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 اإلهداء

 أهدىهذاالبحثاجلامعي:

 إىلوالديالكرميصاحليووالديتالكرميةامتةوأخيالصغريحممدحسنطوىب

 ذيوأصدقائييوإىلمشاخييوأسات

 وإىلكلمعتّزبالدراساتاإلسالمية،

 اهللبالّرمحةوالعافية.تغّمدكم

  



  

 ح

 كلمة الشكر والتقدير

 بسماهللالرمحنالرحيم

احلمدهللعلىانعامهوفضله،وارشدناعلىطريقةالتعلموالتعليمورفعذوي
انزل و البيان، علمه مث االنسان خلق الذي اهلل مقامه،وهو و منزلته احسن اىل العلوم

اهلدى من بينات و للناس هدى اليهالقرآن اوحى من على السالم و والصالة والفرقان.
القرآن،فكانمصدرهالعلموالنورواهلدايةواخلريوالعرفان،وعلىالهالطيبياالطهارو

 اصحابهالذينوصفواباألخيارواألبرار.امابعد

فهم الحديث فيما يتعلق بتأخير  فقدانتهىالبحثاجلامعيحتتاملوضوع:"
يفكتوبة بالمعهد االنوار الديني سارانج رمبانجالصالة الم الباحثة أسعد ما لذا ،"

العميقة فرحتها من وذهنها باهلا يف خطر ما تعّّب أن التقوى حىت البديعة املناسبة هذه
 والعظيمة.

 انطالقامنذلك،تقّدمالباحثةالشكراجلزيلحلضرة:

ا .1 املاجستري نور حمبِّي الدكتور األستاذ سوجنوفضيلة وايل جامعة كرئيس حلاج
 اإلسالميةاحلكوميةمسارنج.

أصول .2 كلية كعميد احلاج املاجستري مجيل حمسن حممد الدكتور األستاذ فضيلة
 الدينواالنسانيةجبامعةوايلسوجنواإلسالميةاحلكوميةمسارنج.

وعلومه .3 التفسري قسم كرئيس املاجستري شعراين حممد الدكتور األستاذ كليةفضيلة
 أصولالدينواالنسانيةجبامعةوايلسوجنواإلسالميةاحلكومّيةمسارنج.



  

 ط

كلية .4 وعلومه التفسري قسم كسكرتري املاجستري بورواننجسيه سريي األستاذة فضيلة
 أصولالدينواالنسانيةجبامعةوايلسوجنواإلسالميةاحلكومّيةمسارنج.

علماءي .5 اشعاري حسن الدكتور األستاذ وفضيلة الطالبة كويل احلاج املاجستري
الدين أصول كلية وعلومه التفسري قسم اجلامعي البحث هلذا األول املشرف

 واالنسانيةجبامعةوايلسوجنواإلسالميةاحلكومّيةمسارنج.
البحث .6 هلذا الثاين كاملشرف احلاج املاجستري سوكيندار الدكتور األستاذ فضيلة

وعلوم التفسري قسم سوجنواجلامعي وايل جبامعة واالنسانية الدين أصول كلية ه
 اإلسالميةاحلكومّيةمسارنج.

حياهتماوامدمهابالصحةوالعافية .7 صاحبالفضيلةوالديووالديتمتعنااهللبطول
أنسى وال اوالدمها من أكون بأن وفرح فخر على وأنا شيء كل على شكرا التامة

 عيالقّيميفالدنياواألخرة.أخياحملبوبممدحسنطوىب،أنتممتا
شكرا .8 ، مسارنج احلكومّية اإلسالمية سوجنو وايل باجلامعة األعزّاء األساتيذ فضيلة

علىغريزالعلومالىتانتفعتالباحثةمنهمىفكليةأصولالدينواالنسانيةجبامعة
 وايلسوجنواإلسالميةاحلكومّيةمسارنج.

احل .9 زبري ميمون كياهي الشيخ االنوارفضيلة املعهد يف روحنا كمرب ، اسرته و اج
حياتهوامدهبالصحةوالعافيةالتامةونفعنااهللبه سارانجرمبانجمتعنااهللبطول

 وعلومهيفالدارينوينفعنابّبكتهواسراره.
فضيلةالشيخكياهيعبابميموناحلاجواسرته،كمربروحنايفاملعهداالنوار .11

ر سارانج نفعناالثاين و التامة والعافية بالصحة وامده حياته بطول اهلل متعنا مبانج
 اهللبهوعلومهيفالدارينوينفعنابّبكتهواسراره.



  

 ي

االنوار .11 املعهد يف كمؤسس ، اسرته و احلاج ميمون إدرار كياهي الشيخ فضيلة
التا والعافية بالصحة وامده حياته بطول اهلل متعنا رمبانج سارانج نفعناالثاين و مة

 اهللبهوعلومهيفالدارينوينفعنابّبكتهواسراره.
يف .12 روحنا كمرب ، اسرته و املاجستري احلاج مشفع فضالن الدكتور الشيخ فضيلة

 املعهدوايلسوجنومسارانجنفعنااهللبهوعلومهيفالدارين.
املعه .13 يف روحنا ،كمرب اسرته و احلاج احمليا عبد كياهي الشيخ اويلفضيلة د

 األلبابتاجنوعساري،عاليان،مسارانجنفعنااهللبهوعلومهيفالدارين.
األعزّاء .14 األساتيذ فضيلة رمبانج، سارانج الثاين و االول االنوار علىباملعهد شكرا

 غريزالعلومالىتانتفعتالباحثةمنهم،عسىاهلليسهلكلامورهم.
قد .15 الذي سوبريانتو اغوس األستاذ البيناتفضيلة الطلب يف الباحثة ارشد

 للبحث.
واالنسانية .16 الدين أصول كلية النموذجي الّبنامج ىف واألصدقاء األصحاب فضيلة

وخاّصًة كانت. مرحلة أّي من مسارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو واىل جامعة
اخي و مسعود ضياع اخي و ازهار اخي و رفعان اخي عشر: االحدى للمرحلة

بي اخي و ادتيا اخي و الفيان اخي و فائق اخي و وعارف حامد اخي و هقي
على شكرا جمموعتكم، من أكون بأن فخر على أنا مزارعة، أخيت و إيرنا  أخيت

 كلشيء.
17. ، تاجنوعساري األلباب اويل املعهد يف واألساتيذ واألصدقاء األصحاب فضيلة

أخيت و اميانك عدل أخيت و شوكة ذات أخيت على خاصة ، مسارانج ، عاليان
ساعدةواخيتاسوةحسنةوأخيتمطهرةوأخيتإيناعصمةمليحةوأخيتوفدا

سريرمحويتوأخيتفطرةالنفسيةوأخيتنيلرزقمولداوأخيتمنافسةوأخيت
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فطري إيندة  أخيت و حسنة اسوة أخيت و رمحوايت لوسيانا أخيت و املذكية وردة
 عمليةوأخيترشاديانيتشكراعلىكلشيء.

احملبوبةمناملعهداالنوارالثاينأخيتنوربكرةحنيفةفضيلةاألصحابواألصدقاء .18
واخيتملينةالسكينةوأخيتايريننورالزهراءوأخيتحليمةالسعديةوأخيتارنا

ماينفعناوأخيتصنتنوراجملاهدةوأخيامحدبشرىعلىكلشيء.

و وحكمة نافًعا علًما يعطينا أن اهلل عسى اجلزاء، أحسن اهلل يهديناجزاكم أن
وإن َكِثريًا(. ًرا َخي ْ أُويتَ فَ َقْد احلِْْكَمَة يُ ْؤَت َوَمْن َيَشاُء َمْن احلِْْكَمَة )يُ ْؤيت املستقيم، صراط

 فجّلمنالعيفيهوعال.واهللويلالتوفيق.جتدعيبافسّداخللال

م2019يوليو8مسارنج،  

الباحثة،
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1504026025رقمالتسجيل:
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 ملخص البحث

 غريه.املعهد يف توجد ال خصائص و مزايا فيه املشهور املعهد هو االنوار
ُتفعل اهنا يوم كل و اخرا. يقع املعهد ذلك يف املكتوبة الصالة إقاع يف ان منها
صالة وذلك القرية. اهل بأذن يصادف ال أذانه وان اجلدول، مبوافقة باستقامة

عهدبفهماالحاديث.والصبحوصالةالظهروصالةالعصر.قدقررهمؤسسامل
اداءهايفاخرالوقتليسفقطلعمدبلكثريمناعمالاملعهديةفيه.

ذلك ممارسة و خلفية عن التفصيل التصوير البحث هذا يف والغرض
ذلك اختذ و عنده. املفهومة واالحاديث اداءها يف املتضمنة واملعاىن املكتوبة،
مجع كيفية اما طالبه. و مديره و مؤسسه من البيانات نوعيةبإختاذ بكيفية البحث

ا وبذلك وثائق. و مقابلة و مراقبة املستعلة عنالبينات الباحثة سيبحثها لكيفية
البياناتاحملتاجة.

( البحث: نتائج و1اما التكرمي مجلة من الوقت اخر يف الصالة اقامة )
اىل حمتاجون اهنم مع املعهد بأعمال امللتزمي املطيعي لطالبه الشيخ اهتمام

يف اخرا الواقعة الصالة ذلك من اجدار و الكثرية. اعماهلم خالل يف االسرتاحة
لطالبه. املهيئة املصاحل حبسب هو بل بعمد. تأخريها جمرد هو ليس املعهد ذلك

( باملصلحة". منوط الرعية على االمام تصرف " الفقه بقاعدة ثبت قد (2وهذا
اخر يف العصر صالة و الظهر صالة و الصبح صالة اداء من اخرى معاين هناك

( يلي3وقتها. كما فهي تأخرها يف دالئل اما و ) )أ( أعظم: فإنه بالفجر اسفروا
لألجر)ب(أولالوقترضواناهللووسطالوقترمحةاهللوآخرالوقتعفواهلل



  

 ف

اداء يف الفضائل حيوزوا ان بي يفرقوا ان طلبته لكل يُرجى البحث هبذا و
ذلكالصالةوالينايفبأنصالةيفاولوقتهاافضلاصال.

هد،الصالةاملكتوبةالكلمة:املمارسة،املعىن،املع
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 الباب األول

 خلفية البحث .أ

ان مما يدل على مكانة الصالة و عظم قدرها إجياب اهلل اياها 

على مجيع النبيني عليهم الصالة والسالم و إخباره عن تعظيمهم اياها، 

و  1وقد ورد ما يشهد لذلك و يدل عليه يف مواضع عديدة من الدليل،

جاء اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن االنبياء قبله صلوات اهلل 

عليهم يزالوا يصلون اخلمس اليت صالها جربيل بالنيب صلى اهلل عليه 

 فمن ذلك: وسلم،

»  -صلى اهلل عليه وسلم-َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
ُم ِعْنَد اْلبَ ْيِ  َمََّتَ نْيِ َفَصلَّى َِىَ الظْهْهََ ِينَي أَمَِِّن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّالَ 

ََاِك َوَصلَّى َِىَ اْلَعْصََ ِينَي َكاَن  زَاَلِ  الشَّْمُس وََكاَنْ  َقْدَر الشِّ
ََِب  -ِظلْهُه ِمثْ َلُه َوَصلَّى َِىَ  ِينَي أَْفَطََ الصَّائُِم َوَصلَّى  -يَ ْعِِن اْلَمْغ
َغاَب الشََّفُق َوَصلَّى َِىَ اْلَفْجََ ِينَي َيََُم الطََّعاُم  َِىَ اْلِعَشاَء ِينيَ 

ََاُب َعَلى الصَّائِِم فَ َلمَّا َكاَن اْلَغُد َصلَّى َِىَ الظْهْهََ ِينَي َكاَن  َوالشَّ
                                                           

َزاق بن عبد احملسن البدر  1 ،  يي الطبعة االوىلدار الفضيالة،  ، تعظيم الصالة، عبد ال
 .9 م،  2013 باية،
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ِظلْهُه ِمثْ َلُه َوَصلَّى َِىَ اْلَعْصََ ِينَي َكاَن ِظلْهُه ِمثْ َلْيِه َوَصلَّى َِىَ 
ََِب ِينيَ  أَْفَطََ الصَّائُِم َوَصلَّى َِىَ اْلِعَشاَء ِإىَل ثُ ُلِث اللَّْيِل  اْلَمْغ

َوَصلَّى َِىَ اْلَفْجََ فََأْسَفََ ُُثَّ اْلتَ َفَ  ِإىَلَّ فَ َقاَل يَا ُُمَمَُّد َهَذا َوْقُ  
 2األَنِْبَياِء ِمْن قَ ْبِلَك َواْلَوْقُ  َما بَ نْيَ َهَذْيِن اْلَوقْ تَ نْيِ.

إن من اعظم الواجبات اليت اوجبها اهلل  على عباد هو اجل 

َائض اليت افرتضها : الصالة؛ فهي عماد الدين و آكد اركانه بعد  الف

الشهادتني، و هي الصلة بني العبد و ربه، و هي أول ما حياسب عليه 

العبد يوم القيامة؛ فإن صلح  صلح سائَ عمله، و اذا فسد فسد سائَ 

قة  بني املسلم والكافَ ، فإقامتها إميان وإضاعتها كفَ عمله، وهي الفار 

َك  وطغيان، ف"ال دين ملن ال صالة له" ، "وال يّظ يف االسالم ملن ت

َه ،  الصالة "، من يافظ عليها كان  له نورا يف قلبه ووجهه وقربه ويش

وكان  له جناة يوم القيامة، و يشَ مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني 

قني والشهداء والصاحلني ويسن أولئك رفيقا ، و من مل حيافظ والصدي

                                                           
 1996، دار الكتاب العلمية،  ، بريوت،  سنن أَى داودابو داود سليمان السجستاين ،  2

 149م، ص 
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َعون و  َهان وال جناة يوم القيامة ، و يشَ مع ف عليها مل يكن هلانور وال ب

 3هامان و قارون و أيب بن خلف.

َوط واألركان، منها ان يكون املصلي  وتشتمل الصالة على الش

َا عن احلدث والنجس ملكان، وسرت العورة، سواء يف امللبس والبدن وا طاه

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  ُث بني النيبواستقبال القبلة، ودخول الوق  وغري ذلك. 

 :الصالة يف يديثه التايل أداء وق  َوَسلَّمَ 

ِإنَّ »َعْن َأيب ُهََيْ َََة , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َِ ِينَي تَ ُزوُل الشَّْمُس َوِإنَّ لِلصَّاَلِة أَوَّالا َوآ ِخَاا َوِإنَّ أَوََّل َوْقِ  الظْهْه

َِ ِينَي  َِ َوِإنَّ أَوََّل َوْقِ  اْلَعْص آِخََ َوْقِتَها ِينَي يَْدُخُل َوْقُ  اْلَعْص
يَْدُخُل َوقْ تُ َها َوِإنَّ آِخََ َوْقِتَها ِينَي َتْصَفَْه الشَّْمُس َوِإنَّ أَوََّل َوْقِ  

َِِب ِينَي تَ ْغَُُب الشَّْمُس َوِإنَّ آِخََ َوْقِتَها ِينَي يَِغيُب اأْلُُفُق اْلَمغْ 
َوِإنَّ أَوََّل َوْقِ  اْلِعَشاِء ِينَي يَِغيُب  اأْلُُفُق َوِإنَّ آِخََ َوْقِتَها ِينَي 

                                                           
َزاق بن عبد احملسن البدر  3 ،  يي الطبعة االوىل دار الفضيالة،  ، تعظيم الصالة، عبد ال
 .22-21، ص م  2013باية،  
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َِ ِينَي َيْطُلُع اْلَفْجَُ َوِإنَّ آ ِخََ يَ ْنَتِصُف اللَّْيُل َوِإنَّ أَوََّل َوْقِ  اْلَفْج
 4َوْقِتَها ِينَي َتْطُلُع الشَّْمُس. 

وعلى اساس اإلسالم، وجب على كل مكلف أن يعبد اهلل واداء 

َائعه املعينة، منها الصالة املكتوبة. وهي اول العبادة اليت حتاسب يوم  ش

 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف يديثه:  بّينه النيبالقيامة.كما 

اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ أَوََّل َما حُيَاَسُب بِِه فَِإنَّ َرُسوَل 
اْلَعْبُد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة الصَّاَلُة، يَ ُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَماَلِئَكِتِه: اْنُظَُوا 

 5يف َصاَلتِِه، أَََتََّها أَْم نَ َقَصَها.

فظتها،  كما تقع يف املعاهد وهي من العبادة اليت جيب علينا ُما 

فكما علمنا، أن يف املعاهد الدينية مقاصد يسنة وقانون جيدة  الدينية.

ومهمة لطالهبا إليثار عبادهتم وأعماهلم ودراستهم، وأهنا ُمل التعليم 

واإلستفادة. هناك ثالثة عناصَ وهي املتعلم واملعلم ومنهج التعليم. وفيها 

                                                           
ه، ص  1432، دار ابن يزم ببريوت لبنان، سنن الدارقطينعلي بن عمَ الدارقطين،  4

219.  

َي، 5 َود  الطيالسي البص ، مسند أيب داود الطيالسيأيب داود سليمان بن دوود بن اجل
 .213ص
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َف والفصول استع كل يوم مل  يف مجيع اعماهلم وأوقاهتم  البنيان والغ

 6.وليلة

َد مكان  قال "كاريل" وإليياء روح االسالم، ليس املعهد مبج

للدراسة فقط، بل ُمل إقامة طالهبم مع مجيع انواع أعماهلم الدينية، وال 

يوجد مكان آخَ افضل وأيق إلقامة الصلوات وإمتثال الطاعات منه. كل 

لعلوم الدينية واإلستفادة مع فهم مبادئ اوقات فيه استعمل  لدراسة ا

مي واحلديث النبوي وإمجاع العلماء َآن الك  .املسلمني واساس الدين أي الق
ملواجهة يل التعليم املناسب فهو م ي جهة اجملتمعف أما وظيفتهو

مقاصد خصوصية قد االجتماعية و بناءو له قيمة كاملةخارجه. ويف  ات احلادثةالتطور

خلاص اإلجتماع ا هو ُملللتعليم ف كانام وكونه .مستقل عن غريهيعترب مبكان 

َاري املوافق طول الزمانيف إندونيسي. فهو م املميز فلو بايثنا  .دار البحث اإلستم

                                                           
6
Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi”, 

Jurnal Kebudayaan Islam Vol. XII No. 2, 2014, h. 111. 
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التعليم يل مل ستعملأنه يمنها ألن له وظائف كثرية  عنه لوجدنا مبايث متعددة،

 7.والدعوة وُمل االجتماعية والثقافة
َاسخة  قافاتالث فيهو ناءه ب عدالسنني ب اتقد فعل  منذ عشَاملوجودة ال

أما القيام بتلك الثقافة ال خيلو من األدلة واحلجج، بل لكل من . وملؤسسه

َاجع ودالئل، إما ب َآن اوالوجوه م فالثقافة . هماو كتب ماع العلماءاحلديث أو إج الق

َف َفالعوهي آخَ، هلا معاين وراثي، و هي ع يتعلق بالثقافة الذي . وادة والع

َة، والثاين ابيعة، األول الطشيئان ل ثقافة امور خملوقة نشأت وتغريت بتغري . كلدائ

مبوافقة الواقع ومشيئة الشحض العامل  رمبا تغريت وحتول ، واألزمان واألمكنة

 8هذا الشأن.واهال ل

كإيدى املعاهد الواقعة يف منطقة سارانج، رمبانج جاوة الوسطى 

ري الذي أسسه العامل العالمة الشيخ الكياهي ميمون زبري اي املعهد الشه

ويبحث  يعلماملسمى باملعهد الديين األنوار. فهو معهد سلفي قدمي الذي 
                                                           

7 Abdul Ghofur, “Rekontruksi Penguatan Pesantren Dalam 

Pengembangan  Civil Society  di Era Globalisasi”,  Jurnal Pemikiran Agama 

Untuk Pemberdayaan, Vol XVI  No 1 , 2016, h. 5-6. 
8
 Ibid, h 114-115. 
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َآن واألياديث وانواع كتب العلماء. ومن العادات املخالفة يف  فيه علوم الق

َى هي يف كيفية أداء الصالة املكتوبة اليت تق ام ذلك املعهد باملعاهد األخ

َى تقدمها يف اول الوق  غالبا. وبذلك  يف أخَ الوق  مع أن املعاهد األخ

َي واستعمل ذلك املعهد مبفهوم األياديث عن أداء الصالة يف  العادة اج

َة سيفهم مبمارسة  اخَ الوق . الصالة يف و ايد االياديث على يني غ

 اخَ الوق  باملعهد االنوار الديين هي:

السمك و عبد اهلل بن سليمان بن  يدثنا عثمان بن امحد بن
َاهيم  َاهيم الواسطي ، ثنا اب عيسى الفامي ، قاال : نا علي بن اب
َاهيم يعين ابن عبد امللك بن ايب  َيا من اهل عبدسي ، نا اب بن زك
ُمذورة من اهل مكة ، يدثين ايب ، عن جدي ، قال : قال 

وسط اول الوقت رضوان اهلل و رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "
 9.”الوقت رحمة اهلل واخر الوقت عفو اهلل

َف مجيع أعمالنا وأفعالنا وأيوالنا  ومن الوسائل إليياء السنن ص

بأياديث رسول اهلل. وذاك من ليقتدي النيب صلى اهلل عليه وسلم موروث 

                                                           
 .209، دار ابن يزم ببريوت لبنان، ص "سنن الدارقطين"بن عمَ الدارقطين، علي  9
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من جيل املسلم السلف. و دراسة احلديث يف السند و املنت، ال بد ان 

الصحيح و احلسن و الضعيف و املوضوع. ميلك معيار الدرجة كمثل 

والعكس يف دراسة ايياء احلديث، املمارسة اليت تستند باحلديث ال هتتم 

هل هو الصحيح او احلسن او الضعيف. لكن، املهم هو ال يقدر 

باملوضوع. ولذلك نستطيع ان نقول ان قعيدة التصحيح السند واملنت 

هنا قد جعل  التقليد احلي يف الميلك املهمة يف دراسة ايياء احلديث. ال

اجملتمع وحتددها دون اخلالف بوجود املعيار. واملهم، الرتكيز يف دراسة 

ايياء احلديث هو شكل الظواهَ يف املمارسة و التقليد او االمَ الذي 

  10 يفعله اجملتمع استنادا حبديث النيب.

واعلم ان ايياء احلديث هو نوعا من انواع الدراسة بل هو من 

ة الدراسة يف علوم احلديث. وبذلك، ال يؤد من املسألة إن كان مجل

                                                           
10 Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis: Genealogi, Teori dan 

Aplikasi”, Jurnal Living Hadis, Vol I No 1, 2016, h 181-182. 
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وكذلك  11 البايثة يف حبثه بغري تسمية "ايياء احلديث" يف  موضع حبثه.

البحث عن اداء صالة املكتوبة الواقعة يف اخَ الوق  يف ايدى املعاهد 

"ايياء احلديث". فاحملقق يف ذلك املشهورة. والتذكَ البايثة يف املوضوع 

البحث هو أن التقليد او املمارسة من شكل التشبه او التكيْهف او التباُدل 

 من التقليد او املمارسة او املعاملة بني النص القدمي و الواقعة احلادثة.

وهذا التحليل املوجز حيث البايثة على البحث العميق والدقيق 

"فهم األحاديث فيما يتعلق باوقات الصالة المكتوبة بالمعهد عن 

َى أن يف أداء الصالة يف الديني االنوار سارانج رمبانج" . ألن البايثة ت

ذلك املعهد باالجتاه التارخيية وَتسك االياديث النبوية، فنشأت رغبة 

 البايثة عن اكتشاف ذلك األياديث وكيفية أداء الصالة فيه.

 

 

                                                           
11 Saifudin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Living Hadis Praktik, 

Resepsi, Teks Dan Transmisi (Yogyakarta: 2018), Cet. 1, h. 15. 
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 تحديد مشكالت البحث .ب

وهذا البحث هو حبث ميداين يول فهم االياديث قد 

استعمل  يف املعهد الديين األنوار عما يتعلق باوقات الصالة املكتوبة. 

واملشاكل، فللكاتب ان يلخص عددا من املسائل  على هذه املسائلوبناء 

 والقضايا التالية: 

الصالة يف معهد األنوار الديين  تأخري وق كيف كان  ممارسة  .1

 ج رمبانج؟ساران

الصالة يف معهد األنوار الديين سارانج  معِن تأخري وق كيف كان  .2

 رمبانج؟

الصالة املكتوبة يف معهد األنوار الديين  ما الدليل عن تأخري وق  .3

 سارانج رمبانج ؟

 أهداف البحث وفوائده .ت

وبناءا على صياغة املشاكل اليت قد عين  آنفا، فإن أهداف هذه الدراسة 

 والبحوث هي: 
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 توضيح  األسباب وكيفية اداء الصالة يف ذلك املعهد بالتفصيل. .1

 الصالة يف معهد األنوار الديين سارانج رمبانج. تأخري وق توضيح املعِن  .2

َفة  .3  .الصالة املكتوبة الدليل عن تأخري وق مع

َجى يف هذا البحث هي :    واما الفؤائد اليت ت

يف ُماولة الفهم والعمل  مسامهة األفكار واالعتبارات لعامل األكادمييني .1

 باياديث رسول اهلل املتعلقة بإقامة الصالة سيما يف معهد االنوار.

جيني عن أسباب تأخَ اداء الصالة  يف ذلك  .2 إعالم اجملتمع والطالب واخل

 املعهد عن غريه.

 الدراسات السابقة .ث

هي اختصارات عن البحث يبحثه البايث  الدراسات السابقة

َاجع  يف البحث كي يول املوضوع املبحوث ، يقصد هبا إستعمال اول م

َار أو تشابه مع املبايث السابقة وكان يف هذا املوضوع  .ال يوجد تك
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َى  ، ويف هذا  .الصلوات املكتوبة يف بياناملبحوث وجود املبايث االخ

 :الوق  جند بعض املؤلفات  املتعلقة مبا يبحثه البايثة. منها

َاتاما  الخمس في  الصلواتباملوضوع "ما رتبه ريزال ألفا ب

قدمه إىل كلية " الذي المعهد العيتان ويدانج طوبان الدراسة الظواهرية

سنن أمبيل  اجلامعة اإلسالمية احلكوميةاألدب والعلوم اإلنسانية يف 

وموضوع البحث عن كيفية اداء الصلوات اخلمس ومبادئها  سورابايا. 

ختصارات بأنه من مجلة وايوال ذلك املعهد. وهبذا البحث نأخذ اال

َى على طلبته  املعاهد القدمية السلفية يف منهج التدريس والتعلم، وأج

بوجوب الصالة مجاعة، ولكن يف آدائها يقع آخَ الوق  بوجود السبب 

َيب اجمليب   والعَض، وَتسك ذلك املعهد بكيفية مجاعتهم بكتاب فتح الق

 12 السابقة. وشيوخهم

                                                           
12Rizal Alfa Pratama, Salat Lima Waktu Di Pondok Pesantren 

Langitan Widang Tuban Kajian Fenomenologi, Fakultas Adab dan Humaniora, 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016. 
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تأثير و تجربة الكثافة"رتبته سانتيكا انافيانيت باملوضوع  ثانيا، ما

ستعداد الموت في دار على إ للمسنينالقوة إلقامة الصلوات الواجبة 

قدمته إىل  الذي الخدماء االجتماعية للمسنين بيسما إيكارا، بيماالنج" 

وايل سوجنو  اجلامعة اإلسالمية احلكوميةكلية الدعوة و املواصالت يف 

َبة الكثافة وتأثري القوة مسارنج.  البحث الكمي عن تَكيز القياس يف جت

ستعداد املوت. واختصَ ذلك على إ للمسننيإلقامة الصلوات الواجبة 

َا  كبريا بدليل قدر  البحث اكثَ من  F regresi 22,203بأنه يؤثَ أث

F  و   0،20=0،05يف اجلدول درجة امهيةF  0،01يف اجلدول  =

و  0,05الذي اصغَ من  p value0،000) درجة امهية ) 0،286

َه   R square 0,226بدرجة   13 .%22,6الذي تدل على اث

َينا باملوضوع  عرفة العالقة المؤثرة م"ثالثا، ما رتبته دييان موس

بين تدبر معاني وافعال الصالة الواجبة والألحوال المنحرفة في طلبة 
                                                           

13Shantika Anafiati, Pengaruh Intensitas Melaksanakan Shalat Fardhu 
Terhadap Kesiapan Menghadapi Kematian Pada Lansia Di Balai Pelayanan 
Sosial Lanjut Usia”Bisma Ikara” Pemalang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 
Universitas Islam Negeri Islam Walisongo Semarang , 2016. 
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قدمته إىل كلية الدعوة و املواصالت الذي المعهد لقمانية جوكجاكارتا" 

وموضوع . جوكجاكارتاسنان كايل جاكا  اجلامعة اإلسالمية احلكوميةيف 

َة البحث عن م َفة العالقة املؤث بني تدبَ معاين وافعال الصالة الواجبة ع

َفة يف طلبة  ذلك املعهد.  وهي أن واما نتائج البحث والأليوال املنح

َها  حتسب يسنة، بقدر قيمة   . مع أن أيواهلم %44,4أيواهلم يف تدب

َفة بقدر  وذلك حتسب منخفضة. و حيصل هبذا البحث  %12,5املنح

َة كبرية بينهما بقدر ارتباط   = pو  0.521- (rxy) =عالقة معنوية مؤث

0.000 (p < 0.01) وهذا يدل على أن زيادة تدبَ معاين الصالة .

َفة. يؤثَ على َك األعمال السيئة واأليوال املنح  14 ت

"حكم صالة الجماعة عند  رابعا، ما رتبته نوراكليما باملوضوع

َيعة يف الذي ابن حزم في كتابه المحّلى"  اجلامعة قدمته إىل كلية الش

. وموضوع البحث عن يكم جوت كاال الجنسا الزاوية اإلسالمية احلكومية

                                                           
14

Dian Musrina, Penghayatan Ibadah Shalat Fardhu Dengan 

Perilaku Menyimpang (Pada Santri Pondok Pesantren Luqmaniyyah 

Yogyakarta), Fakultas Dakwah dan Kumonikasi, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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يف كتابه احمللي مع أدلتها ومناهج استنباطها  الصالة املكتوبة باجلماعة عنده

َجل  يف اثبات يكمها. وياصله أن يكمها فَض عني. وقال: إذا مسع ال

َدا، فإن مل  األذان وجب عليه ان يصلي مجاعة، وال جيوز ان يصلي منف

يصل يف املسجد ففي غريه  إال إذا وجد املانع او العذر. ونسب على 

َآن والسنة، وحيكم منهج استنباطه بقول مذهب ال َي املتسك بالق ظاه

َأن واألياديث واالستصحاب. َائع واساسها بالق  15 على اصول الش

وأما التساوي بني هذه الدراسات وبني اليت سيفعلها البايثة كون 

َق بينها يف فهم األياديث  فيما يتعلق الصالة موضع البحث، مع أن الف

نوار سارانج رمبانج، وهذا باوقات الصالة املكتوبة باملعهد الديين اال

 مقصود البايثة.
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Nuraklima, Hukum Shalat Fardhu Berjamaah Menurut Ibnu Hazm 

dalam Kitab Al-Muhalla, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri 

Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015. 
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  البحثهج امن .ج

 نوع البحث .1

َب و مديَ معهد األنوار،  هذا البحث هو حبث ميداين ، وهدفه م

وبعض أساتيذه وطالبه. والغَض من هذا البحث هو الدراسة احلقيقة 

والواضحة عن إكتشاف األيوال يف هذا الوق  واإلرتباط بني الناس املوافق 

َاد  واجملموعات او اجملتمع. وأما ياصله فهو  لالجتماعية املعينة مثل األف

 صورة كاملة ومنظمة عن ذلك البحث.

وأما منهج البحث فهو مناهج نوعية، وهي على اساس فلسفة ما 

، تستعمل لبحث يالة اهلدف  (postpositivism) بعد الوضعية 

رئيسية، مع أن كيفية مجع الطبيعي، على أن البايثة هي فاعلة وأداة 

َائي او نوعي، وأن ما  َيق استق البيانات باالنضمام، وأن حتليل البيانات بط

 16 يصله البحث النوعي يؤكد املعِن احلقيقي على املعِن اإلمجايل.
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Sugiono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Desertasi, CV 

Alfabet, Bandung, 2016, h. 24. 
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َيقة املقاربة  البحث هذاوقد استعمل  َية. ط  وهي منالظواه

َة َد تصور يف يالة أو يدث أو كائن ظهور اي الظاه  لفهم. وحيتاج الف

َبة الظواهَ عامل َة. والناس جت َف مباش َيق األيداث أو التجارب يع  بط

 الظواهَ إهتمامه تقليد املعين. ويَكز الشخص وإدراك شعور من اختبارها

َبة على َد الواعية التج   .فيه التفسري وعملية للف

َة التقاليد والتفسري من اإلدراك على القوي الرتكيزويعطي   الظاه

َبة َية للتج  يف للغاية وُموري مهم شيء هي التفسري الذاتية. وعملية البش

َاءات األفكار من عاكفة عملية هو الظواهَ. والتفسري  يف اإلبداعية واإلج

َبة توضيحا عن إعطاء املعِن َي الشخص. وعلى التفكري جت  فإن ، الظاه

 ويعطي موقفاا أو يدثاا يصيبه بالتفسري )مفسَ( يقوم الذي الشخص

َبة بني يستمَ يواجهه. وهذا كل يال وموقف معانىي من  وإعطاء التج

َبة بني ، احلياة طول التغري قد استمَ يف فالتفسري املعِن. إذاا،  واملعِن التج

َبة لكل املعطى  جديدة. جت
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املعاين  دراسة معنىوية اي عن هي الظواهَ دراسةوباالختصار، 

َاد من العامة لعدد يتعلق بشيء  فيما احلياة يف املختلفة جتارهبم يول األف

 ما تصويَ هو الظواهَ عامل تَكيز أو الظواهَ. ولذلك فإن من املفاهيم

َة هذه يني يواجهون املشرتكني مجيع يساوي بني َيسويل،  وقال  .الظاه ك

َدية التجارب تقليل هو الظواهَ من االساسي الغَض إن َة الف  إىل للظاه

  17املاهية العامة.أو  اجلوهَ وصف

 ووق  البحث املوقع .2

عهد الديين األنوار األول سارانج رمبانج يف موقع البحث يف امل

النه من املعاهد السلفية القدمية منذ سنة  جاوة الوسطى. واختارته البايثة

َعية اليت ستجعل اهلدف ليكّمل 1967 . وهو اول املعهد من املعاهد الف

 البينات.

َعيةوأما املعاهد  حتته هي: االنوار الثاين واالنوار الثالث واالنوار  الف

َبية َرمسية  َابع. أما األول فهو على منهج السلف اخلاص، والثاين على ت ال
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 Saifuddin Zuhri, Living Hadis Praktik, Resepsi, Teks, dan 

Transmisi, Q-Media, Yogyakarta, 2018, h. 16-17. 
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َابع  َبية االكادمية االسالمية،  وال من االبتدائية إىل العالية، والثالث على ت

نية وكتب السلف املدرسة الثانوية املهنيه،كلها ال تنفصل عن التعاليم الدي

َة تقع يف املعهد االنوار و  الصاحل. وألن يف اداء الصالة املكتوبة املتأخ

َعية فيه، و هي تفهم االياديث يف وق  اداء الصالة املعينة  املعاهد الف

َعية  فيه. لذلك، البايثة ال تَكز فقط يف املعهد االنوار االوىل بل املعاهد الف

َبّيها االوالد من الشيخ . وليكمل البحث إختارت ميمون زبري.  اليت ت

 البايثة ليبحث املعهد االنوار الثاين.

يف املعهد االنوار  2019منذ شهَ فربايري سنة  يبدأوهذا البحث 

الثاين، ويستمَ اىل املعهد االنوار االول، ألن فيه اول اعتماد البحث. 

ولكن يدث  العوارض والعلل، يىت قام  البايثة على إثبات البحث 

َعية من املعهد االنوار لتعميق املبايث والتقاليد فيه،  بإتيان ذلك املعاهد الف

البيانات يف املهاهد السارانية األخَ مبصدر  معثة ال تستبعد جلمع أن الباي

 البيانات

 مصدر البيانات األساسي . أ
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يف هذا البحث هي املاليظة  األساسي وكان البيانات

َعيته اي االنوارلواملقاب الثاين اليت تقع يف  ة ستقام يف املعهد األنوار و ف

َية غوندان روجو ومها يف من َانج ماجنو وق َية ك َي   طقة سارانج.ق وأج

 او موكلهما مع بعض أساتذهتم وطالهبم. ااملقابلة مع مؤسسهم

 مصادر البيانات الثانوية . ب

وأما البيانات الثانوية يف هذا البحث هو توثيق البيانات 

واحملفوظات والبيانات من موقع اإلنرتن  للمعهد االنوار والكتب 

 .املتعلقة بالبحث

َيقة مجع البيانات .3  ط

شك أن يف إتيان املبايث او الدراسات وجوب مجع البيانات.  وال

 :وعلى هذا فلتشَح البايثة كيفية مجع البيانات كما يلي

 املاليظة . أ
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َيقة املاليظة هي  َاقبةط َاض، سواء  امل َة لتحقيق األع املباش

ومقصودها تسجيل احلادثة اخلاصة 18أكان يف يالة يقيقة او غريها.  

َة لتحصيل  َة مبوضوع البحث. وامايدث  مباش  املعلومات املستم

اهلدف يف هذه املبايث هو فهم األياديث استعمل  ألداء صالة 

 .املكتوبة يف املعهد الديين األنوار سارانج رمبانج

  املقابلة . ب

َيان األسئلة واألجوبة يف املبايث بني  املقابلة هي ج

واما 19.البيناتشخصني او اكثَ باملواجهة واالستماع إىل املعلومات أو 

املخربون هلذه املقابلة هي مشاييخ و مؤسس من املعاهد أو موكله، 

 .وبعض أساتذته وطلبته

  الوثائق . ت

                                                           
18

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah  , Tarsito, 

Bandung, 1940, h. 93. 
19

Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Bumi 

Aksara, Jakarta, 1999, h. 83. 
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التوثيق هو الدراسة يكون موضوعه من املاليظة، جيعل 

 20 لتوضيح البيانات، واملعلومات من مصادره أساسيا كان  أو ثانويا.

وأما البيانات األساسية فتنال من مصدرها األساسي وهو مؤسس ذلك 

َي وعمل مبفهوم األياديث يف اداء الصالة املكتوبة  املعهد الذي اج

يف املعهد األنوار سارنج رمبانج. وأما البيانات الثانوية فهي من كتب  

َسائل اإلخبارية وغري ذلك من املصادر  األياديث، واجملالت ، وال

 .قة هبااملتعل

  لتحليل البيانات تقنيات .4

الذي يوجد يف امليدان او مكان البحث  البياناتومقصوده حتليل 

َق، فقام  البايثة بتحليل البيانات  بعد يصول مجع البيانات من عدة ط

َية الفهم و َية املتبادلة ) املوجودة بنظ ( من علم interaksionalبنظ

 االجتماعي.
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Muhyar Fanani, Metode Studi Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2008, h. 11. 
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َيات اليت تطورت يف عامل  منأما الفهم فهو شكل  أشكال النظ

األدب يف حتليل النصوص فقط، ولكن يف اخلارج  توجد وتستعمل ذلك 

َاء البحث على النصوص يف غريه. ويأيت الفهم من كلمة  املمارسة إلج

"recipere"( " ، )الالتينية reception اإلجنليزية( مبعِن القبول أو( "

هم مبعِن القبول أو اإلستمتاع بالنصوص الف إيندراساوارا: قال االستقبال.

من القارئ. وهو نوع من أنواع مبايث النصوص يسبب على إظهار 

َدود.  اإلستجابة وال

أما فهم و  .وياصله أن الفهم يالة الشخص لقبول الشيء او رده

قبول احلديث او رده  او إستعماله وانتفاعه يالة الشخص لاحلديث فهو 

 21يف يياته.

َيف وإن كان فهم  َتبط ومتعلَّق مبمارسة احلديث الش احلديث م

ُوجدت مسافة طويلة بني املمارسة احلالية والنصوص املاضية. ولذلك ميكن 
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 Ahmad Farih Dzakiy, “Hadis Dan Resepsi Estetis Pesantren 

(Studi Kitab Fadha’il Ramadan Karya Taufiqul Hakim)”,  239 
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للشخص أو اجملتمع أن ال يفهمون وال يعلمون  بأن املمارسة  قد تُبدأ أو 

 22 تصدر من احلديث املعني.

 كتابة البحث  نظام . ح

َاتب البحث كما يليوإلجتاه البحث، ستعَض الكاتبة صورة ع  :امة عن م

الباب األول، وفيه تشَح عن خلفية املشاكل تعين ايد املعاهد 

السلف من سارانج رمبانج جاوة الوسطى )االنوار( املختلف باملعاهد 

َى يف عادة اداء الصالة املكتوبة اليت تقام يف اخَ الوق  ولكن ما  االخ

لكوهنا تأكيدا على املشاكل  حتديد املشكلةزال يف وقتها. فيستمَ اىل 

املبحوثة، و مقاصد البحث ومنافعه، و الدراسات السابقة لكوهنا صورة 

َاتب البحث  املبايث كي ال يوجد تشابه هبا، ُث يستمَ اىل أساليب وم

نظام كتابة لكوهنا توضيحة للمقاصد ومناهج البحث، واألخري هو 

 .البحث
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Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis: Genealogi, Teori dan 

Aplikasi”, Jurnal Living Hadis, Vol I No 1, 2016, h 185. 
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َيةالباب الثاين، وفيه تشَح الكاتبة عن اس الذي يتكّون  اس النظ

و شكل فهم إدراك الفهم او إستقبال احلديث و  من دراسة احلديث احلي

و  الصالة أوقاتاحلديث ومقاربته اخلاصة واالخري ستبحث البايثة عن 

 الصالة.بتأخري االياديث اليت تتعلق 

َاح لألوصاف العامة ملعهد األنوار اي االوىل  الباب الثالث، اإلش

َايف، و صورة اجلانبية و يستمَ اىل  و الثاين عن بيان املعهد، و املوقع اجلغ

َيقة الرتبية فيه و يالة الشيوخ و الطالب  طيف و بعث و غَض، و ط

واعمال املعهد، و يالة اجملتمع ، و الوسائل و اللوازم، و يستمَ اىل 

َأ قبل صالة اجلماعة  .اوقات و مكان الصالة و املدائح اليت تق

َابع خلفية ، ستحاِول الكاتبة حتليل البيانات. وفيه تشَح الباب ال

كيفية ممارسة الصالة املكتوبة اليت تفهم من االياديث يف ذلك املعهد، و  

و معِن تأخري الصالة عند اصحاب املصلحة يف املعهد االنوار وحتاور 

البايثة االياديث عن تأخري الصالة بالفهم او استقبال احلديث عند 

 .اصحاب املصلحة
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الباب اخلامس ، وهو الفصل األخَ يف هذه الدراسة، وفيه من 

 االختصارات واالقرتايات واإلختتام.
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 الثالث بابال

 عرض البيانات

 

  نظرة عاّمة عن معهد الديني األنوار .أ

 الّصورة الجانبّية وتاريخ تأسيس معهد الديني األنوار .1

سارانج هو اسم منطقة الذي يقع يف الساحل الشمايل جلزيرة 

جاوا، وعلى وجه التحديد احملافظة الشمالية الشرقية من جاوا الوسطى، 

املدخل من اجملاورة مباشرة جلاوا الشرقية وجاوا الوسطى   جمبنطقة رمبان

كالبوابات من الساحل الشمايل ملقاطعة جاوا الشرقية. معهد األنوار تقع 

مبنطقة سارانج  كارانج ماجنو يف وسط مشال الطريق السريع، يف قرية

 رامبانج.

سارانج هي مدينة صغرية تعرف باسم مدينة الطالب ألّن كثريا 

با ي من املسسسات التعليمية مثل املعهد واملدار  واملدار  الريمية فيها امل

وغريها من األماكن الكتساب املعرفة اليت يسكنها آالف الطالب من 
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املشهورين الذين جيعل هذه  خمتلف املناطق. ال تفوت أيضا مجيع املشاييخ

سات املدينة مشهورة يف مجيع أحناء البالد. وجبانب مرور الزمن، أّن مسس

التعليم يف املعهد ال يغمض عينيه حّّت كثريا من املدار  الناشئة مع طريقة 

حديثة ولكن ما زالت موجودة من املعاهد اليت تستخدم األسلوب 

السلفي. واحد منهم هو معهد األنوار، الذي هو مركز من بعض الفروع 

 1دحالن احلاّج. كياهي ميمون الزبري حتت رعاية صاحب املكّرم

كياهي ميمون  كان معهد األنوار هو حمض كعب منزيل من

املكّرمة،   الزبري احلاّج وليس معهد الرتاث. بعد الّرجوع من الّدراسة مبكة

كثري من الطالب الذين يعيشون يف معهد سارانج الذين هم يرغبون يف 

يبين املصّلى البسيط الذي يقع أمام بيته   1967لم معه. مث يف العام التع

 معهد األنوار. كمكان الطالب للّدراسة. وهنا هو بداية من تأسيس

 للّدراسة ونظرا لالهتمام اهلائل من الطالب الذين يرغبون

واخلدمة له، فمن خالل بناء الغرفة للصالة املسقتة ستكون مبثابة منزلية. 

                                                           
1 "Kilas  pesantren, PP. Al-Anwar Putri”,  At-Tahliyah, nomor 13,  2017 M. 
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ء البسيط يستخدم للبقاء يف نفس الوقت ملزيد من الرتكيز يف هذا البنا

الزبري احلاج. بواسطة  القرآن الكرمي واخلدمة مع شيخنا كياهي ء ميمون

الزبري احلاّج يدعى باسم  املنزلية اخلاصة هبم اليت ترعرع ابن كياهي ميمون

POHAMA    هي التقصري من معهد ميمون احلاج. مث بضع

 كياهي الزبري دحالن احلاّج قبل احلج دعا له قبل اجتاهسنوات لالحتفال 

 تعيد التسمية مبعهد األنوار. كياهي أنوار احلاّج فوهاما

يف معهد األنوار يتطّور بسرعة كبرية، حّّت   وعدد الطالب

مت ترميم املسجد  1971يتطلب إىل البناء يف جمال املادية، يف العاّم 

خاّص  / ذي دعا يف وقت الحق معقدةالصغري بإضافة بناء هذا الشأن ال

 دار السالم، وأيضا يبين املكتب الذي يقع جبوار جنوب بيت شيخنا.

وجنبا إىل جنب مع زيادة الطالب مث واصل تطوير املبا ي اليت سجلت يف 

خاّص نور اهلدى،  1975خاّص دار الّنعيم، يف العاّم  مت بناء 1973العاّم 

خاّص دار الّصحيحني  1995العاّم خاّص فردو ، يف  1980يف العامّ 

مبىن متعدد األغراض للمعهد. معهد األنوار له مخسة  فضال عن بناء
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الذي يريمه نائب رئيس اندونيسيا، السيد  2004طبقات يف العاّم 

 ، مت بناء رواق دار التوحيد2005محزة هاز احلاّج وأيضا يف عام  الدكتور

 من تستخدمها كمكان االجتماع معهد األنوار بعد االنتهاء من عملية من

قد  2012اخلرجيني سيد حممد علوى املالكي مبكة املكّرمة. ويف العاّم 

 خاّص دار السنن األربعة. ايمه اكتمل بناء اخلاّص اجلديد

معهد األنوار، بدءا من قطعة أرض  جنبا إىل جنب مع تطوير

تابعة جلارهتا، الزبري احلاّج ونتائج شراء أراض  ميلكها شيخنا كياهي ميمون

يدافع أيضا ستكون حالة من النا  يف مجيع أحناء الوقت الذي ال يعمل 

مرات وعدم قدرهتم على قراءة القرآن مث يف العاّم  5بانتظام على الصالة 

مع زوجته, السيدة احلاّجة مستعة رائدة يف  ميمون الزبري كياهي  1977

املنزل الذي كان يف أّوله يبين إنشاء معهد األنوار للبنات ببناء املصّلى وراء 

 اجلدار املنسوج من اخليزران.

كان تدرجييا أّن اجملتمع يظهر التغيري تدرجييا، فإهنم يبدأ يف 

احلب الذهاب إىل املصّلى ملتابعة مجيع األنشطة اليت تباشر فيه، بدءا من 
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أدت يف كل ليلة اجلمعة، وكذلك عديد  صالة اجلماعة حّّت ذباعّيةاليت 

( 2017ألطفال الذين بدأوا ليستقر يف املسجد. حّت اآلن )عام من ا

 890معهد األنوار للبنات ينمو النمو السريع مع الطالبات املستقّرة +

 قاعة ومكتبة وأكثر من ذلك. 8غرفة و  36ومع املرافق 

تطور املعاهد الذي يرأسها العلماء املستعّدين حنو استخدام 

لكتاب األصفر )ألنه يعترب إهانة للكتاب الكتاب السلفي الذي يسّمى  با

من السلف(، فإنه أمر مهّم جدا، ويظهر الرسم البيا ي هذا العام وحده 

الطالبات  -( عدد من الطالب من معهد األنوار للطالب 2017)حمرر 

طالبا وطالبة. الذين ينتشرون من خمتلف اجملاالت يف  4,219من 

مثل مادورا، كاليمانتان سوالويزي إندونيسيا، سواء من جاوا وخارج جاوا 

سومطرة، نوسا تينجارا، حّت بابوا. وأيضا من خمتلف اخللفيات التعليمية 

املدرسة االبتدائية، واملدرسة الثّانويّة, واملدرسة العالية حّّت إىل  بدءا من

 مرحلة البكالوريو .
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كياهي  ابن ميمون احلاجّ  كياهي حممد ناجح 1995يف العاّم 

 املكّرمة بري احلاّج أيضا من خريج معهد السيد حممد علوي مكةالز  ميمون

السيد حممد علوي  حتت إشراف دار الّصاحلني رائدة يف بناء خاصّ 

كما هو حاوية للطالب والطالبات الذين  خاصّ  امللكي. وأنشأت أيضا

احلاّجة  حتت رعاية السيدة 1996يرغبون يف حفظ القرآن يف العام 

 اليت كانت مبناسبة حاملة القرآن. مطوئّنة ناجح ميمون

األنوار هو نظام السلفي الذي  نظام التعليم املطّبق يف معهد

يطلب من الطالب حلضور املشاييخ أو األساتذ إّما بنهج باندوجنان أو 

سوروغان. واملطلوب أيضا للطالب للمشاركة يف تعليم احملاضرة أو املدرسة 

أي مستوى  املعهد العايل ويستمر علىالغزالّية، حّت إىل مستوى العالية، 

 من التعليم يف عامني.

األنشطة األخرى هي أيضا اليت جيب اتباعها الطالب هي 

املذّكرة اليت يتضّمن على مذّكرة فتح القريب, فتح املعني, حمّلي وغري 

ذلك. املذّكرة هي شكل من أشكال املناقشة املتعمقة على الكتاب 
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د للمشاكل املوجودة. والعديد أيضا من بقيد االستعراض، وتطبيق جي

 األنشطة األخرى.

 1 معهد األنوار ينقسم إىل قسمني مها معهد األنوار يف تطوير

احملفوظة للطالب الذين يرغبون يف استكشاف العلوم الدينية البحتة 

كمكان لطالب الذين يرغبون يف دراسة العلوم  2 ومعهد األنوار

سيلة الستكشاف علوم الدين. والواقع والتكنولوجيا دون ترك املعهدو 

 يف قرية كارانج ماجنو سارانج االوىل منهما منفصلة، وقع معهد األنوار

يف غوندانرجيو قرية كاليفانج سارانج  الثا ي يقع معهد األنوار وأّما رامبانج.

 إىل الغرب. كيلو مرت من قرية كارانج ماجنو  3حوايل  رمبانج

لصعب يطلب االستعداد يف واالستجابة ملطالب الزمان ا

كمسّسسة غري نظامي  مبناسبته مجيع النواحي، فمعهد األنوار سارانج

واحلفاظ بدقة قيم السلف اآلن تستعد أيضا لتفرخ اجليل الذي ميكن 

أيضا أن يفخر يف جمال ريمي وسيجين من الدرو  السلفية كأسا  

ليمية لتشكيل األخالق، من خالل إنشاء جمموعة من املسسسات التع
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يف املدرسة  هنضة العلماء مسّسسة تعليمّية املعاريف الريمية حتت رعاية

االبتدائية، واملدرسة الثّانويّة واملدرسة العالية باسم املدرسة االبتدائية، 

 واملدرسة الثّانويّة واملدرسة العالية األنوار.

املدرسة االبتدائية، واملدرسة  الغرض األساسي من إنشاء

ليس فقط لدراسة العلوم العاّمة،  األنوار , واملدرسة العاليةالثّانويّة

ولكن معبأة أيضا بعناية من خالل دمج الدرو  من السلف ألجل 

 العلوم واألخالق توفري إمدادات طالهبا للحصول على التوازن بني

والعلوم والتكنولوجيا، حبيث يف النهاية أّن اهلدف األخري هو السعادة 

 يتحققها.اآلخرية ميكن أن 

أّوال التاريخ إلطالق مسسسة  2003سبتمرب  15يف التاريخ 

الزبري الذي يهدف ليكون مثابة مكان  ريمية أسسها شيخنا ميمون

لتعميق الكفاءة اإلحالة املناسبة على أسا  علمي من احلكومة، يف 

هذه احلالة من دائرة الدين والعلوم در  أيضا السلف الذين لديهم 

 األنوار سارانج. متمثلة يف معهد
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قد أخرجت املدرسة الثّانويّة األنوار حوايل  2006يف العاّم 

طالبا وطالبة. وبالنسبة لعدد من الطالب يف املدرسة الثّانويّة  121

األنوار كما يف اجلداول املرفق. حّت اآلن حتتفظ املدرسة الثّانويّة 

ان يقصد األنوار يف احملاولة لتحسني نفسها خلالفة دائما يف ما ك

 شيخنا الذي دائما نشاطا يف مجيع اجلوانب لتحقيق هذه األهداف.

، فتح 2006سبتمبري  21ال تتوقف من احلد، يف التاريخ 

معهد األنوار أيضا مسسسة التعليم على مستوى املدار  العالية باسم 

املدرسة العالية األنوار. لعدد من الطالب كما يف اجلدول املرفق. ويف 

افتتح أيضا املسسسات التعليمية يف املرحلة االبتدائية  2007العاّم 

 املدرسة اإلبتدائّية األنوار. ايمه

لكن على الرغم من ذلك، فإّن مفهوم السلف من برنامج 

التعليم القائم الريمي الرتويج يميكا جّدا، وأصبح سعر ثابت غري 

تعليمية قابل للتفاوض. هذا جيعلها معهد األنوار خمتلفة من املسسسة ال

املدرسة  الريمية األخرى، واليت هي جدول األعمال الرئيسي القامة
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األنوار. وأيضا يف وقت  االبتدائية، املدرسة الثّانويّة واملدرسة العالية

الحق وفقا للخطة سيتم أيضا إعداد برامج التعليم املستمر على 

 مستوى اجلامعة.

اضر أعاله اليت ال تزال البنية التحتية وكل ما يلزها لدعم احل

جيب اتباعها من قبل معهد األنوار، إّما يف شكل البناء املادي وغري 

)العاّم  42األنوار يف السنة  معهد مع ميالد يتزامن املادي. واحلمد هلل

األنوار الثا ي  معهد بناء ( قد مت االنتهاء مرة واحدة بافتتاح2009

يا السّيد الدكتور من وزير االتصاالت واملعلومات جبمهورية إندونيس

حممد نوح, الذي يتضمن من مبىن واحد بطبقتني لوقوف الطالب 

عبد اهلل عباب  طالب و منزل واحد من كياهي احلاجّ  300بسعة 

كياهي احلاّج ميمون الزّبري بوصفه أيضا يكون مدير  )ابن األّول من

معهد األنوار الثا ي( و مبىن واحد للمرافق الوقوفية للطالبلت بسعة 

طالبة الذي يكّمل ب املرافق الّداعمة يف دعم عملّية التعليم  300
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والتعّلم ريميا أو مكان لطالب العلوم السلفّية كاألسا  والزّاد 

 للطالبات.

وباإلضافة إىل ذلك فإنه سيتم تطوير اآلن عن الوسيلة لدعم 

السيارات بالتعاون مع العمال املاهرة  شكل مهارات التعليم وتدريب

حّّت قادرا على تطبيق معارفهم يف   شفهّيا معلما للطالبليصبح 

 اجملتمع ليتطلب بشكل متزايد ويكون قادرا على التكيف بسرعة.

سيتم وضع تطوير مرافق التدريب يف جمال السيارات يف قرية  

األنوار الثا ي الذي كان يف الوقت احلاضر  كاليفانج املتامخة مبعهد

 بىن.جمرد البداية من إرساء أسس امل

بناء املسكن يسّكد على فعالية العلوم السلفية، ألّن سيتم 

معهد األنوار سارانج. ومن  مشايخ أيضا من قبل األساتذ حتت رعاية

املتوقع أن الطالب يف النهاية يكون حقا غري مشروط ودائما يف 

السيطرة، هبدف إىل هناية املطاف, وكان هسالء الطالب قادرين على 



85 
 

 
 

املنضبط، واملهارة، ودائما جيعل املعنوية اجليدة يف  التعود يف العيش

 نسمة احلياة.

 كان معهد األنوار 2012ال تتوقف يف هذا احلد، يف العاّم 

يف شكل  املبا ي الغفور. ريمّيا الذي يديره كياهي احلاّج عبد 3

جبمهورية إندونيسيا و  املطّبقات هي التخفيف من وزير اإلسكان

 جبمهورية إندونيسيا. بوصفه وزير اإلسكانوافتتحه دجان فاريدز 

الثالث اليت تشرف اجلامعة اإلسالمية  األنوار فيها أّسست مسّسسة

األنوار الصادر من الدكتورندو  احلاّج سريادارما علي، املاجستري 

 )وزير الشسون الدينية جبمهورية إندونيسيا(.

 من الوصف أعاله فإّن ميكن االستنتاج أن معهد األنوار ال

للحفاظ عليها، وال  ثابتا يغري الطبيعة السلفية اململوكة لكنه ما زال

يتجاهل عن متطلبات العصر التقدم يف كافة اجملاالت وخاصة يف 

جمال العلوم والعلوم األخرى، ولكن فيما يتعلق هبا معهد األنوار ما 



86 
 

 
 

زال حيقق الدرو  السلفّية أساسيا حبيث القائمة املطلوبة تكون 

 2مجيع مراحل التعليم. حاضرة يف

تطور املعاهد الذي يرأسها العلماء املستعّدين حنو استخدام 

الكتاب السلفي الذي يسّمى  بالكتاب األصفر  )ألنه يعترب إهانة 

للكتاب من السلف(، فإنه أمر مهّم جدا، ويظهر الرسم البيا ي يف 

عدد الطالب من معهد األنوار والبنات تصل إىل  2019 العامّ 

طالبة(. القادمني من مناطق  1078طالبا و  3920طالبا ) 4998

خمتلفة يف اندونيسيا، إّما من جاوا وخارج جاوا مثل مادورا،  

كاليمانتان سوالويزي سومطرة، نوسا تينجارا، حّت بابوا. وأيضا من 

املدرسة االبتدائية، واملدرسة  خمتلف اخللفيات التعليمية بدءا من

 الثّانويّة, واملدرسة العالية حّّت إىل مرحلة البكالوريو .

 

 

                                                           
2 Buku Profil Pondok Pesantren Al-Anwar h. 5-9.  
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 الموقع الجغرافي .2

 إّن معهد األنوار يقع يف وسط مشال الطريق السريع، يف قرية

رامبانج. وأّما معهد األنوار الثا ي يقع يف  منطقة سارانج من كارانج ماجنو

رامبانج جاوا الوسطى.  نج، منطقة سارانج منكاليفا غوندانروجو، قرية

 وحدود معهد األنوار املركزي و معهد األنوار الثا ي على النحو التايل:

 يف الشمال حيّدد بالبحر الشمال (أ

 يف الشرق حيّدد بقرية فرياك (ب

 يف اجلنوب حيّدد قرية سيندانغ مليا (ج

 الغرب حيّدد بقرية باجينج جاوا (د

 3 تعليمنظام ال .3

الوظيفة الرئيسية للمعهد هي لطباعة املسلمني واملسلمات الذين 

واملمارسة والتطبيق  هم يسيطرون العلوم الدينية عميقا )التفّقه يف الّدين(

 بإالخالص فقط إىل اهلل يف احلياة وسبيل عيشهم.

                                                           
3 Buku Profil Pondok Pesantren Al-Anwar. h 19-28. 
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عهد األنوار يتعّلق وجوده كمكان للتحقيق عّما سبق، أّن م

 منتدى التعليم عن األنشطة التعليمية وهي اليت تشمل على:

 المؤسسة التعليمية "معهد" .1

 التعليم الريمي ملعهد األنوار هي:

 مؤسس تعليم المحاضرة 1.1

لديها مستويات  1984واملسسسة اليت تأسست يف العاّم 

 سنوات تتكون من: 8التعليم 

 اديةسنتان إعد 

 3 سنوات يف مستوى الثانوية 

 3 سنوات يف مستوى العالية  

 08:00عقدت هذه املسّسسة يف الصباح بداء من الساعة 

مع  معادلة . وأّما املنهج املستخدم هو املنهج خاص وله12:00حيت 

 جامعة األزهر يف مصر.
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 منهج احملاضرة هو كما يلي:

  طبقة إعدادية 
 فصل االوىل إعدادية

 بقة إعدادية الثا يط 
 مستوى الثانوية 

 مرحلة االوىل يف احملاضرة/فصل االول الثانوية .أ
 مرحلة الثا ي يف احملاضرة/فصل الثا ي الثانوية .ب
 مرحلة الثالث يف احملاضرة/فصل الثالث الثانوية .ج

 مستوى العالية 
 مرحلة الرابع يف احملاضرة/فصل االول العالية .أ

 خلامس يف احملاضرة/فصل الثا ي العاليةمرحلة ا .ب
 مرحلة الساد  يف احملاضرة/فصل الثالث العالية .ت

 العالي األنوار المعهد 1.2

هذه املسسسة هي املستوى املتقدم للطالب يف مستوى الدراسة العالية. 

معظم الكتاب املدرو  هو الكتب العصرية )املعاصر(، الستكمال رؤية 

 ليم يف هذه املسسسة عامني. نفذت أنشطة التعليم ليال.الطالب. ومستوى التع
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 (MGS)المدرسة الغزالّية الشفيعّية  1.3

معهد التعليم هو املسسسة اململوكة بني املعاهد يف سارانج مبا يف ذلك 

 معهد األنوار. وأّما املستويات التعليمّية هي:

  ( 6اإلبتدائّية )سنوات 

 ( 6الثّانويّة )سنوات 

 سنوات( 6ة )العالي 

 أحوال المشايخ .4

هو املظهر بأكثر أمهية )شخص مفتاحي( للنمو  مظهر كياهي

والتنمية يف املعهد. فكان نادرا ليس عديد من الطالب يف املعهد ينظر 

 مظهر كياهي، وليس اجلمال، وعظمة البناء أو أخرى.

الزبري احلاّج بوصفه مسسس ومدير املعهد األنوار  كياهي ميمون

ص بأكثر دور فعال يف تطوير املعهد. بدأ من الصفر إىل أن هو شخ

يكون معهد األنوار ينمو منّوا كبريا جّدا. يف عصره الشيوخة لكنه ال يزال 

نشيطا يف التثقيف وحتفيز الطالب على الرغم كثريا من األنشطة للقيام هبا 



91 
 

 
 

إّما داخال أو خارج البالد. احلكمة، والشخصية، وإعجاب حكمته يف 

ني الطالب وغريهم. مع أبنائه يف الواقع الذين هم متخرجني من الشرق أع

معهد األنوار جنبا إىل جنب مع  يف السلفّية األوسط يسعون للحفاظ على

 اخنفاض املعاهد السلفّية هناك.

الذي كّل منهم  كياهي معهد األنوار اآلن له واحلمد هلل, إنّ 

ط. ال شك بعمق علومهم. متخّرجى املعاهد واجلامعات يف الشرق األوس

 بالتمين ميكن أن يدعم جناح أهداف التعليم للطالب.

 كما يلي هم مشاييخ معهد األنوار:

السيد املالكي مبكة  معهد خريج  احلاجّ  الزبري كياهي ميمون

 املكرمة

السيد  معهد خريج  احلاجّ  كياهي عبد اهلل عباب

 املالكي مبكة املكرمة
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السيد  معهد ريجخ  احلاجّ  كياهي حممد ناجح

 املالكي مبكة املكرمة

السيد  معهد خريج  احلاجّ  كياهي عوف املرام

 املالكي مبكة املكرمة

السيد  معهد خريج  احلاجّ  كياهي ماجد الكامل

 املالكي مبكة املكرمة

  األزهر القاهرة مبصر جامعة خريج احلاجّ  كياهي عبد الغفور الدكتور

السيد  عهدم خريج  احلاجّ  كياهي عبد الرؤوف

 املالكي مبكة املكرمة

 خريج جامعة زمالك املاجستري  احلاجّ  كياهي أمحد وايف

 القاهرة مبصر
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 تأهيلي معهد خريج  احلاجّ  كياهي تاج ياسني

 بسوريا

السيد  معهد خريج  احلاجّ  كياهي أمحد إضرار

 4.املالكي مبكة املكرمة

 أحوال الطالب .5

هورة، فيمكن شمبرور تطوير العصر، كثريا من املعاهد السلفية امل

 كياهي احلاّج الزبري االمتنان أن هذا مل حيدث يف املعهد حتت رعاية

جيعل  ال احلفاظ على القيم السلف ثابتا يف ميمون، مهما كان ال يزال

حّت  سلفه. هذا املعهد أقل اهتماما يف اجملتمع، ولكن ال يزال موجودا مع

جيعل قيمة زائدة هلذا املعهد فقد أثبت عدد كبري من املتخّرجني 

البكالوريو  بعد أن خيتتموا الدراسة من اجلامعة فيواصلون الدراسة يف 

 .1967املعهد الذي قام منذ العاّم 

                                                           
4
 Amirul Ulum, Syaikhuna Wa Usrotuhu, Lembaga Muhadloroh PP. Al-

Anwar, Sarang, Rembang 57-58 
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اءوا من عّدة األماكن يف مجيع أحناء كان طالب معهد األنوار ج

إندونيسيا إّما من جاوا وخارج جاوا مثل مادورا، كاليمانتان وسومطرة 

 وسوالويسي، نوسا تينجارا وحّت بابوا.

 :األنوار من بعض السنوات املاضية معهد وفيما يلي بيانات طالب

 

 

 

 

 

 

 جملة الطالب االنوار الثاني
2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

820 1040 1210 1485 1673 1792 
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 عهد االنوار للبنينجدوال االعمال في الم .6

 االعمال اليومية
 النمرة الوقت االعمال الملتزم المسؤول
صالة الصبح  كل الطالب قسم التعليم

 باجلماعة
05.20- 
45,45 

1.  

-05.45 قراءة القرآن كل الطالب قسم التعليم
06.00 

2.  

قسم التعليم 
 يف القرآن

فصل االبتداء، 
فصل اإلمداد، 
فصل االوىل و 

 حملاضرةالثا ي ا
 

-06.00 تعليم القرآن
07.00 

3.  

الطالبون من  قسم التعليم
املدرسة غزالية 
شافعية و 
 احملاضرة

يدر  يف 
املدرسة غزالية 
شافعية و 
 احملاضرة

07.30-
12.00 

4.  

مسسول 
املشاورة يف 

 املعهد

-08.30 املذاكرة احمللي املتخرجون
10.00 

5.  

صالة الظهر  كل الطالب قسم التعليم 14.20- 6.  
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 14.40 اجلماعةب
جلنة معهد 

 العايل
تعليم )املعهد  املتخرجون

 العايل(
13.00-
16.00 

7.  

مسسول 
املشاورة يف 
 املساء

املشاورة املدرسة  فصل االبتداء
 غزالية شافعية

15.45-
17.30 

8.  

فصل اإلمداد 
& فصل االوىل 
 احملاضرة

-15.45- التعلم
17.00 

9.  

بكل الطال قسم التعليم صالة العصر  
 باجلماعة

17.15-
17.30 

10.  

  .11 بعد املكتوبة تعليم الكتب كل الطالب قسم التعليم
صالة العشاء  كل الطالب قسم التعليم

 باجلماعة
19.30-
20.30 

12.  

مسسول 
املشاورة يف 
 الليل

فصل الثا ي و 
الثالث و الرابع 

 احملاضرة

-20.00 التعلم
21.00 

13.  

مسسول 
يف  املشاورة

 املساء

-20.45 لتعلم فصل االبتداء
21.45 

14.  

فصل اإلمداد 
& فصل االوىل 

املشاورة 
 للمحاضرة

21.00-
22.30 

15.  
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 احملاضرة

مسسول 
املشاورة يف 
 الليل

فصل الثناوي  
& فصل العالية 
& فصل الثا ي 
و الثالث و 
  الرابع احملاضرة

املشاورة 
للمحاضرة& 
املدرسة غزالية 
 شافعية

21.00-
23.15 

16.  

مسسول 
املشاورة يف 
 املعهد

فصل الثا ي و 
الثالث العالية 
& فصل الرابع 
و اخلامس 
 احملاضرة

املشاورة لفتح 
 القارب

21.45 -
23.45 

17.  

املشاورة لفتح  املتخرجون
 املعني

21.45-
00.00 

18.  

 

 سبوعيةاالعمال اال
 النمرة الوقت االعمال الملتزم المسؤول
مسسول 
 احملافظة

 
 

فصل الثالث 
الثناوي & 
فصل االوىل 
العالية& فصل 

احملافظة يف ليلة 
 اجلمعة

22,00-
 االخر

1.  
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الثالث و الرابع  
و اخلامس 
 احملاضرة

 
فصل الساد  
االبتداء & 
فصل االوىل و 
الثا ي والثالث 
الثناوي & 
فصل الثا ي 
 احملاضرة

 

احملافظة يف 
 اجلمعة الصباح

06,00-
 االخر

2.  

فصل الثالث و 
الرابع و اخلامس 
والساد  
االبتداء & 
فصل اإلمداد 
& فصل االوىل 
 احملاضرة

 

احملافظة يف 
 الثالثاء الصباح

06,00-
 االخر

3.  
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مسسول املولد 
الديبعي & 
 خطابية

 

 كل الطالب
 

املولد الديبعي 
 & خطابية

 

20.30-
22.00 

4.  

فصل الثالث و  قسم التعليم
الرابع و اخلامس 

والساد  
االبتداء & 
فصل اإلمداد 
& فصل االوىل 
 والثا ي احملاضرة

 

  .5 بعد املغرب التلقي

 

 االعمال الزيادة
 النمرة الوقت االعمال الملتزم المسؤول

مسسول 
 املوقوفة

فصل فتح 
القريب و فصل 
فتح املعني و 
 فصل املتخرج

 

ثال ثة اسبوع  املوقوفة الواقعية
 مرة

1.  



100 
 

 
 

فصل فتح 
يب و فصل القر 

فتح املعني و 
 فصل املتخرج

 املوقوفة املنهجية

ثال ثة اسبوع 
 مرة

2.  

مسسول 
 حتسس القران

الطالب عندهم 
نقص يف قراءة 

 القران
 ختصص القرآن

3.  

مسسول 
 املوقوفة

 الطالب اخلاصة
حبث املسائل 
 بني املعاهد

4.  

  .5 عمل العلمية الطالب اخلاصة
يةفصل العال فصل العالية  

املشاورة اصول 
 الفقه

 اسبوعا مرة
 
 

6.  
فصل اخلامس 
و الساد  
 احملاضرة

 

فصل اخلامس و 
الساد  
 احملاضرة

 
 

 جدول االعمال في المعهد االنوار للبنات

 االعمال اليومية
 النمرة الوقت االعمال المكان التعليق
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متبوعا 
1قاعة  للمتخرجات  

قراءة الورد 
اللطيف & 
 راتب العطا 
& صالة 
 املشيشية

 

05.00 

1.  

 
القاعة 

1&2&3 
صالة الصبح 
 05.20 باجلماعة

2.  

القاعة  
1&2&3 

  .3 06.00 تعليم القران

 معهد االنوار 

استعداد 
للدراسة يف 
املدرسة الغزالية 
 للبنات

07.00 

4.  

املدرسة الغزالية  
 للبنات

الدراسة اىل 
املدرسة الغزالية 
 للبنات

07.00 
5.  

د االنوارمعه   
استعداد 
للدراسة يف 
 احملاضرة االنوار

08.00 
6.  
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  .7 10.00 ختصص 1القاعة  كل املتخرجة

قاعة  
1&2&3  

صالة الظهر 
 باجلماعة

13.00 8.  

 
 
 
 

تعليم علم  كل القاعة
 13.30 النحو

9.  

1القاعة  كل املتخرجة  

تعليم علم 
النحو مع 
الشيخ جميد  
كامل ميمون 

 احلج

14.30 

11.  

قاعة  الطالبات
1&2&3  

صالة العصر 
  .11 15.30 باجلماعة

الطالبات 
املدرسة 
 الغزالية للبنات

 
مشاورة يف 
املدرسة الغزالية 
 للبنات

15.45 
12.  

مشاورة يف  كل القاعة الطالبات
 احملاضرة االنوار

16.15 13.  

الطالبات  1القاعة  تعليم الطالبات   16.30 14.  
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 التخصصة التخصصة

لباتالطا 1القاعة    
تعليم للشيخ 
ميمون زبري 
 احلج

17.30 
15.  

قاعة  الطالبات
1&2&3  

صالة الغرب 
  .16 18.20 باجلماعة

1القاعة  املتخرجات  

تعليم علم 
النحو مع 
الشيخ جميد  
كامل ميمون 

 احلج

18.45 

17.  

  .18 19.00 تعليم علم الفقه كل القاعة الطالبات

قاعة  الطالبات
1&2&3  

لعشاء صالة ا
 باجلماعة

20.20 19.  

 
متبوعا 
 للمتخرجات

 

 21.00 تكرار الدرو  كل القاعة

21.  

متبوعا 
للطالبات 

قراءة سورة يس  امام احلجرة
مرة 41  

22.00 21.  
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 مسسولية
متبوعا 
للطالبات 

 ,IIIفصل 
IV, V, 

VI  من
االبتداء و 
 1فصل 

الثناوي و 
فصل االعداد 
و فصل 
 ,Iاحملاضرة 

II,III  
 يباترت
 

1قاعة   22.00 مناظرة 

22.  

متبوعا 
 للمتخرجات

 
1قاعة   

مشاورة فتح 
 22.00 القريب

23.  

  .24 23.30 وقت االسرتاحة  
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 االعمال االسبوعية
 النمرة الوقت االعمال المكان التعليق

متبوعا 
 للطالبات

 

 ,I, II القاعة
III 

قراءة يس 
فضيلة و 
االيماء 
 احلسىن

يوم اخلامس بعد 
غربامل  

1.  

متبوعا 
 للطالبات

 القاعة
I,II,III 

قراءة سورة 
 يس & الربدة

يوم اإلثنني بعد 
 املغرب

2.  

متبوعا 
 للطالبات

يوم اخلامس بعد  املولد الديبعي كل القاعة
 العشاء

3.  

 IIالقاعة  اسبوعان مرة
تبليغ )دةرة 
 الدعواة(

يوم اإلثنني 
وقت  22.00
 االستواء

 

4.  

 قراءة الربدة IIعة القا اسبوعان مرة

يوم اإلثنني 
وقت  22.00
 االستواء

 

5.  

متبوعا 
للطالبات يف  دورة الدراسية  III القاعة

لعلم الرياضية 
يوم اإلثنني 
وقت 18,30

6.  
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فصل االخري 
من املدرسة 
الغزالية 

 للبنات واحملارة

و لغة 
 اإلجنليزية

 

 االستواء
 

متبوعا 
للطالبات 
 التخصص

 Iالقاعة 
دورة لغة 
 اإلجنليزية

يوم اإلثنني 
وقت 21,15
 االستواء

 

7.  

متبوعا 
للطالبات 
اإلفرادية 
 بفصلها

احملافظة  كل القاعة
 الكربى

يوم اجلمعة بعد 
 الصبح

8.  

متبوعا 
 للطالبات

 IIالقاعة 

احملافظة 
 يوم اجلمعة بالتوجه

9.  

 تعليم املتعلم

يوم اجلمعة 
وقت  09,00

 االستواء
 

11.  

متبوعا 
بات اليت للطال

ليلة االحد بعد  مراجعة
 تكرر الدرو 

11.  
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حفظت نظم 
 الفية

 

 

 االعمال الشهرية
 النمرة الوقت االعمال المكان التعليق

متبوعا 
 كل القاعة للطالبات

قراءة مناقب 
للشيخ عبد 
 القادر اجليالن

 

شهر  11ليلة 
 القمرية

1.  

متبوعا 
 IIالقاعة  للطالبات

قراءة دباعية  
 كربى

لة اجلمعة  لي
 كليوون

2.  

 

 جدول لتعليم كتب السلف اليومية

 النمرة القارء الكتاب الوقت المكان

 بعد الصبح بيت املريب
إحياء علوم 
 الدين

الشيخ ميمون 
 زبري احلاج

1.  

منهاج  بعد العصر مصلى
 العابدين
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د يف حيوم اال مصلى
 الصباح

 تفسري اجلاللني

مصلى دار 
 الصحيحني

حبعد الصب الشيخ حممد  زاد املسري 
ناجح ميمون 
 احلاج

 

2.  

مصلى دار 
إحياء علوم  بعد الظهر الصحيحني

 الدين
مصلى دار 
 بعد العصر الصحيحني

لطائف 
 املعارف

مصلى دار 
 بعد املغرب الصحيحني

حاشية 
 الباجورى

 بعد العشاء بيت املريب
أصول الفقه 
عبد الوهاب 
 خلف

 بعد املغرب مصلى
يح صح

 البخاري

الشيخ ماجد  
كامل ميمون 
 احلاج

3.  

 سنن أىب داود بعد العصر بيت املريب
الشيخ عبد 
الغفور ميمون 

 احلاج

4.  

متبوعا  شرح إبن  بعد الظهر الشيخ عبد  5.  
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الرؤوف ميمون  عقيل للطالبات
مصلى دار  احلاج

السنن االربعة 
 دورة الثانية

 صحيح مسلم بعد املغرب

 بلوغ املرام بعد العصر بيت املريب
الشيخ تاج 

ياسني ميمون 
 احلاج

6.  

 فقه السرية بعد املغرب بيت املريب
الشيخ امحد 
وايف ميمون 
 احلاج

7.  

قاعة العامة يف 
 دورة الثانية

 بعد املغرب
 تفسري اجلاللني

الشيخ حممد 
ادرار ميمون 
 زبري احلاج

8.  

جح الشيخ را هناية الزين بعد املغرب بيت املريب
 عباب احلاج

9.  

القاعة 
الفردو  دورة 
 الثانية

 بعد الظهر
 منهج الطالب

 
اساتيذ املعهد 
 االنوار

 

11.  

القاعة نور 
 اهلدى اجلديد

 حتفة الطالب بعد الظهر
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القاعة السالم 
يف الدورة 
 الثالثة

 فتح املعني بعد العصر

قاعة العامة يف 
 دورة الثالث

 تعليم املتعلم بعد املغرب

 تشويق اخلالن بعد املغرب ديوان احملارة
القاعة نور 
 اهلدى القدمي

 بعد املغرب
 فتح املعني

املكتبة يف دورة 
 الرابعة

توشيخ على  بعد املغرب
 ابن قاسم

املكتبة يف دورة 
 الثالثة

متممة  بعد املغرب
 اآلجرومية

القاعة 
الفردو  دورة 

 الثا ي

الياقوت  بعد املغرب
 النفيس

قاعة العامة 
دورة الثالثة يف 
 الشمال

 بعد املغرب
 الثمار اجلنية

قاعة العامة 
دورة الثالثة يف 

 بعد املغرب
 سفينة النجا
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 اجلنوب
القاعة دار 
التوحيد دورة 
 الثا ي

شرح سلم  بعد املغرب
 التوفيق

 املكتبة
نيل الرجا  بعد املغرب

بشرح سفينة 
 النجا

القاعة دار 
اجلديدالنعيم   

 بعد املغرب
 خمتصر جدا

القاعة نور 
 اهلدى اجلديد

 بعد املغرب
 فتح القريب

القاعة العامة 
دورة الرابعة يف 
 اجلنوب

املقدمة  بعد املغرب
 احلضرمية

القاعة العامة 
دورة الرابعة يف 
 الشمال

 بعد املغرب
 الكيال ي

القاعة السالم 
يف الدورة 
 الثالثة

 بعد املغرب
ب الربيةفتح ر   
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 جدول لتعليم كتب السلف االسبوعية
 ليلة الثالثاء و ليلة اجلمعة

 النمرة القارء الكتاب الوقت المكان
الشيخ امحد وايف  شرح احلكم بعد املغرب بيت املريب

 ميمون احلاج
1.  

اساتيذ املعهد  إيضاح املبهم بعد املغرب مصلى
 االنوار

2.  
القاعة نور 
 اهلدى القدمي

املغرب بعد   .3 اللمع 

القاعة العامة 
 دورة الثانية

  .4 شرح الورقات بعد املغرب

القاعة دار 
 النعيم اجلديد

كفاية  بعد املغرب
 األصحاب

5.  

مكتبة يف 
 دورة الثالثة

تعليقات  بعد املغرب
 الفرائض الغزالية

6.  

مكتبة يف 
 دورة الرابعة

 بعد املغرب
 رسالة احمليض

7.  
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عمال معهد االنوار الثاني للبنينجدول اال  

العمالا  النمرة الوقت 
  .1  05.00-04.00 يستيقظ من النوم مث قراءة املدائح

  .2  06.00-05.00 صالة الصبح باجلماعة
  .3  06.30-06.00 قراءة القران

  .4  07.00-06.30 يذهب اىل املدرسة و تناول الفطور
  .5  13.30-07.00 يتعلم الدرو 

  .6  14.00-13.30 صالة الظهر باجلماعة
  .7  16,15- 14.30 احملاضرة

  .8  17,00- 16.30 صالة العصر باجلماعة
تعليم كتب السلف مع الشيخ عبد اهلل 

  17,30 - 17.00 عباب ميمون
9.  

  .11   18.30-18.00 صالة املغرب باجلماعة
  .11   19.15-18.30 تعليم كتب السلف باملشايخ واالساتذ

  .12  19.30-19.15 وقت الَعشاء
  .13  20.30- 19.45 ' صالة العشاء باجلماعة
  .14  20.45-20.30 كشف الغياب الغرفية
  .15  22.00-20.45 تكرار الدرو 
  .16  04.00- 23.00 وقت االسرتاحة
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 جدول االعمال معهد االنوار الثاني للبنات

 االعمال اليومية
العمالا  النمرة الوقت 

  .1 05.00 - 04.00 تستيقظ من النوم
صالة الصبح باجلماعة و قراءة راتب العطا  و 

 احلداد
05 00 - 05.35 2.  

  .3 06.30 - 05.15 قراءة القران
  .4 07.00 - 06.30 استحمام و تناول الفطور
  .5 13.30 - 07.00 تذهب اىل املدرسة
  .6 14.15 - 14.00 صالة الظهر باجلماعة
  .7 16.15 - 14.30 مدرسة الدينية التكميلية

  .8 17.00 - 16.15 االسرتاحة
  .9 17.30 - 17.00 صالة العصر باجلماعة
  .11 18.00 - 17.30 تناول الَعشاء

  .11 18.20 - 18.00 صالة املغرب باجلماعة
  .12 20.15 - 18.30 احملاضرة
  .13 21.00 - 20.30 قراءة سورة يس صالة العشاء باجلماعة و
  .14 22.00 - 21.00 تكرار الدرو 
22.00 ودع احلفظ - 23.00 15.  



115 
 

 
 

  .16 23.00 االسرتاحة
 االعمال االسبوعية

العمالا  النمرة الوقت 
 قراءة االوراد

 )ورد اللطيف، رتب العطا ، راتب احلداد( 
 يوم االثنني و اجلمعة

05.15 - 06.15  
1.  

 يوم االثنني اءة الربدةقر 
18.30 - 19.15 

2.  

 يوم اخلامس قراءة سورة يس و التهليل
18.30 - 19.15 

3.  

 يوم اخلامس موليد الديبعي
20.15 - 21.00 

4.  

 يوم اخلامس اخلطابية
21.00 - 21.45 

5.  

 

 أحوال االجتماعية في المجتمع .7

ى احلافة معهد األنوار هي قرية عل كارانج ماجنو، حيث فيها

الشمالية من جزء جنوب الشرقي جباوا الوسطى. مبا يف ذلك أجزاء من 

 كارانج كمبانج. األصل ايمها كارانج ماجنو يف .رامبانج منطقة سارانج
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 مثل معظم املناطق األخرى، الوضع االجتماعي يف غالبية

من الصيادين، ألن ختطيط املنطقة الواقعة على  كارانج ماجنو هم

ى الرغم أّن ال يزال كثري من النا  الذين يبحثون العينني  الساحل، عل

كاملزارعني والتجار. كل يوم, النا  يذهبون إىل البحر لصيد األيماك إما 

 باستخدام األدوات التقليدية أو أكثر تقدما.

القرية اليت سكاهنا كانت نتيجة االستيعاب بني اجلاوية واملادريز  

األنوار، ومطالبني العمل من الشاق  كانوا حمظوظني جّدا بوجود معهد

اليومي اليت تسدي إىل قسوة طابعها قد يقابله احملاضرات وأنشطة إجيابية 

أخرى اليت نظمتها معهد األنور، حبيث يكون قادرا على أن يصبح 

 5التحكم هلم يف احلياة اليومية.

 المكتوبة في المعهد الديني االنوار ممارسة صالة .ب

 . الوقت واملكان الداء الصالة املكتوبة1

 جدول لصالة املكتوبة يف املعهد الديين االنوار و االنوار الثا ي

                                                           
5 Buku Profil Pondok Pesantren Al-Anwar h. 28-30. 
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جدول 

 للصالة

 املعهد الديين االنوار الثا ي املعهد الديين االنوار

 االقامة االذن االقامة االذن

  الصبح
04.30 
وقت 
 االستواء

05.20 
وقت 
 االستواء

04.30 05.10 

  الظهر
14.00 
وقت 
 االستواء

14.20 
وقت 
 االستواء

13.30 14.10 

  العصر
17.00 
وقت 
 االستواء

17.15 
وقت 
 االستواء

16.30 17.00 

  املغرب
18.10 
وقت 
 االستواء

18.35 
وقت 
 االستواء

18.00 18.30 

 20.15 19.45 20.20  العشاء
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20.00  
وقت 
 االستواء

وقت 
 االستواء

كان اداء الصالة املكتوبة يف املعهد االنوار يستخدم وقت 

االستواء و اما اداء صالة املكتوبة يف املعهد االنوار الثا ي يستخدم وقت 

االندونيسيا الغريب. و ليعرف الفرق بني وقت االستواء و وقت االندونيسيا 

 الغريب عادة يستخدم املعهد االنوار توجيها كما يلي:
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سورة املخرتة ويف خالل االذن واالقامة تقرأ املسذن املدائح و 

سورة املخرتة هو كما املدائح و حّت جاء االمام ليقوم الصالة املكتوبة. اما 

 يلي:

 

سورة املخرتة 
 بعد االذان

 الصالة ناملدائح بعد االذا

آخر سورة ال 
 عمران

سبحان اهلل العظيم الاله اال اهلل اللهم 
ثبت علما يف قليب واغفر لذنيب واغفر 
للمس منني واملسمنات و قل احلمد هلل و 

 سالمه على  عباده الذين اصطفاه 

 الصبح

 ربنا الكايف اهلل الكايف احلشر
 وجدنا الكايف قصدنا الكايف
 كفانا الكايف لكل كايف

 احلمد هلل نعم الكايفو 
 ونعم الوكيل حسبنا اهلل
 ونعم النصري نعم املوىل 

امللك و 
 دعاءه

االوراد قبيل 
 الصبح
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 وكفى اهلل املسمنني القتال
 وكفى اهلل املسمنني القتال

 امني يا اهلل امني يا اهلل امني يا اهلل
 رب العاملني

 
الدخان و 

 دعاءه
ب اللهم صل على سيدنا حممد#يا ر 

 صل عليه وسلم
 

 الظهر

ربنا ظلمنا انفسنا و إن مل تغفر لنا 
 وترمحنا لنكونن من اخلاسرين

امللك و 
 دعاءه

 *سلمنا واملسلمني  يا مهيمن يا سالم
 *و بأم املسمنني بالنيب خري االنام
 *امللك احلق املبني الاله اال اهلل

*صادق الوعد  حممد الرسول اهلل
 االمني

 العصر

 املغريب دة العوامنظم عقي 
 يا سيدي يا رسول اهلل*يا من له اجلاه عند اهلل
 ان املسيئني قد جاءوا*بالذنب يستغفرون اهلل
 صلى االله وسلما * عليك يا خري خلق اهلل

واالل والصحب هب لنا * حسن اخلتام هبم يا 
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 اهلل
 

اللهم صل على سيدي و حبييب و طبيب قليب 
اهلل حممد ابن وجسدي و روحي سيدي رسول 

عبد اهلل الصادق االمني وعلى اله و صحبه 
 امجعني
 

الواقعة و 
 دعائها

 استغفر اهلل رب الربايا*استغفر اهلل من اخلطايا
 ريب زد ي علما نافعا * ووفقين عمال صاحلا
 يا حنان يا منان * يا ديان يا سلطان
 يا حنان يا منان * يا ديان يا سلطان

 ابا بكر الصديق يا اهلل يا حممد * يا
 يا عمر عثمان يا علي*سييت فاطمة بنت الرسول

 

 العشاء

 موالي صل وسلم دائما ابدا
 على حبيبك خري اخللق كلهم
 هواحلبيب الذي ترجى شفاعته
 لكل هول من االهوال مقتحم
 يا رب باملصطفى بلغ مقاصدنا
 واغفر لنا مامضى يا واسع الكرم
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املصلى من املعهد، هناك  سوىكتوبة اما املكان الداء الصالة امل

القاعة او اخلاص االخر النه اليكفي ان حيل لكل الطالب. ومكانه 

 للصالة هو كما يلي:

املعهد الديين 

 االنوار للبنني

املعهد الديين 

 االنوار للبنات

املعهد الديين 

 االنوار الثا ي للبنني

املعهد الديين 

االنوار الثا ي 

 للبنات

 املصلى املصلى املصلى اراملصلى االنو 

 القاعة االوىل مصلى دار السالم

 القاعة االستقامة القاعة الثانية مصلى دار النعيم

 القاعة الثالثة مصلى الفردو 

 مصلى نور اهلدى
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 القاعة الرابعة مصلى السالم

قاعة دار السنة 

 االربعة

 القاعة اخلامسة قاعة مطلع االنوار

دار قاعة 

 الصحيحني

 

 . ممارسة اداء الصالة املكتوبة اليت تقع يف اخر الوقت2

اداء الصالة املكتوبة يف املعهد االنوار يستقيم ان يقام مناسبا 

باجلدول يعين يف اخر من وقت الصالة، اال اذا كان وجد الربنامج من 

االنوار مثل عائلة املشايخ باملعهد الديين االنوار او برنامج املعهد الديين 

ذكرى أعياد اسالمية. وكذلك يوم العطلة، مازال املعهد االنوار ان ينفذ 

صالة املكتوبة يف اخر الوقت. اما الصالة اليت تسخر به باسا  احلديث و 
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بسبب كثري من االعمال اليومية يعملها الطالب هي صالة الصبح و 

داءها الن صالة الظهر و صالة العصر. و صالة الصبح هي بارزة يف ا

ميلكها وقتا حلظة وعادة تقام هبا وقت االسفار الذي يقرتب به وقت 

التحرمي او وقت القضاء. عادة، حني يسلم الشيخ ميمون من الصالة 

فذلك هو حد لتوجيه )من الطالب( أن الوقت الصالة الصبح قد 

 انتهت.

و بعد صالة الصبح، ميلك كل الطالب الشغل املختلف الالئق 

و جيلهم، مثل تعلم الكتب السلف مع الشيخ ميمون او تعلم بفصلهم ا

القران او االعداد ليذهب اىل املدرسة كما ذكرت الباحثة من قبل. وبتلك 

الضوابض )تأخري الصالة( يصري الطالب الغرية يف العبادة والتعلم. ولكن 

بعض من الطالب ال يستيقظوا يف وقت االذن من املعهد بل يستيقظون 

ن لالستعداد و لالستحمام. وحني يسذن املسذن فيذهبون اىل قبل االذ

املصلى مث يصلوا مجاعة مث يقرءو االوراد و االعمال املذكور من قبل دون 

 التفكري اهنم حيتاجون االستحمام مث يستمر اىل االعمال االخر. 
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وقد انتهى كل االعمال كدر  يف املدرسة الدينية او املدرسة 

هنارا. والن االعمال اليومية تنزف الطاقة  13,30 الريمية حول الساعة

والفكرة فيحتاج الطالب لالسرتاحة. و الوقت لالسرتاحة قليال قبل وقت 

صالة الظهر حول مخسة عشر دقائق. مث بعد االسرتاحة تقام الصالة 

هنارا. و من الطالب الذي يسرتحون قبلها  14,00الظهر يف ساعة 

ة، و من الطالب الذي مل يسرتحون قبلها منظور باحلماسة يف وقت الصال

منظور بالنعا ، فيحتاج الطالب االسرتاحة ولو حلظة لكي ينجم الغرية 

 يف العبادة. 

مساء بعد االعمال  17,00مث اداء صالة العصر يف الساعة 

مثل املشاورة و املدرسة الدينية وغري ذلك و يستعمل الفرصة لالستحمام 

 15,30من املعهد االنوار تصلي يف الساعة  قبلها. و خصوصا للطالبات

الن هناك االعمال لتكرار الدرو  فصالهتا ليست يف اخر الوقت. مث بعد 

صالة العصر يتعلم الطالب كتب السلف مع الشيخ ميمون حّت جاء 
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وقت صالة املغرب. فيصلي املغرب مجاعة ويستمر اىل تعلم كتب السلف  

 كمان.

التدخل يف فصيلة الصالة اليت تقع واالخري، اداء صالة العشاء 

او  20,00يف اخر الوقت. الن اداءها يف وسط الوقت يعين يف الساعة 

اكثر. اذاً، الصالة اليت اداءها تقع يف اخر الوقت هي صالة الصبح و 

صالة الظهر و صالة العصر. و تأخريهم باسا  االحاديث و 

6االسباب.
  

                                                           
 الديين االنوار االول والثا ي يف شهر فربايري و ابريل و مايو.احلاصل من مالحظة الباحثة يف املعهد  6
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 الثّاني بابال

 في آخر الوقت المكتوبة احياء الحديث والصالة

 الدراسة عن احياء الحديث .أ

 معنى احياء الحديث .1

هناك اختالف بني العلماء يف تسمية السنة واحلديث، خاّصة 

املتقّدمني أّن احلديث  للعلماء املتقّدمني والعلماء املتؤّخرين. رأى العلماء

يستند إىل النيب بعد النبوة، وأّما السنة هي  هو قول أو فعل أو تقرير الذي 

كّل شيء الذي أخذ منه النيب بدون حدود الوقت. وأّما العلماء املتؤّخرين 

يقولون أّن احلديث والسنة لديها نفس املعىن يعين مجيع أقوال وأفعال 

 وتقريرات للنيّب حممد صلى اهلل عليه وسّلم.

ّددة فتعريا السنة سوف إذا أنه يرتبط مع الدراسة اإلسالمية احمل

تكون متنوعة. واختالف الرأي حول تعريا السنة بسبب وجهة نظرة 

خمتلفة يف فهم املوقا للنيب حممد. ورأى علماء احلديث الذين يؤكدون 

الشخصية وأخالق رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم كالنموذج البشري 
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حممد صّلى اهلل عليه  فالسنة تعرف بأّّنا كّل أقوال وأفعال وفضائل النيب

وسّلم. وأّما بالنسبة لعلماء األصول الذي يؤّكدون شخصية رسول اهلل 

صّلى اهلل عليه وسّلم كحجر أساس القانون اخلاص )املشرع( سوف حيّدد 

السنة حسب ما تأيت من النيب إال القرآن، إّما يف شكل األقوال، 

وأّما علماء الفقه اليت واألفعال، والتقرير احلّق ألن تكون دالئل شرعية. 

حتّدد وظيفة النيب كاهلدى لألحكام الّشرعّية سوف يعّرفون الّسنة هي مجيع 

األشياء املقّررة من النيب حممد صّلى اهلل عليه وسّلم اليت التشتمل على 

 1.الفروض والوجوب

بعد وفاة النيب، تبقى السنة النبوية مثالية اليت جيب اتباعها جيل 

دها. مع التفسري عن ذلك بناء على احتياجاهتم اجلديدة من املسلمني بع

واملواد اجلديدة أيضا. والتفسري املواصل التدرجيي هلذا، يف حجاز، ومصر 

 وعراق تشري بالسّنة احلّية أو احياء السنة.

                                                           
1
 M. Mansur dkk, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, 

Teras ,Yogyakarta, cet 1 ,2007 , h. 89 
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املتفقة عليها )احياء السنة( يف  السنة مع التعريا كاملمارسة

سلمني اليت مشلت فيها أيضا الواقع هي متطابقة نسبية باالجتماع للم

اجتهاد علماء األجيال األوىل من اخلرباء والشخصيات السياسية يف هذا 

النشاط. ولذلك السنة احلّية هي السنة النبوية اليت تفسريها حبرية من قبل 

 2العلماء واحلكام والقضاة وفقا حلالتهم.

احياء احلديث الذي كان أخوة من احياء القرآن الكرمي، قد 

احياء احلديث يف مجاعة " ع أول مرّة من قبل باربرا ميتكالا يف املقالشا 

. وعالوة على ذلك، يشار موضوع احياء احلديث سابقا على "التبليغي

أنه باحياء السنة, وفهم سابقا أيضا مبمارسة الصحابة والّتابعني مع تقليد 

احلديث من اليت بدأها اإلمام مالك. من هنا، احياء   املدينة املنورة

 3الدراسة العلمية ميكن أن يقال ليس جديدا حّقا.

                                                           
2
 Ibid, h. 92-93. 

3
 Saifudin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Living Hadis Praktik, 

Resepsi, Teks Dan Transmisi   , Q-Media, Yogyakarta,  Cet. 1,  2018, h. 4. 
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وميكن فهم احياء احلديث كدراسة أو البحث العلمي عن 

جمموعة متنوعة من األحداث االجتماعية املتصلة خبضور أو وجود 

احلديث يف بعض اجملتمعات اإلسالمية. من هنا، سوف تظهر استجابة 

تحويل النصوص الدينية من خالل اجتماعية أو واقع اجملتمع املسلم ل

التفاعل املستمر. احلديث ال يتطلب النهج إىل التدين الصويف والطقوس 

فقط، ولكن كدليل أو إشارة عندما علمت سوف تساعدك يف العثور 

على القيم اليت ميكن أن تستخدمها كاملبادئ التوجيهية حلل املشكلة يف 

 4احلاضر واملستقبل.

ظهور احياء احلديث تقّسم إىل أربعة  مبزيد من التفصيل أنّ 

أقسام. أّوال، احياء احلديث للمصطلحات اليت تظهر يف عصر اليوم من 

وجودها اخلاصة تارخييا. مث عندما كانت السنة لفظّية باحياء احلديث 

فسوف جيعل النطاق أوسع من السنة حرفية )املمارسة املعتادة(. هذا 

احلديث مع الواقع احمللي من الزمان  الفهم هو نتيجة الشكل من لقاء نصّ 
                                                           

4
 Nuha Ajami, Metodologi Penelitian The Living Qur’an dan Hadits, 

Lampung, t.th., h. 7 
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واملكان. ثانيا، ركزت دراسة احلديث يف البداية على النص فقط إّما من 

الّسند أو املنت. وأّما احياء احلديث هو االنضمام اآلن إىل املمارسات 

والرتكيز على املمارسات يف اجملتمع مستوحاة من احلديث وكيا ميكن 

 ند من احلديث.للناس أن يفهموا املنت والسّ 

ثالثا، يف دراسة احلديث إّما من الّسند أو املنت، جيب أن يكون 

النص معايري جودة احلديث، مثل صحيح، حسن، ضعيا، موضوع. يف 

املقابل لدراسة احياء احلديث، هو ممارسة تعتمد على احلديث اليت مل تعد 

, هتتم إذا كان هذا احلديث هو احلديث الصحيح، واحلسن، والضعيا

أّن احلديث املستخدم لألساس هو ليس من حديث  واألهم من ذلك

موضوع. رابعا، فتح عامل جديد يف دراسة احلديث. من التعرض السابقة 

ميكننا أن نرى أن الرتكيز يف هذه الدراسة هو احياء احلديث يف دراسة 
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هذه الظاهرة من املمارسات واحلديث والطقوس أو السلوكيات يف اجملتمع 

 5يقوم على حديث النيب.الذي 

باالختصار، أّن احياء احلديث يقوم على تقاليد احلياة يف 

اجملتمعات اليت تستند على احلديث. و ذلك فقط يف مناطق معينة أو حىت 

أكثر واسعة النطاق. ولكن، فإّن مبدأ احمللة حول كل من املمارسات يف 

ال جتعل اجملتمع موجود. وتوحيد أشكال تقاليد تكون شيء مكتوب 

أعذارا لعدم أداء التقاليد احلية وتستند على احلديث. من تنفيذ التقاليد أو 

املمارسة تعكس كمية من ممارسات املسلمني على احلديث املعتمد يبدو 

 6أنه مناسب باحتياجات اجملتمع.

 بعض نموذج احياء الحديث .2

يف العصر احلديث، هناك نوعني على األقل من النموذج 

)اجتاه( يف احياء القرآن احلديث. هناك اجتاه حنو منوذج واالجتاهات 

                                                           
5
 Saifuddin Zuhri Qudsy, “Living Hadis: Genealogi, Teori dan 

Aplikasi”, Jurnal Living Hadis, Vol I No 1, 2016, h 180-182. 
6
 . M. Mansur dkk, Op. Cit., h. 113 
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التقليدي بدوره حيىي منوذج املذاهب. وهناك أيضا منوذج -اهليكلي

بريغر  احلديث. وقد استنسخ النموذج األّول يبىن لنظرية-التحريفي

(Peter L. Berger  الذي يستطيع أن يفهم بأّن شخصا سيكون )

الذي يقوم على جملس إدارة املذاهب يف  أسهل للفهم أّن ممارسة الدين

األساس هي ممارسة احياء السنة كذلك. فإن أتباع املذاهب اهلدوء يف 

رمبا صعب عليهم يف أن يذكر اآلية أو احلديث الذي يكون  املقّلد مستوى

قائما يف الدين، لذلك من الصعب أيضا أن يشكو باحياء السنة. ولكن، 

ل جدلية تكاملي ثالثي سوف يكون قادرا مع إعادة بناء احلديث من خال

وخالفا للمرة  على قراءة هذا السلوك الديين من املقّلدين هي احياء السنة.

أخرى إذا كان املذهب يف مستوى املّتبع أو أعاله ميكن أن يكون أسهل 

 مث، ينقسم النموذج الثاين إىل قسمني مها األصوليون والليرباليون. لبنائه.

سنة يف هذا العصر على املشاكل االجتماعية. ويرتبط إحياء ال

-التقليدي النموذج البنيوي لديه منط احياء القرآن الكرمي احلديث

احلديث. وعادة, اختيار هذا النمط هبدف احلفاظ على األصالة وسلطة 
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املاضي، وكذلك منع األشياء اجلديدة اليت ختشى أن تضر إنشاء النظام 

 االجتماعي الديين.

أن اجملموعة املوديرنيس لديها منط احلداثية  جبانب ذلك,

 األصولية بالرؤية "العودة إىل القرآن واحلديث" وذلك يهدف أيضا إىل

األغراض احلقيقّية، والتزميت, والرتخيص لإلسالم الذي ميارس يوميا. 

عوامل دينية واجتماعية هي العوامل املهيمنة على منط االختيار. وتعترب 

ني بتقليدهم وهيكليتهم تعالق يف احلواجز والعرضة اجملموعة أن املسلم

الوجيه، والبدعة واخلرافات. القضايا االجتماعية  وترجيع للتعصب الطائفي

مثل املعتقدات الدينية واالحنراف األخالقية واالحنطاط عن العقيدة تصبح 

إحياء السنة الذي ميثل عادة مع الشعار "الّرجوع إىل  الزناد من موضوع

 7والسنة".القرآن 

                                                           
7
 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi,  

Epistimologi, Dan Aksiologi, Maktabah Darus-Sunnah, Tangerang, cet. 2, 

2019, h. 105-106 
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إّن إحياء السنة أو احلديث ال ميكن التصنيا على أساس 

تصنيا السنة قبل ظهور النموذج. يف هذه احلالة هناك عديد من الفئات 

اليت ميكن استخدامها كمرجع لتحديد النماذج من دراسة احياء القرآن 

 واحلديث.

يف تقليد مجاعة التبليغ هناك ثالث فئات من إحياء السنة أو 

إحياء احلديث الذي يكون بعثة أساسية حىت هويتهم. أّنم يستخدمون 

أوال،  والسرية و السريرة. الّصورة تبادل السنة عمليا إىل أن تكون السنة

هي السنة من الشكل. وعادة ممّا تكون يف شكل األمناط والنماذج  الّصورة

قائمة منط واألشياء فيما يتعلق بالنيب. على سبيل املثال: تصفيا الشعر، و 

 8الغذاء، والسواك من خشب العرق، وما أشبه ذلك.

ثانيا، فئة احياء السنة السرية هي السنة اليت تتعّلق بالطبيعة 

احياء  . وطائفي )مجعي(  )انفرادي( وسلوك النيب، إما يف شكل فردي

السنة السرية هو السنة اليت كانت أكثر شعبية. ومجيع املسلمني ميجّد 

                                                           
8
  Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Op. Cit.,  h 224 
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مد وحاولوا إىل إحياء السنة السرية. وأّما الفئة الثالثة هي شخصّية النيب حم

السنة اليت تتعّلق بأفكار النيب حممد. ما يشعر وينزعج من النيب جيب أن 

يكون حّيا. على املستوى الكلي ما هو التمين، والرغبات والطموحات اّنا 

ال هلذه تكون يف الواقع تصّنفها إىل السرية النبوية. ومع ذلك، بطبيعة احل

السريرة خمتلفة عن أفعال النيب حممد. هذه الفئة تتعلق بالشعور, والنكهة, 

 والطعم، وال تنطوي على العمل البدين أو السلوك.

من الفئات الثالثة املذكورة أعاله ميكن أن تكون نقطة أّولية 

لتصنيا هذه املمارسة العملّية يف سياق أكادميي. ويف نفس الوقت، أّن 

جيمعه إىل قسمني مها احياء القرآن احلديث املعريف واحياء حممد علي 

القرآن احلديث غري املعريف. ويف نفس الوقت، سيا الدين الزهري 

كوسوما ديوي يقّسمه إىل قسمني خمتلفني باملعلومات  وصبحاين

 9واألدائي.

                                                           
9
 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Op. Cit.,  224-225 
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واحلقيقة اليت نشأت يف اجملتمع لإلشارة إىل وجود أشكال خمتلفة 

املسلمني من خالل القرآن واحلديث. وتطوير التكنولوجيا من التفاعل بني 

واملعرفة يف متناول عدد قليل من األسباب اليت أدت إىل تنوع التفاعالت. 

وباإلضافة إىل ذلك، مع تطوير العلم املستمر من خالل التعليم ودور 

الّدعاة لفهم ونشر تعاليم اإلسالم وكذلك تنفيذها يف اجملتمع. وهنا، 

تمع موضع دراسة حبثية من احياء احلديث. ألّن فيهم أفكار أصبح اجمل

بني احلديث كما هي تعاليم اإلسالم مع اجلمهور يف  وآراء من التفاعل

من هذا أنه ميكن أن ينظر إىل أن احياء احلديث جيعل  10أشكال خمتلفة.

اجلمهور أن يفهم ويقرب حنو دينهم مع بالتقاليد أو ممارسة عملية بشأن 

 التوجيهية الدينية، إّما يف شكل من القرآن أو احلديث. املبادئ

من العرض أعاله، فإّن ميكن القول بأن احلديث هو مرجع 

املسلمني جزءا ال يتجزأ من اجملتمع الواسع وفقا للفاتح سورياديالجا، 

هناك على األقل ثالثة أنواع التباين وشكل احياء احلديث. هذه األشكال 
                                                           

10
 M. Fatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke 

Konteks, Penerbit Teras ,Yogyakarta, cet.1,  2009, h. 182. 
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كتوب واحلديث الشفهي واحلديث التطبيقي. الثالثة هي احلديث امل

 فالتفاصيل عنها على النحو التايل:

 التقليد الكتابة .1

التقليد املكتوب الذي يقصد هنا ليس جمّرد شكل من 

أشكال التعبري اليت غالبا ما يعرض يف األماكن العامة مثل املساجد 

فة واملدارس أو حىت يف الشارع واألماكن العامة األخرى. بدون معر 

معظم مجهور املسلم أن فيه حقيقة حتتوي على احلديث القوي يأيت 

من أحاديث النيب حممد صّلى اهلل عليه وسّلم. كما هو مبني يف 

 أماكن خمتلفة.

ولكن، جتدر اإلشارة إىل أن ليست كل معروضة تأيت من 

أحاديث النيب حممد صّلى اهلل عليه وسّلم. أو ليست قصة ولكن 

الناس تنظر إليها بوصفها مثل هذا احلديث من الشعار "النظافة من 

االميان" الذي يهدف إىل إنشاء مرحية ودعوة للحفاظ على بيئة 
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د عبيد حسب اهلل أّن منوذج ويف نفس الوقت، وفقا ألمح 11نظيفة.

أيضا هو من احياء احلديث  سورياديالجا احلديث يصنا الفاتح

 12لألشاء.

واملشكلة األخرى هي تعبري قضية نوبات التوتري اليت ترتبط 

ارتباطا وثيقا مع بعض املناطق يف اندونيسيا اليت تقوم على احلديث. 

ير كتابني ويركز البحث الذي أجراه مشس الكورنيوان ميكن لتصو 

اجملرّبني املستخدم من قبل اجملتمعات احمللية يف نوبات التوتري. كّل 

هذين كتابني قد كتب الشيخ أمحد الضريايب الّشافعي وأمحد سعاد 

غفر ذنوب  بني األحاديث عن مشكلة نوبات التوتري تعين: علي.

األشخاص الذين يكتبون لفظ بسم اهلل جّيدا، وفائدة سورة 

فقدان نعمة اهلل إذا مل يبدأ العمل مع بسم اهلل الذي املعّوذتني، 

يستند على احلديث الوارد يف كتاب تاج امللك كما يلي:كل أمر ذي 

 بال ال يبدأ فيه بسم اهلل الرمحن الرحيم فهو أجذم
                                                           

11
 M. Mansur dkk, Op. Cit., h. 116-117 

12
 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Op. Cit., h. 225 
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اجملتمع من فونتياناك يف الواقع يفّسر األحاديث اليت 

عض نوبات اليت واجهتها يف هذين كتابني ويثري توقعات السحر من ب

يعتقدون هبا، املثال الذي ميكن أن يشفي األمراض مثل اإلصابات 

وآالم العضالت والصداع واآلالم يف البطن، وغريها. وميكن حىت أن 

تستخدم خسارة التداول الزعيم، وبذلك األمساك من اجتاهات خمتلفة 

 13ورعاية املرأة وطفلها الذي مل يولد بعد.

دو أّن بوجود تقليد احلديث يف من األوصاف السابقة يب

الكتابة هو شكل من أشكال الدعاية القصرية والصغرية لدعوة 

ولذلك، قام وقوع احلديث الشرعي  14املسلمني يف إندونيسيا الّديين.

هبا، مع احلديث الذي لديه نوايا حسنة ومل ينكر تضمني 

 املصطلحات الدينية يف نصوص القرآن واحلديث.

 
                                                           

13
 Syamsul Kurniawan, Hadis Jampi-Jampi Dalam Kitab Mujarrobat 

Melayu Dan Kitab Tajul Mulk Menurut Pandangan Masyarakat  Kampung 

Seberang Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, Skripsi, fakultas 

Ushuluddin universitas islam negeri sunan kalijaga, 2005, h. 116-117. 
14

 M. Mansur dkk, Op. Cit., h. 120. 
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 التقليد الشفهي .2

لتقليد الشفهي من احياء احلديث يف الواقع يأيت مع ا

وتنفيذ بعض التقاليد الشفهي  15املمارسات اليت يقوم هبا املسلمون.

يعين مثل ممارسة القراءة "راتب احلداد" يف مجعّية إيلينج نور اهلدى 

منطقة بريبيس. كما نعلم يف  مبعهد دار احلكام قرية جانداسويل

ن ترتيب ذكر اهلل، راتب احلداد هو واحد إندونيسيا يتوسع كثريا م

منهم. أّن ترتيب الذكريات بأكثر شيوعا اليت تقرأها شعبية على 

نطاق واسع من قبل املسلمني يف املعاهد وجمالس الذكريات. حىت أّن 

يتكون   16هذا الذكر قد انتشر وميارسه معظم املسلمني يف العامل.

ية اليت هي واحدة من تكوين الذكر على عديد من اآليات القرآن

 بعض احلديث الشفهي الذي ميارس على نطاق واسع من املسلمني.

 

                                                           
15

 Ibid., h. 121. 
16

 Ali Sodirin, Praktik Pembacaan Ratib Al-Hadad di Jam’iyyah Eling 

Nurul Huda Pondok Pesantren Darul Hikam Desa Gandasuli 

Kecamatan Brebes, 2018, h. 11. 
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 التقليد التطبيقي .3

التقليد التطبيقي يف احياء هذا احلديث مييل إىل أن نفذت 

من قبل املسلمني. ألنه يقوم على شخصية النيب حممد يف تقدمي 

ارسة اخلتان واحدة من املشاكل يف اجملتمع، مثل مم 17تعاليم اإلسالم.

 6000لإلناث. وقد مت تنفيذ ممارسة اخلتان لإلناث منذ أكثر من 

سنة يف أجزاء خمتلفة من العامل مثل اليت وجدت يف جمموعة متنوعة 

من إثنية وعرقية جنوب أفريقيا، من ليبيا ومصر والشرق األوسط 

وأمريكا اجلنوبية واسرتاليا وجنوب شرق آسيا. منذ فرتة طويلة للشعب 

ملصري القدمي ختان اإلناث حبجة صد األرواح الشريرة اليت تدخل ا

عن طريق املهبل. وقد أصبح هذا احلديث الطقوس قبل الزواج منذ 

قبل امليالد. يف األيام الرومانية من الفتيات الرقيقة جتب أن  1350

تقوم اخلتان باعتبارها شكال من األشكال الذاتية حبيث حتيز العزيزة 

من أوروبا  ,19أكثر تكلفة من غري اخلتان يف القرن العذرية هي 

                                                           
17

 M. Mansur dkk, Op. Cit., h.123 



43 
 

والواليات املتحدة وجدت أدلة على ممارسة اخلتان كشكل من 

 18أشكال العالج للنساء الذين لديهم عادة االستمناء.

اخلتان هو إجراء إزالة جزء أو جمموع األعضاء التناسلية 

اس لإلناث. أصبح اخلتان احلديث يف عديد من البلدان على أس

احلديث، وهو اعتقاد معني والدين. واخلتان لإلناث بأنفسهم لديهم 

النقاش واالختالف يف الرأي من بعض األوساط. باالختصار، يقول 

البعض أّن اخلتان واجب )مثل مذهب اإلمام الشافعي(، ويقول 

هذه  19بعضهم أنّه سنة وبعضهم آخر أّن اخلتان متاما كما هو طبيعة.

أّسسها عديد  يف هذه القرية كونتو دار السالم الظاهرة اليت حتدث

 من احلديث، واحدة منها هو احلديث التايل:

                                                           
18

 Hikmalisa, Dominasi Habitus Dalam Praktik Khitan Perempuan Di 

Desa Kuntu Darussalam Kabupaten Kampar Riau, Jurnal Living Hadis, Vol. 

1 Nomor 2, 2016, h 327. 
19

 Ibid., h 365 
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عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: الفطرة 

مخس او مخس من الفطرة اخلتان واالستحذاذ ونتا االبط وتقليم 

 20االظفار وقص الشارب.

 نظرية الفهم في دراسة احياء الحديث .3

هو واحد من أشكال النظرية املتقدمة يف عامل األدب  الفهم

لتحليل النص، ولكن استخدم هذا املفهوم يف دراسة النصوص غري 

)الّلغة   ”recipere“مشتقة من كلمة  resepsiكلمة  األدب أيضا.

)الّلغة اإلجنليزية( اليت تعين القبول أو  ”reception“الالتينية(، 

هو االستقبال أو متتع النص من  أن الفهم إيندراس وارا االستقبال. ذكر

الطريق لفحص النص الذي يبدأ القارئ للّرد أو الّرد  هو القارئ. الفهم

 على النص.

هناك مسافة كبرية بني املمارسات اليت حتدث اليوم مع واقع 

نصوص احلديث اليت توجد يف املاضي، حىت يف بعض األحيان الناس 
                                                           

 107 ، دار الفكر،جزء االوال، صسنن ابن ماجهابو عبداهلل حممد بن يزيد القزويين،   20
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من احلديث. معظم املخربين ببساطة أن خلفية التطبيق نشأ  اليعرف

العلم أّنم هناك يف الواقع دليل على هذا التطبيق، وأّما مل يكن هناك 

 سوى عدد قليل يقدر على اإلشارة إىل احلجة بالتفاصيل.

إلجياد أرضية مشرتكة ميكن أن نبين اجلسور لفهم املمارسة لدى 

أن يفهم هذه الباحثة من العثور على وكيل يف هذا التقليد. وميكن 

العوامل هو الشخص الذي له حق الوصول إىل فهم معني ونقله إىل 

اآلخرين، مثل العلماء واملدرسني، والعاملني وغري ذلك. يف مناقشة كليفورد 

غريتز إىل وسطاء الثقافية. ولكن، ليس عدد قليل من الوكالء الذين 

يس مباشرة اليفهمون والينالون فورا للحصول على فهم وممارسة القول ل

من احلديث ولكن من كتب السلا مثل الفقه، والكالم، أو العقيدة، 

هذا حيدث ألن معظم الناس يف إندونيسيا من  حىت الكتب اجملرّبة.

 21مذهب املسلمني الشافعي.

                                                           
21 Saifudin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Op. Cit., h 11-12. 
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اآلن، كالتطبيق الذي ولد من نتائج الفهم، أحيانا ال تشري 

يف بعض صراحة إىل وجود أساس النص من والدة التطبيق، حىت 

املمارسات يبدو النص غري مرئية متاما. من هنا، جتب على الباحثة أن 

تعرف بأن أسلم املوقا إذا وجد نص احلديث مقدما أو على األقل 

هناك افرتاض قوي على هذه ممارسة احلديث يف اجملتمع. ولكن، فإّن 

ينبغي التأكيد، أنه إذا كنا اقرتاض األنثروبولوجيا، دراسة احلديث أو 

الطقوس الديين الذي جيب أن يقوم على املخربين يف البحث عن 

من الثقافة الّداخلية أو  املعلومات. وبعبارة أخرى، أّّنم جيب أن يكون

البيانات املستمدة من وجهة نظر املخرب، ليس من الثقافة اخلارجية، أو 

 البيانات املستمدة من تفسري الباحثة.

روف )عرف النص ولكن ال حىت إذا كان املخربين يف هذه الظ

ميكن أن يذكره(، ينبغي أن تكون الباحثة على بينة من القيود املفروضة 

على املخربين، حبيث الباحثة أن تتبع البيانات من املخربين األفهم 

واألفضل يف أمور الدين. والكيل، هو ما ينبغي اتباعها. الذي ينتج 
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ا. إذا كان ال يزال عدم ويتكاثر هذه املمارسات، وقال انه جيب اصطياده

العثور عليها، ولكن الواضح أن هذه املمارسة تستند إىل احلديث، 

فيمكن للباحثة أيضا أن تساعد على القيام بعملية البحث على احلديث 

يف بعض الدراسات. فقط يف دراسة الظاهرة عامة هي أكثر تقدما على 

  الثقافة الّداخلية. مواقا

اء احلديث له معنيان، مها احياء وينبغي التأكيد, أّن احي

احلديث الذي يعين بإحياء السنة واحياء احلديث الذي يعين السنة احلّية 

)صورة السنة احلّية(. ال ميكن فصلها عن بعضها بعضا على الرغم أن 

األمناط خمتلفة يف وقت الحق. للتأكيد ممّا إذا كانت املمارسة أو احلديث 

تعين السنة احلّية، فإنه جيب أّوال أن عودة هي نتائج احياء احلديث اليت 

التنظيم أو على األقل ميكن أن يضمن عملية إحياء السنة يف التقاليد اليت 

مّتت دراستها. وإاّل فإنه ال ميكن أن يوصا بأنه إحياء احلديث )السنة 
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يف احلياة اليومية(، ولكن مبجّرد احلدث ممّا حدث يكون نفس القيم من 

 22السنة.

ساس، دراسة احياء احلديث هي دراسة احلديث بناء على يف األ

احلفالت الظاهرة االجتماعية والثقافية. كما سبقت اإلشارة عنها، يف 

دراسة التطبيق، إذا كان متلقي النص له نفس التعاون اجلغرايف والثقايف مع 

صانع النص، فمن املرجح أنه سيكون نفس التطبيق، ولكن إذا كان له 

رايف والثقايف املختلا، فمن املرجح أّن نتيجة التطبيق خمتلفة. التعاون اجلغ

ومن احدى األمثلة هي بركة املاء يف بركة املسجد الشائعة يف املنطقة 

الواقعة مشال الشريط الساحلي الغريب )الشمال( واملعاهد اإلسالمّية. 

ت أّنا من احياء احلديث الذي يتلقى باملمارسات يف أدبيا اليعرفها كثريا

 مرّة أخرى بالوكالة اإلبداعية يف تلك املنطقة. تطّبقها الفقه مث

من عدد األعراض من احياء واحلديث والتطبيق فنأخذ االعتبار 

أّن إذا كان هناك من يريد بإجراء البحث على التطبيق، واحلديث، 

                                                           
22

 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Op. Cit., h. 160 
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والطقوس، الذي بدأ أو ولد من فهم بعض احلديث، فهذا هو املكان 

يث. لذا ممّا نأخذ يف االعتبار هو، نقطة البداية من لدراسة احياء احلد

احياء احلديث هي التطبيق إىل النص ليس من النص إىل التطبيق، وعلى 

النقيض من التخصصات األخرى مثل علم معاين احلديث، شهر 

احياء احلديث يدرس عن التطبيق احلية يف  احلديث، أو فقه احلديث.

 23اجملتمع من األشكال املتنوعة.

حتليل الفهم نفسه يشري إىل املقارنة بني حتليل النصوص ونقطة 

اخلطاب من نظر اجملتمع، ويشري التفسري إىل السياق، مثل ما ميكن أن 

يفهم عنه بالوضع الثقايف والسياق على التطبيق أو التقليد. واجملتمع هنا 

ملعىن املفّسرين الذين دائما نشيطا يف فم الرسالة وإنتاج ا اجملتمع جزء من

 24وليس إاّل جمرد فرد سليب الذي حصل على املعىن يف إنتاج الّنص.

                                                           
23

 Saifudin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Op. Cit., h 110-111. 
24

 Ido Prjana Hadi, “Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception 

Analysis”, (Jurnal Imiah Scriptura, 2008), vol 1, No.1, h 5. 
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ميكن أن نعرف أّن الفهم يف القرآن الكرمي له ثالثة أشكال، 

يعين فهم اجلمالية الذي يتعّلق بعملّية التفسري و  فهم التفسري املعنويهي 

ل عملية فهم التجربة اإلهلية من خالل وسائل اجلمالية، واإلغرام جبما

القرآن كاملوضوع )إّما من املصحا أو الكتابة(. والشكل الثالث من 

يف أعلى معاملة النص )يف هذه احلالة هي  الفهم الوظيفيالفهم هو 

املصحا( مع األهداف العملية والفوائد اليت ميكن احلصول عليها من 

القارئني )غري مباشر(، فمن هذا الفهم األخري أكثر تقدميا على اجلانب 

 ارئ الّنص.للق

إذا كانت األشكال الثالثة من الفهم ترتبطها بتطبيق احياء 

احلديث، فلم تكن سهلة يف تنفيذها، ألّن نص احلديث ال يظهر دائما 

يف املمارسة اليومية من الطقوس أو اجملتمع. رمبا للتجميع بالبساطة، 

 شكل الفهم على احلديث يبدأ عادة بفهم التفسري مث حياول إىل الفهمني

اآلخر. وهذا يعين أّن قبل تطبيق اجملتمع يف احلياة اليومية، هناك دور 

مركزي من العلماء أو رجال الّدين يف املستوى احمللي الذي يقرأ هذا 
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احلديث. والتاريخ يثبت، أّن قبول اإلسالم يف إندونيسيا متداخلة 

 ومتشابكة مع احلديث احمللي والثقافة يف املنطقة، من خالل األدوار

هيكل األفكار من اجملتمع.  املركزية للرتاث، وفهم الدين واحلداثة يف شكل

مهما هناك حدث فهم التأويل، ولكن ألّن هيكل الثقافة واجلانب 

االجتماعي )فرق يف الزمان, واجلغرافية, والدور, واهليكل االجتماعي, 

 25 وغري ذلك( فيمكن أن حيدث توسيع األمهّية من معىن النّص.

على الرغم بالصراحة أن منوذج فهم احلديث مل يقع، ولكن يف 

الفهم الوظيفي من احلديث له دور كبري من حيث وظيفة إعالمية أو 

وظيفة أدائية. حىت دور احلديث يف هذه الوظيفة يساعد أيضا على 

تطبيق احياء القرآن. وميكن أن تفهم وظيفة إعالمية كنهج تفسريي 

لنص. وأّما وظيفة أدائية هي ما يعملها للفهم ما هو مكتوب يف ا

اجلمهور من النص. من فئتني وظيفة احلديث يّدل على أن وجود النص 

يف اجملتمع ال يدركون دائما، والناس قد يفهم النص يف إطار الطقوس، 

                                                           
25

 Saifudin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Op. Cit., h 69-70. 
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واملهرجانات، واملمارسات اليومية احملّددة، ولذلك فهم التفسري يقبل أكثر 

تعّلق يف العمل وتطبيق اجملتمع )مجاليا أو  يف التطبيق يف اجلسد، وقد

  26 وظيفّيا(.

هنا ميكننا أن نستنتج بأّن تطبيق احياء احلديث الينفي بوجود 

نّص احلديث أبدا. ولكن فقط من خالل وظيفة إعالمية أو وظيفة 

أدائية، حيث النص ليس دائما يف شكل الكتابة ولكن لديه جانبني 

يكون تفسريا و يف بعض التطبيق اآلخر أيضا، يف موقع واحد ميكن أن 

يكون أدائيا. وهذا ما يقول إيسر كنقطة الوصول بني بنية النص وبنية 

 العمل.

 

 المدخل في دراسة احياء الحديث .4

احياء احلديث هو منوذج الدراسة حىت أنّه فرع واحد من فروع 

 علم احلديث. ولكن علينا أن نتذكر أن التطبيق أو احلديث املدروسة هو

                                                           
26

 Ibid., h 72. 
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شكل من أشكال احلديث، أوالتعديل، أو تثقيا التطبيق / التقليد / 

الطقس / السلوك بني النص املاضي مع احلقائق الراهنة. احياء احلديث 

هو شكل من أشكال الفهم )االستقبال، واالستجابة، والرّد( على نص 

احلديث الذي قام به الشخص أو اجملموعة اليت تتجلى يف التطبيق / 

التقليد / التنقل. ألنه هو شكل من أشكال الفهم، فمن  الطقوس /

 الضروري أن ننظر إىل اإلطار النظري يف سلوك الناس.

علم معاين احلديث، أن احياء احلديث يتطلب إىل  عن فضال

األدوات املنهجية يف دراسته. ألّن الدراسة هي التطبيق املتطّور يف اجملتمع، 

االجتماعية واألنثروبولوجيا يف دراسة احياء إذا اقرتضت علوم النظريات 

احلديث فإنه على ما يرام. يف دراسة احياء احلديث هناك عديد من 

 27األساليب اليت ميكن استخدامها.

 

 

                                                           
27 Saifudin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Op. Cit., h 15-16. 
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 الظواهر .1

الظواهر هي سري الفكر يف الفلسفة، وميكن اآلن أن يقال 

 هذا االجتاه يكون متصال دائما بالشخصية الرئيسية، إدموند هوسرل.

ومع ذلك، فإن مصطلح "الظواهر" يف الواقع ال تبدأ من إدموند 

هوسرل، ألّن هذا املصطلح قد ظهر يف كثري من األحيان يف اخلطاب 

، وأيضا تظهر أحيانا يف أعمال الفيلسوف 1765الفلسفي منذ 

إميانويل كانط. املقصود يف اخلطاب معىن الظواهر ال يزال غري حمّددة 

 حتديدا تاّما.

كلمة "الظواهر" تكون متزايدا واضحا يف اآلونة معىن  

األخرية بعد أن وضع هيغل عن ذلك. يعرف هيغل الظواهر بأّنا 

املعرفة إىل املعرفة اليت تظهر أو تظهر للوعي. وعالوة على ذلك 

الظواهر ميكن أيضا أن تفسر على أّنا علم عن تصوير ما كان ينظر 

واخلربة. والرتكيز  احلايل إليه الشخص، ما يشعر ويعرفها يف الوعي

على عملية هذا التصوير يقودنا إىل حماولة الكشا عن "الوعي 
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اهلائل" )الوعي اهلائل، والتوعية من ظاهرة معروفة( من خالل العلم 

 28والفلسفة، مما يؤدي إىل املعرفة املطلقة.

وبالتايل الرتكيز على الظواهر هو الوصا املشرتك جلميع 

لها إىل الظاهرة. ووفقا لكريسويل، اهلدف املشاركني عند تشغي

الظواهر  الرئيسي من علم الظواهر هو للحد من التجارب الفردية يف

 29تصبح الوصا عن التفسري من اجلوهر أو اخلالصة العاملية. اليت

عموما، من بعض الّدراسات اليت تستخدم الظواهر كاملدخل، 

ذي جيري البحث والسؤال املطروح هو عن معىن وجوهر املمارسة ال

عنه فضال عن األسئلة اليت تنشأ عن مشكلة بعض صالة الفرض 

بشكل روتيين يف ّناية الوقت وفقا للجدول الزمين للصالة اخلاّصة يف 

 معهد األنوار.

 

                                                           
28

 Heddy Shri Ahimsa Putra, ”Fenomenologi Agama: Pendekatan 

Fenomenologi Untuk Memahami Agama”, Jurnal Walisongo, Vol 20, No. 2, 

(November, 2012), h 273-274. 
29

 Saifudin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Op. Cit., h 16-17. 
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 الدراسة الوصفّية .2

يوضح أن الّدراسة  جاسنيواسكا كريسويل ينقل عن

فهم كنّص الوصفّية هي نوع تصميم النوعي املعني، الذي كان ال

منطوق أو مكتوب لرواية األحداث أو سلسلة أحداث متصلة يف 

الرتتيب الزمين. من هذا التعريا ميكننا أن نتعلم أن الّدراسة الوصفّية 

هي السرد )الوصا / العرض( املنطوقة، املتحدثة، املكتوبة بالتتابع / 

التاواريخ. حيتوي هذا السرد حول األحداث أو سلسلة من األحداث 

ات الصلة. يف األساس، أّن هذا البحث له عديد من األشكال، ذ

وذلك باستخدام جمموعة متنوعة من املمارسات التحليلية ومتجذرة 

هذه الّدراسة  30يف التخصصات االجتماعية واإلنسانية املتنوعة.

الوصفّية هي املنهج النادر يف استخدامها، إىل أي مدى مل يتم العثور 

 احلديث الذي يستخدم هذا املدخل.على البحث عن احياء 

 

                                                           
30

 Saifudin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Op. Cit., h 18. 
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 االثنوغرافيا .3

االثنوغرافيا هو طريقة البحث عن ثقافة اجملتمع. ويركز 

االثنوغرافيا على جمموعة الذين لديهم نفس الثقافة. رمبا، قد تكون 

هذه اجملموعة الثقافية صغرية، ولكن كبرية عادة، اليت تنطوي على  

وقت. فاالثنوغرافيا هو  كثري من الناس الذين يتفاعلون يف كلّ 

تصميم النوعي الذي تصا الباحثة وتفسري نفس األمناط من القيم 

 واملواقا واملعتقدات والّلغة من جمموعة يف نفس الثقافة.

ونتيجة هلذه العملية، وكذلك نتائج البحث, أّن االثنوغرافيا 

هو وسيلة للتعريا على جمموعة باملماثل الثقايف واملنتج األخري 

توب من هذا البحث. كالعملية، االثنوغرافيا يتضمن من املك

املالحظات الواسعة على تلك اجملموعات، يف معظم األحيان من 

خالل املالحظة باملشاركة، حيث يتم غمس الباحثة يف احلياة اليومية 

للمجتمع واملراقبة وإجراء املقابلة مع املشاركني يف تلك اجملموعة. 

 السلوك والّلغة والتفاعل بني أفراد من نفس واألثنوغرايف يدرسون معىن
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بالبساطة، االثنوغرافيا هو مقال حول وجه اخلصوص   31الثقافة.

 32العرقية، عادة ما يكتب من عامل األنثروبولوجيا.

 االجتماع المعرفي .4

نظرية البناء االجتماعي عند بريغر ولقمان يف الواقع لديها 

يف احلياة الواقعّية, سواء كان قيمة إىل احياء القرآن واحياء احلديث 

يفرتض  واعيا أو بغري وعي، فالبناء االجتماعي عند بريغر ولقمان

وجود العملية اجلدلية بني الفرد واجملتمع ميكن أن يكون أساسا من 

الواقع لنرى كيا تتشكل على شكل فردي من القرآن واحلديث  

 33كظاهرة يومية.

فة واحلقيقة اليت توجه إّن احلياة اليومية ختزن وتوفّر املعر 

السلوك يف احلياة اليومية. ويتميز واقع موضوعي الذي يفسّر الفرد، 

أو هلا معان ذاتية. يف اجلانب اآلخر من احلياة اليومية، هو عامل يأيت 

                                                           
31

 Saifudin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Op. Cit., h 19-20. 
32

 Koeswinarno, “Memahami Etnografi Ala Spradley”, Jurnal Smart, 

Vol. I, No. 2, (Desember,2015), h. 259. 
33

 Saifudin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Op. Cit., h 21. 
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من األفكار وتصرفات األفراد، واحلفاظ على أنه "احلقيقية" من الفكر 

ليات املوضوعية اليت والعمل. وأساسيات املعرفة الذاتية من العم

تشكل عامل الشعور الشخصية يف احلقيقة املوضوعّية. ومعرفة احلس 

إذا كانت الدراسة  34السليم هي املعرفة لدينا يف احلياة اليومية.

تستخدم هذا املنهج، فمن املؤكد أّن هناك حلظات من اجلهات 

 اخلارجية، واملوضوعّية، واالستيعاب فيها.

 م االحاديث المتعّلقة بهاالصالة و اوقاتها وفه .ب

كما ذكر يف القرآن الكرمي أّن الصالة يف تنفيذها هلا حكم من 

الوقت احلقيقي، وهذا احلكم هو الرامية إىل احلد األّول واحلد األخري. يف 

الواقع أّن مصطلح األّول واألخري من وقت الصالة تعريفا مل يتم العثور على 

ّنما يعطي اإلشارة إىل أن وقت الصالة له أي شيء إّما يف القرآن والسنة، فإ

حّد زمين. مصطلح األّول واألخري من وقت الصالة كان حيظى بشعبية كبرية 

                                                           
34 Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. 

Beger”, Jurnal Society, Vol. VI, No. 1, (Juni, 2016), h 18-19. 
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يف أوساط جمتمع املسلم يف الواقع ولد من اجتهاد العلماء يف ترمجة اآليات 

واألحاديث املتعلقة بوقت الصالة. مثل اإلشارة، أوقات الّصالة حتّددها 

 35لظاهرة من الشمس.استنادا إىل ا

عندما نستمع، أّن صياغة أوقات الصالة يف القرآن هي يف الواقع 

ذات طابعية عامة وإمياءات خمتلفة من بعض الشيء. وبناء على إشارة مرجعية 

تعتربها صعبة مبا فيها من الكفاية يف تفصيل أوقات الصالة.  والقواعد العامة

سّلم، الذي كان الواجب منه يغرق ولذلك خضور النيب حممد صّلى اهلل عليه و 

يف القرآن يعطي حتليال مفصال من الوقت. والواقع أن أقوال النبوي للصالة 

تشبه إىل حد كبري جاء يف كتاب احلديث الذي الوالد مع بعضها بعضا له 

 36التشابه أو الشبيهه وكّلها يعزز منهم على اآلخر.

َثىنى َعْبُد الرَّمْحَنى ْبُن ُفاَلنى ْبنى  ثَ َنا حَيْىَي َعْن ُسْفَياَن َحدَّ ٌد َحدَّ ثَ َنا ُمَسدَّ َحدَّ
قَاَل أَبُو َداُوَد ُهَو َعْبُد الرَّمْحَنى ْبُن احْلَارىثى ْبنى َعيَّاشى ْبنى  -َأِبى رَبىيَعَة 
ْبنى ُجبَ رْيى ْبنى ُمْطعىٍم َعنى  َعْن َحكىيمى ْبنى َحكىيٍم َعْن نَافىعى  -َأِبى رَبىيَعَة 

                                                           
35

 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar,  Waktu Shalat Menurut Sejarah, 

Fikih Dan Astronomi,  Madani, Malang, 2017, h. 1. 
36 Ibid., h. 24. 
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أَمَّىنى »  -صلى اهلل عليه وسلم-اْبنى َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّهى 
نَي زَاَلتى  َ الظُّْهَر حى اَلُم عىْنَد اْلبَ ْيتى َمرَّتَ نْيى َفَصلَّى ِبى رْبىيُل َعَلْيهى السَّ جى

 َ رَاكى َوَصلَّى ِبى ْمُس وََكاَنْت َقْدَر الشِّ ثْ َلُه  الشَّ لُُّه مى نَي َكاَن ظى اْلَعْصَر حى
 َ َ اْلعىَشاَء  -يَ ْعىنى اْلَمْغرىَب  -َوَصلَّى ِبى نَي أَْفَطَر الصَّائىُم َوَصلَّى ِبى حى

رَاُب َعَلى  نَي َحُرَم الطََّعاُم َوالشَّ َ اْلَفْجَر حى َفُق َوَصلَّى ِبى نَي َغاَب الشَّ حى
ا َكاَن اْلَغُد َصلَّ  َ الصَّائىمى فَ َلمَّ ثْ َلُه َوَصلَّى ِبى لُُّه مى نَي َكاَن ظى َ الظُّْهَر حى ى ِبى

ائىُم  نَي أَْفَطَر الصَّ َ اْلَمْغرىَب حى ثْ َلْيهى َوَصلَّى ِبى لُُّه مى نَي َكاَن ظى اْلَعْصَر حى
َ اْلَفْجَر فََأْسَفَر مُثَّ اْلتَ َفَت  َ اْلعىَشاَء إىىَل ثُ ُلثى اللَّْيلى َوَصلَّى ِبى َوَصلَّى ِبى

ْن قَ ْبلىَك َواْلَوْقُت َما بَ نْيَ َهَذْينى إى  ُد َهَذا َوْقُت األَنْبىَياءى مى ىَلَّ فَ َقاَل يَا حُمَمَّ
 37.اْلَوقْ تَ نْيى 

 فرتة أوقات الصالة . أ

يف هذه احلالة، حتتاج فرتة أوقات الصالة إىل معرفتها من أجل 

معرفة أي جزء من وقت الصالة ميكن أن يقال تأخريا. والتفاصيل 

 على النحو التايل:عنها 

 

                                                           
، جزء االول، دار الكتب العلمية، بريوت سنن ايب داودابو داود سليمان بن االشعت السجيتاين،   37

 149لبنان، ص 
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 فرتة وقت الّظهر -

وقت الظهر تتكون من ثالثة تصنيفات:  للّشافعّية أنّ  ووفقا

( وقت العذر. فرتة 3) ,( الوقت االختيار2، ) ( الوقت الرئيسي 1)

بعد الوقت  الوقت الرئيسي هي أّول الوقت، بدأت الوقت االختيار 

وقا العصر  الرئيسي حىت آخر الوقت. وأّما فرتة وقت العذر هي

لألشخاص الذين جيمعون بني صالة الظهر والعصر نظرا إىل كوّنا 

 يف السفر أو املطر.

(، أّن فرتة وقت 462/1070وأّما، وفقا لقاضي حسني )د 

، هي عندما ظل كائن يف حجم  ( الوقت الرئيسي1الظهر أربعة: )

( الوقت االختيار, هي منذ كان ظل كائن حجم 2ربع منه، )

عن حجم الكائن  هي منذ كائن الظل  وقت اجلواز ( 3نصا، )

( وقت العذر هي منذ وقت العصر 4نفسه، وهي آخر الوقت، و )

 يف اجلمع ألّنم يف العبور أو املطر. للناس
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(، أّن وقت الظهر له 505/1111وأّما، وفقا لغزايل )ت. 

فرتتان مها الوقت الرئيسي اليت تشكل أّول الوقت ووقت االختياري 

 38د أّول الوقت الرئيسي وآخر الوقت.هو بع

 فرتة وقت العصر -

( الوقت الرئيسي 1فرتة وقت العصر وفقا لغزايل أربعة، )

( الوقت اإلختياري هو بعد أّول 2)وقت الفضيلة( هو أّول الوقت، )

( 3الوقت حىت ظّل كائن يبلغ طوهلا مرتني بقدر وصا جربيل، )

الختيار حىت الشمس )وقت اجلواز( هي بعد وقت ا الوقت النسيب

 ( وقت الكرهّية هو منذ الشمس الصفراء )اإلصفار(.4الصفراء، و )

قال الشافعي, أّن وقت العصر يبقى حىت ظل البدن 

اإلختيار.  املزدوج، الذي يتجاوز هذا احلد مث هناك يذهب هلا الوقت

عّلق املاوردي على الرأي الشافعي بالقول إن آخر وقت العصر كان 

قت اإلختياري وهو الذي يكون فيه ظل من كائن إىل يف ضمن الو 

                                                           
38

 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar,  Op. Cit., h. 37-38. 
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اجلواز هو عندما يكون له غروب  ضعا ظل الكائن، وأّما وقت

 الشمس.

 فرتة وقت املغرب -

يف كتابه "الوسيط يف املذهب"  (505/1111الغزايل )ت. 

يشرح عن فرتة وقت املغرب نوعان: أّوال، مواصلة االستطال حىت 

فاك. ومع ذلك يستند هذا الرأي خيتفي )غروب الشمس( فإنه ش

على حديث ابن حنبل "صلى املغرب عند إشتباك النجوم"، ثانيا، 

مع الوضوء، واألذان، واإلقامة،  دائما بعد الغروب وقت املغرب

وحجم مخس أوقات الصالة. وذلك يقوم على ممارسة جربيل إىل 

 النيب حممد.

نصح رأى اجلمهور، يعجل صالة املغرب يف بداية الوقت ي

بشدة، وإذا كانت السماء غائمة فإّن من املستحسن أن ننتظر لدينا 

ثقة بأن وقت صالة املغرب قد حان. اختلا العلماء يف صالة 

أم ال؟ املالك  املغرب، سواء كان حيسب هلا وقت فسيح )املوّسع(
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والشافعي يذكر أّن وقت صالة املغرب غري فسيح بناء على حديث 

و داود أّن الفسيح هو  أمحد, أبو ثور و حنيفة,إمامة جربيل. وأّما أب

منذ غروب الشمس حىت اختفاء الّشفك استنادا على حديث ابن 

 39عمر.

 فرتة وقت العشاء -

)وقت  ( الوقت الرئيسي1فرتة وقت العشاء أربعة: )

الفضيلة( هو بداية الوقت، وقت اخلتياري هو بعد الوقت الرئيسي 

اآلخرون حىت منتصا الّليل. الوقت حىت نصا الّليلة الثالثة. ويقول 

 ( وقت العذر4)وقت اجلواز(، هو حىت طلوع الفجر الثاين، ) النسيب

هو وقت املغرب للناس الذين جيمعون بني املغرب )اجلامع( بسبب 

 السفر أو املطر.

رأى زاهر يف املذهب الشافعي أن الوقت النسيب ينتهي حىت 

 قبل واحدة ركعة الذي جيدطلوع الفجر. وهذا استنادا على الشخص 

                                                           
39

 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar,  Op. Cit., h 51-52. 
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غروب الشمس فتبدأ احلصول على صالة العصر. والشخص الذي 

واحدة يف صالة الّصبح قبل شروق الشمس فيحسب عليه  جيد ركعة

 40صالة الّصبح.

 فرتة وقت الّصبح -

)وقت  ( الوقت الرئيسي1وقت صالة الّصبح أربع فرتات: )

اإلختياري، وهو حىت طلوع  ( الوقت2الفضيلة( هو أّول الوقت، )

)وقت اجلواز( هو  الوقت النسيب (3الشمس مشرقة )اإلصفار(، )

غيوم احلمراء الشمس، استنادا إىل احلديث رواية املسلم الذي  حىّت 

( 4ينّص أّن وقت الصالة من الفجر حىت قبل شروق الشمس، )

 41الوقت الكراهة هو عندما ارتفاع سحابة األمحر )احلمرة(.

 حاديث فيما يتعلق بتأخري الصالةفهم اال . ب

حدثنا عبد اهلل حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد 

الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن حممود بن لبيد األنصاري قال 
                                                           
40

 ibid., h 60. 
41

 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar,  Op. Cit., h. 62. 
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قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : اسفروا بالفجر فإنه أعظم 

 42.لألجر

 المسألة األولى:

فطلوع الفجر الثاين، هذا مما ال أول وقتها:  يف وقت الفجر، أما
وقد اعاد أبو موسى وابن عمر صالة الفجر ملا تبني هلما  اختالف فيه.

وأماآخر وقت الفجر: فطلوع الشمس،  أّنما صليا قبل طلوع الفجر.
هذا قول مجهور العلماء من السلا واخللا، وال يعرف فيه خالف، 

سفر الوقت جداً إال عن االصطخري من الشافعية، فإنه قال: إذا أ
 43 خرج وقتها وصارت قضاء.

 المسألة الثانية:

يف أن األفضل: هل هو التغليس هبا يف أول وقتها، أم اإلسفار هبا؟ 
 وفيه قوالن:

                                                           
، دار الكتب العلمية، مسند أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل ابو عبداهلل الشيباين ،   42

 . 500بريوت، لبنان، ص 

، مكتبت الغرباء فتح الباري شرح صحيح البخاريزين الدين ايب الفرج ابن رجب احلنبلي،  43
 430م، ص  1996االثرية، املدينة املنورة، جزء الرابع، الطبعة االوىل، 
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  ،أحدمها: أن التغليس هبا أفضل، وروي التغليس هبا عن أيب بكر
وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأيب موسى، وابن عمر، وابن الزبري، 

مالك، وأيب هريرة، ومعاوية، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول وأنس بن 
الليث، واألوزاعي، ومالك، والشافعي، وأمحد يف إحدى الروايتني عنه، 

 وإسحاق، وأيب ثور، وداود.
  وثاّنما: ذهب آخرون إىل أن اإلسفار هبا أفضل، وروي اإلسفار هبا

 44عن عثمان، وعلي وابن مسعود.

ك بن يرمي األوزاعي: حدثين روى األوزاعي: حدثين ّني
مغيث بن مسي، قال: صليت مع عبد اهلل بن الزبري الصبح بغلس، فلما 
سلم أقبلت على ابن عمر، فقلت: ما هذه الصالة؟ قال: هذه صالتنا، 

وأيب بكر وعمر، فلما  -صلى اهلل عليه وسلم  -كانت مع رسول اهلل 
مذي يف )علله( وذكر الرت  طعن عمر أسفر هبا عثمان.خرجه ابن ماجه.

 عن البخاري، أنه قال: هو حديث حسن.

واستدل من رأى اإلسفار: مبا روى عاصم بن عمر بن 
صلى اهلل  -قتادة، عن حممود ابن لبيد، عن رافع بن خديج، عن النيب 

                                                           
، مكتبت الغرباء ريفتح الباري شرح صحيح البخازين الدين ايب الفرج ابن رجب احلنبلي،  44

 432م، ص  1996االثرية، املدينة املنورة، جزء الرابع، الطبعة االوىل، 
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خرجه اإلمام  ، قال: )أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم لألجر(.-عليه وسلم 
وقال: حديث حسن  والرتمذي.أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

 وخرجه ابن حبان يف )صحيحه(.  صحيح.

 واختلا املتأولون له:

فقال الشافعي وأمحد وإسحاق وغريه: املراد باإلسفار: أن 
يتبني الفجر ويتضح، فيكون ّنيًا عن الصالة قبل الوقت، وقبل تيقن 

وذكر الشافعي: أنه حيتمل أن بعض الصحابة كان يصلي  دخول الوقت.
ورد ذلك بعضهم  قبل الفجر الثاين، فأمر بالتأخري إىل تبني الفجر وتيقنه.

بأن قوله: )هو أعظم لألجر( يدل على أن يف ترك هذا اإلسفار أجراً، وال 
ومنهم من قال: أمروا  أجر يف الصالة قبل وقتها إال مبعىن أّنا تصري نافلة.

، وقيل هلم: هو أن ال يدخلوا يف صالة الفجر حىت يتيقنوا طلوع الفجر
 أفضل من الصالة بغلبة الظن بدخوله.

واستدل بعض من فسر اإلسفار املأمور به بتبني الفجر: بأن 
العرب تقول: أسفرت املرأة عن وجهها إذا كشفته وأبانت عنه فدل على 

ويف هذا نظر؛ فإنه ال يعرف يف اللغة  أن اإلسفار هو التبيني والظهور.
منا يقال: سفرت، وأمااإلسفار فإمنا يقال يف أسفرت املرأة عن وجهها، إ

} َوالصُّْبحى إذا َأْسَفَر {  الفجر والصبح، يقال: سفر، وأسفر؛ قال تعاىل:
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[، ومعناه أضاء وأنار، ويقال: أسفر وجهه من السرور، إذا 34]املدثر: 
إذ سر استنار وجهه كأنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنار، كما كان النيب 

َرٌة { فلقة قمر. و  َكٌة ُمْسَتْبشى َرٌة* َضاحى منه قوله تعاىل: } ُوُجوٌه يَ ْوَمئىٍذ ُمْسفى
لكن:  [ فليس معىن قوله: )أسفروا بالفجر( إال أنريوا به.39، 38]عبس: 

هل املراد إنارة األفق بطلوع الفجر فيه ابتداء، أم إنارة األرض بظهور النور 
قرب؛ ألنه موافق فعل ومحله على األول أ على وجهها؟ هذا حمل نظر.

 45وخلفائه الراشدين. -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

ومن الناس من ادعى أن في هذه األحاديث ناسخًا ومنسوخاً، وهم 
 فرقتان.

 فرقة منهم ادعت أن األحاديث يف اإلسفار منسوخة. -

واستدلوا مبا يف حديث أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عروة، عن 
 -صلى اهلل عليه وسلم  -، عن أبيه، عن النيب بشري ابن أيب مسعود

فذكر حديث املواقيت بطوله، وقال يف آخره: وصلى الصبح مرة 
بغلس، مث صلى مرة أخرى فأسفر هبا، مث كانت صالته بعد ذلك 

                                                           
، مكتبت الغرباء فتح الباري شرح صحيح البخاريزين الدين ايب الفرج ابن رجب احلنبلي،  45

 .441م، ص  1996االثرية، املدينة املنورة، جزء الرابع، الطبعة االوىل، 
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وقد تقدم  خرجه أبو داود. التغليس حىت مات، مل يعد إىل أن يسفر.
 46مرساًل. -عن الزهري  أن أسامة تفرد به هبذا اإلسناد، وإمنا أصله:

وفرقًة ادعت أن أحاديث التغليس منسوخة باإلسفار، منهم:  -
 الطحاوي. 

كان يغلس بالفجر قبل أن   -صلى اهلل عليه وسلم  -وزعم: أن النيب 
تتم الصلوات ملا قدم املدينة، مث ملا أمتت الصلوات أربعاً أربعاً أطال يف 

ديث عائشة الذي قراءة الفجر، وغلس هبا حينئذ. وأخذه من ح
ذكرناه يف أول )الصالة(: أن الصلوات أمتت باملدينة أربعاً، وأقرت 

 الفجر لطول القراءة.

وهذا يف غاية البعد، ومل ترد عائشة أنه حينئذ شرعت طول 
القراءة فيها عوضًا عن اإلمتام، وإمنا أخربت أّنا تركت على حاهلا ملا 

صلى اهلل عليه  -لنيب فيها من طول القراءة، ومل ينقل أحد عن ا

                                                           
، مكتبت الغرباء فتح الباري شرح صحيح البخاريج ابن رجب احلنبلي، زين الدين ايب الفر   46

 .444م، ص  1996االثرية، املدينة املنورة، جزء الرابع، الطبعة االوىل، 



72 
 

أنه كان خيفا القراءة يف الفجر مث أطاهلا، وال أنه ملا كان  -وسلم 
 47 خيففها كان يسفر هبا، وكل هذه ظنون ال يصح منها شيء.

وهبذا البحث، عرفنا ان منذ القدمي كثري من القول املذكور 
املختلا الذي حبث يف افضلية وقت الغلس و وقت اإلسفار 
واختلا القائلون باستحباب التغليس او اإلسفار ام أن يكون التقدمي 
والتأخري عندهم سواء يف الفضل. واسعمال يف القدمي نور الشمس 

هاءها. فمعلوم اذا كثري من ليعرف دخول الوقت الصالة و انت
القائلون املختلفون يف حبث استحباب او الكراهة اداء الصالة يف 
وقت االسفار. وعن ذلك من املذهب الشافعية و املالكية ان 
التغليس افضل و عند احلنابلة و احلنافية ان هناك الفضل يف وقت 

اسفر اإلسفار. و اما يف زمان النيب ايب بكر و عمر فلما طعن عمر 
هبا عثمان. و من ذلك، فاملهم هو اداء الصالة يف وقتها، و بتأن 
نستطيع ان نأدي الصالة الصبح يف االخر عندما هناك سبب معني 

 مهم فال بأس هبا. 

 واحلديث الثاين هوكما يلي:

                                                           
، مكتبت الغرباء فتح الباري شرح صحيح البخاريزين الدين ايب الفرج ابن رجب احلنبلي،  47

 .445م، ص  1996االوىل،  االثرية، املدينة املنورة، جزء الرابع، الطبعة
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 اهلل صلى- اهلل رسول قال :قال -عنه اهلل رضي- حَمُْذورة أيب عن
 اهلل، رمحة الوقت ووَسط اهلل، انرىْضوَ  الوقت أولُ » :-وسلم عليه

 48الدارقطين رواه- ضعيا  .اهلل َعْفو الوقت وآخر

)أول الوقت( أي إيقاع الصالة أول وقتها )رضوان اهلل( بكسر 
الراء وضمها مبعىن الرضا وهو خالف السخط )وآخر الوقت عفو 
اهلل( قال الصديق مث الشافعي : رضوانه أحب إلينا من عفوه وفيه 
دليل للشافعية على ندب تعجيل الصبح وعدم ندب اإلسفار الذي 

ل العشاء أول الوقت خلوف الفوت قال به احلنفية وفيه أيضا تعجي
فإن قيل : قال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم : لوال أن أشق على 
أميت ألمرهتم بالسواك وتأخري العشاء قلنا : حممول على فضيلة صالة 
الليل أو على انتظاره اخلرب من جلس جملسا ينتظر الصالة فهو يف 

اد يقال إال مقدرا صالة والوقت الزمان املفروض للعمل وهلذا ال يك
حنو وقت كذا * )إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا( * )قط 
عن جرير( سكت املؤلا عليه فلم يشر إليه بعالمة الضعا وكأنه 

 ذهل عن قول الذهيب يف التنقيح يف سنده كذاب انتهى وعن قول ابن
 عبد اهلادي عن معني فيه احلسني بن محيد كذاب ابن كذاب وأورده

                                                           
 209، دار ابن حزم، بريوت،  لبنان، ص  سنن الدارقطين، علي بن عمر الدارقطين 48
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ابن اجلوزي يف الواهيات وقال ال يصح وقال ابن حجر يف سنده من 
ال يعرف وقال يف الباب ابن عمر وابن عباس وعلي وأنس وأبو 
حمذورة وأبو هريرة فحديث ابن عمر رواه الرتمذي والدارقطين وفيه 
يعقوب بن الوليد املدين كان من كبار الكذابني وحديث ابن عباس 

فيات وفيه نافع أبو هرمز مرتوك وحديث علي رواه البيهقي يف اخلال
رواه البيهقي عن أهل البيت وقال أظن سنده أصح ما يف الباب قال 
أعين ابن حجر : ومع ذلك هو معلول وهلذا قال احلاكم ال أحفظ 
احلديث من وجه يصح وحديث أنس خرجه ابن عدي والبيهقي وقد 

واه الدارقطين وفيه تفرد به بقية عن جمهول مثله وحديث أيب حمذورة ر 
إبراهيم بن زكريا متهم وحديث أيب هريرة ذكره البيهقي وقال هو 

 49 معلول انتهى.

 شيء، يُعادله ال الذي اهلل رضا وقتها أول يف الصالة أداء
يَ ) :تعاىل قال أحد، بال على خيطر يكاد ال ما ويستتبع  اللَّهُ  َرضى

ُهمْ   أهل يا :اجلنة ألهل -وتعاىل تبارك- اهلل قال وملا ،(َعْنهُ  َوَرُضوا َعن ْ
 :فيقولون رضيتم؟ هل :فيقول وسعديك، ربنا لبيك :فيقولون اجلنة؟

 :فيقول َخلقك، من أحًدا تعط مل ما أعطيتنا وقد نَرضى ال لنا وما
                                                           

دار  فيض القدير شرح اجلامع الصغري من احاديث البشري النذير،عبد الرؤوف اخلاوي،  49
 107الكتب العلمية، بريوت، لبنان، جزء الثالث، ص 
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، يا :قالوا ذلك، من أفضل أُعطيكم أنا  من أفضل شيء وأيُّ  ربِّ
ل :فيقول ذلك؟  أبًدا، بَ ْعَده عليكم أْسَخط فال رىْضَواين، عليكم أحى

 يف الصالة وأداء .النَّعيم أنواع أفضل تعاىل اهلل فرضا ،-عليه متفق-
 فهي عبده، على وإحسانه وتفضله اهلل رمحة وآخره الوقت أول بني ما

 يكون وال اهلل َعْفو الصالة وقت آخر يف وأداؤها .الرضا مرتبة دون
 أول يف الصالة أدى من لَسبق بالنِّسبة :هنا والتقصري تقصري، من إال

 فالعفو َعفوه، من إلينا أحب اهلل رضوان :الشافعي اإلمام قال .وقتها
 أول يف بالصالة املبادرة استحباب وحمل .للمقصرين يكون أن يشبه

 وقتها أول عن تأخريها يكون فقد وإال األصل حيث من هذا وقتها،
، اْشَتدَّ  إذا الظهر كصالة أفضل، نة فإن احلرُّ  وقت إىل تأخريها السُّ
نة فإن العشاء، وقت وكذلك اإلبىرَاد،  وقد وقتها، أول عن تأخريها السُّ

 واحلديث .-وسلم عليه اهلل صلى- املصطفى سنة بذلك ثبتت
 على قال : ) الصالة أفضل؟ العمل أي :حديث عنه ويغين ضعيا

 عليه. وقتها(.متفق

يف اول الوقت افضل وهبذا الشرح، ففهمنا ان الصالة املكتوبة 
شيء. و جبانب ذلك، قد ذكر من  يُعادله ال الذي اهلل وسينال رضا

 وقتها كصالة أول يف بالصالة استحباب املبادرة قبل ان هناك حمل
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، اْشَتدَّ  إذا الظهر نة فإن احلرُّ اإلبىرَاد. و ايضا  وقت إىل تأخريها السُّ
العمال املعهدية، يف مصلحة اخرى غري احلر اىل االبراد، مثال يف ا

ال بأس هبا تقام بعد إنتهاء االعمال   طلب العلم وغري ذلك.
املعهدية لكي ال يفكر فيها االعمال وينقص االطمئنان واخلشوع 

 فيها.
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 الباب الّرابع

 تحليل البينات

 في آخر الوقت بمعهد األنوار المكتوبة أهداف وخلفية تنفيذ بعض صالة .أ

إّن ملعهد األنوار االعمال اليت ميكن أن تكون صلبة إىل حّد ما. ممّا 

م، و مرة واحدة يف األسبوع، و مرة واحدة يف الشهر أجريت بانتظام كل يو 

حىت جدول األعمال السنوي. وكثافة هذه األعمال هي أحد العوامل اليت 

جتعل بعض الصلوات اليت عقدت يف آخر وقت الصالة كلها سوى صالة 

املغرب والعشاء. نضع يف اعتبارنا أن هناك عوامل ضمنية يف تنفيذ هذه 

العوامل من بعض األحاديث. وتنفيذ الصالة بأحكام الصلوات، ودوافع هذه 

 وقت خاص وجيب اتباعها فقط عندما كان الطالب يف املعهد فقط.

دائما يف اجلماعة. وألّن عدد من الطالب،  الصالة إّن تنفيذ تأخري

واملصلى املعتاد لتنفيذ الصالة يف اجلماعة ال يكفي الستيعاب مجيع الطالب 

ة الصالة باجلماعة، حبيث خيلق بعض فروع اجلماعة على الذين يرغبون يف متابع

 اآلخر، الذي يقوم باإلمام هو من املشرف أو األساتيذ املسكن األرض أو
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اخلاّصة، وكذلك يف املعهد للبنات، سواء كان يف معهد األنوار األنوار املركزي 

ر الوقت باجلماعة عن طريق اختيا املكتوبة  أو املعهد الثّاين. كان تنفيذ صالة

يف األخري و باإلضافة إىل محلها على يوم النشط، وعقدت يف عطلة املعهد 

 األساتيذ أو املدير ال يقف يف البيت، فاملشرف أو املشاييخ أيضا. وعندما كان

 الذين أصبحوا مساعد اإلمام وكان التنفيذ أيضا ال يزال يف آخر الوقت.

فكرة من مدير معهد صالة  املكتوبة باجلماعة ليس إاّل  إّن نشاط

الزبري احلاّج منذ  االلشيخ ميمون مرّّب روحنا الشيخ و شيخنا األنوار، وهي

تأسيس معهد األنوار. والتنفيذ األول يتحدث هبا ابنه الشيخ عبد اهلل عباب 

وقد استمد  مبثابة السر الذي كان يف الواقع قد نفذ دائما له ميمون احلاجّ 

معهد  لطريقة من القرآن الكرمي عند الّدراسة يفالزبري احلاّج ا ميمون الشيخ

معهد السيد املالكي مبّكة املكرمة.  لربويو حنو مخس سنوات قبل أن يدرس يف

وطريقة تنفيذ الصالة حمجوز فقط للطالب الذين درسوا هناك، وليس هناك 

تشجيع إىل الطالب للصالة يف آخر الوقت عندما مل يكن يف املعهد. وقال 

نفيذ الصلوات يف آخر الوقت ليس شيئا خمطئا، واإلستقامة تتطّلب أيضا أّن ت
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يف العبادة أيضا, إذا كان يف حال مثل ما حدث يف معهد األنوار الذي يكّمل 

باألنشطة األساسّية املتقّدمة, هي طلب العلم فيصّح ذلك إذا كانت الصالة 

 1تعقد بعدها.

الزبري يقوم  يمونالشيخ م قال الشيخ حممد إدرار ميمون احلاج أنّ 

، وخاّصة لصالة  بالصالة يف آخر الوقت منذ طفل الشيخ حممد إدرار ميمون

الّصبح والعصر لديها البادئ املنظم يعين احلديث ملراعاة التنفيذ. واحلديث فيما 

يتعلق بتأخري صالة الّصبح الذي يستفيد املكافأة اليت مت احلصول عليها عند 

 حو التايل:تنفيذ وقت اإلصفار على الن

ثنا عبد الرمحن بن  عيسى حدثنا عبداهلل حدثين أّب ثنا إسحاق بن

زيد بن أسلم عن أبيه عن حممود بن لبيد األنصار يقال قال رسول اهلل صلى 

 اهلل عليه وسلم : اسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر.

                                                           
من  13خ نتائج املقابلة مع كياهي عبد اهلل عباب ميمون الزّبري احلاّج يف بيته التاري  1

 07,59, الساعة 2019أبريل 
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األستاذ أسعد يسيه، أحد األساتيذ من خرّيج معهد األنور املركزي 

يروي قصة مشتقة من أحد اخلرجيني  الثاينله مدرسا يف معهد األنوار الذي أرس

يصّلي صالة الّصبح يف آخر الوقت، ولكن الشمس  ميمون أّن، "بينما الّشيخ

ميمون قد سّلم". والتجارب الشخصي من األستاذ أسعد  مل ينشر إال الّشيخ

ما كان ينتظر عند 2006يسيه عندما يدرس يف املعهد للمرّة األوىل يف العاّم 

املصلني صالة الّصبح، وقال أنه شعر بالغريب واخلائف، ألن نظر خارج 

صباحا ساعة نظام املعلومات  05:40املسجد كان املشرق والساعة تدّل إىل 

املنظمة )وقت االستواء( عادة عندما تكون يف القرية أو املنطقة احمليطة كانت 

وبالطبع كان ظلما،  االستوىوقت  4:30صالة الّصبح للسكان يف الّساعة 

صباحا، قال انه يصّلي  5:45والظالم. عند اإلقامة لصالة الّصبح يف الّساعة 

 الّصبح مع الشيخ ويف قلبه أنّه ما زال يعتقد أن الشمس قد ارتفعت.

عندما سّلم الشيخ ميمون، فركض اىل البحر وعند وصوله إىل شاطئ 

شمس مل يرتفع بعد. ولكن بعد البحر، قال انه فوجئ وشعر غريب ألّن ال

حوايل دقيقة واحدة، ارتفع الشمس مباشرة واالرتفاع ينظر بسرعة إىل حّد ما. 
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وهذا احلادث ال حيدث إاّل مرّة واحدة، كّل يوم تقريبا، وميكن التأكيد أّن بعد 

انتهت صالة الّصبح أو دخلت يف وقت  انتهاء الشيخ ميمون من الوريد

جيد الشيخ ميمون يصّلي صالة السنة يف منتهى الفجر،  وأنه غالبا ما القضاء.

وقد بدا أن نعلم أّن الشمس قد ارتفعت، ألّن إذا مل ترتفع، فال يسمح لصالة 

 2السنة.

هذه القصة مع مناسبة باحلديث اسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر 

الذي يتحدث هبا األستاذ روزي، وأوضح أّن ملعاجلة هذا احلديث هناك رأيان 

ألّن به سوف حيصل  اإلسفار من العلماء، مها التوصية األوىل للصالة يف وقت

على أفضل جزاء ممكن أو مكافأة. والرّأي الثّاين بشأن هذا احلديث هو أن 

 أسفروا تفّسر بإطالة وقت الصالة من بداية وقت صالة الّصبح إىل وقت

الة الّصبح ميكن سابقا، باعتباره وسيلة لقراءة رسائل طويلة حيث ص اإلسفار

 االسفار، وبعض اآلراء مبثل ذلك. أن يكون طويال حىت يدخل وقت 

                                                           
, 2019من أبريل  16نتائج املقابلة مع األستاذ أسعد يسيه يف بيته التاريخ   2
 18,20الساعة 
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 املعاهد مع أبنائه الذين قد أدار بعض ميمون الزّبري وقال أن شيخنا

حتت رعاية األنوار، كّلها يؤّدي صالة الّصبح مع التفسري األول و ليس التفسري 

الصاحل أيضا يطّبق مثل ذلك,  الثاين. وهذا يدّعم أيضا بالتقارير أّن سلفنا

والصالة ليست يف بداية الوقت وهذا احلديث خيّصص لصالة الّصبح اليت 

وتنفيذها باجلماعة واملقصود هو صالة  املكتوبة وليس صالة  األخري تنفذها يف

السنة قبلها، حىت إذا كانت صالة السنة )صالة السنة القبلية للّصبح( تتعني 

ت. وكانت تنفيذ صالة الّصبح ليست خرية لكن لديها تنفيذها يف بداية الوق

وأنه حصل من أساتيذته، وحىّت إىل التابعني,  ميمون شيخنا نسب من

 3والّصحابة وإذا كان يأيت من الّصحابة فاإلمكانية بالتأكيد أصلية.

احلاّج أيضا أن هناك حديثا، ولكن  عباب ميمون الشيخ عبد اهلل قال

ور، ولكن على األقل يف هذا احلديث يوضح فضائل  السياق توّجه إىل اجلمه

كل جزء من وقت الصالة. احلديث املشروع هو "أّول الوقت رضوان اهلل 

                                                           
, 2019من فربايري  23نتائج املقابلة مع األستاذ أمحد فخر الرّازي يف بيته التاريخ   3
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ووسط الوقت رمحة اهلل واخر الوقت عفو اهلل"، ألّن رمبا يف هذه األيام األخرية 

الذي جيري متابعته، كما هو سهل. ولكن ال  للّناس عديد من اخلطايا، فالعفو

فقط بناء على  إىل تأخريها هناك أية توصية للطالب وغري الطالب يزال

الكسل، ولكن إذا كان لديهم حاجة أي شيء آخر وهو أهم فأّول مرة يفعل 

 4تأخري وقت الصالة أيضا من اإلختيار األسبق.

تأخري  واملشرفني واملدير يصّنف سبب األساتيذ, ومع ذلك، من بيان

لتوفري االسرتاحة للطالب بني كثافة النشاط.  صالة الّظهر يف معهد األنوار

تطبيق إبراد الصالة كما قال األستاذ رخيق املكتوم  وتنفيذ صالة الظهر بالتأخري

 الذي يذكر أيضا احلديث التايل:

 إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم

ضل هي يشرح هذا احلديث أّن عندما يكون الطقس حارا جّدا فاألف

أن تؤّخر صالة الظهر أثناء الطقس البارد، واليت تقع بالقرب من وقت صالة 

                                                           
من  13احلاّج يف بيته التاريخ  عباب ميمون الزّبرينتائج املقابلة مع كياهي عبد اهلل   4
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الصالة ال يتم املمارسات فقط يف موسم اجلفاف  العصر. ومع ذلك، إبراد

من ناحية أخرى، تطّبق إبراد  5حىت موسم األمطار. يستقيم ولكن أيضا

اجلماعة مع الصالة أيضا من بعض السكان حول معهد الذين خيتار لصالة 

العائلة باستخدام الوقت األخري عندما كان ال يزال هلم والعمل األهم، فحدث 

للناس حول معهد يسيطرون الصيادين وعادة يؤّخر صالة الظهر والعصر ال 

 6يزالوا أن يستحقوا العمل.

الزبري احلاّج  الشيخ ميمون الزبري احلاّج أن ميمون قال الشيخ إدرار

لطالبه الذين  كشكل تعظيم املدير التأخري كتوبة إىلحيّدد وقت صالة  امل

يدرسون العلوم ولديهم شغف لصيانة وتطوير معارفهم مع الرتكيز على التعلم 

                                                           
من أبريل  15يف التاريخ  2نتائج املقابلة مع األستاذ رفيق املختوم يف معهد األنوار   5
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وأيضا اعتمد واحد من العوامل على بعض التقاليد، مثل صالة الّصبح 

  7والعصر.

أرنا ما ينفعنا، أحد الطلبة اليت أصبحت رئيس معهد األنوار الثاين  

بعض الصلوات هو يف الواقع ميكن للطالب أن يستخدم  تأخري قول أّن يفت

والذكر، وليس بعد ذلك  الوقت لفعل اخلري، وخاصة بعد العبادة، وقراءة القرآن

وأضاف  مباشرة على القيام بأنشطة الدنيوية ولكن ينتهي مع الشؤون األخرويّة.

أن أولئك الذين يذكرون أن ما يعرفه عن احلديث، اليت له ما يقرب من القصد 

بعد صالة الّصبح حىت شروق الشمس مث قال انه سوف حيصل على املكافأة 

مثل ثواب احلجج وهلم جرا. وهناك أيضا احلديث الذي يفسر أنه يف وقتني 

عندما تشرق الشمس وترتفع، أّن املالئكة اليت تظيف ألخذ سجالت األعمال 

ا أن نكثّر ذكر اهلل والعبادة وقتني اليومّية فقبل أخذها يف ذلك الوقت علين

                                                           
من أبريل  14ميمون احلاّج يف بيته التاريخ  امحد إدرارنتائج املقابلة مع الشيخ   7
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من هنا ميكننا أن نرى أن  8املناسبني بآخر وقت صالة الّصبح والعصر.

 الطالب حياولون أيضا لفهم وقبول احلديث يف تنفيذ الصالة يف آخر الوقت.

معظم املخربين الذين هم بعض الطالب واإلداريني يف معهد األنوار، 

تأخري بعض الصالة هناك. ومع ذلك،   يكمن وراءال يعرفوا بالتفاصيل حول ما 

كل ذلك ال جيعلها الترتدد يف قيام الصالة جنبا إىل جنب مع متطلبات 

الوقت. ألّن يف الواقع جيب أن يتبع الطالب ممّا يفعل الشيخ. كما جاء يف  

كتابة زخمشري ضفري أن واحدا من األسباب اليت جعلت الطالب يشاركو 

سواء كان من حيث الشكل  9ى التعّلم يف املعهد.الشيخ هو الرتكيز عل

 والعكس بعكسه. مثل تنفيذ الصالة من جانب أحد الطالب امسها حليمة

السعدية هي ما جيعل الطالب الدهشة، ألن واحد هو صالة الّصبح يؤديها 

عندما بدأ السماء تبدو مشرقة وأهنا تفرتض على وشك اخلروج يف الوقت 

                                                           
من أبريل  15التاريخ  2نتائج املقابلة مع أرنا ما ينفعنا يف معهد األنوار   8

 ليال 23,30, الساعة 2019
9
  Zamakhsyari dhofier,  Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup 

Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, jakarta: LP3ES, 2011, 

h. 90. 
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على حنو متزايد بسبب تصرحيات الشيخ ميمون عندما املناسب. ولكنها تفهم 

يقول األستاذ عند تعليم الكتاب أن الصالة ال يزال يف وقتها أنه مل يكن هناك 

مشكلة يف واقع األمر أنه يدرك أيضا أن الصالة يف آخر وقت الصالة حتصل 

 10أيضا على املغفرة، وخاصة إذا أجريت باجلماعة.

د األنوار من شكل تأخري بعض صالة  فهم احلديث املوجود يف معه

املكتوبة هو نوع الكائن الذي دخل التطبيق من فئة وظيفة املعلومات. يف هذا 

التطبيق أّن احياء احلديث يلعب ظاهرة اجتماعية. هنا، تستخدم الباحثة فهم 

التفسري لنرى كيف فهم املعهد الديين عن تأخري بعض صالة  املكتوبة. ومن 

ن واملراقبة، اكتشفت الباحثة االسبب األساسي يف وقت الحق التعرض للمخربي

ميكن أن يلد تنفيذ اجلوهر العاملي للعديد من صالة  املكتوبة يف آخر الّزمان، 

 وأنه ميكن أن يعرف فيها جوهر أيضا.
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من ناحية أخرى، حصلت الباحثة أيضا على علم جديد، أّن وفقا 

ا قيمة اليت يتم تلقيها مغفرة من اهلل للمخرب أّن الصالة يف آخر الوقت أيضا هل

حني يكون الواقع على وظيفة أو غريها من األنشطة اليت هي أكثر أمهية من 

صالهتا يف أّول الوقت. وباإلضافة إىل ذلك، واحدة منها هي تنفيذ الصالة 

الذي ميكن القول أنّه بسبب الوقت الذي ليست طويلة، وهي صالة الفجر، 

هو مكافأة كبرية وأكثر من  كانت تؤّخرهاو اصة هبا إذاوأيضا هلا فضيلة خ

 ذلك إذا كانت العبادة تضيف مرّة أخرى بعد ذلك.

واالحاديث اليت نالت به الباحثة من املخربين ليس فقط لدليل ان 

ولكن، االحاديث منهم هي لرمز الديين املعرب  صالة تقع يف اخر الوقت مباح.

يوصف بتطبيق بعض الصلوات املكتوبة يف  باملرب املعهد االنوار، كيف كان

اخر الوقت. و حنتاج ان نفهم اداء الصالة مبقاربة علم االجتماعي لكي 

 نستطيع ان جند كل شيء من مالحظة الباحثة.

( حللت الباحثة interaksionalو باستعمال نظرية املتبادلة )

تأخري  من, أّن خلف الظواهر االجتماعية الباحثة مبقاربة علم االجتماعي
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الشيخ ميمون  صالة  املكتوبة ستبني شكل رعاية واهتمام مرب املعهد يعين

إىل الطالب الذين كانو طالبوا العلم. و ذلك البيان تنال من احد  الزبري احلاجّ 

املشاييخ املوصوف املفهوم اداء الصالة يف اخر الوقت. و هذه الثبات اليت 

تصرف االمام على الفقه اليت تقول : " يثبت املرب املعهد مناسبة بالقاعدة من

اي بدون املناسبة بني ثبات االمام و املصلحة من  11الرعية منوط باملصلحة"

الرعية او امنا هنا نفهم باملناسبة بني ثبات مرب املعهد و املصلحة من 

الطالب، فسينقص الكفاية من االعمال اليومية. مثال،بثبات اداء الصالة تضع 

بكثري من االعمال اليومية كتعلُّم الكتب السلف سيضطر يف اول الوقت ف

باالنتهاء للصالة املكتوبة يف اول الوقت و يستمر بعدها بالتعلُّم كمان. 

فكذلك سُيصعِّب الطالب يف درسهم، الن تعلم العلم مفروض بالكامل حىت 

 مّت فهم طالبه.

                                                           
، دار الكتب العلمية، النظائراالشباه و جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،  11

 . 121بريوت، لبنان، ص 
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 و مع ذلك، اشخاص االخر اليت ال تطلب العلم يف معهد االنوار

سارانج يستطيع ان ينفذ صالة املكتوبة يف اخر الوقت بسباب حال املعني، 

الن ما فيه إكراه يف اداءها اول الوقت. بل، فقط وجد اداء الصالة يف وقتها 

واملهم منلك االخالص يف قلبنا بال نفكر االمور الدنياوي يف اداءها. و اداءها 

. وال بد لنا ان نعرف اي باجلامعة هو افضل إما يف اول او يف اخر الوقت

  االمر املهم ليَقدم قبل االمر غري املهم.

املذهب الشافعية و املالكية يرا ان ان التغليس عرفنا من قبل ان و 

و يف زمان افضل و عند احلنابلة و احلنافية ان هناك الفضل يف وقت اإلسفار. 

فاملهم هو  النيب اّب بكر و عمر فلما طعن عمر اسفر هبا عثمان. و من ذلك،

اداء الصالة يف وقتها، و بتأن نستطيع ان نأدي الصالة الصبح يف االخر 

تنفيذ الصالة يف اخر الوقت ال  عندما هناك سبب معني مهم فال بأس هبا. و

يسمى بتأخري الصالة الن ما فيه العمد و هناك االسباب الراجحة. فيسمى 

يس القصد ليغفل عنه ولكن هذه املمارسة بتوقيع الوقت الصالة يف االخر. ول
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هذا هو احدى من اختيار املرب املعهد باساس االحديث اليت سيذكر بعد و 

 باسباب املذكور من قبل.

 توقيع الوقت الصالة المكتوبة في االخرمعنى  .ب

بعد أن أجرت الباحثة الدراسة يف الوقت الّسابق مبعهد األنوار، 

ت مع عدد من املخربين. وأّما وجدت الباحثة بعض املعىن من نتائج املقابال

هي على النحو  وباالستقامة معىن تأخري الصالة يف وقتها، ونفذت باجلماعة

 التايل:

 المحاولة للتقّرب إلى اهلل (أ

الّدهر" ،  قال الشيخ عبد اهلل عباب ميمون احلاّج أّن "انا

املقصود من "أنا" هنا هو ّرب، وأّما "الّدهر" هو الوقت، وأنا وقت، 

هو اهلل، وهذا يعين أن الوقت يف الواقع هو هلل، بعد الصالة على  والوقت

أحسن القيام بأي شيء آخر إاّل الّلطف. ويف آخر هذا الوقت هناك التزام 

مبعظم أساسي وهو الصالة، بالتأخري فرّكز ذاكرتنا على اهلل فقط، وضعت 
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لكتاب له يف الصالة وبعد تنفيذ الصالة تستخدم أيضا للعبادة أو دراسة ا

 12من السلف.

 ليست الصالة عبئا (ب

يعين أن معظمنا نصلي  ميمون احلاجّ  الشيخ عبد اهلل عباب

لتخفيف العبء، فبادر إىل الشعور باالرتياح وليس مثقلة للصالة مرة 

أخرى وميكن أن تؤدي األنشطة الدنيوية حبرية بعد ذلك. يف الواقع، وحنن 

عتبار عبئا. الصالة هي عبادة حنتاج إىل االدراك أن الصالة ال ينبغي اال

اهلل، وأشكال العبودية هلل، أن تفعل ذلك بقلب اليت لديها أمل يف اهلل. 

ومبا أننا نعلم أيضا أن صلواتنا هي آخر من ديننا، الصالة هي احلالة 

 األوىل كنا سئل عن ذلك منا األفعال غدا يوم القيامة.

لغافلون واالبتعاد حمب اهلدوء والسعادة يكمن يف الصالة، وأّما ا

ال حتصل على أي جزء منه، حىت الدعاء له كان عبئا ثقيال، عندما كان 
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واقفا للصالة، كما لو كان واقفا على الفحم حىت اهنا تريد ان ختلص 

داريا. يصاد ويفضل أن يكون ذلك يف الصالة هو تنفيذ أسرع وأكثر 

 13ة.تؤدة. كان الناس مثل هذا ال حيصل على السعادة يف الصال

عندما العبد سعيدا عن شيء فقلبه سيكون هادئا معه والشرط 

األكثر تشددا للفصلت له منه، وأّما الرجل الذي يضطر فارغة هلا من 

ذكر اهلل وفارغة عن نظر احلياة يف اآلخرة خيترب مع متعة يف العامل، 

وصالهتا شيء أكثر ثقيلة، طويلة قليلة للصالة هي شيء مل يعجبه عندما  

حرّا وأنه مل يكن مشغوال. لذلك ال ينبغي لنا كخادمة جلعل الصالة كان 

عبئا. واحد من اإلختيار جلعل ممارسة الصالة حقا هو القلب يف عجلة 

 من أمرها لتنفيذها يف وقت مبكر فقط للوصول إىل العامل بعد ذلك.

 

 

                                                           
نتائج املقابلة مع الشيخ عبد اهلل عباب ميمون احلاّج يف بيته التاريخ  13

 مساء 17,00, الساعة 2019من أبريل  14
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 شكل من التوّضع (ج

كاملشاركة، أّن الباحثة حصلت على وصف أحد األساتيذ الذي 

قول أّن تنفيذ آخر الصالة هو االعتماد وأجنب من تطبيق احلديث "أّول ي

 الوقت رضوان اهلل ووسط الوقت رمحة اهلل واخر الوقت عفو اهلل" هو

أن ينستحق رضا اهلل،  حيث شعر شكل التوّضع من شيخنا ميمون

فللحصول على الرضا منه أوال اغتنم هذه الفرصة املنخفضة هي مغفرة من 

 ريق اختيار الصالة يف آخر الوقت املتاح. لكن هذا ال تعسفا يفاهلل عن ط

مع مزيد من وقت الفراغ الذي حيّدد أولويات الشؤون الدنيوية،  التأخري

ولكن تذكر دائما هلل قبل وبعد وقت الصالة من خالل مراجعة كتاب 

 السلف أو قراءة األوراد كما أنّه يطبق يف معهد األنوار.

 ب إلى طالب العلمشكل من تكريم المر  (د

أن واحدا من العوامل عن  أمحد دوام أفندي كما قال األستاذ

أراد أن  يف معهد األنوار، هي يرجع ذلك إىل شيخنا ميمون تأخري الّصالة

يقدم تأخر الوقت للطالب بعد أن تعبت من القيام بأي نشاط. كصالة 
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حىت الظهر أن الطالب الذين يدرسون ميكن أن يأخذ قسط من الراحة 

بعد الظهر. والّصبح، كانت أنشطة الطالب من التعلم حىت ليلة فيمكن 

 أن تكون الراحة أطول قليال، لئالّ ينامون بعد صالة الّصبح.

الشيخ  أن ميمون الشيخ احلاّج حممد إدرار مث أعاد تأكيدها

صالة فرض باجلماعة هبذه األحكام ويرجع  الزبري خيتار تنفيذ ميمون احلاجّ 

جتاه طاليب املعرفة والعلم. هذا التعظيم يف شكل  شكل التعظيمذلك إىل 

 من الزمن الذي قدمه على هامش كثافة النشاط.

 تخفيف الكسل في العبادة (ه

الزبري احلاّج أن بتأخري الصالة،  ميمون قال الشيخ عباب

الطالب سوف يكون قادرا على التغلب الكسل، بل أكثر عاطفة للصالة 

يف العبادة  األخري من الوقت كّلها. مضيفا عن الغريةألهنم عقد يف اجلزء 

ألّن الوقت احلايل كلها إىل اهلل. ولكن، مرة أخرى ليس هناك توصية 

ألحد يف أن يصلي آخر الوقت إال أنّه يستطيع أن يطّبقها مثل ما يطّبق 

يف معهد األنوار، ألن تنفيذ الصلوات يف بعض اخليارات يكون يف اختيار، 
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نوار سّر لتنفيذ الصالة يف األخري باجلماعة، وباإلضافة إىل وملعهد األ

 احلديث الذي يكون أسسا منها.

 كونه معرفة جديدة للمجتمع حول المعهد (و

ووفقا لقول أحد أساتيذ معهد األنوار يعين األستاذ أمحد فخر 

الرازي، أّن الصالة اليت أجريت يف اآلخر هو أمر مباح فلها أيضا سببا 

الذي قد استمّر حىت صديق  ين يشاركون إىل شيخنا ميمونللمعلمني الذ

مصداقية واضحة. وال ميكن اعتبار اإلمهال على الرغم من أن تنفيذه يف 

آخر الوقت، بسبب كثري من األنشطة وكذلك مرافق باحلديث يف 

تنفيذها. وخيتلف إذا كان تنفيذ الصلوات اليت عقدت يف اآلخر جملرد  

 اية الوقت.كسول للقيام بذلك يف بد

املكتوبة يف معهد األنوار، كثري من اجملتمعات احمللية احمليطة   نظرا إىل تنفيذ صالة
يف آخر الوقت، خصوصا يف صالة الظهر وصالة  يصلي صالة  املكتوبة أيضا

العصر. أهنم ال ينكروا أفضالية الصالة يف أّول الوقت، ولكن بسبب عملهم 
الة يف بداية الوقت، ولذلك إذا كانت مهجورة، يتمكنوا من تصنيف أكثر أمهية الص

سيتم التخلي عن العمل والصالة يف آخر الوقت باجلماعة مع األسرة غالبا ما يطبق 
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عنها. والبيئة حول معهد األنوار هي بيئة الساحلية اليت يسكنها يف الغالب من 
 األسر اليت كانت معيشتهم كالصياد.
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 الخالصة .أ
بعد إجراء التحليل يف الفصل الّسابق، ميكن للباحثة أن تستخلص 

 النتائج من فهم احلديث مبعهد األنوار على تأخري صالة املكتوبة هي كما يلي:

إّن صالة املكتوبة يف معهد األنوار عقدت باجلماعة كمثل يف املعاهد  .1

الوقت  عاّمة. ولكن، الذي يكون الفرق هو يقع يف هناية تنفيذها وتركز يف

املناسب، إّما عندما حالة املعهد مشغوال أو تقف يف تشغيلها )عطلة(.  

املدير لطالبه )طالب العلم( الذين  تعظيم كّل ذلك شكل من أشكال

القرآن والقيام بأشياء إجيابية أخرى يف املعهد،  قراءة يقضون أوقاهتم يف

حة واإلهتمام هو بإعطاء اإلجازة للحفاظ على الص وشكل التعظيم

واحليوية من الطالب. باالسرتاحة الكافية فسيقوم الطالب بالصالة خملصا 

هو صالة الصبح، والظهر  املؤّخرة يف اجلماعة بعد ذلك. وتنفيذ الصالة

والعصر. عقدت صالة اجلماعة من بعض الوقت بعد األذان يف املعهد 
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ا بني )والذي خيتلف من املساجد احمليطة باألذان( يرتدد صداها. وعادة م

دعوة املؤذن للصالة بعد اإلقامة والغناء وبعض السورة املختارة واألوراد 

دقيقة  30-10احملّددة مسبقا بني األذان و بعد اإلقامة يف املتوسط حوايل 

حىت جاء اإلمام. هنا، هو الذي حيدد بداية صالة اجلماعة هو وجود 

يمون الزبري اإلمام الرئيسي الذي ليس سوى مدير املعهد وهو كياهي م

ميمون احلاّج يف  احلاّج يف معهد األنوار املركزي و كياهي عبد اهلل عباب

معهد األنوار الثاين مث اإلمام اآلخر وهم من بعض املشرفني املعنّي شاركوا 

بداية صالة اجلماعة يف كّل جممع. وتنفيذ تأخري بعض الصالة له إستثناء, 

عظيم فاعتبار بعض الصالة الذي يرافق يعين إذا كان املعهد قام بالربنامج ال

هبذا الربنامج سوف يعقد يف أّول الوقت. والذي خنّطط يف تأخري بعض 

الصالة الذي يقع يف هناية الوقت ليست احملاولة للتأخري عنها من جانب 

 املعهد عمدا ولكن هذا احلكم قد اعترب مبصلحة الطالب وهذا موافقا

ف االمام على الرعية منوط باملصلحة" بالقواعد الفقهية اليت تنص "تصر 

اليت لديها معىن سياسة اإلمام أو الرئيس جيب أن يكون موافقا مبصلحة 
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عاّمة، واليت إذا فهمنا مرة أخرى هي سياسة مدير املعهد جيب أن  اجملتمع

 .تكون مناسبة مبصلحة الطالب, وليست على مصاحل األفراد

اليت  واتالصل من ىناستة معمن أوصاف بعض املخربين، وجدت الباحثة  .2

 تلك املعاين هي كما يلي:و وقت الصالة.  اخريف  تقع

 اجلهد للتقرب إىل اهلل (أ

 يذكرنا بأن الصالة ليست عبئة (ب

 شكل من التوّضع (ج

 شكل من تكرمي املرب إىل طالب العلم (أ

 ختفيف الكسل يف العبادة (د

 كونه معرفة جديدة للمجتمع حول املعهد (ه

د عليه تأخري بعض صلوات املكتوبة يف معهد احلديث الكامن الذي يستن .3

 األنوار، هي كما يلي:

 احلديث الكامن الذي يستند عليه تأخري صالة الّصبح -
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حدثنا عبد اهلل حدثين أيب ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد 
الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن حممود بن لبيد األنصاري قال 

اسفروا بالفجر فإنه أعظم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : 
 لألجر.

يف التصدي على احلديث من العلماء أعاله له رأيني. أوال، 
هو واحد من االقرتاح  اإلصفار إذا كان تنفيذ صالة الّصبح يف وقت

ألن ذلك سنحصل على أفضل مكافأة. والرأي الثاين حول هذا 
ح من بتمديد وقت صالة الّصب تفّسرها احلديث هو أّن كلمة "اسفروا"

دخول الوقت األويل إىل وقت اإلصفار، مثل الرتغيب يف استخدامه 
 لقراءة السور الطويلة، وصالة السنة والذكر والعبادة األخرى.

 احلديث الكامن الذي يستند عليه تأخري وقت الصلوات اخلمسة -

حدثنا عثمان بن امحد بن السمك و عبد اهلل بن سليمان 
بن ابراهيم الواسطي، ثنا ابراهيم بن بن عيسى الفامي، قاال: نا علي 

زكريا من اهل عبدسي، نا ابراهيم يعين ابن عبد امللك بن ايب حمذورة 
من اهل مكة، حدثين ايب، عن جدي، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم"اول الوقت رضوان اهلل ووسط الوقت رمحة اهلل واخر الوقت 

 ."عفو اهلل

الوقت ال تزال تشكل أولوية يف  يف الواقع، الصالة يف أول
بتحديد  احلديث أعاله، ولكن هبذا احلديث، أّن معهد األنوار جيعلها



152 
 

الوقت األخري ألّن مرب املعهد نفسه شعر بأن ال يستحق الّرضا من 
 اهلل.

و جبانب ذلك، معلوم ان هناك كثري من القائلون املختلفون 
قت االسفار. وعن يف حبث استحباب او الكراهة اداء الصالة يف و 

ذلك من املذهب الشافعية و املالكية ان التغليس افضل و عند احلنابلة 
و احلنافية ان هناك الفضل يف وقت اإلسفار. و يف زمان النيب ايب بكر 
و عمر فلما طعن عمر اسفر هبا عثمان. و ايضا و بذلك ليس هناك 

سبب معني مهم.املسألة يف اداء الصالة املكتوبة املتأخرة عندما هناك 
  

  االقتراحات .ب
بناء على نتائج الدراسة النظرية والبحث امليداين هناك بعض 

 االقرتاحات اليت ميكن طرحها بشأن الدراسة اليت أقامتها الباحثة، وهي:

دراسة احلديث إّما من املنت، أو السند أو احملتوى حنو السياقية ضروري  .1

ذلك، اقرتحت الباحثة إىل جدا يف هذا العصر الذي يزداد تعقيدا. ول

 الباحثني اآلخرين املقبل إلجراء دراسة احلديث املرتبطة باملعىن والتنفيذ.

ودراسة احلديث بطريقة احياء احلديث إّما باملمارسة أو التقاليد الشفوية  .2

تتوقع أن تكون حياة للحديث يف اجملتمع أو اجملال االجتماعي من 
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حلديث يتكيف مع ظروف البيئة املعهد. ألن أولئك الذين يفهمون ا

ولكن احلفاظ على القوانني الدينية لإلسالم. وجعل احلديث كمصدر يف 

 إدارة التقاليد السائدة للمجال االجتماعي.

تأخري صالة املكتوبة، يعين صالة الظهر والعصر ليس إاّل شكل  .3

اإلختيار، حيث أّن مرب معهد األنوار أيضا ال ينسى عن القانون 

طالب العلم ولكن أيضا يستمر يف تنفيذ االلتزام لصالة  الواجب يف

ولذلك، تأملت الباحثة على أن  املكتوبة بطريقة توقيعها  يف اخر الوقت.

ال يفكر وينتج الناس سلبيا على تنفيذ الصالة بتلك احلدود، ألّن الصالة 

يف آخر الوقت ال تزال تشمل على الصلوات يف أوقاهتا، وأنه ليس لديه 

 سوء التصرف.نية ل

شعرت الباحثة على أّن نتائج هذا البحث ما زالت بعيدة عن الكمال،  .4

وبالتايل حيتاج إىل مزيد من البحث عن صالة املكتوبة اليت تعقد يف آخر 

 باإلستقامة. الوقت
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 االختتام .ج
وأخريا، بكّل القيود والعديد من أوجه القصور من الباحثة، فاالمتنان 

اهلل الذي قد أعطى الصرب والبساطة والتوجيه للباحثة. فقط ميكن أن نصلي إىل 
وأدركت الباحثة على أن هذه األطروحة هي أقل من حيث املضمون واملنهجية، 
وذلك بسبب احلدود من الباحثة. ولذلك، أّن االنتقادات البنائية واالقرتاحات 

أن  من القراء تتوقع عنها للباحثة. ونأمل أّن هذه األطروحة البسيطة ميكن
 تكون مفيدة للباحثة خاّصة وللقراء عاّمة.
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كيف فهم احلديث عن اوقات اداء الصالة املكتوبة يف املعهد الديين    .9

 االنوار؟
هل كان تأخري الصالة املكتوبة يف معهد األنوار نتيجًة من استقبال   .11

 األحاديث ؟
ما هي األحاديث اليت تفهم على تأخري بعض الصلوات املكتوبة يف   .11

 املعهد الديين االنوار؟
هل كان اداء الصالة املكتوبة يف اخر الوقت منذ بداية تأسيس   .12

 املعهد الديين االنوار؟



 المديرتوجيهية للمقابلة مع 

 منذ مىت أنت يف املعهد الديين االنوار؟ .1
 ما هي االعمال اليومية يف املعهد الديين االنوار؟ .2
 كيف استخدام نظام التعليم يف املعهد الديين االنوار؟ .3
 تنفيذ صالة الفردوس يف املعهد الديين االنوار؟كيف  .4
هل تعرف اخللفية يف تأخري بعض الصلوات يف املعهد الديين  .5

 االنوار؟
 ما هي الصلوات اليت تأخرت يف املعهد الديين االنوار؟ .6
 مىت تكون صالة املكتوبة يف املعهد الديين االنوار؟ .7
الديين  عند رأيك ، ما معىن تأخري صالة املكتوبة يف املعهد .8

 االنوار؟
ما فهم احلديث يف توقيت صالة املكتوبة يف املعهد الديين  .9

 االنوار؟
هل كانت تأخري صالة املكتوبة يف املعهد األنوار  .11

 مبثابة استقبال ألحاديث ؟
ما هي األحاديث النبيلة يف تنفيذ الصلوات اليت تقام  .11

 يف اخر الوقت يف املعهد الديين االنوار؟
كتوبة منذ بناء املعهد الديين هل تنفيذ صالة امل .12

 االنوار؟



 الطالبتوجيهية للمقابلة مع 

 . منذ مىت تسكن يف املعهد الديين االنوار؟1
 . هل تشارك اداء الصالة مجاعًة يف املعهد الديين االنوار؟2
 . كيف اداء الصالة املكتوبة يف املعهد الديين االنوار؟3
ض الصلوات املكتوبة يف املعهد الديين . هل تعرف اخللفية يف تأخري بع4

 االنوار؟
. يف رأيك ، ما معىن تأخري بعض الصلوات املكتوبة يف املعهد الديين 5

 االنوار؟
 . إذا مل تكن يف املعهد )عطلة( ، هل تصلي يف اخر الوقت؟6
 . كيف رأيك عن تأخري بعض الصلوات املكتوبة فياملعهد الديين االنوار؟7
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