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II. Deskripsi Mata Kuliah 

Di antara sumber hukum yang paling sering dikaji dalam perjalanan hukum 

Islam adalah hadits tentang hukum (hadits ahkam). Hal ini karena ilmu ini berperan 

aktif dalam perkembangan istinbath hukum Islam, agar produk hukum Islam 

menjadi lebih kompeten. Munculnya berbagai macam aliran penafsiran tentang 

hadits ahkam semakin meramaikan perkembangan sebagai respons terhadap 

perubahan situasi dan kondisi serta konteks. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya 

kontekstualisasi pemahaman terhadap hadits yang meliputi beberapa hukum yang 

diharapkan mampu menjadi tendensi bagi pengamalan umat Islam di Indonesia 

Dengan demikian, mata kuliah ini berusaha untuk memberikan gambaran 

yang dapat mengantarkan mahasiswa pada pemahaman terhadap tendensi amaliyah 

yang berasal dari hadits-hadits yang menetapkan produk hukum Islam, khususnya 

hukum keluarga. Lebih lanjut, dalam melakukan kajian hadits ahkam ditekankan 

beberapa pendekatan yang integratif, agar dapat menghasilkan pemahaman yang 

lebih maksimal. 

 

 

III. Target hasil belajar (Tolok ukur indikator kompetensi) 

Setelah kuliah diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang : 

1. Kedudukan Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua 

2. Nilai kehujjahan hadis dan dalalah hukumnya 

3. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ketentuan ibadah.   

 

IV. Topik inti materi pembelajaran: 

1. Fungsi niat dalam beribadah 
a. Hadis ‘Umar bin al-Khaththăb riwayat al-Bukhăry tentang niat unsur pokok  

dalam beribadah:       

          



عن عمربن الخطاب رضىىهللا ع ع ق لا: س عىىمسو رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم  ال:س ل ما ايعما: بال يا  لل ما  

ق للهللا ع لرعىىىللق فتجرتق للهللا ع لرعىىىللق, لمن كا و هجرتق لص يا  أىىىي تا  ل لكل امرئ ما  لى, فمن كا و هجرت

 (  39س 1امر ة   كحتا فتجرتق للهللا ما هاجر لليق .  ) دليل الفالحين 

 

b. Hadis Jundub riwayat al-Bukhăry, tentang siapa saja yang beribadah karena 

selain Allah                       

 

لا: عىىمسو ج صبا  ال: لا: ال  هللا عىىههللا ع عهيق لعىىهم للم اعىىمق   صا  ال: لا: ال  هللا عىىههللا ع عهيق لعىىهم   عن عىىهم 

غيره فص ل  م ق فسىىىىىمسوق  ال: لا: ال  هللا عىىىىىههللا ع عهيق لعىىىىىهم  من عىىىىىمق عىىىىىمق ع  بق لمن  را هللا  را هللا ع بق. 

 (     20-19س 23)الكرما ي 

 

c. Hadis Mahmûd bin Labîd riwayat Ahmad bin Hanbal, tentang  Nabi sangat 

menghawatirkan terhadap umatnya akan penyakit syirik.              

 

عن محملد بن ل يص رضهللا ع ع ق لا: لا: رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم  لن  خلف ما  خاف عهيكم الشرك ايعغر 

 (            1512س الر آء )  خرجق   مص بإع اد  سن, ( بهلغ المرام ح س 

 

d. Hadis Abu Sa’îd al-Khudzry riwayat Ibnu Măjah, tentang  riya` adalah 

bentuk syirik yang tesembunyi.        

 

عن  بهللا عىىىسيص لا: خرل عهي ا رعىىىل: ع عىىىههللا ع عهيق لعىىىهم ل حن  وااكر المسىىىيال الصجا: فاا:     خ ركم بما هل 

اخلف عهيكم ع صي من المسىىيال الصجا:ق لا: فاه ا بههللا,  ارعىىل: ع لا: الشىىرك الخفي  ن  الم الرجل فيأىىههللا في  ن 

 (       470,  صس 4204س ح س 4ل . ) ع ن  بن ماجق عالتق لما  رى من  ظر رج

 

e. Hadis Ma’nu bin Yazid bin Ahnas riwayat al-Bukhâry, tentang jika antara 

niat dan kenyataan tidak klop.    

 

عن  بهللا    ص مسن بن    ص بن ايخ س رضىىىىهللا ع ع تم لا:س كان  بهللا    ص  خرل د ا ير  وأىىىىصو بتا, فلضىىىىستا ع ص 

رجل فهللا المسىىجص. فج و فذخاتتا فذتيوق بتا, فاا: لع ما ل اك  رد , فخاعىىموق للهللا رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم  

 (    54س 1فاا:س لك ما  ل و  ا    ص, للك ما  خا   ا مسن . ) دليل الفالحين 

 

2. Berwudlu` dan tayammum sebelum shalat, 

a. Hadis Abu Hurairah tiwayat Muslim, tentang tidak syah shalat manakala 

berhadas sebelum berwudlu`          

 

عن  بهللا هر رة رضىىهللا ع ع ق لا: لا: رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم   تا ل عىىالة ا صكم لىا   صأ  وهللا  ولضىىذ  

 (     104س 3.)ال لالى 

 

b. Hadis Humrăn maula ‘Usman r.a. riwayat Muttafaq ‘alaih tentang wudlu` 

Nabi yang diperagakan oleh ‘Utsm ăn r.a      

 

عن  مران مللهللا عثمان بن عفان لا: لن عثمان دعا بإ اء فذفرغ عههللا كفيق ثالأ مرار فغسىىىىىىىهتما ثم  دخل  مي ق فهللا 

أ مرار, ثم مسىىال بر عىىق, ثم غسىىل رجهيق اإل اء فمضىىمو لاعىىو شىىس ثم غسىىل لجتق ثالثا, ل ص ق الهللا المرفاين  ثال

ثالأ مرار الهللا الكس ين, ثم لا: س لا: رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم من  تلضذ  حل لضل هللا هاا, ثم عههللا ركسوين 

        (30, بهلغ المرام ح س 135, ح .  57س ص . 1   حصأ فيتا  فسق غفر لق ما تاصم من ى  ق. ) الهؤلؤ لالمرجان 



 

c. Hadis ‘Ammăr bin Yăsir riwayat Muttafaq ‘alaih, tentang bagaimana 

semestinya cara bertayamum        

 

عن عمار بن  اعر رضهللا ع ع تما لا: بسث هللا ال  ي عههللا ع عهيق لعهم فهللا  اج , فذج  و فهم  جص المآء , فومرغو 

عهم فاكر  لق ىلك فاا:س ل ما  كفيك  ن تال: بيصك هكاا, فهللا الأسيص كما تومرغ الصآب  , ثم  تيو ال  ي عههللا ع عهيق ل

 (       108ثم ضرب بيص ق ايرض ضرب  لا صة ثم مسال الشما: عههللا اليمين لظاهر كفيق للجتق.) بهلغ المرام ح س 

 

3. shalat 

a. Hadis Ibnu ‘Abbăs riwayat al-Bukhăry, tentang kewajiban shalat bagi umat 

Islam itu lima kali dalam sehari semalam 

 

عن ابن ع اس رضهللا ع ع تما لا: لا: رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم لمساىبن ج ل  ين بسثق الهللا اليمن ل ك عوذتهللا 

للما من  هل الكواب فإىا ج وتم فادعتم للهللا  ن  شىىىىىىىتصلا  ن   للق ل  ع ل ن محمصا رعىىىىىىىل: ع , فإن هم  اعلا لك 

لص فرض عهيتم خمس عىىىىىىىهلا  فهللا كل  لم لليه , فإن هم  اعلا لك باالك فذخ رهم  ن ع لص  باالك فذخ رهم  ن ع

فرض عهيكم عىىصل  تؤخا من  غ وآ تم فورد عههللا فارآ تم , فإن هم  اعلالك باالك فإ اك لكرا م  ملالتم , لا س دعلة 

 (      172-171س 16المظهلم فإ ق ليس بي ق لبين ع  جاب. ) الكرما هللا 

 

b. Hadis ‘Abdullah bin ‘Amr riwayat Muslim tentang waktu-waktu shalat    

 

عن ع ص ع بن عمرل  ن رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم لا: للو الظتر لىا لالو الشىىمس لكان ظل الرجل كطللق 

لسشىىآء ا لهللا مالم  حضىىر السأىىر, لللو السأىىر مالم تأىىفر الشىىمس, لللو المغرب مالم  غو الشىىفس, لللو عىىالة ا

 أف الهيل ايلعط, لللو عالة الأ ال من  هلع الفجر مالم تطهق الشمس, فإىا  هسو الشمس فذمسك عن الأالة 

 (.   112س 5فإ تا تطهق بين لر هللا شيطان. )ال لالي 

 

c. Hadis Abu Salmăn Mălik bin al-Huwairits riwayat al-Bukhăry, tentang  

shalat hendaknya dilakukan sebagaimana Nabi lakukan               

 

عن  بهللا عهمان مالك بن الحل رأ لا:  تي ا ال  ي عههللا ع عهيق لعهم ل حن ش    موااربلن فذلم ا ع صه عشر ن ليه , 

فظن   ا اشىىىىىىىوا ا  هه ا لعىىىىىىىذل ا عمن ترك ا فهللا  هه ا فذخ ر اه لكان رفياا ر يما , فاا: ارجسلا الهللا  ههيكم فسهملهم 

س 21لأىىىالة فهيؤىن لكم   صكم ثم ليؤمكم  ك ركم .) الكرما هللا لمرلهم لعىىىهلا كما ر  ومل هللا  عىىىههللا, للىا  ضىىىر  ا

169-170   ) 

 

d. Hadis Abu Hurairah riwayat al-Sab’ah tentang shifat shalat Nabi  Nabi    

 

عن  بهللا هر رة لا: دخل رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم المسجص فصخل بسصه خالد بن رافق لعههللا, ثم جآء فسهم عههللا 

ههللا ع عهيق لعهم فرد عهيق الرعل: السالم, للا: لق لرجق فأل فإ ك لم تأل, فرجق الرجل فأههللا كما رعل: ع ع

كان عىىههللا, ثم جآء للهللا ال  ي عىىههللا ع عهيق لعىىهم فسىىهم عهيق, فاا: لق رعىىل: ع لعهيك السىىالم, لرجق فأىىل فإ ك لم 

حس ما  سىىن غير هاا, فسهم هللا, لا: لق الرعىىل: تأىىل, فسل ىلك الرعىىل: مسق ثالأ مرا  فاا: الرجل لالاى بسثك بال

لىا لمو للهللا الأالة فذع غ اللضلء, ثم اعوا ل الا ه  فك ر,ثم الر  ما تيسر من الارآن, ثم اركق  وهللا تطم ن راكسا, ثم 

ارفق  وهللا تسوص: لا ما, ثم اعىىىجص  وهللا تطم ن عىىىاجصا, ثم ارفق  وهللا تطم ن جالسىىىا, ثم اعىىىجص  وهللا تطم ن عىىىاجصا , ثم 

 (.  380-375س 1, لبا   اي كام 214ىلك فهللا عالتك كهتا.)  خرجق الس س  لالهفظ له خاري ) بهلغ المرام ح س  افسل

 

4. Shalat qashar dan jama’ 



a. Hadis ‘Âisyah riwayat al-Bukhâry, tentang shalat dalam keadaan safar itu 2 

raka’at    

 

عن عا شىىى   م المؤم ين لالوس فرض ع الأىىىالة  ين فرضىىىتا ركسوين ركسوين فهللا الحضىىىر لالسىىىفر, فذلر  عىىىالة 

 (      136, صس  398س ح س 1السفر , لل ص  فهللا عالة الحضر . ) الهؤلؤ لالمرجان 

 

b. Hadis Anas riwayat al-Bukhâry, tentang Nabi shalat 2 raka’at ketika di 

Dzulhulaifah. 

 

 1عن   س لا: عىىهيو الظتر مق ال  ي عىىههللا ع عهيق لعىىهم بالمص     ربسا لباى الحهيف  ركسوين. ) الهؤلؤ لالمرجان 

 (   137,ص.  400ح. 

 

c. Hadis Anas riwayat al-Bukhâry, tentang shalat qashar itu dikerjakan terus 

menerus selagi masih dalam perjalanan     

 

عن   س لا: خرج ا مق ال  ي عههللا ع عهيق لعهم  من المص    للهللا مك , فكان  أههللا ركسوين ركسوين  وهللا رجس ا للهللا 

 (.    136, ص  س  401س ح س  1المص   .) الهؤلؤ لالمرجان 

 

d. Hadis Ibnu ‘Umar riwayat al-Bukhâry, tentang Nabi menjama’ shalat 

Maghrib dengan ‘Isyâ` ketika  bepergian       

 

عن ابن عمر رضىىهللا ع ع تما لا: ر  و رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم لىا  عجهق السىىير فهللا السىىفر  ؤخر المغرب 

 (      138,ص.  409س ح س  1 وهللا  جمق بي تا لبين السشآء.) الهؤلؤ لالمرجان 

 

e. Hadis Anas riwayat al-Bukhâry, tentang kapan Nabi menjama’  dua shalat   

 

عن   س بن مالك لا: كان رعىىىىل: ع عىىىىههللا ع عهيق لعىىىىهم لىا ارتحل ل ل  ن ت  غ الشىىىىمس  خر الظتر الهللا للو  

سح س  1المرجان السأىىىىر, ثم   : فجمق بي تما, فإن لاغو الشىىىىمس ل ل  ن  رتحل عىىىىههللا الظتر ثم ركو. ) الهؤلؤ ل

 (.     139, ص. 410

 

f. Hadis Ibnu ‘Abbâs riwayat al-Bukhâry, tentang Nabi pernah menjama’ dua 

shalat sewaktu tidak dalam bepergian     

 

عن ابن ع اس رضىىهللا ع ع تما لا: عىىهيو مق رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم ثما ي  جميسا لعىى سا جميسا.) الهؤلؤ 

 (    139, ص. 411س ح س  1ان لالمرج

 

5. Puasa Ramadlan  

a. Hadis  ‘Abdullah bin ‘Umar riwayat Muslim , tentang sendi-sendi agama 

Islam  

   

عن ابن عمر عن ال  هللا عىىىىههللا ع عهيق لعىىىىهم لا: ب ي اإلعىىىىالم عههللا خمس شىىىىتادة  ن   الق ل  ع  ل ن محمصا ع صه 

 (     20, ح . 177س1لرعللق لللام الأالة لا واءال كاة ل ج ال يو لعلم رمضان.) ال لالي 

 



b. Berpuasa dan atau berbuka  jika melihat hilal , jika tidak memungkinkan 

kira-kirakan ( hisab) Hadis Ibnu ‘Umar riwayat al-Bukhâry tentang larangan 

berpuasa selagi belum melihat hilal, dan jika terhalang maka kira-kirakan        

 

وهللا ترلا عن ع ص ع بن عمر رضىهللا ع ع تما  ن رعىل: ع عىههللا ع عهيق لعىهم ىكر رمضىان فاا: س   تأىلملا  

 (            3, ص. 603, ح س 2التال:, ل  تفطرلا  وهللا ترله, فإن غم عهيكم فالصرلا لق. ) الهؤلؤ لالمرجان 

 

c. Berpuasa dan atau berbuka dikarenakan melihat hilal, dan jika terhalang 

untuk melihatnya maka genapkanlah bulan Sya’ban menjadi 30 hari . Hadis 

Abu Hurairah riwayat al-Bukhâry tentang perintah berpuasa dan atau 

berbuka  lantaran melihat hilal, dan jika terhalang menggenapkan hitungan 

bulan Sya’ban 30 hari      

 

عن  بهللا هر رة رضىىهللا ع ع ق لا: ال  هللا عىىههللا ع عهيق لعىىهم ال لا: لا: ابل الااعىىم عىىههللا ع عهيق لعىىهم عىىلملا  

        (.656, ح س 4س ص .س 2لرؤ وق ل فطرلا لرؤ وق, فإن غ ي عهيكم فذكمهلا عصة شس ان ثالثين .) الهؤلؤ لالمرجان 

 

d. Umat Muhammad tempo dulu adalah umat yang tidak pandai menghitung, 

tahunya bahwa bulan itu kadang 29 hari dan kadang 30 hari. Hadis Ibnu 

“umar  riwayat al-Bukhâry, tentang pernyataan umatnya tidak bisa 

menghitung.    

 

و ل   حسىىو, الشىىتر هكاا عن ابن عمر رضىىهللا ع ع تما عن ال  هللا عىىههللا ع عهيق لعىىهم   ق لا: ل ا  م   مي     كو

 (.     4, ع  655س ح س  2لهكاا ,  س هللا مرة تسس  لعشر ن لمرة ثالثين. ) الهؤلؤ لالمرجان 

 

Tentang  bahwa hisab adalah alat untuk menentukan hilal dapat merujuk juga 

kepada  ayat 05 pada surat ke-10 ( Yûnus). 

 

6. zakat 

a. Hadis Anas riwayat al-Bukhâry, bahwa Abu Bakar mempunyai catatan 

menegenai rincian zakat dari Rasulullah        

 

عن   س  ن  با بكر الأىىص س رضىىهللا ع ع ق كوو لق س هاه فر ضىى  الأىىصل  الوهللا فرضىىتا رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق 

فهللا كل اربق لعشىىر ن من ا بل فما دل تا الغ م فهللا كل خمس شىىاة,  لعىىهم عههللا المسىىهمين, لالوهللا آمرع بتا رعىىللق س

فإىا بهغو خمسىىىىىىا لعشىىىىىىر ن الهللا خمس لثالثين ففيتا ب و مخاض   ثهللا, فإن لم تكن فابن ل لن ىكر, فإىا بهغو عىىىىىىوا 

مل, فإىا لثالثين  الهللا خمس لاربسين  ففيتا ب و ل لن   ثهللا, فإىا بهغو عىىىىوا لاربسين الهللا عىىىىوين ففيتا  ا ,  رلل  الج

بهغو لا صة لعوين الهللا خمس لع سين ففيتا جاع , فإىا بهغو عوا لع سين الهللا تسسين ففيتا ب وال لن, فإىا بهغو ل صى 

لتسسين الهللا عشر ن لما   ففيتا  اوان  رللوا الجمل, فإىا لاد  عههللا عشر ن لما   ففهللا كل اربسين ب و ل لن, لفهللا 

ن ا بل فهيس فيتا عصل  ا   ن  شآء ربتا. لفهللا عصل  الغ م فهللا عا موتا كل خمسين  ا  لمن لم  كن مسق ا  اربق م

اىا كا و اربسين الهللا عشىىر ن لما   شىىاة شىىاة, فإىا لاد  عههللا عشىىر ن لما   الهللا ما وين ففيتا شىىوان, فإىا لاد  عههللا 

و عىىىا م  الرجل  الأىىى  من ما وين الهللا ثالثما   ففيتا ثالأ شىىىياه, فإىا لاد  عههللا ثالثما   ففي كل ما   شىىىاة. فإىا كا 

شآء ربتا, ل   جمق بين موفرو ل   فرو بين مجمق خشي  الأصل ,  شاة لا صة فهيس فيتا عصل  ل   ن   شاة  اربسين 

لما كان من خهيطين فإ تما  وراجسان بي تما بالسىىىىل  , ل   خرل فهللا الأىىىىصل  هرم , ل  ىا  علار, ل  تيس ل   ن 

ما وهللا درهم ربق السشر, فإن لم تكن ا  تسسين لما   فهيس فيتا عصل  ل   ن  شآء ربتا   شآء المأصو. لفهللا الرل  فهللا

, لمن بهغو ع صه من ا بل عىىىىىصل  الجاع  لليسىىىىىو ع صه جاع  لع صه  ا  فإ تا تا ل م ق, ل جسل مستا شىىىىىاتين ان 



ه الجاع  فإ تا تا ل م ق اعىىىىويسىىىىرتالق,  ل عشىىىىر ن درهما, لمن بهغو ع صه عىىىىصل  الحا  لليسىىىىو ع صه الحا , لع ص

     (622الجاع , ل سطيق المأصو عشر ن درهما  ل شاتين. ) بهلغ المرام ح س 

 

b. Hadis Abu Hurairah riwayat Muttafaq ‘alaih tentang zakat harta rikaz adalah 

seperlimanya       

 

 (643هللا الركال الخمس.) بهلغ المرام ح س عن ابهللا هر رة رضهللا ع ع ق  ن رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم لا: لف

 

 

c. Perhiasan yang tidak di zakati akan menjadi malapetaka besok pada hari 

Kiamat, hadis ‘Amer bin Syu’aib dari ayahnya dari kekeknya, perihal 

seorang anak wanita yang memakai perhiasan tanpa dizakati di ancam Nabi 

akan mendapat perhiasan dari api neraka.         

 

عن عمرل بن شسيو عن ابيق عن جصه رضهللا ع ع تما  ن امر ة اتو ال  هللا عههللا ع عهيق لعهم لمستا اب   لتا, لفهللا 

 ن  ص اب وتا مسكوان من ىهو فاا: لتا س   تسطين لكاة هااق لالو  , لا:   سرك  ن  سلرك ع بتما  لم الايام  علار

 (     640من  ارق فذلاوتما.) رلاه الثالث  لاع اده للي لعححق الحاكم من  ص ث عا ش . ) بهلغ المرام س ح س 

 

7. Haji  

a. Haji salah satu rukun Islam. ( Hadis ‘Abdullah bin ‘Umar tentang sendi-

sendi agama Islam . 

  

عن ابن عمر عن ال  هللا عىىىىههللا ع عهيق لعىىىىهم لا: ب ي اإلعىىىىالم عههللا خمس شىىىىتادة  ن   الق ل  ع  ل ن محمصا ع صه 

 (    20, ح . 177س1لرعللق لللام الأالة لا واءال كاة ل ج ال يو لعلم رمضان.) ال لالي 

 

b. Wajib melaksanakan haji hanya sekali dalam seumur hidup, yang ke-2 dan 

seterusnya hanyalah bernilai tathawwu’.  Hadis Ibnu ‘Abbâs riwayat Abu 

Dâwud, al-Nasâ`y, Ibnu Mâjah, al-Dârimy, al-Baihaqy dan juga Muslim, 

tentang haji adalah wajib sekali dalam seumur hidup.          

 

 عهيق لعىىىهم كوو عهيكم الحج, فايل  ا رعىىىل: ع فهللا كل عن ابن ع اس رضىىىهللا ع ع ق لا: لا: رعىىىل: ع عىىىههللا ع

.  عىىىىىىى ن  بهللا دالد حس 536عامق لا:  , للل لهوتا للج و, الحج مرة, فما لاد فتل تطلع. ) عىىىىىىى ن الصارمي س ص. 

1421  ). 

 

c. Seperti juga shalat, haji mesti dilakukan sebagaimana Nabi melakukannya; 

hadis Jâbir riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dâwud, tentang perintah Nabi 

agar mengerjakan haji sebagaimana haji Nabi .         

 

عن ابل ال بير   ق عىىىىمق جابرا  ال: ر  و ال  هللا عىىىىههللا ع عهيق لعىىىىهم   رمهللا عههللا را هوق  لم ال حر ل ال: لوذخالا 

 (.             45-44س  9م اعككم فإ هللا    درى لسههللا     ج بسص  جوهللا هاه.) ال لالي 

 

d. Sifat haji Rasul ; hadis Jâbir bin ‘Abdullah riwayat Muslim perihal 

bagaimana cara Nabi haji.  

 



عن جابر بن ع ص ع رضهللا ع ع ق لا: لن رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم مكث تسسق ع ين لم  حج ثم  ىن فهللا ال اس 

فهللا الساشرة   ن رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم  ال فاصم المص     بشر كثير كهتم  هومس  ن  ذتم  برعل: ع عههللا ع 

, فللص  اعمآء ب و عميس محمص بن  بهللا بكر فذرعهو   مل مثل عمهق , فخرج ا مسق  وهللا آتي ا ىاالحهيف عهيق لعهم ل س

الهللا رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم كيف اع ق, لا: اغوسههللا للسوثفرى بثلب لا رمهللا, فأههللا رعل: ع عههللا ع 

 يصاء  ظر  الهللا  مص بأىىرى بين  ص ق  من عهيق لعىىهم فهللا المسىىجص ثم ركو الاأىىلاء  وهللا لىااعىىول  بق  الوق  عههللا ال

راكو لماش لعن  مي ق مثل ىلك لعن  شىىىاره مثل ىالك لمن خهفق مثل ىالك لرعىىىل: ع عىىىههللا ع عهيق لعىىىهم بين 

اظتر ا لعهيق    : الار ن لهل  سرف تذل هق لما عمل بق من شىىىىىىىي  عمه ا بق, فذهل بالول يص ل يك الهتم ل يك ل يك   

لن الحمص لال سم  لك لالمهك   شىىر ك لك, ل هل ال اس بتااالاى  تهلن بق, فهم  رد رعىىل: ع عىىههللا شىىر ك لك ل يك 

ع عهيق لعىىهم عهيتم شىىي ا م ق, لل م رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم ته يوق. لا: جابر رضىىهللا ع ع ق  لسىى ا   لى ل  

ركن فرمل ثالثا لمشهللا اربسا ثم  فا الهللا الماام ابراهيم عهيق الحج لس ا  سرف السمرة  وهللا اىا  تي ا ال يو مسق اعوسهم ال

السىىىىالم فار   لاتخالا من ماام ابراهيم مأىىىىههللا, فجسل الماام بي ق لبين ال يو, فكان ابهللا  ال: ل  اعهمق ىكره ا  عن 

الركن فاعىىوسىىهمق ثم ال  ي عىىههللا ع عهيق لعىىهم كان  ار  فهللا الركسوين لل هل ع ا ص للل  ذا االكافرلن, ثم رجق الهللا 

خرل من ال اب الهللا الأىىىفا, فهما د ا من الأىىىفا لر  لن الأىىىفا لالمرلة من شىىىسا ر ع  بص  بما بيذ ع بق, ف ص  بالأىىىفا 

فرلهللا عهيق  وهللا ر ى ال يو فاعىىىىىىوا ل الا ه  فل ص ع لك ره للا:  الق ا  ع ل صه   شىىىىىىر ك لق لق المهك للق الحمص 

 ر,   الق ا  ع ل صه   ج  لعصه ل أىىر ع صه له م ا   اب ل صه, ثم دعا بين ىالك لا: مثل لهل عههللا كل شىىي  لص

هاا ثالأ مرا , ثم   : الهللا المرلة  وهللا اىاا أىىىى و لصماه فهللا بطن اللادى عىىىىسهللا  وهللا اىا عىىىىسصتا مشىىىىهللا  وهللا اتهللا 

ة فاا: لل  هللا اعىىوا هو من امرى ما المرلة ففسل عههللا المرلة كما فسل عههللا الأىىفا,  وهللا اىاكان آخر  لافق عههللا المرل

اعىوصبر  لم اعىس التصى لجسهوتا عمرة, فمن كان م كم ليس مسق هصى فهيحل لليجسهتا عمرة, فاام عىرال  بن مالك بن 

جسشىىم فاا:  ا رعىىل: ع  لسام ا هاا ام يبص, فشىى ك رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم  عىىابسق لا صة فهللا ايخرى للا: 

الحج مرتين   بل يبص  بص, للصم عههللا من اليمن ب صن ال  هللا عىههللا ع عهيق لعىهم فلجص فا م  رضىهللا دخهو السمرة فهللا 

ع ع تا ممن  ل لل سىىىىىىىو ثيابا عىىىىىىى يغا لاكوحهو فذ كر ىالك عهيتا فاالو لن  بهللا امر هللا بتاا, لا: فكان عهي  ال: 

لهصى عىى سو مسىىوفويا لرعىىل: ع عىىههللا ع بالسراو فاه و الهللا رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم محرشىىا عههللا فا م  

عهيق لعهم فيما ىكر  ع ق, فذخ رتق ا هللا ا كر  ىلك عهيتا فاا: عصلو عصلو ماىا لهو  ين فرضو الحج, لا: لهو 

الهتم ا هللا اهل بما اهل بق رعىىىىىللك لا: مسهللا التصى فال تحل لا: فكان جماع  التصى الاى لصم بق عههللا من اليمن لالاى 

عىىىههللا ع عهيق لعىىىهم ما   لا: فحل ال اس كهتم للأىىىرلا ل  ال  هللا عىىىههللا ع عهيق لعىىىهم  لمن كان مسق  تهللا بق ال  ي 

هصى, فهما كان  لم الورل   تلجتلا الهللا م هللا فذههلا بالحج, لركو رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم فأىىههللا بتا الظتر 

امر با   من شىىسر تضىىرب لق ب مرة فسىىار لالسأىىر لالمغرب لالسشىىآء لالفجر, ثم مكث لهيال  وهللا  هسو الشىىمس ل

رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم ل  تشس لر ش ل    ق لالف ع ص المشسر الحرام كما كا و لر ش تأ ق فهللا الجاههي , 

فذجال رعىىىىىل: ع عىىىىىههللا ع عهيق لعىىىىىهم  وهللا  تهللا عرف  فلجص الا   لص ضىىىىىربو لق ب مرة, ف  : بتا  وهللا لىا لاغو 

ء فر هو لق فذتهللا بطن اللادى فخطو ال اس للا: لن دماءكم لاملالكم  رام عهيكم كحرم   لمكم الشمس امر بالاألا

هاا فهللا شىتركم هاا فهللا بهصكم هاا    كل شىي  من امر الجاههي  تحو لصمهللا ملضىلع, لدماء الجاههي  ملضىلع , للن 

هوق ها ل, لربا الجاههي  ملضلع ل ال: دم اضق من  دما  ا دم ابن ربيس  بن الحارأ كان مسورضسا فهللا ب هللا عسص فاو

لن ال: ربا اضىىىىق ربا ا ربا ع اس بن ع ص المطهو فإ ق ملضىىىىلع كهق, فاتالع فهللا ال سىىىىآء فإ كم اخاتملهن بذمان ع 

ضىىربا غير  لاعىىوحههوم فرلجتن بكهم  ع للكم عهيتن  ن    ل  ن فرشىىكم ا صا تكرهل ق فإن فسهن ىالك فذضىىربلهن

رللتن لكسىىىىلتتن بالمسرلف, للص تركو فيكم مالن تضىىىىهلا بسصه لن اعوأىىىىموم بق كواب ع لا وم  م رح للتن عهيكم

تسذللن ع هللا فما ا وم لا هلن لاللا  شتص   ك لص بهغو لاد و ل أحو فاا: باع سق الس اب   رفستا الهللا السمآء ل  كوتا 

الظتر ثم الام فأههللا السأر للم  أل بي تما شي ا, الهللا ال اس الهتم اشتص الهتم اشتص ثالأ مرا , ثم  ىن ثم الام فأههللا 

ثم ركو رعىىىىل: ع عىىىىههللا ع عهيق لعىىىىهم  وهللا  تهللا المللف فجسل بطن  الوق الاأىىىىلاء الهللا الأىىىىخرا  لجسل   ل 

المشىىاة بين  ص ق, لاعىىوا ل الا ه  فهم   : لالفا  وهللا غربو الشىىمس لىه و الأىىفرة لهيال  وهللا غاب الارص, ل ردف 

ق رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم للص ش س لهاألاء ال مام  وهللا لن ر عتا ليأيو ملرك ر هق ل ال:  عام  خهفق لدف

بيصه اليم هللا,   تاال اس السكي   السكي  , كهما  تهللا   ال من الح ا:  رخهللا لتا لهيال  وهللا تأسص  وهللا  تهللا الم دلف  فأههللا 

 ا, ثم اضطجق رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم  وهللا  هق بتا المغرب لالسشآء بذىان لا ص لالاموين للم  س ال بي ت ا شي

الفجر لعههللا الفجر  ين ت ين لق الأ ال بذىان لالام , ثم ركو الاضلاء  وهللا  تهللا المشسر الحرام فاعوا ل الا ه  فصعاه 

لك ره لهههق لل صه فهم لل: لالفا  وهللا اعىىفر جصا, فصفق ل ل  ن تطهق الشىىمس لاردف الفضىىل بن ع اس لكان رجال 

 سن الشسر ابيو لعيما, فهما دفق رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم  مر  بق ظسن  جر ن فطفس الفضل   ظر اليتن 

فلضق رعل: ع عههللا ع عهيق لعهم  صه عههللا لجق الفضل, فحل: الفضل لجتق الهللا الشس اآلخر   ظر فحل: رعل: 

 أىىرف لجتق من الشىىس اآلخر   ظر  وهللا  تهللا بطن ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم   صه من الشىىس ايخر عههللا لجق الفضىىل 

محسىىىىر فحرك لهيال, ثم عىىىىهك الطر س اللعىىىىطهللا الوهللا تخرل عههللا الجمرة الك رى  وهللا  تهللا الجمرة الوهللا ع ص الشىىىىجرة 

فرماها بس ق  أيا   ك ر مق كل  أاة م تا مثل  أهللا الخاف رمهللا من بطن اللادى ثم ا أرف الهللا الم حر ف حر 



عطهللا عهيا ل حر ما غ ر لاشىىىىركق فهللا هص تثم امر من كل بص   بضىىىىس  فجسهو فهللا لصر فط خو ثالثا لعىىىىوين بيصه, ثم ا

فذكال من لحمتا لشىىرب من مرلتا, ثم ركو رعىىل: ع عىىههللا ع عهيق لعىىهم فذفاض الهللا ال يو فأىىههللا بمك  الظتر , 

س عههللا عىىاا وكم ل  عو مسكم فذتهللا ب هللا ع ص المطهو  سىىالن عههللا لم م فاا: ا  علا ب هللا ع ص المطهو فهل   غه كم ال ا

 (     194-172س  8ف اللله دللا فشرب م ق. ) ال لالي  

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah dan concept map, digunakan terutama untuk memperkenalkan konsep-

konsep baru. 

2. Learning contract, digunakan untuk memacu mahasiswa belajar secara mandiri, 

terarah, dan terukur. 

3. Information search, power of two, dan active debate: digunakan terutama untuk 

pendalaman dan perluasan pemahaman terhadap topik kajian. 

4. Everyone is a teacher here, digunakan untuk me-review pemahaman mahasiswa 

terhadap materi kajian yang diterima sebelumnya. 

5. Diskusi, digunakan untuk melatih kemampuan analitis mahasiswa terhadap 

kasus-kasus yang secara nyata terjadi dalam dunia bisnis dan ekonomi. 

 

VI. Media Pembelajaran 

1. Papan tulis 

2. OHP 

3. Fotokopi materi pembelajaran 

4. Ruang Kelas 

5. Perpustakaan. 

 

VII. Evaluasi Pembelajaran 

1. Portofolio 

2. Presensi dan keaktifan mahasiswa di kelas 

3. Ujian Tengah dan Akhir Semester. 
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