
  المستخلص

دراسة (المعاھد ا�س�مية شيوخ تقسيم المثيراث في أسرة .  ٢٠١٢. عماد الدين، محمد
البحث العلمي . )خادمي المعاھد ا�س�مية في جمبر، جاوى شرقيةكياھي حالية في أسرة 

جامعة مو-نا مالك إبراھيم ا'س%مية . كلية الشريعة. قسم ا�حوال الشخصية. الجامعي
  .الحاج إشراق النجاح الماجستير  تحت إشراف. ما-نجالحكومية 

  كياھي ،المعاھد ا'س%مية شيوخ كياھي أو تقسيم المثراث، أسرة: الكلمات المفتاحية 

وظيفة  ملھ ،كياھيشيوخ المعاھد ا'س%مية ويقال لھم الجاوى إن في مجتمع اليرى 
ومن . التي دارت في المجتمع في حل المشك%ت والمسائل التى تتعلق با�حكام ا'س%مية

نت معرفة عملية تقسيم فكا. مبينھا حكم الوراثة التي تخالف تطور أنماط حياة المجتمع وثقافتھ
ھو  وذلك �ن كياھي. ذاباالمثراث التي جرت في أسرة شيوخ المعاھد ا'س%مية أمرا ج

مجتمع في أداء وإجراء ال ر مما يفھمھا عامة الناس، فيتبعهأكثا�حكام ا'س%مية  رجل يفھم
وھذا ما يجلب ھمة الباحث في إقامة . تعلق بالورثة، و- سيما ما يا�حكام ا'س%ميةجميع 
المعاھد ا'س%مية في جمبر  شيوخحول تقسيم المثراث عند أسرة كياھي والتعمق فيه البحث 

  .الجاوى الشرقية

كياھي ) ١(ما كياھي إلى صنفين وھبتصنيف وقد عيّن الباحث موضوع البحث 
كياھي  )٢(كياھي الروحي ) ١(كياھي إلى كياھي محلي، وكذا تصنيف ) ٢(وطني و 

وأما اختيار جمبر . كياھي السياسة النقدي) ٤(كياھي السياسي التأقلمي  ) ٣( المحامي
وفيھا أيضا ا-خت%ط بين  ،bن فيھا عدد كثير من المعاھد ا'س%ميةفموضوعا لھذا البحث 

الشرقية وأصبحت جمبر اليوم مركز  ھا وخصائصھام%محلجاوية والمدورية بالثقافات ا
  .التربية والتعليم في شرق الجاوى الشرقية

خ المعاھد ا'س%مية وكيفية تقسيم المثراث عند أسرة شي) ١(يرتكز ھذا لبحث في 
العوامل التي تؤثر عملية تقسيم الميراث عند ) ٢(في جمبر الجاوى الشرقية، و) كياھي(

معرفة ) ١(ويھدف البحث إلى . في جمبر الجاوى الشرقية) كياھي(خ المعاھد ا'س%مية وشي
شرقية في جمبر الجاوى ال) كياھي(كيفية تقسيم المثراث عند أسرة شيخ المعاھد ا'س%مية 

) كياھي(خ المعاھد ا'س%مية ومعرفة العوامل التي تؤثر عملية تقسيم الميراث عند شي) ٢(و
وقد تّم جمع البيانات في ھذا البحث من خ%ل طريقة الم%حظة . في جمبر الجاوى الشرقية

 الطريقة الوصفية الكيفية بأن وكذا تّم تحليل البيانات من خ%ل. ثائقوالمقابلة ودراسة الو
  .يصف الباحث البيانات المحصولة ويفسرھا لتصوير الواقعة وفق الظاھرة الموجودة

لھم طريقة ) كياھي(شيوخ المعاھد ا'س%مية ) ١(البحث على أن  ائجودلت نت
وذلك بتقسيمھا عند حياتھم من  ،في عند تقسيم الميراث و- اخت%ف بينھم متساوية بينھم



رھم اعمأكياھي عند بقايا حتى كان . س لھا قيمة عاليةي ليخ%ل الھبة وترك ا�موال الت
وأما ) ٢. (أثاثا منزلية واترك واوإذا توفـ ،يعيشون تحت رعاية أبنائھم أو في معاھدھم

عند تقسيم الميراث وھي اجتناب ) كياھي(العوامل التي تؤثر شيوخ المعاھد ا'س%مية 
ومن أھم ا�شياء، . الفقر بعد وفاتھم افةبين أھل الورثة ومخ والعدوان اتالمشك%ت والمخالف

يحرصون أن يرثوا العلوم ويجعلونھا تركة رئيسة  ھم) كياھي(شيوخ المعاھد ا'س%مية  أن
  .ستمرار معاھدھملھا قيمة عالية -

  

  


