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 االستهالل

 

 : قال اهلل تعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم

َها َوَجَعلَ  َوِمْن َآيَاتِِه َأنْ ﴿   َنُكْمَ َودًَّة َورَْحَمًة ِإنَّ  َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَي ْ بَ ي ْ
ُروَن﴾         ِفي َذِلَك ََلَيَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ
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 االهداء

 

نصيحة يف سبيل تكملة ادلشوار العلمي بعد توقف إىل كل من الإىل كل من أسدى إيل     
واجهتين يف مشواري ، إىل أخي وأستاذي األكرب حفظو ا ورعاه ساعدين يف كافة أموري اليت 

وأمده بطول الصحة والعمر فقد كان نعم األخ الويف الذي يبذل قصارى جهده يف سبيل متابعيت 
أنا وأبنائي يف خالل دراسيت يف خارج بلدي فجازه ا عنا كل خري وسدد خطاه إىل مجيع أخويت 

م أكون الشي يف هناية مشوار دراسيت أن أقدم ذلم جزيل شكري رفقاء دريب يف احلياة بدوهن
حفظهم ا ورعاىم إىل من  زلمد ووعد  وأمتناين ذلم مجيعًا إىل أبنائي ومهجة فؤادي وقرة عيين 

والننسى كانت معي يف السراء والضراء رفيقة دريب ومسكن فؤادي وشعلة ضيائي اليت التنطفي 
ي أىدى اليهم جهدي ادلتواضع ىذا وباقي أخويت وأىلي وأصدقائي أمحبيبيت ومنبع احلب واحلنان 

 . احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة عميد إىل موصول الشكر وكذلك
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 الشكر والتقدير

احلمد ا رب العادلني والصالة والسالم على أشرف االنبياء وادلرسلني سيدنا زلمد وعلى الو 
 .ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدينوصحبو أمجعني 

محدا  رب العادلني الذي أكرمين بفضلو وفاض علي خبريه وجوده وفتح علي أبواب رمحتو       
وقدرين بعونو ومشيئتو على أجناز ىذا العمل وإخراجو إىل النور وأشكره بلسان الشاكرين حيث 

ُه َوبَ َلَغ أَْربَِعنَي َسَنًة قَاَل َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر  قال ا تعاىل يف كتابو العزيز: ﴿َحَّتى ِإَذا بَ َلغَ  َأُشدى
ينِّ تُ ْبُت إِلَْيَك نِْعَمَتَك الىيِت أَنْ َعْمَت َعَليى َوَعَلى َواِلَديى َوَأْن أَْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح يل يف ُذرِّيىيِت إِ 

 إىل موصول الشكر وكذلكآيات الشكر والعرفان  بأمسىإين أتقدم ف َوِإينِّ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ﴾
 اإلسالمية إبراىيم مالك موالناكلية الدراسات العليا جبامعة  عميد/الدكتور كياموجيا  األستاذ

اضلني الدكتور/بدرالدين عونا يف حبثي ىذا واخص األستاذين الف يلإىل من كان و . احلكومية
وادلتابعة من خالل حبثي ىذا  واإلرشادوالدكتور/ ىادي مسروري اللذان قدما إيل النصح  اذلامشي 

فجزامها عنا كل آلف خري وأن جيعل عملهما ىذا يف ميزان حسناهتما وإىل جلنة ادلناقشة لقبوذلم 
مجيع أعضاء ىيئة  إىل موصول الشكر وكذلكمناقشة رساليت وكما أتقدم بالشكر والعرفان 

جبامعة موالنا مالك أبراىيم وموظفيها وعامليها على التعامل الراقي واحلضاري واألسلوب التدريس 
 االمثل يف التعليم ذلم كل احلب واالحرتام منا .

ذلم الذي كان من أحد الذين كانت  ناصر امحد ميالدكما أتقدم بالشكر ادلخصوص إىل األستاذ 
ىذا وكذلك أوجو شكري ادلخصوص إىل أخي األستاذ  التعليمي يف سبيل اكمال مشواريالبصمة 

وإىل سعدا العيساوي أبراىيم الذي أحاطين بالرعاية واالىتمام  أمدمها ا بوافر الصحة والعافية 
مجيع األىل واألحباب . وأخريًا أسال ا العلي القدير أن يتقبل منا ىذا العمل خالصا لوجهو 

 ا رب العادلني.الكرمي وآخر دعوانا أن احلمد 

 وصلى ا على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم
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 قرار الطالبإ

 أنا ادلوقع أدناه ، وبيانايت كاآليت :        

 االسم   : فرج العيساوي أبراىيم    

 4157 4141رقم التسجيل :   

 التعسف يف استعمال احلق يف الزواج بنية الطالق يف الشريعة والقانون العراقي العنوان        :

أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط للحصول على درجة ادلاجستري يف الشريعة           
والقانون كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ، حضرهتا 
وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر . وإذا ادعى أحد استقباال أهنا من 
تأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك  ولن تكون ادلسؤولية على 

 ماالنج . ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية

 ىذا ، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك .           

 

 م.4142باتو ، 

 الطالب ادلقر، 

 

 فرج العيساوي أبراىيم                      
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 ادلشرفموافقة 

 

ادلاجستري حتت العنوان : التعسف يف استعمال احلق يف الزواج  بعد االطالع على رسالة        
 والقانون العراقي ، اليت أعدىا الطالب : اإلسالمية  بنية الطالق يف الشريعة 

 االسم   : فرج العيساوي أبراىيم    

 41574141رقم التسجيل : 

 

 وافق ادلشرف على تقدميها إىل جلنة ادلناقشة

 

 األول                                                      ادلشرف الثاين    ادلشرف

 الدكتور : بدر الدين                                          الدكتور: ىادي مسروري

 رقم التوظيف                                                رقم التوظيف

402144454111114114                        402542104111444114 

 االعتماد                                              

 رئيس قسم الشريعة والقانون                              

                  

 الدكتورة توتيك محيدة                               

 4070411140024111رقم التوظيف:              
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 ادلوافقة واالعتماد من جلنة ادلناقشة 
التعسف يف استعمال احلق يف الزواج بنية الطالق يف  إن رسالة ادلاجستري حتت العنوان :        

 ، اليت أعدىا الطالب : الشريعة اإلسالمية والقانون ادلدين العراقي

 41571141رقم التسجيل : :    العيساوي إبراىيمفرج : االسم   

قد دافع الطالب عن ىذه الرسالة أمام رللس ادلناقشة ويقر قبوذلا شرطا للحصول على درجة       
 م.  4142أبريل  41ادلاجستري يف الدراسات اإلسالمية ، وذلك يف يوم األربعاء ، بتاريخ 

 ويتكون رللس ادلناقشة من السادات :

  مناقشاً و  رئيساً                                                 عوين الرفيق الدكتور

 402510404111114114رقم التوظيف :

                                             مناقشاً أساسياً                                           أمحد جالل الدين الدكتور  

                                          405115404117144111رقم التوظيف :

 مناقشا و مشرفا                                           بدر الدين اذلامشي الدكتورة

              4070411140024111رقم التوظيف :  

 مناقشاو مشرفا                                               ىادي مسروريالدكتور  

    400444414144144114لتوظيف :  رقم ا

                   

 اعتماد

 مدير الدراسات العليا

 األستاذ الدكتور حبر الدين

 407244144001114114 لتوظيفرقم ا                        
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 مستخلص البحث

الزواج بنية الطالق يف الشريعة والقانون ادلدين م التعسف يف استعمال احلق يف 4142فرج العيساوي إبراىيم        
العراقي رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستري من جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية كلية الدراسات العليا 

 حتث إشراف الدكتور بدرالدين اذلامشي .والدكتور ىادي مسروري .  حتليلية دراسة  دراسة وصفية

التعسف يف استعمال احلق يف الزواج بنية الطالق من الناحية الشرعية والقانونية من ناحية لظلم  حيث تكلمنا عن 
الذي ميارسو بعض االزواج الذين ينون الزواج بنية الطالق مما يسبب الضرر ويساىم يف عدم االستقرار وتفكك االسر 

السوء فالزواج جعل للمودة والسكن وتكوين أسرة  وىذا مارفضتو الشريعة اإلسالمية والقانون ادلدين العراقي على حد
يربطها الود االستقرار. وانتقلنا إىل مشكلة البحث تدور حول الزواج بنية الطالق وادلشاكل اليت يسببها ىذا الزواج من 

 .مشاكل اخالقية او مشاكل اجتماعية 

 الزواج بنية الطالق يف الشريعة اإلسالمية   ماىو التعسف يف استعمال احلق يف4وانتقلنا إىل أسئلة البحث          
؟  كيف ىي مشروعية الزواج بنية الطالق وادلرتتبة عليو يف الشريعة اإلسالمية والقانون ادلدين 4والقانون ادلدين العراقي

ادلدين ؟  ماىي أوجو التشابو واالختالف بني الفقهاء القدماء وادلعاصرين يف الزواج بنية الطالق والقانون 1العراقي
  دلعرفة التعسف يف استعمال احلق يف الزواج بنية الطالق يف الشريعة اإلسالمية 4العراقي؟. مث انتقلنا إىل أىداف البحث 

  لبيان موقف تشابو واختالف أقوال الفقهاء القدماء وادلعاصرين وأدلتهم والقانون ادلدين 1والقانون ادلدين العراقي
 م يف حبثو ادلنهج الوصفي التحليلي .العراقي. حيث إن الباحث استخد

 .حلق يف الزواج بنية الطالقومن النتائج اليت توصل ذلا الباحث يف التعسف يف استعمال ا        

بنية الطالق من  التعسف والظلم زلرم يف مجيع الشرائع والقوانني ادلدنية دلا فيو تعدي وإضرار بالغري . والزواج   إن4 
الناحية الشرعية والقانونية مكتمل الشروط وايف األركان وظاىره صحيح وباطنو فيو غش وخداع وىذا زلرمتو الشريعة 

 .اإلسالمية والقانون ادلدين العراقي

للدوام   إن الزواج بنية الطالق جعل لعبة ومصيدة عند ضعاف النفوس أي الشهوانني فالزواج مقصده الشرعي ىو  4
واالستمرار والتأبيد وتكوين أسرة يسودىا احلب واحلنان واافظة على النسل وأن الزواج بنية الطالق ال تتوفر فيو 

 .الشروط وليس مقصدا من مقاصده

من    إن الزواج بنية الطالق لقد حرمو الكثري من العلماء وكذلك القوانني الوضعية ومنها القانون ادلدين العراقي دلا فيو1 
أي قطعة أثاث عندما ينتهي مفعوذلا تنتهي الصالحية ولقد أضر الزواج كخيانة وتدليس وامتهان لكرامة ادلرأة وجعلها  

 بنية الطالق عند نساء الغرب وخاصة اآلي دخلن االسالم حديثاً.
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 مستخلص البحث باللغة االندونسية
 

Farag Elesawi Ibrahim, 2016. Penyalahgunaan Hak pada Pernikahan dengan Niat Talak dalam 

Hukum Islam dan Hukum Perdata Iraq (Studi Deskriptif Analisis), Tesis. Jurusan Syariah dan 

Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 

I: Dr. Badruddin Al Hasyimi. Pembimbing II : Dr. Hadi Masruri. 

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Hak, Nikah dengan Niat Talak, Hukum Islam, Hukum Iraq. 

 Peneliti membahas tentang penyalahgunaan hak pada pernikahan dengan niat talak dari sudut 

pandang hukum islam dan hukum Negara, dari segi kedholiman yang dilakukan oleh beberapa suami 

yang menikah dengan niat talak yang mengakibatkan kerusakan dan berkontribusi dalam 

ketidakstabilan perpecahan rumah tangga. Hal ini yang bertentangan dengan hukum islam serta hukum 

perdata Iraq. Pernikahan menjadikan ketenangan dan kestabilan dan membangun keluarga yang 

dipenuhi dengan rasa kasih sayang yang abadi. Masalah penelitian ini mencakup pernikahan dengan 

niat talak dan permasalah yang ditimbulkan, seperti permasalahan perilaku dan sosial. 

 Rumusan penelitian adalah: 1. Apa penyalahgunaan hak pada pernikahan dengan niat talak 

menurut hukum Islam dan hukum perdata Iraq?, Bagaimana proses pernikahan dengan niat talak dan 

apa yang berkaitan dengannya menurut hukum Islam dan hukum Perdata Iraq?, Apa bentuk persamaan 

dan perbedaan ahli hukum (fuqaha) yang dahulu dan modern dengan hukum perdata Iraq dalam hal 

pernikahan dengan niat talak? 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui penyalahgunaan hak pada pernikahan dengan 

niat talak dalam hukum Islam dan hukum perdata Iraq. 3. Menjelasakan bentuk persamaan dan 

perbedaan pendapat serta dalil para ahli hukum (fuqaha) yang dahulu dan modern dengan hukum 

perdata Iraq. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penyalahgunaan hak dan kedholiman adalah 

haram pada semua hukum agama dan hukum perdata dikarenakan didalamnya mengandung unsur 

pelanggaran dan perusakan terhadap hak orang lain. Pernikahan dengan niat talak secara rukun dan 

syaratnya adalah sah menurut dua hukum tersebut akan tetapi didalamnya terdapat kecurangan dan 

penipuan, hal itulah yang diharamkan. 2. Pernikahan dengan niat talak adalah permainan dan 

perangkang bagi orang yang lemah; yaitu orang bernafsu birahi tinggi. Pernikahan dalam konteks 

hukum islam bertujuan untuk kelanggengan dan keberlangsungan rumah tangga, ibadah, membangun 

keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang dan menjaga keturunan. Dalam pernikahan 

dengan niat talak tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut. 3. Pernikahan dengan niat talak telah dilarang 

oleh beberapa ahli hukum (fuqaha), begitu juga dengan undang-undang Negara; seperti undang-undang 

perdata Iraq yang mana didalamnya terdapat usur penghianatan, penipuan, penyalahgunaan terhadap 

kehormatan perempuan. Dan memperjual belikannya seperti perabotan rumah tangga ketika ketika 

sudah dipakai maka telah habis masa guna dari barang tersebut. Pernikahan dengan niat talak telah 

membahayakan para perempuan barat yang baru masuk Islam.    

 

 

 

Validasi Kepala PPB, 

 

 

 

 

Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd 

NIP: 197207052006041032 

Tanggal Penterjemah, 

 

 

 

 

M. Mubasysyir Munir, M.Pd 

NIPT: 201407011278 



 ك
 

 :مستخلص البحث باللغة االنجليزية

ABSTRACT 

 

Farag Elesawi Ibrahim, 2016. The Misuse of the Rights for Temporary Marriage Based on 

the Perspective of Islamic Law and Iraqi Civil Law (An Analysis Descriptive Study), Thesis. 

Sharia and Law Department, Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University, Malang. Advisor I: Dr. Badruddin Al Hasyimi. Advisor II: Dr. Hadi Masruri. 

Keywords: Misuse, Right, Temporary Marriage, Islamic Law, Iraqi Law 

  

In the study, the researcher discusses the misuse of the right for temporary marriage 

based on the perspective of Islamic law and Iraqi state law. Husbands who have intention to 

divorce at the time they get married will lead to depravity and marriage instability. It is 

contradictive with both Islamic law and Iraqi civil law. Marriage should provide peace and 

stability and build an eternal loving family. The problem of the study includes temporary 

marriage and problems it creates such as attitude and social problems.  

 The problems of the study consists of: 1. How is the misuse of the right for temporary 

marriage based on the perspective of Islamic law and Iraqi civil law? 2. How is the process of 

temporary marriage and its relation with Islamic law and Iraqi civil law? 3. What are the 

similarity and difference of the opinions of earlier and modern law experts (fuqaha) and Iraqi 

civil law? 

 The study aims to: 1. Find out the misuse of the right for temporary marriage based 

on the perspective of Islamic law and Iraqi civil law. 3. Explain the similarity and difference 

of the opinions of earlier and modern law experts (fuqaha) and Iraqi civil law.  The researcher 

employs a descriptive analysis method.  

The result showa that: 1. The misuse of the right and depravity are forbidden based 

on both Islamic law and civil law since it breaks and ruins the rights of other. Even though it 

is legal based on the condition and requirement on both laws, its intention of cheat and 

fraught makes it forbidden. 2. The temporary marriage is a game and trap for weak people 

who are libidinous.  Islam teaches that marriage intents to have an everlasting family, to build 

a loving family, and to have children.  On the other hand, temporary marriage fails to fulfill 

the requirements. 3. The temporary marriage is forbidden by some law experts (fuqaha), state 

law such as Iraqi civil law since it leads to betrayal, fraught, and insult to woman dignity. It is 

like trading them as furniture and throw them away when they are worn out. This kind of 

marriage also endangers mualaf western women.    
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 2.........................................................: الدراسات السابقة......بعاً سا
   41....................................................:مصطلحات البحث........ثامناً 

 الثاني : اإلطار النظري اببال
 . سالميةعقد النكاح يف الزواج بنية الطالق يف الشريعة اإلأ  
 44............................................ن الكرمي.........آ  دليل مشروعيتو يف القر 4
 41....................................مجاع....  الدليل على مشروعيتو يف السنة النبوية واإل4
 47................................سالمية من الزواج .. .............  مقاصد الشريعة اإل1

 ادلعاصرة ادلنهي عنها يف الشريعة والقانون نكحةاأل   ب
 42 .........................................اإلسالمية   نكاح ادلتعة ادلنهى عنو يف الشريعة4
 11  نكاح ادلتعة يف القانون العراقي ......................................................4
 11..............................العراقي...... والقانون اإلسالمية الشريعةيف   الزواج العريف 1
 10 .........................العراقي والقانوناإلسالمية  صدقاء )لفرند( يف الشريعة   زواج األ1
 14.......................................................................  زواج السر.7
 11...................................................................الشغار...  نكاح 2
 11.................................................................الل......نكاح   5
 11...............................ة............................نكح  سبب حترمي ىذه األ0

 17.....................................................سالمتو يف اإليج   الطالق ومشروع
 12............................................................ن الكرمي ......آ  يف القر 4
 12.....................................  يف السنة النبوية ..............................4



 م
 

  15..............................................القانون العراقي.... الطالق التعسفي يف  1
 . نية الطالق يف الشريعة والقانونالتعسف يف استعمال احلق بد   

 74..........................الزواج بنية الطالق يف القران الكرمي..يف    اساءة استعمال احلق 4
 74..........................األمجاع.....................اساءة استعمال احلق يف السنة و   4
 71.........................معيار التعسف يف الفقو االسالمي .........................  1
 77............................يف استعمال احلق يف القانون العراقي............. التعسف   1

 75......................سالمية ) الشريعة ، الفقو ،القانون(حكام اإلمكانة الفتوى بني األ  ى  
 الثالث : منهج البحثالباب 

 24.......................................................................أ   نوع البحث
 24................................  ادلنهج الوصفي....................................4
 21................................  ادلنهج التحليلي....................................4
 21............................................ادلكتيب.......................... ادلنهج1

 21.............................................................البيانات مجع ب   مصادر
 21.................................................................ولية..األ   ادلصادر 4
 27................................................................... لثانوية  ادلصادر ا4
 22......................................  أدوات مجع البيانات.........................1

 22............................................................ج   أسلوب حتليل البيانات
 25.........................................ستنباطي........................  ادلنهج اإل4
 20..........................................  طريقة حتليل الباحث ....................4

 تحليل البياناتعرض و الباب الرابع : 
 51........................................................عرض البيانات...............

 50................................حتليل البيانات........................................
والقانون  اإلسالمية يف الشريعة التعسف يف استعمال احلق يف الزواج بنية الطالقالفصل االول:  

 .العراقي
 .التعسف يف استعمال احلق يف الزواج بنية الطالق يف الشريعة االسالميةأ   

 05.............................. التعسف يف استعمال احلق والظلم كما بينو القران الكرمي  4



 ن
 

 01..........................................   النهي عن الظلم والتعسف يف السنة النبوية4
 07........................... والتعسف والظلم كما حدده الفقهاء يف الزواج بنية الطالق   3
  02.............................   تطبيقات التعسف يف استعمال احلق يف الشريعة االسالمية1
 05.................................يف الشريعة االسالمية   معاير التعسف يف استعمال احلق7

 ب   التعسف في استعمال الحق في الزواج بنية الطالق في القانون المدني العراقي
 00.................  اساءة استعمال احلق والتعسف يف الزواج بنية الطالق يف القانون العراقي4
 01..................القانون العراقي............غري جائز يف   احلاالت اليت يكون فيها احلق 4
 04...............القانون العراقي............  بعض تطبيقات التعسف يف استعمال احلق يف 1

الفصل الثاني : مشروعية الزواج بنية الطالق حكمه واالثار المترتبة عليه في الشريعة 
 العراقياالسالمية والقانون المدني 

 04........................مة .........................ا  مشروعية الزواج جعل دلقاصد عظي
 01........................ة االسالمية................حكم الزواج بنية الطالق يف الشريع  4
 02.......................رتتبة عليو ..  حكم الزواج بنية الطالق يف القانون العراقي واالثأر ادل4
 05.....القانون العراقي .........  االثأر ادلرتتبة على الزواج بنية الطالق يف الشريعة االسالمية و 1

 .الفصل الثالث : أوجه التشابه االختالف في الشريعة االسالمية والقانون المدني العرقي
 00............................العراقي ادلدين  والقانون  اإلسالمية عةوجو التشابو بني الشريأ أ  
  00..........................................................  الطالق او النية واجملاىرة بو4
 414..............................  التشابو يف القانون العراقي ..........................4

 بنية الطالق. وادلعاصرين يف الزواج فقهاء ادلسلمني القدماءبني التشابو واالختالف  ب   أوجو
 411.....................ادلسلمني القدماء...........  أوجو التشابو واالختالف عند فقهاء 4
 410...............اجملزين وادلعارضني .....   أوجو التشابو واالختالف بني الفقهاء ادلعاصرين4

 المراجعقائمة الباب الخامس: النتائج والتوصيات و 
 441..............................................................النتائج : ............

 444...................................................: ....................التوصيات 
 441...................................................................... قائمة ادلراجع

 


