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 شعارال
 

 

 

 

 

ِئَك ُُهُ الُْمْفِلُحونَ   [16: (64]التغابون) َوَمن يُوَق ُُشَّ نَْفِسِه فَأُولَ َٰ

 

ُ َمْخَرًجا َعل َّلَّ َ ََيْ  [2(: 65)الطالق] َوَمن يَتَِّق اَّللَّ

 

ُبهُ  ِ فَهَُو َحس ْ ْ عَََل اَّللَّ  [3 (:65)الطالق] ۚ َوَمن يَتََوَّكَّ

 

ا ُ ِمْن َأْمِرِه يُْْسً َعل َّلَّ َ ََيْ  [4 (:65)الطالق] َوَمن يَتَِّق اَّللَّ

 

 خري النّاس أ نفعهم للناس
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هداءاإل  
 
 

 أهدي هذا العمال املتواضع اىل أىب الذي مل يبخل على يوماً بشيء
 اليت حضنتين ابحلنان واحملبة زبيدا )هللا يرمحها( و اىل أمي

 قد ضنني ابإلنتهاء هذا البحثىت  أخوايت الإىل
 إىل كّل الّناس أحّبهم
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 امللخص
 حّق اإلرث للذكر واألنثى عند منور شذايل

 201310020311038  مرجّويت
 ،حبياة اإلنسان، ألّن املوت هو شيء الذي ال ميكن فصلها خملوقات احلية تتعلق االرث

 تفاصيلب يثبتو . تفصيلة الشريعة االرث أن العلماء مجهور يرى .القدمية أو الشباب سواء
 تعترب ولكن .حق االرث للذكر مثل حظ األنثيني. قطعي الداللة وهو مباشرة، القرآن آايت
 نتيجة على صولحل 1:1 يف صياغته تعاد أن ينبغي للذكر واألنثى االرث أنشذايل  منور
 .عادلة الورثة بني

عن االرث للذكر  ملنور وفكرته إبعادة الصياغة الفكر مفهوم صفلي الدراسة هذه هتدف
 .الفكر ومفهوم منورلينتقد رأي  الباحث حتليلهذا البحث  يكشف وابإلضافة .واألنثى

 قسم يف الفكر ومفهوم منورمبواضيع البحث هو رأي نوعي  هنج الدراسة هذه واستخدمت
 حماولة الكتب من البياانت حتصل .1:1 يف صياغته تعاد أن ينبغي للذكر واألنثى االرث

. البحث دعمأن ت ميكنها وغريهم اإللكرتوين، والتعلم اليومية، ودفاتر شذايل، نورمل
 .إىل اخلاص العام يستنتج من الذي ستنتاجيالا سلوبابأل البياانت حتليلواستخدمت 
تنحرف  الذي إندونيسيا يف الفرائض تطبيقب املفهوم خلفيةو  الفكر ملنور مفهوم ينتج البحث
 الكرمي؛ القرآن يف األحكام تغيري( 1: )كما يلىالفكر ملنور   مفهوم. القرآن عن أحكام

الباحث  حتليل أما. الفقهية قواعد تاستخدام( 3) ؛لفهم الوحي العقل استخدام( 2)
( 4) ؛دراسة االية( 3) ؛التشريع حكمة( 2) ؛النزول وأسباب القرآن (1)االيت:  دراسةب

 .مقاصد الشريعة

.الذكر، األنثى ث،ر واال ،صياغة: الرئيسية الكلمات
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 شكر و تقدير

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على معلم البشر وهادي اإلنسان  وعلى 

آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. أتوجه ابلشكر اجلزيل لكل من ساهم يف 

 كان سببا يف تعليمي وتوجيهي و مساعديت.إخراج هذا البحث إىل حيز التنفيذ, اىل كل من  

اىل اليت ربتين يف صغري, وعلمتين وأحاطتين حبناهنا واليت داءما وأبدا أجدها جبانيب 

يف أزمايت، إىل أعلى من عرفها قليب، بكل احلب أهديها كلمة شكر. و إىل أيب اي من يهواه 

 العافية واملسرات.قليب وعقلي وكل جوارحي، أسعد هللا أوقاتك ابخلري والصحة و 

إىل أساتذي الكرام كل التبجيل والتوقري لكم، اي من صنع يل اجمد، بفضلكم فهمت 

معىن احلياة، نلت منكم العلوم واملعارف والتجارب ألقف يف هذه الدنيا ، كألسدعزينه, 

عزيزاكرميا, ال ينخدع ابملظاهر والقشور, بل يبحث دوما عن اجلوهر, بفضلكم وجدت 

ذه احلاية, فأنتم مل تعلموين حرفا واحدا, بل علموين كل شيٍء, فلن أكون لكم, مكان يف ه

 اال عبدا وطوعاً.
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 و أخص بذكر منهم:

 ،مدير جامعة حممدية ماالنج.  املاجستريفضيلة دكتور فوزان،  .1

 , عميد كلية الدراسة االسالمية.املاجستريفضيلة أستاذ دكتور طرباين  .2

زهرى  عارف األول و ةكمشرف  سنكانة هاشم املاجستريهاندا فضيلة الدكتور  .3

كا ملشرف الثاين مها الذان يقدمان التوجيه, واملساعدة يف إجناز هذا   املاجستري

 البحث.

فضيلة إداء احلسنة املاجستري, رئيس قسم احوال الشخصية لكلية الدراسة  .4

 اإلسالمية.

يف قسم احوال الشخصية و يف برانمج التعليم العلماء الرتجيح  فضيلة األساتيذ .5

 لكلية الدراسة اإلسالمية. 
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مكن للمؤلف أن أقول فقط شكرا لكم على الدعم والدافع والتوجيه 

واملساعدة، قد تعطي دائما جيدة لنا مجيعا وأنمل احلصول على رد جدير من هللا 

 اليوم وغدا.

  2018يناير 11 ماالنج,

 

 مرجّويت

  



 

xii 
 

 فهور احملتوايت
 .Error! Bookmark not defined ............................. شاءالغ

 .Error! Bookmark not defined ...................... صفحة الغشاء
 .Error! Bookmark not defined ..................... صفحة املوافقة

 .Error! Bookmark not defined .................... صفحة التصديق
 .Error! Bookmark not defined ....................... رسالة التأكيد

 .Error! Bookmark not defined ............................. الشعار
 .Error! Bookmark not defined ............................ اإلهداء
 .Error! Bookmark not defined ............................ امللخص

 .Error! Bookmark not defined ...................... فهور احملتوايت

 1 ......................................................... الباب األّول املقّدمة
 1 .................................................................... اخللفية

 8 ........................................................... الصياغة املشكلة

 9 ......................................................... الفرض من البحث

 9 ............................................................... مشكلة احلد

 10 ........................................................... الفوائد البحث

 11 ............................................................ مكتبة السابقة

 12 ........................................................... الطريقة البحث
 16 ............................................................... النظاميات

file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130292
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130292
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130293
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130293
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130294
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130294
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130295
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130295
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130296
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130296
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130297
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130297
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130298
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130298
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130299
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130299
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130300
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130300


 

xiii 
 

 18 .................................................. الباب الثاين العرض األديب
 18 ........................................................... تعريف امليثراث

 20 .............................................. اتريخ نشأة املرياث اإلسالمي

 25 .................................................... مصادر أحكام املرياث
 32 ..................................................... أركان اإلرث وشروطه

 35 ............................................................ أسباب اإلرث

 37 ............................................................. موانع اإلرث

 40 ................................. احلقوق الىت جتب أن تقدم قبل تقسيم الرتكة

 45 ....................................................... الوارثون و حقوقهم

 57 ............................................. الباب الثالث البحث والتحليل
 57 ......................................................... منور شذايل سرية

 62 .................................................. خلفية الفكر منور شذايل

 69 ............................................... حّق اإلرث عند منور شذايل

 88 ............................................................ حتليل الباحث

 107 ...................................................... الباب الرابع اخلامتية
 107 ..........................................................  خائمة املطاف

 110 ............................................................. اإلقرتاحات

 112 ............................................................قائمة املراجع

 

file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130301
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130301
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130302
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130302
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130303
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130303
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130304
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130304
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130305
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130305
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130306
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130306
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130307
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130307
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130308
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130308
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130309
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130309
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130310
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130310
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130311
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130311
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130312
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130312
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130313
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130313
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130314
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130314
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130315
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130315
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130316
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130316
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130317
file:///D:/مرجوّتي/Skripsi/مرتب.docx%23_Toc503130317


 

112 
 

 قائمة املرجع
 كتاب املقدس .1

 (. قسم الدين مجهوريّة األندونسية. بندونج.2005القران وترمجته. )

 كتب التفاسري .2

(. )ترجم عبد احلّي الكّتين و غري(. 2. )جملد تفسري املنري(. 2011وهبة الزهيلي. )

 جاكرتى: غومى إنساين.

(. )ترجم عبد احلّي الكّتين و غري(. 3. )جملد تفسري املنري(. 2011وهبة الزهيلي. )

 جاكرتى: غومى إنساين.

تفسري وزارة الدين مجهوريّة (. 2011وزارة الدين مجهوريّة األندونسية. )

 (. جاكرتى: لنتريى أابدي.2. )جملد األندونسية
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 كتب األحاديث .3

(. )طبعة حممد منري الدمشقي(. بريوت: 4. )جملد يح البخاريصحالبخاري. 

 مكتبة الثقافية.

(. بريوت: دار 3. )جملد صحيح املسلم(. هـ 1398⁄م 1978املسلم. )

 الفكر.

(. )طبعة صدقي 2. )جملد سنن ابو داود(. هـ 1414⁄م 1994ابو داود. )

 حممد مجيل(. بريوت: دار الفكر.

(. )طبعة عبد 2. )جملد سنن الرتميذي(. هـ 1403⁄م 1983الرتميذي. 

 الرمحن حممد عثمان(. بريوت: دار الفكر.

(. )طبعة صدقي مجيل العطار(. بريوت: 2. )جملد سنن ابن ماجهابن ماجه. 

 دار الفكر.
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. عريضة األحوذى بشرح جامع الرتميذي(. هـ1415⁄م1995ابن العرب. )

 بريوت: دار الفكر.)طبعة صدقي مجيل العطار(. 

 القموس .4

م( . )طبعة اخلامسة و الثالثون(.  1996. )املنجد يف اللغة العربية واألعالم

 بريوت: دار املشرق

 كتب األحكام .5

 (. سورااباي: رادبوك فبليسري.2008. )كتاب الشرعة الشخسّية ++

سورااباي: (. 2008. كتاب الشرعة الشخسّية ++. )جمموعة الشريعة اإلسالمية

 رادبوك فبليسري.

 الكتب .6

 . بريوت: دار الفكر.حكمة التشريع و فلسفتهأمحد اجلرجاوى. )بدون عام(. 
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ف.ت. فوستاكا . سومارانج: فقه املوارث(. 1997تنكو حممد حسىب الشدقي. )

 ريزقي فوترا.

 .يراما ويدىي. ابندونج: فقه املوارث(. 2016حممد عطاء هللا. )

(. )ترمجة عيد احلي 10. )جملد فقه اإلسالم وأدلته(. 1120وهبة الزهيلي. )

 الكتاين وغري(. جاكرتى: غومى إنساين.

. جاكارتى: (. فكرة مقاصد الشريعة عند الشتيب1996جاىي بكرى أسفري. )

 ف.ت. راجا غرافيندو فاسادا.

ابندونج:  Ijtihad dalam Sorotan.(. 1988أمحد أزهار ابسري، وغري. )

 ميزان.

 . جاكارتى: أمزى.أصول الفقه(. 2011عبد الرمحن دهالن. )

 . جاكارتى: كوجناىن.قواعد الفقه(. 2006أمحد جازويل. )
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Tokoh Islam Liberal  50(. 2007بودي هاندراينطا. )

.Indonesia .جاكارتى: حّجة فروص 

 . ابندونج: أنكاسى.كيفية كتابة البحث(.  1987قمر الدين. )

ف.ت. . ابندونج: منهجية البحث النوعي(. 2007الكسى ج. موليونج. )

 راماجا روسداكاراي.

. )ترمجة مسكور أ.ب. وغري(. فقه مخسة مذاهب(. 2000حممد جاواد مغنية. )

 جاكارتى: النتريى ابرستما.

 ف. سينار بريو.ج. . ابندونج: طريقة أتليف األعمال العلميةانان نورجاىن. 

 .أوئي فروص. جاكارتى: اإلسالم والدولة(. 1992منّور شاذاىل. )

 . جاكارتى: فارامادينا.إجتهاد اإلنسانية(. 1997منّور شاذاىل. )

 Polemik Reaktualisasi Ajaran(. 1988منّور شاذاىل، وغري. )

.Islam .جاكارتى: فوستاكا فاجنيماس 
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 . جاكارتى: لوجوس.أصول الفقه(. 1997أمري شاريف الدين. )

 . جاكارتى. فرااندى موداي.حكم موارث اإلسالم(. 2004أمري شاريف الدين. )

 الصحيفة .7

، يوليو(. مسار التاريح حكم إرث اإلسالم بني النص و جدلية 2014دارماوان. )

 .82. 11، رقم 1، جزء علوم الديناإلجتماعية. 

كيايي مدرسة ، يوليو(. منوذج توزيع املرياث عند  2014حممد عماد الدين. )

 .14-9. 2، رقم 1، جزء علوم الدين داخلية.

 اإلنرتنت .8

 Munawir Sjadzali dan Internationalعبد الرمحن كاسدي، 

Studies; Menembus Kebekuan Pendidikan 

,Islam  من-http://www.averroes.or.id/munawir

-studiesmenembus-international-dan-sjadzali

http://www.averroes.or.id/munawir-sjadzali-dan-international-studiesmenembus-kebekuan-pendidikan-islam.html
http://www.averroes.or.id/munawir-sjadzali-dan-international-studiesmenembus-kebekuan-pendidikan-islam.html
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