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 الملخص
ص" ديتويو من خالل عقد اإليةفرة بمسةد "المخل قواف  المتجة األ طويرت. 5102النعمة، سيت أمي. 

الشرعية. جامعة موالنا مالك إبراىيم  التجارية . البحث. قسم قانون ففعيمفالنج من جه  اإلمفم الش  
 احلج حممد طريق الدين املاجستري.الدكتور  اإلسالمية احلكومية مباالنج. املشرف:

            

 قوقاف املنتجة، عدد اإلاجارة الكلمة اأساسية: األ

قوقاف اليت تناس  دهدف األقوق.. األ أراضي اف ىو اإلدارية قو الصيانة على منافعقوقاأل تطوير أراضي 
الناظر لو احلق لصيانة األراضي  بالتنظيمات احلكومية املناسبة. العدد ىو االتفاقية بني الشخصني  أقو أكثر 

الشخصني. اج  على عدد املوافدة قو املدبولة.  فلذلك، على عدد اإلاجارة الكلمة "موافدة"  بني    قوعندىا تصريح
عن  قوالشرقوط املوجودة. على ىذه اإلاجارة أن متلك الفرتة الزمنية لكي يعرف املستأجر اإلاجارة أن يستويف األركان

 اإلاجار قوعليها أن تناس  مببادئ الشريعة اإلسالمية اليت يلديها اإلمام الشافعي. حدقوده

قوقاف املنتجة من لال  عدد األي. تطبيق ( ك0أما يف ىذا البحث ىناك أسئلة البحث، منها: )
قوقاف املنتجة من لال  عدد اإلاجارة مبسجد األ( كي. تطبيق 5اإلاجارة مبسجد "املخلص" دينويو ماالنج؟. قو )
 "املخلص" دينويو ماالنج من جهة اإلمام الشافعي؟

ا: املدابلة، البحوث التجريبية باملدلل الكيفي. قوىناك أدقوات البحث، منه   قوىذا البحث ىو من
فحص صالحية البيانات يف ىذا البحث قو ىو التثليث. قويف ىذا  أسلوب قوتستخدم الباحثة املالحظة، قوالوثائق.

 البحث ىناك مراحل أسلوب حتليل البيانات، منها التحرير، التصني.، التحدق، التحليل، قواإلستنباط.

قاف املنتجة من لال  عدد اإلاجارة قو األ( تطبيق 0قوأما يف ىذ البحث ىناك نتائج البحث، منها: )
  مبسجد "املخلص" دينويو ماالنج ىو مناس  من ناحية نظرية. قومن أركانو ) احلرية، املسلم، البليغ، قولو العدل(

للبيع قوالشراء، املوافدة بني الشخصني،   قد حتّدق. قوكذلك شرقوطو لو املنافع، منها: املكان يستطيع أن يستخدم
مليون، إذا زدت ندود اإلاجار يف املستدبل بسب   01أنا مستأجر على ىذ الدكان بثمن  ة كمثل "املوافدة قو املدبول

قوقاف املنتجة من لال  عدد اإلاجارة األ( تطبيق 5اإلحتياج فعليك أن تدابلو، ألنو لرفاه املسجد قو ليس يل". )
كان قو شرقوطو قد حتدق. إذن، أن مبسجد "املخلص" دينويو ماالنج ىو مناس  من جهة اإلمام الشافعي. قومن أر 

 عدد اإلاجارة مبسجد "املخلص" دينويو ماالنج ىو صحيح من جهة أحكام اإلسالم.

 


