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 مقدمة

و هلل احلمد هلل رب العادلني ىو الذي أنزل السكينة يف قلوب ادلؤمنني ليزدادوا إديانا مع إدياهنم   

 –و الصالة والسالم على سيدنا و نبينا زلمد جنود السماوات و األرض وكان اهلل عزيزا حكيما       

و جاىد يف سبيل اهلل حق الرسالة  غىو الذي قد أدى األمانة و نصح األمة و بلوسلم اهلل عليو صلى 

   .من تبعو إىل يوم القيامة، أما بعدو أصحابو و لو آو على جهاده 
 خلفية البحث:   أولا 

النزاع بينهما يف  دى ذلك إىل وقوعونيسيا وقد أإندحدوث الطالق بني الزوجني يف بلدنا كثر  

، ( harta gono gini)  األموال ادلشًتكةبتقسيم األموال احملصولة من اكتساهبما معا أو ما يسمونو 

   فهي : 1974سنة  1و قررت احلكومة اإلندونيسية القانون ادلدين رقم : 

 : 35ادلادة 

 ادلشًتكة.  األموالصبح ت( األموال ادلكتسبة أثناء الزواج 1)
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اكتسبها  كهدية أو كمرياث  األموال اليت أحضرىا كل من الزوج أو الزوجة و ادلمتلكات اليت (2)

 .تبقى حتت تصرف كل منهما ما مل يتفقا على غري ذلك

   :36 ادلادة

 الزوج أو الزوجة على موافقة الطرفني. يتصرفها ادلشًتكة،  باألموال( فيما يتعلق 1) 

إجراءات قانونية  لكل منهما، الزوج والزوجة لديها احلق الكامل يف اختاذ باألموالوفيما يتعلق ( 2)

 على شلتلكاتو. 

  :37ادلادة 

وادلقصود . إذا انتهت العالقة الزوجية بسبب الطالق فإن األموال ادلشًتكة تنظم طبقًا ألحكامها"

الدين، حكم العرف، واألحكام ( بأنو "حكم 37بأحكامها منصوص عليو يف شرح الفصل )

 األخرى"

 تر قر  مث  القانون ال حيدد حتديدا واضحا يف نصيب كال الزوجني.ألن ، مل تنتهي القضية لكنو 
"استحق  ونصو  : 97، رقم :  khiرلموعة األحكام اإلسالمية ذلك  بعد اإلندونيسيةاحلكومة 

الزوجني بعد الطالق نصف األموال ادلشًتكة ما دام ال يوجد اتفاق بينهما يف تقسيم األموال عند عقد 
 إلهناء اخلصومة بينهما، وقد مت تطبيقها لدى احملاكمات إىل ىذا اليوم. "الزواج

و  شعور معظم اجملتمع أن ىذه القسمة ادلناصفة ال يؤتيهم االطمئنان دث ىوغري أن الذي حي
 ىل ىذا القرار من العدل يف قسمتة ؟ بقي من السؤالي
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 ادلوضوع وقدمتو لإلدارة فقبلو.أحببت أن أحبث ىذا لذلك 

 

 مشكالت البحث : ثانيا

 : تالية التاإشك حل حياول البحث وىذا

القضية خالف القوانينني يف وجود األموال ادلشًتكة بني الزوجني بعد فصل  ىل كانت يف ىذه .1

 موجودة ؟الزواج 

رقم :   KHIاألحكام اإلسالميةرلموعة عند  فصل الزواج الزوجني بعد بني األموال ادلشًتكةتوزيع  .2

 ، ىل ىذا من العدل ؟يف إندونيسيا 97

 بالفقو اإلسالمي 97رقم :   KHIاألحكام اإلسالميةرلموعة ما مدى موافقة و سلالفة ىذا  .3

 

 : أهداف البحث وفوائده:   ثالثا

 يف النقاط التالية: يتكونأما أىداف البحث فهي 

 بيان خالف القوانينني يف وجود األموال ادلشًتكة بني الزوجني بعد فصل الزواج .1

 يف تقسيم األموال ادلشًتكة عند القانون اإلندونيسي البحث عن قيمة العدل .2
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 97رقم :   KHIاألحكام اإلسالميةرلموعة  معرفة أوجو االتفاق واالختالف بني .3

 و الفقو اإلسالمي

 وأما فوائد البحث فكما يلي:

 :تنيتالي نيطنق يف أمهيتو وتتلخص, عظيمة وضرورية كبرية أمهية لو ادلوضوع ىذا أن غبار وال

بني  األموال ادلشًتكةتوزيع إظهار مراعات ادلصلحة احلقيقة يف  فوائده العلمية النظرية ىي .1

 .يف اإلسالم  الزوجني بعد الطالق

نستطيع أن نطبق نتيجة ىذا البحث بعد القيام بادلطالعة والنقد بذلك  ناحية تطبيقية:من  .2

 . يت تًتتب بعد التقرير ذلك القرارالقانون حىت تكون تلك النتيجة سلرجا حلل ادلشكالت ال

 

 الدراسات السابقة:   رابعا

 ىذا إليها يتوجو اليت خاصة  سابقة دراسة مل جيد الباحث ،اخلربة أىل وسؤال والتحري البحث بعد

و قد تناولت الكتب والبحوث اليت كتبها    .إال الكتب اإلندونيسية أو البحوث تتعلق هبذا ادلوضوع

 لعل ىذه ادلؤلفات ذات صلة هبذا ادلوضوع فكما يلي: ، الباحثون

 م2112، جوقجاكرتا : فوستاكا يودستيا ،  1حباري ، أديب ، تقسيم األموال ادلشًتكة ، ط  .1
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اليت وقعت  بني الزوجني بعد الطالق األموال ادلشًتكةمفهوم ب وضح خالل صفحاتوكان ادلؤلف 

صلى اهلل  –ي و مستدال باحلديث النبالقوانني اليت تكلمت عنها  كيفية توزيعها و، و يف إندونيسيا 

  .سلمعليو و 

بني الزوجني  األموال ادلشًتكةتوزيع حبثي عن حبثو ىو أن الباحث يأيت مبفهوم و كيفية و خيتلف 

فقو اإلسالمي أتكلم من جهة ال  -حبدود علمي القليل –ىذا  عامة، أما يف حبثي بعد الطالق

 تفصيليا. 

دراسة حتليلية بني الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري وبني قانون حقوق الزوجة ادلالية  .2

ها قريشي البدري للحصول على وىذا البحث كتب، اية ادلغريب و قانون يف إندونيسيالكد والسع

ادلقدمة و  من، يتكون ىذا البحث  درجة ادلاجستري يف الفقو و أصولو جبامعة سوراكرتا احملمدية

 .بابني مع اخلادتة

ىي أن للمرأة احلق ادلايل الثابت بالطالق و الفسخ و موت الزوج ، و يرى أن ونتيجة البحث 

 مقارنة بني القانون ادلغريب و القانون اإلندونيسي ، موجودة gono gini –األموال ادلشًتكة 

و مفيدا إن شاء شلتازا   و أنا أرى أن ىذا البحث الثاين ولكن ال يأيت تفصيليا خاصة يف الباب 

 اهلل.
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عبارة عن نقد القانون اإلندونيسي فهو  الذي ليس يف ىذا البحثيف حبثي ىذا  اجلديد أماو 

نتيجة من خالل اجلمع بني األدلة واستنباط األحكام يف  اإلندونيسي مع االستنتاجنقد القانون 

 موافقة و سلالفة ىذا القانون بالفقو اإلسالمي.دراسة نقدية مع بيان 

 

 خامسا : اإلطار الفكري

أن يقام العدل يف كل جانب احلياة اإلنسانية، خاصة يف أمور الزوجية شلا يتعلق حث اإلسالم  

نقص ،،،علما بأن ادلناصفة يف توزيعها يؤدي إىل األموال ادلشًتكة بني الزوجني بعد فصل الزواجبتوزيع 

و إن    أن ادلناصفة على اإلطالق غري صحيح،حقوقهما ادلالية األصلية ، ىل جيوز ىذا ؟ و عندي 

 من الشورى و عن تراض فيما بينهم. كانت النتيجة النصف فهو

 

 البحث يةمنهج:  ساساد

 ألجل اتبعحيث و دراسة نقدية  االستقرائنهج ادلحيث هنج  ،ىو البحث النوعي ادلكتيبالبحث  ىذا

 :التالية اخلطوات ذلك

 األموال ادلشًتكة بني الزوجني بعد فصل الزواجمجع ادلعلومات عن  .1
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 يف إندونيسيا 97رقم :  KHIرلموعة األحكام اإلسالمية كتاب   ستفسار عنالا .2

مباحث الفقهية يف  يف األموال ادلشًتكة بني الزو  هيةقالف ادلسائل ببحث  على الباحث قام .3

  األموال ادلشًتكة بني الزوجني بعد فصل الزواج

 كلمات الغامضة وادلفردات الغريبةوالرجوع إىل معاجم اللغة يف بيان ال االلتزام  .4

 .اآلية ورقم سورة مع الكردية القرآنية اآليات ضورحب الباحث قام.  .5

( ومسلم البخاري) الصحيحني يف كانت فإن,  مظاهنا من الباحث خرجها األحاديث وأما .6

 الصحة حيث من درجتها ببيان قام غريمها يف وردت وإن. ذلما العلماء لتلقي هبما اكتفى

  والتخصص الفن أىل إىل ذلك يف الباحث اعتمد, والضعف

 اليت ذات الصلة بادلوضوعلقرآنية الرجوع واإلفادة من ادلفسرين يف بيان اآليات ا .7

 لذلك يف اذلوامش من خالل الصفحة ترمجة لألعالم حسب ما تقتضيو احلاجة لذلك، وسأجعل .8

 اء وإبداء رأي الكاتب لكل ادلبحث مع حدود العلم  القليلالًتجيح من آراء الفقه .9

 ذكر مث مرة ألول توثيقو عند وذلك, والصفحة اجلزء مث مؤلفو واسم ادلصادر اسم الباحث ذكر .11

 للمؤلف الشهرة اسم إىل باإلشارة اكتفى أخرى مرة توثيقو تكرر فإن. الطبعة ورقم النشر دار

 .والصفحة اجلزء مع سلتصرا الكتاب واسم

 .توصيات البحث، وادلراجع و ادلصادر و السرية الذاتية, الرسالة نتائج الباحث ذكر خادتة يف .11

 و فهرس اآليات و اآلحاديث. وادلراجع ادلصادر فهرس الباحث وضع الفهارس يف .12
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 طة البحثخ:  ادسسا

 : كما يلييتكون البحث  

 : ادلقدمة الباب األول 

 بني الزوجني بعد الطالقاألموال ادلشًتكة مفهوم :   الباب الثاين 

 ها مباحثها اخلاصة.  ولكل منفصوٍل  ثالثةيتكون عن  ىذا الباب:  الثالثالباب 

 .بعد الطالق ادلالية حقوق الزوجةو  ، األموال بينهماأنواع :  الفصل األول

  من قضايا األموال ادلشًتكة بني الزوجني:  الثاينالفصل 

توزيع  وقتو  بني الزوجني بعد الطالقاألموال ادلشًتكة  يف منشأ اخلالف : الفصل الثالث

  ادلسائل اليت تتعلق هبا و ،و كيفية توزيعها األموال ادلشًتكة

 و أىم النتائج والتوصيات ةدتااخل :  الرابعالباب 

 


