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 من التوجيهات الربانية

ا الًَّذينى آمىنيواٍ أىًطيعيواٍ الٌلوى كىأىًطيعيواٍ الرَّسيوؿى كىأيٍكِل  ﴿  ٗٓ :يف سورة النساء جل شأنو قاؿ ا تعاىل يىا أىيػُّهى
يػٍره األىٍمًر ًمنكيٍم فىًإف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو  فػىريدُّكهي ًإىلى الٌلًو كىالرَّسيوًؿ ًإف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًالٌلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ذىًلكى خى

 ﴾ كىأىٍحسىني تىٍأًكيلن 

ٍيئان  ﴿ ُِٔكقاؿ ا جل شأنو يف سورة البقرة :  كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه لَّكيٍم كىعىسىى أىف تىٍكرىىيواٍ شى
ٍيئان كىىيوى شىرٌّ لَّكيٍم كىالٌلوي يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى كىىي  بُّواٍ شى يػٍره لَّكيٍم كىعىسىى أىف ٖتًي  ﴾ وى خى

: )) ماذا تصنع إف عرض عليك  إىل اليمن وأراد أف يبعثحُت  ١تعاذ ؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلمكقا
ٕتد يف كتاب ا؟ قاؿ: فبسنة رسوؿ ا صلى ا قضاء؟ قاؿ : أقضي ٔتا يف كتاب ا, قاؿ : فإف مل 

عليو كسلم, قاؿ : فإف مل يكن يف سنة رسوؿ ا؟ قاؿ : أجتهد رأليي ال آلو, فضرب رسوؿ ا صلى ا 
 عليو كسلم على صدر معاذ, كقاؿ: اٟتمد  الذم كفق رسوؿ رسوؿ ا ١تا يرضي رسوؿ ا((.
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 المقدمة

ديٍنوي كىيػيبىشِّرى لًلًَّو الًَّذم أىنزىؿى عىلىى عىٍبًدًه اٍلًكتىابى كىملٍى َيىٍعىل لَّوي ًعوىجىا }{ قػىيِّمان لِّيينًذرى بىٍأسان شىًديدان ًمن لَّ اٟتٍىٍمدي 
 ُ}{ اٍلميٍؤًمًنُتى الًَّذينى يػىٍعمىليوفى الصَّاٟتًىاًت أىفَّ ٢تىيٍم أىٍجران حىسىنان 

ال شريك لو كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو الذم أدل االمانة كبلغ الرسالة  أشهد أف الإلو إال ا كحده
. اللهم فصل كسلم كبارؾ على ىذا النيب كنصح األمة كجاىد يف ا حق جهاده حىت أتاه اليقُت من ربو

 الكرمي كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين.

مُت صلى ا عليو كتابو القومي القرآف الكرمي كسنة رسولو األا أنزؿ شريعتو اليت جاءت يف  فإف  كبعد.
ية للناس الصراط ا١تستقيم، كلتكوف حاكمة على أقوا٢تم كأفعا٢تم كتصرفاهتم إىل يـو ادكسلم لتكوف ى

 الدين.
 كقد ختم ا تعاىل كتبو بالقرآف اجمليد، كختم رسلو ٔتحمد صلى ا عليو كسلم الرسوؿ األمُت.

ة ذلك أف تكوف األحكاـ الشرعية اليت تضمنتها تلك الشريعة ا٠تا٘تة شاملة كثابتة ال يشوهبا كمن ضركر 
يف ٥تتلف تطبيق الشريعة لكالفرصة  اٟتلال بد مث  كلذلك ور، كال يعًتيها تبديل أك تغيَت.نقص أك قص

   فالفتول من ىذا اٟتل.تبديل كتغيَت ثبوهتا.  صاٟتة لكل الزماف كا١تكاف دكفاألزمنة كاألمكنة كي تكوف 
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 مشكلة البحث

 ا١تشاكل اليت كجدناه أثناء البحث منها :

  شاء ا  كلكن إف ,شديد يف اٟتاسوب ٦تا حيعلٍت أكتب ببطء مل أتعود على كتابة اللغة العربية
 .يزكؿ ىذه ا١تشكلة ٔتركر الوقت

  كإملئها الصحيح, رغم ذلك احاكؿ  عدـ التعويد على الكتابة العربية بعلمات ترقيمها الصحيحة
 كتابة ىذا البحث أبتغي تصحيحها من جانب الدكتور زيادة ا١تعرفة كا٠تربة.

  ال اكتب اللغة العربية كال أقو٢تا مثل صاحبها ٦تا يدفعٌت بذؿ اٞتهد يف اختيار اللفظ ا١توافق كاللغة
كتابة ىذا البحث أبتغي   , رغم ذلك احاكؿكجود ريب النفس يف ضبط استعما٢تاّتانب اٞتيدة, 

 تصحيحها من جانب الدكتور زيادة ا١تعرفة كا٠تربة كاٟتكمة.
  واقع ا١ت ك أقتصر على الكتب ا١توجودة عندم كبعضكلذل ,لدم مراجع كافية يف ا١توضوع مل يكن

 .اإلنًتنتيف 
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 أسباب إختيار الموضوع

تبحث ،  (MUI)العلماء اإلندكنىيسي٣تموعات فتول ٣تلس لقد لفت انتباىي ما اشتملت عليو  .ُ
فيها األمور ا١تتجددة ا١تهمةمل توجد قبل, كخلصة الفتول الغريبة عندم لقصر علمي كمعرفيت عن 

كيف البلد األخر يفيت غَت  كذا  يف إندكنيسيا يفىت ,ما مسألة الفتول, كلذا ما ظننت كما عرفت أف
 . كالوقائع ا١تختلفة التشريعلمقاصد الشرعية اليت ىي غاية لمراعاة  ,ذلك

اٟتاجة ا١تاسة إىل معرفة ما كرد يف  ,كمن األسباب أيضا اليت دفعتٍت إىل كتابة ىذا البحث خاصة .ِ
من ا١تسلمُت يف إندكنيسيا خاصة كيف العامل عامة أف  حىت يعلم اإلنساف٣تموعات الفتول, ىذه 

أف ا سبحانو  يزيد عقيدة الناساإلسلـ ىو دين الفطرة كالرٛتة صاحل لكل زماف مكاف كحاؿ, ٦تا 
يأمر شيئا ينفعهم كينهى عن الشيئ  ,كتعاىل ىو الرٛتن كالرحيم ال رٛتة مثلها قبلها كال بعدىا

ا٠تَتات كالعبادة  ترقية إدياهنم كالتسليم  سبحانو كتعاىل  يضرىم, كبعد ذلك يتسابقوف يف
كإىل ما يف ذلك من سعادهتم  ,ذه األمور ا١تهمة يرشدىم إىل ما أراده ا يف حياهتمكحده, كطبعا ى

 .يف الدارين
كمن األسباب أيضا, ألين كا١تسلمة اإلندكنيسية ال بد أف تكوف خادمة لإلسلـ كا١تسلمُت يف  .ّ

إندكنيسيا, قبل ا٠تدمة يف اإلسلـ كا١تسلمُت خارجو. كال تكوف ذلك جيدة إال إذا عرفت ماذا قد 
 فعل العلماء يف البلد للمسلمُت فيو.

 أنو قليل من ا١تسلمُت يف اندكنيسيا الذم يعرؼ ما افىت بو علماؤىم كزعماؤىم أيضا كمن األسباب .ْ
٦تا يستدعي بذؿ مزيد من اٞتهد من  كذلك ,اىم١تصاحل دينهم كدني كقتا بعد كقت الذم كل ذلك

كي يعرؼ كْتثو  يف نشر الفتول  ءٔتساعدة العلما طلبة العلم يف تذكَت الناس بأمر رهبم كشرعو
حىت ال يعتقدكف أف ما فعل أكثر ك يف اإلسلـ,  خاص الناس أف كل ما استجد يف حياهتم لو حكم

, بل يعتقدكف عكسو أف كل ما ع اإلدياف كالعقيدةالناس فيما استجد يف حياهتم ليس لو العلقة م
 استجد يف حياهتم يلـز فيو العلم ككيف اإلسلـ عنو.

ف من ىذه األمة و كف أألعلَّ ا أف دين علي بالتوفيق لع نفسي ا فانت رغبيت يفأيضا كمن األسباب  .ٓ
لو غاية أف كل ذلك , ك اليت يعرؼ كل ما عمل كقاؿ كأكل كشرب ككسى كفكر كغَت ذلك ا١تسلمة

 ، كمن خلقو كال البتغاء مرضاة غَته تغاء مرضاة ا عز كجلبيكوف كسيلة الال بد أف ك  اضحةك 



 
 

حسيب كنعم الوكيل، كال حوؿ كال قوة  تعاىل كىو ,كاخوايت من ا١تسلمُت إخواين ما ْتثت فعتنلعل ي
 إال با العلي العظيم.

 أهداف البحث

 اإلندكنيسي"التعريف بػ "٣تلس العلماء  .ُ
 مشولية اإلسلـ كصلحيتو  بياف .ِ
 ا١تقاصد الشرعية بإَياز بياف .ّ
 امالعلقة بينهاإلفتاء ك ك  اٟتكم الفرؽ بُتبياف  .ْ
 "MUIمنهج الفتول لػ "بياف  .ٓ
 ا١تصلحة ا١تعتربةشركط بياف  .ٔ
 ا١تقاصد الشرعية يف فتول ٣تلس العلماء اإلندكنيسي ذكر بعض تطبيقات  .ٕ
 ْتث الفتول كدراستو .ٖ
بأف ال يوجد يف كل ما شرع أمر أك هني ما يضر اإلنساف, بل كل ١تصاٟتهم رغم لألمة تذكَتا ِل ك  .ٗ

 .خيالف ما يريدىم
 أبتغي هبذا اٞتهد ا١تتواضع أف أناؿ رضا ا كلعل فيو النفع للمسلمُت .َُ
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 البحث : هيكل

 المقدمة

 خطة البحث

 التمهيد

 مشولية اإلسلـ كصلحيتو:  كؿا١تبحث األ

   تعريف ا١تقاصد الشرعية:  ينا١تبحث الثا

 الفرؽ بُت اٟتكم الشرعي كاإلفتاء كالعلقة بينهما:  ثالثا١تبحث ال

 منهج فتول ٣تلس العلماء اإلندكنيسي : رابعا١تبحث ال

 ةشركط ا١تصلحة ا١تعترب  : امسا١تبحث ا٠ت

  اإلندكنيسيتطبيقات ا١تقاصد الشرعية يف فتول ٣تلس العلماء  : ا١تبحث السادس

 والتوصيات الخاتمة

 الفهرس

 المراجع

 

 



 
 

 منهج البحث :

 لقد سرت يف كتابة ىذا البحث كفق ا١تنهج التاِل:

 لكل من ا١تقاصد الشرعية  ا١تقدمة ذكر .1
 تطبيق ا١تقاصد الشرعية مع مراعاة ترتيبهابعض الفتول يف ذكر  .2
 سباب الفتولأدكر  .3
 ْتث الفتول كدراستو .4
 تدعي ذلك، كأف اٟتاجة إليو ملحةبعض ا١تطالب إذا رأيت أف األمر يس يادةز  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

 التمهيد

ىو ٣تلس ا١تشاكرة بُت  ٣MUI (Majelis Ulama Indonesia)تلس العلماء اإلندكنيسي أك 
العلماء كالزعماء, لو األىلية يف ٖتليل مشاكل ا١تسلمُت مشكلة اجتماعية دينية, أم عن عقيدة, كاجتماع, 
كحضارة, كأعماؿ ا١تسلمُت اليومية. كىو ٣تمع رٝتي ٖتت الوزارة الدينية ّتمهورية أندكنيسية. كقد ٚتع 

 ـ. َُُِـ حىت سنة  ُٕٓٗسنة  كل منذ تأسيسو يفاالكتاب الوحيد عن ٣تموع فت

كحيتوم ىذا الكتاب مائة كٙتانُت كتسعة فتاكل. كيقسم ٤تتول ىذا الكتاب يقسم على ثلثة أقساـ : 
القسم األكؿ الفتاكل ا١تقررة يف مناقشة ٞتنة الفتول. كالقسم الثاين الفتاكل ا١تقرر يف ا١تشاكرة الوطنية 

MUI اجتماع العلماء ٞتنة الفتول على ا١تستول الوطٍت. كيرجي من , كالقسم الثالث الفتاكل ا١تقررة يف
 ىذه اجملموعات تكوين ا١تسلمُت ا١تتدينُت كا١تتمدنُت.

         

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 شمولية اإلسالم وصالحيته: ولالمبحث األ

لإلسلـ الشموؿ. إنو مشوؿ يستوعب الزمن كلو, كيستوعب اٟتياة كلها, كيستوعب   من ا٠تصائص العامة
كياف اإلنساف كلو. فهو إذف رسالة لكل األزمنة كاألجياؿ, ليست رسالة موقوتة بعصر معُت أك زمن 

, كما كاف يف رساالت األنبياء السابقُت على ٤تمد صلى ا عليو كسلم. ٥تصوص, ينتهي أثرىا بانتهائو
فقد كاف كل نيب يبعث ١ترحلة زمنية ٤تدكدة, حىت إذا انقضت بعث ا نبيا أخر. كأما نبينا ٤تمد صلى ا 
عليو كسلم خامت النبيُت, كرسالتو ىي رسالة ا٠تلود اليت قدر ا تعاىل بقاءىا إىل أف تقـو الساعة كيطوم 

تلو القركف كىي ما زالت ثابتة راسخة ال  اإلسلمية فقد مرت عليها القركف كالشريعة ِبساط ىذا العامل.
 ّتناقض فيها بل إف حاجات الناس ٢تا تزداد مع تطور اٟتياة, كتغَتىا ٨تو مزيد من التشابك كالتعقيد.

اجتماعيا  إذا كاف مث التغيَت يف حضارات الزماف ففشريعة اإلسلـ صاٟتة لكل زماف كمكاف كحاؿ. كلذا 
ية, تصلح كيفية أفكار الناس فثم شريعة اإلسلـ جار يف  التغيَت  ككاف أك إقتصاديا, أك صحيا, أك سياسيا, 

عهد النيب صلى ا عليو كسلم, كال يوجد  يفرٔتا كجد األمر أك القضية الىت مل توجد مع تلك التغيَتات. ك 
لكل ىذه القضايا لو حكم, إما ٖتت قاعدة بت أف ثكلكن يف زماف الصحابة, كالتابعُت, كتابعي التابعُت 

 اإلسلـ العامة, أك باإلشارة, أك اإللتزاـ, أك التضامن.

 الصلة : "تغَت اٟتكم بتغَت الزماف كا١تكاف كاٟتاؿ" فا١تراد ليس تغَت اٟتكم األصلي من كجوب من قاؿأما ك 
الواقعة يف زماف ما كىو ا١تراب بػ  القضايا حكم , فاٟتكم ثابت, كلكن ا١تراد بتغَت اٟتكم ىومثل اإىل ندهب
حسب  . فرٔتا يف بلد كاحد يكوف حكم قضية ما جائزة, كيف بلد أخر عكس ذلكأك "اإلفتاء" "الفتول"

ابن القيم اٟتنبلي: "فصل يف فالقوؿ اٞتدير لبحث الفتول ما قالو  .ا١توجودة يف ذلك البلدكالوقائع  القضية
 . كال يقوؿ "تغَت اٟتكم".فها ْتسب تغَت األزمنة كاألمكنة كاألحواؿ كالنيات كالعوائد"تغَت الفتول كاختل

                                                           
 55, صم. 2003\ه  1423, 6القرضاوي, ٌوسف, الخصائص العامة لإلسالم, القاهرة: مكتبة وهبة, ط   2
3
استنباط أحكام النوازل الفقهٌة المعاصرة دراسة تأصٌلٌة تطبٌقٌة, جدة: دار األندلس الخضراء و دار ابن حزم, القحطانً, مسفر بن علً بن محمد, منهج   

 .31, ص م. 2003\ه 1423
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 :ْىنا يظهر أمرافمن ك 
 األكؿ: أف الفتول ىي اليت تتغَت كليس اٟتكم الشرعي.

  الثاين: أف الفتول اليت تتغَت يكوف حكمها الشرعي مرتبان على العوائد كاألعراؼ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

                                                           
ٌُّر الفتوى,  4  .islamway.net www.wالشرٌف, محمد بن شاكر, ثبات األحكام الشرعٌة، وضوابط تغ

 



 
 

 تعريف المقاصد الشرعية:  ثانيالمبحث ال

ا١تقاصد الشرعية تعريفا ٥تتلفا, مهما كاف ىذا اإلختلؼ يف نظرم اختلؼ  الفقهاء أك األصولييوفعرؼ 
 .لوضوحو كفهمو لفظي, اخًتت    ما عرؼ ٤تمد الطاىر بن عاشور

  ٓمنهما على حدقسم ٤تمد الطاىر بن عاشور ا١تقاصد الشرعية إىل قسمُت, مث عرؼ كل قسم "

مقاصد التشريع العامة, ىي ا١تعاين كاٟتكم ا١تلحوظة  ": عرفو قائل : : مقاصد التشريع العامة القسم األول
للشارع يف ٚتيع أحواؿ التشريع أك معظمها, ْتيث ال ٗتتص ملحظها بالكوف يف نوع خاص من أحكاـ 

 ."الشريعة

 :التعريف فيدخل يف ىذا

 اليت ال خيلو التشريع عن ملحظتها., كا١تعاين أكصاؼ الشريعة, كغايتها العامة -

 ا١تعاين من اٟتكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكاـ, كلكنها ملحوظة يف أنواع كثَتة منها -

حقيق مقاصد و : "الكيفيات ا١تقصودة للشارعة لتعرفو بقولمقاصد التشريع ا٠تاصة : :  القسم الثاني
 ."الناس النافعة, أك ٟتفظ مصاٟتهم العامة يف تصرفاهتم ا٠تاصة

كيدخل يف ذلك كل حكمة ركعيت يف تشريع أحكاـ تصرفات الناس مثل : قصد التوثق يف عقدة الرىن, 
 ". كإقامة نظاـ ا١تنزؿ كالعائلة يف عقدة الرىن, كدفع الضرر ا١تستداـ يف مشركعية الطلؽ

كعلى ذلك, فليس لتشريع حكم من األحكاـ غاية أخرل سول "جلب ا١تصاحل, أك دفع ا١تفاسد". سواء 
ذلك ا١تصاحل كا١تفاسد يعلمها الناس أك مل يعلموىا. ككل ما شرع ا تعاىل ال خيلو عن حكمة للمسلمُت 

 كالناس يف العامل عامة.

                                                           
5
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 اموالعالقة بينهاإلفتاء و  لحكم الشرعيا: الفرق بين  لثالمبحث الثا

, أك ا١تكلفُت باالقتضاء أك التخيَت ىو خطاب ا تعاىل ا١تتعلق بأفعاؿ"فاٟتكم الشرعي عند األصوليُت: 
كمتعلقات  .كالكراىة, كاإلباحة الوجوب ,كالندب, كاٟترمة,   :ينقسم إىل ٜتسة أنواع، كىي كىو ٔ."الوضع

كا١تندكب, كاٟتراـ, كا١تكركه, كا١تباح. فالواجب ىو الذم  الواجب,  :ىذه األنواع ا٠تمسة على الًتتيب ىي
ا مطلقنا، فاإلَياب طلب ، أما  يلزمو شرعنا تاركو قصدن الفعل طلبنا جازمنا، كالندب طلب الفعل طلبنا غَت جاـز

اإلَياب يسمى كاجبنا، كالذم يتعلق بو الندب يسمى مندكبنا، كالتحرمي كىو طلب  الفعل الذم يتعلق بو
، الفعل الذم تعلق بو التحرميط الًتؾ يسمَّى ٤ترمنا، كالذم  لبنا جازمنا، كالكراىة طلب الًتؾ طلبنا غَت جاـز

اإلباحة  كاإلباحة ىي التخيَت بُت الفعل كالًتؾ، أما الفعل الذم تعلق بو .تعلق بو الكراىة يسمى مكركىنا
 ٕ.فيعرؼ با١تباح

كاإلفتاء: "بياف حكم  ."ذكر اٟتكم ا١تسؤكؿ عنو للسائل"، أم: "جواب ا١تفيت" ىو الفتول كالفتيا:كأما 
 ، كالفتول ىي ما يصدر عن ا١تفيت.الواقع ا١تسؤكؿ عنو"، فاإلفتاء ىو عمل ا١تفيت

الغالب أف اٟتكم الشرعي ىو اٟتكم ا١تتعلق بأفعاؿ العباد على كجو العمـو من غَت التفات إىل كاقع معُت ف
 ب الصلة كحرمة شرب ا٠تمر كىكذا.كم، كالقوؿ بوجو يرتبط بو اٟت

الغالب أف الفتول ىي ما كانت مرتبطة بواقع ما، فالفتول على ذلك ىي تطبيق اٟتكم الشرعي على أما ك 
الواقع، كإف كاف يف بعض األحياف يأيت أحدمها ٔتعٌت اآلخر فهما مرتبطاف، كال تكوف الفتول صحيحة إال 

 . بقان على الواقع انطباقان صحيحان منطإذا كاف اٟتكم الشرعي 

يف بياف علقة الفتول باٟتكم  -رٛتو ا-ؿ ابن القيم اقكالعلقة بُت اٟتكم الشرعي كالفتول ىو كما 
أحدمها: فهم الواقع  ٟتكم باٟتق إال بنوعُت من الفهم:الشرعي: "كال يتمكن ا١تفيت كال اٟتاكم من الفتول كا

كالنوع الثاين:  كالعلمات حىت حييط بو علمان.حقيقة ما كقع بالقرائن كاألمارات  كالفقو فيو، كاستنباط علم
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، مث فهم الواجب يف الواقع، كىو فهم حكم ا الذم حكم بو يف كتابو أك على لساف رسولو يف ىذا الواقع
 ٖ.يطبق أحدمها على اآلخر"

 9فتوى مجلس العلماء اإلندونيسي منهج: رابعالمبحث ال

يكوف ٕتاكبا عن األسئلة ا١تطركحة من ا١تسلمُت كا١تسلمات إما فردا أك ٚتاعة, أكيكوف  MUIتقرير فتول 
 مبادرة أك أفىت شيئا نظرا إىل حاجة ا١تسلمُت إليو. 

 فيما يلي : عامة يف فتوىو كما هنج فيو الفقهاء   (MUI)َُ اإلندكنيسي هنج ٣تلس العلماءك 

ن عن ذلك الشيئ, يعن أراء أئمة ا١تذاىب كالعلماء ا١تعترب  كناظر MUI رأل ,قبل إفتاء شيئ .ُ
 .مناظرة كاعية مع بياف أدلتهم

 فأفىت عنها كما كانت. أك اإلٚتاع اك القياس, كأما ا١تسائل اليت حكمها كاضحة يف القرآف أك السنة .ِ
 فاإلفتاء يكوف :ائل اليت اختلف فيو الفقهاء, سكأما يف ا١ت .ّ

 همباٞتمع كالتوفيق بُت أرائ -
مقارنة مستعملة القواعد كإذا كاف اٞتمع كالتوفيق غَت حاصل, فيكوف اإلفتاء بطريق الًتجيح  -

 األصولية ا١تقارنة
باإلٚتاع بُت العلماء يف ٣تلس اليت مل يذىب إليو الفقهاء فيكوف اإلفتاء كأما اإلفتاء يف ا١تسائل    .ْ

)قياسي, استحساين, إٟتاقي(, استصلحي, كسد  بطريقة البياين, كالتحليلي العلماء اإلندكنيسي
 الذرائع

. كيكوف اإلجتهاد اإلنتقائي با١تقارنة بُت إنشائيا أك انتقائيا MUIيف  عملية اإلجتهاد تكوفك  .ٓ
  ا١تذاىب. ككل من اإلجتهاد يكوف ٚتاعيا.

 كا١تقاصد الشرعية ينظر إىل مصاحل األمةتقرير اإلفتاء البد  .ٔ

 
                                                           

1
ٌُّر الفتوىث    بات األحكام الشرعٌة، وضوابط تغ

5
 11-5, ص م 2011, إندونٌسٌا: اٌرلنجا,  1515اإلندونٌسً, مجلس العلماء, مجموعات فتوى مجلس العلماء اإلندونٌسً منذ   
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 المصلحة المعتبرة شروط:  المبحث الخامس

 عنده ىي ما يلي : ةحفظ ا١تصاحل كدفع ا١تفاسد. كأما ا١تصاحل ا١تعترب  يف فتوىو ىو MUIك٦تا هنج إليو 

صيل ا١تقاصد الشرعية, كتكوف ْتفظ الضركريات ا٠تمسة, كىي : ا١تصلحة عند اإلسلـ ىي ٖت .ُ
 ب.حفظ الدين, حفظ العقل, حفظ النفس, حفظ ا١تاؿ, كحفظ النسل أك النس

كلذلك ال ٕتوز ا١تصلحة ٥تالفة النص. ا١تصلحة ا١تعتربة عند اإلسلـ ىي ا١تصلحة اليت الٗتالف  .ِ
 ُُالنص

ىذا الشيئ مصلحة أك مفسدة عند الشرع ىو ا١تؤسسة ا١تؤىلة يف علـو الشريعة. يف الذم يقرر أف ك  .ّ
 ُِ.كيكوف تقرير ا١تصلحة أك ا١تفسدة باإلجتهاد اٞتماعي

كيعتقد أنو حلؿ  ا١تفسدة من األمور ا٠تطَتة. ككيف ال, فرٔتا يعمل الرجل شيئا متجددافتقرير ا١تصلحة أك 
أك أنو مباح بدليل كجود ا١تصلحة فيو, كال سيما إذا كاف ذلك الشيئ ٦تا تعم البلول, ككثر الناس يعملوف 

فليس كل ما فيو ا١تصلحة عند الناس مصلحة عن الشرع,  ."اً  مي كٍ حي  مَّ ثى فػى  ةً حى لى صٍ مى ي الٍ فً , بدعم " فى بو
ككذلك فليس كل ما فيو ا١تفسدة عند الناس مفسدة عن الشرع. فقد قاؿ ا تعاىل جل شأنو يف سورة 

يػٍره لَّكي  ﴿ ُِٔ البقرة : ٍيئان كىىيوى خى بُّواٍ كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه لَّكيٍم كىعىسىى أىف تىٍكرىىيواٍ شى ٍم كىعىسىى أىف ٖتًي
ٍيئان كىىيوى شىرٌّ لَّكيٍم كىالٌلوي يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى   .﴾شى

أىل السنة يف  أف كأنا مع فمسألة ا١تصلحة كا١تفسدة تتعلق ٔتسألة ا٠تَت كالشر, كمسألة التحسُت كالتقبيح. 
اإلنساف فرٔتا عند  ُّمدرؾ لو, ال حاكم.حاكم اٟتسن يف الشيئ أك قبحو ىو الشرع, فاإلنساف بعقلو 

 .اإلنساف قبيح فهو عند الشرع حسن , كعكس ذلك فرٔتا عندحسنا فهو عند الشرع قبيح
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 الصحٌحةالنص هو القرآن الكرٌم والسنة   
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 المقاصد الشرعية في فتوى مجلس العلماء اإلندونيسيتطبيقات :  سادسالمبحث ال

هي )) اليت تكوف الضركرية فٖتسينية. أما ا١تصلحة ضركرية كحاجية ك قسم ا١تصلحة باعتبار آثارىا إىل تن
األمة ٔتجموعها كآحادىا يف ضركرة إىل ٖتصيلها ْتيث ال يستقيم النظاـ باختل٢تا, كْتيث إذا ا٨ترمت 

..(( كترجع ىذه ا١تصلحة إىل ما يقيم النظاـ األصلي لنوع اإلنساف تؤكؿ حالة اإلنساف إىل فساد كتلش.
ىذه الكليات يف حفظ الدين كالنفس كالعقل كا١تاؿ كذلك ىو الكليات ا٠تمسة كمكملهتا. كتتمثل 

 كالنسب.

كمن ىذه  .ُْىا ))حفظها بالنسبة آلحاد األمة كبالنسبة لعمـو األمة باألكىل((كحفظ الكليات معنا
مراعاة  مع الكليات ا٠تمسة اف شاء ا اْتث كادرس ٣تموعات الفتول من ٣تلس العلماء اإلندكنيسي

, ككضعت الفتول الواحد يف "حفظ الدين" مثل أك يف " حفظ النفس" فقط حسب عنده ترتيب ا١تقاصد
 أف ىذا الفتول يف بعضو كال يذكر بل فتوليف كل ال ال يذكر MUIما رأيت كدرست, ألف العلماء يف 

 ٟتفظ الدين أك ٟتفظ النفس مثل كغَت ذلك من الكليات ا٠تمسة. 

  حفظ الدين .1
ىو حفظ دين كل أحد من ا١تسلمُت من كل ما يفسد اعتقاده كعملو, كحفظ  حفظ الدين معناه

أصوؿ الدين القطعية, كتقـو كسائل اٟتفظ على  دين عمـو األمة برفع كل ما من شأنو انتقاص
 ُٓ.إيقاء طرؽ تلقي الدين من األمة حاضرىا كآتيها

 :كبعض تطبيقات حفظ الدين يف فتول ٣تلس العلماء اإلندكنيسي ما يلي 

 احمدية قاديان  ضالل الفتوى األول :

ق  ََُْمن رجب  ُٕ-٣ُُتلس العلماء اإلندكنيسي يف ا١تشاكرة الوطنية الثانية يف التاريخ 
 أفىت عن ٚتاعة األٛتدية ما يلي :ك  قرر ـ ّتاكرتا َُٖٗيونيو  ُ –مايو  ِٔا١توافق مع 

                                                           
 ,م. 1555 \ه. 1416الحسنً, إسماعٌل, نظرٌة المقاصد عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشور, فٌرجٌنٌا: المعهد العالمً للفكر اإلسالمً,   14

 .231ص 
15

 231اإلمام محمد الطاهر بن عاشور, ص نظرٌة المقاصد عند   
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األٛتدية, أفىت أف ٚتاعة  كتب عن  ٗبعض التسجيلت من خلؿ عن  كجد يف الواقع ك حسبما
, كذلك ألف ما شرع يف األٛتدية خيالف ما يف اإلسلـ األٛتدية خارجة عن اإلسلـ ضالة كمضلة

 كال سيما يف العبودية يعٍت الصلة كا١تناكحات كغَت ذلك كثَت. 
 

واىي كما فهم األٛتدية أف يتوبوا إىل ا تعاىل كفهموا كعملوا األكامر كالن تباعإىل أالعلماء كدعا 
فىت العلماء عن األٛتدية يف ا١ترة األخرم يعٍت يف ا١تشاكرة الوطنية كأ ُٔماعة.كعمل أىل السنة كاٞت

ٛتدية دكف اف يبالوا ما شرائع األ ـ, كذلك ألف اتباع األٛتدية مازالوا يعملوف ََِٓالسابعة سنة 
قد خرج عن فكأٌكد فيو العلماء أف من دخل يف األٛتدية كتبع  ُٕـ. َُٖٗيف سنة  قد افىت عنها

 كارتٌد. اإلسلـ
  

ا  ىبعد ٤تمد صل ىو نيب ا كرسولو يف قاضياف ٛتدأأف مَتزا غلـ  ا١تعركفة كمن عقائد األٛتدية
ىذا خيالف  أف بالضركرة. ك  عليو كسلم نزؿ عليو الوحي كما انزؿ على الرسوؿ صلى ا عليو كسلم

انو ال نيب كال رسوؿ بعد كفاة النيب صلى ا عليو كسلم كفق ما  على عقائد اىل السنة كاٞتماعة
اًلكيٍم كىلىًكن رَّسيوؿى اللًَّو مى  ﴿ َْا تعاىل يف سورة األحزاب :  وقال ا كىافى ٤تيىمَّده أىبىا أىحىدو مِّن رِّجى

ا ًصرىاًطي  ﴿ ُّٓاألنعاـ : كقولو يف سورة  .﴾ ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمان كىخىامتىى النًَّبيُِّتى كىكىافى اللَّوي  ػذى كىأىفَّ ىى
ًبيًلًو ذىًلكيٍم كىصَّاكيم بًًو لىعىلَّكيٍم  كقولو  .﴾ تػىتػَّقيوفى ميٍستىًقيمان فىاتًَّبعيوهي كىالى تػىتًَّبعيوٍا السُّبيلى فػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سى

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا عىلىٍيكيٍم أىنفيسىكيٍم الى يىضيرُّكيم مَّن ضىلَّ ًإذىا  ﴿ َُٓتعاىل يف سورة ا١تائدة : 
يعان فػىيػينىبِّئيكيم ٔتىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى  يٍػتيٍم ًإىلى الٌلًو مىٍرًجعيكيٍم ٚتًى , كقوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو  ﴾ اٍىتىدى

ًإفَّ الرِّسىالىةى كالنُّبػيوَّةى قىًد انٍػقىطىعىٍت, فىلى  ››كقولو أيضا :  ركاه البخارم. ‹‹ الى نىيبَّ بػىٍعًدم ››كسلم : 
 ركاه الًتمذم.  ‹‹رىسيٍوؿى بػىٍعًدٍم كىالى نىيبَّ 
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 ودراسته : األول بحث الفتوى
 كلذلكاألٛتدية قد كقع يف عهد أيب بكر رضي ا عنو,  فرقة ما كقع يف مثل النبوة كالوحي ادعاء

اإلدياف بأف ٤تمد ليس أمرا جديد يف اإلسلـ كا١تسلمُت. ف بعد كفاة رسوؿ ا  الةادعاء النبوة كالرس
كاٚتع عليو األمة كقتا إىل كقت زمانا  ركن من أركاف اإلدياف يعلمو ا١تسلموف بالضركرة وى رسوؿ ا

يشهد كيؤمن أف ٤تمدا مسلما كمؤمنا با تعاىل حىت  ل يكوف الرجلف, من زماف دكف شك كريب
 .كيؤمن ٔتا جاء بو رسوؿ ا

 
كبالضركرة  بو, آمن ٔتا انزؿ بو ككفر ٔتحمد كٔتا جاء, فقد برسوؿ غَت ٤تمد كلذا إذا آمن الرجل

إذا كاف مث  .ال اختلؼ فيو العلماء , كىذاكحده كلو آمن با تعاىل كمؤمنا قطعا ليس مسلماأيضا 
كىذا   اراد عقلو كشهوتو.شرع ك ت شرع حسب ماتف ,ا كانزؿ عليو الوحيمَتزا غلـ ادعى أنو نبِت 

ه يوجد من ادعى النبوة كن بعدكلو سيجعل اإلسلـ شريعة اإلنساف كليس شريعة ا تعاىل, كدي
أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم  ﴿أف ا تعاىل قد قاؿ : مع كالرسالة كنزكؿ الوحي إىل ما ال هناية ٢تا, 

 . ّا١تائدة :  ﴾ كىأىٍ٘تىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىرىًضيتي لىكيمي اإًلٍسلىـى ًدينان 
 
يف  العلماء ا١تسلمُت يف أم مكاف كانواكفتول ٣تلس العلماء اإلندكنيسي ك٣تلس الفتول األخر من  

ألهنم كفركا ٔتحمد رسوؿ  ,يف قادياف كاتباعها ليس من ا١تسلمُت كلو آمن باأف ٚتاعة األٛتدية " 
قد حفظ ىذا الفتول دين اإلسلـ من ف "اهنم ضالوا كأضلواكٔتا جاء, ك  ا صلى ا عليو كسلم

أكلىها, كىذا نوع من  اٞتهاد إلعلء  ك  أك٢تا دين من الكليات ا٠تمسة بلكحفظ ال ,التغيَت كاإلفساد
لة كالوحي كالسيما إذا جاء با١تاؿ كزخرؼ بالرسا ىل. كإال سيتبع الناس كل  من ادعىكلمة ا تعا

, ألف كثَت من  الناس اليـو قد أصابو الوىن, كىو حب الدنيا ككراىة ا١توت. كىذا فتنة كزينتها الدنيا
 ., خاصة يف بلدنا أندكنيسياعظيم لإلسلـ كا١تسلمُت

 
 كما شاهبو كاتباعوكإذا كاف خليفة رسوؿ ا أبو بكر الصديق يف زماننا ىذا لدعا مَتزا غلـ 

 هم, حىت ال تكوف فتنة كيكوف الدين  تعاىل.قاتلإذا امتنع ف, كاستتاهبم
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 نكاح الغير مسلمة تحريم  الفتوى الثاني :

ق  ََُْمن رجب  ُٕ-٣ُُتلس العلماء اإلندكنيسي يف ا١تشاكرة الوطنية الثانية يف التاريخ 
 ِِ-ُٗ, ك يف ا١تشاكرة الوطنية السابعة يف ـ ّتاكرتا َُٖٗيونيو  ُ –مايو  ِٔا١توافق مع 

نكاح غَت ا١تسلم أك أفىت عن  ـ قرر ك ََِٓيوليو  ِٗ-ِٔق ا١توافق مع  ُِْٔٚتادم األخَت 
 ا١تسلمة ما يلي :

 أنو حيـر للمسلمة أف تتزكج عن غَت ا١تسلم البتو .ُ
اختلفوا يف زكاج ا١تسلم عن الكتابية )  فقهاءأنو حيـر للمسلم أف يتزكج عن غَت ا١تسلمة. كال .ِ

كْتثوا كدرسوا  بينهم بعد أف رأل ٣تلس العلماء اإلندكنيسي كناظركا. ك النصرانية أك اليهودية( 
عند  بُت ا١تصاحل كا١تفاسد يف زكاج ا١تسلم عن الكتابية أفىت أف نكاح ا١تسلم عن الكتابية حراـ

و عن غَت حلعفة يف تلك الكتابية أك عدمها. كأما نكادكف النظر إىل كجود ا ُٖعتمدالقوؿ ا١ت
 الكتابية من ا١تشركُت فأكىل بالتحرمي.

 
 ودراسته : الثاني بحث الفتوى

 
قاؿ ابن ا١تنذر : كال يصح عن أحد من األكائل أنو )زكاج نساء أىل الكتاب( حرـٌ ذلك. كقاؿ 

أىل الكتاب حراـ( قوؿ خارج عن القرطيب : قاؿ النحاس : كىذا )من قاؿ بتحرمي زكاج نساء 
, ألنو قد قاؿ بتحليل نكاح نساء أىل الكتاب, من قوؿ اٞتماعة, الذين تقـو هبم اٟتجة

كلكن أفىت العلماء بتحرمي ىذا الزكاج, كذلك ألف يف زماف النيب  ُٗالصحابة كالتابعُت ٚتاعة.
ىذا, ىم تزكجوا الكتابية  مل يكن مثل زماننا صلى ا عليو كسلم كبعده كبعده كاف الناس فيو

لك من كغَت ذ ,فقويت شوكة اإلسلـ كحصل ما قصد رغبة دخو٢تا يف اإلسلـ كقضي األمر
 .أم  كحده الغاية ا١تقصودة إلعلء كلمة ا تعاىل
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؟ أف من تزكج أيضا يف باقي البلد يف العامل حصل كرٔتا يف إندكنيسيا ماذا حصل األفلكن ك 
سيكوف  أنوبزعم  مهما كاف يف أكؿ بدئو لو الغاية لدعوة زكجتو إىل اإلسلـ ا١تسلمُتالكتابية من 

مثل ما أراد يف بداية كلكن ماذا حصل؟ فكثَت منهم مل يكن  يف بيتو كىو اآلمر لزكجتو, اإمام
كاٞتميلة  حبا ٚتا ٖتت زكجتو ابوبة إديانو كعقيدتو فضعٌ تاألمر, فالرجل كاإلماـ يف البيت 

زكجُت بالنصرانية دخلوا تا١تك  ,ف إدياهنم كشدة حبهم الدنيايالضع , كليس بقليل من ا١تسلمُتاخرةالف
بينها كبُت اإلسلـ, فاختارىا كترؾ  ىا لومهما كاف ال دينا باختيار  كعمل يوميا فكرايف دين زكجتو 

ا١ترأة النصرانية عرفت ىذه  .صَتيةعنو. كىذا ىو كسيلة من كسائل التندينو بل كترؾ أسرتو الغاضبة 
, ككما قاؿ استاذة "إيريٍت إىل دينها مهما ضعفت إدياهنا فيو ركح الدعوة اك٢ت ْتبو ٢تا كضعفو أمامها

ىذا الزكاج  بتحرمي كافىت MUIقرر  كنصرانية داع كداعية. كعلى كل ىذا ىندككو" أف كل نصراين
 .من كجو أخر ريعةىذا من كجو, كسدا للذ نظرا إىل كثرة ا١تفسدة فيو من ا١تصلحة

كيف ىذا طبق العلماء ا١تقاصد الشرعية حُت تعارض بينها. كىنا تعارض حفظ الدين كحفظ النسل 
, كلذلك ترتيب الكليات ا٠تمسة لو أثر يف على حفظ النسل قدـ حفظ الدينف تشريع الزكاجب

, ففي القاعدة قدمت ا١تفسدة بدرئها ,غالبةفسدة ال. كىنا أيضا اجتمع بُت ا١تصلحة كا١تاٟتكم
 ىف قولوفصدؽ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  .الفقهية : "درء ا١تفاسد مقدـ على جلب ا١تصاحل"

متفق  ‹‹ تنكح ا١ترأة ألربع : ١تا٢تا, كلنسبها, كٞتما٢تا, كلدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداؾ ››: 
ألف الزكاج للمسلم ليس فقط إلركاء الغريزة اٞتنسية, كلكن للعبادة بل البد ,  عليو عن أيب ىريرة.

 كىذا مل يكن إال إذا تزكج بذات الدين, كإف الدين عند ا اإلسلـ.

, كالسيما كفتول العلماء بتحرمي زكاج نساء أىل الكتاب طريقة من طرائق حفظ الدين يف إندكنيسيا
كاإلطعاـ كا١تنحة إلسلـ حاكؿ إلعراض ا١تسلمُت عن دينهم بالتزكيج يف القرف األخَت أف عدٌك ا

كما زعم بعض   (human rights) كىذا الفتول ال يتعارض مع حقوؽ اإلنساف   .الدراسية
. كىذا ليس ٔتعٌت أف اإلسلـ ال يعرؼ حقوؽ الناس الذم اس, ألف حق ا تعاىل أحق ْتفظوالن

 .فهما كاعيايعة اإلسلـ يصرخها الناس الذين اليفهموف شر 
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هبا, كلكن حق اإلنساف ا١تعترب  بل اىتم حقوؽ اإلنساف فاإلسلـ قبل عشرين قرف قد اعًتؼ

أليس يف قطع يد السارؽ حقا من حقوؽ  مع حق ا تعاىل. عارضالذم ال يت ىو اٟتق
أليس يف عدـ نساف. حقا من حقوؽ اإلاإلنساف. أليس يف عدـ تزكيج البكرة البالغة بدكف إذهنا 

 غَت ذلك كثَت. إىل يف الوجو حقا من حقوؽ اإلنساف, توضرب الزكج زكج
 

يف ا١تشاكرة الوطنية  َََِسنة  ٔرقم  وكعلى ىذا أيضا فقد قرر العلماء كأفىت يف فتوى
كاعتربىا بشرط عدـ ا١تخالفة مع  َِ.(human rights)السادسة عن حقوؽ اإلنساف 

 الشرع.
 

 عملية اإلستشهاد شرعيةالفتوى الثالث : 
 

كبُت  الفرؽ بينو, عن اإلرىاب ك ََِْسنة  ّرقم يف فتوىو أفىت قرر ٣تلس العلماء اإلندكنيسي ك 
 ما يلي : عملية اإلستشهاد

ردية على اإلنسانية كاٟتضارة الذم ىدد كحدة البلد هتديدا كاألمن كسلمة اإلرىاب ىو ج .ُ
كيدخل  ,كطنية اٟتركة كعلميتها ,ظيماة ا١تنظمة تناٞترديالعامل كخيسر الرعية. كىو نوع من أنواع 

 .افرؽ ا١تفعوؿ هبتال يتللعادة ال ةارقا٠تيف اٞتردية 
 كأما اٞتهاد لو معنياف : .ِ

كل عمل كبذؿ جهد كاستعداد إلثاغة اللهفاف يف ٤تاربة ىجمـو العدٌك كمدافعتو  (ُ
 قتاال أك حرباعلى أم صفة كحاؿ كاف. كاٞتهاد يف ىذا ا١تعٌت يسمى أيضا 

 ؿ اٞتهد جهدا متتاليا إلعلء كلمة اكل بذ (ِ
 كعملية اإلستشهاد مار حنتاإل تفجَتال الفرؽ بُت .ّ
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. فا١تنتحر ىو ا١تستشهد سلم نفسو تضحية لإلسلـ كأمتوأما  ك ,ا١تنتحر يقاتل نفسو لو -
ىو الرجل الذم   ما ا١تستشهدا١تتشائم على قضاء ا كقدره, كأعلى ما كقع عليو ك ا١تتشائم 
 ابتغاء مرضاة ا تعاىل كرٛتتو.تو كل أمنيٌ 

التفجَت اإلنتحارم حراـ قطعا ألنو نوع من أنواع اليأس كإلقاء النفس إىل التهلكة, سواء  -
 كقع يف دار األمن يعٍت دار الصلح أك دار السلـ أك دار الدعوة, أك كقع يف دار اٟترب.

وع من أنواع اٞتهاد )الذم أمر( إذا كقع يف دار اٟترب كأما عملية اإلستشهاد فجائز ألنو ن -
إرىاب العدٌك كإصابة ا٠تسارة العظيمة لو, كلو عمل ما قيتل نفسو بغية أك يف حاؿ القتاؿ 

         ُِالعامل. كلذلك عملية اإلستشهاد خيتلف عن التفجَت اإلنتحارم اختلفا تاما.

 ودراسته الثالث بحث الفتوى

عملية اإلستشهاد من ا١تسائل اٟتديثة كثر فيو اٞتدؿ كاٟتديث بل يف بعض البلد أقيمت عنها الندكات 
كيسموىا عمليات اإلنتحار أك  كالكتابات. فبعض الفقهاء حٌرموىا نشرت فيها ا١تقاالتك كاٟتوارات, 

عملية  ٝتوىالذلك ك  بل أكجبوىا ىاكبعضهم جوزك  العمليات اإلنتحارية اليت منعها اإلسلـ كحرمها,
  .اليت ىي طريقة من طرائق اٞتهاد كنوع من أنواعو اليت أمره الشارع االستشهاد أك العمليات اإلستشهادية

مايتعرضوف لو يف عدد من "  سلماف بن فهد العودة العلمة الشيخكما كتبو   كمن أسباب ىذه العمليات
العلمي كالتقٍت كاٟتضارم، كتفوؽ أعدائهم يف  لتخلفهمبلدىم من سطوة أعدائهم كجراءهتم عليهم نظران 

اإلسلمية كألن مباحان للمستعمرين كاتلُت ، كىذا مانشاىده يف أرض  ىذا ا١تضمار ، فصارت بعض البلد
اٞتمهوريات  ا١تباركة ، كيف كشمَت ، كيف أرض الشيشاف ، كمن قبل يف أفغانستاف ، إضافة إىل فلسطُت

 ِِ".نت ٖتت سيطرة االٖتاد السوفييت من قبلاإلسلمية اليت كا
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فل يسمى عمليات هاد, افىت العلماء يف أف عمليات اإلستشهاد نوع من أنواع اٞت ا, كعلى كل ىذ
لو تعاىل يف اقا كم  التهلكةإلقاء نفس اإلنساف إىل أيضا  تكن الك  ,اإلنتحار كما قاؿ من حٌرمها

بُّ  ﴿ ُٓٗسورة البقرة :  ًة كىأىٍحًسنػيوىٍا ًإفَّ الٌلوى حيًي ًبيًل الٌلًو كىالى تػيٍلقيوٍا بًأىٍيًديكيٍم ًإىلى التػٍَّهليكى كىأىنًفقيوٍا يف سى
. ألف ا١تراد بػ "إلقاء النفس إىل التهلكة" ىنا ىو إلقاء النفس بل غرض كال غاية كما اٍلميٍحًسًنُتى﴾

كغاية اٞتهاد أصل. كال يسمى ىذا نوع من   لمة ايف عمليات اإلستشهاد اليت غايتها إلعلء ك
. كلذلك سلماف بن فهد العودةكما شرح الشيخ العلمة شركط  فيو  تتوافر اٞتهاد إال إذا أنواع 

 . معا لديناحفظ  . ففي ىذا اٟتفظا١تسلمُتفيكوف يف ىذه العلميات حفظ 

فاجتمع حفظ الدين كحفظ النفس كإذا ناظر إىل حفظ النفس, ففي جواز ىذه العمليات ضده. 
, كحق ا على يف كقت كاحد, فقدـ حفظ الدين ألف حق النفس يف اٟتفظ بعد حق الدين

, كال كفاء حق ا على حق النفس من علمات كماؿ إدياف الشخص, بل اإلنساف أعلى اٟتقوؽ
ًإفَّ الٌلوى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى  ﴿ ُُُيف سورة التوبة : اٞتنة, قاؿ ا جٌل كعل  جزاء كثواب لو إال

ًو حىٌقان يف التػٍَّورىاًة أىنفيسىهيٍم كىأىٍموىا٢تىيم بًأىفَّ ٢تىيمي اٞتىنَّةى يػيقىاتًليوفى يف سىًبيًل الٌلًو فػىيػىٍقتػيليوفى كىيػيٍقتػىليوفى كىٍعدان عىلىيٍ 
ًو فىاٍستىٍبًشريكٍا بًبػىٍيًعكيمي الًَّذم بىايػىٍعتيم بًًو كىذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي كىاإًل٧ًتيًل كىاٍلقيٍرآًف كىمىٍن أىٍكىفى ًبعىٍهًدًه ًمنى اللٌ 

 .﴾ اٍلعىًظيمي 

 
 حفظ النفس .2

 
حفظ الناس معناه حفظ أركاح الناس من التلف أفرادا أك ٚتاعات أم حفظها من التلف قبل 

 ِّالوقوع مثل مقاكمة األمراض السارية
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 MUI. كضع MUIخيتلف ترتيب "حفظ النفس" بُت الطاىر بن عاشور, كبُت ما اختار 
"حفظ النفس" بعد "حفظ العقل", بينما الطاىر بن عاشور كضعو قبل "حفظ العقل", أم حفظ 
النفس مث حفظ العقل. كأنا اخًتت ما رتب الطاىر بن عاشور من أف ترتيب حفظ العقل بعد 

العقل جزء من حفظ النفس. ككجوده مستقل ألف العقل أمر حفظ النفس, كذلك ألف حفظ 
 عظيم يف اإلسلـ. فتكليف الشريعة مل يكن إال على من عقل كبلغ. كىو مناط التكليف.

 
كأما النفس فموضوعو يكوف جسميا كماديا. كالعقل جسميا كركحيا. كاٞتسمي كجود الدماغ يف 

دماغ عقل. كالركحي ىو العقل نفسو, كىو  الرأس. ألف ال عقل إال بالدماغ, كلكن ليس لكل
 منفعة الدماع يف التفكَت كالنظر كتصرؼ حركة البدف كليا.

 
 يف فتول ٣تلس العلماء اإلندكنيسي ما يلي : نفسكبعض تطبيقات حفظ ال

 
 إسقاط الحملتحريم الفتوى األول : 

 
يف الزنا بإسقاط كعارىم اكلوا إلخفاء معصيتهم ح, كبعض الناس ثر الولد منوتكا انتشر الزنا ك  فقد
غَت ذلك ٦تا الذم يدعو ا١ترأة إلسقاط ٛتلهاك إما عن إرادهتها ىي أك عن موافقة ك , منها ملاٟت

. كهبذا التساؤؿ قرر العلماء صحيةال بدكف سببكيتساءؿ الناس عن إسقاط اٟتمل   .بُت زكجها
 ما يلى :عن إسقاط اٟتمل أك اإلجهاض  َََِيف ا١تشاكرة الوطنية السادسة سنة  كأفىت

  إسقاط اٟتمل أك اإلجهاض بعد نفخ الركح حراـ قطعا إال إذا كاف مث الضركرة تدعو إليو مثل .ُ
 نفسها بل ركحها.اٟتامل ا١تريضة كمرضها يهدد  ا١ترأةإلنقاد سلمة 

, إال قبل أربعة اشهر أك قبل نفخ الركح فحراـ قطعا كلواإلجهاض بعد تلقيح ا١تٍت البويضة ك  .ِ
 لعذرم شرعي

 ِْعلى كل من عمل اإلجهاض كيساعده كإذنوك  اإلجهاض حيـر .ّ
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أف أكثر عامل اإلجهاض لعذرم . كذلك ََِٓسنة  ْرقم  يف لمرة الثانيةلكأفىت العلماء 
التساؤالت عن حوؿ شرعي ليس من أىلها, كرٔتا يهدد نفس ا١ترأة بل ركحها, كبعض 

 ما يلي : اضاإلجه
 العاـ : قرارال .ُ
و مل يفعل ما هنى الشارع يدفعكاف الشخص بيح اإلجهاض ىي اٟتالة اليت إذا  الضركرة الىت ت -

 إىل ا٢تلؾ أك ا١توت
ىل اٟترج و إكأما اٟتاجة ىي اٟتالة اليت إذا كاف الشخص مل يفعل ما هنى الشارع يدفع -

 الشديد
 القرار اٟتكمي .ِ
 اإلجهاض بعد كجود العلقة يف الرحم حراـ -
 ر الشرعي جائز ضركرة كانت العذر أك اٟتاجةاإلجهاض بوجود العذ -
 الضركرة اليت تتعلق باٟتمل كتبيح اإلجهاض ىي : -

, أك مرض السل الشديد أك ا١ترض مثل السرطاف الشديدا١ترأة ا١تريضة مرضا شديدا  . أ
 العادؿالشديد األخر حسب ما قرر الطبيب ا١تسلم 

 الرأة اٟتاملاٟتمل الذم يهدد ركح  . ب
 كأما اٟتاجة اليت تتعلق باٟتمل كتبيح اإلجهاض ىي : -

 دكاءهل اٞتنُت يف الرحم أصابو العيب التناسلي الذم صعب . أ
الذم قرره الطبيب )كما كقع يف البوسنة(  بالزنا أك اإلغتصاب اٟتمل من اإلكراه . ب

 ا١ترأة ا١تكرة كالعلماء كأسرة
 ال بد قبل أربعُت من عمر اٞتنُت يف الرحم ا١تراد يف رقم )ب(اإلجهاض  . ت

     ِٓ.بل أربعُت من عمر اٞتنُت أك بعدهكأما اإلجهاض بسبب الزنا فحراـ قطعا سواء ق -
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 هودراست األول بحث الفتوى
 

ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ يػىبػٍليغى تػىٍقرىبيوٍا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ بًالَّيًت كىالى  ﴿ ّّقاؿ ا تعاىل يف سورة اإلسراء : 
النفس" يف ىذه األية ىو كل نفس . كا١تراد ب " ﴾ أىشيدَّهي كىأىٍكفيوٍا بًاٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسؤيكالن 

,أك كل حية ٤تًتمة  ,ًـت٤ت . وقبلنفخ الركح أك  بعدسواء  . كاٞتنُت يف بطن أمو من النفس اًـت
البيض الصيد فيجب عليو يف إحرامو كسر اـر أنو إذا  من الفقهاء  إليو ما ذىبمثل  كىذا

 ىو. كىذا دكف التداخل من يد أم ٥تلوؽ بقى إىل هناية أجلول حي حق يف أف يكلف. بدالوا
 كحفظ النفس من الكليات ا٠تمسة اليت ىي شرع اإلسلـ إلجلها. ." حفظ النفس"من

  . اليت عليها يف اإلسلـ عقاهبا ا٠تاصة ٤ترمة جرديةيعترب بل ك اٟتفظ  ذاكاإلجهاض من ضد ى
 

كا١تراد ب " القتل" يف ذلك األية ليس فقط بعد كجود اٞتنُت يف الدنيا, بل منذ أف خلق ا 
 تعاىل منيا أك بويضة. 

 ا١تعصية يفتح بابسوؼ  ٖترمي اإلجهاض قبل نفخ الركح, ألف إباحتو العلماء مث إف إقرار
ٖترديها يسد مسد ا١تفاسد الراجحة على ا١تصاحل ا١توجودة. كيف القاعدة الفقهية , كلذلك ا١تفسدة

كأما  يف اإلجهاض بوجود العذر الشرعي كما بُت  .: "درء ا١تفاسد مقدـ على جلب ا١تصاحل"
نفس األـ الغالبة أم فيما سبق تطبيقا للقاعدة الفقهية : " الضركرة تبيح اظورات" حفظ ل

. يلد ميتاسأـ نُت الذم مل يعرؼ بقاء حياتو حىت الوالدة لى حفظ نفس اٞتع مصلحتها غالبة
. كا١تصلحة األصلية كغَت كاضحة مل تكن غَت معركفةالىت  مقدمة على ا١تصلحة غالبةفا١تصلحة ال

 مقدمة على ا١تصلحة الفرعية.
 

الشخص كٖترمي العلماء اإلجهاض دكف سبب الصحية لسد باب ا١تفسدة. كإال, فسهل على 
اإلجهاض بسبب خشية الفقر كاإلملؽ أك بسبب خشية مستقبل اٞتنُت إذا كلد كبلغ كإىل 

. كىذا أيضا تعاىل كحده أخر ذلك, مع أف ذلك كلو من أمور الغيب, ال يعلم الناس إال ىو
الدىكيٍم كىالى تػىٍقتػيليوٍا أىكٍ  ﴿ ُّمن اليأس الذم هنى إليو الشارع. قاؿ ا تعاىل يف سورة اإلسراء : 
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ًبَتان  كإسقاط اٞتنُت أيضا قتل . ﴾ خىٍشيىةى ًإٍملؽو ٨تٍَّني نػىٍرزيقػيهيٍم كىًإيَّاكيم إفَّ قػىتػٍلىهيٍم كىافى ًخٍطءان كى
قيٍل تػىعىالىٍوٍا أىٍتلي مىا  ﴿. ُُٓالذم هنى عنو الشارع, كقولو يف سورة األنعاـ :  النفس بغَت اٟتق

ٍيًن ًإٍحسىانان كىالى تػىٍقتػيليوٍا أىٍكالىدىكيم مٍِّن إٍملىؽو ٨تٍَّني  حىرَّـى رىبُّكيٍم عىلىٍيكيٍم أىالَّ  ٍيئان كىبًاٍلوىاًلدى تيٍشرًكيوٍا ًبًو شى
 الٌلوي ًإالَّ كيٍم كىًإيَّاىيٍم كىالى تػىٍقرىبيواٍ اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىالى تػىٍقتػيليواٍ النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى ل نػىٍرزيؽي 

 .﴾ بًاٟتٍىقِّ ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم بًًو لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى 
  

هتا, كلكن ىذه الضركرة ا١ترادة ليست من كإذا كاف كجود اٞتنُت يف بطن األـ يضر حيا
الضركرات ا١تقصودة يف القاعدة ما سبق, فليست من الضركرة الىت تبيحبها فعل ارمات. 

أك منعها من الوالدة حيا إضرار لألخر ا١تنهى عنو. كما قاؿ كّتانب ذلك أيضا, قتل اٞتنُت 
" الى ضىرىرى كىالى ًضرىارى " ركاه ابن ماجة عن عبادة بن  الرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم :

الصامت, كأٛتد عن ابن عباس كمالك عن حيِت. الَيوز إضرار النفس بأم سبب من 
ب من األسباب كلو كاف الغَت كلده, ألف ا١تالك األسباب, كال َيوز أيضا إضرار الغَت بأم سب

اٟتقيقي ىو ا تعاىل, ككجوده يف الناس أمانة لو من ا تعاىل. ككذلك مهما كاف كجود الغَت 
صدا من مقاصد الشريعة, أال كىو مل تكن كامل كفاعل اإلضرار. ألف كل ذلك خيالف مق

سواء كامل أـ ال كاٞتنُت يف بطن  األخر , نفس الرجل أك نفسظ النفس. كا١تراد النفس ىناحف
 العلقة. مازلت أمو, بل كلو

      
 نقل وزاعة األعضاءجواز الفتوى الثاني : 

 
يف  ( مثل ا٢تلؿ األٛترمن مؤسسات ا٠تَتية  نظرا إىل الرسالة من الصليب األٛتر اإلندكنيسي )

ـ  ُٕٗٗسنة  قرر كأفىت ٣تلس العلماء اإلندكنيسي .نقل القرنيات عن ـَُٕٗيونو  ُّالتاريخ 
َيوز للرجل أف يوصي قرنياتو بعد موتو لألخر بعلم كارثو كموافقتو كشهادتو, ككصيتو  ما يلي : "

 ِٔ. كينفذ الوصية الطبيب اٞتراحي".صحيحة
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 انتشر األمر كأصبح كصية عضو اإلنساف بعد موتو ليس فقط العُت بل عضوكمن زماف إىل زماف 
يف زماننا نقل العضو من جسم ف لد كغَت ذلك من أعضاء اٞتسم., القلب, اٞتسنافأخر مثل األ

بل  ركؼكنتيجتو أيضا ليس أمر غَت مع أك مستحيل ا خيالياكزرعو يف جسم أخر ليس أمر اٟتاضر 
كاقع ٘تاما. حىت كسع األمر إىل كجود البنك الذم ٚتع فيو أعضاء جسم اإلنساف, ديكن انتفاعو 

 ., بل بعد أكثر من ذلكمن نقلو من صاحبو بعد سنُت
 

فتول ىذه ا١تسألة بشرحها يف باب مستقل كىو باب "ا١تسائل الفقهية  أٌكد العلماءفقد كهبذا, 
البنك ىنا ىو ا١تؤسسة الىت ٗتدـ  كعرؼ أف بنك العيوف كأعضاء اإلنساف األخرل.  حوؿ ا١تعاصرة"

 , كقرر كأفىت عنو ما يلي : إليوبعد موتو تربعا لألخرين اتاجُت كل من يوصي عينو أك أعضاءه
نقل القرنيات كزرعها ١تن احتاج إليو جائز كحلؿ إذا كانت اٟتاجة إليو شديدة كملحة, كمل  .ُ

 أخر سواء ذلك.يوجد داء 
. كلكنو خر ألنو ليس صاحبو اٟتقيقيوز لإلنساف أف يتربع عضو جسده لألاألصل أنو ال َي .ِ

 َيوز ذلك إذا كاف ١تساعدة األخر, كينفذ حسب ما كصى الواصي
 ِٕلألخر حيـر على اإلنساف اٟتي أف يتربع قرنياتو .ّ
 للبيع كالشراءتربعا ال اتاج إليو  َيوز لإلنساف أف يوصي قرنياتو لألخر .ْ
            شريعةالال ٗتالف  كانت إجراءاتوإذا   َيوز إقامة بنك العيوف .ٓ
  

 ودراستهالثاني بحث الفتوى 
 

 ليس أمرا جديدا يف العامل, كليس فقط يف إندكنيسيا كزرعو يف األخر الفتول عن نقل عضو اإلنساف
اختلف فيو الفقهاء كيف كثَتىا إتفقوا ففي بعض األمور بل قد أفىت قبل ذلك بعض البلد يف العامل. 

. ِٖنقل عضو اإلنساف اٟتي كزرعو يف اإلنساف اٟتي األخرٖترمي اتفق عليو الفقهاء  ا٦تعليها. ك 
كليس البعض  ,أحق كأعظم ٟتفظو كذلك ألف كل ذلك لو حق يف حفظ نفسو كنفس الصاحب
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 . 610حكام النوازل الفقهٌة المعاصرة,  ص منهج استنباط أ  
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ىذا ىو ا١تراد  كاجب ٟتفظو. كنفسو ,ألف كل منهما حٌي, ككل اٟتي كرمي األخر بعضالأفضل من 
  بقوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم : "ال ضرار كال ضرار" السابق بيانو.

 
إذا كانت اٟتاجة شديدة  أنو جائزذا كاف نقل العضو من ا١تيت كزرعو يف اٟتي فأفىت العلماء إكأما 

ليس فقط حفظو  . فحفظ النفس ا١تراد يف الكليات ا٠تمسةكملحة, كال يوجد الدكاء سول ذلك
, بل اَياد ا١تنافع ا١تعدكمة ٔتحاكلة طبية مثل زرع باإلفساد عن ا٢تلؾ اىلكا با١توت أك نقص منافعو

بنقل جزء  . كأيضا ا١تراد ْتفظ النفس للميت حفظ جسده عن اإلفسادالعضو يف العُت غَت الباصرة
ألف  الذم ىو مقصد من مقاصد الشريعة. فظ النفسٟتتطبيق  هذا كلوف .من أعضاءه من جسده

الضرر الواقع يف ا١تيت أخف من الضرر الواقع يف اٟتي, كفق القاعدة الفقهية : "حيٍرمىةي اٟتىيِّ أىٍعظىمي 
ىيًِّت". كأيضا القاعدة : "

تىاًف أىٍك ضىرىرىاًف رىٍكًعيى أىٍعظىميهيمىا ضىرىرنا ًمٍن حيٍرمىًة ا١ت ًإذىا تػىعىارىضى مىٍفسىدى
ىقىاًصًد". بً 

". كالقاعدة األصولية : "لًٍلوىسىاًئًل حنٍكمي ا١ت اٍرًتكىاًب أىخىفًِّهمىا", كالقاعدة : " الضَّرىري يػىزىاؿي
 كالوسيلة ٟتفظ النفس اٟتي إذا كاف حيفظ بنقل عضو ا١تيت كزرعو يف اٟتي, فهذا النقل البد فعلو.

 
لإلنساف أف يتربع عضو جسده لإلخر ألنو ليس األصل أنو ال َيوز كأما ما أراد العلماء من قوؿ "

ألف     "صاحبو اٟتقيقي. كلكنو َيوز ذلك إذا كاف ١تساعدة األخر, كينفذ حسب ما كصى الواصي
السيما كجود كرامة اإلنساف ا١تيت تساكم كرامة اإلنساف اٟتي. كلكن بوجود اٟتاجة ا١تلحة ك 

    للحي مقدـ على ا١تيت.الضركرة فحفظ النفس 
 

 التدخينتحريم الفتوى الثالث : 
 

 ما يلي :ـ  ََِٗسنة  قرر ٣تلس العلماء اإلندكنيسي يف اجتماعو الوطٍت الثالث
 اختلؼ الفقهاء عن حكم التدخُت, بُت الكراىة كاٟترمة. كجود اتفق بينهم يف .ُ
كاتفق ٚتيع أعضاء اجتماع ٣تلس العلماء اإلندكنيسي يف اجتماعو الوطٍت الثالث إىل أف  .ِ

 التدخُت حراـ :



 
 

 إذا كاف يف مكاف عامة الناس -
 التدخُت للطفل -
 ِٗالتدخُت للمرأة اٟتامل -

 
 ودراسته الثالث بحث الفتوى

 
مشكلة يف اجملتمع كخصوصا يف إندكنيسيا, ألف يف  تو, كمسألحكم التدخُت ٦تا اختلف فيو العلماء

الدخل الكبَت للبلد كالدخل اليومي خينية يعطي دحالة كاحدة كجود شركة التدخُت كفلح ا١تواد الت
, بل عنوُت ليس ٦تا جهل الناس التدخالة أخرل يضر صحة اجملتمع. كضرر للمجتمع. كلكن يف ح

ناس ال يبصركف, كمازالوا تناكلوه , كلكن أكثر الضحةُت كتابة كاكاضحا يف غلؼ التدخ يكتب
 ى !. عمرر الذم يهدده, كال يفعلو إال األحىت األف مهما كاف الض

  
, كنصفو يضر الصحة مضرة أكثر من ٜتسُت مادة كيمياكية يتكوف بُت كزارة الصحة أف التدخُت

. قاؿ ا تعاىل كّتانب ذلك, أف التدخُت من ا٠تبائث الىت هنى الشارع عن تناك٢تا اضرارا كاضحا.
ديكنىوي مىٍكتيوبان ًعندىىيٍم يف  ﴿ ُٕٓيف سورة األعراؼ :  الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ األيمِّيَّ الًَّذم َيًى

لُّ ٢تىيمي الطَّيِّبىاًت  يًل يىٍأميريىيم بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلمينكىًر كىحيًي  كىحييىرِّـي عىلىٍيًهمي ا٠ٍتىبىآًئثى التػٍَّورىاًة كىاإًل٧تًٍ
انىٍت عىلىٍيًهٍم فىالًَّذينى آمىنيوٍا ًبًو كىعىزَّريكهي كىنىصىريكهي كىاتػَّبػى كىيى  عيوٍا النُّورى الًَّذمى ضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاألىٍغلىؿى الَّيًت كى

 . كتناكؿ التدخُت أيضا من التبذير الذم هنى عنو الشارع, كما يفأينزًؿى مىعىوي أيٍكلىػًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى﴾
انيوٍا ًإٍخوىافى الشَّيىاًطًُت كىكىافى الشٍَّيطىافي لًرىبًِّو   ﴿: ِٕ-ِٔقولو تعاىل يف سورة  اإلسراء  ًإفَّ اٍلميبىذِّرًينى كى

ا فػىقيل ٢تَّيٍم قػىٍوالن مٍَّيسيوران   كىفيوران }{  . }{﴾ كىًإمَّا تػيٍعًرضىنَّ عىنػٍهيمي اٍبًتغىاء رىٍٛتىةو مِّن رَّبِّكى تػىٍرجيوىى
 

رر اٟتاصل من التدخُت ال بد أف يزاؿ. كفق القاعدة الفقهية : "الضرر يزاؿ". كال بد ابعاده كالض
 فهو ٟتاالت خاصة فتول التحرمي بقدر إمكاف اإلنساف. دفع الضرر من التدخُت بتحرديو مهما كاف

من تطبيق ا١تقاصد الشرعية كىو حفظ النفس. ألف ا١تفسدة من التدخُت أكثر من منفعتو, كدفع 
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ا١تفسدة من جسم اإلنساف جزء من حفظو, ألف اٟتفظ يكوف بطريقتُت : ّتلب ا١تصلحة يعٌت 
كالدخل الكبَت بفعل ما ينتفع اإلنساف لنفسو, أك بدفع ا١تفسدة يعٌت بًتؾ ما يضر نفسو كاجتنابو. 

يف  ترتيب حفظ ا١تاؿ ألفيف أف يباح التدخُت بدليل تطبيق حفظ ا١تاؿ,  اشرعي اللبلد ليس عذر 
 , كالًتتيب يدؿ التفضيل كالتقدمي.    الكليات ا٠تمسة بعد حفظ النفس

 
 حفظ العقل  .3

كحفظ العقل معناه حفظو من أف يدخل عليو خلل, ألف إختلؿ العقوؿ يؤدم إىل عدـ انضباط 
ا مثل منع الشخص من السكر, كمنع األمة من تفشي السكر كا١تفسدات بُت تصرؼ أصحاهب

 َّأفرادىا. 
 

 كبعض تطبيقات حفظ العقل يف فتول ٣تلس العلماء اإلندكنيسي ما يلي :

  (pornography)  31والصور الخليعة الخليع مشاهدة فيديوتحريم  : ولالفتوى األ

 ما يلي : كالصور ا٠تليعة ا٠تليع مشاىدة فيديوعن ٖترمي  ََُِسنة  ِٕٖكأفىت رقم  MUIقرر 

تصوير اٟتركة ا٠تليعة تصويرا مباشرا أك غَت مباشر, سواء رٝتا, أك صورة, أك صوتا, أك قوال, أك  .ُ
 إعلنا, كسواء طبعا أك انطباعا كمشاىدة, ارؾ للشهوات اٞتنيسة حراـ قطعا

العوارات أك استعماؿ الثوب اجملسم أك الشفاؼ للتصوير سواء للطباع أك ا١تشاىدة حراـ  كشف .ِ
 قطعا

 ( حراـ قطعاِ) رقم كعملية التصوير ا١تذكور يف .ّ
اإلتصاؿ اٞتنسي أماـ الناس كتصويره مشاىدة إما عن نفس العامل أك غَته, كمشاىدتو حراـ  .ْ

 قطعا
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مكشوفو العورات كاإلتصاؿ اٞتنسي اركة للشهوات تكثَت فيديو ا٠تليع كالصور ا٠تليعة أك  .ٓ
 اٞتنسية كنشرىا حراـ قطعا

 ا٠تلوة بُت الرجل كا١ترأة غَت ارمة كغَت ذلك من الذم يقرب الزنا حراـ قطعا .ٔ
كشف عورة الرجل يعٍت ما بُت السرة كالركبة, ككشف عورة ا١ترأة يعٍت كل جسدىا سول الوجو  .ٕ

 حراـ قطعا, إال لعذر شرعي ِّكالقدمُت كالكفُت
 حراـ قطعا أك اجملسم لشفاؼا ارتداء الثوب .ٖ
 حراـ قطعا (ٔفعل ما ذكر يف رقم ) كل  أك قوؿ يدفع للزنا أك فعلكل  .ٗ

 حراـ قطعامساعدة كل ما سبق أك تركو بدكف إنكار  .َُ
 مرافق ككسائل ٦تا ذكر حراـ قطعا اٟتصوؿ على ماؿ, أك منفعة أك .ُُ

 ودراستهبحث الفتوى األول 

دين الرٛتة كالفطرة. عرؼ طبيعة اإلنساف ا١تائل إىل الشهوات كا١تلذات.  ما أحسن اإلسلـ
كباإلدياف با كحده كتعبد لو ارتقى من اإلنساف إىل العبد, ابتغي يف ٚتيع أعمالو كأقوالو بل يف ما 

 بعد عقدمها النكاح.رجل كا١ترأة حصل بُت ال

و. فنهى عليإال فيو مصلحة لإلنساف كما هنى عنو إال فيو مفسدة  كما أحسن اإلسلـ ما أمر شيئا
, اإلسلـ ما يدفع الناس إىل ا٢تلؾ كىو النهي عن قرب الزنا من خلوة كنظر غَت ارمة أك اـر

كإذا كانت  كىو كل ما يدفع إليو. عن الزنا بل عن ذريعة إليو. اإلسلـ فل ينهى بأمر غض البصر.
  اشد يف النهي.الذريعة إىل ا١تعصية منهية, فمعصيتها نفسها 

كاشف عورات   من فيديو ا٠تليع كالصور ا٠تليعة انتشر ما يدفع الناس إىل الزناففي الزماف اٟتاضر 
 , ٛتلها الناس من أم كسيلة من كسائل اإلعلـ بالسهولة بل أسهل.الرجل كا١ترأة, كيف ا١ترأة أكثر

يف اإلنًتنيت, ك يف الكتب, ك يف النشر, ك يف اجمللة, ك يف التلفاز, ك ففي جهازم اموؿ توجد الفرصة, 
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يف اإلعلنات, كخاصة يف إندكنيسيا ٦تا عرفت, ال يوجد اإلعلف من منتج ما إال فيو عورة ا١ترأة ك 
 مكشوفة حىت يف إعلف السيارة !

كفساد بيت الزكجية  ككثرة الولد من الزنا سل كالنسبالزنا حفظ من اختلط الن ٖترميفإذا كاف يف 
ككثرة  , فهو أيضا حفظ للنفس من انتشار األمراض ا١تهلكةإذا كاف الفاعل ذات زكج أك ذم زكجة 

نظر الصور ا٠تليعة كمشاىدة فيديو ا٠تليع  ٖترميفي ف. اإلجهاض من اٟتمل من الزنا ا١ترغوب عنو
حفظ للنسل كالنسب كحفظ للنفس من انتشار األمراض ا١تهلكة ألف كل ذلك ذريعة من الذرائع 

 ىذا من جهة. . كحفظ للماؿ, ألف الفاعل الدمن تصرؼ مالو بالسهولة.إىل الزنا ا١تفعولة

٦تا ذكر أشد  بفساد الدماغ عقلففساد الكمن جهة أخرل حفظ للعقل الذم ىو مناط التكليف. 
فإذا كانت ا١تسكرات كأنواعها تفسد ثلثة . من الفساد بسبب ا١تخدرات كا١تسكرات كا١تهدءات

كال سيما إذا كاف  ّّأجزاء من الدماغ, فمشاىدة ا٠تليع من صورة كفيديو تفسد ٜتسة أجزاء منو.
    الفاعل أصبح مدمنا هبا.

من مستشفى ساف   Donald L. Hilton Jr. MDبُت جرٌاح األعصاب األمريكي 
, فتضعف الدماغ كتفسده إفسادا دائما ضيقا٠تليع من صورة كفيديو ت انطانييو, أف مشاىدة

فساد العقل با١تشاىدة ا١تذكورة أما فساد العقل با١تسكرات يسهل على الطبيب دكاءه, ك ك . الذكاء
 ّْصعب على الطبيب دكاءه.

رأل  األخلؽ. كصار اإلنساف الصحيح البدف مريض العقل كالركحي.فإذا فسد العقل, ففسدت 
فضعف األجياؿ ا١تسلمُت. كإذا ضعف األجياؿ ضعف اإلسلـ. كعلى  ا١تستقبل بالتشاـؤ كاليأس.

   الشيئ مصلحة للجميع. ذلك ففي ٖترمي

حفظ النفس كالعقل كا١تاؿ  ٖترمي مشاىدة فيديو ا٠تليع كالصور ا٠تليعة عن MUIكيف فتول 
 كالنسب أك النسل, كيف ٚتيع ىذ اٟتفظ حفظ الدين الذم غاية من غاية حياة الدنيا. 
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 35الميت في كلية الطب انتفاعجواز  : ثانيالفتوى ال

 عن انتفاع ا١تيت يف كلية الطب, ما يلي : ََِٕسنة  ُِرقم  MUIقرر كأفىت 

 حقوقو, كال َيوز تشويشوأف تقضي األصل أف لكل ا١تيت احًتامو ك  .ُ
 كانتفاع ا١تيت ١تصلحة التحليل كالبحث يف كلية الطب بتجرحيو, فجائز بشركط آتية : .ِ

كاف التحليل كالبحث لغرض نتمية العلـو الطبية, كٖتصيل ا١تصلحة األعظم للجميع, كىو  -
حفظ النفس, كليس فقط ١تصلحة التحليل كالبحث, كبشرط أف التكوف كسيلة البحث 

 كالتحليل إال باإلنساف.
 كَيب على الل قبل انتفاع ا١تيت قضاء حقوقو من غسلو, كتكفينو, كصلة عليو -
انتفاع ا١تيت يكوف بقدر اٟتاجة. فإذا انفرغ من التحليل كالبحث فل بد على الل تدفينو  -

 بأسرع ٦تكن
ف الوارث, كإذف ا١تيت قبل موتو بوصيتو, كإذ َيب أف يكوف انتفاع ا١تيت ا١تقصود بإذف -

 اٟتكومة إف احتاج إليو.

 ودراسته الثانيبحث الفتوى 

من العلـو ا١تهمة. ألف صحة النفس ىو غرضو األىم. فلَيوز ا١تسلم أف يعبد ا ٓتشوع إذا علم الطب 
أصابو ا١ترض, كال يستطيع الذىاب للحج مثل إال بصحة البدف. كلذلك يكوف ا١ترض من أسباب الرخصة 

اليت هبا َيوز ا١تسلم عدـ أداء الواجب أك أداؤه يف كقت أخر بعد شفائو, كهبا أيضا ٗتفف  يف الشرع
 العبادة, مثل اٞتلوس يف الصلة ا١تفركضة بدال عن القياـ, إىل غَت ذلك.

كعلم الطب ىو ٤تاكلة حفظ النفس. كحفظ العقل أعظم كجودا فيو. كال حيصل حفظ النفس إال إذا 
وسيلة ٟتفظ العقل مقصد من مقاصد الشرعية. الالعلـو الطبية كتطبيقها يوميا. ف حصل حفظ العقل, بفهم

ألنو ال ديكن ٖتصيل ا١تقصد إال بتحصيل كسيلتو. كمن كسائل حفظ العقل ىو انتفاع اٟتيواف اًـت ىو 
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ـ ا١تيت مصلحة للحي, بل لإلنساف عامة, كيف عدـ انتفاع ا١تيت بعدففي انتفاع  اإلنساف بعد موتو.
كال سيما إذا كانت ا١تصلحة من انتفاع  تشويشو أيضا مصلحة. كمصلحة اٟتي مقدمة على مصلحة ا١تيت

 ألف حق اٟتي أعظم من حق ا١تيت, كحق اٞتماعة أعظم كأكثر من حق الفرد.ك , ا١تيت راجحة كغالبة

 36تصرف الزكاة للمنحة الدراسيةجواز :  فتوى الثالثال

كأفىت عن تصرؼ الزكاة للمنحة الدراسية, ما  MUIالنظر إىل البياف من كزارة التعليم كاٟتضارة, قرر  بعد
 يلي :

شرعية. ألف من كاف يف يف صورة ا١تنحة الدراسية جائزة ك  تصرؼ الزكاة ١تصلحة التعليم كالتعٌلم .ُ
 طلب العلم من أصناؼ مستحقي الزكاة كىو من سبيل ا.

 الزكاة من ا١تتعلم أك طلب اٞتامعة ما يلي :يشًتط يف مستحق  .ِ
 يكوف ا١تتعلم أك الطالب متفٌوقا أك ٣تتهدا يف طلبو العلم -
 تقضيل ا١تتعلمُت أك الطلب من الفقراء كا١تساكُت -
    أك لألخرين كتكوف ا١تنحة الدراسية ١تن طلب العلـو النافعة للبلد -

 
 ودراسته الثالثبحث الفتوى 

 
ًإَّنَّىا الصَّدىقىاتي لًٍلفيقىرىاء كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىلَّفىًة  ﴿ َٔ: قاؿ ا تعاىل يف سورة التوبة 

ًبيًل الٌلًو كىاٍبنً   ﴾ ًكيمه  عىًليمه حى  كىاي السًَّبيًل فىرًيضىةن مِّنى اً  قػيليوبػيهيٍم كىيف الرِّقىاًب كىاٍلغىارًًمُتى كىيف سى
 

يف  العدكٌ  ٛتل السلح يقاتلكا١تراد بػ " سبيل ا" يف ىذه األية ليس ٣ترد من جاىد يف سبيل ا, 
عاـ, ففي القاعدة األصولية : "يبقي العمـو على عمومو". . فمعٌت "سبيل ا" معركة اٞتهاد
من الفساد أك من دفعو كحفظو  كل من مشى كتصرؼ حياتو إلعلء كلمة افيدخل فيو  
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فل يكوف ذلك إال بوجود من طلب العلـو كا١تعارؼ. كطلب العلم . ديلباإلنقراض, أك التغيَت كالت
مل يكن إال بتصرؼ ا١تاؿ من شراء الكتب كأالت التحليل كالبحث, إف احتاج إليو. كليس لكل 

 ا١تصلحة. الطالب ماؿ. بل رٔتا لو اٞتهد كالتفوؽ يف طلب العلم كال ديلك ا١تاؿ, فضاعت
 

 فوجود تصرؼ الزكاة للفقَت كا١تسكُت حل عظيم كتشجيع للمسابقة يف طلب العلـو النافعة.
قلب حيا, يقبل ككذلك العلم ىو نور للعقل كالقلب. فبطلب العلم كزيادة ا١تعرفة يكوف العقل كال

سركر فأصبحت اٟتياة يف  النصيحة كالتذكَتة, يعرؼ اٟتق عن الباطل, كيعرؼ نفسو كخالقو.
كاستقامة, ألف اإلنساف كلما ازداد علمو كمعرفتو, ازداد حلمو كحكمتو كصلحو. ففي حفظ العقل 
بطلب العلم حفظ للحياة. كال يكوف ذلك إال بتصرؼ ا١تاؿ. فتصرؼ الزكاة للمنحة الدراسية 

    كسيلة من كسائل حفظ الكليات ا٠تمسة, كىو حفظ العقل.    
 

 حفظ المال .4
 

حفظ أمواؿ األمة من اإلتلؼ كمن ا٠تركج إىل أيدم غَت األمة بدكف عوض,  معناهكحفظ ا١تاؿ 
 ّٕكحفظ أجزاء ا١تاؿ ا١تعتربة عن التلف بدكف عوض.

 
 كبعض تطبيقات حفظ ا١تاؿ يف فتول ٣تلس العلماء اإلندكنيسي ما يلي :

 
 38حق اإلبتكار قراراالفتوى األول : 

 
 ما يلي : اعتبار حق اإلبتكار عن ََِّسنة  ُكأفىت يف رقم  MUIقرر 

 سواء بسواء حق اإلبتكار حق من اٟتقوؽ ا١تالية ا١تصونةاعترب الشرع  .ُ
 حق اإلبتكار ا١تصوف عند اإلسلـ ىو حق اإلبتكار الذم ال خيالف الشرع .ِ
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 معقودا عليو سواء يف عقد ا١تعاكضة أك التربع, كَيوز كقفو كتوريثو حق اإلبتكار جعلَيوز  .ّ
  حق اإلبتكار بغَت حق شرعٌي, كال سيما تدليسو من الظلم اـراإلعتداء على  .ْ

فتوىو عن حق اإلبتكار يف الفتول  ََِٓسنة ُيف ا١تشاكرة الوطنية السابعة رقم  MUIكأكد 
   ّٗعن حق التأليف العلمي كاٟتقوؽ غَت ا١تالية عامة.

 بحث الفتوى األول ودراسته
 

, كىذا النوع مل معنوية مثل اإلسم التجارم, كالتأليفحق اإلبتكار يسمى حقا معنويا, أك حقوقا 
ابتكار ك  .َْيكن معركفا يف الشرائع القددية ألهنوليد العوامل كالوسائل ا١تدنية كاإلقتصادية اٟتديثة

كلو تصرفو ما شاء من بيع كشراء كىدية كعَت ذلك كأقره,  شخص من ا١تلك الذم اعتربه الشارعال
كعلى  كتدليسو من الظلم اـر شرعا, القنوف ا١تدين أيضا كاعتربه ككذلك توريثو ألىلو. ,من العقود

 . كقد حـر ا على نفسو.ُْا١تدلس غرامة أك العقاب باٟتبس
 

يا عبادم إين حرمت الظلم على نفسي كجعلتو بينكم )) قاؿ ا تعاىل يف اٟتديث القدسي : 
 أك اإلعتداء عليو من السرقة اـر شرعا. الغَتكتدليس ابتكار . ركاه مسلم ((٤ترما فل تظا١توا...

كيف ٖترمي السرقة حفظ ا١تاؿ من جانب العدـ. كاعتبار اإلبتكار أيضا حفظ للماؿ من جانب 
   الوجود. ك اإلعتداء علي ابتكار الغَت ضد حفظ ا١تاؿ. 

 
 42للمصلحة العامةالملك الشخصي  اغتصابتحريم الفتوى الثاني : 

 
اغتصاب اٟتكومة ا١تلك عن  ََِٓسنة  ٖيف ا١تشاكرة الوطنية السابعة رقم  MUIقرر 

 ما يلي : الشخصي
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َيب على اٟتكومة حفظ حق التملك الشخصي ككفاؤ ٚتيع حقوقو. كال َيوز ألم أحد كال  .ُ
حكومة انقاصو كال تضييقو كال ٖتديده. كللمالك حق التصرؼ تصرفا تاما أك انتفاعو فيما حٌده 

 ا كرسولو
إذا تعارض بُت ا١تصلحة الفردية كا١تصلحة العامة, فا١تصلحة العامة مقدمة على ا١تصلحة  .ِ

 . كَيوز للحكومة أخذه بشركط آتية :الفردية
 يكوف األخذ با١تشاكرة بُت ا١تالك كاٟتكومة بدكف اإلكراه -
 تسليم العوض ا١تثلي للمالكَيب على اٟتكومة  -
 ىو اٟتكومةا١تسئوؿ عن ا١تصلحة العامة  -
 كفتوىو MUIيكوف تقرير ا١تصلحة العامة يف ٣تلس النُّواب أك فرعو نظرا إىل رأم  -
  كال َيوز تغيَت ا١تصلحة العامة للمصلحة ا٠تاصة, كالسيما إذا كانت للبيع كالشراء  -

 بحث الفتوى الثاني ودراسته

كتقرير ىذا الفتول لكثرة  ا سريٌا,زماف إىل زماف ليس أمر  من اغتصاب اٟتكومة أمواؿ السكاف يف إندكنيسيا
من السكاف إىل الشركة  بدكف الثمن ا١تثلي كم مليار أمتار من األرض انتقل ملكيتوالوقائع ا١تضرة للسكاف.  

كيف القاعدة الفقهية : "ا١تصلحة العامة مقدمة على ا١تصلحة  ّْٖتت دعوة مصلحة العاـ. على يد اٟتكومة
 ا٠تاصة" .

عرؼ العلماء ا١تنفعة العامة أك ا١تصلحة العامة : "ىي كل ما يعود على الناس كافة أك على بعضهم دكف 
كالواقع  مقدمة على مصلحة ا٠تاص إذا كانت تلك ا١تصلحة راجحة كغالبة. فمصلحة العاـٖتديد ذكاهتم". 

ال  . فحينئذغَت ا١تعُت على البعض ا١تعُت كانت ا١تصلحة ا١تدعية عامة ترجع إىل البعض  ,العكس تدؿ على
إذا   زائلكىذا الضرر  , كال سيما إذا كانت تضر السكاف ضررا جليا.ا١تقدمة حلامن ا١تصتلك ا١تصلحة تعترب 

في القاعد الفقهية : "تصرؼ اإلماـ ف , يرجع ا١تصلحة إىل الرعية.كاف انتقاؿ ملكية ا٠تاص يكوف ببدؿ
 .على الرعية منوط با١تصلحة"
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اف ا١تغتصب ىو اٟتكومة. خيالف حفظ ا١تاؿ, كلو ك اغتصاب ا١تلك الشخصي للمصلحة العامةك 
للمالك, سواء  كيكوف الدفع بإَياب اعطاء الثمن ا١تثلي كاغتصاب ماؿ الشخصي مفسدة الواجب دفعها.

قاؿ ا عنو يف   كإال, فهو ظلم. كقد هنى ا عنو, كحرمو على نفسو. اآلخذ فرديا أـ ٚتاعيا, أـ حكومة.
كىالى تػىٍبخىسيوا النَّاسى أىٍشيىاءىيٍم كىالى تػىٍعثػىٍوا  ﴿ ُّٖكثَت من آيات القرآف, منها قولو تعاىل يف سورة الشعراء : 

       .﴾ يف اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى 

  44الفتوى الثالث : تحريم الفوائد الربوية
 ما يلي : عن ٖترمي فوائد البنوؾ أك الفوائد الربوية ََِْسنة  ُكأفىت رقم  MUIقرر 

 تعريف فائدة البنك كتعريف الربا .ُ
الفائدة ىي الزيادة يف عقد القرض عن رأسو دكف النظر إىل ٧تاح تصرؼ القرض كخسارتو.  -

النسبة كيكوف ذلك عن تأجيل كقت الوفاء, كحسابو قطعا يف بداية العقد, كغالبو على 
 ا١تعينة

كأما الربا ىو الزيادة بل عوض بدال عن زيادة تأجيل الوفاء ا١تشركطة مقدما. كىذا ا١تسمى  -
 بػ " ربا النسيئة"

 حكم فائدة البنك .ِ
فائدة البنك يف الزماف اٟتاضر قد توفر فيها شركط الربا ا١توجود يف عهد رسوؿ ا صلى ا  -

 ,  فتكوف فائدة البنك من الربا اـرعليو كسلم, كىو ربا النسيئة اـر
ٖتـر الفائدة الرباكية سواء يف الفرد أك اٟتماعة مثل البنك أك التأمُت, أك سوؽ رأس ا١تاؿ,  -

  أك الرىن أك الشركة أك أك ا١تؤسسة ا١تالية أك التمويلية 
  ا١تعاملة مع البنك غَت الشرعي .ّ

فل َيوز لسكاهنا ا١تعاملة مع البنك إذا كاف ككالة البنك الشرعي قد كجدت يف مدينة ما,  -
 ا١تعامل رباكيا

 كأما إذا مل توجد الوكالة فيجوز ا١تعاملة البنك ا١تعامل رباكيا ضركرة أك إذا دعت اٟتاجة إليها -
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 بحث الفتوى الثالث ودراسته

 
فقد أفتول  الفتول يف ٖترمي الربا كمن فوائد البنك ليس فتول جديدا يف العامل, بل قبل عشر سنوات

ٚتهورية مصر العربية  ماء يف العامل, مثل ٣تمع البحوث اإلسلمية يفيف ٖترديو كثَت من ٣تالس العل
ـ, ك٣تمع فقو رابطة العامل اإلسلمي ُٖٓٗـ, ك٣تمع الفقو اإلسلمي يف جدة سنة  ُٓٔٗسنة 

ك من اجملامع , كغَت ذلُٕٗٗق, كقرار دار اإلفتاء با١تملكة السعودية سنة  َُْٔٔتكة سنة 
     ْٓالفقهية.

 
فساد كعدـ التنمية. الحفظ ا١تاؿ الذم ىو مقصد من مقاصد الشريعة ليس فقط ْتفظها من ك 

ألف أخذ الربا يف اٟتقيقة يفسد  .يعةمن مقاصد الشر  أيضا كلكن حفظو من دخوؿ ا١تاؿ اـر
قىاًت كىالٌلوي الى ديىٍحىقي  ﴿ِٕٔقاؿ ا تعاىل يف سورة البقرة : ا١تاؿ, كاليزيده.  الٌلوي اٍلرِّبىا كىيػيٍريب الصَّدى

بُّ كيلَّ كىفَّارو أىثًيمو  . كذلك بزكاؿ بركة ا١تاؿ يف يد مالكو. فيكوف ا١تاؿ قليل مع أف يف الواقع  ﴾ حيًي
كلذلك حـر الشرع الربا, بل ىو من كحيث يزداد األغنياء يف غنىهم كيزداد الفقَت من فقرىم.  كثَت.

الربا  كعن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ))السبع ا١توبقات, كعقابو شديد. 
كقاؿ صلى ا عليو كسلم : ))اجتنبوا  سبعوف حوبا, أيسرىا أف ينكح الرجل أمو(( ركاه ابن ماجو.

ركاه مسلم كالًتمذيز كزاد :  ن ا آكل الربا موكلو((السبع ا١توبقات(( كذكر آكل الربا كقاؿ : ))لع
الربا يف كتابو "  ماـ أٛتد بن عثماف الذىيبده صحيح. كجعل اإل))كشاىدين ككاتبو((. كإسنا

    ْٔبعد كبَتة اللواط. الكبائر " يف الكبَتة الثانية عشرة
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 أو النسل حفظ النسب .5

التعطيل, مثل حفظ ذكور األمة من اإلختصاء معناه حفظ النسل من كحفظ النسب أك النسل 
 ْٕكمن ترؾ مباشرة النساء, كمثل حفظ حفظ إناث األمة من قطع أعضاء األرحاـ اليت هبا الوالدة.

 كبعض تطبيقات حفظ النسل أك النسب يف فتول ٣تلس العلماء اإلندكنيسي ما يلي : 
 

 48البضع غييرتتحريم الفتوى األول : 

, مث كأكد هتغيَت  كأفىت عن تكميل البضع ك َُٖٗسنة  يف ا١تشاكرة الوطنية الثانية MUIقرر 
MUI  ما يلي : ََُِ سنة ّىذا الفتول يف ا١تشاكرة الوطنية الثامنة رقم 

 البضع من ذكر الرجل إىل فرج ا١ترأة, أك عكسو حراـ قطعا تغيَت .ُ
 ( حراـ قطعاُمساعدة العملية ا١تذكورة يف رقم ) .ِ
 البضع ال يصح كال َيوز تغيَتاثبات عملية  .ّ
   قانوف الدكلة مهما أثبتو هتغيَت بضعو , فحكمو يف الشرع مثل قبل  غٌَت كمن  .ْ
الذكورية  األدكات التناسلية ذكر الرجل إذا كانتتكميل بضعو إىل  لخنثى غَت ا١تشكلَيوز ل .ٓ

مو يف اإلسلـ ك, فحنفع لواألنوثية أ األدكات التناسلية , أك إىل فرج ا١ترأة إذا كانتأنفع لو
 ما بعد التكميل )ا١ترأة أك الرجل( حسب

 
 سنة  ّىذا الفتول يف ا١تشاكرة الوطنية الثامنة رقم  MUIكأكد 

 بحث الفتوى األول ودراسته
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. حيث كثر من الناس ال يرضى عما قضى ا, البضع من األحداث الواقعة يف زماف العو١تة تغيَت
فيكوف الرجل يرل أف نصيب ا١ترأة يف اٟتياة أحسن من الرجل, فوسوس من ا١ترأة أك الرجل. 

الشيطاف, فبٌدؿ بضعو, كي يعيش كما تعيش ا١ترأة, ككذلك ا١ترأة بدؿ بضعها كي تعيش حسب ما 
أليًضلَّنػَّهيٍم كىأليمىنػِّيػىنػَّهيٍم كىآلميرىنػَّهيٍم فػىلىييبىتِّكينَّ آذىافى كى  ﴿ ُُٗيف سورة النساء :  قوؿ ا تعاىل , كفقتريد

 رى خيٍسرىانان مًُّبينان األىنٍػعىاـً كىآلميرىنػَّهيٍم فػىلىيػيغىيػِّريفَّ خىٍلقى الٌلًو كىمىن يػىتًَّخًذ الشٍَّيطىافى كىلًٌيان مِّن ديكًف الٌلًو فػىقىٍد خىسً 
 , بل ٗتالف الفطرة.﴾

١تصلحتو ىو أك ىي, أحب أك  كاف  لعباده ا تعاىل كا ما قدرهكال يعرؼ ىذا الرجل أك ا١ترأة أف  
ٍيئان كىَيىٍعىلى الٌلوي فًيًو  ﴿ ُٗكره. قاؿ ا تعاىل يف سورة النساء :  فىًإف كىرًٍىتيميوىينَّ فػىعىسىى أىف تىٍكرىىيواٍ شى

ًثَتان   ﴾ خىٍَتان كى

البضع جائزا العتقد اإلنساف أف اٟتسن ما ىو يف نظره مصلحة, كأف القبيح ما ىو  تغيَت فإذا كاف
يف نظره كإرادتو مفسدة. فعمل كفعل الناس كما أراد, كالنكمش التناسل كالوالدة. ألف ا١ترأة أصبح 

ذىب  ككذلك الرجل,غَت قابلة للحمل. الرجل يف الظاىر مهما كاف رٛتها ثابتا, كلكن أراٛتها 
ىذا  تو, يعيش كما تعيش ا١ترأة, كرٔتا تزكج عن ا١ترأة. فكيف يلد الولد من ىذا النكاح !.مامركح إ

, ألف األحكاـ الشرعية للرجاؿ غَت يًتتب عليو األمور الشرعية البضع تغيَتكمن  األكؿ. كالثاين
 سيتطلب منو تعيُت جنسو, أىو من الذكور أـ منبٌدؿ شخص بضعو  ما األحكاـ لإلناث. فعند

  كيف ىذا حفظ للدين. اإلناث.

شركعية ٔتحفظو  من أحدفإذا كاف من جانب الوجود البضع حفظ للنسل كالنسب.  تغيَتٖترمي  كيف
النكاح, فمن جانب العدـ يكوف بتحرمي ما هنى عن ٖتصيل مقاصد النكاح, منها التناسل ككالدة 

كالعرض. فرٔتا يعامل الناس اٟتنثي معاملة  ضع للخنثي حفظ للنسلكيف جواز تكميل الب األجياؿ.
, فتحسنت ا١تعاملة بعد التكميل بتحسُت جنسو, أمن بعدـ تعيُت جنسو اإلنساين غَت حسنة

 ., فتعُت اٞتنسالرجاؿ أـ من اإلناث
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 (vasectomy and tubectomy) 49قطع األدوات التناسليةتحريم الفتوى الثاني : 

الثالث عن قطع األدكات التناسلية, كخاصة قطع األدكات يف اجتماعو الوطٍت  MUIقرر 
 ما يلي :  (vasectomy)رجل التناسلية لل

Vasectomy كذلك بقطع قناة اٟتيوانات ا١تنوية للرجل الذم ىو آلة من آالت ٖتديد النسل .
 خصبة الرجل. كلذلك أفىتبو يعقمو تعقيما دائما. ك٤تاكلة ربط ىذا القناة ال تضمن على إعادة 

الوطٍت كقرر أف قطع األدكات التناسلية حراـ سواء للرجل أك للمرأة  MUIاجتماع 
(tubectomy).  

 بحث الفتوى الثاني ودراسته
 

Vasectomy  دعاية من دعايات أعداء اإلسلـ بدعم اإلنفجار السكاف الذم يهدد رفاىية
كأصاب ىذه ا٠تشية خشية اإلملؽ. ىذا من فهم اٞتاىلية األكىل. ىم يقاتلوف أبنائهم الدكلة. 

بدكف  التناسلية اٞتاىية ا١تعاصرة. بل قرر اٟتكومة كألـز سكاهنا الشًتاؾ عملية قطع األدكات
 , كىو الذم يسمى ٖتديد النسل.حساب

    
يف برنامج ٖتديد النسل, بل السبب ىو خوؼ  أساسياكاإلنفجار السكاين يف إندكنيسيا ليس سببا 

طاعة اٟتكومة فيو. فطاعة   . كال َيوز ١تسلم كال مسلمةياؿ ا١تسلمُتيف زيادة أج أعداء اإلسلـ
كحده كرسولو. أمر ا سبحانو كتعاىل باتباع الرسوؿ, كمن اتباع الرسوؿ ىو النكاح. كمن مقاصد 

 للوالدة النكاح ىو التناسل كالتناسب. فإذا قطع الرجل أك ا١ترأة أدكاهتما التناسلية, فليس ٢تا الفرصة
. كاإل٧تاب مع أف الزكاج ىو أحسن كسيلة لتكثَت النسل, كاستمرار اٟتياة مع اافظة على األنساب

الودكد الولود, فإيٌن مكاثر بكم األمم يـو  تزكجوارسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ : ))
 .كأٛتد, كاٟتاكم ((.  ركاه أبو داكد, كابن ماجو, القيامة
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. فتحديد النسل , يعرفو اإلنساف مهما جهل يف دينووالكبَت بُت ٖتديد النسل كتنظيمىناؾ الفرؽ 

خيالف حفظ النسل, ْتيث يكوف اإلنساف حدد الوالدة مرتُت فقط يف حياتو. كأما تنظيم النسل 
إلنساف ىو جعل الفرصة بُت الوالدة األكىل كالوالدة الثانية كالثالثة كالرابعة إىل ما شاء ا, كال حيدد ا

بل ال بد فعلو إذا  أجازه الشرع. كتنظيم النسل ا أك أربعا إىل آخر ذلكالوالدة مرتُت فقط أك ثلث
, كتيضر ضررا بٌينا إذا دعت اٞتاحة أك الضركرة إليو, كال سيما للمرأة الضعيفة اٞتسم, كىي الولودة
النسل يف ىذه اٟتالة كلدت كل سنة, كليس معها من يساعدىا يف أعما٢تا اليومية. كيف تنظيم 

 لنفس.لحفظ 
     

النكاح كىو حفظ النسل الذم ىو مقصد من  ا من مقاصدٖتديد النسل خيالف مقصدفإذا كاف 
ٖتديد الوالدة كاإل٧تاب, ٣ترد ألهنا ليس . منو , فقطع األدكات التناسلية أكثر ٥تالفةمقاصد الشريعة

 .ففي القاعدة األصولية : "النهي عن الشيئ هني عن كسائلو" ٘تاما. بل إهنائها
  

))قاؿ سعد بن أيب كقاص : رد رسوؿ ا على  نهى عنو.ا١ت اإلختصاء ثلمكقطع األدكات التناسلية 
عثماف بن مظعوف التبتل, كلو أذف لو الختصينا(( كراه البخارم. أم لو أذف لو بالتبتل, لبالغنا يف 

. فإذا كاف الرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم هنى عن التبتل حىت يقضي بنا األمر إىل اإلختصاء
ابن عباس, أف رجل شكا إىل رسوؿ ا صلى ا عليو  كعن التبتل, فاإلختصاء أشد يف النهي.

    كسلم العزكبة, فقاؿ : أال اختصي؟ فقاؿ : )) ليس منا من خصى, أك اختصى(( ركاه الطرباين
 

قطع األدكات التناسلية مثل تغيَت البضع ٘تاما, يف أف كل منهما خيالف مقاصد الشريعة, كىو 
تغيَت البضع تًتتب فيو األحكاـ الشرعية يف أعماؿ ىو  بينهماالفرؽ أما حفظ النسل أك النسب, ك 

 الفاعل اليومية. كأما قطع التناسلية ال تًتتب فيو.
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 50السياحي زواجالتحريم :  الفتوى الثالث
 

 ما يلي : السياحي زكاجالعن  ِرقم  َُِِيف ا١تشاكرة الوطنية الثامنة سنة  MUIقرر 
بنية التوقيت أك  ىذا الفتول ىو الزكاج ا١تتوافر شركطو أركانو" يف الزكاج السياحي ا١تراد بػ "  .ُ

 اثناء السفر. با١توافقة بُت الزكج كالزكجة. كغاية ىذا الزكاج فقط إلركاء الغريزة اٞتنسية
حراـ قطعا, ألنو نوع من أنواع النكاح ا١تؤقت الذم ىو  ( ُا١تذكور يف رقم ) الزكاج السياحي .ِ

   .نوع من أنواع زكاج ا١تتعة اـر
 

 بحث الفتوى الثالث ودراسته
ها دائما يف إَياد ٣تاؿ ٢تا, فما مل من أقول الغرائز كأعنفها, كىي تلح على صاحبإف الغريزة اٞتنسية 

يكن ٙتة ما يشبعها, انتاب اإلنساف الكثَت من القلق كاإلضطراب, كنزعت بو إىل شر منزع. كالزكاج 
ىو أحسن كضع طبيعي, كأنسب ٣تاؿ حيوم إلركاء الغريزة اٞتنسية. فيهدأ البدف من االضطراب, 

اٟتراـ, كتطمئن العاطفة إىل ما أحل ا  عن الصراع, كيكف النظر عن التطلع إىلكتسكن النفس 
  ُٓتعاىل.

من مقاصد النكاح, كليست أمهها. فثم مقاصد كثَتة, كأمهها التناسل  إركاء الغريزة اٞتنسية
كالتناسب كا٧تاب األكالد. كا١تقصود األساسي من الزكاج السياحي ىو إركاء الغريزة اٞتنسية. كيدؿ 

كحفظ النسل ٔتشركعية النكاح ليس فقط بانعقاده بل   يف العقد., منهما كاف ال يشًتط عليو الواقع
  اكثر من ذلك كىو استدامتو. 

 
فالغالب يف اندكنيسيا, تزكج ا١تسافركف ا١تسلموف غَت ا١تتدينُت من الشرؽ األكسط أك من بلد أخر 

١تدة  لرٝتيةبدكف اإلجراءات ا ية على مبلغ من ا١تاؿندكنيس) كمن الشرؽ األكسط أكثر( من امرأة ا
, ثلثة أشهر, أك شهرا, أك أسبوعُت, أك أسبوع, بل ١تدة ثلثة معينة خلؿ كجودىم يف اندكنيسيا
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انت حامل, بل كال يقر , كال يبالوهنا كلو كأياـ أك يومُت فقط. كبعد ذىاهبم إىل بلدىم طلقوا ا١ترأة
 , فضاعت إمامة األب منو.بدكف األب, فيعيش الولد , كالانتسابو لوإف كلدت بعد ذىابو الولد منو

 
 فيو الشركط كاألركاف, كاعتقاد الطرفُت ْتللو. ىذا الزكاج مهما توافرتبتحرمي  MUI أفىتفقد 

كذلك ألف ىذا النكاح خيالف مقصدا من مقاصد النكاح كىو حفظ  كىو الزنا يف صورة النكاح.
كابناءه.  يفسده. كذلك بًتؾ الرجل امرأتوالنسل أك النسب. كىذا الزكاج ال حيقق ىذا ا١تقصد, بل 

فمفسدة ىذا الزكاج أكثر من مصلحتو. كيف  , كانعدـ اإلنتساب.اقرار كالدهفيعيش الولد بدكف 
 ىذا من جهة. القاعدة الفقهية : "درء ا١تفاسد مقدـ على جلب ا١تصاحل".

 
, الذم يضر ا١ترأة ـر اٚتاعانكاح ا١تتعة ا الزكاج السياحي ىو نوع من أنواعأف  كمن جهة أخرل, 

عن الربيع بن ٝترة اٞتهٍت عن أبيو قاؿ : غدكت غلى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  كأكالدىا.
 فإذا ىو قائم بُت الركن كا١تقاـ مسندا ظهره إىل الكعبة يقوؿ : )) يا أيٌها الناس إين أمرتكم

إىل يـو القيامة, فمن كاف عنده منهٌن  باإلستمتاع من ىذه النساء, أال كإف ا قد حرمها عليكم
 شيئ فليخل سبيلو, كال تأخذكا ٦تا آتيتموىٌن شيئا (( ركاه مسلم.
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 ةوالتوصي الخاتمة

يف ٣تاؿ من ٣تاالت  خا٘تة للشرائع السماكية, تبيانا لكل شيئ شريعة اإلسلـلقد أنزؿ ا سبحانو كتعاىل 
خيلو عن اٟتكم, إما كاجبا, من األمور اٟتيوية مث أم أمر  . فليسإما لصاحل دنياه أك آلخرتو اإلنساف حياة

 و داللة كاضحة, كمن بعضها دؿ إليودٌؿ النص إليأك ندبا,أك ٖترديا, أك كراىة, أكإباحة. كمن بعض األمور 
القضايا الواقعة يف الزماف بعد قطعا. كاألمر األخر ىو  , بل كمن بعضها مل يدؿ إليو النصداللة غَت كاضحة

 , كال سيما يف زماننا ىذا.كفاة الرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

... ًإَّنَّىا خيىٍشىى اى ًمٍن ًعبىاًدًه العيلىمىاءي, ًإفَّ اى عىزًيٍػزه ﴿ ِٖفاطر : لقد قاؿ ا تعاىل جل شأنو يف سورة 
العلماء ىم الناس الذم خيشوف ا تعاىل بعلمهم كفهمهم كرسوخ  اَّن. كإذا كاف ا ذكر يف قولو, إ﴾غىفيٍوره 
, فطاعتهم إف شاء ا ٦تا رضي ا عنو ربنا عز كجل. فيجب علينا أف نتبع ما قد كخالص نيتهم إدياهنم

ا يرضى ألهنم مااجتمعوا كقرركا الفتول إال ١تصاٟتنا, كال اتفقوا إال فيم .يف اإلفتاء عملوا لصاحل دنيانا كآخرنتا
فإذا أفتوا أف ىذا الشئ جائز فلنا عملنا باإلطمئناف كالراحة. كإذا أفتوا بعكس اٟتكم فلنا ا تعاىل عنو. 

لنا الفرصة الختيار الفتول األخر ا١ترضي عند ا تعاىل, ال عند ىوانا كشهواتنا.  كانت  طاعتهم, كلو
العلماء يف ا كاف ليس من األمر ا١تستحيل من األخر, مهم لعلماء يف بلدنا أعلم ما قد حصل ككقعكا

البلد اآلخر أعلم منهم. كسول ذلك فإذا كاف ا١تسلم يف البلد الذم كاف العلماء ال يطيعهم, فكيف مع 
يف إندكنيسيا على موافقة اٟتكومة اليت فيها أمرنا. كعلينا  MUIا١تسلم يف خارج بلده. كال سيما كجود 

 ك طاعة أكىل األمر لدنيانا كآخرتنا كىو العلماء. أ ,مر لدنياناطاعة ا كرسولو كأكىل األ

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيواٍ أىًطيعيواٍ الٌلوى كىأىًطيعيواٍ الرَّسيوؿى كىأيٍكِل األىٍمًر ًمنكيٍم فىًإف  ﴿ٗٓقاؿ ا تعاىل يف سورة النساء : 
يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأًكيلن تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى الٌلًو   ﴾ كىالرَّسيوًؿ ًإف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًالٌلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ذىًلكى خى

بن السلـ : "١تا علم الرب سبحانو كتعاىل أنو قد جعل عباده على ا١تيل عز الدين كأختتم الكلـ ٔتا قالو 
حيٌفت اٞتنة با١تكاره كالنار بالشهوات..., فالواجب  إىل األفراح كاللذات كالنفور من الغمـو كا١تؤ١تات, كأنو



 
 

ٟتكمو  دٌ على العباد اتباع أسباب الرشاد, كتنكب أسباب الفساد, كقضاء ا كقدره من كراء ذلك, فل را
       ِٓكال معٌقب لقضائو, كال خركج لعبد عٌما حكم لو أك عليو من سعادة أك شقاكة.
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  ْٓالزكاج السياحي ......................................................ث : ٖترمي الفتول الثال

 ْٓ............................................................... ْتث الفتول الثالث كدراستو

 47.......والتوصيات ............................................................... الخاتمة

 49................................................................................. المراجع
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