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 ملخص البحث
 

 كما, األخرية اآلكنة يف ملموسا تطورا اإلسالمية كادلالية ادلصرفية الصناعة شهدت
 أهنا على يدؿ شلا حاليا، العامل يواجهها اليت ادلالية األزمة أماـ الصمود على قدرهتا أثبتت
 معظم إليها تنسب اليت التقليدية كادلصرفية ادلالية لنظاـ الفعاؿ البديل أك ادلناسب اخليار

 مشرؽ مستقبل كلو يبقى سوؼ اإلسالمي ادلايل نظاـ أف على دليل العادلية، كذلك ادلصارؼ
 أف اإلسالمية ادلالية ادلؤسسات كل على جيب أنو بالذكر كاجلدير .التقدـ من ادلزيد إلحراز
 متطلبات مع تتماشى اإلسالمية للمصارؼ ادلالية كادلنتجات العمليات صبيع أف من تتأكد

 ادلالية ادلؤسسة ربطم إىل يؤدم سوؼ اجلانب ىذا يف التقصري ألف الراسخة الشرعية كمبادئ
ىذا دعت احلاجة  كألجل. هبا كادلودعني ادلتعاملني كثقة يقني أساس على تقـو اليت اإلسالمية

ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية كمهمة إىل كجود ىيئة عليا رمسية تقـو بإشراؼ ك رقابة على صبيع 
 اإلرشاد كالتوجيو كإصدار الفتاكل.

 
كيأيت ىذا البحث يف إطار االىتماـ بالفتاكل الصادرة من اذليئة الشرعية الوطنية اليت 
يلتزمها جل ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بأندكنيسيا. كجلنة الفتول يف اذليئة الشرعية الوطنية ذلا 

إصدار فتاكيها. كاختصرت مشكلة البحث حوؿ : ما ىي معامل ادلنهج منهجه تسلكو يف 
الذم سلكتها اذليئة الشرعية الوطنية يف إصدار الفتول، ك كيف بأصالة تلك الفتاكل من 
حيث الفقو اإلسالمي ك أصولو، كما مدل توافق فتاكيها بقرارات اجملامع الفقهية أك جلاف 

كتوصل البحث إىل أف اذليئة الشرعية الوطنية ملتزمة ي. اء ادلعتربة يف العامل اإلسالماإلفت
كمنضبطة على منهج إصدار الفتول، كذلك تظهر جليان من خالؿ إبراز ادلعامل. ك أثبتت ىذه 
الدراسة أف الفتاكل الصادرة من اذليئة الشرعية الوطنية ذلا أصالتها يف مذاىب الفقو األربعة ك 

ع قرارات اجملامع الفقهية أك جلاف اإلفتاء ادلعتربة يف العامل أصوذلا مث إهنا تتماشي ك تتوافق م
 اإلسالمي.
 

 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 

 

Ringkasan penelitian 

Industri keuangan dan perbankan Islam telah menunjukkan perkembangan 

yang signifikan dalam kurun waktu terkini, sebagaiman telah dibuktikan perihal 

kemampuan sistem ekonomi islam yang tetap bertahan saat ada krisis moneter yang 

melanda dunia, hal ini menunjukkan bahwasannya  pilihan atau pengganti sistem 

keuangan yang paling sesuai dan efektif dari sistem keuangan dan perbankan 

konvensional yang dipakai sebagian besar bank-bank internasional, dan itu adalah 

bukti bahwa sistem keuangan Islam akan tetap kokoh dan memiliki masa depan yang 

cerah untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa setiap lembaga 

keuangan Islam harus memastikan bahwa semua operasional dan produk-produknya 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. karena sebuah kesalahan dalam aspek ini 

akan menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan 

Islam, dimana mereka percaya tenang akan sistem yang dianut lembaga keuangan 

Islam. Maka  perlu adanya badan  resmi yang berugas mengawasi dan mengontrol 

semua lembaga keuangan Islam dan menyelenggarakan bimbingan, arahan, dan 

penerbitan fatwa . 
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Penelitian ini dilakukan mengingat pentingnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan 

oleh Dewan Syariah Nasional yang mengikat semua lembaga keuangan Islam di 

Indonesia. Komite Fatwa Dewan Syariah Nasional memiliki sebuah methodology dan 

pendekatan dalam mengeluarkan sebuah fatwa,penelitian, serta dalam menyimpulkan 

sebuah permasalahan muamalat. Sampai dimana sinkronisasi fatwa-fatwa DSN 

dengan pendapat-pendapat mazhab-mazhab fiqih yang ada, atau dengan lembaga-

lembaga fatwa resmi di berbagai negara islam yang dapat menjadi sebuah 

pertimbangan dalam menilai Fatwa-fatwa tersebut.  

Penelitian ini memunculkan bahwa Dewan Syariah Nasional  berkomitmen 

dan disiplin dengan sebuah methode pendekatan untuk penerbitan fatwa dan hal itu 

terlihat jelas di setiap fatwa-fatwa DSN. Penelitian ini juga mmbuktikan sinkronisasi 

fatwa-fatwa yang dikeluarkan dengan pendapat-pendapat mazhab-mazhab fiqih serta 

keputusan-keputusan lembaga fatwa di negara lain. 

Kata kunci: Fatwa, Methode Ifta, DSN, kesesuaian Fatwa dengan Mazhab Fiqih 

 

 خلفية البحث -1

انطالقان من الواقع االقتصادم اجملحف ك رغبة ادلسلمني يف الرجوع إىل شريعة 

أفكار جديدة حوؿ النظم االقتصادية، كخاصة بني الدكؿ اإلسالمية أك إسالمية، ظهرت 

اإلسالمي. بدأ شعوب تلك الدكؿ ذات األغلبية ادلسلمة ك ىي فكرة النظاـ االقتصادم 

البلداف حياكؿ ربقيق نظاـ اقتصادم يقـو على شريعة اإلسالـ الذم قد صلح يف تعزيز كرامة 

ادلسلمني ك تنمية احلياة االقتصادية يف عهد النبوة. يف الوقت احلاضر، جيرم تطوير النظاـ 

 .دكنيسيااالقتصادم اإلسالمي يف العديد من الدكؿ اإلسالمية، دبا يف ذلك يف ان

تطورت ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بشىت أنشطتها االقتصادية يف صبهورية أندكنيسيا 

ك تشكلت اذليئة الرمسية القومية للرقابة الشرعية على صبيع ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بأساس 

التعاكف بني البنك ادلركزم ك رللس علماء أندكنيسيا لدفع عجلة االقتصاد االسالمي. ك ىذه 

ة ما يسمى ب " اذليئة الشرعية الوطنية ". ك يهدؼ تشكيلو لتأكد على شرعية اذليئ
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معامالت ادلؤسسة ادلالية ك البدائل أك اخلدمات أك ادلنتجات كفق أحكاـ الفقو اإلسالمي، 

فيطمئن اجملتمع على سالمة البنوؾ اإلسالمية ك كافة شلارسات اقتصادية إسالمية من الربا أك 

 الغرر أك ادليسر. 

اإلفتاء مقاـ عظيم، حرصت الشريعة اإلسالمية على إيالئو قدرا كبريا من العناية، ف

كالتوجيو، كالتأصيل، من حيث مفهومو، كشركطو، كآدابو، كقواعده، كفوائده، كآلياتو اليت 

يستخدمها الفقيو يف استنباطو احلكم الشرعي، ذلك أف اإلفتاء ىو: تبيني احلكم الشرعي 

كم الشرعي إمنا ىو توقيع عن اهلل كرسولو زلمد صلى اهلل عليو كسلم، للسائل، كىذا احل

 كأمانة حيملها الفقيو يسأؿ عنها يـو يقـو الناس لرب العادلني.

دبوضوع الفتول، ككضعت  -رضبهم اهلل تعاىل  -كنتج عن ذلك عناية الفقهاء البالغة 

خطره، كقد ظهر للناظر يف ادلصنفات ادلتخصصة فيو، تأكيدا على بياف عمـو نفعو، كعظيم 

ازدادت احلاجة ف ىذه ادلصنفات مدل دقة الفقهاء يف التعامل مع ىذا ادلقاـ، كتفصيالتو.

 ت مرجعية رمسية يف رلاذلا كأصبح فتاكل اذليئة الشرعية الوطنيةلكوف  ىذه القضيةبحث ل

ات حباجة لبياف ؛ كأف ىذه اجلهفيها، كالقائمني ادلؤسسات ادلالية اإلسالميةاليت تشرؼ على 

 .اإلفتاء بصورة علمية شرعية صحيحة الفتاكل كعملية
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 أهداف البحث و فوائده -2

 يسعي ىذا البحث لتحقيق صبلة من األىداؼ، من أبرزىا : 

  وللفتا جلنة سلكوتليوضح معامل ادلنهج الذم  .1

 لتتبني أصالة الفتول بيانان فقهيان، ك أصوليان، فيسهل النقد عليها .2

أك  ادلذىب نوع اختيارتوافق الفتاكل مع قرارات اجملامع األخرل أك دلعرفة  .3

 ايف فتاكيه الشرعية الوطنية تو اذليئةازبذهاد الذم اجت

 ك تتمثل الفوائد األكادميية ذلذا البحث فيما يلي : 

إثراء ك تطوير رلاؿ البحوث يف علـو االقتصاد اإلسالمي عمومان ك رلاؿ  -1

 اإلفتاء ك الرقابة خاصةن 

 معرفة كيفية صدكر الفتول من اذليئة الرمسية -2

 تثقيف دارسي االقتصاد اإلسالمي عن طريقة تأصيل الفتاكل  -3

 ك أما فوائده العملية فتعود إىل ما يلي :  

 يلقي الضوء على منهج اإلفتاء ك طريقة تأصيل الفاكل  -1

 يساعد عملية الفتول  -2

 احان إجابيان يساىم جلاف الفتول ك الرقابة الشرعية فكران ك اقًت  -3

 بادلوضوع : األحباث اليت ذلا عالقةأك  الرسائلفقهية أك  اتدراسىناؾ 
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رسالة ادلاجستري اليت تتعلق ذلذه القضايا ك ىي " دكر ىيئة الرقابة الشرعية يف  - أ

ادلصارؼ اإلسالمية بأندكنيسيا ك منهجيتها يف الفتول" للطالب : حىت مشس الدين. 

الشرعية يف دكلة أندكنيسيا ك دكر ىيئتها يف ضبط األعماؿ تكلم فيو عن نظاـ الرقابة 

 ادلصرفية. ك أكضح ادلنهج الذم سلكتها اذليئة يف إصدار فتاكىها.

كىناؾ حبث آخر باللغة األندكنيسية للكاتب : عبد الرضبن حافظ، طبع عاـ  - ب

ادلصارؼ اإلسالمية يف ادليزاف". فيو انتقادات على فتاكل ربت عنواف "  2006

ا الكاتب اذليئة الشرعية الوطنية حوؿ ادلنتجات ادلصرفية. ك اعترب تلك  من عديدن

 ك رأل الكاتب أف ىذه. الشريعة مبادئ حىت منضبطة بل زبالف غري الفتاكل

يف  كما زعم الكاتب أف ىناؾ تغايرنا ملحوظنا.تفصيالهتا بعض يف حيدث األخطاء

 اإلسالمية، الودائع ادلصرفية ضاربة أكأك ادل الشرعية جريك فتول تطبيقات ادليدانية

 حافظ أشار الفتول، أخطاء حوؿ جانب إىل كادلضارب. ادلصرؼ كاليت يكوف فيها

. على اإلسالمية ادلصرفية ادلنتجات سالمة لضماف كافيةن  تكن مل فتول إىل أف أيضا

 التنفيذ حيدث خطأ، بل أف ميكن كتنفيذىا الفتول بني األحياف بعض يف ك كذلك

 . يكوف رلانبان دلا تضمنتو الفتول من أحكاـ

كتاب منهجية إصدار الفتول رللس العلماء األندكنيسي للكاتب الدكتور  - ت

 رللس  أصدرىا اليت الفتاكل من العديد الكتاب ىذا يناقشأسرار النعم صاحل. 

 جهد أقصى بذؿ مبدأ كىو الذريعة، سد مبدأ على تقـو كاليت اإلندكنيسي العلماء
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 تكلم كقد. كاالحتياط احلذر أخرل بعبارة ادلصلحة، جلب من ادلفسدة لتجنب شلكن

 يف الشاطيب اإلماـ ككذلك ادلدارس، ك ادلذاىب شىت من ادلبدأ ىذا عن قدميان  الفقهاء

 ىذا قراءة خالؿ من.التطبيقي االجتهاد أساليب كأحد أدرجو ادلوافقات، كتابو

 العلماء رللس فتاكل يف الذريعة سد دلبدأ عملية كيفية صلد سوؼ الكتاب،

 يدفعو الذم اندكنيسيا يف ادلشًتؾ اإلسالمي كاجلو ادلبدأ كراء يكمن كما االندكنيسي

 األندكنيسي العلماء رللس يف الفتول جلنة تناكلتها اليت ادلوضوعات كما. بو القياـ إىل

 عمليا ميارسها ك اإلفتاء علـو يف متخصص الكاتب.اإلفتاء يف ادلبدأ تطبيقات مث

 .طويلة سنني

 منهجية البحث -3

ادلنهج الذم سلك عليو الباحث يف ىذه الدراسة ىو ادلنهج التصويرم النقدم، حيث 

يقـو الباحث على تصوير ادلسألة ك الفتول تصويرا كامالن مث تنسيقها دبا يف الفقو اإلسالمي 

القدامى ك ادلعاصرين ك الدراسات عن طريقة تتبع ك صبع معلوماهتا من كتب الًتاث للفقهاء 

أما نوع البحث فهو  األكادميية احلديثة يف االقتصاد اإلسالمي ك اليت ذلا صلة بادلوضوع.

عبارة عن الدراسة ادلكتبية ادلبنية على األسلوب التصويرم ك االستقراء ك ادلقارنة، حيث يقـو 

ية ادلتعلقة بتأصيل الفتاكل يف الباحث باالستدالؿ على الكتب الفقهية ك الدراسات األكادمي

 الفقو اإلسالمي، ك اليت ذلا صلة بادلوضوع

 ادلتناقصة ادلشاركة بشأف 73 رقم الوطنية الشرعية اذليئة فتولمثاؿ : 
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 بد ال اإلسالمي الفقو يف الشركات كضوابط كشركط أحكاـ أف ادلعاصركف الفقهاء قررك كما 

 :مثل صحيحةن، تكوف حىت بالتمليك ادلنتهية ادلتناقصة ادلشاركة على تنطبق أف

 الشركة مقصود حيصل هبا اليت التجارة ألف دينان، ال عينان، ادلاؿ رأس يكوف أف ( أ

 .دلقصودىا مناؼو  الشركة ماؿ رأس فجعلو بالدين، تكوف ال الربح، كىو

 يكوف أف احلنابلة فقهاء كأجاز كاألشباف النقود من ادلاؿ رأس يكوف أف  ( ب

 . كجيو قوؿ كىو عركضان 

  .فيو التصرؼ ميكن كموجودان  معلومان  ادلاؿ رأس يكوف أف  ( ت

 . فيو التفاكت كيصح شريك كل ماؿ رأس تساكم يشًتط ال  ( ث

 تكوف أف جيوز كال شائعة، حبصةو  الربح من شريك كل حصة بياف جيب  ( ج

  .مقطوعان  مبلغان 

 . فقط الشركة ماؿ رأس من شريك كل حصة حسب اخلسارة تكوف  ( ح

 عقدً  عقود، عدة بني ذبمع حقيقتها يف بالتمليك ادلنتهية ادلتناقصة ادلشاركة كانت دلا

 شرعان  جائزه  كالشركط العقود ىذه كاجتماع فقط، كاحدو  طرؼ من ملزـو  ككعدو  بيعو  كعقدً  شركة

 للعقد، مفسدةه  جهالةه  أك غرره  ذلك على يًتتب ال أنو داـ ما العلماء، أقواؿ من الراجح على

 .حالؿ ربريي  أك حراـ ربليلي  عليو يًتتب كال
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 أحدي  فيها يىًعدي  شركةه  ىي بالتمليك ادلنتهية ادلتناقصة ادلشاركة أف األمر كخالصة

 إرادة عند ينشآنو بعقد يشاء كقت أم يف بعضو أك كلو نصيبو لو يبيع بأف شريكو الشريكني

 أسلوب كىي اإلسالمية، البنوؾ هبا تتعامل اليت احلديثة األساليب إحدل كأهنا .البيع

 دلواجهة الشرعي التمويل صيغ كمن ادلتقدمني، الفقهاء عند معركفان  يكن مل جديد استثمارم

 كضوابط كشركط أحكاـ من الفقهاء قرره ما كأف .الربوية البنوؾ لدل الربوم التعامل

 دلا باإلضافة بالتمليك، ادلنتهية ادلتناقصة ادلشاركة على ينطبق اإلسالمي الفقو يف الشركات

 ىذه ربققت فإذا بالتمليك، ادلنتهية ادلتناقصة للمشاركة ضوابط من العصر فقهاء قرره

 .مشركعةن  بالتمليك ادلنتهية ادلتناقصة ادلشاركة كانت كالضوابط الشركط

 كدلساعدة التجارية، العقارية ادلشاريع يف كخاصة الربوية، للقركض شرعيه  بديله  كىي

 يف ككذلك دلشاريعهم، الالزمة كاآلالت األدكات امتالؾ يف كادلزارعني كادلهنيني احلرفيني

 مهمان  رافدان  بالتمليك ادلنتهية ادلتناقصة ادلشاركة كتعترب .كغريىا كادلواصالت النقل رلاالت

 اذليئة أصدرهتا اليت الفتول هذهف .منها االستفادة حسينت إف احمللية االقتصادية للتنمية

 دبختلف األخرل الفقهية اجملامع أك اذليئات قرارات مع تتماشي ك متوافقة الوطنية الشرعية

 .العامل بلداف
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 من ىذا البحث : النتائج العامة - أ

ثلت اذليئة الشرعية الوطنية كاجمللس األعلى لفإفتاء يف صبهورية أندكنيسيا، سب (1

ادلايل فلها دكر ريادم فٌعاؿ يف اجلانب اإلفتائي ك البحث الفقهي يف القطاع 

اإلسالمي فلها منهج خاص يسري عليو القائموف بلجنة الفتول كىو منهج 

كسطي معتدؿ يف النظر ك اإلفتاء كيتضح ذلك من خالؿ معادلو. فال 

تعصب ادلؤدم إىل إغالؽ النظر ك الغلو يف الدين كال مبالغة يف التيسري 

قوؿ حيث اإلفراط يف العمل بادلصلحة كلو عارضت النصوص كاألخذ بأم 

 كالعمل بأم اجتهاد دكف اعتبار احلجة ك الدليل.

الفتاكل الصادرة من اذليئة الشرعية الوطنية ذلا أصالتها يف الفقو اإلسالمي ك  (2

أصولو، ك تتبني أصالتها من خالؿ دراستها الفقهية، فهي بيًنيىٍت على 

 عن بعيدةن  شرعيِّا، تأصيالن  مؤصلةن  الفتول تكوف كحني ادلذاىب األربعة.

 يف تًتؾ الفتول ىذه فإف اخللق، كصالح احلق رضا فيها مراعنى الشذكذ،

 ىذه شبار من كاف كلذا؛ .حني كل الطيب أيكيلها كتؤيت كاضحنا، أثرنا األمة

 كتوثيق العقوؿ، كإنارة اجلهل، كإزالة العلم، نشر: الصحيحة النرٌية الفتاكل

 على كطمأنينتهم الناس، نفوس يف التديُّن تعميق مع بعلمائها، األمة صلة

 .اإلسالمية للتكاليف أدائهم صحة
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أكثر فتاكل اذليئة الشرعية الوطنية متوافقة مع قرارات اجملامع الفقهية ادلعتربة  (3

شلا  يف العامل اإلسالمي أك مع فتاكل ك توجيهات دكائر اإلفتاء األخرل

 تطمئن هبا القلوب ادلؤمنة

 التوصيات - ب

ادلختصني إلصدار رللة علمية  رباءمع اخل بضركرة التنسيق باحثيوصي ال (1

تصدر  ،جاكرتايف  الشرعية الوطنية ذات مستول رفيع من قبل مكتب اذليئة

قتصاد ادلتخصصة يف رلاؿ اال تعين بنشر البحوث ندكنيسيةباللغة األ

 .سلمنيخلدمة ادلك  همةكذلك من أجل القياـ هبذه ادل اإلسالمي

بالتعاكف كالتنسيق بني مراكز البحوث كاذليئات اإلسالمية الباحث يوصي  (2

ادلعتربة يف  بضركرة التواصل العلمي مع اجلامعات كادلعاىد كاذليئات العلميةك 

 أندكنيسيا

ينبغي للهيئة الشرعية الوطنية نشر توجيهات فقهية يف رلاؿ التجارة ك الزراعة  (3

كل االقتصاد اإلسالمي للمجتمع فال يكتفي بإصدار الفتول، علمان بأف مشا 

ال تنطوم على قطاع مايل فحسب، لكن ىناؾ رلاالت أخرل سلتلفة 

 اجلوانب.

يلـز رللس العلماء األندكنيسي كاذليئة الشرعية الوطنية االبتعاد عن التوظيف  (4

 السياسي احلزيب ك سطوة احلكاـ لتكوف فتاكيها سليمة ك صحيحة.
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 فمن قدريِّا، أمرنا كحديثنا قدمينا الفتيا شأف يف العلماء اختالؼ كاف كإذا (5

 لو تطمئنُّ  ما اختيار يف ربَّو كيتقي لدينو، ادلسلم حيتاط أف الشرعي الواجب

 بو أفىت كإف الصدكر، يف حاؾ ما فاإلمث الراسخني، العلماء فتاكل من نفسو

 كتلمُّس الشاذة، الفتاكل تصيُّد من احلذر كلَّ  ادلسلم كليحذر كأفتوا، الناس

 صاحبيها لبَّسها كإف للهول، كاتباع كاضلراؼ، مزلة فهذا ادلهجورة، األقواؿ

 .الدين لباس

 غري من الفتول جيـر قانوف إصدار إىل سعياليستحسن للحكومة  (6

ـً  تفعيلو إىل اجلميع كدعوةي  ادلتخصصني  بو كااللتزا

 الفقو بتفهيم العناية إىل ادلسارعةيتحتم على رللس العلماء األندكنيسي  (7

 الشرعية احللوؿ كتقدي الواقع رفع ادلسلمة، للجاليات ادلعاصر اإلسالمي

 .الشأف ذكم مع بالتعاكف كذلك ادلناسبة،

 التنسيق كالتعاكف مع يليق جمللس العلماء األندكنيسي كاذليئة الشرعية الوطنية (8

 اإلسالمية البحوث كرلمع جبدة اإلسالمي الفقو رلمع مثل الفقهية اجملامع

 كاألحواؿ ادلكاف بتغري الفتاكم تغري مراعاة مع باذلند الفقو كرلمع باألزىر

 بني اجلامع الوسطي الشريف ذات ادلنهج كاألزماف، كااللتفاؼ  باألزىر

 .كادلصاحل ادلقاصد على كاحلفاظ كالًتاث النصوص على احلفاظ
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 الفتاكل انتشار ألفجيب على كسائل اإلعالـ أف ال ترٌكج الفتاكل الشاذة  (9

ا إفتاءن  العلماء يدم بني كالتقدـ اخلاطئة، الشاذة  يبشر ال مؤشره  - كتوجيهن

 كسلم عليو اهلل صلى - قاؿ كاإلضالؿ؛ التلبيس من بعدىا ما ذلا كفتنة خبري،

 الزالزؿ، كتكثر اجلهل، كيىظهر العلم، ييقبض حىت الساعة تقـو ال: ))-

 اإلماـ ركاه ؛((القتل القتل كىو اذلرج، كيكثر الفنت، كتظهر الزماف، كيتقارب

 يف البلبلة كإحداث كاالختالؼ التفرؽ صور أسرع نمً  أفك  .كالبخارم أضبد

 أك شاذة، فتاكل بنشر ادلعتربين، األمة علماء فتاكل عن الشذكذى : اجملتمع

 .قاؿ من هبا قاؿ كإف للنصوص، مصادمة نادَّة، أقواؿو  إحياء

 رقَّة يف سببنا يكوف من بسلطانو مينع أف األمر اهلل كاله من كعلى (10

 يزع ال ما بالسلطاف يزعي  اهلل فإف)) للكلمة؛ كصبعنا للدين، ضباية الدين؛

 الفتاكل من يندُّ  ما دلواجهة صباعية فتاكل إصدار إىل كادلبادرة ((.بالقرآف

 بأمهية الناس بني الوعي نشر مث .الصواب جادة إىل البسطاء إلرجاع الشاذة؛

 يف التساىل عنو عيرؼ مفتو  استفتاء أف الناس كإعالـ العلماء، استفتاء

 .الذمة بو تربأ ال جدِّا كثرية قضايا

 اخلاسبة  -4

كصوؿ الباحث إىل هناية ىذه الدراسة،  –بفضل اهلل ك توفيقو  –مت  

اليت نسأؿ اهلل العلي القدير أف جيعل فيها من الفوائد العلمية ما يركم ظمأ 
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الدارسني، يف رلاؿ اإلفتاء ك االقتصاد اإلسالمي. فبعد هناية الباحثني ك 

 ادلطاؼ، ك بلوغ البحث خاسبتو، اليت تظهر يف النتائج ك التوصيات.
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