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  ملخص البحث 

ن    هذه الرسالة تبحث عن آراء اإلمام الشافعي يف البيوع اإللكرتونية من كتابه األم، علما 
املسألة من األمور اليت ال خيلو عنها أحد يف مثل هذا العصر، مع خفاء ما دق من حقيقة األحكام 
ذه البيوع اليت قد تعددت يف نوع واحد منها األسباب والعلل اليت تدور عليها األحكام  املتعلقة 

والضوابط والقواعد  النقلية  النصوص  إىل  العودة  من  بد  فال  واحلرام،  احلالل  حيث  قررها   من  اليت 
املسألة، هذه  عن  البحث  يف  عليه  ويعتمد  إليه  يرجع  الباحث كتا  فاختار  وهو كتاب  العلماء، 

"األم" ملا فيه من املزا حيث أنه من أنفس وأشهر كتب الفقه عموما وعند مذهب اإلمام الشافعي 
  كتاب. خصوصا، فقد ألقى إليه العلماء من بعد اإلمام الشافعي اهتمامهم إىل هذا ال

ومن هذا البحث املتواضع أراد الباحث فيه أن حيل املشكالت اليت تلخص على السؤالني،   
ومها : كيف آراء اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل يف مسألة البيوع اإللكرتونية عند كتابه األم،  وكيف 

  عه من الشافعية.ثري آراء اإلمام الشافعي يف هذه املسألة على يد املنتسبني إىل مذهبه وأتبا

واستخدم الباحث منهجا مكتبيا يف هذا البحث املتواضع وهو دراسة وصفية موازنة، حيث   
ذات صلة  واملراجع  املصادر  إىل  لعودة  ووصفها  املعاصرة  اإللكرتونية  البيوع  الباحث حقيقة  ذكر 

بينه ما  إىل  لرجوع  الشافعي  اإلمام  املسألة على رأي  بيان هذه  مث  الشافعي يف    ملوضوع،  اإلمام 
ملوضوع. مث املوازنة بني آراء العلماء عند احلاجة إليها.    كتابه األم من األمور اليت هلا صلة 

فوصل الباحث من هذه الرسالة املتواضعة إىل عدة من النتائج من أمهها : أن األصل يف   
حة، حىت  حة ألن األصل يف األشياء هو اإل علم ثبوت علة من العلل   البيوع اإللكرتونية هو اإل

أو جاء نص صحيح على  ذلك،  يقتضي  لقرينة  أخرى  معان  إىل  األصل  احلكم عن  تصرف  اليت 
  التحرمي. 

  الكلمات الرئيسية : آراء، الشافعي، البيع، اإللكرتونية، األم.   
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ABSTRACT 

This thesis discusses the views of Imam As Syafi'i on buying and selling online in 
his book Al Um, this problem is included in important and complex matters, there 
are several reasons and reasons that become the axis of halal and haram law as a 
problem, because it is necessary to refer to Al Quran and Sunnah, and rules and 
regulations. So the researcher chose the book Al Um as a reference in this study 
because this book is a special book in the field of fiqh, especially in the fiqh 
school of syafi'i, many scholars pay great attention to this book. 

The problems revealed by the researchers here can be summarized in two 
important points, namely: how is Imam As Syafi'i's view of online buying and 
selling in his book Al Um, and how is the influence of Imam As Syafi'i's view on 
this issue to his followers in modern times. . 

The research method used in this thesis is based on literature review, with a 
descriptive context, the researcher describes the nature of online buying and 
selling today, with several kinds, then examines Imam Syafi'i's book of Al Um on 
buying and selling issues that are related to selling. buy online to summarize it as 
a view. 

So that researchers can arrive at several results and the most important of which 
are: That the law of origin of buying and selling online is permissible, because 
everything is originally permissible, until there is something that can divert this 
problem from its original law, or there is a prohibition clear and true coming from 
the Syari'ah. 

Keywords: opinions, As Syafi’i, sale, electronic, Al Um. 
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PANDANGAN IMAM AS SYAFI’I TERHADAP JUAL 
BELI ONLINE DIDALAM KITABNYA AL UM 

 

ABSTRAK 

 Tesis ini membahas tentang pandangan Imam As Syafi’i terhadap jual beli 
online dalam kitabnya Al Um, masalah ini termasuk dalam perkara yang penting 
dan komplek pada zaman ini, melihat adanya dalam satu rangkaian jual beli 
online terdapat  beberapa sebab dan alasan yang mana hukum halal dan haram 
suatu perkara berporos padanya, karnanya diperlukan untuk merujuk kepada nash 
Al Quran dan Sunnah, dan beberapa kaedah serta aturan, maka peneliti memilih 
kitab Al Um sebagai rujukan dan sandaran dalam penelitian ini karena kitab Al 
Um adalah kitab yang istimewa dalam bidang fiqih secara umum dan terkhusus 
dalam fiqih madzhab syafi’i, sehingga banyak ulama yang menaruh perhatian 
besar kepada kitab ini. 

 Adapun permasalahan yang diungkap oleh peneliti disini dapat terangkum 
dalam dua point penting yaitu : bagaimana pendangan Imam As Syafi’i terhadap 
jual beli online dalam kitabnya Al Um, dan bagaimana pengaruh dari pandangan 
Imam As Syafi’i dalam masalah ini kepada para pengikutnya dimasa modern ini. 

 Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini berbasis pada telaah 
kepustakaan, dengan konteks diskriptif, peneliti mendiskripsikan hakekat jual beli 
online pada masa sekarang ini, dengan beberapa macamnya, kemudian menelaah 
kitab Al Um milik Imam Syafi’i pada masalah jual beli yang memiliki kaitan 
dengan jual beli online untuk menyimpulkannya sebagai suatu pandangan. 

 Sehingga peneliti bisa sampai pada beberapa hasil dan yang terpenting 
diantaranya adalah : Bahwa hukum asal dari jual beli online adalah boleh, karna 
segala sesuatu pada asalnya diperbolehkan, sampai ada pada masalah ini yang 
sesusatu yang bisa mengalihkan masalah ini dari hukumn asalnya, atau ada 
larangan yang jelas dan benar datangnya dari syariat. 

 

Kata kunci : pandangan, As Syafi’i, jual beli, online, Al Um. 
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  مذكرة املشرف الثاين

  الدكتور مطيفني 

مج الدراسات العليا.    جامعة احملمدية سوراكر بر

اإلسال    الشريعة  ماجستري  مج  بر رئيس  احملمدية فضيلة  جبامعة  العليا  لدراسات  مية 
، حفظه هللا تعاىل.    بسوراكر

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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اإلسالمي    االقتصاد  يف  املاجستري  درجة  على  صاحبها  ا  ينال  رسالة  لتكون  صاحلة 
  وتقدميها للمناقشة، فنرجوا إعمال الالزم 

  

 ،   2020ديسمرب   25سوراكر

  

 فني الدكتور مطي          
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صالة البحث    اإلقرار 

ه :    أ املوقع أد

  : حممد عبد املعني عوين     االسم

  O200160014:      رقم القيد

  : االقتصاد اإلسالمي     قسم 

  : آراء اإلمام الشافعي يف البيوع اإللكرتونية من كتابه األم.     العنوان 

  

احملمدية    جبامعة  اإلسالمي  االقتصاد  ماجستري  مج  بر إىل  املقدمة  الرسالة  هذه  ن  أقر 
بسوراكر من عمل حبثي إال ما فيها من مقتبسات ما ذكرت مصادرها. وإذا ثبت يف وقت الحق 

لى ع الباحث فإنآخر شخص أعمال  من أو سرقة  انتحال هأنأو إعدادي من ليس البحث ذا هأن 
  لتعديل والتصحيح. لاستعداد  
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

  ٰذٰر يي ىي مي خي حي 

  ٢٧٥البقرة: 
  

 ٰى  ٰر ٰذ  يي ىي 

 رئ ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 نب  زبمب رب يئ نئىئ مئ زئ

 ٢٩النساء:    زت رت يب ىب
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  اإلهداء

العلمنب والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا وسيد حممد احلمد  رب    
حسان إىل يوم الدين، وبعد   وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

  

 إهداء 

ت.   إىل الوالدين فلوالمها ملا وجدت يف هذه احلياة، ومنهما تعلمت الصمود، مهما كانت الصعو

 

 إهداء 
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 العلم  وأحتكم إىل القواعد يف جمال 
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  كلمة التقدمي 

  

العلمنب والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا وسيد حممد    احلمد  رب 
حسان إىل يوم الدين، وبعد   وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

هذا     متام  على  تعاىل  هللا  إىل  وآخرا  أوال  موصوالن  والشكر  حتت احلمد  املتواضع  البحث 
  العنوان: آراء اإلمام الشافعي يف البيوع اإللكرتونية من كتابه األم. 

  

  مث الشكر والتقدير يقدمهما الباحث الفقري هلؤالء املذكورة أمسائهم وعلى مقدمتهم:   

  

ومتعه 1 تعاىل  أنيف حفظه هللا  الدكتور سفيان  األستاذ  احملمدية سوراكار  اجلامعة  معايل رئيس   .
  لصحة والعافية على ما سهله فضيلته للطلبة من الطريق إىل الدراسة والتدريس. 

سومارجوكو 2 مبنج  الدكتور  األستاذ  سوراكار  احملمدية  جبامعة  العليا  الدراسات  قسم  رئيس   .
  حفظه هللا تعاىل على تسهيله للطلبة طريق الدراسة والتدريس.

مج ماجستري االقتصاد اإلسال3 مي جبامعة احملمدية سوراكار الدكتور ريسكا حفظها هللا . رئيس بر
  تعاىل على التشجيع واإلرشاد إىل احلرص واالجتهاد والنجاح وعلى اهتمامها البالغ مبصاحل الطلبة.

. فضيلة املشرفني القائمني على إشراف هذا البحث املتواضع الدكتور حممد معني دين هللا بصري 4
                                                                                                                              أندري نريوا الدكتور مطيفني حفظهما هللا تعاىل على ما بذلو  رمحه هللا تعاىل الدكتور 
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