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 ملخص البحث
 جمموعة االحكام الشرعية ضد من ١٠٥املادة  فعالية تنفيذ ٢٠١٣، ٠٩٢١٠٠٩٣,نعمة، خري

. البحث العلمي. قسم األحوال القرية فاغيداجنان، تورين، ماالنج  يف بعد الطالق إعالة األطفال
ة ماالنج. املشريف:  ّ ة احلكومي ّ ة الشريعة، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي ّ ي ة، كّل ّ  أمحدالشخصي

  .املاجستري عز الدين
 

ة   .حضانة الرعاية فى ،اإلسالم تجميع قانون من ١٠٥، والمادة فعالية: الكلمة الرئيسيّ
أيضا مبعىن الوارد و ، والروحي باملعىن املادي يعين الطالق ىف الولد بعد صيانة حضانة أو

 بعد الطالق حضانة مهم شئ ألنه هو شيء بعد الطالق حضانة .تعليم األطفال يف الرعاية
ا لكي أن تساعده نفقة الطفلمشتمل على ال و ، يف زمان الطفل شخصيةال تشكيل إما يف من شأ

 كان وكيف بينهم ميكن أن تتأثره هذه العواملحيث  أوللطفل يعىن من شخصيةال تشكيلال يف تلك
يف  مبا تعتىب بالتفصيل تنفيذ ضانةاحل أمهيةىف  تعطى مت التنظيم وبعد ذلك .يف حالة احلضانة الطفل
 املمارسة حضانة حيدث .يف جمموعة االحكام الشرعيةقانون الزواج و ، الطفل، وقانون محاية الفقه

 مع الدينية باملنطقة أنه يف الواقع املنطقة pagedangan)(القرية فاغيداجنان  يف أيضا بعد الطالق
   .مرتفع جدا الدينية الظروف االجتماعية

اململكة  ١٠٥ تنفيذ املادة فعالية مدى هذه البحث هو حتديد وكان الغرض من
 األطفال  صيانةيف  )turen(، تورين pagedangan)(القرية فاغيداجنان   يف لالستثمارات الفندقية

 ، ومحاية الطفل القنون حضانة املرأة عن القانون املادة تنفيذاستعراض فعالية الو ، الطالق بعد
  .والزواج

 يف البيانات األولية مت احلصول علىو  .ج نوعي مع حبث ميدانية و هذا البحث هو 
 ناقشت هي الكتب اليت البحثهذا  يف الثانوية البيانات .الوثائقمن خالل املقابالت و  هذا البحث

  .املنهج الوصفي مع البيانات اليت مت مجعها مث مت حتليل .بعد الطالق ضانةعن احل
اململكة  B و A احلروف ١٠٥استنادا عل حتليل أجري فإنه يستنتج أن تنفيذ املادة 

قد نعرف  )turen(, تورين pagedangan)(القرية فاغيداجنان  لالستثمارات الفندقية بعد الطالق يف
العوامل  .ليس هناك تطبق بالكامل C حرف ١٠٥أما فيما يتعلق باملادة  عملها يف تطيق بالفعالة.

اليت مت احلصول عليها يف هذه البحث منها القيادة ويرجع ذلك إىل الرغبة والوعي الكامل من كال 
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دد هو منها بسبب رغبة العامل احمل .الوالدين لتنفيذ االلتزام بتوفري للطفل حىت لو طلقت الوالدين
أحد من الوالدين يف لرعاية الطفل من جانب واحد وعدم السماح للطفل يف لقاء مع أحد الوالدين 

 .يعن إما األب أو إما األم الذي مل يعترب مسؤوال لتوفري للطفل أو لوجود ألخرى
 

 


