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اإلهداء

...وأيب املكرمإىل أمي احلبيبة

رمحكما اهللا وغفر لكما وجعل قربكما روضة من اللذين لن أقدر على جمازاة حماسنكما،

الشهداء والصاحلني يف جنات التعيم.رياض اجلنة وأحلقكما مع الصدقني و 

هذه الرسالة.ازين يف إجندريب... اليت صربت على تقصريي وساعدتإىل زوجيت رفيقة 

ما كنتم.جعلكم اهللا صاحلني مباركني أينمهجة قليب ومثرة فؤادي...الثالثةإىل أوالدي

إىل أصدقائي وإخواين واملسلمني...

أهديكم مجيعا رساليت املتواضعة.
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شكر وتقدير
از عم علي من نعم غزيرة واليسر والتوفيق يف إجنهللا احلمد من قبل ومن بعد على ما أن

هذه الرسالة ولو ال فضل اهللا ورمحته ما متت هذه الرسالة. مث الصالم أردف السالم على 

الرمحة املهداة حممد بن عبد اهللا.

احت تقديري إىل جامعة حممدية بسوراكرتا اليت أتو يف هذه املناسبة أود أن أتقدم شكري 

ا، وعلى وجه اخلصوص:  سوركرتا مدير جامعة حممدية بمعايليل الفرصة ألغرتف من خريا

بامبانج ، وعميد الدراسات العليا سعادة الربوفيسور الدكتورالربوفيسور الدكتور سفيان أنيف

ا ة رزكصاد اإلسالمي فضيلة الدكتور سومارجوكو، ورئيسة قسم برنامج ماجستري حكم االقت

الذين اجتهدوا يف نشر اخلري بني األمة اإلسالمية حفظهم اهللا.

والشكر اجلزيل ألستاذي املشرف األول فضيلة الدكتور حممد معني دين اهللا بصري رمحه 

ايته، فلاهللا الذي وجهين على الرسالة يف أو  ه جزااألمر فقد رأى بداية هذه الرسالة ومل ير 

اهللا عين خري اجلزاء وجعله يف ميزان حسناته.

والشكر اجلزيل املوصول ألستاذي املشرف الثاين فضيلة الدكتور حممد عارفني بدري 

شرفين باإلشراف على هذه الرسالة وشرح يل صدره وأسدى نصحه وكان لتوجيهاته الذي
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ه، فأسأل إىل ما هو عليالسديدة وملحوظاته القيمة أكرب األثر يف تقومي العمل والوصول 

.اهللا أن يزيده من فضله

فظهما وفضيلة الدكتور عمران رشادي حكما أتقدم شكري إىل فضيلة الدكتور مطائفني

اجلزاء وأن ، فأسأل اهللا أن جيزيهما عين خريومناقشتهاعلى تكرمهما بالنظر إىل رساليتاهللا 

ما يوم لقاه.جيعل جهدمها يف تقومي هذه الرسالة يف موازين حسنا

كل من سامهين على إجناز هذه الرسالة من األهل واإلخوان والزمالء أيضا  وأشكر 

وغريهم، فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء. آمني.
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ملخص البحث
الرمسية.ظهرت يف هذا الزمان جمالس اإلفتاءوقد اإلسالم، إن للفتوى مكانتها الرفيعة يف 

لية اإلسالمية قضايا املعامالت املابشأن تتوىل إصدار الفتاوى بإندونيسيامثة هيئة رمسيةو 

ئة الشرعية الوطنية اهليوكانت فتاوى. لس العلماء اإلندونيسيوهي اهليئة الشرعية الوطنية 

.الية اإلسالمية بإندونيسيا كافةميزانا لضبط أعمال املؤسسات امل

ادرة من ة املقارنة بالقرارات الصعلى طريقيف هذا البحثفتاوى اهليئةدراسة وكانت

دف من هذجممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق من منظمة التعاون اإلسالمي،  ه املقارنة و

إبراز أوجه االتفاق واالختالف بني فتاويهما والسبب الذي أدى إىل اختالفهما.

الل خللهيئة منهجها اخلاص يف اإلفتاء، ويظهر ذلك من وقد توصل البحث إىل أن

ق احلالل عن احلرام ؛ مثل التيسري املنهجي وتفريالقواعد اليت تبناها اهليئة يف تقرير فتاويها

من هذه الفتاوى قتحقي، فمقارنة مخس فتاوىث يف هذا البحو وإعادة النظر وحتقيق املناط. 

. وجود آثار اختالف الفتاوى بسبب االختالف يف منهج اإلفتاءاخلمس

الفقه، المقارنةمجمعلرئيسة: الفتوى، الهيئة الشرعية، الكلمات ا
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FATWA NATIONAL SHARIA COUNCIL OF THE
INDONESIAN ULAMA COUNCIL COMPARATIVE
STUDY OF DECISIONS FROM INTERNATIONAL

ISLAMIC FIQH ACADEMY

ABSTRACT

Fatwas have a high position in Islamic law, and at this time a new

phenomenon has emerged related to fatwas, namely the emergence of official

state fatwa institutions. In Indonesia there are official institutions that focus

on fatwas related to Islamic finance, namely the National Sharia Council of

the Indonesian Ulama Council, and fatwas from this institution have become

the benchmark for all Islamic financial institutions in Indonesia.

This research was conducted using the method of comparison to decisions

International Islamic Fiqh Academy, and the purpose of this research is to

show the sides of the similarities and differences in the fatwas between the

two institutions, and the causes that make a difference.

After doing research, the result is that National Sharia Council has its own

method in the fatwa especially on the principles used as the basis for

determining fatwas, such as: at-taisir al-manhaji, tafriq al-halal ‘an al-

haram, i’adat an-nazhar, tahqiq al-manat. And in this study a comparison of

five fatwas was carried out which proves that different methods of fatwa

cause differences in fatwa results.

Keywords: Fatwa, Sharia Council, Fiqh Academy, Comparison
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STUDI KOMPARASI FATWA-FATWA DSN-MUI
TERHADAP KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MAJMA’ AL-

FIQH AL-ISLAMI AD-DAULI

ABSTRAKSI

Fatwa memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam, dan

pada zaman ini telah muncul fenomena baru terkait dengan fatwa, yaitu

munculnya lembaga fatwa resmi negara. Di Indonesia terdapat lembaga resmi

yang fokus terhadap fatwa terkait keuangan islam, yaitu Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan fatwa dari lembaga ini

telah menjadi patokan untuk seluruh lembaga keuangan Islam di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode perbandingan terhadap keputusan

Majma’ Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dauli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menunjukkan sisi-sisi persamaan dan perbedaan fatwa antara kedua lembaga

tersebut, serta sebab yang menjadikan terjadinya perbedaan.

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa: DSN-MUI

memiliki metode tersendiri dalam fatwa, terutama pada kaidah-kaidah yang

digunakan sebagai landasan penetapan fatwa, diantaranya: at-taisir al-

manhaji, tafriq al-halal ‘an al-haram, i’adat an-nazhar, tahqiq al-manat. Di

dalam penelitian ini telah dilakukan perbandingan terhadap lima fatwa yang

membuktikan bahwa perbedaan metode dalam fatwa menyebabkan

perbedaan dalam hasil fatwa.

Kata kunci: Fatwa, DSN, Majma’ Fiqh, Perbandingan
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