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 ملخص البحث

ضر  األمعاملة بيع  ليؤّدى ابنها . مطالبة الوالية من األّم على3122، 22321211، نيل العوانة لطفي
بجامعة ، كلية الشريعةية بماديون. بحث جامعي. األحوال الشخصية.  الدين محكمةي ف اإلضرثي
المحمودي، الدكتوضر زين  : المشرف .ماالنج اإلسالمية الحكومية مالك إبراهيم موالنا

 الماجستير.

 المثانة األم مطالبة :الكلمة الرئيسية
لعام  1القانون رقم  يف 74ىذا مقّوا على الفصل . و البنها الشقيق معيارا، األم ىي ولية صحيحة

 19يف سن الذي مل يبلغ  الشريعة اإلسالمية يذكر أن االبن ةعيف رلمو  79مع الفصل  (jo) بالتبديل 1747
يف مجيع اإلجراءات القانونية داخل ليوكاله احلق  فهو حتت سلطة والديو، لعدم إبطاذلا، للوالدينتزوج سنة أو مل 

لصانع وثيقة األرض يتطلب األم لتملك قضية  وف ادل كاتب العدل/  وخارج احملكمة. ولكن يف الواقع بعض من
 /000 رقم، رض. وادلاال يف قضيةبيع وراثة األ يفيف أداء بعض العملية القانونية. كما  احملكمة، الوالية من

PA.Kab.Mn /4002/Pdt. P . يف ىذا البحث يعين كيفة تعليل على ادلشكلتان  قد طالع الباحاةىناك و
 قضيةإجيابة مطالبة قضية الوالية من األم على ابنها يف  يف يف ماديون حبصوذلا وكي  تعليل احلكماء زلكمة الدينية

 PA.Kab.Mn /4002/Pdt. P. /000 رقم،

بطريقة احلكم ادلدين، وتقريبو باستخدام  فاستخدم الباحاةادلذكورتان  ادلشكلتانمن أجل اإلجابة على 
 قد أصبحت البيانات األساسية ىي يف ىذه الدراسة قامت الباحاة تشارك مباشرة الرحابة، واليت .الوصفيالتفريب 
 .PA.Kab.Mn /4002/Pdt. /000 رقم، وإكماذلاادلعنية يف حتديد القبول  إىل األطراف مقابلة

Pكمصدر البيانات الاانوية  الوثائق والكتب ادلتعلقة استخدامتها. 

مناسبا ألنو  حبصول القضية ادلذكورةماديون ( تعليل زلكمة الدينية يف 1: واخلالصة من ىذا البحث ىو
تزال حتت سلطة احملكمة. مطالبة مل إذا كانت  يرفضهاأن  بقانون السلطة القضائية، يذكر أن احملكمة ال جيوز

 دادلعاملة ادلذكور يقص أنالذي مل يصل حد العقل والبلوغ ليدّل األدلة على  على ابنوالدة قد تقدمت  الوالية اليت
حيصلوا مطالبة قضية األم كالويل على ابن يف قضية  ماديونالتعليل األساسي من احلكماء يف ( 2 . ألجل االبن

ادلذكورة من أجل االبن لنفقات معيشة ىو أن ادلعاملة   PA.Kab.Mn /4002/Pdt.P./000 رقم،
 مل يبلغ.الذي  الذي فيو احلماية لالبن يبغي بوجود حتويل احلق وأن وفضال عن تعترب احلكماء. االبن

 
 


