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 الدرسة الشخصٌة، االحوال قسم العلمً، البحث المرسلة، مسلهة المفهوم حٌث من الزوجٌة

 نور الدكتور : المشرٌف ماالنغ، ابراهٌم الملك موالنا الحكومٌة اإلسالمٌة الجامعة الشرٌعة،

 السالم للحكم المغستٌر ٌاسن

 المرسلة مسلهة ، التٌتانوس محقن : الرئٌسٌة الكلمة

 الشرٌعة حٌث من سواء عدة، متطلبات تلبٌة والعرٌس العروس أن ٌجب الزواج فً

ّادذة هي هخطلباث االدارة الخً ( الدٌنٌة الشؤون مكتب فً اإلدارٌة والمتطلبات اإلسالمٌة

 ٌجد لم( المحلٌة الصحٌة المراكز من علٌها الحصول تم  التٌتانوس للمحقن حزبظ الشِادة 

 لم الكزاز لقاح مكونات ألن وضحا، النص اإلسالمً القانون فً والمعاملة االلتزامات
 ٌستخدم الذي اللقاح حول العلماء آراء كٌفٌة معرفة الى بحاجة كنت وحرامه، حالله ٌعرف

 العالج لدٌها الدٌنٌة الشؤون مكتب فً االدارة بشدة ٌنصح( للزواج اإلدارٌة المتطلبات فً
 شِادة هي ٌخضخ كوا  التٌتانوس محقن ٌفعل ال العزّص كاًج لْ دخى ، التٌتانوس محقن

 أٌضا الضروري من علمٌة ورقة كتابة فً السبب هو هذا( معاقبة وسٌتم  التٌتانوس محقن
 للرباط اإلدارٌة المتطلبات فً تستخدم الذي  التٌتانوس محقن من القانونً الوضع معرفة

 المرسلة مسلهة المفهوم حٌث من الزوجٌة
 

 فً تستخدم الذي  التٌتانوس محقن عن المكتبة فً البحث نتٌجة هو العلمً البحث هذه
 تم التً البٌانات من( المرسلة مسلهة المفهوم حٌث من الزوجٌة للرباط اإلدارٌة المتطلبات

 واألفكار الحجج ٌتضمن العلمً العمل هذا ألن الفقه أصول اقتراب مع ثم وتحلٌلها جمعها
 التفكٌر أسالٌب باستخدام أو استنتاجات استخالص فً والتفكٌر القانون، فقهاء من

 االستنتاجً
 

 الخً لن ٌخن حٌظٍوِا طبقا للشزٌعت لتٌتانوسهي ُذٍ الٌخائج إلى ًخٍجت هفادُا أى الذقي 

. اإلطالهٍت، ّشزط إلشاهً اى االدارة الشّاج ٌكْى لَ حأثٍز إٌجابً على العزّص ّالعزٌض

على الزغن هي أى الوْاد هي لقاح الكشاس ُْ ضار للجظن فً البذاٌت، ّلكي بعذ الوزّر عبز 

. عولٍت هع االًظْلٍي ، ثن ٌصبخ هي الوْاد الضارة أّ الوخذراث كذاجش الذصاًت الوزض

فً دٍي أى . ّبالخالً فإى القصذ أى ُذٍ الوشكلت ّالذفاظ على األضزار الخً لذقج البشز

 حِذف إلى الذفاظ على الشّجت هي الوزض الخعاقذ الكشاس عٌذ هوارطت لتٌتانوسأدكام دقي ا

الجٌض هع سّجِا، ّحْقع الشّجت الخً ّلذث هي الكشاس الى الوعذاث أقل ًظافت، ّإبقاء 

الزضع الوعزضٍي لوزض الكشاس عٌذ قطع الذبل الظزي، ربوا بظبب عذم ّجْد العقن 

 .أدّاث أّ حخعزض لألّطار الخً لن ٌخن حٌظٍفِا على الفْر
 
 

 

 


