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 الباب األّول

 املقّدمة

 اخللفية .أ

 :ىل يف القران الكرميقال هللا تعا

ْسََلَم ِديًنا   1اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ
لقران هللا كّل شيء يف الشريعة اب و وضعين اْلسَلم. كمل دأأّن هللا قد يثبت األية 

مكان  لحة ليس كرمى لعربصوسّلم ابملسّنة الرسول الكرمي حمّمد صّلى هللا عليه و 

 رمحة للعاملني.ك  هالكنّ  ،فقط الذي نزل به

الّناس مجيعا. الشريعة ال حتتوى على هبا ع يط اّلِت ثبت هللا أن يطشر الالشريعة هي 

الشريعة اّلِت  أبن يطيع وارشدهم هللا الّناس أمرلك الذو لحة. صم لكن فيها ،2الباطل

مسلمات للو  املطيعني لمسلمنيليوحى إىل الّنيّب حمّمد صلى هللا عليه وسّلم. وهللا يعد 
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أكد هللا تعاىل  ،ةى عقوبة ألّي شحص خيالف الشريعو يعط ،هلم أجرا كبريا تطيعاامل

 3مرارا و تكرارا يف كتابه الكرمي.هذه املسألة 

. هذه الشريعة، ليس فيها صعوبة عسر 4لشريعة أنزل إليهمعبدا اب اليكلف هللا

لكل فّصل هللا  اْلرث، حكمهي املثال من هذه الشريعة . ولكن فيها سهولة ويسرا

هو أشّد تفصيَل  ايضا ائضالفر كبه   يسمىاْلرث  . أنّ يف القران ّصَلمف قسم الوارث

ّية )زوجة( ليس امل تاْلرث لزوج الّنصف إذا كان: قسم مثَل. يةاْلسَلم يف الشريعة

 ا ولد.ت هلولد وله الربع إذا كانا هل

, ألّن علم الشريعةيعترب نصف من و  هو إحدى من حكم اْلسَلم، الفرائض

 5.حكم الّناس بعد املمات تبحث هانصف الشريعة يبحث حكم احلياة, وبقيّ 

                                                             
ُ يُدِْخْلهُ َجنهاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْْلَنَْهاُر َخاِلِديَن فِ إقرأ:  3 َ َوَرسُولَه ِ ۚ َوَمن يُِطعِ َّللاه لَِك اْلفَْوُز الْعَِظيُم. تِْلَك ُحدُودُ َّللاه يَها ۚ َوذََٰ

 .13(: 4القران سورة النّساء )
  .286(: 2القران سورة البقرة ) 4
 .9(، صفحة PT. Pustaka Rizki Putra, 1997الشديقي، فقه المواريث )سمارنج: محمد حسبي  5



 

3 
 

نسي وسإلفاء من يس الشريعة، علمأّن الفرائض نصف  ابلتعبريأبو داوود  يشرح

ليتعّلم ويعلم هذا العلم.  رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم حيّث أّمته. املخلوقات أّوال

 رسول هللا صلى هللا عليه و سّلم: ما قالك

زَُع تَ َعلَُّموا اْلَفرَاِئَض َوَعلُِّموَها فَِإنَُّه ِنْصُف اْلِعْلِم َوُهَو  ُل َشْيٍء يُ ن ْ يُ ْنَسى َوُهَو أَوَّ
ِِت  ِمنْ   6أُمَّ

 تخرج فهم أن احلديث أمران ليتعّلم و يعلّم الفرائضظهريه, فسيسباحلديث م فهيإذا 

أمر هلا تعّلم و عّلم بَل  ال ميكن عندما تكون الشريعة .أمر ليعملهوليس فيه  فقط،

حّّت ال  ه. العلم بَل عمل كالشجر بَل مثر،ملزم ليعلمعمل. ألنّه يف احلقيقه, العلم 

 .ينفع إاّل قليَل

رسول هللا صّلى هللا عمل ما أيمر يف حكم اْلرث يبحث كثري يف القران و السّنة ال

 :عليه و سّلم

                                                             
يل العطار مجلّد صدقي جم . باب الحّث على تعليم الفرائض،" في سنن ابن ماجه،1. كتاب الفرائض؛ 23ابن ماجه، " 6

 .2719. رقم. 107. ص . بيروت: دار الفكر(،2)
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 َعَلى ِكَتاِب اَّللَِّ َفَما تَ رََكْت اْلَفرَاِئُض َفِِلَْوىَل اْقِسُموا اْلَماَل َبنْيَ َأْهِل اْلَفرَاِئضِ 
 7َرُجٍل ذََكرٍ 

يزال من كثري املؤمنني عن  ولكّن الاألمور ليعلم إرث اْلسَلمّي قد تشّدد لعمله. 

كثري من فرقة العلماء .  أن يعمله. ليس جمرد جمموعة من املؤمنني العديني فقط بنييرغ

 ال يريدون أن يعملوه.

حتت يف البحثه حث الذى أجريت عند حمّمد عماد الّدين هذه املسألة يتضح ابلب

املعهد اْلسَلمّي". أجريت البحث ببعض  عند شيخ رثاملوضوع "مناذج يقسيم اْل

معهد اْلسَلمّي بيت : ماملعهد اْلسَلمّي يف املناطق جآمبور جاوة الشرقّية، منه

األرقام النواحي ابلنج، معهد اْلسَلمّي سَلفّية امللتزم النواحي ابلنج، معهد اْلسَلمّي 

العلوم اجملدى  سَلفّية دار العرفني النواحي جورى كلونج، معهد اْلسَلمّي بستان

كرب. والفضوله أكثر النواحي سولوداكون، ومعهد اْلسَلمّي الّنساء النواحي طوغال أ

                                                             
 .2740رقم. , 114. , صسنن ابن ماجهابن ماجه,  7
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بطريق  مون أمواهلم الرئيسّية كأرض وبيت وحديقة وعزبة وسّيارة وغريهممنهم يقس

 8اهلبة.

قع عند املمات، أجريت ما خيائفون الشيوخ أن يستقبلو املرياث، ولكّن املرياث ي

ّت يقسمون ألة ليّتخذ حكمة. مثّ ذريّتهم سوف يستطيعون أن ينفع ألّمة. حهذه املس

 9أمواهلم قبل مماهتم بطريق اهلبة.

حيدث عندما أييت املوت  اْلرث لكنّ ، رثاْلمن مواجهة  ونال خياف الشيوخ

يف  للمسلمني ذريتهم يستطعون أن يكون مفيدةو  .احلكمة أن أتخذ مأسباهب التقاط.

 10ال يزال حيا. الشيوخعند  ماملمتلكاهت ونقسيمألنّه ي  .املستقبل

يف القرآن ال يعرب  وصفهيعتربون أن تقسيم املرياث كما  ان  ونال يزالأكثر الّناس 

الوالدين   ألنه بشكل عام، معظم خاصة اجملتمع "جافا يف إندونيسيا"، عن العدالة،

                                                             
)يناير،  2، رقم 1، جزء ,علوم الدين“Model Pembagian Harta Waris Kiai Pesantren”, محمد عماد الدين. 

 .14-9(، صفحة 2014
 المرجع السابق 9

 المرجع السابق 10
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حّت أهنم غالباً ما يشعر إذا حّت تشعر  .اببنائهممن العيش  اببنتائهميفضلون العيش 

جيلب  نصف املرياثولكن أن حتصل  الوالدينالذين رعاية  البنتائهمأهنا غري عادلة 

 .ابنائهم

 ،1ولِلنثى  2املرياث للذكر القرآن يف القسم بظهري  منور شذايل انه خمالفوذكر 

بدأت يف تنفيذ تعاليم  ال تعرب عن روح العدالة للمجتمع. املذكور أنه يعتقد أن القسم

فهم جديد يف تفسري نص اآلية سورة  أعادة الصياغةالدين اْلسَلمي مع حماوالت 

 11إندونيسيا.من  املستويكما   االنوالظروف مع الوضع  تتكيف، 176و  11النساء 

الرأي، تصر مصادر القانون الذي أصبح مرجعاً للقانون يف ما سبق ابْلضافة إىل 

وهذا يتضح يف  .1ولِلنثى  2للذكر القرآن على تقسيم املرياث  مايدعمإندونيسيا 

                                                             
 .63-62(، صفحة 1997، ىرتا، )جاكIjtihad Kemanusiaanمنور شذالي،  11
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 أساسهألن  12( هولندا.واتبوك كتاب قانون املدين الرتاث االستعماري )بوجريليجك

 .القيودالعديد من العيوب  حيتوى علىاْلنسان  خلقمن 

ميكن أن يكون اْلمجاع  الوارثأن  (KHI)  جتميع للشريعة اْلسَلميةحّت يف

وهذا يشري إىل أن الفجوة  13السَلم يف تقسيم املرياث، بعد أن أدرك كل من جانبها.

 على حد سواء. الذكر او األنثىالعامة مسموح هبا بغض النظر عن نوع اجلنس من 

االجتهاد )إعادة توجيه قدرات متناول نة، حيث أن جهود مر الشريعة اْلسَلم 

، ألنه له مايربره ابلقيود أيضا 14قانون الشريعة الذين يستخدمون إيستينباث أماليية(

القوانني  أنميكننا أن نفهم أن املشاكل الِت توجد يف هذه احلياة واسع جداً، يف حني 

املشاكل هلا خمرج يف شكل ، هذه الباحثاستناداً إىل فرضية  ،اثبتةللغة  الِت حتكم هلم

 خياراً للقانون ابلنظر يف الفائدة، فضَل عن التوصل إىل اتفاق يف الشعبة.

                                                             
: "البنون وذرياتهم، لو أنهم يتولد من تزاوج االخرى، يرثو أبوانهم، جدهم،  852KUHPerdataفصل  أنظر 12

جدتهم، اسرة محارهم خط مستقيم إلى اْلعلى بال فرق بين ذكر او انثى و بدون فرق المولود. يرثو واحد وواحد. لو متوالهم بميت 

 لئن بعضهم او بعض يعمل ببدل."في درجاة اْلولى، لكل امرئ حق مفردا. يوارث خابور من خابور. 
 .541(، صفحة 2008)سورابايا،  Kompilasi Hukum Islam 183فصل  13
 .339. صفحة 2(، قالب 2011)جاكارتى: أصول الفقهعبد الرحمن داهالن،  14
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تفيد الرأي القانون  جهود االجتهاد مسموح حبيث أن أي أفكار أكثر تنوعاً،

املطلق حّت ضخم حيتوي على آراء أخرى استخدام الشؤون كعملية نشر معيار تقسيم 

 .اْلجتهادهيف منور شذايل صب عرب عن الرأي  الباحثن حّت الذي كا املرياث.

رأي مقدم البَلغ انتقلت للقيام ابلبحوث املتعلقة  املذكورملختلف املسائل الواردة 

الواردة يف اآلايت  للذكر واالنثى االرثيؤديها ابملقارنة من  منور شذايلابالجتهاد 

بتحت على صياغة  الباحثاول بناء على اخلطاب املذكور يف هناية املطاف ح القرآن.

 .للذكر واالنثى عند منور شذايلحّق االرث  املوضوع

 شكلةالصياغة امل .ب

 يف أشكال املشكلة كما يلي: الباحث تصاغ، البحثبوضوح 

 ؟واالنثى للذكر حّق اْلرث املقارنة عن ايلر شذمنو  رأيكيف  .1

 للتفكري يف الفقه؟ايل شذ منوركيف منهجية  .2
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 البحثالفرض من  .ت

استنادًا إىل تصنيف صياغة املشكلة املذكورة، ومن أجل هذا البحث أن يكون 

 كما يلي:  الباحثأكثر وضوحاً، مث حيدد أهداف البحوث 

 .املقارنة حّق اْلرث للذكر واالنثى عن منور شذايل رأيليعرف  .1

 .ايل للتفكري يف الفقهشذ ليعرف منهجية منور .2

 مشكلة احلد .ث

ألشياء  البحث يعطي انقش املشاكل، ولذلك ال تنتشر وتتسعمهم يف البحث أن 

خمتلفة، لذا أنمل أن ميكن شرح املشكلة وفقا ألهدافه البحثية. يتم فحص هذه املشكلة 

 .فقط للذكر واالنثىحول املقارنة بني املرياث 

 الفوائد البحث .ج

 يف هذه الدراسة: الباحثأما ابلنسبة للفوائد املتوقعة من 
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 فوائد النظرية .1

واضعو الدراسة األمل يف كسب وإضافة البصرية واملعرفة حول املقارنة بني  (أ

ايل و أولوية التنفيذ داخل تقسيم املرياث ذش عند منور للذكر واالنثىاملرياث 

 ؛الذكر واالنثى بني 

تستخدم وتتوقع وجود هذه الدراسة مقدم البَلغ أن هذه األطروحة ميكن أن  (ب

 كبحوث مرجعية املتصلة لورثة القانونية؛

من املتوقع وجود هذا البحث للمسامهة التفكري يف العلوم القانونية اْلسَلمية  (ت

 .الفرائضال سيما 

 فوائد العملية .2

وتتوقع وجود هذه الدراسة، الباحث أن هذه األطروحة ميكن فتح خطاب  (أ

اءة هذه الظواهر الِت جديد للخطاب للباحث القادم لتكون قادرًا على قر 

 حتدث يف احلاضر واملستقبل؛
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وجود هذه الدراسة، يتوقع الباحث أن هذه األطروحة قادراً على اْلجابة على  (ب

 .الفرائضأسئلة حامسة حول 

 بقةامكتبة الس .ح

 2005 ساريبودين، .1

يف سورة النساء اآلية للذكر واالنثى  حّق االرثحتليل هريمينيوتيس عن 

 11، يعرض مقدم البَلغ يف هذه األطروحة تفسري سورة النساء اآلية 11

استخدام إطار التفسري حسن حنفي )التارخيية االنتقاد واالنتقاد وانتقاد العملية 

ذا اْلطار كان خيلص املؤلفون ميكن تفسريها أحباثه القانون الواردة هبويوديتيس(. 

يس فقط يف النصوص، ولكن القانون ميكن االحتفاظ بتعقب يف القرآن الكرمي ل

من الذي هو قادرة على التكيف مع الظروف االجتماعية، حيث اْلسَلم هو 

 ."رمحة للعاملني"آالميني ما زال 
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 2008ليين دوى نورماال،  .2

بني الفرائض اْلسَلمي و قانون املرياث يف العادة  تقسيم املرياثمقارنة 

 الذي" Sepikul segendongan األطروحة مرادف لعبارة "، اجلاوية

 .الفرائض اْلسَلمي و قانون املرياث يف العادة اجلاويةرتبطة بني تطبيق م

 الطريقة البحث .خ

 نوع األحباث .1

، وهذا يعين أن وهذا يشمل أنواع البحث النوعي، والبحوث الِت أجريت

الِت هلا  15إجراء التحليلالبحث السعي إىل التفاهم أو الفهم، فضَل عن توليد 

 .للذكر واالنثى حول احلّق االرثلفرائض عَلقة اب

 

 

                                                             
(، PT. Remaja Rosdakarya. ،2007باندونج: ، الطبعة منقحة )منهجية البحث النوعيالكسى ج. موليونج. 15

 .4-3صفحة 
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 طبيعة البحث .2

أجرى البحث وصفياً حتليلياً يف طبيعته، إال وهي البحوث الِت تعتزم لشرح 

 .للذكر واالنثى حّق االرثاملرتبطة  منور شذايلوجهات النظر 

 مصدر البياانت .3

الِت مت اختاذها، الدراسة تصنف كبحوث املكتبات  البحثالنظر يف النوع 

ابستخدام مصادر وبياانت من مصادر مكتوبة،  باحثلا)مكتبة البحوث(، مث 

مثل الكتب واجملَلت، واجملَلت، والتعلم اْللكرتوين، وهلم جرا من أجل البحث، 

ي هل هناك أ 16تطوير، أو اختبار معرفتك حبقيقة اثبتة ابستخدام الطرق العلمية.

 مصدر بياانت هذه الدراسة:

 

 

                                                             
 .26(، صفحة CV. Sinar Baru)باندونج:  طريقة تأليف اْلعمال العلميةنانا نورجانى.  16
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 البياانت األولية (أ

ايل( شذالكتاب أبحرف )منور -مصادر البياانت األولية أي الكتب

 .للذكر واالنثى االرث حقّ  خاصةلفرائض املتعلقة اب

 بياانت اثنوية (ب

مصدر البياانت اثنوي هو البياانت الِت تؤيد أو توضح البياانت األولية 

ويف هذه احلالة يشري مقدم البَلغ إىل  17عليها من املصادر.الِت مت احلصول 

املواد الِت ميكن تقدمي اْليضاحات والتفسريات الِت يدعم مصدر البياانت 

األساسي يف احلصول على الفهم والتفاهم الِت ميكن أن تكمل على مصدر 

البياانت األساسي، فيما بينها، هي: الورقات العلمية واملقاالت واجملَلت 

العلمية وغريها من الكتب الِت تدعم مناقشة جيدة ألهنا تتعلق ابألرقام أو 

 .حّق االرث للذكر واالنثى

                                                             
 .97(، صفحة 1987باندونج: أنكاسى، تأليف اْلطروحة ) قمر الدين، طريقة 17



 

15 
 

 منهاج مجع البياانت .4

هذا البحث مكتبة حبوث، حيث أن الباحثني يف حماولة جلمع املواد يف 

شكل القرآن الكرمي، تفسري التفسري، احلديث الشريف، كتب، واثئق نتائج 

صلة بوريث القانونية، بعد البياانت املرتاكمة وعقدت فقط البحوث ذات ال

  التحليل القائم على موضوع املناقشة.

 منهاج حتليل البياانت .5

يستخدم أسلوب  والباحثيف حتليل البياانت الِت مت احلصول عليها، 

استنتاجي، أي االنسحاب انتهاء الشكل العام بشكل خاص، حيث ظهرت هذه 

النتيجة نفسها من مبىن واحد أو عدة. ويف هذه احلالة يطرح الكاتب دتس والوقائع 

يف شكل تعريف أو مفهوم تقسيم الورثة الذكور على حد سواء حصلت على 

ص االستنتاجات الِت توصلت اثنني من النساء بشكل عام، وعلى وجه اخلصو 

 إليها.
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 النظاميات .د

 منهجية املرتمجة يتألف من أربعة فصول، هي: الباحثلتسهيل قراءة األطروحة، 

 قدمةالباب األول: امل .1

 الفرض من البحث،ويتضمن هذا الفصل املشاكل اخللفية، صياغة املشكلة،

 .، والنظامياتومناهج البحث ، مكتبة السابقة، ثالبح، فوائد مشكلة البحث

 العرض األديبالباب الثاىن:  .2

، من فهم أساسيات القانون، تلقي لفرائضهذا الفصل يتضمن النقاط الدقيقة 

ويسبب إعاقة ترث، يرث تعاليم من الدعائم الِت تقوم عليها، وأحكام املرياث، 

 .املستفيد، فضَل عن األجزاء الِت مت احلصول عليها من قبل املستفيد

 البحث والتحليلالباب الثالث:  .3

حّق املرتبطة  منور شذايلحيتوي هذا الفصل على حتليل السرية الذاتية واآلراء 

 .االرث للذكر واالنثى
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 الباب الرابع: اخلتاميّ  .4

هذا الفصل هو الفصل األخري الذي حيتوي على نتائج البحث الذي قام به 

عن أوجه القصور  الباحث، فضَل عن االقرتاحات الواردة يف الدراسة يقول الباحث

 يف والبحث.


