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شكر و تقدير

  بسم هللا الرمحن الرحيم

من ال يشكر الناس ال : " )صلى هللا عليه وسلم(لنيب اامتثاال لقول : أوال  

  ".يشكر هللا

فإين أتقدم بالشكر و التقدير إىل إدارة اجلامعة احملمدية املوقرة، و إىل 

ريئس القسم على إتاحة الفرصة يل لكتابة هذا البحث  نالدكتور سودارنو صربا

  .و قبوله

أخص بالتقدير و الثناء الدكتور حممد معني دين هللا بصري الذي اكم

تور حممد عبد اخلالق حسن والدك. أحاطين بعنايته وإفاديت بعلمه و توجيهه

 - األستاذ   لتلميذه ال - القدسي الذي عاملين معاملة األخ ألخيه والزميل لزميله
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األخوة الزمالء الذين تعاونوا معي يف املتابعات اإلدارية و اإلبالغ كماأشكر 

األستاذ محيدي و األستاذ عبد : متحانات، أخص الزميلنيمبواعيد الدراسة و اال

اخلالق، 

. فجزى هللا كل أولئك أحسن اجلزاء
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ماهي األضرار الدينية -٥؟ معدودة يف عصر النبوة ؟ أليس إلن طالق البدعة ُعمل به 
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  لألصل

اجتماعية -دينية  –أضرار  –البدعي  –الطالق : الكلمات الرئيسة 
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This study is library study dan qualitatif Study, it used the method analysis of critical

study.

The case of Sinful Practice of Divorce. The condition of old case.

The discussed problems in this Study cover several things and the several most

important things are: : 1. What’s the intial law of Thalaq : is it permissible or forbidden ?

2. How about the law for make triple divorce all at once? 3. How to interpret The conduct of

Shahabah Umar R.a. while determined that triple divorce in one time means triple divorce?

4. Why did it occurred some divorce cases during the period of Prophet Muhammad PBUH ?

because sinful practice of divorce has been done? 5. what are the dangers of divorce practice

seeing from religious and social aspects?

After reviewing and examines the related events and review the existing provisions

and opinions of Islamic scholars/ the Ulema, obtained the following result : 1. Originally,

divorce is forbidden, so that, before doing divorce, must fulfilled restrictions and etiquette.

2. Doing triple divorce in one time is rejected and bid’ah, because it is contrary to Al Qur’an

and Sunnah. 3. The conduct of Umar Ra. is regulation and syaria wisdom because of specific

problem of ummah 4. The main factor of the divorce spread is doing the practice of sinful

divorce. 5. the dangers of sinful practice of divorce practice seeing from religious and social

aspects is : a. it is bid’ah, b. make a women forbidden for his husband and permissible for the

other men, spread of divorce practice, the growing number of divorce women, the large

burden for ummah and the ignoring children. It requires the Ulema to prohibit sinful practice

of divorce and get back to the origin.

Key word : divorce – sinful practice– dangers – religiously – socially



االستهالل

�ÉǺ: قال ربنا جل و عال  ȇ
ÊËƾ ǳ¦� ÈǮ ÊǳÈ̄�ÉǽƢċȇÊ¤� ċȏ Ê¤�¦ÂÉƾÉƦÌǠÈºƫ� ċȏ È¢�ÈǂÈǷÈ¢�

ÊċÊɎ � ċȏ Ê¤�ÉǶ Ìǰ ÉÌū ¦�
ÊÀÊ¤�ƃ

  ٤٠: اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن ﴾ يوسف 

�ÉǇ: وقال تعاىل È°ÈÂ�ÉċɎ ¦�Ȅ Èǔ Èǫ�¦È̄Ê¤�
ÇƨÈǼ
ÊǷ Ìƚ ÉǷ� Èȏ ÈÂ�ÇǺ

ÊǷ Ìƚ ÉǸ
Êǳ�ÈÀƢÈǯ�ƢÈǷÈÂ�ƃ ولُُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن

�ÉǾÈǳȂ ÉǇ È°ÈÂ�ÈċɎ ¦� Êǎ ÌǠÈºȇ�ÌǺ ÈǷÈÂ�ÌǶ
ÊǿÊǂ ÌǷÈ¢�ÌǺ

ÊǷ�É̈Èǂ ÈºȈ
ÊÌŬ ¦�ÉǶÉÈŮ

٣٦: فـََقْد َضلَّ َضَالًال ُمِبيًنا ﴾ األحزاب

.صدقت ربنا و بّلغ رسولك و أنا على ذلك من الشاهدين


