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 إهداء

 همامرمحهما اهلل ووسع هلما قربمها ونع والدي الشريفني إىل -

 و إىل أساتذيت الكرام املخلصني يف إعطاء العلوم يف التعليم -

 الذين كانوا معي يف اجللسة العلمية إىل إخويت احملبوبني -

 إىل هؤالء إخواين أمجعني أهدي مثار جهدي -

 

 

 

 شكر وتقدير



لزامةةا علةةي  أن أزجةةي الشةةكر الةةواءرا والر ةةاء العةةاار مةةن أعةةان  هةةذا ويف مقدمةةة هةةذر الرسةةالة  أر  
 بأي شكل من أشكال العون.

وأول الشةةكر وأخةةرر ومبةةدأ انمةةد وم تهةةار هةةو لةةو، انمةةد ومسةةت قلا خةةالقي ورازقةةيا ءلةةل انمةةد 
 محدا كرريا ايبا مباركا ءيل كما حيبل رب ا ويرضارا محدا يكاءئ نعمل ويوا، مزيدر. 

ءقةةد  رمحهمةةا اهلل ووسةةع هلمةةا قربمهةةا ونعمهمةةا ن أمةةر اهلل بشةةكرمها بعةةد شةةكرر ولةةدي  الكةةر نيا مث ملةة
عظيمةةةاا ءلةةةيث الب ةةةح وال الباحةةةح إال مةةةن حسةةة ا ماا ءةةةر    –بعةةةد ءمةةةل اهلل  –كةةةان ءمةةةلهما علةةةي  

 اغفر، ولوالدي  وارمحهما كما ربيا ين صغرياا ورعاين كبرياا وسهال، السبيل لت صيل العلم.

كمةةةةا أشةةةةكر جلامعت ةةةةا د اجلامعةةةةة احملمديةةةةة سةةةةوراكرتا م علةةةة  جهةةةةدهم املتواصةةةةل يف خدمةةةةة العلةةةةم 
 واالبلا ويسرت ، الب العلم يف رحاهبا...

و صةةةاحب   ةةةح ا صةةةاحب الفمةةةيلة الةةةدكتور معةةةني  يةةةن اهلل بصةةةريأمةةةا املشةةةره علةةة  هةةةذا الب
 السديدةا أكرب األثر يف تقومي هذا العمل. ماءقد كان لتوجها  الفميلة الدكتور مصلح عبد الكرمي ا 

ا وإىل ها رججماهَديِن يف سبيل اهلل حق  كونا  -ش و ءخري إلياسحيي عيا -مث إىل اب   يف البيت
 ك حقاً يقي اً.يالوءاءا لقد كان حيب إلزوجيت انبيبة يف انب و 

 أحصةةيهم مجيعةةا بةةذكر وأخةةرياً  أشةةكر كةةل مةةن أعةةان  وأءةةا ين وسةةاهم يف هةةذر الدراسةةةا  يةةح ال
أمسةةامهما ءةةشين أشةةكرهم علةة  مةةا بةةذلور يف سةةبيل إخةةراى هةةذر الدراسةةة علةة  وجةةل املطلةةو ... ء ةةز  اهلل 

 اجلميع ألف خري.

اللهم اغفر، ياريبا عامل الغيب والشها ةا أنت حتكم بني عبا ك ءيما كانوا ءيةل تتلفةونا اهةدين 
 مستقيما وانمد هلل ر  العاملني. صراط ملا اختلف ءيل من انق بشذنكا إنك  دي إىل
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ل الفق يف ءصل الزواىبني الزوجني بعد  األموال املشرتكةءشن هذر الرسالة اليت حتمل ع وان " توزيع 
أعد  ا قد ا يف إندونيسيام" 79جمموعة األحكام اإلسالميةا وقم ا  اإلسالمي د راسة نقدية عل 

إال اقتباسات ونقوالت اقتمتل  جبهدي اخلاص وليث نقال وال انت اال من أي شخص أو أي جهة
شيئا من ذلك  اوإذا ثبت أن ءيهالرسالة العلميةا وقد التزمت بشحالتها إىل مصا رها اليت نقلت م ها. 

واهلل   -و أحتمل مسؤولية ذلك قانونيا ءشن  أقر بعدم است قاقي للشها ة ومحل هذا املستو  العلمي
 . - عل  ما أقول شهيد

 م 0292 رينوءيمبمن  02سوراكرتا 
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 ملخص البحث

 الفقه اإلسالمي في فصل الزواجبين الزوجين بعد  األموال المشتركةتوزيع 



 ا يف إندونيسيام79قم ا ر ا  KHIجمموعة األحكام اإلسالمية د راسة نقدية عل  

 000110023Oأعدها الطالب ا جوما ي ا 

باست قاق الزوجني بعد  79اإلسالميةا رقم ا قررت حكومة إندونيسية يف جمموعة األحكام 
ءصل الزواى نصف األموال املشرتكة ما  ام ال يوجد اتفاق بي هما يف تقسيم األموال ع د عقد الزواىا 

 وقد تكون هذر القسمة غري عا لة و أثرت أن أ ح عن هذر القمية.

ي خالل مواءقة و خمالفة و ي تهج هذا الب ح امل هج ال وعي املكتيبا حيح يتبع امل هج ال قد
 و الفقل اإلسالمي. 79قم ا ر ا  KHIجمموعة األحكام اإلسالميةبني 

يؤ ي  إىل   79ا رقم ا KHIو أهم نتامج هذا الب ح هي أن جمموعة األحكام اإلسالمية 
 انتقاص حقوق الزوجني املالية األصليةا مث أتت الشريعة اإلسالمية  لول هذر القمية  بتوزيع األموال

 املشرتكة بالشور  و الرتاضي ءيما بي هما.

 

 

 

  الفقل اإلسالميا  ا األموال املشرتكة توزيع الكلمات الرميسةا

 

ABSTRACT 

The dividend of Community property among of man and wife after separation (property acquired 

jointly) in Islamic fiqih review 



 

By: Jumadi O000110023 

 

Indonesian government determined in Islamic law of compilation, no: 97, in the dividend 

property acquired jointly, that man and wife obtain half of the property, along undecided when 

marriage settlement and I mean this dividend is unjust and make the reason writing this thesis. 

The method which I used in this thesis is literation study with emphasize to analysis and critic 

study with compare KHI’s decision what is at Islamic fiqih. 

There is important point and conclusion/result of this thesis is Indonesian government’s decision 

in Islamic law of compilation, no: 97, less the property which obtained by man and wife, whereas in 

Islamic fiqih give the solution related dividend property acquired jointly with discussion system and 

sincere both of them. 
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