
 

 ملخص البحث
 

تطبيق حد البالغ في والي الّنكاح عند مذهب اإلمام الّشافعيو عند في الحكومة الشؤون  ,عافية نوري رمحيت
 ),تدريس في إدارة الّشؤون الّدينيمارون فاروبمولج)(عن كتابة النكاح 2002سنة  11رقم الديني 

البحث اجلامعي, قسم األحوال الشخصية كلية الشريعة, جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنق.إشراف: جمائد  
 كمكلو.

 .: العمر البالغ، وايل الّنكاح، مذىب الّشافعي اللفظ األساسي

في إدارة الّشؤون الّدينيمارون فارومبوًف. اليت مسائل حد البالغ يف وايل الّنكاحمسائل اجلكم يف ىذا البحث  
يكتب اًن بالغ العمر  11عن كتابة النكاح فصل  2002سنة  11رقم احلكومة الشؤون الديين احلكم خيالف مع 

يف إدارة الّشؤون الّدينيمارون فارومبوًف ىو النكاح الذي وايل سنة ولكن خيالف مع واقع احلكم  11وايل النكاح اقل
سنة. ننظرىذا الواقع احلكماّن املوظّفون إدارة الّشؤون الّديين ال يتبعون نظام احلكومة. ينبغي  12لنسب يعمر ا

 عليهم خمادم الوطن يتبعون مقّرر نظام احلكومة فينبغي عليهم حيقّقون نظام احلكم يف اندونيسيا.

يف وايل الّنكاح عند مذىب اإلمام ( كيف تعيني حّد العمر البالغ 1يف ىذا البحث، ىناك أسئلة البحث: 
حّد العمر البالغ يف وايل الّنكاح عند مذىب   تطبيق ( كيف2؟ .2002سنة  11الّشافعي ونظام احلكومة الرقم 

 ادارة الشئون الدينية مارون فارومبوًف؟ ىف  2002سنة  11اإلمام الّشافعي ونظام احلكومة الرقم 

 ذا البحث منهج الكيفي:. ويستعمل ىالتجريبو كانت ىذ البحث 

بااملنهخ الكيفي الذي يستخدم ليوجب اسئلة البحث فلحاصل يف ىذا البحث ىو حّد البالغ عند مذىب 
 اإلمام الشافعي ىو من الذى يثبت احلّب اىل االجنبية ويوّجو االحتالم, رشدا و ينبت الشعر  عمره مخسة عشر.

سنة  ىو ال يشهر وال يناسب حبال جمتمع جاو  11عن كتاب النكاح ىو على االقل  2002سنة  11رقم 
 2002سنة  11رقم تطبيق احلكومة الشؤون الديين  .الشرقي الذي اكثرىم يربّون اوالدىم مند صخرىم يف املعهد

ال يعمل كامال يف القرى املخصص.  ادارة الشئون الدينية مارون فارومبوًف.ال يتبع اىل مذىب واحدا  11فصل 
 أربعة مذاىب اّن قا نون البالد ال خيالف بأربعة مذاىب.ولكن يتبعون 

يف احلكومة الشؤون  حاصل االخر يعين يف دارة الشئون الدينية مارون فارومبوًف ال يتبع حّد العمر البالغ  عند
 11رقم يف احلكومة الشؤون الديين عن كتابة النكاح  بأسباب االيت:ال يفهم عن  2002سنة  11رقم الديين 
سنة.يف اشراف الشهري  ال  11عن كتابة النكاح الذي يثبت حّد البالغ لوىل النكاح على االقل  2002سنة 



يبحث عن قانون البلد. اليوجد االلة اليت تستطع اإلعالن اجلديد. الّّنم يعقدون اىل النظام الذي يهتمون 
 الّصناعى من احلكم.

 


