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هللا م

مينمهل.مشعة.هللامم

.



ط

ملـــــــــــــــــــــخص
الفقهية املعاصرة يف النكاح رسالة مقدمة إىل برنامج قاعدة الضرر وال ضرار و 
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حبث كيفي مكتيب قامت فكرته على حاجة واقع الدعوة إىل بيان أحكام هذه الرسالة 
. اليت استجدت من زمن إىل زمن- عرب قاعدة ال ضرر وال ضرار -األنكحة بأنواعها املتنوعة 

ما أوجه الضرر يف النكاح املعاصر املتداولة ) ١: (ثالثة أمور تدور مشكلة البحث حول و 
ما حكم كل أنواع ) ٣(ال ضرر وال ضرار بالنكاح املعاصر؟ ما ارتباط القاعدة ) ٢(اليوم؟ 

يف كل من أقول العلماء األنكحة املعاصرة نظر القاعدة الضرر وال ضرار؟ وبعد البحث
املتقدمني واملعاصرين والقوانني الدولية اليوم يف أحكام األنكحة وأنواعها املتنوعة توصل 

مضرات إما الضرر للمرأة أو اول اليوم ال خيلو من الزواج املعاصر املتدأن ) ١(: الباحث إىل 
ويعتقد الباحث أيضا بوجود مصلحة يف بعض نوع للولد أول للمجتمع املسلمني عامة

قاعدة ال ضرر وال ضرار حيث الزواج املعاصر املتداول اليوم ال ينفصل عن أن ) ٢. (النكاح
وألجل مراعة دفع كل الضررأن من أعظم دور الشريعة أي من مقاصد الشريعة الكربى هي

كل األنكحة بأنواعها جائزة شرعا إن ختلى من و ) ٣(.اخلمسة- العامة واخلاضة - املصاحل 
وإذا كان فيها ضرر ومصلحة معا فريى . ضرر وإضرار األخرين وخبالفها إن وجد فيها الضرر

وهذه . الفهاإذا كانت املصلحة أكرب من ضرره فجائزة شرعا وخب. أعظمهما مصلحة أو ضررا
القاعدة الضرر وال ضرار تضيئ درب أهل العلم وصاحب الفتوى وصانع القوانني يف ضوابظ 

.وضع الفتوى والقانون يف النكاح

.املعاصر،رالضر ، النكاح: الكلمة الرئيسية
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ABSTRACT

The implementation of “no danger and endanger” principal in contemporary
marriage. This thesis is applied for Islamic Law Master Program, Muhammadiyah
University of Surakarta. Arranged by: Muhamad Kumaidi. NIM: O000110026.
Supervised by: Dr. Muhammad Mu’in Dinillah Bashri, MA and Dr. Muhammad
Abdul Khalik Hasan. Year : 2014 AD – 1435 H.

The background of this research is based on the necessity to shout out the idea and
provide the knowledge to the society towards the law and provision of
contemporary marriage with its development and varieties based on the “no
danger and endanger” principal. To analyze this research, the writer used
qualitative method and document analysis. The writer focused on the three
problems in this research: (1) what is the damage and danger of the contemporary
marriage recently? (2) What is the correlation of “no danger and endanger”
principal in the contemporary marriage? (3) What is the role of contemporary
marriage based on “no danger and endanger” principal? From problems
mentioned above, the writer takes the conclusion after the research. The
conclusions are: (1) Marriage contemporary developed at this time cannot be
separated from damage and danger both for women and for children and the
Muslim community at large, although the author does not deny the existence of
the advantages of marriage. (2) Contemporary marriage recently is not separated
with “no danger and endanger” principal, because the basic role and purpose of
syariah law is forbidding the damage and danger. The syariah law gives the
advantages in both specific and general. (3) The varieties of marriage are allowed
by the syariah during the process of it without any danger. But, if the marriage
contains the danger and the advantages, the people have to look which is
dominant between the danger and the advantages. If the advantages are more
dominant than the danger, it is allowed by syariah, and vice versa. This principal
gives the guidance to the ulama, the fatwa provider and the law maker according
to the role of marriage.

Keywords: marriage, danger, contemporer.
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