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يلية اين )دراسة حتلعلى األحكام والتأسي هبا عند اإلمام السمع `داللة أفعال الرسول 
 أصولية على كتابه "قواطع األدلة يف أصول الفقه"(

 ملخص
قسم الباحث ، و `ول نتيجة هذا البحث أن اإلمام السمعاين له آراء أصولية يف أحكام أفعال الرس

عال العادية كم األفحة، والثاين: ؛ األول: حكم األفعال اجلبلية اإلابحاألفعال إىل اخلمسة وهي
ه عال اخلاصة بكم األفاإلابحة يف األصل، إال إذا ورد دليل أو قرينة تدل على القرب، والثالث: ح

ه اقعة عقوبة لعال الو ، فهي خاصة به، إما أن يكون فرضا أو حراما حالال له، والرابع: حكم األف`
عيني ني متداعلى غريه فهو واجب له وحكم التأسي به منوط ابلسبب وأما إذا فعله بني شخص

ن . ما تكو 1 ثالثة، فيجري جمرى القضاء، اخلامس: حكم األفعال املتعلقة ابلدايانت والقرب، فهي
ا يكون ابتداء من . م3ما تكون تنفيذا فهذا حكمها كاألمر، .2بياان، فهذا حكمها حسب املبني، 

ها قصد القربة وهو نوعان؛ األفعال اليت ظهر في,غري سبب، واألفعال اليت ال يعلم حكمها، 
 باحث،ة عند الاإلابح فحكمها الندبواإلمام السمعاين مل يصرح يف الرتجيح، واليت مل يظهر فحكمها

 أفعاله مع مراعات فواجب ابعتبار األول، والثاين فهي اتبعة حلكم `وأما حكم التأسي أبفعاله 
خذ القول لباحث أالشروط، وإذا تعارض الفعل مع القول أخذ اإلمام السمعاين ابلتسوية وأما ا

 .ابلتمسك بقوله ومحل الفعل إىل اخلصوصية
 اإلجتهاد–احلكم الشرعي  -سيالتأ - `: أفعال الرسول الكلمات الرئيسية

 
ABSTRACT 

Findings of the study showed that Imam Sam’ani had ushul opinions on the deeds of 

Prophet Muhammad, and the deeds can be divided into five types: First: Jibilliyah (deed that 

is suitable with the nature of human being) is mubah. Second: Al ‘Adiyyah (deed that is 

conforming with local habit and culture) is mubah at its origin, except the Prophet made it as 

routine one. Third: special law of deed for the Prophet Muhammad is not necessary to follow 

by his followers, but law of the deed was fardhu, haram and halal for Prophet Muhammad 

himself. Fourth: thedeed of Prophet Muhammad with sanction in nature was compulsory for 

his, and the laws following it will be depended on the cause. If the sanction was toward two 

persons, then Qadha’ law was in effect. Fifth: Deeds of Prophet Muhammad related to 

religious problems and worship were divided into three types: 1) affirmative deed, the law 

was according to what is affirmed. 2) Deed that was a realization or implementation, the law 

of the deed was according to what is ordered. 3) A deed that Prophet Muhammad just did it 

without any cause. The deed with no law consisted of two types: 1) the deed that was 

intended to worship, 2) the deed that was intended not to worship. The deed for worship had 

sunnah law according to the researcher and Imam Sam’ani did not made tarjih. The deed that 

was not intended to worship was mubah. According to law of At-Ta Assy (following) the deed 
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of Prophet Muhammad, then there were 2 types: 1) It is obligated to follow the deed of 

Prophet Muhammad; 2) the law is according to types of laws contained in the deeds by 

considering Ta Assy prerequisites. If there was a conflict between what was said by the 

Prophet and his behavior, then Imam Sam’ani suggested to take opinion of equating of the 

two. However, researcher suggested to hold to what was said by the Prophet, and his behavior 

was just for him. 

Key words: Deed, the deed of Prophet Muhammad, following, Shari ’a, Itjihad 

 

 

Abstrak 

Hasil dari penelitiannya ini, bahwasanya Imam Sam’any memiliki pendapat-pendapat 

ushul dalam hukum-hukum perbuatan Rasulullah, dan peneliti membagi perbuatan Rasulullah 

menjadi lima macam: yaitu; Pertama: Hukum perbuatan Rasulullah yang Jibilliyah 

(perbuatan yang sesuai fitrah manusia) adalah Mubah, adapun jika seseorang melakukannya 

karena cinta dengan Nabi, maka peneliti memandang untuk tidak disyariatkan mengikutinya, 

Kedua; Hukum perbuatan Rasulullah Al ‘Adiyyah (perbuatan yang sesuai kebiasaan dan adat 

setempat) adalah Mubah pada asalnya, kecuali kalau perbuatan tersebut terdapat dalil yang 

menunjukkan disyariatkannya dan Nabi merutinkannya Ketiga; Hukum perbuatan yang 

khusus bagi Rasulullah adalah tidak disyariatkan bagi ummatnya, adapun bagi Nabi sendiri 

hukumnya ada yang fardhu, haram dan halal, Keempat; Hukum perbuatan Rasulullah yang 

bersifat sanksi adalah Wajib atas Beliau, dan hukum mengikutinya tergantung dengan 

sebabnya, adapun jika sanksi terhadap dua orang maka berjalan seperti hukum Qadha’, 

Kelima; Hukum perbuatan Rasulullah yang berkaitan dengan masalah agama dan ibadah, ini 

dibagi menjadi 3 macam, 1. Perbuatan yang sifatnya sebagai penjelas, hukumnya sesuai 

dengan yang dijelaskan, 2. Perbuatan yang sifatnya realisasi atau pelaksanaan, hukumnya 

sesuai dengan kandungan perintah, 3. Perbuatan yang Nabi melakukannya begitu saja tanpa 

ada sebab, perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui hukumnya maka ada 2 jenis, 1. Jenis 

yang dimaksudkan untuk ibadah, 2. Jenis yang tidak,  jenis yang dimaksudkan untuk ibadah 

maka hukumnya sunnah menurut peneliti dan Imam Sam’ani tidak mentarjihnya, adapun 

yang tidak dimaksudkan untuk ibadah maka hukumnya mubah, adapun hukum At-Ta Assy 

(mengikuti) perbuatan Rasulullah, maka ada 2 jenis; 1. Wajib mengikuti perbuatan Nabi, 2. 

Hukumnya sesuai jenis hukum yang terkandung dalam perbuatan-perbuatan tersebut dengan 

memperhatikan syarat-syarat Ta Assy, adapun jika ada pertentangan antara perkataan Nabi 

dengan perbuatannya maka Imam Sam’any mengambil pendapat penyamaan antara 

keduanya, adapun peniliti mengambil pendapat berpegang kepada perkataannya, adapun 

perbuatan Nabi menjadi kekhususan Beliau. 

Kata Kunci: Perbuatan - Perbuatan Rasulullah - Mengikuti - Hukum Syar’i -  Ijtihad 

 
 املقدمة .1

 خلفية البحث -أ
من املعلوم أن السنة النبوية هلا مكانة عالية يف الشريعة اإلسالمية حبيث أهنا وحي من هللا بعد 

-3)النجم: (﴾4( ِإْن ُهَو ِإالا َوْحٌي يُوَحى )3َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى )﴿القرآن الكرمي، قال تعاىل: "
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َوَما آاَتُكُم الراُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـاُقوا اَّللاَ ِإنا ﴿، وأمر هللا ابتباعه، قال تعاىل: (4
 .(7)احلشر: اَّللاَ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾

، وهذه الرسالة تقرير من قول أو فعل أو `ي ما أضيف إىل النيب كما بينها األصوليوهن  والسنة
ول يف احلكم الشرعي، ، وهي مبثابة الق`صة يف بيان القسم الثاين من السنة وهي أفعال الرسول خا

، يف احلج `وبه ذلك رك مثالوهي أكثر من أقواله، والعلماء اختلفوا يف حكم تلك األفعال أبنواعها، 
أسي بشكل لباسه مثل الت `وكذلك التأسي أبفعاله  ،هل يدل على الوجوب أو الندب أو اإلابحة؟

 تعلم ملاء اليت األفعال الواردة ابتديف زمانه فهل حكمه واجب أو مستحب أو مباح؟ وكذلك  `
هذه الرسالة فعل؟، و حكمها، وكيف إذا تعارض يف البيان بني القول والفعل، هل يقدم القول أو ال

لى كتاب قواطع األدلة كلها ع  `ل ختص يف بيان وحتليل آراء اإلمام السمعاين يف داللة أفعال الرسو 
 ث وهو من أهليل وحمديف أصول الفقه حبيث أن اإلمام السمعاين من الكبار الشافعية فهو فقيه أصو 

ان أبو املظّفر ابا طاواي لكفقه ثو لو كان من الاألمانة العلمية، قال عنه إمام احلرمني اجلويين رمحه هللا: "
يد الذي وهو كتاب وح اب كبريبه قواطع األدلة يف أصول الفقه فهو كت"، وأما كتابن الّسمعايّن ِطرَاَزه

ِب أِلَ األدلة(  ")قواطع"ألفه يف أصول الفقه، ولقد اعتمده الزركشي، حيث قال عنه اإلمام الزركشي: 
 ".ااَلٍت َوِحَجاجا ِفْقِه نـَقَ  ُأُصوِل الْ ِة يف اْلُمظَفاِر ْبِن الساْمَعاينِّ َوُهَو َأَجلُّ ِكَتاٍب لِلشااِفِعيا 

 صياغة مشكالت البحث -ب
كام؟، هل وداللتها على األح`الرسول ما هي أفعال فمشكالت البحث هلذه الرسالة، 

ل كتابه "قواطع واجب؟، ما هي آراء اإلمام السمعاين فيه من خال `التأسي بكل أفعال الرسول 
 األدلة يف أصول الفقه"؟

 أهداف وفوائد البحث -ج
ة أقسام معرف. 1: كما يلى  مشكالت البحث اختذ الباحث األهداف حتديد صياغةوعلى 
معرفة آراء . 3، ` معرفة حكم التأسي أبفعال الرسول.2، وداللتها على األحكام `أفعال الرسول 

 خالل كتابه. وداللتها على األحكام والتأسي هبا من `اإلمام السمعاين يف أفعال الرسول 
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تسهم هذه الرسالة للرتاث اإلسالمي يف . 1: ة فهية النظريّ جهة العلميّ وأما فوائد البحث  
معاين أبنه إمام عارف معرفة شخصية اإلمام الس. 2، بيان عن أفعال الرسول ودالالهتا على األحكام

كتابه،   يف املذكورة اهبوالتأسي  `أفعال الرسول  آراء اإلمام السمعانيفيمعرفة . 3، ابلفقه وأصوله
. معينة يف استنباط 2، الفعلية `املعاملة الصحيحة يف سنة الرسول . 1وهي:  فوائد تطبيقيةوأما 

 `أفعال الرسول  معرفة اختالفات العلماء يف داللة. 3، `األحكام الشرعية من أفعال الرسول 
 .والتأسي هبا، وترجيح أصح األقوال

 الدراسات السابقة -د
فعال أ. 1هي:الباحث عليها و  وفيما أييت استعراض ألهّم الدراسات السابقة اليت وقف

توراه من  ي رسالة دكوداللتها على األحكام الشرعية، قدمها حممد بن سليمان األشقر وه `الرسول 
ألحكام، قدمها اوداللتها على  `أفعال الرسول . 2.م 1976كلية الشريعة جبامعة األزهر عام 

الفروق . 3. ه 1411حممد العروسي عبد القادر، هذا كتاب طبع دار اجملتمع يف جدة عام 
ة،  ( مجعا ودراسل الفقهاألصولية عند اإلمام أِب املظفر السمعاين يف كتابه )قواطع األدلة يف أصو 

ه أو  1437رى عام جبامعة أم الققدمها دايرا ماماتو، وهي رسالة املاجستري من كلية الشريعة 
 .م 2015
 اإلطار الفكري -ه

الثالثة  `سول . بيان أفعال الر 1 النظرايت اليت استخدمها الباحث يف هذا البحث، هي:
ية ألفعال العادبلية وااليت بينها اإلمام السمعاين مع زايدة الباحث فتكون مخسة وهي األفعال اجل

يان داللة ب. 2لعبادات، اانت أو واألفعال اخلاصة به واألفعال الواقعة عقوبة له واألفعال املتعلقة ابلداي
يان عن . ب3م، و مباح أو حراهذه األفعال على احلكم الشرعي التكليفي من واجب أو مستحب أ

ذه والدراسات ه .4حكم التأسي بتلك األفعال من واجب أو مستحب أو مباح أو حرام على أمته، 
 قه.األشياء كلها تكون على كتاب السمعاين وهو كتاب قواطع األدلة يف أصول الف

 منهج البحث -و
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ستخدمه االذي . نوع البحث، ونوع البحث 1تتكون منهجية البحث يف هذا البحث من؛ 
ه الباحث يف  . منهج البحث، واملنهج الذي سلك2الباحث يف هذا البحث هو البحث املكتيب، 

وهو   لسمعايناكتاب   املنهج الوصفي التحليلي، حيث اطلع الباحث علىكتابة هذه الرسالة هو 
كتب كذلك على  والتأسي هبا و `يف مبحث أفعال الرسول  كتاب قواطع األدلة لإلمام السمعاين

األساسي هو   . مصادر املعلومات، املصادر من مصدرين، املصدر3ها، األصول اليت تتحدث عن
ث عن أفعال يت تتحدكتاب "قواطع األدلة يف أصول الفقه"، واملصدر الثانوي: الكتب األصولية ال

. 1ها الباحث؛ هي . طريقة كتابة البحث، الطريقة اليت سلك4وداللتها على األحكام،  `الرسول 
مام السمعاين وكتابه التعرف ابلرتمجة اإل. 2، `مجع كتب األصول خاصة فيما يتعلق أبفعال الرسول 

من  يف تلك املسألة سمعاينآراء اإلمام ال وحتليل دراسة. 3قواطع األدلة يف أصول الفقه ومنهجه فيه، 
قوال وأرجحها يف . رجح الباحث أصح األ4وموازنتها بني وآراء العلماء اآلخرين ،  خالل كتابه

 وداللتها على األحكام والتأسي هبا. `مسألة أفعال الرسول 
 خالصة البحث .2

 وهي: مبحثنييف هذه اخلالصة تتكون من 
 على األحكام `آراء اإلمام السمعاين يف داللة أفعال الرسول املبحث األول:  

 وأحكامها `املطلب األول: أقسام أفعال الرسول 
إىل ثالثة أقسام، إال أن اإلمام السمعاين زاد نوعا  `قسم اإلمام السمعاين أفعال الرسول  

، قال رمحه هللا تعاىل: "وإذا تقرر هذا رجعنا إىل )1(يف موضع آخر `آخر وهي األفعال اخلاصة ابلنيب 
 فنقول: أفعاله على ثالثة أضرب"،وهذه أقسام هي: `أفعال الرسول 

 ال اجلبليةالقسم األول: األفع

                                                           

 ،2، بتحقيق. عبد هللا حافظ أمحد احلكمي ج. (ه 1419الرايض، مكتبة التوبة، )قواطع األدلة يف أصول الفقهالسمعاين،  (1)
 .192ص. 
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اليت تدور عليها هواجس النفس، كتصرفات األعضاء وحركات  `وهذه األفعال هي حركاته  
 اجلسد اليت ال ختلو ذو الروح مجيعها، وما فطر هللا عليها البشر.

: اإلابحة، كما قال بذلك اإلمام السمعاين، حيث قال رمحه هللا: "فال يتعلق حكم هذه األفعال
 .)3(، وهذا قول ابلتفاق)2(هني عن خمالفة" بذلك أمر ابتباع وال

 داتالقسم الثاين: األفعال اجلارية وفق العادات وال تتعلق ابلعبا
كله ومشربه وملبسه جراي على عادة قومه كأحواله يف مأ `وهذه هي األفعال اليت فعلها النيب 

 ومنامه ويقظته
: "فيدل فعل ذلك على اإلابحة دون : اإلابحة، كما قال بذلك اإلمام السمعاينحكم هذه األفعال

 .)4(الوجوب"
لألفعال اجلارية وفق العادات وهي األفعال يف األمور الدنيوية اليت هبا نفع  النوع الثاينوهناك  

ؤون املسلمني عامة أو لغريه أو دفع ضرر أو تدبري شؤون خاصة أو ش `يف البدن أو املال للنيب 
 عال الطبية واألفعال الزراعة وغري.لغرض حتصيل نفع ودفع ضرر، مثل األف

مور الشرعية من األ : األصل تدل على اإلابحة، ولكن إذا دل عليها الدليل فهيحكم هذه األفعال
 .فيكون احلكم اتبع للدليل، مثال ذلك شرب العسل للتداوي سنة

لألفعال اجلارية وفق العادات وهي األفعال احملتملة بني اجلبلية  النوع الثالثوهناك أيضا  
  ذلك.حلج وغرياوالتشريع وذلك ملواظبته عليه على وجه خمصوص، كجلسة االسرتاحة وركوبه يف 

 : لقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال؛ حكم هذه األفعال

، وهذا مذهب اإلمام مالك `القول األول: الوجوب، إال ما دل الدليل على أنه خاص ابلنيب 
 واحلسن البصري وبعض الشافعية.

                                                           

 .175، ص. 2املصدر السابق، ج. (2)
 .232، ص. 3ه(، ج. 1414)وزارة األوقاف الكويتية،  الفصول يف األصولالرازي، (3)
 .175، ص. 2، ج. قواطع األدلة يف أصول الفقهالسمعاين، (4)
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لهم، لعدم ، ودليالقول الثاين: االستحباب، وهذا مذهب مجهور العلماء من الفقهاء واألصوليني
 وجود دليل يدل على الوجوب.

بن فورك  ذلك اقوم دليل ما يدل على املطلوب، وذهب إىلالقول الثالث: التوقف يف ذلك حىت ي
لك مع حة وكذوصححه كثري من العلماء، وتعليلهم أنه ما كان حمتمال للوجوب والندب واإلاب

 احتمال أن يكون من خصائصه كان التوقف متعينا.

 ورجح الباحث القول الثاين وهو القول ابالستحباب، ألن اهليئة أو الكيفية اخلاصة مع 
عليها تدل على استحباب تلك اهليئة والكيفية، مثل األكل بثالث أصابع، وقد صرح  `مواظبته 

وغريهم من  )8(، وابن القدامة)7(، والشوكاين)6(، واحلافظ)5(العلماء ابستحباب ذلك كاإلمام النووي
 العلماء.

 `القسم الثالث: األفعال اخلاصة ابلنيب 
كالوصال يف الصيام والزايدة على أربع يف النكاح، وهذا القسم بينه `األفعال اخلاصة ابلنيب  

شيئا، وعرف أنه فعله على  `اإلمام السمعاين ابإلشارة حيث قال رمحه هللا: "إذا فعل رسول هللا 
، أي  )9(وجه الوجوب أو على الندب كان ذلك شرعا لنا إال أن يدل الدليل على ختصيصه بذلك"

 `لة على الوجوب أو االستحباب فهي شريعة ألمته، إال األفعال اخلاصة به الدا `كل أفعال النيب 
 فإهنا من خصوصيته.

وهي  `: ال حكم ألمته يف هذه األفعال، وأما حكم هذه األفعال للنيب حكم هذه األفعال 
 إما أن يكون فرضا أو حراما أو حالال.

                                                           

 5417، رقم. صحيح مسلممسلم، (5)
 .578، ص. 9ه(، ج.  1379)بريوت، دار املعرفة،  ح الباري، فتابن حجر(6)
 .35، ص. 9ه(، ج.  1413)مصر، دار احلديث،  ، نيل األوطارالشوكاين(7)
 .92، ص. 11ه(، ج.  1388ابن قدامة، املغين )مكتبة القاهرة، (8)
 .192، ص. 2، ج. قواطع األدلة يف أصول الفقهالسمعاين، (9)
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 وهناك القسم الرابع الذي مل يذكره اإلمام السمعاين وهي؛ 

كقطع و  َكالتاَصرُِّف يف أَْماَلِك َغرْيِِه ُعُقوبَةا َلهُ ،  َما يَ ْفَعُلُه َمَع َغرْيِِه ُعُقوبًَة َلهُ القسم الرابع: 
 لك.ذوغري  يد السارق، ورجم الزاين الثيب، وجلد القاذفني لعائشة رضي هللا عنها

اختلفوا العلماء يف و  `نيب وجبة لل: كما بني اإلمام الزركشي واإلمام الشوكاين أهنا حكم هذه األفعال
لى عيتوقف  حكم التأسي هبا، بعضهم من يقول ابجلواز وبعضهم من يقول ابملنع وبعضهم من

ال التأسي ف يظهر السبب، واألخري هو الصحيح وهو إذا ظهر السبب كان التأسي فيه مشروع وإن مل
 ضاء.بني شخصني متداعيني فهو جار جمرى الق `فيه، وأما إذا فعله 

 أنواع، وهي: ي ثالثةفه القسم اخلامس: األفعال املتعلقة ابلدايانت أو العبادات
كم جممل أو تقييدا حلكم حلبياان  `الواقعة بياان، وهي ما فعله النيب  `أفعال الرسول  النوع األول:

ان ب، كبيهو مستحمطلق فيعترب حكمه حكم املبني، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مندواب ف
 صفة الصالة وركعاهتا، وغري ذلك.

: كما قال اإلمام السمعاين رمحه هللا: "فهو مأخوذ من املبني، فإن كان املبني حكم هذه األفعال
 . )10(واجبا كان البيان واجبا، وإن كان نداب كان البيان نداب"

األول: بيان وزاد اإلمام السمعاين البيان فيما حيصل ابلفعل من أنواع البيان، وهي أربعة؛  
اجململ، الثاين: ختصيص العموم، الثالث: أتويل الظاهر، الرابع: والنسخ، حيث قال رمحه هللا: "إعلم 

 .)11(أنه حيصل ابلفعل مجيع أنواع البيان من بيان اجململ وختصيص العموم، وأتويل الظاهر والنسخ"

 محه هللا: مث ذكر اإلمام السمعاين األمثلة لكل من أنواع البيان حيث قال ر  

                                                           

 .172، ص. 2، ج. األدلة يف أصول الفقهقواطع السمعاين،  (10)
 .193، ص. 2املصدر السابق، ج. (11)
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الصالة واحلج وتضمن فعله بيان اجململ الذي يف القرآن.  `"فأما بيان اجململ فهو كما روي من فعله 
، مث )12(هنى عن الصالة بعد العصر حىت تغيب الشمس `وأما ختصيص العموم، فهو كما روي أنه 

ما أتويل ، فكان ذلك ختصيص عموم النهي. وأ)13(صلى بعد العصر صالة هلا سبب `روي أنه 
، مث روي أنه أقاد قبل )14(هنى عن القود يف الطرف قبل االندمال `الظاهر؛ فهو كما روي أنه 

أراد ابلنهي الكراهية يف وقت دون التحرمي. وأما النسخ؛ فقد بينا يف  `. فيعلم أنه )15(االندمال
 .)17(فال نعيد" )16(موضعني

بني اإلمام السمعاين، حيث قال: "فيعترب  : ما يكون تنفيذا وامتثاال، وهذا كماالنوع الثاين 
هذا الفعل أيضا ابألمر، فإن كان األمر على الوجوب علمنا أنه فعل واجب، وإن كان على الندب 

 . والطرق يف معرفة النص املمتثل قد بينها الباحث يف الباب الثاين.)18(علمنا أنه فعل مندوب"

عال اليت ال تكون بياان بل هي وردت ابتداء : ما يكون ابتداء شرعا، وهي األفالنوع الثالث 
وهو قسمان؛ القسم األول: ما علم حكمه يف حقه من وجوب أو مندوب أو إابحة، فهذه ال 

 إشكال فيه، وأما القسم الثاين: ما ال يعلم حكمه يف حقه، فهذا له حالتان:
                                                           

 .146-145، ص. 1، ج.صحيح البخاريالبخاري، (12)
وهو قضاء الفائتة من النوافل الراتبة، وهذا كما يف حديث أم سلمة رضي هللا عنها حني صلى ركعتني بعد العصر فسألته (13)

عد الظهر ب عن الركعتني اللتني نه أاتين أانس من عبد القيس ابإلسالم من قومهم فشغلوين: "إ`عنهما وقد كان ينهى عنها فقال 
 (117، ص. 5فهما هااتن"، )صحيح البخاري، ج. 

وهذا كما يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "أمر رسول هللا من كان به جرح أن ال يستفيد حىت تربأ (14)
 (.217اد"، )أمحد، املسند، رقم. جراحته فإذا برئت جراحته استق

وهذا أيضا كما يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدار قطين: أن رجال طعن بقرن يف ركبته فجاء إىل النيب (15)
ل: ، قا رسول هللا عرجتايه، فقال: فقال: اي رسول هللا أقدين، قال "حىت تربأ" مث جاء إليه فقال: أقدين فأقاده، مث جاء إلي `

صاحبه )سنن الدارقطين، ج.  أن يقتص من جرح حىت يربأ `"قد هنيتك فعصيتين، فأبعدك هللا وبطل عرجك"، مث هنى رسول هللا 
 (.88، ص. 3
، ونسخ قتل السارق يف اخلامسة ابلفعل، كما ذكر اإلمام السمعاين يف `هذا مثل نسخ اجلمع بني اجللد والرجم للزاين بفعله (16)

 .185، ص. 2هذا الكتاب، ج. 
 .194-193، ص. 2ج. قواطع األدلة يف أصول الفقه، السمعاين،  (17)
 نفس املرجع.(18)
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سمعاين يف النوع الثالث، حيث : ظهر فيه قصد القربة، وهذه احلالة الذي بينها اإلمام الاحلالة األوىل
قال رمحه هللا: "فاختلف أصحابنا يف ذلك على ثالثة مذاهب، وكسائر الفقهاء واملتكلمني، وهذا 

، والعلماء اختلفوا يف هذه املسألة على أربعة أقوال، كما بني )19(االختالف يرجع إىل حقوق األمة"
 الباحث يف الباب الثاين، وهي:

حلنفية اة وبعض وب، قال به مالك وأمحد وبعض الشافعية وبعض احلنابلالقول األول: أنه للوج
َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل قوله تعاىل:" ومجاعة املعتزلة وغريهم كثري، واستدل هذا القول أبدلة، منها؛ 

، يقول أصحاب (21")األحذاب:  َكِثريااذََكَر اَّللاَ وَ ِخَر اَّللِا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللاَ َواْليَـْوَم اآْل 
نة فيه أسوة حس ليس له هذا القول: من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فله فيه أسوة، ويستلزم أن من

ألسوة ا معىن ذلك أن فهو ال يؤمن ابهلل واليوم اآلخر، وملزوم احلرام حرام والزم الواجب واجب،
ل ميان حرام فدعدم اإلسوة يدل على عدم اإلميان ابهلل، و واجب ألن اإلميان ابهلل واجب، وعدم األ

 على أن عدم األسوة حرام. وهناك األدلة أخرى على ذلك.

القول الثاين: للندب، وذهب إىل هذا القول اإلمام الشافعي كما حكاه اجلويين والرازي وغريه  
ْم يف ْد َكاَن َلكُ َلقَ : "تعاىلعن القفال وأِب حامد، وهو قول أمحد، واستدلوا هذا املذهب بقول هللا 

(، ووجه 21ذاب: ")األحَكَر اَّللاَ َكِثريااآْلِخَر َوذَ ْوَم اَرُسوِل اَّللِا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن يـَْرُجو اَّللاَ َواْليَـ 
جبا لقال، كان وا  االستدالل أن هللا تعاىل قال: "لكم" فدل ذلك على عدم وجوب األسوة، إذ لو

 فإذا كانت التأسي به مندواب دل على أن فعله مندوب. "عليكم"،

 القول الثالث: اإلابحة، وذهب إىل هذا اإلمام مالك كما نقله الرازي. 

القول الرابع: التوقف، وذهب إىل هذا القول الصرييف وأمحد يف رواية وأكثر املعتزلة وأكثر  
 الشافعية واختاره أبو اخلطاب وأكثر املتكلمني واألشعرية.

                                                           

 .176، ص. 2، ج. قواطع األدلة يف أصول الفقهالسمعاين، (19)
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ويف هذه االختالفات مل جيد الباحث رأاي فيه لإلمام السمعاين، وقد اكتفى بذكر ما ذهب إليه  
أصحابه من دون ترجيح لتلك املذاهب، ولكن اإلمام السمعاين قدم مذهب األكثر وهم القائلون 

فعال بوجوب اتباعه يف هذه األفعال، حيث قال رمحه هللا: "فاملذهب األول: أن اتباعه يف هذه األ
واجب على األمة إال ما خصه دليل، وهذا مذهب مالك واحلسن، وبه قال من أصحاب الشافعي 
أبو العباس بن سريج واالصطخري وأبو علي بن أِب هريرة وأبو علي بن خريان، وهذا هو أشبه 
مبذهب الشافعي رمحة هللا عليه، وهبذا قال من أصحاب أِب حنيفة أبو احلسن الكرخي وهو قول 

 .)20(ة من املتكلمني"طائف

، ألن أقل درجة القربة هو الندب، وال يصل إىل وذهب الباحث إىل ترجيح القول الثاين 
ني محله على جوبه تعرتبة الوجوب إال بدليل أو قرينة يدل على وجوبه، فإذا انتفى الدليل على و 
حة فضال عن ه لإلابالندب، وأما القول ابإلابحة والتوقف فال وجه هلما، ألن القربة تنايف كون

 التوقف، وهللا تعاىل أعلم.
َوِعْنِدي أَناُه اَل  ومن العلماء الذين رجح القول الثاين اإلمام الشوكاين رمحه هللا، حيث قال: " 

اَبَحِة ِإىَل َما  َمْعىنا لِْلَوْقِف يف اْلِفْعِل الاِذي َقْد َظَهَر ِفيِه ُقْصُد اْلُقْربَِة، فَِإنا َقْصَد اْلُقْربَِة ُُيْرُِجهُ  َعِن اإْلِ
 .)21("فـَْوقـََها، َواْلُمتَـيَـقاُن ِماا ُهَو فـَْوقـََها الناْدبُ 

 :ة أقوال: مل يظهر فيه قصد القربة، بل كان جمردا مطلقا، فيه أربعاحلالة الثانية

وب فاء الوجظهر انتيالقول األول: أنه للوجوب وهو مذهب طوائف من الفقهاء، حيث قالوا: إذا مل 
 بين األمر على الوجوب أخذا ابألحوط.

 ر.القول الثاين: أنه مندوب وهو قول أكثر احلنفية واملعتزلة وهو قول اجلمهو 

 .َوُهَو الرااِجُح ِعْنَد احْلََنابَِلةِ القول الثالث: أنه مباح، قال به أبو بكر الرازي واختاره اجلويين 
                                                           

 .177-176، ص. 2، ج. قواطع األدلة يف أصول الفقهالسمعاين،  (20)
 .109، ص. 1، ج. إرشاد الفحولالشوكاين، (21)
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 لقاسم بن كج.ق وأبو اأكثر األشعرية واختاره الدقاالقول الرابع: الوقف حىت يقوم دليل، قال به 

هذه احلالة الثانية واختالفات فيها مل يذكرها اإلمام السمعاين، ورجح الباحث يف هذه  
اختالفات إىل القول الثالث، حيث أن األصل يدل على اإلابحة، إال إذا دلت قرينة على أنه قصد 

فاملختار إذا أن فعله ال يدل بعينه ولكن يثبت قال: " هذا القول احلويين، حيثبه القربة، واختار 
عندان وجوب محله على نفى احلرج فيه عن األمة ومستند هذا االختيار إىل علمنا أبن أصحاب 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو اختلفوا يف حظر أو إابحة فنقل الناقل يف موضع اختالفهم فعال 

على األمة يف فعله وجاحد هذا جاهل مبسالك النقل فضال عن  عن املصطفى لفهموا منه أنه ال حرج
 .)22("املعىن واللفظ

 
 

 عاينعند اإلمام السم `حكم التأسي أبفعال الرسول : املبحث الثاين: 
 املطلب األول: معىن التأسي 

التأسي فمعناه أن نفعل صورة ما فعله على الوجه التأسي معناه كما قال اإلمام السمعاين: "
، أي ال بد يف التأسي )23("فعله ألجل أنه فعل، وما مل يكن على هذا الوجه ال يكون أتسياالذي 

، وهذه ألجل أنه فعل، و املشاركة يف غرض ذلك الفعل ونيتهاملوافقة يف صورة الفعل وصفة الفعل أي 
 ثالثة قيود ال بد من توفرها يف التأسي، ومن هذا التعريف أخذ الشروط يف التأسي.

 `املطلب الثاين: حكم التأسي أبفعال الرسول 
املتعلق ابلدايانت والعبادات أو القرب وهو  `بني اإلمام السمعاين حكم التأسي بفعل النيب و 

،سواء عرف أنه فعله على جهة أو مل يعرف، إال أي يقوم الدليل على أنه خاص به )24(واجب

                                                           

 .185، ص. 1، ج. الربهان يف أصول الفقهاجلويين، (22)
 .179، ص. 2، ج. قواطع األدلة يف أصول الفقهالسمعاين، (23)
 نفس املرجع.(24)
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كم، بني حكم التأسي أو االتباع وبني حكم ، ويرى الباحث أن اإلمام السمعاين مل يفرق احل`)25(
القيام مبا فعله أو حكم الفعل على أمته، ولعلى املقصود ابلوجوب هو وجوب االتباع وكذلك هو 

 .مرجح القول ابلوجوب يف حكم الفعل الوارد ابتداء يقصد به القربة
 له اعتباران؛ `وحكم التأسي أبفعال النيب 

ل "قل إن كنتم ، بدليفهذا حكمه واجب مطلقا `: ابعتبار أصل األسوة، أو حكم اتباعه األول
)آل عمران: "وهُ ُسوُل َفُخذُ  الرا َوَما آاَتُكمُ حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفرلكم ذنوبكم"، وقوله"

31). 

ابختالف ما ُيتلف  `، أي أن حكم الـتأسي أبفعال النيب ابعتبار حكم القيام مبا فعله الثاين:
أحكام، أي القيام ابلفعل الذي جيب اتباع الرسول به ُيتلف ابختالف الفعل، إن جاء تضمنه من 

به واجبا كان القيام به واجبا، وإن جاء به مندواب كان القيام به مندواب وإن جاء به مباحا كان القيام 
قال الشنقيطي: كان غري متبع،   به مباحا، فيتبعه ابلفعل حسب ما جاء به الفعل وإن خالف ذلك

ُ َأنا اْلِفْعَل َواِجٌب َعَلى اأْلُماِة اِباِلتَِّباِع ِإالا ِإَذا ُعِلَم أَناُه " فـََعَلُه َعَلى َسِبيِل اْلُوُجوِب. أَماا َلْو `َواَل يـَتَـَعنيا
 .)26("َكاَن فـََعَلُه َعَلى َسِبيِل الناْدبِ 

 .`اخلمسة راجعة إىل حكم أفعاله  `وحكم التأسي ألفعال الرسول  
 

 اخلامتة .3
 نتائج البحث .أ

اليت تدل على اإلابحة هي األفعال احلبلية والعادية مامل يقصد بفعلها  `أن أفعال الرسول  -1

 التشريع أو العبادة ومل يرد عليها الدليل تدل على مشروعيتها.

                                                           

 .193، ص. 2املصدر السابق، ج. (25)
 .146، ص. 5ه(، ج.  1415)بريوت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر،  أضواء البيانالشنقيطي، (26)
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وإن كان  هو واجب،واجبا ففإن كان وأما حكم األفعال الواقعة بياان فهو اتبع حلكم املبني  -2

 مندواب فهو مستحب، كبيان صفة الصالة وركعاهتا.

جوب ألمر على الو ن كان افيعترب هذا النوع من األمر، فإوكذلك األفعال الواقعة تنفيذا وامتثاال -3

صوم واحلج الة والفهو واجب وإن كان على الندب فهو ندب، مثل اإلتيان ابلشهادة وأداء الص

 باداتوغري ذلك من الع

دة ل يف الصيام والزاي، وال يشرتك أمته يف هذه األفعال، مثل الوصا`وأما األفعال اخلاصة به  -4

رضا أو حراما أو إما أن يكون ف`على أربع يف النكاح وغري ذلك، وحكم هذه األفعال للنيب 

 .حالال

مضان، اخر من ر يف العشر األو  `ظهر فيها قصد القربة، مثل إعتكافه وأما األفعال اليت  -5

قربة، بل  قصد ال وسجدة التالوة وغري ذلك، فحكمه الندب على الراجح، وأما مامل يظهر فيه

ري ذلك لفضة وغاكان جمردا مطلقا، مثل تقبيل الرسول لبعض أزواجه وهو صائم ولبسه خامت 

 فحكمه اإلابحة.

اين فحكمه ار الثابعتبار األول فهو واجب، وأما ابعتب `وأما حكم التأسي أبفعال الرسول  -6

 .ألفعالبذلك ا حبسب نوع ذلك الفعل أي حكم القيام مبا فعله خمتلف ابختالف حكم القيام

 االقرتاحات والتوصيات .ب
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ذه هلمعرفة املسلم هلا أنواع كثرية، وكل نوع منها هلا داللة وأحكام، ف `وأفعال الرسول  -1
الدالة على  لوجوب أواألفعال وداللتها على األحكام متيز املسلم بني األفعال الدالة على ا

 .`الندب أو الدالة على اإلابحة، أو األفعال اخلاصة به 
 عه والتأسي به، ومبعرفةاملسلم يف اتبا ، حىت ال ُيطأ`معرفة حكم التأسي أبفعاله على املسلم  -2

 .ذلك احلكم يستطيع املسلم أن مييز مىت جيب التأسي به ومىت ال جيب
دقيق يف و اء قوية إن اإلمام السمعاين هو إمام عامل كبري وجليل وهو شيخ الشافعية له آر  -3

 األصول وعلوم احلديث، وال يستغين الطالب من هذا اإلمام ومؤلفاته
قا لألدلة كون موافأن يكون منصفا يف أخذ األقوال، وال أيخذ القول إال أن ي وعلى املسلم -4

بعض  حدث على الصحيحة والقواعد الشرعية، وال يقلد أي رجل كان تقليدا أعمى، ألن ما
وما لديهم  ت النظر،األئمة من اختالفات يف أمر من األمور الدينية الشرعية، الختالف وجها

 .من التأصيل
مدية امعة حمجللرسالة للرتاث اإلسالمي جملالس الرتجيح أبندونيسيا وخاصة تسهم هذه ا -5

م التعارض حكام وحكسوراكرات وتكون مرجعا كبريا يف مسألة أفعال الرسول وداللتها على األ
 .بني القول والفعل، حىت يكون الرتجيح على أصح األقوال وأصوهبا

 
 قائمة املصادر واملراجع
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