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ملخص البحث

.ةتاء الرمسيس اإلفالجميف هذا الزمانظهرتوقد ، اإلسالمإن للفتوى مكانتها الرفيعة يف 

وهي اإلسالمية قضايا املعامالت املاليةبشأن تتوىل إصدار الفتاوى بإندونيسيامثة هيئة رمسيةو 

ية الوطنية ميزانا اهليئة الشرعوكانت فتاوى. لس العلماء اإلندونيسياهليئة الشرعية الوطنية 

.بإندونيسيا كافةالية اإلسالمية لضبط أعمال املؤسسات امل

القرارات على طريقة املقارنة بيف هذا البحثفتاوى اهليئةهذه األطروحة العلمية تدرس

دف من والصادرة من جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق من منظمة التعاون اإلسالمي، 

والسبب الذي أدى إىلإبراز أوجه االتفاق واالختالف بني فتاويهماإىل هذه املقارنة 

.اختالفهما

للهيئة منهجها اخلاص يف اإلفتاء، ويظهر ذلك من خالل وقد توصل البحث إىل أن

حلالل عن احلرام وإعادة ؛ مثل التيسري املنهجي وتفريق االقواعد اليت تبناها اهليئة يف تقرير فتاويها

فتاوى اخلمسهذه المن ق تحق، فيمقارنة مخس فتاوىث يف هذا البحو .النظر وحتقيق املناط

.وجود آثار اختالف الفتاوى بسبب االختالف يف منهج اإلفتاء

، المقارنةالفقهمجمعلرئيسة: 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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أوال: المقدمة

يوم آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىلاحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى 

الدين، وبعد:

فإن الفتوى يف النوازل من أهم املهمات؛ ألن أكثر الناس ال يستطيعون استنباط 

األحكام من األدلة الشرعية مباشرة وإمنا يرجعون إىل العلماء. ومن جهود العلماء املعاصرين 

امع الفقهية العاملية واهليئات الشرعية ملعاجلة قضايا جديدة عموما ويف مسائل  إنشاء ا

كون مرجعا تة بشأن املعامالت املاليالصادرة من جهتهمالفتاوىفالية خاصة. املعامالت امل

املالية اإلسالمية لضبط أعماهلم على سبيل العموم أو اخلصوص.للمسلمني واملؤسسات

خلفية البحث

فقد اجتهد جملس 1مع إنشاء أول املصارف اإلسالمية بإندونيسيا يف بداية التسعينات

يف ضبط أعماهلا ومراقبتها، فأنشأوا اهليئة الشرعية الوطنية ألجل إصدار العلماء اإلندونيسي 

خرى كماليزيا نة بالدول األوإن كان باحلقيقة إن تأسيس أول املصرف اإلسالمي يف إندونيسيا فيه نوع من التأخر مقار 1
الذي أسس أول البنك اإلسالمي يف الثمانينات، وقد ذكر حملة تارخيية عن املصارف اإلسالمية يف إندونيسيا الدكتور 

، طبعة غيما إنساين، إندونيسيا.2019، الطبعة الثالثون سنة 38-34ص شافعي أنطوين يف كتابه البنك اإلسالمي،



5

كانت فتاوى اهليئة فملعامالت املالية اإلسالمية ومراقبة تنفيذها يف الساحة.الفتاوى املتعلقة با

الشرعية الوطنية ميزانا لضبط أعمال املصارف اإلسالمية وفتاويها ملزمة على تلكم اجلهات.

ا من صنال بد من أن يعوهذه الفتاوى د وجدت عة البشر، وهلذا فقرتيها نقص وخلل؛ أل

انتقادات من قبل العلماء اآلخرين واملتخصصني على هذه الفتاوى، فقالوا إن بعضها فيها نوع 

امع الفقهية العاملية بل قيل أن  من التساهل وبعضها جمانبة للصواب وبعضها خيالف قرارات ا

2اع.بعضها خيالف اإلمج

ر الباحث الوطنية، فقر وهذا األمر مما جيذب اهتمام الباحث لدراسة فتاوى اهليئة الشرعية

مقارنة بقرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق من هذه الفتاوى دراسةدراسةأن تكون 

امع الفقهية العاملية.منظمة التعاون اإلسالمي؛ ألنه م ن أكرب ا

لعدة أسباب:اهليئة الشرعية الوطنيةاوىفتفتكون الدراسة حول 

ا أساس لضبط أعمال املؤسسات املالية اإلسالمية بإندونيسيا-1 .أل

ا ميزان لشرعية أعمال املؤسسات املالية اإلسالمية-2 أل

، الطبعة الرابعة سنة 437ص ، طبعة بركة مليا إنساين املعامالت للدكتور إرواندي ترمذيكتاب املال احلرام يف نوازل 2
م.2013
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ا أساس ملراقبة املؤسسات املالية اإلسالمية من قبل هيئة الرقابة الشرعية.-3 أل

تاوى الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء اإلندونيسي "ففجاء عنوان البحث: 

دراسة فقهية مقارنة بقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي".

مشكلة البحث

وهذا البحث حياول اإلجابة على األسئلة التالية:

ما هي وجوه االختالف واالتفاق بني فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية وجممع الفقه --1

الدويل يف مسائل املعامالت املصرفية؟اإلسالمي 

سباب اليت أدت إىل وقوع االختالف بني فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية األهيما-2

يف مسائل املعامالت املصرفية ؟جممع الفقه اإلسالمي الدويلقرارات و 

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إىل:

قه اهليئة الشرعية الوطنية وجممع الفمعرفة وجوه االتفاق واالختالف بني فتاوى -1

اإلسالمي الدويل.
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معرفة األسباب اليت أدت إىل وقوع االختالف بني فتاوى اهلئية الشرعية الوطنية -2

يف مسائل املعامالت املصرفية.جممع الفقه اإلسالمي الدويلقرارات و 

منهج البحثثانيا: 

حيث ،المنهج الوصفي والمقارنةهو ي سار عليه الباحث يف هذا البحثاملنهج الذ

مع الفقه ة الوطنية وجمجبمع البيانات واملعلومات عن فتاوى اهليئة الشرعييقوم الباحث 

اق واالختالف عرفة أوجه االتفوصفها وصفا جليا مث يقوم باملقارنة بينهما ألجل ماإلسالمي مث 

فتاوى.بينهما مث املعرفة إىل األسباب اليت تؤدي إىل االختالف بني ال

ثالثا: محتويات البحث

الفتوى واألحكام حولها-أ

إبانة احلكم الشرعي . وأما شرعا فهي 3لفظ الفتوى يف اللغة يطلق على اإلبانة واإلظهار

4.عن دليل يف أمر نازل أو غريه ملن سأل عنه من غري وجه اإللزام

طبعة دار الفكر حتقيق عبد السالم هارون.473ص 4مقاييس اللغة البن فارس ج 3
.20ص 32، طبعة مكتب املنار اإلسالمي، واملوسوعة الفقهية الكويتية ج 9الفتيا ومناهج اإلفتاء لألشقر ص4
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من اإلفتاء ن أل؛ الفتوى يف اإلسالمفضلمن خالل تعريف الفتوى يتجلى للقارئ عظم 

يت ينوب بالتبليغ بيان لشرع اهللا احلكيم، فاملفاليت يتقرب به العبد إىل ربه، فهوأفضل األعمال

عن رب العاملني؛ ألن الفتوى قد توالها اهللا بنفسه يف أول األمر، فاملفتون نّواب رب العاملني 

يف تبليغ هذا الدين إىل الناس.

يد ملن أفىت أشد الوعصلى اهللا عليه وسلموعد الرسولولكن الفتوى هلا خطر جسيم وقد أ

الذي جعل كثريا من وهذا. 5غري علم كان إمثه على من أفتاه))((من أفىت ببغري علم، فقال: 

اء بن عازب بسنده عن الرب -رمحه اهللا-فقد روى اخلطيب البغدادي السلف تورع عن اإلفتاء، 

أهل بدر ما منهم من أحد إال وهو حيب أن يكيفه رضي اهللا عنه قال: ((رأيت ثالمثائة من 

.6صاحبه الفتوى))

هد الصحابة، مث يف عمنذ العهد النبوي، بعصور عديدة، فقد بدأولقد مر تاريخ الفتوى

حصل لقرن السابع ن الرابع إىل منتصف االفرتة ما بني منتصف القر يف مث مث يف عهد التابعني 

تهدين وخباص؛ ألندور الركود يف حركة الفتوى  ة الناس يرغبون يف العكوف على مذاهب ا

وقال حمقق الكتاب : 949ص ،5ج 3657رواه أبو داود عن أيب هريرة، كتاب العلم، باب التوقي يف الفتيا رقم 5
م.2009-ه 1430"حديث حسن". طبعة دار الرسالة العاملية سنة 

ه.1417، طبعة دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل سنة 349ص 2ملتفقه للخطيب الغدادي ج الفقيه وا6
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هي ظهرت ظاهرة جديدة و فقد العصر احلديث استمر تاريخ اإلفتاء إىلمث .7األئمة األربعة

ذكر الشيخ و وجود هيئات الفتوى الرمسية حيث إن تعيني املفيت رمسيا من قبل الدولة أو حنوها.

منصب اإلفتاء الرمسي ظهر بأمر السلطان سليم األول يف القرنأولحممد الزحيلي رمحه اهللا أن

وهكذا استمرت احلال يف تعيني املفيت إىل يومنا هذا.، 8هــ922العاشر اهلجري سنة 

اإلفتاء الجماعي-ب

يقصد باإلفتاء اجلماعي ما كان إصدار الفتوى بشكل اجلماعة وليس فردا، وهذا األمر 

ليس أمرا جديدا يف اإلسالم، فإن اإلفتاء اجلماعي موجود منذ عهد النبوة، ولكنه مل يكن يسم 

ا  .9اسم الشورىباإلفتاء اجلماعي وإمنا أقرب العبارة اليت ميكن أن يعرب 

ا وال تتحقق ا مجاعيإفتاءال يسمى فتاءاجلماعي والشورى وهي أن اإلفتاءوالعالقة بني اإل

اجلماعي فتاءالصفة اجلماعية فيه إال إذا كان بعد التشاور بني الفقهاء ملسألة معروضة، فاإل

.203ص 1املدخل الفقهي العام للزرقا ج 7
.14أدب الفتوى ص 8
.3للريسوين ص حبث االجتهاد اجلماعي 9
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هاد وقعت من أهل االجتااجلماعي لكوفتاءإال أن الشورى أعم من اإل، يعتمد على الشورى

.يكون إال ألهلهفالفتاءوغريه وأما اإل

:10، منهااجلماعي اليومفتاءوقد تعددت أشكال اإل

هيئة فقهية عاملية، تضم جمموعة من العلماء من األقطار املختلفة واملذاهب مث تصدر -1

.المي الدويل جبدةفيها عن رأي اتفاقي أو أغليب. مثال ذلك: جممع الفقه اإلس

ل: مث. علماء يف دولة واحدة ومذهب واحدهيئة فقهية دولية، تضم جمموعة من ال-2

لس العلماء اإلندونيسي .اهليئة الشرعية الوطنية 

ندوات ومؤمتؤات عاملية، وهي جتمع العلماء من قطر واحد أو أقطار خمتلفة بصفة غري -3

منظمة لتدارس قضية معينة مث قاموا بإصدار رأيهم اجلماعي فيها.

سات واجلمعيات أو اللجان العلمية يف شركات هيئات فقهية على مستوى املؤس-4

اهليئة الشرعية بشركة الراجحي وغريها.:مثل،إسالمية

.9االجتهاد اجلماعي للريسوين ص 10
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جملس أنشئ،اإلفتاء اجلماعي الرمسي جملس العلماء اإلندونيسيتوىلفقد يف إندونيسيا وأما 

إرشادجل ألم1975يوليو 26موافق هــ 1395رجب  7العلماء اإلندونيسي تاريخ 

تمع وتوعية مسلمي إندونيسيا فتاوى جملس العلماء اإلندونيسي من أهم املراجع ملسلمي . 11ا

االتيتجلى ذلك منإندونيسيا؛  :12اآلتيةا

ل القوانني املراجع لتشكيمن جمال التقنني؛ فإن فتاوى جملس العلماء اإلندونيسي هي -1

13املتعلقة باألمور الدينية.

يف احملكمة؛ فإن فتاوى جملس العلماء اإلندونيسي ميكن أن تكون جمال إثبات احلكم -2

بينة إلثبات احلكم.

لس العلماء اإلندونيسي مت اسرتجاعه تاريخ 11 من املوقع: 12/9/2020من موقع رمسي 
https://mui.or.id/sejarah-mui/

مقالة علمية بعنوان قوة فتاوى جملس العلماء اإلندونيسي من حيث القوانني اإلندونيسية للكاتب الفطري جوهار، 12
-http://paمن موقع: 

negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_
Ulama_Indonesia.pdf م.2021-1-29، مت اسرتجاعه بتاريخ

: "على األسس الشرعية أي على أسس األحكام الشرعية بناء على 12الفصل األول رقم 2008سنة 21رقم 13
ا املؤسسة ذات السلطة إلثبات الفتاوى الشرعية واملقصود باملؤسسة جملس العلماء اإلندونيسي.".الفتاوى اليت أصدر
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جمال االجتماع؛ فإن فتاوى جملس العلماء اإلندونيسي تعّد من سبل توحيد األمة -3

ا تتكون من عدة القبائل واألعراف .املسلمة اإلندونيسية لكو

عامالت املالية ليت ختتص بتولية فتاوى املجملس العلماء اإلندونيسي اسلطةومثة هيئة حتت

صدر قرار من جملس العلماء اإلندونيسي رقم اإلسالمية وهي اهليئة الشرعية الوطنية، وقد 

754/MUI/II/99 م على إنشاء اهليئة الشرعية الوطنية، واهلدف األول 1999سنة

ال واالقتصاد، ملتعلقة باملإصدار الفتاوى ملنتجات املؤسسات املالية واحللول الشرعية لألمور ا

.-هللارمحه ا-اهي احلاج سهل حمفوظ فكان أول رئيس اهليئة الشرعية الوطنية هو الكي

مقارنة بين فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية وقرارات مجمع الفقه اإلسالمي-ت

مع الفقه املقارنة بني فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية وقرارات جمالدراسة قّسم الباحث 

: اآلخرالفتوى وهيكليتها وإلزاميتها، و : مقارنة عامة يف منهجيةماأوهلاإلسالمي إىل قسمني: 

مقارنة يف بعض الفتاوى.

مقارنة عامة.القسم األول:

مقارنة في منهج الفتوى-1
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منهج اهليئة الشرعية الوطنية يف الفتوى-أ

منهج ، ومها:قسمنيالوطنية يف الفتوى إىلة الشرعية أمكن الباحث تقسيم منهج اهليئ

منهج اإلفتاء.آلخر وا، إصدار الفتوى

ا الفتوى قبل تقريرها، :14هيو املقصود من منهج إصدار الفتوى أي اخلطوات اليت مر 

سجيل تأو اجلهات املعنية باملسألة، مث ثانيا: استفتاء املؤسسات املالية اإلسالميةأوال: 

عداد ب الباحثني إلاكتتااللجنة الدائمة للفتوى، مث رابعا: اجتماع أعضاء ا:االستفتاء، مث ثالث

عدة يف املالستالم البحوثاللجنة الدائمة اجتماع أعضاء ، مث خامسا:املسألةالبحوث يف 

اء عرض مسودة الفتوى يف اجتماع أعض، مث سابعا:إعداد مسودة الفتوىاملسألة، مث سادسا:

اجتماع ، مثمسودة أخرية للفتوىإعداد ، مثاجلهات املعنية باملسألةمع للفتوىاللجنة الدائمة 

تقرير ، مثفتوىإمتام صيغة ال، مثحترير مسودة الفتوى، مثعام ألعضاء اهليئة الشرعية الوطنية

.نشر الفتوى، مثإبالغ الفتوى للمستفيت، مثالفتوى

، من موقع: 1من نظام العمل القياسي يف إصدار الفتوى لدى اهليئة الشرعية الوطنية رقم 14
https://dsnmui.or.id/kami/ragam-sop/ 12/1/2021، مت االقتباس منه تاريخ
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تاوى فاملقصود به الطريقة اليت سلكها اهليئة الشرعية الوطنية يف تقرير الفوأما منهج اإلفتاء

وقد أصدر جملس العلماء دليل إثبات الفتوى رقم: سواء من أسس عامة أو قواعد اإلفتاء.

U-596/MUI/X/1997وهياألسس العامة يف إثبات الفتوىبشأن ،:

املصلحة.ة وال خيالفالفتوى مبنية على كتاب اهللا والسنة املعترب جيب أن تكون-1

أن ال ختالف اإلمجاع والقياس املعترب واألدلة األخرى كاالستحسان واملصاحل املرسلة -2

وسد الذريعة.

مراعاة آراء العلماء أدلتها قبل تقرير الفتوى.-3

مراعاة آراء اخلرباء يف املسألة املطروحة.-4

يح أقوال العلماء عند وجود االختالف بينهم مع مراعاة الفقه املقارن والقواعد ترج-5

األصولية املقارنة املتعلقة بالرتجيح.
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ا الكياهي أما و  القواعد اليت تبناها اهليئة الشرعية الوطنية يف منهج اإلفتاء فقد أفصح 

عند -قاية الوطنية سابريئس جملس العلماء اإلندونيسي واهليئة الشرع-معروف أمني احلاج 

وأهم هذه القواعد أربع، وهي:، 15م2020افتتاح االجتماع السنوي سنة 

األولى: التيسير المنهجي.

هذه فألجل تطبيق، اختيار أيسر املذاهب وأسهلها مع مراعاة منهجية إثبات احلكمأي 

واألصلح بأرجح األقوالقاعدة فإن العلماء يف اهليئة الشرعية الوطنية جعلوا قاعدة: "األخذ ال

صلح أوأصلحها وإن مل ميكن ذلك فإن أمكن وإال فاألصلح". معناها: اختيار أرجح املذاهب

املذاهب.

الثانية: تفريق الحالل عن الحرام

تفريقها ألنه ميكن؛حلرام ال حيكم بتغليب احلرام كلهملال ااحلالل وااملالإذا اجتمعأي

فاحلالل باق على حالله واحلرام باق على حرامه.،طريقة احملاسبة املاليةعن 

الثالثة: إعادة النظر

151ekkL8&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=TETR ،
م.2021يناير 13مت اسرتجاعه تاريخ 
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يف أقوال العلماء املتقدمني اليت ال تصلح هلذا الزمان إما ألجل التعسر أو النظر أي إعادة

، حل املعتمد واألخذ بالقول املرجو ومنها إعادة النظر يف القو تعذر العمل أو صعوبة العمل.

.علة احلكم أو أن القول املرجوح أصلح لألمةوذلك إما بسبب تغري

الرابعة: تحقيق المناط

والبحث ، علةطريق مسالك العن النظر يف علة احلكم يف مسألة بعد معرفتها يف غريهاوهو

.عن صالحيتها من عدمها لوجود تغري العلة

: 16اإلمجالعلى سبيلفهو على ثالث مراحل وأما منهج الفتوى لدى جممع الفقه اإلسالمي

مرحلة ى، و ، و مرحلة دراسة موضوع الفتو مرحلة استكتاب العلماء والباحثني يف موضوع الفتوى

تقرير الفتوى وحتريرها.

هيكلية الفتوى-2

اهليئات ختتلف عن سائر قرارات وفتاوىالشرعية الوطنيةإن هيكلية الفتوى لدى اهليئة

األخرى كاهليئة الشرعية ملصرف الراجحي أو اهليئة الشرعية لبنك البالد أو اهليئة الشرعية 

منهجية الفتوى لدى جممع الفقه اإلسالمي الدويل حملمد عثمان شبري، منشور يف جملة إدارة وحبوث الفتاوى، 16
م.2007جامعة العلوم اإلسالمية، ماليزيا، العدد األول، 
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امع الفقهية مثل جممع الفقه  الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي، وختتلف أيضا بقرارات ا

مع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي  اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي وا

من حيث اهليكلية بالقانون أشبه منها بالفتوى، ولعل سبب هذا األمر أن فتوى وهي وغريمها.

اهليئة الشرعية الوطنية تتخذ مرجعا إلصدار األنظمة للبنك املركزي بإندونيسيا. 

إلزامية الفتوى-3

ذلكتظهر، و ابإندونيسيملزمة للمؤسسات املالية اإلسالميةى اهليئة الشرعية الوطنيةفتاو 

تني:من ناحي

ساسي للجمهورية اإلندونيسية بشأن األقانون الوقد أصدر :ناحية قانونية:األولى

: "على األسس الشرعية 12الفصل األول رقم 2008سنة 21املصارف اإلسالمية وهو رقم 

ا املؤسسة ذات السلطة إلثبات  أي على أسس األحكام الشرعية بناء على الفتاوى اليت أصدر

الشرعية."الفتاوى 

المية أما من حيث العمل التطبيقي يف ساحة املؤسسات املالية اإلس:يةتطبيقناحية :الثانية

رعية أعمال ضبط شألجلفإن لكل مؤسسة مالية ال بد أن تكون لديها هيئة املراقبة الشرعية 
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املؤسسات املالية وفق فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية، وال جيوز هلا العدول من فتاويها. وهذا يدل 

ونيسيا.إندبعلى أن فتاوى اهليئة الشرعية الوطنية ملزمة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

ليست ملزمة ألي أحد؛ سواء لألفراد أو للمؤسسات وأما قرارات جممع الفقه اإلسالمي 

ذه القراراتاملالي من غريها من ن قراراته أقوى؛ ألة إال أنه ال ينبغي لتلكم اجلهات أن تغفل 

امع الفقهية .ا

القسم الثاني: مقارنة بعض الفتاوى

كالنموذج ألجل حتقيق وجود آثار اختالف الفتاوى بسبب هذه املقارنة بني الفتاوى

:االختالف يف منهج اإلفتاء. وقد قام الباحث مبقارنة مخس فتاوى

االختالف وسببهاالتفاقفتوى

الوديعة احلساب 

اجلاري

تقسيم الوديعة 

املصرفية إىل قسمني: 

إسالمية وربوية.

لعقد ااستخدام عقد الوديعة، حبيث رأت اهليئة أن 

مع فرأى بأنه قرض. املعمول فيه وديعة وأما ا

سبب االختالف: اهليئة تراعي جانب األلفاظ 

مع فرتاعي جانب احلقائق واملعاين. واملباين وأما ا
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بيع الذهب غري 

النقدي

أن العملة الورقية تقوم 

ا  مقام الذهب يف كو

آلة للتبادل.

هليئة احكم بيع الذهب غري النقدي، حيث ذهبت 

مع فاملنع. إىل اجلواز وأما ا

سبب االختالف: علة الذهب يف هذا الزمان 

مع يقول  أن بليست الثمنية بل هي سلع، وأما ا

علة الذهب باقية على الثمنية.

غرامة التأخري

تقسيم املدين املتأخر 

عن السداد إىل 

نوعني: املدين املعسر 

واملماطل.

واز يئة ختتار القول باجلحكم غرامة التأخري، فإن اهل

مع فيختار املنع. وأما ا

وسبب االختالف: اعتبار املصلحة أو عدمها.

الكفالة باألجرة

ذكر تعريف الكفالة 

يف الفتوى.

التكييف الفقهي للكفالة املصرفية حبيث ذهبت 

مع فذهب  ا الوكالة باألجرة، وأما ا اهليئة إىل أ

لة مغطى تغطيةإىل التفصيل؛ إذا كانت الكفا

ا الوكالة وأما إذا كانت غري مغطى  كاملة فإ

ا الكفالة فبالتايل ال جيوز أخذ  تغطية كاملة فإ

األجرة.
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سبب االختالف: اختالفهم يف التكييف الفقهي 

للكفالة املصرفية.

االجتار يف 

العمالت أو 

الصرف

أحكام االجتار يف 

العمالت تأخذ 

أحكام الصرف.

الصرف اآلجل على سبيل احلكم على عقد

مع  املواعدة، حبيث ذهبت اهليئة إىل اجلواز وأما ا

فذهب إىل املنع.

ذه  سبب االختالف: هل التقابض حاصل 

أم ال؟-وهي على سبيل املواعدة-الطريقة 

رابعا: نتائج البحث والتوصيات

نتائج البحث

الفقه اإلسالمي أوجه االتفاقأن لفتاوى اهليئة الشرعية الوطنية وقرارات جممع -1

ما أكثر من االتفاق، حبيث-يف الفتاوى املدروسة-واختالف، وتكون نسبة االختالف أ

خيتلفان يف قواعد منهج اإلفتاء وهيكلية الفتوى وإلزامية الفتوى مما يؤدي إىل االختالف يف 

تقرير الفتوى.
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رات جممع ئة الشرعية والوطنية وقراأن أغلب األسباب اليت أدت إىل اختالف فتاوى اهلي-2

الفقه اإلسالمي هي االختالف يف القواعد اليت تبناها اهليئة يف منهج اإلفتاء.

التوصيات

إن الرجوع إىل الفتاوى اجلماعية خاصة ما يتعلق بالنوازل أمر يف غاية األمهية، وال -1

ذه وحيد األمة ربطهسيما يف وقتنا احلاضر فقد تعددت اآلراء واألقوال، فمن سبيل ت ا 

الفتاوى اجلماعية.

أمهية الدراسة العميقة فيما يتعلق بفتاوى اهليئة الشرعية الوطنية مع تنسيقها بالقرارات-2

امع الفقهية أو املوسسات املالية اإلسالمية العاملية األخرى.لدى ا

المراجع

، دمشق، دار داودسنن أبي ه، 1430السجستاين، أبو داود سليمان بن األشعث، 

الرسالة العاملية.

، من النظرية إلى التطبيقيةالبنك اإلسالميم، 2019أنطانيو، حممد شافعي، 

ديبوك،غيما إنساين. 
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، بوغور، بركة موليا المال الحرام في نوازل المعامالتم، 2015ترمذي، إرواندي، 

إنساين.

، الكويت، مكتبة املنار اإلفتاءالفتيا ومناهج ه، 1396األشقر، حممد بن سليمان، 

اإلسالمية. 

، دمشق، دار املكتبيت.أدب الفتوىه، 1418الزحيلي، حممد بن مصطفى، 

م، دار ابن 1996، الفقيه والمتفقهه، 1415البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت، 

اجلوزي.

، دمشق، دار القلم.المدخل الفقهي العامه، 1425الزرقا، مصطفى بن أمحد، 

، مصر، دار الفكر العريب.معجم مقاييس اللغةن فارس،أمحد بن زكريا، ب

.بحث االجتهاد الجماعيالريسوين، أمحد، 

،منهجية الفتوى لدى مجمع الفقه اإلسالمي الدوليم، 2007شبري، حممد عثمان، 

.منشور يف جملة إدارة وحبوث الفتاوى، جامعة العلوم اإلسالمية، ماليزيا، العدد األول


