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  تخلص البحثمس

حتليل املصلحة واملفسدة حنو قرار نكاح احلامل عند  .2014. 07210051. مفيد اهلمام
جبامعة موالنا . كلية الشريعة  - قسم األحوال الشخصية . البحث العلمي. جتميع األحكام اإلسالمية

  احلاجة توتيك محيدة. د: املشرفة. مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

  نكاح احلامل، جتميع األحكام اإلسالمية، مصلحة ومفسدة :األساسية الكلمات

وكان أشد تأثرا بذلك املظهر مث يتبعه شرط . هذه الرسالة مؤسسة مبظاهر الزنا البارزة احملزنة

وذلك بسبب إذUا حنو الولد املولود من نكاح احلامل أم  نكاح احلامل ىف جتميع األحكام اإلسالمية

،  KHIا من مظاهر الزنا الشديدة، فحكمة ترسيخ وتنفيذ قرار نكاح احلامل عند نظر . نكاح الزنا

  MK وذلك ألجل مستقبل األوالد اليت ولد من نكاح احلامل وقد فقدت ماهيتها، ومن مث قرار 

كيف   ).1: لباحث حتديد املسألة، هي كما يليفذكر ا. عن محاية حقوق األوالد خارج النكاح

ما شروط نكاح  ).2.فسدة حنو قرار نكاح احلامل عند جتميع األحكام اإلسالميةحتليل املصلحة وامل

  احلامل اليت تناسب hذا الزمان احلديث؟

استخدم الباحث منهج الوصفي التحليلي، هو بيان تنفيذ طريقة قرار نكاح احلامل عند 

KHI  ستنباطيالتفكري االتصميم الفكر املستخدم، هو . حيت حيصل على فهم حازم ومشتمل 

 باستخدام النظرية العامة هي قرار نكاح احلامل، مث خيطو إىل املسألة اخلاصة عن املصلحة واملفسدة

  KHIا تنفيذ قرار نكاح احلامل ىف ذاuْ فّ ن اليت

يقدر على جتهيز  KHI  53هي تنفيذ قرار نكاح احلامل فصل أما نتائج هذا البحث 

ستفادة ب الزاين ليكون للولد من الزاين قانون و حق قوي تلك اجلاهزة امل. لدي الزاين" األجهزة"

فالزانون ال يقولون أن هناك مشكلة شديدة على ما قد فعلوه عند .  KHIيستوي باآلخرين عند 

. وكذلك أوالدهم، هلم قيمة احلكم الصحيح القوي وال يسوس حياuم اليومية. األحكام اإلسالمية

ا، ألن هدف النكاح هو احلصول على األوالد الصحيحة عند وhذا برزت املفسدة عند صحة الزن

فالزانون اليقلقون مبا فعلوا من الزنا، ألن الدرجة   KHIعندما قرر قرار نكاح احلامل ىف . القانون

، هو محاية مستقبل األوالد املولودة من نكاح احلامل   KHIوأما املصلحة من . واحلق ال خيتفان

انطالقا من هذه كلها، وما خيتص . ساوية باألوالد األخري خارج الزناحيت حصلوا على احلقوق امل

، ال بد أن يكون حماولة إجراء نظرية نكاح احلامل ، إما أن يكون باحلوار مع العلماء  KHIلعاملي 

، أو ينبغى أن يعود إىل أراء علماء الفقه، اهتموا شديدا أحوال  KHIمثل ما وقع ىف تاريخ إنشاء 

  . عليهاالزنا وما 
 


