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 ملخص البحث
القاضى فى الطالق  تفسير الدراسة على(العامل االقتصاد كالحجة لطالق  .24002290 . محمد دافد. أمين الدين

ألحوال الشخصية في  قسم ا .الرسالة الجامعية. PA.Mlg/2012/Pdt.G/1379)المتنازع عليها رقم 
، سيفللو  الحاج المشرف: الدكتور ماالنج.بجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية . كلية الشريعة

 .الماجستير
 

 الطالق المتنازع عليها. الكلمات الرئيسية : العامل اإلقتصاد, الطالق,
ق لذالك ينبغى أن يكون الطال ,مشكلة األسرة الذى لم يتم إلنتهاءكحل لالخلفية  الطالق من جهة  يعتبر

 .على الزوج و الزوجة الدين واقعة الطالق , أجازلة الخطروفي حا .وياتاقالواضحات و الالحجج مقترنا مع 
يتاء النفقة المالئمة إ على ألن الزوج غير قادرالعامل  يسبب ىدا الطالق ىي العامل اإلقتصاد,حجج إحدى 

التى تنظم عامل ان في اندونسيا لم يجد القانون الخصة  .يتاء النفقة لزوجتوإ على واجبتو لزوجتو او ترك الزوج
مو لدراسة يجدب الكاتب إىتما حتى طالق, ولكن إلرتفاع قضية الطالق بسبب العامل اإلقتصادقتصاد كلحجة لاإل

المتنازع عليها رقم  ضية الطالقي قضية التى إستخدمها الكاتب لدراسة ى, وإحدى القحجةىذه ال
PA.Mlg/2012/Pdt.G/1379. 

ليها بسبب العامل في اقرار الطالق المتنازع ع كمحالضية, جدب الكاتب لدراسة األساس القتلك بناء على 
عامل اإلقتصاد   بيحيحتى العامل اإلقتصاد  اءالقاضى فى قض ترجيحالمقاصد الشريعة علي  نظر حفراإلقتصاد و ي

 طالق.ل كلحجة
ن, القضية, والقانو اإلقتراب قة يالتى تسلك على طر  أو الحكم المعيار ىذه الدراسة فئة من الدراسة الكتابية

الضرورية, والتحسينية, والحاجية وتجمع تلك البيانات بمنهج  الحكم تجد من المادة مصدر البيانات وأما .والكوالتتف
 التحليل, والخالصة حتى يصبح النتيجة الدراسة. و  تحلل البيانات بطريقة التعديل, والتصنيف, والتحقيق,الوثيقة ثم 

ليقضى الطالق  المستخدم حكم,ال حو التالى: أن األساسنعلى  التى تم الكاتب النتيجة من الدراسة
 رقم: يرسفردنسي, و 1974سنة 1القانون رقم  33و المادة  1بسبب عامل اإلقتصاد ىي: المادة  المتنازع عليها

1995/AG/K/379   حرف 19المادة , و 1974سنة 1القانون رقم  2الفقرة  39, والمادة f  9النظم الجمهوري رقم 
, 1974سنة 1القانون رقم  34المادة  :وأضاف الكاتب من نتيجة الدراسة ,f KHI حرف 116المادة و , 1975سنة 

عامل ال اءالقاضى فى قض ترجيح, وأما نظر المقاصد الشريعة على c  KHIو bو a  حرف 4الفقرة  88المادة و
ضياع الصعوبة الزوجة, اقدم لمنهج المقاصد الشريعة ىى: درء المفاسد ب عند الكاتب مناسبا ,اإلقتصاد كلحجة لطالق

 .الذى لم يتم مشكلة األسرةلذالك, الطالق من المصلحة للحصول على اقصى الخروج في ازالة لصعوبة الزوجة على 
 


