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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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 مقدمة

السكينة ُب قلوب ادلؤمنُت ليزدادكا إديانا مع إدياهنم احلمد هلل رب العادلُت ىو الذم أنزؿ    
 –ك الصالة كالسالـ زلى سيدنا ك نبينا زلمد ر  كااف اهلل ززززا ككيما ك هلل جنود السماكات ك األ

صلى اهلل زليو كسلم ىو الذم قد أدل األمانة ك نصح األمة ك بلغ الرسالة ك جاىد ُب سبيل اهلل كق 
   ابو ك من تبعو إىل زـو القيامة، أما بعد.جهاده ك زلى آلو ك أصح

 : خلفية البحث  أولا 

اثر كدكث الطالؽ بُت الزكجُت ُب بلدنا إندكنيسيا كقد أدل ذلك إىل كقوع النزاع بينهما ُب  
، ( harta gono gini) تقسيم األمواؿ احملصولة من ااتساهبما معا أك ما زسمونو باألمواؿ ادلشًتاة 

 فهي :   1974سنة  1ك قررت احلكومة اإلندكنيسية القانوف ادلدين رقم : 

 : 35ادلادة 
 ادلشًتاة.  األمواؿصبح ت( األمواؿ ادلكتسبة أثناء الزكاج 1)

ااتسبها  اهدزة أك امَتاث  األمواؿ اليت أكضرىا ال من الزكج أك الزكجة ك ادلمتلكات اليت (2)
 .زتفقا زلى غَت ذلكتبقى حتت تصرؼ ال منهما ما مل 

   :36 ادلادة

 الزكج أك الزكجة زلى موافقة الطرفُت. زتصرفها ادلشًتاة،  باألمواؿ( فيما زتعلق 1) 
إجراءات قانونية  لكل منهما، الزكج كالزكجة لدزها احلق الكامل ُب اختاذ باألمواؿ( كفيما زتعلق 2)

 زلى شلتلكاتو. 

  :37ادلادة 
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كادلقصود . الزكجية بسبب الطالؽ فإف األمواؿ ادلشًتاة تنظم طبقان ألككامها"إذا انتهت العالقة 
( بأنو "ككم الدزن، ككم العرؼ، كاألككاـ 37بأككامها منصوص زليو ُب شرح الفصل )

 األخرل"

ك لكن القضية مل تنتهي، ألف القانوف ال حيدد حتدزدا كاضحا ُب نصيب اال الزكجُت. ٍب  قررت 
كنصو  "استحق  : 97، رقم :  khiسية بعد ذلك رلموزة األككاـ اإلسالمية احلكومة اإلندكني

الزكجُت بعد الطالؽ نصف األمواؿ ادلشًتاة ما داـ ال زوجد اتفاؽ بينهما ُب تقسيم األمواؿ زند زقد 
.  الزكاج" إلهناء اخلصومة بينهما، كقد ًب تطبيقها لدل احملاامات إىل ىذا اليـو

شعور معظم اجملتمع أف ىذه القسمة ادلناصفة ال زؤتيهم االطمئناف ك غَت أف الذم حيدث ىو 
 بقي من السؤاؿ ىل ىذا القرار من العدؿ ُب قسمتة ؟ز

 لذلك أكببت أف أحبث ىذا ادلوضوع كقدمتو لإلدارة فقبلو.

 مشكالت البحث : ثانيا

 : تالية التاإشك كل حياكؿ البحث كىذا

القوانينُت ُب كجود األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكجُت بعد فصل القضية خالؼ  ىل اانت ُب ىذه .1
 الزكاج موجودة ؟

رقم :   KHIاألككاـ اإلسالميةرلموزة فصل الزكاج زند  الزكجُت بعد بُت األمواؿ ادلشًتاةتوززع  .2
 ، ىل ىذا من العدؿ ؟ُب إندكنيسيا 97
 بالفقو اإلسالمي 97رقم :   KHIاألككاـ اإلسالميةرلموزة ما مدل موافقة ك سلالفة ىذا  .3

 : أىداف البحث وفوائده:   ثالثا

 ُب النقاط التالية: زتكوفأما أىداؼ البحث فهي 

 بياف خالؼ القوانينُت ُب كجود األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكجُت بعد فصل الزكاج .1
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 البحث زن قيمة العدؿ ُب تقسيم األمواؿ ادلشًتاة زند القانوف اإلندكنيسي .2
 97رقم :   KHIاألككاـ اإلسالميةرلموزة معرفة أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بُت  .3

 .ك الفقو اإلسالمي

 كأما فوائد البحث فكما زلي:

 :تُتتالي ُتطنق ُب أمهيتو كتتلخص, زظيمة كضركرزة ابَتة أمهية لو ادلوضوع ىذا أف غبار كال
بُت  األمواؿ ادلشًتاةتوززع إظهار مرازات ادلصلحة احلقيقة ُب  فوائده العلمية النظرزة ىي .1

 .ُب اإلسالـ  الزكجُت بعد الطالؽ
نستطيع أف نطبق نتيجة ىذا البحث بعد القياـ بادلطالعة كالنقد بذلك  من ناكية تطبيقية: .2

 القانوف كىت تكوف تلك النتيجة سلرجا حلل ادلشكالت اليت تًتتب بعد التقرزر ذلك القرار. 

 الدراسات السابقة:   رابعا

 ىذا إليها زتوجو اليت خاصة  سابقة دراسة مل جيد الباكث ،اخلربة أىل كسؤاؿ كالتحرم البحث بعد
ك قد تناكلت الكتب كالبحوث اليت اتبها  إال الكتب اإلندكنيسية أك البحوث تتعلق هبذا.   ادلوضوع
 لعل ىذه ادلؤلفات ذات صلة هبذا ادلوضوع فكما زلي: الباكثوف ،

 ـ2012، جوقجاارتا : فوستااا زودستيا ،  1حبارم ، أدزب ، تقسيم األمواؿ ادلشًتاة ، ط  .1
بُت الزكجُت بعد الطالؽ اليت  األمواؿ ادلشًتاةااف ادلؤلف كضح خالؿ صفحاتو مفهـو ب

كقعت ُب إندكنيسيا ، كايفية توززعها ك القوانُت اليت تكلمت زنها مستدال باحلدزث النبوم 
 صلى اهلل زليو كسلم.  –

بُت  األمواؿ ادلشًتاةك خيتلف حبثي زن حبثو ىو أف الباكث زأٌب مبفهـو ك ايفية توززع 
أتكلم من جهة الفقو   -حبدكد زلمي القليل –الزكجُت بعد الطالؽ زامة، أما ُب حبثي ىذا 

 اإلسالمي تفصيليا. 
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كقوؽ الزكجة ادلالية دراسة حتليلية بُت الشرزعة اإلسالمية كقانوف األسرة اجلزائرم كبُت قانوف  .2
قرزشي البدرم للحصوؿ الكد كالسعازة ادلغريب ك قانوف ُب إندكنيسي، كىذا البحث اتبها 

زلى درجة ادلاجستَت ُب الفقو ك أصولو جبامعة سوراارتا احملمدزة ، زتكوف ىذا البحث من 
 .ادلقدمة ك بابُت مع اخلادتة

كنتيجة البحث ىي أف للمرأة احلق ادلايل الثابت بالطالؽ ك الفسخ ك موت الزكج ، ك زرل 
بُت القانوف ادلغريب ك القانوف  موجودة مقارنة gono gini –أف األمواؿ ادلشًتاة 

اإلندكنيسي ، كلكن ال زأٌب تفصيليا خاصة ُب الباب الثاين  ك أنا أرل أف ىذا البحث  
 شلتازا ك مفيدا إف شاء اهلل.

ك أما اجلدزد ُب حبثي ىذا الذم ليس ُب ىذا البحث نقد القانوف اإلندكنيسي فهو زبارة زن 
نتيجة من خالؿ اجلمع بُت األدلة كاستنباط األككاـ  جنقد القانوف اإلندكنيسي مع االستنتا 

 موافقة ك سلالفة ىذا القانوف بالفقو اإلسالمي.ُب دراسة نقدزة مع بياف 
 خامسا : اإلطار الفكري

كث اإلسالـ أف زقاـ العدؿ ُب ال جانب احلياة اإلنسانية، خاصة ُب أمور الزكجية شلا زتعلق  
الزكجُت بعد فصل الزكاج،،،زلما بأف ادلناصفة ُب توززعها زؤدم إىل نقص بتوززع األمواؿ ادلشًتاة بُت 

كقوقهما ادلالية األصلية ، ىل جيوز ىذا ؟ ك زندم أف ادلناصفة زلى اإلطالؽ غَت صحيح،  ك إف  
 اانت النتيجة النصف فهو من الشورل ك زن ترا  فيما بينهم.

 البحث يةمنهج:  سادسا

 ألجل اتبعكيث ك دراسة نقدزة  االستقرائنهج ادلكيث هنج  ،ادلكتيبىو البحث النوزي البحث  ىذا
 :التالية اخلطوات ذلك

 مجع ادلعلومات زن األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكجُت بعد فصل الزكاج .1
 ُب إندكنيسيا 97رقم :  KHIرلموزة األككاـ اإلسالمية اتاب   ستفسار زنالا .2
مباكث الفقهية ُب  ُب األمواؿ ادلشًتاة بُت الزك  هيةقالف ادلسائل ببحث  زلى الباكث قاـ .3
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 األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكجُت بعد فصل الزكاج 
 كلمات الغامضة كادلفردات الغرزبةكالرجوع إىل معاجم اللغة ُب بياف ال االلتزاـ  .4
 .اآلزة كرقم سورة مع الكردية القرآنية اآلزات ضورحب الباكث قاـ.  .5
( كمسلم البخارم) الصحيحُت ُب اانت فإف,  مظاهنا من الباكث خرجها األكادزث كأما .6

 الصحة كيث من درجتها ببياف قاـ غَتمها ُب كردت كإف. ذلما العلماء لتلقي هبما ااتفى
  كالتخصص الفن أىل إىل ذلك ُب الباكث ازتمد, كالضعف

 بادلوضوعلقرآنية اليت ذات الصلة الرجوع كاإلفادة من ادلفسرزن ُب بياف اآلزات ا .7
 لذلك ُب اذلوامش من خالؿ الصفحة ترمجة لألزالـ كسب ما تقتضيو احلاجة لذلك، كسأجعل .8
 اء كإبداء رأم الكاتب لكل ادلبحث مع كدكد العلم  القليلالًتجيح من آراء الفقه .9
 ذار ٍب مرة ألكؿ توثيقو زند كذلك, كالصفحة اجلزء ٍب مؤلفو كاسم ادلصادر اسم الباكث ذار .10

 للمؤلف الشهرة اسم إىل باإلشارة ااتفى أخرل مرة توثيقو تكرر فإف. الطبعة كرقم النشر دار
 .كالصفحة اجلزء مع سلتصرا الكتاب كاسم

 توصيات البحث، كادلراجع ك ادلصادر ك السَتة الذاتية., الرسالة نتائج الباكث ذار خادتة ُب .11
 ك فهرس اآلزات ك اآلكادزث. كادلراجع ادلصادر فهرس الباكث كضع الفهارس ُب .12
 

 المشتركة بين الزوجين بعد فصل الزواج مفهوم األموال الباب الثاني:

 الطالؽ ما ًب مفهـو األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكجُت بعدزن  الباب األكؿ زأٌب ىذا البابالبحث ُب بعد 
تلك األمواؿ ُب استهالاها  ٍب اختلطتاسبهما األمواؿ اليت حيصلها الزكجاف زند فًتة الزكاج من   فهي :

 ، فصارت تلك األمواؿ مشًتاة ذلما ك تقسم بعد انتهاء العالقة الزكجية.

 : الباب الثالث

أسباب انتهاء األمواؿ  ك الطالؽك كقوؽ الزكجة ادلالية بعد  أنواع األمواؿ بينهمامن  الفصل األول : 
 ادلشًتاة
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 أنواع األمواؿ بينهمامن :   كؿاألادلبحث 
 : 1سازوطي أف األكاؿ بُت الزكجُت أنواع منها كقاؿ

 من كيث أصل ماذلما زنقسم إىل ثالثة أقساـ : .1
األمواؿ لكل منهما قبل الزكاج االورثة أك اذلبة أك التكاسب فهذه ليست من األمواؿ  -

 ادلشًتاة
مدة دكاـ زقد الزكاج كلكن ليست من اسبهما ااذلدزة ك اذلبة األمواؿ لكل منهما منذ  -

 من ادلشًتاة. فليست
 سبة منذ مدة دكاـ زقد الزكاج من ااتساب أكدمها أك االمها.أمواذلما ادلكت  -

 من كيث تصرؼ األمواؿ زنقسم إىل قسمُت : .2
 لالكتياجات األسرزة -
 الكتياجات أخرل الستثمار أك -

 من كيث زالقتها بأفراد اجملتمع  .3
 األمواؿ ادلشًتاة بُت اجملتمع -
 األسرة أمواؿ الفرد ذلا زالقة حبقوؽ -
 أمواؿ اخلاص للفرد. -

 ، فهي :الطالؽين: كقوؽ الزكجة ادلالية بعد الثا ادلبحث

 ادلهر -
 ادلتعة -
 النفقة ك السكٌت -
كق كضانة أكالدىا إذا توافر فيها شركط كذلا لالـ  كضانة األبناء للزكجة ما مل تتزكج -

 .تربية ىاحلضانة كىي العقل كاألمانة كالقدرة زل
                                                           

 ـ 1986، جاارتا : مكتبة اجلامعة اإلندكنيسية ،  5طالب ، سيوطي ، األككاـ األسرزة ُب إندكنيسيا ، ط  1
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أجرة الرضاع بعد الطالؽ كدفع نفقة العدة إذا اانت ترضع كلدىا تستحق ادلرأة احلاضنة  -
 . كمدهتا كوالف من كقت الوالدة

 تقسيم األمواؿ ادلشًتاة -
 أسباب انتهاء األمواؿ ادلشًتاة ادلبحث الثالث : 

 ادلطلب األكؿ : انتهاء األمواؿ ادلشًتاة بالوفاة

خيص الزكجُت  القانوف اإلندكنيسي تبار أفإهناء كالة االشًتاؾ باز تؤدم كفاة أكد الزكجُت إىل
معا كزستحيل أف زتواصل بوفاة أكدمها كبازتبار أزضا أف كرثة القرزن ادلتوُب ال ديكنهم أف حيلوا زللو ُب أ

 .ىذا النظاـ ألنو زهم الزكجُت دكف غَتمها

 ادلطلب الثاين : انتهاء األمواؿ ادلشًتاة بالفقداف

 حلكم بفقداف أكد الزكجُت ىو انتهاء كالة االشًتاؾ ُب األمالؾ بينهماكمن بُت اآلثار ادلًتتبة زن ا

 ادلطلب الثالث : انتهاء االشًتاؾ دكف انفصاـ العالقة الزكجية 

إف نظاـ االشًتاؾ ُب األمالؾ ىو نظاـ اتفاقي فهو اما زنشأ باتفاؽ الزكجُت كديكنو أف زنقضي أزضا 
ركرة بانفصاـ العالقة الزكجية كىو بازتباره اتفاقا "زقـو مقاـ باتفاقهما كدكف أف زكوف ذلك مقًتنا بالض

 القانوف فيما بُت ادلتعاقدزن"

 ادلطلب الرابع : انتهاء اشًتاؾ األمواؿ بالطالؽ
اتاب رلموزة دراسة نقدزة من  كتوززعها،  الطالؽسبب انتهاء اشًتاؾ األمواؿ ب:  فهنا زلل البحث
 97رقم :   KHIاألككاـ اإلسالمية 
 بُت الزكجُت بعد فصل الزكاجاألمواؿ ادلشًتاة  ُبالقوانينُت  خالؼادلطلب اخلامس : 

 األمواؿ ادلشًتاةأكال : رأم من رأل بعدـ كجود 
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تفرؽ بُت أمواؿ الزكج ك أمواؿ الزكجة. ُب ىذه  األسرةإف اانت ُب  غَت موجودةاألمواؿ ادلشًتاة 
. ك إف  هاكاجب زلى الزكجة أف حتفظك ت مشًتاة سليب الها للزكج استااألسرة أمواؿ الزكج من اال 

ىذا الرأم مستندا بكتاب رلموزة األككاـ   ملك ذلا.فهي  باستاالزكجة ذلا أمواؿ من اال  نتاا
 . 1فقرة  86اإلسالمية رقم : 

 بوجود األمواؿ ادلشًتاة ثانيا : رأم من رأل

و ليس في ،لزكج ك أمواؿ الزكجةأمواؿ اتفرؽ بُت ال  األسرةإف اانت ُب  موجودةاألمواؿ ادلشًتاة 
تعاكف أظهر ك لا ركح . ىناؾ اختالط أمواؿ الزكج ك أمواؿ الزكجة. ُب ىذه األسرةماالفصل بُت أمواذل

 هتماُب كيا زقد النكاح زؤدم إىل العمل ادلشًتؾ لنيل السكينة ك مودة ك رمحة زعتقداف بأفأارب ك 
با األمواؿ  ي العقد مًببعد  باستااال صل الزكج ك الزكجة من إذا اقتضاءا من ىذا ال ما ك ، ةيالزكج
 ًتاة.ادلش

قد تكوف األشياء ادللموسة ) مثل :  ادلشًتاة كجود األمواؿ ادلشًتاة قياسا  من شراة الوجوه. ألف األمواؿ
النقود، العقار، ادلصنع ( ك األشياء غَت ادللموسة )مثل : طازة الزكجة لزكجها ، خدمة الزكجة ألىل 

 فمثل ىذه الشرااة من نوع شراة الوجوه. 2بيتها، ك غَتىا(

 الفصل الثاني 

 شًتاةادلبحث األكؿ : نصوص القوانُت اإلندكنيسية ادلتعلقة باألمواؿ ادل

 : 3ىي ادلشًتاة بُت الزكجُت بعد فصل الزكاج اإلندكنيسية ادلتعلقة باألمواؿالقوانُت 

 بشأف الزكاج 1974لعاـ  01 مجهورزة اندكنيسيا رقم ادلدين زند لقانوفا .1
 37ك  36،  35د زعٍت ادلادة اثالثة مو ك ىو زتكوف من 

                                                           
 3ك  2فقرة  91رقم :  KHIاتاب رلموزة األككاـ اإلسالمية (،  2
 ـ 1986، جاارتا : مكتبة اجلامعة اإلندكنيسية ،  5طالب ، سيوطي ، األككاـ األسرزة ُب إندكنيسيا ، ط  3
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 ( Kompilasi Hukum Islamاتاب رلموزة األككاـ اإلسالمية )  .2
 ك نص تلك ادلواد 

 : 35ادلادة  
 ادلشًتاة.  األمواؿصبح ت( األمواؿ ادلكتسبة أثناء الزكاج 1)
ااتسبها  اهدزة أك امَتاث تبقى  األمواؿ اليت أكضرىا ال من الزكج أك الزكجة ك ادلمتلكات اليت (2)

 .حتت تصرؼ ال منهما ما مل زتفقا زلى غَت ذلك

 : 36ادلادة 
 الزكج أك الزكجة زلى موافقة الطرفُت. زتصرفها ادلشًتاة،  باألمواؿ( فيما زتعلق 1)
لكل منهما، الزكج كالزكجة لدزها احلق الكامل ُب اختاذ إجراءات قانونية زلى  باألمواؿ( كفيما زتعلق 2)

 شلتلكاتو. 
 :37ادلادة 

كادلقصود . تنظم طبقان ألككامها إذا انتهت العالقة الزكجية بسبب الطالؽ فإف األمواؿ ادلشًتاة
 ( بأنو "ككم الدزن، ككم العرؼ، كاألككاـ األخرل"37بأككامها منصوص زليو ُب شرح الفصل )

 زلى النحو التايل:   1974لعاـ  01 مجهورزة اندكنيسيا رقم ادلدين زند لقانوفاُب  زكتب سابقا

 (.37هبا )ادلادة  قوانينها اخلاصة زلى توىزع ادلشًتاة األمواؿ، الطالؽ بينهما  إذا ًب  

ادلادة  - 85)الفصل الثالث زشر من الثركة ُب الزكاج ادلادة  اتاب رلموزة األككاـ اإلسالميةبينما ُب   
 جيٍت زلى النحو التايل:-( زنظم القوازد ادلتعلقة جونو97

 ال حيوؿ دكف إمكانية شلتلكات الزكجُت ال منهما. بُت الزكجُتادلشًتاة  األمواؿ:كجود  85ادلادة 
 .األصل، ليس ىناؾ األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكجُت مدة دكاـ زقد الزكاج( ُب 1 ): 86ادلادة 
 الزكج.، كاذلك كتتسيطر مباذلا ،  أمواؿ الزكجة ملكا ذلا( ال تزاؿ  2) 
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عا، أف الزكج ك الزكجة إذا ااتسبها بصورة كاليت تنص زلى أف األمواؿ اليت أكضراىا م(  1) : 87ادلادة 
 .فردزة ااذلدزة ك ادلَتاث تبقى حتت تصرؼ ال منهما ما مل زشًتطا غَت ذلك ُب زقد الزكاج

قانونية زلى ال ادلمتلكات ُب شكل ادلنح  أجراءاتا احلق الكامل ُب القياـ بم( للزكج كالزكجة لدزه 2) 
 .كغَتىا الصدقةكاذلبات ، أك 

الدزنية احملكمة  زقدـ األمر إىلاة ، ك ادلشًت  األمواؿنزاع بُت الزكج كالزكجة كوؿ ال :ُب كاؿ 88ادلادة 
 . العليا

 :ظ الزكج مسؤكؿ زن كف : 89ادلادة 

 .ك أموالو اخلاصة. 3  زكجةأمواؿ ال .2  ادلشًتاة، األمواؿ .1

 ظمسؤكلة أزضا زن كفذلا زكجة ال : (90ادلادة )

 ك أمواذلا اخلاصة. 3   زكجةأمواؿ ال .2 ادلشًتاة، األمواؿ .1
 91ادلادة 
 ملموسة أك غَت ملموسة . اوهنا  ديكن أف تكوف،  85اما كرد ُب ادلادة   ادلشًتاة األمواؿ(  1) 
اليت ال تتحرؾ ، األشياء تتحرؾ ك األكراؽ  األشياءلموسة ديكن أف تشمل ادل ادلشًتاة األمواؿ(  2) 

 ادلالية.
 .احلقوؽ كالواجبات  غَت ادللموسة ديكن أف تشمل ادلشًتاة األمواؿ(  3) 
 .الطرفُت مبوافقة الطرؼ اآلخر الضمانة ألكدتستخدـ ديكن أف  ادلشًتاة األمواؿ(  4) 

 : 92ادلادة 
 ال جيوز لكل من الزكجُت أف زبيع أك زنقل األمواؿ ادلشًتاة دكف موافقة الطرؼ اآلخر. 

 :93ادلادة 
 .أمواذلما الفردزةك الزكجة احململة زلى دزوف الزكج أ بتسدزدما زتعلق (  1) 
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 ادلشًتاة. األمواؿ، ك حتمل زلى للحتياجات األسرزةزتم مسؤكلية الدزن من  ( 2) 
 الزكج. من أمواؿ ، تتحملها لتسدزد الدزن ادلشًتاة غَت اافية األمواؿ( إذا اانت  3) 
 الزكجة.أمواؿ ة حتمل زلى الزكج أك غَت اافي أمواؿ( زند زدـ كجود  4) 

 : 94ادلادة 
 منفصلة ك قائمة بذاهتا . األمواؿ لكلف قضية التعدد ُب األمواؿ ادلشًتاة (  1) 
حتسب ُب كقت زقد الزكاج الثانية أك الثالثة أك   1مثل الفقرة  قضية التعدد ُب األمواؿ ادلشًتاة (  2) 

 الرابعة .
ُب  9( من الالئحة احلكومية رقم ج . 2( الفقرة ) 24لمادة )ل( مع زدـ اإلخالؿ  1)  :95ادلادة 
ألخذ الزكج أك الزكجة زطلب من احملكمة الدزنية زستطيع ( ،  2)  136كالفقرة ادلادة  1975زاـ 
ُب كالة أك  ادلشًتاة مثل ادلقامرة ، األمواؿهدد زك أضر الزكجُت ز، إذا ااف أكد ادلمتلكات مصادرة
 . ؼاإلسرا أك سكر،
إذف من احملكمة ب( خالؿ فًتة الرىن ديكن القياـ بو مع بيع ادلمتلكات لصاحل األسر اليت لدزها  2 )

 الدزنية.
 . فللحي نصف من األمواؿ ادلشًتاة،  إذا توُب أكد الزكجُت( 1)  :96ادلادة 
وت كىت زكوف ىناؾ زقُت أف ادلبفقداف أكد الزككُت زؤجل ادلشًتاة  األمواؿتقسيم  ( زنبغي 2) 

 القانوف زلى أساس قرار احملكمة الدزنية. قرارالنهائي أك ادلوت من 
استحق الزكجُت بعد الطالؽ نصف األمواؿ ادلشًتاة ما داـ ال زوجد اتفاؽ بينهما ُب تقسيم  :97ادلادة 

 األمواؿ زند زقد الزكاج. 

رقم   KHIالفقرات اليت تتضمن موضوع النقد زلى اتاب رلموزة األككاـ اإلسالمية :  المبحث الثاني
 :97 

اة بُت الزكج ك ىو ايفية توززع األمواؿ ادلشًت  KHI رلموزة األككاـ اإلسالميةاتاب كمن مباكث  
 .97، خاصة رقم :  الزكجة بعد فصل الزكاج
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شًتاة ما داـ ال زوجد اتفاؽ بينهما ُب تقسيم كمتنو ىو " استحق الزكجُت بعد الطالؽ نصف األمواؿ ادل
 األمواؿ زند زقد الزكاج". 

ىذا القانوف ادلطبق ُب إندكنيسيا مل زكن زادالن للزكجُت الذىزن ًب بينهما الطالؽ ، قد زكوف أكدمها 
قد زكوف أكدمها أقل  شلا زستحق ، مع أف اهلل تعاىل أمرنا بالعدالة ُب  حيصل األاثر شلا زستحق ك
 ادلعاملة كُب األمور الها

 ادلبحث الثالث : أثر ىذا القانوف ُب اجملتمع اإلندكنيسي

بُت الزكج كالزكجة ادلفرقاف  دلنافسة زن حتصيل األمواؿ ادلشًتاة بسبب زدـ الرضا  كدث النزاع .1
ُب  97م : رق KHIبتوززع األمواؿ ادلشًتاة ادلشارة إىل القانوف رلموزة األككاـ اإلسالمية 

 .نيسياإندك 
النتيجة من تلك ادلناززة مهما اانت رفع األمر إىل احملكمة تؤدم إىل زدـ االقتناع ٍب زًتتب بعد  .2

 ذلك البغض ك انقطاع الركم بينهما
 ىو قدكة سيئة لتنمية األكالد ُب ادلستقبل ك من أثر ىذا القرار .3
 زدـ االنسجاـ ُب ذلك النظاـ ُب اجملتمع  .4
 كدثت ادلناززة ، صارت األمور صعوبة حللهاك من أثر ىذا القنوف إذا  .5
 شًتاة.نزاع بُت الزكجُت كوؿ تلك األمواؿ ادل ، صلد ُب الغالب إذا انتهت العالقة الزكجية .6

 توزيع األموال المشتركة و كيفية توزيعها و المسائل التي تتعلق بها وقت : الفصل الثالث

 توززع األمواؿ ادلشًتاة كقتادلبحث األكؿ: 

 توززع األمواؿ ادلشًتاة ك ىو ُب كالتُت. كقت

 ىذا الطالؽ األمواؿ ادلشًتاة بعد كقوعتوززع    : . ُب الطالؽ طلقة بائنة۱
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توززع ىذه األمواؿ ادلشًتاة بعد انتهاء العدة بينهما ك إف ااف التوززع :  ُب كالة الطالؽ الرجعي . أما۲
 الوكدة.قبل إنتهاء العدة زؤدم فرصة الفراؽ ك تضييق 

 الفقو اإلسالمي  باألموال المشتركة فيكيفية توزيع :  الثانيالمبحث 

توززع األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكجُت بعد الطالؽ زعود إىل الشورل بينهما )) كأمرىم شورل بينهم ((. قد 
زكوف الزكج حيصل أاثر من الزكجة أك زكسو، كسب االتفاؽ دكف أف ال زضيع كقوقهما ادلالية 

 األصلية } للرجاؿ نصيب شلا ااتسبوا كللنساء نصيب شلا ااتسنب{

 المسائل التي تتعلق بهاالثالث :  المبحث

 قضية التعدد ُب األمواؿ ادلشًتاة    -                                      الدزن ا -
 الكد ك السعازة     -                ادلطلب شكل األمواؿ ادلشًتاة -

     ادلشًتؾ تصرؼ األمواؿ -

 النتيجة ىذا البحث

 النتائج من ىذا البحث اما زلي :

ىو ايفية توززع األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكج ك الزكجة  KHIرلموزة األككاـ اإلسالمية اتاب ُب   .1
 .97بعد الطالؽ ، خاصة رقم : 

استحق الزكجُت بعد الطالؽ نصف األمواؿ ادلشًتاة ما داـ ال زوجد اتفاؽ بينهما  ىو " كنصو
 ُب تقسيم األمواؿ زند زقد الزكاج". 

ادلطبق ُب إندكنيسيا مل زكن زادالن للزكجُت ادلنفصلُت ، قد زكوف الواكد منهما  ىذا القرار
اهلل تعاىل أمرنا بالعدالة ُب زكوف أكدمها أقل  شلا زستحق ، مع أف  حيصل األاثر شلا زستحق ك
 ادلعاملة كُب األمور الها.
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ألهنا من  األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكج ك الزكجة بعد الطالؽال زتكلم اثَتا من العلماء ُب مسألة 
أمور مستجدة ، كاذلك ليس فيها نص صرزح من الكتاب كالسنة. تقسيمها زتعلق باتفاؽ بُت 

 ل من باب الصلح بُت الزكجُت.الزكجُت بناءا زن ترا  ك ىذا دخ

اًفًر، كىالصٍُّلحي بػىٍُتى الزٍَّكجىٍُتً كىالصٍُّلحي بػىٍُتى ا قىٍد قىسَّمى ك  ٍلعيلىمىاءي الصٍُّلحى أىٍقسىامنا، صيٍلحي اٍلميٍسًلًم مىعى اٍلكى
اٍلعىٍفًو زىلىى مىاؿو كىالصٍُّلحي ًلقىٍطًع  اٍلًفئىًة اٍلبىاًغيىًة كىاٍلعىاًدلىًة كىالصٍُّلحي بػىٍُتى اٍلميتػىقىاًضيػىٍُتً كىالصٍُّلحي ُب  اجٍلًرىاًح اى

ا اٍلًقٍسمي ىيوى اٍلميرىادي ىينىا كىىيوى الًَّذم زىٍذايريهي الٍ  ًؾ كىاحلٍيقيوًؽ كىىىذى فيقىهىاءي ُب اخٍليصيومىًة إذىا كىقػىعىٍت ُب اأٍلىٍمالى
بىاًب الصٍُّلحً 

4 

اٍلميزىينِّ رىًضيى اللَّوي تػىعىاىلى زىٍنوي أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي  زىٍن زىٍمرًك ٍبًن زىٍوؼو اما جاء ُب احلدزث 
ائًزه بػىٍُتى اٍلميٍسًلًمُتى إالَّ صيٍلحنا كىرَّـى ك))   زىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى : الن أىٍك أىكىلَّ كىرىامنا الالصٍُّلحي جى

، أىٍك أىكىلَّ كىرىامناكىاٍلميٍسًلميوفى زىلىى شيريكًطًهٍم، إالَّ شىٍرطنا كى  الن  ((.5 رَّـى كىالى

من ىنا نرل أف توززع األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكجُت بعد الطالؽ زعود إىل الشورل بينهما )) 
كأمرىم شورل بينهم ((. قد زكوف الزكج حيصل أاثر من الزكجة أك زكسو، كسب االتفاؽ 

يب شلا ااتسبوا كللنساء نصيب شلا دكف أف ال زضيع كقوقهما ادلالية األصلية } للرجاؿ نص
 ااتسنب{

 موافقة ىذا القانوف اإلندكنيسي بالفقو اإلسالمي زعٍت :  .2
 كقوؽ ادلرأة ادلالية بعد الطالؽ، خاصة ُب قضية األمواؿ ادلشًتاة موجودة -
 كجود الركح إلزطاء كقوؽ الزكجُت بعد ما ًب الطالؽ -

 اإلسالمي زعٍت :أما مدل سلالفة ىذا القانوف اإلندكنيسي بالفقو 
 تسوزة القسمة ُب األمواؿ ادلشًتاة -

                                                           
 2001 –ق 1422،  دار الكتب العلمية،  8، ط  شرح بلوغ ادلراـ من أدلة األككاـسبل السالـ ، زلمد بن إمازيل ،  صنعاين 4
 ـ
5

 رىكىاهي التػٍِّرًمًذمُّ كىصىحَّحىوي  
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 ، ُب ىذه القضية زقع خالؼ القوانينُت ُب كجود األمواؿ ادلشًتاة بُت الزكجُت بعد فصل الزكاج .3

 األمواؿ ادلشًتاةأكال : رأم من رأل بعدـ كجود 
تفرؽ بُت أمواؿ الزكج ك أمواؿ الزكجة. ُب ىذه  األسرةإف اانت ُب  غَت موجودةاألمواؿ ادلشًتاة 

. هاكاجب زلى الزكجة أف حتفظك ت مشًتاة سب الها للزكج لياستااألسرة أمواؿ الزكج من اال 
ىذا الرأم مستندا بكتاب رلموزة  ملك ذلا.فهي  باستاالزكجة ذلا أمواؿ من اال  نتك إف اا

 . 1فقرة  86األككاـ  اإلسالمية رقم : 

 بوجود األمواؿ ادلشًتاة أم من رألثانيا : ر 

قد تكوف األشياء ادللموسة  ادلشًتاة كجود األمواؿ ادلشًتاة قياسا  من شراة الوجوه. ألف األمواؿ  
) مثل : النقود، العقار، ادلصنع ( ك األشياء غَت ادللموسة )مثل : طازة الزكجة لزكجها ، خدمة الزكجة 

 فمثل ىذه الشرااة من نوع شراة الوجوه. 6ألىل بيتها، ك غَتىا(

4.  
 الخاتمة

احلمد هلل رب العادلُت الذم بنعمو تتم الصاحلات ، ىو الذم أكق من محيد ك أكق من زبد ك  
كأشهد أف زلمدا زبده كرسولو صفيُّو كخليلو ، نيبٌّ شٌركو اهلل لو ،  ذيارك أكق من  أكق من شكر ،

الصالة ك السالـ زليو ك زلى آلو ك أصحابو ك زلى من ساركا زلى منهجو إىل  صدره كزٌسر لو أمره ك
 زـو الدزن.
البحث إال أف أتوجو هلل زز كجل باحلمد كالشكر اما زنبغي جلالؿ   فال زسعٍت ُب ختامي ىذا 

 كجهو ك زظيم سلطانو ، زلى توفيقو ك إزانتو يل زلى إدتاـ ىذا البحث ادلتواضع.
ىذا ادلطاؼ أف أشَت بإصلاز إىل مجلة من النتائج اليت توصلت إليها من خالؿ ككسيب ُب هنازة  

 .البحث ك بعض التوصيات اليت تتعلق بو
                                                           

 3ك  2فقرة  91رقم :  KHIاتاب رلموزة األككاـ اإلسالمية (،  6
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 المراجع والمصادر
 القرآف الكرًن 
  مكتبة ادلعارؼ ، رزا  1األلباين ، الشيخ ناصرالدزن ، صحيح الًتغيب ك الًتىيب ، ط ،

 ـ 2000ق ،  1421
 ، السبيل منار أكادزث خترزج ُب الغليل ق( إركاءَُِْ )ت الدزن ناصر زلمد  األلباين ، 

 . اإلسالمي ادلكتب ، ق ُّٗٗ ، األكىل الطبعة ، الشاكزش زىَت زلمد : بإشراؼ
 ، دار بداية المجتهد ونهاية المقتصدأبو الوليد ، زلمد بن أمحد بن زلمد بن رشد القرطيب ،

 بَتكت –الفكر 
 تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير (ر بن اثَت الدمشقي ، أبو الفداء ،  إمازيل بن زم ،

 ق 1401بَتكت سنة  –دار الفكر 
  ( ،1399ابن األثَت، بن زلمد اجلزرم، أبو السعادات ادلبارؾ، النهازة ُب غرزب احلدزث كاألثر 

ادلكتبة ، بَتكت : 2/317زلمد الطناكي، زلمود،  –ـ (، : أمحد الزاكم، طاىر 1979 -ىػػػ 
 العلمية.

 زطا القادر زبد زلمد : كتقدًن كتعليق حتقيق ، الكربل ق( ، الفتاكل ِٖٕ )ت تيمية ابن ، 
  العلمية الكتب دار ، ق َُْٖ، األكىل الطبعة ، زطا القادر زبد كمصطفى

 ابن احلاجب ُب شرح ادلفصل 
 ق( ،  595لوسي ، ) ت ابن رشد ، أبو الوليد زلمد بن أمحد بن زلمد  بن أمحد القرطيب األند

 بدازة اجملتهد كهنازة ادلقتصد ، دار الفكر
  :1، ط  439: 5ق( ،  ادلغٌت زلى سلتصر اخلرقي   630ابن قدامة ، زبد اهلل بن أمحد )ت 

 ـ. 1994، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، 
 أزالـ ،ق(  ُٕٓ )ت ادلعركؼ بكر أيب بن زلمد اهلل زبد أيب الدزن مشس اجلوززة ،  قيم ابن 

 الثانية الطبعة ، إبراىيم السالـ زبد زلمد : آزاتو كخرٌج كضبطو رتٌبو ، العادلُت ربٌ  زن ادلوقعُت
 العلمية الكتب دار ، ق ُُْْ،
  بَتكت. –ابن ادلنظور، زلمد بن مكـر األفرقي ادلصرم،  لساف العرب ، ط: دار الصادر 
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 ق( التعرزفات ُٖٔ )ت الززن السيد زلي بن زلمد بن زلي الشرزف احلنفي، السيد احلسن أيب 
  ق َُْٕ طبعة زمَتة، الرمحن زبد : كتعليق حتقيق ، ،
  ـ  1984، جاارتا : بينا أاسارا ،  2أفندم ، أ.د. زلي ، األككاـ األسرزة ، ط 
  ـ2012، جوقجاارتا : فوستااا زودستيا ،  1حبارم ، أدزب ، تقسيم األمواؿ ادلشًتاة ، ط 
  3البخارم ، اإلماـ أيب زبد اهلل زلمد بن إمازيل ، اجلامع الصحيح ) صحيح البخارم ( ، ط 

 ـ 1987 –ق  1407اليمامة ، بَتكت سنة  –، كار ابن اثَت 
  دار طيبة للنشر  4ىػ [، ط  516البغوم ، زليي السنة ، أبو زلمد احلسُت بن مسعود ] ادلتوَب ،

 ـ 1997 -ىػ  1417كالتوززع ، 
 ابن زلمد  ، الكربل ق(السنن ْٖٓ)ت زلي بن احلسُت بن أمحد بكر أيب ، اإلماـ  البيهقي 

 . العلمية الكتب دار ، ق ُُْْ، األكىل الطبعة ، زطا القادر زبد
  ٌمد بن زلٌمد بن زبد الرزٌاؽ احلسيٍت ، أبو الفيض ، ادللٌقب حملتاج العركس من جواىر القاموس

 40 : زدد األجزاء، دار اذلدازة -من احملققُت مبرتضى ، الزَّبيدم رلموزة
  جاارتا : راجا  2هتامي ، أ.د. زلمد أمحد ، ك صاىارم شهراين ، فقو ادلنااحات ، ط ،

 ـ 2010جرافندك فَتسادا ، 
 بَتكت-القاىرة ، ك دار اجليل -اجلزائرم ، أبو بكر ، منهاج ادلسلم ، دار الكتاب السلفية- 

 ىػػػػػ 1407لبناف ، 
 لبناف -جلززرم، زبد الرمحن ، اتاب الفقو زلى ادلذاىب األرتعة ، دار الفكر ، بَتكت ا 
 حتقيق ، ، االختصار غازة كلٌ  ُب األخيار بكر ، افازة أيب الدزن تقيٌ  الشافعي ، اإلماـ احلصٍت 

 . العلمية الكتب دار زوزضة ، زلمد زلمد اامل الشيخ : كتعليق
 القاىرة : دار القلم  2ـ ( ، أككاـ األكواؿ الشخصية ، طبعة 1978)  خالؼ ، زبد الوىاب ،

 ـ  1990ىػػ ،  1410، 
 كخرٌج زليو زٌلق ، قطٍت الدار ، سنن ق( ّٖٓ زمر )ت بن زلي احلافظ قطٍت اإلماـ الدار 

 أمحد زباس مكتبة ، ق ُُْٕ ، األكىل الطبعة ، الشورمي سيد بن منصور بن رلدم : أكادزثو
 . العلمية دارالكتب ، الباز
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  ،الدارمي هبراـ مسند بن الفضل بن الرمحن زبد ابن اهلل زبد أبو زلمد اإلماـ احلافظ الدارمي ، 
 ، ق ُُِْ ، األكىل الطبعة ، الداراين أسد سليم كسُت : حتقيق الدارمي، سنن : بً  ادلعركؼ
 . ادلغٍت دار

 كالنهازة البدازة  ق(، ْٕٕ )ت اثَت بن زمر بن إمازيل الفداء أيب الدزن ، زماد  الدمشقي 
 . ق ُُْٗ ، األكىل الطبعة ، الًتاي احملسن زبد بن اهلل زبد : ،حتقيق

 ادلكتبة ، ، ادلنهاج شرح إىل احملتاج ، هنازة ق( ََُْ محزة)ت بن أمحد بن الرملي ،  زلمد 
 .ـ 1984ق ،  1404مصر ، الشيخ لرزا  اإلسالمية

  جاارتا : راجا  1رافق ، أ.د. أمحد ، أككاـ األكواؿ الشخشية اإلسالمية ُب إندكنيسيا ، ط ،
 ـ 2013جرافندك فَتسادا ، 

  ( أككاـ األكواؿ الشخصية للمسلمُت ُب الغرب ،  2002الرافعي ، سامل بن زبد الغٍت ، ) ـ
 ـ 2002 -ق   1423لبناف : دار ابن كـز ،  –، بَتكت  1طبعة 

  سبيت :" السلطة االقتصادزة لربة البيت"، الدفاتر اجلزائرزة لعلـو االجتماع، رللة البحوث رشيدة
، 1جامعة اجلزائر، ع  -السوسيولوجية، تصدر زن قسم زلم االجتماع، الية العلـو االجتمازية

 كما بعدىا. 85، ص 2000
 ـ 1997 -ىػ   1417، العلمية، دار الكتب ، العززز شرح الوجيزالرافعي ، زبد الكرًن بن زلمد 
  ىػ  1364الزرقى ، مصطفى أمحد ، الفقو اإلسالمي ُب سوبو اجلدزد ، مطبعة الطربُت ، الدمشق

 ـ 1965، 
  دمشق  –، دار الفكر ، سورزة  2الزىيلي ، الداتور الوىبة ، الفقو اإلسالمي ك أدلتو ، ط

 ـ 1985ق ،  1405
 3ئل األككاـ األسرزة اإلسالمية ادلستجدة ، ط ساتَتزا ، أ.د. إفندم  زلمد ززن ، مسا  ،

 ـ 2010جاارتا : اينجانا ، 
  ، السبازي ، مسطفى ، األكواؿ الشخصية ُب األىلية ك الوصية ك الًتاة ، مطبعة مجيعات

 ـ1984ىػ ،  1390،  3الدمشق ، ط 
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 ، مؤسسة  1تيسَت الكرًن الرمحن ُب تفسَت االـ ادلناف ، ط  السعدم ، زبد الرمحن بن ناصر ،
 ـ 2000-ىػ 1420الرسالة ، 

  ـ 2002مصر  –سابق ، السيد ، فقو السنة ، دار الكتاب العريب 
  ، دار الكتب  1ط  258: األشباه كالنظائر الشافعي ، ص زبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطى ،

 .ـ1983ىػ/1403العلمية ، بَتكت ، 
 السيوطي ، زبد الرمحن بن أيب بكر، جالؿ الدزن ،  الدر ادلنثور ُب التأكزل بادلأثور 
  دار الكتاب 1ىػ ( ، ط 490 -السرخسي ، أىب بكر زلمد بن امحد بن اىب سهل ) ت ،

 ـ 1993 -ىػ 1414العلمية بَتكت لبناف
 إزضاح ُب البياف أضواء  ق(، ُّْٗ ادلختا ر )ت زلمد بن األمُت زلمد الشنقيطي، الشيخ 

 ، ق ُُْٕ ، األكىل الطبعة ، اخلالدم العززز زبد زلمد : كأكادزثو آزاتو ، خرٌج بالقرآف القرآف
 . العلمية الكتب دار

 األخبار منتقى شرح األكطار نيل ق(،  ُِٓٓ ت) زلمد ابن زلي بن الشوااين، اإلماـ زلمد 
 ، اخلامسة الطبعة ، الصباطي  الدزن زصاـ كخرٌج أكادزثو كققو ، ، األخيار سيد أكادزث من

 دار احلدزث ، ق ُُْٖ
  ، ق ( ، إرشاد الفحوؿ إيل حتقيق احلق من  1250 –زلمد بن زلي بن زلمد ) ت الشوااين

 ـ1999 -ىػ 1419، دار الكتاب العريب 1زلم األصوؿ ، ط 
   ، ق 1393بَتكت سنة  –، دار ادلعرفة 2، طاألم الشافعي،  اإلماـ زلمد إدرزس أبو زبد اهلل 
 الصحاح ُب اللغة أليب نصر إمازيل بن محاد اجلوىرم الفرايب 
  دار  8الصنعاين ، زلمد بن إمازيل ، سبل السالـ شرح بلوغ ادلراـ من أدلة األككاـ ، ط ،

 ـ 2001 –ق 1422الكتب العلمية ، 
  ـ 1990مصر ،  –، القاىرة 10صاحل ، سعد الدزن السعيد ، ادلعامرة ضد اإلسالـ ، ط 
 ـ 2002، باندكنج : إرشاد بيت السالـ ،  10، من زالمة الزكجة الصاحلة ، ط  طالب ، زلمد 
  ، باندكنج : إرشاد بيت السالـ ،  10زالمة األسرة السعيدة ادلباراة ، ط   25طالب ، زلمد ،

 ـ 2002
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  جاارتا : مكتبة اجلامعة اإلندكنيسية  5طالب ، سيوطي ، األككاـ األسرزة ُب إندكنيسيا ، ط ،
 ـ 1986، 

  باندكنج : إرشاد بيت السالـ ،  10مع أزكاجو ، ط   -ص–طالب ، زلمد ، أسرة النيب ،
 ـ  2001

  1الطهطاكم ، الشيخ زلي أمحد زبد العاؿ ، تنبيو األبرار بإككاـ اخللع كالطالؽ كالظهار طبعة 
 ـ 2003 -ق   1424،  لبناف : دار الكتب العلمية –، بَتكت 

  ىػ [ 310 - 224] الطربم ، زلمد بن جرزر بن زززد بن اثَت بن غالب اآلملي، أبو جعفر ،
 ـ 2000 -ىػ  1420، مؤسسة الرسالة ، 1جامع البياف ُب تأكزل القرآف ، ط 

  ، الطرباين ، أبو القاسم سليماف بن أمحد بن أزوب لن مطَت اللخمي الشامي ، ادلعجم الصغَت
 مكتبة العزاـ

  1الطهطاكم ، الشيخ زلي أمحد زبد العاؿ ، تنبيو األبرار بإككاـ اخللع كالطالؽ كالظهار طبعة 
 ـ 2003 -ق   1424لبناف : دار الكتب العلمية ،  –، بَتكت 

  زبد اهلل ، زبد الغاين ، مقدمة رلموع  األككاـ اإلسالمية ُب إندكنيسيا ، مطبعة غيما إنساين
 ـ 1994جاارتا   –

  العارفُت ، بستاف ، جتميع األككاـ الغسالمية ُب إندكنيسيا ، تابيخها ك زوائقها ، مطبعة غيما
 .ـ 1996جاارتا  –إنساين 

 بن ، البخارم اإلماـ صحيح بشرح البارم أمحد ، فتح احلافظ العسقالين ، اإلماـ كجر بن زلي 
 ، الثانية الطبعة ، اخلطيب الدزن زلبٌ  : كحتقيقو جتاربو كتصحيح بإخراجو قاـ ق(، ْٖٓ )ت

 . القاىرة ، للًتاث الرزاف ، دار ق َُْٗ
 قَُِْ ، العاشرة ، الطبعة :  الفقهي ادللخص بن،  فوزاف بن فوزاف ، صاحل آؿ اهلل زبد ، 

  . ق َُِْزشرة  احلادزة كالطبعة . اجلوزم ابن دار
  ، موقع كزارة األكقاؼ ادلصرزةفتاكل األزىار 
  ىػ 1421، الرزا  ،  2الفيفي ، منصور بن كسن حيي ، أزن كق ىؤالء النساء من اإلرث ، ط 
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  مكتبة  4الفوزاف ، صاحل بن فوزاف بن زبداهلل ، التحقيقات ادلرضية ُب ادلباكث الفرضية ، ط ،
 ـ1999ىػػػ، 1419الرزا  ،  –ادلعارؼ للنشر كالتوززع 

 ماجو ابن ق( ، سنن ِّٕ زززد )ت بن زلمد اهلل زبد أيب احلافظ ماجو ، اإلماـ بن القزكزٍت ، 
 زلى ككم ، البوصَتم الدزن شهاب للحافظ ، ماجو ابن زكائد ُب الزجاجة مصباح كحباشيتو ،

األصوؿ  زلى كققو ، األلباين الدزن ناصر زلمد احملٌدث العالٌمة :زليو كزٌلق كآثاره أكادزثو
 ، ق ُُْٗ ، األكىل ،الطبعة األثرم احلليب احلميد بنعبد زلي بن كسن بن زلي : ادلخطوطة
 . كالتوززع للنشر ادلعارؼ مكتبة

  : 4ق ( بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ط  587الكاساىن ، أبو بكر ابن مسعود ) ت    ،
 ـ. 1968دار الكتاب العريب ، بَتكت ، 

  ادلساكاة ُب الزكاج كالشؤكف األسرزة )ادلادة 21جلنة القضاء زلى التمييز ضد ادلرأة، توصية العامة ،
(، رلموزة التعليقات العامة ادلعتمدة من قبل ىيئات معاىدات كقوؽ اإلنساف، كثيقة األمم 16

 30ادلتحدة رقم 
  2004زلمد الكشور، أككاـ احلضانة دراسة ُب الفقو اإلسالمي كمدكنة األسرة، الطبعة األكىل 

 140ص 
  " :مفهـو كطبيعة كق الكد كالسعازة"، منشورات مراز الدراسات القانونية ادلدنية زلمد الكشبور

مرااش –، ادلطبعة كالوراقة الوطنية    2002  ابرزل  -6-5 كالعقارزة بكلية احلقوؽ مبرااش، زومي
 .35ص،   2003-

  منشورات الية العلـو القانونية كاجلتمازية كاالقتصادزة " تقسييم العمل بُت الزكجُت  "–
 . 188، ص  1992، الطبعة األكىل ، السنة  9، رقم  -مرااش

 ـ 1989ق ،  1410تراية : دار ادلعرفة  -اجملمع اللغة العربية مبصر ، ادلعجم الوسيط ، استنبوؿ 
 ، مطبعة الجامع الصحيح ) صحيح مسلم (اإلماـ أبو احلسُت مسلم بن احلجاج  النيسابورم ،

 ـ 1955 –ق  1373، سنة  1كت ، ط دار إكياء الًتاث العريب ، بَت 
 دراسة ، ، الصحيحُت زلى احلاام ، ادلستدرؾ اهلل زبد بن زلمد اهلل زبد النيسابورم ، أيب 

 . العلمية الكتب دار ، ق ُُُْ ، الطبعة األكىل ، زطا القادر زبد مصطفى : كحتقيق
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  ـ 2011، زقيااارتا : اوابا ،  1زسداين ، الطرزق إىل فقو األسرة ، ط 
  بعض فتاكل تلخيص ُب ادلسًتشدزن بغية،  زمر بن كسُت بن زلمد بن الرمحن زبد، بازلوم 

 دار، مطبعة  اجملتهدزن للعلماء شىت اتب من مجة فوائد ضم مع  ادلتأخرزن العلماء من األئمة
 ـ 2011 أاتوبر 16،  الفكر

  دار ،  ادلبسوط ،  (ىػ483: ادلتوَب) األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن زلمد، السرخسي 
  ـ1993 - ىػ1414 بَتكت - ادلعرفة

 اإلسالمي الكتاب دار،  الدقائق انز شرح الرائق البحر،  (صليم ابن) إبراىيم بن الدزن ززن 
 


