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 ملخص

إن األسرة املسلمة كيان اجملتمع وأهم عناصره، وتكون معيار صالح اجملتمع وعدمه، لذا 
اإلملام مبقاصد الشارع يف أحكامها مهم. وهتدف هذه الرسالة إىل هدفني، مها: أوال كشف 
مقاصد الشارع يف أحكام تكوين األسرة املسلمة واحنالهلا، وثانيا بيان مراتب تلك املقاصد 

والنفس،  الدين، –الضروري واحلاجي والتحسيين وربطها بالضروريات اخلمس  من حيث
اليت رعاها الشارع. وهنج الباحث يف كتابة هذه الرسالة املنهج  -والعقل، والنسب، واملال 

االستقرائي االستنباطي، وذلك باستقراء مقاصد الشارع يف األحكام األسرية واستنباطها 
ن طريقة دراسة مكتبية. ومن نتائج هذا البحث أن أحكام من النصوص املتعلقة هبا ع

أهنا ها، و أحكام حمكمة ال تناقض في يف الشريعة اإلسالمية تكوين األسرة املسلمة واحنالهلا
حتقيق صالح األسرة وسعادهتا يف الدنيا واآلخرة،  ومجاع ذلكشرعت ملقاصد عظيمة، 

و ومنها ما ه ،منها ما هو ضروريتلك املقاصد ليست على مرتبة واحدة، بل وكذا أن 
 فظحلق حتقي الدين، ومنها فظحلحتقيق منها كذلك أن ، و ومنها ما هو حتسيين ،حاجي

 فظحلحتقيق  منها، و النسل والنسب فظحلحتقيق  العقل، ومنها فظحلحتقيق  النفس، ومنها
فهم و  تامة معرفةولذا على من له واجب يف إصالح األسرة املسلمة معرفة ذلك املال. 
 .دقيق

 الكلمات الرئيسة: مقاصد، الشريعة، األسرة املسلمة، تكوين األسرة، احنالل األسرة.
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Abstrak 

Sesungguhnya keluarga adalah struktur sebuah masyarakat dan unsur 

terpentingnya, dan ia menjadi tolak ukur akan baik dan tidaknya suatu masyarakat, 

maka mempunyai pengetahuan yang mendalam akan maksud syariat di balik 

hukumnya merupakan suatu hal yang amat penting. Tulisan ini bertujuan untuk 

mencapai dua tujuan, yaitu pertama; mendeskripsikan maksud syariat di dalam 

hukum-hukum pembentukan keluarga muslim dan peleraiannya, dan kedua; 

menjelaskan tingkatan maksud syariat tersebut dari sisi Dharuriy (primer), Hajiy 

(sekunder) dan Tahsiniy (tersier) dan mengkaitkannya dengan lima pokok tujuan 

sayariat, yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Penulis menempuh metode 

istiqra’ dan istinbath dalam penyusunan risalah ini, yaitu dengan mencari maksud 

syariat dibalik hukum keluarga muslim dan menyimpulkannya dari dalil-dalil yang 

berkenaan dengannya dengan metode studi perpustakaan. Hasil kajian ini 

menunjukkan bahwa hukum-hukum pembentukan keluarga muslim dan 

peleraiannya di dalam syariat islam adalah hukum-hukum yang kokoh lagi tidak 

ada bertentangan di dalamnya, semua hukum tersebut disyariatkan untuk tujuan 

yang agung, kesimpulannya adalah mewujudkan keluarga yang arif dan bahagia di 

dunia dan di akhirat. Dan bahwasannya tujuan-tujuan tersebut tidak dalam tingkatan 

yang sama, melainkan sebagian ada yang bersifat primer, sebagian yang lain ada 

yang bersifat sekunder dan sebagiannya lagi ada yang bersifat tersier. Dan juga, 

bahwa sebagian dari hukum tersebut ada yang bertujuan untuk menjada agama, dan 

sebagiannya untuk menjaga jiwa, sebagiannya untuk menjada akal, sebagiannya 

menjaga nasab dan keturunan dan sebagainnya lagi menjaga harta. Untuk itu, siapa 

saja yang mempunyai kewajiban memperbaiki keluarga muslim maka ia wajib 

mengetahui hal tersebut dengan pengetahuan yang mendalam dan 

memperhatikannya dengan seksama. 

Kata kunci: Tujuan, Syariat, Keluarga muslim, pembentukan keluarga, dan 

peleraian keluarga. 
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Abstract 

 A family is essentially part of the structure of a society, even the most 

important element, for it is considered to be the benchmark of the goodness of it. 

For the sake of that reason, to acquire a deep understanding about the philosophy 

of the intention of shariah laws is extremely important. This research is aimed to 

acquire two goals, i.e. firstly, to describe the intention of shariah in the case of the 

law of muslim family construction and its terminations. Secondly, to elaborate the 

levels of syariah intention from the side of its urgency (primary, secondary and 

tertiary), and relates to the five main principles of shariah intentions, i.e.: the 

preservation of religion, soul, mind, ancestry, and assets. The research using the 

method of istiqra’ and istinbath (literature and interpretation of al-Quran and 

sunnah evidences) which is by looking for the intentions of shariah behind the 

Muslim family laws and interpreting the relevant divine evidences accordingly. The 

results of the  study shows that the law of muslim family constructions and 

terminations are sturdy   and without contradictions inside. The decree of all shariah 

laws are aimed to be divine which is to actualize a happy family here in the world 

and in the day of judgement. The intentions of shariahs are not at the same levels, 

which some of them are characterized as primary, and others treated as secondary 

as well as tertiary. From this point of view for whom   has  responsibilities  to 

educate muslim families must be aware this case  and consider accurately. 

Keywords: Intention, Syariah, Muslim family, family construction and family 

termination 
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 أهدي هذه الرسالة املتواضعة 
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 كلمة التقديم
 

 تعاىل والصالة والسالم على نبينا املصطفى حممد، وبعد:احلمد هلل  

 بتويف الذيأشكر اهلل جل جالله  

 قه ومعونته أستطيع إجناز هذه الرسالة املتواضعة.

 على مدير جامعة احملمدية سوراكرتا، وعميد الدراسات العليا، يأشكر مث أقدم  
 ورئيس قسم الشريعة اإلسالمية.

- حممد معني دين اهلل والدكتور حممد إحسانالدكتور على  يشكر كما أقدم 
 اللذان قد أشرفا يل يف كتابة هذه الرسالة. -حفظهما اهلل تعاىل

على مجيع جلان املناقشة هبذه اجلامعة املباركة، ومجع موظفيها يف  كذلكمث أشكر   
 تيسري اإلجراءات إلجناز هذه الرسالة.

عهد اإلمام الشافعي الشكر على مدير معهدي )متقدمي ال أنسى كذلك و  
 واملوظفني فيه.   الكرامومجيع أساتذيت  ،جيالجاب(

 وأخريا، أشكر على كل من ساهم يف إجناز هذه الرسالة، وجزاهم اهلل خريا. 
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