boleh menikah kecuali dengan
sepadannya

ال ينكح الزاين املجلود إال مثله
**

2051. Hadis:

: احلديث.2051

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,  قال رسول اهلل: قال،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
ْ َ
َّ  «ال َينْك ُح:صىل اهلل عليه وسلم
إال
لود
ج
الم
اين
الز
ِ
"Seorang pezina yang dihukum cambuk tidak boleh
َْ
».مثله
menikah kecuali dengan sepadannya."
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadis ini terdapat penjelasan model pernikahan ,احلديث فيه بيان نلوع من أنواع األنكحة ابلاطلة
yang tidak sah, yaitu pernikahan seorang pezina yang
tidak tobat dari perbuatannya dan zinanya telah وهو نكاح الزاين اذلي لم يتب من الزَن؛ وثبت زناه
ُْ
diputuskan di pengadilan, maka ia tidak boleh menikahi  إذ ال يق ِدم ىلع,ال جيوز هل أن يزتوج مسلمة عفيفة
َّ
ٌ
wanita baik-baik, karena biasanya tidak ada wanita
 يُناسب حاهل،نكاحه من النساء إال أنىث زانية مثله
yang mau menikah dengannya kecuali wanita pezina
sepertinya, sehingga kondisi keduanya menjadi  وهذا احلكم إذا لم يتب من هذا اذلنب,حاهلا
sepadan. Hukum ini berlaku jika si pezina tidak  كما أن الزانية اليت ارتكبت هذه الفاحشة,العظيم
bertobat dari dosa besar ini. Demikian juga halnya
dengan wanita pezina yang belum bertobat; seorang ,ال جيوز للمسلم أن يزتوجها ويه غري تائبة من الزَن
Muslim baik-baik tidak boleh menikahinya selama ووصف الزاين باملجلود وصف أغليب؛ ألن الغالب أن
wanita tersebut belum bertobat. Pemberian sifa pezina
 وإال فاحلكم يشمل الزاين اذلي,من ثبت زناه جدل
dengan sifat "sudah dicambuk" merupakan sifat
biasanya, karena biasanya orang yang terbukti berzina ، فإن حصل عقد يف احلالني فهو عقد باطل,لم جيدل
akan dicambuk. Kalau bukan karena itu maka hukum  (الزاين ال ينكح إال زانية أو مرشكة: -تعاىل- وقال
ini juga berlaku berlaku bagi pezina tidak dicambuk.
.)والزانية ال ينكحها إال زان أو مرشك
Apabila terjadi akad seperti dua kasus di atas maka
akad nikahnya batal. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Pezina
laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan wanita
pezina atau wanita musyrik. Dan wanita pezina tidak
boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki- laki
musyrik."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود وأمحد:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبوهريرة:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. هو من اقرتف فاحشة الزنا: • الزاين
ُ
. ولو لم جيدل, ويدخل يف ذلك لك من ثبت زناه, حبيث ظهر أمره حىت جدل، هو اذلي أقيم عليه حد الزنا: • املجلود
. أي إال زانية مثله: • إال مثله

:فوائد احلديث

ُ
. كما حيرم ىلع املرأة أن تزوج بمن ظهر منه الزنا, حيرم ىلع الرجل أن يزتوج بمن ظهر منها الزنا.1
. إن حصل عقد يف احلالني املتقدمني فهو عقد باطل.2

. فاحلكم هنا مقيد بعدم اتلوبة, إذا تاب الزاين أو تابت الزانية صح نكاحهما.3
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4محاية الرشيعة لألخالق؛ ألن الزاين ال يبايل أن تزِن امرأته؛ ألنه هو يزِن بنساء انلاس ,والواقع يف اذلنب ال ينكره ىلع غريه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .صحيح أيب داود – األم,
أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهفتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة
األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة
العامة للطبع – الرياض - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل،
  1435ـه 2014 -م.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ِّ
ال يؤذن إال متوضئ

 .2052احلديث:

Tidak boleh mengumandangkan azan
kecuali orang yang telah berwudu.
**

2052. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, dari Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau
عليه وسلم -أنه قال« :ال يُ َؤ ِّذ ُن إال ُمتَ َو ِّض ٌ
ئ».
bersabda, "Tidak boleh mengumandangkan azan
kecuali orang yang telah berwudu".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث أنه يشرتط ىلع املؤذن أن يكون ىلع Hadis ini menjelaskan bahwa seorang muazin harus
dalam kondisi suci. Namun hadis ini statusnya daif,
طهارة .ولكنه حديث ضعيف ،وال يشرتط للمؤذن أن sehingga tidak disyaratkan suci bagi muazin, tetapi
ا
طاهرا ،لكن ال شك أن األحسن واألكمل tidak diragukan bahwa yang lebih baik dan lebih
يكون
sempurna hendaknya ia dalam kondisi suci, karena
أن يكون ىلع طهارة؛ ألن األذان من ذكر اهلل -عز
 azan termasuk zikir kepada Allah. Rasulullahوجل ،-قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-أين كرهت أن ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sungguh aku
tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam kondisi
أذكر اهلل إال ىلع طهارة" ،رواه أبو داود وأمحد.
)suci." (HR. Abu Dawud dan Ahmad
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:
 .1ظاهر احلديث اشرتاط الطهارة لألذان ،لكن محله العلماء ىلع االستحباب دون الوجوب.
 .2احلكمة يف مرشوعية الطهارة لألذان ثالثة :األول :التصاهل بالصالة .اثلاين :أن األذان عبادة ينبيغ اإلتيان بها ىلع طهارة ،ال سيما العبادة
املتعلقة بالصالة .اثلالث :أنه األذان ذكر هلل -تعاىل-.

 .3إذا َكن األذان ترشع هل الطهارة؛ فيه يف اإلقامة من باب أوىل.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،
حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)10629( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Barangkali kalian membaca (surah
Alquran) di belakang imam? Kami
menjawab, "Benar, wahai Rasulullah".
Beliau bersabda, "Jangan lakukan kecuali
dengan (membaca) surah Al-Fātiḥah,
karena sesungguhnya tidak sah salat
seseorang yang tidak membaca Al-Fātiḥah".

 نعم هذا:لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا

 ال تفعلوا إال بفاَتة الكتاب: قال،يا رسول اهلل
فإنه ال صالة ملن لم يقرأ بها

: احلديث.2053

**

2053. Hadis:

ُ
Dari 'Ubādah bin Aṣ-Ṣāmit -raḍiyallāhu 'anhu-, ia  ك َّنا: قال-ريض اهلل عنه- عن عبادة بن الصامت
berkata, "Kami pernah salat Subuh di belakang
َْ َ
صالة
يف
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
ف
خل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Saat itu
ََ
Rasulullah membaca satu surah dan beliau berat ،-صىل اهلل عليه وسلم- الفجر فقرأ رسول اهلل
َ َ َ َّ
ْ ََفثَ ُقل
merampungkan bacaannya. Setelah selesai, beliau  «لعلَّكم:غ قال
 فلما فر،ت عليه القراءة
bersabda, "Barangkali kalian membaca (surah
ُ
َ
ََُْ
Alquran) di belakang imam? Kami menjawab, "Benar, ، نعم هذا يا رسول اهلل:تقرءون خلف إِما ِمكم» قلنا
wahai Rasulullah". Beliau bersabda, "Jangan lakukan  «ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ل ِ َم ْن:قال
kecuali dengan (membaca) surah Al-Fātiḥah, karena
َْ
.»لم يق َرأ بها
sesungguhnya tidak sah salat seseorang yang tidak
membaca Al-Fātiḥah".

 حسن:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dikisahkan dari 'Ubādah bin Aṣ-Ṣāmit bahwasanya ia
berkata, "Kami pernah salat Subuh di belakang
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Saat itu
Rasulullah membaca satu surah dan beliau berat
merampungkan
bacaannya".
Artinya,
beliau
kesusahan dan terganggu. Setelah selesai, beliau
bersabda, "Barangkali di antara kalian ada yang turut
membaca (surah Alquran) di belakang imam kalian?"
Para sahabat menjawab, "Benar, wahai Rasulullah."
Seolah-olah beliau kesusahan saat membaca dan tidak
tahu sebabnya, maka beliau pun menanyakannya
kepada mereka. Hal ini dibuktikan dengan riwayat
imam Bukhari lainnya, "Kenapa bacaanku diganggu?"
Kemungkinan lainnya adalah karena mereka merasa
tidak cukup dengan bacaan Rasulullah, karena orang
yang lancar dan hafal terkadang terpengaruh dengan
bacaan makmum yang kurang lancar di belakangnya.
Sunahnya adalah makmum membaca dengan suara
pelan sekira tiap orang mendengar bacaannya sendiri.
Mambaca surah Al-Fātiḥah itu wajib bagi orang yang
salat sendirian, imam, dan makmum baik pada salat
jahriyyah (bacaan keras) ataupun salat sirriyyah
(bacaan pelan), berdasarkan hadis-hadis sahih yang
menunjukkan hal itu secara khusus. Kemudian beliau
menunjukkan kepada mereka supaya fokus membaca
surah Al-Fātiḥah saja, beliau bersabda, "Jangan
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**

 (كنا خلف انليب:جاء عن عبادة بن الصامت أنه قال

، يف صالة الفجر فقرأ-صىل اهلل عليه وسلم: فلما فرغ قال، عرست عليه القراءة: أي،)فثقلت

«لعلكم تقرءون خلف إمامكم» فأجاب الصحابة

 نعم يا رسول اهلل) كأنه: (قلنا:-ريض اهلل عنهمعليه السالم عرست عليه القراءة ولم يدر السبب

 "ما يل أنازع: يدل عليه قوهل يف رواية أخرى،فسأهلم
 وحيتمل أن سبب اثلقل انلقص انلاشئ عن،"القرآن؟

 والاكمل ربما يتأثر بنقص من،عدم اكتفائهم بقراءته
 والسنة أن يقرأ املأموم رسا حبيث يسمع لك.وراءه
 وجتب قراءة الفاحتة يف الصالة ىلع،واحد نفسه

املنفرد واإلمام واملأموم يف الصالة اجلهرية والرسية

ثم

.لصحة األدلة ادلالة ىلع ذلك وخصوصها

 إىل احلرص ىلع-عليه الصالة والسالم- أرشدهم
) (ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب: فقال،قراءة الفاحتة
 وحيتمل أن،وحيتمل أن يكون انليه من اجلهر

 وذلك ئلال يتشوش،يكون من الزيادة ىلع الفاحتة

.اإلمام واملصلون

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
lakukan kecuali surah Al-Fātiḥah." Larangan ini
kemungkinan besar adalah terkait mengeraskan suara
dan kemungkinan juga membaca surah selain AlFātiḥah, agar tidak mengganggu imam dan makmum
yang sedang salat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
اتلخريج :عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ال صالة  :هذا نيف للصحة ،أي :ال صالة جمزئة.

• ملن لم يقرأ  :أي :لذلي لم يقرأ ،وهذا شامل لإلمام واملأموم واملنفرد.
َّ
• بفاحتة الكتاب  :يه سورة الفاحتة :سميت بذلك ألن القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح بها اتلالوة ،والكتاب :القرآن ،سيم به ألنه مكتوب يف
السماء ،ويكتب يف األرض.
• لعلكم تقرءون خلف إمامكم  :املعىن :أتقرأون خلف إمامكم؟

فوائد احلديث:
 .1فضل فاحتة الكتاب ،وأنها أعظم سورة يف القرآن.
َّ
َّ
 .2وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة ،وأنها ركن ال تصح الصالة بدونها ،والصحيح أنها جتب يف لك ركعة؛ حلديث امليسء يف صالته" ،ثم افعل ذلك
يف صالتك لكها".

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوريً ،علم الكتب .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود
السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين( ،ط ،)3املكتب
اإلساليم ،بريوت1985( ،م) .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)10910( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
)Allah melaknat muḥallil (suami bayaran
dan muḥallal lahu (mantan suami yang
)membayar muhallil

لعن اهلل املحلل واملحلل َل

 .2054احلديث:

**

2054. Hadis:

عن يلع -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه Dari Ali -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya Nabii -
َ َ َ ُ ُ َ ِّ
ُ َ َّ َ
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Allah melaknat
».
هل
ل
ل
ح
والم
ل،
وسلم -قال« :لعن اهلل المحل
muḥallil (suami bayaran) dan muḥallal lahu (mantan
"suami yang membayar muhallil).

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ملا َكنت املطلقة ثالثا ال حتل لزوجها األول حىت Ketika wanita yang telah ditalak tiga tidak boleh dinikahi
lagi oleh suaminya sampai mantan istrinya itu dinikahi
ينكحها زوج غريه ,ويطأها ,فإن ابلعض قد يلجأ laki-laki lain dan menggaulinya sebagaimana layaknya
للتحايل ىلع األحاكم الرشعية ,فيتفق مع رجل آخر suami istri dan menceraikannya; maka ada suami yang
berani merekayasa hukum syariat ini; dia mengadakan
ىلع أن يزتوج هذه املرأة زواجا صوريا ثم يطلقها,
kesepakatan dengan seorang laki-laki agar menikahi
ليس بقصد الزواج الرشيع ,ولكن بغرض حتليلها wanita itu kemudian menceraikannya, bukan bertujuan
للزوج األول ,وملا يف ذلك من اتلحايل ىلع الرشعuntuk melakukan nikah syar'i, tetapi tujuannya agar ,
mantan suami bisa kembali lagi menikahi mantan
َّ
وخسة انلفس ,وقلة احلمية واملروءة ,حرم انليب صىل istrinya tersebut. Karena ini perbuatan merekayasa
اهلل عليه وسلم هذا انلاكح ,ودًع ىلع املحلل واملحلل hukum syariat, menunjukkan rendahnya harga diri,
 tidak punya rasa malu dan murah,maka Nabiهل بالطرد واإلبعاد من رمحة اهلل تعاىل.
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengharamkan pernikahan
rekayasa ini dan mendoakan kedua pelakunya
mendapatkan laknat dari Allah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• لعن  :اللعن الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل -تعاىل ,-واملعىن أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يدعو ىلع املحلل واملحلل هل.
ِّ
ا
• املحلل  :هو اذلي يزتوج املرأة املطلقة ثالثا تلحل لزوجها األول بوطئه.
ِّ
َّ
ا
َّ
• املحلل هل  :هو اذلي يُراد إجراء اتلحليل من أجله ،ونكاح اتلحليل أن يزتوج املحلل -بكرس الالم املطلقة -ابلائنة بينونة كربى ،برشط أنه
َّ
َّ
مىت أحلها للزوج األول طلقها.

فوائد احلديث:
 .1حتريم سلوك الطرق اليت فيها حتايل ىلع أحاكم الرشيعة.
 .2حتريم انلاكح اذلي يقصد منه اتلحليل.
ِّ
 .3أن هذا انلاكح باطل؛ ألن انليه يقتيض الفساد ,فال حيصل بناكح املحلل اإلباحة للزوج األول ,وال حيل للمحلل إمساكها بل جيب عليه
فراقها.
َّ
ذنب هو من أشد اذلنوب.
 .4أن هذا الفعل (اتلحليل) من كبائر اذلنوب؛ ألن اللعن ال يكون إال ىلع ٍ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ابن ماجه,
ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح
أيب داود – األم ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م توضيح األحاكم
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)58076( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaknat
wanita yang menyambung rambut dan
wanita yang minta disambungkan
rambutnya, wanita yang bertato dan wanita
yang minta dibuatkan tato

لعن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الواصلة
واملستوصلة ،والواشمة واملستوشمة

 .2055احلديث:

**

2055. Hadis:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :لعن Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-, ia
َ ََ
ُ ْ َ ْ َ َ berkata, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaknat
اصلة والمستو ِصلة،
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الو ِ
wanita yang menyambung rambut dan wanita yang
َ
والو َ َ ُ ْ َ
َ
وش َمة».
minta disambungkan rambutnya, wanita yang bertato
اشمة والمست ِ
ِ
"dan wanita yang minta dibuatkan tato.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:
َّ

Makna global:

احلديث دل ىلع حتريم وصل املرأة شعرها بشعر آخرHadis ini menunjukkan pengharaman seorang wanita ،
ٍ
menyambung rambutnya dengan rambut lain.
َّ
وكذلك حتريم الوشم ،طلبا للزينة واجلمال ،ألن هذه Demikian juga pengharaman tato untuk hiasan dan
األعمال من كبائر اذلنوب؛ ملا فيها من الغش والتشبه keindahan karena perbuatan tersebut termasuk dosa-
dosa besar dan mengandung penipuan dan
بايلهود ،وكذلك الوشم ملا فيه من تغيري خلق اهلل
menyerupai orang Yahudi. Demikian juga tato karena
تعاىل؛ ألنهم أول من فعل الوصل ،وعليه فالفاعل mengandung pengubahan ciptaan Allah -Ta'ālā-.
Sebab, orang-orang Yahudi-lah yang pertama kali
هلذه األمور واملفعول به يشملهما اللعن.
menyambung rambut. Dengan demikian, pelaku halhal tersebut dan objeknya termasuk yang
mendapatkan laknat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• لعن  :طرده وأبعده عن اخلري والرمحة.
َ َ
بشعر غريه.
اصلة  :يه املرأة اليت تصل شعرها أو شعر غريها،
• الو ِ
ٍ
• املستوصلة  :يه املرأة اليت تطلب أن يوصل شعرها بشعر غريه.

• الواشمة  :الوشم يكون من غرز اإلبرة يف ابلدن ،وذر َشء عليه ،حىت يزرق أثره ،أو خيرض ،والواشمة يه املرأة اليت تعمل هذا العمل.
• املستوشمة  :يه املرأة اليت تطلب أن يُعمل يف بدنها الوشم.

فوائد احلديث:
 .1حتريم وصل الشعر بشعر آخر ،وأن هذا من كبائر اذلنوب؛ ألن الشارع لعن الواصلة ،واملستوصلة ،واللعن هو الطرد عن رمحة اهلل ،وال يكون
إال يف حق صاحب كبرية.
ُ
 .2حتريم فعل ذلك أو أن يفعل ذلك بشخص آخر.

 .3حتريم تغيري خلق اهلل ألنه تزوير وتدليس.

 .4جواز لعن من لعنه اهلل ورسوهل ىلع سبيل العموم.

 .5يدخل يف الوصل املحرم يف زمننا هذا لبس ابلاروكة ،ويه حمرمة ملا فيها من التشبه بالكفار والغش واتلدليس.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ

حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) - .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428

الرقم املوحد)58099( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sungguh beliau telah melarang kami
menghadap kiblat saat buang air besar atau
air kecil, beristinja dengan tangan kanan,
beristinja dengan kurang dari tiga batu dan
beristinja dengan kotoran binatang atau
tulang.

 أو، أو بول،لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط
 أو أن نستنيج بأقل من،أن نستنيج بايلمني

 أو أن نستنيج برجيع أو بعظم،ثالثة أحجار
**

2056. Hadis:

: احلديث.2056

 قد: قيل هل: قال،-ريض اهلل عنه- عن سلمان
ُ َ ُ َّ
 لك َشء-صىل اهلل عليه وسلم- َعل َمك ْم ن ِب ُّيكم
َ
َ
َ : فقال: قال،اء َة
َ خل َر
أجل «لقد ن َهانا أن نستقبل
ِ حىت ا
َ
ْ
َ
َ
َ ِ  أو أن ن ْستن، أو بَول،ال ِقبْلَة ِلغائِ ٍط
 أو أن،يج بايلمني
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ
ْ
َ أح
َ ِ ْ أو أن ن َ ْستَن،جار
يع
يج بِأقل من ثالثة
ٍ يج بِ َر ِج
ِ نستن
َْ َ
.»أو بِعظ ٍم

Dari Salman -raḍiyallāhu 'anhu- ia menuturkan,
"Dikatakan kepada dirinya, "Sungguh Nabi kalian ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah mengajari kalian
segala sesuatu hingga urusan buang air." Ia menjawab,
"Benar. Sungguh beliau telah melarang kami
menghadap kiblat saat buang air besar atau air kecil,
beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan
kurang dari tiga batu, dan beristinja dengan kotoran
binatang atau tulang".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Maksud hadis: "Dari Salman -raḍiyallāhu 'anhu- ia
menuturkan, "Dikatakan pada dirinya, "Sungguh Nabi
kalian -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- telah mengajari
kalian segala sesuatu hingga urusan buang air."
Maksudnya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengajari para sahabat adab-adab menunaikan hajat
dari awal masuk tempat buang hajat hingga keluar
darinya. Di antaranya, larangan menghadap dan
membelakangi Kakbah saat buang hajat, larangan
beristinja dengan tangan kanan, dengan kotoran dan
tulang. “Ia menjawab, "Benar. Sungguh beliau telah
melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar
atau air kecil.” Maksudnya, iya, Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- telah melarang kami menghadap kiblat saat
buang air besar atau kencing. Selagi seseorang tengah
menunaikan hajatnya, baik kencing maupun beol, ia
tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya.
Karena kiblat tersebut adalah kiblat kaum Muslimin
dalam salat mereka dan ibadah-ibadah lainnya. Kiblat
adalah arah paling mulia, sehingga wajib dimuliakan
dan diagungkan. Allah berfirman, "Dan barangsiapa
mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah,
maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya."
(Al-Hajj: 30). "Atau beristinja dengan tangan kanan".
Juga di antara yang beliau larang adalah istinja dengan
tangan kanan. Karena tangan kanan dipergunakan
untuk perkara-perkara yang baik, terhormat, dan
terpuji. Sedangkan perkara yang rendah (kotor), seperti
membersihkan najis yang keluar dari dua jalan, maka
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**

ُ  قد َعلَّ َم: قيل هل: قال، "عن سلمان:معىن احلديث
ك ْم
ُ نَب ُّي
 لك َشء حىت-صىل اهلل عليه وسلم- كم
ِ
َّ
ََ َ
 علم-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب: يعين."خلراءة
ِ ا
أصحابه آداب قضاء احلاجة من أول ما يَدخل حمل
 استقبال: ومن ذلك،قضاء احلاجة إىل أن خيرج منه

 وانليه عن،القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة
َ : "قال.والعظام
َ وبالرجيع
َّ
:أجل
،االستنجاء بايلمني
ِ
َ
َ
َ َْ
َ
: يعين." أو بول،لقد ن َهانا أن نستقبل ال ِقبلة ِلغائِ ٍط
 أن نستقبل-صىل اهلل عليه وسلم-  نهانا انليب،نعم
َّ اتل َغوط أو
َّ القبلة حال
 فما دام أنه يقيض،اتلبول

 فإنه ال يستقبل القبلة وال،حاجته ببول أو اغئط
َّ
يستدبرها؛ ألنها ِقبْلة املسلمني يف صالتهم وغريها
 فال بد من، ويه أرشف اجلهات،من العبادات
ِّ ُ
َ :-تعاىل- تكريمها وتعظيمها قال
(و َم ْن ي َعظ ْم
ْ ُ َ ٌ ْ َ َ ُ َ َّ
َ ُ
 "أو أن.]30 :هل ِعن َد َر ِّب ِه) [احلج
اَّلل فهو خري
ِ ح ُرم
ِ ات
َ ِ ْن َ ْستَن
 مما نهاهم عنه االستنجاء: أيضا."يج بايلَ ِمني
بايلمني؛ ألن ايلَد ايلُمىن تستعمل يف األمور الطيبة
 وأما األمور اليت فيها امتهان،املحرتمة املحمودة
َّ كإزالة اخلارج من
َ  فإنه يكون،السبيلني
بايلد
 (وال: ويف احلديث اآلخر.اليُرسى ال ايلَد ايلُمىن

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
َ

َََ
َ َْ ْ َ
menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. يج بأقَ َّل من
ِ ِ  "أو أن نستن.)يتمسح من اخلالء بيمنيه
Disebutkan dalam hadis lain, "Janganlah ia cebok
َ ْ
dengan tangan kanan!". "Atau beristinja dengan kurang  مما نهاهم عنه االستنجاء بأقل: أيضا."ثالثة أحجار
َ ْ
dari tiga batu." Juga di antara yang beliau larang adalah من ثالثة أحجار ولو حصل اإلنقاء بأقل منها؛ ألن
beristinja dengan kurang dari tiga batu, meskipun َّ
 ويقيد،الغالب أن دون اثلالث ال حيصل بها اإلنقاء
sudah bersih bila kurang dari tiga batu. Sebab,
َ
َّ
umumnya, (najis) belum bersih dengan kurang dari tiga  أما إذا أراد،هذا انليه إذا لم يرد إتباع احلجارة املاء
َّ
batu. Larangan ini disyaratkan apabila orang yang أقل من
 فال بأس من االقتصار ىلع،إتباعها باملاء
beristinja tidak bermaksud menggunakan air setelah
َ َّ
ُ
َّ
batu. Adapun bila ia ingin menggunakan air maka tidak ثالثة أحجار؛ ألن القصد هنا هو ختفيف انلجاسة
ُّ
َ ِ ْ "أو أن ن َ ْستَن.اتلطه ُر الاكمل
mengapa beristinja dengan kurang dari tiga batu. يج
 ال،عن املاكن فقط
Sebab maksud pemakaian batu ini adalah mengurangi
َّ
َ
 مما نهاهم عنه االستنجاء بالرجيع؛ ألنه: أيضا."يع
ٍ بِر ِج
najis dari tempatnya, bukan membersihkannya secara
َ
ََ
total. "Atau beristinja dengan kotoran binatang." Juga  كما جاء مرصحا به يف صحيح،اجلن
ِ علف دواب
di antara yang beliau larang adalah istinja dengan صىل اهلل- مسلم أن وفدا ا من اجلن جاءوا إىل انليب
ِ
kotoran binatang, karena kotoran ini menjadi makanan
ُ ْ َ
ِ  (لكم لك عظم ذ: فسألوه الزاد فقال-عليه وسلم
binatang dari kalangan Jin, sebagaimana disebutkan كر
dengan tegas dalam "sahih Muslim" bahwa rombongan ، يقع يف أيديكم أوفَر ما يكون حل ْ َما،اسم اهلل عليه
utusan Jin datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
َْ َ
ََ
ِّ َ
مما
:أيضا
."
م
ظ
ٍ  "أو بِع.)ولك بعرة علف ِدلوابكم
sallam-, lalu mereka meminta bekal pada beliau. Maka
beliau bersabda, "Bagi kalian setiap tulang yang ،نهاهم عنه االستنجاء بالعظام؛ ألنها طعام اجلن
disebut nama Allah atasnya, (tulang itu) berada di
صىل اهلل- للحديث السابق حيث قال رسول اهلل
tangan kalian dalam kondisi dagingnya paling banyak,
dan setiap kotoran binatang adalah makanan untuk  (فال تستنجوا بهما فإنهما طعام:-عليه وسلم
hewan kalian". "Atau dengan tulang". Juga di antara حلكمة يف
ِ  السنة جاءت مبينة أن ا: فإذا.)إخوانكم
yang beliau larang adalah istinja dengan tulang, karena
tulang itu makanan Jin, berdasarkan hadis yang telah ذلك عدم تقذيرها وإفسادها ىلع من يه طعام هلم؛
disebutkan, di mana Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa  فقد أفسد عليهم،ألنها إذا استعملت فيها انلجاسة
sallam- bersabda, "Jangan beristinja dengan keduanya
.طعامهم
karena itu makanan saudara kalian." Jadi, sunah
menjelaskan bahwa hikmah di balik larangan tersebut
adalah tidak mengotori tulang dan tidak merusaknya
untuk makhluk yang tulang menjadi makanan mereka.
Karena apabila tulang dipakai untuk membersihan najis
sama artinya telah merusak makanan mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  سلمان:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
:معاين املفردات

ِّ
ُ
َ • اخل َِر
. فهو اخلِراء، وهو اخلارج، وأما نفس احلدث، والقعود لقضاء احلَاجة، أدب اتلخيل: اءة
ُ
ا
َ َْ ْ ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ  هو املاكن: الغائط: • َاغئط
َّ ، موضع قضاء احلَاجة،المنخفض من األرض
ثم أطلق الغائط ىلع اخلارج المستقذر من اإلنسان؛ كراهة لتسميته
ِ
ِ
ّ
.باسمه اخلاص
َ َ
َْ َ
َْ ُْ َ ْ
ْ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
. وأكرث ما يستعمل يف إِزاتلها بِالما ِء، إزالة انلجو بِالما ِء واحلجر: االستنجاء: • ن ْستن ِيج
َ
َ َ
ا
َ
ّ ُ
َّ
َّ
َ
.جن َسة
ِ  سيم به؛ ألنه رجع عن حاهل األوىل بعد أن َكن طعاما إىل فضالت، الروث والع ِذرة: الرجيع: • بر ِجيع
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1فيه بيان شمول الرشيعة اإلسالمية يف لك ما حيتاج انلاس إيله ،يف حياتهم ايلومية من تعليمهم آداب األكل والرشب واللباس وقضاء احلاجة
حتقيقا؛ لقوهل -تعاىل( :-وأنزنلا إيلك اذلكر تلبني للناس ما نزل إيلهم) [انلحل ]44:وقوهل تعاىل( :ونزنلا عليك الكتاب تبيانا لُك َشء)
[انلحل.]89:
 .2حتريم استقبال ال ِقبلة أثناء ابلول أو الغائط؛ لقوهل" :نهانا" واألصل يف انليه اتلحريم.
الم َ
الم َشاعر ُ
 .3جواز استقبال َ
ح َّرمة واستدبارها بابلول والغائط؛ ألن انليه مقيد بال ِقبلة ،وخيرج ما عداها.

َ
َّ
 .4جواز استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء احلاجة؛ ألن أهل املدينة إذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الرشق أو الغرب ،وحينئذ
يكونون مستقبلني :إما للشمس وإما للقمر.
ا
َّ .5
انل ْ ُ
يه عن االستنجاء ،أو االستجمار بايلد ايلمىن؛ تكريما هلا.
َ َ
 .6تَفضيل ايلَد ايلُمىن ىلع اليُرسى؛ ألن ايلَد اليُرسى تُستخدم إلزالة َّ
انلجاسات والقذارات ،وايلُمىن ملا َعدا ذلك.
َ َّ
َُ
ْ
األح َ
جار ،سواء قلت انلجاسة أم كرثت.
 .7وجوب إزالة انلجاسة باملاء أو
َّ
َّ ْ
ْ ْ
َ
االس ِتج َمار بأقل من ثالثة أحجار؛ ألن أقل من ثالثة أحجار ال ينيق يف الغالب.
انليه عن
.8
 .9قد يفهم تعيني األحجار إلزالة انلجاسة ،فال يقوم غريها مقامها من األخشاب ،أو اخلِرق ،أو املناديل ،وحنو ذلك ،لكن هذا الفهم غري مراد،
َْ
َ
َ
فُك ما حيصل به املقصود من َّ
اتلطهر واإلنقاء ،فإنه جيزئ ،وإنما نص -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع األحجار؛ ألنها الغالب وما َكن كذلك فال
مفهوم هل.
ْ
 .10استحباب قطع االستجمار ىلع وتر ،فإذا حصل اإلنقاء بأربع استحب أن يزيد خامسة وهكذا؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-من استجمر
فليوتر).
َ
ُ
َّ
َّ
ِّ
َّ
َّ
َ
يه عن االستجمار بالرجيع؛ ألنه :إما جنس ،وإما ألنه علف دواب ِّ
َّ .11
انل ْ ُ
اجلن.
ِ
َ
انليه عن االستجمار بالعظم؛ سواء َكنت العظام عظام ميتة أو عظام ُم َذ ََّكة؛ ألنه إذا َكنت العظام من حيوانات َميتة ،فيه جنسةَّ ،
َّ .12
وانل ِجس
ِ
َّ
َ
ُ
ُ
اجل ِّن ،وال حيل إفساد طعامهم.
ال يمكن أن يطهر به ،وإن َكنت من حيوانات مذَكة فيه طعام ِ
بالرجيع أو َ
 .13حتريم ُ
العدوان ىلع ِّ
حق الغري؛ نليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن االستنجاء َّ
العظم.
َ
اجلن.
 .14فيه أن اجلن يأكلون ويرشبون؛ نليه -صىل اهلل عليه وسلم -عن االستنجاء بالعظام؛ ألنه طعام إخواننا من ِ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .مشارق
األنوار ىلع صحاح اآلثار ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار الرتاث .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار
عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارشً :علم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن
عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح
بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم
يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد
املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10048( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sungguh, tadinya aku ingin melarang dari
 فنظرت يف،لقد هممت أن أنىه عن الغيلة
gīlah (menggauli istri yang sedang hamil
atau menyusui), lalu aku perhatikan orang فال يرض، فإذا هم يغيلون أوالدهم،الروم وفارس
orang Persia dan Romawi melakukannya
ً
dan itu tidak membahayakan anak-anak
أوالدهم ذلك شيئا
mereka sedikit pun
**

2057. Hadis:

: احلديث.2057

ََ َ ُ
ُ ْ َ َ
رضت
 ح: قالت، أخت عاكشة،امة بنت وهب
عن جذ

Dari Jużāmah binti Wahb, saudari 'Ukasyah, ia berkata,
Saya pernah hadir saat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersama banyak sahabat. Beliau bersabda,
"Sungguh, tadinya aku ingin melarang dari gīlah
(menggauli istri yang sedang hamil atau menyusui),
lalu aku perhatikan orang-orang Persia dan Romawi
melakukannya dan itu tidak membahayakan anak-anak
mereka sedikit pun." Lantas mereka bertanya
kepadanya tentang 'azl. Beliau menjawab, "Itu adalah
membunuh anak dengan samar." Ubaidullah
menambahkan dalam riwayatnya dari al-Muqri, itu
adalah seperti firman Allah, "Ketika bayi-bayi
perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya."

: يف أناس وهو يقول،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ُ َََ َ ْ
ُ «لقد َه َم ْم
 فنظ ْرت يف الروم،ت أن أنىه عن ال ِغيل ِة
َ ُ
 فال يرض أوالدهم، فإذا هم يُ ِغيلون أوالدهم،وفارس
ْ
 ثم سألوه عن ال َع ْز ِل؟ فقال رسول اهلل صىل،»ذلك شيئا
ْ ْ
 زاد عبيد اهلل يف،» «ذلك ال َوأ ُد اخليف:اهلل عليه وسلم
َ ُْ َْ َ َ
ْ َود ُة ُسئل
.}ت
 {و ِإذا الموء: ويه، عن املقرئ:حديثه
ِ

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

َّ
Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah hendak أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أراد أن
أفاد احلديث
melarang seorang suami dekat-dekat dengan istrinya
dan menggaulinya di masa menyusui, karena adanya ينىه الزوج عن قرب زوجته ومجاعها أثناء الرضاع؛
ّ ملا اشتهر عند العرب أنه
mitos yang berkembang di kalangan orang Arab bahwa  ثم رجع عن،يرض بالودل
itu bisa membahayakan anak yang disusui. Kemudian
ذلك حني حتقق عنده عدم الرضر يف بعض انلاس
beliau membatalkan larangan itu, karena hal itu tidak
َّ
ُ
berbahaya bagi anak sebagaimana yang terjadi di  ثم سئل عن الزوج اذلي يزنل منيه،كفارس والروم
َّ خارج الفرج
kalangan bangsa Persia dan Romawi. Kemudian beliau فشبه هذا العمل بعمل أهل اجلاهلية
di tanya tentang 'azl, yaitu suami mengeluarkan
َّ
spermanya di luar vagina istri. Beliau menyamakan  والفرق بني،اذلين َكنوا يدفنون بناتهم وهن أحياء
ّ
perbuatan 'azl ini dengan perbuatan masyarakat
. واثلاين عالنية،العملني أن األول يُعمل خفية
jahiliah yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan
mereka. Perbedaan keduanya adalah bahwa 'azl
adalah pembunuhan secara samar dan kelakukan
jahiliah tersebut adalah pembunuhan terang-terangan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
 جدامة بنت وهب ريض اهلل عنها:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ًّ هم باألمر
ُ • َه َم ْم
َّ : ت
. عزم ىلع القيام به ولم يفعله:هما

. أو ويه حامل، جمامعة الرجل امرأته ويه ترضع: • ال ِغيلة
ٌ
َّ
ٌ
.والقوة
 بلغوا يف زمانهم الغاية يف الكرثة،عظيم من انلاس
 جيل: • الروم
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ٌ
ٌ
ٌ
كثرية وشديدة فيما وراء َّ
انلهر من بالد العرب.
• فارس  :أمة عظيمة
الع ْزل  :هو أن يزنع الرجل ذكره من فرج املرأة ،حىت ال يُزنل فيه؛ ا
• َ
دفعا حلصول احلمل.
ْ
ثم همزة ساكنة ،يُقال :وأد الرجل ابنته يئدها وأ ادا :دفنها َّ
• الوأد  :بفتح الواوَّ ،
حية فيه موءودة.
ِ
ُ
• املوءودة  :يف األصل يه ابلنت اليت تدفن حية حتت الرتابَّ ،
ًّ
شبه عزل احليوان املنوي حينما يتلف قبل أن ينمو ًّ
برشيا بابلنت املوءودة.
نموا

فوائد احلديث:

ّ
ا
يب صىل اهلل عليه وسلم َّ
هم أن ينىه عن الغيلة ،ا
أن انلَّ ُّ
بناء ىلع خرب أطباء زمنه ،وكونه مستكرها عند العرب ،لكنه لم يفعل ال نتفاء الرضر يف
.1
فعله عن الطفل باتلجربة والواقع.
ُ
ُْ
َّ
َّ
ُ
َ
 .2أن العلوم الطبيعية من طب وحنوه تدرك باتلجارب وحتصل بانلتائج.
َّ
َّ
ا
ا
ا
وتشبها بهم؛ فإن هذا العلم من سنن اهلل.
تقليدا هلم ،وركونا إيلهم،
 .3أن أخذ العلوم غري الرشعية من األمم الاكفرة ال يعد ذلك
ٌ
َّ
َّ
خري ورش ،منوطة بأسبابها اليت رتبها اهلل تعاىل عليها.
 .4أن حصول األشياء من ٍ
 .5يدل احلديث ىلع مثل هذه العلوم ادلنيوية؛ َكلغيلة ،وتأبري انلخل ،وأمثال ذلك ،أنَّها ٌ
أمور يأيت بها انلَّيب صىل اهلل عليه وسلم ىلع سبيل
االجتهاد وانلظر وليست من قبيل الويح.
ٌ
َّ
 .6حتريم الوأد ،وهو ًعدة جاهلية ،ومعناه :دفن بناتهم وهن أحياء.
ّ
 .7أن هذا ادلين اإلساليم مداره ىلع منع الرضر ،وجلب انلفع.
 .8جواز السؤال عما يُستحيا منه للتفقه يف ادلين.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ

حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت.
الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه.

الرقم املوحد)58100( :
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ِّ َ ُ ْ
لو يعلم املار بني يدي المصيل ماذا عليه من
َ َ
َُ
اإلثم؟ لاكن أن ي ِقف أربعني خريا َل من أن يم َّر
ْ َّ ُ َ
 قال أربعني: ال أدري:رض
ِ  قال أبو انل،بني يديه
يوما أو شهرا أو سنة

Seandainya orang yang lewat di depan
orang yang salat itu mengetahui dosa yang
dilakukannya, sungguh berdiri selama
empat puluh lebih baik baginya daripada
lewat di depannya. Abu An-Naḍr berkata,
"Aku tidak tahu apakah ia mengatakan
empat puluh hari, bulan atau tahun".
**

2058. Hadis:

: احلديث.2058

ْ ُ َْ ُ
ِّ احلَارث بْن
ريض- الص َّم ِة األنصاري
عن أيب جهي ِم بن
ِ
ِ ِ
ِّ َ ُ ْ َ َ
َْ
ا
ُّ
 «لو يعلم املار بني يدي المصيل ماذا:مرفوًع
-اهلل عنه
َ َ
عليه من اإلثم؟ لاكن أن ي ِقف أربعني خريا هل من أن
ْ َّ ُ َ
َّ ُ َ
 قال أربعني: ال أدري:رض
ِ  قال أبو انل،»يمر بني يديه
.يوما أو شهرا أو سنة

Dari Abu Juhaim bin Al-Hāriṡ bin Aṣ-Ṣimmah al-Anṣāri
-raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Seandainya orang
yang lewat di depan orang yang salat itu mengetahui
dosa yang dilakukannya, sungguh berdiri selama
empat puluh lebih baik baginya daripada lewat di
depannya." Abu An-Naḍar berkata, "Aku tidak tahu
apakah ia mengatakan empat puluh hari, bulan atau
tahun".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Orang salat itu sedang berdiri di hadapan Allah -Ta'ālā- ، يناجيه ويناديه-تعاىل- املصيل واقف بني يدي ربه
sambil bermunajat dan menyeru-Nya. Jika dalam
ّ
َّ
kondisi seperti ini ada orang yang melintas di فإذا مر بني يديه يف هذه احلال مار قطع هذه املناجاة
ُ َ
ّ
hadapannya, berarti orang itu telah memutus munajat  ذلا عظم ذنب من تسبب يف،وشوش عليه عبادته
dan mengganggu ibadahnya. Karena itu, begitu besar
 أنه: فأخرب الشارع. بمروره،اإلخالل بصالة املصىل
dosa orang yang menyebabkan rusaknya salat
seseorang karena melewatinya. Nabi memberitahukan ، من اإلثم واذلنب،لو علم ما اذلي يرتتب ىلع مروره
َّ َ
bahwa seandainya seseorang mengetahui dampak ،ضل أن يقف ماكنه أربعني ىلع أن يمر أمام املصىل
لف
dari lewatnya berupa kesalahan dan dosa, niscaya dia
mengutamakan untuk berhenti di tempatnya selama  وقد شك، واالبتعاد منه،مما يوجب احلذر من ذلك
empat puluh daripada melintas di hadapan orang salat.  هل يراد بها ايلوم أو الشهر أو:الراوي يف األربعني
Sehingga seharusnya dia berhati-hati dan menjauhi hal
،العام؟ ولكن ليس املراد بهذا العدد املذكور احلرص
tersebut. Perawi ragu mengenai bilangan empat puluh,
ْ َّ
.انليه
وإنما املراد املبالغة يف
apakah maksudnya hari, bulan atau tahun? Akan tetapi
bilangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai
pembatasan, tetapi maksudnya berlebih-lebihan dalam
larangan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
ِّ
ْ
َّ
َْ ُ ْ َ ُ
-ريض اهلل عنه- ار ِث ب ِن الصم ِة األنصاري
ِ  أبو جهي ِم بن احل:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. العابر من ايلمني إىل الشمال أو العكس: • املار
ِّ ْ
. أمامه من قدميه إىل منتىه سجوده: • بني يدي ال ُم َصيل
َ
. أي يبىق واقفا منتظرا فراغ املصيل: • أن يَ ِقف
. هو سالم بن أمية راوي احلديث: • قال ابو انلرض
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فوائد احلديث:

ْ
ْ
 .1حتريم املرور بني يدي املصيل ،إذا لم يكن هل ُسرتة ،أو املرور بينه وبينها إذا َكن هل ُسرتة ،ويقيد حتريم املرور بني يدي املصيل إذا لم يكن هل
سرتة باملسافة اليت بينه وبني موضع سجوده.
 .2وجوب االبتعاد عن املرور بني يدي املصيل ،هلذا الوعيد الشديد.
ُ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
 .3أن األوىل للمصيل أن ال يصيل يف طرق انلاس ،ويف األمكنة اليت البد هلم من املرور بها ،ئلال يع ِّرض صالته للنقص ،ويعرض املارة لإلثم.

 .4تعظيم حرمة املصيل واحليلولة بينه وبني قبلته.

 .5يؤخذ منه أن اإلثم املرتتب ىلع املعصية يف اآلخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة يف ادلنيا مهما َكنت شديدة وفظيعة.
ُّ
اتلحرس واالعرتاض ىلع القدر.
 .6جواز استعمال لكمة لو يف الوعيد ،وانليه عن استعماهلا إنماهو يف

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،الطبعة األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن
حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)7191( :

415

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

لوال أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بالسواك مع لك

 .2059احلديث:

Sekiranya tidak memberatkan umatku,
sungguh akan aku perintahkan mereka
untuk bersiwak setiap kali berwudu.

وضوء

**

2059. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
َْ ْ
ُ َّ َ َ َ ْ ُ
أن أَ ُش ِّ
هم
ت
ر
م
أل
يت
م
أ
ىلع
ق
اهلل عليه وسلم -قال« :لوال
ِ
"Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan
ِّ
ِّ
واك مع لك ُو ُضوء».
aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali
بالس ِ
berwudu".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ّ
بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أنه Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan dalam
ُ
hadis ini bahwa kalaulah bukan karena kekhawatiran
بأمته
والشدة
قة
واملش
اجلهد
وق
حل
لوال ما خشيَه من
beliau mengenai adanya kepayahan, kesulitan, dan
وأتباعه اذلين آمنوا به :ألمرهم أمر إلزام وفرض بأن kesusahan yang akan menimpa umatnya dan para
pengikutnya yang beriman kepadanya, nicaya beliau
يستاكوا مع لك وضوء ,ولكنه امتنع عن ذلك رمحة
akan mengeluarkan perintah yang bersifat keharusan
بهم وشفقة عليهم ,ولم جيعله من الفرائض املتحتمةdan kewajiban agar mereka bersiwak setiap kali ,
وإنما من السنن املستحبة اليت يثاب فاعلها وال berwudu. Akan tetapi beliau menahan diri dari hal
tersebut karena rasa sayang dan kasihan kepada
يعاقب تاركها.
mereka, dan tidak menjadikan siwak sebagai
kewajiban tetapi hanya menjadikannya bagian dari
sunah; pelakunya mendapatkan pahala dan yang
meninggalkannya tidak mendapat siksaan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مالك والنسايئ يف الكربى وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

أمرا ا
• لوال  :حرف امتناع لوجود ,أي امتناع حصول َشء لوجود َشء يمنع ،واملعىن هنا لوال خوف املشقة ىلع أميت ألمرتهم بالسواك ا
الزما.
ُ
ُ
• أش َّق  :أث ِقل عليهم ,من املشقة ويه الشدة.
ُ
• أ َّميت  :مجاعيت ,واملراد بهم أمة اإلجابة ,وهم من آمن به واتبعه.
• ألمرتهم  :أللزمتهم.

• بالسواك  :باستعمال السواك ,وهو اسم للعود اذلي يستاك به من األراك وغريه.

فوائد احلديث:

ِّ
َّ
ٌ
قريب من ثواب الواجبات.
 .1تأكد استحباب السواك مع لك وضوءٍ ،وأن ثوابه
ُ
َّ
أن ِّ
السواك عند الوضوء -وعند غريه من العبادات من باب أوىل -ليس بواجب ،فقد منعه -صىل اهلل عليه وسلم -من إجيابه ىلع أ َّمته خمافة
.2
مشقتهم.
َّ
َّ
أن اذلي منع األمر بوجوبه هو املشقة ،وذلك خشية عدم القيام بهّ ،
ُ
اإلثم برتكه.
مما يرتتب عليه
.3
ٌ
َّ
مقد ٌم ىلع جلب املصالح"؛ فمفسدة الوقوع باإلثم من ترك الواجبَ ،منَ َعتْ
 .4هذا احلديث العظيم ديلل ىلع القاعدة الرشعية ،ويه" :درء املفاسد
من مصلحة وجوب ِّ
السواك عند لك وضوء.
َّ
َّ
َّ
 .5هذا احلديث الرشيف من أدلة القاعدة الكربى" :املشقة جتلب اتليسري"؛ فخشية املشقة سبب عدم فرضيته.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َْ ُ
 .6شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته ,فكثري من العبادات الفاضلة يرتك َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعلها مع أمته ،أو أم َره ْم بها،
َ
خشية فرضها عليها.
َ
َ َ ُ
ُ ُ َّ ُ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ
ك ْم} وقالَ :
{و َما َج َعل َعليْك ْم ِيف
 .7سعة هذه الرشيعة وسماحتها ،ومسايرتها للحالة البرشية الضعيفة؛ قال تعاىل{ :ي ِريد اَّلل أن خيفف عن
ِّ
ين ِم ْن َح َر ٍج}.
ادل ِ
 .8احلكمة يف األمر بالسواك أن يكون املسلم يف حالة كمال انلظافة؛ إلظهار رشف العبادة ,وئلال يؤذي املالئكة واملصلني.

 .9لم يرد يف احلديث موضع االستياك لكن العلماء ذكروا أنه عند املضمضة ملناسبته.
َّ
 .10يدل احلديث ىلع قاعدة أصويلة ،ويه :أن األمر املطلق يفيد الوجوب ،ووجهه :أنه لو َكن األمر يفيد االستحباب ،ملا امتنع -صىل اهلل عليه
َّ
املجر ِد عن قرينة صارفة ،هو الوجوب ،وهو اذلي
األمر
وسلم -من أمرهم بالسواك؛ ولكن ما يقتضيه األمر ،وما يفهمه الصحابة والعلماء من
ِ
منعه من أمرهم بالسواك.
َّ
َّ
 .11أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل أن جيتهد يف األحاكم ,ثم إن أقره اهلل تعاىل فاحلكم رشيع بإقرار اهلل ,وإن لم يقره اهلل -تعاىل -ارتفع
احلكم.
 .12استحباب إزالة الروائح الكريهة عند الصالة وعند دخول املساجد.

املصادر واملراجع:

موطأ اإلمام مالك ,مالك بن أنس بن مالك بن ًعمر األصبيح املدين ,صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت – بلنانً ,عم النرش  1406 :ـه 1985 -م مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش,
املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن
انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن
عبد اهلل
ُ
حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح
الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهبلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م".

الرقم املوحد)8374( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Engkau tidak berkewajiban memberinya
nafkah." Dalam satu lafal, "Tidak juga
tempat tinggal".

ليس لك عليه نفقة
**

2060. Hadis:

: احلديث.2060

 «أن أبا عمرو- ريض اهلل عنها-عن فاطمة بنت قيس
َ َّ َ
 "طلقها: وهو اغئب (ويف رواية،ابلتة
بن حفص طلقها

Dari Fatimah binti Qais-raḍiyallāhu 'anha-, bahwa Abu
Amru bin Hafsh menjatuhkan talak tiga kepadanya,
sedang dia bepergian. (Dalam satu riwayat,
"menceraikannya tiga kali.") Lantas Abu Amru bin Ash
mengirimkan wakilnya kepada istrinya dengan
membawa gandum, tetapi dia tidak menyukainya. Abu
'Amru bin Ash berkata, "Demi Allah, kami tidak memiliki
suatu kewajiban pun kepadamu." Lantas istrinya
datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamlalu menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Beliau
bersabda, "Dia tidak memiliki kewajiban nafkah
kepadamu." (Dalam satu lafal, "Tidak juga tempat
tinggal.") Beliau menyuruh wanita itu untuk melakukan
iddah di rumah Ummu Syarik, lalu beliau bersabda,
"Itulah wanita yang dikelilingi oleh para sahabatku;
lakukanlah iddah di sisi Ibnu Ummi Maktum,
sesungguhnya dia lelaki buta (lagi tua -edit). Engkau
bisa melepaskan pakaianmu. Jika masa iddahmu
sudah selesai, beritahukanlah kepadaku!" Wanita itu
berkata, "Saat aku sudah selesai iddah, aku berkata
kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan
Abu Jahm telah meminangku." Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Adapun Abu Jahm adalah
orang yang tidak bisa meletakkan tongkatnya dari
pundaknya." Sedangkan Mu'awiyah adalah orang
miskin yang tidak memiliki harta. Nikahilah Usamah bin
Zaid!" Hanya saja diriku tidak menyukainya. Lantas
beliau bersabda lagi, "Nikahilah Usamah bin Zaid!" Aku
pun menikahinya. Lalu Allah menjadikan kebaikan
padanya dan aku pun bahagia dengannya".

: فقال. فسخطته، فأرسل إيلها وكيله بشعري،)"ثالثا
صىل-  فجاءت رسول اهلل.واهلل ما لك علينا من َشء

 ليس لك: فقال، فذكرت ذلك هل-اهلل عليه وسلم
َّ ْ َ
 "وال سكىن") فأمرها أن تعتَد:عليه نفقة (ويف لفظ
َ َ َْ
 تلك امرأة يغشاها:يف بيت أم رشيك؛ ثم قال

 فإنه رجل أعىم.أصحايب؛ اعتدي عند ابن أم مكتوم
َْ َ
 فلما: قالت.ت فآ ِذ ِنيين
ِ  فإذا حلل،تضعني ثيابك
 أن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم:حللت ذكرت هل
 أما:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل.خطباين
: وأما معاوية. فال يَ َض ُع عصاه عن ًعتقه:أبو جهم
 فكرهته. انكيح أسامة بن زيد.فصعلوك ال مال هل

 فجعل اهلل، فنكحته. انكيح أسامة بن زيد:ثم قال
ْ
ُ واغتَبَ ْط
.»ت به
،فيه خريا

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Abu 'Amru bin Hafsh menjatuhkan talak kepada
istrinya, Fatimah binti Qais. Itulah talak terakhir yang
dijatuhkan oleh Abu 'Amru bin Hafsh kepada istrinya.
Istri yang dijatuhi talak tiga tidak berhak mendapatkan
nafkah dari suaminya, tetapi dia mengirimkan gandum
kepada istrinya sehingga ia mengira bahwa nafkahnya
menjadi kewajiban suaminya selama masa iddah.
Istrinya meremehkan gandum itu dan tidak
menyukainya. Lalu Abu 'Amru bin Hafsh bersumpah
bahwa dia tidak berkewajiban memberikan sesuatu
pun kepadanya. Lantas Fatimah binti Qais
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َّ َب
ت أبو عمرو بن حفص طالق زوجته فاطمة بنت

 ويه آخر طلقة هلا منه واملبتوتة ليس هلا نفقة.قيس
 فظنت أن، ولكنه أرسل إيلها بشعري،ىلع زوجها
 فاستقلت،نفقتها واجبة عليه ما دامت يف العدة

. فأقسم أنه ليس هلا عليه َشء،الشعري وكرهته

 فأخربها،فشكته إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
 وأمرها أن تعتد،أنه ليس هلا نفقة عليه وال سكىن
 وملا ذكر صىل اهلل عليه وسلم أن.يف بيت أم رشيك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أم رشيك يكرث ىلع بيتها تردد الصحابة ،أمرها أن mengadukan Abu 'Amru bin Hafsh kepada Rasulullah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Beliau mengabarkan
تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجال أعىم ،فال kepadanya bahwa Abu 'Amru bin Hafsh tidak wajib
يبرصها إذا وضعت ثيابها ،وأمرها أن ختربه بانتهاء memberikan nafkah kepadanya. Tidak pula tempat
tinggal. Beliau menyuruhnya agar melaksanakan iddah
عدتها .فلما اعتدت خطبها (معاوية) و (أبو جهم)
 di rumah Ummu Syarik. Saat Nabi Muhammadفاستشارت انليب صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك .بما أن ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ingat bahwa Ummu Syarik
انلصح واجب -ال سيما للمستشري -فإنه لم ي ُ ْ
رش adalah wanita yang rumahnya banyak dikunjungi para
sahabat, beliau memerintahkan wanita itu untuk
عليها بواحد منهما؛ ألن أبا جهم شديد ىلع النساء melakukan iddah di sisi Ibnu Ummi Maktum, karena ia
ومعاوية فقري ليس عنده مال ،وأمرها بناكح أسامةlelaki buta sehingga tidak bisa melihat ketika dia ،
َ
mencopot pakaian. Beliau juga menyuruhnya agar
فكرهته لكونه َم ْوىل .و لكنها امتثلت أمر انليب صىل
memberitahukannya bila masa iddahnya selesai.
اهلل عليه وسلم ،فقبلته ،فاغتبطت به ،وجعل اهلل فيه Ketika masa iddahnya selesai, dia dipinang oleh
ا
ا
Mu'awiyah dan Abu Jahm, lalu dia pun berkonsultasi
خريا كثريا.
dengan Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammengenai hal itu. Mengingat nasehat itu wajib - apalagi
bagi seorang konsultan (orang yang diajak
musyawarah) - maka beliau tidak menyarankan
kepadanya walau salah satu dari kedua sahabat itu,
karena Abu Jahm kasar kepada istrinya dan Mu'awiyah
miskin tidak memiliki harta. Beliau justru menyuruhnya
untuk menikah dengan Usamah. Hanya saja ia tidak
menyukai Usamah, karena dia mantan budak sahaya.
Meskipun demikian, ia mematuhi perintah Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu
menerimanya dan merasa bahagia dengannya. Allah
pun menjadikan banyak kebaikan pada pernikahan itu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم تنبيه روى ابلخاري احلديث خمترصا يف"صحيحه" يقول الشيخ أمحد شاكر يف" حتقيقه ىلع إحاكم األحاكم"(ص)591/
برقم( ":)2هذا احلديث لم خيرجه ابلخاري يف صحيحه هكذا ،بل ترجم هل أشياء من قصة فاطمة هذه بطريق اإلشارة إيلها ( "...)5323أ ه
اتلخريج :فاطمة بنت قيس -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• ابلتة  :آخر اتلطليقات اثلالث كما يف رواية مسلم ،وليس املراد أنه طلقها بلفظ" ابلتة".

• فأرسل إيلها وكيله بشعري  :متعة فحسبتها يه انلفقة الواجبة ،و" وكيله" بالرفع فاعل ،ويف رواية ملسلم" :أرسل إىل زويج" أي بواسطة الوكيل.

• فسخطته  :السخط :ضد الرضا ،قال يف (خمتار الصحاح) :أسخطه :أغضبه ،وتسخط عطاءه استقله .فاملراد -هنا -أنها استقلت انلفقة :رأت
أنها قليلة.
• يغشاها أصحايب  :يراد بغشيانهم ،كرثة ترددهم إيلها ،لصالحها وفضلها.
• فآذنيين  :بمد اهلمزة ،أي أعلميين.

• أبو جهم - :مفتوح اجليم ساكن اهلاء -القرَش العدوي ،صحايب.

• فال يضع عصاه عن ًعتقه  :العاتق ما بني العنق واملنكب ،وهو ماكن وضع العصا .وهذا اتلعبري ،كناية عن شدته ىلع النساء ،وكرثة َضبه هلن
ويفرس هذا املعىن روايتا مسلم :األوىل" :وأما أبو جهم فرجل ََضاب للنساء" .واثلانية" :وأبو جهم فيه شدة ىلع النساء".
• فصعلوك  :بضم الصاد :الفقري
• فكرهته  :لشدة سواده ولكونه موىل.

• واغتبطت به  :بفتح اتلاء وابلاء ،من الغبطة  ،ويه تمين مثل حال املغبوط من غري إرادة زواهلا عنه وليست من احلسد املنيه عنه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1جواز اتلطليق ثالثا إذا َكنت متفرقة متباعدة ،وقوهل" :طلقها ثالثا" ليس معناه ،تكلم بهن دفعة واحدة ،فهذا حمرم غضب منه انليب صىل اهلل
عليه وسلم وقال " :أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟ " .ولكنه -كما قال انلوويَ" :-كن قد طلقها قبل هذا اثنتني" .وكما ورد يف بعض ألفاظ
هذا احلديث يف مسلم " أنه طلقها طلقة َكنت بقيت هلا من طالقها".
ا
ا ًّ
 .2أن املطلقة طالقا باتا ،ليس هلا نفقة وال سكىن يف عدتها ،ما لم تكن حامال.

 .3جواز اتلعريض خبطبة املعتدة ابلائن ،حيث قال " :فإذا حللت فآذنيين".

 .4ذكر الغائب بما يكره ىلع وجه انلصح ،ال يكون حينئذ غيبة حمرمة.

 .5جواز نكاح غري املاكفئ يف النسب ،إذا رضيت به الزوجة واألويلاء فـأسامة َكن مملواك وأعتق وفاطمة قرشية.

 .6وجوب انلصح لُك أحد ال سيما املستشري ،فمن استشارك فقد ائتمنك ،وأداء األمانة واجب.

 .7تسرت املرأة عن الرجال ،وابتعادها عن أمكنتهم وجمتمعاتهم.

 .8ليس يف أمرها باالعتداد يف بيت ابن أم مكتوم ديلل ىلع جواز نظر املرأة إىل الرجل ،فقد أمرها باالعتداد عند هذا األعىم تلبتعد بذلك عن
ْ ُْ َ
ات يغضضن من أبصار ِهن }.
الرجال ،وال يلزم منه جواز انلظر إيله ،قال اهلل -تعاىل{ :-وقل لِلمؤمن ِ
ُ
الغري إذا لم يعلم باخلاطب ،أو علم أنه لم جيب.
 .9جواز اخلطبة ىلع خطبة
ِ
 .10أن امتثال أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم خري وبركة ،سواء أحبه اإلنسان أو ال.

 .11املبالغة يف الالكم ال يعترب كذبا لقوهل ":فال يضع عصاه عن ًعتقه" ،ومن املعلوم أنه يضعها يف حال أكله ونومه.
 .12العمل بالواكلة وشهرتها عندهم.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه،،

الرقم املوحد)6020( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Siapa yang terbunuh karena faktor yang
ُ َ
َّ ِّ
َّ ِّ
tidak jelas, atau karena lemparan yang
 أو، أو رِميا يكون بينهم حبجر،من قتِل يف عِميا
terjadi di antara mereka dengan batu atau
 ومن قتل عمدا فقود، فعقله عقل خطإ،بسوط
cemeti, maka diyat (tebusan)nya seperti
diyat pembunuhan karena kekeliruan.
، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل،يديه
Siapa yang terbunuh dengan sengaja, maka
واملالئكة وانلاس أمجعني
qisasnya dengan jiwa. Siapa yang
menghalangi pelaksanaan qisas, maka
baginya laknat Allah, para malaikat, dan
seluruh manusia".

: احلديث.2061

**

2061. Hadis:

صىل اهلل عليه-  قال رسول اهلل: قال،عن ابن عباس
ا
َ ُ
 أو ِر ِّميَا يكون بينهم، «من ق ِتل يف ِع ِّم ّيا:-وسلم
َََ َ ْ َا
َُْ ُْ َ
َ َحب
 ومن قتل عمدا، ف َعقل ُه عقل خطإ، أو ب ِ َس ْو ٍط،ج ٍر
َ
ََ
، فمن َحال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل،فق َو ُد يَ َديْ ِه

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa yang terbunuh
karena faktor yang tidak jelas, atau karena lemparan
yang terjadi di antara mereka dengan batu atau cemeti,
maka diyat (tebusan)nya seperti diyat pembunuhan
karena kekeliruan. Siapa yang membunuh dengan
sengaja, maka qisasnya dengan jiwa. Siapa yang
menghalangi pelaksanaan qisas, maka baginya laknat
Allah, para malaikat, dan seluruh manusia".

.»واملالئكة وانلاس أمجعني

 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih
Makna global:
**

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang
terbunuh di tengah-tengah kaum yang sedang saling
lempar di antara mereka atau dalam kondisi yang tidak
jelas dan sebab yang samar seperti saat berdesakdesakan lalu tidak diketahui pembunuhnya, maka
pembunuhannya
seperti
pembunuhan
dengan
kekeliruan dan diyat / tebusannya seperti diyat
kekeliruan yang diambil dari Baitul Mal kaum muslimin.
Siapa yang membunuh -dengan bentuk subjekdengan sengaja maka qisas tangannya, yakni dia
harus diqisas dengan jiwanya, atau hukum
pembunuhannya dengan qisas jiwanya. Jiwa
diungkapkan dengan tangan sebagai bentuk metafora,
atau maknanya, maka dia harus mendapatkan qisas
tangannya yaitu pembunuhan. Penyandaran kata qisas
kepada tangan merupakan metafora. Siapa yang
menghalangi pembunuh dari hukuman qisas dengan
cara menghalangi wali korban dari eksekusi
pembunuhannya setelah mereka memintanya, maka
dia telah mengajukan dirinya untuk mendapatkan
laknat Allah. Dengan demikian Allah tidak akan
menerima taubat atau ibadah fardu atau ibadah sunat
darinya karena kejahatannya yang besar.
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ُ

:املعىن اإلمجايل

أفاد احلديث أن لك شخص قتل بني قوم َكنوا

يرتامون فيما بينهم أو يف حالة غري مبينة و سبب
اغمض َكلزحام ثم جهل قاتله فإنه جيعل قتله قتل

،خطأ وتكون ديته دية خطأ ىلع بيت مال املسلمني
َ
 عمدا فقود يده أي فعليه-بابلناء للفاعل- ومن قتَل
 وعرب بايلد عن، أو فحكم قتله قود نفسه،قود نفسه
 فعليه قود عمل يده اذلي هو: أو املعىن،انلفس جمازا
 فمن حال بني، فأضيف القود إىل ايلد جمازا،القتل
 بعد،القاتل بني القود بمنع أويلاء املقتول عن قتله

 فقد عرض نفسه للعنة اهلل فال يقبل،طلبهم ذلك
ا
.اهلل منه توبة وال فرضا وال نفال لعظيم جرمه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• يف ِع ِّم ًّيا  :بكرس عني ،فتشديد ميم ،ومثله "رميا" يف الوزن ،واملعىن :يف حالة غري مبينة ،ال يدرى فيه القاتل ،وال حال قتله ،فوجد بينهم قتيل.
• أو ر ِّم ًّيا  :أي يف ترامٍ جرى بينهم ُ
فوجد بينهم قتيال.
ِ
• َسوط  :ما يرضب به من جدل؛ سواء َكن مضفورا ،أو ال.
• عصا  :ما يتخذ من خشب وغريه للتوكؤ ،أو الرضب.

• فعقله عقل اخلطأ  :العقل :ادلية ،ومعناه :فديته قدر دية قتل اخلطأ.
َ
• ق َود  :بفتح القاف والواو ،واملعىن :القصاص؛ سيم قودا؛ ألنه يقاد عند تنفيذ القصاص فيه.

• عمدا فقود يديه  :أي فعليه قود نفسه ،أو فحكم قتله قود نفسه ،أو فعليه قود عمل يده اذلي هو القتل.
• فمن حال بينه  :أي بني القاتل.

• وبينه  :أي بني القود بمنع أويلاء املقتول عن قتله ،بعد طلبهم ذلك ،وليس املراد به طلب العفو عن القصاص.

فوائد احلديث:

 .1قتيل ال ِع ِّميّا؛ وهو اذلي يقتل يف زحام ،فيجهل قاتله؛ كزحام الطواف ،والسيع ،وريم اجلمار ،فهذا ديته من بيت مال املسلمني.

 .2أما القتل بريم حجر ،أو سوط ،أو عصا مما ال يقتل اغبلا ،فهذا شبيه باخلطأ من حيث عدم وجوب القصاص ،وشبيه بالعمد من حيث تغليظ
ادلية؛ فدية شبه العمد كدية العمد قدرا.
َّ
 .3أما قتل العمد العدوان فإن فيه القود ،وهو القصاص ،وقد أشار إيله -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل" :ومن قتل عمدا فهو قود".

 .4أن القصاص أو ادلية إذا وجب ،فحالت يد ظاملة عن تنفيذه ،فعىل تلك ايلد احلائلة بني ادلية أو القود ،وبني أويلاء القتيل لعنة اهلل؛ ألنها
منعت أصحاب احلق من حقهم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت السنن الصغرى للنسايئ

/أمحد بن شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة-مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية - 1986 – 1406 ،سنن ابن ماجه :ابن
ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية
القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس
َ َّ
الول ِوي دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م صحيح اجلامع الصغري وزياداته  -األبلاين -
اإلثيويب
دار املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)58202( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Apa yang engkau hafal dari Alquran? Ia
menjawab, "Surat Al-Baqarah atau surat
setelahnya." Lantas Nabi bersabda,
"Berdirilah, lalu ajarkan dia dua puluh
ayat, dan dia telah menjadi istrimu".

 سورة ابلقرة أو اليت:ما َتفظ من القرآن؟ قال
 ويه، فقم فعلمها عرشين آية: قال.تليها
.امرأتك

**

2062. Hadis:

: احلديث.2062

 حنو قصة سهل بن سعد يف الزتويج،عن أيب هريرة
َ
َ بالقرآن ولم يذكر
َ اإلز
 «ما حتفظ من: فقال،ار واخلَات َم
ُ
َ
 فق ْم: قال. سورة ابلقرة أو اليت تليها:القرآن؟» قال
ِّ
. ويه امرأتك،فعلمها عرشين آية

Dari Abu Hurairah, seputar kisah Sahl bin Sa'ad dalam
hal menikahkan dengan (mahar) Alquran dan dia tidak
menyebutkan (mahar berupa) sarung dan cincin. Lalu
ia berkata, "Apa yang engkau hafal dari Alquran?" Ia
menjawab, "Surat Al-Baqarah atau surat setelahnya."
Lantas Nabi bersabda, "Berdirilah, lalu ajarkan dia dua
puluh ayat, dan dia telah menjadi istrimu".
**

Derajat hadis: Hadis munkar

 منكر:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- menyebutkan dalam  يف قصة املرأة اليت-ريض اهلل عنه- ذكر أبو هريرة
kisah wanita yang menawarkan dirinya kepada
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- agar beliau - اصىل اهلل عليه وسلم- عرضت نفسها ىلع رسول اهلل
menikahinya namun beliau tidak menyukainya, lalu ada -  فرغب عنها أن رجال طلب من انليب،يلزتوجها
seorang laki-laki meminta kepada Nabi -ṣallallāhu
صىل-  فسأهل, أن يزوجه إياها-صىل اهلل عليه وسلم
'alaihi wa sallam- untuk menikahkannya dengan wanita
itu. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- , عن املقدار اذلي حيفظه من القرآن-اهلل عليه وسلم
menanyakan jumlah hafalan Alqurannya. Maka laki-laki  فزوجه,فأجابه الرجل بأنها سورة ابلقرة أو اليت تليها
tersebut menjawab bahwa hafalannya adalah surat AlBaqarah atau surat setelahnya. Lalu Nabi -ṣallallāhu  وجعل, من هذه املرأة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
'alaihi wa sallam- menikahkannya dengan wanita ini  والصداق إنما ُرشع يف,مهرها أن يعلمها عرشين آية
dan
beliau
menjadikan
maharnya
yaitu
ا
ُ
 فإذا رضيت،تنتفع به
األصل يلكون حقا للمرأة
mengajarkannya dua puluh ayat. Mahar pada asalnya
 َكن هذا من،بالعلم وادلين
disyariatkan menjadi hak bagi wanita agar ia dapat أفضل املهور وأنف ِعها
ِ
ِّ
memanfaatkannya. Jika dia rida dengan ilmu dan
.وأجلها
agama, maka ini termasuk mahar yang paling utama,
paling bermanfaat, dan paling mulia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. أي قم أيها املخاطب: فعل أمر بالقيام: • قم
ِّ
. فرغب عنها-صىل اهلل عليه وسلم-  أي املرأة اليت عرضت نفسها للزواج ىلع رسول اهلل: • فعلمها

:فوائد احلديث

ُ
ا
ًّ ا
. أو من إيله والية العقد، فيصح بكل ما تراىض عليه الزوجان،يسريا جدا
 وأنه يصح أن يكون شيئاا، جواز أن جيعل تعليم القرآن صداقا.1
ا
. جواز أخذ األجرة ىلع تعليم القرآن وجعل منفعة احلر صداقا.2
. أن أقل الصداق غري مقدر.3
ِّ
َ
. ال سيما العاملني به،شأن حامليه
ِ  و ِعظ ِم، احلديث فيه إشارة إىل احلض ىلع تعليم القرآن.4
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اإلمام ىلع املرأة اليت ال ويل هلا ،إذا أذنت ورغبت يف الزواج.
 .5والية ِ

 .6أنه ينبيغ ذكر الصداق يف العقد ألنه أقطع للزناع ،وأنفع للمرأة.

املصادر واملراجع:

َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري للصنعاين ,ت:
سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية - .سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث - .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِّ
َ
حممد إسحاق َّ
َّ
لوغ َ
حممد إبراهيم ,مكتبة دار السالم ،ط 1432 ،1 :ـه -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -كشف اللثام رشح عمدة األحاكم للسفاريين ,ت :نور ادلين طالب ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة:
األوىل1428 ،ه - .رياض األفهام يف رشح عمدة األحاكم للفاكهاين ,ت :نور ادلين طالب ,دار انلوادر ،الطبعة :األوىل  1431ـه  -فيض القدير رشح
اجلامع الصغري للمناوي ,املكتبة اتلجارية الكربى  ,الطبعة :األوىل 1356 ،ه - .ضعيف أيب داود  -األم لألبلاين ,مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع -
الكويت  ,الطبعة  :األوىل   1423 -ـهفتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد
الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58064( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ما زال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقنت

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsenantiasa melakukan qunut dalam salat
Subuh sampai beliau meninggal dunia.

يف الفجر حىت فارق ادلنيا

 .2063احلديث:

**

2063. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :ما زال Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- senantiasa
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقنت يف الفجر
melakukan qunut dalam salat Subuh sampai beliau
حىت فارق ادلنيا».
meninggal dunia".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يدل احلديث الرشيف ىلع أن انليب -صىل اهلل عليه
ا
وسلم -لم يزل مواظبا ىلع القنوت يف صالة الفجر

حىت توفاه اهلل -تعاىل ،-لكن احلديث ال يصح،
وليس يف معناه ما يثبت ،واملعروف من هديه -عليه

الصالة والسالم -هو القنوت يف انلوازل يف سائر

**

 Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammadṣallallāhu 'alaihi wa sallam- senantiasa melakukan
qunut pada salat Subuh sampai beliau wafat. Namun
hadis ini tidak sahih, sehingga maknanya pun tidak bisa
dipertanggungjawabkan. Yang masyhur dalam sunah
beliau adalah melakukan qunut nazilah di semua salat
fardu.

الصلوات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلًعء ،وهو أشهرها .وعند الفقهاء :القنوت :ادلًعء يف
• القنوت  :يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
ا
الصالة قائما ،وهذا معىن (يقنت) هنا.

فوائد احلديث:

ّ
ّ
 .1املتتبع للسنة جيد أن أكرث األحاديث تدل ىلع أنه -صىل اهلل عليه وسلمَ -كن يقنت يف صالة الفجر عند احلاجة وانلازلة.
َّ
 .2قال شيخ اإلسالم :ال يقنت يف غري الوتر ،إال أن تزنل باملسلمني نازلة ،فيقنت لك مصل يف مجيع الصلوات ،لكنه يف الفجر واملغرب آكد بما
ًّ َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يقنت ا
يناسب تلك انلازلة ،ومن تدبر السنة علم ا
أن َّ
دائما يف َشء من الصلوات.
علما قطعيا

 .3نقل أبو مالك األشجيع عن أبيه أن االستمرار يف القنوت يف صالة الفجر حمدث وليس بمرشوع ،وإنما يفعل ذلك عند احلاجة يف بعض
ّ
ّ
ّ
ّ
األحيان ،ألن أباه قد صىل خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ابن عرش سنني ،وصىل وراء اخللفاء الراشدين -ريض اهلل عنهم ،-ولم يسمع
ا
ا
ا
أحدا منهم يقنت يف الفجر بغري سبب ،ولو َكن سنة راتبة نلقل نقال صحيحا.

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ األبلاين ،دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية
األسدي ،مكة
السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه1992 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه.

الرقم املوحد)10933( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aku tidak pernah salat di belakang
seseorang yang salatnya lebih mirip dengan
salat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- daripada fulan. Maka kami salat di
ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل
belakangnya. Dia memanjangkan dua
rakaat pertama salat zuhur dan
 فصلينا وراء ذلك- اهلل عليه وسلم من فالن
memendekkan dua rakaat terakhirnya. Dia
 وخيفف،اإلنسان واكن يطيل األويلني من الظهر
memendekkan salat Asar, dan membaca
qiṣārul mufaṣṣal di salat magrib.
يف األخريني
Sedangkan pada salat Isya ia membaca
surah Asy-Syams dan yang semisal
dengannya, dan pada salat Subuh ia
membaca dua surah yang panjang.
**

2064. Hadis:

: احلديث.2064

 «ما صليت وراء: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, “Aku
tidak pernah salat di belakang seseorang yang
salatnya lebih mirip dengan salat Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- daripada fulan. Maka kami salat di
belakangnya. Dia memanjangkan dua rakaat pertama
salat zuhur dan memendekkan dua rakaat terakhirnya.
Dia memendekkan salat Asar, dan membaca qiṣārul
mufaṣṣal di salat Magrib. Sedangkan pada salat Isya ia
membaca surah Asy-Syams dan yang semisal
dengannya, dan pada salat Subuh ia membaca dua
surah yang panjang".

أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من

 فصلينا وراء ذلك اإلنسان واكن يطيل- فالن
 وخيفف يف، وخيفف يف األخريني،األويلني من الظهر
 ويقرأ يف، ويقرأ يف املغرب بقصار املفصل،العرص

 ويقرأ يف الصبح،العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها

.»بسورتني طويلتني

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang imam masjid يبني احلديث أن أحد أئمة املسجد انلبوي َكن شبيه
Nabawi salatnya mirip dengan salat Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-. Ia mengikuti apa yang beliau  واكن-صىل اهلل عليه وسلم- الصالة بصالة انليب
contohkan dalam memanjangkan (bacaan) pada dua يقتدي به يف اتلطويل يف الركعتني األويلني من الظهر
ا
rakaat pertama salat Zuhur dan memendekkan dua
 والقراءة يف،واتلخفيف يف األخريني ويف العرص أيضا
rakaat terakhirnya, demikian juga pada salat Asar.
Pada salat Magrib dia membaca qiṣārul mufaṣṣal, dan املغرب بقصار املفصل ويف العشاء بالليل إذا يغىش
pada salat Isya dia membaca wal laili iżā yagsyā dan
. واتلطويل يف صالة الصبح،ومثيالتها
semisalnya, dan pada salat Subuh dia membaca surah
yang panjang.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. أخرجه النسايئ وأمحد:راوي احلديث
-  ريض اهلل عنه-  أبوهريرة:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ا
. ولقرص سوره، سيم مفصال؛ لكرثة فواصله، هو من احلجرات إىل آخر القرآن: • املفصل

:فوائد احلديث
. والصالة بهذه اتلجزئة، ويف جتزئة القرآن، واتلخفيف فيما خيفف، من اتلطويل فيما يطول، مرشوعية هذه الصفة.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
َ ُ َ ْ َ ْ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ
{وق ْرآن الفج ِر إِن ق ْرآن الفج ِر َكن
 .2احلكمة يف اتلطويل يف صالة الصبح :أن مالئكة الليل ومالئكة انلهار حيرضونها؛ كما قال تعاىل:
َّ
ْ ا
َمش ُهودا ([ })78اإلرساء] ،وألنه يقع يف وقت غفلة بانلوم ،فاحتاج إىل اتلطويل؛ يلدرك انلاس الصالة ،وأما تقصري املغرب فلقرص وقتها ،وبيق
َّ
أن الصالة تكون ا
وسطا ،فال ختفف عن مستحبات الصالة ،وال تثقل ىلع العاجزين.
الظهر والعرص والعشاء ىلع األصل ،يف
ّ
ّ
ّ
 .3ينبيغ لإلمام أن يتحرى االقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويصيل مثل صالته اليت َكن يصليها بأصحابه ،وقد قال -صىل اهلل عليه
ّ
وسلم« :-صلوا كما رأيتموِن أصيل» ،وىلع اإلمام أن يرايع حال من خلفه ممن حيتاج إىل اتلخفيف من كبري السن أو ضعيف القوة أو صاحب
احلاجة ،واهلل تعاىل أعلم.
َّ
 .4هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عدم االقتصار ىلع قصار املفصل يف صالة املغرب ،فاملداومة عليه خالف السنة ،واحلق أن القراءة يف
املغرب تكون بطوال املفصل وقصاره ،وسائر السور ،قال ابن عبد الرب :روي أنه قرأ باألعراف ،والصافات ،وادلخان ،والطور ،وسبح ،واتلني،
واملرسالت ،واكن يقرأ فيها بقصار املفصل ،ولكها آثار صحاح مشهورة.
 .5املفصل ىلع الراجح يبتدىء من سورة احلجرات ،وينتيه بآخر القرآن ،فطوال املفصل من احلجرات إىل سورة انلبأ ،ووسطه من انلبأ إىل
ا
الضىح ،والقصار من الضىح إىل آخر القرآن ،وسيم مفصال؛ لكرثة فواصله.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ

حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م - .سنن النسايئ .مكتب املطبوًعت
اإلسالمية  -حلب .الطبعة اثلانية  - .1406 ،منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه - .صحيح وضعيف
سنن النسايئ ،للشيخ األبلاين .مصدر الكتاب  :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة
باإلسكندرية- .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية،
1399ه.

الرقم املوحد)10918( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Apa yang dipotong dari binatang dalam
keadaan hidup, maka potongan tersebut
adalah bangkai.

ما قطع من ابلهيمة ويه حية فيه ميتة
**

2065. Hadis:

: احلديث.2065

َ
 ق ِدم انليب: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب واقد اللييث
َ
ْ َ
 املدينة وهم جيُ ُّبون أس ِنمة-صىل اهلل عليه وسلمَْ
َْ
ُ
 «ما ق ِطع من: فقال،ويقطعون أيلَات الغنم
،اإلبل
ْ
َ
َّ
َ ابله
َ
.»يمة ويه حية فيه ميتة
ِ

Dari Abu Wāqid al-Laiṡī -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
"Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang ke Madinah
dan saat itu mereka (penduduk Madinah) menggemari
punuk unta dan memotong bagian belakang kambing.
Lantas beliau bersabda, "Apa yang dipotong dari
binatang dalam keadaan hidup, maka potongan
tersebut adalah bangkai".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi يفيد احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قدم
wa sallam- datang ke Madinah sedangkan kebiasaan
penduduknya suka memotong punuk unta dan bagian  وأيلات, واكن أهلها يقطعون أسنمة اإلبل,للمدينة
belakang
kambing
lalu
memakannya
dan  فنهاهم انليب صىل, فيأكلونها وينتفعون بها,الغنم
َّ ,اهلل عليه وسلم عن ذلك
memanfaatkannya. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
وبني هلم القاعدة يف هذا
sallam- melarang hal itu dan menjelaskan kepada
mereka kaedah dalam bab ini, yaitu bahwa bagian بنفسه أو بفعل-  ويه أن ما قطع من ابلهيمة,ابلاب
yang dipotong dari binatang -baik oleh dirinya sendiri  حال, أو أيلة شاة وحنو ذلك, من سنام بعري-فاعل
atau perbuatan pelaku orang lain- berupa punuk unta
atau bagian belakang domba dan sebagainya pada  فإن َكن,حياتها فحكمه حكم ميتة تلك ابلهيمة
saat hidupnya maka hukumnya seperti hukum bangkai , فيد اآلديم طاهرة, أو جنسا فنجس,طاهرا فطاهر
dari binatang tersebut. Jika bangkainya suci maka
 ما خرج عن ذلك إال حنو شعر,وأيلة اخلروف جنسة
(bagian terpotong itu) hukumnya suci dan jika
bangkainya najis maka (bagian terpotong itu) املأكول وصوفه وريشه ووبره ومسكه وفأرته فإنه
hukumnya najis. Sebab itu, tangan manusia (yang
.طاهر
terpotong) hukumnya suci dan bagian belakang
kambing (yang terpotong) hukumnya najis. Dan apa
yang keluar darinya kecuali seperti bulu hewan yang
halal dimakan dagingnya, wolnya, bulu burung,
misiknya, dan wadahnya adalah suci.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود والرتمذي وادلاريم وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو واقد اللييث:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. يقطعون: • جيُ ُّبون
. وهو من ابلعري وانلاقة أىلع ظهرهما, مجع َسنام: • أسنمة
َْ
. طرف الشاة املؤخر-بفتح اهلمزة-  مجع أيلة: • أيلات

. وسبب احلديث دال ىلع أن املراد ذات األربع من اإلبل والغنم وابلقر, أو لك يح ال يمزي, يه ذوات األربع من اإلبل وابلقر والغنم: • ابلهيمة
َّ
. أي واحلال أن هذه ابلهيمة يف حال احلياة: • ويه حية
َّ
. واملعىن فهو حرام َكمليتة, بإساكن ايلاء؛ ألنه قد حلقها املوت حقيقة: ميْت: • ميْتة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

ًّ
َ
ْ
َّ
ا
 .1إن ما قطع من بهيمة ُيف حال حياتها ،فهو ك َميْيَ ِتها طهارة أو جناسة ،حال أو حرمة ،فإن قطع من بهيمة األنعام وحنوها مع بقاء حياتها ،فهو
َّ
جنس حرام األكل ،أما لو أب َ
ٌ
طاهر مباح.
ني من سمكة وبقيت حية ،فما أبني فهو
ِ

 .2اعترب العلماء لفظ هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد األحاكم ,يدل ىلع أن ما قطع من ابلهيمة يف حال حياتها حكمه حكم ميتة تلك
ابلهيمة.
 .3جيب ىلع العالم أن يبني احلكم الرشيع ،خاصة إذا رأى خمالفته من انلاس.

 .4حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ابلالغ وهداية اخللق؛ ألنه بادر -عليه الصالة والسالم -ببيان احلكم الرشيع من حني علم بذلك.
 .5انليه عن تعذيب احليوان؛ ألن قطع َشء منها ويه حية تعذيب هلا ,وقد نىه الرشع عن ذلك.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,تأيلف أيب داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن
ادلاريم ،تأيلف عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين األشقودري األبلاين ,انلارش:
املكتب اإلساليم ,ط  1408 ,3ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
َ
ّ
الطبعة:
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن
ّ
حممد بن ّ
اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهتاج العروس من جواهر القاموسّ ,
حممد بن عبد ّ
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،امللقب بمرتىض،
َّ
الزبيدي ,جمموعة من املحققني ,انلارش :دار اهلداية فيض القدير رشح اجلامع الصغري ,زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف املناوي القاهري ,
انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ,الطبعة :األوىل 1356 ،مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش:
دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م " - .سبل السالم ،للصنعاين .انلارش :دار احلديث.

الرقم املوحد)8364( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Siapa saja orang muslim yang berwudhu'
dan memperbagus wudhu'nya, kemudian
berdiri melaksanakan shalat dua rakaat
dengan menghadapkan hati dan wajahnya
kepadaNya, niscaya wajib baginya surga.

 ثم يقوم،ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه

 إال، مقبل عليهما بقلبه ووجهه،فيصيل ركعتني
وجبت َل اجلنة

**

2066. Hadis:

: احلديث.2066

 َكنت علينا: قال،-ريض اهلل عنه-عن عقبة بن ًعمر
ْ َّ َ
َ
َ حتُها
ُ
فأدركت
بع ِيش
رًعية اإلبل فجاءت نوبيت فرو
ُ
 قائما حيدث انلاس-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 «ما من مسلم يتوضأ فيُحسن:فأدركت ُمن قوهل
 مقبل عليهما بقلبه، ثم يقوم فيصيل ركعتني،ُو ُضوءه

Dari Uqbah bin Amir -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata,
"Kami memiliki tugas menggembala unta lalu datang
giliranku hingga aku mengandangkannya di waktu
sore. Lantas aku bertemu dengan Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang berdiri sambil
berbicara kepada manusia. Aku mendapatkan
sabdanya, "Siapa saja orang muslim yang berwudhu'
lalu memperbagus wudhu'nya, kemudian berdiri
melaksanakan
shalat
dua
rakaat
dengan
menghadapkan hati dan wajahnya kepadanya, niscaya
wajib baginya surga" Ia berkata, "Aku katakan, "Ini
sungguh sangat baik. Tiba-tiba di depanku ada orang
yang bicara, "Kata-kata sebelumnya lebih baik." Aku
pun memandangnya, ternyata dia Umar. Ia berkata,
"Aku melihatmu baru datang." Ia berkata, "Siapa saja
di antara kalian berwudhu' lalu menyampaikan - atau
menyempurnakan - wudhu' kemudian berdoa, "Aku
bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah
selain Allah dan sesungguhnya Muhammad hamba
Allah dan Rasul-Nya, melainkan dibukakan baginya
pintu-pintu surga yang delapan agar ia masuk dari pintu
mana saja yang dikehendakinya".

ْ وج َب
َ  إال،ووجهه
 ما أجود هذه: قال فقلت،»ت هل اجلنة
ُ
فنظرت فإذا
 اليت قبلها أجود:فإذا قائل بني يدي يقول

 "ما منكم: قال، إين قد رأيتك جئت آنفا:عمر قال
ُ ُ
: الوضوء ثم يقول-سبغ
ِ أو في- من أحد يتوضأ فيبلغ
أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا عبد اهلل ورسوهل إال
ْ فتُح
.»ت هل أبواب اجلنة اثلمانية يدخل من أيها شاء
ِ

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

hadis ini menceritakan tentang zikir yang disunnahkan
setelah wudhu'. Dalam ucapan 'Uqbah bin 'Amir, "Kami
memiliki tugas menggembala unta lalu datang giliranku
hingga aku mengandangkannya di waktu sore." Makna
perkataan ini bahwa mereka saling bergantian
menggembala unta mereka. Lantas mereka berkumpul
dan semuanya menggabungkan untanya lalu setiap
hari
ada
seorang
dari
mereka
yang
menggembalakannya supaya lebih menolong mereka
sehingga sebagian dari mereka bisa melakukan
berbagai
maslahatnya.
Ar-Ri'ayah
artinya
menggembala.
Sedangkan
ucapannya,
"Aku
mengandangkannya di waktu sore" yaitu aku
mengembalikan unta-unta itu ke tempat-tempat
istirahatnya di sore hari dan aku pun selesai
melaksanakan tugas itu lalu datang ke majlis
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Sabda
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حييك هذا احلديث ما جاء من اذلكر املستحب عقب
 " َكنت علينا رًعية: فيف قول عقبة بن ًعمر:الوضوء

اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعىش" معىن هذا الالكم
أنهم َكنوا يتناوبون ىلع ريع إبلهم فيجتمع اجلماعة
ويضمون إبلهم بعضها إىل بعض فريًعها لك يوم

 وينرصف ابلاقون يف،واحد منهم؛ يلكون أرفق بهم
ْ َّ
 "روحتها: وأما قوهل.الريع
والر ًَعية يه
ِ ،مصاحلهم
ْ َّ َ َ
 وتفرغت،بعيش" أي رددتها إىل مراحها يف آخر انلهار
 ثم جئت إىل جملس رسول اهلل صىل اهلل،من أمرها

 (فيصيل: وقوهل صىل اهلل عليه وسلم.عليه وسلم
 أي وهو:ركعتني مقبل عليهما بقلبه ووجهه) مقبل

 وقد مجع صىل اهلل عليه وسلم بهاتني اللفظتني،مقبل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "kemudian ،أنواع اخلضوع واخلشوع؛ ألن اخلضوع يف األعضاء
berdiri melaksanakan shalat dua rakaat dengan
menghadapkan hati dan wajahnya kepadanya," Muqbil  "ما أجود هذه: ومعىن قول عقبة.واخلشوع بالقلب
artinya menghadap. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa ،"يعين هذه اللكمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة
sallam- menggabungkan dengan dua lafaz ini beragam
 أنها سهلة متيرسة يقدر: منها،وجودتها من جهات
ketundukan dan kekhusyuan. Sebab, ketundukan itu di
sekujur anggota tubuh dan kekhusyuan itu dalam hati. . ومنها أن أجرها عظيم،عليها لك أحد بال مشقة
Maksud ucapan Uqbah, "Ini sungguh sangat baik."  "جئت آنفا" أي قريبا وأما قوهل صىل اهلل عليه:قوهل
Makna kata ini atau faedah atau kabar gembira atau
ibadah, dan kebaikannya dari berbagai arah, di  الرتدد من الراوي:) (فيبلغ أو يسبغ الوضوء:وسلم
antaranya hal tersebut mudah dan gampang mampu  يتمه ويكمله فيوصله: أي،وهما بمعىن واحد
dilakukan oleh siapa pun tanpa ada kesulitan. Juga
 عليه يستحب،مواضعه ىلع الوجه املسنون
pahalanya besar. Ucapannya, "Engkau baru datang."
ُ ُ
yaitu belum lama. Sedangkan sabda Nabi Muhammad  أشهد أن ال هلإ إال:للمتويضء أن يقول عقب وضوئه
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "lalu menyampaikan atau ،اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل
menyempurnakan wudhu' " bentuk keragu-raguan dari
َّ َ ُ
perawi, dan keduanya memiliki satu makna, yaitu وينبيغ أن يضم إيله ما جاء يف رواية الرتمذي متصال
menyempurnakannya dan melengkapinya hingga  (امهلل اجعلين من اتلوابني واجعلين:بهذا احلديث
mencapai tempat-tempat sesuai yang disunahkan.
Disunahkan bagi orang yang berwudhu' untuk  أن يضم إيله ما رواه: ويستحب أيضا.)من املتطهرين
mengucapkan doa setelah wudhu'nya, "Aku bersaksi :النسايئ يف كتابه عمل ايلوم والليلة مرفوًع
bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain
،(سبحانك امهلل وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت
Allah dan sesungguhnya Muhammad hamba Allah dan
.) أستغفرك وأتوب إيلك،وحدك ال رشيك لك
Rasul-Nya," Hendaknya ia menggabungkan doa yang
dikemukakan dalam riwayat At-Tirmidzi yang masih
berhubungan dengan hadis ini, "Ya Allah, jadikanlah
aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan
jadikanlah
aku
termasuk
orang-orang
yang
menyucikan diri." Juga disunahkan baginya untuk
menggabungkan apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i
dalam kitabnya "Amal Al-Yaum wa Al-Lailah" secara
marfu', "Mahasuci Engkau, ya Allah dan segala puji
bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang
berhak disembah kecuali Engkau Yang Esa tidak ada
sekutu bagi-Mu. Aku memohon ampunan-Mu dan aku
bertaubat kepada-Mu."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عمر بن اخلطاب:اتلخريج
. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. وإيصال املاء إىل مجيع العضو من أعضاء الوضوء، اإلسباغ اإلتمام واإلكمال: • فيسبغ
. مجعها جنان، دار انلعيم يف اآلخرة: • اجلنة

:فوائد احلديث
. وما يعود به ىلع صاحبه من اثلواب اجلزيل، فضيلة الوضوء.1
. وما حيصل به من األجر العظيم، وصالة ركعتني خبشوع بعده، مرشوعية إسباغ الوضوء وإتمامه.2
. وهو مستحب، وأنه سبب السعادة األبدية، فضل هذا اذلكر اجلليل.3
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4أن إسباغ الوضوء ،واإلتيان بعده بهذا اذلكر ،من أقوى األسباب يف دخول اجلنة.
 .5إثبات ابلعث ،واجلزاء بعد املوت.

 .6إثبات وجود اجلنة وأن أبوابها ثمانية.

 .7يف احلديث ديلل ىلع مرشوعية اجلمع بني الطهارتني ويه :الطهارة من احلدث ،والطهارة من الرشك وسائر ابلدع ،ألن الشهادتني فيها طهارة
من الرشك وابلدع.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب – بريوت1392 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)8388( :

432

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Sekelompok lelaki Quraisy melewati
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsambil menyeret domba (mati) seperti
(menyeret) keledai. Lantas Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda
kepada mereka, "Seandainya kalian
mengambil kulitnya." Mereka berkata,
"Domba ini mati." Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Kulit domba
ini dapat disucikan dengan air dan daun
akasia".

َّ
مر ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رجال

 فقال هلم،من قريش جيرون شاة هلم مثل احلمار
 لو أخذتم:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 فقال رسول اهلل صىل اهلل، إنها ميتة: قالوا،إهابها
َ
 يطهرها املاء والق َرظ:عليه وسلم
**

2067. Hadis:

: احلديث.2067

ُ
َ
 فوقع، َكن يل غنم بأ ُح ٍد:عن العايلة بنت ُسبَيع قالت
َ ،فيها املوت
ُ ْفد َخل
صىل اهلل- ت ىلع ميمونة زوج انليب
َ
ُ فذ َك ْر
 لو: فقالت يل ميمونة،ت ذلك هلا
،-عليه وسلم
ْ َ َ
ُّ َ
ْ ََْ َ
َُ ُ
حيل ذلك؟
ِ  َأو: فقالت.ت بها
ِ أخذ ِت جلودها فانتفع
َّ ، نعم:قالت
-صىل اهلل عليه وسلم- مر ىلع رسول اهلل
َ
 فقال هلم،رجال من قريش جيُ ُّرون شاة هلم مثل احلمار

Dari 'Āliyah binti Subai', ia berkata, "Aku mempunyai
kambing di Uhud lalu kambing itu mati. Lantas aku
menemui Maimunah, istri Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- lalu menceritakan hal itu kepadanya.
Maimunah berkata kepadaku, "Seandainya engkau
mengambil kulitnya lalu memanfaatkannya. 'Āliyah binti
Subai' bertanya, "Apakah itu boleh?" Maimunah
menjawab, "Ya. Sekelompok lelaki Quraisy melewati
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sambil
menyeret domba (mati) seperti (menyeret) keledai.  «لو أخذتم:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َْ َ
َ َ إ َه
Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- صىل اهلل-  فقال رسول اهلل. إنها ميتة: قالوا.»ابها
ِ
ُ
َ
ِّ
bersabda kepada mereka, "Seandainya kalian
َ
َ
.» «يطهرها املاء والقرظ:-عليه وسلم
mengambil kulitnya." Mereka berkata, "Domba ini
mati." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Kulit domba ini dapat disucikan dengan air
dan daun akasia".
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

'Āliyah binti Subai' -raḥimahāllāhu- mengabarkan
bahwa dia mempunyai seekor kambing yang mati
disebabkan sakit atau lainnya. Kemudian dia pergi dan
memberitahu
Maimunah
-raḍiyyallāhu
'anhā-.
Maimunah
mengusulkan
kepadanya
agar
memanfaatkannya. Lantas 'Āliyah binti Subai'
bertanya, "Apakah boleh memanfaatkan kulit kambing
yang sudah mati?" Maimunah menjawab, "Ya, boleh."
Lantas ia memberikan dalil untuk ucapannya itu
dengan sebuah kisah serupa yang pernah terjadi. Yaitu
bahwa sekelompok orang Quraisy melewati Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sambil menyeret seekor
domba seperti menyeret keledai untuk membuangnya
dan menyelamatkan diri darinya atau karena domba itu
besar seperti keledai. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda kepada mereka,
"Seandainya kalian memanfaatkannya daripada
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**

 أنه َكن هلا غنم-رمحها اهلل- خترب العايلة بنت ُسبَيع

 ثم إنها،وقع فيها املوت بسبب املرض أو غري ذلك

 فأشارت-ريض اهلل عنها- ذهبت وأخربت ميمونة
 وهل جيوز االنتفاع: فقالت.عليها باالنتفاع جبلودها
 ثم إنها، نعم جيوز ذلك:جبلودها بعد موتها؟ قالت

 أن: ويه،استدلت لقوهلا بقصة مشابهة قد وقعت
َّ :-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
مر عليه رجال من
َ
َ
قريش جيُ ُّرون شاة هلم ك َج ِّر احلمار إلبعادها
 فقال. أو أنها َكحلمار يف ضخامتها،واتلخلص منها

 لو انتفعتم به:-صىل اهلل عليه وسلم- هلم رسول اهلل
ا
 وكأنهم ظنوا أن، إنها َميْتَة: فقالوا.بدال من أن يرىم
، ال يدري أنها ميتة-صىل اهلل عليه وسلم- الرسول

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
وهم يعرفون أن امليتة حرام جبميع أجزائها نلجاستهاmembuangnya." Mereka berkata, "Domba ini mati." .
Tampaknya mereka mengira bahwa Rasul -ṣallallāhu
َ
فأخربهم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن دباغها 'alaihi wa sallam- tidak mengetahui bahwa domba itu
َ
باملاء والقرظ جيعل من هذه املادة انلجسة مادة mati. Padahal mereka tahu bahwa semua bagian
 bangkai itu haram karena najis. Maka Rasulullahطاهرة.
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberitahu mereka
bahwa menyamak kulitnya dengan air dan daun akasia
dapat merubah barang yang najis menjadi barang yang
suci.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :ميمونة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ا َ
َ
الق َرظ َ :ح ُّ
السلم ،يُ ْدبَغ حبَبِّه جدل امليتة ،واكن ِّ
ب شجر َّ
ادلبَاغ معروفا بالق َرظ عند العرب.
•
ِ
َ
َ
ْ
• اإلهاب  :هو اجلدل قبل دب ِغه.

فوائد احلديث:

َّ
 .1جيوز استعمال جدل امليتة املدبوغ يف ايلابسات واملائعات ،وجيوز لبسه وافرتاشه وغري ذلك من االستعماالت ،كما أنه ذو قيمة مايلة ،فيجوز
بيع وغريه.
اتلرصف فيه بأنواع اتلرصفات من ٍ
َّ
الشاة امليتة يطهر ِّ
بادلبَاغ ،ومثل الشاة غريها من احليوانات احلالل أكلها.
 .2أن جدل
َ
َّ
ُّ
ٌ
َ
 .3جيوز ادلباغ بكل َش ٍء ينشف فضالت اجلدل ،ويطيبه ويزيل عنه انلنت والفساد ،سواء َكن من القرظ ،أو قشور الرمان ،أو غريهما من
املنقيات الطاهرات ،وال يشرتط املاء.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم
بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
األسدي ،مكة

الرقم املوحد)8366( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َ ُ
 وإذا أتبع أحدكم ىلع ميلء،مطل الغين ظلم

Penundaan (pembayaran hutang oleh)
orang yang mampu adalah kezaliman. Jika
seseorang dari kalian dialihkan hutangnya
kepada orang kaya maka hendaklah dia
menerimanya!

فليتبع

**

2068. Hadis:

: احلديث.2068

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ
“Penundaan (pembayaran hutang oleh) orang yang َ ْ ُ
 وإذا أتبع، « َم ْطل الغين ظلم: قال-اهلل عليه وسلم
mampu adalah kezaliman. Jika seseorang dari kalian ِ
ْ ْ َْ
.»أحدكم ىلع َم ِيل ٍء فليَتبَع
dialihkan hutangnya kepada orang kaya maka
hendaklah dia menerimanya"!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Di dalam hadis mulia ini terdapat adab pergaulan yang يف هذا احلديث الرشيف أدب من آداب املعاملة
baik. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammemerintahkan kepada orang yang berhutang agar  يأمر املدين-صىل اهلل عليه وسلم-  فهو.احلسنة
membayar dengan baik. Beliau memberikan bimbingan . كما يرشد الغريم إىل حسن املطابلة،حبسن القضاء
kepada orang yang memberi hutang untuk melakukan
 أن الغريم إذا طلب-صىل اهلل عليه وسلم- فبني
tagihan yang baik. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- menjelaskan bahwa orang yang memberi  فإن تأخري، أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة،حقه
hutang jika meminta haknya atau dipahami darinya  أنه دون، ظلم هل،حقه عند الغين القادر ىلع الوفاء
bahwa dia meminta piutangnya dengan isyarat atau
gelagat, maka penangguhan haknya oleh orang kaya  وهذا الظلم يزول إذا أحال املدين.حقه بال عذر
ْ َْ
yang mampu untuk membayarnya adalah kezaliman  فليَقبَل،الغريم ىلع ميلء يسهل عليه أخذ حقه منه
baginya, karena ia menghalangi hak orang itu tanpa
، فيف هذا حسن االقتضاء منه.الغريم احلوالة حينئذ
alasan. Kezaliman ini bisa hilang jika orang yang diberi
hutang itu mengalihkan orang yang memberi hutang  كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بيق،وتسهيل الوفاء
kepada orang kaya yang mudah baginya untuk
.ادلين بذمة املدين املماطل
mengambil haknya darinya. Maka hendaknya orang
yang memberi hutang ini menerima pengalihan pada
saat itu. Ini mengandung solusi pembayaran dengan
baik dan memudahkan pelunasan. Hal ini juga
mengandung penghilangan kezaliman yang ada kalau
seandainya hutang tersebut masih ada pada
tanggungan
orang
yang
menunda-nunda
pembayarannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. تأخري القادر ىلع األداء ما استحق أداؤه بغري عذر: • مطل الغين

. واملطل ظلم ألنه وضع املنع موقع القضاء، وضع اليشء يف غري حمله: والظلم، حيرم عليه: • ظلم

. أن ال يكون مماطال: وقوهل. إماكن إحضاره بمجلس احلكم: وبدنه. القدرة ىلع الوفاء: بماهل: وقوهل، وبدنه، هو امليلء بماهل: • ميلء
. فليقبل اإلحالة؛ ألنه ال يتعذر استيفاء احلق منه عند االمتناع بل يأخذه احلاكم قهرا ويوفيه: • فليتبع
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

ّ
الغىن ،ووجوب وفاء ادلين اذلي عليه لغريمه.
 .1حتريم مطل

 .2اتلحريم خاص بالغين املتمكن من األداء ،أما الفقري ،أو العاجز ليشء من املوانع ،فهو معذور.

 .3حتريم مطابلة املعرس ،ووجوب إنظاره إىل امليرسة؛ ألن حتريم املطل ووجوب الوفاء متعلقان بالغىن القادر .أما املعرس فيحرم اتلضييق عليه؛
ألنه معذور ،و مالحقته بادلين حرام.

 .4يف احلديث حسن القضاء من املدين ،بأن ال يماطل الغريم ،وفيه حسن االقتضاء من الغريم بأن يقبل احلوالة إذا أحاهل املدين ىلع ميلء.
 .5ظاهر احلديث أنه إذا أحال املدين الغريم ىلع ميلء ،وجب عليه قبول احلوالة.

 .6مفهومه أنه ال جيب ىلع املحال قبول احلوالة إذا أحاهل ىلع غري ميلء.

ا

 .7فرس العلماء "امليلء" بأنه ما اجتمع فيه ثالث صفات )1( :أن يكون قادرا ىلع الوفاء ،فليس بفقري )2( .صادقا بوعده ،فليس بمماطل)3( .
ا
يمكن جلبه إىل جملس احلكم ،فال يكون صاحب جاه ،أو يكون أبا للمحال ،فال يسمح القايض هل بمرافعته.
ا
 .8قال العلماء :إن مناسبة اجلمع بني هاتني اجلملتني أنه ملا َكن املطل ظلما من املدين ،طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول احلوالة ىلع من
ال يلحقه منه َضر وهو امليلء.
 .9ظاهر احلديث ،انتقال ادليْن من ذمة املحيل إىل ذمة املحال عليه.
 .10اإلرشاد إىل ترك األسباب القاطعة الجتماع القلوب ،ألن ذلك هو احلكمة يف الزجر عن املماطلة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة
العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م .تيسري العالم رشح
عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة
اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .صحيح ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه .صحيح
مسلم ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)6141( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Terlaknatlah, orang yang menggauli
istrinya di duburnya

ملعون من أىت امرأته يف دبرها

 .2069احلديث:

**

2069. Hadis:

عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Terlaknatlah, orang yang
ُ
وسلم« :-ملعون من أىت امرأته يف دبُ ِرها».
"menggauli istrinya di duburnya.

درجة احلديث :حسن

**

Derajat hadis: Hadis Hasan

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث الوعيد الشديد ملن جيامع زوجته يف Hadis ini mengandung ancaman keras bagi orang yang
menyetubuhi
istrinya
di
duburnya,
karena
دبرها؛ حيث يرتتب ىلع ذلك الطرد من رمحة اهلل menyebabkan jauhnya dari rahmat Allah -Ta'ālā-. Ini -
تعاىل ،-وهذا ديلل ىلع أنه كبرية من كبائر اذلنوب merupakan dalil bahwa perbuatan tersebut merupakan
salah satu dosa besar, karena itu seorang muslim tidak
فال حيل ملسلم أن يفعله.
boleh melakukannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ،والنسايئ يف السنن الكربى ،وأمحد.
**

اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ملعون  :من اللعن :وهو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل -تعاىل-.
• امرأته  :زوجته.

• من أىت  :من جامع امرأته.

فوائد احلديث:
 .1حتريم إتيان النساء يف أدبارهن.
 .2أن االستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها جائز.
 .3بيان احلكمة العظيمة من حتريم هذا اليشء؛ وذلك ألنه حيصل به مفاسد عظيمة ويه أن اإلنسان يطأ يف ماكن القذر واألذى ،وأن انلطفة اليت
يزنهلا يف دبر امرأته لو أنزهلا يف حملها اذلي أذن اهلل لاكن به إجناب الودل ،وأنه يؤدي حلصول األمراض.

املصادر واملراجع:

نيل األوطار ،للشواكين .انلارش :دار احلديث ،مرص .الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -سبل السالم ،للصنعاين .انلارش :دار احلديث - .توض ُيح
ِ
ّ
َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت- .
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -فتح
ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م  -صحيح أيب داود ،للشيخ األبلاين.
انلارش  :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع  ،الكويت .الطبعة  :األوىل   1423 ،ـه 2002 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Termasuk sunah jika seorang laki-laki yang
sudah beristri menikahi seorang gadis,
hendaklah ia menetap bersama istri
barunya itu tujuh hari lalu membagi giliran
(dengan istrinya yang lain). Jika dia
menikahi wanita janda, hendaklah ia
menetap bersamanya tiga hari lalu
membagi giliran (dengan istrinya yang
lain).

َ
 أقام:ابلكر ىلع اثليب
من السنة إذا تزوج

 أقام: وإذا تزوج اثليب.عندها سبعا ثم قسم
عندها ثالثا ثم قسم

**

2070. Hadis:

: احلديث.2070

 «من السنة: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
َ
ِّ َّ
َ ْ إذا تَ َز َّو َج
. أقام عندها سبعا ثم ق َس َم:ب
ِ
ِ ابلكر ىلع اثلي
َ
َ
ِّ
َ
َّ
َ
َ
 قال أبو.» أقام عندها ثالثا ثم قسم:وإذا ت َز َّو َج اثليب
َ
َ َّ ُ ْ ُ َ ُ ْ
َ
-  إن أن اسا َرف َع ُه إىل انليب:ت
" ولو ِشئت لقل:قالبة
.»-صىل اهلل عليه وسلم

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata,
"Termasuk sunah jika seorang laki-laki yang sudah
beristri menikahi seorang gadis, hendaklah ia menetap
bersama istrinya itu tujuh hari lalu membagi giliran
(dengan istrinya yang lain). Jika dia menikahi wanita
janda, hendaklah ia menetap bersamanya tiga hari lalu
membagi giliran (dengan istrinya yang lain)." Abu
Qilābah berkata, "Jika aku mau, aku pasti mengatakan
bahwa Anas menyandarkan hadis ini kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam".**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Termasuk sunah apabila seorang laki-laki yang sudah
beristri menikah dengan seorang gadis, maka
hendaklah ia menetap bersama istri barunya itu selama
tujuh hari agar akrab dengannya dan menghilangkan
rasa kesepian dan malunya karena istri tersebut baru
menikah. Setelah itu ia membagi giliran dengan para
istri lainnya secara sama. Jika dia menikah dengan
wanita janda, hendaklah ia menetap bersamanya
selama tiga hari karena istri yang kedua ini tidak terlalu
membutuhkan (menetap lama) seperti istri yang gadis.
Hukum yang bijaksana ini dimuat dalam hadis yang
memiliki hukum rafa' (disandarkan kepada Nabi).
Sebab, para perawi jika mengatakan, "Termasuk
sunah" maka maksudnya adalah bahwa itu termasuk
sunah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.

 أقام عندها،من السنة أنه إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب
ا
 لكونها، ويزيل وحشتها وخجلها،سبعا يؤنسها

 وإذا. ثم قسم لنسائه بالسوية،حديثة عهد بالزواج
ا
 لكونها أقل حاجة إىل،تزوج اثليب أقام عندها ثالثا
 َجاء يف هذا، وهذا احلكم الرشيد.هذا من األوىل
: ألن الرواة إذا قالوا،احلديث اذلي هل حكم الرفع
صىل اهلل-  فال يقصدون إال سنة انليب،من السنة

 "لو: فقال أبو قالبة الراوي عن أنس،-عليه وسلم
شئت لقلت إن ا
أنسا رفعه"؛ ألنه عندي مرفوع فهو

. "من السنة" وبلفظ رصيح يف الرفع:عندي بلفظ
- والرفع واحلديث املرفوع معناه املضاف إىل انليب

 قال رسول: مثل قول الراوي،-صىل اهلل عليه وسلم

. كذا-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• من السنة  :سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذ ذلك هو املتبادر من قول الصحايب "من السنة".
ا
بكرا.
• إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب  :أي َكنت عنده ثيب فزتوج معها

• لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إىل انليب  :ألنه عندي مرفوع فهو عندي بلفظ" :من السنة" وبلفظ رصيح يف الرفع .الرفع نسبة القول للنيب -صىل
اهلل عليه وسلم ،-مثل قول الراوي :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كذا.
• وإذا تزوج اثليب  :أي ىلع بكر قبلها.

فوائد احلديث:
 .1قول الراوي "من السنة كذا" يف حكم املرفوع  ،ألن الظاهر أنه ينرصف إىل سنة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد رصح بذلك سالم بن

عبد اهلل بن عمر للزهري ملا سأهل عن قول ابن عمر للحاج  :إن كنت تريد السنة ،هل يريد سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال هل سالم :وهل
يعنون بذلك إال سنته.
 .2إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب ،أقام عندها سبعا يؤنسها ،ويزيل وحشتها وخجلها ،لكونها حديثة عهد بالزواج ،ثم قسم لنسائه بالسوية.

 .3إذا تزوج اثليب أقام عندها ثالثا ،لكونها أقل حاجة إىل هذا من األوىل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .عمدة األحاكم من
الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)6145( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Barang siapa mendapatkan satu rakaat
salat Subuh sebelum matahari terbit, maka
dia telah mendapatkan salat Subuh, dan
barang siapa yang mendapatkan satu
rakaat Asar sebelum matahari terbenam,
maka dia telah mendapatkan salat Asar.

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس
فقد أدرك الصبح ،ومن أدرك ركعة من العرص
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص

 .2071احلديث:

**

2071. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قالَ «:م ْن أَ ْد َر َك من ُّ
الصبح ركعة قبل
ِ
َ
ْ
أن َت ْطلُ َع الشمس فقد أَ ْد َر َك ُّ
الصبح ،ومن أد َر َك ركعة
َْ
َْ
من العرص قبل أن تغ ُر َب الشمس فقد أد َر َك العرص».
درجة احلديث :صحيح

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Barang siapa mendapatkan satu rakaat salat Subuh
sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan
salat Subuh, dan barang siapa yang mendapatkan satu
rakaat Asar sebelum matahari terbenam, maka dia
telah mendapatkan salat Asar".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

َّ
بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته آخر وقت Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan kepada
umat beliau tentang akhir waktu salat Subuh dan Asar.
صاليت الصبح والعرص ،فأخرب أن من أدرك ركعةLalu beliau mengabarkan bahwa siapa yang ،
أي :صىل ورفع من الركوع من صالة الصبح قبل أن mendapatkan satu rakaat yakni ia salat dan bangkit
dari rukuk pada salat Subuh sebelum matahari terbit,
تطلع الشمس ،فيكون بذلك قد أدرك صالة الصبح
maka dengan itu ia telah mendapatkan salat Subuh
أداء؛ لوقوع ركعة يف الوقت ،وكذلك من أدرك ركعة karena ia telah melaksanakan satu rakaat pada
من صالة العرص قبل أن تغرب الشمس ،فيكون waktunya. Demikian pula siapa yang mendapatkan
satu rakaat salat Asar sebelum matahari terbenam,
بذلك قد أدرك صالة العرص أداء؛ لوقوع ركعة يف maka dengan itu ia telah mendapatkan salat Asar
karena ia telah melaksanakan satu rakaat pada
الوقت.
waktunya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• فقد أدرك الصبح  :أي :أدرك صالة الصبح أداء.

فوائد احلديث:
 .1أن صالة الصبح تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمس ،وأن العرص تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تغرب الشمس ،وتكون
الصالة أداء.

 .2أن من أدرك أقل من ركعة ،ثم طلعت عليه الشمس أو غربت أنه ال يكون مدراك للوقت.
ّ
ّ
 .3بيان أن املراد بقوهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حديث ابن عمرو« :ووقت العرص ما لم تصفر الشمس» ،أن املراد بذلك وقت االختيار ،ال أنه
ا
ّ
آخر وقت العرص؛ إذ لو َكن آخر وقت العرص هو االصفرار لم يكن من صىل ركعة قبل الغروب مدراك هلا ،فيستفاد من هذين احلديثني أن هذه
الصالة هلا وقتان :وقت اختيار ووقت َضورة ،وبهذا جتتمع األحاديث وال تتعارض.

 .4تأخري صالة العرص إىل اصفرار الشمس ال جيوز؛ ألن هذا وقت َضورة ،نيه عن الصالة فيه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه2003 ،م .صحيح ابلخاري،
حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
الطبعة :األوىل 1422ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .مرًعة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة:
اثلاثلة 1404ه.

الرقم املوحد)10602( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Siapa yang mendapati waktu subuh
sementara ia belum melaksanakan salat
"witir maka tidak ada salat witir baginya.
(Ṣaḥiḥ Ibnu Khuzaimah).

من أدركه الصبح ولم يوتر ،فال وتر َل

 .2072احلديث:

**

2072. Hadis:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل Dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa yang mendapati
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من أدركه الصبح ولمwaktu subuh sementara ia belum melaksanakan salat
يوتر؛ فال وتر هل».
witir maka tidak ada salat witir baginya".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف أن صالة الوتر تفوت Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa salat witir
terlewatkan dengan masuknya waktu subuh, yakni
باإلصباح أي بطلوع الفجر اثلاين ،وهذا الوقت dengan terbitnya fajar kedua. Hal ini (berakhirnya
االختياري ،أما االضطراري كمن استيقظ متأخرا waktu witir dengan terbitnya fajar kedua) merupakan
waktu ikhtiyārī (pilihan), adapun waktu iḍṭirārī
فيستمر وقت الفجر هل إىل صالة الصبح؛ لوروده عن
(keterpaksaan), seperti orang yang bangun terlambat,
مجع من الصحابة -ريض اهلل عنهم-.
maka waktu fajar baginya terus berlangsung hingga
pelaksanaan salat subuh (meskipun fajar kedua sudah
terbit), karena hal ini telah diriwayatkan dari amalan
sejumlah sahabat -raḍiyallāhu 'anhum-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة ،وابن حبان ،واحلاكم.
اتلخريج :أبوسعيد اخلدري-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

فوائد احلديث:
 .1الوتر من صالة الليل ،ولكنه خيتم به صالتها؛ يلوترها ،كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها.
َّ
 .2أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر اثلاين ،فإذا طلع الفجر ،فقد فات وقت الوتر ،فمن أوتر بعد طلوع الصبح فال وتر هل.
َّ
 .3وذكر ابن املنذر عن مجاعة من السلف :أن للوتر وقتني :اختياري واضطراري ،فاالختياري ينتيه بطلوع الفجر اثلاين ،واالضطراري ال ينتيه
َّ
إال بصالة الصبح.

َّ
َّ
فإن تاركه َّ
فوت أجره.
 .4ظاهر احلديث :أن الوتر اذلي فات وقته إذا َكن تركه من عمد،

املصادر واملراجع:

صحيح ابن خزيمة ،ملحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السليم انليسابوري ،املكتب اإلساليم  -بريوت  1970 - 1390 ،صحيح ابن حبان برتتيب
ابن بلبان ،تأيلف حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط :اثلانية .1993 – 1414 ،املستدرك ىلع
الصحيحني ،حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم انليسابوري ،دار الكتب العلمية  -بريوت الطبعة األوىل ،1990 - 1411 ،حتقيق  :مصطىف عبد
القادر عطا .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،ط .اثلانية .1985 – 1405-

الرقم املوحد)11276( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Barangsiapa memberi pinjaman dalam
sesuatu, hendaknya ia memberi pinjaman
dalam takaran yang sudah diketahui dan
timbangan yang sudah diketahui sampai
masa tertentu".

،من أسلف يف َشء فليسلف يف كيل معلوم
 إىل أجل معلوم،ووزن معلوم

**

2073. Hadis:

: احلديث.2073

 قدم: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس

Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhu-ma secara
marfū', Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang
ke Madinah dan mereka (penduduknya) memberikan
pinjaman dalam buah-buahan; satu, dua dan tiga
tahun. Beliau bersabda, "Barangsiapa memberi
pinjaman dalam sesuatu, hendaknya ia memberi
pinjaman dalam takaran yang sudah diketahui dan
timbangan yang sudah diketahui sampai masa
tertentu".

 وهم، املدينة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
: فقال، السنة والسنتني واثلالث:يُسلفون يف اثلمار
ََ
 ووزن،«من أسلف يف َشء فليُسلف يف كيل معلوم
.» إىل أجل معلوم،معلوم

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ا
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pergi مهاجرا
 للمدينة-صىل اهلل عليه وسلم- قدم انليب
berhijrah lalu menemukan penduduk Madinah - karena
mereka itu petani tanaman dan buah-buahan - ألنهم-  فوجد أهل املدينة،من مكة كما هو معلوم
memberikan pinjaman. Yaitu dengan cara mematok  وذلك بأن يقدموا اثلمن، يسلفون-أهل زروع وثمار
harga dan mengakhirkan bayaran yang sudah
 أو، مدة سنة، من اثلمار-املسلم فيه- ويؤجلوا املثمن
ditetapkan harganya selama satu tahun atau dua tahun
atau tiga tahun. Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa  أو أقل أو أكرث ألن هذه املدد، أو ثالث سنني،سنتني
sallam- merestui transaksi ini dan tidak menjadikannya  ىلع هذه-صىل اهلل عليه وسلم-  فأقرهم،للتمثيل
bagian dari bab jual beli barang yang tidak ada di
tangan penjual sehingga transaksi ini tidak املعاملة ولم جيعلها من باب بيع ما ليس عند ابلائع
mengandung penipuan, karena pinjaman itu berkaitan املفيض إىل الغرر؛ ألن السلف متعلق باذلمم ال
dengan tanggung jawab (hutang) bukan barang. Hanya
 هلم يف-صىل اهلل عليه وسلم-  ولكن بني،األعيان
saja Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenjelaskan berbagai hukum transaksi yang dapat املعاملة أحاكما تبعدهم عن املنازًعت واملخاصمات
menjauhkan mereka dari pertikaian dan perselisihan  من أسلف:اليت ربما جيرها طول املدة يف األجل فقال
yang mungkin saja timbul karena lamanya masa
penangguhan.
Beliau
bersabda,
"Barangsiapa ،يف َشء فليضبط قدره بمكياهل أو مزيانه املعلومني
memberi pinjaman dalam sesuatu, hendaknya ia  حىت إذا عرف قدره وأجله،ولريبطه بأجل معلوم
mengontrol ukurannya dengan takaran dan timbangan
yang legal dan dikenal. Hendaknya pula ia  واستوىف لك منهما،انقطعت اخلصومة واملشاجرة
mengikatnya dengan masa tertentu sehingga apabila
.حقه بسالم
sudah diketahui ukuran dan masanya, maka tidak akan
ada pertikaian atau perselisihan dan pembeli dapat
memenuhi haknya dengan selamat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

443

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• املدينة  :مدينة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
ا
ا
ا
ا
ا
• يسلفون - :بضم أوهل -من أسلف ،وهو عقد يسلم فيه املشرتي اثلمن نقدا ،وحيصل ىلع السلعة مؤجلة أو مقسطة ،تسىم سلما وتسىم سلفا،
ا
مزارًع ألف ريال ىلع أن يعطيك بعد ستة أشهر مائة كيلو من اتلمر،
وسيم سلما لتسليم رأس املال يف املجلس ،وسلفا :تلقديمه ،مثاهل :أن تعطي
مع بيان نوعه.
َ
• يف كيل معلوم  :إذا َكن املسلم فيه مكيال.
َ
• ووزن معلوم  :إذا َكن املسلم فيه موزونا والواو بمعىن أو.

فوائد احلديث:
 .1يشرتط يف السلم ما يشرتط يف ابليع ،ألنه أحد أنواعه .فالبد أن يكون العقد من جائز اتلرصف ،مالك للمعقود عليه ،أو مأذون هل فيه ،والبد
فيه من الرضا ،وأن يكون املسلم فيه مما يصح بيعه ،والبد فيه من القدرة عليه وقت حلوهل ،وأن يكون اثلمن واملثمن معلومني.
ا
 .2يزيد السلم ىلع رشوط ابليع رشوطا ترجع إىل زيادة ضبطه وحتريره ،ئلال تفيض املعاملة إىل الشجار واملخاصمة  ،ونأخذ أهم هذه الرشوط من
ا
ْ ُ
احلديث اذلي معنا :الرشط األول :أن يبني قدر املسلم فيه بمكياهل أو مزيانه الرشعيني ،إن َكن مكيال أو موزونا ،أو بذرعه ،إن َكن مما يُذ َرع ،أو
ا
ا
ُ
ّ
بِ َعد ِه إن َكن مما ي َعد ،وال خيتلف املعدود بالكرب أو الصغر أو غريهما ،اختالفا ظاهرا.
ُّ
 .3الرشط اثلاين اذلي دل عليه احلديث أن يكون مؤجال ،والبد يف األجل أن يكون معلوما ،فال يصح حاال ،وال إىل أجل جمهول.
َْ
َ
ْ
وأجل مثمنه.
 .4الرشط اثلالث أن يقبض اثلمن بمجلس العقد ،وهذا مأخوذ من قوهل" :فليُ ْس ِلف" ألن السلف هو ابليع ،اذلي ُعجل ثمنه
ِ
 .5الرشط الرابع أن يسلم يف اذلمة ال يف األعيان ،وهذا هو اذلي َ
سوغ العقد ،وإن َكن وفاؤه من َشء غري موجود عند ابلائع ،وإنما يستوىف من
ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد .وبهذا تبني أن السلم لم يتناوهل انلىه يف قوهل" :وال تبع ما ليس عندك" وأن العقد عليه وفق القياس.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دارًعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
للشيخ إسماعيل األنصاري- ،مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن
حالق- ،مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.

الرقم املوحد)6079( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Barangsiapa mengeluarkan muntah atau
mimisan atau muntah kembali atau madzi,
hendaknya ia pergi lalu berwudhu'!
Selanjutnya ia meneruskan shalatnya. Dan
ketika melakukan hal itu, ia tidak boleh
berbicara".

،من أصابه يقء أو راعف أو قلس أو مذي

 وهو يف، فليتوضأ ثم يلنب ىلع صالته،فلينرصف
ذلك ال يتلكم

**

2074. Hadis:

: احلديث.2074

َ  «من: مرفوًعا-ريض اهلل عنها- عن ًعئشة
ْ َ أصابه
يق ٌء
ْ َ
َ َْْ َ
َُ
ٌ ََ
 فليتوضأ ثم،رصف
ِ  فلين،أو رًعف أو قلس أو مذي
َْ
.» وهو يف ذلك ال يتلكم،ْب ىلع صالته
ِ ِيل

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- bersabda, "Barangsiapa mengeluarkan
muntah atau mimisan atau muntah kembali atau madzi,
hendaknya ia pergi lalu berwudhu'! Selanjutnya ia
meneruskan shalatnya. Dan ketika melakukan hal itu,
ia tidak boleh berbicara".
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Makna hadis: Bahwa barangsiapa dalam shalatnya
terkena hal-hal yang disebutkan dalam hadis itu,
"Hendaknya ia pergi lalu berwudhu'!" Yakni, ia keluar
dari shalatnya karena batal thaharahnya lalu ia
mengambil wudhu' yang baru. "Selanjutnya ia
meneruskan shalatnya." Maknanya, jika ia kembali
kepada shalat, hendaknya ia menyempurnakan
shalatnya yang telah diputusnya dan ia tidak harus
mengulanginya dari awal. "Dan ketika melakukan hal
itu, ia tidak boleh berbicara." Yakni, saat ia keluar, pergi
wudhu, dan kembali ke shalatnya tidak berbicara. Ini
syarat meneruskan shalat. Jika ia berbicara, maka
shalatnya menjadi rusak dan ia harus mengulang
shalatnya dari awal. Hanya saja para ulama telah
menganggap hadis ini lemah dari dua segi; Pertama,
Sanad. Sekelompok ulama telah menghukum lemah
sanadnya, diantaranya Asy-Syafi'i, Ahmad, Addaruquthni, dan lainnya. Dari kalangan ulama
kontemporer yaitu Al-Albani. Kedua, Matan. Dalam
hadis tersebut ditetapkan bahwa berbagai hal itu
adalah yang membatalkan wudhu'. Selanjutnya
dibolehkan untuk meneruskan shalatnya sampai akhir.
Tidak ada keraguan lagi bahwa ini bertentangan
dengan dasar-dasar syariat, sebagaimana ditunjukkan
oleh dalil yang ditetapkan dari hadis Thalq bin Ali raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi Muhammad -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, "Jika seseorang di antara kalian
kentut dalam shalat, hendaknya ia pergi lalu berwudhu'
dan mengulang shalatnya." (HR. Abu Dawud dan
lainnya). hadis ini adalah ketetapan dalam masalah ini.
Jika wudhu' orang yang shalat telah batal karena ada
sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur, seperti
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ُ
" أن من أصيب يف صالته بهذه: معىن احلديث
َ َْْ َ
"  فليتوضأ،رصف
ِ األشياء املذكورة يف احلديث" فلين
 ثم يتوضأ، أي خيرج من صالته النتقاض طهارته
َْ
 إذا ًعد إىل:ْب ىلع صالته " واملعىن
ِ  " ثم ِيل.جديد
َ
الصالة أت َّم صالته من حيث قطعها وال يلزمه أن
 أثناء:  " وهو يف ذلك ال يتلكم " يعىن.يُعيدها من أوهلا
.خروجه وذهابه للوضوء ورجوعه إىل الصالة ال يتلكم
َّ
 ولزمه، فإن أخل به فسدت صالته،وهذا رشط للبناء

 لكن هذا احلديث قد ضعفه.إًعدتها من أوهلا
َ َّ
 فقد ضعفه مجع،السند
: األول:العلماء من وجهني
َّ
َّ
وادلارقطين
 الشافيع وأمحد: من العلماء منهم
 حيث: املنت: اثلاين. ومن املعارصين األبلاين،وغريهم

تقرر أن هذه األشياء اليت يف احلديث من نواقض
ُ
 وال شك أن، ثم أجزي بناء آخرها ىلع أوهلا،الوضوء
 ومما يدل ىلع ذلك ما،هذا خمالف ألصول الرشيعة

ثبت من حديث طلق بن يلع _ ريض اهلل عنه _ عن
َ
" إذا ف َسا أحدكم: _ انليب _ صىل اهلل عليه وسلم
ْ
 ويلُ ِع ِد الصالة " رواه، فليتوضأ، فلينرصف،يف الصالة
 فإذا،أبو داود وغريه وهذا احلديث نص يف املسألة

 َكلفسا أو،انتقض وضوء املصيل خبارج من السبيلني
الرضاط أو املذي أو غري ذلك مما هو خارج من

 ثم يستأنف،السبيلني لزمه اخلروج من الصالة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
توضيح األحاكم(kentut tanpa suara atau kentut bersuara atau madzi /1
صالته بعد أن يتم طهارته.
atau lainnya yang keluar dari dua saluran (depan
 )300تسهيل اإلملام( )189/1فتح ذي اجلالل belakang -edit), hendaknya ia keluar dari shalat.
Setelah itu ia memulai kembali shalatnya usai
واإلكرام)(1/262
menyempurnakan thaharahnya. Taudhih Al-Ahkam,
(1/300), Tashil Al-Ilmam, (1/189), Fathu Dzil Jalal wal
Ikram, (1/262).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه
اتلخريجً :عئشة _ ريض اهلل عنها _
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

َ
َ
ْ
است ْفراغ ما يف َ
• َْ
الم ِعدة عن طريق الفم.
يقء  :اليقءِ :
َ
• ُر ًَعف  :دم خيرج من األنف بسبب ن ِزيف يصيبه ألسباب معروفة عند األطباء.
ََ
ِّ
َ
َ
• قلس  :اليقء اذلي ال يزيد عن ِملء الفم أو دونه.
ََ ُ
• َم ْذي  :ماء رقيق لَزج خيرج عند ُ
المالعبة أو تذكر اجلماعة من قوة الشهوة.
ِ

فوائد احلديث:

َ
َ
والقلس َ
اليقء ُّ
والم ِذي من نواقض الوضوء.
والر ًَعف
 .1فيه أن

ابلنَاء ىلع ما مىض من صالته بعد أن يتوضأ ،برشط عدم الالكم ،لكن
 .2فيه أن من انتقض وضوؤه بما سبق لزمه اخلروج من الصالة وهل ِ
احلديث ضعيف كما سبق.
 .3فيه أن الالكم من ُمبطالت الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .صحيح اجلامع الصغري
وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد
اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
َ
ّ
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني،
األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م ُ
انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)8398( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ً
من أعطى يف صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو
ً
تمرا فقد استحل

Barangsiapa yang memberi tepung gandum
atau kurma sepenuh dua telapak tangannya
untuk mahar seorang wanita, maka halal
baginya untuk menggaulinya.
**

2075. Hadis:

: احلديث.2075

Dari Jabir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa -  أن انليب-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
 «من أعطى يف َصداق: قال-صىل اهلل عليه وسلم
“Barangsiapa yang memberi tepung gandum atau
َّ َ َ
َ
ْ َّ َ َ
.»حل
لء كفي ِه َس ِويقا أو تمرا فقد است
امرأة ِم
kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar
seorang wanita, maka halal baginya untuk
menggaulinya".
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

َّ
ًّ
أساسيا يف
احلديث يدل ىلع أن الصداق ليس ركناا
ا
 وليس ع ا،عقد انلاكح
 وإنما هو،وضا مقصودا ذلاته
ِ
 يقدمها الزوج لزوجته كهدية أو،تكرمة رمزية
ِحنلة؛ ا
ا
 ذلا جاز أن تكون.وجربا خلاطرها
،قدرا هلا
ا
ُ
وت َق َّدم ا
 إذا لم،مهرا
،هذه األشياء اليسرية صداقا
ِّ
َّ
 ويدل ىلع أن الشارع يرغب.يوجد ما هو أىلغ منها

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar bukan rukun
utama dalam akad nikah dan bukanlah alat tukar yang
dimaksudkan secara zatnya, namun mahar itu adalah
satu simbol penghormatan yang dipersembahkan oleh
suami kepada istrinya, semacam hadiah atau
pemberian sebagai bentuk pemuliaan kepadanya dan
untuk menarik hatinya. Oleh karena itu, sesuatu yang
sedikit ini boleh dijadikan pemberian dan persembahan
sebagai mahar jika tidak terdapat sesuatu yang lebih
mahal/berharga darinya. Hadis ini juga menunjukkan  وأن ال يمنع منه الفقر؛ ئلال،يف الزواج واإلقدام عليه
َ يكون املهر
bahwa syariat memotivasi adanya pernikahan dan حجر عرثة يف سبيل طريق هذا العقد
sikap berani melangsungkannya, serta memotivasi
 وحصول،اخلريي اذلي حيصل به إعفاف اجلنسني
agar kefakiran tidak menghalangi terwujudnya
pernikahan; yaitu agar mahar tidak menjadi batu -صىل اهلل عليه وسلم-  وحتقيق مباهاة انليب،اذلرية
َّ بتكثري سواد أمته يف ادلنيا؛ يلكونوا
sandungan dalam merealisasikan jalan menuju akad قوة يف وجه
yang baik ini dimana dengannya terjagalah kehormatan
diri dua jenis insan, menghasilkan keturunan, dan  ويف القيامة حينما يبايه بكرثتهم األنبياء،عدوهم
mewujudkan sikap berbangga-bangganya Nabi -.عليهم الصالة والسالمṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan banyaknya jumlah
umatnya; sehingga menjadi suatu kekuatan di hadapan
musuh mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat kelak
tatkala para Nabi -‘alaihimuṣ-ṣalātu was-salāmberbangga-bangga dengan banyaknya umat mereka.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  جابر بن عبد اهلل:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ا
. يعجن بعضه ببعض َكلعصيدة، هو اتلمر وادلقيق املخلوط باألقِط والسمن، ثم قاف، ثم ياء ساكنة، وكرس الواو، بفتح السني: • سويقا
َّ
ا
. واملعىن حل هل فرجها، واحلالل ضد احلرام، اختذه حالال: • استحل

:فوائد احلديث

َّ
َّ
َّ
ا
. إذا لم يوجد الصداق الاكيف؛ فإن استحالل بضع املرأة ال يكون إال بمهر،يسريا
 ولو، أنه البد من الصداق.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2أنه يصح أن يكون املهر من غري ادلراهم وادلنانري.

 .3عدم اعتبار حتديد الصداق بقدر معني.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية - .ضعيف أيب داود  -األم لألبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه- .ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م - .كشف اللثام رشح عمدة األحاكم
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ,احلسني بن
للسفاريين ,ت :نور ادلين طالب ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
َ
ّ
غريب ,املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن ,انلارش :دار هجر ,الطبعة :األوىل   1424ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة
حممد بن سعيد الاليع ،املعروف بالم ِ
األحاكم ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ,حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق – الرياض ,الطبعة:
الطبعة :األوىل 1421 ،ـه-
السابعة 1424 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالةُ ،
2001م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط،1
املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.

الرقم املوحد)58107( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Barangsiapa menjaga salat sunah empat
rakaat (dua kali salam) sebelum Zuhur dan
empat rakaat sesudahnya, maka Allah
mengharamkannya atas neraka.

من حافظ ىلع أربع ركعات قبل الظهر وأربع
بعدها حرمه اهلل ىلع انلار

 .2076احلديث:

**

2076. Hadis:

َ

مرفوًع« :من َ
ا
حافظ Dari Ummu Ḥabībah -raḍiyallāhu 'anhā- secara marfū',
عن أم حبيبة -ريض اهلل عنها-
"Barangsiapa menjaga salat sunah empat rakaat
ىلع أربع َركعات قبل الظهر وأربع بعدها َح َّر َمه اهلل
sebelum Zuhur dan empat rakaat sesudahnya, maka
ىلع َّ
انلار».
Allah mengharamkannya atas neraka".
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن حديث " :من َحافظ ىلع أربع َركعات قبل
َ
الظهر" يعين :ثابر وواظب ىلع أربع ركعات قبل

الظهر" .وأربع بعدها" أي :وواظب ىلع أربع بعد
َّ
الظهرَ .
"ح َّر َمه اهلل ىلع َّ
انلار" هذا جزاؤه ،وهو
صالة
َّ
َّ
أن اهلل -تعاىل -يمنعه من دخول انلار ،ويف رواية
َ
انلار" ،ويف أخرى "لم َت َم َّسه َّ
"ح َّرم اهلل حلَمه ىلع َّ
انلار".
فحديث أم حبيبة -ريض اهلل عنها -فيه حتريم َّ
انلار
َ
فال تَمسه َّ
انلار وال تقربه إذا حافظ املرء ىلع أربع

قبل الظهر ،وأربع بعدها منعه اهلل بفضله من دخول

انلار.

Makna global:
**

Maksud hadis, "Barangsiapa menjaga salat sunah
empat rakaat sebelum Zuhur." Artinya, dia
melaksanakannya dengan kontinu dan konsisten. "Dan
empat rekaat sesudahnya." Yakni, konsisten
melakukan empat rakaat sesudah Zuhur. "Maka Allah
mengharamkannya atas neraka." Ini merupakan
balasannya bahwa Allah mencegahnya masuk neraka.
Dalam riwayat lain, "Maka Allah mengharamkan
dagingnya di neraka." Dan dalam riwayat lainnya,
"Maka neraka tidak akan menyentuhnya." Jadi, hadis
Ummu Ḥabībah ini menunjukkan keharaman neraka
baginya, sehingga neraka tidak bisa menyentuhnya
dan mendekat kepadanya selama dia menjaga empat
rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat sesudahnya.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ وابن ماجه.
اتلخريج :أم حبيبة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :مسند اإلمام أمحد.

معاين املفردات:

َ
َ
• َحافظ  :ثابر وواظب.

فوائد احلديث:

ُّ
الظهر واألربع بعدها ،فمن َحافظ عليهاَّ ،
حرمه اهلل -تعاىل -ىلع َّ
انلار.
 .1فضل األربع قبل
َّ
ُ
أن هذه َّ
الرواتب ليست واجبة ،وإنما يه مستحبة.
.2

 .3الرواتب القبلية -أي قبل الفريضة-؛ هلا حكم منها تهيئة نفس املصيل للعبادة قبل ادلخول يف الفريضة ،وأما ابلعدية فمن حكمها جرب خلل
الفرائض.
 .4للرواتب فوائد عظيمة ،من زيادة احلسنات ،وتكفري السيئات ،ورفع ادلرجات.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه .مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .السنن الكربى،
تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن
إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)11251( :

450

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dan dari Jābir ia berkata, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
“Barangsiapa khawatir tidak bangun pada
akhir malam, maka hendaklah dia salat
witir di awal malam, dan barangsiapa yang
merasa mampu untuk bangun pada akhir
malam, maka hendaklah dia salat witir di
akhir malam, karena salat di akhir malam
itu disaksikan (oleh malaikat) dan hal itu
lebih utama." (Ṣaḥīḥ Muslim).

،من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوَل
 فإن,ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل
 وذلك أفضل،صالة آخر الليل مشهودة

**

2077. Hadis:

: احلديث.2077

صىل-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه-عن جابر

Dari Jābir ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, “Barangsiapa khawatir tidak bangun
pada akhir malam, maka hendaklah dia salat witir pada
awal malam, dan barangsiapa yang merasa mampu
untuk bangun pada akhir malam, ma“Barangsiapa
khawatir tidak bangun pada akhir malam, maka
hendaklah dia salat witir di awal malam, dan
barangsiapa yang merasa mampu untuk bangun pada
akhir malam, maka hendaklah dia salat witir di akhir
malam, karena salat di akhir malam itu disaksikan (oleh
malaikat) dan hal itu lebih utama".

آخ ِر
ِ  «من خاف أن ال يقوم من:-اهلل عليه وسلم
 ومن َط ِم َع أن يقوم آخره فليوتر آخر،الليل فليوتر أوهل
.» وذلك أفضل، فإن صالة آخر الليل مشهودة,الليل

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menjelaskan tentang bolehnya salat witir di ،يبني احلديث جواز صالة الوتر يف أول الليل
awal malam dan kebolehan tersebut lebih utama bagi
orang yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, ويكون اجلواز أوىل يف حق من خيش أال يقوم آخر
sebagaimana hadis ini juga menjelaskan tentang  كما بني أفضلية صالته يف آخر الليل وذلك،الليل
keutamaan salat witir di akhir malam karena salat di
.لكونها مشهودة من املالئكة
waktu itu disaksikan oleh para malaikat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  جابر بن عبداهلل:اتلخريج
. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. أمل ورجا: • طمع
َّ
. فينادي خلقه وجييب سؤاهلم، وألن اهلل تعاىل يزنل آخر الليل, أي حترضها املالئكة: • مشهودة

:فوائد احلديث
َّ
-.صىل اهلل عليه وسلم-  ومن لك الليل أوتر انليب، فوقته من صالة العشاء إىل طلوع الفجر اثلاين، أن الوتر جيوز يف أول الليل ويف آخره.1
َّ
. وطمع يف أن يستيقظ قبل الفجر، أن تأخري الوتر إىل آخر الليل أفضل ملن قوي ىلع القيام.2
َّ
. ويكون يف حقه أفضل, أن من خيىش أال يقوم آخر الليل؛ يرشع هل الوتر قبل أن ينام.3
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ
د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان ،ط  1427، 1ـه2006-م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة1423 ،ه.

الرقم املوحد)11278( :

452

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

صىل اهلل- من رسه أن يعلم وضوء رسول اهلل

Barangsiapa ingin mengetahui tata cara
wudu Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa
sallam- maka inilah tata cara wudu itu.

 فهو هذا-عليه وسلم

**

2078. Hadis:

: احلديث.2078

َّ
ْ ْ
 وقد صىل-ريض اهلل عنه-  أتانا يلع:خريقال
ٍ عن عب ِد
َّ
َّ  فقلنا ما يصنع،بطهور
َ فدًع
بالطهور وقد صىل ما
ُ
َ ْ
َ  فأيت بإناء فيه ماء، إال يلعلِّ َمنا،يُريد
 فأف َرغ،وط ْست
ِ
َ َ ْ ََ
 ثم تمضمض، فغسل يديه ثالثا،من اإلناء ىلع يمينه
ِّ
ُ
ْ
َ ،واستَنْ َرث ثالثا
َ َ َفم ْض َمض ون
رث من الكف اذلي يأخذ

Dari Abdu Khair, ia berkata, "Ali -raḍiyallāhu 'anhumendatangi kami setelah dia salat, lalu dia meminta
diberikan air wudu. Maka kami pun berkata, "Apa yang
akan dilakukannya dengan air wudu padahal dia sudah
salat?. Tidaklah dia menginginkan sesuatu melainkan
untuk mengajari kami." Lalu diambilkanlah untuknya
seember air dan wadah. Kemudian ia menuangkan air
itu di tangan kanannya, lalu membasuh kedua
tangannya sebanyak tiga kali. Lantas dia berkumurkumur,
memasukkan
air
ke
hidung
dan
mengeluarkannya sebanyak tiga kali. Dia berkumurkumur dan mengeluarkan air dari hidung dengan
tangan yang ia gunakan menciduk air. Kemudian dia
membasuh wajahnya tiga kali. Lalu membasuh tangan
kanannya tiga kali dan membasuh tangan kirinya tiga
kali. Lantas mencelupkan tangannya ke dalam wadah
air dan mengusapkan keduanya di kepalanya hanya
sekali saja. Kemudian membasuh kaki kanannya tiga
kali dan kaki kirinya tiga kali. Setelah itu, ia berkata,
“Barangsiapa ingin mengetahui tata cara wudu
Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- maka inilah tata
cara wudu beliau”.

، ثم غسل يده ايلمىن ثالثا، ثم غسل وجهه ثالثا،ِفيه
ِّ
َ  ثم جعل يده يف اإلناء،الشمال ثالثا
فمس َح
وغسل يده

َّ برأسه
، ثم غسل رجله ايلمىن ثالثا،مرة واحدة
ِ
َْ
َ ْ
ُ
َ
ْ
َّ
ُ
 «من رسه أن يعلم وضوء: ثم قال.ورجله الشمال ثالثا
ِ
.» فهو هذا-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis panjang ini menjelaskan tata cara wudu
Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam-, di dalamnya
Abdu Khair menyatakan; bahwa Ali bin Abi Ṭālib raḍiyallāhu 'anhu- mendatangi mereka setelah beliau
salat dan langsung meminta air wudu. Maka mereka
pun merasa janggal mengingat Ali bin Abi Ṭālib raḍiyallāhu 'anhu- sudah salat sebelumnya. Kemudian
mereka akhirnya mengerti bahwa Ali bin Abi Ṭālib raḍiyallāhu 'anhu- hendak mengajarkan tata cara wudu
Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- sehingga
mereka mengambilkan seember air. Lantas Ali bin Abi
Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu- menuangkan air ke tangan
kanannya dan membasuh kedua tangannya tiga kali.
Lantas berkumur, memasukkan air ke hidung dan
mengeluarkannya sebanyak tiga kali. Dia berkumurkumur dan mengeluarkan air dari hidung dengan
tangan yang ia gunakan menciduk air. Kemudian
membasuh wajahnya tiga kali. Batasan wajah adalah
dari tempat berawal tumbuhnya rambut (atas dahi)
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صىل اهلل- هذا احلديث بطوهل بني صفة وضوء انليب

ريض اهلل-  أن عليا، يذكر فيه عبد خري,-عليه وسلم

 فاستغربوا طلبه, فدًع بماء, أتاهم بعدما صىل-عنه
ّ
 ثم عرفوا أنه أراد أن يعلمهم,هذا لكونه قد صىل

 فجاؤوه,-صىل اهلل عليه وسلم- صفة وضوء انليب
 فصب من اإلناء ىلع يمينه فغسل يديه,بماء يف إناء

, ثم تمضمض واستنرث ثالث مرات,ثالث مرات

يمضمض ويستنرث من نفس الكف اذلي يأخذ منه
 وحدود الوجه من, ثم غسل وجهه ثالث مرات,املاء

،منابت شعر الرأس املعتاد إىل اذلقن مع ظاهر اللحية
 ثم يغسل يده ايلمىن إىل،ومن األذن إىل األذن
 واملرفقان, ثم اليرسى كذلك,املرفقني ثالث مرات

 ثم, ثم مسح رأسه مرة واحدة،داخالن يف الغسل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
غسل رجله ايلُمىن ثالث مرات ،ثم رجله اليرسى hingga dagu dan bagian luar jenggot, serta dari telinga
(kanan) hingga telinga (kiri). Kemudian membasuh
ُ
ثالث مرات ،ثم
ذكر أن هذا هو وضوء رسول اهلل tangan kanannya sampai sikunya tiga kali dan tangan -
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
kiri sampai siku juga tiga kali. Kedua siku termasuk
صىل اَّلل علي ِه وسلم-.
yang wajib dibasuh. Kemudian mengusap kepala
sekali. Lalu membasuh kaki kanan tiga kali dan kaki kiri
 juga tiga kali. Setelah selesai wudu, Ali bin Abi Ṭālibraḍiyallāhu 'anhu- menyatakan bahwa itulah tata cara
wudu Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam-.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
اسم للماء َّ
• َطهور  :بفتح الطاء ٌ
املطهر لغريه.
الطاهر بذاته
ُ
• َط ْست  :إناء كبري مستدير من حناس أو حنوه يُستعمل للغسيل.
ْ
َ ْ َ
أن جيعل املاء يف فمه ،ويديره َّ
ثم يمجه.
• ت َمض َمض  :املضمضة:
ْ ََْ
استنرث  :االستنثار :إخراج املاء من األنف بعد االستنشاق.
•

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ىلع نرش العلم وتبليغ أحاكم ادلين.
 .2اتلعليم بالفعل ,والوصف بالفعل أرسع إدراَك ,وأدق تصويرا ,وأرسخ يف انلفس ,ويستفاد من ذلك أنه ينبيغ للمعلم أن يسلك أقرب الطرق
إليصال املعلومات إىل أذهان الطالب.

 .3جواز االستعانة يف إحضار ماء الوضوء.

 .4مرشوعية الوضوء ىلع الصفة الواردة يف هذا احلديث.
 .5سنية غسل الكفني ثالث مرات يف بداية الوضوء.

 .6أن الواجب يف مسح الرأس مرة واحدة ال يزيد عليها ,ومرشوعية اتلثليث يف بقية األعضاء املغسولة.
َّ
ٌ
َّ
َ
 .7احلكمة يف مسح الرأس َّ
مرة واحدة ،وكونه ال يُك َّرر ،كما يكرر الغسل؛ ألن املسح أخف من الغسل ،خمفف يف كيفيته ويف كميته ،ولعل
َّ
ا
الر َّب َّ
مرة واحدة فال يكرر ،هو اتليسري ىلع األمة؛ فإن َّ
انية يف اتلخفيف يف الرأس ،من كونه يمسح مسحا وال يغسل ،وأن مسحه َّ
احلكمة َّ
الرأس
َّ ا
َّ
ا
َّ
ُّ
َ
َّ
ُ
موطن الشعر ،فصب املاء عليه وتكريره ،ربما سبب أذية ومرضا ،فخفف اهلل -تعاىل -عن عباده.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو
غدة ،نرش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل
مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ابن ماجه ,حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارشً :علم الكتب،
ّ
حممد بن ّ
الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .تاج العروس من جواهر القاموسّ ,
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ,جمموعة من املحققني ,انلارش:
حممد احلسيين،
ّ
دار
اهلداية توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعةُ :
َ
اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن
اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهتسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
األوىل 2006 ،1427 ،م.

الرقم املوحد)8375( :
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من سمع انلداء فلم يأته فال صالة َل إال من

 .2079احلديث:

Siapa mendengar azan lalu tidak
mendatanginya, maka tidak ada salat
baginya, kecuali karena uzur.

عذر

**

2079. Hadis:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, dari Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau
اهلل عليه وسلم -قال« :من سمع انلِّ َداء فلم يَ
فال
ه؛
ت
أ
ِ
ِ
bersabda, "Barangsiapa mendengar azan lalu tidak
ْ
صالة هل إال من ُعذر».
mendatanginya, maka tidak ada salat baginya, kecuali
karena uzur".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يدعو هذا احلديث إىل العناية بصالة اجلماعة Hadis ini mengajak kita untuk lebih perhatian
 melaksanakan salat berjamaah. Nabi Muhammadّ
واالهتمام بها اغية االهتمام ،فقد بني انليب -صىل اهلل ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan bahwa
عليه وسلم -أن من َكن بماكن حبيث يسمع األذان seseorang yang berada di suatu tempat yang bisa
َّ
mendengar azan untuk salat jamaah maka ia wajib
لصالة اجلماعة ،فإنه جيب عليه احلضور ،فإن لم
hadir. Jika tidak hadir maka salatnya tidak sempurna
َّ َّ
حيرض فصالته صالة ناقصة ،قليلة اثلواب ،إال أنها dan sedikit pahala. Meskipun itu (salat di rumah) cukup
جمزئة لذلمة ،مع اإلثم اذلي محله املتخلف عن untuk menggugurkan kewajiban, namun orang yang
meninggalkan salat berjamaah tanpa alasan, tetap
ُ
اجلماعة بال عذر ،وأما من َكن ختلفه بعذر رشيعmenanggung dosa. Adapun seseorang yang tidak hadir ،
كمرض أو مطر أو خوف ىلع نفس أو مال أو ودل وما karena ada alasan syar`i, seperti: sakit, hujan, takut
akan nyawanya, harta benda, anak dan lainnya, maka
أشبه ذلك ،فال َشء عليه.
boleh hukumnya tidak menghadiri salat jamaah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.
اتلخريج :ابن عباس  -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• انلِّ َداء  :األذان.

• العذر  :العذر :احلجة اليت يعتذر بها ،وما يرفع اللوم عما حقه أن يالم عليه ،فيقال :معذور؛ أي :غري ملوم فيما صنع.
َّ َّ
• فال صالة  :فال صالة :أي ال صالة َكملة ،فصالة املنفرد بال عذر صالة ناقصة ،قليلة اثلواب ،إال أنها جمزئة لذلمة.

فوائد احلديث:

ًّ
ا
عينيا.
وجوبا
 .1أن صالة اجلماعة واجبة

 .2أن وجوب صالة اجلماعة يف حق من سمع انلِّداء ،أما من ال يسمعه ُبلعد مسافة فال جتب عليه.
 .3وجوب صالة اجلماعة يف املسجد؛ لقوهل( :من س ِمع انلِّ َداء فلم يَأتِه) فدل ىلع أن الواجب احلضور للمسجد؛ ملبيا دايع اهلل.

 .4أن صالة اجلماعة تسقط باألعذارَ ،كخلوف واملرض واملطر.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 1430ه .مشاكة
املصابيح  -حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي -املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم،
حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان،
مكتبة األسدي ،مكة
اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
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ُ
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .بلوغ املرام من أدلة
األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)11288( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Barangsiapa minum di wadah yang terbuat
dari emas atau perak maka hakikatnya dia
sedang menuangkan api neraka Jahanam
ke dalam perutnya.

 فإنما جيرجر،من رشب يف إناء من ذهب أو فضة
يف بطنه نارا من جهنم

**

2080. Hadis:

: احلديث.2080

Dari Ummu Salamah -raḍiyallāhu 'anhā- berkata;  قال رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن أم سلمة
Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- bersabda, َّ
َ ْ َ
 «إن:رش َب ويف رواية
ِ  «من:-صىل اهلل عليه وسلم“Barangsiapa minum (dalam sebuah riwayat;
ُ َ
َ َ أكل أو ي
رشب» يف إنا ٍء من
اذلي ي
Sesungguhnya orang yang makan dan minum) di  فإنما،ذهب أو فض ٍة
ٍ
ُ
َّ
wadah yang terbuat dari emas atau perak maka
.»جيَ ْر ِج ُر يف بطنه نارا ِمن جهنم
hakikatnya dia sedang menuangkan api neraka
Jahanam ke dalam perutnya.”
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Di dalam hadis ini terdapat ancaman keras bagi orang احلديث فيه الوعيد الشديد ملن استعمل أواين اذلهب
yang menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari
ِّ
ُ
emas dan perak atau hanya disepuh saja dengan emas ,والفضة اليت صنعت منهما أو ط ِليت أو زينت بهما
َّ
ْ ُ
dan perak; yaitu bahwa orang yang melakukan وأن من ارتكب هذه املعصية َسيس َم ُع لوقوع عذاب
ٌ
َّ
kemaksiatan ini bakal terdengar suara jatuhnya api
جهنم يف جوفه صوت مرعب منكر؛ ملا يف ذلك من
neraka Jahanam ke dalam perutnya sebagai siksaan
atasnya, karena perbuatan ini merupakan bentuk  واخليالء وكرس قلوب الفقراء؛ وألن,التشبه بالكفار
tasyabbuh (menyerupai) orang kafir, sombong dan  ومن,اإلسالم يصون املسلم عن االحنالل والرتف
ِ
menyakiti perasaan kaum fakir miskin. Sebab Islam
menjaga seorang Muslim dari sikap hedonis dan suka  كونهما نقدين-أيضا- احلكم يف حتريم استعماهلما
ا
bermewah-mewahan. Di antara hikmah pengharaman إىل زمن قريب؛ فاختاذهما واستعماهلما أواين أو حتفا
ٌ
ٌّ َ
penggunaan emas dan perak adalah karena keduanya
لقيم
وتعطيل
،اتلجارية
للحركة
ل
 هو ش،وحنو ذلك
merupakan mata uang yang digunakan sampai
beberapa waktu yang lalu, sehingga dengan . بدون وجود مصلحة راجحة،احلاجات والرضورات
menggunakannya sebagai wadah makan minum,  عن استعماهلما يف األكل-يف احلديث- وهذا انليه
hiasan pajangan atau sejenisnya akan menjadi
َّ
pembekuan terhadap aktifitas jual beli dan sabotase  إال ما أذن فيه،والرشب يعم استعماهلما ألي منفعة
atas nilai kebutuhan primer dan sekunder tanpa
ِّ الرشع كح
.يل املرأة
adanya maslahat yang jelas di balik itu. Larangan
penggunaan emas dan perak sebagai wadah makanan
dan minuman dalam hadis ini menunjukkan adanya
larangan yang umum dari penggunaan keduanya untuk
semua jenis pemanfaatan, kecuali pada penggunaan
yang diizinkan agama seperti hiasan wanita.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنها-  أم سلمة:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُ
ُ
 واملراد هنا صوت جرع اإلنسان للماء؛ شبه نزول العذاب يف بطن الشارب يف إناء, أصلها صوت وقوع املاء يف جوف ابلعري, من اجلرجرة: • جيَ ْر ِجر
.اذلهب أو الفضة بهذا الصوت املخيف
. وغري ذلك، ويكون من احلديد وانلحاس واخلزف واخلشب واجللود, الوًعء: اإلناء: • إناء
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• جهنم  :اسم من أسماء انلار ويه مستقر عذاب الاكفرين والعصاة.

فوائد احلديث:
 .1أن استعمال أواين اذلهب والفضة يف األكل والرشب حمرم ومن كبائر اذلنوب؛ ملا يف ذلك من الوعيد الشديد.
َّ
َّ .2
انليه عن استعماهلما يف األكل والرشب يعم استعماهلما ألي منفعة ،إال ما أذن فيه كح ِّ
يل املرأة.
ٌ
معلوم من ِّ
انلار يوم القيامة ،وهو ٌ
 .3إثبات اجلزاء يف اآلخرة ،وإثبات عذاب َّ
ادلين بالرضورة.
أمر واجب االعتقاد
ا
َّ
َّ
موافقا للعمل؛ فهذا اذلي أتبع نفسه هواها َّ
َّ
سيتجرع عذاب جهنم ،يف تلك املواضع من بدنه اليت
وتمتع بالرشب بإناء الفضة
 .4أن اجلزاء يكون
تمتعت واستذلت باملعصية يف ُّ
ادلنيا؛ وهكذا فاجلزاء من جنس العمل.

 .5انليه يف احلديث ًعم يف اإلناء اخلالص من اذلهب والفضة ,واإلناء املخلوط بهما َكملطيل واملموه بهما وحنو ذلك.

 .6احلديث يشمل الرجال والنساء باتلحريم ,فال جيوز للمرأة أن تتخذ األواين من اذلهب والفضة ،كما ال جيوز ذلك للرجل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تطريز رياض الصاحلني ,فيصل بن عبد العزيز بن
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه
الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي
  2002م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان،ُ
اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق
ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع،
الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م".

الرقم املوحد)8365( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Dari Abdullah bin Ja'far, bahwa Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
“Barang siapa merasa ragu dalam salatnya,
”hendaklah ia sujud dua kali setelah salam.
)(Sunan Abu Daud

من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعدما
يسلم

 .2081احلديث:

**

2081. Hadis:

عن عبد اهلل بن جعفر-ريض اهلل عنهما ،-أن رسول Dari Abdullah bin Ja'far, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, “Barang siapa merasa
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من شك يف صالته
ragu dalam salatnya, hendaklah ia sujud dua kali
فليسجد سجدتني بعدما يسلم».
”setelah salam.

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث أن من شك يف الصالة بالزيادة فيها ،أو Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang ragu ketika
salat dengan melakukan tambahan atau kekurangan,
انلقص؛ فعليه أن يسجد سجدتني بعدما يسلمmaka hendaklah ia bersujud dua kali sujud seusai ،
واحلديث ضعيف ،واذلي صح أنه إذا شك وبىن ىلع salam. Hadis ini derajatnya lemah dan yang sahih
adalah bahwa jika seseorang merasa ragu, lalu
ما يغلب ىلع ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السالم ،وإذا
meneruskan salatnya dengan bersandar pada yang ia
سلم عن نقص ثم تذكر واتم الصالة فإنه يسجد أيضا yakini, maka ia sujud setelah salam. Apabila ia telah
salam sementara dalam salatnya ada kekurangan, lalu
بعد السالم ،وما عدا ذينك فقبل السالم.
teringat, dan kemudian ia menyempurnakan salat itu,
maka hendaklah ia sujud setelah salam juga. Adapun
selain dari kedua kondisi tersebut, maka hendaklah ia
sujud sebelum salam.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن جعفر -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن الشك يف الصالة بالزيادة فيها ،أو انلقص منها من أسباب سجود السهو.
ا
ا
َّ
َّ
 .2فمن شك يف صالته ،فال يدري أصىل -مثال -ثالثا أو اثنتني؟ أو شك هل أىت بالركن ،أو لم يأت به؟ فليطرح الشك ويلْب ىلع ايلقني ،ويلأت
َّ
بما شك فيه ،وليسجد سجديت السهو قبل السالم.

 .3غلبة الظن أرفع من الشك ،فإذا َكن عنده غلبة ظن فليعمل به ،ويلكن عنده بمزنلة ايلقني.
َّ
َّ
َّ
 .4قال املوفق بن قدامة :أن الشكوك إذا كرثت ال تعترب ،وال يلتفت إيلها ،وأن طريق اخلالص منها قوة اإلرادة والعزيمة.

 .5احلديث ديلل ىلع أن سجود السهو للشك يكون بعد السالم ،وقد ورد ما يعارض ذلك أن السجود للشك قبل السالم إن بىن ىلع ايلقني،
وبعده إن بىن ىلع اغلب ظنه ،واألمر يف ذلك واسع والُك جائز ،لكن املذكور هو األفضل.

املصادر واملراجع:

سنن النسايئ ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية  -حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه - .سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد،ّ
َ
لوغ َ
انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .توض ُ
ألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح ا
ِ
م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م- .
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه - .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م - .ضعيف أيب داود ،للشيخ األبلاين،
انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل   1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)11233( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Siapa yang melakukan salat Duha sebanyak
dua belas rakaat, niscaya Allah
membangunkan baginya istana emas di
surga.

من صىل الضىح ثنيت عرشة ركعة بىن اهلل َل
قرصا من ذهب يف اجلنة

 .2082احلديث:

**

2082. Hadis:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu ‘anhu- ia berkata:
ْ َ ْ Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda,
َّ َّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-من صىل الضىح ثِنيت
“Siapa yang melakukan salat Duha sebanyak dua
َ
َ
َّ
عرشة ركعة بَىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة».
belas rakaat, niscaya Allah membangunkan baginya
istana emas di surga".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يف هذا احلديث بيان لفضل صالة الضىح وعظيم Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang
keutamaan salat Duha dan pahalanya yang besar bagi
أجر من حافظ عليها ,فقد أخرب انليب -صىل اهلل orang yang senantiasa menjaganya. Nabi -șallallāhu
َّ
عليه وسلم -أن من صىل اثنيت عرشة ركعة يف وقت ‘alaihi wa sallam- mengabarkan bahwa siapa yang
َّ
 salat dua belas rakaat pada waktu Duha maka Allahالضىح ،جازاه اهلل تعاىل بأن يبين هل بيتا عظيما من
Ta’ālā- akan memberikan ganjaran padanya dengan
ذهب يف اجلنة ,وهذا من رمحة اهلل تعاىل بعبادهmembangunkan sebuah rumah besar dari emas di ،
ووقت الضىح :ما بَ ْني ارتفاع الشمس مقدار ُرمح surga. Ini merupakan bagian dari rahmat Allah -Ta’ālā-
bagi hamba-Nya. Waktu Duha adalah waktu di antara
ُ
إىل قبيل زوال الشمس ،وتقدر بعرش دقائق تقريباnaiknya matahari seukuran tombak sampai sejenak .
sebelum tergelincirnya matahari, kira-kira sepuluh
menit (sebelum tergelincirnya).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي ،وابن ماجه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.
**

فوائد احلديث:

ُّ
 .1فضل صالة الضىح.
 .2أن من حافظ ىلع صالة الضىح بهذا العدد بىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة.
َّ
 .3أن اجلنة مشتملة ىلع القصور.
 .4أن أكرث صالة الضىح اثنا عرشة ركعة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه .سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة:
ّ
املكرمة الطبعة:
اثلاثلة1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_
 2006م.

الرقم املوحد)11284( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Barangsiapa memandikan mayat,
hendaknya ia mandi, dan barangsiapa
mengusungnya, hendaknya ia berwudu

من غسل امليت فليغتسل ،ومن َحله فليتوضأ

 .2083احلديث:

**

2083. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل صىل Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwa
ْ َ ْ َ ْ Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
اهلل عليه وسلم قالَ « :م ْن َغ َّسل ِّ
،
سل
ت
غ
ي
فل
ت
امليـ
"Barangsiapa memandikan mayat, hendaknya ia
َ ْ َ َ َ ْ َّ ْ
محله فليَتَوضأ».
ومن
mandi, dan barangsiapa mengusungnya, hendaknya ia
"berwudu.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يفيد احلديث يف اجلملة األوىل منه أن من قام Paragraf pertama hadis ini menjelaskan bahwa orang
ا yang memandikan mayat, baik mayat anak kecil atau
ا
ا
بتغسيل ميت ,سواء َكن امليت صغريا أو كبريا ،ذكرا dewasa, laki-laki atau perempuan secara langsung
ُ
َ
أو أنىث ,حبيث بارش تغسيله بيده أو َكن بينهما حائلmemandikannya dengan tangannya atau ada ،
ُ
penghalang antara keduanya seperti sehelai kain di
كخرقة َكنت ىلع يده أو قفاز :يستحب هل الغسل
tangannya atau kaos tangan, maka disunahkan
املعروف املشابه لغسل اجلنابة .ويف اجلملة اثلانية baginya untuk mandi seperti biasa yang menyerupai
أفاد احلديث األمر بالوضوء من محل امليتُ ,
وي َف َّرس mandi janabat. Pada paragraf kedua, hadis ini
menjelaskan perintah berwudu bagi orang yang
الوضوء هنا بغسل ايلدين فقط ،أو بأن يكون أمره mengusung mayat. Kata wudu di sini ditafsirkan -
صىل اهلل عليه وسلم -متجها ملن أراد أن حيمل امليت dengan mencuci kedua tangan saja, atau perintah -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ini ditujukan kepada orang
ُ
حىت يكون مستعدا للصالة عليه ,ولم حيمل
yang hendak mengusung mayat sehingga dia dalam
احلديث هنا ىلع ظاهره لعدم وجود أحد من أهل keadaan siap untuk menyalatkannya. Di sini hadis
tersebut tidak ditafsirkan kepada makna lahirnya
العلم يقول بوجوب الوضوء من محل امليت.
karena tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat
adanya kewajiban wudu bagi orang yang mengusung
mayat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• فليتوضأ  :قيل :أي من أراد محله فليتوضأ الوضوء الرشيع املعروف يلكون متهيئا للصالة عليه ،وقيل :فليغسل يديه.

فوائد احلديث:

ُ
الغ ْسل ىلع من َّ
غسل ميتاا لكه أو بعضه.
 .1استحباب
َْ
 .2مرشوعية الوضوء ملن أراد محل امليت؛ يلكون مستعدا للصالة عليه.
 .3مرشوعية تغسيل األموات ،وهو فرض ىلع الكفاية.

 .4وجوب الوضوء للصالة ىلع امليت.

 .5مرشوعية االستعداد للعبادة قبل أن يبارشها اإلنسان.

462

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
 -سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،

  1395ـه  -مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل،
  1421ـه -سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا - .سنن ابن
ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م -توضيح األحاكم ِمنّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -فتح ذي
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص،
(1427ه) -سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ -
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه-إرواء الغليل يف
ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)8400( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari
kakeknya, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa yang
membunuh orang mukmin dengan sengaja
maka ia diserahkan kepada wali korban
pembunuhan; jika mereka berkehendak,
mereka bisa membunuhnya, dan jika
mereka berkehendak, mereka bisa
mengambil diyat (tebusan) berupa tiga
puluh ekor ḥiqqah (unta yang masuk usia
empat tahun), tiga puluh ekor jaża'ah (unta
yang masuk usia lima tahun), dan empat
puluh ekor khalifah (unta bunting). Apa
yang telah mereka sepakati untuk
berdamai dengannya maka hal itu milik
mereka, sebab hal itu untuk menguatkan
diyat".

،من قتل مؤمنا متعمدا دفع إىل أويلاء املقتول

 ويه، وإن شاءوا أخذوا ادلية،فإن شاءوا قتلوا

، وأربعون خلفة، وثالثون جذعة،ثالثون حقة
وما صاحلوا عليه فهو هلم

**

2084. Hadis:

: احلديث.2084

 أن رسول، عن جده، عن أبيه،عن عمرو بن شعيب
َ
 « َم ْن قتَل مؤ ِمنا: قال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ
َْ
ْ
ْ
ِّ
 وإن، فإن شاءوا قتَلوا،المقتول
متعمدا ُدفِ َع إىل أويلاء
َّ
ِّ شاءوا أَ َخذوا
 وثالثون، ويه ثالثون ِحقة،ادليَة
َ
َ
َ َ
، وما صاحلوا عليه فهو هلم، وأ ْربعون خ ِلفة،َجذ َعة
َْ
ْ َ
.»العقل
وذلك لتش ِديد

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya,
bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Siapa yang membunuh orang mukmin
dengan sengaja maka ia diserahkan kepada wali
korban pembunuhan; jika mereka berkehendak,
mereka bisa membunuhnya, dan jika mereka
berkehendak, mereka bisa mengambil diyat (tebusan)
berupa tiga puluh ekor ḥiqqah (unta yang masuk usia
empat tahun), tiga puluh ekor jaża'ah (unta yang masuk
usia lima tahun), dan empat puluh ekor khalifah (unta
bunting). Apa yang telah mereka sepakati untuk
berdamai dengannya maka hal itu milik mereka, sebab
hal itu untuk menguatkan diyat".
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Hadis ini menjelaskan hukum-hukum yang disebabkan
pembunuhan seorang mukmin dengan sengaja. Hadis
tersebut menjelaskan bahwa para wali korban dari
kalangan ahli warisnya mempunyai pilihan antara
menuntut qisas lalu hakim membunuhnya sebagai
balasan yang sesuai dengan jenis perbuatan jahatnya,
dan antara rida dengan bayaran diyat (tebusan) yang
disebutkan dalam hadis, yaitu tiga puluh ḥiqqah (unta
yang masuk usia empat tahun), tiga puluh jaża'ah (unta
yang masuk usia lima tahun), dan tiga puluh khalifah
(unta bunting), sebagaimana dikemukakan dalam
hadis bahwa para wali korban pembunuhan berhak
mengambil lebih dari itu sesuai dengan perdamaian
yang dilakukan bersamanya. Selanjutnya dijelaskan
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هذا احلديث يبني األحاكم املرتتبة ىلع قتل املؤمن
ا
 وقد وضح أن أويلاء املقتول من ورثته باخليار,عمد

بني أن يطابلوا بالقصاص فيقتله احلاكم جزاء من
 وبني أن يرضوا بادلية املذكورة يف,جنس عمله

 ويه ثالثون حقة وثالثون جذعة وثالثون,احلديث
 كما جاء يف احلديث,ناقة حامال يف بطونها أوالدها

أن ألويلاء املقتول أن يأخذوا ما زاد ىلع ذلك مما
َّ  ثم,تصاحلوا عليه
ويه دية القتل- بني أن هذه ادلية
, دية مغلظة مشددة ملا فيها من العمد-العمد
.والقصد إىل القتل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
bahwa diyat ini -yaitu diyat pembunuhan dengan
sengaja- adalah diyat yang berat dan keras karena
dalam aksi bunuh ini mengandung unsur kesengajaan
dan niat membunuh.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

ا
ا
متعمدا  :العمد عكس اخلطأ ,والعمد يف باب القتل أن يقصد من يعلمه ًّ
معصوما فيقتله بما يغلب ىلع الظن قتله به.
آدميا
•
• أويلاء املقتول  :ورثته.

• فإن شاءوا قتلوا  :قتلوه بدل قتيلهم.

• أخذوا ادلية  :دية املقتول ,وادلية :املال املدفوع إىل املجين عليه أو إىل ويله بسبب اجلناية.
َّ
• ح َّق ٌة  :يه من اإلبل ما دخلت يف السنة الرابعةِّ ،
سميت بذلك؛ ألنها استحقت الركوب واحلمل والوطء.
ِ
َّ
• جذعة  :يه من انلوق ما دخلت يف السنة اخلامسة ،سميت بذلك؛ ألنها أسقطت مقدم أسنانها.
َ
• خ ِلفة  :احلامل من انلوق.
• وما صاحلوا عليه  :أي :من غري ما ذكر ،أو يف تعيني زمان العطاء وماكنه.
• فهو هلم  :املصالح عليه جائز للمصاحلني أو ثابت ألويلاء املقتول.

• ذلك تشديد العقل  :أي :القسم املذكور من العقل هو قسم غليظ ,والعقل ادلية ,وسميت بذلك ألن القاتل جيمعها ويعقلها بفناء أويلاء املقتول
ا
يلتقبلوها منه فسميت عقال.

فوائد احلديث:
 .1جواز الصلح يف ادلماء ىلع أكرث من ادلية أو أقل.
َّ
َّ
َّ
 .2أن األصل يف ادلية يه اإلبل ،وأن األجناس ابلاقية يه أبدال؛ ذلك أن اإلبل يه اليت يدخلها اتلغليظ واتلخفيف.
 .3حرمة قتل انلفس املعصومة وتشديد الرشيعة يف ذلك.
 .4أن أويلاء املقتول خمريون بني أن يطابلوا بالقصاص من القاتل املتعمد ,وبني أن يأخذوا ادلية.
َ
َّ
 .5أن دية القتل العمد دية مغلظة ,ويه :ثالثون ِحقة ،وثالثون جذعة ،وأربعون خ ِلفة يف بطونها أوالدها.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّالس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا –

بريوت - .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه -سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيىس ابلايب احلليب- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
ّ
املكرمة الطبعة:
 1421ـه2001 -م- .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه2006
م -حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ,حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ,دار
اجليل  -بريوت ،بدون طبعة- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة:
ّ
ُ
َ
َ
إليضاح َم َعاين َّ
األوىل 1422 ،ـه2002 -مَّ - .
اتليسري ,حممد بن إسماعيل الصنعاين املعروف باألمري ,حققه حم َّمد ُصبْيح بن َح َسن َحالقَ ,مكتَبَة
اتلحبري
ْ
الرشد ،الرياض  -اململكة ال َع َر َّ
ُّ
بية السعودية ,الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م- .الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ
األماين من أرسار الفتح الرباين ,أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا الساًعيت ,دار إحياء الرتاث العريب ,الطبعة :اثلانية- .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه -نيل األوطار ،للشواكين .انلارش :دار احلديث،
مرص .الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة:
اثلانية   1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)58208( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia
berkata, "Aku mendengar Abul-Qasim ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Siapa yang menuduh budak sahayanya
melakukan zina, padahal ia bebas dari
tuduhan tersebut, maka orang itu
dicambuk pada hari kiamat kecuali budak
itu memang melakukan apa yang
dituduhkan padanya".

 جدل يوم، وهو بريء مما قال،من قذف مملوكه
 إال أن يكون كما قال،القيامة

: احلديث.2085

**

2085. Hadis:

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku  سمعت أبا: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
mendengar Abul-Qasim -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- َ َ َ
 «من قذف: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- القاسم
bersabda, "Siapa yang menuduh budak sahayanya
ُ َ ُْ َ
ُ
ٌ َ
melakukan zina, padahal ia bebas dari tuduhan  وهو ب ِريء مما قال ج ِدل يوم القيامة إال أن،مملوكه
tersebut, maka orang itu dicambuk pada hari kiamat
.»يكون كما قال
kecuali budak itu memang melakukan apa yang
dituduhkan padanya".
**

Derajat hadis: Hadis sahih
Makna global:

 صحيح:درجة احلديث
َ

:املعىن اإلمجايل

ُ
Apabila seorang tuan menuduh budaknya melakukan السيد مملوكه فال يقام عليه احلد يف ادلنيا؛
إذا قذف
zina, maka hukuman had (karena menuduh berzina) َّ
َّ
tidak ditegakkan kepadanya di dunia. Sebab, hukuman  وما دام أنه،ذلك أن احلدود كفارات ملن أقيمت عليه
َّ
itu merupakan kafarat (penghapus dosa) bagi orang  فإنه ال حيد، وحيد ذللك،سيلحقه العذاب يف اآلخرة
yang dikenai hukuman. Berhubung dia akan
 وعدم إقامة احلد عليه يف ادلنيا إمجاع من،يف ادلنيا
mendapatkan azab di akhirat dan dijatuhi hukuman
ُّ َ ُ
untuk itu, maka dia tidak dijatuhi hukuman di dunia.  وال حيد السيد ألنه ال يقذف مملوكه إال عن.العلماء
Tidak adanya penegakan hukuman kepadanya di dunia يقني وغلبة ظن اغبلا؛ ألن قيمته ستزنل مع القذف
berdasarkan kesepakatan para ulama. Tuan itu tidak
dijatuhi hukuman karena dia melakukan tuduhan  ويف هذا احلديث ختصيص لقوهل.ويف هذا َضر عليه
tersebut biasanya atas dasar keyakinan dan dugaan  (واذلين يرمون املحصنات ثم لم يأتوا بأربعة:-تعاىلkuat, karena dengan menuduh budaknya maka nilai
.)شهداء فاجدلوهم ثمانني جدلة
jual budak tersebut akan turun, dan tentunya hal ini
hanya merugikan dirinya sendiri. Hadis ini
mengandung pengkhususan untuk firman Allah Ta'ālā-, "Dan orang-orang yang menuduh perempuanperempuan yang baik (berzina) tanpa mendatangkan
empat orang saksi, maka deralah mereka delapan
puluh kali."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبوهريرة:اتلخريج
ا
. صحيح ابلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصا:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ ََ
. القذف هو الريم بوطء يوجب احلد ىلع املقذوف: • قذف

. هو العبد أو األمة اليت يملكها السيد بسبب رشيع صحيح كجهاد: • مملوكه
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1إذا قذف السيد مملوكه ،فال يقام عليه احلد يف ادلنيا؛ ذلك أن احلدود كفارات ملن أقيمت عليه ،وما دام أنه سيلحقه العذاب يف اآلخرة ،وحيد
َّ
َّ
ذللك ،فإنه ديلل ىلع أنه ال حيد يف ادلنيا ،وعدم إقامة احلد عليه يف ادلنيا إمجاع العلماء.
 .2حيرم ىلع السيد أن يقذف مملوكه ،وهو َكذب عليه يف ذلك.

 .3يف احلديث صيانة لألعراض ولو َكنوا أرقاء.

 .4ثبوت امللكية للبرش إذا َكن بسبب صحيح ،وهو إمجاع.
 .5أن اجلزاء كما يكون يف ادلنيا يكون يف األخرة
 .6إثبات يوم القيامة.

 .7ال حد ىلع السيد إذا َكن األمر كما قال.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق:
فؤاد عبد ابلايق ،انلارشُ :
صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام  ،عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  ،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .املوسوعة الفقهية الكويتية-صادر عن :وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية  -الكويت الطبعة :من  1427 - 1404ه.األجزاء  :23 - 1الطبعة اثلانية ،دارالسالسل  -الكويت ..األجزاء  :38 - 24الطبعة األوىل،
مطابع دار الصفوة – مرص..-األجزاء  :45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Barangsiapa membaca ayat Kursi di
belakang setiap salat wajib, maka tak ada
penghalang antara dirinya dan memasuki
surga selain kematian.

من قرأ آية الكريس يف دبر لك صالة مكتوبة لم
يمنعه من دخول اجلنة إال إال أن يموت

 .2086احلديث:

**

2086. Hadis:

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Dari Abu Umāmah -raḍiyallāhu 'anhu- ia mengatakan, -
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
صىل اهلل عليه وسلم« :-من قرأ آية الكريس يف دبر
"Barangsiapa membaca ayat Kursi di belakang setiap
لك صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال أن salat wajib, maka tak ada penghalang antara dirinya
dan memasuki surga selain kematian." Dalam riwayat
يموت» .ويف رواية« :وقل هو اهلل أحد».
lain, "Dan qul huwallāhu ahad".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف فضل قراءة آية الكريس ،ويه Hadis yang mulia ini menjelaskan keutamaan
َّ ُ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ُّ ُ َ membaca ayat Kursi di belakang setiap salat. Yaitu
يف سورة ابلقرة:
{اَّلل ال ِإهل ِإال هو اليح القيْ َوم ال yang ada di dalam surat Al-Baqarah, "Allah tidak ada
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
هل ما يف َّ
تَأ ُخ ُذ ُه سنَ ٌة َو َال ن ْو ٌم ُ
الس َم َ
ات َوما ِيف األر ِض Ilah yang haq melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi
ِ
او ِ
َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ِ َّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ
ْ
ْ terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak
يهم
من ذ ا ِ
اذلي يشفع ِعنده ِإال ِب ِإذنِ ِه يعلم ما بني أي ِد ِ
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang
َّ
َ
ْ
َ َ َْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
حي ُ
َ
يطون ب ْ
يش ٍء ِمن ِ
َوما خلفهم َوال ِ
عل ِم ِه ِإال بِما شاء di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi
ِ
َْْ َ َ َُ ُ
َوس َع ُك ْرس ُّي ُه َّ
الس َم َ
ح ْف ُظ ُه َما syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui
ات َواألرض َوال يئود ُه ِ
ِ
ِ
او ِ
apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
ْ
ََُ ْ
َ
َ
ُ
ُّ
وهو الع ِيل الع ِظيم} [ابلقرة ]255 :دبر لك صالةmereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ،
والفضل هو دخول اجلنة أو أن دخول اجلنة يكون ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi
Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa
إن مات من ساعته تلك.
berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi
lagi Maha Besar", (Al-Baqarah: 255). Keutamaannya
adalah masuk surga, atau masuk surga terwujud bila
pembaca mati di waktu (ia membaca ayat) tersebut.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه النسايئ ،والرواية األخرى أخرجها الطرباين.
اتلخريج :أبو أمامة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• الكريس  :قد جاءت األحاديث أنه موضع القدمني للرب -تبارك وتعاىل-.

• اآلية  :العالمة الظاهرة ،وتطلق ىلع طائفة حروف من القرآن ،علم باتلوقيف انقطاعها عما قبلها ،وعما بعدها من الالكم.

فوائد احلديث:
 .1فضل هذه اآلية العظيمة؛ ملا اشتملت عليه من األسماء احلسىن ،والصفات العىل ،والوحدانية ،واحلياة الاكملة ،والقيومية ادلائمة ،والعلم
الواسع ،وامللكوت املحيط ،والقدرة العظيمة ،والسلطان القويم ،واإلرادة انلافذة.
ا
 .2املراد بادلبر هنا ما بعد السالم؛ ألن ما قبل السالم ليس حمال للقرآن ،وإنما حمله القيام ،فهذه قرينة ىلع أن املراد ما بعد السالم.

 .3استحباب قراءة تلك اآلية العظيمة ،وهذه السورة الرشيفة بعد لك صالة مفروضة؛ يلكتمل بهما ذكره لربه ،ويرفع بهما ما نقص من صالته،
ويلجدد إيمانه لك يوم ِخس مرات ،بتالوة أسماء اهلل احلسىن ،وصفاته العىل.
َّ
َّ
َّ
من نعيم اجلنة ،كما أن عذاب القرب جزء من عذاب انلار؛ لقوهل
وأن نعيم القرب جزء
 .4إثبات اجلزاء األخروي ،وأن أوهل نعيم القرب ،أو عذابه،
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
َّ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ًّ َ َ ًّ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ ُ ْ
اب ( })46سورة اغفر.
تعاىل{ :انلار يعرضون عليها غدوا وع ِشيا ويوم تقوم الساعة أد ِخلوا آل فِرعون أشد العذ ِ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
َ ُ َْ ُ َ
ان األعمال الصاحلة سبب دلخول اجلنة ،كما قال تعاىلَ :
{ج َز ا
اء بِ َما َكنوا يع َملون ( })17سورة السجدة.
.5

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .السنن الكربى ،لإلمام النسايئ،
مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه 2001 -م .املعجم الكبري ،للطرباين ،املحقق :محدي بن عبد املجيد السليف ،دار النرش :مكتبة ابن
تيمية  -القاهرة.

الرقم املوحد)10950( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Barangsiapa menyentuh kemaluannya,
hendaknya ia berwudhu!

من مس ذكره فليتوضأ
**

2087. Hadis:

: احلديث.2087

َ َ
 دخلت ىلع مروان بن احلكم فذك ْرنا:عن عروة قال
 ومن َم ِّس: فقال مروان،ما يكون منه الوضوء
َ َّ
: فقال مروان، ما علمت ذلك:اذلكر؟ فقال عروة
َ ْ ُ أخربتين ب
 أنها سمعت رسول اهلل،رسة بنت صفوان
َ َ
.» « َم ْن َم َّس ذك َره فليتوضأ:صىل اهلل عليه وسلم يقول

Dari Urwah, ia berkata, "Aku menemui Marwan bin AlHakam, lalu kami bertukar pikiran mengenai hal yang
mengharuskan wudhu'. Marwan berkata, "Karena
menyentuh kemaluan?" Urwah menjawab, "Aku tidak
mengetahui hal itu." Marwan berkata, "Busrah binti
Shafwan mengabarkan kepadaku bahwasanya ia
pernah mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallambersabda,
"Barangsiapa
menyentuh
kemaluannya, hendaknya ia berwudhu"!
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Makna hadis: 'Urwah -raḍiyallāhu 'anhu- mengabarkan
bahwa ia menemui Marwan bin Al-Hakam yang
menjadi amir (gubernur) di Madinah saat itu. "lalu kami
bertukar pikiran mengenai hal yang mengharuskan
wudhu'." Yakni, kami bertukar pikiran dan mengkaji halhal yang membatalkan wudhu' dan segala sesuatu
yang menjadikan wudhu' batal. Marwan berkata,
"Karena menyentuh kemaluan?" Artinya diantara yang
membatalkan wudhu' adalah menyentuh kemaluan.
Urwah menjawab, "Aku tidak mengetahui hal itu."
Yakni, aku tidak mengetahui dalilnya dan aku tidak
memiliki ilmu tentang itu dari Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-. Marwan berkata, "Busrah binti
Shafwan -raḍiyallāhu 'anha- mengabarkan kepadaku
bahwasanya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallambersabda,
"Barangsiapa
menyentuh
kemaluannya, hendaknya ia berwudhu!" Dalam riwayat
at-Tirmidzi, "Hendaknya ia tidak shalat sampai
berwudhu!" Riwayat ini merupakan ketetapan bahwa
menyentuh kemaluan merupakan pembatal wudhu',
baik karena syahwat atau bukan karena syahwat, baik
sengaja menyentuhnya atau tidak disengaja. Hanya
saja dengan syarat terjadi kontak secara langsung,
yakni tanpa ada penghalang antara keduanya.
Sedangkan jika dari balik penghalang maka
menyentuhnya tidak ada pengaruh karena tidak
adanya hakekat sentuhan. Sebab, menyentuh adalah
kontak langsung anggota tubuh dengan anggota tubuh
lainnya. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan
oleh An-Nasa'i dan lainnya, "Jika seseorang di antara
kalian menyentuhkan tangannya ke kemaluannya
tanpa ada tabir dan penghalang antara keduanya,
hendaknya ia berwudhu!" Subulussalam, (1/97), Fathu
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**

 أنه دخل ىلع-رمحه اهلل-  خيرب عروة:معىن احلديث

مروان بن احلكم واكن أمريا ىلع املدينة يف ذلك
َ َ
الوقت " فذك ْرنا ما يكون منه الوضوء " أي تذاكرنا

وحبثنا يف نواقض الوضوء واألشياء اليت ينتقض بها
َ َّ
 ومما: يعين، "  " و ِم ْن َم ِّس اذلكر: فقال مروان. الوضوء
َ َّ
 "ما: َم ّس اذلكر فقال عروة،حيصل به نقض الوضوء
 وليس عندي، ما أعلم ديلال: يعين،"علمت ذلك

_ علم يف ذلك عن رسول اهلل _ صىل اهلل عليه وسلم
ُ ْرسة بن
َ ْ ُ  حدثتين ب: فقال مروان.
ت صفوان _ ريض اهلل
ِ
 ( َم ْن:عنها _ أن انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ قال
َ  " فال: َم َّس َذ َك َره فليتوضأ ) ويف رواية الرتمذي
يص ِل
َ َّ
ٌ حىت يتوضأ " وهذه الرواية
نص يف أن َم َّس اذلكر
ٌ
ناقض للوضوء سواء َكن لشهوة أو لغري شهوة وسواء
 لكن برشط أن حيصل،قصد مسه أو لم يقصد
َ
 أما إذا َكن، أي من غري حائل بينهما،الم ُّس مبارشة
من وراء حائل فال يؤثر َم ُّسه؛ لعدم وجود حقيقة

َ املس؛ ألن
ِّ
الم َّس هو مبارشة العضو العضو؛ يدل
َ ْ
 " إذا أفىض أحدكم: ذللك ما رواه النسايئ وغريه
َ
ْ
." بيده إىل ف ْر ِجه وليس بينها ِسرت وال حائل فليتوضأ
) فتح ذي اجلالل واإلكرام97/1( سبل السالم

(1/298)) توضيح األحاكم261 ، 260/1(

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Dzil Jalal wal Ikram, (1/260, 261), Taudhih Al-Ahkam,
(1/298).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه
اتلخريج :برسة بنت صفوان _ ريض اهلل عنها _
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود

فوائد احلديث:

َ َّ َّ
اذلكر ينقض الوضوء ،سواء َكن بشهوة أو بغري شهوة وسواء حصل َ
الم ُّس بقصد أو بغري قصد.
 .1فيه أن مس
 .2فيه حرص عروة ومروان ىلع حتصيل العلم

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .صحيح أيب داود –
األم -حممد نارص ادلين ،األبلاين (املتوىف1420 :ه) مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م توضيح األحاكم ِمن بلوغ
َ
ّ
فتح ذي اجلالل
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م ُ
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ

الرقم املوحد)8397( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Siapa yang lalai melaksanakan salat witir
atau lupa, hendaklah dia melaksanakannya
ketika ingat

من نام عن وتره ،أو نسيه ،فليصله إذا ذكره

 .2088احلديث:

**

2088. Hadis:

ا
مرفوًع« :من Dari Abu Sa'īd Al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu- secara
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
َ ْ ُ َ ِّ
marfū', "Siapa yang lalai melaksanakan salat witir atau
».
ذكره
إذا
ه
نام عن وتره ،أو نسيه ،فليصل
"lupa, hendaklah dia melaksanakannya ketika ingat.
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

من نام عن وتره حىت أصبح ،أو نسيه فإنه يصليه بعد Siapa yang lalai melaksanakan salat witir hingga pagi
tiba
atau
melupakannya,
hendaknya
dia
ا
ا
طلوع الفجر ،أداء ال قضاء ،فيبني احلديث الرشيف melaksanakannya setelah terbit fajar sebagai
جواز صالة الوتر ولو بعد طلوع الفجر اثلاين ملن pelaksanaan bukan sebagai qada. Hadis mulia ini
ا
menjelaskan dibolehkannya salat witir meskipun
نسيه أو نام عنه؛ ألنه معذور رشًع.
setelah terbit fajar kedua bagi orang yang lupa atau
lalai. Sebab, orang itu secara syariat berhalangan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

اتلخريج :أبوسعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

فوائد احلديث:
 .1أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حىت طلع الصبح اثلاين ،أو نسيه فلم يذكره حىت طلع الفجر فإنه يصليه ،ولو بعد طلوع الصبح اثلاين.
 .2ال تعارض بني هذا احلديث وحديث" :من أدرك الصبح ولم يوتر ،فال وتر هل" ،فهذا يف حق اذلاكر واملستيقظ ،فإن وقت الوتر عنده ينتيه

بطلوع الفجر اثلاين؛ خبالف حديث ابلاب ،فهو يف ِّ
حق انلائم والغافل ،فإن هذا هو وقت الصالة يف حقه.
ّ
ا
ّ
 .3إذا فات الوتر فإنه ال يقضيه يف انلهار ىلع صفته وترا ،بل يشفعه بركعة ،لفعله -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد َكن وتره إحدى عرشة ركعة ،فإذا
ا
ا
ا
غلبه نوم أو وجع صىل بانلهار ثنيت عرشة ركعة ،وهكذا يفعل من ًعدته أن يصيل تسعا فيصيل بانلهار عرشا ،ومن َكن يصيل بالليل سبعا فيصيل
بانلهار ثماين ركعات ،وهذا هو األظهر ،فإن حديث أيب سعيد جممل ،وحديث ًعئشة مفرس هل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط،
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل   1421 ،ـه 2001 -م ,سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط  1427 ، 1ـه2006 -م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)11277( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ayat ini turun kepada penduduk Qubā`: “Di
dalam masjid itu ada orang-orang yang
suka membersihkan diri, dan
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang suka membersihkan diri.”(At-Taubah:
108) Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bertanya kepada mereka tentang
hal itu, lantas merekapun menjawab,
"Sesungguhnya kami selalu beristinja
dengan air setelah beristijmar (bersuci)
dengan batu".

 فيه رجال حيبون:نزلت هذه اآلية يف أهل قباء

 فسأهلم رسول،أن يتطهروا واهلل حيب املطهرين
 إنا نتبع:؟ فقالوا-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
احلجارة املاء

**

2089. Hadis:

: احلديث.2089

َ َ
 نزلت هذه: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
َ ْ َ َ ُ ٌ َ
َ اآلية يف أهل ُق َب
حي ُّبون أن يتَ َط َّه ُروا
ِ  { ِفي ِه ِرجال:اء
َ َ
ُّ اَّلل ُحي
ُ ب
ُ َّ َو
 ف َسأ ُلهم رسول،]108/الم َّط ِّه ِرين} [اتلوبة
ِ
ْ ُ َّ
َ
حلجارة
ِ  ِإنا نت ِب ُع ا:؟ فقالوا-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ
.املاء

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallahu 'anhumā- ia berkata, Ayat
ini turun kepada penduduk Qubā`: “Di dalam masjid itu
ada orang-orang yang suka membersihkan diri, dan
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka
membersihkan diri.”(At-Taubah: 108) Lalu Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kepada mereka
tentang hal itu, lantas merekapun menjawab,
"Sesungguhnya kami selalu beristinja dengan air
setelah beristijmar (bersuci) dengan batu".
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis mulia ini menjelaskan salah satu keutamaan  ويه،يبني احلديث الرشيف إحدى مناقب أهل قباء
penduduk Qubā`, yaitu mereka suka bersuci dengan
persaksian Alquran untuk mereka. Dan bahwa mereka  وأنهم حني،أنهم حيبون اتلطهر بشهادة القرآن هلم
tatkala
ditanya
tentang
sebabnya,
mereka سئلوا عن السبب أخربوا بأنهم حال دخوهلم اخلالء
mengabarkan bahwa ketika mereka masuk ke tempat
 ثم يستنجون بعده باملاء؛ وذلك،يستجمرون باحلجارة
buang air mereka beristijmar dengan batu kemudian
setelah itu mereka beristinja dengan air. Hal itu lebih  وليس، واحلديث ضعيف.أدىع لكمال إنقاء املخرج
menyempurnakan kebersihan tempat keluarnya ،يف اجلمع بني االستنجاء واالستجمار ديلل صحيح
kotoran (dubur). Hadis ini daif (lemah), dan tidak
terdapat
dalil
yang
sahih
dalam
urusan لكنه جائز؛ ألن األصل اجلواز وال يوجد ما يمنع من
menggabungkan antara istinja dan istijmar. Akan tetapi
.ذلك
hal itu boleh saja dilakukan karena hukum asalnya
adalah boleh dan tidak ada sesuatu yang melarang
untuk itu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه الزبار:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. اسم ملاكن قرب املدينة انلبوية: • قباء

. ثم يغسلونها باملاء؛ يلحصل كمال اإلنقاء، يزنهون أدبارهم باحلجارة من الغائط: • نتبع احلجارة املاء
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1فضل مسجد قباء.
 .2احلديث ديلل ىلع أن إزالة انلجاسة من حمل اخلارج بتخفيفها باحلجارة ،ثم إتباعها املاء هو أكمل اتلطهر؛ يلحصل كمال اإلنقاء.
 .3االقتصار ىلع املاء وحده أفضل من االقتصار ىلع احلجارة وحدها؛ ألنه يطهر املحل.
 .4جواز االقتصار ىلع احلجارة وحدها ،ال فرق يف ذلك بني وجود املاء وعدمه ،وال بني احلاَض واملسافر والصحيح واملريض.
املصادر واملراجع:
كشف األستار عن زوائد الزبار ،نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل
1399ه1979 ،م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة:
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه،
اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
2003م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10041( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- melarang Al-Mukhabarah, AlMuhaqalah, Al-Muzabanah dan menjual
buah-buahan sampai tampak kelayakannya
(matang), dan buah-buahan itu tidak boleh
dijual kecuali dengan dinar dan dirham,
kecuali Al-Araya.

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن املخابرة
واملحاقلة ،وعن املزابنة ،وعن بيع اثلمرة حىت

يبدو صالحها ،وأن ال تباع إال بادلينار وادلرهم،
إال العرايا

 .2090احلديث:

**

2090. Hadis:

ا
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -مرفوًع:
ُ َ
المخابَ َر ِة
نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن
ُ
والم َ
َ
حاقَلَة ،وعن ُ
ُ
الم َزابنة ،وعن بيع اثلَّ َم َرة حىت يبدو
ِ
َص ُ
الحها ،وأن ال ُ
تباع إال بادلينار وادلرهم ،إال
َ
الع َرايَا.
درجة احلديث :صحيح

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang
Al-Mukhabarah,
Al-Muhaqalah,
AlMuzabanah, dan menjual buah-buahan sampai tampak
kelayakannya (matang), dan buah-buahan itu tidak
boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali
Al-Araya.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن أنواع من ابليوع
اليت تتعلق باثلمار؛ ملا فيها من الرضر ىلع جانب

واحد أو جانبني ،ومن ذلك :املخابرة ،ويه تأجري

األرض بنتاج جزء حمدد من األرض ،وليس بنسبة
ًعدلة ،وكذلك نىه عن بيع احلنطة بسنبلها حبنطة

صافية من اتلْب ،وكذلك نىه أن يباع اتلمر ىلع
رؤوس انلخل بتمر مثله ،وعن أن تباع اثلمرة حىت
يبدو صالحها ،ولكنه رخص يف الرطب فيها بعد أن

خيرص ويعرف قدره بقدر ذلك من اثلمر- ،واخلرص
معرفة قدره باتلخمني وغلبة الظن ،-برشط أن

Makna global:
**

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang sesuatu dari jual-beli yang berkaitan dengan
buah-buahan karena di dalamnya ada bahaya kepada
satu atau dua pihak (Penjual-pembeli). Diantaranya AlMukhabarah, yaitu menyewa tanah dengan hasil satu
bagian tertentu dari tanah. Demikian juga melarang
menjual gandum beserta tangkainya dengan gandum
yang bersih dari jerami. Juga melarang menjual kurma
yang masih di atas pohonnya dengan kurma siap
pakai. Juga melarang menjual buah-buahan hingga
tampak kelayakannya (matang). Hanya saja beliau
memberi keringanan pada kurma setengah matang
setelah ditaksir dan diketahui kadarnya sesuai dengan
nilai buah tersebut.

يكون ِخسة أوسق فأقل ،ملا ورد يف أحاديث أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• املخابرة  :مأخوذة من " اخلبار " ويه األرض اللينة القابلة للزرع ،أو من " اخلبري " وهو من حيسن حرث األرض .ويه :العمل يف األرض مقابل
جزء معني مما خيرج منها من الزرع ،مثل ما خيرج يف شمال املزرعة.
• املحاقلة  :مأخوذة من " احلقل" وهو الزرع وموضعه ،فاشتقت منه ،واملحاقلة يه بيع احلنطة يف سنبلها ،حبنطة صافية من اتلْب.
• املزابنة  :اشرتاء اتلمر بالرطب ىلع رؤوس انلخل
• يبدو صالحها  :يظهر صالحها حبمرتها أو صفرتها أو شدتها وطيب أكلها.

• إال بادلينار وادلرهم  :ادلينار انلقد املصنوع من اذلهب وادلرهم انلقد املصنوع من الفضة ،اقترص عليهما ألنهما جل ما يتعامل به انلاس.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ
• العرايا  :بيع الرطب باتلمر بعد أن خي َرص -أي يعرف قدره باتلخمني وغلبة الظن -ويعرف قدره بقدر ذلك من اتلمر ،ألن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم رخص فيها.

فوائد احلديث:
 .1انلىه عن املخابرة ،واملحاقلة ،واملزابنة.
 .2استثىن من املزابنة ،العرايا ،للحاجة.
 .3انليه عن هذه ابليوع ملا فيها من اجلهل بتساوي العوضني ،واجلهل بذلك يفيض بنا إىل الربا.
 .4من باب أوىل حيرم ابليع إذا علم اتلفاضل بني العوضني ،الربويني من جنس واحد.
 .5انليه عن بيع اثلمر قبل بُدو صالحه ،لعدم أمن العاهة.
 .6رخص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف بيع العرايا؛ ألن الفقري يف موسم بيع الرطب ليس عنده مال يشرتي به ،فإذ َكن عنده تمر وأراد أن
َّ
يشرتي الرطب جيوز ذلك بعد أن يقدر إذا َكن أقل من ِخسة أوسق كما يف احلديث اآلخر.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه،

الرقم املوحد)5917( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang untuk menyusukan anak kepada
wanita yang bodoh karena air susu itu
dapat menyerupai perangai wanita.

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
تسرتضع احلمقاء؛ فإن اللنب يشبه

 .2091احلديث:

**

2091. Hadis:

ُ
َ
عن زياد السهيم ،قالَ « :نىه َر ُسول اهلل -صىل اهلل Dari Ziyād as-Sahmī, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu
ُْ َْ َ َ ْ
'alaihi wa sallam- melarang untuk menyusukan anak
َّ َ َ ُ ْ ُ
احل َ ْم َق ُ
».
ه
ب
ش
ي
ْب
الل
فإن
؛
اء
عليه وسلم -أن تسرتضع
ِ
kepada wanita yang bodoh karena air susu itu dapat
menyerupai perangai wanita”.

لم أجد حكما هلذا احلديث عند

**

درجة احلديث :الشيخ األبلاين ،وهو مرسل،
واملرسل ضعيف

Derajat hadis:

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يدل هذا احلديث ىلع أنه ال ينبيغ أن يُطلب من املرأة Hadis ini menunjukkan bahwa tidak sepantasnya
meminta untuk menyusukan anak dari wanita yang
ُ
قليلة العقل ،ضعيفة ابلصرية أن ترضع الطفل؛ ألن lemah akal dan baṣīrah-nya (ilmunya) karena air
حليبها ربما أفىض إىل الرضيع فرسى إيله وأخذ من susunya kemungkinan sampai kepada yang disusui
lalu mengalir dalam tubuhnya sehingga ia mengambil
محقها وقلة عقلها.
bagian dari kebodohan dan kelemahan akalnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود يف املراسيل وابليهيق.
اتلخريج :زياد السهيم -رمحه اهلل-
ا
مصدر منت احلديث :مراسيل أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصا.
**

معاين املفردات:

ُ َ
ُ َ
• ت ْسرتضع  :ي ْطلب منها تلكون مرضعة للطفل الرضيع
َ
• احل َ ْمقاء  :قليلة العقل ،ضعيفة ابلصرية
ا
• فإن اللْب يشبه  :أي :إن املرأة إذا أرضعت غالما فإنه يزنع إىل أخالقها فيشبهها.

فوائد احلديث:

 .1أن الرضاع الكثري يف هذه السن املبكرة هل ٌ
دور ٌ
كبري يف تنشئة الطفل ،وبناء جسمه ،فهذا الغذاء يتحول بإذن اهلل إىل طاقات خمتلفة يف اجلسم،
ومنها الطاقة العقلية والفكرية.
ُ ُ
َ
 .2أنه ال ينبيغ أن نسرتضع من بها عيب خليق أو خليق يمكن أن يؤثر ىلع الطفل.
 .3أنه يدل ىلع العناية باللْب اذلي يَ ْر َض ُعه الطفل ،وأن يكون من امرأة سليمة من مجيع انلوايح.

املصادر واملراجع:

-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة

األوىل  2006 – 1427م  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
يح
ِ
ّ
َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -املراسيل ،أليب داود .املحقق :شعيب األرناؤوط.
انلارش :مؤسسة الرسالة  -بريوت .الطبعة :األوىل.1408 ،

الرقم املوحد)58180( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang orang kota menjual kepada orang
 أن يبيع-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
kampung, dan janganlah kalian menawar
harga tinggi tanpa berniat membeli, dan
 وال يبع الرجل ىلع بيع، وال تناجشوا،حارض بلاد
janganlah seseorang membeli apa yang
telah dibeli oleh saudaranya. Janganlah ia
 وال خيطب ىلع خطبته،أخيه
mengkhitbah wanita yang telah dipinang
oleh saudaranya.
**

2092. Hadis:

: احلديث.2092

ا
 «نىه رسول: مرفوًع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ٌ
 وال،حاَض بلاد
 أن يبيع-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ  وال.تناجشوا
 وال خيطب،يب ِع ِالرجل ىلع بيع أخيه
ََْ
 وال تسأل املرأة طالق أختها ِتلكفأ ما يف، ىلع خطبته
َ
.»َصحف ِت َها

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang
orang kota menjual kepada orang kampung, dan
janganlah kalian menawar harga tinggi tanpa berniat
membeli, dan janganlah seorang membeli apa yang
telah dibeli oleh saudaranya. Janganlah ia
mengkhitbah wanita yang telah dipinang oleh
saudaranya. Dan janganlah seorang wanita meminta
supaya madunya diceraikan agar ia tidak tersaingi
(lagi) dalam pinggan makanannya.
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:
**

Syariat yang lurus ini selalu berusaha menghapuskan
segala sesuatu yang menyebabkan permusuhan dan
kebencian di antara individu masyarakat muslim. Hal ini
tampak jelas dari hadis berikut ini : Islam melarang
meminta penambahan harga pada barang tanpa ada
maksud untuk membelinya, namun hanya untuk
memberikan manfaat tambahan harga kepada penjual,
atau memudharatkan pembeli dengan menaikkan
harga barang untuknya. Hal itu dilarang juga karena
mengakibatkan kedustaan dan penipuan terhadap para
pembeli, serta menaikkan harga barang dengan cara
tipu muslihat. Islam juga melarang orang kota menjual
barangnya kepada orang kampung, karena ia tidak
mengetahui harganya; sehingga tidak ada lagi yang
tersisa manfaat yang dirasakan oleh para pembeli. Dan
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengatakan:
“Biarkanlah manusia itu (dalam transaksi mereka),
Allah akan memberi rezki diantara mereka, satu
dengan yang lain.” Dan jika pemilik barang itu
menjualnya, akan ada kelapangan yang terjadi di
antara para pembeli. Maka larangan untuk orang kota
menjual kepada orang kampung mengandung
pembatasan kepada orang-orang yang tinggal di kota.
(hadis ini juga menetapkan) pengharaman melakukan
pelamaran terhadap lamaran orang lain hingga
diketahui bahwa sang pelamar itu lamarannya ditolak
dan tidak diterima; karena melamar atas lamaran orang
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حيرص الرشع احلنيف ىلع إزالة لك ما يسبب العداوة
ًّ  ويظهر هذا،وابلغضاء بني أبناء املجتمع املسلم
جليا
 ففيه انليه عن الزيادة يف،من خالل هذا انلص

 وإنما نلفع ابلائع بزيادة،السلعة لغري قصد الرشاء
 ونىه، أو َضر املشرتي بإغالء السلعة عليه،اثلمن

،عنه ملا يرتتب عليه من الكذب واتلغرير باملشرتين

 وكذلك.ورفع ثمن السلع عن طريق املكر واخلداع

نىه أن يبيع احلاَض للبادي سلعته ألنه يكون
ا
حميطا بسعرها؛ فال ينقص منه شيئاا ينتفع به
 "دعوا: يقول-صىل اهلل عليه وسلم-  وانليب.املشرتون
وإذا باعها،." يرزق اهلل بعضهم من بعض،انلاس

صاحبها بما يكفيه حصل فيها َشء من السعة ىلع

 حىت، حتريم خطبة انلاكح ىلع خطبة أخيه.املشرتين
ْ جي
َ ُ  ولم،يعلم أن اخلاطب ُرد عن طلبه
 ملا تسبب،ب
ْ
،خل ْطبة ىلع ِخطبة الغري من العداوة وابلغضاء
ِ ا
 حتريم سؤال املرأة زوجها أن.واتلعرض لقطع الرزق
 أو الفتنة، أو توغري صدره عليها،يطلق َضتها

 ملا، فهذا حرام، فيفارقها، يلحصل بينهما الرش،بينهما
 من توريث،حيتوى عليه من املفاسد الكبرية

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
العداوات ،وجلب اإلحن  ،وقطع رزق املطلقة ،اذلي lain itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian,
serta menyebabkan terputusnya rezki. Begitu pula
َ ْ
كىن عنه ِبكف ِء ما يف إنائها من اخلري اذلي سببه pengharaman wanita untuk meminta kepada suaminya
انلاكح وما يوجبه من نفقة وكسوة وغريها من احلقوق agar menceraikan madunya, atau memanas-manasi
hatinya untuk membencinya, atau menimbulkan fitnah
الزوجية.
di antara mereka agar terjadi perselisihan diantara
mereka
yang
menyebabkan
sang
suami
menceraikannya. Hal ini hukumnya haram, karena
mengandung berbagai mafsadat yang besar; berupa
lahirnya
permusuhan,
munculnya
kebencian,
pemutusan rezki wanita yang diceraikan –yang
dikiaskan dalam hadis dengan “saingan dalam pinggan
makanan”- yang datang dari jalan pernikahan dengan
adanya kewajiban nafkah, pakaian dan hak-hak istri
lainnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ا
مقيما يف ابلدل ولو لم يكن
• حاَض بلاد  :احلاَض املقيم يف ابلدل وابلاد يف األصل هو ابلادي ،وهو القادم من ابلادية ،واحلكم يشمل لك من ليس
بادياا.
ََّ
ََّ
• تلكفأ ما يف صحفتها  :شبه انلصيب وابلخت بالصحفة ،ويه اإلناء ،و شبه حظوظها وتمتعاتها بما يوضع يف الصحفة من األطعمة الذليذة ،
وشبه االفرتاق املسبب عن الطالق باستفراغ الصحفة من تلك األطعمة.

• ال تناجشوا  :ال يزد أحدكم يف ثمن سلعة ليس يف نفسه اشرتاؤها يلرض بذلك غريه.

فوائد احلديث:

- .1الرد ىلع من زعم أن ادلين اإلساليم ينظم العبادة فقط ،ويه :املعاملة مع اهلل -تعاىل ،-فإن ِّ
ادلين اإلساليم ينظم العبادة واملعاملة ولك شؤون
احلياة ،وال غرابة فإن أطول آية يف كتاب اهلل تعاىل آية َّ
ادليْن ولكها يف معاملة اخللق.
 .2إثبات األخوة يف ادلين  ،أما األخوة اإلنسانية فغري مقصودة رشًع  ،وليس بني انلاس أخوة إنسانية  ،لكن بينهم جنسية إنسانية  ،يعين :أن
الاكفر من جنس املسلم يف اإلنسانية ،لكن ليس أخاه ،ألم تروا إىل نوح قال ":رب إن ابين من أهيل وإن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمني .قال
يا نوح إنه ليس من أهلك"(هود ،)46-45 :واألخوة نوًعن :األول :أخوة يف ادلين اثلاين :أخوة يف النسب.

 .3عدم جواز بيع احلاَض للبادي  ،وانلجش ،وبيع الرجل ىلع بيع أخيه.

 .4حتريم خطبة الرجل ىلع خطبة أخيه حىت يأذن أو يرتك.

 .5حتريم سؤال املرأة الرجل أن يطلق َضتها ويه زوجته األخرى.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .فتح ذي
اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل - -1427
اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل
البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد
العزيز بن فيصل بن محد املبارك احلريميل انلجدي -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)5919( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 أن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang seseorang buang hajat di bawah
pohon berbuah dan beliau melarang buang
air besar di pinggir sungai yang mengalir.

 ونىه أن يتخىل،يتخىل الرجل َتت شجرة مثمرة
ىلع ضفة نهر جار

: احلديث.2093

**

2093. Hadis:

Dari Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, -  «نىه رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن ابن عمر
"Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang
َّ  أن َيتَ َخ َّىل-صىل اهلل عليه وسلم
شجرة
حتت
جل
الر
seseorang buang hajat di bawah pohon berbuah dan
َّ َ َ
ْ
َ َّ َ
.» ونىه أن يتَخىل ىلع ضف ِة نهر َجار،ُمث ِم َر ٍة
beliau melarang buang air besar di pinggir sungai yang
mengalir".
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah) sekali

ا

 ضعيف جدا:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Makna hadis: "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang seseorang buang hajat di bawah pohon
berbuah." Maksudnya, seseorang tidak boleh buang
hajat, baik kencing maupun beol, di bawah pohon yang
memiliki buah yang bisa dimanfaatkan, baik untuk
dimakan maupun pemanfaatan lainnya, karena
perbuatannya ini dapat membuat manusia merasa jijik.
Dan boleh jadi ada buah yang jatuh lalu terkotori oleh
najis tersebut. Serta bisa jadi pula najis-najis ini
terserap oleh pohon sehingga mempengaruhi
buahnya,
sehingga
manusia
tidak
bisa
memanfaatkannya. Adapun pohon-pohon yang
buahnya tidak bisa dimanfaatkan atau tidak memiliki
buah, boleh-boleh saja buang hajat di bawahnya,
karena perbuatan ini tidak mengganggu manusia,
kecuali bila pohon tersebut memiliki naungan yang
dimanfaatkan, maka tidak boleh buang hajat di
bawahnya, karena pohon tersebut mempunyai manfaat
untuk manusia. "Beliau melarang buang hajat di pinggir
sungai yang mengalir." Maksudnya, Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- melarang seseorang buang hajat,
kencing maupun beol, di pinggir sungai, karena sungai
termasuk sarana yang didatangi masyarakat. Seperti
ini pula anak sungai dan saluran irigasi yang airnya
mengalir ke ladang-ladang, atau anak sungai, dan
telaga tempat berkumpul air. Hadis ini lemah, akan
tetapi pengharaman buang hajat di tempat-tempat
yang dimanfaatkan manusia disarikan dari dalil-dalil
sahih. Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Jauhilah dua orang yang dilaknat!" Mereka bertanya,
"Siapakah dua orang yang dilaknat itu wahai
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang buang
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**

-صىل اهلل عليه وسلم- "نىه رسول اهلل: معىن حديث
ْ
َّ أن َيتَ َخ َّىل
 ال جيوز: يعين."الرجل حتت شجرة ُمث ِم َر ٍة
لإلنسان أن يقيض حاجته ببول أو اغئط حتت
األشجار اليت هلا ثمار ينتفع منها إما باألكل أو غريه
ِّ
،من أوجه االنتفاع؛ ألن فعله هذا يقذرها ىلع انلاس
َّ وألنها
ربما سقطت منها بعض اثلِّمار فتتلوث
ُ ،بانلجاسات
َّ َ َ ور َّبما ت
رشبت األشجار من هذه
َّ
َ
َ
َّ
 وباتلايل حي ِرم انلاس، فأثر ذلك ىلع ثمرها،انلجاسات
َ
 أما األشجار اليت ث َمرها ال يُنتفع به.من االنتفاع بها
َ
 فال مانع من قضاء احلاجة حتتها؛ ألن، أو ال ثمرة هلا

 إال إذا َكن،فعله هذا ال يرتتب عليه إَضار بانلاس
 فال جيوز قضاء احلاجة حتتها؛ ألن،هلا ِظل يُنتفع به
َّ َ َ
َ َّ
." "ونىه أن يتَخىل ىلع َضف ِة نهر َجار.فيها نفع للناس
 أن يقيض-صىل اهلل عليه وسلم-  نىه انليب: يعين
َّ اإلنسان حاجته ببول أو اغئط ىلع َض َّف ِة
انلهر؛ ألنه
َّ  ومثله،من مرافق انلاس اليت يَردون إيلها
السوايق
ِ
َّ
واجلَريات اليت جيري فيها املاء إىل املزارع أو السوايق
، هذا احلديث ضعيف.واجلَوايب اليت جيتمع فيها املاء
لكن حتريم قضاء احلاجة يف أماكن انتفاع انلاس

ريض اهلل-  فعن أيب هريرة،مستفاد من أدلة صحيحة

: قال-صىل اهلل عليه وسلم-  أن رسول اهلل-عنه
: وما اللعانان يا رسول اهلل؟ قال:«اتقوا اللعانني» قالوا
 رواه.» أو يف ظلهم،«اذلي يتخىل يف طريق انلاس
.)269) (ح226 /1( مسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"hajat di jalan orang banyak atau di naungan mereka.
(HR. Muslim, (1/226), no. 269).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الطرباين يف املعجم األوسط.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
َ َ َّ
• يتَخىل  :املراد باتلخيل :قضاء احلَاجة.
َ
ْ
• ُمث ِم َر ٍة  :أي :هلا ثمر يُنتفع به.
َ َ
• َض َّف ِة  :أي :جانب َّ
وحافته.
انلهر

فوائد احلديث:

ِّ
َّ
ُّ َ
ُ ْ
ُ .1
اتلغوط ،ف َعدل به إىل غريه مما ال يستقبح.
الم ْستَقبَحة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يتخىل" واتلخيل :يُراد به
ابلعد عن األلفاظ
َ
اتلغوط ،حتت األشجار ُ
ُّ
ُ
المنتفع بها ،ويدخل فيه لك ما فيه نفع للناس.
حتريم ابلول أو
.2
َّ
ُ
َّ
َّ
ُ
ُّ
ُ
ُ
َّ
ُ
َّ
فيصل إىل فرو ِعها
 .3احرتام األطعمة واألرشبة ،فال جيوز إهانتها بانلجاسات ،وال تقذير أصول الشجر بانلجاسة؛ ألنه يتحلل فتمتصه جذورهاِ ،
ُ
َّ
ْ َ
جاسة ولو استحالَ ْ
بانلجاسةَّ ،
فتتغذى َّ
ت فيه مكروهة ُم ْستَقذرة.
وانل
وثمارها؛
ِ
ِّ
ُ
ًّ َّ َّ َ ْ
َّ
ْ
ا َّ َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
كنة اليت جيب بعدهم عنها.
 .4شمول الرشيعة؛ فإنها لم ترتك خريا إال دعت إيله ،وال رشا إال حذرت منه ،حىت يف أمور اتلخيل فقد بينت هلم األم ِ
ِّ
 .5رًعية الرشيعة اإلسالمية حلفظ حقوق انلاس؛ ذللك َمنَعت من اتلخيل فيما هلم فيه َحق.

املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .ضعيف اجلامع
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10050( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang (jual-beli) perak dengan perak,
emas dengan emas, kecuali (dengan
takaran) yang sama. Dan beliau
memerintahkan kami untuk membeli
perak dengan emas sebagaimana kehendak
kita, dan membeli emas dengan perak
sebagaimana kehendak kita.

 عن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
 إال سواء، واذلهب باذلهب،الفضة بالفضة

 كيف، وأمرنا أن نشرتي الفضة باذلهب،بسواء
 ونشرتي اذلهب بالفضة كيف شئنا،شئنا

**

2094. Hadis:

: احلديث.2094

 «نىه رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب بكرة

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang (jualbeli) perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali
(dengan takaran) yang sama. Dan beliau
memerintahkan kami untuk membeli perak dengan
emas sebagaimana kehendak kita, dan membeli emas
dengan perak sebagaimana kehendak kita. Lalu
seorang bertanya kepada beliau: “(Apakah harus)
serah terima di tempat?” Ia menjawab: “Demikian yang
telah aku dengar.”

 واذلهب، عن الفضة بالفضة-صىل اهلل عليه وسلمَ اء
 إال َس َو ا،باذلهب
 وأمرنا أن نشرتي الفضة،ٍبسواء
 ونشرتي اذلهب بالفضة كيف. كيف شئنا،باذلهب
 هكذا: يدا بيد؟ فقال: فسأهل رجل فقال: قال،شئنا

.»سمعت

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Ketika jual-beli emas dengan emas dan perak dengan ، والفضة بالفضة،ملا َكن بيع اذلهب باذلهب
perak lalu melebihkan (salah satunya) adalah riba, ا
ا
maka itu dilarang selama kadar timbangan keduanya  وزنا، نىه عنه ما لم يكونا متساويني،متفاضال ربا
tidak sama. Adapun jual-beli emas dengan perak atau  فال، أو الفضة باذلهب،بوزن أما بيع اذلهب بالفضة
perak dengan emas, maka tidak mengapa dilakukan
 ىلع أنه البد يف صحة، وإن َكنا متفاضلني،بأس به
meskipun kadar keduanya berbeda. Dengan catatan
bahwa serah terima barang dilakukan dalam majlis  وإال َكن ربا،ذلك من اتلقابض يف جملس العقد
akad, karena jika tidak demikian maka ia menjadi riba  ألنه ملا اختلف اجلنس جاز،النسيئة املحرم
nasiah yang diharamkan, karena jika jenis barang
berbeda diperbolehkan adanya kelebihan (dari satu  لعلة الربا اجلامعة، وبىق رشط اتلقابض،اتلفاضل
barang atas yang lain), dan tinggallah syarat “serah
.بينهما
terima” (di tempat); dikarenakan adanya ‘illat (sebab)
riba yang menggabungkan antara keduanya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
َُ
-ريض اهلل عنه-  أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. عن بيع الفضة بالفضة: • عن الفضة بالفضة
. وعن بيع اذلهب باذلهب: • واذلهب باذلهب
. متساويني: • إال سواء بسواء

، وال يشرتط التساوي، فيجوز أن يبيع دينار ذهب بعرشة دراهم فضة، بالنسبة إىل اتلفاضل والتساوي ال إىل احللول واتلأجيل: • كيف شئنا
". "فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا َكن يدا بيد:ولكن يشرتط اتلقابض؛ حلديث
. عبد الرمحن بن أيب بكرة راوي احلديث عن أبيه: • قال
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1حتريم بيع اذلهب باذلهب ،والفضة بالفضة ،متفاضلني ،الجتماع اثلمن واملثمن ،يف جنس واحد من األجناس الربوية.
 .2إباحة بيع اذلهب باذلهب ،والفضة بالفضة ،برشطني :األول :اتلماثل منهما ،فال يزيد أحدهما ىلع اآلخر .واثلاين :اتلقابض يف جملس العقد
بينهما .وما يقال يف اذلهب والفضة ،يقال يف جنس واحد من األجناس الربوية ،حينما يباع بعضه ببعضَ ،كلرب بالشعري.

 .3جواز بيع اذلهب بالفضة ،أو الفضة باذلهب متفاضلني ْ،لكون لك واحد منهما من جنس غر جنس اآلخر ،وإنما يشرتط اتلقابض .وكذا يقال
يف لك جنس بيع بغري جنسه من األجناس الربوية ،فال بأس من اتلفاضل بينهما .ولكن يشرتط اتلقابض عند انفاق العلة.

 .4البد يف بيع اذل هب بالفضة ،أو الفضة باذلهب ،من اتلقابض بينهما يف جملس العقد .فإن تفرقا قبل القبض ،بطل العقد ،الجتماعهما يف العلة
الربوية .وكذا لك جنسني اتفقا يف العلة الربوية ،ويه الكيل يف األشياء املطعومة ،أو الوزن يف األشياء املطعومة ،فالبد من اتلقابض بينهما يف
جملس العقد.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن
حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،هأ.

الرقم املوحد)5921( :

483

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang muzābanah, yakni (seseorang)
menjual buah kebunnya, jika berupa pohon
kurma, dengan kurma secara takaran; dan
jika berupa pohon anggur, dengan kismis
secara takaran; atau jika berupa tanaman,
ia menjualnya dengan makanan secara
takaran. Beliau melarang itu semua.

 عن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل

 بتمر: أن يبيع ثمر حائطه إن اكن خنال:املزابنة

 أو، أن يبيعه بزبيب كيال: وإن اكن كرما،كيال

 نىه عن ذلك، أن يبيعه بكيل طعام:اكن زراع
َكه

**

2095. Hadis:

: احلديث.2095

 «نىه: قال-ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر
َ ُ
 أن:الم َز َابن ِة
 عن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َْا َ ْ َ ْا
َ
 وإن َكن، بتم ٍر كيال:يبيع ث َم َر َحائِ ِط ِه إن َكن َنال
َ ا
َ
 أن يبيعه: أو َكن َز ْر اًع، أن يبيعه بزبيب كيْال:ك ْر اما
َ
.» نىه عن ذلك لكه،بكيْ ِل طعام

Dari Abdullah bin 'Amru -raḍiyallāhu 'anhumā- ia
berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang Muzābanah, yaitu (seseorang) menjual buah
kebunnya, jika berupa pohon kurma, dengan kurma
(kering) secara takaran; dan jika berupa pohon anggur,
dengan kismis (anggur kering) secara takaran; atau jika
berupa tanaman, ia menjualnya dengan makanan
secara takaran. Beliau melarang itu semua".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang jual beli  اليت، عن املزابنة-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
Muzābanah, yang merupakan jual beli barang yang
diketahui dengan barang sejenis yang tidak diketahui.  ملا يف هذا ابليع،يه بيع املعلوم باملجهول من جنسه
Sebab jual beli ini mengandung resiko, mengingat tidak  وملا فيه من اجلهالة بتساوي املبيعني،من الرضر
diketahuinya kesamaan jumlah dua barang yang
املفضية إىل الربا وقد َُضبت هلا أمثلة توضحها
diperjualbelikan yang dapat mengakibatkan riba. Nabi
menyebutkan contoh-contoh jual beli ini yang bisa ، كأن يبيع ثمر بستانه إن َكن َنال، وذلك.وتبينها
menjelaskan dan menerangkannya. Misalnya, menjual  أو، وإن َكن عنبا أن يبيعه بزبيب كيال،بتمر كيال
buah kebun jika berupa pohon kurma dengan kurma
ا
(kering) secara takaran, dan jika berupa anggur dijual  نىه،إن َكن زرًع أن يبيعه بكيل طعام من جنسه
dengan kismis (anggur kering) secara takaran, atau jika
. واألَضار، ملا فيه من املفاسد،عن ذلك لكه
berupa tanaman dijual dengan makanan sejenis secara
takaran. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelarang semua itu karena mengandung berbagai
kerusakan dan bahaya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنهما- عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وما ذكر يف احلديث هلا أمثلة، ادلفع: من الزبن وهو: • املزابنة
. الرطب: بفتح اثلاء وامليم: • ثمر

. وإنما هو صورة املبايعة اليت وقعت حينئذ، وذكر الكيل ليس بقيد يف هذه الصورة، الكيل تقدير احلجم: • كيال
. واملراد منه هنا نفس العنب، شجر العنب:-بفتح الاكف وسكون الراء- : • كرما
. البستان: احلائط: • حائطه

484

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1انليه عن املزابنة.
 .2تعريفها بهذه الصور ،اليت توضح أصلها.
 .3أن بيوًعتها فاسدة؛ ألن انليه يقتيض الفساد.
 .4حكمة انليه عنها ،ما فيها من املخاطرة والقمار؛ ألنها بيع معلوم بمجهول ،وملا فيها من بيع انلوعني الربويني املجهولني؛ ألنه البد يف صحة
بيعهما من العلم بالتساوي ،فأما مع اجلهل بتساويهما ،فهو مظنة الربا ،فيحرم.

 .5حتريم بيع الرطب باتلمر ،لعدم العلم بالتساوي ولو حترى يف تساويهما ،بل يدل ىلع حتريم بيع لك نوعني ربويني ،جهل تساويهما إما لكونهما
ا
اختلفا يف الرطوبة ،أو ايلبوسة ،و إما لكون أحدهما ًّ
حبا واآلخر طحينا ،أو أحدهما مطبوخا واآلخر نيئا ،أو غري ذلك مما ال يعلم معه التساوي
بينهما.
ا
 .6جواز تسمية العنب كرما ،وحديث انليه عن تسميته بذلك للتزنيه والكراهة.
 .7مراًعة جتنب الربا ولو ىلع وجه بعيد؛ ألنه حرم بيع الرطب باتلمر ،والزبيب بالعنب ،وكذلك الزرع باحلب.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية 1392ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام،
حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة 1426ه ،ولم أستطع أن أهتدي للطبعة اليت حييل عليها ابلاحث ولكن
تأكدت من صحة املعلومات من خالل هذه الطبعة .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412 ،ـه-
1992م .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5848( :
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"Aku bertanya kepada Al-Bara' bin 'Azib
dan Zaid bin Arqam tentang tukar menukar
mata uang (sharf). Satu sama lain dari
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن بيع
keduanya berkata, dia lebih baik dari aku.
َ ً
اذلهب بالورق دينا
Keduanya berkata, 'Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- melarang menjual emas
dengan perak secara hutang".

 .2096احلديث:

**

2096. Hadis:

عن أيب املنهال قال« :سألت الرباء بن ًعزب ،وزيد بن "Aku bertanya kepada Al-Bara' bin 'Azib dan Zaid bin
Arqam tentang tukar menukar mata uang (sharf). Satu
أرقم ،عن َّ ْ
الرص ِف؟ فُك واحد يقول :هذا خري مين.
sama lain dari keduanya berkata, dia lebih baik dari
والكهما يقول :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمaku. Keduanya berkata, 'Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi -
َ َْ ا
wa sallam- melarang menjual emas dengan perak
بالو ِر ِق دينَا».
عن بيع اذلهب
secara hutang".

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

سأل أبو املنهال ،الرباء بن ًعزب ،وزيد ين أرقم ،عن

حكم الرصف ،اذلي هو بيع األثمان بعضها ببعض.

فمن ورعهما -رىض اهلل عنهما ،-أخذا يتدافعان
الفتوى ،وحيتقر لك واحد منهما نفسه جبانب

صاحبه .ولكنهما اتفقا ىلع حفظهما :أن انليب -صىل
َ ا
اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع اذلهب بالفضة دينا،
الجتماعهما يف علة الربا ،فحينئذ البد فيهما من

اتلقابض يف جملس العقد ،وإال ملا صح الرصف ،وصار
ربا بالنسيئة .تنبيه :الربا معاملة مايلة حمرمة،

Makna global:
**

Abu Minhal bertanya kepada Bara' bin 'Azib dan Zaid
bin Arqam tentang hukum menukar mata uang, namun
karena wara'nya mereka berdua -raḍiyallāhu 'anhu-ma,
masing-masing
mendorong
yang
lain
untuk
memberikan fatwa. Akan tetapi keduanya sepakat
dengan apa yang mereka hafal bahwa Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- melarang jual beli emas dengan
perak secara hutang, karena keduanya memiliki illat
(sebab) riba yang sama. Maka ketika itu, harus
langsung serah terima pada keduanya dalam satu
majelis akad. Jika tidak, maka tidak sah penukarannya
dan menjadi riba nasiah.

وتنقسم إىل قسمني :األول ربا ادليون ،ويه أن يزيد
ا
يف مقدار ادلين اثلابت مسبقا مقابلة الزيادة يف
األجل ،واثلاين ربا ابليوع ،ويه الزيادة أو اتلأجيل يف
أصناف معينة ،تسىم األصناف الربوية ،مثل اذلهب

باذلهب والرب بالرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
َ
بن أرقم -ريض اهلل عنهم-
اتلخريج :الرباء بن
ٍ
ًعزب ،وزيد ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الرصف  :بيع ادلراهم باذلهب أو عكسه.
• الورق  :الفضة.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بيع اذلهب بالفضة ،أو الفضة باذلهب ،مع تأجيلهما أو تأجيل أحدهما ،فالبد من اتلقابض يف جملس العقد.
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 .2صحة بيع أحد انلقدين باآلخر مع اتلقابض يف جملس العقد ،ألنه رصف.

 .3ما َكن عليه السلف -رىض اهلل عنهم -من الورع ،وتفضيل بعضهم بعضا.

 .4استظهار العالم يف الفتيا بنظريه يف العلم.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل - 1428 -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة
األسدي -مكة املكرمة -الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة
اثلانية1392 ،ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة  -الطبعة
العارشة.1426 -

الرقم املوحد)5920( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abu Maimūnah Salma mantan budak
penduduk Madinah adalah orang yang
jujur, ia berkata, "Tatkala aku sedang
duduk bersama Abu Hurairah, datang
kepadanya seorang wanita Persia yang
membawa anaknya -keduanya mengklaim
lebih berhak terhadap anak tersebut-, dan
suaminya telah menceraikannya. Wanita
tersebut berkata menggunakan bahasa
Persia, 'Wahai Abu Hurairah, suamiku
ingin pergi membawa anakku.' Kemudian
Abu Hurairah berkata kepadanya
menggunakan bahasa asing, 'Undilah anak
tersebut.' Kemudian suaminya datang dan
berkata, 'Siapakah yang merebut anakku
dariku?' Kemudian Abu Hurairah berkata,
'Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini
kecuali karena aku telah mendengar
seorang wanita datang kepada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sementara aku
duduk di sisinya, kemudian wanita itu
berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya
suamiku hendak pergi membawa anakku,
sementara ia telah membantuku
mengambil air dari sumur Abu 'Inabah,
dan ia telah memberiku manfaat.
Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, 'Undilah anak tersebut!'
Kemudian suaminya berkata, 'Siapakah
yang akan merebut anakku dariku?
Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- berkata, 'Ini adalah ayahmu dan ini
adalah ibumu, gandenglah tangan salah
seorang di antara mereka yang engkau
kehendaki.' Kemudian ia menggandeng
tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi
membawanya".

 وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت،هذا أبوك

**

2097. Hadis:

: احلديث.2097

ُ
Dari Abu Maimūnah Salma mantan budak penduduk عن أيب ميمونة سلىم موىل من أهل املدينة رجل
Madinah adalah orang yang jujur, ia berkata, "Tatkala
aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang
kepadanya seorang wanita Persia yang membawa
anaknya -keduanya mengklaim lebih berhak terhadap
anak tersebut-, dan suaminya telah menceraikannya.
Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia,
'Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa
anakku.' Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya
menggunakan bahasa asing, 'Undilah anak tersebut.'
Kemudian suaminya datang dan berkata, 'Siapakah
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 جاءته، بينما أنا جالس مع أيب هريرة: قال،ِصدق
َّ
ُ  وقد طلَّ َقها،فاد َع َياه
ٌ امرأة فار َس ّية معها
،زوجها
ابن هلا
ِ
َ
َ
َ
 زويج، ورطنت هل بالفارسية، يا أبا هريرة:فقالت

ْ : فقال أبو هريرة،يريد أن يذهب بابين
استَ ِهما عليه
ُّ ُ
َ
 َمن حياقين يف: فقال، فجاء زوجها،ور َط َن هلا بذلك

 امهلل إين ال أقول هذا إال أين: فقال أبو هريرة،ودلي
ا
صىل اهلل عليه- سمعت امرأة جاءت إىل رسول اهلل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
 إن، يا رسول اهلل: فقالت، وأنا قاعد عنده،-وسلم

yang merebut anakku dariku?' Kemudian Abu Hurairah
berkata, 'Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali
karena aku telah mendengar seorang wanita datang
kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsementara aku duduk di sisinya, kemudian wanita itu
berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku
hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah
membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inabah,
dan ia telah memberiku manfaat. Kemudian Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 'Undilah anak
tersebut!' Kemudian suaminya berkata, 'Siapakah yang
akan merebut anakku dariku? Kemudian Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata, 'Ini adalah ayahmu
dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah
seorang di antara mereka yang engkau kehendaki.'
Kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita
tersebut pergi membawanya".

 وقد سقاين من بِرئ أيب،زويج يريد أن يذهب بابين
َ
صىل اهلل عليه-  فقال رسول اهلل، وقد نفعين،ِعنبَة
ُّ ُ
ْ
 من حيَاق ِين يف: فقال زوجها، استَ ِهما عليه-وسلم
 «هذا:-صىل اهلل عليه وسلم- ودلي؟ فقال انليب
ْ ُ
 فأخذ بيد،»بيد أيِّهما ِشئت
ِ  وهذه أمك فخذ،أبوك
ِّ
. فانطلقت به،أمه

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Dalam hadis ini dijelaskan tentang kewajiban untuk يف هذا احلديث بيان وجوب حتقيق مصالح الطفل؛
merealisasikan kemaslahatan bagi anak; dalam hal itu
dijelaskan bahwa wanita tersebut telah diceraikan oleh وذلك أن هذه املرأة قد فارقت زوجها وبيق معها
suaminya dan anaknya tetap ikut bersamanya.  وكأنه قد صار منها مانع يمنع استمرار الطفل،الطفل
 وهو ا،يف حضانتها مع حاجتها هل
Sepertinya ada penghalang yang menghalangi wanita
أيضا حيتاج إىل
itu untuk melanjutkan pengasuhan atas anaknya
tersebut, di samping dirinya juga membutuhkannya, ،رًعيتها وحفظها مع عدم قدرة الوادل عل فعل ذلك
dan anak tersebut juga membutuhkan pengasuhan dan صىل- فأخرب حينئذ أبو هريرة بما سمعه من انليب
penjagaan ibunya, sedangkan sang ayah tidak mampu
َّ
untuk melakukannya. Kemudian Abu Hurairah  فإن احلضانة، يف حق مثل هذه املرأة-اهلل عليه وسلم
memberitahukan kepadanya tentang apa yang pernah ، والقيام بمصاحله،والية يقصد بها تربية الطفل
ia dengar dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam ما لم،فالصيب قبل سن اتلميزي يكون عند أمه
berkaitan dengan hak (seorang wanita) seperti wanita
َّ
tersebut. Sesungguhnya pengasuhan itu adalah ، واستقل ببعض شئونه، فإذا بلغ سن اتلميزي،تزتوج
sebuah wewenang yang dimaksudkan untuk وصار يستغين بنفسه يف كثري من األمور فحينئذ
ٍ
pendidikan anak serta merealisasikan berbagai
kemaslahatan anak tersebut. Seorang anak sebelum يستوي حق األم واألب يف حضانته؛ فيخري بني أبيه
usia mumayiz berada dalam asuhan ibunya selama
. فأيُهما ذهب إيله أخذه،وأمه
ibunya tadi belum menikah kembali. Apabila ia telah
masuk usia mumayiz serta mandiri dalam
menyelesaikan banyak urusan terkait dirinya, maka
ketika itu hak pengasuhan menjadi sama antara ayah
dan ibunya sehingga dipersilahkan bagi sang anak
untuk memilih antara ayah dan ibunya. Kepada siapa
saja anak memilih, maka dialah yang berhak untuk
mengambilnya (mengasuhnya).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :سنن أيب داود

معاين املفردات:

فار َسيّة  :بكرس الراء ,أي :عجمية.
• امرأة ِ
ٌّ
َّ
َّ َ
• فادعيَاه  :أي :فادىع لك منهما االبن.
• َ
ور َطنَت هل بالفارسية  :الرطانة بفتح الراء وكرسها ،والرتاطن :الكم ال يفهمه اجلمهور ،وإنما هو مواضعة بني اثنني أو مجاعة ،والعرب ختص بها
اغبلا الكم العجم .واملعىن :أنها تكلمت هل بالفارسية.
• ْ
استَ ِهما عليه  :أي :ىلع االبن واملعىن اقرتيع أنت وأبوه.
ُ ُّ
• من حياقين  :من ينازعين؟
• سقاين من بِرئ أيب ِعنَبَة  :أي أنها أظهرت حاجتها إىل الودل ،ولعل حممل احلديث تعدي مدة احلضانة مع ظهور حاجة األم إىل الودل واستغناء
األب عنه مع إرادته إصالح الودل.

فوائد احلديث:
 .1أن الصيب بعد استغنائه بنفسه خيري بني األم واألب.
 .2أنه إذا تنازع األب واألم يف ابن هلما َكن الواجب هو ختيريه فمن اختاره ذهب به ،وهو اختيار اللجنة ادلائمة.
 .3أن القرعة طريق رشعية عند تساوي األمرين وأنه جيوز الرجوع إيلها كما جيوز الرجوع إىل اتلخيري.
ا
 .4أن املديع يمكنه إبداء األسباب املوجبة لكونه حمقا.
ِّ
 .5أن اتلميزي ال يشرتط هل سن؛ ألنه هنا ُعلق بفهم الطفل واختياره.
 .6جواز تكلم املرأة مع من ليس من حمارمها للحاجة بدون خضوع.
املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,حتقيق :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  - .سنن الرتمذي ,حتقيق:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة:

اثلانية  1395 ،ـه  -سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبوًعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية - 1406 ،سنن ابن ماجه املؤلف :حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه  -صحيح
أيب داود  -األم لألبلاين  ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -نيل األوطار للشواكين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث،
الطبعة :األوىل 1413 ،ـه  -سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري  ,دار الفكر ،بريوت  ,الطبعة:
ّ
َ
لوغ َ
األوىل 1422 ،ـه  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل  - 1427عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية -
بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -انلهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  ,املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه -حتقيق :طاهر أمحد الزاوى وحممود
حممد الطنايح فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428

الرقم املوحد)58190( :
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“Ini dan ini sama (diyatnya).” Yakni
kelingking dan ibu jari.

هذه وهذه سواء ،يعين اخلنرص واإلبهام

 .2098احلديث:

**

2098. Hadis:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل Dari Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-, dari Nabi -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- beliau bersabda, “Ini dan ini
ٌ
سواء» .يعين:
اهلل عليه وسلم -قال« :هذه وهذه
sama (diyatnya).” Yakni kelingking dan ibu jari.
ْ
ْ

ِْ َ َ
اإل ْب َهام.
اخلنرص و ِ

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ايلدان فيهما عرشة أصابع ،لك أصبع إذا قطعها اجلاين Pada kedua tangan terdapat sepuluh jari. Setiap jari
jika dipotong oleh orang yang melakukan jinayah
ُ
ففيها عرش ادلية من اإلبل ،ال فرق بينها يف ذلك(tindak pidana) maka diyatnya (dendanya) adalah ،
فاخلنرص الصغري اذلي يف طرف الكف ،واإلبهام sepersepuluh diyat unta (yaitu sepuluh ekor unta).
Tidak ada perbedaan di antara jari-jemari dalam hal itu.
الكبري اذلي عليه االعتماد يف القبض ،وابلطش وغري
Jari kelingking yang kecil berada di ujung telapak
ذلك ،الكهما ىلع حد سواء يف قدر ادلية ،وجمموع tangan dan ibu jari yang besar yang padanya jari-jari
األصابع العرشة يف ايلدين فيها ادلية َكملةbertopang saat menggenggam, memukul, dan lain-lain, .
keduanya sama dalam timbangan/takaran diyat.
والرجالن مثل ايلدين واألصابع ،وإن اختلفت ،فُك Kesepuluh jari pada kedua tangan di dalamnya
واحد منها يؤدي دورا ال يقوم به األصبع اآلخرterdapat diyat secara sempurna (yaitu 100 unta). ،
Kedua kaki juga seperti kedua tangan dan jari jemari,
ولكن ديتها سواء ،واهلل حكيم خبري.
meskipun berbeda (bentuknya), dan setiap jari
memainkan peran yang tidak bisa digantikan oleh jari
lainnya, akan tetapi diyatnya tetap sama. Sungguh
Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

ْ
• اخلِن ِرص  :هو أصغر األصابع.

• اإلبهام  :اإلصبع الغليظة الكبرية اخلامسة من أصابع ايلد ِّ
والرجل.
َّ
• سواء - :بفتح السني وضمها ممدودة وتقرص -وهو املثل وانلظري ،واملعىن :أن دية لك واحدة ،من األصابع واحدة.

فوائد احلديث:
 .1األصابع لكها سواء يف ادلية.
 .2ال يقال ادلية ىلع قدر انلفع؛ فاهلل حكيم خبري.
ََ
دل يف ادلية.
 .3ادليات ال جمال فيها للتقويم فالشيخ الكبري َكلشاب اجل ِ
 .4توحيد ادلية يف األصابع من حكمة الشارع؛ محاية للمسلم من اتلعدي ،وقطعا للزناع واخلالف لو َكنت ادليات خمتلفة.
املصادر واملراجع:
انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ
صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق ُ
املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة .1423 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض  -الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم،
حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Beginilah wudu yang benar. Siapa yang
menambahi atau menguranginya maka
sungguh ia telah berbuat kejelekan dan
kezaliman.

هكذا الوضوء فمن زاد ىلع هذا أو نقص فقد
أساء وظلم

: احلديث.2099

**

2099. Hadis:

 أن رجال:-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو
ََ
َّ
، «يا رسول اهلل:انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال
أىت
َ
ْ َّ
ُّ كيف
 ثم،الطهور فدًع بماء يف إناء فغ َسل كفيه ثالثا
َ
ْ
َ َغ َسل
 ثم مسح، ثم غ َسل ذراعيه ثالثا،وجهه ثالثا
ْ
َْ
ْ َ َّ َّ
ْ ُ
َْ
 ومسح،احتني يف أذنيه
صبعيه السب
بِ َرأسه فأدخل ِإ
ْ َ َ َّ َّ
ْ ُ
َْ َْ
،باط َن أذنيه
ِ  وبالسباحتني،ِبإبهاميه ىلع ظا ِهر أذنيه
 «هكذا الوضوء: ثم قال،»ثم غسل رجليه ثالثا ثالثا
َ َ
َ َ َ َ ْ
ََ
َ
َ
أو ظلم- ساء وظلم
فم ْن زاد ىلع هذا أو نق َص فقد أ
َ
.»-وأ َساء

Dari Abdullah bin 'Amr -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa
seorang lelaki datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- lalu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah
cara bersuci?" Lantas beliau meminta air di wadah lalu
membasuh dua telapak tangannya tiga kali, kemudian
membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh
kedua lengannya tiga kali, kemudian mengusap
kepalanya lalu memasukkan kedua jari telunjuknya
pada kedua telinganya, dan mengusap bagian luar
kedua telinga dengan kedua ibu jari dan bagian dalam
kedua telinga dengan kedua jari telunjuknya, kemudian
membasuh kedua kakinya masing-masing tiga kali,
kemudian beliau bersabda, "Beginilah cara wudu yang
benar. Siapa yang menambah atau menguranginya,
maka sungguh dia telah berbuat kejelekan dan
kezaliman -atau telah berbuat kezaliman dan
kejelekan".**

Derajat hadis:

"  " أو نقص: غري قوهل،صحيح

فهو شاذ

Makna global:

Abdullah bin 'Amr -raḍiyallāhu 'anhumā- menuturkan
dalam hadis ini bahwa seorang lelaki bertanya kepada
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tentang tata cara
wudu. Sebagai bentuk kesempurnaan pengajaran
beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau ingin
menjelaskan hal itu secara praktek dan perbuatan agar
lebih mengena dalam pengajaran dan penjelasan.
Lantas beliau meminta air satu wadah lalu membasuh
kedua telapak tangannya tiga kali. Selanjutnya beliau
membasuh mukanya tiga kali kemudian melakukan
seperti itu terhadap kedua lengannya lalu mengusap
kepalanya, dan memasukkan ujung-ujung jari
telunjuknya ke telinganya kemudian mengusap kedua
lobang telinganya dan mengusap bagian luarnya
dengan kedua ibu jarinya. Setelah itu beliau membasuh
kedua kakinya tiga kali lalu menjelaskan bahwa inilah
wudu yang disyariatkan. Siapa yang manambah dalam riwayat syāż disebutkan, "atau mengurangi"maka dia telah bertindak kurang sopan karena
meninggalkan sunah dan tidak berperilaku sesuai adab
syariat, serta telah menzalimi dirinya dengan
mengurangi pahalanya karena melakukan basuhan
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**

:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

 يف هذا-ريض اهلل عنهما- يذكر عبد اهلل بن عمرو
ا
-صىل اهلل عليه وسلم- احلديث أن رجال سأل انليب
صىل اهلل عليه-  فمن كمال تعليمه,عن صفة الوضوء
ا
ا
 أراد أن يبني ذلك تطبيقا وفعال يلكون أبلغ-وسلم

 فدًع بإناء من ماء فغسل كفيه,يف اتلعليم وابليان

 ثم كذلك, ثم غسل وجهه ثالث مرات,ثالث مرات
 وأدخل أنامل إصبعيه, ثم مسح رأسه,فعل مع ذراعيه

 ومسح بإبهاميه,السبابتني يف أذنيه فمسح صماخيهما
َّ  ثم, ثم غسل رجليه ثالث مرات,ظاهرهما
بني أن
ويف الرواية- هذا هو الوضوء الرشيع فمن زاد عليه
ّ ُّ
،السنة
 برتكه، فقد أساء يف األدب- أو نقص:الشاذة
 وظلم نفسه بما نقصها من،واتلأدب بآداب الرشع

 إن اإلساءة: وقيل.اثلواب برتداد املرات يف الوضوء

 والظلم يرجع إىل انلقصان؛،ترجع إىل الزيادة
ا
ُ
 وقد ورد يف،واستشُك كونه ظاملا يف انلقصان

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
األحاديث األخرى الوضوء مرة مرة ،ومرتني مرتنيwudu berulang-ulang (hingga kelewat batas). Ada yang ،
berpendapat bahwa keburukan tersebut kembali
واجلواب :أن هذه الزيادة شاذة ,وال تصح.
kepada tindakan menambah, sedangkan kezaliman
kembali kepada tindakan mengurangi. Hanya saja
anggapan bahwa tindakan mengurangi jumlah
basuhan sebagai suatu kezaliman dipermasalahkan,
karena dalam hadis lain disebutkan bahwa basuhan
wudu itu satu kali satu kali, dan dua kali dua kali.
Adapun jawaban problem ini adalah bahwa tambahan
lafal "atau mengurangi" tersebut hukumnya syāż dan
tidak sahih.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
اسم للماء َّ
• ُّ
الطهور  :بضم الطاء للفعل وهو الوضوء ,وبفتحها ٌ
املطهر لغريه.
الطاهر بذاته
• إصبعيه  :تثنية إصبع ،واإلصبع أحد أطراف الكف أو القدم ،مجعه أصابع ،واملراد هنا أطراف الكف ،واملراد األنملة ،رأس اإلصبع ،من باب
ِّ
إطالق الُك ىلع اجلزء.
سباحة ،يه اإلصبع اليت بني اإلبهام والوسطىُ ،س ِّميَ ْ
• السباحتني  :تثنية َّ
ت بذلك؛ ألنَّه ي ُ َ
شار بها عند تسبيح اهلل -تعاىل ،-واملراد األنملة منها,
ِ
وتسىم ا
أيضا السبابة لإلشارة بها عند السب.
َُُ
• ظاهر أذنيْه  :أعالهما ،واجلزء الظاهر منهما.
• أذنيه  :تثنية أذن ،عضو السمع يف اإلنسان واحليوان مؤنثة ،واجلمع آذان.
َْ َْ
ِّ
اإلصبع الغليظة اخلامسة من أصابع ايلد والرجل ،ويه ذات أنملتني.
• ِإبهامي ِه  :تثنية اإلبهام ،واإلبهام يه ِ

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الوضوء ىلع الصفة الواردة يف هذا احلديث.
َّ
ٌ
َّ
َّ
َّ
َ
أن مسح الرأس َّ
مرة واحدة ،وأن املسح ال يُك َّرر ،كما يكرر الغسل؛ ألن املسح أخف من الغسل ،خمفف يف كيفيته ويف كميته ،ولعل
.2

َّ
ا
الر َّب َّ
فإن َّ
مسحا وال يغسل وأن مسحه َّ
احلكمة َّ
الرأس
مرة واحدة فال يكرر :هو اتليسري ىلع األمة؛
انية يف اتلخفيف يف الرأس ،من كونه يمسح
َّ ا
َّ
ا
فص ُّ
موطن الشعرَ ،
ب املاء عليه وتكريره ُر َّبما سبَّب أذية ومرضا ،فخفف اهلل -تعاىل -عن عباده.
 .3مرشوعية مسح األذنني يف الوضوء وأنهما ال يغسالن؛ ألنهما تابعان للرأس.

 .4كيفية مسح األذنني بأن يدخل اإلنسان السبابتني يف صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
 .5عدم مرشوعية تكرار مسح األذنني؛ ألنهما تابعان للرأس يف املسح وعدد مرات املسح.

 .6احلكمة يف ختصيص األذنني باملسح ،هو كمال طهارتهما من ظاهرهما وباطنهما ،ويستخرج منهما اذلنوب اليت اكتسبتها ،كما خترج اذلنوب
َّ
ا
َّ
َّ
فإن األذنني أداتا َّ
حسية بمسحهما باملاء ،وطهارة معنوية من اذلنوب.
فيطهران طهارة
حاسة السمع،
من سائر أعضاء الوضوء؛
ُّ ّ
 .7أن الوضوء املبني يف احلديث هو الوضوء الرشيع فمن زاد عليه فقد أساء يف األدب ،برتكه السنة ،واتلأدب بآداب الرشع ،وظلم نفسه بما
نقصها من اثلواب برتداد املرات يف الوضوء.
 .8مرشوعية اتلعليم بالفعل.

املصادر واملراجع:

ِّ
بنالس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .السنن
سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق
الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .مسند اإلمام
أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو
عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح أيب داود –
األم ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م سبل السالم رشح
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهعون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه
حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،رشف احلق ،الصدييق،
العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهرشح سنن أيب داود ,أبو حممد حممود بن أمحد الغيتاىب احلنىف بدر ادلين العيىن,
املحقق :أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي ,مكتبة الرشد  -الرياض ,الطبعة :األوىل  1420 ،ـه 1999-م.
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Dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: aku
 bertanya kepada Aisyah, "Apakah Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa
melaksanakan ṣalat ḍuha?" Ia menjawab,
"Tidak, kecuali bila beliau datang dari
bepergian." Ṣahih Muslim

هل اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصيل

الضىح؟ قالت :ال ،إال أن ييجء من مغيبه

 .2100احلديث:

**

2100. Hadis:

ُ

عن عبد اهلل بن َشقيق ،قال :قلت لعائشة :هل َكن Dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: aku bertanya
kepada Aisyah, "Apakah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
ُ ِّ ُّ
الض َ
قالت:
؟
ىح
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل
sallam- biasa melaksanakan ṣalat ḍuha?" Ia
َ
َ
يبه».
menjawab, "Tidak, kecuali bila beliau datang dari
«ال ،إال أن ي ِيجء من م ِغ ِ
"bepergian.

درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

سئلت ًعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث عن
ُّ
صالته -صىل اهلل عليه وسلم -للضىح ،هل َكن
ِّ
يصليها أم ال؟ فأجابت بأنه -صىل اهلل عليه وسلم-
ِّ ُّ
لم يكن يصيل الضىح إال يف حال رجوعه من َسفره,

Makna global:
**

وهذا يدل ىلع أنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن
َّ
يواظب ىلع صالة الضىح ،بل يصليها يف أحوال دون

أحوال ،وعدم مواظبته عليها َكنت خشية منه أن
ُ
ُ
تفرض ىلع أ َّمته ,كما دلت عليه األحاديث األخرى،
وجيوز للمسلم أن يواظب عليها ألحاديث أخرى

أيضا.

Dalam hadits ini, Aisyah -Radhiyallahu 'anha- ditanya
tentang ṣalat Ḍuha Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
apakah beliau biasa mengerjakannya atau tidak? Ia
menjawab bahwa beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamtidak mengerjakan ṣalat Ḍuha kecuali saat beliau
 kembali dari safar. Ini menunjukkan bahwa Nabiṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak rutin menunaikan
ṣalat Ḍuha. Beliau melaksanakannya secara berkala
saja. Sikap beliau tidak rutin menunaikan ṣalat Ḍuha
karena khawatir ṣalat ini diwajibkan kepada umatnya,
sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis lain. Dan
seorang muslim boleh melaksanakan ṣalat Ḍuha
secara rutin berdasarkan hadis-hadis yang lain juga.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
يبه  :من َسفره.
• م ِغ ِ

فوائد احلديث:

ُ
ُّ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يواظب ىلع صالة الضىح ,وحيمل ذلك ىلع أنه شغل عنها ,أو خاف أن تفرض ىلع أمته ,مجعا بني
األحاديث.
 .2استفتاء ًعئشة -ريض اهلل عنها-؛ ألنها أعلم النساء بأحواهل ابليتية -صىل اهلل عليه وسلم-.
َّ
 .3أنه -صىل اهلل عليه وسلمَ -كن يصيل الضىح إذا قدم من سفر.

 .4جواز استفتاء الرجل للمرأة ومرشوعية أخذه العلم عنها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
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ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Tidaklah kemaluan itu melainkan sepotong
daging dari jasadnya.

هل هو إال مضغة منه

: احلديث.2101

**

2101. Hadis:

ِّ َ َق ِد ْمنَا ىلع ن: قال-ريض اهلل عنه- عن طلق بن يلع
يب
ِ
َ
، فجاء َر ُجل كأنه بَدوي-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ َ
َّ  ما ترى يف َم ِّس،يب اهلل
َّ َ يا ن:فقال
الرجل ذكره بعد ما
ِ
ٌَ ْ
« : أو قال،» «هل هو إال ُمضغة منه:يتوضأ؟ فقال
ٌ ْ
.»بَض َعة منه

Dari Thalq bin Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami
datang kepada Nabiyullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, lalu datanglah seorang lelaki, tampaknya ia Arab
Baduwi. Orang itu berkata, "Wahai Nabiyullah,
bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang
menyentuh kemaluannya setelah wudhu'?" Beliau
menjawab, "Tidaklah kemaluan itu melainkan sepotong
daging dari jasadnya." Atau beliau bersabda, "Seiris
daging darinya".

 صحيح:درجة احلديث

**

Derajat hadis: Hadis sahih
Makna global:

َ

:املعىن اإلمجايل

َّ  " ما ترى يف َم ِّس:معىن احلديث
Makna hadis: "Wahai Nabiyullah, bagaimana الرجل َذكره بعد ما
pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh َّ َ
kemaluannya setelah wudhu'?" Yakni, apa yang يتوضأ " َيعين ما اذلي أوجبه الرشع فيما إذا مس
َ ُ َّ
diwajibkan oleh syariat jika seseorang menyentuh  هل عليه َشء؟ ويف رواية، الرجل ذكره بعد الوضوء
َ َ
َ
kemaluannya setelah berwudhu', apakah ada
َّ " : عند أمحد
الر ُجل ي َم ُّس ذك َره يف الصالة عليه
kewajiban wudhu' lagi baginya? Dalam riwayat Ahmad, ٌ َ ْ
ْ
ُ
"Seorang lelaki menyentuh kemaluannya dalam shalat,  "ال إنما هو ِمنك " " هل هو إال مضغة:الوضوء؟ قال
ٌ ْ
َّ
haruskah ia berwudhu' kembali?" Nabi menjawab, اذلكر كسائر أعضاء
 أن:  بَض َعة منه " أي:منه أو قال
"Tidak, sesungguhnya kemaluan itu bagian darimu."
َ ْ
َ
َّ َ
َ َ
"Tidaklah kemaluan itu melainkan sepotong daging dari  فإذا مس املتوضئ يده أو ِرجله أو أنفه أو،اجلسد
َ َ َّ
َ
jasadnya." Atau beliau bersabda, "Seiris daging ،مس ذك َره
 كذلك إذا،رأسه لم ينتقض وضوؤه بذلك
darinya." Yakni, sesungguhnya kemaluan itu seperti
وهذا احلديث إما منسوخ أو حممول ىلع مس اذلكر
seluruh anggota tubuh lainnya. Jika orang yang
berwudhu' menyentuh tangannya atau kakinya atau  أما مبارشة اذلكر بايلد فينقض،من وراء حائل
hidungnya atau kepalanya, maka wudhu'nya tidak ) فتح96/1(  سبل السالم..الوضوء؛ ألحاديث أخرى
menjadi batal karena sentuhan itu. Demikian juga jika
)259/1(واإلكرام
اجلالل
ذي
ia menyentuh kemaluannya." hadis ini bisa jadi sudah تسهيل
dihapus atau ditafsirkan dengan menyentuh kemaluan
(1/185)اإلملام
dari balik tabir. Sedangkan menyentuh kemaluan
secara langsung dengan tangan, maka wudhunya
menjadi batal. Hal ini berdasarkan keterangan banyak
hadis. Subulus Salam, (1/96), Fathu Dzil Jalal wal
Ikram, (1/259), Tashil Al-Ilmam, (1/185).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  طلق بن يلع:اتلخريج
. سنن أيب داود:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ :بالم ِّس هنا
َ  املراد: الرجل
َّ • يف َم ِّس
.الم ُّس بايلَد مبارشة أي من غري حائل
ٌَ ْ
َ ْ ُ
. ال ِق ْطعة من اللحم: المضغة
: • ُمضغة منه
ٌ ْ
ْ َ
. ال ِق ْط َعة من اللحم:ابلض َعة
: • بَض َعة منه
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فوائد احلديث:

َّ َّ
مس اذلكر ال ينقض الوضوء ،ولكن احلديث منسوخ أو حممول ىلع املس من وراء حائل.
 .1فيه أن
َ
ُْ َ ْ
َ
َ
 .2جواز السؤال عما يستحيا منه إذا دعت احلاجة إىل ذلك.
َّ
َ ْ ٌَ
َ
ُ .3حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث ذكر احلُكم بِ ِعلته ،وذلك يف قوهل  " :إنما هو بضعة منه".
 .4فيه إثبات القياس وهو أحد أدلة الرتجيح عند العلماء.
 .5حرص ذلك الصحايب ىلع إصالح عبادته.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .السنن الكربى ،تأيلف:
أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد
القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي،
حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن
صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن
البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .فتح ذي ُاجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد
العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو
السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.

الرقم املوحد)8396( :
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هو الطهور ماؤه احلل ميتته

 .2102احلديث:

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.
**

2102. Hadis:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سأل رجل انليب

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang lelaki bertanya
kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-,
ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan
'kami hanya punya air sedikit. Jika kami berwudhu
dengan air itu, kami akan kehausan. Bolehkah kami
wudhu' dengan air laut?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- bersabda, "Laut itu suci airnya dan halal
bangkainya".

صىل اهلل عليه وسلم ،فقال :يا رسول اهلل ،إنا نركب
ابلحر ،وحنمل معنا القليل من املاء ،فإن توضأنا به

عطشنا ،أفنتوضأ بماء ابلحر؟ فقال رسول اهلل صىل
ْ ُّ ْ َ ُ
اهلل عليه وسلم« :هو َّ
الط ُه ُ
احلل َميتتُه ».
ور ماؤه ِ
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم طهورية ماء ابلحر Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan
kesucian air laut dan pembolehan bersuci dengannya
وجواز اتلطهر منه ،وحل ما مات فيه من دوابه serta dihalalkan binatangnya yang mati di dalamnya,
َكلسمك وغريه  .منحة العالم ( - ،) 28 / 1توضيح seperti ikan dan sebagainya. Minhah Al-'Allam, (1/28),
Taudhih Al-Ahkam, (1/116).
**

األحاكم) ( 1 / 116

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ ومالك وادلاريم وأمحد .
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه. -
مصدر منت احلديث :أول حديث من بلوغ املرام

معاين املفردات:

• َّ
الطهور : .صيغة مبالغة ،أي :طاهر مطهر.

• احلل  : .احلالل.
ا
• ميتته : .ما لم تلحقه اذلَكة الرشعية ،واملراد هنا ما مات فيه من دوابه ،مما ال يعيش فيه ،ال ما مات فيه مطلقا.

فوائد احلديث:
 .1أن ماء ابلحر طاهر مطهر.
 .2أن ميتة حيوان ابلحر حالل ،واملراد بميتته :ما مات فيه من دوابه مما ال يعيش إال فيه.
ا
 .3جواز إجابة السائل بأكرث مما سأل تتميما للفائدة.
ا
 .4أن املاء إذا تغري طعمه أو لونه أو رحيه بيشء طاهر ،فهو باق ىلع طهوريته ما دام ماء ا باقيا ىلع حقيقته ،ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو
برودته وحنوها.

 .5ماء ابلحر يرفع احلدث األكرب واألصغر ،ويزيل انلجاسة الطارئة ىلع طاهر ،من بدن ،أو ثوب ،أو بقعة ،أو غري ذلك.

املصادر واملراجع:

-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ

املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل:
حممد نارص ادلين األبلاين -املكتب اإلساليم  -بريوت الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م

الرقم املوحد)8355( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Demi Żat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh aku akan putuskan buat
kalian berdua dengan menggunakan
Kitabullah. Adapun budak wanita dan
kambing seharusnya dikembalikan
padamu, dan untuk anakmu dikenakan
hukum cambuk sebanyak seratus kali dan
diasingkan selama setahun. Adapun kamu,
wahai Unais -seorang lelaki dari Aslambesok pagi datangilah istri orang ini. Jika
dia mengaku berzina maka rajamlah"!

ْ َ َّ َ
َ
َ
َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ
،اب اهلل
ِ ِ َواذلِي نف ِِس بِي ِده ِ ألق ِضني بينكما ب
ِ كت
َ ُْ َ
ْ ََ
ْ َ َ ٌّ َ َ ْ ُ َ ْ
دل مِائ ٍة
ال َو ِيلدة َوالغن ُم َرد عليك َوىلع ابنِك ج
َ ْ َ ْ
ُ َُْ َ ُ ْ
ُ
َ ُ ََْ
- ل َِرج ٍل مِن أسل َم- َواغد يا أنيس. ٍيب اعم
وتغ ِر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َُْ ْ ْ ََ ْ ْ
َ ْ َ
ارمجها
 فإِن اعرتفت ف،ىلع ام َرأة ِ هذا
**

2103. Hadis:

ريض اهلل-  وزيد بن خادل اجلهين،عن أيب هريرة

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhanī raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa keduanya berkata, "Ada
seorang Arab badui datang kepada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai
Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah
kepadamu, bahwa engkau tidak memutuskan perkara
di antara kami melainkan dengan Kitabullah." Lalu
pihak lain -yang lebih paham dari orang itu- berkata,
"Ya, dia benar. Putuskan perkara di antara kami
dengan Kitabullah dan perkenankanlah untukku (guna
menyampaikannya)." Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Katakanlah." Ia pun berkata, "Sesunguhnya
anakku adalah buruh yang bekerja pada orang ini lalu
dia berzina dengan istrinya maka aku diberitahu bahwa
anakku harus dirajam. Kemudian aku tebus anakku
dengan seratus ekor kambing dan seorang budak
wanita kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu lalu
mereka memberitahuku bahwa atas anakku cukup
dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama
setahun. Sedangkan untuk istri orang ini adalah hukum
rajam." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu
bersabda, "Demi Żat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh aku akan putuskan buat kalian berdua
dengan menggunakan Kitabullah. Adapun budak
wanita dan kambing seharusnya dikembalikan padamu
dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk
sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun.
Adapun kamu, wahai Unais -seorang lelaki dari Aslambesok pagi datangilah istri orang ini. Jika dia mengaku
maka rajamlah ia!" Kemudian Unais mendatangi wanita
itu dan dia mengakuinya, maka Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- memerintahkan agar wanita itu
dirajam.

 «إن رجال من األعراب أىت رسول: أنهما قاال،-عنهما
َُْ
 أنش ُد َك, يا رسول اهلل: فقال-صىل اهلل عليه وسلمْ
َ
َ
 فقال اخلَص ُم اآلخر.قضيت بيننا بكتاب اهلل
اهلل إال
ْ
ْ
ْ
ْ َ
 وأذن, فاق ِض بيننا بكتاب اهلل, نعم:-وهو أفقه منهَّ
 إن: فقال. قل:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب.يل
ُ
ا
ُ
خربت
 وإين أ,ابين َكن َع ِسيفا ىلع هذا فزَن بامرأته
ْ َ ْ َّ
ُ ْفاف َت َدي
َ ت منه بمائة شاة
,وو ِيل َد ٍة
,أن ىلع ابين الرجم
َْ
ُ
ُ
فسألت أهل العلم فأخربوِن أنما ىلع ابين جدل مائة
َّ
َ
ْ َّ
ُ وت ْغر
 فقال رسول.الرج َم
 وأن ىلع امرأة هذا,يب ًعم
ِ
 واذلي نفيس بيده:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ
ٌّ
َّ َ ألقْض
َ ,ني بينكما بكتاب اهلل
الو ِيل َد ُة والغنم َرد
ِ
ْ
َ
ُ وت ْغر
ُ ْ  وىلع ابنك َج،عليك
 واغ ُد يا.يب ًعم
مائة
دل
ِ
َ َ
َُْ
ْ
اعرتفت
 فإن, ىلع امرأة هذا-لرجل ِمن أ ْسلم- أني ُس
َ ْ
ََ
ُْ
-  فأ َم َر بها رسول اهلل,فاعرتفت
 فغ َدا عليها,فارمجْ َها
ْ مج
َ فر
.»ت
ِ ُ -صىل اهلل عليه وسلم

**

Derajat hadis: Hadis sahih
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: احلديث.2103

 صحيح:درجة احلديث

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ا
ا
أجريا عند آخر فزَن Hadis ini mengisahkan bahwa ada seorang lelaki yang
أفاد احلديث أن رجال َكن
**

menjadi buruh pada orang lain lalu melakukan zina
بامرأته ,وسمع وادل الزاين أن لك من زَن فعليه الرجمdengan istri orang itu. Lalu ayah laki-laki yang berzina ,
فافتدى من زوج املرأة بمائة شاة وأمة ,ثم سأل بعض tersebut mendengar bahwa setiap yang berzina harus
dirajam, maka ia pun menebusnya dari suami wanita
أهل العلم فأخربوه أنه ليس ىلع ابنه الرجم ,بل الرجم
tersebut dengan menyerahkan padanya seratus
ىلع املرأة ،وىلع ابنه جدل مائة وتغريب ًعم ،فذللك kambing dan seorang budak perempuan. Setelah itu
ذهب زوج الزانية ووادل الزاين إىل رسول اهلل -صىل dia bertanya kepada para ahli ilmu, mereka
memberitahunya bahwa anaknya tidak perlu dirajam,
اهلل عليه وسلم -يلقيض بينهم بكتاب اهلل ،فرد justru yang harus dirajam adalah wanita tersebut,
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املائة شاة واألمة sedangkan anaknya hanya dicambuk seratus kali dan
diasingkan selama satu tahun. Atas dasar itu, suami
ىلع وادل الزاين ,وأخربه أن ىلع ابنه جدل مائة وتغريب
wanita pezina dan ayah dari lelaki pezina tersebut
ًعم؛ ألنه بكر لم يزتوج ،وأمر باتلأكد من الزانيةdatang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ,
فاعرتفت باجلريمة فرمجها؛ ألنها حمصنة أي مزتوجةagar menetapkan hukum di antara mereka dengan .
Kitabullah. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- mengembalikan seratus kambing dan seorang
budak perempuan kepada ayah lelaki pezina tersebut
dan memberitahunya bahwa anaknya hanya dicambuk
seratus kali dan diasingkan satu tahun karena dia
masih lajang belum kawin, dan beliau memerintahkan
untuk memastikan (kebenaran zina) dari wanita pezina
itu. Ternyata wanita itu mengakui perbuatan buruknya
itu, lalu dia pun dirajam karena statusnya muḥṣanah,
yaitu wanita yang sudah menikah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه -زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أَن ْ ُش ُد َك َ
اهلل  :أسألك باهلل.
• َعسيفا  :العسيف هو األجري ،مشتق من العسف ،وهو اجلور.
• قضيْ َ
ت  :حكمت.
ٌّ
• َرد  :مردودة.
ُ ْ
• اغ ُد  :اذهب.

فوائد احلديث:
 .1جفاء األعراب ،بلعدهم عن العلم واألحاكم واآلداب ،حيث ناشد من ال ينطق عن اهلوى أن ال حيكم إال بكتاب اهلل -تعاىل-.
 .2حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث لم يعنفه ىلع سوء أدبه معه.
 .3أن حد الزاين املحصن ،الرجم باحلجارة حىت يموت ،واملحصن :هو من جامع يف نكاح صحيح ،وهو حر ملكف.
 .4أن حد الزاين اذلي لم حيصن مائة جدلة وتغريب ًعم.
 .5أنه ال جيوز أخذ العوض تلعطيل احلدود ،وإن أخذت فهو من أكل األموال بابلاطل.
ا
َّ
ا
 .6أن من أقدم ىلع حمرم ،جهال أو نسيانا ،ال يؤدب ،بل يُعلم ،فهذا افتدى احلد عن ابنه بمائة شاة وويلدة ،ظانا إباحته وفائدته ،فلم يكن من
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال أن أعلمه باحلكم ،ورد عليه شياهه وويلدته.
 .7أنه جيوز اتلوكيل يف إثبات احلدود واستيفائها.
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 .8أن احلدود مرجعها اإلمام األعظم أو نائبه ،وال جيوز ألحد استيفاؤها غريهم.
ا
 .9احلكمة يف رجم املحصن وجدل غري املحصن ،أن األول قد تمت عليه انلعمة بالزوجة ،فإقدامه ىلع الزنا يعد ديلال ىلع أن الرش متأصل يف
نفسه ،وأن عالجه عن تركه صعب ،وأنه ليس هل عذر يف اإلقدام عليه ،وأما غري املحصن فلعل دايع الشهوة غلبه ىلع ذلك ،فخفف عنه احلد،
مراًعة حلاهل وعذره.
 .10حسن األدب مع أهل الفضل والعلم والكبار ،وأن ذلك من الفقه.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري .دار طوق انلجاة ط 1422ه - .صحيح مسلم .ط دار إحياء الرتاث العريب .حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق -تيسري العالم رشح عمدة

األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة
اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه)- .اإلملام برشح عمدة األحاكم السماعيل األنصاري.ط مكتبة السعادة ،الطبعة اثلانية- .تأسيس األحاكم للنجيم .ط
دار املنهاج 1427ه

الرقم املوحد)6760( :
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Aku telah membantu Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- berwudhu' pada waktu
perang Tabuk, beliau mengusap bagian atas
kedua khuf dan juga bagian bawah
keduanya.

َّ
َوضأت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزوة
تبوك ،مسح أىلع اخلفني وأسفلهما

 .2104احلديث:

**

2104. Hadis:

َّ ْ ُ
عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -قالَ « :وضأت
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزوة تبوكَ ،م َس َح
َ َ
أىلع اخلفني وأسفل ُه َما».
درجة احلديث :ضعيف

Dari Mughirah bin Syu`bah -raḍiyallāhu 'anhu- secara
marfū': “Aku telah membantu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- berwudhu' pada waktu perang Tabuk, beliau
mengusap bagian atas kedua khuf dan juga bagian
”bawah keduanya.
**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

ينقل املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -يف هذا Dalam hadis ini Mughirah bin Syu`bah meriwayatkan
bahwa dirinya pernah ikut serta dalam perang Tabuk,
َّ ُ
احلديث أنه يف غزوة تبوك قال( :وضأت انليب dia berkata: “Aku telah membantu Nabi -ṣallallāhu -
صىل اهلل عليه وسلم )-أي :سكبت الوضوء ىلع يديه'alaihi wa sallam- berwudhu”, yakni membantu .
 mengucurkan air ke tangan beliau. Perkataannyaقوهل -ريض اهلل عنه( :-فمسح أىلع اخلف وأسفله)
ف َوأ َ ْسفَلَه ُ raḍiyallāhu 'anhu--:
س َح أ َ ْعلَى ْال ُخ ّ ِ
 menjelaskanفَ َم َ
فيه بيان حمل املسح ىلع اخلف وأنه أعاله وأسفلهtentang bagian yang diusap dari khuf adalah bagian ،
لكن احلديث فيه ضعف ،واملسح ىلع ظاهر اخلف atas dan bawahnya. Akan tetapi dalam hadis ini
terdapat kelemahan, mengusap bagian atas dan
وباطنه لم يثبت فيه حديث مرفوع صحيح ،وقد bawah khuf tidak ada hadis marfū' dan shahih (yang
ا
ثبت عن يلع واملغرية -ريض اهلل عنهما -مرفوًع menerangkannya). Dan terdapat riwayat dari Ali dan
Mughirah -raḍiyallāhu 'anhuma secara marfū' dengan
بإسناد جيد مسح اخلفني ىلع ظاهرهما فقط.
sanad jayyid (bagus) yang menjelaskan tentang
فالراجح أن حمل املسح هو أىلع اخلف دون أسفلهmengusap khuf hanya dibagian atasnya saja. Sehingga .
yang rajih (lebih kuat) tentang mengusap khuf adalah
mengusap bagian atasnya tanpa mengusap bagian
bawahnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه و النسايئ ومالك وأمحد.
**

اتلخريج :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• اخلفني  :تثنية خف ،وهو ما يلبس يف الرجل من جدل ساتر للكعبني ،وقد يسرت ما فوقهما ،مجعه :خفاف ،وأخفاف.

فوائد احلديث:
 .1هذا أحد أدلة جواز املسح ىلع اخلفني.
 .2اشرتاط كمال الطهارة جلواز املسح ىلع اخلفني ،فلو غسل إحدى رجليه ،ثم أدخلها اخلف ،قبل غسل األخرى ،لم جيزئ املسح.
ا
 .3من رشوط املسح ىلع اخلفني أن يكون اخلف ساترا ملحل العضو املفروض ،وهذا مأخوذ من مسىم اخلف.
 .4الوضوء أمام انلاس ال ينايف اآلداب العامة ،ال سيما مع األصحاب واملستخدمني األتباع.
 .5ترشف املغرية بن شعبة خبدمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-مع كونه من أكرب بيت يف قبيلة ثقيف.
 .6جواز إًعنة املتوىضء ىلع وضوئه بتقريب املاء أو الصب عليه وحنو ذلك.
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 .7يف احلديث بيان حمل املسح وهو أىلع اخلف وأسفله ،وهذه الرواية ضعيفة ،والصحيح املسح ىلع أىلع اخلف فقط.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه)ُ .سبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث .تسهيل اإلملام للشيخ صالح
الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) .سنن أيب داود ،لسليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد:
املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة
عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م سنن ابن ماجه ،البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد
القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب
األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن أيب داود ،سليمان
بن األشعث ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد
املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت الطبعة :األوىل   1421ـه 2001 -م .مشاكة املصابيح ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب
العمري ،أبو عبد اهلل ،ويل ادلين ،اتلربيزي املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين املكتب اإلساليم  -بريوت -الطبعة :اثلاثلة1985،

الرقم املوحد)8389( :
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Wahai ayahku, engkau telah salat di
belakang Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, Abu Bakar, Umar, Uṡmān dan Ali
di sini, di Kufah, selama 5 tahun. Apakah
mereka melakukan qunut di salat Fajar
(Subuh)? Ia menjawab, "Wahai putraku,
(itu amalan) yang diada-adakan".

يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -وأيب بكر وعمر وعثمان ويلع
هاهنا بالكوفةً ،
حنوا من مخس سنني ،فاكنوا
يقنتون يف الفجر؟ فقال :أي بين حمدث

 .2105احلديث:

**

2105. Hadis:

عن أيب مالك األشجيع سعد بن طارق -ريض اهلل

Dari Abu Malik Al-Asyja`i Sa'ad bin Ṭāriq -raḍiyallāhu
'anhu- ia menuturkan, aku berkata kepada ayahku,
"Wahai ayahku, engkau telah salat di belakang
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu Bakar,
Umar, Uṡmān dan Ali di sini, di Kufah, selama 5 tahun.
Apakah mereka melakukan qunut di salat Fajar
)(Subuh)?" Ia menjawab, "Wahai putraku, (itu amalan
yang diada-adakan".

عنه -قال :قلت أليب :يا أبت إنك قد صليت خلف
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأيب بكر وعمر
وعثمان ويلع هاهنا بالكوفة ،ا
حنوا من ِخس سنني،
َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ٌ
َْ َ
ين حم َدث.
«فاكنوا يقنُتُون يف الفجر؟» فقال :أي ب
درجة احلديث :صحيح

**

Derajat hadis: Hadis sahih

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

يبني احلديث الرشيف أن القنوت يف صالة الفجر إن Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa qunut dalam
salat Fajar, jika bukan karena tragedi tertentu, maka
لم يكن بسبب نازلة معينة فهو بدعة
حمدثة .قال qunut tersebut adalah bidah yang diada-adakan.
َّ
شيخ اإلسالم :ال يقنت يف غري الوتر ،اال أن تزنل Syaikhul Islam mengatakan, "Tidak dilakukan qunut
selain di salat witir, kecuali jika terjadi suatu tragedi
باملسلمني نازلة ،فيقنت لك مصل يف مجيع الصلوات،
yang menimpa kaum Muslimin, maka setiap orang
لكنه يف الفجر واملغرب آكد بما يناسب تلك انلازلةyang salat melakukan qunut di semua salat, meskipun ،
ًّ َّ
ومن تدبر السنة ،علم ا
انليب -صىل اهلل lebih ditekankan di salat Subuh dan Magrib, dengan
أن َّ
علما قطعيا
doa yang sesuai tragedi tersebut. Barangsiapa
ا
عليه وسلم -لم يقنت دائما يف َشء من الصلواتmengamati sunah, ia tahu dengan pasti bahwa Nabi - .
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak melakukan qunut
secara terus menerus dalam salat tertentu." Tauḍīhu
)al-Ahkām (2/250
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :طارق بن أشيم وادل أيب مالك سعد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلًعء ،وهو أشهرها .وعند الفقهاء :القنوت :ادلًعء يف
• القنوت  :يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
ا
الصالة قائما ،وهذا معىن (قنت) هنا.
ٌ
ٌ
• حمدث  :أي :أمر خمرتع ومبتدع يف ادلين ،لم يرد يف الرشع.
• أي بين  :منادى بـ (أي) ،واألصل أنها نلداء ابلعيد ،لكن قد يزنل القريب مزنلة ابلعيد؛ لإلشعار بأنه رفيع القدر ذو ماكنة ًعيلة.

فوائد احلديث:
 .1احلديث فيه ديلل ىلع أن االستمرار يف القنوت يف صالة الفجر حمدث وليس بمرشوع ،وإنما يفعل ذلك عند احلاجة يف بعض األحيان؛ ألن أباه
ا
ّ
ّ
ّ
ّ
قد صىل خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ابن عرش سنني ،وصىل وراء اخللفاء الراشدين -ريض اهلل عنهم -ولم يسمع أحدا منهم يقنت يف
الفجر بغري سبب ،ولو َكن سنة راتبة لاكنت اهلمم وادلوايع متوفرة ىلع نقله ،ولم يرتكه الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-وال سيما اخللفاء الراشدون
اذلين يؤمون انلاس ،فمثل ذلك ال خيىف.
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 .2استحباب القنوت يف الفرائض إذا نزل باملسلمني نازلة.
ّ
ّ
 .3املتتبع للسنة جيد أن أكرث األحاديث تدل ىلع أنه صىل اهلل عليه وسلم َكن يقنت عند احلاجة ،وانلازلة يف صالة الفجر.

املصادر واملراجع:

-سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة

مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م - .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و
ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م - .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه - .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م.

الرقم املوحد)10935( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Wahai Bilal, jika kamu mengumandangkan
azan, maka lakukanlah dengan tempo yang
lambat, dan jika kamu iqamat maka
lakukanlah dengan tempo yang cepat.
Jadikanlah antara azan dan iqamatmu
sekira orang yang sedang makan sampai
menyelesaikan makannya, orang yang
sedang minum sampai menyelesaikan
minumnya, dan orang yang sedang buang
hajat sampai menuntaskan hajatnya. Dan
janganlah kalian bangkit berdiri hingga
kalian melihatku!

 وإذا أقمت، إذا أذنت فرتسل يف أذانك،يا بالل
 واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما،فاحدر
، والشارب من رشبه،يفرغ اآللك من أكله
واملعترص إذا دخل لقضاء حاجته

: احلديث.2106

**

2106. Hadis:

-  عن انليب-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبداهلل

Dari Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhu- dari Nabi
Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau
bersabda, "Wahai Bilal, jika kamu mengumandangkan
azan, maka lakukanlah dengan tempo yang lambat,
dan jika kamu iqamat maka lakukanlah dengan tempo
yang cepat. Jadikanlah antara azan dan iqamatmu
sekira orang yang sedang makan sampai
menyelesaikan makannya, orang yang sedang minum
sampai menyelesaikan minumnya, dan orang yang
sedang buang hajat sampai menuntaskan hajatnya.
Dan janganlah kalian bangkit berdiri hingga kalian
melihatku"!

 إذا أذنت، «يا بالل: أنه قال-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
َّ
 واجعل بني،فاحد ْر
 وإذا أقمت،فرتسل يف أذانك
،أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآللك من أكله
 واملعترص إذا دخل لقضاء،والشارب من رشبه

.» وال تقوموا حىت تروِن،حاجته

**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah) sekali

ا

 ضعيف جدا:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menjelaskan beberapa hal, yaitu:  أنه ينبيغ: ويه،يبني احلديث الرشيف عدة أمور
Memperlambat tempo azan, mempercepat tempo
iqamat, durasi waktu antara azan dan iqamat selama  وأن يكون، والرسعة يف اإلقامة،اتلمهل يف األذان
orang yang sedang makan menyelesaikan makannya,  يكيف من َكن يأكل،بني األذان واإلقامة وقت َكيف
orang yang sedang minum menyelasaikan minumnya,
 وكذا ال،أو يرشب أو يف اخلالء من أن ينتيه من أمره
dan orang yang buang hajat menuntaskan hajatnya.
Dan juga orang-orang yang salat tidak serta merta  واحلديث.يقوم املصلون حىت يرى اإلمام قد خرج
bangkit dari duduknya hingga melihat imam telah  ولكن اجلملة األخرية منه جاءت يف،ضعيف
keluar dari kamarnya. Hadis ini statusnya daif, tetapi
poin akhir hadis ini didukung hadis sahih dalam "sahih :-ريض اهلل عنه- الصحيحني من حديث أيب قتادة
Bukhari" dan "sahih Muslim" dari hadis Abu Qatādah -  «إذا:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل:قال
raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
 وأما أول،» فال تقوموا حىت تروِن،أقيمت الصالة
wa sallam- bersabda, "Apabila iqamat telah
dikumandangkan, maka janganlah kalian bangkit ،-ريض اهلل عنهما- احلديث فقد جاء عن عمر وابنه
berdiri hingga kalian melihatku!" Adapun poin-poin
. كما رواه ابن أيب شيبة،وبعض اتلابعني
awal hadis, maka itu didukung aṡar dari Umar, Ibnu
Umar, dan sebagian tabiin, sebagaimana diriwayatkan
oleh Ibnu Abi Syaibah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه الرتمذي:راوي احلديث
**
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اتلخريج :جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

فرتسل ُّ :
• َّ
الرتسل :اتلمهل واتلأين.
ُ
فاحد ْر  :حدر الرجل اإلقامة :أرسع بكلماتها.
• وإذا أقمت

• واملعترص  :هو من يؤذيه بول أو اغئط ،أي :يفرغ اذلي حيتاج إىل الغائط ،ويعرص بطنه وفرجه.
• يفرغ األكل  :انتىه من أكله.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع أنه ينبيغ يف األذان اتلمهل واتلأين ،ويف اإلقامة اإلرساع واحلدر؛ ألن األذان دعوة للغائبني فناسب فيه اتلمهل؛ ألنه أبلغ يف
اإلعالم؛ ألن بعض انلاس قد ال ينتبه ألوهل ،فينتبه آلخره .وأما اإلقامة فيه دعوة للحاَضين فال حيتاجون فيها ما حيتاج إيله ابلعيد ،فاكن
اإلرساع بها أنسب؛ يلفرغ منها برسعة ،فيأيت باملقصود وهو الصالة.

 .2األذان :هو إعالم انلاس بدخول وقت الصالة ،ودعوتهم إىل احلضور؛ فاألفضل أن جيعل بني األذان وإقامة الصالة وقت يستعدون فيه
للحضور ،ويفرغون من أعماهلم اليت بدأ األذان وهم قائمون بها من أكل ولبس وطهارة وحنوها ،مع مالحظة أن يهتم املسلم باالستعداد للصالة
واتلبكري ،وأال جيعل أعماهل يف وقت الصالة.
 .3املستحب أن ال يطيل االنتظار ما بني األذان وقبل الصالة؛ فيشق ىلع احلاَضين.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري
الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م.

الرقم املوحد)10628( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Wahai bani Bayāḍah, nikahkanlah Abu
Hind dan nikahkan (anak perempuan
kalian) kepadanya

يا بين بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إيله
**

2107. Hadis:

: احلديث.2107

ْ
 َح َج َم، أن أبا ِهند،-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ
 فقال انليب، يف ايلَافوخ-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ ُ َْ َ َ ََ َ
حوا أبَا
ك
ِ  أن، «يا ب ِين بياضة:-صىل اهلل عليه وسلمَ ُ ْ َ ْ
ْ
َّوإن َكن يف َشء مما
« :حوا إيلْ ِه» وقال
ك
ِ
ِ  وان،ِهن ٍد
َ ٌ
َ
ُ تَ َد
».حلجامة
ِ اوون به خري فا

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwasanya Abu
Hind pernah membekam Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- di ubun-ubunnya, lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- bersabda, "Wahai bani Bayāḍah,
nikahkanlah Abu Hind dan nikahilah (anak
perempuannya)." Dan beliau bersabda, "Seandainya
ada sesuatu yang lebih baik digunakan untuk berobat,
maka itu adalah hijamah (bekam)."
**

Derajat hadis: Hadis Hasan

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi -ṣallallāhu -صىل اهلل عليه وسلم- هذا احلديث فيه أن انليب
'alaihi wa sallam- pernah dibekam oleh Abu Hind raḍiyallāhu 'anhu- di ubun-ubun beliau. Hal itu  وهو, يف رأسه-ريض اهلل عنه- احتجم عند أيب هند
menunjukkan kesamaan derajat (kufu) tidak dijadikan  وال يف،يدل ىلع عدم اعتبار الكفاءة ال يف النسب
َّ
dasar pertimbangan dalam nasab dan profesi karena
َّ أن
َّ انل
 أمر-صىل اهلل عليه وسلم- يب
املهنة؛ وذلك
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan salah
satu kabilah Anṣār yaitu kabilah Arab al-Qahṭāniyah al-  وهم القبيلة القحطانية،إحدى قبائل األنصار
ُ األزدية العربية أن يُنك
Azdiyah untuk menikahkan Abu Hind dan melamarkan  وأن خيطبوا إيله،حوا أبا هند
ِ
putri-putrinya untuk mereka. Dia termasuk bekas budak
kabilah Bani Bayāḍah yang telah disebutkan. Selain  واكن مع، وهو من موايل بين بياضة املذكورين,بناته
حج ا
َّ مسه من الرق
َّ ما
bekas budak dia juga seorang tukang bekam. Hijamah  واحلجامة عند العرب،اما
(bekam) di kalangan orang Arab adalah pekerjaan
, فلم يعترب الكفاءة يف النسب أو املهنة,صناعة دنيئة
rendahan, namun beliau tidak menganggap sekufu itu
dalam hal nasab atau profesi. Namun, nas-nas hadis وتدل انلصوص األخر ىلع اعتبار الكفاءة يف ادلين
lainnya menunjukkan diakuinya kesamaan derajat  ثم ذكر أن احلجامة من خري ما يتداوى به.واخللق
dalam agama dan akhlak. Kemudian beliau
.املرء
menyebutkan bahwa hijamah (bekam) termasuk
sebaik-baik cara yang digunakan seseorang untuk
berobat.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج

. سنن أيب داود:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أصلهم من األزد من قحطان، إحدى قبيليت األنصار، بطن من بطون اخلزرج: بنو بياضة بن ًعمر: • بين بياضة
ِّ : • أنكحوا
.زوجوه بناتكم
ِ
َ
ا
َّ
َ
َّ
-.صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 واكن حجاما حجم، واسمه عبد اهلل، أبو هند موىل فروة بن عمرو ابليايض: • أبا هند
. وال خترجوه منكم بسبب مهنة احلجامة, أي اخطبوا إيله بناته: انكحوا إيله
•
ِ
. مص وإخراج ادلم ألجل العالج: • احلجامة

. ماكن اتلقاء عظم مقدم الرأس ومؤخره: • ايلافوخ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1عدم اعتبار الكفاءة للناكح يف النسب أو املهنة ،وأن الكفاءة املعتربة إنما تكون يف ادلين واخللق.
 .2جواز إنكاح احلجام والزتوج من بناته.
 .3احلجامة من خري ما يتداوى به املريض.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
صحيح أيب داود – األم ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م عون
املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو عبد
الرمحن ،رشف احلق ،الصدييق ،العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهتوضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  - 1431بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار
القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة
ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش

الرقم املوحد)58080( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Wahai anakku, jangan menoleh dalam salat
karena menoleh dalam salat adalah
(penyebab) kebinasaan, jika memang
terpaksa maka lakukanlah dalam salat
sunah, bukan dalam salat fardu.

يا بين ،إياك واالتلفات يف الصالة ،فإن االتلفات
يف الصالة هلكة ،فإن اكن ال بد فيف اتلطوع ال
يف الفريضة

 .2108احلديث:

**

2108. Hadis:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل Dari Anas -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, Rasulullah - -
ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata kepadaku, “Wahai
َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-يا بُ َ َّ
ين ،إِيَّاك واال ِتلفات يف
anakku, jangan menoleh dalam salat karena menoleh
َ َ َ
َ
تلفات يف الصالة هلكة ،فإن َكن ال dalam salat adalah (penyebab) kebinasaan, jika
الصالة ،فإن اال ِ
َ
memang terpaksa maka lakukanlah dalam salat sunah,
بُ َّد فيف َّ
اتل َط ُّو ِع ال يف الفريضة».
bukan dalam salat fardu".

درجة احلديث :ضعيف

**

)Derajat hadis: Hadis daif (lemah

املعىن اإلمجايل:

Makna global:

حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ا
أنسا -ريض اهلل Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memperingatkan
Anas -raḍiyallāhu 'anhu- supaya tidak menoleh di
َ
َ
عنه -من اال ِتلفات يف الصالة ،وأخربه أن اال ِ
تلفات dalam salat dan mengabarkannya bahwa menoleh di
يف الصالة هالك؛ ألنه طاعة للشيطان ،وهو سبب dalam salat adalah suatu kebinasaan karena itu
َ
(bentuk) ketaatan terhadap setan dan merupakan
اهلالك ،والصالة مع اال ِتلفات تستحيل من الكمال
;sebab adanya kebinasaan. Salat disertai menoleh
َّ
إىل انلقص ،وقد يصل به األمر إىل أن خيرج من merubah salat dari kesempurnaan menjadi kurang
َ
الصالة بال أجر ،وأما إذا َكن ال بد من االتلفات وال sempurna, bahkan bisa jadi perkaranya sampai dia
keluar dari salat tanpa mendapatkan pahala apa pun.
َ
ْ
حميد عنه ،فليكن يف صالة اتلطوع؛ ألن أمر صالة Adapun jika memang harus menoleh / berpaling karena
َ
tidak bisa dihindari, hendaklah dilakukan pada salat
اتلطوع أخف من صالة الفريضة.
sunah karena urusan salat sunah lebih ringan daripada
salat fardu.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

َ
َّ
• اال ِتلفات َ :رصف الوجه إىل ِجهة ايلَمني أو الشمال.
َ َ َ َ
• هلكة  :هالك.
• إياك  :بمعىن احذر.

• ال بد  :أي ال مفر وال حميد

فوائد احلديث:

َ
َّ .1
اتلحذير من اال ِتلفات يف الصالة ،وحتريمه يف الفريضة.
َّ
َ
َ
َ
 .2ي ُ َ
باستدارة مجيع َ
ابلدن عن ال ِقبْلة أو استدبارها؛ فإنه يبطل الصالة.
كره اال ِتلفات يف الصالة إال حلاجة ،ما لم يكن اال ِتلفات
َّ
 .3الصلوات املكتوبات ُّ
أهم الصلوات ،وجيب أن تكون العناية واالهتمام بهن أكرث ،وذلا فإن وقوع االتلفات يف الصالة انلافلة أخف منه يف
الفريضة ،وهكذا سائر األمور املكروهة يف الصالة ،فوقوعها يف انلافلة أخف وأسهل من الفريضة.

 .4رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم بالصبيان وشفقته عليهم ,ويظهر ذلك يف قوهل ألنس :يا بين.
 .5حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتلطفه باملتعلم.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة،
1985م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .املغين  ،تأيلف:
أبو حممد موفق ادلين ،الشهري بابن قدامة املقديس ،انلارش :مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة كشاف القناع عن منت اإلقناع ،تأيلف :منصور بن
يونس بن صالح ادلين ابلهويت احلنبيل ،انلارش :دار الكتب العلمية .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين،
انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :
مكتبة األسدي ،مكة
دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ 1431ه.

الرقم املوحد)10879( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Ubay bin 'Imārah -raḍiyallāhu 'anhu-,
dia berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah
saya mengusap kedua sepatu?" Beliau
menjawab, “Iya.” Dia bertanya, "Selama
satu hari?" Beliau menjawab, “Iya.” Dia
bertanya, "Dan selama dua hari?" Beliau
menjawab, “Iya.” Dia bertanya, "Dan
selama tiga hari?" Beliau menjawab, “Iya,
dan terserah kamu.” (Sunan Abu Daud).

: «نعم» قال:يا رسول اهلل أمسح ىلع اخلفني؟ قال
،» «نعم: ويومني؟ قال: قال،» «نعم:يوما؟ قال
» وما شئت، «نعم: وثالثة؟ قال:قال

**

2109. Hadis:

: احلديث.2109
ُ

ِّ َ عن أ
Dari Ubay bin 'Imārah -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata,  يا رسول: أنه قال-ريض اهلل عنه- ع َمارة
ِ يب بن
"Wahai Rasulullah, bolehkah saya mengusap kedua
: يوما؟ قال: «نعم» قال:اهلل أمسح ىلع اخلُفني؟ قال
sepatu?" Beliau menjawab, “Iya.” Dia bertanya,
"Selama satu hari?" Beliau menjawab, “Iya.” Dia : وثالثة؟ قال: قال،» «نعم: ويومني؟ قال: قال،»«نعم
َ ْ وما شئ،«نعم
bertanya, "Dan selama dua hari?" Beliau menjawab,
.» ت
ِ
“Iya.” Dia bertanya, "Dan selama tiga hari?" Beliau
menjawab, “Iya, dan terserah kamu".
**

Derajat hadis: Hadis daif (lemah)

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

ُ

ّ َ خيرب أ
Ubay bin 'Imārah -raḍiyallāhu 'anhu- bertanya kepada -  أنه َسأل انليب-ريض اهلل عنه- عمارة
ِ يب بن
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- perihal hukum
mengusap kedua sepatu, lalu beliau membolehkan hal  عن حكم املسح ىلع اخلفني-صىل اهلل عليه وسلم
tersebut. Kemudian dia bertanya kepada beliau tentang  فأجاز هل، ثم سأهل عن مدة املسح.  فأجاز هل ذلك،
jangka waktu mengusap sepatu, lalu Nabi -ṣallallāhu
 صىل اهلل عليه وسلم يوما أو يومني أو ثالثة- انليب
'alaihi wa sallam- membolehkannya selama satu hari,
dua hari, tiga hari atau terserah yang dia kehendaki. ، لكن هذا احلديث ضعفه أكرث العلماء.أو ما شاء
Akan tetapi hadis ini dilemahkan/dinilai daif oleh صىل اهلل- وعليه فال حجة فيه واحلجة فيما صح عنه
mayoritas ulama. Oleh karena itu, hadis ini tidak bisa
dijadikan sebagai hujjah (dalil). Adapun yang menjadi  من مسح املقيم يوما ويللة واملسافر-عليه وسلم
hujjah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam
.ثالثا بليايلها
hadis sahih dari beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamyaitu mengusap sepatu bagi orang yang bermukim
adalah selama sehari semalam dan bagi seorang
musafir adalah selama tiga hari tiga malam.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود وابن ماجه:راوي احلديث
ُ
ّ َ  أ:اتلخريج
-ريض اهلل عنه- يب بن ِع َمارة
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

• ا
 هل أمسح مدة يوم؟: يوما؟

:فوائد احلديث
 "وما شئت" لكن تقدم أن احلديث ال:-صىل اهلل عليه وسلم-  سواء َكن ذلك يف السفر أو احلرض؛ لقوهل،توقيت يف املسح ىلع اخلفني
 أنه ال.1
ِ
. وإذا َكن كذلك فإنه ال حجة فيه،يثبت
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن ابن ماجه،
تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .ضعيف أيب داود – األم ،تأيلف :حممد نارص
ادلين األبلاين ،دار النرش :مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع – الكويت ،الطبعة  :األوىل1423 - ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)8393( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Wahai Rasulullah menikahi seorang
wanita, maka Rasulullah bertanya, "Mahar
apa yang engkau berikan kepadanya?" Ia
menjawab, "Emas seberat biji kurma."
Beliau bersabda, "Semoga Allah
memberkahimu, adakanlah walimah
walaupun hanya dengan seekor kambing".

 ما أصدقتها؟: فقال،يا رسول اهلل تزوجت امرأة

 أولم، بارك اهلل لك: وزن نواة من ذهب قال:قال
ولو بشاة

**

2110. Hadis:

: احلديث.2110

-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك

Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- ia menceritakan
bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammelihat Abdurrahman bin 'Auf memamakai baju yang
kelihatan bekas parfumnya za'faran. Lantas Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya, "Ada apa ini?"
Abdurrahman menjawab, "Wahai Rasulullah aku baru
menikahi seorang wanita." Lalu Rasulullah bertanya,
"Mahar apa yang engkau berikan kepadanya?" Ia
menjawab, "Emas seberat biji kurma." Beliau
bersabda, "Semoga Allah memberkatimu, adakanlah
walimah walaupun hanya dengan seekor kambing".

، رأى عبد الرمحن بن عوف-صىل اهلل عليه وسلم
َ ْ َ
صىل اهلل عليه-  فقال انليب.وعليه ردع َُزعف َران
ْ
، يا رسول اهلل تزوجت امرأة: « َمهيَ ْم؟ فقال:-وسلم
ُ
 بارك: َو ْزن نواة من ذهب قال: ما أصدقتها؟ قال:فقال
َ
.» أ ْول ِ ْم ولو بشاة،اهلل لك

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melihat pada baju رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع (عبد الرمحن بن
Abdurrahman bin 'Auf sedikit bekas minyak wangi
ا
za'faran, padahal sepantasnya bagi kaum lelaki hanya  واكن األوىل بالرجال،عوف) شيئا من أ ثر الزعفران
menggunakan minyak wangi yang tercium baunya dan - فسأهل. وخييف أثره،أن يتطيبوا بما يظهر رحيه
tidak nampak bekasnya. Lantas Rasulullah bertanya
 فأخربه أنه حديث. عن هذا اذلي عليه-بإنكار
kepadanya sambil mengingkari hal tersebut.
Abdurrahman pun memberitahukan kepada Rasulullah  فرخص هل يف، و قد أصابه من زوجه،عهد بزواج
َ  وملا َكن صىل اهلل عليه وسلم.ذلك
bahwasanya ia baru saja menikah, dan ia terkena  عطوفا ا،ح ِفيا بهم
bekas parfum itu dari istrinya, maka Nabi pun
memberinya keringanan untuk hal itu. Dan dikarenakan ، يتفقد أحواهلم يلقرهم ىلع احلسن منها،عليهم
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sangat perhatian dan  ما: فقال. سأهل عن صداقه هلا،وينهاهم عن القبيح
penyayang kepada para sahabatnya, beliau selalu
 فدًع هل صىل اهلل عليه.يعادل وزن نواة من ذهب
menanyakan tentang keadaan mereka untuk
membenarkan kebaikan yang mereka kerjakan dan  وأمره أن يولم من أجل زواجه ولو،وسلم بالربكة
melarang mereka dari keburukan. Beliau pun
.بشاة
menanyakan tentang maharnya kepada istrinya, maka
Abdurrahman memberitahukan bahwa ia memberikan
mahar emas seberat biji kurma. Kemudian Nabi pun
mendoakan keberkahan untuknya dan menyuruhnya
untuk mengadakan walimah pernikahannya walaupun
hanya dengan seekor kambing.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه:راوي احلديث
 أنس بن مالك ريض اهلل عنه:اتلخريج
 عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**
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معاين املفردات:

• ردع  :هو أثر الطيب يف اجلسد
• مهيم  :بفتح امليم ،وسكون اهلاء ،بعدها ياء مفتوحة ،ثم ميم ساكنة ،اسم فعل أمر بمعىن (أخربِن) عند ابن مالك .وقال اخلطايب" :لكمة يمانية،
معناها :مالك وما شأنك؟ وكأنه أنكر عليه الصفرة اليت عليه ،والطيب اذلي يظهر أثره ،فيليق بالنساء ،فلما علم أنه أصابه من زوجهَ ،رخص هل
• ما أصدقتها  :السؤال ب"ما" يقتيض علمه بوجود أصل الصداق ،ألنه لم يقل هل أصدقتها.
• وزن نواة من ذهب  :معيار لذلهب معروف دليهم .قالوا :إنه وزن ِخسة دراهم.
• أولم  :اختذ ويلمة ،ويه الطعام اذلي يصنع عند العرس.
• ولو  :لو هنا للتقليل ال لالمتناع.

فوائد احلديث:
 .1كراهة اتلطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب ،للرجال.
 .2تفقد الوايل والقائد ألصحابه ،وسؤاهل عن أحواهلم وأعماهلم ،.اليت تعنيه وتعنيهم.
 .3استحباب ختفيف الصداق .فهذا عبد الرمحن بن عوف ،لم يصدق زوجته إال وزن ِخسة دراهم من ذهب.
 .4اإلشارة إىل أصل الصداق يف انلاكح ،بناء ىلع مقتىض الرشع و العادة.
 .5ادلًعء للمزتوج بالربكة .وقد ورد ادلًعء للمزتوج بهذا ادلًعء "بارك اهلل لك وبارك عليك ومجع بينكما خبري".
 .6مرشوعية الويلمة من الزوج ،وأن ال تقل عن شاة إذا َكن من ذوى اليسار .قال ابن دقيق العيد :الويلمة :الطعام املتخذ ألجل العرس ،وهو من
املطلوبات رشًع ولعل من فوائده إشهار انلاكح باجتماع انلاس للويلمة.

 .7أن يدىع إيلها أقارب الزوجني ،واجلريان ،والفقراء ،وأهل اخلري يلحصل اتلعارف واتلآلف ،والربكة ،وأن جيتنب الرسف ،واملباهاة ،واخليالء
 .8قال شيخ اإلسالم :أمجع العلماء ىلع جواز عقد انلاكح بدون فرض الصداق ،وتستحق مهر املثل إذا دخل بها بإمجاعهم.
 .9كراهة تكثري املهور واملغاالة فيها بقصد الرياء والسمعة وإذا حتمله حقيقة َكن فيه تكليف اإلنسان ما ال يطيق وهو منكر رشًع

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6032( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku
telah memperoleh tanah di Khaibar. Aku
sama sekali belum pernah memperoleh
harta yang sangat berharga bagiku sebelum
ini, lalu apa yang engkau perintahkan
kepadaku mengenai tanah ini?" Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Jika engkau mau, wakafkan tanah
pokoknya dan bersedekahlah dengannya
(hasilnya)"!

 لم أصب، إين أصبت أرضا خبيرب،يا رسول اهلل

 فما تأمرين به؟،ماال قط هو أنفس عندي منه
 وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها:فقال

**

2111. Hadis:

: احلديث.2111

 «قد: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر

Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu-ma, ia
berkata, "Umar memperoleh tanah di Khaibar lalu ia
datang kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- untuk berkonsultasi tentang tanah itu. Dia
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah
memperoleh tanah di Khaibar. Aku sama sekali belum
pernah memperoleh harta yang sangat berharga
bagiku sebelum ini, lalu apa yang engkau perintahkan
kepadaku mengenai tanah ini?" Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika engkau mau,
wakafkan tanah pokoknya dan bersedekahlah
dengannya (hasilnya)!" Abdullah bin Umar berkata,
"Lantas Umar bersedekah dengan tanah itu. Hanya
saja tanah pokok itu tidak dijual, tidak dihadiahkan dan
tidak diwariskan." Abdullah bin Umar berkata,
"Selanjutnya Umar bersedekah kepada orang-orang
fakir, kerabat, budak sahaya, sabilillah, ibnu sabil
(orang yang bepergian) dan tamu. Tidak ada dosa bagi
orang yang mengurus tanah itu untuk memakan
sebagian hasilnya dengan cara yang makruf atau
memberi makan sahabat tanpa menjadikannya
sebagai
harta."
Dalam
satu
lafaz,
"Tidak
menjadikannya sebagai harta simpanan".

صىل اهلل عليه-  فأىت انليب.أصاب عمر أرضا خبيرب

 إين أصبت، يا رسول اهلل: فقال. يستأمره فيها-وسلم
َ
ْ  لم أُص،أرضا خبيرب
،ب ماال ق ُّط هو أنفس عندي منه
ِ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
، إن ِشئت حبست أصلها:فما تأمرِن به؟ فقال
 غري أنه ال يُباع، فتصدق بها: قال.وتصدقت بها
 فتصدق عمر يف: قال. وال يورث، وال يوهب،أصلها

 وابن، ويف سبيل اهلل، ويف الرقاب، ويف القرىب،الفقراء

 ال جناح ىلع من ويلها أن يأكل. والضيف،السبيل
،» غري ُمتَ َم ِّو ٍل فيه، أو يطعم صديقا،منها باملعروف
ِّ
.» «غري ُمتَأث ٍل:ويف لفظ

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Umar bin Al-Khathab -raḍiyallāhu 'anhu- memperoleh
tanah di Khaibar seluas seratus saham. Tanah itu
merupakan hartanya yang paling berharga baginya
karena bagus dan berkualitas. Saat itu, para sahabat
sudah terbiasa berlomba-lomba untuk melakukan amal
saleh. Lantas Umar datang kepada Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- karena ingin memperoleh
kebajikan sebagaimana yang disebutkan dalam firman
Allah Ta'ala, "Kalian tidak akan memperoleh kebajikan
sampai menginfakkan apa-apa yang kalian cintai." Dia
berkonsultasi kepada beliau tentang bentuk sedekah
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**

،أصاب عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنه أرضا خبيرب
 لطيبها، يه أىلغ أمواهل عنده،قدرها مائة سهم

 يتسابقون إىل- رىض اهلل عنهم- وقد َكنوا:وجودتها
َ  فجاء ريض،ابلاقيات الصاحلات
اَّلل عنه إىل انليب

صىل اهلل عليه وسلم طمعا يف الرب املذكور يف قوهل
ُ ُْ ا َ ا
َ ُ ا
ََ ْ َ
} حتبون
ِ الرب حىت تن ِفقوا ِمما
ِ  {لن تنالوا:تعاىل

 فأشار. يستشريه يف صفة الصدقة بها لوجه اهلل تعاىل

 وذلك بأن حيبس،عليه بأحسن طرق الصدقات

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أصلها ويقفه ،ففعل عمر ذلك وصارت وقفا فال untuk tanah itu demi mencari keridhaan Allah Ta'ala.
Selanjutnya beliau memberi isyarat kepadanya dengan
يترصف به ببيع ،أو إهداء ،أو إرث أو غري ذلك من cara yang paling baik. Yaitu, hendaknya Umar
أنواع اتلرصفات ،اليت من شأنها أن تنقل امللك  ،أو menahan dan mewakafkan pokok tanah itu. Umar pun
melaksanakannya sehingga tanah itu menjadi wakaf
تكون سببا يف نقله ،ويصدق بها يف الفقراء
yang tidak boleh diubah-ubah dengan cara jual beli
َُ
واملساكني ،ويف األقارب واألرحام ،وأن يفك منها atau hadiah atau warisan atau berbagai macam
الرقاب بالعتق من الرق ،أو بتسليم ادليات عن tindakan lainnya yang mengarah kepada pemindahan
kepemilikan atau menjadi sebab pemindahannya, dan
املستوجبني ،وأن يساعد بها املجاهدين يف سبيل اهلل hendaknya menyedekahkan (hasil)nya kepada orang-
إلعالء لكمته ونرص دينه ،وأن يطعم املسافر اذلي orang fakir dan miskin, kerabat dan keluarga,
memerdekakan hamba sahaya dari perbudakan atau
انقطعت به نفقته يف غري بدله ،ويطعم منها الضيف
dengan membayarkan diyat (denda) orang-orang yang
أيضا ،فإكرام الضيف من اإليمان باهلل تعاىل .بما أنها wajib membayar denda, membantu para mujahid di
يف حاجة إىل من يقوم عليها ويتعاهدها بالري jalan Allah demi meninggikan kalimat-Nya dan
menolong agama-Nya, memberi makan musafir yang
واإلصالح ،مع رفع احلرج واإلثم عمن ويلها أن kehabisan bekal di negeri lain dan juga menjamu tamu.
يأكل منها باملعروف ،فيأكل ما حيتاجه ،ويطعم منها Menghormati tamu adalah bagian dari iman kepada
Allah Ta'ala. Mengingat tanah ini membutuhkan orang
صديقا غري متخذ منها ماال زائدا عن حاجته ،فيه yang mengurusnya dan merawatnya dengan pengairan
لم جتعل إال لإلنفاق يف طرق اخلري واإلحسان ،ال dan perbaikan disertai penghapusan kesalahan dan
dosa dari orang yang mengurusnya, maka yang
للتمول والرثاء .تنبيه :الوقف أن يتصدق املسلم بمال
mengurus itu boleh memakan sebagian hasilnya
ُ
هل ًعئد ىلع جهة من جهات اخلري ،فيرصف العائد ىلع dengan cara yang makruf. Ia boleh makan sekedar
تلك اجلهة ويبىق أصل املال ،مثاهل أن يقف مزرعة yang dibutuhkannya dan memberi makan sahabatnya
tanpa menjadikannya sebagai harta yang lebih dari
ىلع الفقراء ،فاثلمار والزروع اليت تنتجها هذه kebutuhannya. Tanah itu hanya dijadikan untuk infak di
jalan kebaikan dan kebajikan, bukan untuk dijadikan
املزرعة تعطى للفقراء وتبىق املزرعة حمبوسة.
modal usaha dan aset kekayaan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• أصاب  :وجد وملك وحاز.

• أرضا خبيرب  :بالد شمايل املدينة تبعد عنها 160كم ال تزال ًعمرة باملزارع والساكن ،واكنت مسكنا لليهود حىت فتحها انليب صىل اهلل عليه
َ
وسلم ًعم سبع فأقرهم ىلع فالحتها حىت أجالهم عمر يف خالفته .وأرض عمر هذه ،اسمها " تمغ " بفتح فسكون اشرتاها من أرض خيرب.
• يستأمره  :يستشريه يف اتلرصف بها.

• أنفس منه  :يعين أجود منه ،وانلفيس :اليشء الكريم اجليد.

• حبست  :بتشديد ابلاء للمبالغة
• وتصدقت بها  :بمنفعتها  ،لرواية عبد اهلل بن عمر :احبس أصلها وسبل ثمرتها
• وىف القرىب  :قرىب عمر أي قرابته ريض اهلل عنه
• ويف سبيل اهلل  :اجلهاد ،ومنهم من أدخل فيه احلج.
ا
حمتاجا.
• وابن السبيل  :املسافر؛ ألنه يف الغالب يف ذلك الوقت يكون
• ال جناح  :ال حرج وال إثم.

• باملعروف  :بالقدر اذلي جرت به العادة
• غري متمول فيه  :غري متخذ ماال واملراد أنه ال يتملك شيئا من رقابها املتمول :اختاذ املال أخذا أكرث من حاجته
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• متأثل  :اختاذ أصل املال ومجعه حىت كأنه قديم عنده
• ويف الرقاب  :ويف فك الرقاب بأن يشرتى من غلتها رقاب فيعتقون

فوائد احلديث:
 .1يؤخذ من قوهل" :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" معىن الوقف اذلي هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة.
ا
 .2يفيد أيضا أنه ال جيوز نقل امللك يف الوقف  ،وال اتلرصف اذلي يسبب نقل امللك ،ويبىق حسب رشط الواقف هل.
 .3ماكن الوقف ،وأنه العني اليت تبىق بعد االنتفاع بها ،فأما ما يذهب باالنتفاع به ،فهو صدقة ،وليس هل موضوع الوقف وال حكمه.
 .4مرصف الوقف الرشيع يكون يف وجوه الرب واإلحسان العام أو اخلاص ،كقرابة اإلنسان .وفك الرقاب ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،والضيف،
والفقراء ،واملساكني وبناء املدارس واملالئج واملستشفيات وحنو ذلك.

 .5يؤخذ من احلديث صحة رشط الواقف الرشوط اليت ال تنايف عقد الوقف وهدفه ،واليت ليس فيها إثم وال ظلم.

 .6يفيد احلديث جواز أكل ناظر الوقف منه باملعروف حبيث يأكل قدر كفايته وحاجته.

 .7فيه فضيلة الوقف ،وأنه من الصدقات اجلارية واإلحسان املستمر.
ا
 .8أن األفضل أن يكون الوقف من أطيب املال وأحسنه؛ طمعا يف فضل اهلل وإحسانه اذلي جعله لذلين ينفقون مما حيبون.
 .9مشاورة ذوي الفضل ،وهم أهل ادلين والعلم ،وأهل اخلربة يف لك باب حيسنونه.

 .10أن الواجب ىلع املستشار أن ينصح بما يراه األفضل واألحسن ،فادلين انلصيحة.

 .11فضيلة اإلحسان والرب بذوي األرحام ،فإن الصدقة عليهم ،صدقة وصلة.

 .12يؤخذ من احلديث أن الرشوط يف الوقف البد أن تكون صحيحة ىلع وفق أحاكم الرشع ؛ فال تكون مما خيالف مقتىض الوقف من الرب
واإلحسان ،ومن العدل وابلعد عن اجلور والظلم.
 .13ما َكن عليه أكابر السلف من إخراج أنفس األموال عندهم هلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)6031( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada lakilaki yang tergesa-gesa meninggalkan
istrinya, sementara dia belum keluar
sperma, apa yang harus dilakukannya?
Rasululllah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallammenjawab, "Sesungguhnya air (mandi
besar) itu karena air (sperma yang
keluar)".

 أرأيت الرجل يعجل عن امرأته،يا رسول اهلل

صىل اهلل-  ماذا عليه؟ قال رسول اهلل،ولم يمن
 إنما املاء من املاء:-عليه وسلم

**

2112. Hadis:

: احلديث.2112

ُ  َخ َر ْج: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
Dari Abu Sa'īd al-Khudri -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, ت
"Saya pernah keluar bersama Raulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- pada hari Senin ke Qubā`. Saat kami
berada di perkampungan Bani Sālim, Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berhenti di depan pintu
rumah 'Itbān dan beliau memanggilnya. Tak lama 'Itbān
keluar rumah sambil menyeret sarungnya. Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 'Kita membuat
'Itbān tergesa-gesa!' Lantas 'Itbān bertanya, "Wahai
Rasulullah, bagaimana jika ada laki-laki yang tergesagesa meninggalkan istrinya, sementara dia belum
keluar sperma, apa yang harus dilakukannya?'.
Rasululllah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjawab,
'Sesungguhnya air (mandi besar) itu karena air
(sperma yang keluar)".

 يوم االثنني إىل-صىل اهلل عليه وسلم- مع رسول اهلل
َّ ُ َ
صىل اهلل- قباء ِإذا كنا ِيف بَ ِين َسال ِ ٍم وقف رسول اهلل
َ َ َ َْ
ُ َ  فَ َخ َر َج،رص َخ به
جي ُّر
ِ ِ َ  ىلع باب ِعتبان ف-عليه وسلم
:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،إزاره
َ «أَ ْع
َ ْ أَ َرأَي، يا رسول اهلل:الر ُج َل» فقال عتبان
َّ جلْنَا
ت
ُ َ ْ ُ َ ُ َّ
ُ
 ماذا عليه؟ قال،جل عن امرأته ولم ي ْم ِن
الرجل يع
َ  «إ َّن َما:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َاء ِمن
ُ الم
ِ
.»املا ِء

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis Abu Sa'īd al-Khudri ini memberi faedah bahwa أفاد حديث أيب سعيد اخلدري هذا أن االغتسال إنما
wajibnya mandi besar itu hanya ketika keluar air mani
(sperma). Kata "air" yang pertama adalah air yang  واثلاين، فاملاء األول املعروف،يكون من اإلنزال
sudah dikenal, dan yang kedua adalah sperma.  واحلديث دال بمفهوم احلرص ىلع أنه ال غسل،املين
Pemahaman atas hadis mempersempit bahwa tiada
، وال غسل من جماوزة اخلتان اخلتان،إال من اإلنزال
yang mewajibkan mandi besar kecuali keluar sperma,
sehingga mandi besar tidak wajib karena bertemunya  والغسل واجب من اجلماع ولو لم،لكنه منسوخ
dua alat kelamin. Tetapi hukum hadis ini mansukh.  (إذا اتلىق اخلتانان فقد وجب:حيصل إنزال؛ حلديث
Mandi besar hukumnya wajib karena adanya jimak,
.)الغسل
meskipun tidak sampai keluar sperma berdasarkan
hadis, "Jika dua alat kelamin bertemu maka wajib
mandi besar."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلدري:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ا

. املين انلازل دفقا بذلة: املراد به: واثلاين، ماء االغتسال: املراد به: املاء األول: • املاء من املاء

521

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1يف احلديث أسلوب من أسايلب القرص عند ابلالغيني ،وطريقه (إنما) ،ومعناه :أن االغتسال مقصور ىلع اإلنزال ،لكنه منسوخ كما تقدم.
 .2االغتسال هو إفاضة املاء ىلع عموم اجلسم ،وأمجعوا ىلع مرشوعية ادللك ،ولكنه ىلع الصحيح ال جيب.
 .3وجوب الغسل من إنزال املين ولو َكن نائما.
 .4جيب االغتسال من خروج املين بذلة ،أما إذا جامع يف انلوم ولم خيرج منه َشء (االحتالم) ،فال اغتسال عليه.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح
األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان
بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10040( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Aṣ raḍiyallāhu 'anhumā- mengatakan,
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda padaku,"Wahai Abdullah,
janganlah engkau menjadi seperti fulan! Ia
dulu mengerjakan salat malam, lalu
meninggallkan salat malam." (Ṣaḥīḥ
Bukhāri).

، ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل،يا عبد اهلل
فرتك قيام الليل

**

2113. Hadis:

: احلديث.2113

Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Aṣ -raḍiyallāhu 'anhumā- -ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
mengatakan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam «يا:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال يل رسول اهلل:قال
bersabda padaku,"Wahai Abdullah, janganlah engkau
menjadi seperti fulan! Ia dulu mengerjakan salat  فرتك، ال تكن مثل فالن َكن يقوم الليل،عبد اهلل
malam, lalu meninggallkan salat malam".
.»قيام الليل
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang Abdullah  عبد اهلل بن عمرو-صىل اهلل عليه وسلم- حذر انليب
bin 'Amr meninggalkan salat malam sebagaimana yang
dilakukan oleh si fulan. Nama orang ini tidak disebutkan  ولم،أن يرتك صالة االليل كما فعل فالن من انلاس
demi untuk menutupi identitasnya. seyogyanya  وينبيغ للمسلم أن حيذر من.يُذكر اسمه سرتا عليه
seorang muslim tidak berlebih-lebihan dalam
التشدد يف العبادة وتكليفه انلفس ما ال تطيق من
beribadah dan tidak membebani diri dalam
َََ
ِّ
mengerjakan ketaatan-ketaatan yang tidak mampu ia  ومن فعل ذلك غلبه ادلين لكرثة األعمال،الطاًعت
laksanakan. Siapa yang melakukan hal ini, justru  ألن، فيكون آخر أمره العجز واالنقطاع،والطاًعت
agama akan mengalahkan dirinya (membuatnya bosan
dan lelah) karena banyaknya ragam amalan dan اهلل تعاىل أوجب ىلع عباده وظائف من الطاًعت يف
ا
ketaatan, hingga pada akhirnya ia akan merasa lemah  وألن اإلنسان إذا، تيسريا ورمحة،وقت دون وقت
dan meninggalkan amalan, lagi pula Allah -Ta'ālā وتمكن من أداء احلقوق،أخذ بالقصد دام عمله
mewajibkan tugas-tugas ketaatan pada para hambaِّ
ِّ
ِّ
Nya tidak dalam satu waktu sekaligus dengan tujuan  وحق األهل، وحق انلفس، حق اهلل تعاىل،لكها
ّ
memberikan kemudahan dan sebagai rahmat bagi صىل اهلل
-  وقد قال انليب،واألصحاب برفق وسهولة
mereka. Pasalnya, manusia itu apabila memilih kadar
ّ
amalan yang pertengahan (tidak banyak dan tidak  «إن أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن:-عليه وسلم
sedikit) niscaya amalnya akan terus dikerjakan secara  فينبيغ لإلنسان أن يكون هل ورد،»[(804)]قل
konsisten dan ia pasti sanggup menunaikan semua hak
.بالليل قدر استطاعته
yang diwajibkan padanya dengan baik dan tidak
tergesa-gesa; baik berupa hak Allah -Ta'ālā-, hak
dirinya sendiri, maupun hak keluarga dan para
sahabatnya. Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Sesungguhnya amalan yang paling dicintai
Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun
sedikit." Jadi, seyogyanya manusia memiliki amalan
rutin berupa bacaan zikir (atau salat) di malam hari
sesuai kemampuannya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. متفق عليه:راوي احلديث
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• مثل فالن  :لم يدر من هو ،والظاهر أن اإلبهام من أحد الرواة؛ لقصد السرت عليه ،والقصد هو تنفري عبد اهلل من الغفلة ،وترغيبه بقيام الليل.
• من الليل  :املراد :يف جزء من أجزائه.

فوائد احلديث:

 .1فضيلة قيام الليل ،وأنَّه ال ينبيغ تركه؛ ملا فيه من الفضل العظيم ،فصالة الليل أفضل من صالة انلهار؛ ملا فيها من الرسيةُ ،
وابلعد عن الرياء.
 .2قيام الليل من املغرب إىل طلوع الفجر ،فانلافلة بني املغرب والعشاء من قيامِ الليل ،وأفضل صالة الليل ثلث الليل بعد نصفه.

 .3قال شيخ اإلسالم :الصالة إذا قام من الليل أفضل من القراءة يف غري صالة ،نص ىلع ذلك أئمة اإلسالم؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم":-اعلموا
َّ
ُ
[رواه ابن ماجه) ،] (277لكن إن حصل هل نشاط ،وتدبر ،وتفهم للقراءة دون الصالة ،فاألفضل يف حقه ما َكن أنفع
أن خري أعمالكم الصالة"

هل.

 .4استحباب ادلوام ىلع ما اعتاده املرء من أعمال اخلري والطاعة من غري تفريط ،وأنه ال ينبيغ لإلنسان قطع العبادة؛ ألن هذا قد يشعر بالزهد
فيها والرغبة منها.
 .5طلب السرت ىلع املسلم ،حيث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يسم الرجل اذلي ذمه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط  1427 ،1ـه2006 -م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)11270( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Dari Ṭāriq Al-Muhāribī, ia berkata, "Kami
tiba di Madinah dan mendapati Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang
berkhutbah di atas mimbar di hadapan
manusia, beliau bersabda, 'Tangan yang
memberi itu lebih utama dan mulailah dari
orang yang menjadi tanggunganmu:
ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu,
saudara laki-lakimu, kemudian yang
terdekat darimu dan yang terdekat".'

، وأباك، أمك: وابدأ بمن تعول،يد املعطي العليا
 أدناك، ثم أدناك، وأخاك،وأختك

**

2114. Hadis:

: احلديث.2114

َْ َ
َ ُ
ِّ حار
 ق ِدمنا املدينة فإذا رسول: قال،يب
ِ ِ عن طارق الم
َْ َْ
ُ خي ُط
ٌ َ
ب
رب
ِ  ق ْائِم ْ ىلع ال ِم ْن-صىل اهلل عليه ْوسلم- اهلل
ُ َ
ْ
َ انل
َّ
 َوابْ َدأ بِ َم ْن ت ُعول، "يَ ُد ال ُمع ِطي ال ُعليَا:اس وهو يقول
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َْ
َ َّ ُ
َ َاك أ ْدن
َ َ ُث َّم أ ْدن،اك
َ ك وأ َخ
َ َك وأب
."اك
 وأخت،اك
 أم:

Dari Ṭāriq Al-Muhāribī, ia berkata, "Kami tiba di
Madinah dan mendapati Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- sedang berkhutbah di atas mimbar di
hadapan manusia, beliau bersabda, 'Tangan yang
memberi itu lebih utama dan mulailah dari orang yang
menjadi tanggunganmu: ibumu, ayahmu, saudara
perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian yang
terdekat darimu dan yang terdekat".'
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu احلديث يدل ىلع أنَّه ينبيغ لإلنسان أن تكون يده
seharusnya menjadikan tangannya di atas, yaitu
ا
عليا حبيث يكون منفقا حمسناا
dengan menjadi seorang yang suka berinfak dan ىلع قدر حاهل
ا
ا
berbuat
baik
sesuai
dengan
kondisi
dan  ال أن يكون آخذا سائال؛ ألن ابلذل،واستطاعته
kemampuannya, serta tidak menjadi seorang peminta كذلك عليه أن يبدأ،واإلنفاق جيعل ايلد عليا
minta; karena dengan memberi dan berinfak
menjadikan tangannya di atas (lebih utama). Demikian ،باإلنفاق ىلع أقاربه وأرحامه ويواسيهم بما يستطيع
َ
pula dia harus memulai infaknya tersebut dari kerabat مق َّدمة يف
 فيبدأ باألم؛ ألنها،وأن يبدأ باألهم فاألهم
dekat dan mahramnya, serta membuat mereka lapang
sesuai dengan kemampuannya. Hendaklah dia  وهكذا، واألخت مقدمة ىلع األخ،ابلدء ىلع األب
memulai dari yang paling penting ke yang penting. يرايع األقرب فاألقرب من أقاربه إذا لم يكن
Maka hendaklah dia mulai dari ibunya karena ibu itu
.عندهم ما يكفيهم
lebih dikedepankan daripada ayah, dan saudara
perempuan atas saudara laki-laki. Demikianlah dia
harus memperhatikan yang paling dekat kemudian
yang paling dekat dari sanak kerabatnya jika mereka
tidak berkecukupan.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه النسايئ:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  طارق املحاريب:اتلخريج
. بلوغ املرام من أدلة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ايلد املنفقة أىلع وأفضل: • يد املعطي العليا
. ابتدىء باإلنفاق ىلع َمن جيب عليك نفقته: • وابدأ بمن تعول
َّ •
. الزمهم باإلنفاق عليهم: أمك وأباك
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• أدناك أدناك  :أقربك ،فأقربك.

• قدمنا املدينة  :ويه مدينة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
• املنرب  :عبارة عن ّ
ُ
اخلطيب من إمام وغريه ليسمعه ويراه انلاس.
منصة ،أو مرقاة يصعد عليها

فوائد احلديث:

 .1يف احلديث بيان فضل املنفق واملتصدق ،وأن يده يه العليا ًّ
ا
ومعىن؛ فاملنفق يده ًعيلة ىلع يد اآلخذ يف القبض ،ويه ًعيلة عليها يف رشفها
حسا
ِ
وفضلها ،وإحسانها.

 .2جتب ابلداءة يف انلفقات الواجبة بانلفس ،ثم الزوجة ،ثم الفروع ،ثم األصول ،ثم املمايلك.
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ
َ
آت ذا القرىب حقه}
 .3احلديث فيه تقديم األم ،ثم األب ،ثم اإلخوان ،ثم األقرب ،فاألقرب ىلع حسب درجاتهم يف اإلرث والقرب؛ قال -تعاىل{ :-و ِ
[اإلرساء ،]26 :فُك قريب هل ىلع قريبه حق ،واحلقوق متفاوتة.
َ
وحواش غىن امل ِنفق وفقر املنفق عليه ،ويف احلواَش ما تقدم من إرث املن ِفق منهم بفرض ،أو
 .4يشرتط لوجوب نفقة القريب من أصول ،وفروع،
ٍ
ُْ َ َ
َ ََ َْ
ار ِث ِمثل ذلِك} [ابلقرة.]233 :
تعصيب؛ قال -تعاىل{ :-وىلع الو ِ
 .5مرشوعية القيام ىلع املنرب عند اخلطبة.
 .6أنه ينبيغ لإلنسان أن يتجنب السؤال واألخذ بقدر اإلماكن.

 .7جواز استعمال السجع إذا َكن حبسب الطبيعة والفطرة.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابنّ
َ
لوغ َ
عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن النسايئ .مكتب املطبوًعت اإلسالمية  -حلب  -الطبعة اثلانية  - 1406 ،صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين،
ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه - .تنوير احلوالك رشح موطأ مالك ،للسيويط .انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ً -عم النرش- 1389 :
 1969ه.

الرقم املوحد)58181( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Air kencing bayi perempuan dicuci,
sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup
dipercikkan air.

 ويرش من بول الغالم،يغسل من بول اجلارية
**

2115. Hadis:

: احلديث.2115

ْ
ْ َّ
صىل اهلل عليه-  كنت أخ ُدم انليب:السمح قال
عن أيب
َ َ ِّ َ
.» «ولين قفاك: فاكن إذا أراد أن يغتسل قال،-وسلم
َ َ َ َ ِّ
ُ
َ
َ ِ  فأ،اي فأ ْس ُرته به
ريض- يت حبسن أو حسني
فأويله قف
َ
ُ
:فجئت أغسله فقال
 ف َبال ىلع صدره-اهلل عنهما
ُ
ْ وي َر ُّش م ْن
َ
ْ غس ُل م ْن
ُ ،اجلارية
َ ُ«ي
.»بول الغالم
بول
ِ
ِ

Dari Abu as-Samḥ, ia berkata, "Aku melayani Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, jika beliau hendak mandi,
beliau bersabda, "Palingkan tengkukmu!" Lantas aku
memalingkan tengkukku (membelakanginya) lalu
menutupinya dengannya. Lantas Hasan atau Husain raḍiyallāhu 'anhumā- dibawa kepada Nabi lalu kencing
di bagian dada beliau. Selanjutnya aku datang untuk
mencucinya. Beliau bersabda, "Air kencing bayi
perempuan dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki
cukup dipercikkan air".
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Abu as-Samḥ -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan bahwa
dia menjadi pelayan Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.
Kadang beliau hendak mandi, lantas beliau meminta
Abu as-Samḥ untuk membelakanginya sehingga ia
menutupi Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dengan
tubuhnya dengan cara menempatkan punggungnya
tepat di arah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamsehingga menutupi beliau dari manusia dan dirinya
sendiri. Selanjutnya dia menyebutkan sebuah peristiwa
yang terjadi antara dirinya dengan Nabi -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam-, yaitu saat itu beliau diberikan alHasan atau al-Husain lalu kencing di pakaian Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tepat di bagian dadanya.
Lantas Abu as-Samḥ hendak mencucinya, namun Nabi
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjelaskan kepadanya
bahwa membersihkan air kencing bayi laki-laki yang
belum makan -jika mengenai pakaian- adalah cukup
dengan mengucurkan air satu kali padanya sehingga
meliputi tempat yang dikencingi dan tidak wajib dicuci,
berbeda dengan air kencing anak perempuan, maka
pakaian harus dicuci meskipun anak itu masih bayi. Di
antara poin yang disebutkan oleh para ulama terkait
perbedaan antara air kencing bayi laki-laki dan bayi
perempuan adalah: - Bayi laki-laki lebih banyak
digendong oleh kaum laki-laki atau perempuan,
sehingga air kencingnya sudah menjadi hal yang
lumrah (mengenai pakaian), dan sangat menyulitkan
untuk selalu dicuci. - Air kencing bayi laki-laki tidak
jatuh di satu tempat tapi jatuh berserakan di sana sini
sehingga sukar untuk mencuci semua yang kena. Ini
berbeda dengan air kencing perempuan. - Air kencing
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**

 أنه َكن خيدم انليب-ريض اهلل عنه- يذكر أبو السمح

عليه الصالة-  وأنه,-صىل اهلل عليه وسلم ربما أراد أن يغتسل فيطلب من أيب السمح-والسالم
صىل اهلل عليه-  فاكن يسرت انليب,أن يويله ظهره

صىل-  جبسمه حبيث جيعل ظهره مما ييل انليب-وسلم
 ثم, فيسرته عن انلاس وعن نفسه-اهلل عليه وسلم

-صىل اهلل عليه وسلم- ذكر حادثة وقعت هل مع انليب
-  حيث أيت باحلسن أو احلسني فبال ىلع ثياب انليب,

 فأراد أبو, من جهة صدره-صىل اهلل عليه وسلم
َّ ,السمح أن يغسله
صىل اهلل عليه- فبني هل انليب

 أن بول الرضيع اذلي لم يأكل الطعام يكيف-وسلم
ّ
 أن يُرش باملاء رشا يعم-إن أصاب اثلوب- يف تطهريه
 خبالف بول اجلارية, وال جيب غسله,ماكن ابلول

 ومما, ولو َكنت رضيعة,فالواجب غسل اثلوب منه

:ذكره أهل العلم من وجوه الفرق بني الصيب والصبية

 فتعم، كرثة محل الرجال والنساء للطفل اذلكر أن بوهل خيرج بقوة- .ابللوى ببوهل فيشق غسله

 فيشق غسل، فينترش وتكرث اإلصابة منه،وشدة دفع

 أن بول األنىث- . خبالف بول األنىث،ما أصابه لكه

، وسببه حرارة اذلكر،أخبث وأننت من بول اذلكر

، فاحلرارة ختفف من ننت ابلول،ورطوبة األنىث
َ
حلك ِم
ِ  هذه من ا.وتذيب منها ما حيصل مع الرطوبة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اليت َّ
تلمسها العلماء للفرق بني بول الغالم وبني بول perempuan lebih bau dan busuk dari air kencing laki-
laki disebabkan keringnya zakar dan basahnya vagina.
ْ
َّ
َّ ْ
َ ٌ
اجلارية ،فإن صحت ،فيه ِ
حكم معقولة؛ ألنها Suhu panas dapat meringankan bau air kencing dan
ْ
ْ
mencairkan apa yang disebabkan oleh kelembaban.
فروق واضحة ،وإن لم تصح فاحلكمة يه ُحك ُم اهلل

َّ
َّ
َّ
تعاىل؛ فإننا نعلم يقينا أن رشع اهلل هو احلكمة؛ فان
َّ
ِّ ُ
يفرق بني شيئني متماثلني يف الظاهر ،إال
الرشع ال
َّ
واحلكمة تقتيض اتلفريق ،وال جيمع بينهما إال
َّ
َّ
واحلكمة تقتيض اجلمع؛ ألن أحاكم اهلل ال تكون إال
َْ
وفق املصلحة؛ ولكن قد تظهر وقد ال تظهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.
اتلخريج :أبو السمح -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• فأويله قفاي  :أي أنه َكن يسرت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جبسمه حبيث جيعل ظهره مما ييل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيسرته عن انلاس
وعن نفسه.
• قفاك  :القفا مؤخر العنق.

• فبال ىلع صدره  :يعين :بال ىلع موضع يف الصدر من اثلياب.
َّ
الفتية من النساء ،واملراد هنا :الطفلة الصغرية يف زمن الرضاع.
• اجلارية  :اجلاريه:

• يغسل  :أي كما يغسل من بول الكبريات ,فحكم بوهلا كحكم بول الكبريات ,بأن يُغمر اثلوب باملاء حىت يزنل عنه.
• يرش  :الرش هو انلضح ،وهو دون الصب؛ بل يكاثر اثلوب باملاء ماكثرة ال تبلغ جريان املاء وتقاطره.
ُ
• الغالم  :هو االبن الصغري من الوالدة َّ
حىت ابللوغ ،واملراد به هنا اذلي يكون يف زمن الرضاع.

فوائد احلديث:
 .1أن بول ابلنت جنس كغريه من انلجاسات ،ولو َكنت يف سن الرضاع ,فيغسل منه اثلوب وغريه إذا أصابه؛ كما يغسل من سائر انلجاسات.
ا
ُّ
 .2بول الغالم اذلي لم يأكل الطعام لشهوة :جنس؛ ولكن جناسته أخف جناسة من بول ابلنت.
ُ
ُّ
 .3يكيف يف تطهري ما أصابه بول الغالم اذلي لم يأكل الطعام لشهوة :رشه باملاء فقط ،دون غسله.
َّ
َّ
باق ىلع األصل.
 .4أن األصل يف أحاكم الغالم واجلارية أنهما سواء؛ فتفريق السنة بينهما يف ابلول ديلل ىلع أن ما عداهما ٍ
َ
ا َ
رغ َ
ب عند أهله من اجلارية؛ فيكرث محله وتكرث إصابة حامله ببوهل ،فمن باب اتليسري خفف
 .5أن املشقة جتلب اتليسري ,فلما َكن الغالم ًعدة أ
يف غسل جناسة بوهل.

 .6أن العذرة (وهو الغائط) من الغالم واجلارية ىلع حد سواء؛ ألن اتلفريق إنما َكن يف ابلول فقط ,فتبىق العذرة ىلع ما يه عليه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .السنن
الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .سنن ابن
ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
صحيح أيب داود – األم ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م توضيح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان،
ُ
واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية،
مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه
ّ
ُ
َ
ْ
َ
إليضاح َم َعاين َّ
َّ
اتليسري ,حممد بن إسماعيل الكحالين ثم الصنعاين ،أبو إبراهيم ,حققه حم َّمد ُصبيح بن َح َسن َحالق أبو مصعبَ ,مكتَبَة
اتلحبري
ْ
َّ
َ
ُّ
َ
الرشد ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م .حاشية السندي ىلع سنن النسايئ (مطبوع مع السنن) ,حممد بن عبد
اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ,مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ,الطبعة :اثلانية1986 – 1406 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .الصحاح تاج اللغة وصحاح
العربية ,أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ,حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ,دار العلم للماليني – بريوت ,الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)8371( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Cukup kamu cuci darahnya saja, dan
bekasnya tidak memberikan mudarat
apapun terhadapmu

 وال يرضك أثره،يكفيك غسل ادلم
**

2116. Hadis:

: احلديث.2116

َ
َ خولة
بنت يسار
 أن:-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
-صىل اهلل عليه وسلم- ت انليب
ِ  أت-ريض اهلل عنهاَ
ٌ
ٌ
 يا رسول اهلل إنه ليس يل إال ثوب واحد وأنا:فقالت
ْ
ْ
ُ َ
ُ
، «إذا َط ُه ْر ِت فاغ ِس ِلي ِه:أصنع؟ قال
أ ِحيض فيه فكيف
ِّ
ْ
َّ فإن لم َخيرج
:ادل ُم؟ قال
: فقالت.»ثم َصيل فيه
ِ
َ َ ُّ ُ
ْ َ
َّ كفيك َغ ْس ُل
».يرض ِك أث ُره
 وال، ِادلم
ِ ِ «ي

Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, bahwasanya
Khaulah binti Yasār -raḍiyallāhu 'anhā- menghadap
Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- dan berkata,
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak memiliki
selain satu baju ini, sementara saya sedang
menstruasi; apa yang harus saya lakukan?." Beliau
menjawab, “Jika engkau telah suci maka cucilah baju
itu, kemudian salatlah dengan memakainya!’ Khaulah
bertanya, “Jika darahnya tidak keluar (hilang)?" Beliau
menjawab, “Cukup kamu cuci darahnya saja, dan
bekasnya tidak memberikan mudarat apapun
terhadapmu.”
**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- menuturkan, ريض اهلل عنه يف هذ احلديث أن- ذكر أبو هريرة
bahwasanya Khaulah binti Yasār -raḍiyallāhu 'anhādatang kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- -  جاءت إىل انليب-ريض اهلل عنها- خولة بنت يسار
untuk bertanya. Dia menceritakan bahwa ia hanya  فذكرت أنها ال تملك, تسأهل-صىل اهلل عليه وسلم
memiliki satu pakaian, yang terkadang terkena darah
 وقد يصيبه َشء من دم احليض إذا,إال ثوبا واحدا
haid saat datang bulan; maka apa yang harus dia
lakukan? Nabi -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- صىل اهلل-  فماذا تصنع؟ فأمرها انليب,جاءتها العادة
memerintahkannya untuk mecucinya dengan air saat  ثم, أن تغسله باملاء إذا جاءها الطهر-عليه وسلم
tiba masa sucinya, kemudian memakainya untuk salat.
ِّ َ
Lalu Khaulah menuturkan lagi bahwa warna darah  فذكرت أن لون ادلم بعد احلت والقرص,تصيل فيه
terkadang tidak bisa hilang setelah dikerik ataupun , قد يبىق-اليت ذكرت يف األحاديث األخرى- والغسل
dicuci -sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lainَّ
اللون
وأن
,اثلوب
طهارة
يف
يكيف
املاء
ن
أ
هلا
فبني
. Maka Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallammenjelaskan padanya bahwa air saja cukup untuk اذلي يبىق بعد االجتهاد وبذل الوسع يف الطهارة ال
menyucikan pakaian, dan adapun warna darah yang
.يرض
tidak bisa hilang setelah berusaha dicuci, maka tidak
menjadikannya najis.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه أبو داود وأمحد:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ال ينقص من طهارة ثوبك: • ال يرضك
ْ
. لم يذهب أثره بعد حتِّه وقرصه ونضحه: • فإن لم خيرج

ِّ َ بقية لون ادلم بعد احل
َّ : وهو هنا،وبقية اليشء
َّ ، العالمة: األثر: • أثره
.ت والقرص والغسل

:فوائد احلديث
. وجوب غسل دم احليض من ثوب املرأة وبدنها.1
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 .2أن املاء يكيف يف إزالة جناسة دم احليض.
ُ
َّ
 .3أن اثلَّ َ
َّ
وب وحنوه إذا غسل من دم احليض ،ثم بيق أثر لونه يف اثلوب أو ابلدن ،أنه ال يرض يف كمال اتلطهر ،وال يرض يف صحة الصالة وحنوها.
ٌّ
معفو عنه.
 .4سماحة هذه الرشيعة ويرسها؛ فاملسلم يتيق اهلل قدر استطاعته ،وما زاد عن ذلك فهو
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
باق ىلع طهارته األصلية.
 .5أن بدن احلائض وعرقها طاهران ،فإنها لم تؤمر بغسل َش ٍء إال ما أصابه ادلم ،وأما ابلدن وبقية اثلوب ،فهو ٍ
ِّ
ْ
املصيل ىلع أكمل هيئة ،وأحسن زينة؛ حني مناجاة ِّ
ربه -تبارك وتعاىل-.
 .6احلكمة من الطهارة واالبتعاد عن انلجاسات هو أن يكون
 .7ما َكن عليه الصحابة من زهد يف ادلنيا وعدم تكلف يف املعيشة ,وأن الواحد منهم يصيل يف اثلوب اذلي ال يملك غريه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,املؤلف أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .إرواء الغليل يف
ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
نيل األوطار ,حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرصُ ,الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م .فتح
ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـه
ـ   1431ـهتسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م بلوغ املرام من
أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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Yang berhak mengimami salat suatu kaum
adalah orang yang paling bagus bacaan
Alqurannya.

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل
**

2117. Hadis:

: احلديث.2117

 قال: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب مسعود األنصاري
 «يَ ُؤ ُّم القوم أقرؤهم:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

Dari Abu Mas'ūd Al-Anṣāri -raḍiyallāhu 'anhu- ia
berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallambersabda, "Yang berhak mengimami suatu kaum
adalah orang yang paling bagus bacaan Alqurannya.
Jika mereka setara dalam bacaan (hafalan), maka
dipilih yang paling menguasai (mengerti) sunah. Jika
dalam penguasaan sunah sama, maka yang dipilih
adalah yang paling dahulu hijrah (ke Madinah). Jika
dalam hal hijrah sama, maka dipilih yang lebih dahulu
memeluk Islam. Jangan sekali-kali seseorang
mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Dan
tidak boleh duduk di tempat khusus tuan rumah kecuali
atas izinnya".

 فأعلمهم، فإن َكنوا يف القراءة سواء،لكتاب اهلل

 فإن، فأقدمهم هجرة، فإن َكنوا يف السنة سواء،بالسنة
ْ
َّ
 وال يَ ُؤم َّن، فأقدمهم ِسل اما،َكنوا يف اهلجرة سواء
 وال يقعد يف بيته ىلع،الرجل الرجل يف سلطانه
ْ َ
.»تك ِر َم ِت ِه إال بإذنه

**

Derajat hadis: Hadis sahih

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Makna global:

Hadis ini menjelaskan beberapa hal: Pertama: orang  األحق: أوهلا:يبني احلديث الرشيف عدة أمور
yang berhak menjadi imam adalah yang paling hafal
باإلمامة
Alquran. Di samping itu ia harus mengerti hukum-  لكن ال بد أن،وهو األحفظ للقرآن
ا
hukum salat, karena orang yang tidak mengerti hukum- يكون ًعملا بأحاكم صالته؛ إذ ليس للجاهل بأحاكم
hukum salat tidak boleh menjadi imam salat. Jika
 فاألعلم، فإن استووا يف احلفظ،الصالة أن يؤم انلاس
beberapa orang setara dalam hafalan Alquran, maka
dipilih orang yang lebih menguasai sunah. Jika sama  فأوهلم هجرة فإن تساوو،بالسنة فإن تساووا يف ذلك
dalam kompetensi ini, maka dipilih orang yang lebih  أال يتقدم الضيف ىلع: ثانيها. فأوهلم إسالماا،يف ذلك
dahulu hijrah (ke Madinah). Dan jika setara dalam hal
hijrah, maka dipilih yang lebih dahulu masuk Islam.  فصاحب،صاحب ابليت يف اإلمامة إال إن أذن هل
Kedua: seorang tamu tidak boleh menjadi imam bagi  أال يقعد الضيف: ثاثلها.ابليت أوىل بها من الضيف
tuan rumah kecuali jika diberi izin. Tuan rumah lebih
.ىلع فراش صاحب املزنل اخلاص به إال بإذنه
berhak menjadi imam daripada tamu. Ketiga: seorang
tamu tidak diperkenankan menempati sofa khusus buat
tuan rumah, kecuali atas izinnya.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه مسلم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو مسعود األنصاري:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

َ َّ َ ُ ْالزانيَ ُة َال َين
َّ َ : كما يف قوهل تعاىل، إخبار بمعىن األمر: • يؤم القوم أقرؤهم
.]3 :ان} [انلور
ِ
ِ {و
ٍ كحها ِإال ز
ْ
. وال يزال حكمها با ِق ًّيا، يه االنتقال من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم: اهلجرة: • ِهج َرة
ْ
ا
.إسالما
: أي: • ِسل اما
. أو والية خاصة، سواء َكنت والية ًعمة، واليته: املراد به: • ُسلطانه
. وخيتص به، ويفرش لصاحب املزنل، وحنوه مما يبسط، الفراش: املراد به: • تكرمته
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فوائد احلديث:
 .1استحباب والية اإلمامة لألفضل فاألفضل ،والفضل هو بالعلم الرشيع والعمل به.
َّ
َّ
 .2الواجب أن يكون هذا ا
الواليات ،فال يُقدم َفيها ويوىل عليها ،إال من هو أهل هلا ،واجتمع فيه الرشطان العظيمان:
درسا للمسلمني يف عموم
ْ

َّ
ري َمن ْ
ذل املسلمون وفقدوا عزهمَّ ،
استَأ َج ْر َت الْ َقو ُّي ْاألم ُ
األمانة فيه ،والقوة عليه ،كما قال تعاىل{ :إ َّن َخ ْ َ
وعمهم
ني ([ })26القصص ،]26 :وما
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الفساد ،إال برتك هذه األمانة وإضاعتها ،فقد جاء يف ُصحيح َ ابلخاري أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إذا ضيعت األمانة ،فانتظر الساعة،
ْ
فقال أعرايب :كيف يا رسول اهلل! إضاعتها؟ قال :إذا أ ْس ِن َد األمر إىل غري أهله".
َّ
ا
 .3تكون اإلمامة ملن هو أكرث حفظا لكتاب اهلل -تعاىل-؛ ألن كتاب اهلل تعاىل أساس العلوم انلافعة ،فمن َكن فيه أعلم َكن من غريه أفضل،
فالعربة بمن هو أعلم بكتاب اهلل وفقهه ،ويشرتط معرفته لفقه الصالة.
ا
ا
 .4املراد بقوهل" :أقرؤهم لكتاب اهلل" هو أكرثهم حفظا للقرآن ،واذلي يوضحه احلديث" :ويلؤمكم أكرثكم قرآنا" [رواه ابلخاري [4302
َّ
 .5فإن استويا يف القراءة ،فأعلمهم بسنة نبيه َّ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإن السنة املطهرة يه الويح اثلاين ،ويه املصدر اثلاين للترشيع.

ٌ
ا
 .6فإن استويا يف العلم بالقرآن وحفظه ،والعلم بالسنة وحفظها ،فأقدمهم هجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم ،فإن لم تكن هجرة فأقدمهم
ا
ا
ا
وهجرة َّ
عما نىه اهلل عنه ،وأقربهم امتثاال ملا أمر اهلل تعاىل به.
توبة
َّ
ًّ
أن من قدم سنه ُ
قدم إسالمه ،وكرثت أعماهل الصاحلة.
 .7ويف رواية" :فأقدمهم سنا"؛ ذلك

 .8هذا الرتتيب ينبيغ مالحظته عندما حيرض مجاعة يلصلوا ،أو عند إرادة تويلة اإلمامة ألحد املساجد ،أما إذا َكن للمسجد إمام راتب فهو
َّ
املقدم ،ولو حرض أفضل منه؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-وال َّ
يؤم َّن الرجل يف سلطانه".

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض،
مكتَبة األسدي ،مكة
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ، 1ه.
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املحتويات

.......... ................................ ................................ ................................ ................................ أحاديث الفقه
1 .............. ................................ ................................  فليصنع كما يصنع اإلمام،إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال
Jika salah seorang dari kalian mendatangi salat di saat imam dalam posisi tertentu, maka
1 .................... ................................ ................................ lakukanlah seperti yang dilakukan imam
َّ ْ َ ْ َ َ
ُْ َ
َ
ْ وذكرت
2 .................. ................................ ................................  فُك ما أمسك عليك،اس َم اهلل
أرسلت لكبَك ال ُم َعل َم
إذا
Jika kamu melepaskan anjing pemburumu yang telah terlatih dan kamu bacakan nama Allah,
2 ......................... ................................ ................................ maka makanlah hewan tangkapannya
5 ......................................... ................................ ................................ إذا بال أحدكم فلينرت ذكره ثالث مرات
.Apabila salah seorang di antara kalian kencing, hendaknya dia gerakkan (urut) zakarnya tiga kali
5 .................... ................................ ................................ ................................ ................................
6 .............. ................................  وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة, ويلصل فيهما,إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما
Jika salah seorang dari kalian berwudhu' dan telah memakai kedua khufnya, maka hendaklah ia
mengusap diatas keduanya dan shalat dengan memakainya, serta tidak menanggalkannya jika
6 ....................... ................................ ................................ menghendakinya kecuali dari janabah.
8 ................... ................................  فإن رأى يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل فيهما:إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر
Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia perhatikan; jika ia
melihat kotoran atau najis di kedua sandalnya, maka hendaklah mengusapnya dan kemudian salat
8 ................................. ................................ ................................ .memakai kedua sandal tersebut
11............................. ................................ ................................ .إذا جاءه أمر رسور أو برش به خر ساجدا شاكرا هلل
Apabila beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau kabar gembira, beliau pun bersujud
11.................................... ................................ ................................ untuk bersyukur kepada Allah
12.............................. ................................  فإن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل،إذا خطب أحدكم املرأة
Apabila seseorang dari kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang
12................................ ................................ !membuatnya tertarik menikahinya maka lakukanlah
14......................... ................................ إذا دًع الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح
Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolak sehingga si suami
melalui malam itu dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknat istri itu hingga pagi
14................... ................................ ................................ ................................ ................................
ا
ا
16.................................. ................................  فليطعم،مفطرا
 وإن َكن، فليصل،صائما
 فإن َكن، فليجب،إذا ديع أحدكم
Apabila salah seorang dari kalian diundang (resepsi pernikahan) hendaklah menghadirinya. Jika
berpuasa, hendaklah mendoakan (orang yang mengundang). Jika tidak berpuasa, hendaklah ia
16............... ................................ ................................ ................................ !makan (hidangannya)
ْ
َ
َْ ْ ُ ا ُ ا
ْ َ
َ
َ َ
ُّ إذا َر َف َع َرأ َسه ِمن
: فأنزل اهلل،مح َده َر َّبنا ولك احل َ ْم ُد
ِ  س ِمع اهلل ملن: بعدما يقول، امهللَّ العن فالنا وفالنا:الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر قال
َ
َ َ َ َْ
ْ َ ك ِم َن األ ْمر
18....................... ................................ ................................ ................................ )َش ٌء
(ليس ل
ِ
Apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat terakhir salat Fajar, beliau
mengucapkan, "Ya Allah, kutuklah fulan dan fulan," setelah beliau mengucapkan, "Sami'allāhu
liman ḥamidah, rabbanā wa laka Al-ḥamdu (Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai
Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu)." Lantas Allah menurunkan firman-Nya, "Tidak ada
18.................................... ".sedikitpun campur tanganmu (Muhammad) dalam urusan mereka itu
20.......................................... ................................  ويلضع يديه قبل ركبتيه،إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك ابلعري
Jika salah satu di antara kalian hendak sujud, maka jangan seperti unta yang hendak duduk;
20...................... .hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya
21................... ................................ ................................  فليضطجع ىلع يمينه،إذا صىل أحدكم الركعتني قبل الصبح
Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila
salah seorang dari kalian usai salat dua rakaat sebelum subuh hendaknya ia berbaring miring ke

534

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
sisi kanan." Marwan bin Hakam berkata padanya (Abu Hurairah), "Tidakkah cukup bagi salah
seorang kita aktifitas jalannya ke masjid (sebelum salat subuh) hingga ia perlu berbaring miring
ke kanan?" Ubaidullah berkata dalam hadisnya, "Ia (Abu Hurairah) menjawab, "Tidak." Maka hal
ini sampai pada Ibnu Umar, ia berkata, "Abu Hurairah menyusahkan dirinya dengan
memperbanyak riwayat hadis." Ia (rawi) berkata, "Ditanyakan pada Ibnu Umar, apakah engkau
mengingkari sesuatu dari apa yang ia (Abu Hurairah) ucapkan?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi
ia telah berani (hingga riwayat hadisnya banyak), sementara kami takut (hingga riwayat hadis
kami sedikit)." Lantas ucapan ini sampai pada Abu Hurairah, ia berkata, "Apa dosaku jika aku
21.............. ................................ ................................ .hafal dan mereka lupa!?" (Sunan Abi Daud)
 إال ما وجد رحيا، كذبت: فليقل، إنك قد أحدثت: فقال، فإذا أتاه الشيطان، فليسجد سجدتني وهو قاعد،إذا صىل أحدكم فلم يدر زاد أم نقص

23.............................. ................................ ................................ ................................  أو صوتا بأذنه،بأنفه
Jika salah seorang dari kalian shalat lalu tidak tahu apakah dia telah menambah atau mengurangi
(rakaat), maka hendaklah ia sujud sebanyak dua kali dalam keadaan duduk. Dan jika setan
mendatanginya (mengganggunya), lalu berkata: “Sesunggunya kamu telah berhadats”, maka
katakanlah: “Kau telah berdusta”, kecuali jika ia mendapati bau dengan hidungnya atau suara
23..................... ................................ ................................ ................................ .dengan telinganya
26...............  ثم ال يرضه ما مر بني يديه، فليخط خطا، فإن لم جيد، فلينصب عصا، فإن لم جيد، فليجعل تلقاء وجهه شيئاا،إذا صىل أحدكم
Jika salah seorang di antara kalian salat, hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya, jika tidak
mendapatkan sesuatu, hendaklah ia menancapkan tongkat, dan jika tidak mendapatkan,
hendaklah ia membuat garis. Setelah itu tidak ada mudarat untuknya apabila ada yang melintas
26.................. ................................ ................................ ................................ di depan (sutrah)nya
28................. ................................ ................................  ويلعد الصالة، ويلتوضأ،إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينرصف
Apabila salah seorang dari kalian kentut di dalam salat, hendaklah ia pergi dan berwudu lalu
28................. ................................ ................................ ................................ .mengulangi salatnya
، واملرأة، فإنه يقطع صالته احلمار، فإذا لم يكن بني يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يسرته إذا َكن بني يديه مثل آخرة الرحل،إذا قام أحدكم يصيل
30.................................... ................................ ................................ ................................ واللكب األسود
Dari Abu Dzarr, ia mengatakan, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Apabila salah
seorang dari kalian berdiri salat, bila di hadapannya ada benda setinggi tiang ujung pelana onta,
maka hal tersebut telah menjadi pembatas dirinya (dalam salat), dan apabila di hadapannya tidak
ada benda setinggi tiang ujung pelana onta, maka salatnya bisa diputus oleh keledai, wanita dan
anjing hitam (bila lewat di hadapannya)." Aku (Abdullah bin Ṣāmit) berkata, "Wahai Abu Dzarr,
apa perbedaan anjing hitam dari anjing merah dan dari anjing kuning?" Ia menjawab, "Wahai
putra saudaraku, aku menanyakan kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seperti yang
engkau tanyakan padaku. Beliau menjawab, "Anjing hitam itu setan." (Ṣaḥīḥ Muslim). Dalam
riwayat lain, "Salat bisa diputus oleh (lewatnya) wanita yang telah haid (dewasa) dan anjing."
30..................... ................................ ................................ ................................ .(Sunan Abi Daud)
33............................. ................................  وال تعجلوا عن عشائكم، فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة املغرب،إذا قدم العشاء
Jika makan malam telah tersajikan, maka dahulukan makan malam sebelum menunaikan salat
33............ ................................ !Magrib dan jangan tergesa-gesa menyantap makan malam kalian
35..............  وبسم اهلل الرمحن الرحيم إحداها، والسبع املثاين، وأم الكتاب، إنها أم القرآن، بسم اهلل الرمحن الرحيم: احلمد هلل فاقرءوا:إذا قرأتم
Jika
kalian
membaca:
Alḥamdulillāh
(surah
Al-Fātiḥah)
maka
bacalah:
bismillāhirraḥmānirraḥim, karena ia adalah Ummul Qur`ān, Ummul Kitāb, dan tujuh rangkaian
35............................ ................................ .ayat, dan bismillāhirraḥmānirraḥim salah satu ayatnya
36................ ................................ ................................ ................................ إذا َكن املاء قلتني لم حيمل اخلبث
.Apabila air telah mencapai dua qullah (tempayan tempat air), maka ia tidak mengandung kotoran
36................... ................................ ................................ ................................ ................................
38............ ................................ ................................  وإذا َكن ضيقا فاشدده ىلع حقوك،إذا َكن واسعا فخالف بني طرفيه
Dari Sa'īd bin al-Hāriṡ menuturkan, "Kami bertanya pada Jabir bin Abdillah tentang salat dengan
mengenakan satu kain pakaian. Maka ia menjawab, "Aku keluar bersama Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- dalam satu perjalanan beliau. Suatu malam aku mendatanginya untuk suatu
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urusanku namun aku mendapati beliau sedang salat, sementara aku hanya mamakai satu kain
sebagai pakaian (tubuhku). Aku lalu selimutkan baju tersebut (pada tubuhku) dan salat di
samping beliau. Ketika telah selesai, beliau besabda, "Kenapa datang malam-malam wahai Jabir?"
Aku pun sampaikan keperluanku pada beliau. Ketika aku telah selesai, beliau bersabda, "Kenapa
engkau berselimut seperti yang aku lihat ini?" Aku menjawab, "Hanya ada satu baju -maksudnya,
sempit-." Beliau bersabda, "Jika kain itu lebar berselimutlah dengannya dan jika sempit
gunakanlah sebagai sarung." (HR. Bukhari). Dalam riwayat Muslim, "Apabila kain itu lebar,
38...... ".silangkan di antara dua ujungnya (di pundakmu) dan jika sempit, ikatkan di pinggangmu
41..................................... ................................  وال يقع عليه الطالق حىت يطلق، يوقف حىت يطلق:إذا مضت أربعة أشهر
Jika sudah berlalu selama empat bulan, (maka suami yang melakukan ila`) ditahan sampai dia
41....................................
.menceraikan dan tidak jatuh cerai sampai suami menceraikan istrinya
َّ ُ
َّ َ َ
َّ
ْ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ
ْ
َُ
َ َّ َ َ ْ َ َّ
َ ََ
 وإنما أ ِحلت يل،حتل ألح ٍد بع ِدي
ِ  وال،حتل ألح ٍد َكن قب ِيل
ِ  و ِإنها لم، وسلط عليها رسوهل واملؤمنني، قد حبس عن مكة ال ِفيل-ع َّز َوجل- إن اهلل
َّ
42.......................................... ................................ ................................  وإِنها ساعيت هذهِ حرام،نهار
ٍ ساعة من
Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah melindungi kota Makkah dari (serangan) pasukan bergajah dan
menguasakannya kepada Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin. Sesungguhnya Makkah tidak halal
bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal pula bagi seorang pun setelahku. Hanya saja
dihalalkan bagiku sesaat pada siang hari. Dan sesungguhnya Makkah pada saat ini (kembali)
42.............................. ................................ ................................ ................................ .kesuciannya
45.......................... ................................ ................................  فإذا نامت العينان استطلق الواكء،إن العينني واكء السه
Sesungguhnya kedua mata adalah tali/simpul (penutup) dubur, apabila kedua mata tidur, maka
45.............. ................................ ................................ ................................ .tali/simpul itu terlepas
َّ
َ َ  وللعاهر احل، والودل للفراش، وال وصية لوارث،إن اهلل أعطى لك ذي حق حقه
 ومن ادىع إىل غري أبيه أو انتىم إىل غري موايله رغبة عنهم فعليه،جر
ا
ا
47....................................... ................................ ................................  ال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال،لعنة اهلل
Sesungguhnya Allah memberikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya. Tidak ada wasiat
untuk ahli waris. Anak dinisbahkan kepada ayahnya dan bagi pezina adalah rajam. Barangsiapa
yang menasabkan diri kepada selain ayahnya atau berafiliasi kepada selain orang yang
memerdekakannya karena benci kepada mereka maka baginya laknat Allah. Allah tidak menerima
47.................... ................................ ................................ .”darinya ibadah sedikit ataupun banyak
50.................................. ................................ ................................ ................................ إن املاء ال جينب
50................ ................................ ................................ .Sesungguhnya air itu tidak terkena jinabat
51........................... ................................ . إنهما ال تطهران: وقال،إن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن يستنىج بروث أو عظم
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang istinja (bersuci setelah buang air besar) dengan
51.............................. ".kotoran atau tulang, seraya bersabda, "Keduanya tidak dapat menyucikan
53........................... ................................ ................................  ما استحللتم به الفروج:إن أحق الرشوط أن توفوا به
Sesungguhnya syarat/kesepakatan yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah
53............ .syarat/kesepakatan yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan (pernikahan)
55........................................ ................................ ................................  ومن أذن فهو يقيم،إن أخا صداء هو أذن
Sesungguhnya saudara dari Ṣudā` yang mengumandangkan azan. Dan siapa yang
55.................................. .mengumandangkan azan, maka dialah yang mengumandangkan iqamat
57...........  ويرض بك آخرون، ولعلك أن ختلف حىت ينتفع بك أقوام،إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال ازددت به درجة ورفعة
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- datang menjengukku di tahun Haji Wada' karena sakit
parah yang menimpaku. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sakitku sudah parah sebagaimana Anda
lihat, sedangkan aku orang yang berharta, dan tidak ada yang akan mewarisi hartaku kecuali
hanya seorang anak perempuanku. Apakah aku boleh menyedekahkan dua pertiga hartaku?"
Beliau menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Separuhnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,
"Tidak." Aku berkata, "Sepertiga?" Beliau menjawab, "(Ya) sepertiga, dan sepertiga itu sudah
banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik
dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, lalu mereka meminta-minta pada
manusia. Sesungguhnya engkau tidaklah mengeluarkan satu nafkah yang dengannya engkau
mencari wajah Allah kecuali engkau diberi pahala karena itu, hingga apa yang engkau suapkan di
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mulut istrimu." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggal (di Mekah) setelah
(kepulangan) sahabat-sahabatku (ke Madinah)?" Beliau menjawab, "Tidaklah engkau
ditinggalkan (di Mekah) lalu engkau melakukan suatu amalan yang dengannya engkau mencari
rida Allah melainkan derajat dan kedudukanmu akan bertambah. Semoga engkau diberi usia
panjang hingga orang-orang (mukmin) bisa memperoleh manfaatmu dan yang lainnya (kafir)
mendapatkan mudaratmu. Ya Allah, lanjutkanlah hijrah sahabat-sahabatku dan jangan Engkau
kembalikan mereka pada kesesatan (atau negeri yang mereka tinggalkan), kecuali orang yang
malang, Sa'ad bin Khaulah (yang terlanjur wafat di Mekah)." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
57......................... ................................ .sallam- berduka untuknya karena ia meninggal di Mekah
 وتأتون املاء إن شاء اهلل ا،إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم
62.............. ................................ ................................ غدا
Sesungguhnya kalian akan menempuh perjalanan pada sore dan malam hari. Besok, jika Allah
62........................................ ................................ menghendaki kalian akan menemukan mata air
67................ ................................ ................................ ................................ إنما الوضوء ىلع من نام مضطجعا
67...................................... Sesungguhnya wudu itu bagi orang yang tidur dengan cara berbaring.
68.............................. ................................ ................................ ................................ إنما الوالء ملن أعتق
68.......................................... .Sesungguhnya walā' (perwalian) untuk orang yang memerdekakan
 وإذا سجد، ربنا ولك احلمد: فقولوا، سمع اهلل ملن محده: وإذا قال، وإذا ركع فاركعوا، فإذا كرب فكربوا، فال ختتلفوا عليه،إنما جعل اإلمام يلؤتم به

71............................... ................................ ................................  وإذا صىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون،فاسجدوا
Sesungguhnya imam itu diangkat agar diikuti. Karena itu, janganlah kalian menyelisihinya! Jika "
dia bertakbir, hendaknya kalian bertakbir. Jika ia rukuk, hendaknya kalian rukuk. Jika ia
mengucapkan, "Sami'allahu Liman Hamidahu," (Allah mendengar orang yang memuji-Nya),
ucapkanlah oleh kalian, "Rabbana Walakal Hamdu," (Ya Tuhan kami, segala pujian hanya milikMu). Jika ia sujud, sujudlah kalian semua. Jika ia shalat sambil duduk, hendaknya kalian semua
71................. ................................ ................................ ................................ ".shalat sambil duduk
، وإذا شك أحدكم يف صالته، فإذا نسيت فذكروِن، أنىس كما تنسون، ولكن إنما أنا برش مثلكم،إنه لو حدث يف الصالة َشء نلبأتكم به
73..................... ................................ ................................  ثم يسجد سجدتني، ثم ليسلم،فليتحر الصواب فليتم عليه
Sesungguhnya bila terjadi sesuatu (yang baru) dalam salat pasti aku beritahukan kepada kalian,
tetapi aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, terkadang lupa sebagaimana kalian lupa.
Apabila aku lupa maka ingatkanlah aku, dan apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam
salatnya, maka hendaklah ia berusaha mencari yang benar lalu menyempurnakannya, kemudian
73.......................... ................................ ................................ .mengucap salam lalu sujud dua kali
75................. ................................  فإنه أندى صوتا منك، فليؤذن به، فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت،إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل

Dari Abdullah bin Zaid -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata: Ketika Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- memerintahkan agar memukul lonceng besar guna mengumpulkan manusia untuk salat,
suatu malam dalam tidurku aku bermimpi melihat ada orang sedang berkeliling menenteng
sebuah lonceng. Aku pun bertanya kepadanya, “Hai hamba Allah, apakah kamu hendak menjual
lonceng itu?” Orang tersebut malah bertanya, "Untuk apa?” Aku menjawabnya, "Agar kami bisa
menggunakannya sebagai alat memanggil (kaum muslimin) untuk menunaikan salat." Orang itu
berkata lagi, "Maukah engkau kuajari cara yang lebih baik darinya?". Aku menjawab, "Iya!" Lalu
dia berkata, "Engkau ucapkan; Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Asyhadu
allā ilāha illallāh, Asyhadu allā ilāha illallāh, Asyhadu anna Muḥammadar-Rasūlullāh, Asyhadu
anna Muḥammadar-Rasūlullāh, Hayya 'alaṣ-ṣalāh, Hayya 'alaṣ-ṣalāh, Hayya 'alal-falāḥ, Hayya
'alal-falāḥ, Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Lā ilāha illallāh.” (Dalam riwayat lain disebutkan: Jika itu
salat subuh, ucapkanlah olehmu: “Aṣ-ṣalātu khairun minan-naum, Aṣ-ṣalātu khairun minannaum, Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Lā ilāha illallāh”). Lalu ia mundur ke belakang dengan jarak
yang tidak jauh dariku, kemudian berkata, "Dan ketika mengumandangkan iqamat salat,
ucapkanlah: Allāhu Akbar Allāhu Akbar, Asyhadu allā ilāha illallāh, Asyhadu anna MuḥammadarRasūlullāh, Hayya 'alaṣ-ṣalāh, Hayya 'alal-falāḥ, Qad Qāmatiṣ-ṣalāh, Qad Qāmatiṣ-ṣalāh, Allāhu
Akbar Allāhu Akbar, Lā ilāha illallāh.” Ketika esoknya, aku menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- lalu menceritakan perihal mimpi itu kepadanya, kemudian beliau bersabda, "Itu mimpi
yang hak insya Allah. Berdirilah di samping Bilal dan ajarilah dia cara mengucapkan kalimat itu
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agar ia mengumandangkan azan seperti itu karena dia memiliki suara yang lebih lantang darimu.”
Lalu aku pun berdiri bersama Bilal, lalu mengajarkan kalimat-kalimat azan yang saya mimpikan,
sedangkan ia mengumandangkan azan dengannya. Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhu- yang
lagi berada di rumahnya mendengar azan itu, maka Umar pun keluar tergesa-gesa dengan
menyeret pakaiannya, kemudian berkata, “Demi Dzat yang mengutus engkau dengan kebenaran
wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bermimpi sebagaimana yang telah dia mimpikan."
75................ .Maka Rasulullah bersabda, “Hanya bagi Allahlah segala pujian.” (Sunan Abu Daud)
ُ
 أرضعتين وأبا سلمة ثويبة؛ فال تعرضن يلع بناتكن وال أخواتكن، ما حلت يل؛ إنها البنة أيخ من الرضاعة،إنها لو لم تكن ربيبيت يف حجري
79................... ................................ ................................ ................................ ................................
Seandainya ia bukan anak tiriku dalam asuhanku, ia pun tetap tidak akan halal bagiku karena ia "
adalah putri saudaraku sesusuan. Aku dan Abu Salamah pernah disusui oleh Tsuwaibah. Karena
79............... ".itu, janganlah kalian menawarkan putri-putri dan saudari-saudari kalian kepadaku
82....................... ................................ ................................  إنها من الطوافني عليكم والطوافات،إنها ليست بنجس
Sesungguhnya kucing tidak najis, ia termasuk binatang jantan dan betina yang suka mengelilingi
82........................................ ................................ ................................ ................................ َ .kalian
ِّ ُ
ُ ُْ
ا
ا
ُ ُ ْ
ُ ُْ َ
ُ ُ
84.......................................... وجدت ُموهما فاقتُلوهما
 فإن، وإن انلَّار ال ي َعذ ُب بها إال اهلل،إين كنت أ َم ْرتك ْم أن حت ِرقوا فالنا وفالنا
Sesungguhnya aku tadi memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan si fulan. Akan tetapi,
api itu tidak digunakan untuk menyiksa kecuali oleh Allah. Karena itu, jika kalian menemukan
84............... ................................ ................................ !kedua orang itu, maka bunuhlah keduanya
86............. ................................  احلمو املوت: أرأيت احلمو؟ قال، يا رسول اهلل: فقال رجل من األنصار.إياكم وادلخول ىلع النساء
Janganlah kalian berduaan dengan wanita (bukan mahram). Lalu berkatalah seseorang dari
kalangan Anshar, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika dia adalah saudara suami (ipar)?" Beliau
86............. ................................ ................................ ".bersabda,
"Saudara suami adalah kematianَ
ْ
ْ َ
ُ ُّ
َ َ كم َخلَ َف اخل
َ جر اخل
َ أهله وماهل خبَري َكن هل مثل ن
88......................................... ................................ ارج
أ
ف
ص
أي
ِ
ِ ِ ِ
ِ ارج يف
ِ
Siapa saja di antara kalian yang menjaga keluarga dan harta orang yang pergi (berperang) dengan
88.......................................... baik, maka baginya setengah pahala orang yang keluar (berperang)
َ ا
ا
90.... جعدا محش الساقني فهو لرشيك ابن سحماء
 وإن جاءت به أكحل،سبطا ق ِيضء العينني فهو هلالل بن أمية
 فإن جاءت به أبيض،أبرصوها
Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Sesungguhnya Hilāl bin Umayyah menuduh istrinya berzina
dengan Syarīk bin Saḥmā`, saudara seibu al-Barā` bin Malik, dan dialah (Hilāl) orang yang
pertama kali melakukan li'an dalam Islam. Ia berkata, "Lantas Hilāl bin Umayyah melakukan li'an
terhadap istrinya." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Perhatikanlah ia oleh
kalian semua. Jika dia melahirkan anak berkulit putih, berambut lurus beserta fisik yang
sempurna, dan alis kedua matanya tebal, maka dia anak Hilāl bin Umayyah, namun jika dia
melahirkan anak yang bermata hitam, berambut keriting, dan kedua betisnya kurus, maka dia
anak Syarīk bin Saḥmā`." Anas berkata, "Lantas diberitakan padaku bahwa wanita itu melahirkan
90......................................... ".anak bermata hitam, berambut keriting, dan kedua betisnya kurus
92..................... ................................ ................................  فهو لك،أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك ودراهمك
Apakah engkau mengira aku menawarmu untuk mengambil untamu? Ambillah untamu dan "
92..................... ................................ ................................ ".dirhammu! Unta itu menjadi milikmu
95........................................ ................................  ويذوق عسيلتك، حىت تذويق عسيلته،أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال
Engkau mau rujuk kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sampai engkau menghisap madunya "
95................ ................................ ".(menikmatinya) dan dia menghisap madumu (menikmatimu)
98...................... ................................  إذا َكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدميها: قال،أتصيل املرأة يف درع وِخار ليس عليها إزار
Bolehkah seorang wanita salat dengan mengenakan baju kurung dan kerudung saja, serta tidak
memakai sarung bawahan?" Beliau menjawab, "Boleh, asalkan baju kurung itu bisa menutupi
98...................................... ................................ ................................ ".telapak kaki bagian atasnya
 فسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن، إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، يا رسول اهلل: فقال، رجل أعىم-صىل اهلل عليه وسلم- أىت انليب
100 ...................................  فأجب: قال، نعم: هل تسمع انلداء بالصالة؟ قال: فقال، فلما وىل دًعه، فرخص هل،يرخص هل فيصيل يف بيته

Dari Abu Hurairah ia berkata: "Datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- seorang lelaki
buta lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang
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menuntunku pergi ke masjid." maka ia meminta kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamuntuk memberinya keringanan mengerjakan ṣalat di rumah. Beliau pun memberinya keringanan.
Namun ketika orang tersebut beranjak pergi, beliau memanggilnya kembali kemudian beliau
bertanya: "Apakah engkau mendengar seruan ażan?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda,
100 ..................................... ................................ ................................ ."Penuhilah!" Ṣahih Muslim
102 ..................... ................................  فالكبد والطحال: وأما ادلمان، فاحلوت واجلراد: فأما امليتتان،أحلت لكم ميتتان ودمان
Aku halalkan untuk kalian dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam
102 ............ .bangkai yaitu ikan dan belalang. Sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa
104 ................................... ................................  وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما، وخلل بني األصابع،أسبغ الوضوء
Sempurnakan wudu dan sela-selalah antara jari-jemari, serta maksimalkanlah dalam istinsyaq
104 ....................................... !(menghirup air ke dalam hidung) kecuali jika engkau sedang puasa
 يا رسول اهلل إين قد كنت: فقال،-صىل اهلل عليه وسلم-  فجاء زوجها إىل انليب، فزتوجت-صىل اهلل عليه وسلم- أسلمت امرأة ىلع عهد رسول اهلل
107 ......................................... ................................ ................................ ................................ أسلمت

Di masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ada seorang wanita yang masuk Islam, lalu dia
menikah. Kemudian suaminya datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah,
107 ................ ................................ ................................ ".sungguh saya lebih dahulu masuk Islam
109 ......................... ................................ ................................  أو أعظم لألجر،أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم ألجوركم
Lakukanlah salat Subuh pada waktunya, karena ia lebih besar pahalanya bagimu, atau lebih besar
109 ................................ ................................ ................................ ................................ .pahalanya
110 .................................. ................................ ................................ ................................ أعلنوا انلاكح
110 ........................................ ................................ ................................ Umumkanlah pernikahan
111 ..................... ................................  صالة الليل، بعد الفريضة، وأفضل الصالة، شهر اهلل املحرم، بعد رمضان،أفضل الصيام
Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yaitu Muharram, dan
111 ......................... ................................ .sebaik-baik salat setelah salat
wajib adalah salat malam
ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
113 ............................... ................................ المالئِكة
 وصلت عليكم،أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار
Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian dan orang-orang yang baik telah
113 .......................................... .memakan makanan kalian serta para malaikat mendoakan kalian
115 .........................  وسدانة ابليت، إال ما َكن من سقاية احلاج،أال إن لك مأثرة َكنت يف اجلاهلية من دم أو مال تذكر وتدىع حتت قديم
Dari Abdullah bin 'Amru, bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkhutbah pada
hari pembebasan (kota Mekkah) seraya bersabda, "Ketahuilah bahwa setiap perbuatan luar biasa
yang berlaku pada masa jahiliah baik itu berkaitan dengan darah ataupun harta yang disebutsebut dan dibanggakan (semuanya) di bawah kakiku (ditiadakan), kecuali perbuatan memberi
minum jamaah haji serta melayani rumah Allah (Ka'bah). Kemudian beliau bersabda, "Ketahuilah
bahwa diat pembunuhan dengan salah mirip sengaja yaitu (pembunuhan) yang dilakukan dengan
cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta. Di antaranya empat puluh ekor unta yang sedang
115 .................................. ................................ ................................ ................................ ".bunting
117 ..........................................  إن بعض هذه األقدام ملن بعض: فقال،ألم تري أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- masuk ke rumahku dalam keadaan bahagia dan wajahnya
berseri-seri seraya berkata, "Tahukah kamu bahwa Mujazziz tadi memperhatikan Zaid bin Ḥāriṡah
dan Usāmah bin Zaid kemudian ia mengatakan, "Sesungguhnya kaki-kaki ini berasal dari
117 .............. ................................ ................................ ................................ ".keturunan yang satu
119 .......................... ................................ ................................ -صىل اهلل عليه وسلم- أما هذا فقد عىص أبا القاسم
Dari Abu asy-Sya'ṡā`, ia mengatakan, "Kami duduk-duduk bersama Abu Hurairah -raḍiyallāhu
'anhu- di masjid, lalu muazin mengumandangkan azan, tiba-tiba seseorang bangkit dari masjid
dan berjalan (menuju luar masjid). Maka Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangan sampai
orang itu keluar dari masjid, lalu Abu Hurairah berkata, "Orang ini sungguh telah mendurhakai
119 ....................... ................................ .Abul-Qasim -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-." (HR. Muslim)
121 .............. ................................ . يفعل ذلك-صىل اهلل عليه وسلم-  َكن رسول اهلل: وقال،أن ابن عمر َكن يضع يديه قبل ركبتيه
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Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya (saat hendak sujud) seraya
121 ..................................... berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- juga melakukan itu
122 ...................... ................................ إذا َكن يف وتر من صالته لم ينهض حىت يستوي قاعدا, -صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila beliau dalam rakaat ganjil dari salatnya beliau tidak
122 ................ ................................ .bangkit untuk berdiri sampai beliau duduk dengan sempurna
123 ........................... ................................  احتجم فصىل ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل حمامجه-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berbekam lalu beliau shalat tanpa berwudhu' lagi
123 ..................... .dan tidak menambahkan amalan selain membasuh bekas tempat bekam beliau
125 ................................ ................................  استخلف ابن أم مكتوم يؤم انلاس وهو أعىم-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai
125 .................................. .ganti beliau mengimami kaum Muslimin, padahal dia orang yang buta
127 ................................. ................................  وىلع العمامة واخلفني، فمسح بناصيته، توضأ-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah berwudhu, beliau mengusap jambul (bagian
127 ......... depan rambutnya), `imamah (sejenis surban penutup kepala) dan kedua khuf (sepatu).
128 ......................... ................................  ًعمل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من تمر أو زرع-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mempekerjakan penduduk Khaibar dengan (upah)
128 ............................ ”.separuh dari hasil bumi yang keluar darinya, berupa kurma atau tanaman
130 ............................. ................................  َكن إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- apabila rukuk, beliau merenggangkan jari-jemarinya dan
130 ...................................... ................................ .apabila sujud beliau merapatkan jari-jemarinya
131 ................................ ................................  أو دًع ىلع قوم، َكن ال يقنت إال إذا دًع لقوم-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak pernah melakukan qunut kecuali mendoakan
131 ....................................... .selamat untuk suatu kaum atau mendoakan celaka atas suatu kaum
133 .............................. ................................  َكن يصيل ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Sesungguhnya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa salat dua rakaat ringan setelah
133 .................... ................................ ................................ ................................ .fajar menyingsing
135 ................................. ................................ -ريض اهلل عنها-  َكن يغتسل بفضل ميمونة-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa mandi menggunakan air sisa
135 ................................ ................................ ................................ .-Maimunah -raḍiyallāhu 'anha
136 .....  ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية، وسورتني، َكن يقرأ يف الظهر يف األويلني بأم الكتاب-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Bahwasanya Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca Al-Fātiḥah dan dua surah
pada dua rakaat pertama salat Zuhur. Dan pada dua rakaat terakhir beliau membaca Al-Fātiḥah,
136 ........................................ ................................ .dan beliau memperdengarkan bacaan ayatnya
138 ..............................  إن جهنم تسجر إال يوم اجلمعة: وقال، كره الصالة نصف انلهار إال يوم اجلمعة-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- tidak menyukai salat di tengah hari kecuali pada hari Jumat dan
beliau bersabda, “Sesungguhnya neraka jahanam dipanaskan (pada tengah hari) kecuali pada hari
138 .................................... ................................ ................................ ................................ ".Jumat
139 .................... ................................  وعن حلوم احلمر األهلية، نىه عن نكاح املتعة يوم خيرب-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Bahwasanya Nabi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang (jual-beli) perak dengan
perak, emas dengan emas, kecuali (dengan takaran) yang sama. Dan beliau memerintahkan kami
untuk membeli perak dengan emas sebagaimana kehendak kita, dan membeli emas dengan perak
sebagaimana kehendak kita. melarang pernikahan mut’ah pada Peristiwa Khaibar, dan juga
139 .............................. ................................ ................................ .(melarang) daging keledai jinak
141 ............. ................................  وأبا بكر وعمر َكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب العاملني-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu Bakar dan Umar memulai bacaan salat dengan
141 ............................... ................................ ................................ (Alḥamdulillāhi Rabbil ‘ālamīn)
143 ................ ................................ ................................ أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أيت بثليث مد فجعل يدلك ذراعه

540

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Bahwasanya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah diberi dua pertiga mudd (air) lalu beliau
143 ............. ................................ ................................ ................................ .menggosok lengannya
144 ................................ ................................  ثم خرج إىل الصالة ولم يتوضأ،أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قبل بعض نسائه
Bahwa Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mencium salah seorang istrinya lalu keluar
144 ............... ................................ ................................ .menuju shalat dan tidak berwudhu' (lagi)
146 ..................  سجد فيها-صىل اهلل عليه وسلم-  فلما انرصف أخربهم أن رسول اهلل، إذا السماء انشقت فسجد فيها:أن أبا هريرة قرأ هلم
Abu Hurairah pernah membacakan untuk mereka, "Iżās samā`un syaqqat" (Al-Insyiqāq), lalu dia
sujud (tilawah(. Setelah selesai, ia memberitahu mereka bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
146 ..................................... ................................ ".sallam- sujud tilawah ketika membaca surat ini
148 ....  قد أمرها أن تؤم أهل دارها-صىل اهلل عليه وسلم-  واكن انليب، واكنت قد مجعت القرآن،أن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاري
Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Hāriṡ Al-Anṣāri telah hafal Alquran dan Nabi Muhammad
.-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkannya untuk menjadi imam salat bagi keluarganya
148 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
150 ...........................  وال تهجر إال يف ابليت، وال تقبح، وال ترضب الوجه-أو اكتسبت-  وتكسوها إذا اكتسيت،أن تطعمها إذا طعمت
Hendaknya engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika
engkau berpakaian -atau ketika engkau memperoleh rezeki-, tidak memukul wajahnya, tidak
150 ...................................... mencacinya, dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah
ا
152 .................................... ................................  فوقع عليها، قد ظاهر من امرأته-صىل اهلل عليه وسلم- أن رجال أىت انليب
Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- setelah ia melakukan zihar
152 ................ ................................ ................................ .kepada istrinya, lantas dia menggaulinya
ا
ا
154 .......................... ................................  ديته اثين عرش ألفا-صىل اهلل عليه وسلم- أن رجال من بين عدي قتل فجعل انليب
Bahwa seorang laki-laki dari Bani 'Adī terbunuh, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam154 ......................... ................................ .menjadikan diyatnya (dendanya) dua belas ribu dirham
 كما قال اهلل، فتالعنا-صىل اهلل عليه وسلم-  فأمرهما رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-  وانتىف من ودلها يف زمن رسول اهلل،أن رجال رىم امرأته

156 .............................. ................................ ................................  وفرق بني املتالعنني، ثم قىض بالودل للمرأة،تعاىل
Bahwa seorang suami menuduh istrinya berzina dan ia menyangkal anak istrinya itu dari "
bibitnya pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau memerintahkan
kepada keduanya untuk saling melemparkan laknat, sebagaimana firman Allah -Ta'ālā-.
Selanjutnya beliau menetapkan anak itu milik istrinya dan memisahkan antara dua orang yang
156 .............................. ................................ ................................ ".saling melaknat (pasangan itu)
158 ...................................... ................................  وجعل عتقها صداقها، أعتق صفية-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan
158 ............... ................................ ................................ .pembebasannya itu sebagai maskawinnya
160 ....................... ................................ ................................  تزوجها وهو حالل-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahinya (Maimūnah) dalam kondisi
160 ........................................ ................................ ................................ halal (tidak sedang ihram)
162 ............... ................................  يف ِخسة أوسق أو دون ِخسة أوسق، رخص يف بيع العرايا-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memberikan keringanan dalam jual beli "
162 .......................................... ".Al-'Araya dalam (batas) lima wasaq atau kurang dari lima wasaq
164 ............................... ................................  أن يبيعها خبرصها: رخص لصاحب العرية-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Bahwasannya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membolehkan bagi pemilik 'ariyah untuk
164 ...................... ................................ ................................ .menjual kurma dengan menaksirnya
166 ................... ................................  رد ابنته زينب ىلع أيب العاص بن الربيع بناكح جديد-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengembalikan putrinya, Zainab, kepada
166 ......................................... mantan suaminya, Abu al-'Āṣ bin ar-Rabī' dengan akad nikah baru
168 ....................... ................................  وحلوان الاكهن، ومهر ابليغ، نىه عن ثمن اللكب-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang harga (keuntungan menjual)
168 ................................. ................................ .anjing, upah pelacuran dan ongkos seorang dukun
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170 ...................................... ................................  إن ايلهود تفعله: وتقول،أن ًعئشة َكنت تكره أن جيعل يده يف خارصته
Aisyah membenci orang salat yang meletakkan tangan di pinggangnya dan ia mengatakan,
170 ............. ................................ ................................ "."Sesungguhnya Yahudi melakukan hal itu
ًّ أن
 «فأين درعك: قال. ما عندي من َشء: «أعطها شيئاا» قلت: قال، ابن يب، يا رسول اهلل: فقلت،-ريض اهلل عنها-  تزوجت فاطمة:عليا قال

171 ...................................... ................................ ................................ ................................ »احلطمية؟

Bahwasanya Ali berkata, "Aku telah menikahi Fatimah -raḍiyallāhu 'anhā- lalu aku berkata,
'Wahai Rasulullah, izinkan aku serumah dengannya.' Beliau bersabda, 'Berilah sesuatu sebagai
maharnya!' Aku berkata, 'Aku tidak punya apa- apa.' Beliau bertanya, 'Mana baju perangmu yang
171 ................................ ................................ ................................ "'?bisa mematahkan pedang itu
 أن يتخري ا-صىل اهلل عليه وسلم-  فأمره انليب، فأسلمن معه،أن غيالن بن سلمة اثلقيف أسلم وهل عرش نسوة يف اجلاهلية
173 ......... أربعا منهن
Sesungguhnya Gailān bin Salamah aṡ-Ṡaqafī masuk Islam dan masih memiliki sepuluh istri dari
pernikahan masa jahiliah. Mereka juga masuk Islam bersamanya. Lantas Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
173 ............ ................................ .wa sallam- memerintahkannya untuk memilih empat orang saja
175 ........................................  أن ال يمس القرآن إال طاهر:أن يف الكتاب اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم
Bahwa di dalam surat yang dikirim oleh Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- kepada `Amru
175 . bin Hazm adalah: “Janganlah menyentuh Al Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci!”
177 ......................... ................................  فاختذ ماكن الشعب سلسلة من فضة، انكرس-صىل اهلل عليه وسلم- أن قدح انليب
Wadah minum Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pecah (retak), lalu beliau mengambil rantai
177 ..................................... ................................ .perak (untuk menambal) tempat yang pecah itu
 واختذ مؤذنا ال يأخذ ىلع أذانه ا، واقتد بأضعفهم،أنت إمامهم
178............. ................................ ................................ أجرا
Kamulah yang menjadi imam mereka. Perhatikanlah (saat salat) kondisi orang-orang yang paling
lemah di antara mereka, dan angkatlah seorang muazin yang tidak mengambil upah atas azannya
178 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
180 ........................................ ................................  وآخر الوقت عفو اهلل، ووسط الوقت رمحة اهلل،أول الوقت رضوان اهلل
Salat di awal waktu akan mendapat keridaan dari Allah, salat di tengah waktu akan mendapat
180 ..................... .rahmat dari Allah dan salat di akhir waktu akan mendapat ampunan dari Allah
182 .......  أوئلك رشار اخللق عند اهلل، وصوروا فيه تلك الصور، بنوا ىلع قربه مسجدا، أو الرجل الصالح،أوئلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح
Mereka adalah kaum yang apabila seorang hamba yang saleh atau orang yang saleh di kalangan
mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburnya, dan membuat gambar-gambar
182 ................................. .mereka di dalamnya. Mereka adalah sejelek-jelak makhluk di sisi Allah
184 ........... ................................  ثم اشرت به، ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع اتلمر ببيع آخر، ال تفعل، عني الربا، عني الربا، أوه،أوه
Aduh, aduh, itulah riba! Itulah riba! Jangan kau lakukan. Tapi jika engkau mau membeli, maka “
184 ............. ................................ ”.juallah kurma dengan barang lain, lalu belilah dengan hasil itu
 وأيما رجل باع ا،أيما امرأة زوجها َويلّان فيه لألول منهما
186 .................... ................................ بيعا من رجلني فهو لألول منهما
ِ
Siapa pun wanita yang dinikahkan oleh dua wali maka dia milik wali pertama. Siapa pun orang "
".yang menjual (sesuatu) kepada dua orang maka (barang itu) menjadi milik (pembeli) pertama
186 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
188 ........................... ................................ ................................  فناكحها باطل،أيما امرأة نكحت بغري إذن موايلها
.Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal (tidak sah)
188 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
190 ..................................... ................................ ................................  فهو ًعهر،أيما عبد تزوج بغري إذن موايله
190 ....................... ".Siapa pun budak yang menikah tanpa seizin tuannya, maka ia adalah pezina"
ا
192 .........................................  وجعل يف ايلمني كفارة، فجعل احلرام حالال، َو َح َّر َم، من نسائه-صىل اهلل عليه وسلم- آىل رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah bersumpah menjauhkan diri dari istri-istrinya dan
mengharamkan dirinya berkumpul dengan mereka. Lalu beliau menghalalkan hal yang telah
192 ....................................... .diharamkan atas dirinya dan membayar kafarat karena sumpahnya
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 أمرهم أن يمسحوا ىلع العصائب-صىل اهلل عليه وسلم-  فأصابهم الربد فلما قدموا ىلع رسول اهلل، رسية-صىل اهلل عليه وسلم- بعث رسول اهلل

194 ..................................... ................................ ................................ ................................ والتساخني
Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- mengirim pasukan, lalu mereka tertimpa hawa dingin.
Saat mereka tiba di hadapan Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam-, maka beliau memerintahkan
194 ............ ................................ ................................ .mereka untuk mengusap serban dan sepatu
196 .................................... ................................ ................................  وتصيل فيه، وتنضحه، ثم تقرصه باملاء،حتته
Ia hendaknya mengerik (darah dari pakaiannya), menyiramnya dengan air, lalu mencucinya,
196 ............................ ................................ .kemudian salat dengan mengenakan pakaian tersebut
198 ................  وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار يف صالة الفجر، خبمس وعرشين جزءا،تفضل صالة اجلميع صالة أحدكم وحده
Salat berjamaah lebih utama dibanding salat salah seorang dari kalian secara sendirian dengan
.dua puluh lima bagian. Para Malaikat malam dan Malaikat siang berkumpul di salat fajar (Subuh)
198 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
200 ................. ................................ ................................  وكسب احلجام خبيث، ومهر ابليغ خبيث،ثمن اللكب خبيث
200 . ”.Harga (penjualan) anjing itu buruk, upah pelacuran itu buruk, upah membekam itu buruk“
201 .......................... ................................ ................................ جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم
201 ..................... .Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian
203 .................... ................................ . ويوما ويللة للمقيم، ثالثة أيام ويلايلهن للمسافر-صىل اهلل عليه وسلم- جعل رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjadikan tiga hari tiga malam (jangka waktu mengusap
203 ......................................... khuf) untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang mukim
ْ
َ  بني املغرب والعشاء ب-صىل اهلل عليه وسلم- مجع انليب
205 .......... . وال ىلع إث ِر واحدة منهما، ولم ي ُ َسبِّ ْح بينهما، لُك واحدة منهما إقامة،ـج ْمع
ِ
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- pernah menjamak salat Magrib dan Isya. Setiap salat di
dahului dengan iqamah. Beliau tidak salat sunah di antara keduanya dan tidak juga di akhir
205 ................................... ................................ ................................ ................................ .salatnya
207 .......................................... ................................ حديث رافع بن سنان يف ختيري الصيب بني أبويه عند الفراق باإلسالم
Dari Rāfi' bin Sinān, "Bahwa dirinya telah masuk Islam, namun istrinya enggan untuk masuk
Islam. Maka istrinya datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, '(Aku
menginginkan) anak perempuanku, dia anak yang telah disapih atau hampir disapih.' Rāfi'
berkata, '(Aku menginginkan) anak perempuanku.' Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda
kepada Rāfi', 'Duduklah di sebelah sini,' dan beliau bersabda kepada istrinya, 'Duduklah di sebelah
sini.' Perawi berkata, 'Beliau mendudukkan anak perempuan itu di antara keduanya.' Lantas
beliau bersabda, 'Panggilah dia (anak itu) oleh kalian berdua.' Kemudian anak itu condong
mengarah kepada ibunya, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa, 'Ya Allah, berilah dia
(anak itu) petunjuk,' maka kemudian anak itu mengarah kepada ayahnya, lalu dia pun
207 ....................... ................................ ................................ ................................ ".mengambilnya
َّ
210 ............... ................................ ................................ ................................ حديث ُسبيعة األسلمية يف ال ِعدة
Aku pakai pakaianku saat sore hari, lalu kudatangi Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu
aku tanyakan tentang hal tersebut? Maka beliau memfatwakan bahwa aku telah halal (menikah
.lagi) ketika aku telah melahirkan dan beliau memerintahkanku untuk menikah jika aku berminat
210 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ
َ ّ
َ َ
 ومن نسك قبل الصالة فال، من صىل صالتنا َون َسك نسكنَا فقد أصاب النسك: فقال، يوم األضىح بعد الصالة-صىل اهلل عليه وسلم- خطبنا انليب
212 ......................................... ................................ ................................ ................................ نسك هل
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menyampaikan khutbah kepada kami di hari raya Idul Adha
setelah salat. Beliau bersabda, "Siapa yang salat seperti salat kami dan melaksanakan
penyembelihan kurban seperti penyembelihan kurban kami maka dia telah menepati ibadah
kami. Siapa yang melaksanakan penyembelihan kurban sebelum salat maka kurbannya tidak
212 .................................. ................................ ................................ ................................ .diterima
215 .....................................  ولن يغلب اثنا عرش ألفا من قلة، وخري اجليوش أربعة آالف، وخري الرسايا أربعمائة،خري الصحابة أربعة
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Sebaik-baik sahabat adalah 4 orang, sebaik-baik saraya (pasukan kecil) adalah yang berjumlah "
400 orang, sebaik-baik bala tentara adalah yang berjumlah 4000 orang, dan pasukan berjumlah
215 ............................. ................................ ."12.000 tidak akan dikalahkan karena jumlah sedikit
خري الصدقة ما َكن عن ظهر ا
217 ............. ................................  ويلبدأ أحدكم بمن يعول، وايلد العليا خري من ايلد السفىل،غىن
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sebaik-baik sedekah
adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan kekayaan. Tangan yang di
atas (pemberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (peminta). Hendaknya seorang dari kalian
mendahulukan orang yang menjadi tanggungannya. Istrinya berkata, "Berilah aku nafkah!" Budak
wanitanya berkata, "Kepada siapa engkau menyerahkanku?" Budak laki-lakinya berkata, "Berilah
217 ......................... ................................ ................................ "!aku makan dan pekerjakanlah aku
ْ َ
َ
ُ َد َخ
َ ُكت
َ َىلع أيب ب
219 ................................... وبة؟
 يصيل الم-صىل اهلل عليه وسلم-  كيف َكن انليب: فقال هل أيب،رزة األسليم
لت أنا وأيب
Aku bersama bapakku mengunjungi Abu Barzah al-Aslami. Lantas bapakku bertanya kepadanya,
219 .............. "?"Bagaimana tata cara Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan salat wajib
 انظرن من إخوانكن؟: يا ًعئشة: فقال. أيخ من الرضاعة: من هذا؟ قلت، يا ًعئشة: فقال، وعندي رجل-صىل اهلل عليه وسلم- دخل يلع رسول اهلل
221 ..................... ................................ ................................ ................................ فإنما الرضاعة من املجاعة

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mendatangiku dan bersamaku ada seorang laki-laki.
Lantas beliau bertanya, "Wahai Aisyah, siapa laki-laki ini?" Aku menjawab, "Dia saudara
sesusuanku." Rasul bersabda, "Wahai Aisyah perhatikan siapa saja saudara-saudaramu, karena
sesungguhnya susuan (yang menyebabkan hubungan mahram) adalah susuan yang dapat
221 ...................................... ................................ ................................ ".menghilangkan rasa lapar
223 فرأيته يفصل بني املضمضة واالستنشاق، واملاء يسيل من وجهه وحليته ىلع صدره، ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو يتوضأ-:دخلت –يعين
Aku masuk menemui Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau berwudhu'. "
Sementara itu air mengalir dari wajahnya dan janggutnya di dadanya lalu aku melihat beliau
223 .......................................... ".memisahkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung
225 .......................  ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست نفس خملوقة إال اهلل خالقها: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- ذكر العزل لرسول اهلل
Masalah Al'Azl (mencabut zakar dari vagina sebelum ejakulasi) diungkapkan kepada Rasulullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bertanya, "Kenapa di antara kalian ada yang melakukannya?"
Beliau tidak bersabda, "Tidakkah di antara kalian ada yang melakukannya?" Sesungguhnya tidak
225 .................................. ".ada satu pun jiwa yang diciptakan, melainkan Allah Sang Penciptanya
227 .........................................  وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه-صىل اهلل عليه وسلم- رأيت انليب
Saya melihat Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika sujud, beliau meletakkan
kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan ketika bangkit, beliau mengangkat kedua
227 .......................... ................................ ................................ tangannya sebelum kedua lututnya
، فإذا ركع وضعها،رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يؤم انلاس وأمامة بنت أيب العاص ويه ابنة زينب بنت انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ًعتقه
229 .................... ................................ ................................ ................................ وإذا رفع من السجود أًعدها

Aku melihat Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang mengimami manusia sedangkan Umāmah
binti Abil-‘Āṣ yang juga merupakan putri Zainab binti Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- di atas
pundak beliau. Apabila beliau rukuk maka beliau meletakkannya, dan apabila beliau hendak
229 ................... ................................ .berdiri dari sujud, maka beliau kembali (menggendongnya)
231 ............................ . ولم يستدر، لوى عنقه يمينا وشماال، يح ىلع الفالح،رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ يح ىلع الصالة
Aku melihat Bilal keluar ke sebuah tempat lapang lalu ia mengumandangkan azan, maka tatkala
ia sampai pada “Ḥayya ‘alaṣ-ṣalāh, ḥayya ‘alal-falāḥ” ia memutar lehernya ke kanan dan kiri dan ia
231 ........... ................................ ................................ ................................ .tidak berbalik memutar
233 .................. ................................ ................................ رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمسح ىلع ظاهر خفيه
Aku pernah melihat Rasulullah -șallallāhu ‘alaihi wa sallam- mengusap bagian atas kedua
233 ................................ ................................ ................................ ................................ .sepatunya
235 ........... ................................ ................................ ................................ .رحم اهلل امرأ صىل قبل العرص أربعا
235 ...... Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan salat empat rakaat sebelum Asar
236 ............................ ................................  ثم نىه عنها، يف املتعة ثالثا، ًعم أوطاس-صىل اهلل عليه وسلم- رخص رسول اهلل
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Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membolehkan nikah mut'ah pada tahun Auṭās (tahun 8
236 ................................. ................................ .H) selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya
238 ..................... ................................  ولو أذن هل الختصينا، ىلع عثمان بن مظعون اتلبتل-صىل اهلل عليه وسلم- رد رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menolak permintaan Uṡman bin Maẓ'ūn untuk hidup
.membujang. Seandainya beliau mengizinkannya maka sungguh kami akan mengebiri diri kami
238 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َّ
َ ِ  فإذا َخ، َمثْ َىن َمثْ َىن: ما ترى يف صالة الليل؟ قال: وهو ىلع ال ْ ِمنْ َرب-صىل اهلل عليه وسلم- سأل رجل انليب
 فأوترت،يش أحدكم الصبح صىل واحدة
ِ
َّ
240 ....................................... ................................ ................................ ................................ هل ما صىل
Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- saat beliau
berkhutbah di atas mimbar, "Bagaimanakan tata cara salat malam?" Beliau menjawab, "Dua
rakaat (salam), dua rakaat (salam). Jika salah seorang dari kalian khawatir (masuk waktu) Subuh,
maka hendaklah ia salat satu rakaat. Dengan begitu ia telah mengakhiri salat malamnya dengan
240 ........................................ ................................ ................................ ................................ .witir
242 ..................................... ................................  ال بأس به:سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال
Aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai sewa tanah dengan emas dan perak? Ia
242 ................................... ................................ ................................ .berkata, "Tidak ada masalah
244 ............................... ................................  فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، ويكفيكم اهلل،ستفتح عليكم أرضون
Akan ditaklukkan untuk kalian banyak (belahan) bumi dan Allah akan mencukupkan kalian.
Karena itu, janganlah seseorang dari kalian merasa lemah untuk memainkan anak-anak
244 ................................ ................................ ................................ ................................ !panahnya
 أم خلقوا السموات واألرض، أم خلقوا من غري َشء أم هم اخلالقون: فلما بلغ هذه اآلية، يقرأ يف املغرب بالطور-صىل اهلل عليه وسلم- سمعت انليب

245 ............................... ................................  َكد قليب أن يطري: قال، أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون،بل ال يوقنون
Aku pernah mendengar Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membaca surah Aṭ-Ṭūr
ketika salat Magrib. Ketika sampai pada ayat, "Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun
ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan
langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan). Ataukah di
sisi mereka ada perbendaharaan Rabbmu atau merekakah yang berkuasa?" (Aṭ-Ṭūr: 35-38) Ia
245 ................................... ................................ ".berkata, "Maka jantungku hampir-hampir copot
247 ....................................... ................................ » «ال: عن اخلمر تتخذ خال? قال-صىل اهلل عليه وسلم- سئل رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- ditanya tentang khamar yang dijadikan cuka. Maka beliau
247 ......................................... ................................ ................................ ”.menjawab, “Tidak boleh
َ ُ فإن لم ت، ثم عرفها سنة، اعرف واكءها وعفاصها: أو الورق؟ فقال، عن لقطة اذلهب-صىل اهلل عليه وسلم- سئل رسول اهلل
 وتلكن،عرف فاستنفقها

249 ........................ ................................ ................................ وديعة عندك فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ditanya mengenai barang temuan berupa emas atau "
perak. Beliau bersabda, "Kenali talinya dan wadahnya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika
tidak diumumkan maka belanjakanlah dan barang itu menjadi harta titipan padamu. Jika suatu
249 .................................. "!masa orang yang mencarinya datang, serahkanlah titipan itu padanya
252 ............................... ................................  يفرق بينهما: قال،سئل سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق ىلع امرأته
Dari Abu Az-Zinād, ia berkata, "Aku bertanya kepada Sa'īd bin Al-Musayyab tentang seorang
suami yang tidak memiliki sesuatu untuk menafkahi istrinya." Ia menjawab, "Keduanya
dipisahkan." Abu Az-Zinād berkata, "Aku bertanya, "Apakah ini sunah?" Said menjawab, "Sunah."
252 ............... ................................ ................................ ................................ .(Musnad Asy-Syafi'i)
 ما أعلمه إال ا، وبرأ النسمة، ال واذلي فلق احلبة: هل عندكم َشء من الويح إال ما يف كتاب اهلل؟ قال:-ريض اهلل عنه- سئل يلع
فهما يعطيه اهلل
254 ......................................... ................................ ................................  وما يف هذه الصحيفة،رجال يف القرآن

Dari Abu Juḥaifah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ali -raḍiyallāhu 'anhu-,
"Apakah kalian (ahli bait) menyimpan wahyu selain yang ada dalam Kitabullah?" Ali menjawab,
"Tidak, Demi Żat yang membelah biji dan menciptakan jin dan manusia. Aku tidak mengetahuinya
kecuali pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada seseorang mengenai Alquran dan apa yang
ada dalam lembaran tertulis ini." Aku bertanya, "Apa yang ada dalam lembaran tertulis itu?" Ali
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menjawab, "Diyat, pembebasan tawanan dan penjelasan seorang muslim tidak boleh dibunuh
254 ............................ ................................ ................................ ".karena (membunuh) orang kafir
256 ..................... » «َكن صداقه ألزواجه ثنيت عرشة أوقية ونشا:؟ قالت-صىل اهلل عليه وسلم-  كم َكن صداق رسول اهلل:سئلت ًعئشة
Dari Abu Salamah bin Abdirrahman, bahwasannya dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, istri
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, "Berapa mahar yang diberikan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-?" Ia menjawab, "Mahar beliau untuk para istrinya adalah dua belas ūqiyyah dan nasyā."
Ia bertanya, "Tahukah engkau, apa an-Nasyu itu?" Abu Salamah bin Abdirrahman menjawab,
"Tidak." Aisyah berkata, "Setengah ūqiyyah, maka jumlah maharnya adalah lima ratus dirham.
256 ............................. ".Inilah mahar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk para istrinya
 فأمر بتقوى، ثم قام متوكئا ىلع بالل، بغري أذان وال إقامة، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، الصالة يوم العيد-صىل اهلل عليه وسلم- شهدت مع رسول اهلل
258 .................................. ................................ ................................  ووعظ انلاس وذكرهم، وحث ىلع طاعته،اهلل
Aku menghadiri salat hari raya bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka beliau
memulai dengan salat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Kemudian beliau berdiri
bertelekan kepada Bilal dan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan memotivasi untuk
258 ............................... .taat kepada-Nya, beliau menasehati manusia dan mengingatkan mereka
ُ
َّ
َّ
، ثم ذهبوا، فصىل باذلين معه ركعة، وطائفة بِإِ َزا ِء العدو، فقامت طائفة معه، صالة اخلوف يف بعض أيامه-صىل اهلل عليه وسلم- َصىل بنا رسول اهلل
261 ................ ................................ ................................  وقضت الطائفتان ركعة ركعة، فصىل بهم ركعة،وجاء اآلخرون

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan salat khauf dengan kami di sebagian hari
beliau. Maka satu kelompok berdiri bersama beliau, sementara satu kelompok lain berhadapan
dengan musuh. Beliau salat satu rakaat dengan orang-orang yang bersama beliau, kemudian
mereka pergi. Datanglah orang-orang lain (kelompok kedua), lalu beliau salat satu rakaat bersama
261 .......... .mereka. Dan kedua kelompok tersebut menyelesaikan satu rakaat lagi masing-masing
263 ............................. ................................  يسجد فيها-صىل اهلل عليه وسلم-  وقد رأيت انليب،ص ليس من عزائم السجود
Surah Ṣād bukanlah termasuk surah yang diperintahkan dengan kuat untuk sujud di dalamnya.
Sungguh aku menyaksikan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melakukan sujud tilawah
263...................... ................................ ................................ ................................ .dalam surah Ṣād
265 ........................... ................................  واجعل سجودك أخفض من ركوعك، وإال فأوم إيماء،صل ىلع األرض إن استطعت
Salatlah di atas tanah (lantai) apabila engkau mampu dan bila tidak, maka berilah isyarat dengan
265 .......................... !cara menundukkan kepala dan jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu
267 ................. ................................ ................................ ................................ صالة الليل وانلهار مثىن مثىن
267 ........................ ................................ .Salat (sunah) malam dan siang itu dua rakaat dua rakaat
269 ............................... ................................ صلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة
Wahai manusia, salatlah kalian di rumah masing-masing, karena salat seseorang yang paling
269 ........... ................................ .utama adalah dilakukan di rumahnya sendiri, kecuali salat fardu
271 ...............  ويلؤمكم أكرثكم قرآنا، فإذا حرضت الصالة فليؤذن أحدكم، وصلوا صالة كذا يف حني كذا،صلوا صالة كذا يف حني كذا

Kerjakan ṣalat ini di waktu ini, kerjakan ṣalat ini di waktu ini. Apabila waktu ṣalat telah tiba
hendaknya salah seorang kalian mengumandangkan ażan dan hendaknya mengimami kalian
271 ............. ................................ .orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya diantara kalian
274 ...................... ................................ ................................ ................................ صلوا قبل املغرب ركعتني
Dari Abdullah al-Muzanī, ia berkata: Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Salatlah
kalian sebelum salat Magrib dua rakaat!” Lalu beliau bersabda, “Salatlah kalian dua rakaat
sebelum salat Magrib, bagi siapa saja yang mau melakukannya!” Karena beliau khawatir manusia
menjadikannya sebagai sunah (muakkadah). (Sunan Abu Daud dan ini redaksi beliau, dan redaksi
274 .......................................... ................................ ................................ .Bukhari juga seperti itu)
، فلما انرصف، سجد سجديت السهو، فلما أتم صالته وسلم، سبحان اهلل ومىض: قال، سبحان اهلل: قلنا،صىل بنا امل غرية بن شعبة فنهض يف الركعتني

276 ............... ................................ ................................  يصنع كما صنعت-صىل اهلل عليه وسلم-  رأيت رسول اهلل:قال
Al-Mugīrah bin Syu'bah pernah mengimami kami, namun dia langsung berdiri setelah dua rakaat.
Kami pun mengingatkannya dengan mengucapkan, "Subḥānallāh." Namun dia balas
mengucapkan, "Subḥānallāh," dan terus berdiri. Ketika menyelesaikan salat dan salam, maka dia
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sujud sahwi. Setelah rampung dia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
276 ......................................... ................................ ".sallam- melakukan seperti yang aku lakukan
َ
278 ....................... ................................ ................................ اك
ٍ  يف بيته وهو ش-صىل اهلل عليه وسلم- صىل رسول اهلل
278 .... .Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaksanakan salat di rumahnya saat beliau sakit
281  السالم عليكم ورمحة اهلل: وعن شماهل، السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته: فاكن يسلم عن يمينه،-صىل اهلل عليه وسلم- صليت مع انليب
Aku pernah salat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, maka beliau salam ke kanan
dengan mengucapkan, "Assalāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh," dan ke kiri dengan
281 ............................... ................................ ".mengucapkan, "Assalāmu 'alaikum wa rahmatullāh
: فقال انلاس، آمني: فقال، غري املغضوب عليهم وال الضالني، ثم قرأ بأم القرآن حىت إذا بلغ، بسم اهلل الرمحن الرحيم:صليت وراء أيب هريرة فقرأ

283 ............. ................................ ................................ ................................ . اهلل أكرب: ويقول لكما سجد،آمني
Aku
pernah
salat
bermakmum
di
belakang
Abu
Hurairah.
Ia
membaca,
"Bismillāhirraḥmānirraḥīm," lalu membaca Ummul Qur`ān hingga ketika sampai pada ayat
"Gairil magḍūbi 'alaihim walaḍḍāllīn", ia mengucapkan, "Āmin." Orang-orang pun mengucapkan,
283 ............. ................................ "."Āmin." Dan setiap kali sujud, ia mengucapkan, "Allāhu Akbar
َ
َ َطلَّ ْق
285 ................................ ................................  وال تعد، وىلع رجعتها، أشهد ىلع طالقها،وراجعت لغري سنة
،ت لغري سنة

Dari 'Imrān bin Ḥuṣain bahwasannya dia ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya
lalu menyetubuhinya tanpa memberi kesaksian atas perceraiannya dan rujuknya. Lantas ia
menjawab, "Engkau telah menjatuhkan talak yang tak sesuai sunah dan melakukan rujuk yang tak
285 ........................ "!sesuai sunah. Bersaksilah atas talak dan rujuknya, dan jangan engkau ulangi
 عن-صىل اهلل عليه وسلم-  فسئل رسول اهلل، فأراد زوجها األول أن يزتوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فزتوجها رجل،طلق رجل امرأته ثالثا

287 ................. ................................ ................................ » حىت يذوق اآلخر من عسيلتها ما ذاق األول، «ال: فقال،ذلك
Dari Aisyah, ia berkata, "Ada seorang lelaki menceraikan istrinya tiga kali, lalu (mantan) istrinya
dinikahi lelaki lain. Lantas lelaki tersebut menceraikannya sebelum menggaulinya. Kemudian
mantan suaminya yang pertama ingin menikahinya lagi. Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamlalu ditanya mengenai hal itu, maka beliau bersabda, "Tidak boleh, sampai ada lelaki lain yang
287 ....... ".menikmati madunya (menggaulinya) sebagaimana yang dirasakan oleh suami pertama
289 ........... ................................  وينصب ايلمىن، إذا دخل أحدنا اخلالء أن يعتمد اليرسى-صىل اهلل عليه وسلم- علمنا رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajari kami apabila salah seorang dari kami masuki
289 .WC maka hendaklah ia bersandar ke (kaki) sebelah kiri dan menegakkan kaki sebelah kanan
291 ............... ................................ ................................  لكمات أقوهلن يف الوتر-صىل اهلل عليه وسلم- علمين رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengajariku beberapa kalimat (doa) yang aku ucapkan
dalam salat witir, "Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti mereka yang telah Engkau beri petunjuk.
Berilah aku keselamatan seperti mereka yang telah Engkau beri keselamatan. Bimbinglah aku
seperti orang-orang yang telah Engkau bimbing. Berilah keberkahan pada segala apa yang telah
Engkau berikan kepadaku. Dan lindungilah aku dari kejelekan yang Engkau takdirkan. Karena,
sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum atas Engkau.
291 .................................. .Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang engkau cintai/tolong
ا
ُْ
295 ......................................... ................................ ................................ فال تشهدين إذا؛ فإين ال أشهد ىلع جور
".Janganlah engkau memintaku bersaksi! Sesungguhnya aku tidak akan bersaksi atas kelaliman"
295 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
297 ...........  ويه ابنة أيخ من الرضاعة، ما حيرم من النسب: حيرم من الرضاع، ال حتل يل: يف بنت محزة-صىل اهلل عليه وسلم- قال رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda tentang putri Hamzah, “Ia tidak halal bagiku
(untuk dinikahi). Diharamkan (saudara) karena persusuan seperti diharamkan (saudara) karena
297 ....................................... ................................ ”.nasab. Ia adalah putri saudaraku sepersusuan
299 ............................ ................................ » «طلق أيتهما شئت: إين أسلمت وحتيت أختان؟ قال، يا رسول اهلل: قلت:قال فريوز
Fairūz berkata, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, saya telah masuk Islam dan aku memperistri
299 . "!dua wanita bersaudara?" Beliau bersabda, "Ceraikan salah satunya yang engkau kehendaki
301 ..................................... ................................  ال: أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال: قال، نعم: أصيل يف مرابض الغنم؟ قال:قال
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Dia berkata: “Apakah boleh saya mendirikan shalat di kandang-kandang kambing?”. Beliau
bersabda: “Ya”. Dia bertanya lagi: “Apakah saya boleh shalat di kandang-kandang unta?”. Beliau
301 ..................................... ................................ ................................ bersabda: “Tidak (Jangan)!”
، ثم يمسح عليها، ىلع جرحه خرقة-أو يعصب-  إنما َكن يكفيه أن يتيمم ويعرص،قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء اليع السؤال
303 ............................ ................................ ................................ ................................ ويغسل سائر جسده
Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka, mengapa mereka tidak bertanya
bila tidak mengetahuinya, karena obat kejahilan adalah bertanya, sesungguhnya cukup baginya
bertayamum dan hendaknya dia membalut lukanya dengan kain lalu mengusap bagian atasnya
303 ........................... ................................ ................................ dan membasuh seluruh badannya.
306 ................ ................................ ................................  وانلجم فلم يسجد فيها-صىل اهلل عليه وسلم- قرأت ىلع انليب
Saya pernah membacakan surah An-Najm kepada Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam306 ................................. ., (tatkala sampai pada ayat sajadah) beliau tidak sujud tilawah padanya
307 ................................  فال شفعة، ورصفت الطرق، فإذا وقعت احلدود، بالشفعة يف لك ما لم يقسم-صىل اهلل عليه وسلم- قىض انليب
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menetapkan Asy-Syuf'ah (hukum mengambil hak "
kita) pada segala sesuatu yang belum dibagi. Jika perbatasan sudah ditetapkan dan jalan-jalan
307 ........................................ ................................ ".sudah diatur, maka tidak ada lagi asy-Syuf'ah
309 ................. ................................ ................................  بالعمرى ملن وهبت هل-صىل اهلل عليه وسلم- قىض رسول اهلل
".Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menetapkan Al-Umraa menjadi milik orang yang diberi"
309 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
311 ....................... ................................ " فاألقرب، ثم األقرب، ثم أباك، ثم أمك، ثم أمك، "أمك: من أبر؟ قال:قلت يا رسول اهلل
Dari Bahz bin Hakīm, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Aku pernah bertanya, 'Wahai
Rasulullah, siapakah yang harus saya perlakukan dengan baik?' Beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, 'Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian
311 ............ ................................ ................................ ".'(kerabat) yang terdekat lalu yang terdekat
313 .............................. ................................  وهل ترك نلا عقيل من رباع؟: أتزنل غدا يف دارك بمكة؟ قال،قلت يا رسول اهلل
Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah besok engkau akan singgah ke rumahmu di Makkah?" "
313 ..................................... "?Beliau bertanya, "Apakah 'Aqil meninggalkan rumahnya untuk kita
ا
315 ..................................... » فتحولت، «فأمرها: قال، وأخاف أن يُقتحم يلع، زويج طلقين ثالثا، يا رسول اهلل:قول فاطمة بنت قيس
Dari Fatimah binti Qais, ia mengisahkan, saya berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku telah
menjatuhkan talak tiga kali padaku dan aku takut ada yang menggangguku." Ia berkata, "Lantas
315 ................................... ................................ ".beliau menyuruhnya (pindah) lalu ia pun pindah
317 ............... ................................ ................................  إذا توضأ أدار املاء ىلع مرفقيه-صىل اهلل عليه وسلم- َكن انليب
Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- jika berwudu, beliau mengucurkan air ke kedua sikunya.
317 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
318 ................................  ومن غسل امليت، ومن احلجامة، ويوم اجلمعة، من اجلنابة: يغتسل من أربع-صىل اهلل عليه وسلم- َكن انليب
Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa melakukan mandi besar karena empat hal:
318 ...................................... .Janabat, hari Jumat, setelah bekam dan setelah memandikan mayat
320 ........................ ................................ ................................ َكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر اهلل ىلع لك أحيانه
320 . .Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- senantiasa berdzikir kepada Allah di setiap waktu
322 ................. ................................  ويتوضأ باملد، بالصاع إىل ِخسة أمداد، أو َكن يغتسل،َكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يغسل
Dahulu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membasuh, atau mandi dengan satu sha` hingga lima
322 ............. ................................ ................................ mud, dan berwudhu dengan (air) satu mud.
َّ
ُ وقت
َ
323 .................................  فمن َكن إيالؤه دون أربعة أشهر فليس بإيالء،اإليالء
اهلل
 ثم،َكن إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني
Dari Ibnu 'Abbās, ia berkata, "Dahulu orang-orang jahiliah melakukan ilak (bersumpah untuk
tidak menggauli istrinya) selama satu dan dua tahun, lalu Allah memberi batas waktu untuk ilak.
323 .......................... ".Barangsiapa yang ilaknya kurang dari empat bulan, maka itu bukanlah ilak
َْ
325 ....................  ثم يصلون وال يتوضؤون, ىلع عهده ينتظرون العشاء حىت خت ِفق رؤوسهم-صىل اهلل عليه وسلم- َكن أصحاب رسول اهلل
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Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- - pada masa beliau - sudah biasa menunggu waktu shalat isya hingga kepala mereka
".mengangguk-angguk (karena mengantuk), lalu mereka mendirikan shalat tanpa berwudhu lagi
325 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
328 ........  حىت يسمع من يليه من الصف األول، آمني: قال،) (غري املغضوب عليهم وال الضالني: إذا تال-صىل اهلل عليه وسلم- َكن رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- ketika membaca, "Gairi al-magḍūbi 'alaihim wala aḍḍālin, maka beliau mengucapakan "Āmīn", hingga orang-orang di dekatnya yang berada di saf
328 ............... ................................ ................................ ................................ ".awal mendengarnya
 بعد أن يستبني، فركع ركعتني خفيفتني قبل صالة الفجر، إذا سكت املؤذن باألوىل من صالة الفجر قام-صىل اهلل عليه وسلم- َكن رسول اهلل
330 ................. ................................ ................................  حىت يأتيه املؤذن لإلقامة، ثم اضطجع ىلع شقه األيمن،الفجر
Apabila muazin telah diam (selesai) dari azan salat fajar, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallamberdiri lalu melakukan salat dua rakaat yang ringan (singkat) sebelum salat fajar; setelah fajar
tampak jelas. Kemudian beliau berbaring ke arah kanannya sampai muazin mendatangi beliau
330 ........................... ................................ ................................ untuk mengumandangkan ikamah
 ثم نقع، ساجدا-صىل اهلل عليه وسلم-  لم حين أحد منا ظهره حىت يقع رسول اهلل: سمع اهلل ملن محده: إذا قال-صىل اهلل عليه وسلم- َكن رسول اهلل
332 .................................... ................................ ................................ ................................ سجودا بعده
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mengucapkan, "Allah mendengarkan orang yang "
memuji-Nya, maka tidak ada seorang pun dari kita yang membungkukkan punggungnya sampai
332 ............. ................................ ".beliau sujud bersimpuh, lalu kami sujud bersimpuh setelahnya
، وأشار بإصبعه السبابة، ويده اليرسى ىلع فخذه اليرسى، وضع يده ايلمىن ىلع فخذه ايلمىن، إذا قعد يدعو-صىل اهلل عليه وسلم- َكن رسول اهلل

334 .................. ................................ ................................  ويلقم كفه اليرسى ركبته،ووضع إبهامه ىلع إصبعه الوسطى
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasanya saat duduk membaca doa, beliau meletakkan
tangan kanannya di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Beliau berisyarat dengan
jari telunjuknya, meletakkan jempol di jari tengahnya, dan menelungkupkan telapak tangan
334 ...................................... ................................ ................................ kirinya di lutut kaki kirinya
ََْ ْ ُ َْ
338 ........................ ................................  يفصل بينهما جبلوس،ني وهو قائم
ِ  خيطب خطبت-صىل اهلل عليه وسلم- َكن رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkhutbah dua kali dengan berdiri, beliau memisahkan
338 ............................... ................................ ................................ .antara keduanya dengan duduk
340 ......................................... ................................  يتحرى صوم اإلثنني واخلميس-صىل اهلل عليه وسلم- َكن رسول اهلل

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersungguh-sungguh memperhatikan puasa Senin dan
340 ...................................... ................................ ................................ ................................ .Kamis
341 .................................. ................................  ويزيد ما شاء اهلل، يصيل الضىح أربعا-صىل اهلل عليه وسلم- َكن رسول اهلل
Dari Aisyah -Radhiyallahu 'anha- ia berkata: "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa
melaksanakan ṣalat Ḍuha 4 rakaat, dan kadang beliau menambah sebanyak yang Allah
341 ....................................... ................................ ................................ .kehendaki." ṣahih Muslim
342 .........................................  وسجد وسجدنا معه، فإذا مر بالسجدة كرب، يقرأ علينا القرآن-صىل اهلل عليه وسلم- َكن رسول اهلل
Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- membacakan Al-Qur'an
pada kami. Apabila beliau melewati ayat sajdah beliau bertakbir dan sujud dan kami pun sujud
342 ......................... ................................ ................................ .bersama beliau." Sunan Abi Dawud
344 ...... . حىت إذا رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قد خرج أقام الصالة حني يراه،َكن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمهل فال يقيم
Muazin Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- biasa menangguhkan salat dan tidak
mengumandangkan ikamah sampai dia melihat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- keluar.
344 ........................ ................................ Dia baru mengumandangkan ikamah saat melihat beliau
345 ............................ } {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم: فزنلت، إذا جامعها من ورائها جاء الودل أحول:َكنت ايلهود تقول
Orang-orang Yahudi berkata, “Jika seseorang mendatangi istrinya dari arah belakang maka
anaknya akan terlahir dengan mata juling.” Maka turunlah ayat: “Istri-istrimu adalah (seperti)
tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu
345 ............................ ................................ ................................ "!bagaimana saja kamu kehendaki
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 فلم ينهنا: فأما بالورق، ولم خترج هذه فنهانا عن ذلك، فربما أخرجت هذه، وهلم هذه، ىلع أن نلا هذه، وكنا نكري األرض،كنا أكرث األنصار حقال
347 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Kami adalah orang Anshar yang paling banyak memiliki kebun dan kami menyewa tanah dengan "
syarat bagi kami (hasil) tanah ini dan bagi mereka (hasil) tanah ini. Mungkin saja tanah ini
mengeluarkan hasil dan tanah itu tidak mengeluarkan hasil. Lantas beliau melarang kami
347 .................................. ".melakukan hal itu. Adapun dengan perak,
beliau tidak melarang kami
َ  فما أيقظنا إال، وال َو ْق َعة أحىل عند املسافر منها، َو َق ْعنا َو ْق َعة،رسيْنا حىت كنا يف آخر الليل
َ ْ َ وإنا أ،كنا يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم
ح ُّر
349 ................................. ................................  ثم عمر بن اخلطاب، ثم فالن، ثم فالن، واكن أول من استيقظ فالن،الشمس

Kami pernah dalam sebuah perjalanan bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan kami
berjalan di malam hari sampai kami tiba di penghujung malam lalu terjadilah satu peristiwa
kepada kami, dan tidak ada peristiwa yang lebih manis dari itu bagi seorang musafir. Kami
terbangun oleh terik matahari dan orang yang pertama kali terjaga yaitu fulan, lalu fulan, lalu
349 ................................ ................................ ................................ fulan, lalu Umar bin al-Khaṭṭāb
ُ َ َْ
َ ْ
ّ
ٌّ
ِّ َ
354 .......................................... نستظل به
 وليس للحيطان ِظل،رصف
ِ
ِ  ثم نن، اجلمعة-صىل اهلل عليه وسلم- كنا نصيل مع رسول اهلل
Kami dahulu salat Jumat bersama Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, kemudian kami bubar
354 .. .pada saat tembok-tembok tidak punya bayangan yang dapat kami jadikan tempat berteduh
356 .................... ................................  فينرصف أحدنا وإنه يلبرص مواقع نبله،-صىل اهلل عليه وسلم- كنا نصيل املغرب مع انليب
Dahulu kami salat Magrib bersama Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, lalu salah seorang dari kami
356 ......................... .pergi sementara ia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah miliknya
 ثم ال يرضه، مثل مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- كنا نصيل وادلواب تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك لرسول اهلل

357 ................................. ................................ ................................ ................................ ما مر بني يديه
Dari Musa bin Thalhah, dari ayahnya ia mengatakan: "Kami dahulu ṣalat sementara hewan-hewan
lewat di hadapan kami. Lantas kami melaporkan hal itu pada Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam-, maka beliau bersabda, "Setinggi (tiang) ujung pelana unta diletakkan di hadapan salah
357 ..... seorang kalian, kemudian tidak mengapa apa pun yang lewat di depannya." ṣahih Muslim
359 ................................. ................................  لو َكن شيئا ينىه عنه؛ نلهانا عنه القرآن: قال سفيان،كنا نعزل والقرآن يزنل
kami melakukan 'azal saat Al-Qur'an masih diturunkan." Sufyan berkata, "Seandainya itu "
359 ................. ................................ ".sesuatu yang dilarang, niscaya Al-Qur'an
akan melarangnya
َ
َ َْ
َْ َُ َ ْ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
361 ....................... ................................  وال تعد يف صدقتك؛ فإن أعطاكه بِ ِدره ٍم؛ فإن العائِد يف ِهب ِت ِه َكلعائِ ِد يف قيئِ ِه،ِرته
ِ ال تش
Aku pernah memberikan kuda di jalan Allah. Lantas orang yang diberi kuda itu menyia.nyiakannya sehingga aku pun ingin membelinya dan aku mengira bahwa dia akan menjualnya
361 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
 وال تبيعوا. وال تشفوا بعضها ىلع بعض. وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال بمثل. وال تشفوا بعضها ىلع بعض،ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثال بمثل
363 ................................ ................................ ................................ ................................ منها اغئبا بناجز
Janganlah kalian menjual emas ditukar dengan emas, kecuali serupa dengan serupa, dan
janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Janganlah menjual perak ditukar dengan perak,
kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Serta
363 ............. !janganlah menjual sesuatu yang tidak ada (gaib) dengan sesuatu yang ada di tempat
 وال تمس طيبا إال إذا، وال تكتحل، وال تلبس ثوبا مصبواغ إال ثوب عصب، أربعة أشهر وعرشا: إال ىلع زوج،ال حتد امرأة ىلع امليت فوق ثالث
365 ................ ................................ ................................ ................................  نبذة من قسط أو أظفار:طهرت
Seorang istri tidak boleh berduka atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali untuk suami selama "
empat bulan sepuluh hari. Dia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup, kecuali pakaian
'Ashab (pakaian Yaman), tidak boleh bercelak, tidak boleh mengenakan wewangian, kecuali jika
365 ....................................... ................................ ".sudah bersuci; secuil kayu Qusthun atau kuku
367 ........................ ................................ ................................ ................................ ال حترم املصة واملصتان
367 ............. ................................ Tidak mengharamkan (karena susuan) satu atau dua kali isapan
369 .................................. ................................  فإن الزانية يه اليت تزوج نفسها، وال تزوج املرأة نفسها،ال تزوج املرأة املرأة
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Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan
369 ........... .dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah pezina
371 ...................................... ................................  وال يكون املهر أقل من عرشة دراهم, ال تقطع ايلد إال يف عرشة دراهم
Tangan tidak boleh dipotong kecuali karena mencuri sepuluh dirham, dan mahar (maskawin)
371 ................... ................................ ................................ tidak boleh kurang dari sepuluh dirham
372 ..................................  وال ترصوا اإلبل والغنم، وال يبع حاَض بلاد، وال تناجشوا، وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض،ال تلقوا الركبان
Janganlah kalian mencegat kafilah dagang, dan janganlah sebagian kalian melakukan jual beli di
atas jual beli orang lain, dan janganlah kalian melakukan "najasy", dan janganlah orang kota
menjualkan barang orang pedalaman, dan janganlah kalian melakukan "taṣriyah" terhadap unta
372 ........................... ................................ ................................ ................................ !dan kambing
375 ..................................  أن تسكت: فكيف إذنها قال، يا رسول اهلل: قالوا. وال تنكح ابلكر حىت تستأذن،ال تنكح األيم حىت تستأمر
Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai pendapatnya. Seorang perawan tidak "
boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana
375 ..................... ................................ ................................ ".izinnya?" Beliau bersabda, "Diamnya
377 ............... ................................ ................................  وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة،ال توطأ حامل حىت تضع
Wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh
377 .................. ................................ ................................ .digauli hingga mengalami satu kali haid
 وإن كنت كذبت فهو أبعد لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها: ال مال لك: مايل؟ قال، يا رسول اهلل: قال،ال سبيل لك عليها

379 ............ ................................ ................................ ................................ ................................ منها
Tidak ada jalan bagimu kepadanya." Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, hartaku?" Beliau "
bersabda, "Tidak ada harta bagimu. Jika engkau telah berikan mahar kepadanya, maka itu untuk
kehormatannya (kemaluan) yang telah dihalalkan bagimu. Jika engkau berdusta kepadanya,
379 ....................................... ................................ ".maka itulah yang menjadikanmu jauh darinya
383 ........... ................................ ................................  وال وضوء ملن لم يذكر اسم اهلل تعاىل عليه،ال صالة ملن ال وضوء هل
Tidak sah salatnya orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut
383 .................. ................................ ................................ ................................ -nama Allah -Ta'āla
385 .............................. ................................ ................................ ................................ ال نكاح إال بويل
385 .......................... ................................ Tidak ada nikah (tidak sah) kecuali dengan adanya wali
386 ............................... ................................ ................................ ................................ .ال وتران يف يللة
386 ................................. ................................ .Tidak boleh salat Witir dua kali dalam satu malam
388 ............................... ................................ ................................  وال بني املرأة وخاتلها،ال جيمع بني املرأة وعمتها
Tidak dibolehkan menggabungkan antara seorang istri dengan saudari bapaknya dan seorang "
388 .................................... ................................ ................................ ".istri dengan saudari ibunya
390 ........... ................................ ................................  واكن قبل الفطام،ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف اثلدي
Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan terjadi
390 ....................... ................................ ................................ ................................ sebelum disapih
ا
391 ...................... ................................  إال بإحدى ثالث،حممدا رسول اهلل
 وأن، يشهد أن ال هلإ إال اهلل،ال حيل دم امرئ مسلم
Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain
Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; orang yang
berzina setelah menikah, maka ia harus dirajam; seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi
Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib, atau dibuang dari negeri tersebut; serta
391 ........... ".seseorang yang membunuh orang lain maka harus dihukum mati karena membunuh
ا
394 ......................................... وعرشا
 أربعة أشهر: إال ىلع زوج،ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن حتد ىلع ميت فوق ثالث
Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk "
melakukan iddah tiga hari terhadap mayit, kecuali kepada (kematian) suami, yaitu empat bulan
394 ........................... ................................ ................................ ................................ ".sepuluh hari
396 .............  ما يل أراكم عنها معرضني؟ واهلل ألرمني بها بني أكتافكم: ثم يقول أبو هريرة، أن يغرز خشبه يف جداره:ال يمنعن جار جاره
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Seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di dindingnya. "
Selanjutnya Abu Hurairah berkata, "Kenapa aku melihat kalian berpaling darinya? Demi Allah,
396 ........... ................................ ".aku akan menyebarkan perkataan ini di di tengah-tengah kalian
398 .................................. ................................ ................................ ال ينظر اهلل إىل رجل أىت رجال أو امرأة يف دبر
Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain (homoseksual) atau
398 .......................... ................................ ................................ (menyetubuhi) wanita di duburnya
400 ................ ................................ ................................ ................................ ال ينكح الزاين املجلود إال مثله
400 ........ Seorang pezina yang dihukum cambuk tidak boleh menikah kecuali dengan sepadannya
ِّ
402 ............................. ................................ ................................ ................................ ال يؤذن إال متوضئ
402 ................................ .Tidak boleh mengumandangkan azan kecuali orang yang telah berwudu
403 ..................  ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن لم يقرأ بها: قال، نعم هذا يا رسول اهلل:لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا
Barangkali kalian membaca (surah Alquran) di belakang imam? Kami menjawab, "Benar, wahai
Rasulullah". Beliau bersabda, "Jangan lakukan kecuali dengan (membaca) surah Al-Fātiḥah,
403 ................... ".karena sesungguhnya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fātiḥah
405 ..................... ................................ ................................ ................................ لعن اهلل املحلل واملحلل هل
Allah melaknat muḥallil (suami bayaran) dan muḥallal lahu (mantan suami yang membayar
405 .................................. ................................ ................................ ................................ muhallil)
407 ................................. ................................  والواشمة واملستوشمة، الواصلة واملستوصلة-صىل اهلل عليه وسلم- لعن انليب
Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang
407 . minta disambungkan rambutnya, wanita yang bertato dan wanita yang minta dibuatkan tato
409 ......  أو أن نستنيج برجيع أو بعظم، أو أن نستنيج بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنيج بايلمني، أو بول،لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط
Sungguh beliau telah melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar atau air kecil,
beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan kurang dari tiga batu dan beristinja dengan
409 .................................. ................................ ................................ .kotoran binatang atau tulang
412 ..............................  فال يرض أوالدهم ذلك شيئاا، فإذا هم يغيلون أوالدهم، فنظرت يف الروم وفارس،لقد هممت أن أنىه عن الغيلة
Sungguh, tadinya aku ingin melarang dari gīlah (menggauli istri yang sedang hamil atau
menyusui), lalu aku perhatikan orang-orang Persia dan Romawi melakukannya dan itu tidak
412 ........................................
................................ membahayakan anak-anak mereka sedikit pun
ِّ ْ
َ
َ
ْ َّ ُ َ
 قال أربعني يوما أو: ال أدري:رض
انل
و
ب
أ
قال
،يديه
لو يعلم املار بني يدي ال ُم َصيل ماذا عليه من اإلثم؟ لاكن أن يَ ِقف أربعني خريا هل من أن ي ُم َّر بني
ِ
414 .................................... ................................ ................................ ................................ شهرا أو سنة
Seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat itu mengetahui dosa yang dilakukannya,
sungguh berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada lewat di depannya. Abu An-Naḍr
414 ............ ".berkata, "Aku tidak tahu apakah ia mengatakan empat puluh hari, bulan atau tahun
416 .......................... ................................ ................................ لوال أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بالسواك مع لك وضوء
Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak
416 ................. ................................ ................................ ................................ .setiap kali berwudu
418 ............................ ................................ ................................ ................................ ليس لك عليه نفقة
".Engkau tidak berkewajiban memberinya nafkah." Dalam satu lafal, "Tidak juga tempat tinggal"
418 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ُ
 واملالئكة، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل، ومن قتل عمدا فقود يديه، فعقله عقل خطإ، أو بسوط، أو ِر ِّم َّيا يكون بينهم حبجر،َمن ق ِتل يف ِع ِّم َّيا

421 ................................. ................................ ................................ ................................ وانلاس أمجعني

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa yang
terbunuh karena faktor yang tidak jelas, atau karena lemparan yang terjadi di antara mereka
dengan batu atau cemeti, maka diyat (tebusan)nya seperti diyat pembunuhan karena kekeliruan.
Siapa yang terbunuh dengan sengaja, maka qisasnya dengan jiwa. Siapa yang menghalangi
421 ............. ".pelaksanaan qisas, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia
423 .............. ................................ . ويه امرأتك، فقم فعلمها عرشين آية: قال. سورة ابلقرة أو اليت تليها:ما حتفظ من القرآن؟ قال
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Apa yang engkau hafal dari Alquran? Ia menjawab, "Surat Al-Baqarah atau surat setelahnya."
".Lantas Nabi bersabda, "Berdirilah, lalu ajarkan dia dua puluh ayat, dan dia telah menjadi istrimu
423 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
425 ..................................... ................................  يقنت يف الفجر حىت فارق ادلنيا-صىل اهلل عليه وسلم- ما زال رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- senantiasa melakukan qunut dalam salat Subuh sampai
425 ........... ................................ ................................ ................................ .beliau meninggal dunia
 وخيفف يف، فصلينا وراء ذلك اإلنسان واكن يطيل األويلني من الظهر- ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من فالن

426 ....................................... ................................ ................................ ................................ األخريني
Aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang salatnya lebih mirip dengan salat Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- daripada fulan. Maka kami salat di belakangnya. Dia memanjangkan
dua rakaat pertama salat zuhur dan memendekkan dua rakaat terakhirnya. Dia memendekkan
salat Asar, dan membaca qiṣārul mufaṣṣal di salat magrib. Sedangkan pada salat Isya ia membaca
surah Asy-Syams dan yang semisal dengannya, dan pada salat Subuh ia membaca dua surah yang
426 ................................... ................................ ................................ ................................ .panjang
428 ......................................... ................................ ................................ ما قطع من ابلهيمة ويه حية فيه ميتة
.Apa yang dipotong dari binatang dalam keadaan hidup, maka potongan tersebut adalah bangkai
428 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
430 ..................................  إال وجبت هل اجلنة، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، ثم يقوم فيصيل ركعتني،ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه
Siapa saja orang muslim yang berwudhu' dan memperbagus wudhu'nya, kemudian berdiri
melaksanakan shalat dua rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya kepadaNya, niscaya
430 ................. ................................ ................................ ................................ .wajib baginya surga
َّ
: قالوا، لو أخذتم إهابها: فقال هلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،مر ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رجال من قريش جيرون شاة هلم مثل احلمار
َ
433 .......................................... ................................  يطهرها املاء والق َرظ: فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،إنها ميتة
Sekelompok lelaki Quraisy melewati Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sambil menyeret
domba (mati) seperti (menyeret) keledai. Lantas Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda
kepada mereka, "Seandainya kalian mengambil kulitnya." Mereka berkata, "Domba ini mati."
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Kulit domba ini dapat disucikan dengan air
433 ..................... ................................ ................................ ................................ ".dan
ُ daun akasia
َ
435 .......................... ................................ ................................  وإذا أتبع أحدكم ىلع ميلء فليتبع،مطل الغين ظلم
Penundaan (pembayaran hutang oleh) orang yang mampu adalah kezaliman. Jika seseorang dari
435 ................ !kalian dialihkan hutangnya kepada orang kaya maka hendaklah dia menerimanya
437 .................. ................................ ................................ ................................ ملعون من أىت امرأته يف دبرها
437 ........................ ................................ Terlaknatlah, orang yang menggauli istrinya di duburnya
َ
438 ..................................  أقام عندها ثالثا ثم قسم: وإذا تزوج اثليب. أقام عندها سبعا ثم قسم:ابلكر ىلع اثليب
من السنة إذا تزوج
Termasuk sunah jika seorang laki-laki yang sudah beristri menikahi seorang gadis, hendaklah ia
menetap bersama istri barunya itu tujuh hari lalu membagi giliran (dengan istrinya yang lain).
Jika dia menikahi wanita janda, hendaklah ia menetap bersamanya tiga hari lalu membagi giliran
438 ...................................... ................................ ................................ .(dengan istrinya yang lain)
440......  ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص،من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
Barang siapa mendapatkan satu rakaat salat Subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah
mendapatkan salat Subuh, dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat Asar sebelum
440 ................... ................................ .matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan salat Asar
442 .......................................... ................................ ................................  فال وتر هل،من أدركه الصبح ولم يوتر
Dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Siapa yang
mendapati waktu subuh sementara ia belum melaksanakan salat witir maka tidak ada salat witir
442 .......................... ................................ ................................ .baginya." (Ṣaḥiḥ Ibnu Khuzaimah)
443 .................................... ................................  إىل أجل معلوم، ووزن معلوم،من أسلف يف َشء فليسلف يف كيل معلوم
Barangsiapa memberi pinjaman dalam sesuatu, hendaknya ia memberi pinjaman dalam takaran "
443 ................ ".yang sudah diketahui dan timbangan yang sudah diketahui sampai masa tertentu
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445 .....................................  وهو يف ذلك ال يتلكم، فليتوضأ ثم يلْب ىلع صالته، فلينرصف،من أصابه يقء أو رًعف أو قلس أو مذي
Barangsiapa mengeluarkan muntah atau mimisan atau muntah kembali atau madzi, hendaknya "
ia pergi lalu berwudhu'! Selanjutnya ia meneruskan shalatnya. Dan ketika melakukan hal itu, ia
445 ............. ................................ ................................ ................................ ".tidak boleh berbicara
ا
سويقا أو ا
447 ............... ................................ ................................ تمرا فقد استحل
من أعطى يف صداق امرأة ملء كفيه
Barangsiapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk
447 ............ ................................ .mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya
449 ....................................... ................................ من حافظ ىلع أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه اهلل ىلع انلار
Barangsiapa menjaga salat sunah empat rakaat (dua kali salam) sebelum Zuhur dan empat rakaat
449 ........................ ................................ .sesudahnya, maka Allah mengharamkannya atas neraka
451 .......  وذلك أفضل، فإن صالة آخر الليل مشهودة, ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل،من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوهل
Dan dari Jābir ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Barangsiapa
khawatir tidak bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia salat witir di awal malam, dan
barangsiapa yang merasa mampu untuk bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia salat witir
di akhir malam, karena salat di akhir malam itu disaksikan (oleh malaikat) dan hal itu lebih
451 ........... ................................ ................................ ................................ .utama." (Ṣaḥīḥ Muslim)
453 ............. ................................ ................................  فهو هذا-صىل اهلل عليه وسلم- من رسه أن يعلم وضوء رسول اهلل
Barangsiapa ingin mengetahui tata cara wudu Rasulullah -ṣallallāhu 'alahi wa sallam- maka inilah
453 .................... ................................ ................................ ................................ .tata cara wudu itu
455 .............................. ................................ ................................ من سمع انلداء فلم يأته فال صالة هل إال من عذر
Siapa mendengar azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya, kecuali karena
455 ......................................... ................................ ................................ ................................ .uzur
457 ....................................... ................................  فإنما جيرجر يف بطنه نارا من جهنم،من رشب يف إناء من ذهب أو فضة
Barangsiapa minum di wadah yang terbuat dari emas atau perak maka hakikatnya dia sedang
457 ............................. ................................ .menuangkan api neraka Jahanam ke dalam perutnya
459 ............................. ................................ ................................ من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعدما يسلم
Dari Abdullah bin Ja'far, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Barang siapa
459 .. merasa ragu dalam salatnya, hendaklah ia sujud dua kali setelah salam.” (Sunan Abu Daud)
461 .......................................... ................................ من صىل الضىح ثنيت عرشة ركعة بىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة
Siapa yang melakukan salat Duha sebanyak dua belas rakaat, niscaya Allah membangunkan
461 ................................... ................................ ................................ .baginya istana emas di surga
462 ................................. ................................ ................................  ومن محله فليتوضأ،من غسل امليت فليغتسل
Barangsiapa memandikan mayat, hendaknya ia mandi, dan barangsiapa mengusungnya,
462 ............. ................................ ................................ ................................ hendaknya ia berwudu
 وما، وأربعون خلفة، وثالثون جذعة، ويه ثالثون حقة، وإن شاءوا أخذوا ادلية، فإن ش اءوا قتلوا،من قتل مؤمنا متعمدا دفع إىل أويلاء املقتول

464 ........................... ................................ ................................ ................................ صاحلوا عليه فهو هلم
Dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- bersabda, "Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka ia diserahkan
kepada wali korban pembunuhan; jika mereka berkehendak, mereka bisa membunuhnya, dan jika
mereka berkehendak, mereka bisa mengambil diyat (tebusan) berupa tiga puluh ekor ḥiqqah (unta
yang masuk usia empat tahun), tiga puluh ekor jaża'ah (unta yang masuk usia lima tahun), dan
empat puluh ekor khalifah (unta bunting). Apa yang telah mereka sepakati untuk berdamai
464 ....................... ".dengannya maka hal itu milik mereka, sebab hal itu untuk menguatkan diyat
466 .................................. ................................  إال أن يكون كما قال، جدل يوم القيامة، وهو بريء مما قال،من قذف مملوكه
Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Aku mendengar Abul-Qasim -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- bersabda, "Siapa yang menuduh budak sahayanya melakukan zina, padahal ia bebas
dari tuduhan tersebut, maka orang itu dicambuk pada hari kiamat kecuali budak itu memang
466 ............. ................................ ................................ ".melakukan apa yang dituduhkan padanya
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468 ....................... ................................ من قرأ آية الكريس يف دبر لك صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال إال أن يموت
Barangsiapa membaca ayat Kursi di belakang setiap salat wajib, maka tak ada penghalang antara
468 .......................................... ................................ .dirinya dan memasuki surga selain kematian
470 ......................... ................................ ................................ ................................ من مس ذكره فليتوضأ
470 ............. ................................ !Barangsiapa menyentuh kemaluannya, hendaknya ia berwudhu
472 .................................... ................................ ................................  فليصله إذا ذكره، أو نسيه،من نام عن وتره
Siapa yang lalai melaksanakan salat witir atau lupa, hendaklah dia melaksanakannya ketika ingat
472 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
 إنا نتبع احلجارة:؟ فقالوا-صىل اهلل عليه وسلم-  فسأهلم رسول اهلل، فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهلل حيب املطهرين:نزلت هذه اآلية يف أهل قباء

473 ............. ................................ ................................ ................................ ................................ املاء
Ayat ini turun kepada penduduk Qubā`: “Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka
membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka membersihkan
diri.”(At-Taubah: 108) Lalu Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bertanya kepada mereka
tentang hal itu, lantas merekapun menjawab, "Sesungguhnya kami selalu beristinja dengan air
473 .............. ................................ ................................ ".setelah beristijmar (bersuci) dengan batu
 إال، وأن ال تباع إال بادلينار وادلرهم، وعن بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها، وعن املزابنة، عن املخابرة واملحاقلة-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
475 .......................................... ................................ ................................ ................................ العرايا

Nabi Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang Al-Mukhabarah, Al-Muhaqalah, AlMuzabanah dan menjual buah-buahan sampai tampak kelayakannya (matang), dan buah-buahan
475 ............................... .itu tidak boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali Al-Araya
477 ................................... ................................  أن تسرتضع احلمقاء؛ فإن اللْب يشبه-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang untuk menyusukan anak kepada wanita yang
477 ................. ................................ .bodoh karena air susu itu dapat menyerupai perangai wanita
478 ................  وال خيطب ىلع خطبته، وال يبع الرجل ىلع بيع أخيه، وال تناجشوا، أن يبيع حاَض بلاد-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang orang kota menjual kepada orang kampung,
dan janganlah kalian menawar harga tinggi tanpa berniat membeli, dan janganlah seseorang
membeli apa yang telah dibeli oleh saudaranya. Janganlah ia mengkhitbah wanita yang telah
478 ....................................... ................................ ................................ .dipinang oleh saudaranya
480 ................................  ونىه أن يتخىل ىلع ضفة نهر جار، أن يتخىل الرجل حتت شجرة مثمرة-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang seseorang buang hajat di bawah pohon berbuah
480 ..................................... .dan beliau melarang buang air besar di pinggir sungai yang mengalir
 ونشرتي، كيف شئنا، وأمرنا أن نشرتي الفضة باذلهب، إال سواء بسواء، واذلهب باذلهب، عن الفضة بالفضة-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
482 ..................... ................................ ................................ ................................ اذلهب بالفضة كيف شئنا

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang (jual-beli) perak dengan perak, emas dengan
emas, kecuali (dengan takaran) yang sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli perak
dengan emas sebagaimana kehendak kita, dan membeli emas dengan perak sebagaimana
482 .......................... ................................ ................................ ................................ .kehendak kita
: أو َكن زرًع، أن يبيعه بزبيب كيال: وإن َكن كرما، بتمر كيال: أن يبيع ثمر حائطه إن َكن َنال: عن املزابنة-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
484 ....................................... ................................ ................................  نىه عن ذلك لكه،أن يبيعه بكيل طعام

Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang muzābanah, yakni (seseorang) menjual buah
kebunnya, jika berupa pohon kurma, dengan kurma secara takaran; dan jika berupa pohon
anggur, dengan kismis secara takaran; atau jika berupa tanaman, ia menjualnya dengan makanan
484 .............. ................................ ................................ .secara takaran. Beliau melarang itu semua
َ
486 ............. ................................ ................................  عن بيع اذلهب بالورق ديناا-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
Aku bertanya kepada Al-Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam tentang tukar menukar mata uang "
(sharf). Satu sama lain dari keduanya berkata, dia lebih baik dari aku. Keduanya berkata,
".'Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- melarang menjual emas dengan perak secara hutang
486 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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488 ..................................... ................................ ................................  وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت،هذا أبوك
Dari Abu Maimūnah Salma mantan budak penduduk Madinah adalah orang yang jujur, ia berkata,
"Tatkala aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang
membawa anaknya -keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut-, dan suaminya
telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia, 'Wahai Abu
Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku.' Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya
menggunakan bahasa asing, 'Undilah anak tersebut.' Kemudian suaminya datang dan berkata,
'Siapakah yang merebut anakku dariku?' Kemudian Abu Hurairah berkata, 'Ya Allah, aku tidak
mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah
-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sementara aku duduk di sisinya, kemudian wanita itu berkata, 'Wahai
Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah
membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inabah, dan ia telah memberiku manfaat. Kemudian
Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, 'Undilah anak tersebut!' Kemudian suaminya
berkata, 'Siapakah yang akan merebut anakku dariku? Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa
sallam- berkata, 'Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang di
antara mereka yang engkau kehendaki.' Kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita
488 .................................. ................................ ................................ ".tersebut pergi membawanya
491 ......................................... ................................ ................................  يعين اخلنرص واإلبهام،هذه وهذه سواء
491 .................... ................................ .Ini dan ini sama (diyatnya).” Yakni kelingking dan ibu jari“
493 ....................... ................................ ................................ هكذا الوضوء فمن زاد ىلع هذا أو نقص فقد أساء وظلم
Beginilah wudu yang benar. Siapa yang menambahi atau menguranginya maka sungguh ia telah
493 ............................ ................................ ................................ .berbuat kejelekan dan kezaliman
496 ........................... ................................  إال أن ييجء من مغيبه، ال:هل َكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصيل الضىح؟ قالت
Dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: aku bertanya kepada Aisyah, "Apakah Nabi -ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam- biasa melaksanakan ṣalat ḍuha?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali bila beliau datang dari
496 ........................................ ................................ ................................ bepergian." Ṣahih Muslim
498 .......................... ................................ ................................ ................................ هل هو إال مضغة منه
498 ........... ................................ .Tidaklah kemaluan itu melainkan sepotong daging dari jasadnya
500 ..................... ................................ ................................ ................................ هو الطهور ماؤه احلل ميتته
500 ................
................................
................................ .Laut itu suci airnya dan halal
bangkainya
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 ىلع- لِرج ٍل ِمن أسلم- واغد يا أنيس. ٍ الو ِيلدة والغنم رد عليك وىلع اب ِنك جدل ِمائ ٍة وتغ ِريب ًعم،اب اهلل
ِ وا
ِ ِذلي نف ِيس بِي ِدهِ ألق ِضني بينكما ب
ِ كت
ُْ َ ْ َََْ ْ َ َ َ ََ ْ
ْ
َ
501 ................ ................................ ................................ ................................  فإِن اعرتفت فارمجها،امرأ ِة هذا
Demi Żat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan buat kalian berdua "
dengan menggunakan Kitabullah. Adapun budak wanita dan kambing seharusnya dikembalikan
padamu, dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan
selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais -seorang lelaki dari Aslam- besok pagi datangilah istri
501 ............................... ................................ "!orang ini. Jika dia mengaku berzina maka rajamlah
َّ
504 .............................. ................................  مسح أىلع اخلفني وأسفلهما، يف غزوة تبوك-صىل اهلل عليه وسلم- َوضأت انليب
Aku telah membantu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berwudhu' pada waktu perang Tabuk,
504 ............................ beliau mengusap bagian atas kedua khuf dan juga bagian bawah keduanya.
 ا، وأيب بكر وعمر وعثمان ويلع هاهنا بالكوفة-صىل اهلل عليه وسلم- يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اهلل
 فاكنوا يقنتون،حنوا من ِخس سنني
506 ................. ................................ ................................ ................................  أي بين حمدث:يف الفجر؟ فقال

Wahai ayahku, engkau telah salat di belakang Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu Bakar,
Umar, Uṡmān dan Ali di sini, di Kufah, selama 5 tahun. Apakah mereka melakukan qunut di salat
506 .................... ".Fajar (Subuh)? Ia menjawab, "Wahai putraku, (itu amalan) yang diada-adakan
 واملعترص إذا، والشارب من رشبه، واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآللك من أكله، وإذا أقمت فاحدر، إذا أذنت فرتسل يف أذانك،يا بالل

508 ............................ ................................ ................................ ................................ دخل لقضاء حاجته
Wahai Bilal, jika kamu mengumandangkan azan, maka lakukanlah dengan tempo yang lambat,
dan jika kamu iqamat maka lakukanlah dengan tempo yang cepat. Jadikanlah antara azan dan
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iqamatmu sekira orang yang sedang makan sampai menyelesaikan makannya, orang yang sedang
minum sampai menyelesaikan minumnya, dan orang yang sedang buang hajat sampai
508 .......... !menuntaskan hajatnya. Dan janganlah kalian bangkit berdiri hingga kalian melihatku
510 .................................. ................................ ................................ يا بين بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إيله
Wahai bani Bayāḍah, nikahkanlah Abu Hind dan nikahkan (anak perempuan kalian) kepadanya
510 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
512 ..................................  فإن َكن ال بد فيف اتلطوع ال يف الفريضة، فإن االتلفات يف الصالة هلكة، إياك واالتلفات يف الصالة،يا بين
Wahai anakku, jangan menoleh dalam salat karena menoleh dalam salat adalah (penyebab)
.kebinasaan, jika memang terpaksa maka lakukanlah dalam salat sunah, bukan dalam salat fardu
512 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
514 .............. » وما شئت، «نعم: وثالثة؟ قال: قال،» «نعم: ويومني؟ قال: قال،» «نعم: يوما؟ قال: «نعم» قال:يا رسول اهلل أمسح ىلع اخلفني؟ قال
Dari Ubay bin 'Imārah -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya
mengusap kedua sepatu?" Beliau menjawab, “Iya.” Dia bertanya, "Selama satu hari?" Beliau
menjawab, “Iya.” Dia bertanya, "Dan selama dua hari?" Beliau menjawab, “Iya.” Dia bertanya,
514 ........ ."Dan selama tiga hari?" Beliau menjawab, “Iya, dan terserah kamu.” (Sunan Abu Daud)
516 ......................................  أولم ولو بشاة، بارك اهلل لك: وزن نواة من ذهب قال: ما أصدقتها؟ قال: فقال،يا رسول اهلل تزوجت امرأة
Wahai Rasulullah menikahi seorang wanita, maka Rasulullah bertanya, "Mahar apa yang engkau
berikan kepadanya?" Ia menjawab, "Emas seberat biji kurma." Beliau bersabda, "Semoga Allah
516 ..................... ".memberkahimu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing
518 ..  وتصدقت بها، إن شئت حبست أصلها: فما تأمرِن به؟ فقال، لم أصب ماال قط هو أنفس عندي منه، إ ين أصبت أرضا خبيرب،يا رسول اهلل
Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Aku sama sekali "
belum pernah memperoleh harta yang sangat berharga bagiku sebelum ini, lalu apa yang engkau
perintahkan kepadaku mengenai tanah ini?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda,
518 ....... "!"Jika engkau mau, wakafkan tanah pokoknya dan bersedekahlah dengannya (hasilnya)
521 ..................  إنما املاء من املاء:-صىل اهلل عليه وسلم-  ماذا عليه؟ قال رسول اهلل، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن،يا رسول اهلل
Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada laki-laki yang tergesa-gesa meninggalkan istrinya,
sementara dia belum keluar sperma, apa yang harus dilakukannya? Rasululllah -ṣallallāhu 'alaihi
521".wa sallam- menjawab, "Sesungguhnya air (mandi besar) itu karena air (sperma yang keluar)
523 ............... ................................ ................................  فرتك قيام الليل، ال تكن مثل فالن َكن يقوم الليل،يا عبد اهلل
Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Aṣ -raḍiyallāhu 'anhumā- mengatakan, Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- bersabda padaku,"Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti fulan! Ia
523................ .dulu mengerjakan salat malam, lalu meninggallkan salat malam." (Ṣaḥīḥ Bukhāri)
525 ............................. ................................  أدناك، ثم أدناك، وأخاك، وأختك، وأباك، أمك: وابدأ بمن تعول،يد املعطي العليا
Dari Ṭāriq Al-Muhāribī, ia berkata, "Kami tiba di Madinah dan mendapati Rasulullah -ṣallallāhu
'alaihi wa sallam- sedang berkhutbah di atas mimbar di hadapan manusia, beliau bersabda,
'Tangan yang memberi itu lebih utama dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu:
ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat darimu
525 .................. ................................ ................................ ................................ ".'dan yang terdekat
527 .................................. ................................ ................................  ويرش من بول الغالم،يغسل من بول اجلارية
.Air kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air
527 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
530 ............ ................................ ................................ ................................  وال يرضك أثره،يكفيك غسل ادلم
Cukup kamu cuci darahnya saja, dan bekasnya tidak memberikan mudarat apapun terhadapmu
530 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
532 ................... ................................ ................................ ................................ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل
.Yang berhak mengimami salat suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Alqurannya
532 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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