
 اخلامس الباب

 اإلختتام

 

 خالصة البحث   -أ

ب الطالق اسبأعن ابلدراسة يف ميدان البحث عد أن قام الباحث ب
الباحث أن أراد  كار. يف ىذا اجملالقرية سوجنيف اجملتمع  عندره وآاث

 البحث، فيما يلي:  خص نتائجيل

  ، منها:كارقرية سوجن يف اجملتمع عند الطالقب اسبأ   -أ

  .لخالق الييةةاأل -1

  .تدلخل اجلهة الثالثة من أسرة كٍل من الزوجني -2

 .إندونيييا لخارج أحد الطرفني ترك اآللخر ليكون عامل -3

 قتصادية.اإل -4

  كار، منها:قرية سوجن يف اجملتمع عند آاثر الطالق -ب

 .ادلطلقني أوالد عن اجملتمع يف أنو يؤدي إىل ادلباالة -1

  اجملتمع. عند موضوع الغيبةأنو يصبح  -2
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 قرتاحات اال -ب

ب اسبألباحث عن اعليها  حصل يتنتائج البحث ال علىاستنادا 
 الباحث رادأ قضيةكار، يف ىذه القرية سوجن يف تمعاجمل عند الطالق وآاثره

لبعض األطراف ادلتعلقة هبذا البحث،  والتوصياتقًتاحات اال عطيي أن
 وىي: 

م مع األسرة صلة الرحيقطع ن ال أب. كلٍ  من الزوجني ادلطل ِّق وادلطلَّقةل -1
يف اىتماًما جيًدا الة األطاال حب م  ، وأن يهتبعد الطالقولو كان 

 يكنون، وادلودة ولو كان األطاال يوالتعليم، والًتبيةالناقة،  ميائل
  منهما. مع واحد

ابحلقوق كل  منهما  أبن يهتمية. وجاحلياة الز  لكٍل من الزوجني يف -2
لزوج لينبغي ة، زوجيياة الاحلمشكلة يف  ُوجدتا ، إذوالواجبات

األمور اليت تيب ب  انبتجيكمة، و حلتلك  ادلشكلة اب اوالزوجة أن ينهي
وجيتهدا يف إجياد ابخلري، هللا  ايدعو و ، يف احلياة الزوجية النزاع والشقاق

 الربكة والرضوان من هللالحصول على ادلودة يف احلياة الزوجيةخ؛ ل
  سبحانو وتعاىل.

 جيبالعقد وبعده  . قبلللرجل وادلرأة الذين يريدان إنشاء عقد النكاح -3
 .الضوابط يف الشريعة اإلسالمية عن احلياة الزوجية اأن يعرف عليهما
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 اتاليومية، وكياي تعامالتب يف الادعلى اآل ظافن حأبلمجتمع. ل -4
جيدة، وال جيوز طريقة ادلعاملة ب اتعالقعلى  ظافحأن ، و اداثتاحمل

حىت ييتطيع أن يصد  زايدة  غريىم، وأ جلريانا أن ينشر عيوب
 مشكلة الطالق يف بيةتو.

دلوارد البشرية، ولخاصة يف حل مشكلة ابتم هتن أبالقرية. يف حكومة لل -5
جمالس التعليم  ، وتاعيلرااد اإلسالمياإل، و ابلتوجيوالطالق، والقيام 

 للدعوة اإلسالمية.

حىت ترتقي ، أبن يوض ح جتاه اجملتمع ضوابط األسرة اإلسالمية لباحث.ل -6
 كي،  أحكام األسرة اإلسالمية اببلخاصة يف و الثقافة اإلسالمية 

 اعبةلخاصة يف و  لباحث التايلا عند اعميقً  اتطويرً  التايل البحث يتطور
  األحوال الشخصية.

 

 


