
xxi 
 

 البحث ملخص

يف القضاة أساس اإلعتباري جمللس  .100010101111002/11210000، رقم التسجيل فةاملخل  ال ألف
 /Pdt.G/2012/1115 رقم القضّيةعلى  يف حتكيم احلكم مباالنجحمكمة الدينية 

PA.Kab.Mlg  54حكمة الدستىرية رقم مب يث اتحمتى  احلكمحباستعراضا/PUU-

VIII/2010 حبث جامعي، شعبة األحوال الشخصي ة يف كلية  .ومن مفهىم مقاصد الشريعة
 .وكلية العلوم القانونية جبامعة براوجيااي شريعة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجال

  M.Ag. ،احلاجة توتيك محيدة: الدكتور  ة الرئيسيةاملشرف
 . .MH. SHرحم سوليستيورين، : املشرفة املرافقة

 ،Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg/0105 القضي ة رقم على احلكم ،اإلعتباري أساس: الرئيسية الكلمة
 .، مقاصد الشريعةPUU-VIII/2010/54احلكم مبحكمة الدستورية رقم 

 
 إىل حتولت ث   ،(voluntir) ابإلرجتاء مسجلة اليت اإلبن األصل قضية من يبدأ البحث هذا خلفية

 يواصل لطرفنيل املصطلحات استخدام ولكن   ،احلكم إثبات إىل التحكيم أثناء يف( contensius) القضية
املشكلة  هناك Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg/0105 رقم القرار حالة يف ألن   عليه، املدعي و يعابملد

 إرجتاء وال يريد اإلرجتاء عند إحدى األخرى. على إحدى منهما يريد
جمللس القضاة يف حمكمة الدينية  اإلعتباري ساسنيل األ األهداف من هذا البحث هي لتحليل و

يث حباستعراضا  Pdt.G/2012 /PA.Kab.Mlg/0105حتكيم احلكم على رقم القضي ة  يف مباالنج
 هل . حىت نعرفومن مفهوم مقاصد الشريعة PUU-VIII/2010/54احملتوى احلكم مبحكمة الدستورية رقم 

و مفهوم مقاصد  PUU-VIII/2010/54حملتوى احلكم مبحكمة الدستورية رقم اب إثبات احلكم مالئم
 legalاملنهج املستخدم يف هذا البحث هو أنواع البحث احلكم )ة يف حفظ النسل. خاص الشريعة

researchالدستوري املدخل ( ابستخدام (statue approach )القضية املدخل و (case 

approach .)حتللها شامال على املستخدمة جتمع وتفرق حسب املصدر ث   املواد القانونية األولية والثانوية
يف حتكيم احلكم على رقم  مباالنججمللس القضاة يف حمكمة الدينية  اإلعتباري ساسألاب املعلقة ملوضوعيةاملشاكل ا

يث احملتوى احلكم مبحكمة الدستورية رقم حباستعراضا  Pdt.G/2012 /PA.Kab.Mlg/0105القضي ة 
54/PUU-VIII/2010 و مفهوم مقاصد الشريعة. 

يف  مباالنججمللس القضاة يف حمكمة الدينية  اإلعتباري ساسألا أن   على تظهر البحث هذا من النتيجة
يث احملتوى احلكم حباستعراضا  Pdt.G/2012 /PA.Kab.Mlg/0105حتكيم احلكم على رقم القضي ة 
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 حكمه، اثبات يف خيتلف ولكن   ،به مالئم أو موافقا قد PUU-VIII/2010/54مبحكمة الدستورية رقم 
-PUU/54رقم  احلكم مبحكمة الدستورية ه يرجع إىلكميف اعتبار ح مباالنجنية جمللس القضاة يف حمكمة الديا

VIII/2010 بذل من إحدى هو اإلبن األصلعلى أن  التطبيق اإلرجتاء على  مفهوم مقاصد الشريعة. و عند 
 وجود بغري يسبب القضاة اجمللس هبذا اإلبن األصلعلى  اإلرجتاء املسألة رفض ذلك مع النسل، حفظ يف اجلهد
 .عليه ملدعي الصاحل اإلبن من هو املدعي اإلبن أن   على إلظهار القوية األدلة


