
 

 

 الخالصة
 

 األحكام جتميع إىل الدراسة )الزوجات تعّدد إىل احلبائب رأي. ٢٠١١ ،٠٧٢١٠٠٥٤ فضلي، إمام
 جامعة الشخصية األحوال قسم يف الشريعة شعبة اجلامعي، البحث(. ٥٨ و ٥٧ و ٥٦ فصل اإلسالميةيف

. أك.م مترين، دحالن. احلاج. الدكتور: املشرف. ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك مولنا
. الزوجات تعّدد و احلبائب: املفتاح

 األمر من الزوجات تعّدد كأن الطويل وقت يف الزوجات تعّدد حول وشككا حريا املشاركة يكون
  مث الزوجات تعّدد تدبري وهي ُتصّحح الزوجيات القانون يكون ،١٩٧٤ سنة يف. الدين حثّ  من أو

 إن الصعبة ذلك لكن. الزوجات تعّدد تدبري إىل خيّصص الذي ١٩٩١ سنة اإلسالميةيف األحكام جتميع
 والعجب. الزوجات إىل واإلذن الدينية احملكمة إىل يستأذن عليه وجب الزوجات تعّدد إىل يريد من كان
 أهل من حىت اإلسالمية األحكام جتميع عن مبا املشاركة يعرف ال اإلسالميةهي األحكام جتميع ذلك من

 جتميع على يعرف قد أسوة من يكون الذي احلبائب إىل اإلسالمية األحكام جتميع عن بيحث ومل احلكم
. إليه البحث ُيستعمل لذلك،. الزوجات تعددّ  على خصوصا اإلسالمية األحكام

 تعّدد إىل احلبائب رأي هي البحث مسألة على جييب أن الباحث يريد البحث، هذا ويف 
 و ٥٧ و ٥٦ فصل يف اإلسالمية األحكام جتميع على احلبائب ورأي. اإلسالمية األحكام عند الزوجات

 أن الباحث يريد البحث، هذا ويف. وصاال ماالنج يف يسكن الذي احلبائب البحث هذا وموضوع. ٥٨
 عادة هي الكيفي املدخل. الكيفي املدخل من البحث ومدخل الوصفي البحث إىل البحث هذا يوجه

 البيانات الباحث ونال. إصطالحيا كان دائراته اإلنسان مراقبة إىل تتعلق أساسّيا اجملتمعية العلوم يف خاصة
. خالصة تكون حىت املناسبة باملناهج البيانات حتّلل مث. املقابلة بطريقة مباشرة احلبائب إىل
 احلكم عند الزوجات تعددّ  على احلبائب أي رأيهم هي املقابلة من تُنال اليت البيانات أساس كما 

 يف يكون كما العدل وجود بشرط مباحا اإلسالميّ  احلكم يف أن الرأي يوجد. رأيهم بإختالف اإلسالميّ 
 يباح. فواحدة تعدلوا أن على خفتم وإن ورباع وثالث مثىن فانكحوا وشرح ٣ النساء سورة يف الكرمي القرأن
 عن ورأيهم. الزوجات حكم إىل حسبهم على ذلك تعود الزوجات تعددّ  وحكم معّدل من الزوجات تعددّ 
 كانوا الثالثة الفصول مجيع من الزوجات تعددّ  حول ٥٨ و ٥٧ و ٥٦ فصل يف اإلسالمية األحكام جتميع
 مجيع على اليتفقوا يكون والعكس الثالثة الفصول بعض على ويتفقوا الثالثة الفصول مجيع على يتفقوا

 تعددّ  غري منهم أكثر, الزوجات تعددّ  عملية ويف. الثالثة الفصول بعض على يتفقوا وال الثالثة الفصول
 .مباحا اإلسالميّ  احلكم يف رأيهم كان ولو الزوجات

 
 


