
 (TKI) في ماليزيا )دراسة في حالة العمال االندونيسية لسري ا لزواج ا تطبيق ,02002211جنة, مفتاح, 
 ماالنغ. احلكومية اإلسالمية شعبة األحوال الشخصية ، كلية الشريعة، اجلامعة في والية سيالنجور ماليزيا(

 جميلة الماجستر ةادلشرف
 : الزواج السري, العمال االندونيسيةالبحث كلمة

لذي ا لزواجا يفسر على أهنا هو ا لسري لزواج ا البداية يشار معىنف ات عن الزواج السري،منتعريف هناك عدد
 وسعت معىن الزواج شكى إليه عنعند ما عمر بن اخلطاب، قد قدمكما  النكاح, يفشروط القواعد و ب اليستوفي ال
الذي  لزواجوهو يشمل ا ،السري ،الزمان اهذ ادلرأة. وأما يف بشاهدين فحسب, شاهد من الرجل وشاهد من الزواج 

تنمو أيضا يف خارج البالد  الزواج السريللمسلمني.و تطبيق  ولكن ال يتمتسجيلها  مبادئ وشروطكل   يلتقي
(KUA او العوامل  ةمن حيث العملي الكثري من اجلدل، وذلك يسبب اندونيسيا, الدينية  يف الدائرة فيمكتب

االندونيسيني  العمال من ٪02التيتعمل يف ماليزيا،  ادلهاجرين العمال مثل حالة سري.ال الزواجمن  واآلثار الناشئة
  سريالزواج ال يفعليف ساراواك 

 دلبور، سيالجنور،كواالفي:التيتضم ماليزيا دولة يفن العمال االندونيسية مي سرال الزواج على هذا البحث
 وجبانب .لدي العمال االندونيسية سريال الزواج عن شئة تالنا والتأثريا العوامل العملية، يف .باهانج كوانتان بينانج،
 األسرة وقانون الزواج فيشأن 0091سنة  0 رقم الزواج قانون عن الناشئة التأثري هذا البحث ينظر إىل ذلك،

 .0091عام  سيالجنوراإلسالمية,
 ( فيواليةTKIالندونيسية ) لعماالا افعلهالتيالسري  الزواجتطبيق فإلىفهم تهدمن البحث الكيفيهيهذا البحث

 ولكن ،بعضهم بعضا ختلفتفيبعضاحلالالزواج السري  سلسلة أخنلفية من هذا البحث نتائجال أظهرت .سيالجنور
اختار به العمال بأن  املو عمن  أيضا هي وسهلة سريعة عمليةذلك  انبوجب .لشرعية ألجال نكاحهذا ال عامة بصفة
 الدينهناك العمال االندونيسية ادلعروف بذي ( 0ي: ه ماليزيا يف ادلقدمة لتسهيل منا . جمموعةالسري الزواجيفعل 

هناكعوامل ( 0ماليزيا،  يف اإلندونيسينيمن  هميل زبأن يزوج يطلب ا( أحيانادلتخرج يف ادلعهد اإلسالمي) اجليد لديهم
ونيسية االند الزواج قانونبني  تالشائعة ادلصطلحا هناكبعض.االندونيسيني من ادلزيفة الزواج لكتب بيعاب التجارية
 على ماليزيا، يف الذينتلد جانب التصنيعلألو  ادليالد شهادةتبسيط في أكثر ماليزيا يف ولكن، ماليزيا. األسرة وقانون
 البالد. يف مسجلة غري تزوجم أنه من الرغم

  


