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 الشكر والتقدير                                                   

الحمد الله الذي جعل العقل أرجح الكنوز والذخائر، والعلم من أرجح المكاسب والمتاجر، 

 .الستنباط فقه كتابه الكريم سنة نبيه المختار بين األوائل واألوخروسخرهما طريقا مرضيا 

والصالة والسالم على محمد بن عبد االله رسوله الكريم ذي المناقب والمفاخر، من أشرف 

األرومة وأكرم القبائل بأ ر المعجزات و أظهر الدالئل، الموضح للسبيل، الخاتم لألنبياء والمرسلين وعلى 

 :الطيبين الطاهرين أجمعين، وبعدآله وأصحابه 

ال يفوتني في ختام هذه الرسالة أن أشكر االله سبحانه وتعالى على عظيم فضله وكرمه، وجزيل 

عطائه، فهو سبحانه المتفضل أوال وآخرا. وفي إعداد هذه الرسالة واستكمالها يقضي على الواجب أن 

ستير ون ممن تتلمذ على أيديهم في برنامج ماجأقدم جزيل الشكر لألساتذة األفاضل. لقد تفخرت بأن أك

 .الشريعة اإلسالمية قسم الفقه وأصوله في جامعة المحمدية سوراكرتا

وأتوجه بالشكر الجزيل لمدير جامعة المحمدية سوراكرتا فضيلة الدكتور صفيان أنيف. كما أقدم 

ه جزيل بانج سومارجوكو، وأتوجبامالشكر الجزيل لمدير كلية الدراسات العليا فضيلة األستاذ الدكتور 

الشكر لرئيسة قسم برنامج ماجستير االقتصاد اإلسالمي صاحبة الفضيلة الدكتور ريزكا . أسأل االله تعالى 

 .أن يجزيهم أحسن الجزاء وأن يحشرهم في زمرة العلماء العاملين

ين دين مع كما أسأل االله تعالى أن يجزل المثوبة لمشرف هذا البحث، فضيلة الدكتور محمد

كمشرف األول، وفضيلة الدكتور أندري نيروانا كالبديل للمشرف األول.   -رحمه االله تعالى–بصري االله 
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م تهتوجيهام، و تهم، وإرشاداتهم، ورعاياتهإشرافاوفضيلة الدكتور شمس الهدايات كمشرف الثاني على 

حث. أدعو االله أن كتابة هذا البحتى أستطيع بتوفيق االله تعالى تخطي العقبات وتجاوز العثرات في  

 .يشكر سعيهم وأن يبارك فيهم، إنه جواد كريم

ويمتد شكري ألعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة الرسالة. كما أقدم جزيل الشكر 

على فضيلة الدكتور مطائفين، لقد كان له أثر بالغ في تحسين البحث. والشكر لجميع المدرسين الذين 

 .منهم العلوم الوافرة في هذا القسم قد أخذت

ا وجميل موالدتي الذي أسير متنعما بظالل دعائهلوالدي و وال أنسى بتقديم الشكر والتقدير البالغ 

الشكر  على درجات النعيم. كما أقدما ما في المهديين وأن يسكنهما. أسأل االله أن يعلي درجتهمتربيته

 .على تشجيعها وصبرها حتى أستطيع أن أنتهي من الدراسة خليفة النصريةوالتقدير لزوجتي 

والشكر الموصول لكل من أحسن المشاركة في كتابة هذا البحث من زمالئي في برنامج ماجستير 

قسم االقتصاد اإلسالمي جامعة المحمدية سوراكرتا، الذين قد مدوا يد األخوة الصادقة، سائال المولى 

 .ن جهد ووقتالكريم أن يثيبهم ما أنفقوا م

ا. وأرجو أن يرزق االله هذا العمل دعاء لهم جميعا وجزاهم االله خير شكري وتقديري مقرونا بال

بالقبول وأن ينفع به المسلمين، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، معتذرا عن كل تقصير. إنه جواد كريم، 

 .الحمد الله رب العالمين وصلى االله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن
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 الملخص

لف فيها يحتوي على المسائل الفقهية المتفق عليها والمخت رشدابن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ألفه

بين المذاهب األربعة، وقال ابن رشد في أول كتابه أنه قد عول في كتابه هذا على االستذكار البن عبد 

، خاصة بالمصطلحات التي أوردها ابن رشد في هذا امهبمن عبارته بغموض وإ يرافقد عرض كثالبر، 

لبحث له فهذا اؤلف من أهمية بمكان لفهم الكتاب. ومعرفة مصطلحات الما، الكتاب، ولم يبين معناه

منهجا  وينتهج هذا البحث بالرجوع للكتاب والكتاب التي خدمته. بيان هذه المصطلحات ىهدف إل

هد ونهاية بداية المجتتتبع المصطلحات من كتاب  استقرائيا تحليليا. لذلك هذا البحث يقوم على

االستعانة بالكتب الفقهية األخرى، سواء من كتب ابن رشد أو الكتب المعتبرة عند المذاهب ثم المقتصد 

هاية بداية المجتهد ونأن هناك أربعة وخمسون مصطلحا في  فالنتيجة من خالل هذا البحث األربعة.

، من هذه المصطلحات ما يتعلق بأسماء العلماء، وما يتعلق باأللقاب، وما يتعلق بعلوم الحديث المقتصد

 وأصول الفقه. وهذه المصطلحات منتشرة في أبواب مختلفة من أول الكتاب إلى آخره.    

 المصطلح، منهج، فقهاء، طهارة، تعصب الكلمات الرئيسية:
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Abstract 

Background: The book of Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid by Ibn Rushd contains 

fiqh issues that have been agreed upon andh disputed by the four Madzhab. Ibn Rushd delivered 

many expressions that were difficult to understand, especially mushtahlah-mushthalah (terms) 

which he did not describe. Understanding the writer's terms in a book correctly is very important 

so that readers can understand its contents properly. This study aims to discuss the mushthalah 

described by Ibn Rushd in his book. 

Method: This is a qualitative study using the book research method. Data is collected both from 

books, especially in the Maliki Madzab, and journals. This research also conducts an assessment 

of the mushthalah muqaran books (books which compare terms), to get more precise results and 

conclusions. 

Result: There are 54 mushthalah (terms) described by Ibn Rushd in the book Bidayat Al-Mujtahid 

Wa Nihayat Al-Muqtashid including the name of Ulema, title of Ulema, special terms in Maliki 

Madzab, hadith, and ushul fiqih. These terms are scattered in various books ranging from the 

thaharah (purification) book to the aqdhiyah (judicial) book. 

Discussion: Even though Ibn Rushd belongs to the Malikiyah Ulema circle and has many times 

quoted from the book Al-Istidzkar by Ibnu Abdil, a Malikiyah Ulema as well, he does not always 

favor Malikiyah Ulema's opinions. This shows that Ibn Rushd is a munshif (objective) scholar, not 

ta'ashub (fanatical) in his school. 

Keywords: mushthalah, manhaj, fuqaha’, thaharah, ta’ashub 
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Abstrak 

Latar Belakang: Kitab Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid karangan Ibnu Rusyd 

berisi permasalahan-permasalahan fikih yang disepakati dan diperselisihkan oleh Madzhab 

empat. Ibnu Rusyd banyak menyampaikan ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami, khususnya 

mushtahlah-mushthalah (istilah-istilah) yang tidak dia jabarkan maksudnya. Padahal, memahami 

istilah-istilah penulis dalam suatu kitab sangat penting agar pembaca dapat memahami isinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang mushthalah yang dipaparkan oleh Ibnu Rusyd 

dalam Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid.  

Metode: Ini adalah penelitian kualitatif dengan metoda penelitian kitab. Data-data dikumpulkan 

baik dari kitab, khususnya dalam Madzhab Maliki, maupun jurnal. Penelitian ini juga melakukan 

pengkajian terhadap kitab-kitab mushthalah muqaran (istilah-istilah perbandingan) sehingga 

mendapatkan hasil dan kesimpulan yang lebih tepat. 

Hasil: Terdapat 54 mushthalah (istilah) yang dipaparkan Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat Al-

Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid termasuk nama ulama, gelar ulama, istilah khusus dalam 

Madzhab Maliki, ilmu hadits, maupun ushul fiqih. Istilah-istilah ini tersebar dalam berbagai kitab 

mulai dari kitab thaharah sampai kitab aqdhiyah (kehakiman).  

Pembahasan: Meskipun Ibnu Rusyd termasuk dari kalangan Ulama’ Malikiyah dan banyak 

mengutip dari kitab Al-Istidzkar karya Ibnu Abdil Barr yang notabenya adalah Ulama’ Malikiyah 

juga, namun Ibnu Rusyd tidak selalu mengunggulkan pendapat-pendapat Ulama’ Malikiyah. Hal 

ini menunjukkan bahwa Ibnu Rusdy adalah sosok ulama yang munshif (obyektif), tidak ta’ashub 

(fanatik) pada madzhabnya.       

Kata kunci: mushthalah , manhaj, fuqaha’, thaharah, ta’ashub 
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