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ABSTRAK

Sholeh, Achmad. 2013. Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Analisis
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ke-IV Tentang Masalah Fiqih
Kontemporer). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas
Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen
Pembimbing, Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: Talak, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Pengadilan Agama,
Metode Istimbat.

Hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa
talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama adalah sah dengan syarat ada
alasan syar’i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Oleh karena itu
jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak tersebut
dihitung talak pertama dan pada saat itu pula dihitung masa ‘iddah istri. Jika
suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, kemudian menjatuhkan
talak lagi di depan hakim Pengadilan Agama, maka talak di Pengadilan Agama
dihitung sebagai talak kedua. Secara subtansi, kedudukan talak dalam fatwa MUI
berbeda dengan fatwa Muhammadiyah yang menetapkan bahwa talak yang
dijatuhkan di luar Pengadilan Agama tidak sah dan kontradiktif dengan ketetapan
yang berlaku pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari penjelasan diatas, penyusun ingin mengkaji lebih dalam pandangan
MUI terhadap pemberlakuan talak di Indonesia, dalil-dalil yang digunakan dalam
menetapkan hukum fatwa talak di luar Pengadilan Agama dan metode istimbat
hukum yang dipakai MUI dalam menetapkan hukum talak di luar Pengadilan
Agama.

Untuk mengetahui itu semua, penyusun menggunakan penelitian normatif
atau pustaka. Hal ini dikarenakan sumber data berasal dari hasil putusan fatwa
MUI, kitab-kitab, artikel dan perundang-undangan yang terkait dengan talak.
Kemudian hasil penelitian ini dideskripsikan secara urut sesuai dengan
permasalahan yang ada. Adapun metode pengolahan data dilakukan dengan
proses editing, classifying, verifying, analizing dan concluding.

Dari penelitian ini diketahui bahwa talak di luar Pengadilan Agama
menurut MUI adalah sah dengan syarat ada alasan syar’i. Walaupun demikian,
MUI tetap mewajibkan ikhbar talak ke Pengadilan Agama untuk menjaga
kemaslahatan dan kepastian hukum talak di Indonesia. Selain itu, ikhbar tersebut
sebagai wujud taat kepada aturan negara yang tidak mengandung kemaksiatan.
Sedangkan dalil yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum fatwa talak
di luar Pengadilan Agama bersumber pada Al-Quran dan Hadist yang shahih.
MUI menggunakan moteda ijtihad bayani dalam menetapkan hukum talak di luar
pengadilan Agama serta metode ijtihad bayani dan ijtihad istishlahiy dalam
menetapkan wajib ikhbar talak ke Pengadilan Agama. Hal ini menegaskan bahwa
MUI dalam menetapkan hukum fatwa talak di luar Pengadilan Agama berpegang
pada pedoman penetapan fatwa yang telah ditetapkan serta mendahulukan nash
daripada kemaslahatan jika terdapat kontradiksi dari keduanya.



ملخص البحث

دراسة تحليلية عن (إقرار الطالق خارج المحكمة الدينية.  ٢٠١٣. صاحل ،امحد
حبث . )الرابع عن مسائل الفقهية المعاصرةفتوى مجلس العلماء اإلندونيسي 

جامعة موالنا مالك إبراهيم . كلية الشرعيعة.شعبة األحوال الشخصية. جامعي
.جستريااحلاجة توتيك محيدة املةالدكتور : املشرفة. اإلسالمية احلكومية ماالنج

الطالق، الفتوى، مجلس العلماء اإلندونيسي، المحكمة الدينية، : الكلمة الرئسية
.منهج االستنباط

احملكمة على حكم الطالق يف خارج) MUI(جملس العلماء اإلندونيسيقد ثّبت 
اليت تصححها بناء على األسباب الشريعةصحيح، بشروط إن كان هذا الطالق الدينية
فكان طالقه احملكمة الدينيةولذلك، إذا كان الزوج قد طّلق زوجته يف خارج. احملكمة

احملكمة مث إذا طّلق زوج على زوجته خارج. األول ومنذ ذلك الوقت ُحتسب عدة الزوجة
ويف احلقيقة، ختتلف . فكان طالقه الثايناحملكمة الدينيةة أخرى أمام بطالق مر الدينية
بفتوى جملس ترجيح والتجديد حملمدية اليت ثبّتت على جملس العلماء اإلندونيسيفتوى

سنة ١حبكم باطل وكذلك ختالف بالقنون النمرة احملكمة الدينيةحكم الطالق خارج
.بشأن الزواج١٩٧٤

لس العلماء اإلندونيسيومن ذلك البيان، أرا
)MUI ( عن تنفيذ الطالق يف إندونيسيا، وأدلة اليت استعملها يف تعيني الفتوى يف

. الطالق، ومنهج استنباط احلكم يف تعيني حكم الطالق خارج احملكمة الدينية
اناته ألن مصادر بي)Normatif(البحث املعيارى وملعرفتها استخدم الباحث 

والكتب واملقاالت والقوانني جملس العلماء اإلندونيسيحتصل من الرسالة الفتوى اليت قرر 
وأما.

الذي استعمله بطريقة التحرير والتقسيم والتحقيق والتحليل البياناتالباحث علىجتهيز
.واالستخالص



جملس العلماء ومن هذا البحث علم الباحث أن الطالق خارج احملكمة الدينية عند 
بناء على هو حق للزوج ذلك يعترب يشروط إن كان الطالق ) MUI(اإلندونيسي

على إخبار الطالق إىل ندونيسيجملس العلماء اإلومع ذلك، قد أوجب ويؤمر . الشريعة
. الرمسىعند القواننيالزوجنيتكفل حملاحملكمة الدينية خفظا على رعاية املصلحة و 

وأما أدلة اليت . وعلى ذلك، أن إخبار الطالق يدل على طاعة اإلمارة من غري معصية
جائت من ) MUI(لس العلماء اإلندونيسي

وأما منهج االستنباط الذي استخدم. لقرآن والسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلما
يف تثبيت الفتوى الطالق خارج احملكمة الدينية هو ) MUI(جملس العلماء اإلندونيسي

االجتهاد البياين واستخدم منهج االجتهاد البياين واالجتهاد االستصالح يف تثبيت حكم 
طريقة على مازال يتمسك ه وهذا يدل على أن. الدينيةإخبار الطالق إىل احملكمة

إذا هناك املصلحةرعايةالنصوص منعلىالفتوى وقدمدليل يف ها استنباطه اليت وضع
.وجد التعارض بينهما
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The rsult of official religious advice of Indonesian Ulama Council (MUI)
has stated that divorce repudiated outside of Religious Court is valid with a
requirement of syar’i reason in which its authentic can be approved in the
Religious Court, this that divorce is accounted as first and also the duration of
wife’s ‘iddah. If a husband has divorce outside of Religious Court, than he
redivorced in front of judge of Religious Court, this the later is account as second
divorce. Substantively, the position of divorce in MUI’s fatwa is different with
Religious Court Muhammadiyah’s fatwa stated that divorce repudiated outside of
Religious Court is invalid and contradictive with the decision of laws No. 1 in
1974 about wedding.

Based on the explanation above, the compiler would learn MUI’s
perspective deeper about the implementation of divorce in Indonesia, sources used
in deciding the law of fatwa of divorce outside of Religious Court and method of
law istimbat used by MUI in deciding the law divorce outside of Religious Court.

For knowing those, the compiler uses the normative method or book. It is
because the data source comes from the fatwa of MUI, books, article and
regulation in relation to divorce. Then this research result is consecutively
described based on the problematic existence. About the processing of data
included by data editing, classifying, verifying, analizing and concluding.

By this research, it is known that divorce outside of Religious Court in
MUI’s perspective is valid with a requirement of syar’i reason. Nevertheless,
MUI still requires for telling the divorce to Religious Court for the purpose of
keeping the profit and certainty of divorce law in Indonesia. Besides, that the
telling as a manifestation of obedience to the nation law that does not contain the
sin. While the source used by MUI in deciding the law of fatwa is oriented to the
Quran and Hadits. MUI has used the method of ijtihad bayani in deciding the
divorce law outside of Religious Court and method of ijtihad bayani and ijtihad
istishlahi in ascertaining of telling the divorce to the Religious Court. This affirms
that MUI in deciding the law of fatwa advice outside of Religious Court holds on
to the orientation of fatwa decision ascertained and precede text rather than profit
if there is a contradiction of both.
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الباب األول

المقدمة

خلفية البحث.أ

القرآن هو مصدر التشريع اإلسالمي للمسلمني يف أعمال اليومية، وأما احلديث 

إذا مل تتضح األحكام الشريعة يف القرأن واحلديث . هو املصدر الثاين يبني أحكام القرآن

)الرأي(العقل جتهاد باستخدام االومل تشرح تفصيال فيهما عن الشريعة فتحتاج إىل

يف اإلسالم قد االجتهادونتائج.مناسبا بالقرآن واحلديثلعثور عليها مادام االجتهاد

.تسمى بالفقه أو الفتوى أو القضاي أو القانون
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واهللا قد نّظم الناس يف كل أمورهم وحثهم بتمسك إىل القرآن وسنة رسوله يف فن 

من املعامالت الناس بني الرجل واملرأة، كما 

: "أبده اهللا يف قوله          

          "١ .

لكن يف حياة الزوجية ال ميكن فصلها عن مشكالت اليت حتمل إىل الطالق بني 

الزوجني، وذلك فقد أصبح شائعا بني العائالت، السيما أن الطالق جاز يف اإلسالم 

وليس هناك ". أبغض احلالل إىل اهللا الطالق: "حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الق، بل اختلف العلماء يف وقت إيقائه حىت اختالف بني آراء العلماء عن جواز الط

.    وجد تقسيم أنواع الطالق يف فقه اإلسالم، ومها طالق بدعي وطالق سين

تنفيذ الطالق يف إندونيسيا حتت نظام القوانني، ولو رغم  واملشكلة هنا، أن

كانت  القوانني تأخذ من الفقه اإلسالمي، فتختلف كلها أو بعضها إما يف تنفيذها أو

القانون حيتوى على الشريعة اإلسالمية إما كلهم "قال عبد القدر العزيز. حكمها

على سبيل ". أوبعضهم ويستخدم االجراءات لعثور علي األحكام مبنهجية اإلسالمية

لكن القانون والفقه  ٢.املثال باستخدام الدليل يف املصلحة أو االستحسان أو العرف

.٢١اآلیة : سورة الروم١
٢A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum

Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 62-63.
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علىيستند عموماو التطوعى يف التنفيذطابعلديهل، واألو . كالمها خمتلفان يف التنفيذ

يف الدولةحتت ظاللالقوة والسلطةيف اآلخرة، وأما الثاين لهوالعقوباتاملسؤولية

٣.يتم تنفيذهلأداة لإلجبارجهاز أوالدولة لديها تنفيذه،  ألن 

ة، مثل 

قد أصدرت احلكومة اإلندونيسية القوانني بشأن اليومحىتبعد استقالهلاف.إندونيسيا

سنة ٩بشأن الزواج، ونظام احلكومية رقم ١٩٧٤سنة ١القانون رقم : الزواج، منها

٥٠، والقانون رقم ٢٠٠٦سنة ٣، والقانون رقم ١٩٨٩سنة ٧، والقانون رقم ١٩٧٥

. وجتهز . ٢٠٠٩سنة 

تغرق عملية عريضة الطالق ويقرر الطالق أمام احملكمة الدينية وحيضر شتقدمي احلجج وي

. شاهدان على األقل

املسلمني يف هذا البلد، بل أكثرهم يرفضون على تطبيق هذه القوانني السيما من دعمة 

.ال تناسب بالشريعة اإلسالمية). Kyai(ملعاهد واملشايخ ا

اليوم تتطور تطورا مهما يف التنفيذ حول كن تطبيق القوانني من البداية حىتول

 .

وهذا ال ميكن فصلها عن العوامل اليت . املشايخ يقولون أن هذه القوانني الزم بالتنفيذ

٣Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tujuan Dari Aspek Metodelogis,
Legalisasi, dan Yurisprudensi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 54.
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ا، كان بعض احملاضر والطالب ثاني. أوال، أن القانون له السلطة والقوة لإلجبار. 

. ٤اجلامعي  يفحص وجود املصاحل واملنافع حيتوى عليه

. احتياجهم إىل القانون الستدامة احلياة الدولية

ل وحممدية يف حبث املسائ) NU(: الفتوى مناسبا بالقانون، مثالاليت تنتج

(Muhammadiyah)يف جملس الرتجيح والتجديد .

ولو قرر حبث املسائل لنهضة العلماء حكم الطالق يف يوجياكارتا يف املؤمتر 

وأي مكان حيت من دون ميكن إقراره أي وقتالثامن وعشرين، إنه حق للزوج الذى 

احملكمة الدينية فكانخارج زوجتهزوج طّلق الهي إذاهذا الفتوىفاآلثار على. سبب

وإذا  . أيضا عدة الزوجةحتسبمنذ ذلك احلني األول، و الطالقالقاضيأمامالطالق

القاضيوقع أمامالطالق الذي، فكان قد وقع خارج احملكمة الدينيةالطالقكان

. ٥.طالقه الثاين

املوقع الرمسي حبث املسائل لنهضة العلماء جاوى الشرقية أن إقرار الطالق كما كتب يف 

واخللع اللتان جيران خارج احملكمة الدينية باطل ولو كان القاضي خيذ األجرة من 

٤Makinuddin, Ringkasan Disertasi, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak
Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Disertasi Doktor (Surabaya: IAIN

Surabaya, 2011), 40.
٥A'yuni, Kedudukan Talak Di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama

Dan Muhammadiyah. Abstrak Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
http://digilib.uin-suka.ac.id/1956 ٢٠١٢من سبتمبر سنة ٥الوصول إلیھا في التاریخ
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٦.الطرفني

من ٨لرتجيح يوم اجلمعة اجلسةحممدية الفتوى يفمن ناحية أخرى، أصدرتو 

م، وعندها ينبغي على الزوج أن يتم ٢٠٠٧من مايو ٢٥هـ أو ١٤٢٨األويلمجادى

إذن . كذلك إثبات اخللع البد ما قرره القاضياحملكمة الدينية و من خالل عمليةطالقه

الطالق أمام قال أمحد أزهار بشري، أنو ٧.أن الطالق خارج احملكمة الدينية باطل

أجرى البحث كمة الدينيةاحملفق الشريعة اإلسالمية، ألن يفو أكثر أمنااحملكمة الدينية 

إصدار قبلبني الزوجنيلقيام الطالققوية مبا فيها الكفايةالوالفحص على أسباب

٨.القرار

حصل إجتماع جلنة الفتوى جملس ٢٠١٢من يوليو ١ومع ذلك، يف التاريخ 

الرابع عن مسائل الفقهية املعاصرة يف تاسيكمااليا الفتوى ) MUI(اإلندونيسي العلماء 

الطالق خارج احملكمة الدينية عند جملس العلماء اإلندونيسي شرعي إذا  أن.عن الطالق

.يف احملكمة الدينيةسباب الشرعية قدمها الزوجاألالفتوى بناء علىكانت

جملس العلماءوجهةفظهر هنا االختالف يف النظر بني

٦http://solusinahdliyin.net/daerah/lbm-sumenep/149-fasakh-atau-talak-tidak-melalui-pengadilan-
agama.html

٧Fatwa Tarjih: Perceraian di luar sidang pengadilan, http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download
-fatwa-216.html, ٢٠١٢من سبتمبر سنة ٥الوصول إلیھا في التاریخ

٨Fatwa, http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-216.html من ٥الوصول إلیھا في التاریخ
.٢٠١٢سبتمبر سنة 
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القانون الطالق يفاإلسالمي عن تنفيذ نظميؤثر بوجودهذاو . حممديةالعلماء و 

ومن هذه الفتوى أيضا تظهر اختالف آثار احلكم . بشأن الزواج١٩٧٤لسنة ١رقم 

اد الزوج بشأن الزواج، فهو إذا أر ١٩٧٤سنة ١بنظم الطالق كما أثبت يف القانون رقم 

إن كانت أسباب الطالق قوية . الطالق فيجب عليه تقدمي العريضة إىل احملكمة الدينية

عند القاضي فدعا مها إىل احملكمة الدينية إلقرار الطالق مث قرر القاضي الطالق الرجعي 

. خارج احملكمة الدينيةالذي وقعالطالق من الزوجإقراروجاهلاألول لكال الطرفني

.ن قوية فال يقبل القاضي عريضتهوإن مل تك

تباع ري املسلمني يف احيواختالف نتيجة الفتوى بالفتوى والفتوى بالقانون سوف

جملس بشأن الزواج أو الفتوى أصدرها١٩٧٤سنة ١لقانون رقم اأو حممديةفتوى 

أو تكون الزوجة ثاقلةتعد العدة  للزوجة حىت المىتو . العلماء اإلندونيسي

يف األول هو الطالقالطالقبأن حتسبجملس العلماء اإلندونيسي الفتوى جتاهل

.طلقها خارج احملكمة الدينية من قبلكان الزوج قدولواحملكمة الدينية

حممدية هلما أراء وطريقة استنباط احلكم فضال، إما جملس العلماء اإلندونيسي و 

ومن هذه اخللفية،. بإقرار الطالقتعلق االستدالل املختلفة يف تعيني احلكم املو 

جمليس العلماء اإلندونيسي أن يبحث الباحث طريقة اإلجتهاد الذي استعملها حيتاج إىل 

.يف تعيني حكم إقرار الطالق خارج احملكمة الدينية
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مشكلة البحث.ب

ومن اخللفية املذكورة، هناك أسئلة البحث اليت سوف يبحثها الباحث يف هذا 

:وهيالبحث

كيف تنفيذ إقرار الطالق عند جملس العلماء اإلندونيسي؟ .١

ما أدلة اليت استخدمها جملس العلماء اإلندونيسي يف تعيني حكم إقرار .٢

الطالق خارج احملكمة الدينية؟

كيف منهج استنباط حكم جملس العلماء اإلندونيسي يف تعيني حكم إقرار .٣

الطالق خارج احملكمة الدينية؟

حدود البحث.ت

يسهل التحليل فيه، فيحدَّد البحث يف منهج استنباط كي ال يتسع البحث و 

حكم جملس العلماء اإلندونيسي يف رسالة قرار الفتوى عن إقرار الطالق من وجهة أصول 

الفقه اإلسالمي، واملراد بالفتوى يف هذا البحث هي حاصل إجتماع جلنة الفتوى من 

.مسائل الفقهية املعاصرة يف تاسيكماالياجملس العلماء اإلندونيسي الرابع عن 

أهداف البحث.ث

:نظرا إىل مشكلة البحث، فأهداف البحث اليت أرادها الباحث كما تلي

إلجياد البحث عن تنفيذ إقرار الطالق عند جملس العلماء اإلندونيسي.١
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إلجياد البحث عن أدلة اليت استخدمها جملس العلماء اإلندونيسي يف تعيني .٢

.لطالق خارج احملكمة الدينيةحكم إقرار ا

إلجياد البحث عن منهج استنباط حكم جملس العلماء اإلندونيسي يف تعيني .٣

.حكم إقرار الطالق خارج احملكمة الدينية

فوائد البحث.ج

الفائدة النظرية.١

يفيد هذا البحث يف الزيادة وترقية اخلزائن العلمية السيما خزينة الفتوى 

ام املناكحة ويف زيادة اخلزينة العلمية املتعلقة اإلسالمية خاصة يف جمال أحك

بأحكام إقرار الطالق مما جاءت من الفتوى أصدرها جملس العلماء اإلندونيسي 

.ومعرفة طريقة استنباطه

الفائدة التطبيقية.٢

يرجو الباحث أن يكون هذا البحث يفيد تطبيقيا ألمة املسلمني يف احلياة 

الزوجية وملعرفة الرأي وطريقة اإل

. يف إندونيسيا لألمور الدينية املتعلقة مبسئلة املناكحة وتنفيذ إقرار الطالق
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منهج البحث.ح

ة فيما إن منهج البحث هو خطوة عامة اليت تساعد الباحث إلجراء الدراس

يتعلق باهلدف وطريقة مجع البيانات وحتليلها، وكذلك فيما يتعلق بالبحث احلكمى فهناك 

.منهج البحث

نوع البحث.١

) Normatif(ينقسم البحث احلكمى إىل قسمني، مها البحث املعيارى 

وأما نوع البحث الذي استخدمه الباحث يف . ٩)Empiris(والبحث التجريب 

كان البحث املعيارى هو مصادر البيانات . املعيارىهذا البحث هو البحث 

واملدخل الذي . ١٠األساسية حتصل من الكتب ويسمى أيضا بالبحث املكتيب

، وهذا البحث أيضا من ١١استخدمه الباحث يف هذا البحث هو املدخل الفقهي

١٢. حتليل احملتوىباستخدامالوصفي التحليليالبحث 

مصدر البيانات.١

ر، أن هذا البحث من البحوث املعيارية فمصادر بيانته ومن البيان املذكو 

٩Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2004), 29.

١٠Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press,
2006), 13.

١١Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh & Fiqh Penelitian,
(Jakarta: Kencana, 2003), 289.

١٢Neong Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Samasin, 1998), Edisi III, 159.
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تنقسم مصادر البيانات إىل قسمني وهي مصادر . األساسية هي الكتب

فاألوىل هي مصادر كتبية تشتمل . البيانات األساسية ومصادر البيانات الثانوية

ادية وأما الثانية هي مصادر زي.ملتعلقة بالبحث اليت يلزم وجودهااألخبار املهمة ا

١٣.تشتمل األخبار املتعلقة باملصادر األساسية

فمصادر البيانات األساسية يف هذا البحث هي قرار فتوى جملس العلماء 

وأما مصادر البيانات . اإلندونيسي عن إقرار الطالق خارج احملكمة الدينية

الثانوية يف هذا البحث فهي الكتب الفقهية عن الطالق والفتوى وكتب أصول 

والكتب الفقهية واألصولية اليت .وكذالك املقاالت اليت تتعلق بالبحثالفقه 

:استعمله الباحث منها

كتاب الفقه علي املذاهب األربعة لعبد الرمحان اجلزيري.أ

الفقه اإلسالمي وأدلته لوهبة الزحيلي.ب

فقه السنة للسيد سابق.ت

موسوعة الفقه اإلسالمي املعصر.ث

يلوهبة الزحيلأصول الفقه اإلسالمي.ج

طريقة مجع البيانات.٢

١٣Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, 29.
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فتكون  طريقة مجع البيانات . لقد عرفنا أن هذا البحث من البحوث املعيارية

وذلك ). Literatur(فيه بطريقة استعمال الدراسة املكتبية اي ومجع اآلداب 

بتعيني البيانات املتعلقة بالبحث مث حتقيق املوضوعات املتصلة بالبحث مث مجع  

وكذلك الكتب املتعلقة اإلندونيسي عن إقرار الطالققرار فتوى جملس العلماء

.اإلختالص من البحثمث قراءة الكتب املتعلقة بالبحث ودراستها مث بالفتوى 

طريقة جتهيز البيانات وحتليلها.٣

بعد ما اجتمعت البيانات فالطريقة التالية هي التجهيز وحتليل البيانات، 

:١٤وكيفيتهما كما تلي

وهو تكرار فحص البيانات احملصولة من متامها وإيضاحها ) Editing(التحرير .أ

.ومناسبتها بالبيانات

هو تفريق البيانات احملصولة وتفصيلها تسهيال يف ) Classifying(التقسيم .ب

. استعمال البيانات احملتاجة

هو تكرار فحص البيانات واألخبار احملصولتني حفظا ) Verifying(التحقيق .ت

.

.هو حتليل البيانات احملصولة تسهيال يف الفهم) Analizing(التحليل .ث

١٤Saifullah, Buku Panduan Metode Penelitian, (Malang: Fakultas Syraiah, 2006), 58.
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.) Concluding(اإلستخالص .ج

الدراسات السابقة.خ

ا لالطالع واملقارنة، بأن هذا البحث خيتلف بالبحوث السابقة فحضرها الباحث قصد

:وهي

قرة أعني، طالبة كلية الشريعة جبامعة سونان كايل جاكا اإلسالمية احلكومية .أ

موقف الطالق يف خارج جلسة احملكمة "، حتت العنوان ٢٠٠٩يوجياكارتا، 

 ."

مازالت تتمسك مبذهب العلماء السابقة فهم حالة الطالق خارج احملكمة

وأما حممدية تستخدم اإلجتهاد املعاصر . وتدافعهم كمؤلف الكتب الفقهية

وقول الثاين هو أكثر مالعمة حلالة موجودة يف . وتقدم مصلحة اإلجتماعية

.

جا اإلسالمية احلكومية دفريينتو، طالب كلية الشريعة جبامعة سونان كاليجا.ب

"، حتت العنوان، ٢٠٠٩يوجياكارتا، 

الدراسة يف جارنج سيتوج كاناجريان سيتوج مدينة (احملكمة الدينية 

وحاصل هذا البحث أن أسباب الطالق خارج احملكمة الدينية يف )"درمسرايا
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ا هو عدم املعلومات حول جارنج سيتوج كاناجريان سيتوج مدينة درمسراي

احملكمة، أن يأتوا إىلبالنسبة هلمواحملكمة بعيدة 

وذلك .  

.أول املصلحة املشرتكة، حيث تمع الشريعة اإلسالميةيتعارض

حممد غفران، طالب كلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية احلكومية موالن مالك .ت

حتليل فتوى جملس الرتجيح احملمدية "،  حتت العنوان ٢٠٠٩ابراهيم ماالنج، 

وحاصل ". عن إقرار الطالق خارج احملكمة الدينية على نظر أصول الفقه

أمام احملكمة لرتجيح حملمدية عن إقرار الطالق هذا البحث بأن فتوى جملس ا

ناسب مبا أثبت يف القوانني بشأن الزواج بإندونيسيا وال يالدينية واجب وهذا 

أما اجتهاد و . دينية عند حممديةيصح الطالق الذي وقع خارج احملكمة ال

.جملس الرتجيح حملمدية هو االجتهاد البياين واإلجتهاد االستصالحي

هو إجياد البحث يف مع البحوث السابقةصرحية يف هذا البحثواالختالف ال

يف تعيني حكم إقرار الطالق خارج 

.أي أن هذا البحث مل يبحث يف أي البحوث املوجودة من قبل. احملكمة الدينية
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طريقة عرض البحث.د

ويف الباب األول هو املقدمة، حيتوى . حيتوى على اربعة أبوابهذا البحثإن 

فوائد البحث وحدود البحث وأهداف البحثهذا الباب على خلفية البحث ومشكلة

.البحث ومنهج البحث والدراسات السابقة وطريقة عرض البحث

ويُقدم يف هذا . وأما الباب الثاين هو الدراسات السابقة أي النظرية واملفهومة

جتهاد ألحكام والطالق والفتوى واالواملفهومات املتعلقة باالباب بعض النظريات 

.والقواعد الفقهية والبحث عن النص والشريعة واملصلحة

يبحث فيه الباحث بتجهيز البيانات وحتليلها . والباب الثالث هو حتليل البحث

. حىت يكون الباحث قادرا على اإلجابة على املشكالت املوجودة يف هذا البحث

.فيه نتائج البحث واالقرتاحختتام و و الباب الرابع حيتوى على االواألخري ه
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الباب الثاني

النظريات والمفهومات

الحكم.أ

تعرفه.١

وأما يف اصطالح األصوليني هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق . احلكم يف اللغة املنع

١.بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع

ومعىن تعلق . الكالم حنو خماطب إلفهامههومعىن اخلطاب واملخاطب هو توجي

.٤٦، )٢٠٠٥دار الفكر، : دمشق(، الجزء األولأصول الفقھ اإلسالمي،وھبة الزھیلي، ١
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املكلف هو ارتباطه به على وجه يبني صفته من كونه مطلوبا أو غري اخلطاب بفعل

واملراد بالفغل هو ما يعده العرف فعال، سواء أكان من أفعال القلوب  . مطلوبا

. يةكاالعتقاديات والنيات، أم من أفعال اجلواحر واللسان ومجيع التصرفات القول

وهو . الطلبالقتضاء معناهوا. ي مل ميتنع تكلفهذواملكلف هو البالغ العاقل ال

وطلب الفعل إن كان جازما فهو اإلجياب وإال . طلب تركينقسم إىل طلب فعل و 

وأما التخيري . وطلب الرتك إن كان جازما فهو التحرمي وإال فهو الكراهة. فهو الندب

واملراد بالوضع هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق . فهو اإلباحة، وهو استوى الفعل والرتك

٢.الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزمية أو رخصةجبعل 

أقسام احلكم.٢

احلكم التكليفي واحلكم : فهم يف تعريف احلكم أنه ينقسم إىل قسمنيو 

وأما احلكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعل من املكلف أو كفه عن , الوضعي

: "مثال. ٣عمل أو ختيريه بني الفعل والكف عنه          

"أو ٤"            

    "فتعريف احلكم الوضعي هو ما اقتضى شيء سببا أو شرطا له أو ، ٥

.٤٨-٤٦، أصول الفقھ اإلسالمي، الجزء األولوھبة الزھیلي، ٢
.٥٠، أصول الفقھ اإلسالمي، الجزء األولوھبة الزھیلي، ٣
.٤٣اآلیة : سورة البقرة٤
.١٥١اآلیة : سورة األنعام٥
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: "مثال السبب قوله تعاىل. ٦مانعا منه         "الل ، فرؤية اهل٧

: "ومثال الشرط قوله تعاىل. سبب لوجوب الصوم       

     "ومثال املانع . البدنية شرط إلجياب احلجفاالستطاعة املالية و ،٨

، فقتل الوارث مورثه عدوانا مانع من "ليس لقاتل مرياث: "قوله صلى اهللا عليه وسلم

.   استحقاق اإليراث

أنواع احلكم.٣

فينقسم احلكم التكليفي إىل . لكل من احلكم التكليفي واحلكم الوضعي أنواع

اإلجياب هو اخلطاب . والكراهة واإلباحةاإلجياب والندب والتحرمي : أنواع مخسة

وأما الندب هو اخلطاب الدال على طلب . الدال على طلب الفعل طلبا جازما

ومعىن التحرمي هو اخلطاب الدال على طلب الكف عن . الفعل طلبا غري جازم

واملراد بالكراهة هي اخلطاب الدال على طلب الفعل طلبا غري . الفعل طلبا جازما

٩.احة هي اخلطاب الدال على ختيري املكلف بني الفعل والرتكواإلب. جازم

والسبب هو ما يوجد عنده احلكم ال : وينقسم احلكم الوضعي إىل مخسة أقسام

ومعىن الشرط هو الوصف الظهر . به سواء أكان مناسبا للحكم أم مل يكن كذلك

.٥٣-٥٢، ولالجزء األأصول الفقھ اإلسالمي،وھبة الزھیلي، ٦
.١٨٥اآلیة : سورة البقرة٧
.٩٧األیة : سورة عمران٨
.٥٣، الجزء األولأصول الفقھ اإلسالمي،وھبة الزھیلي، ٩
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املانع هو ما واملراد ب. املنضبط الذي بتوقف عليه وجود احلكم من غري إفضاء إليه

والصحيح هو ما استوىف أركانه . يلزم من وجوده عدم احلكم أو بطالن السبب

وأما الفاسد هو ما كان اخللل فيه يف وصف من أوصاف العقد . وشروطه الشرعية

والعزمية هي ما شرع من . بأن كان يف شرط من شروطه اخلارجة عن ماهيته وأركانه

فالرخصة . نا عاما لكل املكلفني يف مجيع األحوالاألحكام الكلية ابتداء لتكون قانو 

ناء على أعذار العباد، رعية حلاجتهم، مع بقاء بي األحكام اليت شرعها اهللا تعاىله

١٠.السبب املوجب للحكم األصلى

الطالق.ب

تعريفه.١

. ضمها خمفوفةوالطالق مصدر طلق، بفتح الالم و الطالق يف اللغة حل القيد،

إزالة النكاح، ومعىن إزالة النكاح رفع العقد حبيث ال حتل له والطالق يف االصطالح 

. الزوجة بعد ذالك، وهذا فيما لو طلقها ثالثا

أصبحت ال حتل له بعد . حاهلا، فبعد أن كانت حتل له مطلقا وميلك ثالث طلقات

أن " فقه السنة"لف كتاب وقال السيد سابق مؤ ١١.الطلقتني، وال ميلك إال طلقتان

. ١١٥-٩٧، أصول الفقھ اإلسالمي، الجزء األولوھبة الزھیلي، : أنظر أیضا أقسامھا لكل أنواع١٠
. ٢٤٥،الجزء الرابع، )م١٩٩٦،دار الفكر: بیروت(، األربعةكتاب الفقھ علي المذاھب ،عبد الرحمان الجزیري١١
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ومعىن الطالق ١٢.

١٣.عند وهبة الزحيلي هو حل قيد النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطالق وحنوه

شروطهأركان الطالق و .٢

:١٤وللطالق أربعة أركان

تذر إلبن ادم فيما ال ال : "سلملقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و الزوج،.أ

رواه أمحد وأبو " ميلك وال عتق فيما ال ميلك و ال طالق فيما ال ميلك

.داود والرتميذي وحسنه

.الزوجة، فال يقع الطالق علي األجنبية.ب

.صيغة الطالق، اللفظ الدال علي الطالق صرحيا كان أو كناية.ت

.القصد، بأيقصد النطق بلفظ الطالق.ث

. بشروط، بعضها يتعلق بالزوج أو الزوجية أو الصيغةوكان الطالق يشرتط 

:١٥فيشرتط يف املطلق أمور

., أن يكون عاقال.أ

.فال يقع طالق  الصغري الذي مل يبلغ,  أن يكون بالغا.ب

.٢٧٨،)م١٩٩٥،دار الفتح: القاھرة(،الجزء الثاني،فقھ السنة،السید سابق١٢
.٦٨٧٣، )٢٠٠٦دار الفكر، : بیروت(الجزء التاسع،  ،الفقھ اإلسالمي و أدلتھوھبة الزحیلي، ١٣
.٢٤٨-٢٤٦, عبد الرحمان الجزیري١٤
.٢٥١-٢٤٨, عبد الرحمان الجزیري١٥
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.أن يكون خمتارا فال يصح طالق املكره.ت

حكمة الطالق وسباب جعله بيد الرجل.٣

واملعقول يؤيده، رمبا فسدت احلال بني الزوجني أمجع الناس على جواز الطالق،

بسبب تباين األخالق، وتنافر الطباع، وتعقيد مسرية احلياة املشرتكة بني الزوجني، أو 

بسبب اإلصابة مبرض ال حيتمل، أو عقم ال عالج له، مما يؤدى إىل ذهاب احملبة 

. والشرور احلادثةواملودة بينهما، فيكون الطالق منفذا متعينا للخالص من املفاسد

لكن من ناحية أخرى، إن وقع الطالق فتمكن العودة إىل الزواج بالرجعة بغري شهود 

١٦.فتلك فرتاتان متكررتان ملراجعة احلساب. مادامت املرأة يف العدة

والطالق جعله اإلسالم من حق الرجل وحده، ألنه أحرص على بقاء الزوجية 

منه، إذا طلق وأراد اليت أنفق يف سبيلها من املال، ما حيتاج إىل إنفاق مثله، أو أكثر 

وعليه أن يعطي املطلقة مؤخر املهر، ومتعة الطالق، وأن ينفق عليها ،عقد زواج آخر

١٧.  يف مدة العدة

وقوع الطالق.٤

تفق العلماء على أن الزواج ينتهي بالطالق بالعربية أو بغريها، سواء أكان ا

.بالكتابة إىل الزوجة، أم باإلشارة من األخرس، أو بإرسال رسول

.٦٨٧٥-٦٨٧٤الفقھ اإلسالمي و أدلتھ، وھبة الزحیلي، ١٦
.٢٨٢، فقھ السنة،السید سابق١٧
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فالصريح هو الذي يفهم من معىن الكالم عند . واللفظ قد يكون صرحيا أو كناية

: ق الصرحية ثالثة، كما قال الشافعي رضي اهللا عنه، أن ألفاظ الطال١٨التلفظ به

و قال أبو حنيفة أن . الطالق، والفرق، والسراح، وهي املذكورة يف القرآن الكرمي

وذهب مالك أن السراح والفراق ليس صرحيني . الصريح كلمة واحدة، وهي الطالق

راق يف الطالق مل يقبل فإذا قال الزوج بالسراح والف١٩.ولكنهما الكنايات الظاهرة

.يف احلكم

:٢٠مما ذكر أنه يشرتط إليقاء الطالق ما يأتىومفهوم 

استعمال لفظ يفيذ معىن الطالق لغة أو عرفا، أو بالكتابة أو اإلشارة .أ

.املفهومة

.أن يكون املطلق فامها معناه.ب

.إضافة الطالق إىل الزوجة.ت

.أال يكون مشكوكا يف عدد الطالق أو يف لفظه.ث

فراق، وال يقع الطالق بشيء فأما الكنايات هي ما تشبه الطالق، وتدل على ال

ال يقع قضاء الطالق بالكناية إال : قال احلنفية واحلنابلة٢١.منها، من غري نية حبال

. ٢٨٧، فقھ السنة،السید سابق١٨
.٣٢- ٣١، حلیة العلماء في معرفةسیف الدین أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، ١٩
.٦٨٩٩-٦٨٩٨، )٢٠٠٧, دار الفكر: دمشق(الجزء الثاني،أصول الفقھ اإلسالمي، وھبة الزحیلي، ٢٠
.٣٥، حلیة العلماء في معرفةسیف الدین أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، ٢١
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بالنية،، أو داللة احلال على إرادة الطالق، كأن يكون الطالق يف حالة الغضب، أو 

طالق : ورأى املالكية والشافعية. يف حالة املذاكرة بالطالق

.إال بالنية، وال عربة بداللة احلال

قال أبو حنيفة . لكن هناك إختالف يف موقف النية حني إقرار الطالق بالكناية

). حالة الرضى(أن الكنايات يف حال مذاكرة الطالق 

حتاج فت" إذهيب أو أخرجي"أما ألفظ و " بتة، خليةبائن،" ألفاظ"و" اعتدى"يف لفظ 

واختلف العلماء يف وقت . . إىل النية

فمنهم من قال أن الطالق وقع إذا قارنت النية بعض اللفظ، أوله . النية يف الكناية

وقال الشافعية أن الطالق ال يصح حىت تقارن النية مجيع اللفط، فينوى . أو أخره

، كما قال الدكتور حممد بن أمحد الصاحل، أن املرأة وعلى كل حال. ٢٢ويطلق عقيبها

:٢٣املطلقة ال ختلو من إحدى حاالت أربع

.مطلقة بعد الفروض وقبل الدخول.أ

.مطلقة قبل الفروض وقبل الدخول.ب

.مطلقة بعد الدخول وقبل الفروض.ت

مطلقة بعد الدخول والفروض.ث

.٦٩٠٠، أصول الفقھ اإلسالميوھبة الزحیلي، ٢٢
.٤٦٨، )٢٠٠٥, الوفاءدار : المندورة(عبد الحلیم عویس، موسوعة الفقھ اإلسالمي المعصر، ٢٣
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إحتياج الفرقة إلى قضاء القاضي.ت

. أكانت طالقا أم فخسا إىل قضاء القاضي وقد ال حتتاجقد حتتاج الفرقة سواء 

والفرق . فرق الطالق وفرق الفسخ: وأما الفرق اليت تتوقف على القضاء فهي نوعان

:الطالق املتوقفة على القضاء هي عند احلنفية ما يأيت

ال تتوقف هذه الفرقة على : وقال املالكية يف املشهور. الفرقة بسبب اللعان.١

.القضاء

.رقة بسبب عيوب الزوج وهي اجلب والعنة واحلصاءالف.٢

.محدألزوج اإلسالم يف رأي أيب حنيفة و الفرقة بسبب إباء ا.٣

:وفرق الطالق غري املتوفقة على القضاء هي

.الفرقة بلفظ الطالق.١

.املالكيةاإليالء عند احلنفية و الفرقة بسبب .٢

.الفرقة باخللع عند اجلمهور غري احلنابلة.٣

:الفسخ املتوفقة على القضاء هيوأما فرق 

.الفرقة بسبب عدم الكفاءة.١

.الفرقة بسبب نقصان املهر عن مهر املثل.٢

.الفرقة بسبب إباء أحد الزوجني اإلسالم إذا أسلم اآلخر.٣
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الفرقة بسبب خيار البلوغ ألحد الزوجني عند احلنفية  إذا زّوجهما يف الصغر .٤

.غري األب و اجلد

قة من اجلنون عند احلنفية إذا زّوج أحد الزوجني يف الفرقة بسبب خيار اإلفا.٥

.حال اجلنون غري األب واجلد واالبن

:وفرق الفسخ غري املتوفقة على القضاء فهي

.الفسخ بسبب فساد العقد يف أصله كالزواج بغري شهود، والزواج باألخت.١

.الفسخ بسبب اتصال أحد الزوجني بأصول اآلخر.٢

.رأي أيب حنيفة وأيب يوسفالفسخ بسبب ردة الزوج يف .٣

.الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة.٤

٢٤.الفسخ بسبب ملك أحد الزوجني لآلخر.٥

الفتوى.ث

تعريفها.١

أحدمها يدل على : احلرف املعتل أصالناللغة تتكون من الفاء والتاء و الفتوى يف

ل واألص. طراوة وجدة وهو الَفِىتُّ  واألخر على تبيني احلكم وهو الَفَىت من الناس

إذا سألت : األخر هو الُفتيا، يقال أفيت الفقهيه يف املسألة إذا بني حكمها واستفتيت

.٦٨٧٢-٦٨٧٠، الجوء الثاني أصول الفقھ اإلسالميوھبة الزحیلي، ٢٤
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: "كما قال اهللا تعاىل. عن احلكم          "٢٥ .

والفتوى يف االصتالح . غريهامن املسألة الشرعية و وتستعمل الفتوى يف اجلواب عما

٢٦. هي اإلخبار عن حكم شرعى من غري إلزام

احلاجة إىل الفتوى.٢

ولكن . إن العلم بأصول الدين وما تصح به عقيدة املسلم وعبادته فرض عني

ولن يكون الناس مجيعا . العلم بفروع الدين واملسألة االجتهادية من فروض الكفاية

ولذا دعت الضرورة إىل أن يسأل العامى ومن ليس . جمتهدينعلماء بالشريعة فقهاء 

أمر اهللا ٢٧.

: "تعاىل بقوله املكرمي        "٢٨

مواقف الفتوى.٣

اسرتاجيا يف جمال الشريعة اإلسالمية ألن املفىت الذي إن الفتوى حتتل موقفا 

أىب الدرداء رضى عن.وسلمقدمت الفتوي هو موارث مهمة النيب صلى اهللا عليه

" العلماء ورثة األنبياء: ":مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: اهللا عنه قال 

أن املفىت استبدال النيب يف تقدمي األحكام الشرعية وتعليم .الرتميذيأبو داود و رواه 

.١٧٦اآلیة:سورة النساء٢٥
.١١،)١٩٩٣،مكتبة وھبة،تلیفون-القاھرة(،نبوى و عھد الخالفة الراشدةالنظام القضائ في العھد ال،مناع القطان٢٦
.١٢- ١١،النظام القضائ،مناع القطان٢٧
٧: سورة األنبیاء،٤٣: سورة النحل٢٨
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وجانب ذلك، استبدال املفىت النيب يف إثبات األحكام . الناس وإعطاء التحذير إليهم

وحيث ذلك . املستخرجة من داللة األحكام الشرعية الىت طريقها التحليل واإلجتهاد

قال اإلمام أبو عبد اهللا بن . نفاذأن املفىت أيضا كامنشئ احلكم الذي جيب اتباعه وال

، أن املفيت هو املتلقي لتوفيض من "إعالم املوقعني عن رب العاملني"القييم يف كتاب 

٢٩.اهللا تعاىل مما أفىت من الفتوى

أخالق املفىت.٤

إن العلوم واملعرفات الىت جيب ميلكها املفيت ليست الوحيدة بل اإلضافة إىل ذلك 

":واخلوف إىل اهللا تعاىل، قال اهللا يف القرأن الكرميينبغى أن يكون هناك العمل  

        "مثرية وأن يكون املفىت إذا أخطأ يف إعطاء الفتوى . ٣٠

ومن أخالق املفىت هي أفىت الفتوى مما عامل . خطاء يف الفتوىاألوتصحيحلالهتمام

٣١.أهل الدنيا أو السلطان ما جاء من حاصل الفتوىمنها ومصر إليها لو كره 

اإلجتهاد.ج

بيان مشروعيتهتعريف اإلجتهاد و .١

٢٩Yusuf Qardhawi, “Al-Fatwa Bainal Indhibat wat-Tasayyub” , diterjemahkan As’ad Yasin,
Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 13-15.

.١٨اآلیة:سورة فاطر٣٠
٣١Yusuf Qardhawi, “Al-Fatwa Bainal Indhibat wat-Tasayyub” , 33-37.
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تعريف و ٣٢.االجتهاد يف اللغة مأخوذ من اجلهد بفتح اجليم وضمها، وهو املشقة

اإلجتهاد اصتالحا يف رأي وهبة الزحيلي هوعملية استنباط األحكام الشرعية من 

٣٣.أدلتها التفصيلية يف الشريعة

االجتهاد على أنه أصل من أصول الشريعة دل أدلة كثرية على جوازه، إما بطريقة 

من هذه األدلة هي ما ورد يف القرأن الكرمي، قال اهللا . اإلشارة أو بطريقة التصريح

: "تعال             "،فإنه ٣٤

.إقرار اإلجتهاد بطريق القياسيتضمن

أنه مسع : وصرحت السنة بتجويز اإلجتهاد، منها احلديث عن عمرو بن العاص

إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أخرجه البخاري ومسلم وأمحد ". أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر

.السنن إال الرتميذوأصحاب

جتهادشروط اال.٢

٣٥:جتهاد التاليةفذكر وهبة الزحيلي الشروط لبلوغ درجة اال. بعض املفارقات البسيطة

.١٨، )١٩٨٥مؤسسة الرسالة، : بیروت(أصولھ، أحكامھ، آفاتھ، : اإلجتھاد في اإلسالمنادیة شریف العمري، ٣٢
.٣٢٧-٣٢٦، الجزء الثاني، )٢٠٠٧, دار الفكر: دمشق(أصول الفقھ اإلسالمي، وھبة الزحیلي، ٣٣
.١٠٥األیة : سورة النساء٣٤
.٣٣٧-٣٣٣أصول الفقھ اإلسالمي، وھبة الزحیلي، ٣٥
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أن يعرف الشخص معاين آيات األحكام املذكورة يف القرأن الكرمي لغة .أ

.وشرعا

.أن يعرف أحاديث األحكام لغة وشريعة.ب

.معرفة الناسخ و املنسوخ من القرآن والسنة.ت

.أن يكون ممتمكنا من معرفة مسائل اإلمجاع ومواقعه.ث

.أن يعرف وجوه القياس وشرائطه املعتربة.ج

.أن يعلم علوم اللغة العربية من لغة وحنو وصرف ومعان وبيان وأساليب.ح

.الفقهأن يكون علما بعلم أصول .خ

.أن يدرك مقاصد الشريعة العامة.د

وقال حممد مجال . 

"الفتوى يف اإلسالم"الدين يف 

وقال يف شرح قول ابن اهلمام يف فتح القدير، أن امل. أطلق يف األصول

والواجب عليه إذا سئل أن . 

٣٦.ليس بفتوى، بل هو نقل الكالم املفيت ليأخذ به املستفيت

.٥٥-٥٤، )١٩٨٦دار الكتب العلمیة، : بیروت(، اإلجتھاد في اإلسالممحمد جمال الدین القاسمي، ٣٦
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حكمهجتهاد و جمال اال.٣

فيه وما جيوز االجتهادما ال جيوز : جتهاد نوعانالشرعية بالنسبة لالاألحكام 

واألول فهو األحكام املعلومات من الدين بالضرورة والبداهة، أو اليت . فيهاالجتهاد

. ثبتت بدليل قطعي الثبوت أو قطعي الداللة، مثل وجوب الصالة والزكاة والصيام

ظين الثبوت والداللة، أو ظين أحد مها وأما الثاين هو األحكام اليت ورد فيها نص

٣٧.واألحكام اليت  مل يرد فيها نص وال إمجاع

يكون فرضا عينيا إذا وقعت حادثة لشخص أو سئل عن االجتهادإن حكم 

ألن عدم . 

فإن مل خيف فوت . ممنوع شرعايقضي بتأخري البيان عن وقت احلاجة، وهو االجتهاد

ويكون مندوبا إن كان. 

وحراما إن كان . يف حكم حادثة مل حيصل، سواء سئل عنها أو مل يسألاالجتهاد

٣٨.وقع يف مقابلة نص قاطع من كتب أو سنةاالجتهاد

النص والمصلحة والشريعة.ح

عددا من الكتاب واملفكرين ينادون بفكرة أولوية املصلحة على وعلى العموم فإن

واملصلحة هي األساس، وهي . النص بعّد النص خادما للمصلحة وساعيا إىل حتقيقها

. ٣٤١-٣٤٠أصول الفقھ اإلسالمي، وھبة الزحیلي، ٣٧
.٣٤٤-٣٤٣أصول الفقھ اإلسالمي، وھبة الزحیلي، ٣٨
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. املقصد من التشريع ومن النص

:٣٩إعمال املصلحة و االحتكام إليها

كامها بتفصيل يت تناولتها النصوص وقررت هلا أحايا واملسائل الجمال القض.١

.ووضوح

.دة اليت ال يتناوهلا نص خاص وبشكل حمدد ومباشرججمال القضايا املست.٢

ولذلك أدع . حيث األساس النظرىفاخلطب يسري والتنازع فيه قليل، على األقل من 

.

مقول . وكون الشريعة مصلحة فهي أمر مسّلم به لدى عامة املسلمني وخاصتهم

به عند مجاهريالعلماء من كل عصر ومن كل مصر ومن كل مذهب سوى الظاهرية، وال 

:ومن أقوال العلماء املعربة عن هذا املعىن. وال كيفااعتبار هلم، الكما 

.الشريعة جاءت جللب املصاحل ودرء املفاسد.١

.الشريعة نفع ودفع.٢

.الشريعة جاءت جللب املصاحل وتكثريها ودرء املفاسد وتقليلها.٣

.الشريعة إمنا وضعت ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا.٤

.٢٩، )٢٠٠٠دار الفكر، : بیروت(، النص، الواقع، المصلحة: اإلجتھادال باروت، أحمد الریسوني و محمد جم٣٩
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مصاحل العباد، وهي عدل كلها ورمحة  الشريعة مبناها وأساسها على اِحلكم و .٥

. كلها ومصاحل كلها

.حيثما كانت املصلحة فتم شرع اهللا، وحيثما كانت شرع اهللا فتم املصلحة.٦

أما كون املصلحة شريعة، فيتمثل عند علمائنا يف عدد كبري من األصول والقواعد 

" املصلحة املرسلة"وأصرحها وأشهرها هو أصل . التشريعية اليت ترجع إىل اعتبار املصلحة

وهناك أصول أخرى أساسها . 

:وجوهرها مراعة املصلحة وبناء األحكام عليها

.االستحسان.١

هذا وتظهر مصلحية . سد الذرئع، الذي يرجع حاصلها إىل درء املفاسد.٢

.األصل بقوة يف كونه يسمح مبنع ما هو مباح بالنص

٤٠.العرف واالستدالل، ومها متضمنان لرعاية املصلحة وبناء األحكام عليها.٣

حني يتقرر جبالء واتفاق كون الشريعة ال غرض هلا سوى مصاحل العباد، وأن كل 

فيكون . املفاسدنصوصها وأحكامها إمنا تروم حتقيق تلك املصاحل مع ما تستلزمه من درء 

. ٣٣- ٢٩، اإلجتھادأنظر، أحمد الریسوني ومحمد جمال باروت، ٤٠
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وآراء . يفهمها فهما مصلحيا، ويطبقها تطبيقا مصلحيا، وأيضا يتخذها معيارا مصلحيا

:العلماء يف تعارض املصلحة مع النص ثالثة

ألن الشريعة إمنا تؤخذ طائفة ال ترى مطلقا األخذ باملصلحة يف مقابلة النص،.١

فإذا تصادمت مصلحة مع نص فال يعتد . من نص أو إمجاع أو قياس عليهما

. الشافعية ويوافقهم احلنابلة: وهؤالء هم. 

.املرسلة بعد النص، أو فتوى الصحايب

ر الفريق األول كما ذك: طائفة تقدم املصلحة على النص، وهؤالء فريقان.٢

بعض الكتاب احملدثني، وهو فريق املالكية ومثلهم احلنفية عند التحقيق، وهم 

عام القرآن، وإذا عارض املصلحة القطعية هم يردون خ

.تعارض ظين وقطعي، فيقدم القطعي

وفريق آخر يرى تقدمي املصلحة على النص واإلمجاع يف املعامالت، سواء .٣

أكان النص قطعيا أم ظنيا بطريقة التخصيص والبيان هلما، ال بطريقة التعطيل 

أن الشارع جعل املصلحة  أصال من أصول التشريع، : ودليله يف اجلملة. هلما

.فتقدم يف كل األحيان واستدل أيضا بعمومات النصوص
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القواعد الفقهية.خ

تعريفه.١

القواعد يف اللغة أعمدة الشيء، وأسسه اليت ينبين عليها غريها، واملراد بقواعد 

وأما يف ٤١.الفقه هو األسس اليت تنبين عليها األحكام واملسائل الفقهية اجلزئية

فقد . يف حتديد معىن واحد للقاعدة الفقهيةاالصتالح الفقي، فقد اختلف العلماء 

، وعرفها الكفوي بقوله ""

، وأما اسبكي "قضية كلية من حيث اشتماهلا بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها

فخلص ". األمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثرية، تفهم أحكامها منه"فقال 

إليه أخريا حممد الروكي بعد نظره يف تعريفات السابقني، وأوجه االختالف، واخللل 

فيها، وتقريره أن تعريف املقاري هو ألصق التعاريف حبقيقة القاعدة الفقهية، فعرف 

حكم كلي مستند إىل دليل الشرعي، مصوغ صياغة جتريدية "

٤٢".على سبيل االطراد أو األغلبيةحمكمة، منتبق على جزئياته 

إن دراسة القواعد الفقهية من قبيل الفقه، ال من قبيل أصول الفقه، كما سلفت 

ومن . اإلشارة إىل ذلك عند ذكر الفوارق بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية

.٣٧، )٢٠٠٤دار ابن عفان، : قاھرة(، القواعد الفقھیة من خالل كتاب المغني البن قدامةعبد الواحد اإلدریسي، ٤١
.٣٨- ٣٧، القواعد الفقھیة من خالل كتابیسي، عبد الواحد اإلدر٤٢
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اجلدير بأن أورد هنا بعض ما وقفت عليه من النصوص اليت تنور جانب األمهية 

:٤٣، وتبني وظيفتها، وتلك ختلص إىل النقاط التاليةللقواعد

.إن هذه القواعد كان هلا دور ملحوظ يف تيسري الفقه اإلسالمي.أ

دراستها تساعد على احلفظ والضبط للمسائل الكثرية املتناظرة حبيث تكون .ب

.القاعدة وسيلة الستحضار األحكام

حلاق والتخريج ملعرفة تريب يف الباحث امللكة الفقهية، وجتعله قادرا على اإل.ت

.األحكام اليت ليست مبسطورة يف الفقه، حسب قواعد مذهب إمامه

.ث

. املختلفة، وحصرها يف موضوع واحد مع مراعة االستثناء من كل قاعدة

.

األحكام املبعثرة يف خيط واحد يدل على أن هذا األحكام جاءت إن ربط .ج

.لتحقيق املصاحل املتقاربة أو لتحقيق مصلحة أكرب

. إن اإلملام بالقواعد أمر مقدور، ميّهد الطريق لإلملام بفروع الفقه املنتشر.ح

مكانة القواعد يف الفقه اإلسالمي.٢

.٣٢٧،)١٩٩٤دار القلم، : بیروت(، القوعد الفقھیةعلى أحمد الندوي، ٤٣
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، غرضي بإيرادمها تنبيه القرائحو "": الغياثي"يقول إمام احلرمني اجلويين يف كتابه 

البن جنيم، أنه " الفوائد الزينية"، وينقل احلموي عن "

وجاء يف . 

ال فحكام الشرع ما مل يقفوا على نقل الصريح: "

فانطالقا من هذه األقول ٤٤".حيكمون مبجرد االسناد إىل واحدة من هذه القواعد

وليس من . املذكورة، بأن ال يصح الرجوع إىل هذه القواعد كأدلة قضائية وحيدة

.املعقول أن جيعل ما هو جامع ورابط للفروع دليال من أدلة الشرع

من الكتاب والسنة املطهرة، لكن هناك القواعد الساسية اليت هي مبنية على أدلة

وواحدة األخذ منهما، مثال اليقني ال يزال بالشك، الضرر يزال، العدة حمكمة، فال 

". تشبه األدلة"مانع من االحتكام إليها، واالستنباط منها، فهي مبشابة األدلة أو 

يف احتاج حبديث ضعيف عن " األصل بقاء ما كان على ما كان: "دة املشهورةالقاع

٤٥.الوضوء من شرب لنب اإلبل

ولكن يف األصلح ينبغي أن يبني هنا أن عدم جواز استناد القاضي أو املفيت إىل 

إحدى القواعد الفقهية وحدها، فأما إذا كانت احلادثة ال يوجد فيها نّص فقهي 

.٣٣٠- ٣٢٩،القوعد الفقھیةعلى أحمد الندوي، ٤٤
.٣٣١،القوعد الفقھیةعلى أحمد الندوي، ٤٥
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قهاء هلا، ووجدت القاعدة اليت تشملها، فيمكن حينئذ استناد أصال لعدم تعرض الف

.الفتوى والقضاء إليها
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الباب الثالث

تحليل البحث

عرض البيانات عن مجلس العلماء اإلندونيسي .أ

مجلس العلماء اإلندونيسيتاريخ.١

جملس العلماء اإلندونيسي هو اجلمعية اليت مجعت العلماء واملثقفني املسلمني 

. هدف مشرتكيف حتقيقمن املسلمنياخلطوات احلركة و لتوحيداإلندونيسي 

هـ أو يف ١٣٩٥من رجب سنة ٧جملس العلماء اإلندونيسي يف التاريخ تأسس 
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ويتزامن عندما يكون الناس ١.م يف جاكرتا،١٩٧٥من يوليو سنة ٢٦التاريخ 

جملس العلماءعاما من االستقالل، فكان٣٠يف مرحلة اإلحياء بعد 

:وهيرئيسيةمخس وظائفوضعاإلندونيسي

).األنبياءورثة(األنبياء واجبات لوريثا.أ

).املفيت(الفتوىكمقدم.ب

.مةوخادم لألكمشرف.ت

.والتجديداإلصالحكمحرك.ث

كمنفذ األمر باملعروف والنهي عن املنكار.ج

جلن اليت لديها الواجبات حسب احلجة ما ميكن لتحقيق أهداف اهليئة، وفيه

:٢وهي

.جلنة الفتوى.أ

.جلنة األخوة اإلسالمية.ب

.الدعوة و جلنة .ت

.جلنة الرتبية.ث

١http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53 الوصول
.٢٠١٢من دیسمبر سنة ٧إلیھا في التاریخ 

٢www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=55 الوصول إلیھا في
.٢٠١٢من دیسمبر سنة ٧التاریخ 
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.للشعبالتمكني االقتصاديجلنة .ج

.املعلومات واالتصاالتجلنة .ح

.واألسرالنساء والشبابجلنة .خ

.القوانني والتشريعاتجلنة.د

بني األديانالوئامجلنة.ذ

أساس فتوى مجلس العلماء اإلندونيسي.٢

للمستفىت، فالبد أن ميلك أساسا لتعيني حكم ما طلب املستفىت عليه من 

فكان أساس فتوى جملس العلماء اإلندونيسي وضع يف رسالة القرار عن . حكم

أصدرها جملس ، وهذه رسالة القرار U-596/MUI/X/1997تثبيت الفتوى منرة دليل 

.م١٩٩٧العلماء اإلندونيسي وأثبتها يف سنة 

وذكرت فيها أن كل فتوى واجبة أساسها يأتى من القرآن وسنة رسول اهللا 

املعتربة، وذلك مبا ال يتعارض مع مصلحة األمة، فإن مل يوجد يف القرآن وسنة 

خرى، رسول اهللا فيجب أّال يتعارض قرار الفتوى بإمجاع وقياس وأدلة احلكم األ

٣.الذرائعاملرسلة وسد املصلحة و االستحسان: على سبيل املثال

٣Pedoman Penetapan Fatwa MUI No: U-596/MUI/X/1997
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فبعد ما مضت السنوات، رأى جملس العلماء اإلندونيسي أن رسالة القرار عن 

غري مالئمة استخدامها، فريجو U-596/MUI/X/1997تثبيت الفتوى منرة دليل 

نظام إعطاء اإلجابة و واآللياتإلجراءاتإىل جتديدها اليت هي تقدر على تنظم ا

:"الدينية، وهذه تعتمد على قول اهللا تعاىل         

                       " ،

اتفق أعضاء جملس العلماء اإلندونيسي على املبادئ التوجيهية اجلديدة مث 

من ديسمرب ١٦-١٤حّصلت عليها من قرار اجتماع جلنة الفتوى يف التاريخ 

:٤م، وكتب يف الباب الثاين من القرار وهي٢٠٠٣سنة 

أن تثبيت الفتوى تستند إىل القرآن والسنة وإمجاع وقياس وأدلة األخرى .أ

.املعتربة

.ن تثبيت الفتوى بطريقة مجاعية يتم من قبل جلنة الفتوىأ.ب

.أن تثبيت الفتوى اتصف مبتجاوب واستباقية ومسيطرة.ت

. فمن هنا، ظهر االختالف بني رسالة القرار األوىل ورسالة القرار الثانية

ادلة احلكم يف الذرائعاملرسلة وسد املصلحة و االستحسانفكانت األوىل، جتعل 

وأما الثانية، حسب على القرآن والسنة املعترية وإمجاع وقياس .تثبيت الفتوى

٤Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 802.
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لتكون أدلة احلكم يف إثبات الفتوى، فأما غريها تدخل إىل منهج االستنياط أو 

.استدالل

ومن ذلك البيان فقد صرحت أدلة اليت استخدامها جملس العلماء 

، م٢٠٠٣م إىل سنة ١٩٩٧منذ سنة . اإلندونيسي يف تعيني حكم الفتوى

تثبيت دليل متسك جملس العلماء اإلندونيسي واستند إىل رسالة القرار عن 

مث غّريها وانتقل إىل رسالة القرار اجلديدة اليت U-596/MUI/X/1997الفتوى منرة 

.م٢٠٠٣مت قراره يف سنة 

منهج استنباط فتوى مجلس العلماء اإلندونيسي.٣

إن جملس العلماء اإلندونيسي له منهج استنباط احلكم يف تعيني حكم 

-Uالفتوى، فقد متسك جملس العلماء اإلندونيسي برسالة القرار منرة 

596/MUI/X/1997 م، لكن هذه الرسالة ال ٢٠٠٣م إىل سنة ١٩٩٧منذ سنة

 .

:عن املبادئ العامة٢ملوضوع األول يف الباب الثاين مادة فا

أن كل قرار الفتوى واجبة أساسها يأيت من القرآن وسنة رسول اهللا .أ

.املعتربة، وذلك مبا ال يتعارض عليه مع مصلحة األمة
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فإن مل يوجد يف القرآن وسنة رسول اهللا فيجب أّال يتعارض قرار الفتوى .ب

املصلحة ، و االستحسان: م األخرى، مثلبإمجاع وقياس وأدلة األحكا

.الذرائعاملرسلة وسد 

قبل أخذ قرار الفتوى البد أن يبحث عن آراء أئمة املذهب السابقني .ت

سواء كانت تتعلق بأدلة احلكم أو باألدلة اليت استخدامها من قبل 

.املعارضة

.نظرا يف أراء اخلرباء من املشكلة اليت سوف تتخذ قرارها.ث

:عن إجراءات الفتوى هي٣الثاين يف الباب الثالث مدة وأما املوضوع

جيب على كل أعضاء اللجنة أو فرق خاصة أن تدرس وتفحص كل .أ

.مسئلة على األقل قبل أسبوع من احملاكمة

فيما يتعلق باملسئلة اليت اتضح حكمها فالبد على اللجنة أن تبلغ عنها .ب

لقرآن والسنة على هذا النحو، والفتوى اليت يوجد حكمها يف نص ا

.أصبحت سقوطا

وفيما يتعلق باملسئلة اليت يوجد فيها االختالف بني أئمة املذاهب، .ت

فلفتوى حصلت بطريقة الرتجيه بعد مالحضتها يف فقه املقرن باستخدام 

.قواعد أصول الفقه املقرن
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كما حدث يف حبث أساس الفتوى، رأى جملس العلماء اإلندونيسي أن 

-Uتثبيت الفتوى منرةعن دليل الة القرارمنهج االستنباط يف رس

596/MUI/X/1997 غري مالئمة استخدامها، فريجو إىل جتديها، مث اتفق برسالة

هـ أو يف التاريخ ١٤٢٤من شوال سنة ٢٢-٢٠

م يف جاكرتا، وكان منهج استنباط احلكم ٢٠٠٣من ديسمرب سنة ١٦-١٤

:اب الثالث، وهيمدرجا يف الب

. حبث أدلة وآراء أئمة املذاهب والعلماء املعتربة  قبل تعيني حكم الفتوى.أ

فيما يتعلق باملسئلة اليت اتضح حكمها فالبد على اللجنة أن تبلغ عنها  .ب

.كما هي

وفيما يتعلق باملسئلة اليت يوجد فيها االختالف بني أئمة املذاهب، .ت

:فلفتوى حصلت بطريقة التالية

الفتوى بأساس على نتيجة اإلكتشاف بني آراء العلماء بطريقة تثبيت.ث

.اجلمع والتوفيق

إذ ال يوجد اإلكتشاف يف حتليل املسألة، فتثبيت الفتوى بأساس على .ج

. الرتجيح بطريقة املقارنة باستعمال قواعد أصول الفقة املّقرن
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يف املسألة اليت ال يوجد حكمها بني آراء املذاهب فتثبيت الفتوى .ح

القياسى (يلى علجلماعى بالطريقة البياىن أو التااالجتهادبأساس على 

.الذرائعأو اإلستصالحى وسّد ) واإلحلاقىاالستحساىنو 

٥.تثبيت الفتوى البد على إهتمام باملصلحة العامة ومقاصد الشريعة.خ

حفظ (وكان جملس العلماء اإلندونيسي يهتم دائما بالضروريات اخلمس 

يف كل إثبات الفتوى، ولعل أن يكون مجيع ) عقل والنسل واملالالدين والنفس وال

إندونيسيا، لكن إذا تتعارض بني املصلحة والنص القطعى، قدم النص ويرتك 

س وكذلك أن جمل. 

العلماء اإلندونيسي ال يتمسك فقط مبذهب واحد لكنه جيعل مجيع آراء 

. املذاهب السنية مصادرا يف تعيني حكم الفتوى بعد الرتجيح

اجراءات اإلجتماع في تثبيت الفتوى.٤

جتماع يف تثبيت الفتوى، جراءات االكان جملس العلماء اإلندونيسي له ا

اشرتاك االجتماع وتثبيت الفتوى، وال فالبد أن يطيعها مجيع أعضاء اللجنة يف 

:٦التاليةجراءات يقوم االجتماع إالّ بعد إمتام هذه اال

٥Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Surabaya: Erlangga, 2011), 802-
803.
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جتماع على عدد معني إعتربه كفايةأعضاء اللجنة يف االالبد أن حيضر.أ

. جتماعرئيس اال

.االجتماعأن حيضر اخلرباء املتعلق بالبحث يف .ب

:إذا كان هناكاالجتماعيعقد .ت

.الطلب أو .١

ية أو من سسات االجتماعالطلب أو السؤال من احلكومة أو مؤ .٢

.أعضاء جملس العلماء اإلندونيسي بنفس

٣.

.والتكنولوجيا والفنون

س اللجنة، وذلك على موافقة رئياالجتماعأن يقود رئيس أو نائبه .٤

. على مرافقة السكريرت أو نائبه

، فيقود أحد االجتماعأو نائبه ال حيضرا يف االجتماعإن كان رئيس .٥

.االجتماععلى موافقة أعضاء االجتماعمن أعضاء اللجنة 

، أن يكتب السكريرت أو نائبه اكرتاحات وآراء أعضاء االجتماعيف أثناء .ث

.ادة الفتوىوماالجتماعاللجنة لتكون رسالة 

٦Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI, 803.
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اشتغراق تثبيت الفتوى يعقد بعد البحث العميق وإهتمام بآراء أعضاء .ج

.االجتماعاللجنة يف 

٧.االجتماعأن خترب اللجنة حاصل .ح

تحليل البحث عن فتوى إقرار الطالق.ب

تنفيذ إقرار الطالق عند مجلس العلماء اإلندونيسي.١

د الباحث يف إجياد البحث عن تنفيذ إقرار الطالق عند جملس العلماء اعتم

.اإلندونيسي إىل حاصل الفتوى، وفيها ثالثة أمور سوف يبينها الباحث مفصال

ميكن أوال، أن الطالق عند جملس العلماء اإلندونيسي حق للزوج الذي 

ع خارج صحيح لو وقوطالقه . وأي مكان حىت من دون سببإقراره أي وقت

احملكمة الدينية، وذلك إذا كان الزوح قد طّلق زوجته بناء على األسباب 

فكانت األسباب الشرعية هي مما ذكر العلماء الفقهية يف كتب الفقه . الشريعة

عدم كفائة الزوج أو عدم اإلنفاق أو للغيبة : يف باب الطالق على سبيل املثال

٨لزوجني عن اإلسالمأو للضرور وسوء العشرة أو بسبب ردة أحد ا

فإن مل يبىن طالقه على األسباب الشريعة وال يستعمل الزوج . بسبب أمر طارئ

.لفظ الطالق الصحيح فيكون الطالق فسخا أو باطال

٧Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Surabaya: Erlangga, 2011), 803.
. ٦٨٦٨، الفقھ اإلسالتي وأدلتھوھبة الزھیلي، ٨
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آثار فكان ثانيا، إذا قد طّلق الزوج زوجته بناء على األسباب الشريعة، 

مل الطالقإذا كانهودونيسي جملس العلماء اإلنالفتوىاحلكم املرتتب على 

احملكمة وقع أمامالذيطالق الزوج، فتم حساب الدينيةخارج احملكمة يقع 

وإذا كان الطالق قد . الدينية الطالق األول فمنذ ذلك احلني تعد عدة الزوجة

احملكمة أمامالدينية مث قرر الزوج لفظ الطالق إىل زوجتهوقع خارج احملكمة

وعلى كل حال، حساب العدة يبدأ . ق فيها طالقه الثاينالدينية فكان الطال

.بعد إقرار الطالق

فبعد أن طّلق الزوج زوجته واجب عليه أن خيرب طالقه إىل احملكمة وثالثا، 

على أن إخبار الطالق إىل احملكمة رأىجملس العلماء اإلندونيسي الدينية، ألن

الدينية واجب، وكذلك أن السمع والطاعة على األمراء يف غري معصية واجب 

"عند جملس العلماء اإلندونيسي اعتمادا على قول اهللا تعاىل       

        "وكان إخبار الطالق إىل احملكمة . ٩

وهذه احلجة ألجل . وحيفظ احلقوق والواجبات بينهما وأوالدمها بعد الطالق

.. مصلحة املسلمني وتكفل حملهم عند القوانني اليت أجريت يف إندونيسيا

.٥٩اآلیة : سورة النساء٩
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العلماء اإلندونيسي في تعيين حكم إقرار الطالقأدلة فتوى مجلس .٢

ومما حيلل الباحث يف هذا البحث هو إجياد البحث عن أدلة اليت استخدمها

. جملس العلماء اإلندونيسي يف تعيني حكم إقرار الطالق خارج احملكمة الدينية

كما يف بيان السابق على أن تثبيت فتوى جملس العلماء اإلندونيسي يف 

تستند إىل القرآن والسنة املعترية، فإن مل يوجد من القرآن والسنة فعليه االجتماع

.استخدام إمجاع وقياس وأدلة األخرى املعتربة

ويستعملها وقد وجد الباحث أدلة اليت يستدهلا جملس العلماء اإلندونيسي

يف تعيني حكم إقرار الطالق خارج احملكمة الدينية هي ثالث آيات من القرآن 

فتعريف القرآن هو  . من احلديث أو سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمونصان 

كالم اهللا تعاىل املنزل على رسول اهللا باللسان العريب، لإلعجاز بأقصر سورة 

منه، املكتوب يف املصاحف املنقول بالتواتر، املتعبد بتالوته، املبدء بسورة 

هي كل ما صدر عن الرسول وأما تعريف السنة . ١٠الفاحتة، املختوم بسورة الناس

وسيذكرها الباحث آية فآية . ١١صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

جملس العلماء اإلندونيسي يف من القرآن ونصا فنصا من السنة اليت استخدمها

.تعيني احلكم

.٤٠٥، )٢٠٠٥دار الفكر، : دمشق(، أصول الفقھ اإلسالمي، الجزء األولوھبة الزھیلي، ١٠
.٤٣٢، إلسالميأصول الفقھ اوھبة الزھیلي، ١١
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: "قول اهللا تعاىل: اآلية األوىل            

           

                    

            ."نزلت هذه اآلية على ١٢

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم يف املدينة يف سبب طالقه حفصة، ذكر من قال 

طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم حفصة : ذلك عن قتادة عن أنس قال

"فأتت أهلها فأنزل اهللا تعاىل               " ،

.١٣

: "قول اهللا تعاىل: واآلية الثانية        

             

               ."نزلت ١٤

"هذه اآلية         " يف رجل من أشجع كان فقريا، خفيف

: ذات اليد، كثري العيال، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم، فسأله، فقال له

.١اآلیة : سورة الطالق١٢
.٣٥٤، )١٩٩٤المكتبة العلمیة، : بیروت(، الجزء الرابع، تفسیر القرآن العظیمأبي الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي، ١٣
.٢اآلیة : سورة الطالق١٤
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اتق اهللا واصرب فلم يلبث إال يسريا حىت جاء ابن له بغنم، وكان العدو أصابوه، 

كلها، فنزلت : فآتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم فأخربه خربها، فقال

١٥.)اآلية(

:"قول اهللا تعاىل: اآلية الثالثة         

                  

        ."والتحليل اللفظى من كلمة ١٦"  " أي

"ومعىن . املّس هي إمسك الشيء باليد، ومثله املِساس واملسيس  " يف

الزوج من مال أو كسوة أي املتعة هي ما يدفعه " "ومعىن كلمة ١٧.اهللا

وكانت هذه اآلية نزلت يف رجل من ١٨.أو متاع لزوجته املطّلقة عونا هلا و إكراما

ميسهااألنصار، تزوج امرأة من بين حنيفة ومل يسّم هلا صداقا، مث طّلقها قبل أن

١٩".أمتعها ولو بقلنسوتك: "فنزلت هذه اآلية، فقال له رسول اهللا

.٦٥٠، التفسیر المنیر في العقیدةوھبة الزھیلي، ١٥
.٢٣٦اآلیة : سورة البقرة١٦
.٣٧١، )١٩٨٢: دار القرآن الكریم: مكة(، الجزء األول، تفسیر آیات اإلحكاممحمد على الصابوني، ١٧
.٣٨٠، تفسیر آیات اإلحكاممحمد على الصابوني، ١٨
.٣٧٣، تفسیر آیات اإلحكاممحمد على الصابوني، ١٩
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عن أيب هريرة رضي اهللا : هللا صلى اهللا عليه وسلمسنة رسول: الدليل الرابع

ثالث جّدهّن جّد وهزهلّن جّد، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم: عنه قال

وهذا احلديث حسن عند أيب داود يف صحيحه، ". النكاح والطالق والرجعة

وصححه ابن ماجه ٢١٩٤،٢٠وكتب ذلك يف باب الطالق على اهلزل منرة 

ميذي يف صحيحه، وكتب يف باب ما جاء يف اجلد واهلزل يف والرت ) ٢٠٣٩(

حّدثنا حامت بن إمساعيل، : حّدثين قتيبة: كاملة الرواية وهي١١٨٤الطالق منرة 

عن عبد الرمحان بن أدرك املدين، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أيب هريرة 

جّد، ثالث جّدهّن جّد وهزهلنّ : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم: قال

هذا حديث حسن غريب، والعمل : وقال أبو عيسى". النكاح والطالق والرجعة

وعبد : وقال أبو عيسى. على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب وغريهم

هو يوسف بن : هوابن حبيب بن أدرك املدين، وكان ابن ماهك: الرمحن

٢١.ماهك

ليكم بالسمع ع: "سنة رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم: الدليل اخلامس

لقد جاء كثريا يف لفظ اآلخر كما كتب ". والطاعة وإن وّيل عليكم عبد حبشيّ 

يف خمتصر صحيح البخاري يف كتاب األحكام يف باب السمع والطاعة لإلمام 

.٩،)٢٠٠٠كتبة المعارفة للنشر والتوزیع، م:الریاض(، المجلد الثاني، صحیح سنن أبي داودمحمد ناصر الدین األلباني، ٢٠
.٦٠٦،)٢٠٠٢مكتبة المعارفة للنشر والتوزیع، :الریاض(ول، المجلد األ، صحیح سنن الترمیذيمحمد ناصر الدین األلباني، ٢١
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قال : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: ٢١٩٩ما مل تكن معصية منرة 

وا وإن استعمل عليكم عبد امسعوا وأطيع: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ه عن حممد بن حوكذلك قد أصدر النووي يف شر . ٢٢"حبشّي كأّن رأسه زبيبة

، وملسلم أيضا "امسعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي"بشار عن حيي القطان بلفظ 

امسعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم : "من حديث أم احلصني

. دمها، وهذا احلديث صحيح عن٢٣"بكتاب اهللا

وهناك املصادر األخرى اليت استخدمها جملس العلماء اإلندونيسي جائت 

، لكنها تأكد أدلة املستخدمة يف ٢٤من القواعد الفقهية وهي ليست من األدلة

:تعيني حكم إقرار الطالق، وهي كما التلى

الضرر يزال.١

وهلا . هذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنا يف الفقه اإلسالمي

فأن األحكام إما جللب . تطب

املنافع أو لدفع املضار، فالبد أن يدخل فيها دفع الضروريات اخلمس

وهذه القاعدة قد . اليت هي حفظ الدين والنفس والنسب واملال والعرض

دار الطیبة،: ، المجلد السادس العشر، الریاضفتح الباري بشرخ صحیح البخاريأحمد بن علي بن حجر العسقالني، ٢٢
٦٢٧-٦٢٥، )٢٠٠٦.

دار الطیبة للنشر : الیاض(، المجلد السادس عشر، فتح البارى بشرح صحیح البخاريأحمد بن علي بن حجر العسقالني، ٢٣
. ٦٢٥، )٢٠٠٦والتوزیع، 

.٣٢٧،القوعد الفقھیةعلى أحمد الندوي، : أنظر٢٤
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.

وأصلها قول رسول . ل املقاصد وتقريرها بدفع املفاسد أو ختفيفهاحتصي

من ضاّر ضارّه اهللا ومن . ال َضرار وال ِضرار: "اهللا صلى اهللا عليه وسّلم

وقد ورد الشطر اآلخر من احلديث يف صحيح ". شاّق شاّق اهللا عليه

ومعىن الضرر هو ". من شاّق شاّق اهللا عليه يوم القيامة"البخاري بلفظ 

إحلاق مفسدة بالغري مطلقا، والضرار إحلاق مفسدة بالغري ال على وجه 

٢٥.اجلزء املشروع

ال َضرر وال " وقد أجاد اإلمام الشاطيب يف قوله بأن احلديث املذكور 

رغم كونه من األدلة الظنية داخل حتت أصل قطعي يف هذا " ِضرار

كلها يف وقائع املعىن، حيث إن الضرر و الضرار مبثوث معنه يف الشريعة  

: "جزئيات وقواعد كليات، كقوله تعاىل  

   "أو ٢٦ ،"     "ومنه النهي عن التعدي على ٢٧ ،

األنفس واألموال واألعراض وعن الغضب والظلم وكل ما هو يف املعىن 

إضرار أو ضرار، ويدخل حتته اجلنيات على النفس أو العقل أو 

.٢٨٨، )١٩٩٤دار القلم، : بیروت(، القوعد الفقھیةعلى أحمد الندوي، ٢٥
.٦اآلیة : سورة الطالق٢٦
.٢٣٣اآلیة : سورة البقرة٢٧



54

. فهو معىن يف غاية العموم يف الشريعة ال مراء فيه وال شك٢٨.النسل

ا نصوص من دل على أعماهل" الضرر يزال"وإن هذه القاعدة العامة 

الكتاب والسنة، فأدلة القرأن قد تأتى يف معاىن خمتلفة، ولكن يشملها 

، ألن ال ميكن االستحسانمعىن واحد، شبيه باألمر يف املصاحل املرسلة و 

.تفصيلية

حكم احلاكم إلزم و يرفع اخلالف.٢

القاضي بني املتخاصمني ملزم هلم ورافع للخالف فليس أن حكم

للمفيت أن يرد حكم القاضي ويوجه املستفيت خبالفه فمثال لو أن 

القاضي حكم باحلضانة لألم مث استفىت األب فليس للمفيت أن يقول 

للمستفيت احلضانة لك وال جيب عليك تسليم الصغري ألمه وإن كان 

مرجوح ولو مل يقل بذلك ما استقام يعتقد ذلك وأن إجتهاد القاضي 

وليس معىن القاعدة أن اختيار السلطان لقول من األقوال ملزم ٢٩.حكم

ورافع للخالف ويلزم األمة رأيه، واألمة إذا تنازعت يف معىن آية أو 

.٢٨٩، )١٩٩٤دار القلم، : بیروت(، القوعد الفقھیةعلى أحمد الندوي، ٢٨
، الوصول /http://www.alukah.net/Web/zoman/11015/42057، قاعدة حكم الحاكم یرفع الخالف, أحمد الزومان٢٩

.٢٠١٣من فبریر سنة ٢٥إلیھا في التاریخ 
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حديث أو حكم خربي أو طليب مل يكن صحة أحد القولني وفساد 

كمه يف األمور املعينة اآلخر ثابتا مبجرد حكم حاكم فإنه إمنا ينفذ ح

.دون العامة ولو جاز هذا جلاز أن حيكم حاكم

تصّرف اإلمام على الرعّية منوط باملصلحة.٣

هذه القاعدة مهمة، ذات مساس بالسياسة الشرعية وتنظيم الدولة 

اإلسالمية، تضع حدا ووازعا للحاكم يف كافة تصرفته، ولكل من يتوىل 

منزلة الواىل من : "قال الشافعيونص عليه،. أمرا من أمور املسلمني

ومن مث إذا قسم . ، وهو نص يف كل وال"الرعية، منزلة الواىل من اليتيم

على األصناف حرم عليه التفضيل مع تساوى احلاجة، ألن عليه التعميم 

ال جيوز ألحد من : "قال املاوردى. وكذا التسوية، خبالف املالك فيهما

وات فاسقا، وإن صححنا الصالة أولياء األمور أن ينصب إمام للصل

٣٠".مصلحة يف محل الناس على فعل املكروه

األمور مبقاصدها.٤

دار الكتب : بیروت(، الجزء األول، المنثور في القواعد فقھ شافعيأبي عبد هللا بدر الدین بن یھادر بن عبد هللا الشافعي، ٣٠
. ١٨٣، )٢٠٠٠العلمیة، 
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يف الفقه اإلسالمي،إن هذه القاعدة من أهم القواعد وأعمقها جذورا

ألن شرحها والتفريع عليها،فأفاضوا يف وقد أوالها الفقهاء عناية بالغة،

واألصل فيها . شرطا كبريا من األحكام الشرعية يدور حول هذه القاعدة

إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل :"قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم

ومن  . امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إىل اهللا ورسوله، قهجرته إىل اهللا و

".ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليهكان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 

وجند يف كتاب اهللا والسنة املطهرة من اآليات واألحاديث الكثرية 

:"اليت تشهد هلذه القاعدة، مثل       

               

             "ففي ٣١ ،

واألمور مجع أمر، . هذه اآلية إرشاد وتوجيه إىل إخالص القصد واإلرادة

. وهو لفظ عام للداللة على األفعال واألقوال الصادرة عن املكّلفني

قصدا فهو قاصد، قال اهللا -يقصد-والقصد استقامة الطريق، من قصد

.١٠٠اآلیة : سوؤة النساء٣١
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"تعاىل،      " الطريق املستقيم، ، أي على اهللا تبني

٣٢.والدعاء إليه باحلجج والرباهني الواضحة

اإلنسان وتصرفاته القولية والفعلية ختتلف آثارها، وأحكامها الشرعية 

فدلت القاعدة على عظم النية . املرتتبة عليها بإختالف املقصد منها

.وقدرها

مقاصد اللفظ على نية الالفظ.٥

هذه القاعدة تفيد أن أحكام العقود يرجع فيها إىل نية العاقد 

وقصده وال يرجع إىل لفظه، وهذا ما تفيده القاعدة الكربى، حيث 

. أفادت أن تصرفات املكلف ختتلف أحكامها باختالف نيته وقصده

أن أحكام العقود إذا اختلفت مابني ألفاظ املتكلم ونيته فإنه ال أي 

ينظر إىل ألفاظه وال تبىن عليه العقود، بل ينظر إىل مقصده ونيته فعليها 

هذه "تبىن أحكام العقود، مثل إذا تصدق رجل شيئا من النقود بقول 

. ١٤٣، )٢٠٠٤دار ابن عفان، : القاھرة(، القواعد الفقھیةعبد الواحد اإلدریسي، ٣٢
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، فريجع املقصد من الصدقة إىل نية الالفظ، أهي من الزكاة أو "صدقيت

٣٣.حلبةا

منهج استنباط حكم مجلس العلماء اإلندونيسي في تعيين حكم إقرار .٣

الطالق

يف هذه الصفحة سوف حيلل الباحث إلجياد منهج استنباط حكم جملس 

كما . العلماء اإلندونيسي يف تعيني حكم إقرار الطالق خارج احملكمة الدينية

ث آيات من بني الباحث على أن جملس العلماء اإلندونيسي يستخدم ثال

، وآية من سورة البقرة يف ٢و١القرآن وهي آيتان من سورة الطالق يف اآلية 

وحدثان من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومها حديث ما ٢٣٦اآلية 

رواه أبو داود والرتميذي عن اجلد واهلزل يف الطالق وحديث عن السمع الطاعة 

.إىل األمراء من غري معصية

":ماء اإلندونيسي بقول اهللا تعاىللس العلأوال، استدل جم     

             

              

                 
٣٣H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenada Media Goup, 2010), Cetakan ke-3, 41.
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   ."

أو يف طهرهّن مل يقع 

واآلية دليل على حرمة الطالق يف ٣٤.النهي عن إيقاعه يف احليضفيه مجاع، و 

أربعة وجوه، وجهان حالالن احليض، كما ذكر الفقهاء على أن الطالق 

فأما احلالل، فأن يطّلقها الزوج طاهرا عن غري مجاع وأن . ووجهان حرامان

وأما احلرام، فأن يطّلقها وهي حائض أو يطّلقها حني . يطّلقها حامال مستبينا

مث أمر اهللا تعاىل . جيامعها إنه ال يدري أن الرحم قد اشتمل على ولد أم ال

: "تها لقوله تعاىلبضبط العدة وإحصاء وق   ." فيظهر هنا على أن

هذا النص يدل على جواز الطالق يف وقت معني أو حني الزوجة ال حتيض وال 

فإذا طّلق الزوج زوجته بطريقة . تتجامع ويبني عن طالق سين وطالق بدعي

فطالقه طالق سين يف أي مكان كان، إما هو خارج احملكمة الدينية أو أمامها 

.وهذه األحكام السابقة اليت يبينها اهللا لعباده. صحيح

: "واآلية الثانية لقول تعاىل        

              

               ." ففهم هذه اآلية
.٦٥١، )٢٠٠٧دار الفكر، : دمشق(، المجلد الرابع عشر، التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنھجوھبة الزھیلي، ٣٤
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يعين إذا قربن املطّلقات على انقضاء العدة أى قاربت العدة على االنتهاء 

باملعروف، وهو إما اإلمساك : ولكنها مل تنته متاما، فلألزواج اختيار أحد أمرين

أن يراجعوهّن إن أرادوا ذلك باملعروف وذلك بإعطائها احلقوق اليت أوجبها اهللا 

وإما املفارقة باملعروف، . عليه هلا من النفقة والكسوة املسكن وحسن الصحبة

٣٥.على ما أوجب عليه هلا

"مر اهللا تعاىل يف هذه اآلية وأ       " ألداء الشهادة إذا

راجعوهّن أو فارقوهّن، كما رواه أبو داود وابن ماجة عن عمران بن حصني أنه 

لغري سنة وأشهد على طالقها وعلى رجعتها وال فقال طلقت لغري سنة وراجعت 

وعند أئمة املذاهب األربعة يف اجلديد عن الشافعي على أن الشهادة ٣٦.تعد

: على الرجعة والفرقة مندوبة، واألمر للندب واالستحباب كما يف قوله تعاىل

"   "وقوله تعاىل. ٣٧" :   " دليل على ،

.٨٨، تفسیر الطبريأبي جعفر محمد بن جریر الطبري، ٣٥
.٣٥٦، تفسیر القرآن العظیمأبي الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي، ٣٦
.٢٨٢اآلیة : سورة البقرة٣٧
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وجوب الشهادة عند القضاة على احلقوق كلها، ألن الشهادة هنا اسم 

٣٨.للجنس

فهذه اآلية حتتوى على األحكام يبينها اهللا لعباده خاصة حلياة الزوجية، مثل 

ففهم بأن األمر ألداء الشهادة على . والتزام حدودهباحرتام هذه األحكام 

الرجعة والفرقة دليل على جواز الطالق وليس هناك أمر إليقامة الطالق خارج 

.احملكمة الدينية لصحته

: "واآلية الثالثة             

                     

     ." ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية حكم املطّلقة قبل الفروض

أن أن اهللا رفع اإلمث عن الطالق قبل الدخول، لئال يتوهم أحد. واملساس

الطالق يف هذه احللة خمظور، وأمر اهللا بدفع املتعة هلن، وذلك على قدر حال 

وأما إذا كان . الرجل يف الغىن والفقر، وجعله نوعا من اإلحسان جلرب الطالق

.الطالق قبل املساس و قد ذكر املهر، فللمطّلقة نصف واملسّمى املفروض

.٦٥٥، التفسیر المنیر في العقیدةوھبة الزھیلي، ٣٨
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األول، مطّلقة غري : وضّحت هذه اآلية الكرمية أحكام املطّلقات، مها

ذكر اهللا تعاىل حكمها يف هذه اآلية، ليس هلا . 

مهر وهلا املتعة باملعروف، كما أن هذه اآلية ليس عليها عدة باتفاق لقول اهللا 

: "تعاىل        

  "والثاين، دل قول اهللا تعاىل يف هذه اآلية على وجوب املتعة . ٣٩

وقد اختلف الفقهاء يف وجوب املتعة على  . للمطّلقة قبل املسيس وقبل الفرض

": وقال مالك. كل مطّلقة 

    ."احلنفية والشافعية واحلنابلة(وذهب اجلمهور (

للمطّلقة اليت مل يفرض هلا مهر، وأما اليت فرض هلا مهر فتكون هلا املتعة 

. ٤٠مستحبة

.وقبل الفرض وحكم إعطاء املهر واملتعة حلالتني

على جواز الطالق عموما، كما قيل يف 

، وحتظر إيقائه يف وقت ما حدده اهللا "أبغض احلالل إىل اهللا الطالق: "احلديث

وتبني عن الواجبات اليت أوجبها اهللا على الزوج ) طالق بدعى(يف هذه اآليات 

.٤٩اآلیة : سورة األحزاب٣٩
.٣٨٠-٣٧٩، تفسیر آیات اإلحكامعلى الصابوني، محمد٤٠
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فكلها تبيح الطالق وليس هناك بيان عن جواز . لزوجته بعد الرجعة أو املفارقة

ة الطالق يف مكان معني مثل ايقاء الطالق أمام احملكمة الدينية أو أو حرم

لذلك استخدمها جملس العلماء اإلندونيسي دليال يف تعيني احلكم مث . خارجها

. يثبت الفتوى بأن الطالق خارج احملكمة الدينية صحيح

عن أيب هريرة رضي : واستخدم جملس العلماء اإلندونيسي بسنة رسول اهللا

ثالث جّدهّن جّد وهزهلّن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم: ه قالاهللا عن

املسلمني هاحلقيقة على أن هذا احلديث ينبيف". جّد، النكاح والطالق والرجعة

.بأالّ ميزح يف أمر النكاح والطالق والرجعة، ألنه يسهل إيقاء الطالق ولو بإشارة

ائه خارج احملكمة الدينية السيما وهذه السهولة تدل على أن الطالق صحيح إيق

.عدم حرمته يف النصوص وآراء العلماء الفقهية

، "عليكم بالسمع والطاعة وإن وّيل عليكم عبد حبشّي : "واحلديث الثاين

املراد من ذلك أن من تغلب على احلكم وكان مسلما، فتجب طاعة والة و 

فإن كانت ملعصية فال األمور فيما يشق وتكرهه النفوس مما ليس مبعصية اهللا، 

.مسع وال طاعة

وإن تأمر عليكم عبد : وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف شرح الرياض

حبشي سواء كانت إمارته عامة كالرئيس األعلى يف الدولة أو خاصة كأمري بلدة 
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ويف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن قول . أو أمري قبيلة وما أشبه ذلك

يعين ولو مل يكن من العرب لو كان من احلبشة " م عبد حبشيوإن تأمر عليك

٤١.وتوىل وجعل اهللا له السلطة فلواجب السمع والطاعة له

جملس العلماء اإلندونيسي الولو هذا احلديث ال يبحث عن الطالق لكن 

استخدامه يف تعيني الفتوى، ألن وضع هذا احلديث ليس لصحة إقرار يزال

فعند . تعيني حكم إخبار الطالق أمام احملكمة الدينيةالطالق بل استخدمه يف 

جملس العلماء اإلندونيسي أن إخبار الطالق أمام احملكمة الدينية واجب ولو 

وهذه ألجل مصلحة األمة وتكفل . صحح إقرار الطالق خارج احملكمة الدينية

.حملها يف القوانني اليت أجريت يف إندونيسيا

جملس العلماء اإلندونيسي القواعد الفقهية اليت ولتأكيد هذه األدلة، فأصدر 

، ومعىن الضرر هو "الضرر يزال"القاعدة األوىل . تتعلق باملصلحة وبطاعة األمراء

إحلاق مفسدة بالغري مطلقا، والضرار إحلاق مفسدة بالغري ال على وجه اجلزء 

ن وهذا أمر للنهي عن التعذي على األنفس واألموال واألعراض وع٤٢.املشروع

الغضب والظلم وكل ما هو يف املعىن إضرار، وعدم إخرب الطالق تارة يؤذي  

فأوجبه جملس العلماء اإلندونيسي . الزوجة وأوالدها أكثر آذاء من الزوج
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=30&start، أبو حسن على الرملي٤١

=&idfrom=137&idto=141&bookid=81&Hashiya=3 م٢٠١٣من مارس سنة ٢الوصول إلیھا في التاریخ.
.٢٨٨، )١٩٩٤دار القلم، : بیروت(، القوعد الفقھیةعلى أحمد الندوي، : أنظر٤٢



65

تصّرف "و" حكم احلاكم إلزم و يرفع اخلالف"والقاعدة الثانية والثالثة، . بالفتوى

أن الشقا". اإلمام على الرعّية منوط باملصلحة

قاحملكمة الدينية حىت ينتهى الشقاالطالق ميكن التخفيف بعد إخباره إىل 

: "باملفرقة باملعروف أو الرجعة باملعروف بينهما، وهذا بإيفاق قول اهللا تعاىل 

                

         "٤٣.

مقاصد اللفظ على نية "و" األمور مبقاصدها: "والقاعدة الرابعة واخلامسة

فلو أن رجل نوى تطليق زوجته يف قلبه ومل . "الالفظ

بالطالق، فإنه ال يقع الطالق، لكن إذا نوى رجل تطليق زوجته على يتلفظ 

ففهم أن أحكام العقود . سباب الشرعي، فيكون طالقه واقعا صحيحا شرعيا

إذا اختلف مابني ألفاظ املتكلم ونيته فإنه ال ينظر إىل ألفاظه وال تبىن عليه 

فلذلك صحة . العقود، بل ينظر إىل مقصده ونيته فعليها تبىن أحكام العقود

على الطالق عند جملس العلماء اإلندونيسي هو إذا كان طالق الزوج بناء

.ه فاسخ أو باطلقاألسباب الشرعية، وإال فطال

.٣٥اآلیة : سورة النساء٤٣
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 .

األول، إن جملس العلماء اإلندونيسي صحح الطالق خارج احملكمة الدينية أى 

. ن إقرار الطالق خرج احملكمة الدينية عند جملس العلماء اإلندونيسي صحيحأ

والثاين، أمر إلخرب الطالق إىل احملكمة الدينية ألن إخبار الطالق إىل احملكمة 

استنبطومن ذلك البيان، ف.الدينية عند جملس العلماء اإلندونيسي واجب

أدلة من القرآن والسنة مالباحث على أن جملس العلماء اإلندونيسي قد استخد

االستصالحياالجتهادالبياين و االجتهادمنهج و رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يعني حكم إقرار الطالق جملس العلماء اإلندونيسيإن . يف تعيني حكم الفتوى

البياين ويعني حكم إخبار الطالق إىل احملكمة االجتهادخارج احملكمة الدينية ب

االستصالحي وتعيني حكمهما باستعمال االجتهادالبياين و اداالجتهالدينية ب

وهذا يدل على أن . األدلة من القرآن وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

جملس العلماء اإلندونيسي مازال يتمسك بطريقة استنباطه اليت وضعت يف 

واهللا أعلم. تثبيت الفتوى وقدم النصوص من املصلحةدليل رسالة القرار عن 

بالصواب
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الباب الرابع

اإلختتام

النتائج.أ

بعد حتليل البيانات السابقة، خيلص الباحث مما يتضمن يف هذا البحث من نتائج 

:البحث كما يلي

ميكن إقراره أي وقتأن الطالق عند جملس العلماء اإلندونيسي حق للزوج الذي .١

صحيح لو وقع خارج احملكمة وطالقه . ويف أي مكان حيت من دون سبب

فعد العدة الزوجة إذا قد طّلق الزوج زوجته بناء على األسباب الشريعة، . الدينية
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وبعد أن طّلق الزوج زوجته فواجب عليه أن خيرب طالقه إىل . تبدأ بعد الطالق

على أن إخبار الطالق إىل رأىجملس العلماء اإلندونيسي احملكمة الدينية، ألن

ينية واجباحملكمة الد

ستعملها يف تعيني حكم إقرار او ستدهلا جملس العلماء اإلندونيسياأما أدلة اليت .٢

القرآن وسنة رسول اهللا صلى اهللا جائت منالطالق خارج احملكمة الدينية هي

":عليه وسلم، فكانت أدلته هي            

          

                   

          ")اآليةو ،)١اآلية :سورة الطالق" :  

               

              

      "،)اآليةو )٢اآلية :سورة الطالق:"   

              

                 "،) سورة البقرة اآلية

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه : احلديث ما رواح أبو داود والرتميذاستخدم و )٢٣٦
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جّد، هّن جّد وهزهلّن ثالث جدّ : "سّلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال

إن وّيل عليكم عليكم بالسمع والطاعة و : "، واحلديث"الرجعةالنكاح والطالق و 

.ودليالن األخرية ليسا من حديث الضعيف". عبد حبشيّ 

األول، أن إقرار . حكمنبهلا.٣

والثاين، أن . حالطالق خرج احملكمة الدينية عند جملس العلماء اإلندونيسي صحي

فكان .إخبار الطالق إىل احملكمة الدينية عند جملس العلماء اإلندونيسي واجب

االجتهادالبياين و االجتهادجملس العلماء اإلندونيسي قد استخدم منهج 

البياين االجتهاديعني حكم إقرار الطالق خارج احملكمة الدينية ب. االستصالحي

االجتهادالبياين و االجتهادكمة الدينية بويعني حكم إخبار الطالق إىل احمل

.سنة رسول اهللاهما باستعمال األدلة من القرآن و االستصالحي وتعيني حكم

اإلقتراحات.ب

بعد ما انتهى الباحث يف هذا البحث الذي يتعلق بأحكام الطالق وأصول الفقه 

يف حتليل طريقة استنباط حكم الفتوى من جملس العلماء اإلندونيسي، فرييد الباحث أن 

يقرتح ويستدل كل أحد قبل أن يفعل شيئا مما يفعل باألحكام اإلسالمية ليصرح مصدر 

وكذالك يقرتح . صحيح عند الشريعة اإلسالميةما يفعله شخص حىت يظهر ما قد فعله
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الباحث إىل من قرأ هذا البحث مث وجد أخطاء الباحث يف حتليل البحث، فرجا الباحث 

.ستوى مع الباحث أو من ناحية أخرىإليه ليكرر هذا التحليل من ناحية ا
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