
ملخص البحث 
وراثة جد مع إخوة إثبات نظرية ادلعرفة إلمام الشافعي وىزارين يف .  07210035 .أفريانطا، زلمد

قسم األحوال الشخسّية، كلية الشريعة جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية . (دراسة مقارنة)
 زين احملمودي ادلاجستري: احلكومية ماالنج، حتت إشراف

 .إمام الشافعي، وىزارين، وراثة جد: الكلمات الرئيسية
فيما يتعلق بقانون األسرة، فإن . قانون الوراثة ىو جزء من قانون األسرة الذي حيمل دورا ىاما

الفكر من ادلعلقني يف تفسري آيات ادلرياث ال ميكن أن إزالتها من نظام القرابة والثقافة االجتماعية 
تفسريه على اآليات  أبوي، فيتعلق عاش إمام الشافعي يف اجملتمع العريب ذلا منط. للمعلق العيش

ىزارين الذي يعيش يف رلتمع إندونيسي أن غالبية منقوشة الثنائية،  كما .الوراثة بإرث األبوي
حىت اآلن، الناس مييلون إىل التقليد ومل يفهمون . فتفسريه علي آليات الوراثة، وبتعلق بادلرياث الثنائية

يغادر من ذلك، ىدف ىذ البحث لدراسة أوجو . ادلشكلة كاملة مرياث جد مع  إخوة يف تقسيمها
التشابو واالختالف يف مرياث جد مع إخوة عند إمام الشافعي وىزارين، ويدرس خلفية للفكر 

. الرجلني يف حفر القانون يف حتديد ادلرياث جد مع  إخوة
األول، كيف نظرية ادلعرفة إمام الشافعي يف إثبات وراثة جد مع إخوة؟ : أىداف ىذا البحث

الثاين، كيف نظرية ادلعرفة ىزارين يف إثبات وراثة جد مع إخوة؟ الثالث، كيف حتليل نظرية ادلعرفة 
ادلقارنة وراثة جد مع إخواة عند إمام الشافعي وىزارين؟ 

وراثة بني جد وإخوة، وقارن بني نظرية  (Library Research)نوع ىذا البحث دراسة مكتبية 
من . جيمع البيانات بدراسة النصوص مث حتليلها بادلنهج الوصفي وادلقارنة. إمام الشافعي وىزارين

بعض احلجج علي ىذه البيانات، عقد الباحث أن وراثة جد مع إخوة ىي ادلسائل اخلالفية بني رأي 
. إمام الشافعي وىزارين، ألن ذلما مفهوم خاص يف صياغة رلموعة الورثة، ويف استخراج القانون

حصل من نتائج ىذه البحث، عند إمام الشافعي أن نظرية ادلعرفة القانونية الوراثة اجلد مع 
جلد ىو "وعنده أيضا، ليس ىناك نصوص صرحية يف القرآن الكرمي و آل احلديث، ا. إخوة قياس

أما عند ". والد من والد ادليت أما إخوة ىو ابن عم والد، وىذا يعين أن كل تتصل ادليت بوالد
وعنده، موقف جد على صدارة . ىزارين أن نظرية ادلعرفة القانونية الوراثة اجلد مع إخوة ىي ا القرآن

 وضمنا فقط ،176، 12، 11الرابعة أو أىل الورثة ادلباشرة لآلخرىا اليت مل ذكرىا يف سورة النساء
 .لؤلب واجلد من األم كموايل لؤلم ، وىذا ىو اجلد لؤلب كموايل33ويكون مكان يف سورة النساء 


