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 الشكر والتقدير

 ثالباح أكملوالذي أعطاان بعدد ال حتصى من النعم قد ، مته تتم الصاحلات الذي بنع هللا احلمد

حق اإلرث لألطفال األانبيب عند جملس العلماء األندونيسي وجملس "حتت عنوان   الرسالةكتابة 

 .الحخري وصكل مع  "العلماء النيسي وجملس العلماء الندوتيسي

والتابعني والعلماء الذين يسريون  وسائر أصحابه نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلصوعلى سيدان  سالمو هللا  صلوات

 مع العلم. البشرية من عامل اجلهل إىل عامل التجديد الكامل افشرإ والذين لديهم يف رسالته

الدور ابلتأكيد  ساعدتاألطراف اليت  يتضمن عدة جوانب رسالةإعداد هذه الأن  باحثيدرك ال

 ، يف شكل معنوي ومادي. رسالةهذه الالكتابة وساعدت يف عملية 

يف خروج هذا فضل هلم ىل من كان  أقدو ابلشكر و التقدير والعرفان  والعرفانلذلك أستحق أن 

 البحث ومل يكن اال جبحودهم من العمل اجلاد املخلص . منهم:

مساحة الدكتور ابمباغ سومرجوكو املاجستري حفظه هللا تعاىل، مدير جامعة للدراسة العليا جبميعة  -

 احملدية سوراكرات.

اسة اإلسالمية اإلقتصادية درالبرانمج مساحة الدكتور رزكا املاجستسر حفظها هللا تعاىل،رئيسة  -

 وراكرات..جبميعة احملدية س



 ط  
 

 حفظه هللا تعاىل، املشرف األول. اجستريمساحة الدكتور حممد خري الدين مهسني امل -

 حفظه هللا تعاىل ، املشرف الثاين. اجستريمساحة الدكتور عمران رشدي امل -

 إبخالص وصدقا قد حتفزالذي الذان قد أفاد الباحث علميا وعماليا من اإلشراف وفكرة البحث و

  . العلمية من البداية إىل النهاية الرسالةيف إطار كتابة هذه  الباحثإىل ختصيص الوقت والفكر لتوجيه 

مسامهتك  الذين قدموا اإلسالميةاحملاضرون والعاملني بكلية الشريعة  ع املوظفنيميونشكر جل

 . الرسالةمال هذه ستكال الباحث تحمسي حىت للباحثومساعدتك ال تقدر بثمن 

املوظفني ، ورئيس  ومجيعهم امعةرئيس مكتبة اجلوومجيع املوظفني ،  امعة العلياكتبة اجلمل ونشكر

 الباحث لرسالةتقدمي قروض للكتب اليت هي مادية ل املكتبات اإلقليمية واملوظفني الذين خيدمون أيًضا

 .بكل تواضع 

اليت  بوعطوناحلبيبة  وأمهاألب مصليح الدين  لوالدين قدر اإلمكان لكال ا أن يشكر الباحثيود و 

 الباحث منذ صغاره.ربيا وأداب وعلما ت

دائما تقوية وحتفيز جلامعة العليا جبمعة احملمدية سوراكرات الطالب ا وأصحايب قييشكر لكم أيضًا لرفن

هللا سأل أ العلم. هذااالنتهاء من هذه احملاضرة والعمل  احملاضرات حىت اللقاء  بعضنا البعض خالل

 كم األجر ويرزقنا اإلخالص وجيمعنا يف جنة الفردوس األعلى عطيي كمرمحيسبحانه وتعاىل دائما أن 



 ي  
 

من العيوب  كثريةهناك ال تزال أن هذه الرسالة  على دراية كبريةولو أن الباحث يف هناية هذه الورقة ، 
مفيد بشكل خاص للباحثني  ه األطروحةأن تتم كتابة هذ باحثأيمل الطاء وبعيد من الكمال واألح

 أنفسهم وكذلك جلميع القراء.

 ينا ولكم ولسائر املسلمني....آمني اي رب العاملني. أسأل هللا تعاىل أن يرزقنا التوفيق والسداد وأن يهد
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 صخمل

أحكام وجود  قوقه. ألن عدم  ح  أن حيفظها حسب  واجب علينا  رث تعلق حبقوق اإلكل ما ي
  يت البشر ال   نشئةطريقة    من  التلقيح االصطناعي هييف املستقبل ، و واضحة ميكن أن تسبب مشاكل  

  .ستقبلوامل القريبإىل قواعد لتعديل هذه األشياء اجلديدة على املدى  تاجوحيمن أصل طبيعي  تليس 
لس العلماء اإلندونيسي  عند جمألطفال األانبيب    حق اإلرث  "عنوان    حتت  هذه الرسالة  من  خذؤ تلذالك  

 ى.اإلندونس والقانون 

صحيح  الفهم  البين على  ي إذا مل  نظرا يف حق إرثه    يف املستقبل  أطفال األانبيب جدالً   فيمكن بوجود
ه من املمكن أن تكون هناك مشاكل مع حالة ألن  احلكم  من القانون أو الفتوى العلماء،للعواقب  

 .اليت حتتاج إىل توضيح األطفالأصل 

، يتم الرتكيز على مقارنة تطبيق القانون حلقوق املرياث ألطفال األانبيب وفًقا لفتوى الرسالهيف هذه ا
نوين ستكون هناك اختالفات يف عواقب القا  حبثهاإذا مت  ،  .اإلندونيسيالعلماء اإلندونيسي والقانون  

ستكون  إرشادات خمتلفة ، فمن    وإذا استخدم كل منها  ،  حلقوق املرياث اخلاصة ابلتلقيح االصطناعي
 .هناك اختالفات يف احلقوق اليت خيشى أن تصبح صراعات عائلية داخلية يف قضااي املرياث 

 دونيسياإلنالقانون ، لس العلماء اإلندونيسي، جمطفال األانبيبل حق اإلرثملفتاحية: الكلمات ا
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ABSTRAK 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan hak waris merupakan kewajiban 
yang harus kita pertahankan sesuai dengan haknya. Karena kurangnya 
pepemahaman yang jelas dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, inseminasi 
buatan merupakan cara manusia yang tidak berasal dari alam dan membutuhkan 
aturan untuk memperbaiki hal-hal baru tersebut dalam waktu dekat dan masa yang 
akan datang. Oleh karena itu, diambil dari surat ini yang berjudul “Hak waris bayi 
tabung menurut Majelis Ulama Indonesia dan hukum Indonesia . 
Keberadaan hak waris bayi tabung dapat menjadi kontroversi di kemudian hari 
karena jika tidak dilandasi pemahaman yang benar tentang konsekuensi dari hukum 
atau fatwa ulama, karena tidak menutup kemungkinan terdapat masalah dengan asal 
usul anak yang perlu diperjelas. 

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah membandingkan antara penerapan 
hukum dengan hak waris bayi tabung, menurut fatwa ulama Indonesia dan hukum 
Indonesia. Untuk menjadi pergumulan internal keluarga atas masalah warisan. 
Kata kunci: hak waris bayi tabung, Majelis Ulama Indonesia, hukum Indonesia 
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ABSTRACT 

Everything related to inheritance rights is an obligation that must be maintained 

following their rights. A lack of understanding can lead to problems in the future. 

Artificial insemination is a human way that is unnatural and requires rules to deal with 

these new things shortly and in the future. Therefore, the writing is entitled 

"Inheritance Rights of IVF Child According to the Indonesian Ulema Council and 

Indonesian Law."  

The existence of a child born through IVF, if it is not based on a correct 

understanding of the law or legal opinion of ulama and its consequences, can be 

controversial in the future in terms of the child's inheritance rights. It can lead to 

problems concerning the child's origin that need to be clarified. 

For this reason, the focus is on comparing the law enforcement of the inheritance 

rights of IVF child according to the legal opinion of the Indonesian Ulema Council and 

laws in Indonesia. According to both, there are different consequences of the laws on 

the inheritance rights of IVF children. If each is adopted from different guidelines, it 

will result in different rights which may lead to internal family conflicts due to 

inheritance issues in the future. 

Keywords: 

Inheritance rights, IVF, Indonesian Ulema Council, Indonesian Law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


