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صــّحة اإليجــاب و القبــول مســتخدمة وســائل اإلعــالم االلكترونيــة فــي النكــاح  .  2012. أنــا, الفطــرى صــفئة

جامعــة موالنــا , كليــة الشــريعة , حــوال الشخصــية شــعبة األ, حبــث العلمــي اجلــامعي. عنــد العلمــاء مدينــة مــاالنج
  .مدة املاجسترياحتت اإلشرافة الدكتورة احلاجة توتيك ح. ابراهيم اإلسالمية احلكمية ماالنجمالك 

  .وسائل االعالم االلكترونية،  اإليجاب والقبول النكاح، صحة ،العلماء رأي: كلمات الرئيسية 

 القرآن خطابذكر يف و  حالًال ، راميكون احل  له حيث انّ  الذي يربط مقدس رباط النكاح هو
 أركاناحدة من النكاح، و  يفاالنسجام املؤهلة و  كان إذا للزواج صاحلةتكون  ميكن أن.   21-20 سورة النساء

تكون فريدة من  .املتطورة على حنو متزايد وسائل اإلعالم اإللكرتونيةعل مرات جل اإلجياب و القيول يف الزواج هو
  .االلكرتونية باستخدام وسائل اإلعالم اإلجياب و القبول  مع إذا كان الزواج نوعها

اإلجياب و القبول  باستخدام وسائل اإلعالم االلكرتونية  من قبل من ممارسة النكاحوارع خلت الشو 
سار ىف البحث العلمّي يف ماالنج نظرا الرتفاع  .يف اندونيسيا من قبل وسائل اإلعالم ما حدث ثالث مرات

  .معدل الطالق، وارتفاع منطق إذا كان الطالق تسبب يف ارتفاع معدل كذلك

 )حقل البحوث وحتليل البيانات(العلمي يتضمن البحوث التجريبية أو حقل حبث هذا البحث  
والغرض من هذ البحث من أجل معرفة آراء العلماء يف صحة النكاح  .واليت دف إىل حتديد القانون يف اتمع

ث من مصادر يستخدم هذا البح .من مدينة ماالنج مع اإلجياب والقبول الستخدام وسائل اإلعالم اإللكرتونية
أولية يتم احلصول عليها من مقابالت مع العلماء يف مسألة صحة من الزواج مع اإلجياب و القبول  باستخدام 

  .الوسائل اإللكرتونية مباالنج، ولكنها أيضا مصدر الثانوي والتعليم العايل،

ح مع اإلجياب النتائج اليت حصلت عليها أن معظم العلماء ال يعرفون بالضبط عن سوء تنفيذ النكا 
والقبول باستخدام وسائل اإلعالم االلكرتونية، حول صالحية اإلجياب والقبول باستخدام وسائل اإلعالم 

تستخدم  .ويقول بعض العلماء، إّا غري صاحلة .اإللكرتونية، والعلماء خيتلفون يف املناطق احلضرية مدينة ماالنج
حفظ اإلحتياة، وإال  .لون ان الزواج باطل ألنه عرضة من الغرراملشاكل أساس العلماء مدينة ماالنج الذين يقو 

يف حني أن األساس يقول باحث قانوين وهو  .فإنه ال ميكن أن حتل حمل األجهزة اإللكرتونية للدوائر يف احلفل
لون ومع ذلك، والعلماء ال يزا .وسائط الفيديو االلكرتونية ميكن أن نرى بعضنا البعض، لذلك ميكن حتييد الغرر

 ).الس إحتاد(الس  يفضلون يف الزواج الذي هو عادة يف


