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  امللخص

. )احلكم االسالمي انضمام ١٧٧دراسة حتليلية فصل (ورثة الثلث لألب . ٠٧٢١٠٠٧٠. يسرا محدي

اجلامعة اإلسالمية ، الشريعة: الكلية. األحوال الشخصية: الشعبة. البحث اجلامعي

  إشراق النجاح احلاج املاجستري: املشرف. احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج

  ورثة األب، الثلث، انضمام احلكم االسالمي: الرئيسيةالكلمة 

انضمام احلكم االسالمي من الفكر اجلديد وماهية املفكّرين االسالمي هو النظام القطعي الذي     

جعله املرجع على اثبات املشكلة يف احملكمة الدينية ولكن بعد أن يقوم انضمام احلكم االسالمي وجد 

تاج العلماء القدماء يعين منه حبث عن ورثة األب يف باب الوارث هو الثلث إذا الفرق بينه و الفقه الذي ان

يف الفقه باب الوارث أنه األب حصل  فرقوهذا ي. السدس إذا وجد الولد مل جيد الولد و حصل على

  .إذا مل جتد فروع الوارث وحصل على السدس إذا جتد فروعه العصبةعلى 

عن الورثة يف انضمام احلكم  ٢البحث عن تاريخ ترتيب الدفتر من هذه الظواهر، الباحث يريد     

  .االسالمي و نظرته لألب الذي له الثلث من مال الوارث يف انضمام احلكم االسالمي

وأما مدخله البحث التارخيي  )Library Research(ونوع هذا البحث هو البحث املكتيب     

)Historical Approach( .فاستخدم الباحث بالطريقة املكتبية وجلمع بيانات احلكم فيه.  

انضمام احلكم االسالمي هو يبدأ باحتياج أمة اإلسالم  ٢ونتيجة هذا البحث أن ترتيب الدفتر     

وأما ظهر الثلث لألب . على احلكم القطعي لكي الحيدث املزدوج يف اثبات املشكلة للمحكمة الدينية

 ونظرة .دون الفرع أي الولد ولكن مع الزوج واألمألن حال العصبة لألب يساوي الثلث يف حال األب 

عن لألب يف الوارث هناك الفرق، ولكن ١٧٧فصل  للحكم االسالمي على انضمام احلكم االسالمي

وأما الفرق هنا هو إذا كان امليت ترك األب والزوج . أكرب من اشتمال الفصل كما القرآن وفقه الوارث

، العصبةويف هذه املشكلة، فقه الوارث يتبع اجتهاد عمر ابن اخلطاب يعىن حصل األب على . واألم

وهذه املشكلة تسمي ) بعد خذ الزوج(لى الثلث السابق والزوج حصل على النصف واألم حصلت ع

يضا وكذا أ ١١: وأما انضمام احلكم االسالمي له اجتهاد األخر بنسبة القرآن يف سورة النساء. بغواريني

   .الوارث و تعطي اثبات احلكم حلصل األب على أكرب من األم للمصلحة اليت تعتمد مبسؤولية األب


