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 استهالل
 

 خري الناس أنفعهم للناس 
  خري األصحاب من يدلك على اخلري 
  الكيس من دان نفسو و عمل دلا بعد ادلوت 
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 اإلهداء

 

إيل أيب وأمي اللذان قد ربياين صغريا ىّيجاين يف طلب العلم وساعداين 
 يف مقتضيات الكلية، حفظهما اهلل ورزقهما وثبتهما يف اإلعمال الصاحلة

 

 اليت شجعتين ليال وهنارا، قريبا أو بعيدا، حفظها  إرنا لوسيياناإىل زوجيت
 اهلل تعاىل وباركها عمرىا يف الدنيا واألخرة

 

وإىل مجيع إخوايت الذين شجعواين حفظهم اهلل ونصرىم يف كل العوامر 

 الدنيوية واآلخروية
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 شكر و تقدير
 

احلمد هلل أنعنا بنعمة اإلميان واإلسالم ونصلى ونسلم على خري األنام 
.حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني  

:أما بعد   

فإنين أشكر اهلل سبحانو وتعاىل مبا أنعم اهلل علي بنعة اإلميان  
واإلسالم مث بنعمة العلم والتوفيق حيث وسهلين لطالب العلم يف اجلامعة 
احملمدية بسوراكرتا وسهلين يف كتابة ىذه الرسالة ادلتواضعة، وأنا أرجو من 
اهلل سبحانو وتعاىل أن جيعل ىذه الرسالة خالصا لوجهو الكرًن ونافعا يل 

خاضة ومجيع ادلسلمني وادلسلمات وادلؤمنني وادلؤمنات إنو ويل ذالك 
.والقادر عليو  

كما أتقدم بالشكر اجلريل إىل كافة ادلسؤولني يف ىذه اجلامعة ادلباركة 
وعلى رأسهم معايل ادلدير الدكتور سفيان أنيف ونوائنو األفاضيل، كما 

أتقدم بفاؤق الشكر والعرفان إىل سعادة عميد الدراسات العليا 
الربوفسور الدكتور بامباج سومرجوكو، ورئيس قسم برنامج ماجستري 
الشريعة اإلسالمية الدكتور سودرنو صربان، ومجيع ىيئة التدريس يف 
برنامج ادلاجستري يف الشريعة اإلسالمية الذين ىيئوا يل الفرصة لتلقي 

.علوم الدين الإلسالمي احلنيف يف ىذه اجلامعة ادلباركة  



 ه
 

شكر والتقدير شيخي وأستاذي احملبوب الدكتور ل  وأخص با 
حممد معني دين اهلل بصري و الدكتور عمران رشادي حفظهما اهلل مجيعا 
ادلشرفني على الرسالة والذين حتمال الكثري والكثري ألجل إجناح عملي يف 

فقد كانا يستقبالين بصدر واسع وضحيا بوقتو . ىذا البحث ادلتوضع
الغايل ألجلو نصحي يف إمتام ىذه الرسالة وتشجسعي لإلستمرار يف 

.فجزامهااهلل عين وعناإلسالم خري اجلزاء. اجلهد وادلصابرة  

أعتقد أن ماكتبو ال خيلو عن اخلطأ إذ اإلنسان حمل احلطأ والنسيان ومع 
ذلك بذلت أدىن جهدي يف أكمال مارأه جدير مبوضوع رساليت وأخريا 

صلي وأسلم على رسول اهلل وأصحابو ومن سار على هنجو ,أسغفر ريب 
.ومن تبعهم بإحسن إىل يوم الدين  

2020 مايو 18سوراكارتا ،  
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 ملخص

ىذه الرسالة تبحث عن الطريقة تقسيم ادلال يف ادلرياث و يسمى  
ميوت احد الورثة قبل ان تقسم الرتكة اليت خلفها ادلناسخات مبعنىى أن 

ومن خصائص الشريعة اإلسالمية حفظ التمّلك ادلال اإلنسان . مورثو
كيف مراعاة شريعة اإلسالم على ىذه ادلسألة؟ . سواء قبل أو بعد موتو

. وإىل أين انتقال التمّلك مال اإلنسان بعد موتو قبل تقسيم الورثة؟
وللجواب ىذه األسئلة استخدم الباحث بامنهج الكيفي وستكون 

ومن خالل ىذا البحث نعرف احكام . ادلصادر بادلصادر أىل العلم
والفوائد األكدمية . وأحوال تقسيم مال اإلنسان يف حالة ادلناسخات

 .تكون لزيادة العلم على طالبة العلم

 

.ادلناسخات، الشريعة اإلسالمية، الطريقة: الكلمة ادلفتحية   
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Abstrak 

 Thesis ini membahas tentang pembagian warisan yang 

disebut dengan munasakhat, yaitu pembagian warisan yang ahli 

warisnya meninggal terlebih dahulu sebelum hartanya dibagi. Dan 

diantara indahnya syariat islam adalah menjaga kepemilikan harta 

seseorang baik sebelum dan sesudah meninggal, bagaimanakah 

syariat islam menjaga permasalahan tersebut? Dan kemanakan 

kepemilikan harta seseoranng tersebut diberikan? Untuk menjawab 

pertanyaan ini penulis mengunakan metode kualitatif dari berbagai 

sumber rujukan. Dan thesis ini menjelaskan keadaan pembagian 

harta seseorang setelah meninggal dengan berbagai macam 

keadaan. Faidah akademis dari thesis ini akan menjadikan 

tambahan referensi bagi penuntut ilmu. 

 

Kata kunci : Munasyakhat, syariat islam, metode 

 

ABSTRACT 

 This thesis discuss about division of inheritance method 

that is called munasakhat, which means division of  inheritance is 

devided. One of  the beauty of Islamic shariah is that it defends 

one’s right of wealth not only when he is alive but also after he 

dies. How it is defended? And who will get the wealth when the 

heir has died? To answer those question, the thesis’ writer use 

qualitative approach based one some reference. This thesis also 

explain about the inheritance division in some situasion after 

someone dies. The academic advantage of this thesis is that it can 

be an additional reference for the students. 

 

  Keyword : Munasakhat, Islamic shariah, method 
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