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 اإلهداء

حتمال يف سبيل تربييت العناء والنصب، وتولياين أهدي مثرة جهدي املتواضع إىل والدي الكرمني الذين 

ودعواهتما يل يف السر  بالرعاية منذ الصغر وغرسا يف نفسي حب العلم، ودفعاين للحرص واملتابعة

 والعلن للنجاح يف الدنيا واآلخرة...

 وإىل زوجيت احملبوبة اليت صربت يف مصاحبيت للسري على درب ريب...

 ين عبد الرمحن لعلهما يف األمن والصحة...وإىل بنيت غالية تيمية و اب

املسلمني عامة وطالب العلم خاصة، إنه مسيع جميب،  سائال املوىل عز وجل أن ينفع هبذه الرسالة

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 

 

 

 سراج الياين         
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 الشكر والتقدير

اهلداية ومن علي بنعم ال حتصى،  الشكر أوال وآخرا هلل جل جالله الذي سهل لنا سبيل
ويسر لنا طريق العلم واملعرفة، وهيأ قلوبنا لتلقي علوم وحيه الشريف، وسخر  أعظمها نعمة اإلسالم،

 أجسادنا خلدمة شرعه املنيف فله احلمد والشكر والثناء احلسن.

دي كما أتقدم الشكر لكل من فضيلة الدكتور معني دين اهلل بصري والدكتور عمران رشا 
على إرشاداهتم وتوجيهاهتم إلمتام هذه الرسالة، كما أشكر اجلامعة احملمدية وعميد كلية الشريعة 
لربنامج املاجستري الدكتور سودارنوا صربا ومجيع احملاضرين بقسم الشريعة اإلسالمية على جهودهم 

 املبذولة يف خدمة العلم وطالبه.

هما وتشجيعهما ومساعدهتما يف إمتام لوالدي الكرمني على دعائوالشكر موصول أيضا  
وكذلك  يف كل أحوال وتشجيعها ومرافقتها وإجناز دراسيت هذه وكذلك لزوجة احملبوبة على مساعدهتا

لفضيلة الشيخ عبد الرمحن بن حممد موسى آل نصر حفظه اهلل على مساعدته العلمية يف إمتام الشكر 
اإلسالمية على  الزمالء واإلخوان بقسم الشريعةهذه الرسالة، وكذلك الشكر موصول أيضا جلميع 

مساعدهتم املعنوية، فجزاهم اهلل خري اجلزاء واملثوبة والعطاء، وأسأل اهلل أن جيعل عملي خالصة 
 لوجهه الكرمي، وهلل الفضل من قبل ومن بعد، واحلمد هلل رب العاملني
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 ملخص البحث

حتت عنوان "داللة أفعال الرسول على األحكام والتأسي هبا عند هذه الرسالة قدمها الباحث  
اإلمام السمعاين، دراسة حتليلية أصولية على كتابه قواطع األدلة يف أصول الفقه"، بإشراف فضيلة 
الدكتور حممد معني دين اهلل بصر والدكتور حممد عمران رشادي، حفظهما اهلل، لنيل درجة املاجستري 

 له جبامعة حممدية سوراكرتا.يف قسم الفقه وأصو 
والتأسي هبا عند اإلمام السمعاين من  `هذه الرسالة تبحث عن أحكام أفعال الرسول  

خالل كتابه قواطع األدلة يف أصول الفقه، هذا املوضوع من املوضوعات املهمة، حيث كيف يستطيع 
أفعال متنوعة، وكل أنواع هلا أحكام تدل  `، وللرسول `املسلم يف استنباط األحكام من أفعاله 

فإن له شروط وأحكام، فبمعرفتها كلها  `على مشروعيتها وعدم مشرعيتها، وكذلك التأسي بأفعاله
، وقام الباحث بتحليل وآراء اإلمام السمعاين يف كتابه `يصح املسلم يف تأسيه ومتابعته لرسول اهلل 

 مع آراء األصوليني مث قام الباحث بالرتجيح. "قواطع األدلة يف أصول الفقه"وموازنتها 
، وقسم `فنتيجة هذا البحث أن اإلمام السمعاين له آراء أصولية يف أحكام أفعال الرسول  

، `الباحث األفعال إىل اخلمسة وهي؛ األول: حكم األفعال اجلبلية اإلباحة، وأما إذا فعلها حمبة له 
: حكم األفعال العادية اإلباحة يف األصل، إال إذا ورد دليل فرأى الباحث إىل عدم التأسي به، والثاين

، فهي خاصة به، إما أن يكون `أو قرينة تدل على القرب، والثالث: حكم األفعال اخلاصة به 
فرضا أو حراما حالال له، والرابع: حكم األفعال الواقعة عقوبة له على غريه فهو واجب له وحكم 

ذا فعله بني شخصني متداعيني فيجري جمرى القضاء، اخلامس: حكم التأسي به منوط بالسبب وأما إ
. ما تكون بيانا، فهذا حكمها حسب املبني، 0األفعال املتعلقة بالديانات والقرب، فهي ثالثة، 

. ما يكون ابتداء من غري سبب، واألفعال اليت ال يعلم 0ما تكون تنفيذا فهذا حكمها كاألمر، .8
عال اليت ظهر فيها قصد القربة فحكمها الندبواإلمام السمعاين مل يصرح يف وهو نوعان؛ األف,حكمها، 

فواجب  `الرتجيح، واليت مل يظهر فحكمها اإلباحة عند الباحث، وأما حكم التأسي بأفعاله 
باعتبار األول، والثاين فهي تابعة حلكم أفعاله مع مراعات الشروط، وإذا تعارض الفعل مع القول 

 اين بالتسوية وأما الباحث أخذ القول بالتمسك بقوله ومحل الفعل إىل اخلصوصية.أخذ اإلمام السمع
 اإلجتهاد–احلكم الشرعي  -التأسي - `: أفعال الرسول الكلمات الرئيسية
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ABSTRACT 

 

The thesis was proposed with tittle “The Marking of Behavior of Prophet Muhammad 

shallallahu’alaihi Wasallam in Sharia Law and Follow it According to Imam Sam’ani (Study 

of Ushul Analysis on His Opinion in His “Qawathi’ Al Adillah Fi Ushul Fiqh” Book). 

The thesis discussed laws of Prophet Muhammad’s behavior and laws following them 

according to Imam Sam’ani in his “Qawathi’ Al Adillah Fi Ushul Fiqh” book. The title was 

important because one will be able to conclude laws of behavior of Prophet Muhammad, and 

the Prophet Muhammad had many deeds, and every his deed had specified law indicating 

whether the deed is ordered or not, and also laws following his deeds, because certain law 

and prerequisites were necessary in following his deed. Knowing them will be Ittiba’ 

(following) attitude of followers of Prophet Muhammad. The researcher made analysis on 

opinions of Imam Sam’ani written in his book and also, researcher considered opinion of 

others ulama and then, tarjih was conducted.  

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. If persons did the deed because of their 

love to the Prophet, then the researcher viewed that the deed is not necessary to follow. 

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 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 



 ط 

Abstrak 

Tesis ini diajukan oleh peneliti dengan judul “Penunjukkan Perbuatan-Perbuatan 

Rasulullah shallallahu’alaihi Wasallam Terhadap Hukum Syariat Menurut Imam Sam’any 

(Study Analisis Ushul Terhadap Pendapatnya di Kitabnya Qawathi’ Al Adillah Fi Ushul 

Fiqh”, dengan bimbingan DR Muhammad Muinudinillah, M.A dan DR Imran Rosyadi, M.Ag 

untuk meraih gelar Magister Hukum Islam, konsentrasi Fiqih dan Ushulnya di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 Tesis ini membahas tentang Hukum-hukum dari perbuatan-perbuatan Rasulullah dan 

hukum mengikutinya menurut Imam Sam’any pada kitabnya Qawathi’ Al Adillah Fi Ushul 

Fiqh, Judul ini termasuk judul yang sangat penting, yang mana dengannya seseorang mampu 

menyimpulkan hukum-hukum dari perbuatan Rasulullah, dan Rasulullah memiliki banyak 

macam perbuatan, dan setiap macam dari perbuatan Beliau memiliki hukum tertentu yang 

menunjukkan disyariatkannya perbuatan tersebut atau tidak, begitu pula dengan hukum 

mengikuti perbuatan Beliau, karena dalam mengikutinya memiliki hukum dan syarat-syarat, 

maka dengan mengetahui semuanya akan jadi benar sikap Ittiba’ (pengikutan) kepada 

Rasulullah, dan peneliti melakukan analisa terhadap pendapat Imam Sam’any di dalam 

kitabnya tersebut lalu menimbang dengan pendapat ulama-ulama lainnya kemudian peneliti 

melakukan tarjih. 

 Maka 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 
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 002أسباب حتوله إىل مذهب الشافعي......................................................



 ن 

 002.....................املطلب الثاين: مكانته العلمية................   

 088املطلب الثالث: صفاته وثناء العلماء عليه..........................   

 082املبحث الثالث: شيوخه وتالميذه وأصحابه................................  

 082املطلب األول: شيوخه...........................................   

 080: تالميذه...........................................املطلب الثاين   

 000املطلب الثالث: أصحابه.........................................   

 001املبحث الرابع: عقيدته ومذهبه...........................................  

 001.............املطلب األول: عقيدته أو مذهبه اإلعتقادي...........   

 002املطلب الثاين: مذهبه الفقهي.....................................   

 002املبحث اخلامس: مؤلفاته................................................  

 028املبحث السادس: وفاته..................................................  

 020تابه "قواطع األدلة يف أصول الفقه"................................الفصل الثاين: ك 

 020املبحث األول: اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف............................  

 020املطلب األول: اسم الكتاب......................................   

 022..........................املطلب الثاين: نسبة الكتاب إىل مؤلفه...   

 022املبحث الثاين: أمهية الكتاب وقيمته العلمية وثناء العلماء عليه...............  

 020املبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب.....................................  



 س 

 022املبحث الرابع: طبعات واملخطوطات للكتاب..............................  

 022املطلب األول: طبعات الكتاب...................................   

 022املطلب الثاين: املخطوطات للكتاب...............................   

 011الفصل الثالث: منهج اإلمام السمعاين يف كتابه "قواطع األدلة يف أصول الفقه......... 

 011من املصادر............................... املبحث األول: منهجه يف النقل  

 011املطلب األول: صاحب النص املنقول واسم الكتاب.................   

 012املطلب الثاين: طرق النقل........................................   

 012املطلب الثالث: كيفية النقل......................................   

 012املطلب الرابع: التعليق على املنقول................................   

 001املبحث الثاين: منهجه يف حترير مسائل اخلالف............................  

 001املطلب األول: ذكر مذاهب العلماء يف املسألة......................   

 001...........................املطلب الثاين: أصحاب املذهب.......   

 000املطلب الثالث: اإلشارة إىل الشافعية عند ذكر اخلالف..............   

 000املطلب الرابع: ذكر وجوه املذهب.................................   

 008املبحث الثالث: منهجه يف بيان الرأي الراجح..............................  

 000لب األول: كثرة الرتجيحات...................................املط   

 000املطلب الثاين: طرق معرفة مذهب اإلمام السمعاين أو رأيه واختياره...   



 ع 

والتأسي هبا  وداللتها على األحكام `الفصل الرابع: آراؤه األصولية يف أفعال الرسول  
 001وحكم التعارض بني القول والفعل من خالل كتابه.......................................

 001..األول: أنواع األفعال باعتبار الصفة هلا وصحة وقوعها على املكلفني املبحث  

 000...................وداللتها على األحكام `الثاين: أفعال الرسول  بحثامل  

 002..................................`الثالث: التأسي بأفعال النيب  بحثامل  

 002.............................مع قوله `الرابع: تعارض فعل النيب  بحثامل  

والتحليل  على األحكام والتأسي هبا `آراء اإلمام السمعاين يف داللة أفعال الرسول الباب الرابع: 

 021عليها................................................................................

 021........على األحكام `الفصل األول: آراء اإلمام السمعاين يف داللة أفعال الرسول  

 021........................................املبحث األول: التمهيد واملقدمات   

 020املطلب األول: وصف فعل الساهي................................    

 028املطلب الثاين: وقوع فعل احملظور من بين آدم ومن املالئكة...........    

 028املطلب الثالث: وقوع الذنب من األنبياء...........................    

 022داللتها على األحكام................و  `املبحث الثاين: أقسام أفعال النيب    

 021القسم األول: األفعال اجلبلية......................................    



 ف 

 021القسم الثاين: األفعال اجلارية وفق العادات..........................    

 022..........................`القسم الثالث: األفعال اخلاصة بالنيب     

 022............................َما يَ ْفَعُلُه َمَع َغرْيِِه ُعُقوبًَة لَهُ القسم الرابع:    

 022القسم اخلامس: األفعال املتعلقة بالديانات أو العبادات..............    

 أفعال الرسول حتليل آراء األصولية لإلمام السمعاين يفاملبحث الثالث: جدول    

 022.....................................وداللتها على األحكام مع موازنة آراء العلماء اآلخرين

 022..................................`الفصل الثاين: حكم التأسي بأفعال الرسول   

 022التأسي.............................................املبحث األول: معىن    

 022...................................`املبحث الثاين: حكم التأسي بالنيب    

جدول حتليل آراء األصولية لإلمام السمعاين يف حكم التأسي املبحث الثالث:    

 020........................................مع موازنة آراء العلماء اآلخرين `بأفعال الرسول 

وقوله `اآلراء األصولية لإلمام السمعاين يف حكم التعارض بني فعل النيب الفصل الثالث:  

 020.....................................................................مع التحليل عليها

 022........................................الباب اخلامس: اخلامتة.........................



 ص 

 022النتائج........................................................................ 

 810االقرتاحات.................................................................... 

 811.........................................................واملراجع.......املصادر فهرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


