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 الباب األول :
 المقدمة

 خلفية البحث - أ

 أوائل التسعينيات، أصبحمع اهنيار الشيوعية والنظام االقتصادي االشًتاكي يف    

بعد  ولكن اً و مستخدمًا يف معظم بلدان العامل.وحيد اً اقتصادي اً النظام الرأمسايل نظام

، ألن سابقوتبُت أن النظام الرأمسايل لو انعكاسات سلبية وأسوأ من  مرور الزمان

 و سيطرة. يزدادون ثراء ادلعدودة العديد من البلدان الفقَتة تزداد فقرا والدول الغنية 

وبعبارة أخرى، فشل النظام االقتصادي الرأمسايل لتعزيز كرامة كثَت من الناس، 

االقتصاد  لقد فشل  (2006)و قال جوزيف ستيغليتز  .خصوصا يف البلدان النامية

عينيات بسبب جشع الرأمسالية نفسها. كل من كليت نظام  األمريكي يف أواخر التس

الضعف أو القصور يف كل من  .لديو نقاط ضعف أو قصور أكرب من مزايا كل منهما

 .النظام االقتصادي أصبح أكثر بروزا من إجابياتو

انطالقًا من الواقع االقتصادي اجملحف و رغبة ادلسلمُت يف الرجوع إىل شريعة 

كار جديدة حول النظم االقتصادية، وخاصة بُت الدول اإلسالمية أفإسالمية، ظهرت 

أو الدول ذات األغلبية ادلسلمة و ىي فكرة النظام االقتصادي اإلسالمي. بدأ 

شعوب تلك البلدان حياول حتقيق نظام اقتصادي يقوم على شريعة اإلسالم الذي قد 
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يف عهد النبوة. يف الوقت صلح يف تعزيز كرامة ادلسلمُت و تنمية احلياة االقتصادية 

احلاضر، جيري تطوير النظام االقتصادي اإلسالمي يف العديد من الدول اإلسالمية، 

بدأ ظهور أسلمة بعض ادلؤسسات ادلالية خاصة البنوك و  .مبا يف ذلك يف اندونيسيا

الظاىرة تؤدي مبسلمي إندونيسيا إىل فهٍم آخر و ىو أن للمؤسسات ادلالية  ىذه

يعة اإلسالم. قبل وجود ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية على صعيد الدولة نصيب يف شر 

رلرد دراسة نظرية حول إمكانية تنفيذ االقتصاد اإلسالمي  هبذه القضيةعرفة ادلما زالت 

فمن ادلمكن على الرغم من واقعنا ادلعاصر إجراء عملية  .يف شكل مؤسسة مالية

نتاج أفكار الغرب الرأمسايل و وسيلة أسلمة مؤسسات التمويل احلديث اليت ىي من 

اختيار األسلمة ىي اختيار  .النجاح ذلم يف حتقيق اإلمرباطورية االقتصادية العادلية

حتتوي على "الدواء ادلر" ألهنم يعتربون ادلسلمُت لن جتد منوذجا أصيال مستمدًا من 

ية ادلوجودة يف ونتيجة لذلك، ضلن سوف نضطر إىل اتباع النماذج الغرب .القرآن والسنة

 العامل مع التفادي من سلالفات شرعية.

يف بعض األوضاع، ظهور ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية يف إندونيسيا سيكون 

 فظهرت مؤسسات .نوعًا معنويًا مهمًا لتنمية العمل ادلصريف اإلسالمي يف ادلستقبل

و التأمُت  اإلسالمية،التمويل اإلسالمي اإلندونيسي  والكثَت من اخلدمات ادلصرفية 

. فهذه الظاىرة منتشرة يف أضلاء اإلسالمي وادلؤسسات ادلالية اليت حتمل اسم الشريعة
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الدولة، و أكثر من ذلك افًتاضات االقتصاديُت أن من مل خيخْرِج منتجًا إسالميًا ي خْعترب 

 متأخر عن ركب االجتاه احلايل و سيتخلى عنو ادلسلمون و ال يعًتف بإسالميتو يف

الواقع يف اجملتمع، يوحي بأن ادلسلمُت اإلندونيسيُت يبدي ادلعامالت االقتصادية. 

  .اىتماما جديا لتنفيذ تعاليم الدين اإلسالمي وإن كان جزئياً مل يكن مثاليا

تطورت ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية بشىت أنشطتها االقتصادية يف رتهورية 

ومية للرقابة الشرعية على رتيع ادلؤسسات ادلالية أندونيسيا و تشكلت اذليئة الرمسية الق

اإلسالمية بأساس التعاون بُت البنك ادلركزي و رللس علماء أندونيسيا لدفع عجلة 

االقتصاد االسالمي. و ىذه اذليئة ما يسمى ب " اذليئة الشرعية الوطنية ". و يهدف 

أو اخلدمات أو تشكيلو لتأكد على شرعية معامالت ادلؤسسة ادلالية و البدائل 

ادلنتجات وفق أحكام الفقو اإلسالمي، فيطمئن اجملتمع على سالمة البنوك اإلسالمية 

 و كافة شلارسات اقتصادية إسالمية من الربا أو الغرر أو ادليسر. 

 

 مشكلة البحث  - ب

البحث يف حدود  تمشكال تكون، فخالل عرض خلفية البحثمن 

 معينة، و ىي : 

 القائمون بلجنة الفتوى  وسلكيي ذادلنهج المعامل ما ىي  .1
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 ما أصالة الفتاوى من حيث فقو اإلسالم و أصولو .2

أو توافق ما مدى توافق الفتاوى مبذىب من ادلذاىب األربعة  .3

فتاويها بقرارات اجملامع الفقهية و جلان اإلفتاء ادلعتربة يف العامل 

 اإلسالمي 

 

 أهداف البحث   - ت

 اف، من أبرزىا : يسعي ىذا البحث لتحقيق رتلة من األىد

  وىلفتا جلنةسلكو تليوضح معامل ادلنهج الذي  .1

 لتتبُت أصالة الفتوى بياناً فقهياً، و أصولياً، فيسهل النقد عليها .2

 نوع اختيارتوافق الفتاوى مع قرارات اجملامع األخرى أو دلعرفة  .3

 ايف فتاويه الشرعية الوطنية تو اذليئةاختذأو اجتهاد الذي  ادلذىب

 

 فوائد البحث  - ث

 و تتمثل الفوائد األكادديية ذلذا البحث فيما يلي : 

إثراء و تطوير رلال البحوث يف علوم االقتصاد اإلسالمي عموماً  -1

 و رلال اإلفتاء و الرقابة خاصةً 
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 معرفة كيفية صدور الفتوى من اذليئة الرمسية -2

 تثقيف دارسي االقتصاد اإلسالمي عن طريقة تأصيل الفتاوى  -3

 فوائده العملية فتعود إىل ما يلي : و أما  

 يلقي الضوء على منهج اإلفتاء و طريقة تأصيل الفاوى  -1

 يساعد عملية الفتوى  -2

 يساىم جلان الفتوى و الرقابة الشرعية فكراً و اقًتاحاً إجابياً  -3

 

 الدراسات السابقة - ج

بعد البحث و التقصي و سؤال ادلختصُت و البحث يف قائمة بيانات مركز 

 اتدراسال ت بعضجدو مات جبامعة احملمدية سوراكرتا قسم الدراسات العليا، ادلعلو 

  كما يلي :،  األحباث اليت ذلا عالقةأو  الرسائلفقهية أو ال

رسالة ادلاجستَت اليت تتعلق ذلذه القضايا و ىي " دور ىيئة الرقابة الشرعية يف  -1

ادلصارف اإلسالمية بأندونيسيا و منهجيتها يف الفتوى" للطالب : حىت مشس 

تكلم فيو عن نظام الرقابة الشرعية يف دولة أندونيسيا و دور ىيئتها يف الدين. 

ي سلكتها اذليئة يف إصدار ضبط األعمال ادلصرفية. و أوضح ادلنهج الذ

 فتاوىها.



7 
 

وىناك حبث آخر باللغة األندونيسية للكاتب : عبد الرزتن حافظ، طبع عام   -2

ادلصارف اإلسالمية يف ادليزان". فيو انتقادات على حتت عنوان "  2006

 عديًدا الكاتب فتاوى اذليئة الشرعية الوطنية حول ادلنتجات ادلصرفية. و اعترب

و رأى . الشريعة مبادئ حىت منضبطة بل ختالف غَت تلك الفتاوى من

كما زعم الكاتب أن .تفصيالهتا بعض يف حيدث األخطاء الكاتب أن ىذه

 أو ادلضاربة أو الشرعية جَتو فتوى يف تطبيقات ادليدانية ىناك تغايرًا ملحوظًا

 جانب كادلضارب. إىل ادلصرف واليت يكون فيها اإلسالمية، الودائع ادلصرفية

 لضمان كافيةً  تكن مل فتوى إىل أن أيضا حافظ أشار الفتوى، أخطاء حول

 بُت األحيان بعض يف و كذلك. على اإلسالمية ادلصرفية ادلنتجات سالمة

يكون رلانبًا دلا تضمنتو  التنفيذ حيدث خطأ، بل أن ديكن وتنفيذىا الفتوى

 . الفتوى من أحكام

" للكاتب : د. فايز زلمد  كتاب " دراسة نقدية لفتاوى اإلمام زلمد عبده  -3

حسُت . يف ىذا الكتاب يبُت الكاتب عن منهج اإلمام يف استخدام 

ادلصلحة كأساس لبناء األحكام و بعض ادلبادئ الفقهية اليت استند اإلمام يف 

استخدم اإلمام زلمد عبده ادلصلحة كدليل  .تقريرىا استنادًا على ادلصلحة

استخدمها يف تفسَته لبعض آيات القرآن لبناء بعض األحكام الفقهية ، كما 
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فتكلم ادلؤلف عن منهج اإلمام يف استخدام ادلصلحة كأساس لبناء . الكرمي

و بعض ادلبادئ الفقهية الىت استند اإلمام يف تقريرىا استناًدا على   األحكام

 ادلصلحة االجتماعية 

وء السياسة رسالة الدكتوراه: الفتيا ادلعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية يف ض  -4

الشرعية دلؤلفو د. خالد ادلزيٍت . تكلم فيو عما جيد للناس من حوادث 

ونوازل, حبيث يتمكنون من إقامة دينهم كما أمرىم رهبم يف قولو تعاىل }أن 

أقيموا الدين وال تتفرقوا فيو{, فإن جهلوا ذلك لزمهم سؤال أىل العلم قال 

ن{ ولكن الفتوى ذلا ضوابط تعاىل }فاسألوا أىل الذكر إن كنتم ال تعلمو 

البد أن تراعى ال سيما يف ىذه اآلونة دلا عرى الفتيا من بعض تغَتات 

واضطرابات فمن العوامل ادلؤثرة يف الفتيا ادلعاصرة ما طرأ يف ىذه احلقبة من 

تغَتات اجتماعية وإدارية وتنظيمية يف العامل اإلسالمي, وال شك أن ىذه 

تغَتا يف األوضاع والتنظيمات والًتاتيب اإلدارية, التغَتات تستتبع يف العادة 

دلواكبة التحوالت الطارئة يف اجملتمع. وقد قام مؤلف الكتاب بدارسة الفتيا 

ادلعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية يف ضوء السياسة الشرعية, وحتدث فيو عن 

 مناىج و أساليب الفتيا ادلعاصرة: وتناولو يف أربعة فصول األول يف الفتيا

الفردية والثاين يف الفتيا اجلماعية ومدى احلاجة إليها يف العصر احلاضر, ويف 
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مناذج من مؤسسات الفتيا اجلماعية ادلعاصرة مثل ىيئة كبار  الثالث ذكر 

العلماء, واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء. ويف الفصل الرابع تناول 

 الفتيا ادلعاصرة.مشروع نظام مقًتح لضبط معايَت االختالف يف 

دلؤلفو زلمد يسري . لئن كانت "  عليها الفتوى ادلعاصرة ما ذلا وماكتاب "    -5

احلاجة إىل الفتوى شديدة فهي يف ىذا العصر أشد، نظرا ذلذا الكم اذلائل من 

النوازل وادلستجدات اليت تتابعت على ديار ادلسلمُت ، ودلا اتسعت الفتيا من 

الفتاوى ما جانب احلق واضلرف عن جادة  ادلتأىلُت وغَتىم، ووجد من

الصواب مع ما وجد من وسائل إذاعتها ونشرىا شلا ال عهد للسابقُت بو،  

كان البد من وضع الضوابط للفتيا ادلعاصرة مع بيان ما ذلا وما عليها.  وقد 

أمل هبذا ادلوضع الدكتور زلمد يسري يف رسالتو )الفتوى ادلعاصرة ما ذلا وما 

فالوقفة  .د جعلها ادلؤلف يف ست وقفات تضمنت ىذا ادلوضوعوق عليها( .

: معٌت الفتيا وبيان منزلتها ومسَتهتا، فذكر تعريف الفتيا وادلفيت األوىل

وادلستفيت واالستفتاء ، مبينا فضل الفتيا وخطورهتا ومنزلتها من الدين مث 

استعرض مسَتة الفتيا من عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إىل الوقت 

فيها شروطا متعلقة : من ديلك حق الفتيا ، ذكر . الوقفة الثانيةاحلاضر بإجياز 

بشخصية ادلفيت وإمكاناتو العلمية مث تكلم عن أقسام اجملتهدين وشروط 
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: الفتيا ادلعاصرة مالحظات وتأمالت، ويف ىذه الوقفة الوقفة الثالثة االجتهاد.

تناول وسائل تبليغ الفتيا والتعبَت عنها والسيما وسائل االتصاالت احلديثة ، 

سؤال واالستفتاء ، وعرض الشيخ جلملة من وبُت اإلقبال الشديد على ال

التأمالت يف الفتاوى ادلعاصرة من ناحية موضوعاهتا وطريقة اإلجابة 

: ضوابط الفتيا ادلعاصرة ، فذكر منها ضوابط تتعلق بادلفيت الوقفة الرابعةعليها.

: الفتيا يف نوازل الوقفة اخلامسة وبادلستفيت وبإدارة الفتيا ادلعاصرة وتقنياهتا.

ألقليات ادلسلمة ، فقدم بتعريف األقليات اإلسالمية وتقسيمها وخصائها ا

ومفهوم فتاوى ونوازل األقليات ادلسلمة والتأصيل لفقهها ونوازذلا وذكر أصول 

 .ومقاصد فقو النوازل لألقليات ادلسلمة وعرض مناذج من نوازل ىذه األقليات

الوقفة ثالثة عناصر  : الفتيا آفاق وطموحات ، وتضمنت ىذهالوقفة السادسة

وىي تأىيل ادلفتُت وتوعية ادلستفيت وآليات اإلفتاء ومرجعياتو. فما أحرى 

ادلتصدرين للفتوى أن يراجعوا أنفسهم وأن يلتزموا بضوابط الفتوى منعا من 

 الكتابةىذا التخبط وىذه الفوضى يف جانب الفتاوى ، وال شك أن ىذه 

 .تبُت الطريق وحتدد الضوابط

هجية إصدار الفتوى رللس العلماء األندونيسي للكاتب الدكتور كتاب من   -6

  أصدرىا اليت الفتاوى من العديد الكتاب ىذا أسرار النعم صاحل. يناقش
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 بذل مبدأ وىو الذريعة، سد مبدأ على تقوم واليت اإلندونيسي العلماء رللس

 احلذر أخرى بعبارة ادلصلحة، جلب من ادلفسدة لتجنب شلكن جهد أقصى

 و ادلذاىب شىت من ادلبدأ ىذا عن قددياً  الفقهاء تكلم وقد. واالحتياط

 أساليب كأحد أدرجو ادلوافقات، كتابو يف الشاطيب اإلمام وكذلك ادلدارس،

 عملية كيفية صلد سوف الكتاب، ىذا قراءة خالل من.التطبيقي االجتهاد

 ادلبدأ وراء يكمن وما االندونيسي العلماء رللس فتاوى يف الذريعة سد دلبدأ

 وما. بو القيام إىل يدفعو الذي اندونيسيا يف ادلشًتك اإلسالمي واجلو

 مث األندونيسي العلماء رللس يف الفتوى جلنة تناولتها اليت ادلوضوعات

 عمليا ديارسها و اإلفتاء علوم يف متخصص الكاتب.اإلفتاء يف ادلبدأ تطبيقات

 طويلة. سنُت

" دلؤلفو خالد بن عبد العزيز السعيد.  الفقهية" تأصيل حبث ادلسائل كتاب    -7

, عظيًما فقهيًّا وإرثًا, كبَتاً  علميًّا تراثًا – اهلل حبمد – اإلسالمية أمتنا امتلكت

 وىو, السابقة القرون مر   على وعلمائها األمة أفذاذ جلهود تراكمية حصيلة ىو

 أصواًل  الفقو رلال يف بذلوىا اليت الكبَتة والعناية البالغ االىتمام يعكس

 آليات وتفعيل, القواعد وتقعيد, الضوابط وضع يف مشاركتهم ومدى, وفروًعا

, النازلة وحوادثهم الناس قضايا جلميع علمية حبلول ليخرجوا وأدواتو االستنباط
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 إال .ادلكلفُت أحوال ويراعي, الشرع مقاصد حيقق نوازليًّا فقًها ذلك عن فنتج

 أسالفنا لنا خلفو الذي العلمي الًتاث فهذا, احلد ىذا إىل ينتهي ال األمر أن

 وىذا, ومكنونو كنوزه ويستخرج, أغواره ويسرب, فيو ينقب من إىل حيتاج

 ليستقرئوا, الشريعة وأىل العلم طالب قبل من اجلد سواعد تشمَت يتطلب

, جانب من الشريعة مضامُت حتصيل يف مستوياهتم فًتتقي, األولُت حبوث

 والتحليل العرض مبستوى يرتفع, منطقيًّا عرًضا ليعرضوىا آخر جانب ومن

 الشريعة لنصوص القارئة الفقهية العقليات بناء يف بدوره يشارك الذي الفقهي

 أن ادلهتمُت على ينبغي علم وتأصيلو وطرائقو الفقهي والبحث .ومقاصدىا

 خالل من ادلتقدمُت العلماء وجهود قيمة يظهر فهو, بو دراية على يكونوا

 جانب إىل عمليًّا تطبيقيًّا جانًبا يضيف أنو كما, ومناظراهتم فقهياهتم إبراز

 ىذا مؤلف دعى ما -وغَته- وىذا, العلم طالب عند العلمي التأصيل

 فيو تناول, بتمهيد لكتابو ادلؤلف مهَّد وقد .ادلوضوع ىذا طرح إىل الكتاب

 :الثالثة الكتاب فصول يف ذلك بعد شرع مث, الفقهي البحث أمهية

 ادلسائل. وأنواع تعريفات ادلؤلف فيو بُتَّ  الفصل ىذا :األول الفصل

 و(, الفقهية ادلسائل حبث مراحل)  ب   ادلؤلف وعنونو: الثاين الفصل

 : ىي ادلراحل ىذه
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 ,الفقهية ادلسألة يف النزاع حترير مرحلة ,الفقهية ادلسألة تصوير مرحلة

 مناقشة عن فيو حتدث و, الفقهية ادلسألة يف األقوال مرحلة ذكر

 أساسية مرحلة تعترب واليت, الفقهية ادلسألة يف اخلالف و سبب األدلة

مث  ,الًتجيح مث مرحلة ,اخلالفية الفقهية ادلسألة هبا دتر اليت ادلراحل من

 الفقهية. ادلسألة يف اخلالف ذترة عن ادلؤلف حتدث

 ألنواع تطبيقية مسائل لعرض ادلؤلف وخصصو: الثالث الفصل

 فقهية ومسألة, إرتاعية فقهية دلسألة بتطبيق فأتى, الفقهية ادلسائل

  .خالفية فقهية ومسألة, وفاقية

  

 منهجية البحث - ح

ادلنهج الذي سلك عليو الباحث يف ىذه الدراسة ىو ادلنهج التصويري النقدي، 

مث تنسيقها مبا يف  حيث يقوم الباحث على تصوير ادلسألة و الفتوى تصويرا كامالً 

الفقو اإلسالمي عن طريقة تتبع و رتع معلوماهتا من كتب الًتاث للفقهاء القدامى و 

ادلعاصرين و الدراسات األكادديية احلديثة يف االقتصاد اإلسالمي و اليت ذلا صلة 

 بادلوضوع.
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 أما نوع البحث فهو عبارة عن الدراسة ادلكتبية ادلبنية على األسلوب التصويري و

االستقراء و ادلقارنة، حيث يقوم الباحث باالستدالل على الكتب الفقهية و 

الدراسات األكادديية ادلتعلقة بتأصيل الفتاوى يف الفقو اإلسالمي، و اليت ذلا صلة 

 بادلوضوع

 يتبُت منهجي يف ىذا البحث بالنقاط التالية :

معامالت أقوم بقراءة الكتب ادلتعلقة مبوضوع الرسالة من كتب حول  (1)

اقتصادية، الفتاوى ادلطبوعة، رلالت يف االقتصاد اإلسالمي، حبوث ادلؤدترات 

 ومقاالت منشورة يف مواقع االنًتنت

مل أستغن من الرجوع إىل مصادر الًتاث الفقهي لدراسة ادلسألة و  (2)

االعتماد على أمهات ف تأصيلها فتعطي صورة واضحة  مفهومة لقارئها

 تخريجالتوثيق و المع و اجلتحرير و ال سيسهل عملياتادلصادر 

أقوم بتصوير ادلسألة و تأصيلها يف الفتوى ادلراد حبثها قبل بيان صحة  (3)

 الفتوى ليتضح ادلقصود من دراستها 

 توثيق ادلعاين من معاجم اللغة ادلعتمدة (4)

  بعض القائمُت بلجنة الفتوىأترجم تررتة سلتصرة ل (5)
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صيات اليت أتوصل إليها من تكون اخلادتة متضمنة أىم النتائج و التو  (6)

 خالل البحث

 كتابة الفهارس (7)

  

 خطة البحث  - خ

 جاءت موضوعات ىذه الرسالة ضمن باب ادلقدمة، تاله أربعة أبواب :

تضمن الباب األول )مقدمة( : احلديث عن خلفية البحث و مشكالتو و 

الدراسات أىدافو  مث تطرق الكالم عن أمهية كتابة ىذا البحث و فوائده مث عن 

 السابقة اليت ذلا عالقة مبوضوع البحث، و بعده الكالم عن منهجية البحث و خطتو.

أما الباب الثاين عقدت فيو لبيان مفهوم الفتوى يف الفقو اإلسالمي و كل ما 

يتعلق بالفتوى فجعلتو يف فصلُت، شرحتخ يف الفصل األول عن مفهوم الفتوى و 

نًا حول الفرق بُت الفتوى و القضاء و االجتهاد، و ضوابطها الشرعية و أردفت فيو بيا

ىذا كلو يف ادلبحث األول. أما ادلبحث الثاين، تكلمت فيو عن مشروعية الفتوى يف 

القرآن و السنة، مث مكانة اإلفتاء و حكمو. و يف ادلبحث الثالث، تكلمت عن طبيعة 

الفتوى و طبيعة  الفتوى و وظيفة اإلفتاء و أمهية منصب اإلفتاء مث مراحل صدور

 تغَتىا. 
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وخصصت الفصل الثاين لبيان تاريخ الفتوى يف عهد النبوي و الصحابة رلماًل مث 

أتبعت ببيان تارخيي عن مشيخة اإلسالم يف العهد العثماين كنظام رمسي للفتوى على 

 مستوى الدولة.

حت أما الباب الثالث ففصلت فيو مفهوم ىيئة اإلفتاء الرمسية يف اإلسالم و شر 

فيو أمهية وجود اذليئة العليا لإلفتاء يف اجملتمع ادلسلم و دوائر اإلفتاء يف العامل و عن 

رللس العلماء األندونيسي مث تعريف خاص باذليئة الشرعية الوطنية يف رتهورية 

 أندونيسيا.

والباب الرابع، خصصتو لدراسة و تأصيل الفتاوى الصادرة من اذليئة الشرعية 

 ضّمنتخ فيو اإلطار النظري لدراسة الفتوى و تأصيلها.الوطنية و 

 أخَتًا، ختمت الرسالة بأىم النتائج و ادلقًتحات  

 

  

 


