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ِّنَاِت َوَأنَزلْنَا َمَعهُُم الِْكتَاَب َوالِْمزَياَن ِلَيُقوَم النَّاُس  " لََقْد َأْرَسلْنَا ُرُسلَنَا ِِبلَْبي

 52احلديد: ِِبلِْقْسطِ " 
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 اإلهداء 

 

  إىل من أخذ بيدي منذ نعومة أظفاري إىل طريق العلم ) والدي (، أدعو اهلل

 ذلما حبسن اخلامتة  

  و إىل رفيقة دريب و حبيبة قليب : زوجيت الوفية، أدعو اهلل أن يرزقها الذرية

 الصاحلة تكون لنا قرة أعٌن

  ق و كل من لو ح علمين منذ كنت تلميًذا يف ادلرحلة االبتدائيةو إىل كل من

 علّي، أدعو اهلل ذلم باذلداية و العناية

  و إىل كل دارسي االقتصاد اإلسالمي و األمة اإلسالمية، أدعو اهلل ذلم بالعز و

 التمكٌن

 إلى كل هؤالء أهدي هذا البحث المتواضع
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 شكر و تقدير

 

 ما وملء األرض، وملء السموات ملء فيو، مباركا طيبا كثًنا محدا احلمد لك اللهم  

 على ريب أشكرك عبد، لك وكلنا العبد، قال ما أحق واجملد، الثناء أىل بعد، شيء من شئت

 ىذا إمتام يل يسرت أن على وأشكرك ريب أمحدك حتد، ال اليت وآالئك تعد، ال اليت نعمك

و الصالة و السالم على النيب ادلصطفى القائل  .عين بو ترضى أن أرجو الذي الوجو على البحث

:" من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل" و على آلو و صحابتو الكرام و من تبعهم باإلحسان إىل 

 يوم الدين. 

يف ىذه ادلناسبة ال يسعين إال أن أتوجو بالشكر اجلزيل و التقدير اخلالص و العرفان   

اليت مّدْت يل الفرص للحصول على ادلعرفة و العلم طيلة سوراكرتا  اجلميل إىل جامعة احملمدية

 ادلدة الدراسية السعيدة، و على وجو اخلصوص إىل :

فضيلة مدير جامعة احملمدية سوراكرتا، الربوفيسور الدكتور بامبانج ستياجي  (1

 الذي ىيأ يل الفرصة لتلقي العلوم و ادلعارف من ىذه اجلامعة ادلباركة.

الذي قد  مببانج سوجامتيقوسعادة عميد الدراسات العليا، الربوفيسور الدكتور  (2

قِبلين يف االنضمام بالفصل الدويل من برامج الدراسات العليا ماجستًن الشريعة 

 اإلسالمية حىت أمتتع باجلوي العلمي و ادللكة اللغوية من خالل الدراسة فيها.



 ح
 

اإلسالمية، الدكتور سودارنو صربان  فضيلة رئيس قسم برنامج ماجستًن الشريعة (3

الذي قد وافق على عنوان رساليت فشجعين و أرشدين إىل إصلاز ىذه الرسالة 

 بصيغة مطلوبة يف وقت زلدد.

و ال يفوتين أن أتقدم بوافر الشكر و االمتنان إىل أستاذيين اجلليلٌن : الدكتور زلمد معٌن 

تفضلهما بقبول اإلشراف على ىذا دين اهلل البصري و الدكتور عمران رشادي على 

البحث رغم كثرة مشاغلهما، و على توجيهاهتما القيمة و إرشاداهتا ادلنًنة فقد كان 

 نطق مهمانرباًسا يضيئ الكاتب يف سبيل إصلاز ىذا البحث ادلتواضع طريًقا و منهًجا.

 يوفيكم لن فشكري شكراً  قلت إنو  ،بوصفو األيدي خّطت ومهما ،بفضلكم ينالس

 الّصحة يعطيكم أن وجلّ  عزّ  اهلل من أمتىنف مشكوراً، الّسعي فكان سعيتم حقاً  حّقكم،

 والعافية.

على حسن إرشاده و سعة صدره  مطائفٌنكما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل فضيلة الدكتور 

 و عظيم تكرمو يف مناقشة ىذه الرسالة حىت تأيت الرسالة بالوجو األحسن 

و أشكر كل من وقف يف جواري و ساندين و ساعدين يف إصلاز ىذه الرسالة دْعًما و 

 واخلًن للفضل أىل فهم لذكرىم، ادلقام يسع مل وإن منزلة النفس يف فلهمتْسهياًل، 

َنآ َوت بْ . اْلَعِليم   السَِّميع   أَنتَ  إِنَّكَ  ِمنَّا تَ َقبَّلْ  ب ََّنار  .والشكر  .الرَِّحيم   وَّاب  الت َّ  أَنتَ  ِإنَّكَ  َعَلي ْ
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 ملخص البحث
 

 أثبتت كما, األخًنة اآلونة يف ملموسا تطورا اإلسالمية وادلالية ادلصرفية الصناعة شهدت
 ادلناسب اخليار أهنا على يدل شلا حاليا، العامل يواجهها اليت ادلالية األزمة أمام الصمود على قدرهتا

 العادلية، وذلك ادلصارف معظم إليها تنسب اليت التقليدية وادلصرفية ادلالية لنظام الفعال البديل أو
 .التقدم من ادلزيد إلحراز مشرق مستقبل ولو يبقى سوف اإلسالمي ادلايل نظام أن على دليل

 العمليات مجيع أن من تتأكد أن اإلسالمية ادلالية ادلؤسسات كل على جيب أنو بالذكر واجلدير
 ألن الراسخة الشرعية ومبادئ متطلبات مع تتماشى اإلسالمية للمصارف ادلالية وادلنتجات

 أساس على تقوم اليت اإلسالمية ادلالية ادلؤسسة حتطم إىل يؤدي سوف اجلانب ىذا يف التقصًن
ىذا دعت احلاجة إىل وجود ىيئة عليا رمسية تقوم  وألجل. هبا وادلودعٌن ادلتعاملٌن وثقة يقٌن

ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ومهمة اإلرشاد والتوجيو وإصدار بإشراف و رقابة على مجيع 
 الفتاوى.
 

ويأيت ىذا البحث يف إطار االىتمام بالفتاوى الصادرة من اذليئة الشرعية الوطنية اليت 
يلتزمها جل ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بأندونيسيا. وجلنة الفتوى يف اذليئة الشرعية الوطنية ذلا 

إصدار فتاويها. واختصرت مشكلة البحث حول : ما ىي معامل ادلنهج الذي منهٌج تسلكو يف 
سلكتها اذليئة الشرعية الوطنية يف إصدار الفتوى، و كيف بأصالة تلك الفتاوى من حيث الفقو 

اء ادلعتربة يف اإلسالمي و أصولو، وما مدى توافق فتاويها بقرارات اجملامع الفقهية أو جلان اإلفت
وتوصل البحث إىل أن اذليئة الشرعية الوطنية ملتزمة ومنضبطة على منهج ي. العامل اإلسالم

إصدار الفتوى، وذلك تظهر جليًا من خالل إبراز ادلعامل. و أثبتت ىذه الدراسة أن الفتاوى 
الصادرة من اذليئة الشرعية الوطنية ذلا أصالتها يف مذاىب الفقو األربعة و أصوذلا مث إهنا تتماشي 

 ع قرارات اجملامع الفقهية أو جلان اإلفتاء ادلعتربة يف العامل اإلسالمي.و تتوافق م
 

 الكلمات الرئيسية : الفتاوى، مناهج اإلفتاء، تأصيل فقهي، قرارات  
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Abstrack 

Islamic banking and finance industry has seen significant development in recent 

times, as demonstrated by their ability to withstand the financial crisis facing the world 

today, which shows it is appropriate or option effective traditional financial and banking 

system variant attributed to most of the international banks, and it is proof that the 

financial system Islamic will stay and has a bright future to make further progress. It is 

worth mentioning that each Islamic financial institutions to make sure that all operations 

and financial products for Islamic banks in line with the requirements and principles of 

legitimacy established because of default in this aspect will lead to a crash of the Islamic 

financial institution that is based on the certainty and the confidence of customers and 

depositors out. But this order need and called  for a formal supreme body are under the 

supervision and control of all Islamic financial institutions and important guidance and 

issuing fatwas. 

This research comes within the framework of attention fatwas issued by the 

National Shariah Board which All Islamic financial institutions in Indonesia. But the 

Fatwa Committee of the National Shariah Board has a method used approach in issuing 

advisory opinions. And summed up the research problem about: What are the milestones 

approach method National Shariah Board in issuing the fatwa, and the authenticity of 

how those opinions from where Islamic jurisprudence and its origins, and how 

jurisprudential academies advisory opinions or decisions of the advisory committees 

considered in the Muslim world agree. 

The research found that the National Shariah Board is committed and disciplined 

approach to the issuance of the fatwa, and that clearly show by signs the attractions. This 

study demonstrated that the fatwas issued by national legitimacy her body originality in 

the four mazhab  Fiqih and its assets, then it is in line and consistent with the decisions of 

fiqh councils or commissions fatwa regarded in the Muslim world. 

Keywords: Fatawa, issuing Fatwa, Originality Fiqh, DSN Method 
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