الباب األول
املقدمة

أ -خلفية البحث
الطالؽ ىو حل رابطة الزكاج ،كإهناء العالقة الزكجيةٔ .إف استقرار
احلياة الزكجية غاية من الغاايت اليت حيرص عليها اإلسالـ .كعقد الزكاج
إمنا يعقد للدكاـ كالتأبيد إىل أف تنتهى احلياة ،ليتسٌت للزكجُت أف جيعال من
البيت مهدا أيكايف إليو ،كينعماف يف ظاللو الوارفة كليتكنا من تنشئة
أكالدمها تنشئة صاحلة .كمن أجل ىذا كانت الصلة بُت الزكجُت من أقدس
الصالت كأكثقها .كليس أدؿ على قدسيتها من أف هللا سبحانو مسى العهد
َخ ْذ َف ِمْن ُك ْم ِمْيػثَاقنا
بُت الزكج كزكجتو ابدليثاؽ الغليظ ،فقاؿ ﴿ :كأ َ
َغلِْيظنا﴾ٕ .كإذا كانت العالقة بُت الزكجُت ىكذا موثقة مؤكدة؛ فإنو ال
ينبغى اإلخالؿ هبا ،كال التهوين من شأهنا .ككل أمر من شأنو أف يوىن

من ىذه الصلة ،كيضعف من شأهنا؛ فهو بغيض إىل اإلسالـ؛ لفوات
ادلناف كذىا مصا ح كل من الزكجُت.
ٔ السيد سابق ،فقه السنة ،الطبعة :احلادية كالعشركف( ،القاىرة :دار الفتح لإلعالـ العرىبٖٔٗٓ ،قٕٜٓٓ/ـ).ٔ٘٘/ٕ ،
ٕ سورة النساء اآلية ٕٔ .
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كأم إنساف أراد أف يفسد عالقة بُت الزكجُت ،فهو يف نظر اإلسالـ
خارج عنو ،كليس لو شرؼ اإلنتسا إليو .يقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص« :ليس منا
من خبب امرأة على زكجها»ٖ .كقد حيدث أف بعض النسوة حياكؿ أف
يستأثر ابلزكج كحيل حمل زكجتو؛ كاإلسالـ ينهى عن ذلك أشد النهي.
فعن أىب ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :ال تسأؿ ادلرأة طالؽ أختها
لتستفرغ صحفتها كلتنكح؛ فإمنا ذلا ما قدر ذلا»ٗ .كالزكجة اليت تطلب
الطالؽ من غَت سبب كال مقتض ،حراـ عليها رائحة اجلنة .فعن ثوابف أف
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :أديا امرأة سألت زكجها طالقا من غَت أبس ،فحراـ
عليها رائحة اجلنة»٘.
كلما يزداد عدد السكاف يف كل سنة يزداد عدد كقوع الطالؽ كما
حدث يف قرية سوذمكار .قرية سوذمكار ىي جزء من كالايت احلكم حتت
ا﵀كمة الدينية سومباكا بيسار .قد بلغ عدد كقوع الطالؽ يف ا﵀كمة
الدينية سومباكا بيسار يف عاـ ٕٓٔٚـ إىل ٘ٓ ٚحدثت يف مدينة
سومباكا .يف عاـ ٕٓٔٛـ ،ازدادت عدد حالة الطالؽ إىل  ٛٔٛحالة.ٙ

ٖ أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم السجستاين ،سنن أيب داود ،اب ليس منا من خبب امرأة على زكجها ،رقم
احلديث ٗ( ،ٕٜٜٓبَتكت :ادلكتبة ادلصرية).ٗ٘ٙ/ٔٔ ،
ٗ ادلرج السابق ،رقم احلديث .ٕ٘ٗ/ٕ ،ٕٔٚٙ

٘ دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاؾ الًتمذم أبو عيسى ،سنن الرتمذي ،اب ما جاء يف ادلختلعات ،رقم احلديث  ،ٔٔٛٚالطبعة :الثانية( ،مصر:
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب احلليبٖٜٔ٘ ،ىػٜٔٚ٘/ـ).ٗٛ٘/ٖ ،
 ٙالبياانت مأخوذة من احملكمة الدينية سومباوا بيسار.
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يف عاـ كاحد بلغت الزايدة إىل ٖٔٔ حالة ،ككاف أكثر أسبا
الطالؽ يف مدينة سومباكا ىو النزاع كالشقاؽ ادلستمراف كبلغنا ٗ ٜ٘حالة
يف عاـ ٕٓٔٚـ ،كيف عاـ ٕٓٔٛـ بلغ ٖٔ ٚحالة.
من عدة البياانت اليت عرضها ا﵀كمة الدينية سومباكا دلت أف
ىناؾ أسبااب أخرل من كقوع الطالؽ مثل اإلقتصادية (٘٘ حالة يف عاـ
ٕٓٔٚـ ،كٕٕ حالة يف عاـ ٕٓٔٛـ) ،كعدـ بقاء أحد الزكجُت جبانب
اآلخر (ٖٓ حالة يف عاـ ٕٓٔٚـ ،كيف عاـ ٕٓٔٛـ كصلت إىل ٖٗ
حالة).
تدؿ ىذه البياانت على أف حاالت الطالؽ بصفة عامة يف مدينة
سومباكا قد ازدادت .كلكن رئيس قرية سوذمكار بُت أف عدد حالة الطالؽ
يف قرية سوذمكار يقل .من البياانت اليت حصلنا عليها يف القرية ،كجدان
أف حالة الطالؽ من سنة كذا ككذا حىت سنة كذا ككذا قليلة .كلكن م
ذلك الطالؽ يف قرية سوذمكار يؤدم إىل ضعف التكافل كالتعاكف بُت
أفراد اجملتم يف قرية سوذمكار .انطالقا من ىنا يرل الباحث أبمهية القياـ
لدراسة ىذا األمر دلعرفة أسبا

الطالؽ كآاثره عند اجملتم يف قرية

سوذمكار .كذلذا الباحث اختار ادلوضوع :أسبا

الطالؽ كآاثره عند

اجملتم يف قرية سوذمكار (دراسة حالة يف قرية سوذمكار منطقة مويو
الشمالية مدينة سومباكا كالية نوسا تينجارا الغربية).

4

ب -مشكالت البحث
مشكالت البحث ىي:
ٔ -ما أسبا الطالؽ عند اجملتم يف قرية سوذمكار ؟
ٕ -كما آاثر الطالؽ عند اجملتم يف قرية سوذمكار ؟
ج -أهداف البحث
أىداؼ ىذا البحث:
ٔ -دلعرفة أسبا الطالؽ عند اجملتم يف قرية سوذمكار ؟
ٕ -دلعرفة آاثر الطالؽ عند اجملتم يف قرية سوذمكار ؟
د -منافع البحث
يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث لو مناف كثَتة كما يلي:
ٔ -للباحث كاجملتم :
أ -أف يكوف ىذا البحث معلومة مهمة للباحث كاألسرة يف
ادلستقبل ،كدلن يريد أف يعلّم الذم يتعلق ابلطالؽ.
 أف يكوف ىذا البحث معلومة مهمة للمجتم عن حكم الطلق.ٕ -للجامعة:
أ -يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث لو مناف كثَتة يف العلوـ
الشريعة كما يتعلق ابألحواؿ الشخصية كخصوصا مبا يتعلق
ابلطالؽ.
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 -يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث مرجعا لطال

شعبة

األحواؿ الشخصية.
ج -يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث مرجعا للمعلم يف علوـ
األخرل.
ه -الدراسات السابقة
كتب الباحث الدراسات السابقة ،منها:
ٔ -الباحث :سوليستيو ىادم سافوترل
ادلوضوع :عوامل أسبا

الطالؽ يف حوؿ العاملة من ادلرأة يف منطقة

فيكونسُت مدينة ابنيوماس سنة ٖٕٔٓ ،ٕٓٔٛ/كالسنة :شعبة
األ حواؿ الشخصية ،يف كلية الشريعة ،يف جامعة اإلسالمية احلكومية
فورككَتتو ،ٕٓٔٛ ،كمنهج البحث :البحث الكيفي.
نتائج البحث كما يلي:
ٔ -عوامل أسبا الطالؽ يف األسرة عند العاملة من ادلرأة يف منطقة
فيكونسُت ،عواملو يعٌت عوامل من الداخلية كاخلارجية.
(ٔ -عوامل من الداخلية :عوامل اإلقتصادية كادلالية األسرة ،قلة
اإلتصاؿ بُت الزكج كالزكجة.
(ٕ -عوامل من اخلارجية :كجود طرؼ الثالث ،كخيانة زكجية.
ٕ -ما يتعلق آباثر الطالؽ يف األسرة عند العاملة من ادلرأة:
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(أ -انقط عالقة بُت الزكج كالزكجة ككذلك األسرة بُت كليهما.
(  -الطفل قلة من اإلىنماـ يف بيئتو.
(ج -الطفل جيب أف يسكن م أمو من أف يسكن م أبيو.
الفرؽ بُت حبثي كحبث سوليستيو ىادم سافوترل كما يلي :أف مكاف
حبثي يف القرية ليس يف منطقة ،كموضوع حبثي يوجد زايدة كآاثر
الطالؽ يف اجملتم كأسبا الطالؽ ليس خصوصا للعاملة من ادلرأة.
ٕ -الباحث :نورينا أفريليا
ادلوضوع :آاثر الطالؽ لفكرة النفسية كالصحة العقلية شبا

ادلراىقُت

يف مدينة جيمبَت ،كالسنة :قسم تعزير الصحة كعلوـ السلوكية ،يف كلية
الصحة العامة ،يف جامعة جيمبَت ،ٕٓٔٚ ،كمنهج البحث :البحث
الكيفي.
نتائج البحث كما يلي:
أ -فكرة النفسية شبا ادلراىقُت ضحااي الطالؽ اإلجيابية:
(ٔ -ىوية النفس ،ادلخرب ديلك ىوية النفس اإلجيابية لديهم
أغراض قيمة ،كراسخة.
(ٕ -اثناف من ثالثة شبا

ادلراىقُت ديلك احًتاما ادلركئة أك

األخالؽ احلسنة ،احد ادلخربين األخرل احًتاما األخالؽ
السيئة.
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(ٖ -األمثاؿ من ثالثة شبا

اإلجيابية ،ثالثة ادلخربين لدم

التفاؤؿ جيدة يف نفسو ،فإف ذلك يرل من اإلعتقاد من
ثالثة ادلخربين ليحرز أىدافهم.
الفرؽ بُت حبثي كحبث نورينا أفريليا كما يلي :أف حبثي يبحث عن
أسبا الطالؽ كآاثره يف اجملتم كأما حبثو خيتص أف يبحث عن آاثر
الطالؽ لفكرة النفسية كالصحة العقلية شبا ادلراىقُت.
ٖ -الباحث :أندم رحياف
ادلوضوع :الطالؽ بسبب العنف ادلنزيل (دراسة حالة قرر القاضى يف
ادلسألة الطالؽ رقم ،)Pdt.G/PA.Bgr/ٕٔٗ :كالسنة :شعبة األحواؿ
الشخصية ،كلية الشريعة كاحلكم ،جامعة اإلسالمية شاريف ىداية هللا
جاكرات ،ٕٓٔٗ ،كمنهج البحث :البحث الكيفي.
نتائج البحث كما يلي:
ٔ -استخداـ األدلة كالنظر يف ادلادة الدعوة تقسيمة مادية بُت احلكم
الزـ استخدامها يف ا﵀كمة الدينية ابحلكم أك القانوف التنظيمية
العامة .مثل تطبيق ادلادة ٘ حرؼ ( )Bرقم ٖٕ سنة ٕٗٔٓ عن
مسح العنف ادلنزيل ،كيعطي صورة كاضحة أف مرتكيب (ادلدعي
عليهم) أداء عدة األعماؿ العنف كما مقرر يف الفوؽ .كىذا
أيضا ،مناسبة للمادة  ٜٔمن النظاـ احلكومية رقم  ٜسنة
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٘ ٜٔٚكادلادة  ٔٔٙمن التصنيف األحكاـ اإلسالمية كذكر أف
احد أسبا

الطالؽ يعٌت بسبب اإلضطهاد أك شقاؽ كنزاع

استمرار.
ٕ -عوامل اليت تؤثر حكم القاضى لتلك ادلقرر يعٍت أف قاضى ا﵀كمة
يف ىذه احلالة يعد قانوف رقم ٖٕ سنة ٕٗٓٓ عن العنف ادلنزيل
مث يسوم م بعض ادلواد اليت تكوف مقرر الذم لدم احلكم ،كإال
قاضى ا﵀كمة يعطي مقرره يداخل بعض األدلة الفقهية الذم
يساكم ادلادة اليت تنطبق م القانوف الربانمج ادلدىن.
ٖ -العملية القضائية اليت تفضل للمرأة ضحية العنف ادلنزيل يف احلقيقة
يتشكل من مفهوـ القاضى القوانُت الوطنية اليت لديهم ،كيعطي
الضماف احلكم يف الوفاء حبقوؽ ادلرأة كديسح العنف كجنية للمرأة.
الفرؽ بُت حبثي كحبث أندم رحياف كما يلي :أف حبثي يبحث عن
أسبا الطالؽ كأاثره يف اجملتم كأما حبثو يبحث عن قرر القاضى يف
ادلسألة الطالؽ رقم.Pdt.G/PA.Bgr/ٕٔٗ :
و -معاين املصطلحات
سيفصل ابلبياف القصَتة م الباحث بعض ادلصطلحات يف موضوع
ىذا البحث للوصوؿ إىل الصورة الواضحة لكي ال يكوف اخلطأ كسوؼ
يفهم م الناس ،كليس ىناؾ اإلختالؼ ،منها:
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ٔ -االسبا  :كجدىا.ٚ
ٕ -الطالؽ :ىو يف اللغة حل القيد ،سواء كاف حسيا ،كقيد الفرس ،كقيد
األسَت .أك معنواي ،كقيد النكاح ،كىو اإلرتباط احلاصل بُت الزكجُت،
فيقاؿ لغة :طلق الناقة ،بتخفيف الالـ ،طالقا إذا حل قيدىا كسرحها
مثل أطلقها طالقا ،ككذا يقاؿ :طلقت ادلرأة بتخفيف الالـ ،مضمومة
كمفتوحة ،إذا ابنت ،فالطالؽ مصدر طلق بفتح الالـ.ٛ
ٖ -الواك :فهو أييت عاطفا ما بعده على ما قبلو ،كأييت جارادلا بعده كاك
ر كأييت كاك القسم يف أسلو القسم كىكذا حيث كاف حيدد كأنو
كل حرؼ ككظيفتو اللغوية كاإلعرابية دما يضفي على دراستو كتناكلو
للحركؼ اذلجائية شيئا من التكمل بُت اللغة كالنحو.ٜ
ٗ -آاثر :حيدث شيء ابألسبا

ادلعينة؛ شيء نتيجة من العمل

(السلوؾ)ٓٔ.
٘ -اجملتم  :ىو عدد من البشر أبكس ادلعٌت كملتزـ أك مقيد ابلعادة،
كالثقافة ،كاللغة .كىذا العدد يشًتؾ يف لغة كاحدة ،ككل كاحد منهم

Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), 601.
 ٛعبد الرمحاف بن دمحم عوض اجلزيرم ،كتاب الفقه على املذهب األربعة ،الطبعة :الثانية( ،أماـ جامعة األزىار  -األزىار :الدرا العادلية،
ٖٔٗٚقٕٓٔٙ/ـ).ٜٛٙ/ٗ ،
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 ٜأبو الفتح عثماف بن جٍت ادلوصلي ،سر صناعة اإلعراب ،اب ادلقدمة( ،بَتكت :دار الكتب العادلية).٘/ٔ ،
10
Sulchan Yasin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Amanah, 1995), 12.
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يشعر أبنو جزء من ىذا اجملتم  ،أك إنو يعمد على اللغة ادلعتمدة
فيؤٔ.
 -ٙيف :حرؼ "يف" حرؼ خمتصر ابألمساء رمو( :زيد يف الدار)ٕٔ.
 -ٚالقرية :ىي احلي الذم يق يف كالية صغَتة يف إندكنيسيا ،مصطلح
القرية معناىا جزء من الوالايت اإلدارية حتت ادلنطقة ،يقودىا رئيس
القريةٖٔ.
 -ٛسوذمكار :ىي احد القرل اليت تق يف منطقة مويو الشمالية ،مدينة
سومباكا ،كالية نوسا تينجارا الغربية كتق يف اجلهة الشرقية إبندكنيسيا.
ىذه احدل القرل الست الرمز الربيدم ذلذه القرية ٔ .ٖٛٗٛكاسم
القبيلة تناء سومباكاٗٔ.
ز -هيكل البحث
البا األكؿ :ادلقدمة :ىذا البا يتكوف عن :خلفية البحث ،كمشكالت
البحث ،كأىداؼ البحث ،كمناف البحث ،كالدراسات
السابقة ،كمعاين ادلصطلحات ،كىيكل البحث.

ٕٔ

https://kkbi.web.id/masyarakat, Diakses Kamis, 18 Juli 2019.
عبد العزيز بن دمحم الفنتوخ ،عبد هللا بن دمحم ادلنصور ،دمحم ادلنصور ،عبد هللا بن أمحد احلسُت ،عبد الوىا بن عبد الغٍت خييت ،هتذيب شرح ابن عقيل
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أللفية ابن مالك( ،رايض :مكتبة ادللك فهد الوطنيةٜٔٗٔ ،قٜٜٔٛ/ـ).ٕٜ/ٔ ،
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa, Diakses Kamis, 18 Juli 2019.
14
https://id.wikipedia.org/Songkar.Moyo Utara Sumbawa, Diakses Kamis, 18 Juli 2019.
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البا

الثاين :اإلطار النظرم كىو يتحدث :أ -عن الطالؽ :تعريف
الطالؽ( :أ -من حيث اللغة - ( ،من حيث الشرع.
كمشركعية الطالؽ ،كأركاف الطالؽ ،كأحكاـ الطالؽ.
 -أسبا

الطالؽ يف احلياة الزكجية :الطالؽ بسبب

استمرار الشقاؽ كالنزاع ،كالطالؽ بسبب إعسار ،كالطالؽ
بسبب أذل اجلسدل ،كالطالؽ بسبب فتنة ادلرأة .ج -
آاثر الطالؽ يف احلياة الزكجية :آاثر الطالؽ إىل األكالد،
كآاثر الطالؽ إىل اجملتم كاألسرة ،كآاثر الطالؽ إىل
جملتم  .د -أسبا

الطالؽ يف التصنيف األحكاـ

اإلسالمية.
البا

الثالث :منهجية البحث يتكوف عن :نوع البحث ،كمصادر
البياانت ،كطريقة مج البياانت -ٔ :البياانت األكىل( :أ-
ادلقابلة - ( ،ادلالحظة( ،ج -التوثيق -ٕ .البياانت
الثانية .طريقة حتليل البياانت.

البا

الراب  :عرض نتائج البحث كمناقشتها ،كحتليلها يتحدث عن:
الفصل األكؿ :﵀ة العامة عن ادليداف البحث :أ -ما يتعلق
ابلقرية سوذمكار منطقة مويو الشمالية مدينة سومباكا- ٔ :
حد القرية -ٕ ،حد الوالية( :أ -حد الوالية ابلقرية
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حوذلا - ( ،ادلسافة من مركز ادلدينة -ٖ .صورة قرية
سوذمكار يف اخلريطة -ٗ ،صورة العامة من حيث
دكموغرافيس( :أ -عدد السكاف - ( ،اإلقتصادية
اجملتم ( :أ) البطالة ) ( ،رعاية األسرة -٘ .حالة
اإلقتصادية -ٙ ،حالة الدين -ٚ ،عمالية الدين-ٛ ،
حالة الًتبية .الفصل الثاين :عرض البياانت :أ -عرض
البياانت كادلالحظة يف مكاف البحث،

 -ادلقابلة م

بعض ادلطلقُت كادلطلقات .الفصل الثالث :حتليل
البياانت -ٔ :أسبا

الطالؽ عند اجملتم يف قرية

سوذمكار :األخالؽ السيئة ،كتدخل اجلهة الثالثة من أسرة
كل من الزكجُت ،كأحد الطرفُت ترؾ اآلخر ليكوف عامل
خارج إندكنيسيا ،كاإلقتصادية -ٔ( .البياف من ادلسألة ترؾ
ادلسؤكلية -ٕ( ،البياف من ادلسألة األخالقية -ٕ .آاثر
الطالؽ عند اجملتم يف قرية سوذمكار :أنو يؤدم إىل
االىتماـ البالغ يف اجملتم عن أكالد ادلطلقُت ،كأنو يصبح
موضوع الغيبة عند اجملتم  -ٔ( .البياف آاثر الطالؽ إىل
الولد -ٕ( ،البياف آاثر الطالؽ إىل اجملتم .
البا اخلامس :اإلختتاـ منها :خالصة البحث ،االقًتاحات.

