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Abstrak 
Kajian ini berkenaan had poligami dalam undang-undang Islam dan evolusi dalam 
undang-undang keluarga Libya. Ia membincangkan kesahihan, kekurangan dan tujuan 
disebalik perundangan Islam terdahulu. Pandangan Fuqaha terhadap kekangan yang 
dikenakan terhadap undang-undang Islam dan halangan dalam membenarkan poligami 
dan model terkini perundangan berpoligami dari negara-negara Islam. Kajian ini, dari 
perundangan Libya, mengenengahkan perkembangan perundangan isi-rumah di Libya. 
Juga, kekangan dan evolusi berpoligami dan rentetan masa, kenyataan terperinci keatas 
halangan dan implikasinya jika ia dilanggar. Kajian ini juga menilai sistem poligami di 
Libya melalui kacamata umum, soal kajiselidik temubual Hakim mahkamah keluarga 
dalam menilai dan membincangkan kelemahan berpoligami dalam perundangan Libya. 
Juga, untuk membincangkan pernyataan undang-undanga sebagai mengganti pernyataan 
sedia dalam perundangan poligami .Penyelidik menggunakan pendekatan membaca 
untuk mengumpul bahan yang diperlukan untuk sastera dan kaedah deskriptif untuk 
mengumpul pandangan orang awam, pendapat hakim yang mengendalikan hal ehwal 
keluarga serta pakar undang-undang dan akhirnya pendekatan analisis untuk 
menganalisis teks, bidang maklumat dan pendapat pakar, dan telah mencapai 
kesimpulan akhir yang dianggap punca sistem poligami dalam undang-undang Islam, 
dinilai berdasarkan kriteria kepentingan diri, sekatan yang dikenakan oleh mahkamah 
tinggi semata mata untuk mengawal dan memihak kepada sistem poligami secara umum 
dan ia telah terbukti menjadi kecacatan yang jelas dalam sistem perundangan poligami 
dalam undang-undang Libya .  
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Abstract 

The study addresses the limitations of polygamy in Islamic law and its evolution in the 
Libyan Family Law. It shows evidence of legitimacy and limitation and subsequently 
the aim behind it from the perspectives of the Islamic Law. In addition, this thesis 
presents the views of the Fuqaha on the restrictions imposed by law in violation of 
Islamic law and the restriction on the permissibility of polygamy, and presents models 
for law of polygamy in selected Muslim countries. The research, in the Libyan law, 
shows the development of community legislation in Libya, as well as the constraints 
and the evolution of  polygamy through passages of time, and detailed statement of 
these restrictions and the implications of violation of such laws. In terms of the method, 
the research conducted an evaluation of the system of polygamy in Libyan law through 
a questionnaire that seeks to amass opinions of the public, in addition to sessions of 
interviewing Family Court judges and specialists in the law in order to understand the 
issues of polygamy in Libyan law. The researcher utilized the library research approach 
in order to collect the material needed for literature and the descriptive method to 
collect the views of the general public, the opinion of the judges who handle family 
affairs as well as law specialist and finally the analytical approach to analyze texts, field 
information and specialist opinions. The thesis summarizes that at the heart of the 
system of Libyan polygamy in the Islamic law, which is evaluated based on the data 
sets, revealed that criterion of self-interest as well as restriction imposed by high court 
is solely to control and in favor of the system of  polygamy in general and it was proven 
to be a clear defect in the legislative system of  polygamy in the Libyan  law. 
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 ملخـص البحث

يتناول البحث دراسة قيود تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية وتطورها يف قانون األسرة يف ليبيا، فبني 

أدلة املشروعية وقيود التعدد واحلكمة منه يف الشريعة اإلسالمية، مث بني أراء العلماء يف القيود املفروضة 

يف قوانني بعض ، وقدم البحث مناذجًا للتعدد قانونًا باملخالفة للشريعة اإلسالمية ومدى جواز تقييد التعدد

ويف جانب القانون اللييب بني البحث تطور تشريعات األسرة يف ليبيا وتطور قيود تعدد ، الدول اإلسالمية

الزوجات واملراحل الزمنية اليت مرت ا وبيان تلك القيود تفصيًال واآلثار املرتتبة على خمالفتها، ومت إجراء 

دد الزوجات يف القانون اللييب من خالل استطالع الرأي العام عن طريق استبيان وأسئلة تقييم لنظام تع

قاضي حمكمة األسرة واملختصني يف القانون وذلك دف الوصول إىل كشف عيوب نظام التعدد يف 

 الباحث ماستخدوقد ، لنص الوارد خبصوص تعدد الزوجاتالقانون اللييب ولتقدمي نص قانوين بديل عن ا

ي األحوال الشخصية قاض العامة ورأيراء آتجميع ل الوصفياملنهج و  ادة العلميةمع املجل االستقرائيملنهج ا

قيام وهي توصل إىل نتيجة و  ،واآلراء املعلوماتالنصوص و تحليل لاملنهج التحليلي و  القانوناملختصني يف و 

أن قيد إذن احملكمة يف القوانني استنتج و نظام تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسالمية على معيار املصلحة 

وجود خلل تشريعي يف النظام القانوين  استنتجالوضعية هو قيد صاحل لضبط نظام تعدد الزوجات عمومًا و 

  لتعدد الزوجات يف القانون اللييب . 
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 شكر وعرفان

)، وحتليًا بأخالق الرسول  ( ال يشكر اهللا من ال يشكر الناسيقول الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم 

اليت صلى اهللا عليه وسلم فإنين أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل األستاذة دكتورة رحيانه احلاج عبد اهللا 

، وعلى إلظهاره بالصورة املطلوبة نصح وإرشاد وتوجيه منما قدمته قامت باإلشراف على هذا العمل و 

د نيب من أجل إمتام رساليت العلمية، وأدعو اهللا أن يوفقها ويسداجبجمهوداا اليت بذلتها ملساعديت والوقوف 

كما أتقدم بالشكر إىل أعضاء هيئة التدريس والعاملني بقسم الشريعة ،  خطاها ملا فيه اخلري والصالح

والقانون وقسم الدراسات العليا بأكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة ماليا على تقدمي كافة التسهيالت 

أخرياً أتقدم بالشكر إىل صديقي األستاذ خليل إحممد ، از هذا العمل بالصورة املطلوبةة والعلمية إلجناإلداري

  .   عاً وداعمًا يل يف هذا العملاعي الذي وقف جبانيب وكان مشج
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