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ٔ

استهالل 


قالهللاتعاىليفكتابوالعزيز :
الس َالم ِ
ِ
ِ
ِ
دينًا "...
ت َ
علَْي ُك ْمن ْع َم ِِت َوَرض ُ
تلَ ُك ْمدينَ ُك ْم َوأَْْتَ ْم ُ
"...الْيَ ْوَمأَ ْك َم ْل ُ
يتلَ ُك ُم ِْ ْ َ
(ادلائدة)ٖ:


وقالأيضا :
اسأَلواأ َْى َلال ِّذ ْك ِرإِ ْن ُكْنتُ ْمالتَ ْعلَ ُمو َن" 
"...فَ ْ
(النحل )ٖٗ:

أ

ج

إهداء

أىديىذاالبحثادلتواض  :
إىلأيبوأمي–حفظهماهللا-اللذانبذالجهدمهاالكبًنمدىحياهتمايفتربيةو
دعمأبنائهماألجلصالحيتهموشجعاينعلىحبالعلم ،
اللهمباركذلمايفحياهتما ...
إىلكلمندرسينمجي أنواعفنونالعلوممنذالصغرإىلىذااليوماألساتذةالفضالء
حفظكمهللا،-اللهمباركذلميفعلومهم ...إىلإخواينوأخوايت األحباء،فلنتنافسيفاخلًن،اللهمباركلنايفحياتنا ...
إىلاألمةالسالميةيفالعاملالِتتشوقإىلالنهضةالسالمية ،
اللهموحدصفوفادلسلمٌن ...

د

شكر و تقدير

قدشاركتاجلهاتالكثًنةالِتتساعدالباحثعلىإهناءىذاالبحث،فلذلك
يقدمالباحثجزيلالشكروالتقديرإىل :
جامعةسوراكرتااحملمدية،ورئيسقسمالدراساتالعليا،ورئيسقسمالشريعةالسالمية
ومجي األساتذةوادلوظفونخصوصاد.زلمدمعٌندينهللاكمشرفالبحث .
ادلركزي قسم الفتوى خصوص احلج زلمد عرفان حلمي،
رللس العلماء الندونيسي 
موظفخاصجلنةالفتوىالذيمنحيلالفرصةللمقابلةيفادلكتب .
مجي اجلهاتالِتاليستطي الباحثأنيذكرىمواحدافواحداالِتتساعدالباحثيف
إهناءىذاالبحث .
يشكرالباحثإليهممجيعا،جزاىمهللاخًناجلزاء .

ه

ملخص الرسالة
عنوانالرسالة:التطبيقات الفقهيةللقاعدة"تغًنالفتوىبتغًنالزمانوادلكان"يف
فتاوىرللسالعلماءالندونيسيمنسنة٘ ٜٔٚإىلسنةٕٔٔٓ،مقدممنالطالب
حييبننوفريزالنووي،رقمالقيد ،O 000100063:بإشراففضيلةالدكتورمعٌندين
هللابصري،لنيلدرجةادلاجستًنيفقسمالفقووأصولوجبامعةسوراكرتااحملمدية .
ىذه الرسالة تستهدف بدراسة القاعدة الفقهية تغًن الفتوى بتغًن الزمان وادلكان
والوصولإىلتطبيقاهتاادلوجودةيفالفتاوىالصادرةمنرللسالعلماءالندونيسي من
سنة٘ ٜٔٚإىلسنةٕٔٔٓ.وىيتسًنعلىادلنهجالوصفي التحليلي،ونوعالبحث
ىو البحث ادلكتيب .تدورمشكلة البحث حول األمرين األساسيٌن )ٔ( :ما ادلقصود
بقاعدةتغًنالفتوىبتغًنالزمانوامكان؟(ٕ)ماىيالتطبيقاتالفقهيةللقاعدة"تغًن
الفتوىبتغًنالزمانوادلكان"يففتاوىرللسالعلماءالندونيس منسنة٘ ٜٔٚإىل
سنةٕٔٔٓ .
نتيجةىذاالبحثىيأنادلقصودبالقاعدة"تغًنالفتوىبتغًنالزمانوادلكان"
صدرت منادلفِتميكنأنتتغًن بسببمنأسبابتغًنالفتوىيف
ىو أنالفتوىالِت 
واق معٌن.وتطبيقىذهالقاعدةيفالفتاوىالصادرةمنرللسالعلماءالندونيسيمن
سنة ٘ ٜٔٚإىل سنة ٕٔٔٓ فتويان :الفتوى األوىل :حرمة استعمال لقاح التهاب
السحايا من مادة اخلنزير أو يف عملية صناعتو تلمس مبادة اخلنزير ،خصوصا للحج
الواجبأوالعمرةالواجببعدأنكانمباحاللحاجة .
الفتوى الثانية :الفتوى عن القبلة ،أن قبلةمسلمي إندونيسياىي تواجو جهة
الشمالالغريبمبوض سلتلفحسبموق القليم،بعدأنكانذكرتيفالفتوىاألوىل
أناجتاهالقبلةدلسلميإندونيسياىياجتاهجهةالغربفقط .
الكلمات الرئيسة :تغّي الفتوى ،جملس العلماء اإلندونيسي ،تغّي الزمان و ادلكان
و

Abstract

The title of this research (thesis): The Aplications of Rule Fiqh “The
Fatwa Changes Because the Change of Period and Place” at fatwa of The
Indonesian Council of Ulama from years 1975 until years 2011. Asked by Yahya
(O000100063) Adviced by Dr. Muhammad Mu’inudinillah Bashri, MA to gain a
title Master of Islamic Law program study Fiqh and Ushul Fiqh Muhammadiyah
University of Surakarta.
Purpose of this thesis is to learn rule fiqh “The fatwa changes because the
change of period and place” and to gain the application in fatwa issued by The
Indonesian Council of Ulama from years 1975 until years 2011. This thesis used
analytic descriptive method and literateur research type. The principal problem in
this research is 2: First, what is the meaning of rule “the fatwa changes because
the change of period and place”. Second, what is application rule “the fatwa
changes because the change of period and place in fatwa issued by The
Indonesian Council of Ulama from years 1975 until years 2011?
The result from this research is the meaning of rule “the fatwa changes
because the change of period and place” is the fatwa from mufti can be change
because a reason of the reasons change of fatwa in the specific reality. And the
applications of this rule in fatwa issued by The Indonesian Council of Ulama from
years 1975 until years 2011 have 2 fatwas:
First fatwa, forbidden to meningitis vaccine that used material from a pig
and/or in procces manufacturing happened transmission between material pig for
obligatory hajj and obligatory umrah. Which is the previous fatwa says, we
permitted use when we are in urgent condition.
Second fatwa, about Qibla. Qibla of Indonesia is the northwest with
diserve position, appropriate the layout of each, which is the first fatwa that the
Qibla of Indonesia is only to the west.

Key word: The Change of Fatwa, The Indonesian Council of Ulama,
The Change of Period and Place
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