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Abstract: 

This research aims to study the prevention law of gambling in Aceh. Which has 
applied since 2003 M. The problem appears from this study is miss understanding 
of some  Achiness society. Some of them accept that the gambling law is applied 
according to the purpose of Islam on the prohibit gambling. On another 
perception some of the community in Aceh do not accept it. they argue that the 
law of prevention gambling in Aceh is just  from government not from Syari’. The 
explanation of appropriation between the purpose of government on applying this 
law and the purpose of maqashid al- syariah on gambling prevention. And discuss 
the reason of miss understanding society. So, this research will analyse the 
problems deal from this law, the solution, and finding out the wisdom of forbid 
gambling, and the relation prevention gambling law and the maqashid al – 
syariah on keep the wealth, because the command of preserve wealth is one of the 
purpose of syariah that Muslim should watch over it.thus, The researcher adopted 
the inductive methodology and the analytical approach to reach the solution on it. 
The most important result finding in this study is firm relation between the 
prevention gambling law in Aceh and maqashid al- syariah. Gambling is 
prohibited by many evidences and propositions from al-qur’an and hadits. In 
addition, There are many kind of gambling renowned, the punishment for violate 
the gambling law is ta’ziriah. This forbidden relate to the command on keeping 
the wealth. Since that is one of the purpose of shariah. If the prevention of 
gambling law is approved and applied so that the purpose of shariah is reached 
as well. Futhermore, the law must be holdout on all Muslims to avoid gambling . 
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Abstrak: 

Kajian ini bertujuan untuk membahas peraturan larangan perjudian di Provinsi 

Aceh yang telah ditetapkan sejak tahun 2003 lalu menjadi Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian). 

Adapun permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini adalah perbedaan 

persepsi masyarakat Aceh; bahwa sebagian mengetahui Qanun Maisir 

sebagaimana larangan judi dalam syariat Islam, adapun sebagian yang lain 

berasumsi bahwa penerapan qanun perjudian ini hanya dari pemerintah daerah 

Aceh saja dan tidak terlalu menghiraukan qanun tersebut. Penulis akan menggali 

tentang permasalahan-permasalahn yang muncul dari penerapan Qanun Maisir, 

sebab dan hikmah dari larangan judi, berikut kaitannya dengan maqashid as-

syari’ah  Metode yang digunakan penulis guna mencapai target yang diinginkan 
dalam kajian ini adalah deskriptif analisis. Adapun hasil akhir dari kajian ini 

adalah penegasan bahwa Qanun Maisir di Provinsi Aceh memiliki kaitan yang 

kuat dengan maqashid syariah yang merupakan larangan kuat dalam syariat 

Islam dan sudah ditetapkan larangannya dengan dalil yang kuat dan jelas dari al-

Quran dan Sunnah. Dan menghasilkan hukuman cambuk. Sementara Qanun 

Maisir termasuk dalam salah satu kajian maqhasid syariah yakni hifzhul mal 

(penjagaan terhadap harta properti), yang merupakan salah satu dari klasifikasi 

maksud dharuriyat (kebutuhan primer) yang dijaga oleh syariat Islam dan harus 

dilaksanakan oleh kaum muslimin. 

Kata Kunci: Qanun Maisir Provinsi Aceh, maqashid syariah, hifzul mal 
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 المقدمة . أ
قد أنعم اهلل تبارك وتعاىل علينا بشىت النعم اليت ال نستطيع إحصائها. واليت من بينها 
الشريعة اليت تسعى إىل ربقيق مصاحل الناس يف ـبتلف األزمنة والبقاع. ومن األمور احملرمة 

حرمها اهلل تبارك وتعاىل علينا اؼبيسر، ومن وراء ذلك مقصد عظيم وىو حفظ اؼبال اليت 
وعدم إسرافو فيما ال ينفع، حيث إن التعامل باؼبيسر واػبمر كما بينو القرآن، يوقع 
العداوة والبغضاء بُت الناس ويصدىم عن ذكر اهلل وعن الصبلة، فقال تعاىل: }يَا أَي َُّها 

ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه الَِّذيَن آَمُنوا إِ  َا اػْبَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ َّنَّ
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء يف َٔلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن{ ْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ َا يُرِيُد الشَّ . وقال تعاىل: }ِإَّنَّ

بَلِة فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنتَ ُهوَن{.اػْبَْمِر َواْلَمْيسِ  وإذا تأملنا يف  ِٕر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اللَِّو َوَعِن الصَّ
ىاتُت اآليتُت الكرديتُت، يتضح لنا أن اػبمر واؼبيسر من أعمال الشيطان، فحرم اػبمر 
غبفظ العقل حيث إنو يفسد العقل وىو مقصد من اؼبقاصد الشرعية اػبمس، وحرم 

ر غبفظ اؼبال حيث إنو يضيع اؼبال فيما النفع فيو، وىذا مقصد من اؼبقاصد اؼبيس
 الشرعية اػبمس.

 
 حقيقة الميسر، وتطبيق قانون منع الميسر في آتشيه  . ب

معٌت اؼبيسر لغة ىو: اليسر أو الياسر، والتجزئة، والسهولة، والقمار. وكل ىذا، يؤدي إىل 
ر وسهل يف أخذ الشيء، سواء كان مال أو معٌت السهل أو اليسر، فهو اؼبيسر الذي يس

غَته، من غَت تعب والكد يف نيلو. والعلماء قد اتفقوا يف تعريفهم أن اؼبيسر يعد إىل 
 ابن قالالعلماء بتعريفات كثَتة؛ كما  عّرفمعٌت القمار. أ ما معٌت االصطبلح فقد 

 الًتدد ؿبرم القمار صورة: "احمللى وقال ،"كان نوع بأي القمار ىو اؼبيسر: "اؼبكي حجر
 مشل قد اؼبكي حجر ابن أن التعريف، ىذا يف الباحثة ونظرت ٖ."يغرم وأن يغنم أن بُت

                                                           

.ٜٓسورة اؼبائدة، اآلية:  1
 

.ٜٔسورة اؼبائدة، اآلية :  2
 

  .ٗٓٗص ،ٜٖج( مٕٓٓٓ ،ٔط اإلسبلمية، والشؤون األوقاف وزارة: الكويت) الفقهية، الموسوعة اإلسبلمية، والشؤون األوقاف وزارة يف منقولٖ
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 غَت يشمل مل لكن القمار، أنواع كل يشمل فاؼبيسر كان، نوع بأي القمار يف تعريفو
 .مال وبغَت اؼبخاطر غَت من اؼبيسر وىو قمار

: للميسر فعرفت بأن اؼبيسر ىووبعد الحظت الباحثة من التعريفات الواردة 
"اللعبة أو اؼبسابقة سواء كان ؾبانا أو بعوض من حيث اللهو الذي ال خياطر فيو، أو 

اللعب دبال الذي خياطر الناس يف لعبو." وىذا التعريف، يكون جامعا مانعا، ألنو يشمل  
أو التلفزيونية كّل أنواع اؼبيسر، وكذلك اؼبيسر يف زماننا اغباضر من اؼبسابقات الرياضية 

 أو التلفونية فبا مل جيد يف الزمان اؼباضي. 
اؼبيسر من احملرمات اجملمع عليها يف الشريعة اإلسبلمية، وأكل اؼبال بو بالباطل، 
وقرنو اهلل باػبمر واألنصاب واألزالم يف القرآن، وجعل اعبميع رجسا ومن عمل الشيطان؛ 

 ذكر الرضبن.موقعا للبغضاء والعدوان، وصاد عن الصبلة و 
وإن يف ربرمي اؼبيسر حكمة، اليت ال زبلو من منفعة غبياة الناس، فمن حكمة 
ربرمي اؼبيسر ىي: قد شرح السيوطي أن حكمة النهي عن اؼبيسر أو القمار ىو يفضي 
إىل العداوة، وأنو أكل مال بالباطل، ويورث العداوة؛ ألن صاحبو إذا أخذ ملو ؾبانا 

تغل عن ذكر اهلل وعن الصبلة. وال شك أن شدة العداوة أبغضو جدا. وىو أيضا يش
والبغضاء تفضي إىل أحوال مذمومة من اؽبرج واؼبرج والفنت، وكل ذلك مضاد ؼبصاحل 

فمن تلك اغبكمات حرمت اؼبيسر، ألن الشارع ال دينع الشيء إال بوجود  ٗالعامل.
 اب.   اغبكمة. فاألدلة الصرحية دلت على منعو، فمن يعملو فعليو العق

وبعد ذكرت الباحثة اغبكمة من ربرمي اؼبيسر فستبُت بعض اؼبنافع واؼبضار من 
اؼبيسر كما ذكرت يف القرآن الكرمي. قد فسر اؼبفسرون عن اؼبنفعة من اؼبيسر فيما ذكر 

. }وإشبهما أكرب من نفعهما{ قال ابن  ٜٕٔيف القرآن الكرمي، يف سورة البقرة، اآلية: 
فدنيوية من حيث أن فيها نفع البدن، وهتضيم الطعام، وإخراج  كثَت: " أما اؼبنافع

                                                           

.ٖٓص الميسروالمسابقات، السيوطي، 4
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فتلك بعض اؼبنافع  ٘الفضبلت، وتشحيذ بعض األذىان، ولذة الشدة اؼبطربة اليت فيها."
الىت قد فسر العلماء من تفسَت اآليات ربرمي اؼبيسر. لكن صرحت من تلك اآلية أن 

 إشبها أكرب من نفعها.
 صدرت من اػبمر واؼبيسر، وىي لبللة مذاىب، كما وبُت ابن العريب منافع اليت

أهنا ربح أوؽبا:  ٙذكره يف تفسَت قولو تعاىل: }ومنافع للناس{: "يف ذلك لبللة مذاىب":
السرور واللذة. والثالث: قال قوم من اؼببتدعة: ما فيها من منفعة البدن؛  والثاين: التجارة.

ا تفعلو من تقوية اؼبعدة وسرياهنا يف ليحفظ الصحة القائمة أو جلب الصحة الفانية دب
األعصاب )األغضاء( والعروق، وتوصلت إىل األعضاء الباطنة الرئيسية، وزبفيف 
الرطوبة، وىضم األطعمة الثقال وتلطيفها. والصحيح عند ابن العريب أن اؼبنفعة ىي 

يف الواقع،   الربح؛ ألهنم كانوا جيلبوهنا من الشام برخص فيبيعوهنا يف اغبجاز بربح كثَت.
كثَت من اؼبقامرين يلعبون اؼبيسر أو القمار لينال الربح ويضاعف اؼبال لكي جيد أكثر، 
وأحيانًا يكون لعبة اؼبيسر عبلب الصحة البدن الفانية، ألن عندما اللعبة ال يفكر اػباسر 
وإَّنا الفائز يف ذىنهم. وقوة اليقُت على جلب اؼبال الكثَت. فإذا خسر، ىذا يكون 

بب يف حزهنم، ويريد أن يلعب مرة أخرى حىت يأخذ اؼبال ويبدلو. لذلك وردت الس
قد ذكر وىبة الزحيلي يف كتاب تفسَته: "أن  وأما أضرار اؼبيسر .اؼبيسر يف أضرار كثَتة

مضاّر من القمار اؼبعنوية: الشخصية واإلجتماعية، فهما سبب إيقاع الناس يف العداوة 
واإلعراض عن ذكر اهلل وعن أداء الصبلة،" مث قال: "بأن اؼبيسر والبغضاء، وسبب الصَّد 

يؤدي إىل إتبلف األموال وتبديدىا يف الوجوه الّضارة غَت النافعة، ولو ـباطر مؤكدة على 
ىذا أضرار صرحية، وقعت يف الواقع  ٚأعصاب اإلنسان وإيقاعو يف القلق واالضطراب."

اهلل وعن الصبلة، ألن من يقوم بذكر اهلل أن اؼبيسر يولد العدواة، وإعراض عن ذكر 

                                                           
 حسن الباقي، عبد أضبد على العجماوي، الفضل ؿبمد السَتشاد، ؿبمد ؿبمد، السيد مصطفى: ربقيق الدمشقي، إظباعيل الفداء أيب الدين عماد كثَت، ابن٘

 .ٜٕٔص ،ٕج ( مٕٗٓٓ ،ٔط الكتب، العامل دار: السعودية العربية اؼبملكة) العظيم، تفسيرالقرآن سقطب، عبا

.ٕٓٔ،صٔج ( مٖٕٓٓ ،ٖط العلمية، الكتب دار: بَتوت) القرآن، أحكام اهلل، عبد بن ؿبمد بكر أبو العريب، ابن 6
 

.ٜٚٗ-ٜٙٗص ،ٔج  ،(مٕٔٓٓ ،ٔط دارالفكر،: دمشق اؼبعاصر، الفكر دار: بَتوت) الوسيط، التفسير وىبة، الزحيلي، 7
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والصبلة، فبل ديكن أن يعمل بذلك، ألنو خياف باهلل، ويعرف أن اهلل بصَت على ما يفعلو 
 سرًا أو جهرًا.
 من واحد وىذا اؼبيسر، منع قانون آتشيو اغبكومة قررت قد اؼبصدر، ىذا وعلى

 واحدة آتشيو والية جاءت م،ٜٜٜٔ سنة ٗٗ رقم القانون بالنسبة آتشيو والية امتيازات
 الشريعة لتطبيق كاملة وسلطة لواليتها اػباصة امتيازات ؽبا اليت إندونيسيا واليات من

 اػبصوصية لتكميل جاء القانون ىذا أن التاريخ إىل بالنظر. احملافظة ىذه يف اإلسبلمية
 فيكون القانون، ىذا وحسب. مٜٜ٘ٔ السنة منذ آلتشيو اؼبركزية اغبكومة أعطت اليت

 سنة ٛٔ رقم القانون وأما. احمللية اللوائح حسب على آتشيو يف اإلسبلمية الشريعة تطبيق
 يف آلتشيو الكاملة السلطة يف م،ٜٜٜٔ سنة ٗٗ رقم القانون لتكميل جاء م،ٕٔٓٓ

 قانون لتطبيق أساسيا ومصدرا أساسا تكون الذي وىذا. اإلسبلمية الشريعة تطبيق
 .آتشيو يف اإلسبلمية الشريعة

 قضاء يف اآلتشيو اغبكومة كانت القانون، تطبيق قبل اؼبيسر يلعب ؼبن والعقاب
 اؼبسائل يف صبلحية ؽبا وليس إندونيسيا، لبلد األساسية اؼبركزية القوانُت إىل ترجع اغبكم،

 سنة اإلندونيسيا استقبلل منذ قرر الذي األساسية، القوانُت يف اؼبكتوب القانون خارج
 اغبكم كل يرجع فاغباكم بو، الشرطة وعلم الفًتة، ىذه يف اؼبيسر لعب فمن. مٜ٘ٗٔ

 .مٜٗٚٔ سنة ،ٚ رقم القانون إىل
 ىذا ينتهك من فكل. اإلسبلمية الشريعة بتطبيق آتشيو اغبكومة قررت أن وبعد

 حول مٕٕٓٓ سنة ،ٕٔ رقم اآلتشيو اغبكومة القانون كبو األخرى والقوانُت القانون،
 سنة ٗٔ رقم اػبلوة حول والقانون م،ٖٕٓٓ سنة ٖٔ رقم اؼبيسر حول والقانون اػبمر،

 .  آتشيو يف اإلسبلمية الشريعة القانون يف قرر الذي اغبكم إىل يرجع م،ٕٗٓٓ

 آتشيه في المشهور القمار أو الميسر أنواع. ج
 أو اغبصر فاقت حىت صنوفها وتعددت اؼبيسر آالت تنوعت اغبديث عصرنا ويف

 يف وتغالبوا الناس فخاطر واالتصال، اإلعبلم وسائل تطور مع األمر تفاقم وقد كاد،
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 اعبوال ورسائل ،(اإلنًتنت) العاؼبية الشبكة وعرب الفرق، بُت الرياضية اؼببارات
 أو جوائز أو ألعابا ظبوىا وردبا واإلذاعية، التلفزيونية القنوات يف واؼبسابقات القصَتة،

 اؼبيسر من ذلك فكل .شيئا حقيقتها من تغَت ال وىي البلمعة، األظباء من غَتىا
 بتطبيق امتيازهتا مع آتشيو ففي .اؼبيسر أركان كل فيها توفرت إذ شرعاً، احملرم والقمار
 تعاىل اهلل حبمد كان ولو القبيح، الفعل ىذا من حاؽبا الخيلو اإلسبلمية الشريعة
 :منها أقسام، عدة إىل نقسمو أن وديكن بكثَت، أخفض

األقوى يغلب بو  وىو اللعب بالكروت؛ فالكرت  (:Poker) فوكر: األّول  
صاحبو من حيمل الكرت األضعف أو األقل قوة. وطريقة اللعب: أن يتنافس النان 

من الكروت اؼبختلفة األشبان لكل كرت منها قيمة متعارف عليها،  أو أكثر بعدد 
بو كروت اؼبتنافس اآلخر الذي حيمل   كرتًا قويًا يكسب ويكون أحد اؼبتنافِسُْت ديلك  

. فاؼبتنافسون يتفقون قبل اللعب مبلغ من اؼبال الذين سَتىنو، فالفائز ٛكرتًا أقل قوة
 ديكن أن يأخذه واػباسر سيدمي دوما آمدين، يف الدنيا واآلخرة. 

 يشًتي أن وىو(: Toto gelap) الظبلم توتو يسميو ما أو Buntut بنتوتوالثّاين: 
 اشًتي إذا: مثال. مضاعفة األرباح ليكتسب اؼبال من دببلغ َّنائر أو َّنرة شخص

 اشًتي وإذا روبية، مائة إىل اؼببلغ ىذا حيصل سوف فاز فإذا روبية بعشرة َّنرة أحد
 ضاَعًفا دفعو ما سيعيد ـبتارةً  َّنرتُت ىذين فإذا منهما واحد لكل روبية بعشرة َّنرتُت

 ىناك بل نادر؛ وىذا روبية،( مائة ست) ٓٓٙ سيكون روبية عشرين من مضاعفًة،
 فاز وإذا واحد لكل روبية بعشرة َّنائر بأربعة اشًتي فإذا َّنرتُت، من أكثر يبذل من

 .نادر وىذا روبية، ألف مائة من أكثر نقوده يكون حىت سَتبح

                                                           
ٛ
 .مٕٔٔٓ/ٙ/ٖ: الزيارة يوم" اؼبسكاة" يف ،"المعاصرة القمار صور" ،(مٕٓٔٓ) الرضبن، عبد الزبَت اهلل عبد 

http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/6/8976/content 
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 األغنياء حىت البدوية القرية يف أتشية، يف اؼبيسر النوع أشهر من النوع وىذا 
 يعلمها ال حىت بدقة، ونظمت السر يف يلعبها غالبا الفعل وىذا. لعبها يف يشًتكون

  .اغبسبة والية أو اغبكومة

 بعض يف اإلمتيازية العادات من باػبيل السباق: فيو الرىن مع باػبيل السباق: الثالث
 لويس، وجايو الشرقي، اعبنوب وآتشية الوسطى، آتشية يف خصوصا تشيةاآل الواليات

 أعمال من أساسا وىذا. اػبيل السباق يف بقوهتم ودييزون بو يفتخرون وىم مرياه، بنر ويف
: قال حيث وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول سنة من ىذا بل اإلسبلم يقبحو ال الطيب

 بُت الرجل مشي: خصال أربع إال – سهو أو – ؽبو فهو اهلل ذكر غَت من شيء كل))
 .9((السباحة وتعليم زوجتو، ومبلعبة فرسو، وتأديبو الغرضُت،

 بعد يوما يزيد وىو حلو، أصعب اؼبيسر من النوع ىذا: القدم كرة مبارة يف الرىن: الرابع
 القدم كرة يف الرىن كما بل فحسب، العامل كأس يوجد عندما حدث وليس يوم،

 يف حيدث كما أتشية، يف حدث أيضا ىذا دوريا، مبارة يف اإلورويب ببلد يف مشهور
 بل إندونيسيا، دوري يف حىت واؽبولندية واألؼبانية، واإلسبانية، االقبليزية،و  إيطاليا، دوري

 من اؼبناطق بعض يف ىناك سنجد القريتُت بُت مبارة يوجد عندما الشديد، لؤلسف
 .يراىن

 قبضو، مث يراىنون، الذين الناس من األموال فاجتمع اؼبراىن، يكون من ىناك غالبا،
 وإذا ىكذا سيحصل( A) أ فريق خيتار إذا عليها، اغبصول سيتم اليت األموال قيمة وحيدد

 اؼببارة، نتيجة حيدد من ىناك سنجد اؼبراىنون بعض ويف ىكذا، سَتبح ضّده فريق خيتار
 .وغَته ٖ:ٕ ،ٔ:ٖ ،ٔ:ٕ مثاال

                                                           
ٜ
 . ٖٔ،ص ٖج ( مٖٕٓٓ،ٔاؼبعارف،ط مكتبة: الرياض)، والترهيب الترغيب القوي، عبد بن العظيم عبد اؼبنذري، 
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: األولٓٔ :وصورهتا التلفاز، عرب اؼبسابقات وىو: لتلفزيونيةا اؼبسابقات: واػبامس
 على أحدىم أجاب وإذا اؼبشاىدين على األسئلة بعض تطرح اليت التلفزيونية اؼبسابقات

 خطأ أجاب إذا أما سؤال، كل عن اإلجابة مع اؼببلغ ويرتفع اؼبال، من مبلغا ربح السؤال
 ؿبرم وىو قمار ألهنا شرعا ؿبرمة الصورة وىذه معظمو، أو رحبو الذي اؼببلغ خيسر فإنو

 وىو غنم، أو غرم من فيو اؼبتسابق خيلو ال ما: القمار وقاعدة واإلصباع، والسنة بالكتاب
 .خطيئةً  إجابة أجاب إذا خسر يكون اؼبسابقة من. أ: منها النوع، ىذا يف كسب قد

 اإلجابة أجاب إذا اؼبال من مبلغت اؼبتسابق فيها يربح اليت التلفزيونية اؼبسابقات: ب
 اإلجابة يعرف مل وإذا سؤال، كل عن إجابتو عند اؼببلغ ىذا ويتضاعف الصحيحة
 اؼبال خيسر أو عنده، وقف الذي اؼببلغ ويربح اؼبسابقة من ينسحب أن لو فإن الصحيحة

 التليفيونية اؼبكبلمة ألن القمار من زبلو ال اؼبسابقة ىذه. خاطيئة إجابة أجاب إذا
 قد خيتاروا مل والذين اؼبسابقة غبضور منهم ؾبموعة بل هبم اتصل من خيتار وال مقصودة

 استمراره أو اؼبتسابق انسحاب عن النظر بغض القمار ىو وىذا مكاؼباهتم، قيمة خسروا
 . أساسا حرمة ألهنا اؼبسابقة؛ يف

 اؽباتف على بإرساؽبا اؼبختصة الشركات تقوم التليفونية اؼبسابقات: والسادس
 السؤال عن وأجاب اؽباتفة الشخص فتح ما فإذا اؽباتف، صاحب عليها ليجيب احملمول

 ىدية أو اؼبال من مبلغا اؼبليون يف واحد بنسبة يربح أن احتمال فهناك صحيحة إجابة
 القمار حكم اؼبسابقة فهذه. التليفونية اؼبكلمة قيمة خيتمل فإهنا جيب؛ مل وإذا عينية،
 اإلجابة عدم حالة يف اؼبكاؼبة قيمة عليو ربسب حيث غرم من خيلو ال ألنو أيضا؛

 .  الصحيحة
 وزال اؼباضي، زمان منذ آتشيو يف انتشر قد اللعب ىذا :الشطرنج: والسابع

 .بو يلعبون اجملتمع

                                                           

.ٔٔٔص والتلفزيونية، الرياضية والمسابقات الميسر من اإلسالمية الشريعة موقف السيوطي، 10
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 مربعات ٛ) مربعاً، ٗٙ إىل مقسمة( الرقعة) لوحة على تلعب اليت لوحة لعبة وىو
 الثاين اللون من مربع وجبانبو لون من مربع كل يكون حبيث لونُت من( مربعات ٛ× 

 كل وديلك. العامل يف الُلَعب أشهر من ذىنية لعبة وىي ،(األسود أو األبيض وغالبا)
 أو جنود ٛ ىي واألحجار ؿبددة، بإذباىات منها كل تتحرك( قطعة) حجرًا ٙٔ العب

 أحد .وملك ملكة أو ووزير ، ،وفيلُت وحصانُت رخ، تسمى وأحيانا وقلعتُت ، بيادق
 باألحجار يتحكم واآلخر( عادة األبيض) األول اللون من باألحجار يتحكم البلعبُت

 اؼبلك حصر إىل الوصول ىو اللعبة من اؽبدف(. عادة اسود) اآلخر اللون من اؼبماللة
 .النقطة تلك عند تنتهي فاللعبة اؽبروب، يستطيع ال حبيث( الشاه أو)

 قمار، ألنو حرم؛ أنو دبال كان إذا  الشطرنج لعب أن فيو، خيتلفوا ال فالعلماء
 ربرمي يف العلم أىل بُت خبلف وال: "اعبصاص قال ربرديو، على ؾبمع والقمار

 ٔٔ."القمار
 فذىب. مال بغَت كان إذا الشطرنج لعب يف العلم أىل بُت اػببلف وقع وإَّنا

: األول ٕٔ :لبللة بشروط ولكن ومكائدة، اغبرب أمور يف يستعان ألنو بإباحتو؛ بعضهم
 حيفظ أن: والثالث. قمار فيو يكون ال أن: والثاين. وقتها عن صبلة لعبو يؤخر ال أن

 . الكبلم ورديء واػبنا الفحش عن اللعب حال لسانو

 فذىب الشهادة، مردود اؼبروءة سقط كان األمور ىذا من شيئا وفعل بو لعب فمىت
 وذىب: اؼبنذري اغبافظ وقال تنزيو، الشافعي وكرىو إباحتو، يف والشعيب جبَت بن سعيد

  .كالنرد ربرديو إىل العلماء من اعبماعات
 في تصرف المال وعالقتها بتطبيق قانون الميسر في آتشيه. مقاصد الشريعة د

مفهوم مقاصد الشريعة: مصطلح "مقاصد الشريعة" يتكون من كلمتُت؛ "مقاصد" 
عاجم والقواميس العربية على مادة اؼبوقد وردت كلمة "اؼبقاصد" يف و"الشريعة". 

إتيان ق.ص.د لو معان متعددة يف اللغة، منها: استقامة الطريق، والعدل، واالعتماد، و 
                                                           

.ٛٗص والمسابقات، الميسر من اإلسالمية الشريعة موقف السيوطي، 11
  

.ٛٗص نفسو، اؼبرجع 12
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وأما الشريعة لغة: فتطلق على الطريق الظاىر الذي يوصل منو الشيء، وخبلف اإلفراط. 
إىل اؼباء، وتطلق على مورد الشريبة الذي يشرعو الناس: أي ينحدرون إليو فيشربون منو 

 عة يف الشرع فإهنا تطلق على األحكام التكليفية العملية.أما الشريو  ويستقون،
"أن تكاليف الشريعة ترجع إىل قال الشاطبي:معٌت مقاصد الشريعة اصطبلًحا: 

حفظ مقاصدىا يف اػبلق، وىذه اؼبقاصد ال تعدو لبللة أقسام: أحدىا أن تكون 
ن الشارع قصد ضرورية، والثاين أن تكون حاجية، والثالث أن تكون ربسينية. وقال: أ

"اؼبقاصد ىي وعرف الطاهر بن عاشور:  ٖٔبالتشريع إقامة اؼبصاحل األخروية والدنيوية."
اؼبعاين واغبكم  اؼبلحوظة للشارع يف صبيع أحوال التشريع أو معظمها، حبيث ال زبتص 
مبلحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل يف ىذا أوصاف الشريعة 

واؼبعاين اليت ال خيلو التشريع عن مبلحظتها، ويدخل يف ىذا أيضا من  وغايتها العامة
 ٗٔاغبكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام، ولكنها ملحوظة يف أنواع كثَتة منها."

وقال ابن عاشور أيضا:" أن اؼبقاصد ىي األعمال والتصرفات اؼبقصودة لذاهتا، 
 ٘ٔو ربمل على السعي إليها امتثاال."واليت تسعى النفوس إىل ربصيلها، دبساع شىت أ

مل وبعد نظرت الباحثة من الكتب اؼبقاصد، الحظت بأن العلماء اؼبتقدمُت 
يقدموا تعريفا للمقاصد الشرعية رغم استعماؽبم لعبارة اؼبقاصد وما يف معناىا. وأن ىذه 

  التعريفات متقاربة يف صبلتها من حيث الداللة على معٌت اؼبقاصد ومسماىا.
اؼبال معناه لغة: اؼبيم، والواو، والبلم كلمة واحدة، وىي سبول الرجل: ازبذ  وأما

ماال. ومنها: مال الرجل، ديول، وديال، موال مؤوال، إذا صار ذا مال، وسبول مثلو، ومولو 
أوؽبا:" : واؼبال يف معٌت االصطبلحي عّرف طاىر ابن عاشور بتعريفُت للمال ٙٔغَته.

                                                           

.ٛص ،ٕج  ،الشريعة أصول في الموافقاتالشاطيب، 13
 

.ٙٗٔص ،اإلسالمية الشريعة مقاصد عاشور، ابن 14
 

.ٙٗٔص السابق، اؼبرجع 15
 

.ٓ٘٘ص ،ٖج  العرب، لسان منظور، ابن 16
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"  :لانيها ٌٚٔت صاحبو يف ربصيل ما ينفع إلقامة شؤون اغبياة".اؼبال: ىو كل ما بو غ
اؼبال: ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس يف تناول الضروريات، 

إذن، اؼبال ىو  ٛٔواغباجيات، والتحسينات، حبسب مبلغ حضارهتم حاصبل بكدح".
أن حيفظها، واغباجيات، شيء ؿبتاج يف تناول مقاصد الشريعة من الضروريات اليت البد 

 والتحسنيات يف إقامة نظام اغبياة. 
مث تناول مقاصد الشريعة يف اؼبال، وىو يشمل على أن اؼبال ملكية اهلل: وأصل 
ىذه اؼبلكية يرجع إىل أن اهلل ىو خالق اؼبال ومنشئو وميسر ألسباب اكتسابو، ومن مث 

لفاء يف التصرف فيو حيث قال فهو الذي موؽبم إياه وخوؽبم االستمتاع بو، وجعلهم خ
. والذي يبدو أن مقاصد الشريعة من ٜٔاهلل تعاىل: } وأنفقوا فبا جعلكم مستخلفُت فيو{

األول: إن إضافة ملكية اؼبال هلل تعاىل تعد ضمانا وجدنيا لتوحيد  ٕٓنسبة اؼبلكية للمال:
للمبلك إىل اؼبال إىل ما ينفع عباده الذين خلق ألجلهم، وإضافة للعباد جاء توجيها 

االنتفاع دبا ديلكونو من أموال يف اغبدود اؼبشروعة ؽبم دون تعّد عليها. والثاين: إن تكون 
مسؤولية البشر يف اؼبال الذي سخره اهلل ؽبم وأودعو بُت أيديهم وأعطاىم حق التصرف 
فيو مسؤولية شائعة غَت ؿبدودة فعمد الشارع اغبكيم إىل إقرار اؼبلكية اػباصة بعد غرس 
معٌت اػببلفة ليسأل كل فرد عن اغبصة اليت بُت يديو من مال اهلل الذي آتاه عن حق 
اعبماعة. والثالث: التمشي مع ما فطر عليو اإلنسان من توقو لتملك األشياء وحبو 

. فبا جعل الشريعة تفضي بربط ٕٔللمال جبا صبا، قال تعاىل: }ورببون اؼبال حبا صبا{
صوا من كبت اغبرمان فيندفع نشاطهم وربرر مواىبهم يف بعض اؼبال باألفراد حىت يتخل

 إصبلح اؼبال الذي حبوزهتم وتنميتو ويف ىذا العمل نفع للجميع أفرادا وصباعة.

                                                           

.ٜٛٔص( مٕ٘ٓٓ،ٔدارالسبلم،ط: القاىرة،) اإلسالم، اإلجتماعي النظام أصولعاشور، ابن 17
 

.ٜٛٔنفسو،ص اؼبرجع 18
 

.ٚ: اآلية اغبديد، سورة 19
 

.٘ٙص ،المالية بالتصرفات الخاصة الشريعة مقاصد غيبة، بن 20
 

.ٕٓ:اآلية الفجر، سورة 21
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فاؼبال ما حيتاج الناس إليو يف تناول األشياء يف حياهتم. للمسكان، والبيت، والطعام، 
أن اؼبال وسيلة ال غاية: إن والدراسة، وغَت ذلك من احتياج اؼبعاش. ويف ناحية أخرى 

اؼبال ضروري من ضرورات اغبياة ال غٍت عنها  يف إقامة حياتو وإصبلح معاشو وقضاء 
حاجتو، وتبلغ الشريعة يف نظرهتا للمال أقصى درجات الكمال عندما ترى أن اؼبال 
وسيلة وليس بغابة يف حد ذاتو، فهي هبذا ذبرد من كل قدسية ذاتية حىت ال يكون الشغل 
الشاغل واؽبم الوحيد لئلنسان، يلهث وراءه، ويسعى يف اكتسابو طمعا يف صبعو، ورغبة 

فالصريح اؼبال وسيلة ال غاية. وسيلة يف إقامة العبادة، واغباجيات اليومية،  ٕٕيف لرائو،
والتحسنيات. لكنو ليس غاية اغبياة. الناس ال حيي للمال، لكن اؼبال وسيلة لتناول غاية 

 ألن حقيقة الغاية من حياة الناس ىي رضا اهلل، وسعادة يف الدنيا واآلخرة.  حياة العباد. 
وبعد أن نعرف مقاصد الشريعة يف تصرف اؼبال، فهناك مصلحة ومفسدة يف تصرف 
اؼبال، ألن قد خلق اهلل يف الدنيا اؼبصلحة واؼبفسدة، اغبرام واغببلل، الصح 

م حياة الناس بصبلح اؼبهيمن عليو،  اؼبقصد العام من التشريع ىو حفظ نظاوالباطل.و 
كما ذكر الطاىر ابن عاشور: "أن اؼبقصد العام من التشريع فيها ىو حفظ األمة 
واستدامة صبلحو بصبلح اؼبهيمن عليو، وىو نوع اإلنسان. ويشمل صبلحو صبلح 

ىذا  ٖٕعقلو وصبلح عملو، وصبلح ما بُت يديو من موجودات العامل الذي يعيش فيو."
ابن عاشور عن مقاصد، فهو يشمل كل ما يتعلق دبصلحة األمة وسبلمتهم يف ما يقول 

 الدين والدنيا واألخرة.

؛ ومن بعض مقاصد الشريعة من األموال كما يلي: األول: إبعاد الضرر عن األموال
إن من أىم اؼبقاصد الشرعية ىي حسم مادة الضرر عن صبيع تصرفاهتا، وحيث كانت 

الشريعة خطرًا وأكثرىا غرًرا، حرصت الشريعة على حفظها األموال من أعظم أبواب 
إن الضرر قد ؛ حسم الضرر يف التصرفات اؼباليةوإبعادىا عن صبيع أنواع الضرر. والثاين: 

                                                           

.ٛٙ ،المالية بالتصرفات الخاصة الشريعة مقاصد غيبة، بن 22
 

.ٖٕٚص ،اإلسالمية الشريعة مقاصد عاشور، ابن 23
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لبت ربرديو يف الشريعة فحيثما وقع امتنع، وقد خصت السنة، منها نوازل واقعة ليحمل 
ليو الصبلة والسبلم من أن يبيع الرجل عليها غَتىا، وتقاس عليها نظائرىا، مثل هنيو ع

إن كل شيء منع منو اإلنسان غبق ؛ منع اإلضرار بأموال الغَتوالثالث: على بيع أخيو. 
نفسو فهو فبنوع منو يف حق غَته، ومن مث فإن اؼبرء ؼبا كان فبنوعا من إغباق الضرر دبالو  

جرب الضرر البلحق ابع: والر  كيفما كانت طبيعتو فهو فبنوع من ذلك يف حق أموال غَته.
إن الشريعة كما حرصت على ضباية األموال والتصرفات اؼبرتبطة هبا من أي ؛ باألموال

ضرر متوقع، وذلك بوضع صبلة من الشروط واألحكام الوقاية، حرصت أيضا على رفع  
كل ضرر واقع يلحق األموال أو األشخاص اؼبتصرفُت فيها وذلك جبربه والتعويض عنو 

يو وألجل ذلك شرع باب الضمان. وىو عند الفقهاء على نوعُت، فمنو ما والعقاب عل
منع أكل واػبامس:  جيب بالتعدي ومنو ما جيب للمصلحة العامة وحفظ األموال.

إن اؼبقصود بأكل األموال بالباطل ىو أكلو بغَت حق شرعي. ويكون ؛ األموال بالباطل
كون على جهة الظلم كبو الغصب األكل األموال بالباطل على وجهُت، أحدمها: أن ي

واػبيانة والسرقة، والثاين: على جهة اؽبزل واللعب كالذي يؤخذ يف القمار واؼببلىي وكبو 
 .ٕٗذلك

: بيان علة النهي عن اؼبيسر أو القماروإلبات مقاصد الشريعة يف ربرمي اؼبيسر ىو 
اؼبنضبط اؼبعرف قال السيوطي أن العلة كما عرفها العلماء األصول: )الوصف الظاىر 

للحكم( ومن شروطها: أن تكون مطردة، فإن وجدت العلة وجد اغبكم، وإذا زبلفت 
قال  ٕ٘العلة زبلف اغبكم، وديكن أن نستنبط علة النهي عن القمار من اآللار اآلتية:

قال مالك : وميسر القمار ما يتخاطر  بعضهم: ما ال خيلو البلعب فيو من غنم أو غرم.
 ؾباىد: كل شيء يقع فيو خطر فهو من اؼبيسر أي القمار. قال الناس عليو.
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إذن، اؼبيسر فبنوع يف اإلسبلم، ألن أضرارىا أكثر من نفعها، وأن فيو حكمة كثَتة،  
كما أن الشريعة ال دينع الشيء إال فيو ضرر، والحيل ويبيح الشيء إال فيو نفع ومصلحة. 

ادة اغبياة، وحفظ األموال يف اػبَت فلذلك جيب على اؼبسلم أن يبعد من فعل اؼبيسر لسع
 والربكة إن شاء اهلل تعاىل.

 د. تطبيق قانون منع الميسر في آتشيه

( قانون حكومة اآلتشيو ٚوعقوبات التعزيرية يف اؼبيسر يف آتشيو. كما ذكر يف الباب )
كل منتهك القانون، جيلد أمام : م، وىو كما يلي: ربديد العقواباتٖٕٓٓسنة  ٖٔرقم 

مرات. وكل شخص أو شركات إذا انتهك  ٙمرات، وعلى األقل  ٕٔالناس على األكثر 
)طبسة ولبللون مليون  ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٖ٘القانون واغبدود اؼبعينة، يعاقب بالغرامة مقدارىا 

) طبسة عشر مليون روبية( على األقل. مادة  ٓٓٓ،ٓٓٓ،٘ٔروبية( على األكثر و 
(: إذا ٕٚ)للث( من حيث العقوبة. مادة ) ٖ/ٔتكرار انتهاكات يزيد العقاب (: ٕٙ)

انتهك الشركات فالعقوبة على مسؤول الشركات. وإذا وجد ارتباط العمل، فتكون 
  بقدرىا بالغرامة يعاقب .للميسر التسهيبلت يقدم( ٕٗ:)مادةالعقوبة بالغرامة. 

 طبسة) ٓٓٓ،ٓٓٓ،٘ٔ و ألكثر،ا على( روبية مليون ولبللُت طبسة) ٓٓٓ،ٓٓٓ،ٖ٘
 ـبَتة اآلتشيو اغبكومة القوانُت يف مكتوبة العقوبات فهذه .األقل على( روبية مليون عشر

 أن السلطة لو فاغباكم. اغبدود من ليس التعزير باب من يكون اؼبيسر ألن. ؿبدودة غَت
 أو األكثر من أو األقل من العقاب كان سواء القانون، ؼبنتهك اؼبناسب العقاب حيدد

 . فيها اؼبخالف أفعال إىل تبًعا األوسط، من

 اؼبيسر، ارتكب ؼبن التعزير العقوبة بأن اؼبيسر، العقوبات ربديد يف ذكرت وكما
 على مرات ٕٔ أو األقل على مرات ٙ جيلد أن بُت خيَت أن القاضي أو اغباكم فعلى
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 مليون ٖ٘ و األقل على روبية مليون ٘ٔ: للميسر التسهيبلت يقدم ؼبن وغرامة. األكثر
 اؼبناسب حالة حسب يقضيها فاغباكم معينة، العقوبة حيدد فلم. األكثر على روبية

 .القانون ؼبنتهك

 اعبلد ىو أتشيو؛ يف اإلسبلمية الشريعة تطبيق يف لبت الذي التعزير وأقسام
 أقسام إىل التغزير العلماء قسم قد اإلسبلمية، والشريعة القرآن إىل وبرجوع. والغرامة

 العقوبات من وغَتىا اغببس، الديات، القطع، اعبلد، بالقتل، التعزير من متعددة؛
 ٕٙ.التعزير

 أن اآلتشيو اغبكومة فحث التعزير، يف العلماء عند العقاب أشهر ىو فاعبلد
 القانون يف العقاب ىذا مكتوبا األقل على أو والغرامة، باغببس العقاب ىذا يناسب

 وسعودية وسنغافورى، ماليزيا، آتشيو أخذ وقد. التعزيرية العقوبة اعبنس من اؼبركزية
 . اعبلد القانون تطبيق يف كنموذج

 وإَّنا خبصوصها، للمجتمع وليست فحسب، للحكومة ليست اإلسبلمية الشريعة
 مسؤلية ليست اإلسبلمية الشريعة وتطبيق. العامل يف اؼبسلمُت لكل اإلسبلمية الشريعة

 والية وآتشيو. اإلسبلم العامل يف الناس كل على مسؤلية ولكن فقط، اغبكومة على
 الشريعة تطبيق يف حيث إندونيسيا ؿبافطة من اإلسبلمية الشريعة بتطبيق اػباصة بامتيازات

 يكن فلم قيامها، يف يشًتكان ال واجملتمع اغبكومة مادام لكن. الوالية ىذه يف كافة
 القانون تطبيق يف الشيء وأىم الشيء أول الواعية ألن. فيها رأيت ما وىذا فيها، النجاح

 . الشريعة
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 Ibid, P.99. 
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 والنيب واألخرة، الدنيا يف لسعادة وسيلة ىي اإلسبلمية الشريعة أن نقول فهنا
 وشريعتو، وبقدواتو، برسالتو، بو، يتبعوا أن للمسلمُت حسنة أسوة وسلم عليو اهلل صلى

 .تعاىل اهلل شاء إن اعبنة ودخل النجاج تكون حىت
 اغبالة ىذا يف واغبكومة آتشيو، يف القانون تطبيق يف اآلتشية اغبكومة فموقف

 وتنفيذ تطبيق بدأ وقد. الوالية ىذه يف اإلسبلمية الشريعة وتطبيق تربية يف كوسيلة
 إنفاذ تشريح غَّت  قد القوانُت ىذا ونشأ م،ٕٗٓٓ يوليو منذ آتشيو يف اإلسبلمية الشريعة
 ىي؛ آتشيو يف اإلسبلمية الشريعة القانون تنفيذ يف الوكاالت وأما الوالية، ىذه يف القانون

 اليت ىي الشرعية فاحملكمة. اإلسبلمية شؤون وإدارة اغبسبة، ووالية الشرعية، احملكمة
 وإدرة. واحملتسب مراقبة يف كالشرطة اغبسبة ووالية القانون، اؼبنتهك على اغبكم تقضي
 واجمللس اإلسبلمية، الشريعة تطبيق عن البيانات الرجوع يف إدراة ىي اإلسبلمية شؤون

 فهذه. اغبديثة اغبالية بالوقائع اؼبتعلقة الشرعي اغبكم اتفاق يف اآلتشيو العلماء اإلنتشار
 منع قانون منها آتشيو، والية القانون تطبيق يف اغبكومة تساعدن الآليت واجملالس اؽبيئات

 .اؼبيسر
. السلطة ؿبدودية: األول: منها آتشيو، يف القانون تطبيق يف مشكبلت ىناك و

 ربتاج ذلك ومع. إندونيسيا يف امتيازية ؿبافظة آتشيو يكون اإلسبلمية، الشريعة طُبِّقَ  بعد
 فقرر. الشريعة ىذه بتطبيق للقيام اػباصة وشرطة وديوانات، ووزارات، وسائل، إىل

 الشئون ووزارة اؼبال، وبيت الشرعية، ؿبكمة وأسس واػبلوة، واؼبيسر اػبمر بامتناع القانون
 ال اغباالت وىذه. اغبسبة بوالية األتشيهيون يسميو ما أو احملتسب وكذلك اإلسبلمية

 . إندونيسيا يف أخرى والية يف قبدىا
 اغبكومة يريد ما فكل إندونيسا، ؿبافظ من ؿبافظة آتشيو مازال ىذا، ومع 

 ؿبدودية أظهرىا، ومن اؼبشكلة، فظهرت. أوالً  اؼبركزية اغبكومة عليو يوافق أن لزم األتشيو
 ما فهذا. اإلسبلمية الشريعة القانون تطبيق مسألة يف خصوصا اآلتشيو، اغبكومة السلطة

 إال ؽبم ما احملددة، السلطة( اغبسبة والية) الشرعية للشرطة إن احملتسب، يف قبدىا



78 | Mazahib,Vol XV, No. 1 (Juni 2016) 

 

 لفحص السلطة غَت من- فقط الشريعة يف اؼبنتهكُت أو اؼبخالفُت قبض يف السلطة
 ؽبم ليس باإلضافة بو، حيكم الذي ىو واغباكم اغباكم، إىل يسلمها مث -اؼبخالفُت

 . الشرعيُت للمخالفُت السجن
 إىل تسليمهم قبل اؼبخالفُت من كثَت ىروب يسبب ىذا، من واآللار

 أن الشرطة فَتى اغبسبة، والوالية الشرطة بُت الواجبات تداخل فيو وكأنّ . اغباكم
 بسلطة زبتلف السلطة وىذه. احملتسب وكذلك احملتسب واجبات من اؼبقامرون قبض

 وفحصهم، واؼبخالفُت، اجملرمُت، قبض يف السلطة ؽبم بأن اغبكومية، الشرطة
 السجون اغبكومية للشرطة فضبل،. اغباكم حيكمهم أن قبل السجون إىل وإدخاؽبم

 ؽبم ليسوا أتشيو يف اغبسبة الوالية وأما والبندوقية، األسلحة وؽبم للمخالفُت خاص
 . يتغامزون هبم مروا وإذا اغبسبة، رجال أمام اؼبخالفُت إمهال إىل يسبب فبا ىذا، كل

 القانون مرتكبُت بعض إن الشديد، فلؤلسف. اغبكومي اؼبوظف من إنتهاكا: والثاين
 وىذه نفسها، اغبسبة والية أو الشرطة، ورجال اغبكوميُت، اؼبوظفُت ىم اؼبنطقة ىذه يف

. هبا ينتهكون الذين ىم إليها يدعون من إذا القانون سُيطبق فكيف. كبَتة مشكلة
 ال واحملتسب الشرطة رجال من وغَتىم اغبكوميُت، اؼبوظفُت بعض ألن ذلك على ودليل

 ونقصان الدينية علوم معرفة نقصان من سبابا سباًما، اإلسبلمية الشريعة حقيقة يفهمون
 الذين ىم حىت القوانُت، هبذه احًتاما بدون واجباهتم فيعملوا إليهم، اغبكومة الوعي

 واػبلوة، واػبمر، اؼبيسر،: منها اإلسبلمية، الشريعة نظام وانتهكوا وذبازوىا، ارتكبوىا،
 . ذلك وغَت والرشوة،

 لبللة بأن ٕٓٔٓ/ٔ/ٔٔ تاريخ يف الشرقية، آتشيو لنجسا، يف حدث ما مثاال،
 إدارهتم، إىل فحملومها ما، مكان يف يتخبل وامرأة رجاال قبضوا اغبسبة والية رجال من

 مصيبة فهذه ٕٚ.عليها يتناوبون بل امرأة، تلك يغتصبون حىت شائُ ْوا كيفما فيعملوا
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 Detiknews, (2010), “Wanita Aceh Diperkosa Bergantian di Dalam Tahanan oleh Polisi 

Syariat”,access on May 30, 2011, from “Forum Detik”. 

http://forum.detik.com/showthread.php?p=10431943 
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 فذىب اغبسبة، والية لقة يسيئون آلرىم ولكن ذلك، بعد ُسجنوا كانوا ولو كبَتة،
 .وزورًا منكرا قوال عليهم ويقولون بشئوهنم يستهزئون بل إليهم، اجملتمع اطمئنان

 يف اإلسبلمية الشريعة تطبيق يف الكبَتة اؼبشاكل من وىذه. البشرية اؼبوارد قلة: والثالث
 ووضع القوانُت، وضع يف اػبرباء العلماء إىل ربتاج اإلسبلمية الشريعة ىيئة لكون آتشيو،

 يف وتطبيقها إعبلهنا، قبل هبا، اؼبتعلقة واألمور اإلسبلمية الشريعة لتطبيق مناسب شكل
 من بالغة، أمهية ذو واػبرباء، واؼبفكرين، العلماء، من البشرية اؼبوارد شأن فكون. اجملتمع

 .أتشيو يف اإلسبلمية الشريعة تطبيق برنامج إقباح ويف القوانُت، وضع يف الشيئ أىمّ 
 اؼبسائل ومن كافة، الشريعة تطبيق مواجهة يف آتشيو ؾبتمع استعداد عدم: والرابع

 قالوا ىم اإلسبلمية، الشريعة حقيقة عن جهلهم. ٔ: منها اؼبشكلة تلك إىل تؤدي اليت
 وانتهاكا القسوة نوع من وىي مناسبة، غَت اغباضر زمان يف اإلسبلمية الشريعة تطبيق أن

 بإلغاء  (Amnesty International) الدولية العفو منظمة أمر حىت ٕٛ.اإلنسان حقوق على
 يف الدولية العفو منظمة كمدير (Sam Zarifi) زاريفي سام قال. أتشيو يف اعبلد عقوبة

 اليت اعبلد عقوبة يزيدون أتشيو اغبكومة أن يبدو(: "Asia Pacific) اؽبادئ واحمليط آسيا
 من ألنو توقفها، أن إندونيسيا اؼبركزية اغبكومة على فتجب الدويل، القانون مع تتعارض
 ٜٕ."غالبا التعذيب ومن اإلنسان، حقوق على ومهينة وانتهاكا القسوة،

 ىذه بأن وقالوا آتشيو، العلماء من صباعة اإلنتقادات ىذه رفضت ذلك، ومع
 مسلم قالو كما أتشيو، وؾبتمع وشريعتو، اإلسبلم، عن اعبهل بسبب نشأت اؼبقولة

: آتشيو (Consultative Assembly of Ulema) للعلماء اإلستشاري ؾبلس كرئيس إبراىيم
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 يستمرون فسوف الشريعة، فهم إىل تسعون ال أهنم طاؼبا ولكن انتقاد، يف حقهم ومن"
 الدينية، التوعية إىل آتشيو اجملتمع حيتاج فلذلك ٖٓ.قليل إال يعرفونو ال شيء انتقاد يف

 واجملتمع واغبكومة، العلماء قبل من االجتماعية والتنشئة واإلرشادات، والتوجيهات،
 .أصبعُت

 جادة وغَت الوعي قلة على الدليل ومن. التطبيق يف اجملتمع جادة وغَت الوعي قلة: والثاين
 األحكام ببعض اجملتمع بعض إمهال ىو آتشيو يف اإلسبلمية الشريعة تطبيق يف اجملتمع

 ولكن واؼبسلمات، اؼبسلمُت على واجب العورة سًت كان العورة، سًت يف مثبل الدينية؛
 النساء مثبل العامة، األماكن يف عورهتم ببعض فتحوا مازالوا اجملتمع بعض الواقع، يف نرى

 وكبو القصَتة، السراويل يستعملون والرجال الضيقة، اؼببلبس واستعملت ؿبجبة، غَت
 .ذلك

أتشيه في الميسر قانون تطبيق من مصلحة. ه  

 األمة، اؼبصلحة ىي -سابقا ذكرنا كما- اإلسبلمية الشريعة القانون تطبيق من الغاية إن
 .واألخرة الدنيا يف لسعادهتم لعباده، تعاىل اهلل شرعو ما ولتحقيق

 اؼبصلحة: األول: يلي ما اؼبيسر قانون تطبيق من اؼبصاحل بأن ذلك، من فنبلحظ
 لًتبيهم حياهتم، نظام يف لؤلمة كثَتة منافع آتشيو يف اؼبيسر قانون لتطبيق إن لؤلمة؛

 من أكثر اؼبيسر إمث كان فلما. اغبياة جوانب من جانب كل يف الكافة اإلسبلم بًتبية
 ألنو بو، يلعب أن ألحد جيوز فبل الشريعة، فحرمو مصلحتو، من أعظم ومفسدتو نفعو،

 َوالَ  َضَررَ  الَ  اإلسبلمية، الشريعة مقاصد ربقيق: والثاين. الشيطان عمل ومن رجس
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 فاؼبيسر عنو، النهى لعلة إال الدنيا ىذا يف الشيء دينع ال تعاىل اهلل بأن عرفنا كما ِضرَار؛
 تعليم: والثالث. كبَت الضرر فيو ألن عباده، على اهلل منعو الذي األعمال من واحد

 بأن اؼبقامر الذىن يف يتصّور قد. للفقر وسيلة وإَّنا لغٌت، وسيلة ليس اؼبيسر بأن الناس
 لئللراء؛ وسيلة القمار أنب يعتقد واؼبقامر. كثَتا أو كان قليبل رحبا سيعطيو اللعب ىذا
 كان فبا لراء أقل صار خسر وإذا اؼبقامرة، قبل عليو كان فبا أغٌت أصبح فيو يفوز ألنو

 فبهذا. اؼبيسر لعب جملرد وأعمال أفعال من شيء أي سيفعل اؼبقامر وغالًبا،. عليو
 .حياتو خياطر ولكن جيد، عمل ليس اؼبيسر بأن ويربيو اؼبقامر يرشد سوف القانون

 ؼبا تعاىل اهلل إن أمواؽبم، يف بالتصرف الصحيح طريق يف الناس ىداية:  والرابع
 اؼبسلمَ  اهلل وهنى بالنكاح، وأمرىم الزنا عن عباده اهلل فنهى ضده؛ أمر الشيء عن هنى
 أدى قد اؼبيسر. فضلو من بابتغاء فأرشده اؼبيسر عن ومنعو باألمانة، فأمره اػبداع عن
 الناس مال أكل فيو وكذلك النافع، وغَت خبيث شيء يف ليصرفو اؼبال إضاعة إىل

 عباده أمر تعاىل اهلل بينما فيو، السعي وبغَت اكتساب بغَت اؼبال جيد ألن بالباطل،
 .الكساالء من يكونوا ال حىت اؼبال، باكتساب

 فعل جيزئو، ال كاملة، شريعة اإلسبلم. الكافة اإلسبلم الدين إقامة: واػبامس
 ال بأن يشهد اؼبسلم كان فلما! َكبلَّ  والنصارى، اليهود فعلو كما آخر بعض وترك بعض

 القرآن يف ونبيو اهلل أمره ما ويعمل يتيقن أن عليو جيب اهلل رسول ؿبمدا وبأن اهلل إال إلو
 .  عنو هنى قد ما ويًتك والسنة،

 اؼببلىي من ىو كما اؼبعاصي، من اؼبيسر. اؼبعاصي من االجتناب: والسادس
 يدفع ما فكثَتًا النفع، بغَت اؼبال تصرف إىل صاحبها ويوجو كثَتىا، إىل قليلها يؤدي اليت

 كما عليو العكوف إىل ويؤدي اػبمور، على اؼبخمورين كإدمان اإلدمان، إىل صاحبو
 اهلل وأنّ  حرام اؼبيسر بأن يعلم اؼبسلم كل ليس ولؤلسف،. ُعّبادىا األولان على يعكف

 أمر اؼبيسر بأن يعرف أن اجملتمع أفراد من يتوقع القانون ىذا فبتطبيق عنو، هنى قد تعاىل
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 فيو إال األمر دينع ال واهلل. اغبياة يضر ألنو يلعبو وال يقربو فبل. القبيحة اؼبعصية ومن حرام
 .اؼبفسدة

 يف. اإلسبلمية الشريعة يطبق الذي اؼبسلم ببلد من آتشيو بأن دليبل: والسابع
 فبهذا ونادر، قليل إال اإلسبلم الشريعة فيو يطبق اؼبناطق أو الببلد اليوجد ىذا، يومنا

 يطبق الذي اإلسبلم واليات من واحد آتشيو والية بأن العامل يف الناس يعلم القانون،
 . حياهتم يف اإلسبلمية الشريعة

 اآلتشهيُت بأن التاريخ ذكر فقد. آلتشيو اإلسبلمية ىوية إلعادة طريق: والثامن
 ذلك يف اغبكومة كانت وإن اؼباضية، اؼبمالك زمان من اإلسبلمية بالشريعة طبق قد

. بالوعي الشريعة يطبقون كانوا ألهنم اإلسبلمية، الشريعة قيام يف اجملتمع جيرب ال الزمن
 اإلسبلمية، الشريعة بتطبيق العصر ىذا يف يكسلون الناس أن ىذا، عصرنا خبلف وىذا

 .مناسبة ليست أهنا ويزعمون
 إىل األمة عودة إىل تسعى اغبكومة بأن يعلمون ال اآلتشيو اجملتمع من كثَت  

 فبلوئة اإلسبلمي، اؼبدين ؾبتمع صورة أجدادىم، صورة يف وجدوا كما األصلية، صورهتم
 اجملتمع ستكون اهلل إال يعلمو ال وقت يف نتمٌت. غفور وربّ  طيبة بلدة تعاىل، اهلل بعون

 الشريعة تطبيق هبذا أن: "آتشيو بندا يف اغبسبة والية رئيس قالو كما. السابقون آتشيو
 فعل كما لديهم، اػباصة صورة إىل األتشوية اجملتمع يعود أن نتمٌت آتشيو، يف اإلسبلمية

 . ٖٔ"الكافة اإلسبلم بدين يعتمدون كانوا الذين السابقون آبائنا

  آتشيه في الجلد عملية. و

 اجملتمع لكن. اؼبمالك زمان منذ أتشيو يف انتشر قد اإلسبلمية الشريعة إن
 حول الوقائع من كثَت حدث كما كافة، اإلسبلمية الشريعة يعمل مل اليوم األتشوية

                                                           

.مٕٓٔٓ يويون ٗٔ تشيو،آ ببندا اغبسبة والية رئيس مع مقابلة 31
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 بسبب وذلك. تطبيقو يف اغبكومة تنجح ومل. أتشيو يف اإلسبلمية الشريعة قانون انتهاك
 .أتشيو يف اإلسبلمية الشريعة تطبيق اؼبشكبلت عن اؼببحث يف الباحثة ذكرت قد

 ىي العقاب وىذا أتشيو، يف القانون ؼبخالفي العقاب نوع من واحد واعبلد
 األقل على اؼبيسر العب أو اؼبقامر جيلد مثبل، فاؼبيسر. اؼبنتهك على التعزيرية عقوبة

 ينتهك ؼبن العقوبة ىذه جرت وقد. أكثرىا على جلدات عشرة وانثى جلدات ست
 أن بعد الناس أمام اؼبقامرين أربعة اعببلد جلد الكربى، أتشيو اؼبنطقة يف مثبل القانون،

 ومل اؼبيسر يلعبون اؼبقامرون مازال لكن. عليهم العام اؼبدعي وإدارة الشرعية احملكمة حكم
 ىذه حول األتشيو اعبريدة يف األخبار كثَت قبد زال ما وذلك،. العقوبة ىذه ينتبهوا

 .األنتهاكات
 ىي اؼبسألة ولكن وظيفتهم، عملوا قد اغبكومة رجال الواقع، إىل نظرنا ولو

 وعرفنا. فيو خيترب ومل يعاقب، فقط ليس. ىنا ؿبتاج وىذا واجملتمع، اغبكومة لدي الواعي
 اؼبخالف، على ينتبو مل وإذا أخرى، مرة يفعلو بأال التنبيو ىي العقوبة من اؼبقصد أن

 كل على جيب الذي فهذا! فيها آلر وال التعب إال ىو ما العقاب؟ ىذا من حيصل فماذا
 .فيها ينتبو أن أتشيو يف اؼبسلمُت

 أن يعرفون ال ىم القانون، حقيقة يعرفون ال اجملتمع يف كثَتون الواقع، حسب
 آتشيو اجملتمع من اؼبائة يف ٓ٘ نستخلص أن وديكن. آتشيو يف جيري مازال القانون ىذا

 . كذلك يعرفون ال الباقون وأما تاما، فهما القانون تطبيق يعرفون
 تتمٌت كما كافية، يكن مل آتشيو يف القانون بأن لنا ستكتشف الدراسة وىذه

 يف اإلسبلمية الشريعة: "آتشيو بندا يف اغبسبة والية رئيس وقال. إقامتها عند اغبكومة
 إىل ربتاج فلذلك". Try and Error" يقال ما أو التجريبية، اؼبستوى يف مازال آتشيو

  ٕٖ."أتشيو يف كافة التطبيق ىذا تكون حىت جوانب، كل من والتشجيع التنقيح

                                                           

.مٕٓٔٓ يونيو ٗٔ ،أتشيو بندا يف اغبسبة والية رئيس مقابلة 32
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 إىل حيتاج أيضا القانون ىذا: "آتشيو بندا يف الشرعية احملكمة رئيس وقال
 القانون ـبالفي ليقضي يكفي ومل يكمل مل األشياء بعض فيو ألن والتنقيح، التصحيح

  ٖٖ."بكاملها
: منها اؼبشاكل، بعض فيو القانون ىذا: "للعلماء اإلستشاري اجمللس رئيس وقال

 يكن مل اعببلد أن حبيث اإلسبلمية، والشريعة القانون علم يف البشرية واؼبوارد اػبرباء قلة
رًا لو  مث." تطبيقو يف تاما يكون حىت االختبار، إىل حيتاج شيء كل. مطلوبا ِخب ْ

 ىذا تطبيق يف  اإلجراءات لتصرفات األموال قلة حيث من اؼبال، ومسألة:"قال
 ٖٗ."القانون

 من كان سواء كامبل، يكن مل القانون، ىذا تطبيق بأن لنا، يتضح ىنا، من
 لنجاح واجملتمع اغبكومة بُت التعاون إىل اغباجة فهناك. اجملتمع من أم اغبكومة، رجال

 لنجاح اؼبسلمُت وسيلة لكن القانون، فقط ليست اإلسبلمية الشريعة ألن. التطبيق ىذا
 . الدارين يف ولسعادة واألخرة، الدنيا يف

 منتهكي بأن قبد م،ٜٕٓٓ إىل مٕ٘ٓٓ سنة من االنتهاكات عدد وحسب
 القانون تطبيق على التشجيع يف جيد شيء ىذا سنويا، ينقص الزمان مرور بعد اؼبيسر،

 ؽبم ما أحسن شيئ جربوا قد اغبكومة كامبل، يكن ولومل كافة، ليكون أتشيو يف
 يف اإلسبلمية الشريعة تطبيق يف ونساعدىم نشجعهم أن البد اجملتمع فنحن. وعندىم

 .الوالية ىذه
 ولومل سنة، إىل سنة من نقص قد اؼبيسر، منتهكى أن: " اغبسبة والية رئيس قال

 حىت استطاعوا، ما بقدر اجملتمع حول القانون انتشار يف يسعون لكنهم كامبل، تكن
  ٖ٘."واليتهم يف اإلسبلمية الشريعة القانون بتطبيق يعرفون كلهم اجملتمع
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 الخاتمة

ومن أىّم الّنتائج اّليت توّصلت إليها بعد البحث والّدراسة والّتحليل، وىي على الّنحو 
اؼبفاسد عنهم يف اغبياة اآليت: الّشريعة اإلسبلمّية جاءت عبلب مصاحل العباد، ولدرء 

قد حرم اهلل تعاىل اؼبيسر عند ؾبيء اإلسبلم باألدلة اؼبتعددة من الدنيا، عاجبًل وآجبًل. و 
القرآن والسنة و اآللار، وقد اتفق العلماء على ربرمي القمار. ألن فيو أضرار كثَتة؛ منها 

. واغبكمة من أنو يصد عن ذكر اهلل وعن الصبلة، وأن اؼبيسر رجس ومن عمل الشيطان
ربرمي اؼبيسر ىي: يفضي إىل العداوة، وأنو أكل مال بالباطل، ويورث العداوة؛ ألن 
صاحبو إذا أخذ ملو ؾبانا أبغضو جدا. وىو أيضا يشغل عن ذكر اهلل وعن الصبلة.وال 
شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضي إىل أحوال مذمومة من اؽبرج واؼبرج والفنت، وكل 

   العامل.ذلك مضاد ؼبصاحل
 وأما مقاصد الشريعة يف اؼبال فهي؛ بأن اؼبال ملكية هلل، وأنو وسيلة ال غاية.

واؼبصلحة ىي شيء فيو صبلح قوي يف تصرف  -اؼبصلحة واؼبفسدة يف تصرفات اؼبال ؛ 
. واؼبقصد الشرعي -اؼبال، وأما اؼبفسدة ىي وصف للفعل حيصل بو الفساد يف تصرفو

منع أكل األموال بالباطل، ومنع إضاعة ضرر من األموال، و من األموال ىو؛ إبعاد ال
 اؼبال. وىذا الغرض من منع  لعب اؼبيسر.

 وبعد آتشيو، يف اإلسبلمية اؼبمالك زمان من وجد قد اإلسبلمية الشريعة تطبيق إن
 اإلندونيسة اغبكومة أعطت آلتشيو، اػباصة بامتيازات مٜٜٜٔ سنة ٗٗ القانون قرر أن

 اليت والقوانُت. آتشيو يف الكافة اإلسبلمية الشريعة وتنفيذ تطبيق يف استقبلل حق آلتشيو
 تطبيق نظريات وأما. اؼبيسر عن مٖٕٓٓ سنة ٖٔ رقم القانون منها آتشيو يف قررت

 واؼبرونة، اغبكم، يف والتدرج الشريعة، مقاصد نظرية األساس؛ على آتشيو يف القانون
 . اغبكم تطبيق يف والفعالية
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 األكثر وعلى مرات ٙ األقل على جلد تشمل اؼبيسر ارتكاب يف التعزيرية وعقوبات
 ؼبن روبية مليون ٖ٘ األكثر وعلى روبية، مليون ٘ٔ األقل على والغرامة مرات ٕٔ

 ىي؛ القانون ىذا تطبيق عن اغبكومة ووكاالت للميسر، التسهيبلت يقدم أو يسمح
 يف البيانات قبول وحسب. اإلسبلمية الشريعة ىيئة وإدارة اغبسبة، ووالية الشرية، احملكمة

 من كثَت ىناك كان ولو. سنويا نقص قد اؼبيسر قانون انتهاك كان اؼبيسر، انتهاكات
 يف ماستطاع بقدر سعت قد األتشوية اغبكومة القانون، ىذا تطبيق يف واردة اؼبشكبلت

 يف واجملتمع اغبكومة بُت التعاون ىي الناجح النتيجة غبصول ووسيلة. التطبيق ىذا ؾبال
 شاء إن واآلخرة الدنيا يف السعادة لنيل الوالية، ىذه يف كافة اإلسبلمية الشريعة تطبيق

 . تعاىل اهلل
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