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أ

شكر و تقدیر
بسم هللا الرحمن الرحیم

احلمد هللا تعاىل حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

بشريًا ونذيرًا بني يدي الساعة. من يطع اهللا ورسوله وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، أرسله باحلق 

فقد رشد، ومن يعص اهللا ورسوله فال يضر إال نفسه وال يضر اهللا شيئاً.

أما بعد فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر 

حتت الدراسة الرمسية وكتابة الرسالة العلمية بعد انتهائي يف لشكر واحلمد فا

شرط من ك")و تخريجا(دراسةفي فضائل األعمال يوم الجمعة الواردة األحاديث "وضوع:امل

هذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية.يفيةالعلمشهادة لنيل الالشروط الالزمة 

:شكرا عظيما لــــــــشكرفأ

قه ما خرج هذا البحث ولوال رعايته وتوفيصاحب الفضل واملنة،أوال وأخريا، فهوهللا .1

النور.املتواضع إىل



ب

حممد الدكتوربروفسورشريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان مدير فضيلة .2

.املاجسترينذير كرمي

شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالامعة السلطان جلكلية أصول الدين ةفضيلة عميد.3

.املاجستريةسلمني ييليالدكتور 

.فصل الدويل لقسم التفسري واحلديثاألستاذ نكسون حسني املاجستريفضيلة رئيس ال.4

، ا البحثيف كتابة هذينأرشديذاملاجستري، الجوهر عارفني األستاذ فضيلة املشرف .5

.إمتامه يف وقتهعتوبفضله استط

عملية التعليم يفهم يففضيلة املدرسني واملعلمني واملوظفينالذين قد بذلوا جهود.6

شريف قاسم الجامعة السلطان يف، خاصة، وكلية أصول الدينعامةفصل الدويل،ال

.برياواإلسالمية احلكومية

ن ذيْ وبني سرتيسنو و ريتا جوليانا الّ هذه الرسالة احملرتمني الوالدين احملبو أخصص .7

الحيسان التعب و 

وهلماالدعاءاللهماغفرهلماوارمحهماكمارباينيصغرياواجعألعماهلمافريضاكواجزهلماأحسنامللل

فوترا ويرا وندانا و رمحة أكوغ ينأخوي، و كذلك اجلزاءوادخلهمامنعبادكالصاحلني

عاريف اإلخوان.

الذين مل يدخروا وسعا يف توفري اجلو املالئم يل.2010سنةمجيعاألصدقاءفىالفصل.8

لجامعة السلطان الشارف قاسم اإلسالمية احلكومية.يناحملبوبفصل الدوليإخويتسائر و .9



ج

يت ومن أعطاين اأداء واجبكل منبذل جهده مساعدة يل يفر لالشكأوجهوأخريا،.10

القوة واحلماسة.

- اهلادي إىل سواء السبيلجزاكم اهللا خريا كثريا وهللا - 
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ABSTRACT

The researchwas titled : " The Hadits About deeds virtues On Friday
(Hadits Studies), which was presented by TrisnaYolanda, Student Number :
11032203910, International Student Class of Tafsir Hadith, Faculty of
Ushuluddin, State Islamic University Sultan SyarifKasim Riau. This study was a
requirement to obtain a Bachelor 's degree in the Department of Tafsir Hadith.

This study background that the Sunnahwas the second revelation, who was
also the explanatory of Quran. Therefore mingle togetherwith (sunnah) was
obligatory for the Muslims.

As Friday was a day that was honored by God, which was mentioned in
the Quran and Friday also had advantages and privileges not shared by other days.
And this research was discussed by the writer because of a lack of attention part of
muslim with these charity. And explain the advantages and privileges, including
important thing.

The writer examined the study of hadith deeds virtue on Friday, then
analyzed in terms of the degree of hadith and fiqh hadith, and then described what
many scholars of hadith.

This research was library research by collecting data and information with
the help of a lot of things. Then examined, to determine the degree and law of
hadits about the virtues of deeds on Friday.

Then the writer examined the data and the hadith information, with the
help of the book and the book Syarah translation. Then explained the words of
scholars, in terms of jurisprudence, and in related to it.

And the results of this study: that all the hadits that discussed the virtues of
deeds on Friday was authentic (and could be used as proof). Therefore, the
Prophet motivated to familiarize the fourth practice, especially on Friday.
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