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 أمي احلبيبت

 جل راحتيأالذي كابذ صعاب احلياة مه  إىل

 مباله ووقته الذي مل يبخل علي إىل

 أبي العشيش

 رب الذي ساوذوي مباله ووقتهذرفيق العمز وال إىل   

 الذي هى مىبع سعادتي وسز ابتسامتي إىل   

 : علي جربيلالغايلسوجي   
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 كر وتقديرش

 

الذي  خري ادلرسلني وخامت النبيني سيدنا زلمد والسالم علىوالصالة  ,احلمد اهلل رب العادلني      
يوم الدين  ه بإحسان إىلهبدا , وعلى آلو وصحبو ومن دعا بدعوتو واىتدىأرسلو اهلل رمحة للعادلني

 وبعد.

 ولو ,ىذه الرسالة يل وساعدين يف كتابةيد العون  مد كل من  والتقدير أىلأتقدم جبزيل الشكر         
الذي  بصري الذكر الدكتور زلمد معني دين اهللوأخص ب ,وكل من قدم يل توجيهات بالكلمة الطيبة 

 خلالق حسن اللذانوالدكتور زلمد عبد ا ,الرسالة قدم يل الكثري من النصح واإلرشاد لكتابة ىذه
الشريعة كل األساتذة األفاضل يف برنامج ماجستري   , وإىلرساليت ىذه باإلشراف على اتكرم

رئيس قسم -بامبانج ستياجي  أ.د مدير جامعة زلمدية: -  سوراكرتا.اإلسالمية جامعة زلمدية 
 رئيس قسم الدراسات العليا: د. سودارنو صربان.–الدراسات اإلسالمية: أ.د حذيفة دمياطي.   

حفظو اهلل, الذي شجعين  زوجي الغايل ؛رفيق حيايت كما أسدي خالص شكري وتقديري إىل         
إىل والذي منحين الكثري من النصائح والتوجيات القيمة و  ,لتقدم واالستمرار يف طلب العلمعلى ا

 حفظهم اهلل.بنايت قرة عيين 

وأن يتقبل  ,ما حيب ويرضاه إىلوفقنا مجيعاً اهلل أن ي أسأل وأخرياً أقول ذلم مجيعاً جزاكم اهلل خرياً,
 أعمالنا خالصة لوجهو وأن يغفر لنا ويرمحنا إنو مسيع قريب رليب الدعاء...
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  ىكثرة القضايا عل  البحث إىل كتابة ىذادفعين  ومما ,الرسالة حبث كيفي مكتيب تعترب ىذه     
افق القانون تو  ىيت: ما مداللييب ومشكالت البحث متون يف اآلاحلضانة يف ساحة القضاء يف اجملتمع 
لة احلضانة ث ىديف يكون يف حترير مسأحكام احلضانة؟ حياللييب مع الفقو اإلسالمي يف باب أ

 .اللييبمع القانون ادلذاىب األربعة,  بني الفقو اإلسالمي مع ذكر أقوال علماء دراسة مقارنة

أىم النتائج . وكانت ائي التحليلي ادلقارنستقر ىو ادلنهج اال وادلنهج الذي سلكتو يف البحث        
يتفق مع ادلذىب ادلالكي عدا  منو باب احلضانة خاصة حوال الشخصية اللييبإن قانون األ البحث:

حملضون وألن حة احيث تقتضي ادلصلحة خالف ذلك, ألن مدار احلضانة ىي مصل بعض احلاالت,
القاضي يف  أن القانون اللييب وكل األمر إىل تضحاكما .مجيع ادلصاحل األخرى مصلحتو مقدمة على

ومع ما ىو  ,سلطتو ىاألمر مبقتض يف وللقاضي أن حيكم ,وذلك دلصلحة احملضون ,بعض احلاالت
نصوص يف المل يتناول بعض  يف كونو القانون اللييبسالمي,  كما انتقدت متفق  مع الفقو اإل

إذا مل يوجد نص تشريعي ميكن ب( يذكر فيها أنو الفقرة   72ولكن ىناك نص مادة رقم ) ,احلضانة
األكثر مالءمة لنصوص ىذا القانون, وىذا يدل   ةمبادئ الشريعة اإلسالمي ىكم مبقتضيقو فاحلتطب
 األصل يف وألن ,سالميمع الفقو اإل افقحوال الشخصية اللييب يف باب احلضانة مو أن قانون األ على

 يستمد شرعيتو من الفقو اإلسالمي.

 .سالميالفقو اإل -حوال الشخصية اللييب قانون األ -احلضانة :ةالكلمات الرئيس
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Abstract 

This message looking for a nursery in the provisions of Islamic jurisprudence 

and Libyan law. This thesis is applied for Islamic Law master Program, 

Muhammadiyyah University of Surakarta. Arranged by: Tahani Mahmoud 

Saad. NIM: O20012000. Supervised by Dr.Muhammad Muinudinillah Basry, 

MA and Dr. Mohamed Abdel Khalik Hassan. Year 2014 AD - 1435 H. 

This message qualitative research office, which made me posting this research, 

is the large number of issues on the nursery in the courtyard of the judiciary in 

the Libyan society and the problems of supply in the following research: how to 

reconcile the law with the Libyan Islamic jurisprudence in the door of the 

provisions of the nursery? Where my goal is to liberate accountable nursery 

comparative study of Islamic jurisprudence with Are said the four schools with 

Libyan law. The approach taken by the research methodology Allosteric 

analytical comparison. 

Find the most important findings: that the law of personal status Libyan nursery 

door is consistent with the Maliki school except for some cases, where interest 

requires otherwise, because throughout the nursery are the interests of the child 

and because the interest on the introduction of all other interests. 

As it became clear that the Libyan law leave it to the judge in some cases, in the 

interest of the child and for the judge to rule it under the authority and with what 

is agreed with the doctrine the militant also criticized the Libyan law did not 

address some of the texts in the nursery but there is a text item number (72, 

paragraph b) mentions where if there is no legislative text can be applied he is 

condemned under Islamic Sharia principles most relevant to the provisions of 

this law and this indicates that the Personal Status law in the Libyan nursery 

door with a conciliator Islamic jurisprudence because originally derives its 

legitimacy from Islamic jurisprudence. 

Keywords: nursery - Personal Status Law Libyan - Islamic jurisprudence 
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