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 جيمالشيطان الر  منأعوذ ابهلل 

ََٱنلَّاِسَََوِننََ﴿ ََٱۡۡلَِديثََِننَيَۡشََتِيَلَۡهَو ََعنََسبِيِل َِِِلُِضلَّ َٱّللَّ
َ َ ِهنٞي َمُّ ََعَذاٞب َلَُهۡم ْوَلَٰٓئَِك

ُ
َأ َُهُزًواۚ ََوَيتَِّخَذَها َِعۡلٖم َ﴾٦بَِغۡۡيِ

 [3]لقمان:

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال

 من رجل فقال وقذف، ومسخ خسف األمة ىذه يف
 القينات ظهرت إذا: قال ذاك؟ ومىت هللا، رسول اي: ادلسلمني
 [رواه الًتمذي]اخلمور.  وشربت وادلعازف
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 اإلىداء
العيون، ادلبعوث إىل الثقلني سيد من شغفتو القلوب، واشتاقت إىل رؤيتو إىل 

 ملسو هيلع هللا ىلص.احلبيب ادلصطفي  ...البشر

إىل من سعاديت سعادهتا وحزين حزهنا وذلا الفضل علي بعد هللا ... أمي احلبيبة 
 .-رمحها هللا–

إىل من بذل اجلهد يف تربييت تربية إسالمية، وحببين العلم الشرعي... أيب 
 احلبيب.

تدبري إىل زوجيت الغالية اليت شجعتين على إجناز ىذا البحث وصربت على 
 الظروف عند شغلي.

 إىل قريت عيين... ابين احلبيب راين وبنيت احلبيبة رجوى.

 إىل مجيع من لو علي فضل يف تدريسي وترقييت منازل العلوم.
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 الشكر والتقدير

 ال}ملسو هيلع هللا ىلص: احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد. فعمال بقول النيب 
 {. فيجب علي تقدمي جزيل شكري وتقديري:الناس يشكر ال من اّللَ  يشكر

لرئيس جامعة دمحمية بسوراكارات األستاذ الدكتور سفيان أنيف، مث إىل مدير قسم 
ارجوكو، مث إىل رئيس قسم ماجيستري الدراسات العليا األستاذ الدكتور ابمبانج سوم

 الشريعة ماجيستري قسم رئيس إىل مث، الدكتور سودارنو صربان سابقا اإلسالمية الشريعة
 .-حفظهم هللا مجيعا– رزقا الدكتورة حاال اإلسالمية

 الدين خري وكذلك ال أنسى أن أقدم شكري ألستاذي ادلبارك ادلشرف األول الدكتور "
معي مشوار العمل، قد نصحين ووجهين وزودين مبالحظات قّيمة  " الذي حتمل مهسني 

كان ذلا األثر يف إجناز ىذا البحث، وكما أتقدم ابلشكر أيضا والتقدير إىل أستاذي 
ادلرشد ادلشرف الثاين على حبثي الدكتور "أندري نريواان" على ما أمدين من النصائح 

 ا البحث ادلتواضع.واإلرشادات والتوجيهات اليت أعانتين يف إجناز ىذ

 بصري هللا دين معني" الدكتور األستاذ اآلخرين لألساتذة والتقدير اجلزيل ابلشكر وأتقدم
، والدكتور دمحم "قدسي حسن اخلالق عبد" والدكتور" بدري عارفني" والدكتور" رمحو هللا
 لرساليت، مناقشا وكان" مطائفني" والدكتور" شكور سوفارمان" الدكتور واألستاذ "إحسان

 من قدموا ما على مجيعا هللا حفظهم للرسالة والتعديالت ادلعلومات بعض أعطاين وقد
 ميزان يف ذلك جيعل أن هللا فعسى الشرعية، العلوم وتعليمي تدريسي يف جهدىم بذل

 .الدين يوم حسناهتم

 البحث ىذا يف  توجيو أو إرشاد أو عانةإب علي تفضلو  كان لو يد  من كل أشكر وأخريا
 .وادلّنة احلمد وهلل اجلزاء خري هللا فجزاىم
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 ملخص البحث

ىذا البحث حبث مكتيب كيفي، يعتمد على ادلنهج التحليلي ادلقارن، يف مسألة حكم 
الغناء وادلسيقى عند قرار رللس الًتجيح والتجديد جلمعية دمحمية وآراء ادلذاىب األربعة 

 الًتجيح رللس يستنيط كيفادلعتمدة. وتدور مشكلة ىذا البحث حول الشيئني التاليني:  
 ماو  وادلوسيقى؟ الغناء مسألة يف الشرعية األدلة من األربعة ذاىبوادل حملمدية والتجديد

. األربعة؟ وادلذاىب حملمدية والتجديد الًتجيح رللس قرار بني واالختالف التوافق وجو
وأقوال أصحاب ادلذاىب  حملمدية والتجديد الًتجيح رللسوبعد االطالع على قرار 

يف كتبهم ادلعتمدة والقيام ابدلقارنة بينها، فقد توصل الباحث إىل أن اخلالف بني  األربعة
وادلذاىب األربعة ال يكون يف مجيع النواحي، وإمنا اخلالف يقع  والتجديد الًتجيح رللس

. سواء القلوب يطرب الذي سلصوص وجو على ادللحن الغناءو  اآلالت ادلوسيقية حكميف 
 ابلرباءة متسكا فحرم زلرم على اشتمال إذا إال إابحتهما إىل الًتجيح رللس فذىب
 عن اآلالت اجملرد الغناء ذم إىل عندىم ادلعتمد يف األربعة ادلذاىب وذىب. األصلية
 كان إذا ، وأمااحلنفية عند والتحرمي اجلمهور عند التنزيو على الكراىة فحملت وكراىتو،

عند ادلذاىب، مستدلني ابألدلة من القرآن  خالف بال زلرم فهو ابآللة مقروان الغناء
 والسنة واإلمجاع.

 ادلذاىب األربعة -رللس الًتجيح-مقارنة-الوسيقى -الكلمات الرئيسية: الغناء
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Abstract 

 

This research is a qualitative desk study, based on the comparative 

analytical method, on the issue of the ruling on singing and music 

upon the decision of the Council of Weighting and Renewal of the 

Muhammadiyah Society and the opinions of the four approved schools 

of thought. The problem of this research revolves around the following 

two things: 1- How does the majlis tarjih and tajdid of Muhammadiyah 

and the Four Madhhabs deduce from the Sharia evidence regarding the 

issue of singing and music? 2- What is the point of compatibility and 

difference between the decision of the Council of Weighting and 

Renewal of Muhammadiyah and the four schools of thought?. After 

reviewing and researching the decisions of the majlis tarjih and the 

opinions of the four schools of thought in their literature on the issue 

of singing and music, the authors come to a number of conclusions, 

namely: the difference in opinion between the tarjih majlis and the four 

schools only occurs in two problems: first, the law of musical 

instruments, secondly, singing which is hummed with certain rules that 

make the heart fall asleep. The tarjih and tajdid majlis have the view 

that these two things are permissible as long as they do not contain 

things that are prohibited and adhere to the rule of law as long as 

everything is permissible. Meanwhile, the four schools have the view 

that singing like that without a musical instrument is makruh and 

despicable, both makruh which means it is better to be abandoned as 

the opinion of jumhur or makruh which means haram as the opinion of 

hanafiyyah, as well as if it is accompanied by a musical instrument 

then they agree to its prohibition, arguing with the arguments of the 

Qur'an, sunnah, and consent. 

Keyword: Singing, Music, Comparison, Majlis Tarjih, The four 

schools 
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Abstrak 

Karya ilmiah ini merupakan riset literatur kualitatif, yang bersandar 

kepada metode analisis dan perbandingan. Membahas hukum nyanyian 

dan musik menurut keputusan majlis tarjih dan tajdid muhammadiyah 

dan pendapat terkuat ulama empat mazhab. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini meliputi 2 hal: 1- bagaimana metode majelis tarjih 

Muhammadiyah dan ulama empat mazhab dalam mengambil hukum 

dari dalil-dalil syar’i dalam permasalahan nyanyian dan music? 2- 

permasalahan apakah yang disepakati dan diperselisihkan oleh majlis 

tarjih dan ulama empat mazhab dalam hukum nyanyian dan musik?. 

Setelah menelaah dan meneliti keputusan majlis tarjih dan pendapat 

empat mazhab dalam literatur mereka  terhadap masalah nyanyian dan 

musik, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu: perbedaan 

pendapat antara majlis tarjih dan empat mazhab hanya terjadi  pada 

dua permasalahan: pertama, hukum alat musik , kedua, nyanyian yang 

disenandungkan dengan aturan tertentu yang membuat hati terlena. 

Majlis tarjih dan tajdid berpandangan bahwanya kedua hal tersebut 

diperbolehkan selama tidak berisikan hal-hal yang diharamkan 

berpegang kepada kaedah hukum asal segala sesuatu boleh. Sedangkan 

empat mazhab berpandangan bahwa nyanyian seperti itu jika tanpa alat 

musik hukumnya makruh dan tercela, baik makruh yang bermakna 

lebih baik ditinggalkan sebagaimana pendapat jumhur ataupun makruh 

yang bermakna haram sebagaimana pendapat hanafiyyah, adapun jika 

diiringi alat musik maka mereka sepakat akan keharamannya, berdalil 

dengan dalil-dalil quran, sunnah, dan ijmak.  

Kata Kunci: Nyanyian, Musik, Perbandingan, Majlis Tarjih, Empat 

Mazhab 
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