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 لباب األول: مقدمةا

 األول: خلفية البحث

فػػٌّفهللاتهللاىلػػد هللظػػ هللمر ػػصهللةِػػشهللافهػػبلًةهللكفػػش فاد هللكفػػش ؼهللةذِّاػػد هللك ه ػػادهلل دفػػ ٍّ شهلل

ِنهلل نيهللافػدمدتهلل ٍِّّادهلليفهللِواضعهللِنهللافقشآًفهلل ثرية هللكةكصىهللُّػدهلل دص ػ  هللكافه ػبلةهللآ ػشهلل

د هلل مػػدهللة ػػدهللةكؿهللِػػدهللةكصػػىهلل ػػ هللاف ػػ هللصػػِّىهللاتهللمِّتػػ هللك ػػِّصهللةِنػػ هللم ػػ هلل شك ػػ هللِػػنهللافػػ  ت

هللرى يػوؿهللافِّ ػً هللصػِّىهللاتهللمِّتػ هللك ػِّصهلل هللافقتدِ هللِنهللممِّ .هللفػىقىػدؿى ًإف هلل»هللِديسأؿهللم  هللافىلب هلليـو

هلل َى هللكىةىقٍبىػ َى هللفػىقىػٍ هللةىفػٍِّىػ ٍْ َى ًِّػً هللصىػبلىاي يهللفىػًٍّفهللصىػِّي ػٍنهللمىمى ػً هللًِ ِى هلل ًػً هللاٍفىلىٍبػ يهلليػىػٍوـىهللاٍفًقتىد هللِىدهللوبيىد ىبي ةىك ؿى

كى ىًسشىهللهللكىًإٍفهللفىسى ىٍتهللفػىقىٍ هلل ىدبىهلل
هلل.ُ

فقدـهللاف  هللصػِّىهللاتهللمِّتػ هللك ػِّصهللُّػ وهللافو تقػ هللقػاهللافقتػدـ هللك د ػْهللافهػبلةهللِػنهللهلل

هللمِّتػ هللكيش ػعهللاهللظػدؿهلل ةمرصهللِدهلل ت  هللفِّ دسهللظوالهللكفىلبل هللقىتهللإ  هللصِّىهللِشةهللمِّىهللاؼب ربهلليقػـو

كةك ػػبهللمِّت ػػدهللاالظنػػ ايهلل ػػ هللفتاػػدهللهللهللِؽبػػصهلل)هللإهللإمبػػدهللصػػ ىلْهللذػػ اهللفنػػأسبواهلل هللكفنىلِّمػػواهللصػػبلي

                                                           
 هللِٖٔ/هللِ هللإ ريكت)هللدارهللإقتديهللافرتاثهللافىلش  هلل  كفهللافس  ( هللهلل  نهللافرِت مؿبم هلل نهللمتسىدفرِت م هللهللهللُ

هلل.هللِِّ/ُ(هلل ص.هللُُُْ هللإهلل ريكت)هللدارهللافكنبهللافىلِّمت  هلل  نهللاف سدئيكاف سدئي هللهلل
 ٗ/ِذػ(هلل هللص.هللُِِْ هللإ  كفهللاؼب ي  )هللدارهللغوؽهللاف جدة هللصَتَهللافبخدرمافبخدرم هللِ
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 هللكذػػػػ افهللاغبػػػػ يثدفهلليػػػػ الفهللمِّػػػػىهللك ػػػػوبهللهللُ مػػػػدهللرةينمػػػػو هللةصػػػػِّيهلل(هللهللهللفقػػػػدؿهلل)هللإهللصػػػػِّوا

هللاالظن ايهللُّ مهللاف  هللصِّىهللاتهللمِّت هللك ِّصهلليفهللافهبلة.

اغب يثهللمنهللاإل بلـهلليفهللذ اهللافبِّ هللالهلليبكنهللةفهللىبػشجهللمػنهللاعبمىلتنػنيهللافىلرتمنػنيهلل

كصبىلتػػ هللهللـ ُِِٗ ػػ  هللهللِكنبػػدهللصبىلتػػ هللؿبم يػػ هللافػػكهللة سػػادهلل تػػدذيهللاغبػػدجهللةضبػػ هللدقػػبلف

 هللهللكذداػػدفهللّـهللُِٔٗديهللافػػكهللة سػػادهللقطػػشةهللافدػػتشهللؿبمػػ هللذدفػػصهللةفػػىلشمهلل طػػ هللافىلِّمػػ

صبىلتنػػدفهللاأ ػػ افهللدكراهلل بػػرياهلليفهلل دػػشهللافػػ موةهللاإل ػػبلِت هلليفهللة  ك تسػػتدهللكافػػببلدهللاَّػػدكرةهلليفهلل

نهللصبِّ هللِدهللاق ِدفهللفبِّ  دهللاغببتبهللإ دػديهللؾبِّػتهللاػش تَهللؿبم يػ هللكهلل عب ػ هلل  وبهللآ تد هللِك

مػنهللاؼبدػدكرةهللةكهللاعبِّسػ هللافػكهللفتاػدهللافىلِّمػديهللهللكنبدهللمبػدرةحبثهللِسدئلهللدي ت هلل ط هللافىلِّمدي هلل

اؼبؤذِّػػػوفهلل ق ػػػو صهللفنَِّتػػػلهللاؼبسػػػدئلهللاف ي تػػػ  هللكا نتػػػدرهللةظػػػولهللدفتػػػلهللِ اػػػدهللكةظشُّػػػدهلل ػػػدفقشافهلل

هللكافس  .

                                                           
هللٖٔ/ٗ هللص.هللصَتَهللافبخدرمافبخدرم هللُ
دفهللُٖٖٔذوهللاؼبؤ تهللهللفِّجمىلت هللاحملم ي هللكاظب هللؿبم هللدركيتهلل نهلل تدذيهللاغبدجهللة هلل كش هللكف هلل   هللهللِ ـ هلليفهلل ِو

ةهلل تْهللاتهللاغبشاـهللألدايهللاغبجهللكغِّبهللافىلِّصهللمِّىهللي مهلل كجد شاد هللك دأهلليفهللاأل شةهللافىتهللهتنصهلل دف ينهللكظدـهلل زيدرهلل
هللمِّمدؤذد.هلل

Muhammad Yusron, Kyai Haji Ahmad Dahlan, (Yogyakarta, PP 
Muhammadiyyah, 2005), hal. 32-35. 
3
 Sudarno Sobron, Eksistensi Muhammadiyyah dan Nahdhatul 

Ulama’di desa Plompon, sirampog, Brebes, Jawa tengah, tajdida, 

vol. 9, no. 2, hal.4 "dengan perubahan” 



3 
 

هلليفهللاؼبسػػػػدئلهللافققاتػػػػ هللك ػػػػودهللاال نبلفػػػػدتهلل ػػػػنيهللافىلِّمػػػػديهلل ػػػػنهللاؼبىلِّػػػػـو  هلل ػػػػلهللإفهللِك

اؼبسػدئلهللاال نادديػ هللافهَد  هللرضوافهللاتهللمِّتاصهللِػعهللظػشُّصهللِػنهللفػرتةهللافػوقي هللا نِّقػواهلليفهلل

نهلل ىل ذصهللِنهللةئم هللاؼبسِّمنيهللِدهلل افققات .هللفغريذصهللةك هلل دفوظوعهلليفهللاال نبلؼ هللفك اصهللِك

اىلمػػػ كاهلل ػػػبلؼهلل هػػػوصهللافدػػػشع هللظػػػدؿهللا ػػػنهللاتمتػػػ )هللكفػػػتىلِّصهللة ػػػ هللفػػػتتهللةقػػػ هللِػػػنهللاألئمػػػ هلل

اؼبقبوفنيهللم  هللاألِ هللظبوالنهللمدِدن هللينىلم هللـبدفق هللر وؿهللاتهللصػِّىهللاتهللمِّتػ هللك ػِّصهلليفهللفػييهلل

دظتاهللكالهلل ِّتل هللفّ صهللِنققوفهللااقدظدنهلليقت تدنهللمِّىهللك وبهللاابدعهللافش ػوؿهللصػِّىهللهللِنهلل  ن  

هللُاتهللمِّت هللك ِّص.

عب ػػػػ هللحبػػػػثهللك ػػػػ فدهللفقػػػػ هللقهػػػػِّْهللاال نبلفػػػػدتهلل ػػػػنيهللؾبِّػػػػتهللاػػػػش تَهللؿبم يػػػػ هللكهلل

نهللصبِّػ هللِػدهللا نِّقػواهللمِّتػ هلليفهللِسػأف هللهللهللِسدئلهللدي ت   ط هللافىلِّمديهلليفهللاؼبسدئلهللافىل ي ة هللِك

بػػػلهللافهػػػبلة هللكظ ػػػوتهللافقجػػػش هللكمػػػ دهللر ىلػػػدتهللصػػػبلةهللافهػػػبلة هلل مسػػػأف هللافػػػنِّققهلل دف تػػػ هللظ

هللافرتاكيَ هللكغريذدهللِنهللاػببلفدتهللافققات .

كفبػػػدهلليؤ ػػػقهلل ػػػ هللكظػػػوعهللاػبهػػػِو هللكافىلػػػ اكةهلل ػػػنيهللاَّنمػػػعهلل سػػػببهللذػػػ وهللاؼبسػػػدئلهللهلل

 هللقػػىتهللكصػػلهللاألِػػشهللإ هللاِن ػػدعهلل ىلػػصهللاف ػػدسهللافهػػبلةهلل ِّػػقهللاإلِػػدـهللاال نادديػػ هللافققاتػػ 

ؿهللا ػػنهللافقػػتص)هللككظػػوعهللاال ػػنبلؼهلل ػػنيهللظػػدافػػ مهللالهلليق ػػْهلليفهللصػػبلةهللافهػػبَهللةكهلل ػػدفىلكت هلل

                                                           
ذػ( هللهللَُّْ هللإافشيدض هللافشئد  هللافىلدِ هللإلداراتهللافبَوثهللافىلِّمت  هللهللرفعهللاؼببلـهللمنهللاألئم هللاألمبلـا نهللاتمت  هللهللُ

هللهللٖص.هلل
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هلل هللضشكرمٌّهللالهلل ي  هللِ  هللفنقدكتهللإراداهتصهللكةفادِاصهللكظولهللإدرا اص هللكفكػنهللاؼبػ ِـو اف  دسهللةِشه

هللكم كا  .هلل هلل ىلطاصهللمِّىهلل ىلصو  غيي
دتهللذػوهللُ كردبدهللافسببهللاف مهلليؤدمهللإ هللكظوعهللاػبهِو

هلل هللكاؼبوظقهللافهَتَهللم  هللاال نبلؼ.اال ناددي م ـهللمِّماصهلل نِّدهللاؼبسدئلهلل

ِنهللذ دهلليراشهللةذت هللِىلشف هللاػببلؼهللكفق هللقىتهللينسعهللص روهللكي قسَهللةفقػ  هللفقػ هللكهلل

ظػػػدؿهللظنػػػددة)هللِػػػنهللخهلليىلػػػشؼهللاال ػػػنبلؼهللخهلليدػػػصهللة قػػػ هللافققػػػ .هللكمػػػنهللذدػػػدـهلل ػػػنهللمبتػػػ هللاتهلل

افػػشازمهللظػػدؿ)هللِػػنهللخهلليىلػػشؼهللا ػػنبلؼهللافققاػػديهللفِّػػتتهلل ققتػػ .هللكمػػنهللمػػػديهللظػػدؿ)هللالهللي بغػػيهلل

دس.هللكظدؿهللوبيهلل نهلل بلـ)هللالهللي بغيهللألق هللةفهلليقكهللاف دسهللقىتهلليكوفهللمدؼبدهلل د نبلؼهللاف 

هللِؼبنهللالهلليىلشؼهللاال نبلؼهللةفهلليقكهللإ هللغريهللذفدهللِنهللاألظواؿ.

كةرلهللةفهللذػػ اهللاؼبوضػػوعهللذكهللةنبتػػ هلل دفغػػ هللال نمػػدعهلل ِّمػػ هللاؼبسػػِّمني هللأل ػػصهللكاقػػ هلل

كةِػػشذصهللكاقػػ هللفدظنطػػىهللةفهلليكو ػػواهللمِّػػىهللاالئػػنبلؼهللكافن دصػػشهللافندِػػ  هللألفهللافقشظػػ هللِدػػىلشةهلل

دهللظػدؿهلل)هللكامنهػمواهللحببػلهللاتهللصبتىلػدهللكالهللاقشظػواهللإ ػورةهللاؿهلل نقشؽهللافقِّػوبهللكافبغطػديهللكفػ ف

( هللإضػػػػدف هللإ هللذفػػػػدهللِػػػػدهلل ػػػػشاوهللِػػػػنهلل اػػػػودهللةمػػػػ ايهللاإل ػػػػبلـهللفنقشيػػػػاهلل ِّمػػػػ هللَُّممػػػػشاف)هلل

هللاؼبسِّمنيهلليفهللة  ك تسد هللكاتهللاؼبسنىلدف.

                                                           
هللُٗٓ\ِق( هللهللص.هللُُْٖإافشيدض هللدارهللافىلدصم  هللهللافهواماهللاؼبش ِّ  هللا نهللظتصهللاعبوزي  هللُ
ذػ( هللهللََِّ-ُِْْ هللإ  كفهللاؼب ي   هللدارهللا نهللقـز هلل دِعهلل تدفهللافىلِّصهللكفطِّ هلليو قهلل نهللمب هللافرب هللِ

هللهللُِِـ( هللص.ُٕٗٗذػ/هللُُْٕإ  كفهللاؼب ي   هللدارهللا نهللمقدف هللاؼبوافقدت .هللكهللافددغ  هللَُِص.
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كةرادهللافبدقػػػػثهللِػػػػنهلل ػػػػبلؿهللذػػػػ اهللافبَػػػػثهللافقتػػػػدـهلل مػػػػعهللاؼبسػػػػدئلهللاػببلفتػػػػ هللافػػػػكهللهلل

هلليفهلل نػػػدبهللافهػػػبلةهللعب ػػػ هللحبػػػثهللاؼبسػػػدئلهللاف ي تػػػ كهللا نِّػػػقهللفتاػػػدهللهللؾبِّػػػتهللاػػػش تَهللؿبم يػػػ هلل

قدر ػػ هلل ت امػد هللاهللإسبدِاػدهلل كػػبلـهللةئمػ هللاألر ىلػ  هللكؿبدكفػػ هللهللفَسػب  كا ػنخشاجهللةدفنامػد هللِك

هللافرت تَهلل ت امد هللكاؼبوظقهللافهَتَهللذبدوهللاِّدهللاال نبلفدت.هللهللهللهلل

كإفهللافػػػ مهللدفػػػعهللافبدقػػػثهللال نتػػػدرهللذػػػ اهللاؼبوضػػػوعهللذػػػوهللمػػػ ةهللة ػػػبدبهللكذػػػي)هللؼبػػػدهلل

 ؽبدهللةي هللمبددةهللة شل هللكك وبهللاالظن ايهلل ػدف  هللصػِّىهللاتهللمِّتػ هللك ػِّصهللفِّهبلةهللِ زف هللالهللاىل

يفهلل تقتػػػ هللةدائاػػػد.هللكإفهلل ثػػػرياهللِػػػدهللوبػػػ ثهللاػبػػػبلؼهللافدػػػ ي هلل ػػػنيهللاَّنمػػػعهللاأل  ك تسػػػيهلليفهلل

اؼبسد  هلل سببهللا نبلؼهللاؼب اذبهللك الهللاف دسهللُّدهللفرتلهللذػ اهلليقػوؿ)هللالهلليسػنهللافق ػوتهلل

األِػػػشهللإ هللاِن ػػػدعهلل ىلػػػصهللهلليفهللصػػػبلةهللافهػػػبَ هلل ت مػػػدهللاػػػشلهللا  ػػػشهلل ِّػػػىهلليسػػػن هللقػػػىتهللكصػػػل

اف ػػدسهللمػػنهللافهػػبلةهلل ِّػػقهللاإلِػػدـهللافػػ مهلل دفقػػ هلليفهلل ىلػػصهللاؼبسػػدئلهللافققاتػػ  هللفكػػ اصهللفػػوهلل

هللمشفواهلل بلؼهللاألئم هللكك  هللاغبكصهلليفهللاألِشهللؼبدهللا نِّقوا.

كفبدهللدفعهللافبدقثهللةيطدهللِكد  هللؾبِّتهللاش تَهللؿبم ي هللكعب  هللحبثهللاؼبسدئلهللاف ي ت هلل

ببهللاأل ػػريهللذػػوهللةنبتػػ هللصبػػعهللاؼبسػػدئلهللافػػكهللفػػ لهللؾبنمػػعهللة  ك تسػػتدهللكنقػػ هللاف ػػدسهللُّمػػد.هللكافسػػ

ا نِّقهللفتادهلل نيهللؾبِّػتهللاػش تَهللؿبم يػ هللكهللعب ػ هللحبػثهللاؼبسػدئلهللاف ي تػ هلليفهلل نػدبهللافهػبلةهلل

يفهللِكػػدفهللكاقػػ  هللقػػىتهلليسػػالهللافش ػػوعهللإفتاػػد هللككضػػىلادهللربػػْهللِ رػػدرهللافبَػػثهللكافنَقتػػاهلل

هللكافرت تَ.
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 الثاني: مشكالت البحث

ةهلليفهللذػػ اهللافبَػػثهللفمػػنهللمِّػػىهللة ػػدسهللِػػدهللذ ػػشهلليفهلل ِّقتػػ هللافبَػػث هللكظبػػلهللةفهللة ػػ هللهلل

دذػػ اهللإالهللفنوضػػتَهللغػػشضهللافكند ػػ هللقػػىتهلل األفطػػلهللةفهللةقػػ دهللِػػدهلل ػػتن دكف هللذػػ اهللافبَػػث هللِك

هللربهلهللمِّىهلل نتج هللِش وة.

عب ػػ هللحبػػثهللاؼبسػػدئلهلل.هللِػػدهللذػػيهللاؼبسػػدئلهللاؼبخنِّقػػ هلل ػػنيهللؾبِّػػتهللاػػش تَهللؿبم يػػ  هللكهللُ

دهللة بدبهللا نبلفاصهلل؟هللهللاف ي ت  هلليفهلل ندبهللافهبلة هللِك

يفهللاؼبسػدئلهللاؼبخنِّقػ هلل ػػنيهللؾبِّػتهللاػش تَهللؿبم يػػ هلل.هللِػدهللذػيهللآرايهللاؼبػ اذبهللاألر ىلػػ هللِ

هلليفهلل ندبهللافهبلة.هللهللعب  هللحبثهللاؼبسدئلهللاف ي ت كهلل

 الثالث: أىداف البحث 

هلل  ديهللمِّىهللِدهللذ شهلليفهللِدكبلتهللافبَث هللفأذ اؼهللذ اهللافبَثهللِدهلليِّي)هللهللهللهللهللهللهلل

عب ػػػػ هللحبػػػػثهللاؼبسػػػػدئلهللؼبىلشفػػػػ هللاؼبسػػػػدئلهللاؼبخنِّقػػػػ هلل ػػػػنيهللؾبِّػػػػتهللاػػػػش تَهللؿبم يػػػػ  هللكهلل .ُ

ة هللكة بدبهللا ػنبلفاص هللكاألدفػ هللافػكهللامنمػ اهللمِّتاػدهلليفهلليفهلل ندبهللافهبلهللاف ي ت 

 اش تَهللاؼبسدئل.
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ؾبِّػػتهللاػػش تَهللؿبم يػػ هلل ػػدألظواؿهللافػػكهللا ندرذػػدهللؼبقدر ػػ هلل ػػنيهللةظػػواؿهللافػػكهللا ندرذػػدهلل .ِ

ػػنهللاهللإسبدِاػػدهلل كػػبلـهللةئمػػ هللاألر ىلػػ هللك تػػدفهلل حبػػثهللاؼبسػػدئلهلليفهلل نػػدبهللافهػػبلة هللِك

 افشا َهللِ اد هللكاؼبوظقهللافهَتَهللذبدوهللاِّدهللاال نبلفدت.

 ابع : أىمية البحثالر 

هللكاراشهللةنبت هللذ اهللافبَثهلليفهللؾبدؿهللافقق هللفوائ هللِ ادهلل)

اعبد ػػبهللاف رػػشم)هللهللِسػػدنب هللافبتػػدفهللافواضػػَهلليفهللِقدر ػػ هللاؼبسػػدئلهللاؼبخنِّقػػ هلل ػػنيهلل .هللة

يفهلل نػػػػدبهللافهػػػػبلة هللهللعب ػػػػ هللحبػػػػثهللاؼبسػػػػدئلهللاف ي تػػػػ ؾبِّػػػػتهللاػػػػش تَهللؿبم يػػػػ  هللكهلل

قدر ػػ هللةرائامػػدهلل  دؼبػػ اذبهللكاألدفػػ هللافػػكهللامنمػػ اهللمِّتاػػدهلليفهللاػػش تَهللاؼبسػػدئل هللِك

 األر ىل  هللِعهلل تدفهللافشا َهللِ اد.

ػػػػنهللهلل .هللب اعبد ػػػػبهللافنػبتقػػػػي)هللكذػػػػ اهللافبتػػػػدفهللافواضػػػػَهلليىلػػػػودهلل قىلػػػػ هللإ هللاعبدِىلػػػػ هللِك

ينهػػػػ لهلليفهللؾبػػػػدؿهللاال ناػػػػددهلل مش ػػػػعهللفِّ را ػػػػ هللكافبَػػػػثهللافىلِّمػػػػي هللكمِّػػػػىهلل

اَّنمػػع هللك دصػػ هللفِّمجنمػػعهللاؼب نسػػبعهللإ هللاعبمىلتػػ هللاحملم يػػ هللك طػػ هللافىلِّمػػديهللهلل

  مددةهللاف را  هللكافىلمل.
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 الدراسات السابقة الخامس:

 دف سػػب هللفِّ را ػػ هللافسػػد ق هللافػػكهللا دكفػػْهللاؼبسػػدئلهللافققاتػػ هللافػػكهللا نِّػػقهللفتاػػدهللؾبِّػػتهللهللهللهللهللهللهلل

م ػ هلل طػ هللافىلِّمػدي هللفػّفهللافبدقػثهلل ىلػ هللةفهللهللعب ػ هللحبػثهللاؼبسػدئلهللاف ي تػ اػش تَهللؿبم يػ هللكهلل

ظػػدـهلل دفبَػػثهللمػػنهللافكنػػبهللةكافش ػػدئلهللافػػكهلل نبػػْهلليفهللِوضػػوعهللحبثػػ  هللهبػػ هلل ىلػػصهللافكنػػبهلل

 ؽبدهللمبلظ هللدبوضوعهللافبَثهللِ اد)هللهللكاؼبقدالتهللافك

ـ هللربػْهللاؼبوضػوعهللَُِٔ.هللر دف هلل دِىلتػ هلل دِىلػ هلل ػورا شادهللاحملم يػ هلل نباػدهللوبػ هلل ػ  هللُ

ا نتػػػدراتهللعب ػػػ هللحبػػػثهللاؼبسػػػدئلهللافققاتػػػ هلليفهللِقػػػشراتهللِػػػؤسبشاتهلل طػػػ هللافىلِّمػػػديهللِػػػنهلل ػػػػ  هلل

 يفهلل دبهللاعب دئز.هللََُِ-ُِٔٗ

اف قػ  هللكذػيهللفاػصهللافِّج ػ هلليفهللك بلص هللافش ػدف هلل)هللةفهللذ ػدؾهلل قدغػدهللمدػشاهللظد ِّػ هللفِّم دظدػ هللكهلل

ِىلػػاهللاإل ناػػدد هللكظتػػدـهللحبػػثهللاؼبسػػدئلهللِقدِػػ هللكمػػ ذدهللافققػػ هللِِّػػدهللافىلػػواـ هللكيفهللِػػ ذبتناد هلل

كيفهللفاماػػدهلليفهللةذػػلهللافسػػ  هللكاعبمدمػػ  هللكيفهللذتم ػػ هللفػػتو ادهللكيفهللاقسػػريهلل ِّمػػ هلل ػػلهلل  مػػ هلل

ضػػػبلف  هللكيفهللِوظقاػػػدهللِػػػنهللافػػػرتؾهللاف بػػػوم هللكيفهللإ ػػػشايهللافقتػػػدسهلليفهللافىلبػػػددات هللكيفهللِشامناػػػدهلل

هللوائ هللكافنقدفت هللكيفهللافطوا عهلليفهللاال ناددهللاعبمدمي.هللهلل دفىل

ـ هللربػػػػْهللَُِّ.هللر ػػػػدف هلل دِىلتػػػػ هلل دِىلػػػػ هلل ػػػػورا شادهللاحملم يػػػػ هلل نباػػػػدهللمبػػػػ هللاتهلل ػػػػ  هللِ

هللاؼبوضوع
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Studi komperatitif fatwa majlis tarjih Muhammadiyyah dan 

Bahsul masaail Nahdotul Ulama’ tentang istinbath hukum 

rokok 

هللافنػػػػػ  نيهللفكو ػػػػػ هللِػػػػػنهللك بلصػػػػػ هللاف ش ػػػػػدف هلل)ةفهللؾبِّػػػػػتهللاػػػػػش تَهللؿبم يػػػػػ هللظػػػػػ هللقػػػػػـش

اػببدئث هللكؼبدهللفت هللِنهللافطشرهللكافنب يشهللكغريذدهللِنهللا ندرهللاؼبقسػ ةهللفِّجسػص هللك دفقػ هللحبػثهلل

اؼبسػػدئلهللكظػػدؿهلل كشاذتنػػ هللألفهللافطػػشرهللغػػريهللِبدفػػشهللكغػػريهللِسػػكش هللفَكمػػ هللافنػػ  نيهللِنىلِّػػاهلل

دفهللكاألِك هلل  هللكاألقواؿ.حبدؿهللاؼب  نهللفقدم ةهللافقنولهللينغريهلل نغريهللاألِز

كك  هللاالاقدؽهللةفهللافبدقثنيهللاكِّمدهللمػنهللصبىلتػ هللؿبم يػ هللكصبىلتػ هلل طػ هللافىلِّمػدي هللكهلل

ا نتػػدراتهللؾبِّػػتهللاػػش تَهللؿبم يػػ هللكعب ػػ هللحبػػثهللاؼبسػػدئل هللكينمتػػزهللافبدقػػثهللدبػػدهلليِّػػي)هللصبػػعهلل

عب ػػػ هللحبػػػثهللاؼبسػػػدئلهللاؼبسػػػدئلهللاػببلفتػػػ هللافػػػكهللا نِّػػػقهللفتاػػػدهلل ػػػنيهللؾبِّػػػتهللاػػػش تَهللؿبم يػػػ هللكهلل

هللاؼبقدر  هلل دؼب اذبهللاألر ىل .هلليفهلل ندبهللافهبلة هللِعهللاف ي ت 

 ـ هللربْهللافىل وافهللَُِٓ.افكندبهللاف مهللةفق هللؿبم هللمِّيهللصددظنيهلل هلل   هللّ

Muhammadiyah itu Nu! Dokumen fiqih yang terlupakan 

ك بلص هللافكندب)هللذ شهللةفهللفق هللاحملم ي هلليفهللةكؿهللإ ددئادهللذوهللافققػ هللافػ مهللممػلهلل

ػػدف هللكيػػأيهللاؼبؤفػػقهلل دفونػػدئاهللاؤيػػ هلل ػػ هلل طػػ هللافىلِّمػػدي هللإالهللة ػػ هللينػػػورهللكينغػػريهللِػػعهللِػػشكرهللاف ِز

هللرةي .

هلل.اؼبقدف هللةم ذدهللفىلشا  هللربْهللاؼبوضوع)ْ
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Menguak Rahasia Kenapa Muhammadiyyah Selalu Nampak Beda 

Dengan Nu 

ك بلصػػ هللاؼبقدفػػ )هللمِّػػىهللك ػػ هللاإلصبػػدؿهللِػػدهلليِّػػي)هللذ ػػشهللةنبتػػ هللك ػػودهللؾبِّػػتهللاػػش تَهلل

ئلهللافققاتػػػػ هلل مسػػػػأف هللصػػػػبلةهلل هللكذ ػػػػشهلل ىلػػػػصهللاؼبسػػػػدعب ػػػػ هللحبػػػػثهللاؼبسػػػػدئلهللاف ي تػػػػ ؿبم يػػػػ هللكهلل

سػػػأف هلل افػػرتاكيَهللمػػ دهللر ىلدهتػػػدهللك تقتناػػد هللكهللِسػػػأف هللاِّقػػنيهللاؼبتػػْهللم ػػػ هللافقػػربهلل ىلػػػ هللدف ػػ  هللِك

 ظ وتهللافهبَ هللِسأف هللاػبػبننيهللظبلهللافىلت ين.

كك ػػ هللاالاقػػدؽهللةفهللافكػػدابنيهللاكِّمػػدهللمػػنهللا نتػػدراتهللؾبِّػػتهللاػػش تَهللؿبم يػػ هللكعب ػػ هلل

ي)هلل تػدفهللة ػبدبهللا ػنبلفاص هللِػعهللحبثهللاؼبسدئلهلليفهلل ندبهللافهبلة هللكينمتزهللافبدقػثهللدبػدهلليِّػ

ِقدر  هللةرائامدهلل دؼب اذبهللاألر ىل  هللكؿبدكف هللافرت تَهلل ت امػد هللكاؼبوظػقهللافهػَتَهللذبػدوهللذػ وهلل

هللاال نبلفدت.

 السادس: اإلطار النظري

اظنطْهللقكم هللاتهللاىلد هلليفهللفشم هللافدشيق هللةفهلليكوفهلل ثػريهللِػنهلل هػوصهللافقػشآفهلل

ي)هللامِّػػػػصهللةٌفهللاتهللاىلػػػػد هللخهللكافسػػػػ  هللؿبنمِّػػػػ هللأل ثػػػػشهللِػػػػنهللِىلػػػػا هللكيفهللذفػػػػدهلليقػػػػوؿهللافزر دػػػػ

يػي ىهٍّػػبهللمِّػػىهللصبتػػعهللاألقكػػدـهللافدػػشمٌت هللةدفٌػػ هللظدغىلػػ  هلل ػػلهلل ىلِّاػػدهلل  ٌػتٌػػ  هللظهػػ انهللفِّنو ػػتعهلل
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 مػدهللاظنطػْهللقكمػ هللاتهللاىلػد هللاقػدكتهللاػبِّػاهلليفهللافىلقػوؿ هللفبػدهللةٌدلهللإ هللهللهللمِّىهللاؼبكٌِّقني.

ٌ ذور هللافنقدكتهلليفهللاألفادـ هللفوظعهللاال نبلؼهلليفهللاألقكدـهللافدشمٌت  هللمِّىهللٌِشهللافىلهورهللكاف

هللهللعب ػ هللحبػثهللِسػدئلهللدي تػ ك  فدهللفق هللقهِّْهللاال نبلفدتهلل نيهللؾبِّػتهللاػش تَهللؿبم يػ هللكهلل

هلل ط هللافىلِّمديهلليفهللاؼبسدئلهللافىل ي ةهلل

 السابع: منهجية البحث

 نوع البحث .1

هللمِّػػىهللِػدفىلػػ هللاألظػػواؿهللافػػػكهلل  ػػتكوفهللافبَػػثهللحبثػػدهللِكنبتػػدهللكذػػوهللافبَػػػثهللافػػ مهلليقػػـو

يفهللهللهللعب ػػػ هللحبػػػثهللاؼبسػػػدئلهللاف ي تػػػ دهللا ندرذػػػدهللؾبِّػػػتهللاػػػش تَهللؿبم يػػػ هللكاألظػػػواؿهللافػػػكهللا ندرذػػػ

ػػنهللاهللإسبدِاػػدهلل كػػبلـهلل  نػػدبهللافهػػبلة هللكاألدفػػ هللافػػكهللامنمػػ اهللمِّتاػػدهلليفهللاػػش تَهللاؼبسػػدئل.هللِك

ةئمػػ هللاألر ىلػػ هللك تػػدفهللافػػشا َهللِ اػػد هللكاؼبوظػػقهللافهػػَتَهللذبػػدوهللاِّػػدهللاال نبلفػػدت هللكافبَػػثهلل

هلل.هللمِّىهللافش دئلهللافكهللؽبدهللهللمبلظ هللدبوضوعهللافبَثهللِنهللِؤفقدتهللافىلِّمديهلليفهللذ اهللاؼبوضوع

كيسػػنىلملهللافبدقػػثهلليفهللاقشيػػبهللاؼبسػػدئلهللاؼبػػ اجهللافكتقػػيهللكذػػوهللاؼبػػ اجهللافػػ مهلليػػنصهللهلل

ػدفىلػػػ هلل نػػػبهللافققػػػ هللكاألقدديػػػثهللكفػػػشكقدهتدهللك ىلػػػصهلل  دؼببلقرػػػدتهللاغبسػػػت هللكافىلقِّتػػػ  هللِك

                                                           
هلل هللَْٔهلل\ْـ( هللص.هللَََِافزر دي هللافبَشهللاحملتع هللإفب دف هللدارهللافكنبهللافىلِّمت   هلل هللهللُ
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اؼبوضػػوع هللكمِّػػىهللذػػ اهللفػػّفهللافبدقػػثهلل تنوصػػلهللإ هللاقسػػريهللافبت ػػدتهللفكنػػبهللاؼبنىلِّقػػ هللُّػػ اهللا

هللكاف ندئجهلل دؼببلقر هللاغبست .

 منهج البحث .2

جهللذػػ اهللافبَػػثهلليفهللربِّتػػلهللافبت ػػدتهللِ اجػػدهللربِّتِّتػػدهللِقدر ػػ هللكذػػوهللدرا ػػ هللِقدر ػػ هلليػػ ا

ة شيػػػْهللفبتػػػدفهللِقدر ػػػ هللةك ػػػ هللافندػػػد  هللكاال ػػػنبلؼهلل ػػػنيهللِسػػػأفننيهللةكهللة ثػػػشهللفِّوصػػػوؿهللإ هلل

اػبهدئصهلل لهللِ اد هللكذفدهللدبقدر  هللاألظواؿهللافكهللا ندرذدهللؾبِّتهللاػش تَهللؿبم يػ هللكاألظػواؿهلل

ػػػنهللاهللغب ػػػ هللحبػػػثهللاؼبسػػػدئلهللافػػػكهللا ندرذػػػد إسبدِاػػػدهلل كػػػبلـهللةئمػػػ هللاألر ىلػػػ هللك تػػػدفهللافػػػشا َهلل.هللِك

هللِ اد هللكاؼبوظقهللافهَتَهللذبدوهللاِّدهللاال نبلفدت.

 مصادر البحث  .3

ِه رهللافبتد دتهللاأل د يهللاؼبسنخ ـهللذوهللِه رهللِكنػوبهللكذػيهللافكنػبهللافػكهللربنػومهلل

قػػشراتهلل طػػ هللافىلِّمػػدي هللكذػػيهلل نػػدبهللؾبمومػػ هلل مِّػػىهللاش تَػػدتهللؾبِّػػتهللاػػش تَهللؿبم يػػ  هللِك

افرت ػػػتَهللكهللةقكػػػدـهللافققاػػػديهللف اطػػػ هللافىلِّمػػػدي هللكإفهللخهللهللِقػػػشراتهللافرت ػػػتَهللك نػػػدبهللفنػػػدكل

يو ػػ هللفبػػدفش وعهللإ هللاؼبوظػػعهللافشظبػػيهللف اطػػ هللافىلِّمػػدي هللكةِػػدهللِهػػ رهللافثػػد ومهللاؼبسػػنخ ـهللذػػوهللهلل

هلل نبهللافقق هللكاألقدديثهللكفشكقدهتدهللكاَّبلتهللك ىلصهللافكنبهللاؼبنىلِّق هللُّ اهللكاؼبوضوع.

 جمع البيانات .4
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غػػبلعهللمِّػػىهللاؼبهػػ رهللاأل د ػػيهللكغشيقػػ هللصبػػعهللافبتد ػػدتهللذػػوهللغشيقػػ هللافونػػدئاهللكذفػػدهلل بل

كافثػػد وم هللكيػػػ اجهللذػػػ اهللافبَػػػثهلليفهللربِّتػػػلهللافبتد ػػػدتهللِػػػدهلليِّػػػي)هللهللصبػػػعهللافبتد ػػػدتهللكاقهػػػتِّادهلل

هللافبدقثهلل رت تَاد. قدر نادهللكة رياهلليقـو هللكاهقتنادهللِك

 تحليل البيانات .5

قدر ناػػدهللكاش تَاػػد هللاهللفهػػَهللِػػدهللهبمػػعهللك ىلػػ هلل صبػػعهللافبتد ػػدتهللكاقهػػتِّادهللكاهػػقتنادهللِك

دتهللكغػشحهللِػ دهللفػتتهللفػ هللصػِّ هلل دفبَػث هللاهللاف را ػ هللكهللربِّتػلهللِػدهلليبقػىهللفبػدهللِنهللاِّدهللاؼبىلِِّو

هللف هلل  هللصِّ هللِبدفشةهللةكهللغريهللاؼببدفشة.

كة ػػرياهللالهلل ػػ هللفكػػلهلل دقػػثهللِػػنهللِػػ اجهلليسػػِّك  هللكإفهللِػػنهللة ػػشزهللِبلِػػَهللِػػ اجهللافبَػػثهللِػػدهلل

هلليِّي)

هللافبدقػػػثهللدبػدفىلػػػ هللا نتػػػدراتهللؾبِّػػػتهللاػػػش تَهللؿبم يػػػ هللكعب ػػػ هللحبػػػثهللِسػػػدئلهلل .ُ يقػػػـو

كنػػػػػبهللةكهللاؼبواظػػػػػعهللافػػػػػكهللربنػػػػػومهللمِّػػػػػىهلل طػػػػػ هللافىلِّمػػػػػديهلليفهلل نػػػػػدبهللافهػػػػػبلةهللِػػػػػنهللاف

 ا نتدراهتمد.

هللافبدقػػػػػثهلل ػػػػػّفشادهللاؼبسػػػػػدئلهللاؼبخنِّقػػػػػ هلل ت امػػػػػد هللكاشاتباػػػػػدهللقسػػػػػبهللافرتاتػػػػػبهللهلل .ِ يقػػػػػـو

 افققاي.

يبَػػػػثهللافبدقػػػػثهلل ػػػػلهللاؼبسػػػػأف هللاؼبخنِّقػػػػ هللحبثػػػػدهللفقاتػػػػدهللِػػػػعهللذ ػػػػشهللةدفػػػػ هلل ػػػػلهللظػػػػوؿ هلل .ّ

قدرهتدهلل دؼب اذبهللاألر ىل  هللاهلليبني هللافشا َهلليفهللاؼبسدئلهللافكهللكة بدبهللا نبلفاص هللِك
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افش َػػػدف هلل  ػػػديهللمِّػػػىهللظػػػوةهللاألدفػػػ  هللكدبػػػدهللينمدػػػىهللِػػػعهللظوامػػػ هللافدػػػشيىل  هللهللاػػػشهللفػػػ  

قدصػ ذدهللافىلدِػ  هللكذػ اهلليفهللصبِّػػ هللافبَػث هللكظػ هللىبنِّػػقهللاؼبػ اجهللابىلػدنهللال ػػنبلؼهلل ِك

 اؼبسأف .

اظنهشهللافبدقػثهلليفهللاؼبقدر ػ هلل دؼبػ اذبهللاألر ىلػ  هللِػعهلل سػب هلل ػلهللظػوؿهللفكػلهللِػ ذبهلل .ْ

 مِّىهللةِادتهلل نبهللاؼب ذب.

هللافبدقػػثهلل ىلػػزكهللا يػػدتهللا .ٓ فقشآ تػػ هللإ هللِواضػػىلادهلليفهلل نػػدبهللات هلل ػػ  شهللافسػػورةهلليقػػـو

 كرظصهللا ي .

هللافبدقػػثهلل ىلػػزكهللاألقدديػػثهللافػػواردةهلليفهللافبَػػثهللإ هللِهػػددرذد هللِػػنهللاعبواِػػع هلل .ٔ يقػػـو

 كافس ن هللكاؼبسد ت هللاؼبنبقت .

إيشادهللاشصب هلل ىلصهللاألمبلـ هللكانطمنهللاشصب هللافىلدخهللغدفبدهللاألِورهللافندفت هللاظب هللك سب هلل .ٕ

د  دىب هللِعهللاإلفدرةهللإ هلل   هللافوفدة.ك  تن هللكفقب هللكابلِت وهللِك

ػػػدتهللاؼبهػػػددرهلليفهللاغبدفػػػت هللا ػػصهللاؼبؤفػػػق هللم ػػػوافهللافكنػػػدب هللِكػػػدفهلل .ٖ انطػػمنهللِىلِِّو

افػبػػػعهللك ػػػ ن  هللكرظػػػصهللاعبػػػزيهللكافهػػػقَ  هللكإذاهللاكػػػشرهللذ شذػػػدهللفػػػّفهللافبدقػػػثهللا نقػػػيهلل

هلل   شهللا صهللاؼبؤفق هللم وافهللافكندب هللكرظصهللاعبزيهللكافهقَ .
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 الثامن: خطة البحث

هللِنهللطبس هللة واب هللكاقهتِّادهلل مدهلليِّي)ينكوفهللذ اهللافبَثهللإصبدفتدهللهلل

دػػكبلتهللاؼبسػػدئلهللكةذػػ اؼهلل افبػػدبهللاألكؿ)هللوبنػػومهللمِّػػىهللاؼبق ِػػ هللكفتػػ هلل ِّقتػػ هللافبَػػثهللِك

افبَػػػثهللكةنبتػػػ هللافبَػػػثهللكاف را ػػػ هللافسػػػد ق هللكاإلغػػػدرهللاف رػػػشمهللِك اجتػػػ هللافبَػػػثهللك ػػػػ هلل

هللافبَث

افبػػدبهللافثػػد )هللكوبنػػومهللمِّػػىهللافقهػػِّني هللافقهػػلهللاألكؿ)هلليبػػدفهللققتقػػ هللاال ػػنبلؼهلل

ػػػدهللينهػػػلهلل هللاال ػػػنبلؼهللكة وامػػػ هللكة ػػػبد   هللكافقهػػػلهللِك ُّػػػدهلل هللكفتػػػ هللنبلنػػػ هللِبدقػػػث)هللِقاػػػـو

افثػػد )هللاؼبػػ اذبهللاألر ىلػػ هلل هللكيفهللةر ىلػػ هللاؼببدقػػػث)هللاؼبػػ ذبهللاغب قػػي هللكهللاؼبػػ ذبهللاؼبػػػدفكي هلل

هللكاؼب ذبهللافددفىلي هللهللكاؼب ذبهللاغب بِّي.

افبػػػػػدبهللافثدفػػػػػث)هللكوبنػػػػػومهللمِّػػػػػىهللنبلنػػػػػ هللافقهػػػػػوؿ هللافقهػػػػػلهللاألكؿ)هللكفتػػػػػ هللنبلنػػػػػ هلل

اش تَهللؿبم ي  هللكادريشهلل دأا  هللِك اج هلليفهللا ن بدطهللاألقكػدـ.هللهللِبدقث)هللاىلشيقهللؾبِّت

كافقهػػلهللافثػػد )هللكفتػػ هللنبلنػػ هللِبدقػػثهللكذػػيهللاىلشيػػقهللعب ػػ هللحبػػثهللاؼبسػػدئل هللكاػػدريشهلل دػػأهتد هلل

ِك اجاػػػدهلليفهللا ػػػن بدطهللاألقكػػػدـ هللافقهػػػلهللافثدفػػػثهلل)هللوبنػػػومهللمِّػػػىهللمدػػػشةهللِبدقػػػثهللكذػػػيهلل

هللاؼبسدئلهللاؼبخنِّق هلل نيهللؾبِّتهللاش تَهللؿبم ي هللكعب  هللحبثهللاؼبسدئل.
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افبػػدبهللافشا ػػع)هللكوبنػػومهللمِّػػىهللافقهػػِّني هللافقهػػلهللاألكؿ)هللِقدر ػػ هللاؼبسػػدئلهللاؼبخنِّقػػ هلل

 دؼبػ اذبهللاألر ىلػ  كهللِىلشفػ هللافػشا َهللهللعب ػ هللحبػثهللِسػدئلهللدي تػ  نيهللؾبِّتهللاػش تَهللؿبم يػ هللكهلل

ِ اػػد هللكفتػػ هللمدػػشةهللِبدقػػث هللكافقهػػلهللافثػػد )هللهللاؼبوظػػقهللافهػػَتَهللذبػػدوهللاِّػػدهللاػببلفػػدت هلل

هللكفت هللنبلن هللِبدقث.

سب  هللكادنملهللمِّىهلل ندئجهللافبَثهللكافنوصتدتهللكاؼبهددرهللكاؼبشا ع)افبدبهللاػبدِت)هللاػبد  

 

 

 

 

 

 

 

 




