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أ

خصمل

، ")دراسة موضوعية(شراق في األحاديث النبويةصالة اإلمفهوم ":هذا البحث موضوعه 

، طالب يف الفصل الدويل لقسم 11132103758الذي قدمه هاريل بايو فائزين، ورقمه اجلامعي 

ويكون هذا . التفسري واحلديث، كلية اصول الدين، جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية

.البحث مكمال للشروط الالزمة للحصول على درجة بكالوريوس يف قسم التفسري واحلديث

وسبب ,صالةخيتلفونوجد الباحث ولكن, منصالةالسنةوهيصالةاإلشراق

ولذلكينبغيإمعانالنظرباجلهدالعميقوالباعالطويل. اختالفهم ألن ال يفهمون عن درجة األحاديث عن صالة

.حتىوصإللىالفهمالصحيحالشاملمنكلوجوههذه املسألةيف 

مث حيلل . )دراسةموضوعية(مفهومصالةاإلشراقفياألحاديثالنبويةحبث الباحث يف هذا البحث 

.وبعد ذلك يعرض الباحث فقهية من تلك األحاديث. تلك األحاديث من حيث درجتها

التحليلي من خالل دراسة وهذا البحث هو البحث املكتيب، حيث يسلك الباحث املنهج 

لدرجة األحاديث عن صالة اإلشراق، باستخدام علم ختريج احلديث، وجيمع الباحث أيضا املعلومات 

.من تلك األحاديث) دراسة فقهية(والبيانات املتعلقة بالبحث 

ونتيجة هذا البحث، أن مجيع األحاديث عن صالة اإلشراق مل تتوفر شروط صحة احلديث 

.ا ضعيفة إال احلديث األولقد أخرجه الرتمذي يف سننه وهو حسناخلمسة، أكثره



ب

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : Pemahaman Sholat Isyroq Dalam Hadits Nabi

(Kajian Tematik).

Diantara sholat-sholat sunnah terdapat sholat yang di namakan sholat Isyroq,

dan tetapi terdapat perselisihan di tengah masyarakat dalam memahami sholat ini.

Sebab perselisihan adalah karena terdapat perbedaan kualitas hadits yang menjadi

dasar di sunahkannya sholat isyroq.

Dan karena permasalahan inilah, penulis mengambil judul skripsi ini dengan

judul “Pemahaman Sholat Isyroq Dalam Hadits Nabi (Studi Tematik).

Dalam penelitian ini penulis membahas pemahaman hadis-hadis yang

berkaitan dengan sholat isyroq, studi tematik. Setelah itu penulis memaparkan kajian

fiqhiyah/masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum fiqh.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (library

research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab takhrij dan juga

dibantu dengan kitab-kitab yang berkaitan dengan rijalul hadis, kitab tarojim(biografi

ulama hadis) dan kitab syarah hadis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas hadis-hadis yang berkaitan

dengan sholat isyroq kebanyakan dhoif, karena kebanyakan sanad-sanad hadisnya

termasuk kelompok munkarul hadis(pemalsu hadis)kecuali hadis pertama yang

diriwayatkan At-Tarmidzi dalam sunan At-Tarmidzi yaitu hasan.
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بسم اهللا الحمن الرحيم

والصالة والسالم على حممد الرسول . الذي عّلم بالقلم عّلم اإلنسان ما مل يعلماحلمد هللا

أشهد أن ال إله إال اهللا األمني الذي بعث يف األميني رمحة للعاملني و هو سيد املرسلني خامت النبيني، 

.وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين أمجعنيورسوله،وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده 

: حتت موضوعياحلمد والشكر على التوفيق إلمتام هذا البحث العلمتعاىل ه فللّ 

كشرط من الشروط الالزمة لنيل الشهادة ")دراسةموضوعية(مفهومصالةاإلشراقفياألحاديثالنبوية"

بالشكر اجلزيل والعرفان اجلميل لكل من أسدى إيل فأتوجه. العاملية ىف هذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية

:. توجيها وإرشادا حىت أنتهى منه

نذير األستاذ الدكتور مشريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان فضيلة مدير .1

.تامي املاجستريحي

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الامعة السلطان فضيلة عميدة كلية أصول الدين جل.2

.ويليالاألستاذة الدكتورة 

.املاجستريالدكتور أفريزال نوراألستاذ فضيلة رئيس قسم التفسري واحلديث للفصل الدويل.3

فقد . فضيلة املشرف األستاذعبد الصمد املاجستري، الذي أرشدين وشرفين يف هذا البحث.4

.يدةففعين كثريا نصائحه الغالية وتوجيهاته املنت

.املاجستريجوهر عارفنياألستاذةشرف األكادميياملفضيلة.5



وعلموين علوما نافعة فضيلة املدرسني واملعلمني الذين قد بذلوا جهودهم ىف عملية التعليم.6

شريف قاسم الجامعة السلطان ،كلية أصول الدينفيقسم التفسري واحلديث للفصل الدويل ب

.ويااإلسالمية احلكومية ر 

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان كلية أصول الدينيف  ملوظفني مجيع ا.7

.ويار 

الوالدين احملرتمني أزهر وإيرين ينيت اللَذين ربياين منذ صغريي وال حيسان التعب وامللل .8

الذين مل يدخروا وسعا يف توفري اجلو نياحملبوباخلمسةوإخويتيدعوان الدعاء غري املمنون

.املالئم يل

ومجيع .  قسم التفسري واحلديث للفصل الدويل2011مجيع األصدقاء يف الفصل سنة .9

.  2011األصدقاء املشتقني إليهم املتخرجني يف معهد دار النهضة طوالب بنكينغ سنة

وأخريا، أوجه الشكر لكل من بذل جهده مساعدة يل ىف أداء واجبايت ومن أعطاين .10

. القوة واحلماسة

أنيوفقنيويعيننيفي هذا البحث، وأسأهلأنيجعلهذاالعملخالصاًلوجهه الكرمي، وأن وأسأالللهتعاىل 

وجزاكم اهللا خري . واهللا من وراء القصد وهو اهلادي إىل الصراط املستقيم. جيعله حبثا نافعا للناس أمجعني
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