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ص البحثخلم  

الإلحداد للزوج الذي توفت زوجتو )دراسة إجتماعية ثقافية عن مفهوم  . تنفيذ1112. 11111111رافعة احلسنو, 
ونظرية منصفية يف قرية ابجنارجا ابغالران ماالنج(. حبث علمي, شعبو األحوال الشخصية يف كلية الشريعة جبامعة موالان 

 . ماالنجمالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

  ريف املاجستريند. دمحم فوزان ز  املشرق :

                                                                        الكلمة األساسية : اإلحداد, اإلجتماعية, الثقافية 

يرمز أبن الزوج الذي توفيت زوجيتو يعمل اإلحداد  1 أية 171فصل  (KHI) جمموعة األحكام اإلسالمية
عن أمهية عصر اإلحداد ليس إال للزوجة فقط بل   (KHI)حسب املنصقز ودبر ونظم جمموعة األحكام اإلسالمية

 .ليت تتجاوز ما كتب يف كتاب الفقومن بعض الفكرات ا  (KHI)للزوج أيضا. وفكرة جمموعة األحكام اإلسالمية  
 لسباب إعتماد اجملتماع على أن أيخذ أبحكام الفقو اليت أيخذ أن اإلحداد ختصو الزوجة وليس ابلزوج. ىذاو 

أردت الباحثة أن , 1أية  171فصل  (KHI) وابلنظر إىل املعلومات املوجودة يف جمموعة األحكام اإلسالمية
( إلجاد مفهوم املنصف املوجود يف 1) ىو مع عن اإلحداد للزوج, واهلدف"كيفية تنفيذ و نظرية رجال اجملت تبحث عن

( وملعرفة أراء رجال اجملةمع والزوج الذي 1ثقافة اجملتمع الذي نفذ اإلحداد وىو يف قرية ابجنارجا ابغالران ماالنج, )
  (KHI)فهوم املنصف يف تنفيذ اإلحداد املوجود يف جمموعة األحكام اإلسالميةاملو  املضمون اىل ابلنسبة ت زوجتويتوف

 .1أية  171فصل 

ونوع ىذا البحث حبث جترييب ميداين واستحدم مدخال وصفيا نوعيا ابستخدام الواثئق واملالحظة واملقابلة  
للحصول إىل البياانت الصحية قد مرت مبراحل صحيحة وىي اإلفتتاحيات  كطريقة مجع بيناهتا. واملناىج املستخدمة
                                                                                                        والتصنيف واإلصبات والتحليل.          

ت يالزوج الذي توفألن  قرية ابجنارجاال يكون إحداد يف اإلسالم ولكن اليوم يكونو يف  ، ولووالنتيجة البحث
حيد الزوج بغري خمرج البيت أايما، ومرتك الشغل أوقاات، و غري النكح اجلديدة ليحافظ الشعور األوالد، وأىل و  زوجتو

 يكون يف اجملتمع ليتباعد عن إعتقاد أو رأي السالبة إليو أو أىلو. الذيالزوزة، وليحرتم الشعور األوالد. حيافظ الزوج القيم 
من انحية  1أية  171فصل  (KHI)ملناسب مبجموعة األحكام اإلسالمية وأراء رجال اجملتمع املتعلقة ابملنصف ا

القيمة. املراد منو أبن اإلحداد تنفذ حلفظ العالقة األسرية والصالح والتوافق يف اجملتمع وكذالك لتجنب السلبيات على 
مية : القسم األول يعترب أبن الزوج الذي توفت زوجتو. وأما نظرة وأراء األزواج مبا يتعلقباإلحداد للزوج ينقسم إىل قس

احلداد البد أن ينقذه وىذا حلفظ العالقة األسرية صحة وصحيحة ولتجنب الفنت والسلبيات, القسم الثاين يعترب أبن 
     اإلحداد شيئ غري مهم ألنو ال يقرر يف حكم اإلسالم.

 

 


