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مل ّخص البحث
العلمي الذي حتت عنوان " :التطبيقات األصوليّة من سورة البقرة يف ضوء
ىذا البحث
ّ
أعدىا الطالب كمال ال ّدين لنيل درجة ادلاجستري يف
عدي – رمحو هللا – دراسة حتليليّة" ّ
الس ّ
تفسري ّ
ال ّشريعة اإلسالميّة.
أىم األدلّة الشرعية اليت تستخرج منها القواعد الكلّية
معلوم أن القرآن الكرمي ىو ّ

قل عنايتهم مبا يف القرآن الكرمي من تفسري
الستنباط األحكام .فإذا مل يدرس طلبة العلم أو ّ
كبريا فلم يستفيدوا من دراستهم
يهتم جبانب األصول
اآليات ّ
ً
اىتماما ً
خاصة التفسري الذي ّ
أمثلة أصولية تطبيقية ،مما مينعهم من معرفة القواعد األصولية ادلستخرجة من اآليات القرآنية

فهما تطبيقيا .ومن العلماء الذين عنوا بالقواعد األصولية من أدلّتها القرآنية
وفهم ىذه القواعد ً

كثريا من القواعد األصولية
بشكل
تطبيقي ىو الشيخ عبد الرمحن السعدي – رمحو هللا – ،حيث أورد ً
ّ

يف سورة البقرة ،ومن ىنا جيعلو الباحث عنوانًا ذلذه الدراسة.

السعدي
ويهدف ىذا البحث إىل ما يلي :معرفة القواعد األصوليّة اليت استخرجها
ّ
هللا – يف تفسريه لسورة البقرة ،والوصول إىل كيفيّة التطبقيات األصوليّة للسعدي – رمحو هللا – من خالل
تفسريه لسورة البقرة ،وإثبات موافقة التطبيقات األصولية للسعدي – رمحو هللا – لنظرياتو األصولية من
خالل كتابيو الرسالة اللطيفة والقواعد احلسان.
ويكون منهج البحث منهجا وصفيا حتليليا .وينتج البحث ما يلي :تناول الشيخ
السعدي – رمحو هللا – يف تفسريه لسورة البقرة معظم قضايا أصول الفقو ما يقارب مخسني قاعدة
أصولية ،وأنو – رمحو هللا – قد يربط القواعد األصولية بأمثلتها القرآنية ،مما يفيد الدراسني والعلماء يف
اإلكثار من األمثلة التطبيقية للقواعد األصولية وزيادة وضوحها ،وموافقة التطبيقات األصوية
للسعدي – رمحو هللا  -لنظرياتو األصولية من خالل كتابيو الرسالة اللطيفة والقواعد احلسان.
عدي.
الس ّ
وكلمات البحث الرئيسة ىي التّطبيقات األصوليّة ،وسورة البقرة ،وتفسري ّ
– رمحو

]ح[

Abstract
Thesis with the title: “Ushul Fiqh Application Toward The Chapter of AlBaqarah based on As Sa‟dy” is written by Kamaluddin for Master Degree in Syari‟ah
Islamiyyah, in Islamic Law Program.
It has been known that Al Qur`anul Karim is the most important Syar‟i
statement which any general rule/guidance can be derived from this book in order to
summarize law. Every Learner will not get any benefit in their study if they do not study
or they do not pay attention toward the translation of verses in Al Qur‟an, especially
translation that focuses on Ushul Fiqh dimension. The benefit are including several
examples of Ushul Fiqh which are easy to be used in practice. The ignorance toward
ushul fiqh dimension will be a barrier for learners to understand ushul fiqh
rule/regulation which is concluded from Al-Qur‟an verses, in addition, this lack of
attention will also hinder the lerners to understand the practical use of this ushul fiqh
rule/regulation. As Syaikh „Abdur Rahman As Sa‟dy – may Allah Subhanawataala bless
him – is one of scholars („Ulama`) among other scholars who focuses on practical Ushul
Fiqh‟s rule/regulation from Al Quran, Where he mentions many rules / regulations in
the chapter of albaqarah, therefore the author makes it as the title of this study.
The aim of this study are: To understand ushul fiqh rule/regulation which is
written by A Sa‟dy – may Allah Subhanawataala bless him – in his translation toward
Al Baqarah. To understand the practical use of As Sa‟dy Ushul Fiqh – may Allah
Subhanawataala bless him – through his translation toward Al Baqarah. To prove
practical appropriateness of As Sa‟dy Ushul Fiqh – may Allah Subhanawataala bless
him – through his Ushul Fiqh theory which can be found in his book: Ar Risalah Al
Lathifah and Al Qawa‟id Al Hisan.
The design of this study is deductive analysis explanatory, using logical
approach. The result of this study as follows: As Sa‟dy – may Allah Subhanawataala
bless him – his translation of Al The Chapter of Baqarah has discussed the majority of
Ushul Fiqh issues, which is around fifty Ushul Fiqh rules/regulations. He - may Allah
Subhanawataala bless him – has already linked Ushul Fiqh rule/regulation with
examples from Al Qur‟an, which can provide benefit toward learners and scholars in
order to provide more practical examples for clearer explanation. Ushul Fiqh practice of
As Sa‟dy – may Allah Subhanawataala bless him – also well-matched with his Ushul
Fiqh theory in his book called: ArRisalah Al Lathifah and Al Qawa‟id Al Hisan.
Key word: Ushul Fiqh Application, The Chapter Al Baqarah, Translation of As
Sa‟dy.

[]ط

Abstrak

Tesis dengan judul : “Aplikasi Ushul Fiqih Didalam Surah Al Baqarah Menurut
Tafsir As Sa‟dy” ini ditulis oleh Kamaluddin dalam rangka meraih gelar Master
dibidang Syari‟ah Islamiyyah.
Telah dimaklumi bahwa Al Qur`anul Karim adalah dalil syar‟i terpenting yang
darinya dikeluarkan kaedah-kaedah global untuk menyimpulkan hukum. Para penuntut
ilmu tidak akan mendapatkan manfaat jika mereka tidak mempelajari atau memberikan
perhatian terhadap tafsir ayat yang dikandung AlQuran terutama tafsir yang
memperhatikan segi UshulFiqh. Adapun manfaat yang dimaksud adalah berupa contohcontoh Ushul Fiqh yang aplikatif. Ketidak perhatian pada segi ushul fiqh ini akan
menghalangi mereka untuk mengetahui kaedah ushul fiqh yang disimpulkan dari ayatayat AlQuran dan juga akan menghalangi mereka untuk memahami kaidah-kaidah
tersebut secara praktis. Diantara „Ulama`yang memberikan perhatian terhadap kaedahkaedah Ushul Fiqh yang diambil dari dalil Al Qur`an secara praktis adalah Syekh
„Abdurrahman As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya –, dimana beliau menyebutkan
banyak kaedah-kaedah Ushul Fiqh didalam surah Al Baqarah, oleh karena itu penulis
menjadikannya sebagai judul dari studi ini.
Penelitian ini bertujuan: Mengetahui kaedah-kaedah Ushul Fiqh yang
dikeluarkan oleh As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya – didalam tafsir beliau
terhadap surah Al Baqarah. Mengetahui tata cara praktek Ushul Fiqh As Sa‟dy –
semoga Allah merahmatinya – melalui tafsir beliau terhadap surah Al Baqarah.
Membuktikan kesesuaian praktek Ushul Fiqh As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya –
dengan teori Ushul Fiqh beliau yang ada pada kitab beliau: Ar Risalah Al Lathifah dan
Al Qawa‟id Al Hisan.
Metode dalam penelitian ini adalah meotode deskriftif analisis. Adapun hasil
penelitian adalah sebagai berikut: As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya – didalam
tafsir surah Al Baqarah telah membicarakan sebagian besar masalah Ushul Fiqh, yaitu
sekitar lima puluh kaedah Ushul. Beliau – semoga Allah merahmatinya – telah
mengaitkan kaedah Ushul Fiqh dengan contoh-contoh Al Qur`an, yang itu dapat
memberikan faedah kepada para penuntut „ilmu dan „ulama` dalam hal memperbanyak
contoh-contoh praktis dan menambah kejelasannya. Kesesuaian praktek Ushul Fiqh As
Sa‟dy dengan teori-teori Ushul Fiqh beliau yang ada pada kitab beliau : ArRisalah Al
Lathifah dan Al Qawa‟id Al Hisan.
Kata kunci penelitian adalah: Aplikasi Ushul Fiqh, Surah al Baqarah, dan Tafsir
As Sa‟dy.
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الشكر والتقدير
إ ّن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا،
مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو ّإال هللا وحده ال شريك
من يهده هللا فال ّ
زلمدا ملسو هيلع هللا ىلص عبده ورسولو.
لو ،وأشهد أ ّن ّ
((يا أيـها الذيْن آمنُـ ْوا اتـ ُقوا هللا حق تُـقاتو وال دتُْوتُن إال وأنـْت ُم ُم ْسل ُم ْون)) آل عمرن:
اس اتـ ُقوا رب ُك ُم الذ ْي خلق ُك ْم م ْن نـ ْفس واحدة وخلق مْنـها زْوجها وبث
(( ،102يا أيـها الن ُ
مْنـ ُهما رج ًاال كثْيـًرا ونساءً واتـ ُقوا هللا الذ ْي تساءلُْون بو و ْاأل ْرحام إن هللا كان علْي ُك ْم رقْيبًا))
صل ْح ل ُك ْم أ ْعمال ُك ْم ويـ ْغف ْر ل ُك ْم
النساء(( ،1 :يا أيـها الذيْن آمنُـ ْوا اتـ ُقوا هللا وقُـ ْولُْوا قـ ْوًال سديْ ًدا يُ ْ
ذُنـُ ْوب ُك ْم وم ْن يُطع هللا ور ُس ْولوُ فـق ْد فاز فـ ْوًزا عظْي ًما)) األحزاب.71-70 :
وشر األمور
أما بعد ،فإ ّن أصدق احلديث كتاب هللا وخري اذلدي ىدي ّ
زلمد ملسو هيلع هللا ىلص ّ
كل ضاللة يف النّار.
كل بدعة ضاللة و ّ
كل زلدثة بدعة و ّ
زلدثاهتا فإ ّن ّ
لكل من مدير
مثّ أما بعدّ ،
فبودي يف ىذه ادلناسبة الكرمية أن أق ّدم الشكر اجلزيل ّ

اجلامعة فضيلة األستاذ ال ّدكتور بامبانج سيتياجي ،ورئيس برنامج الدراسات العليا فضيلة
الشريعة اإلسالمية فضيلة ال ّدكتور سودارنو
األستاذ ال ّدكتور حذيفة دمياطي ،ورئيس قسم ّ
صربان ،وادلشرفني اتحمًتمني ذلذا البحث ال ّدكتور زلمد سمسني ،وال ّدكتور زلمد معني دين هللا
ادلكرم الدكتور زلمد عبد اخلالق حسن ،ورئيس رللس تأسيس مؤسسة األثر
بصري ،وادلخترب ّ
سي
اإلسالمية األخ الفاضل ديدي بريهتيانتورو ،وأمني مكتبة الدراسات العليا ،ومجيع ّ
مدر ّ
الشريعة اإلسالمية ،وكافّة األطراف ادلسهمة فيما قمت بو
األكارم وزمالئي األفاضل يف قسم ّ
مجيعا جزاءً أوىف.
من البحث
العلمي ،فنسأل هللا – تعاىل – أن جيزيهم ً
ّ
القراء الكرام أن ال يبخلوا بنقدىم البنّاء حىت يكون البحث أكثر قيمة
ىذا وأرجو من ّ
كل شيء قدير.
ويل التوفيق وىو على ّ
وهللا ّ
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