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وأمياللذينربياينمنصغريإىلاليوم،وحّثينعلىطلبالعلممناملهدأيب
.أحسنهللاإليهماوأطالهللاعمرمهاوابركهللاهلمايفعمرمهاويفأوالدمها.إىلاللحد
وإىلزوجيتاليتترافقينيفكلأنشطيتحىتيفإكمالهذهالرسالة،أفاضهللا

.كاتالغزيراتوالعافياتهلامناألرزاقالطيباتوالب
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 ر كلمة الشكر والتقدي
،فتضمنجعلاإلنسانخليفةيفاألرضليعيشفيهاويعّمرهااحلمدهللالذي
يفودرءاملصاحلجلبتعميهامن فاستودع ليفرّاإلنساناملفاسد، بينهماالعقل ق

فسبحان واملنكرات. املعروفات بني وضعهللاوليعرف متضمنةةيشرعأحكامامن
.وماتكونمرشدالإلنسانليعيشعيشةطيبةوسعيدةيفالدنياواألخرةةمقاصدالشريع

فاسدشيءإاللتضمنهاملعنهللاهنىوماأمرهللابشيءإاللتضمنهاملصاحلاحلسنات،
لهوحدههللاإالإلهالأنهدأش.السيئات عبدهورسولهحممداأنوأشهد،الشريك

علىموسلّ.اللهمصلّواملفسداتوالناهيعناملضراتواملصلحاتالداعيإىلاخليات
ونبيناحممدخامتالنبيني،وعلىآلهوصحبهومنتبعهمإبحسانإىلانوقرةأعينناديس

:أمابعاديومالدين،
الدائمأمحدف نعمه تعاىلعلى احلياةوصحةةهللا نعمة ثوان،من علينايفكّل

اليتسّ القصية الرسالة اهناءهذه "والبكةحىتقدرتعلى بــــــــــ الزوجةيفيتها سلطة
لتركةتقسيم املصلحة نظرية الورثةيف على الطويفديزوجها الدين فاءيستال"،جنم
ا اللشروطبعض درجة ابنيل الشخصية األحوال بقسم اإلسالميةجلملاجستي امعة

  .ماالنجاحلكوميةموالانمالكإبراهيم
هذإيف  شىّتمساعتناولت،رسالةالهكمال جهات من أودّف،دات أنلذلك

إىل:جزيلالشكرقّدمأ
الدكتور .1 املاجستياحلاألستاذ الدين، زين حممد اإلسالميةاجلكمديراج امعة

 .معوكالئهاحلكوميةموالانمالكإبراهيمماالنج
جامعةللالدراساتالعليامديرك األستاذالدكتوراحلاجواحدمورين،املاجستي .2

ماالنج إبراهيم مالك موالان احلكومية قدّيتال،اإلسالمية واألدواتتم املواد
 .يفهذااحلرماجلامعييتالكافيةأثناءدراسالتعليمية

 .،املاجسرت،كرئيسقسماألحوالالشخصيةفاضلسراجالدكتور .3
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املاجسرت، .4 األولكمشريف.Lc،MA،Ph.Dعليمحدان،والدكتورزيناحملمود،
 وقدأرشدينورافقينونصحينيفإكمالهذهالرسالة.،هذهالرسالةالثاينيفو
وموظفي .5 احملاضرين العلياكليةمجيع احلكوميةابجلالدراسات اإلسالمية امعة

 فيها.أثناءدراسيتينالذينساعدوموالانمالكإبراهيمماالنج
قريةمجيع .6 يف ااتاملخبين ويالهان ساعدوينلذينجنغول علىقد احلصول يف

أحتاج اليت السيدإليالبياانت وخاصة البحث، هذا يف رئيسكديسوهاها
 القرية.

 .كمالهذهالدراسةوزوجيتالذينقدموايلالدعماملعنويواملاديإلوالديّ .7
 .عاجالرسالةالهعوينعلىإهناءهذومجيعأصدقائيالذينساعدوينوشجّ .8

وأخيا،هذاماتيّسريلمنكتابتهوحتريره،عسىهللاأنميّنعليناوعليهمبعلم
أنهناكباحثاليباركلناوهلميفالعلموالعمروالرزق.اعرتفانفعوعملصاحل،وأن

ال بإاليتجيبرسالةأوجهالقصوروالضعفيفهذه تواضعكلكماهلاوإتقاهنا،لذلك
النقدواملد الكثيمن الباحث يتمكنمنحتسنيةصلحخالتملايطلب الباحثحىت

.منقبلأفضلتكونلرسالةهذهال
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 الدينالطويف.لديجنم،املصلحةالرتكة:سلطةالزوجة،مفتاح الكلمة
ورثةزوجهااملتوىف.وفًقاللقانوناملديناإلندونيسيوالشريعةزوجةهياحدىال 

ال نح ُتم لتحديدورثةزوجهاوزوجةاإلسالميةبشكلعام،ال كلنصيبسلطةخاصة
مجيع ويرلتوانظاممنهم. ابلورثة املتعلقة وسهمث ونّظمهرثاكل حّدده نوقانقد

إندونيسياومتتوريثال املدنينيانوالقجممعايفهمجعهاوأتليفالسارييف االندونيسية ة
(KUHPerdata)و( االندونيسية اإلسالمية األحكام العريفولكن.(KHIجممع القانون

حيرّ إندونيسيا، يف لتنفيذاملطبق العادات هذه أتباع هذههار ويف العرفية. مناطقهم يف
حيتوياإلرثاليتاعتمبأنهعرفيمطبقجمتمعهاكانواليةالباحثحبثايفعقدسألةامل

علىازوجهتركةمييفتقسزوجةللسلطةالمنح،وهيزمانذمنجملتمعهاعلىاملصلحة
الورثة.

كيفكانتالزوجةبقريةاتجنغولويالهانركزهذاالبحثعلىمسألتني،ومها:
تركةزوجهاعلىالورثةوكيفكانتسلطةالزوجةيفتقسيمتركةلديهاسلطةيفتقسيم

املوجودةإبندونيسيايفنظريةاملصلحةتوريثيفأحكامالبقريةاتجنغولويالهانزوجها
.الدينالطويفلديجنم
مجعالبياانتومعمنهجنوعي.ةوصفيطريقةهذاالبحثهوحبثميداينب  نوع

تقليل ابستخدام البياانت وحتليل والتوثيق املقابالت هو الباحث يستخدمه الذي



 
 

 س
 

البياانت منصحة للتحقق البياانت. من والتحقق البياانت وعرض ستخدميالبياانت
.البياانتاملصدريةتثليثالباحث
زوجهاعلىتركةيفتقسيمزوجةسلطةال(1:إىلأنّهذاالبحثنتائجتراشأ

اتجن قرية يف آخرين وورثة اليغول نظام تطبق إىلمنارياجلعريفالتوريثالهان جيل
زوجهايفتركةتقسيميفزوجةسلطةالوجودمصلحةيفيتجّلى(2القرية.تلكجيليف

املصلحة لنظرية وفًقا إندونيسيا يف املياث أوالًللطقانون عقل،ويف. ابستقاللية يثبت
الورثةونصيبكلمنهم.اثنًيا،زوجةال التشابهوالتوافقبنيوجودكثرةيفحتديد أوجه

مقسيتيفزوجةالسلطةتتوقفيفإندونيسيا.اثلثًا،اريوقانوناملياثاجلزوجةالسلطة
قّدمي،.رابعاًاتالعباددونتاملعامالاببيفرتكةالقسيم،حيثيكونتفحسبالرتكة

أنه ثبت الذي العرف تنفيذ مصلحةحيتوياجملتمع اآلن،على املاضيحىت علىمن
النصوصاليتملتضمنمصلحةاجملتمع.املستنبطةمنظواهرتوريثالأحكامتطبيق
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ABSTRACT 

Eko Kholistio Putro, 2021, Kewenangan Janda Dalam Membagi Warisan 

Suaminya Kepada Para Ahli Waris Perspektif Maslahah Najmuddin at-

Thufi (Studi Kasus di Desa Tanggul Welahan, Kec. Besuki, Kab. 

Tulungagung). Tesis, Progam Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah, 

Postgraduate Islamic University Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

First Supervisor : Dr. Zainul Mahmudi, MA, Second Supervisor: Ali 

Hamdan, Lc, MA, Ph.D. 

Key Word: Wife’s Authority, Inheritance, Maslahah Najmuddin at-Thufi. 

 

 A wife is one of the heirs of her husband. According to Indonesian civil 

law and Islamic law in common, the wife is not given special authority to 

determine who is entitled to be the heirs of her husband and how much of each. 

All inheritance rules regarding the heirs and the share of each heir have been 

determined by inheritance law in force in Indonesia and have been codified in the 

KUHPerdata and KHI. However, the traditional law that applies in Indonesia, 

frees the adherents of these traditions to carry out the traditions that apply in their 

respective traditional areas. In this case, the researcher researched in an area that 

carried out inheritance traditions that were considered to have brought benefits to 

its citizens from the past, and that was giving authority to the wives to divide their 

husband's inheritance to the heirs. 

 This study focuses on two discussions, both are about how the wives in the 

village of Tanggul Welahan have the authority to divide their husband's 

inheritance to the heirs and how the wives's authority to divide her husband's 

inheritance in inheritance law that applies in Indonesia from the perspective of the 

theory of maslahah at Thufi.  

 This research employs a field research with descriptive and qualitative 

method. The data collection used by the researcher is interviews and 

documentation, data analysis using data reduction, data presentation, and data 

verification. To check the validity of the data using triangulation. 

 The results of the study indicate that: 1) the authority of the wife in 

dividing her husband's inheritance to other heirs in the village of Tanggul 

Welahan applies a traditional inheritance system that has been passed down from 

generation to generation in the village 2) the authority of the wife in dividing her 

husband's inheritance in inheritance law in Indonesia has shown benefits 

following the theory of maslahah at-Thufi. First, it is proven by the independent 

reasoning of the wives in determining the heirs and their respective dividing. 

Second, there are many similarities and compatibility between the wife's authority 

and the inheritance law that applies in Indonesia. Third, the wife's authority is 

only in terms of the distribution of inheritance, where the distribution of 

inheritance is in the realm of mu'amalah, not worship. Fourth, the community 

prefers to carry out the custom which has been proven to bring benefits from the 

past until now, rather than applying the inheritance law from textual nash that 

have not guaranteed the benefit of the community. 
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 Seorang janda merupakan salah satu ahli waris dari suaminya yang Sudah 

meninggal. Menurut undang-undang perdata Indonesia dan Hukum Islam pada 

umumnya, janda tidak diberikan kewenangan khusus untuk menentukan siapa 

yang berhak menjadi ahli waris suaminya dan berapa bagian masing-masing. 

Semua aturan kewarisan tentang ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris 

sudah ditentukan oleh hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dan sudah 

dibukukan dalam KUHPerdata dan KHI. Namun hukum adat yang berlaku di 

Indonesia, membebaskan kepada penganut adat tersebut untuk melaksanakan adat 

yang berlaku di wilayah adat masing-masing. Dalam hal ini peneliti melakukan 

riset di sebuah wilayah yang melaksanakan adat kewarisan yang dianggap 

membawa maslahat bagi warganya sejak dahulu, yaitu memberikan kewenangan 

kepada para janda untuk membagi warisan suaminya kepada para ahli waris. 

 Penelitian ini memfokuskan pada dua pembahasan, yaitu tentang 

bagaimana para janda di desa tanggul welahan mempunyai kewenangan dalam 

membagi warisan suaminya kepada ahli waris  dan bagaimana kewenangan janda 

dalam membagi warisan suaminya dalam hukum kewarisan yang berlaku di 

Indonesia perspektif teori maslahah at Thufi. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah wawancara dan dokumentasi, analisis data 

menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Untuk pengecekan 

keabsahan data menggunakan tringulasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kewenangan janda dalam 

membagi warisan suaminya kepada ahli waris lainnya di desa tanggul welahan 

menerapkan system kewarisan adat yang sudah turun temurun dilaksanakan di 

desa tersebut. 2) kewenangan janda dalam membagi warisan suaminya dalam 

hukum kewarisan yang ada di indonesia telah menunjukkan kemaslahatan sesuai 

dengan teori maslahah at thufi. Pertama, dibuktikan dengan akal para janda yang 

bersifat independen dalam menentukan ahli waris dan bagiannya masing-masing.  

Kedua, banyaknya persamaan dan kesesuaian antara kewenangan janda tersebut 

dengan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, kewenangan janda 

tersebut hanya dalam perihal pembagian warisan, dimana pembagian warisan 

masuk ke ranah mu’amalah bukan ibadah. Keempat, masyarakat lebih memilih  

untuk menjalankan adat tersebut yang sudah terbukti membawa maslahah dari 

dulu hingga sekarang, dari pada menerapkan hukum kewarisan dari tekstualitas 

nash yang belum menjamin kemaslahatan bagi masyarakat tersebut.    
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 الباب األول  

 العاماإلطار 

 أ. خلفية البحث

نحألحدالورثة.سالميالفقهاإلنظاميفإنالسلطةيفتقسيمالرتكة فإنالُتم

قرآنيةواألحاديثالوصنصالعليهاتكمانصهيهللولرسولهالسلطةيفتقسيمالرتكة

اإلمامأورئيسيفهذهالنصوص،فسيتمالتقسيممنقبلةًكنموجودتوإذامل1النبوية.

الورثةاجملتمع بني والعدالة املصلحة مراعاة اخلطابفعله،كمامع بن توىّلعمر حني

القواننيالساريةيفإندونيسياوابملثل،2اخلالفة. جممعاألحكاماإلسالميةمنإمافإن

اندونيسيا منويف ال،ةاملدنينيانوالقإما على نصت وسهمقد لكل حيق رثاالذي

الرتكةيفتقسيمسلطةالتعليماتمفادهاأنالكتبالقانونيةيقدمتلك3عليه.احلصول

يقومونبفصلوكذلكالقضاةالذينتلكالكتبيفنينواهيحقالدولةاليتميثلهاالق

 .الرتكةتقسيمشأنبنيالورثةيفنزاع

 
1 Muhammad Quraish Shihab, Perempuan Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai 

Nikah Sunnah Dari Bias lama sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 265-266. 
2 Ridwan, Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 

165.   
3 Andi Sri Rezky Wulandari, “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 5, No. 2, 

(2018), 17-19. 
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يمكنإقامةلهوحدالورثة،الُتنحأليفتقسيمالرتكةسلطةأنالسباباألمن

منحه مت إذا بينهم. فسياالعدل عائليةإىلسببألحدهم، نزاعات ألنبينهم،ظهور

للورثةسلطاتاحلقوقوالتساواتفإذا4التقسيم.ذلكمنربعدمالعدلأحدالورثةيشع

املقسمةيف حتقيق سيكون سيتميتالسهامالتاختلفوإنأسهلصلحةاملياث،

5استالمهالكلوارث.

وبني بينها فرق وأهّناال تركةزوجها، هلاحّقيف الزوجة أن العلماءعلى أمجع

غيهايفحّقوسلطةتقسيممياثزوجها،بلهيواحدةمنسّتةأصنافالورثةالذين

جبونحجابحرما جبالحيم الورثة.نوالحتح علم 6غيهامن الفقهيةيف املباحث يف

ث،أنالزوجةهياحدىالورثةمنذويالفروضوهمالورثةالذينهلمسهممقدرياملوار

تقسيممياث عند رسولهللا سنن و الزوجة7امليت.يفكتابهللا تقسيموسهم عند

( الربع إذا1/4مياثزوجها الثمن وهلا الوارث، فرع يوجد إذاال الوارث( فرع يوجد

 
4 Sri Lestari, Psikologi Sosial, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 99. 
5 Andri Waskito dan Malik Ibrahim, “Praktik Pembagian Warisan di Dusun Wonokasihan, Desa 

Sojokerto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, dalam Perspektif Hukum Islam.” Aplikasia: 

Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. 20, No. 1, (2020),  99. 
  .64-63(،2015،)مكةمكرمة:دارطيبةاخلضراء،اخلالصةيفعلمالفرائضانصربنحممدالغامدي،6

7 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut 

Syariat Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 58. 
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السهممقدر 8(.1/8) الذيجيعلمطبقنيبنصهذا السبباألساسي القرآن،وهو

لفقهالقدميمطيعنيوالعاملنيبذلكالتقسيمعندتقسيممياثمورثهمعلىمجيعالورثة.

رأىأكثرالفقهاءالقدماءومتبعوهمأنهذهالقسمةقسمةعادلةوفيهامصلحة

تقسيم الورثةعند امليت.جلميع يوجد 9مياث الذينالعددكثيمنلكن املسلمني

يمطّبقونهذااملذهب،إذقدبذلالعلماءاجملتهدونجهودهموإظهارآراءهميفاستنباط

األحكامالفرضيةمنآايتالقرآنومننصوصاألحاديثالصحيحةألجلحتقيقهذا

العامة املصلحة أن تؤّكد احلياة مدبّر من جاءت اليت اإلسالمية فالشريعة املذهب.

الشريعةوالعادلة وحتقيق تطبيق يف مجاعة أو لفرد سواءكانت األوىل، الغاية هي

احلياة القرآنيةواألحاديثالنبويةهناكاآلايت 10السعيدةبنيالناس.اإلسالميةلتحفظح

اليتتمبنّيوتمؤّكدالناسعلىأنيعدلواولوكانعلىأنفسهم،وأنيرعحواويقّدموااملصلحة

  11حةاخلاصة.املصلالعامةعلى

اإلسالمومجد الفقه نظام الذيخيالف املدنيةالعامينظامغريب يفوالقوانني

يفالرتكةتقسيم أن. أجونج تولونج حمافظة بيسوكي، مقاطعة ويالهان، اتجنغول قرية

 
   .53-52(،1993،)دمشق:دارالقلم،يفالشريعةاإلسالميةاملواريثبوين،احممدعليالص8

9 Nurhadi, “Hikmah Dibalik Kaedah Dua Banding Satu Pada Hukum Warisan,” AL-‘ADALAH: 

Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2019), 4. 
  .9(،2012بيوت:دارالكتبالعلمية،،)اتريخالفقهاإلسالميحممدعليالسايس،10
مقارنة("،11 فقهية )دراسة العطية يف األبناء بني "العدل الفار، سيد جزءصفا والقانون، الفقهية البحوث رقم1جملة ،34،
(2019)،24.  
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تركةأحدالزوجنياملتوىّفتمعطىلألخراحلّي.ويفتلكالقريةأكثرماالسلطةيفتقسيم

وجدتالوفاةبنيالزوجنيأواًلهوالزوج،فتكونالزوجةهلاسلطةيفتقسيمتركةزوجها

تعينيمنلهسهميفالرتكةومنعلىسلطةالتلكوتشملعلىالورثةاألخرين.املتوىفّ

فيه له الورثةوعلى،ليس سهم فيهتقدير بذلكاملستحقني يعرتض من يوجد وال .

عيشمعيذيالوهألنالزوجاحلّي،والمنغيهممنالورثة.االتقسيمالمنأوالدمه

الناسيفمالزوجهوإىلأينويفسقياحلياةوسعيدهاوههاملتوىفّزوج صلحيأعرف

12.إنفاقذلكاملال

خيالف القرية تلك يف وقع ما أن العام اإلسالمي الفقه نظام إىل نظران إذا

تقسيم يف العامة يستنبطهتركةابلقاعدة الذي اإلسالمي الفقه يف خصوصا امليت،

إذانظرانإىلوجودالرضىبنيالورثةوالالعلماءوالفقهاءمنالنصوصالشرعية.ولكن

واليتنازعون،أشارتأبنتلكالقسمةقسمةعادلةاحليأحديعرتضتقسيماتالزوج

ويدلأنهذهالظاهرةالختالفمقاصدالشريعةاإلسالمية،لعدمذاتمصلحةبينهم.

تقسيم بعد الورثة بني حتّققاالرتكةاملنازاعات واملال النفس فحفظ الزوجات. قبل من

واملصلحةالعامةيفاجملتمعلوجودالرضىيفتلكالقسمة.وألّناإلسالميقّدمالعدل

 
14وكي،حمافظةتولونجأجونج(،املقابلةمعمرقانةوغيها،)الزوجةاليتتويفعنهازوجهايفقريةاتجنولويالهان،مقاطعةبيس12

 .2020أبريل
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علىحفظنظامالفقهالقدميالذيمليضمنصالحيةيفذلكاجملتمعومليضمنبراءهتم

  13املنازعاتبينهم.من

والقواننياملدنيةيفالفقهاإلسالميالرتكةومنهنايظهرالفرقبنينظامتقسيم

فالاالندونيسية ويالهان. اتجنغول بقرية وقع ما يتعّلقوبني فيما البحث إقامة من بّد

تقسيمبسلطة يف الورثةتركةالزوجة على املصلحةيفزوجها جنمنظرية الدينلدي

يفتلكالسلطةأمهناكمصلحةعامةمعتبةالطويف،حىتيتبنّيهلهناكخمالةشرعية

سلطةالزوجةعلىسلطةالزوجاختارالباحثختصيصولعائالتامليتيفتلكالقرية.

وألنالزوجاتيفلكثرةوفاةاألزواجأّواًلعلىالزوجاتيفتلكالقرية.،البحثيفهذا

فتكونسلطة العائلية، األمور أزواجهّنيف انئبةعن تكون القرية احليةيفتلك الزوجة

وأيضا،سيظهرهذاالبحثمثاالعلىسلطةالزوجاحلييفتقسيمتركةزوجهمااملتوىّف.

يفهذاالبحثهلعقولالزوجاتيفتلكالقريةقادرةعلىإدراكاملصلحةبنفسها.

الدينالطويفكسيفحتليليفهذاالبحث،لديجنمواستخدامنظريةاملصلحة

هاألصوليةبتقدمياملصلحةعلىظواهرالنصوصالشرعيةعندالتعارضبناءعلىقواعد

بينهما،وعلىاستنباطاألحكاممنالعلماءاملتقدمني.فإنالطويفجعلعقلاإلنسان

،دونأنيرجعإىلاستنباطاألحكامتقادراعلىإدراكاملصلحةبنفسهيفجمالاملعامال

 
13Adi Nur Rohman, “The Existence of Maslahah Mursalah as The Basis of Islamic Law 

Development in Indonesia,” Jurnal Krtha Bhayangkara,Vol. 13, No. 2, Desember 2019, 254. 
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سلطةالزوجةهنافارقةبنيهذاالبحثوبنيوتكون14العلماء.للنصوصالشرعيةمن

الورثة.ويمرجىبعدأنقمناهبذاالبحثجندامليتعلىتركةالبحوثالسابقةيفتقسيم

اإلجابة،هلسلطةالزوجةيفتلكالقريةمناسبةملصلحةأوملتكنمناسبة.

 ب. أسئلة البحث

فمشكلةالبحثاثنتانمها:

زوجهاعلىتركة.كيفكانتالزوجةبقريةاتجنغولويالهانلديهاسلطةيفتقسيم1

الورثة؟

أحكاميفبقريةاتجنغولويالهانزوجهاتركة.كيفكانتسلطةالزوجةيفتقسيم2

الدينالطويف؟لديجنماملياثاملوجودةإبندونيسيايفنظريةاملصلحة

 . أهداف البحث ج

البحثاثنانأيضا،مها:وأهداف

زوجهاعلىالورثةبقريةاتجنغولويالهان.تركة.لفهمسلطةالزوجةيفتقسيم1

زوجهاعندأحكاماملياثاملوجودةإبندونيسياتركة.لتحليلسلطةالزوجةيفتقسيم2

 الدينالطويف.لديجنميفنظريةاملصلحة

 
الوهاب 14 عبد احلكمأمهيةاجلندي،سامي واستنباط النص فهم وأثرهايف اإلسالمية الشريعة يف الرسالة،املقاصد : بيوت ( ،

2008،)57. 
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 . فوائد البحث د

هذا من أويرجى علمية فائدة سواءكانت ومفيدا انفعا يكون أن البحث

تطبيقية.

الفوائدالعلميةاألكادميية:

املتعلقة املسائل يف خاصة الشرعية، العلوم مسامهة يف البحث هذا يشرتك أ.

منحيثنظموالقواعدالفّعالةذاتاملصلحةجملتمععندتطبيقها.الرتكةبتقسيم

ب.يكونمرجعاللبحوثالقادمة،خاصةيفاببعلمالفرائض.

الفوائدالعلميةاألكادميية:

الزوجةيفتقسيم يتعّلقبسلطة فيما الفقه زوجهاتركةأ.يكونمرجعاوزايدةيف

علىالورثةيفأيمناطقأخرى.

علىالورثةيفإندونيسيا.الرتكةب.يكونإضافةخليارالنظميفتقسيم

طاّلب هبا يشتغل اليت العلمية البحوث موضوعات يف البحث هذا يشرتك ج.

العلم،خاصةطاّلبيفكليةالشريعةوالقانون.

 ه. الدراسات السابقة وأصالة البحث.

يلتبسبنيحبثيوبنيحبوثغييخاصةيفهذ أقّدميفهذالئال املوضوع، ا

الفصلماحبثهاملتقدمونممايكونمساوايأوشبهاببحثي،أتكيداأبنهذاالبحثهو
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حبثيحّقاوالآخذهأوالأسرقهمنغيي،والأعيدحبثايفنفساملوضوعُتاما.وتلك

البحوثاملتقّدمةهي:

اجلزئيةيفحلقضااياملياثإهلامتوهاري،حبثيف"التساؤلحولسلطةاحملكمة.1

القانونرقم بعدظهور املسلم )دراسة2006لسنة3للمجتمع الدينية بشأناحملكمة

أن البحث هذا من والنتيجة  الشرقية(". جاوى منطقة جومبانخ، حمافظة يف ميدانية

إىل جومبانج يف مسلم جملتمع املياث قضية يف فيها وفحصت قبلت اجلزئية احملكمة

بشأناحملاكمالدينية،واليتنصت2006لعام3منالقانونرقم49تناداعلىاملادةاس

اإلسالمي املصرف جمال يف مشكلة على يقف ال املنازعات حّل أن يلي: ما على

بعبارة"بنياملسلمني"هم فحصب،بليفجمالاإلقتصاداإلسالميعموما.واملقصود

شريعةاإلسالميةفيمايتعلقابملسائلاليتهيأشخاصأومؤسساتالذينخيضعونلل

املادة شرح تصميم مت ." املادة هذه ألحكام وفًقا الدينية احملكمة اختصاص 49من

القانونالديين)اإلسالم(لتكونقادرة عمًداجملتمعاملسلمنيالذينالخيضعونلقواعد

 رإىلتركاإلسالم.علىتسويةقضااياملياثيفاحملكمةاجلزئيةدوناالضطرا

سهممياث"كادككارانفوتري،ايماديسويرتا،وايكيتوتسوكاداان؛حبثوايف.2

هنايفأنواعحبثالباحثون15الفرائضاإلسالمي".الزوجةيفاملناسخاتيفنظريةعلم

 
15 Kadek karina putri dkk, “Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), 

Perspektif Hukum Waris Islam,” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 1, (2020), 144. 
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فيها.واملراد املياث املوجودةيفتقسيم ابملناسخاتاملناسخاتوكيفيةحّلاملشكالت

أخرأنميوت تعريف أويف الرتكة، قبلقسمة فأكثر أووارث إذاماتشخص هنا،

وارثوملتقسمتركتهحىتماتأحدورثتهفأكثر،وقدانتقلنصيبهممناملياثحكما

إىلواريثيهم،وبذلكتغّيتقسمةتركةامليتاألولمنقسمتهاعلىورثةامليتاألول

قسمتها إىل االنتقالفقط بذلك فحصل ورثته، من مات من وورثة ورثته ابقي على

تكّلم ابملناسخات. تسّمى ما البحثوالتغيي املناساخاتتركةنصيبهذا الزوجةيف

املناسخات،واليتميكنأنيفالرتكةوحّلمشكالت،مفهومالشريعةاإلسالميةحسب

جتاه ابلعدالة إحساًسا البحث.الرتكةيفالزوجةنصيبحتقق هذا من أنوالنتيجة

ب املتعلقة املتوىفعنهازوجهانصيباألحكام )،وهالزوجة الثمن لوجودفرع1/8و )

180،واملادة12يةالكرمييفسورةالنساءاآلالقرآنبنصحّددذلكوبنّيقدالوارث،و

األ جممع واإلسالميةحكاممن دعوىمنازعاتحّل، خاللالرتكةيف عملييتمن

تقاضي وغي وتقاضي اتفاق. إبرام للورثة الرتكةميكن قسمة يف يتمبينهم أن على ،

الورثةنصيبكلّاالتفاقعلى الورثةمن التنازلعنهابنيمجيع ا،حىّتأو ختلفوإن

احملددةسلًفا،بشرطموافقةمجيعالورثةعلىفرائضعنشروطالنصيبالقسمةمقدار

ميكناالقرتاحالذي.الرتكةاحصلمننصيببوعلمهمالرتكةنالنصيبالصحيحم
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كوناخرتاقًاقانونًياميكنأنحيميالزوجةمنأجليينبغيأنهومهاالكاتبقدّيأن

زوجها.تركةيفنيلولويةاألاحلفاظعلى

إبراهيمفوهان.مفتاحاجلّنة،رضوانشاه،جفريرمحانشاهفوترا،ريكيأفريرزقي،و3

النتيجة 16منطقةالبوهانابتو".علىاألطفالابلتبينيفالورثةحقوقحبثوايف"قسمة

ألمورأنالتبينيفالشريعةاإلسالميةاليرتتبعليهتبعاتقانونيةعلىامنهذاالبحث

اب الدملاملتعلقة النسبقرابة أو للشريعة.يةالالوالوية املتبين،اإلسالميةوفًقا الولد أن

قابلواليةعندالزواجوأيًضا،خاصةفيمايتعلّاحلقيقيانوالديهمعالقانونيةيبقىعالقته

جممع209املتبننييفاملادةوالدعلىاألالرتكةحقوققسمةتنظيممتّ.الرتكةيفمسائل

إىلاملادة176املتبننيوفًقاللمادةوالداألتركة(تقسيم1،وهي:)اإلسالميةحكاماأل

من(1/3)الثلثتصلإىلواجبة"وصية"،بينمايمعطىاآلابءابلتبينالسابقة193

املتبننيالذيناليتلقونوصيةوالد(األ2).منهماليتلقونوصيةمياثولدهالتبيّنإذا

نحونمنوالديهماملتبنني، تركتهم.من1/3حبدأقصىبوصيةواجبةميم

 
16 Mifta Hulzanah dkk, “Pembagian Hak Ahli Waris Pada Anak Angkat di Kabupaten 

Labuhanbatu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 8, No. 1, 

(Maret, 2020), 19. 
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4" يف حبث الذي تنججا، فوا حمّرم منموقف. اليفنساءالالورثة ثيرتوقانون

املرأةيفالنظاماالجتماعييفاجملتمعاملسلممنموقفحّلهذاالبحثيف17العريف".

يتمحتليلهاEnde ،NTTافظة،حمLioقبيلة النتيجةمنهذانظريةاجلنسيف،واليت .

،النساءحتتسيطرةLioأوالً،النظاماالجتماعيالذيحيدثيفجمتمعقبيلةالبحث

املتقدمةبشكلمتزايد،ولكنمالرجال التطورات النساءيفع يحقمنحقبيلةتلك،بدأت

مجيعالقرارات،واليزالعلىالرغممندورهاالداعمفقط،يفاجملتمعواألسرةمهمدورب

الرجال بيد والعرفية قبيلةاثنًيا.العائلية أصنافتدخلالرأةاملأنLio،يف ،ورثةالمن

مجيع.واملرادبهالولداخلارج،ana wa'uالنساءيففئةقالرئيستلكالقبيلةأناملرأةأوو

فقدتعالقةاملياثمعأسرهتناألصلية.وبعدالدراسةجاتاملتزوLioيفقبيلةنساءال

.قبيلةتلك،التوجدمساواةبنيالرجالوالنساءيفاجلنسايننظريةمن

"تقسيم5 يف حبثت أمسيسياكاللوما، البحثوالنتيجة18ابلوصية".الرتكة. هذا من

اتبتحديدثقملياجملتعألننتيجتان،األوىلأنسبباستخدامالوصيةيفتقسيمالرتكة

داحتمال،بسببوجومنقبلكماوثقوالمياثبعدوفاةالوالدينلقسماتواملوجودة

الورثة للنزاعبني املثال.كبي العلىسبيل إمكانيةرتكة،هناكصراععلىموقع وأيًضا
 

17Muharam Pua Tingga, Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Perspektif 

Gender, (Studi kasus di Masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende), Tesis Master (Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), ii. 
18Usisia Kalaloma, Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progesif 

Satjipto Rahardjo, (Studi di Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat), Tesis 

Master, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), ii. 
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اليترتكةالاتوحتديدقسمةالرتكةتماشىت،ةًاثنيمنقبلورثةمعينني.مجيعالرتكةحيازة

وميكنخصائصالقانونالتقدمي.تهحاقحفـحاوحابلوصيةقدالورثةعلىموروثةأمواالستصبح

يداتحتد،إىلرثبعدوفاةالوارتكةالقسماتواتولمنحتديداالتحيفمالحظةذلك

املوروثةاألقسماتو اجملتمعوصيةابلموال قبل مصلحةهبدف،من محايةوهوذي

 حقوقالورثة.

 جدول اجلهات املتساوية واخلالفية بني البحوث املتقدمة وبني حبثي

البحث  اسم الباحث الرقم  موضوع 
 وسنته

اجلاوانب  
 املتساوية 

اجلوانب 
 املختلفة 

 األصالة 

حول.إهلامتوهاري1 التساؤل
احملكمة سلطة
حل يف اجلزئية
املياث قضااي
املسلم للمجتمع
ظهور بعد
 رقم 3القانون

 2006لسنة
احملكمة بشأن
)دراسة الدينية
يف ميدانية

حمافظة

يف- السلطة
 تقسيمالرتكة.

دراسةميدانية-

سلطةالزوجة -
 يفتقسيمالورثة

نظرية-
ل دياملصلحة

لطويفا

علىرتكةسلطةقسمةال
 الورثة للزوجةمنحت

مات زوجهاعنهااليت
غولويالهان،بقريةاتجن

بيسوكي، مقاطعة
أجونج، تولونج حمافظة
نظرية على ورّكزت
 املصلحةلديالطويف.



 
 

13 
 

جومبانخ،منطقة
الشرقية جاوى

(2018)
كاران2 كادك

اي فوتري،
سويرتا، مادي
كيتوت واي

سوكاداان.

الزوجةتركةسهم
املناسخات يف
علم نظرية يف

الفرائض
اإلسالمي

(2020)

من- الوارث
الزوجة

البحث-
 النوعى

الزوجة- سلطة
يفتقسيمالورثة

البحث-
امليداين

نظرية-
 لدياملصلحة

لطويفا

هو البحث هذا نوع
دراسةميدانيةحبيثيتم
يتعلق ما تنفيذها
يف الزوجة بسلطة

زوجهابقريةتركةتقسيم
ويالهان،اتجن غول

بيسوكي، مقاطعة
أجونج، تولونج حمافظة
نظرية على ورّكزت

لطويف.ديااملصلحةل
اجلّنة،3 مفتاح

شاه، رضوان
جفري

رمحانشاه
ريكي فوترا،
أفريرزقي،و
إبراهيمفوهان

قسمة حقوق
الورثة على

ابلتبين األطفال
منطقة يف
ابتو .البوهان

(2020)

تقسيمحقوق-
الورثة.

البحث-
النوعي

دراسة-
ميدانية

الزوجة- سلطة
يفتقسيمالورثة

نظرية-
ل دياملصلحة

لطويفا

دراسة- البحث هذا
ميدانية يفي بحث

سلطةالزوجةيفتقسيم
الورثةتركة على زوجها

ويالهان، اتنغول بقرية
بيسوكي، مقاطعة
أجونج، تولونج حمافظة

 حتليلهايواليت تم
نظرية ابستخدام

.لطويفديالاملصلحة
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فوا4 حمّرم
تنججا

" الورثةموقف
 نساءالمن يف

املياث قانون
نظريةالعريف يف

)دراسة اجلنس
 يفميدانية

املسلماجمل تمع
 قبيلة ،Lioمن

افظةحم Ende،
NTT.)"

(2019)

من- الورثة
النساء

البحث-
النوعي

دراسةميدانية-

الزوجة- سلطة
يفتقسيمالورثة

ميدانالبحث-
نظرية-

ل دياملصلحة
لطويفا

ما يف البحث تنفيذ
يتعّلقبسلطةالزوجةيف

زوجهاعلىتركةتقسيم
اتنغول بقرية الورثة
مقاطعة ويالهان،
بيسوكي،حمافظةتولونج

أجونج، رّكزت حبيث
املصلحة نظرية على

لطويف.ديال

أمسيسيا5
كاللوما

املياث "تقسيم
يف ابلوصية

 القانوننظرية
التقدمية
لساجتيبتو
)دراسةراهارجو

حبي ميدانية
تيباس قرية،

ري، برانج
حمافظة
(".سومباوا

(2018)

تقسيماملياث-
البحث-

النوعي
دراسةميدانية-

الزوجة- سلطة
يفتقسيمالورثة

ميدانالبحث-
نظرية-

ل دياملصلحة
لطويفا

البحث هذا يرّكز
على أكب بشكل
سلطةالزوجةيفتقسيم

الوتركة على رثةزوجها
ويالهان، اتنغول بقرية
بيسوكي، مقاطعة
أجونج، تولونج حمافظة
حتليلها يتّم اليت
نظرية ابستخدام

ل جنماملصلحة دي
لطويفالدينا
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و. حتديد املصطلحات

:يقصدهبذهالعبارةهوالسلطةلديشخصليعملشيئاومليقّررهامنجهةسلطة.1

رسية،سواءمنجهةحكوميةأومنجهةشرعية،ولكنجيريعلىسبيلالعرف.

:واملرادابلزوجةيفهذاالبحثهياملرأةاليتتـموميّفعنهازوجهاوتعيشبعدالزوجة .2

اعلىورثته.زوجهتركةوفاةزوجهاحىتتمقّسم

النصيبيفالورثة.3 أو السهم هلم الذين األشخاص العبارةهومجيع هبذه يقصد :

مياثامليت،ماعداالزوجة.

واملرادالرتكة.4 املّيتابلرتكة: تركها اليت والديون األموال مجيع هو البحث هذا يف

لزوجتهوورثته،سواءكانوارجاالأونساء.



 ز. منهجية البحث 

منهجية إىل حاجة بشكلالبحثهناك البحث هذا مناقشة ميكن حىت

وجيعل القرّالسهولةمتماسك يقسّعلى فهمه. إىلاء املناقشة الباحث أبوابسّتةم

،منهامايلي:اببيفكلمباحثعدةعلىمشتملة

التساؤالت الباب هذا يف الباحث يعرض األول، سياقةاألكادمييالباب يف

أسبابحصول ومهاحول مشكلتني، منخاللصياغة البحث ويركز الزوجةالبحث
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السلطة تقبقريةاتجنغولويالهان القسلطةالهوحتليلهذ،زوجهاتركةميسيف نيانويف

،وكذلكوصفالدينالطويفلديجنمبنظريةاملصلحةيفإندونيسيااريةواملستخدمةاجل

البحث. هذا الباحثفوائد السابقةمخسوأوضح رساالاملالدراسات من تأخوذة

هذاإلثباتصحة"أصالةالبحث"يفاملبحثكتبتالعلميةاليتتاجملالواملاجيستي

"،واملصطلحاتاملبحث"حتديديفاملصطلحاتالباحثعدةبنّي.وأصالتهالبحث

والسلطةالهي والورثة،زوجة، اصطالحياومودين،،والرتكة، هناكبياان يكون حبيث

تصورلفهمموضوعالبحث.

النظري، اإلطار الثاين، التحليليةيفشكليالباب األدوات عامةشرح أحكام

مكانةالزوجةيفواإلسالمي،اإلرثنظاميفكانةالزوجة،وميفاإلسالمالرتكةقسيملت

اندونيسيا يف األسرية القرابة وبياننظام تقسيم، يف سلطة لديه مجيعالرتكةمن على

بوضوحالباحثأيضا.سيشرححاّدهلذاالبحثلكمحلّويفللطونظريةاملصلحة،الورثة

املنهجييفهذهالدراسةابستخدامشكلصورةخمطط.التفكي

الثالث، الباحثيفاحلصوالباب البحثعلىخطوات أسلوب لعلىحيتوي

و وموثوقة صحيحة ألةدقيقبياانت البحثوفًقا املسئلة البداية. الباحثيف بابيف

وامل البحث، نوع هي البحث،ةاملستخدمقاربةالثالث وموقع واملصادر،، والبياانت،

،وطرقحتليلالبياانتاملستخدمة.الباحثمجعالبياانتاملستخدمةمنقبلطرقو
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،الرتكيبةالسكانيةفبياانتالبحثمثلمواقعالبحثعرّيصفويالبابالرابع،

دراستها، ُتت اليت حولوللمواقع املقابلة نتائج تقسيميصف يف الزوجة تركةسلطة

 ورثةيفقريةاتجنغولويالهان.زوجهاعلىال

اخلامس، البياانتالباب ألاملعروضة حتليل وفًقا عليها احلصول مت سئلةاليت

يتعلقالبحث تقسيمبفيما يف الزوجة اتجنغولتركةسلطة قرية يف الورثة على زوجها

.ويالهان

يفأسئلةالبحثحيتويعلىاستنتاجاتحولاإلجاابتعلىالبابالسادس،

شكلاألولبابال يف البحث وانعكاسات الصلة، ذات األماكن حول ،اقرتاحات

هذاالبحث.يفالنقائصاملوجودةابإلضافةإىلتوصياتملزيدمنالبحثبسببعدة
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 الباب الثان 

 اإلطار النظري 

يف اإلسالم رتكةالعامة لتقسيم الأ. األحكام 

 . تعريف التوريث اإلسالمي 1

يـموحرّ –وحرَّثحيفاللغةمأخوذمنكلمة)التوريث ثًا(ويقالورثفالانتحور ي–ثم

موته. بعد ماله إليه أيصار دحاومدح((كلمة19منه: سملحيمحانم وحوحر ثح (( : تعاىل قالهللا

ومنها القرآن يف معاين عّدة هلا املنصبورث وةاستبدال أوةنحاملأوالعطاء، واإلرث ،

واملياثمعناهيفاللغة:انتقالالشيئمنشخصإىلشخصأومنقوم 20املياث.

اءوإّناألنبياءمليورّثوادرمهاوالديناراوإمنا))العلماءورثةاألنبيملسو هيلع هللا ىلصإىلقوم.ومنهقوله

واملياثاصطالحاهوحّققابلللّتجزّ ئ،21ورّثواالعلم،فمنأخذهأخذحبّظوافر((.

،بعدموتمنكانلهذلكلقرابةبينهماأوزوجّيةأووالء. 22ثبتملستحقٍّّ

إندونيسياأحدرأى يف القانونيني نقلمعناهالتوريثمصطلحأنّ،اخلباء

اخلاصة األصول وكذلك وااللتزامات احلقوق شخصمنملختلف إىل مات شخص

 
.1081،)القاهرة:اإلدارةالعامةللمعجماتوإحياءالرتاث،دونالسنة(،املعجمالوسيطمصطفى،ابراهيموغيه، 19

20Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 355. 
.34(،1993،)بيوت:دارالقلم،املواريثيفالشريعةاإلسالميةيفضوءالكتابوالسنةالصابوين،،دعلىمحم 21
.337(،1993)بيوت:دارالقلم،2اجلزء،أسهلاملدارك،الصابويندعلىمحم 22
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ما23.حي اخلاصابملياثقتعلّيكّل العلم  فّن يف يمبحث علمبيسمىوالتوريث

يئض،ارالف الذي العلم تقسيموهو يف الورثةالرتكةبحث يكونوا أن يستحّق ومن

القواعد  24واملّورث. وتبنّي املياثواإلرث، تبحثيف ألهّنا الفرائضح  املواريث  وّسيعلم

وأسبابه استحقاقهم وشروط الورثة، من املستحّقون هبا يعرف اليت واحلسابية الفقهية

25وموانعه،ومايستحّقكّلوارث،إىلآخرذلكمناألموراملتعّلقةابإلرثوتوزيعه.

 يث.. استمداد أحكام التور 2

،أساسقانوينمأخوذمنعدةمصادراإلسالمييفإندونيسيالهالتوريثقانون

هلااإلسالميةاليّتاألحكامعجممعلىأساسوكذلك26واإلمجاع،مثلالقرآنواحلديث

 تفصيللكلمنها:وهاهنا27إندونيسيا،يفاملعمولةهباقوةقانونيةإجيابية

الكرميأ.املصدرمنالقرآن

يكمممقالهللاتعاىل:)) ّللَّمٱيموص  ل لذَّكحر م ۡثلمححظّ 
ۡمۖۡ ٓأحۡولحَٰد كم ((،أۡلمٱيف  هذه28نثـحيحنۡي ِۚ

أوللذكراألنثىالورثةنصيبمننيضعفروالذكرثةمننصيبالوتبنيأناآلية

 
23 Muslih Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 6. 
24 Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum 

Islam dan Praktis, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), 3. 
.456،(1431بيوت:دارالفكر،)4اجلزءالشرحالكبي،الدردير،أمحدبنحممد 25

26 Muhammad Ali Ash Shabuni, Pembagian Warisan Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1995), 32. 
27 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33. 

11:4القرآنالكرمي، 28
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،أثقلمنالنساءحولاملالالرجلوواجبات.وذلكألنعبءمنحّظاألنثيني

29وإعالةأهله.علىالرجلأنيدفعمهورزوجاتهمثل

ب.املصدرمناحلديثالشريف

)أحلقواالفرائضأبهلهافمابقيفهوألوىلرجلذكر()رواهملسو هيلع هللا ىلصقالرسولهللا

احلديث30البخاري(، تكونهذا وقد الذكور، ورثة تكونمن العصبة أن يبني

النساءدخلتيفالعصبةإذاأمحلقتمعالذكور.

ج.املصدرمناإلمجاعواجتهادالعلماء

وشكّال الصحابة دور حلّاذاملأئمةأن يف جًدا مهم اإلرثمشاكلهب

أحدهاهومنزلةحفيدتويفوالدهقبلاملختلفةاليتمليذكرهاالقرآنأواحلديث.

ائضقاألحكاماملطبقةيفعلمالفروف،ودالذييرثويرثمعأشقاءوالدهاجل

احلفيد ينالأن جّده،شيئاًال مياث وألنّهأألنّمن جّده قبل مات قد ابه

بوجود والدهحمجوب وفًقاو.أشقاء املصريلكن الوصية قانونلقانون وهو ،

املتقدمنيإمجاعنتائجمستنبطمن يقولعلمائها علىجزءحيصلاحلفيدإن،

31الوصيةاإللزامية.بطريقةمناملياث

 
.58،(2014)دمشق:دارالفكر،3اجلزء،التفسياملني،الزحيليوهبة 29
.616،(2011بيوت:الرسالةالعاملية،)4اجلزءاجلامعالصحيح،،البخاريحممدبناساعيل 30

31 Fatcur Rahman, Ilmu waris, (Bandung: Al Ma’arif, 1981), 33. 
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د.املصدرمنجممعاألحكاماإلسالميةيفإندونيسيا.

اإلسالمية األحكام عليهاجممع املتفق األحكام العلماءمنهوجمموعة اتفاق

املوجوديفإندونيسياومعمولإلرثابتعلقيأحدمبحثه،ويفإندونيسياملسلمنيا

،191-171مدّونيفالكتابالثاين،يفاملادةابإلرثالنظاميتعلق.بهفيها

32منالرتكة.همالذييبنّيمنيكونالورثة،ومنازهلميفاملياث،ونصيبكّلمن

 . أركان اإلرث يف اإلسالم.3

امليت، تركة تقسيم قبل توفرها اليتجيب اإلرث أركان أيضا يبنّي الفرائض علم

وهذاتفصيلذلك:

أ.املورّ ث

متلكاتهعلىالورثةمليكونموّراث،جيبأنيكونهناكمتوىفالرتكةقسيمعندت

ما وهو حًقا ميوت أن أنهجيب هو يرثها من وشرط احلياة. قيد على الباقني

  33الواقعووفًقاللقانون.ميكنإثباتهيف






 

32 Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 52. 
33 A. Rahman Ritonga, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1 (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 

1997), 309. 
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ب.الوارث

،ثهورّملالرتكةثهوالشخصالذيحيصلعلىمياثمنحقامللكيةأوراالو

امل مع عالقة إىل ذلك سواءورّويرجع نسبيةًزوجعالقةتأكانث، أو أويةً، ،

34مساواةدينية.،أوواليةً

)احلّقاملوروث(الرتكةج.

الغي تعّلقحّق لهشرعا،خلتمن أموالوحقوقاثبتة املّيتمن هوماتركه

 35وصيته.وحتقيقه،ديونسدادو،مؤنةجتهيزجنازةامليتبعدفصلهعنهبا،

 اإلسالم.. شروط اإلرث يف 4

وهنابياهنا:36،اإلسالمياإلرثهناكأربعةشروطجيبتوافرهايف

أ.حتقُّقمحوتاملورّ ث.

الشخصالذياليزالعلىقيداحلياةحىتلوكانيفغيبوبةطويلة،الميكن

ه.علىعكساحلالةاليتيكونفيهاالشخصالذيتمنقبلورثأموالهأنيرث

مكان يعرف غابوجودهال وأعلنأو طويلة لفرتة اختفى أو طويلة لفرتة

 
 .57(،1960،)مصر:داراملعارف،يفالشريعةاإلسالميةاملواريث عبدهللا،عمر 34

35 Mohammad Muhibin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57. 
 .74،(1992)دمشق:دارالقلم،5زءاجلالفقهاملنهجي،مصطفىسعيداخلني،وغيه، 36
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ذلكالشخصأوتسليمهاإىلورثتهبناًءعلىأموالالقاضيوفاته،ميكنتقسيم

 37قرارالقاضيبشأنوفاةالشخصاملفقود.

ياةالوارثبعدحتقُّقب. محوتاملورّ ثحح

ث،حىتلوكانتورّبعدوفاةاملحيّاثرّومناملالرتكةجيبأنيكونملنيرث

الوجداحياتهقصية الوفاة.إىلجانبأن إذاملالرتكةرثيستحقامنذتلك

الو ابابلكاملمنو،ومليكنحمجالرتكةرثشرعامنأخذايكنهناكمامينع

 38ث.ورّاألقربإىلاملةقبلالورث

وجود الج. أو واملورث الورثة بني اإلرث يستحقبينهماعالقةأسباب جتعله

.املياثمنه

د.وجودالقرارمنالقاضيبشأنالورثة،هلمناملستحقنيللمياثأمال.



 . أسباب اإلرث يف اإلسالم 5

مجعالعالمةالبهايناتفاقالفقهاءيفأسباباإلرثيفنظمه،قال)وهيثالثة

ذكرأنسبباإلرثثالثة،وهينكاحونسب#مثّوالءليسدوهناسبب(،قد

النكاح،ونسب،والوالء،وهنابيانلكلمنها:
 

37 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), 204. 
38 Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, Hukum Waris Terlengkap, (Jakarta 

Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), 30. 
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أ.النكاح

اب هوويقصد الصحيلنكاح الزوجية حيصلحعقد مل ولو ، املوانع من اخلايل

،كمنشرطهوهومااختلّ،جابلصحيحالنكاحالفاسددخولوالخلوة.فخر

النكا به امرأةبدونويل.وخرج الباطلعقدعلى ه،كمننركوهومااختلّ،ح

39توارثهبا.،فهذانالعقدانالعقدعلىذاتحمرمعليه،أوعلىخامسة

ب.النسب

هو إنساتاالنسب بني ابالنصال بعيدةني أو قريبة والدة يف هبا،شرتاك يرث

وفرو أصول، وهم وحواشيعاألقارب، األقاربسبببسالنف.، بني نللتوارث

الفرائض،اجلانبني آايت وبدليل ذلك، على الدالة الصحيحة وهواألحاديث ،

40حممولعليه.،وغيهمناألسبابرث،واألصليفاملياثأقوىأسباباإل

ج.الوالء

فقدأمجعالعلماءعلى41الوالءهوعصوبةسببهانعمةاملعتقعلىرقيقهابلعتق،

اعتبارالوالءسببالإلرث.



 
.337(،1416وت:دارالكتبالعلمية،)بي2زءاجل،أسهلاملداركشرحإرشادالسالك،الكشناويأبوبكربنحسن  39
.11(،1421)بيوت:داراملنهاج،9اجلزء،البيانيفمذهبالشافعيحييبنأيباخليساملالعمراين، 40
.329(،1413،)بيوت:داركتابالعريب،التعريفات،اجلرجاينعليبنحممد 41
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 الورثة يف اإلرث اإلسالمي . 6

املتوىفكلليس من قريب لهأنيستطيعشخص واراث علىيكون وحيصل

يفترتيبالقرابة،وحيقلهأنيرثمناملتوىفالوارثحقممتلكاته.جيبأنيكونمنله

امل مباشرةمع القرابة،ورث ببدأ يلتزم اإلسالمي املياث نظام يكون،وذلكألن حبيث

42أحّقابملياث.هورثةوحبسباألمرالذيينظمهالشرعأقربالو

،حسبظروفالورثةاليتتركهانصيبدائًماعلىنفسالةرثوالالحيصلكل

جمموعاتوهي:3ث.ينقسمالورثةيفاإلسالمإىلورّامل

أ.أصحابالفروض

نصيبهميفكتابهللا،وسنةرسولهللا، قمدر قد الذين الورثة  43واإلمجاع.هم

( هو التقدير )1/2وذلك ،)1/4( ،)1/8( ،)1/3( و)2/3(، ،)1/6.)

والورثةالذيندخلوايفهذهاجملموعةهممخسةوعشرونواراثيتكونمنمخسة

عشرذكراوعشرإانث.

ب.أصحابالعصبة

الذينبةصالع الورثة وهي القرآن حيدد والال نصيبهالاحلديث يفماإلمجاع

علىالرتكةقسيمبعدتةاملتبقيالرتكةعةعلى.حيصلالورثةيفهذهاجملمواإلرث
 

42 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), 11. 
 .30(،1409)رايض:مطابعالفرزدقالتجارية،الفوائداجلليةيفاملباحثالفرضية،عبدالعزيزبنعبدهللابنابز، 43
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الفروض ابلنفس،.أصحاب العصبة : وهي العصبة، من أنواع ثالثة هناك

44والعصبةمعالغي.والعصبةابلغي،

ج.أصحابذوياألرحام

مات ملن ابلنسب املرتبطون الورثة هم اجملموعة هذه يف القرابة.والورثة بسبب

ترثهذهالفئةمنالورثةمنماتعندمااليوجدأقاربينتمونإىلاجملموعتني

 45السابقتني.

 . الرتكة. األسباب اليت متنع الورثة على حصول 7

،ونذكراثننيمنها:الرتكةهناكعدةأمورمنشأهناأنُتنعالوارثمن

أ.وجوداملانعمنالغيوهوالوارثاألخرأقربمنهقرابةمناملوّرثأوحيجبه

 46حجباحلرمان.لقاربته،سواءحجبالنقصانأو

ب.وجوداملانعمننفسالوارث،وهومثلأنيكونالوارثقاتالللمورث،أو

47ودينمورّ ثه.خيتلفدينه


 

 
.78(،1421،)دمشق:دارالقلم،شرحالرهابيةيفعلمالفرائضحممدبنحممداملرديين، 44
.23(،2007،)املدينةاملنورة:مكتبالدعوةورعايةجلياتربوة،حكمالوارثابراهيمالتوجيري،حممدبن 45

46 Khairuddin dan Zakiul Fuadi, Belajar Praktis Fikih Mawaris, (Banda Aceh: Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam, 2004), 29. 
47 Muslich Maruzi, Ilmu Waris, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), 13. 



 
 

27 
 

 اإلسالميث ير تو مكانة الزوجة يف نظام الب. 

 . تعريف الزوجة 1

بـحْعضحهاب بـحْعضٍّالزوجةلغةمأخوذمنكلمة)زحوحجح(بعىن ،واملرادبزوجةهناقـحرحنح

زوجها. عنها تويف اليت الزوجة وهي املصطلحات بيّنايف نظامزوجةالكانتوكما يف

وارثةاإلرث املتوىف،اإلسالمي زوجته نصيب48من بسببوتناول زوجها من املياث

النكاح.

 اإلسالمي نظام اإلرث يف كاحدى الورثة   زوجةمكانة ال .2

الزوجةهيداخلةيفالورثةمنأصحابالفروضأوالورثةالذينقدحددالقرآن

الورثةاألخرينمنأصحاب الزوجةهلاحّقمتساويمع املياث. واحلديثنصيبهميف

أنالفروض، تهلمأي يف الورثةقبلجمموعالرتكةقسيماألسبقية أناألخرىة وأيضا .

 49احلرمان.الزوجةهياحدىالورثةاليتالميكنأنحتجبحجاب

الزوجيةمعالرتكةحقالزوجةهلا العالقة .حيدثهذااملّيتمنزوجهابسبب

اإلرثيف50.األسرةاإلسالمييلتزمببدأالنشرمعاألولويةيفجمالاإلرثألنهيفنظام

علىالورثةاإلرثيفزوجةاإلسالميوالسيماالفقهالسين،الميكنأنتؤثرمنصبال

 
48 Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab II, Pasal 174 (1) b. 
49 Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab II, Pasal 174 (2). 
50 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adabtabilitas, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 21. 
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.وعكسهنصيبأومنصبالورثةاآلخرينلنيغّيعدموجودهاأووجودها،اآلخرين

الثمنوإناليوجداإلرثأنقدرنصيبهايف فلها إنوجد الوارث، بوجودفرع متأثرة

فلهاالربعمناملياث.

 .           اإلسالمي اإلرثرثة يف ا صبح و تأن  لزوجةاألساس الشرعي ل. 3

قانونية أسباب عدة الوشرعيةهناك حق من زوجهازوجةجتعل من ترث أن

:فيمايليوهي.املتوىف

أ.القرآنالكرمي

))قال تعاىل وحلحهللا لَّكمۡم يحكمن ملَّۡ إ ن تـحرحۡكتمۡم َّا
مم  ٱلرُّبمعم وحلحدٌٌدِۚوحهلحمنَّ لحكمۡم فحإ نكحانح

يَّةٍّفـحلحهمنَّ ۢنبـحۡعد وحص  مّ  َّاتـحرحۡكتممِۚ
السابقةاآلية 51((  ۗ   دحۡينٌأحوۡهب حآتموصمونحٱلثُّممنممم 

،سواءأكانللزوجذريةأمال.وهذهزوجهاعنهانصيبالزوجةاليتماتبنّيت

ةحقاإلرثيفاإلسالم.زوجأنلالثابتةاحلجة

ب.السنةالنبوية

 بـْنحيتحْسحْعدٍّإ ىلح اب  جحاءحْتاْمرحأحةمسحْعد ْبن الرَّب يع  اب ر ْبن عحْبد اّللَّ قحالح عحْنجح

صحلَّىاّللَّم يـحْومحالنَّب ّ  ابـْنـحتحاسحْعدٍّقمت لحمحعحكح ن  اّللَّ هحااتح رحسمولح عحلحْيه وحسحلَّمحفـحقحالحْتايح

محاهل حا عحلحى  إ الَّ تـمْنكححم  الح ْرأحةح اْلمح وحإ نَّ أحبمومهمحا  تـحرحكح محا أحخحذحمجح يعح عحمَّهممحا وحإ نَّ أمحمدٍّ

 
 4:12،الكرميالفرآن 51
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اّللَّ صحلَّىاّللَّم رحسمولم اّللَّ فحسحكحتح فحدحعحارحسمولم أمْنز لحْتآيحةماْلم يحاث  عحلحْيه وحسحلَّمحححىتَّ

 ابـْنحيتحْسحْعدٍّثـملمثحْيمحال ه وحأحْعط  أحْعط  فـحقحالح صحلَّىاّللَّمعحلحْيه وحسحلَّمحأحخحاسحْعد ْبن الرَّب يع 

يح
محابحق  بنماجه()رواهااْمرحأحتحهمالثُّممنحوحخمْذأحْنتح

النبذلكبنّيي أن منملسو هيلع هللا ىلصاحلديث جزًءا أحدلزوجةالرتكةأعطى

.كماأنهذااحلديثأحدمعركةيفسعدبنالربيعالذيماتحابةوهوالص

سواءكانللزوجعنها،يشرعيفاإلسالمحقالزوجةيفاملياثمنزوجهااملتوىف

 52أوالدأمال.

ج.اإلمجاع

ةشخصياتاإلسالميةيفنصيبالزوجالخالفبنيالعلماءأوبنيال

.عنهازوجهااملتوىفتركةاإلسالمي.واتفقوامجيعاًعلىحقالزوجةيفاإلرثيف

ال اتفقوامعهمعلىنصيب إذاالثمن،وإذامليكنللزوجأوالدزوجةالربعكما

كانللزوجأوالد.

د.جممعاألحكاماإلسالميةيفإندونيسيا

ابل خاصة قواعد ابملسلمنيتوريثتوجد تشكلإندونيسيايفخاصة

الوضعي القانون هباأساس إندونيسيا.املعمول يف ابلنسبةللمسلمني خاصة

 
 .1037،(2007ض:بيتاألفكارالدولية،)راي2زءاجلشروحسننابنماجه،رائدبنصبيابنأيبعلفة، 52
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املياث الثاينلقضااي الكتاب يف وتنظيمها شرحها يتم األحكام، جممع

زوجهاعنهاالزوجةاليتيتوىفبنصيب،فإناألحكاماملتعلقةأيضا.واإلسالمية

تلكوضحت.ويفإندونيسيااإلسالميةاألحكاممنجممع180يفاملادةدّونةمم

ثورّإذاتركامل،وثالولدورّ إذامليرتكاملرتكةحتصلعلىربعالزوجةأنالاملادة

53حتصلعلىمثنالرتكة.زوجةالولدفإنال

قدةمعينحالة،ولكنيفالذيجرىيفإندونسياأغليةحكمعاماهذ

حًقايف،أوحتتاجهزوجةيكونفيهااملياثضئياًلجًدا،أويستحيلمشاركته

الرخ تطبيق ميكن الصغار، األطفال اصرعاية األحكام أو تعززة اليت خلاصة

ابمل تمصلحةاإلحساس الطبقوالعدالة. أبحكام اخلاصة بوافقةتوريثاألحكام

الورثةعلى التمجيع الرتكةخارج تسوية القواعد.سيمقإجراء يفاحملدديفنص

،املياثقسيمتمشاركةأوأكثرمنالورثةعلىترك،ينصواحداالتفاقذلك

الورثةاآلخريناحملتاجني للتنازلعننصيبهمإىل حًقابهإماابملقابلأوطواعية

الزوجة أعاله،،مثل املذكورة تسمىابلشروط أو الطريقةوتعتب نظامهذه يف

54ب"التخرُّج.اإلسالم



 
53 Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Bab II, Pasal 180. 
54 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 125. 
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 . نصيب الزوجة يف اإلرث اإلسالمي 4

و القرآن من أعاله املذكورة اآلايت مقدارالشريفاحلديثنصأوضحت

اإلرثاثاإلسالمي.يفنظامياملقسيممنتزوجةميكنأنحتصلعليهالذيالنصيب

والسين الشيعة يتفق الزوجة.اإلسالمي عليه حتصل ما األحكامعلى جممع يذكر

إندونيسيا تتاإلسالميةيف اليت الوافقأيًضااألشياء الفقه وما.قدميمعمامتشرحهيف

:الرتكةيلينصيبالزوجةيف

(1/4أ.ربعاملياث)

زوجها،إذاليسللمّيتفرعالوارثسواءمنالذكورأوتركةأخذتالزوجةربع

احدأوأكثر.إانث،و

(1/8ب.مثناملياث)

للمّيتفرعالوارثسواءمنالذكورأوكانزوجها،إذاتركةمثنأخذتالزوجة

 55.،واحدأوأكثرإانث

 ندونيسياإمكانة الزوجة يف نظام القرابة األسرية يف  ج.

األسرةهيجمموعةتتكونمنو،نظامالقرابةهوعالقةعائليةمنخاللالزواج

عام،بشكل56ابلزواجأوقرابةالدم.أم،وأطفالاليزالونيعتمدونعليها،وأبمرتبط
 

 .880،(1998)بيوت:دارابنحزم،2زءاجلتفسيالقرآنالعظيم،إساعيلبنعمربنكثي، 55
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،األبوية(matrilineal)تعرتفإندونيسيابثالثةأشكالمنأنظمةالقرابة،وهياألمومية

(patrilineal)والثنائية ،(bilateral).57األنسابمنةجتعلاألموميالقرابةنظاميف

املثالقبل القرابةويفنظام58مينانغكاابو.قبيلةماوقعيفاألنثوي)األم(،علىسبيل

الاألبوية قبل من األنساب قبيلةب)األذكورجتعل يف وقع ما املثال سبيل على ،)

يف59اباتك. قبلوأّما من األنساب جتعل الثنائية القرابة علىواألم)األبهمانظام ،)

60وقعيفقبيلةجاوى.سبيلاملثالما

 . ( matrilinealاألمومية ) . مكانة الزوجة يف نظام القرابة 1

ابلنسبةللزوجةو،بكانةودورقوينيللغايةيفاألسرةهلايفالنظاماألمومي،املرأة

النظام،فإنعلًما،مهمانفإندورهاومكانتهاأمران.علىوجهاخلصوص أنهيفهذا

أطفاهلا إبعالة ملزمة ُتتنع.الزوجة زوجها،الزوجة من املادية النفقة طلب من نفسها

األمأوقامت.زوجيفهذاالنظامقبلالوليسمنالطبيعيأنتطلبالدعماملاديمن

أنسابالزوجةيفهذاالنظامكشخصيةمركزيةيفاألسرة.بصرفالنظرعنحقيقةأن

 
56 William A. Haviland, Anthropology, Terjemahan R.G. Soekadijo, (Jakarta: Erlangga, 1985), 73. 
57 Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, (Bandung: Citra Aditya, 1999), 8. 
58 Niken Hartati dan Kwartarini Wahyu Yuniarti. “Apakah sistem kekerabatan matrilinieal di suku 

Minang masih membudaya? Analisis tematik pada makna pemberian dukungan sosial mamak 

kepada kemenakan.” Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 18, No. 3, (2020), 199. 
59 Bravo Nangka, “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem 

Kekerabatan.” LEX PRIVATUM, Vol. 7, No. 3, (2019), 150. 
60 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 

1995), 163. 
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،مينانغكاابو  يفإندونيسيامثلقبائلاألطفاليتبعونخطالزوجة،يفبعضجمموعاتال

 61خطعائلةاألم.منأكثرتركةفإنالنساءهنمنحيصلنعلى

 (.  patrilineal)   بويةالزوجة يف نظام القرابة األ . مكانة 2

نظامالقرابةاألبويةهوعكسالنظامالسابق،حيثيكونالدوراألكثرأمهيةيف

يف األسرة. يف فقط الثاين الشخص هي الزوجة بينما الزوج، أو الرجل هو األسرة

يفالنظاماألبوي،.شعباباتكهيستخدهذاالنظامتيتالقبائلالاحدىإندونيسيا،

ومسؤوليات حقوق يف وتدخل األصلية األسرة ومسؤوليات حقوق عن الزوجة تمفصل

ومع.األبفقطاألنسابمنجهةأيخذوننتيجةنكاحهمازوجها.األبناءاملولودون

حىت الزوج، أقارب من جزًءا الزوجة تظل أواًل، الزوج مات إذا إمهاهلاذلك، يتم ال

 .يتضحهناأنالزوجةأقلمكانةمنالزوجيفاألسرةلذلك62بياثزوجها،وتستمتع

 (. parental atau bilateral)   ثنائية. مكانة الزوجة يف نظام القرابة ال3

إذاكانتهناكاختالفاتيفاألدواروالوظائفبنيالزوجوالزوجةيفالنظامني

نظام والزوجةيف الزوج بني املوقف نفس يوفر الثنائي أو الوالدين نظام فإن السابقني،

أيًضاعلى تعتمد بل الزوجفحسب، األسريةعلىنسل العالقة تعتمد القرابةهذا،ال

 
61 Irawaty dan Zakiya Darojat, “Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan 

Adat Minangkabau,” Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 3, No. 

1, (2019), 72. 
62 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 76. 
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الزوجة. الالقرابنظام63نسل إليهثنائيةة دعا الذي األسرة لقانون جتديد أيًضا هو

نحالزوجةاملساواةمع الرغممنعلى64الزوجيفاحلقوقوالواجبات.اإلسالم،حيثُتم

ما وهو والواجبات، احلقوق هذه وكمية نوعية يساوي ال اإلسالم فإن متساوي، أنه

خيتلفعمايفهمهبعضالعلماءاملعاصرين.

لثالثمراحل.إذاحدثالتغييثنائيالزوجةيفالنظامالفإّنياث،منحيثامل

احلقيفاستخدامهأثناءاحلياة،ففيامليرثيفالتطوراألولويفالتطورالثاينكانهل

ال تكون الثالث، ورثةهيزوجةالتطور املتوىفاحدى علىحيو،زوجها احلصول هلا ق

من هذعزّيوقد.هازوجتركةنصيب احلالةز العليا،أكثره احملكمة قرار يفمنخالل

عنالنظاماألبويحيثوهوخيتلف65احلاضر.ناحىتوقت1960عامذمناندونيسيا

نحالزوجةاحلقيفاالستخدام وليسهلاأيمياثمنزوجها.وابملثليفالنظامفقط،ُتم

66علىمياثزوجها.وميحيثتسيطرالزوجةابلكاملاألم







 
63 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 320. 
64 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Bandung: Mizan, 1997), 29. 
65https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c03038343432

31.html diakses pada tanggal 8 maret 2021. 
66 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 22. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html
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على مجيع الورثة الرتكةمن لديه سلطة يف تقسيم د.  

 . عند الفقه اإلسالمي 1

لتقسيم سلطةخاصة نح ميم مطلًقا الورثة أحد اإلسالمي الفقه يوجديف تركةمل

وخالفائهمنبعدهإذاجاءنزاعيفمسألةاملياثبنيالورثةملسو هيلع هللا ىلصاملتوىف،بليفزمنالنب

وجاء67.أوغيه،قّدمأمرهإىلهللاورسولهمثاحلاكمحىتقرراحلكملفصلالنزاعبينهم

املياث آية الرَّبيعجاءتاببنتْيهامنسعدٍّإىل68يفسببنزول امرأةسعد بن أيب أن

اّللَّ   رملسو هيلع هللا ىلصرسول  )اي يومحفقالت:  أبومهامعحكح قمت لح  الرَّبيع  بن  ابنتاسعد   اّللَّ هااتن   سولح

 إالَّوهلحمامال(.قالح ماهلحمافلميدحعهلحماماالًوالحتـمْنكحان  أحدٍّشحهيًداوإنَّعمَّهماأخذح

اّللَّ  رسولم ((فبعثح فنزلتآيةماملياث  ))إىلعمّ همافقالحملسو هيلع هللا ىلص:))يقضياّللَّميفذل كح

((رواهالرتميذي لحكح أمَّهماالثُّممنحومابقيفحهوح ابنيتسعدٍّالثُّلثني وأعط  منهنا69.أعط 

ليسوالداالولدأواألسرةأوالرتكةنعلمأنالذيلديهسلطةيفحتديدنصيبالورثةمن

عباده.غيه،ولكنهللاسبحانهوتعاىل،ألنهخالقالبشرومنلهسلطةيفتنظيمصالح

خليفة، الذيكان عمر تلقى اخلطاب، بن عمر عهد يف عمرية مسألة ويف

تقسيم على يتنازعون الذينكانوا املسلمني من منالرتكةشكاوى الورثة يكون حيث

 
.102(،1437،)مكة:دارعاملالفوائد،إعالماملوقعنيعنربالعاملنيحممدابنقيماجلوزية، 67
.53،)بيوت:دارالكتبالعلمية،دونسنة(،لبابالنقوليفأسبابنزولجاللالدينالسيوطي، 68
 .261-260،(2011)دمشق:دارالفيحاء،6اجلزء،حتفةاألحوذيبشرحجامعالرتمذيحممدعبدالرمحناملباركفوري، 69
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املال70.زوجةوأموأب ابنعباسأنلألم71،فقضىعمرأنلألمثلثابقي وقضي

زمنالوحياليوجدمنحسلطةخاصةألحدمنهنانعلمأيضاأنبعد72.ثلثاملال

بنيالورثةاآلخرين،بلالسلطةيفيداحلاكم.الرتكةالورثةيفتقسيم

 ية يف إندونيسيا. س ر ل. عند القوانني ا2

 ندونيسياإ.جممعاألحكاماإلسالميةيفأ

يستخدم والذي إندونيسيا يف اإلسالمية الشريعة مصادر أحد كمرجعابعتباره

فإنهاليذكرأيًضامنحسلطةخاصة73،رئيسيللمحاكمالدينيةيفحتديدمقداراملياث

قسمة لتحديد الورثة يصبحالرتكةألحد حبيث اآلخرون. الورثة عليه سيحصل الذي

يف سلطة أعلى صاحب املياث نزاع قضية يف الفصل عند الدينية احملكمة يف احلاكم

سهم يفالذيالرتكةقسمة املستخدم القانون مصدر على بناًء الورثة عليه سيحصل

 74.اندونيسا

 
70 Muhammad Baltaji, Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab, terj. Masturi irham (Jakarta: khalifa, 

2005), 126 . 
 226-225،(1997سسةالعاملللمطبوعات،)بيوت:مؤ4زءاجل،امليزانيفتفسيالقرآنحممدحسنيالطباطبائي، 71
 .496(،1421)الرايض:دارابناجلوزي،1اجلزء،الفقيهواملتفقهأمحدبنعلياخلطيبالبغدادي،72

73 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), 10. 
74 Roihan Ahmad Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2001), 33.   
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يفجممعاألحكاماإلسالميةيفاندونيسيااليوجدأيمادةينصعلىأنأحد

تقسيم يف سلطة ميتلك أن ميكنه اآلخرينالرتكةالورثة الورثة الواقع،75.علىمجيع يف

نصيب تقسيم يف سلطة أعلى أن اندونيسيا يف اإلسالمية األحكام الرتكةأشارجممع

علىالورثةتكمنيفلوائحالدولة،حيثجتعلاحملكمةالدينيةجممعاألحكاماإلسالمية

 76.يفاندونيسياكمصدرمرجعيقانوين

 (KUHPerdata.القانوناملديناالندونيسي)2

القانوناملديناالندونيسيعلىحقالشخصيفأنيرثبطريقتني.أواًل،ينص

و شخص أصبح مااإذا شخص تعيني مت إذا واثنًيا، القانون، حّدده الذي رسيا راًث

وفاته قبل املورّ ث وضعها وصية وصية77.بوجب املتوىف الشخص يصدر مل إذا لذلك

نحيفهذهاحلالةللقانونفيمايتعّلقبتقسيممياثه،فستمعادالسل طةإىلالدولة،واليتُتم

 املعمولبهالذيينظمتلكالسلطة.

الورثةيف املديناالندونيسييفمجيعمادتهبنحسلطةألحد القانون اليصرح

ورثة78.الرتكةتقسيم يصبح أن يف احلق له من يشرح االندونيسي املدين القانون يف

 
75 Kompilasi Hukum Islam, Buku 2 Tentang Kewarisan. 
76 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta : PT. Logos 

Wacana Ilmu, 1999), 8. 
77 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya: Airlangga University Press, 

2000), 4. 
78 Sekertaris Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Bab XII tentang pewarisan 

karena kematian sampai Bab XVI tentang hal menerima dan menolak warisan.   
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ملديناالندونيسيبشكلمباشرعلىنصيبمناحلقوقاليتكماينصالقانونا79.فقط

املورّ ث مياث من عليها حيصلوا أن املدين80.ينبغي للقانون وفًقا أنّه يعين هذا

رثتوجديفاالذيسيحصلعليهكلوالرتكةاالندونيسي،أعلىسلطةلتقسيممقدار

 والتقععلىأحدالورثة.81،القانوننفسه

 . عند العريف اجلاوي 3

تعتمد اإلسالمية. الشريعة مع اجلاوية العادات ختتلف ابلتوريث، يتعلق فيما

بعضعناصراملياثعلىكلعائلة،لذافهيكانتنسبيةجًدايفإدارةالتوريثعلى

نتنسبيةألنهمنحيثمجيعالورثة.األحكاماملتعلقةبسهمالورثةيفالقانونالعريفكا

األصولومصاحل أبنواع أكب بشكل العريف القانون يهتم توجدحصةمطلقة. املبدأال

الورثة.حقوقاملياثلكلمناألبناءوالبناتهينفسهابشكلأساسي.إالأنهذاال

االحتياجات أساس ولكنعلى األرقام؛ لعدد وفًقا متساواًي نصيًبا لكلطفل أن يعين

بوقتقسمةالرتكةكانيفالعرفاجلاوينسبيًّاأيًضا،ألنهالوفيمايتعّلق82ملالءمة.وا

83علىقيداحلياة.يشرتطموتاملورّ ثبلميكنتنفيذهأثناءبقاءاملورّ ث
 

79 Mawar Maria Pangemanan, “Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan 

Menurut KUHPerdata,” Lex Privatum, Vol. IV,No. 1, (Januari, 2016), 35. 
80 Agustina Suryaningtyas, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata 

Berkenaan Dengan Adanya Testamen”, Jurnal daulat hukum, Vol. 1, No. 1, (Maret, 2018), 267. 
81 Efendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 3. 
82 Tamakiran S, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, (Bandung: Pionir Jaya, 

2000), 71. 
83 Mohammad Zaenudin dan Fikri, “Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris 

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa,” Jurnal Unifikasi, Vol. 3 No. 2, (Juli, 2016), 7. 
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تعتمدعلىظروفكلعائلة العرفاجلاوي املوجوديف الرتكة النظاميفقسمة

ووضعها.املرادابلرتكةيفالعرفاجلاويهيتركةاملورّ ثسواءمتتقيسمهامعالزوجة/

يفهذهاحلالةميكنأنيسمحألحدالورثةولذلك84هلمامعا.الزوجأوالتزاليفحالة

وجابحلصولعلىالسلطةالكاملةلتقسيمقسمةالرتكةعلىمجيعوخاصةالزوجةأوالز

الورثةاآلخرين.

 الدين الطويف  لدي جنمنظرية املصلحة ه. 

 . التعريف بنجم الدين الطويف 1

هوسليمانبنعبدالقويبنعبدالكرميبنسعيدالطويفالصرصرياحلنبلي،

أعمال"صرصر"،وينسبإىلصرصريينسبإىلالطويفألنهولدفيهاوهيقريةمن

أيضاوهيقريةمنسوادبغدادتقععلىمسافةفرسخنيمنها،وتعرفابسم"صرصر

وينسبإىلاحلنبليألنهمن85السفلى"كماينسببغدادفهوطويفصرصريبغدادي،

هلذا أنهكالنجم عندهم ألن طالبه بني الدين" "جنم بلقب واشتهر احلنابلة، علماء

 86ن.الدي

 
84 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 11. 

.154(،1349)اهلند:دائرةاملعارفالعثمانية،2زءاجلالدرارالكامنة،العثقالين،شهابالدينبنأمحدبنعلي 85
.67(،1964،)القاهرة:دارالفكرالعريب،املصلحةيفتشريعاإلسالميوجنمالدينالطويف،زيدمصطفى 86
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فقداختلفالعلماءيفاتريخوالداتهووفاتهإىلقولني،القولاألولأنهولدعام

الثاينأنه716هوتويفعام675 ه،قالبهابنحجروابنرجباحلنبلي.والقول

عام عام657ولد وتويف خمتوم.711ه ابن قال وبه اخلالفه، من النظر بغّض

87.عاممنعمره60أنعمرجنمالدينالطويفاليبلغالسابق،أنالناسقداجتمعوا

بويفطال اشتهروا الذين العلماء الهمرحلتمن أنكانالشرعيةموعلبطلب .منذ

فقدتتلمذمنالعلماءيفعصره.نياملعروفالعلماءجالسةبوحمبًّا،كانمغرًماجًدامراهًقا

العلمكالفقه فنون بشىّت منذالكثرين وغيها والتفسي الصرف، و والنحو، وأصوله،

مدينةدمشقهي.همالديينالفوحريةالفكربقوةإىلضرورةيدعوأنهكما88صغره،

املكانالذييتابعفيهبشدةصراًعافكراًيمعالعديدمناخلباءيفعلمالتفسيوعلوم

 89وغيهم.زي،وابنمحزة،واملابنتيميةمثل،ةبلااحلنعلماءاحلديثوالفقهمن

ودعا،صبالقاهرةمدينةإىلرمحههللا،انتقلهيفدمشقرحلتبعداالنتهاءمن

إىل التفكيهناك اليتحرية الشخصيات أحد هو الطويف الديين. الفكر والشفافيةيف

عنأفكارهجترأتعلىمعارضةالتيارالسائدلفكرالعلماء.حىتيومواحدعندماعّب

الذين القضاةاملصريني تتعارضمعأفكار ،حمكمالقدميةاعتنقوامفاهيمأوأفكاراليت

 
.68،املصلحةيفتشريعاإلسالميوجنمالدينالطويفزيد،مصطفى 87
 .404،(2005القرى،املكرمة:جامعةأم)مكة1زءاجلالذيلعلىطبقاتاحلنابلة،ابنرجب،عبدالرمحنبنأمحد 88

89 Abu Yazid, Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal, (Yogyakarta: LKIS, 

2004), 106. 



 
 

41 
 

التجوليفشوارع،عليهابلتعزير القاهرةوسجنعدةأايمونفيإىلمنطقةواضطرإىل

.قوص

ةكانهلاكاننتيجةعواملظرفيهوأوضحمصطفىزيد،أناحلادثالذيوقعفي

،ألنهذاالعاململيكنسوىعدمصبالعلماءيفالقاهرةعلىأتثيكبيعلىاحلادث

تيميةالذيكان وابملثل،فإندمشق.النقاشيفأستاذالهوصاحبهيفتدفقفكرابن

الفقهاعالويفكطال جمال يف أنهمل وأيضا احلنبلي، مذهب يف ومؤرخخصوصا شاعر

ويفمنأتباعاملذهبط،يقدرالعديدمنالعلماءأنالهيفكحرّيةتبسببو90،ولغوي

األقل على أو مذهبهوالشيعي، أتباع السينالذينابلةاحلمن الفكر مع تتفق ال

 91املذهباحلنبلي.الذييتبعه

ال يعتب املذهب، يف أوضحطبينما ولكنكما احلنبلي، املذهب أتباع من ويف

،خاصةالتقليدياملذهب،أياالنتباهإىلقدرتهعلىحتريرنفسهمنأتثيمصطفىزيد

جتاهل وشكل النقدي العقل نقد املذهبهوويفطالالقرآن.مشوليةنعهيف يف عامل

للجدلنظريتهيعتبواحلنبلي ومثيًا شجاًعا املصلحة بنيف أمحد اإلمام ألن وذلك ،

منقبلبعضواملتشّددينحصلعلىلقبإماماألصولينيكمؤسسهذااملذهبحنبل

،مةإىلاملصادراإلسالميةاألوىلجمتهدمطلقينشرهذهاحلركةبصراوعاملإنهوناس،ال
 

.446،(1998بنان:دارالفكراملعاصر،)ل2زءاجلأعيانالعصروأعوانالنصر،،الصفديصالحالدينخليلبنأيبك 90
 .76،تشريعاإلسالميوجنمالدينالطويفاملصلحةيف،زيدمصطفى 91
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نصوصالتمّسكبيفصارممذهبذهباحلنبليهو،املخروهيالقرآنوالسنة.بعىنآ

92النبوية.القرآنوالسنة

ال يبدوأن أتباعاملذهباحلنبليطمنهذهاالختالفاتيفالشخصية، ويفمن

وعندماوالديهمنذصغره.بسببالعواملالفطريةاليتحصلعليهامنوذلك،املطيع

ختالفهمعالعلماءالكثيينيفزمنه،ابامشهوراشخصيويفطالرجالكبياصارأصبح

يفالتمسكأبحكامالشريعةاملصلحةةيعاعاملاملسلمنيبرأيهحولرجماليفخصوصا

املذهباإلسال بتعاليم يلتزم والسنة،حيث القرآن نشأتمن اليت املذهب،مية أن أي

،السيماوصالشرعيةاستعمالالرأييفالتمسكابلنصاحلنبليمتمسكهبما،وجيتنب

93.منهايفاستنباطاحلكم

 . نظرية املصلحة عند جنم الدين الطويف.2

يفالتعاليماإلسالمية.مييليفحتديدمكانةاملصلحةغيهلفاخيهوعاملالطويف

نرؤيةالعقلأوفطالرأىويفإىلأتسيسكوكبةاملصلحةعلىتفوقالعقلالبشري.طال

وابلفعل94النصوصالشرعية.أكثرموضوعيةيفحتديدمعايياملصلحةمنالتناقضبني

كماأشاريف،ماختالفهاعنرأيمجهورالعلماءويفعلىالدفاععنحجتهرغطيصرال
 

92 Farouq Abu Zaid, Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis, terjemah Husain 

Muhammad, (Jakarta: P3M, 1986), 36. 
.10(،1989،)بيوت:دارالفكر،التعريفاتعليحممدبنعلياجلرجاين، 93

94 Saifudin Zuhri, Usul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 2011), 119. 
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االختال إىل املصلحة نظريةف.قسمة فإن عام، بشكل اجلمهور رأي عكس على

،وهيكاآليت:ويفحتتويعلىأربعةمبادئطاملصلحةعندال

املعامال .أ واملفسدة،السيمايفابب املصلحة حتليل مستقليف أّنأي.تالعقل

هلالج لجنهللايرىأويفطوذلكألنال،دةسوحدهميكنهأنجيداملصلحةواملفالعقل

الناس وهب مقد ُتكنهم وعمومياتمصلحتوسائل معرفةخصوصيات ،همن

 .وصاليتملتتعنّيمصلحتهاإىلالنصرجوعحباجةلالناسليسف

النصوص .ب خارج قانونًيا مرجًعا أو مستقال دليال املصلحة تكون أن .ميكن

املصلحةكحجةقائمةبذاهتاللشريعةالتعتمدصحتهاعلىأتكيدالنص،بلو

.ألنكمىالعقلوحده.وابلتايل،فإناملصلحةهيحجةمستقلةلتحديداحلعل

من أو ابلعقل مبراً يكون أن ميكن املصلحة على املشتمل أو النافع الشيء

 خاللالعاداتوالتجاربدوناحلاجةإىلالنصاإلرشادي.

.تيقتصرتطبيقدليلاملصلحةعلىابباملعامالتوالعاداتدوناببالعبادا .ج

أن املثايل،الميكن األساس هلذا وفًقا املصلحة، دراسة فإن أخرى، منانحية

احمل )عبادة الدينية الروحانية بقدسية مضتفي ألن العبادةاة(. قياس يستطيع

كنأنميمجاع،وليسمصلحةاإلوالشرعيةنصوصالابلتعاليماملقدسةماهوإال

 تنبأهباالعقل.ي
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النصوصواملصلحة،فيجبتقدمياملصلحةعلىالنصوصبطريقةإذاتناقضبني .د

ألنفضلاملصلحةعلىواملصلحةأقوىحجةشرعية،ألّنالتخصيصوالبيان.

ضرورة. واإلمجاع هووتقدميالنصوص نفسه واإلمجاع النص على املصلحة

  95عموميةالنصوصواإلمجاع.احلفاظعلىمصلحةاألمةاملأخوذةمن

ال "طحاول نظرية ملقارنة عملية أسس عدة تقدمي علىتقدميويف املصلحة

واإلمج الالنصوص ينعكسمنوذجعرض أن ثالثةطاع".ميكن املصلحةيف ويفيفهذه

،وهي:أمور

اإلمجاعكمصدرمنمصادر،أولئكالذيناليعرتفونبوجوديفالواقع،أوالً .أ

املصلألحكاما صيانة مفهوم قبول بوضوح ميكنهم الشريعة، الكاملةيف حة

ويفأنيرسمخيطًاأمحرمفادهأنهطمية.ومنهذااالفرتاضحياولالاإلسال

نزا حمل صحتها تزال ال شرعية حجة اإلمجاع اعتبارعإذاكان فيمكن ،

،وجيبأنيكوناستخدامهامقدًماعلىاملصلحةحجةيتفقعليهاالعلماء

 اإلمجاع.

حكامالنصوصمعبعضهاالبعضهوسبباستقطاباأل،إنتناقضاثنًيا .ب

له فيهاأتثيالذي هوية هي املصلحة بينما اإلسالمية. التعاليم يف سلب

 
95 Nasroun Haroen, Ushul Fiqih, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126. 
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عيةمتجانسة،حبيثيكونللصيانةالكاملةملصلحةاألمةمرججوهرعنصر

الرأي وحدة إىل اإلسالمكثيًا.تؤدي يشتهيه الذي األمة وضع وهو ،

معاجلةويفطالاستنبطو من أكثر هو عليه االتفاق مت با التمسك أن إىل

 تسببيفاختالفاتخمتلفة.

الطويف .ج رأي يف تعارضهااثلثًا، النبوية السنة يف نصوص هناك ،كانت

هللابنمسعوديفمصلحةاملصلحةيفعدةوجهات.وأشارإىلرأيعبد

رضأوعدموجودممبسبباملميكنالتيوإمجاعالصحابةالنصفي،فالتيمم

يرىاملاء لكنه يتيمم، أن له ينبغي املريضال أنأن إذاجازخيشى ،ألنه

ابلقل إال يشعرون ال الذين الناس من حفنة قبل من البدينتقل من أويل

األ.وملاحذّؤواتوضيأنونريديال،اخلفيفالزكام أبوموسى ريمنشعره

ابنمسعود. يقبلها مل التيمم القرآنوأحكام الالحقةوآايت التطورات ،يف

ابنمسعودوانتشرتعلىنطاقواسعيفاجملتمعومليستطع انتشرتآراء

 96.أحدإنكارها

 

 

 
96 Saifudin Zuhri, Ushul Fiqh Akal, 123-124. 
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 التفكي املنهجيو. 

هلذا النهائية النتائج لتحقيق اختاذها سيتم عدةخطوات الباحث يشرح سوف

البحث:

الظواهراالجتماعيةيفاجملتمع،فيمايفاليتحتدثةسيقومالباحثبتحديداملشكل.1

 الورثة.علىزوجهاتركةمييفتقسزوجةيتعلقبسلطةال

املشكلةاملشكلةحتديدبعد.2 مكان الباحث سيعرف حيددف،، املرحلة هذه في

بدايةً االباحث احلكممن الرتكةستمداد القريةلقسمة تلك تقسيم،يف طريقة مث

 حّجتها.املشتملةعلىحتديدالورثةونصيبلكلمنهممعالرتكة

ندونيسياإيفاملوجودةواألحكاممثيرىالباحثشرحالنصوصالقرآنواألحاديث.3

 حولهذهالظاهرة.

تركةيفتقسيمزوجةالسلطةيفاملشكلةاملوجودةبتحليلقومالباحثبعدذلك،سي.4

 .الدينالطويفلديجنمصلحةاملزوجهاعلىورثةآخرينابستخدامنظرية

 املوجودةيفمشكلةأوظاهرة.حكاملةاألخيةهيإهناءنتائجالبحث،أياألاملرح.5
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وهذههيصورةالتفكياملنهجيهلذاالبحث:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا تناقض بني النصوص واملصلحة،  
فيجب تقدمي املصلحة على النصوص  

 .بطريقة التخصيص والبيان 

يقتصر تطبيق دليل املصلحة على ابب  
 املعامالت والعادات دون ابب العبادات 

ملتعلقة بتقسيم ايف اندونيسيا  وجودةوالقوانني املالنصوص الشرعية 
 زوجها تركةسلطة الزوجة يف تقسيم و  الرتكة

زوجها   تركةسلطة الزوجة يف تقسيم  
  ةورثالعلى  

 مصلحة 

ميكن أن تكون املصلحة دليال مستقال  
 أو مرجًعا قانونًيا خارج النص 

 نتائج البحث 

  تركةحلكم لسلطة الزوجة يف تقسيم استمداد ا
 يف قرية اتجنغول ويالهان.  زوجها

العقل مستقل يف حتليل املصلحة  
. تواملفسدة، السيما يف ابب املعامال  

على حتديد الورثة   ةاملشتمل  رتكة طريقة تقسيم ال
 .ونصيب كل منهم مع حجتها

 نظرية املصلحة للطويف حتليل  
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 الباب الثالث 

 منهج البحث

 أ. مدخل البحث ونوعه

 . نوع البحث1

نالباحثيذهبأيأ،لبحثهوحبثميداينالبحثاملستخدميفهذاانوع 

إىل البحثمباشرة قويةموقع بياانت على وفعلية.للحصول سيذهب 97وموضوعية

البحثإىلالباحث حولموقع ومتعمقة ومفصلة ودقيقة موثوقة بياانت سلطةعلى

غولويالهان،مقاطعةبقريةاتجناملوجوداألخرينزوجهاعلىورثتهتركةالزوجةيفتقسيم

جلميعالورثة.صلحة،يفحتقيقالعدالةواملبيسوكي،حمافظةتولونجأجونج

مدخل البحث.2

هاملستخدمالبحثمدخل الدراسة النوعيييفهذه البياانتالكيفي ،ألن

يفاجلملالوصفية.سيصفموضحاليتمتاحلصولعليهاهيوصفللموقفكماهو

املوجودةيفثالباح املوقعالبياانت الذلك استخدام يفسلطاهتنّزوجاتحولكيفية

التركةميستق جهود إىل ابإلضافة املصلحةيفزوجاتأزواجهن، ورثةإجياد جلميع

.أزواجهنّ
 

97Moh. Kasiram, Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan 

Metode Penelitian, (Malang: UIN Press, 2010), 11.   
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 ب. حضور الباحث

افظةتولونجأجونجقريةاتنغولويالهان،مقاطةبيسوكي،حميفحضورالباحث

شرتكبشكلمباشريفيوذلكللتأكدمنأنالباحث،هوعاملمهميفهذاالبحث

عنحصول الزوجةبياانت الورثةجلزوجهاتركةتقسيميفحّق شكلسواء،ميع يف

الداعمةوأمقابالتوأمستندات املؤلفات من الباحثوجود.كغيها عنمسؤولية

البياانتأصالة مناملأخوذةحمتوى البحثمباشرة النهايةو.موقع حتليليف سيتم ،

بنظريةمصلحةالبياانتاليتمتاحلصولع امليدان ،حبيثميكنحساهباويفللطليهايف

أكادميًياومعنواًي.

الباحث يكونحضور أن املتوقع وحتليلمن علىوصف قادرًا كمراقبكامل

الزوجة تسلطة الورثةتركةقسيميف مجيع على مقاطةزوجها ويالهان، اتنغول بقرية

الباحثمنخاللموضوعوبيسوكي،حمافظةتولونجأجونج، التعرفعلىهوية ميكن

.هذهالدراسة

 ج. موقع البحث

يف البحث هذا اتجنيقع تولونجقرية حمافظة بيسوكي، مقاطة ويالهان، غول

عندوفاةالزوجولديهفريدمتاختيارهذااملكانألنهحيتويعلىنظاممياثأجونج.

آخرين. وورثة ويالهانقريةاتجنزوجة منأعنهّنماتزوجاتهلاغول أكثر زواجهن
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سلطاهتّنيفبالزوجاتأيًضا،تتمتعهذااملكانزوجاهتم.يفعنهمالذينماتتزواجاأل

تقسيماتوال.ويبدوأنالأحديعارضهذهأزواجهنّايرتكهيتالالرتكةقسيمتنظيمت

.هنّيطيعونقراراألخرين،وكلالورثةيقّررها

 د. البياانت ومصادر البحث

،يفالبحثأواملخبيناملباشرينمتاحلصولعلىالبياانتامليدانيةمناملشاركني

مناملعلوماتعدداختياراملخبينابستخدامتقنياتمعينةهبدفاحلصولعلىأكبو

والنظريةو التصميم أساس تشكل اليت املعلومات استخراج وكذلك خمتلفة، مصادر من

(purposive sampling)لذلك،متتنفيذتقنيةاختياراملخبينأبخذعيناتهادفة.املبنية

وأهداففأكثرخمبين9مع الحتياجات وفقا امليدان يف البياانت مجع هو اهلدف .

الواقعمالحظةالباحثللحصولعلىمعلوماتمناملخبينمنخاللاجتهد.بحثال

لتحديد يستخدمكأساس اهلادف العينات أخذ أن الباحثون يعتب مباشرة. امليدان يف

 98يفتلكالقرية.التكوناملخباتالزوجاتوغيه

ا،اختارالباحثخمبينمعاعتباراتخاصة،ألناملخبينيفهذاالبحثيفهذ 

وفًقابحثال املعلومات تقدمي ميكنهم الذين األشخاص من معينة أنواع على اقتصروا

البحث. الألهداف إدارةبحثالايفهذفاعلوناشتمل الذينشاركوايف األفراد على

 
98 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 92. 
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ت يف شاركوا والذين قريةوهم،رتكةالقسيمالقرية ويالهانرئيس كانسواء،اتجنغول

يف السابقةنصب يزلالفرتة مل حالًيا.أو منصبه ذلكيف إىل سابإلضافة أخذ، يتم

من أيًضا وهوال"مودين"البياانت القرية، يف واملواليد ابلوفيات يعتين .كماقريةالذي

تزوجنمرةأخرىأومازلنسواءقدقريةالتلكيفزوجاتمقابالتمعأجرىالباحث

الرتكاتيماتتقسقبلوازوجاتالذين،وكذلكورثةغيأرامل .زوجاتالمنق بحل 

 جدول هوية الذين أجريت معهم املقابالت 

 املنصبة اإلسم الرقم 
رئيسالقريةحالياسوهادي1
رئيسالقريةسابقا أمحدجودي2
مودينحسنان3
الزوجةلديهاابنواحدكيسوم4
الزوجةلديهابنتواحدةيتياسإ5
ابنواحدوبنتواحدةالزوجةلديهاسوابريت6
الزوجةلديهاابنانمرقانة7
الزوجةلديهابنتانرورة8
الزوجةلديهاابنانوبناتشرفة9

ابنالسيدةسوابيتعليمأمون10
بنتالسيدةشرفةويناريت11
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علميةسواءكانتداخليةكتبوجمالتخوذةمنةمأيمكتبدربياانتامصوأما

هذهأو يف الرئيسي للكتاب ابلنسبة البحث. هبذا مباشرًا ارتباطًا ترتبط اليت الدولية

مؤلّهوالدراسة، من تشرحفاتالعديد اليت الطويف الدين عندهصلحةاملنظريةجنم

الذييشرحمعىنوتطبيقاملصلحة"رسالةيفرعايةاملصلحة"،مثلكتابهاوجودةفيامل

ا أما أفكاره. على منكتبلكتببناًء مأخوذة فهي الداعمة بتاألخرى قسيممتعلقة

متعلقةهبذاالبحث.وجمالترتكةال

 ه. طرق مجع البينات

مجعالبياانتجلمعالبياانتالالزمةللحصولعلىبياانتطرقهناكحاجةإىل

حتديدالبياانتاملطلوبةابإلضافةإىلالدقةيفحيحةيفهذاالبحث.ميكنللباحثص

وجتميعهااخ املطلوبة البياانت حبتيار يتعلق فيما خاصة الزوجات، تقسيمقوق تركةيف

يف آخرين ورثة على اتجنأزواجهن تولونجقرية حمافظة بيسوكي، مقاطة ويالهان، غول

املستخدمةهيكمايلي:طرق.الأجونج

.املالحظة1

هذه مالحظاتايف بعمل الباحث يقوم براقبةلطريقة الباحث يقوم حيث ،

غولويالهان،مقاطةبيسوكي،حمافظةقريةاتجنوالورثةاآلخرينيفزوجاتحياةالأحوال

يثهم.متإجراءهذهاملالحظاتللحصولعلىبياانتحولورّم،بعدوفاةتولونجأجونج
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تقصلحةم بعد هناكصراعأزواجهنتركةزوجاتالاتميسالورثة إذاكان ما ومعرفة ،

البياانتاليتحصلعليهاأمال.يتمذلكمنأجلدقةوصحةقسيمبنيالورثةبعدالت

.الباحث

.املقابالت2

قةابستخداممنوذجسؤالأومقابلةمتعم   Depth Interviewالنوعاملستخدمهو

منظم منشبه سلسلة يطرح الذي احملاور من بدًءا أبسئلة، متبوعة املنظمة األسئلة

معنيقيديركزدليلاملقابلةعلىموضوع 99متعمقةملعرفةاملزيدمناملعلوماتاملتعمقة.

،علىالورثةاآلخرينزوجاتمنقبلالالرتكةقسيمعلىتنفيذتالدراسة.سيكزالباحث

اجهن.جلميعورثةأزوصلحةلتحقيقاملزوجاتابإلضافةإىلجهودهؤالءال

.التوثيق3

طريقةالتوثيقهذهدورًايفالعثورعلىبياانتحولمتغياتالبحثيفقامت

وأرشيفاتشك وصحف ومقاالت مالحظات نتائجل حتليل دعم إىل هتدف وكلها ،

حول الزوجةالبحث يفعلىزوجهاتركةتقسيميفحّق آخرين اتجنورثة غولقرية

.حمافظةتولونجأجونجويالهان،مقاطةبيسوكي،



 
99Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALVABETA, 2008), 73. 



 
 

54 
 

 و. طرق جتهيز البياانت وحتليلها 

مع النوعية البياانت حتليل هي املستخدمة البياانت حتليل التحليلطريقة

الظروفالوصفي وتفسي وصف إىل يهدف الذي البحث أي املستمرةاملباشرة،

البحثعن 100واملتطورة. نتائج التحليلللكشفعن الزوجةيستخدم تقسيميفسلطة

غولويالهان،مقاطةبيسوكي،حمافظةتولونجقريةاتجنورثةآخرينيفعلىزوجهاتركة

أجونج.

علىالنحوالتايل:لالبياانتاليتقامهباالباحثعمليةحتليتكون

.مجعالبياانت1

اليتمتمجعهاهي البياانتاألوليةالبياانت البياانتاألوليةوالثانوية. مزيجمن

،سلطةالزوجاتحسبالرتكةقسيمعلىحالةوحياةالورثةبعدتهينتيجةمالحظات

املختلفنييف املخبين مع املقابالت القريةونتائج نفسهذلك الوقت أخذ.ويف سيتم ،

تسجيالت شكل يف الواثئق جمموعة من الثانوية والصورالبياانت للمقابالت صوتية

 .واحملفوظاتاخلاصةببياانتالوفياتواملواليدوتقاريرالتوثيق

 



 
100Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake sarasin, 2000), 68. 
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.تقليلالبياانت2

من عليها احلصول سيتم اليت البياانت تسجيل اتجنسيتم ويالهانقرية غول

.مثيتمتلخيصالبياانتوفرزهاوتركيزهاعلىمايتمالبحثابلتفصيلمنقبلالباحث

البحثوفًقاألعنه البدايةسئلة المها،ويف تركةيفتقسيمالسلطةزوجةأسبابامتالك

اجلعلىالزوج القوانني ومراجعة اآلخرين هبذاريةالورثة يتعلق فيما إندونيسيا يف ههبا

هاصورةلطويف.ستوفرالبياانتاليتمتتقليالديناللديجنمنظريةاملصلحة،منسلطةال

.القيامبزيدمنمجعالبياانتعلىالباحثوتسهلأوضح

.جتهيزالبياانت3

تقلي بالبياانتلبعد البياانت.مثّ،قريةالتلكيفزوجةالسلطةاخلاصة عرض

زوجهاعلىالورثةاآلخرينيفتركةيفتقسيمسلطةالزوجةميكنتقدميالبياانتاملتعلقةب

شكلجداولأورسومبيانيةأويفشكلمجلوصفية.

.التحقيق4

التحق البياانتهي التاليةيفحتليل اليتمتتقدميهافيماياخلطوة البياانت قمن

غولويالهان.اتجنالقريةورثةآخرينيفعلىاجهزوتركةميسيفتقسلطةالزوجةيتعلقب

ضمانصحةالبياانتاليتمتمجعها،ممايؤديبعدذلكصحةالبياانتوذلكإلثباتو
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ة،اثبتإىلبياانتصحيحةونبطةبأنتستنداالستنتاجاتاملستالنتائج.جينباطإىلاست

.موثوقةنتائجااملقدمةنتائجحبيثتكونال

  ز. تصحيح البياانت 

ال البياانتيفالدراسةمناملهم البياانتاليتمت،تحققمنصحة حبيثتتوافق

حلساب الباحث اختذها اليت اخلطوات اجملال. يف الفعلية احلقائق مع عليها احلصول

:البياانتاليتحصلواعليهامنخالهلا

ُتديداملالحظاتواملقابالت.1

تعتباملالحظاتعلىحياةالورثةواملقابالتمعاخلباءاملختصنيحاسةللغاية

مجع حوليف الزوجةالبياانت تقسلطة آاثرازوجهتركةميسيف هلا سيكون واليت ،

حظاتواملقابالتيفهذهالدراسة،نطاقاملالديدعائالتالورثة.منخاللُتصلحةمل

الباح الالرتكةقسيماملزيدحولتثسيدرس الورثةاآلخرينيفزوجةمنقبل تلكعلى

.القرية

.التثليث2

صحّيلتحقالطريقةهذه منق عليها احلصول مت اليت البياانت اتجنة غولقرية

أجونج تولونج حمافظة بيسوكي، مقاطة آخرويالهان، شيء استخدام خالل من ،،

وابلتحديدمنخاللمقارنةبياانتاملقابلةمنكلشخصمرجعي،ومقارنةحالةكل
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التثليثيفقةهبذاالبحث.متاستخدامعائلة،وكذلكاآلراءاملختلفةمناملخبيناملتعل

بعدةطرق الدراسة متّأوالً،هذه با املخبون قاله ما مقارنة املتطبيق، يف اثنًياوقعه .،

معلومات أو آراء اثلثاًمقارنة البعض. بعضهم مع مع،املخبين املقابلة نتائج مقارنة

.البياانتالثانويةاليتمتاحلصولعليها
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 الباب الرابع 

 عرض البياانت ونتائج البحث 

 أ. تعريف قرية اتجنغول ويالهان 

 . التاريخ املختصر لقرية اتجنغول ويالهان 1

مقاطعة تقع بيسوكي. قرية عن ويالهان اتجنغول قرية إنشاء فصل ميكن ال

التاسععشر،وابلتحديديفعام القرن هناية اجلنويبجلاوى.يف الساحل بيسوكيعلى

اتجنغول1886 قرية تصبح أن قبل الشمايل. اجلزء إىل بيسوكي قرية تقسيم مت م،

بيسوكي. قرية أرض يف داخلة وكانت فقط ويالهان قرية األصل يف ويالهان،كانت

اعتادالسكانعلىكسبالعيشكمزارعني.بذوراألرزاملختارةهيتلكذاتالسيقان

حيثيومحصادهامرةواحدةيفالسنة.العاليةوعادةمايكونهلاعمرطويل،

كلمة تتكونكلمة"اتجنغولويالهان"منكلمتني،مها"اتجنغول"و"ويالهان".

قرية جنوب يف جبل اسم وهو أبدي، اجلسر أنه يتضح حيث حاجزًا تعين  اتجنغول

تم"أونوعمناخليزراناملدببالذييWelahاتجنغولويالهان،بينماويالهانتعين"
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أعداء يعتبون الوقتكانوا ذلك يف اليتكانت البية للخنازير الثقوب يف توصيله

 101للمزارعني.لذافإنمعىناتجنغولويالهانهوتثبيتويالهويالهحتتجبلاتجنول.

عام تيطا1886يف دميانج اجلّد اسه قرية رئيس ويالهان اتجنغول قرية قاد ،

" ملدةMbah Demang Tirto Menggoloمينجغولو الذيخدم "40( -1886عاًما

ألنهكان1926 السكان قبل مباشرمن انتخاب هناك يكن مل ، الوقت ذلك (.يف

القريةلذلكمتتعيينهرئيًساللقرية.مثيف ابنه1931-1926شيخ ،خلفمنبعده

عام ويكرومو.من عام1931مارات األ1960إىل الشقيق دمييجو صغر،كانكارتو

وي دمييجوملارات قيادةكارتو هناية عامكرومو. دمييجو سومارديكارتو حمله حل مث ،

يفوهو1960-1990 دمييجو. هذا1998-1990ابنكارتو سومارسونو أخذ ،

أج خدم مث الفرتةاملنصب. خالل أوتومو قيا2013-1998وس أعقبتها واليت دته،

 102ويرتأسهااآلنالسيدسوهادي.،2019-2013ألمحدجوديللفرتة

 . املوقع اجلغرايف لقرية اتجنغول ويالهان. 2

بيسوكي،واحدى قريةاتجنغولويالهانهياحدىمنعشرقرىيفمقاطعة

قريةيفحمافظةتولونجأجونج.تبلغقريةاتجنغولويالهانمساحتهااإلدارية271من

 
101 Badan Perpustakaan, Dokumentasi, dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, Sejarah  
Desa/Kelurahan Se Kabupaten Tulungagung, (Tulungagung: Desember 2015), 323-324. 

102http://tanggulwelahan.tulungagungdaring.id/ 15،09،يفساعة2021مارس14متالوصولإليهيف 

http://tanggulwelahan.tulungagungdaring.id/
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األ351.000.9 النحوهكتار،معظمهايفشكلحقول املنطقةعلى رز.معحدود

التايل:

:قريةاتجنغولكوندونجمناجلهةالشمالية

:قريةبيصويلمناجلهةالشرقية

:قريةبيسوكيمناجلهةاجلنوبية

:قريةاتجنغولتوروسمناجلهةالغربية

غولكممنمقاطعةبيسوكي.تنقسمقريةاتجن0.3تقعقريةاتجنغولويالهانعلىمسافة

30RT.103و4RWويالهانإىلححيَّني صغيين،مهاحيبولووويالهان،ولديها

 

 . صورة عامة لقرية اتجنغول ويالهان3

 أ. عدد سكان قرية اتجنغول ويالهان

اتجنغول لقرية اإلدارية البياانت على بناًء ويالهان اتجنغول قرية سكان عدد

نفس.فيمايليجداولبياانتعن4938سكاهنا،يبلغعدد2020ويالهانيفعام

104عددالسكانيفقريةاتجنغولويالهان:

 
  .2021منمارس3وثيقةمكتبقريةاتجنغولويالهان،مأخوذيفاتريخ 103
 .2021منمارس3يفاتريخوثيقةمكتبقريةاتجنغولويالهان،مأخوذ 104
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 جدول بيان عدد سكان قرية اتجنغول ويالهان حسب جنس 

 العدد البيان  الرقم 
نفس2468الذكر1
نفس2508األنثى2
نفس4976عدداجملموع3
رئيس1720عددرؤساءالعائلة4

 
 عدد سكان قرية اتجنغول ويالهان حسب عمرجدول بيان 

 الرقم   البيان  العدد
 1 سنة1أصغرمن نفس110
 2 سنة4–1 نفس325
 3 سنة14–5 نفس785

 4 سنة39–15 نفس2300
 5 سنة64–40 نفس1300
 7 أكبمنهسنةو65 نفس250

 

ويالهاناتجنغول ب. اخللفية التعليمية جملتمع قرية

مستوى حسب ويالهان اتجنغول قرية يف السكان عدد عن بياانت يلي فيما

105علىالنحوالتايل:2020التعليمالذيمتإكمالهيفعام

 
 .2021منمارس3وثيقةمكتبقريةاتجنغولويالهان،مأخوذيفاتريخ 105
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 جدول بيان عدد سكان قرية اتجنغول ويالهان حسب مستوى التعليم  
 2020يف مارس 

 العدد املرحلة التعليمية اليت ختّرج منها الرقم 
49يتخرّجمناملرحلةاالبتدائيةمل1
991متخرّجمناملرحلةاالبتدائية2
743متخرّجمناملرحلةاملتواسطة3
495متخرّجمناملرحلةالثانوية4
346متخرّجمناملرحلةالدبلومية5
247متخرّجمناملرحلةاجلامعية،املاجستي،والدكتوره6

 

اتجنغول ويالهاناالجتماعي جملتمع قريةج. الوصف 

وفًقا الرفاهية من معتدلة مستوى على ويالهان اتجنغول قرية سكان يعيش

( النامية القرية مؤشر عامIDMلبياانت يف هي2018( ويالهان اتجنغول قرية فإن ،

يلتزم 0.8171106،أيداخلةيفقريةانميةذاتمستوىاجتماعيأعلىمناملتوسط

غالبيةسكانقريةاتجنغولويالهانبتعاليماإلسالمبستوىمعتدلمنالتفاهمالديين.

من4948نفس،هناك4976منبنيإمجايلعددسكانقريةاتجنغولويالهانالبالغ

منهممنالتعليمالدييناحلكوميوغياحلكومي.346املسلمني،وخترج

 
106http://tanggulwelahan.tulungagungdaring.id/idmيفساعة2021مارس14متالوصولإليهيف،

09،15. 

http://tanggulwelahan.tulungagungdaring.id/idm
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الي الدايانت من فقط دينان يفسّتةوجد نشأت ويالهاناليت اتجنغول ،قرية

.فيماليكطاالبيةالسكان،والثانيةهيكااألولهواإلسالم،وهوالدينالذييتبعهاغ

107:يفمقاطعةبيسوكيقريةاتجنغولويالهانيليبياانتعندايانتسكان

 جدول بيان دايانت سكان قرية اتجنغول ويالهان

 العدد الداينة الرقم 
4948اإلسالم1
8كاطاليك2
-فراتستان3
-هندوسية4
 -بوذية5
-قاجنهوجو6


خمتلفو يف الدخل عن القرية هذه سكان يبحث حياهتم، نفقات الستيفاء

108اجلوانباالقتصادية،وهذهبياانتعنمهنةسكانقريةاتجنغولويالهان:

 قرية اتجنغول ويالهانجدول بيان مهنة سكان 

 العدد املهنة الرقم 
2607فاّلح1

 
 .2021منمارس3وثيقةمكتبقريةاتجنغولويالهان،مأخوذيفاتريخ107
 .2021منمارس3وثيقةمكتبقريةاتجنغولويالهان،مأخوذيفاتريخ 108
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150عّمالالبناء2
 566مساعدالفاّلح3
45عّماليفاملصنع4
50زارعاألساك5
 151راعيالبهائم6
120اتجر7
45خدمات8
 62العاملاحلكومي9

11جندي/شرطة10
32اآلخر11


اتجنغول قرية سكان غالبية أن يظهر السابقة، اجلداول يف الواردة البياانت إىل استناًدا

أشخاص.املزارعونيفقريةاتجنغولويالهان2607ويالهانيعملونكمزارعنيإبمجايل

عام ويالهان.يف اتجنغول قرية من بياانت إىل استناًدا الثانوية واحملاصيل األرز يزرعون

طًنا109.52طًنا،والذرة4187.1إنتاجاألرزيفقريةاتجنغولويالهان،بلغ2018

109طًنا.36.5والفولالسوداين




 

109http://tanggulwelahan.tulungagungdaring.id/idm إليه الوصول ،يفساعة2021مارس14يفمت
09،15. 

http://tanggulwelahan.tulungagungdaring.id/idm
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 . األرملة يف قرية اتجنغول ويالهان.4

 أ. عدد األرملة يف تلك القرية

أبريل من اعتبارًا احلياة قيد على زلن ما الالئي األرامل عن بياانت يلي فيما

اتجنغولويالهانمقاطعةبيسوكي:يفقرية2020

 عدد األرملة حي قم ر ال
97حيبولو1
127حياتجنغولويالهان2

 224 اجملموعة


األراملاملذكورةأعالههنأراململيتزوجنبعدأوقدتزوجن،إماأراملبسبب

العددأكثرهناألرامل عنهنّاملتوىفّتوّفواعنهنأزواجهمأوبسببالطالق،ومنذلك

عاًماوقد40.األراملبسببالطالقأكثرهمالشبابالذينتقلأعمارهمعنأزواجهنّ

سن يف فمعظمهم أزواجهن، عنهن للمتوفون ابلنسبة أما أخرى. مرة معظمهم تزوج

110اخلمسنيومافوقويفضلمعظمهمالبقاءأراملألسبابخمتلفة.





 
 .2021منمارس3وثيقةمكتبقريةاتجنغولويالهان،مأخوذيفاتريخ 110
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 زوجهاب. األرملة املتوّّف عنها 

أزواجهنّعنهنّفيمايليبياانتعناألرامل/األراملالسابقاتبسبباملتوىفّ

أبريل حىت احلياة قيد على زلن ما مقاطعة2021الالئي ويالهان، اتجنغول قرية يف

بيسوكي:

عدد األرملةحي قم ر ال

67حيبولو1

78حياتجنغولويالهان2

 145 اجملموعة

النساءالبياانت املتعلقةابألراملبسببالطالقاملذكورةأعالههيجمموعةمن

منأنبعضهمقدتزوجواالاليتمازلنأراملحىتاليوموتزوجنمرةأخرى.علىالرغم

،إالأنالبياانتالتزالمدرجةألغراضالبحثيفسلطتهنيفتقسيممياثمرةأخرى

111أزواجهنالسابقعلىورثتهم.

 اة الزوجات املتفون عنهن أزواجهن يف قرية اتجنغول ويالهان. ج. حي

تلقائًيا يصبحن ويالهان، اتجنغول قرية يف أزواجهن عنهن املتفون الزوجات

الزوجات من العديد هناك إندونيسيا، وألطفاهلن.يف األسرة جلميعحاجات مسؤولة

 
 .2021أبريلمنأبريل25ناتجنغولويالهان،مأخوذيفاتريخيوثيقةمود 111
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112ابسببوفاةزوجها.الالئييعملنكرئيسةاألسرةبسببالعديدمنالعوامل،أحده

بصفتهاالشخصالثاينيفاألسرةبعدزوجها،تعملالزوجةيفقريةاتجنغولويالهانيف

خمتلفاجلوانباالقتصاديةالستيفاءاحتياجاتأسرهنبعدوفاةأزواجهن.

وفًقاللمعلوماتالواردةمنرئيسالقرية،أصبحالعديدمنهمعامالتيفخارج

113ويعملعددقليلمنهميفالقريةأويفالقرىاجملاورة:البالد،

“rondo-rondo neng ndeso kene ki kan akeh seng sek enom-enom yo akeh 
seng fisike sek kuat-kuat, dadine akeh seng mlayu golek nduwek neng jobo, 
sebab neng kono gajine luweh gede timbang neng deso, gek zaman saiki 
sembarang-barang larang, opo meneh konco-koncone okeh seng ngajak 
rono.”  

كّنقويةجسداي،لذاكثيمنهنيكسنب)األرامليفهذهالقريةأكثرهنمازلنشابةو

األرزاقخارجهذهالقرية،ألنهناكراتبهأكبمنهنا،وألناليومسعراألشياءغالية،

اهبنيشجعنهنلعملخارجالقرية(السيماأصح

غطاءكفيإنعاملاالحتياجاتاالقتصاديةالعاليةوالدخليفالقريةالذيالي

العمل يف رغبتهم أسباب أحد هو السيدةخارجاحتياجاهتم أكدته ما وهذا القرية.

114يفخارجالبالد:ةملاعوكانتكيسوم،وهيالزوجةاملتوىفعنهازوجها

“sebelum bojoku renek aku yo wes lungo, dadi isoku kerjo yo mik golek 
duit neng kono. Gek zaman saiki biayane urip karo nggo sekolah anak-

 
112 Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga, " Marwah: 

Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 18, No. 2, (2019), 109. 
 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 113

 (.2021أبريل15تولونجأجونج،)،املقابلة،كيسوم 114
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anakku yo rasebaene, kerjo nek deso paling mik cukup nggo mangan tok, 
gek seng tak openi mbiyen yo anak loro, omahe pisan yo urong dadi. 
Mumpung enek kesempatan kerjo seng gajine lumayan yo kudu tijupuk to” 

إالهناك العمل أقدر لذاال البالد، عاملةيفخارج وفاةزوجيكنت قبل (.
غالية املدرسية األطفال واحتياجات املعيشة لنفقات مسؤولة أصبحت واآلن

لعمليفالقريةيكفيلتناولالطعامفقط،بينماكنتأعتينبطفلني،ومرتفعة،وا
فيجب مرتفع، براتب عمل فرصة هناك أن حني يف بعد. يصلح مل والبيت

(استغالهلا
بينمانسبةصغيةمنهمالبقاءيفالقرية،حّجتهنأهنناليردنتركأطفاهلن،وأن

خاصة غيكافية، اخلارج يف العمل على األسبابقدرهتن األجنبية. اللغات تعلم يف

التاليةنقلتهاالسيدةإسيايت،اليتهيكانتأرملةاملتوىفعنهازوجهااليتاختارتالبقاء

115يفالقريةوالعملفيها:

“mbiyen aku titinggal bojoku mati gara-gara kerjo nek luar negeri, la mosok 
aku yo arep lungo pisan, mesakne anakku wedok. Jenenge rezeki wes enek 
seng ngatur, dadi ra usah khawatir masalah rezeki, cukup yakin karo gusti 
pengeran seng moho kuoso, in syaa Allah kebutuhanku karo anakku iso 
kecukupan.” 

نعاملةعمليفخارجالبالد،فالميكنأنأكوه)يفاملاضي،تويفزوجيألن
هناكأيضا،آسفعلىابنيت.لقدمتترتيبالرزقابلفعلفالداعيللقلقعلى

(يوحاجاتطفلالرزقكفىابهللالقديرإنشاءهللاستستويفحاجايت
 

116سببآخرلعدماختيارالعمليفخارجالبالد،نقلتهالسيدةشرفة:

 
 (2021أبريل15تولونجأجونج،،)املقابلة،اسيايت 115

 (2021أبريل10تولونجأجونج،)،املقابلة،شرفة 116
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“kerjo neng negorone wong ki butuh pinter, aku ki mik lulusan SD, moco 
karo nulis wae ra iso gek opo seng arep tindelne. Yo meskipun anak-anakku 
okeh, panganan neng deso yo okeh, mangan sak eneke seng penting iso 
urip. Alhamdulillah tekan saiki yo iso urip, meskipun mik buruh tani, tapi 
alhamdulillah anak-anakku iso sekolah kabeh meskipun mik sampek MTs.” 

)للعمليفخارجبالد،جيبأنيكونالناسأذكياء،وخترجتفقطمناملدرسة
الرغم الذيسأعتمدعليه.على ما والكتابة،مث القراءة االبتدائية،والأستطيع

الطعاميفالقرية،منأنلديالعديدمناألطفال،إالأنهيوجدأيًضاالكثيمن
واألهممنذلكهوالعيش.احلمدهلل،حىتاآلناليزالونقادرينعلىالعيش،
علىالرغممنأينجمردعاملةيفمزرعة،ولكناحلمدهلل،درسمجيعأطفايليف

 املدرسة،وإنكانيفاملرحلةاملتوسطة(
معظمهميزرعونيفحقوهلماخلاصةابلنسبةألولئكالذينيعملونيفالقرية،فإن

أويصبحونعمالزراعينييفحقولاآلخرين.كماأنبعضهميعمليفاملصانعجبوار

117القريةكمانقلهارئيسالقرية:

“kerjone yo bedo-bedo tergantung wonge masing-masing, lek seng enom 
roto-roto lungo, lek seng wes umur yo roto-roto neng ngomah wae, neng 
sawah utowo ngenteni kiriman ko nggone anak-anake seng wes podo 
kerjo.”  

فال العملابختالفكلشخص، البالد،شبابة)خيتلف يعملونيفخارج عادة
وكبارالسنيعملنفقطيفالقرية،ويعملنيفاحلقولأوينتظرنإرسالاألموال

)لوا.منأطفاهلنالالئيقدعم


 
 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 117
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فيمايليبياانتعملاألرامليفقريةاتجنغولويالهانبناًءعلىمعلوماتمن

رئيسالقرية:

 مهنة األرملة الرقم 
عاملةيفخارجالبالد1
فاّلحة2
مساعدةفاّلحة3
عاملةيفاملصنع4
التعملشيئا5

أخرى،فهناكبعضهنماتارمجيعاألراملاللوايتماتأزواجهنالزواجمرةخيال

زلنأراملحىّتاآلن.هناكعدةأسبابتدفعاألراملإىلالزواجمرةأخرى،مثلصغر

ختتار اليت أما ذلك. وغي االجباري والزواج أسرهن، إعالة على القدرة وعدم سنهن،

عدمالزواجمرةأخرى،فلهاأيًضاعدةأسباب،مثلالشيخوخة،التزاليفحبزوجها

توىف،وأطفاهلاالذيناليسمحونبذلك،حىتتشعرابلراحةيفحياهتامعأطفاهلا.امل



فيمايليجدولأسبابزواجاألراملومناليتزوجنمرةأخرى:

 حّجة األرملة اليت تزوجت بعد موت زوجها حّجة األرملة اليت مل تتزوج بعد موت زوجها الرقم 
مازاتشابة بلغتشيبة1
التقدرعلىأنتعيشبنفسهادونزوجاإلذنمنأوالدهاعدم2
النصيحةوالتشجيعمنالوالدينالأحدأييتليخطبها3
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جميئرجلكافخاطباهلاهلاقدرةعاليةيفحبثعناألرزاق4
 كفاءةاألرملةيفحبثعناألرزاقضعيفةمشغولةأبمورأسرهتا5



 زوجها يف قرية اتجنغول ويالهان. تركةب. سلطة الزوجة يف تقسيم 

 زوجها. تركة. أسباب الزوجة يف تناول السلطة لتقسيم 1

 أ. السبب الفلسفي

يستندكل أن جيب احلياة. يف بفلسفتهم مشهورون أشخاص اجلاوي الشعب

من عليها اليتحصلوا احلياة فلسفة إىل جاوى لشعب جمتمعسلوك يعتقد أسالفهم.

اجلاوىهبذهالفلسفةكنصيحةمنأسالفهموهيدليللتجارباحلياةاليتستقودهمإىل

ولوكانالزمنقدتطوربسرعةمعمجيعأنواعاحلياة،118اخليوالسعادةيفهذاالعامل.

يمازالوافضالًعنالتأثياتمنالثقافةوالتعاليماخلارجية،إالأنغالبيةالشعباجلاو

 متمسكنيبنصائحوفلسفةأجدادهم.

بايفذلكيفهذهاحلالةسكانقريةاتجنغولويالهانالذيناليزالونيؤسسون

اليت الفلسفة على األمثلة أحد اجلاوى. فلسفة على املهمة أعماهلم أو نشاطهم كل

اجملتمعهو" القادميف اآلابءغالًباجيلهم  akeh durung mesti cukup, sithik يذكرها

durung mesti kurang, ojo mburu seneng nanging mburuo ayem, nrimo ing pandum 
 

118 Wening Purbatin Palupi Soenjoto, “Perspektif Falsafah Kehidupan Masyarakat Jawa Terhadap 

Motivasi Kerja”, Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, Vol. 2, No. 1, (2016), 6. 
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tansah eling lan bersyukur"119يعينالكثيليسابلضرورةكافًيا،القليلليسابلضرورة

أعطيلكمنخالل ما اقبل السكينة، املتعةولكناحبثعن تبحثعن انقًصا،ال

ةهللادائًماوالشكرله.هتدفهذهالفلسفةإىلالتذكيأبنكلفردجيبأنذكرنعم

منخالل اخلالق عطية من عليه ماحيصل ذلك بايف عنده، با دائًما شاكرا يكون

 والديهم.

120فيمايليتصريحمنرئيسقريةاتجنغولويالهانحولهذااألمر:

“urip neng ndunyo iku mik sedelo mas, lek awake dewe ki ra tenanan oleh-
olehe rugi. Wong tuwek mbiyen sering ngomong “akeh durung mesti 
cukup, sithik durung mesti kurang, ojo mburu seneng nanging mburuo 
ayem, nrimo ing pandum tansah eling lan bersyukur”, dadi opo eneke seng 
neng ngomah utowo neng sawah yo wajib disyukuri. Meskipun masyarakat 
deso kene ki yo akeh seng lungo nek luar negeri, tapi bukan burarti mereka 
tidak bersyukur. Sebab wong syukur kuwi ora mik meneng ae, tapi yo kudu 
obah ben tambah okeh lek wenehi pengeran akhire syukure tambah okeh.” 

اآلابء اعتاد فسوفخنسر. ذلك نعين مل إذا قصية، العاملهي هذا )احلياةيف
 ,akeh durung mesti cukup, sithik durung mesti kurang السابقونأنيقولوا"

ojo mburu seneng nanging mburuo ayem, nrimo ing pandum tansah eling 

lan bersyukurاناألمريفاملنزلأويفاحلقول،جيبأننشكر."،لذامهماك
البالد،فإنهذاال علىالرغممنأنالعديدمناجملتمعهنايعملونيفخارج
يعينأهنمغيشاكرين.ألنالشخصالشاكرليسواقفافحسب،بلجيبأن

(يستمريفاحملاولةحىتيعطيهللااملزيدمنالنعمةفشكرانيزيدأيضا.

 
 .)2021أبريل25تولونجأجونج،(،املقابلة،حسنان 119

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 120
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تق تقسيمالرتكةسيميف احلقيف هلا للزوجة فلسفيجاويجيعل أساس هناك ،

"ممايعينأنDumadining siro iku.الفلسفةهي"اتجنغولويالهانزوجهايفقريةتركة

وجودكيفهذاالعامليرجعإىلوجودوالديك.معىنهذهالفلسفةأناألطفالجيبأن

لوالديهم،ألنهبدوهنميستحيلأنيكونموجوًدايفهذاالعامل.يكونواطيبنيومطيعني

قرار احلياة،بايفذلك ابلثناءمنكلاألشياءيفهذه املوقفاجلدير يكون أن جيب

الوالدينيفتقسيممياثهمملنيريدونهومهماأرادوا.

 121الهانحولهذااألمر:يغولوفيمايليتصريحمنرئيسقريةاتجن

“bab warisan yo ngono, anak iku kudu manut wong tuwek, sebabe opo? Laa 
duite yo duite wong tuwek, seng nggolek yo wong tuwek, makane seng 
berhak ngedum yo wong tuwek, sak karepe wonge arep dikapakne duite, 
nyapo kok anak melu-melu protes, kan anak ra melu ngewangi nggolek. 
Laa wong anake kuwi lo iso enek neng ndunyo yo sebabe wong tuwek, kok 
iso arep ngogreh-ngogreh keputusan wong tuwek, gek opo yo iso. Lek 
wong mbiyen ngarani ngono ki “Dumadining siro iku lantaran anane bapak 
ibune iro”, makane anak yo kudu nrimo opo seng diputusne wong tuwane. 
Laa pomo bapake mati disek, yo mamake kudu ditaati lan diterimo 
pembagian warisane tor ora oleh ngedumel.” 

)وكذلكيفابباملياث،جيبعلىاألبناءطاعةوالديهم،ملاذا؟ألناملالهو
يبح الذان مها والوالدان ، الوالدين للوالدينمال حيق لذلك أيًضا، عنه ثان

األوالد حق ما ابملال، فعله جيب ما بشأن الوالدين بيد واألمر مشاركته،
الحتجاج؟وهماليساعدوهنمايفحبثعنه.ألنالولدميكنأنيوجديفهذا
العاملأيًضابسببوالديه،فكيفيريدأنيعارضقراروالديه،هلهذاممكن؟

 
 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 121
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عل الناس "اعتاد هذا تسمية  Dumadining siro ikulantaran anane bapakى

ibune iroًأوال أبوه إذامات والديهم. قرره ما قبول األوالد لذلكجيبعلى "
.(وجبطاعةأّمهوقبولتقسيماملياثوعدماالحتجاجيفقلبه

 ب. السبب العريف 

على حتافظ تزال ال اليت جاوى يف القرى إحدى هي ويالهان اتجنغول قرية

التقاليدوالعاداتاملوجودةيفتلكالوالايت.يفمجيعخطوطاحلياةتقريًبا،التزالهناك

.علىالرغمالرتكةمعتقداتراسخة،بدًءامنسلوكاألخالقوالزواجإىلمسألةتقسيم

مالعرفيةيفالواقعخمتلطةمعالقواننياملطبقةيفهذاالبلد،منوجودالعديدمنالتعالي

إاّلأهنامنالناحيةالعمليةالتزالتعطياألولويةللعاداتوجتعلقانونالدولةهواحلل

األخيإذاملجيدواتوافًقايفاآلراءبينهم.فيمايليبيانمنرئيسقريةاتجنغولويالهان

122يفتلكالوالية:كةرتالالسابقبشأنتقسيم

“meskipun masyarakat desa tanggul welahan mayoritas adalah pemeluk 
agama islam, namun kebanyakan dari mareka masih didominasi oleh orang-
orang awam semua yang masih sangat kuat berpegang teguh kepada adat 
jawa. Contohnya dalam masalah perkawinan, mereka berkeyakinan bahwa 
dua saudara kandung atau lebih tidak boleh mendapatkan pasangan 
(suami/istri) pada wilayah desa yang sama, karena akan mengakibatkan salah 
satu diantara keduanya akan kalah atau gagal dalam pernikahannya, atau yang 
bisa disebut dengan “mlumah murep”. Begitu juga dalam hal kewarisan, 
penerapan pembagian warisan islam yang anak perempuan dapat setengah 
dari bagian anak laki-laki hampir mustahil terjadi atau hampir tidak 
ditemukan di wilayah desa ini. Bagi masyarakat sini lebih memilih untuk 
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menyamakan hak diantara semua anak-anak mereka. Jika ada perbedaan hak 
maka itu akan menyebabkan kesenjangan kasih sayang diantara mereka, jika 
memang harus ada perbedaan bagian warisan, biasanya itu karena didasari 
atas jasa ahli waris tersebut kepada orang tuanya atau keluarganya lebih besar 
dibanding dengan yang lain.” 

أن إال مسلمون، ويالهان اتجنغول قرية سكان غالبية أن من الرغم )على
معظمهمالعوامالذينمازالوايلتزمونبشدةابلعاداتاجلاوية.علىسبيلاملثال،

دونأنشقيقنيأوأكثرالميكنهماحلصولعلىزوج/فيمايتعلقابلزواج،يعتق
زوجةيفنفسوالية،ألنذلكسيؤديإىلخسارةأحدهمأوفشلزواجه،أو

".وابملثلفيمايتعلقابإلرث،فإنmlumah murep ماميكنأنيكونتسمى"
اإلسالميالذيحتصلفيهبنتعلىنصفنصيباالبنالرتكةتطبيقتقسيم

هنا الناس ألن هذه. القرية يف معدوماً يكون يكاد أو مستحيالً يكون يكاد
يف اختالف هناك إذاكان أبنائهم. مجيع بني احلقوق يف املساواة يفضلون
اختالفيف بدمنوجود إذاكانال بينهما، فجوةحب فسيحدث احلقوق،

الورثةلوالديهمأوعائالهتمأكبمنخدسةنصيباملي اث،فعادةخدمةأحد
اآلخرين(.

قانون الواردةيف اخلصائص قانونالتوريثإحدى ُتيزهعن اليت التوريثالعريف

وقانون وفاةالتوريثاملدين انتظار بدون أنه تقسيماملوّرثاإلسالميهو تنفيذ ،ميكن

نحأثناءاحلياةميكنقبلوالرتكة.ميكنتقسيمالرتكة فاةاملوّرث.هذايعينأناهلبةاليتُتم

الطريقةاليتتمستخدمغالًبا123أنيمقالإهنااإلرث)عمليةالتوريث(ميكناعتبارهاإراًث.

يفهذهالقريةهينفسهاأيًضا،فمعظمالناسالذينيعيشونهنايقّسمونالرتكةلتقسيم

عندماك أوالدهم إىل  يبدأمياثهم العادة، العامل.يف هذا يعيشيف يزال ال انكالمها
 

123 Sri Hajati, Dkk,  Buku Ajar Hukum Adat, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2018). 250. 
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التقسيمإذاكانأحداألبناءمتزوًجا،خاصةيفمالاملوروثعلىشكلأرض.فيمايلي

124بيانمنرئيسالقرية:

“lek saman golek rondo seng urong ngedum warisan neng anak-anake 
utowo ahli warise paling mik pirang omah. Soale rata-rata wong kene ki lek 
wes tuwek utowo anake wes rabi ngono, yo mesti gek ndang ngedum 
bandane. Nyapo sebabe, soale wedine lek ora ndang dibagi kadang-kadang 
ki anake rebuatan terus lanjut dadi musuhan. Gek opo yo enek wong tuwo 
seng pengen anak-anake ki musuhan, mestine kan pengene rukon to. Selain 
kuwi, harta seng diwariskan rata-rata berupa tanah, mboh kuwi tanah 
pekarangan utowo tanah sawah. Nah biasane sebabe tidum kuwi karena 
salah siji anake seng wes rabi mau pengen gawe omah neng salah saji tanahe 
wong tuwane kuwi, makane pisan tidum.” 



الوالدينإىلعلىالرغممنأنناإذانظرانيفحقيقةهذهالظاهرةيفتقسيمأموال

أوالدهمقبلاملوت،فإهناتسمىبشكلأكثردقةهبةأوأموالموهوبة،اليريدجمتمع

يصرونعلىأنهذااليزالتوريثا.إنحقيقةهذهالقريةتسميتهاهببة،إالأهنممازالوا

اإلرثجملتمعقريةاتجنغولويالهانوفًقاللمعلوماتالواردةمنرئيسالقريةهيملكية

يتممنحهاأوت هاعلىأوالدهمإماقبلوفاةوالديهمأوبعدذلك،قسيمالوالديناليت

125يسالقرية:معحتديدالسهممنقبلالوالدين.فيمايليتصريحمنرئ

“meskipun bondho kuwi tidum sakduruge mati, ngono kuwi jenenge yo 
tetep warisan, meskipun wong saiki njenengne hibah utowo pemberian. 

 
.)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 124
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Jajal saman tekok o wong-wong kene opo seng disebut warisan! ngko 
diloken lek jawabane podo karo opo seng tak omongno. Sebabe opo ngono 
kuwi disebut warisan? Mergo warisan kuwi kan artine harta peninggalan, 
nah seng jenenge peninggalan kuwi berarti barang seng diperoleh ket jaman 
sek urip dan barange kuwi ora tigowo mati. Sebab ra tigowo mati kuwi 
makane titinggalno nek dunyo, nah kuwi jenenge harta peninggalan utowo 
warisan. Nah mumpung seng nduwe bondo kuwi mau sek urip, gek yo ben 
ojo rebutan anak-anake, makane tidum neng peneruse yo kuwi anak-anake. 
Sejene ngono, lek pomo seng ngedum kuwi wong tuwone pas sek urip, 
anak-anake gak bakal ngengkel, sebab arep ngengkel piye wong kuwi sek 
neke wong tuwone, dadi yo sak karepe arep tingehne sopo. Tapi mestine 
ngono ki wes mesti adil menurut wong tuwone, pomo protes kan iso 
njelasne wongtuwane neng anak-anake. Tapi sampek saiki aku urong 
pernah nemui neng deso iki enek anak gelut karo wong tuwane goro-goro 
njaluk warisan.” 

126نقريةاتجنغولويالهان:يوأكدبيانرئيسالقريةالسيدحسنانكمود

“betul seng disampekno mbah lurah mau, lek wong kene ki nyebut warisan 
kuwi yo harta kepunyaan orang tua seng diberikan utowo dibagikan neng 
anak-anake, baik dibagikan sebelum mati utowo sak bare mati. Jane pomo 
seng mati salah sijine, tetep wae seng ngedum yo panggah wong tuwone 
seng sek urip.” 

 
مك القرية هلذه الباحث اختاذ أسباب األسرةومن أفراد وفاة سبب للبحث ااًن

أكثرهممنأزواجأوالرجالبنسبةالزوجة.لذلكيفقريةاتجنغولويالهان،دورالزوجة

نفقة عن مسؤولة فهي صغارًا، يزالون ال أوالدها إذاكان جدا. مهم أمر األسرة يف

 
 .)2021أبريل25تولونجأجونج،(،املقابلة،حسنان 126
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بنيأوالدها.دورأوالدها،وإذاكبوامجيًعا،فإنالزوجةمسؤولةعناحلفاظعلىالوائم

آخرهوأنالزوجةجيبأنتقّسماملياثالذيتركهزوجهاللورثةاألحياء.

وقدحصلعلىهذهالسلطةبسببالعاداتالسائدةيفتلكالقريةاليتجتعل

القرية، الزوج.ابإلضافةإىلذلك،يفعاداتتلك بعد الزوجةاثينشخصيفاألسرة

املتعلقةابإلدارةاملالية.للرجلواملرأةاملتزوجنييفتلكالقريةتمعطىللزوجةمجيعاألمور

يتدخلاآلخرونيفشؤوهنم، أن ينبغي إدارةمجيعشؤونأسرهمأبنفسهم.ال احلقيف

نظامالقرابةاملستخدمةيفجمتمعجاويوهذابسببحىتلوكانوامناألقارباملقربني.

127سرةللزوجني.األيفتلكالقرية،حيثتعطىواجبات

قسمة يف الزوجةالرتكةويدخل يعطي القرية يف العرف فإن الزوج، مات إذا ،

وإدارة تقسيم يف ميكنتركةالسلطة طرف. أي من تدخل دون الورثة على زوجها

لألشخاصاآلخرين،مثلشقيقالزوجأووالديه،إذاكانوااليزالونعلىقيداحلياة،با

املد تقدمي القرية، رئيس ذلك تقسيمايف يف للزوجة واملساعدة لتقليلالرتكةخالت ،

زالالسلطةيفيدالزوجة.فيماالنزاعاتاليتستحدث.لكنابلنسبةللقرارالنهائي،الت

 
127 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak, 29. 
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تقسيم يف الزوجة سلطة خبصوص القرية رئيس من بيان أساستركةيلي على زوجها

128العاداتالسائدةيفتلكالقرية:

“dadi ngene, lek masalah wewenang ngedum warisan kuwi hak e orang tua, 
sebab seng nduwe harta yo wong loro. Nah lek seumpamane salah siji 
meninggal disek, maka yo seng berhak membagi yo bojone, khususe lek 
hartane kuwi mau merupakan harta Bersama utowo gono gini. Khusus 
untuk para janda, sebab nek deso iki seng mati akeh seng lanang disek 
timbangane seng wedok, dadhi yo para janda-janda kuwi mau seng berhak 
ngedum hartane nek ahli warise. Adate neng deso iki ki wong wedok (istri) 
dadi wakile wong lanang (suami), khususe seng ngurusi duit biasane kabeh 
dipasrahne wong wedok kabeh. Lek wes masalah keluarga, utowo pokoke 
masalah duit wong liyo ora oleh melu-melu, meskipun kuwi dulur. Kadang 
wong tuwo pun juga nggak melu-melu, Cuma ngasih nasehat dan arahan, 
untuk keputusan akhire yoo sak karep pe seng wedok (istri). Nah lek terjadi 
konfllik keluarga, kuwi ngko orang tua termasuk aku selaku kepala desa 
bakal terjun untuk menengahi karo memberikan wawasan tentang 
penyelesaian masalah kuwi mau.” 

قسمة) يف السلطة مسألة فإن هكذا، فاألمر ألنكالمهاالرتكةإذن للزوجة، حق
ةإذاكانالذانميتلكاناألموال.إذاماتأحدهمأواًل،فيحقللزوجاملشاركة،خاص

الزوجمات القريةيكون املالملكيةمشرتكة.خاصةابلنسبةلألرامل،ألنهيفهذه
أكثرمنالزوجة،لذلك،حيقللزوجاتتقسيممياثهنعلىالورثة.جرتالعادةيف
الذي يتكفلابملال الزوج،السيمامن الزوجةانئبةعن القريةعلىأنتكون هذه

جات.إذاكانتمشكلةعائليةأومشكلةمالية،فالينبغيأنيمعطىعادةجلميعالزو
ألن والتوجيه، النصيحة تقدمي فقط ميكن أقارهبم. لوكانوا حىت اآلخرون، يشارك
القرارالنهائياليزاليعطىللزوجة.إذاكانهناكنزاععائلي،فسيساعدالوالد،با

)نظرةاملعلوماتحللاملشكلة.يفذلكأانكرئيسالقرية،لفصلالنزاعوتقدمي
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 ج. السبب االعتقادي  

إنسكانقريةاتجنغولويالهان،ومعظمهممنأتباعالديناإلسالمي،ولكنهم

أو الطاعة حول قوية معتقدات لديهم اجلاوي، العرف تعاليم عن أيًضا يتخلون ال

هي اإلسالم يف األم األمهات. وخاصة الوالدين، لكال أوالدهااإلخالص يطيع اليت

أوامرها.ويفحديثقالرسولهللاصلىهللاعليهوسلمعندماسألهأحدالصحابةعمن

وحبإطاعته:

اّللَّ صحلَّىاّللَّمعحلحْيه وحسحلَّمح رحسمول  جحاءحرحجمٌلإ ىلح اّللَّمعحْنهمقحالح يح همرحيـْرحةحرحض  عحْنأحيب 

 رحسمولح ايح مثمَّفـحقحالح مثمَّمحْنقحالح قحالح أممُّكح قحالح مْسن صحححابحيت  حب  النَّاس  اّللَّ محْنأحححقُّ

.)رواهالبخاري( مثمَّأحبموكح مثمَّمحْنقحالح قحالح مثمَّأممُّكح مثمَّمحْنقحالح قحالح  129أممُّكح

حياهتم. جناح مفاتيح أحد هو اإلسالم يف ألبنائهم الوالدين رضى يؤمنإّن

سكانقريةاتجنغولويالهانالذينكانوامسلمنيمتمسكنيبشدةابحلديثالذييشرح

رضاهللالعبادهيفرضاالوالدينألبنائهم.قالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:

: قال وسلم عليه النبصلىهللا عن عنهما عمرورضيهللا بن عبدهللا عن

ر ضحىالوحا الوحال د (رواهالرتمذي)ر ضحىالرحّبيف  سمخط  يف  ل د ،وحسمخطمالرحبّ 
130 

 
.3،ه(1323كبىاألميية،)مصر:املطبعةال9اجلزءإرشادالساريلشرحصحيحالبخاري،أمحدبنحممدالقسطالين، 129
 .15،(1995)رايض:مكتبةاملعارف،2اجلزءالصحيحة،سلسلةاألحاديثحممدانصرالديناأللباين، 130
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إذاكانإيذاءالوالدينابلكلماتوحدهغيمسموحبه،خاصةبرفضأوحىت

إنكارالقراراتاليتاختذهاالشخصاألكثرجدارةيفاألسرة.وأوضحالقرآنيفكتاب

اإلسراء:

: تعاىل هللا تـحقال أحالَّ  رحبُّكح لمغحنَّوحقحضحى يـحبـْ إ مَّا إ ْحسحاانً ْين  ْلوحال دح وحاب  هم إ ايَّ إ الَّ ْعبمدموا

وحالتـحنـْهحْرمهمحاوحقمْلهلحممحاقـحْوالًكحر مياً اْلك بححأحححدممهمحاأحْوك المهمحافحالتـحقمْلهلحممحاأمفٍّّ ع ْندحكح

وحقم الرَّمْححة  م ْن  الذُّلّ  جحنحاحح هلحممحا وحاْخف ْض صحغ ياً*  رحبَـّيحاين  اْرمححْهممحاكحمحا  رَّبّ  ْل

 .(23،24)اإلسراء

التقاليد يف األمهات وخاصة ، للوالدين اإلخالص فإن اإلسالم، مع يساوي

اجلاويةأمرضروريأيًضا.أحداألمثلةيفحالةالزواج،اليزالابنيعتقدأناإلذنمن

املجناحأسرتهوسعادهتايفاملستقبل.مثمنوالديهابقرتاحابنةشخصآخرهوأحدعو

تقسيم فإهنمالرتكةحيث ألمهم، املعطى القرار اتباع يف يرغبوا مل إذا أيًضا، نفسه هو

يف وسيؤدي نعمة يكون لن عليه سيحصلون الذي املياث أو املمتلكات أن خيشون

الواقعإىلمصيبةعلىحياهتميفوقتالحق.

131دينيفبيانهذااالعتقاد:فيمايليماقالهمو

“masyarakat deso kene ki kan mayoritas agomone islam, nah neng qur’an 
karo hadist wes tijelasne lek ibu iku wong seng kudu ditaati. Wong seng 
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arep rabi yo kudu taren karo wong tuwane khususe ibune. Akeh kejadian 
rabi seng nggak direstui karo wong tuwane akhire gagal, mergo wong 
tuwane gak ikhlas, yo ngono kuwi. Nek al qur’an kan wes tijelasne to lek 
anak orang oleh menyakiti atine wong tuwek walaupun mik sekedar 
ucapan, opo meneh perbuatan. Masalah warisan ki neng kene yo ngono, 
rata-rata manut wong tuwek, dan iku sebabe nyapo kok seng ngatur 
pembagian warisane bojo (suami) kuwi seng ngatur wong wedok 
(janda/istri). Awakmu eroh hadist seng jelasno lek ibu iku kudu dihormati 
tiga kali dan bapak sekali?, kudune yo wes ngerti wong kuwi hadist masyhur 
kok. Neh hadist seng menyatakan bahwa ridhone Allah iku ono neng 
ridhone wong tuwek (orang tua) khususe ibu. Nah makane ben hartane 
anak ko warisane bapake kuwi mau berkah, kudu manut omongane wong 
tuwek. Masalah ibune kuwi mau ngerti hukum pembagian warisan islam 
utowo ora, kuwi wong kene gak terlalu mikir. Seng jelas seorang ibu nggak 
mungkin tego karo anak anake utowo ahli warise bojone. wong kadang lek 
warisan dibagi dengan carane islam seng satu banding dua, kuwi malah dadi 
kisruhe. Bar kisruh akhire sedulur ora gelem nyopo terus maleh ngelek-
ngeleke dulure dewe mik goro-goro warisan. Tapi lek wes tidum bojone 
seng meninggal, liyane arep muni piye? Wong bondo yo bondone dek e 
karo bojone, nyapo liyane kok ikut campur, nah akhire karek nrimone.” 



132التصريحمنعليمأمونكأحدالورثةالذينقبلقسمةوالدته:وإليكم

“in syaa Allah lek aku pribadi karo mbakku yo ikhlas tenan. soale aku karo 
mbakku sadar tenan, sebagai anak kudu ngopeni wong tuwo, ra pantes 
ngomongne utowo ngrebutne hartane wong tuwo. Bapakku wes renek, 
saiki mik karek makku, kudu tak jogo sak lawase. Masalah warisane bapakku 
kuwi tak pasrahne mamak, mbakku yo wes rabi yo ngopeni bojone, saiki 
karek aku seng ngopeni makku. Lek bagianku yo omah iki karo sawah 
mburi omah kae, soale makku wes ngomong ket bapakku ninggal kae, 
“sopo seng ngopeni aku, yo olehe omah iki karo sawah mburi, seng ra 
ngopeni aku ngko yo liyane”. Mbakku yo nrimo ora protes, sebabe piye, 
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saiki yo wes rabi gek yo kebutuhane wes ditanggung bojone dewe. Lek 
jarene mbakku, “aku ra iso ngewangi ngopeni tuweke mamak, tapi yo tetep 
tak bantu ngirimi duit lek aku nduwe rejeki luwih, karo tak endangi ben 
sasi, dadi bagian warisanmu yo kudu luweh okeh ketimbang aku, soale 
jasamu luweh okeh ketimbang aku.” 

أكثرمنأختهليسآليةالقرآنتركةصولهعلىويظهرمنقولأحدالورثةأنأساسح

اليتسبقأنأوضحذلك،بلمنخاللاخلدماتاليتقدمهاألّمهكانأكبمنأخته.

مليكنيعلمأننصيباألبناءيفاإلسالمضعفنصيبالبنات.يرجعهذااجلهلإىل

ذلك وبعد املتوسطة، املرحلة حىت إال يتعلمه مل الذي تعليمي احلقولعامل يف عمل

وعملأيًضالعدةسنواتخارجاملدينةوخارجالبالد.

سلطة   الرقم  استمداد 
قرية   يف  الزوجة 
 اتجنغول ويالهان  

 بيان السبب

"Dumadining siro iku lantaran anane bapak ibune iro "فلسفةجاوى1
ومطيعني طيبني يكونوا أن األوالد على :جيب لوالديهم،بعىن

العامل.جيب يكونواموجودينيفهذا أن يستحيل بدوهنما ألهنم
أنيكونهذااملوقفاجلديرابلثناءمنكلشيءيفاحلياة،بايف
املياثأليشخص من جزًءا مينحون الذين الوالدين قرار ذلك

وأيشيءيريدانه.
رفالسائديفتلكحصولالزوجةعلىهذهالسلطةبسببالع-العرفوالعادة2

القريةالذيجيعلالزوجةاثينشخصيفاألسرةبعدالزوج.وعادة
يفتلكالقرية،كلاألموراملتعلقةابإلدارةاملاليةتعطىللزوجة.
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علىاالعتقاديفالدين3 الطاعة بوجوب املتعلقة النبوية واألحاديث القرآنية اآلايت
الوالدينخاّصةعلىاألمّ



 . الرتكةالزوجة يف قسمة  ا تستخدمهيترق ال. الط2

 . من حيث النوع  أموال املوروث للزوج يف قرية اتجنغول ويالهان مفهومأ. 

القسمة نوع أساس على للورثة املوّرث يرثها اليت األموال أن اإلسالم يشرح

ال اليت األموال و مباشرة تقسيمها ميكن اليت األموال ومها قسمني، إىل ميكنتنقسم

املثال،تشتملاألموالاليتميكنتقسيمهابشكلمباشر تقسيمهامباشرة.علىسبيل

األراضي مباشر بشكل تقسيمها ميكن ال اليت األموال تشمل بينما النقود، على

ابلنسبةلألراضيواملباين،عادةيفالشريعةاإلسالمية،يتمحلهابنسبةمئوية،133واملباين.

اعنطريقتنازلواحدأوأكثرمنالورثة.أوميكنحلهاأيضً

تركةغولويالهان،حبسباملعلوماتالواردةمنرئيسالقرية،ينقسميفقريةاتجن

اليت األموال للزوج،وهي الشخصية املمتلكات األولهو إىلقسمني. القرية الزوجيف

نمياثأسرتهحصلعليهاالزوجقبلالزواجمنزوجتهوتلكاليتحصلعليهاالزوجم

أو والزوج الزوجة بني املشرتكة امللكية وهي مشرتكة، ممتلكات هو والثاين والديه. أو

ممتلكاتالزوجاليتمتاحلصولعليهامنذالزواجمنالزوجةأواليتمتاحلصولعليهامع
 

 .113(،1427،)رايض:دارابناجلوزي،تسهيلالفرائضحممدبنصاحلالعثيمني، 133
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ةالزوجة.سيؤثرهذااالختالفيفنوعامللكيةالحًقاعلىسلطةالزوجةيفحتديدالورث

زوجها،وكذلكالسهمالذيسيحصلعليهاكلوارث.تركةالذينسيحصلونعلى

134فيمايليبيانمنرئيسالقريةبشأنتقسيمأموالالزوجاملتوىفأواًل:

“jadi nek desa tanggul welahan lek enek wong lanang seng wes rabi dan 
meninggal dunia, maka kuwi mau hartane dibagi dadi loro. Seng pertama 
harta Bersama karo bojo utowo seng biasa disebut harta gono-gini, seng 
kedua harta khusus atau hartane penuh milik suami. Nah seng jenis kedua 
kuwi biasane diperoleh ko nggone bapak utowo mbah-mbahane, warisan 
lah penake. Utowo sak durunge rabi karo wong wedok kuwi mau, wong 
lanange wes kerjo utowo nduwe penghasilan dewe. Biasane seng jenis harta 
nomer loro iki wong wedok utowo bojone ra wani ndemok, tapi yo seng 
akeh panggah tidum karo anak-anake utowo ahli warise, neng meskipun 
seng bagi bojone, tapi dekne gak gelem jupuk bagean. Sebape seng wedok 
ra gelem jupuk bagiane ko jenis harta seng kedua kuwi mau, karena wong 
wedok merasa itu bukan hake, padahal sak jane nek undang-undang kan yo 
panggah oleh, cuman roto-roto ogah jupuk.” 



 ، ، والسهام اليت حصلت عليها، وحججهنّ الرتكةب. حتديد الورثة الذين حيصلون  

 يف قرية اتجنغول ويالهان. 

الزوجة قبل من حتديدهم يتم الزوج ورثة أن السابق، يف الباحث أوضح كما

حبث نتائج وحبسب للجميع. فائدة أكثر الزوجة حسب تعتب اليت التحديد أبحكام

لزوجةطريقةخمتلفةيفحتديدورثةزوجها.هذااالختالفانتجعنالباحثفإنلكلا

 
 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 134
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للزوج. األوالد عدد مع املرتوكة األموال مقدار عامل املثال، سبيل على عواملكثية،

ابإلضافةإىلذلك،هناكأيًضاعامليفخلفيتهنالتعليميةأومعرفتهنابلعلومالدينية.

لكيفيةحتديدالورثةمنقبلالزوجةحسبعددفيمايلي،سيقدمالباحثبياانتحو

األبناءاململوكنيللزوجةواملوّرث،منخاللإعطاءاملثالمنزوجةواحدةيفكلقسم.

 . الزوجة هلا ابن واحد 1

منزوجهاإىلمجيعالرتكةالزوجةاليتلديهاابنواحدفقطمعزوجها،ستعطي

املشرت امللكية يف ذلك سواءكان يكونابنها، عندما للزوج. الشخصي املياث أو كة

الطفلاليزالصغياً،ستظلالزوجةتديراملمتلكات،بايفذلكاحتياجاهتاالتعليمية.

ابلنسبةللزوجةنفسها،ملترغبيفأخذنصيبها،ألناألرملةتزوجتمرةأخرىومل

د.ابلنسبةلألرملة،فإنترغبيفمنحأوتناولممتلكاتزوجهااألولمعزوجهااجلدي

لذلكجيبشطب ، حياهتا جديًدايف فصالً بدأت أهنا يعين جديد زوج من الزواج

 .الرتكةاألموراملتعلقةبزوجهاالقدمي،بايفذلك

الثاين زوجها من واحد ابن لديها السيدةكيسومكالزوجة من بيان يلي فيما

135الذيتويفأوالً:

“warisane bapake yudha (nama anak laki-lakinya) kabeh yo tipek yudha, 
mulai ko lemah sampai omah iki kabeh wes tak atas namane yudha kabeh. 

 
 (.2021أبريل15تولونجأجونج،)،املقابلة،كيسوم135
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Aku ra njalok opo-opo, yo mik uripku kan neng kene karo anakku lanang 
kuwi, nunut karo anak lanang lah penake omong. Lek warisane bapake seng 
berupa duit seng tak cekel kuwi gak enek, sebab kan okeh golek duite aku, 
aku kan lungo nek luar negeri kae yo nggo bangung omah iki yo nggo 
nguripi keluarga. Asline lek penghasilan seng okeh goleke yo aku 
timbangane bapake yudha, Cuman lek masalah lemah karo omah, kuwi 
memang bapake yudha seng nduwe, warisan ko nggone mbah ibu (nama ibu 
dari suami). Opo meneh saiki aku yo wes rabi karo wong liyo, dadi kabeh 
seng berkaitan karo bapake yudha yo wes tak mareni, lek seng berupa fisik 
warisan ngene ki yo langsung tak pasrahne yudha kabeh. Aku mulai babak 
baru karo bojo seng anyar iki.” 



واحد ابن للزوجة إذاكان أنه االستنتاج أعاله،ميكن السيدةكيسوم بيان من

ّمافقط،فإناالبنحيجبمجيعالورثةاآلخرين.ألنهيفاحلالةاملذكورةقبله،أنللزوجأم

ميكنأنتكونوارثةغيابنهوزوجته.ورأتالزوجةأنهذهاخلطوةكانتاألكثرفائدة

إليهاأكثرمنهايف بعدأننظرتيفاجلانباالقتصادي،حيثكاناالبنيفحاجة

مرة تزوجت الزوجة أن السيما ابنها. يتزوج عندما املستقبل يف خاصة الوقت، ذلك

اجلدي زوجها وحتّمل اآلخرينأخرى الورثة حالة انحية من ذلك إىل إضافة حياهتا. د

الذينالحيتاجونإىلاملياث،ألنأّماملوّرثعجوزوحياهتاحتّملواهاأبناءهاآلخرون.

 . الزوجة هلا بنت واحدة 2

لتحديدالورثةللزوجةاليتلديهاينتواحدةفقطمنزوجها،يكونذلكتقريًبا

ابنوا الوحيدة.مثلزوجةلديها لبنتهما اليتتركهازوجها حد.متتسليممجيعاألموال
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األموال سوى ليست ابنتها عن ورثتها اليت األموال مجيع أن هو هنا االختالف لكن

الزوجةبكلشيءطاملاأهناال الشخصيةلزوجها.ابلنسبةلألموالاملشرتكة،ستحتفظ

االحًقاإذاتزوجتمرةأخرى،بايفذلكتزالعلىقيداحلياة،وسيتمنقلهاإىلأوالده

وزوجة واحدة بنت غي آخرون ورثة للزوج احلالة، هذه يف األول. الزواج من البنت

واحدة،وهمأخشقيقواحدوأختشقيقةواحدة.ملحيصلواعلىمياثمنأخيهما،

املتوىف.حىت أخيهما والديهمامع الشيءمن الزوجةورثوانفس ذهبتألهنماحبسب

 أخيه.تركةإىلالبنتمباشرة،معأنكالمهامليطلبشيًئامنالرتكة

فقطمنزوجها واحدة بنت لديها إسيايتكالزوجة السيدة بيانمن يلي فيما

136األولوقدتزوجتمرةأخرى:

“yo kabeh warisane bapake yusi (nama anak perempuannya) turune langsung 
neng yusi kabeh. Mbiyen pas bapake ninggal kae kan yusi sek SD, sek urong 
duwe KTP, nah pas yusi SMA kae bar nduwe KTP, kabeh langsung tiurus 
diatas namakan yusi kabeh. Mulai ko lemah sawah sampai duit asuransi 
jiwane bapake kabeh wes tingehne yusi. Cuma lek omah seng tak enggoni 
kuwi urong atas namane yusi, kuwi sek aku. Karo mbiyen duit tabungan 
hasil kirimane bapake zamane sek lungo mbiyen kuwi yo sek aku. Sebabe 
kuwi kan duit bersama, aku yo golek bapake yusi yo golek. Hasile yo tinggo 
bangun omah, tuku kendaraan, nggo nyekolahne yusi dll. Lek seng wes atas 
nama yusi utowo ti ngehne yusi kuwi kabeh murni warisane bapake ko 
nggone mbahe yusi. Meskipun iki omah sek atas namaku, tapi sok yusi yo 
panggah oleh bagian ko omah iki lek pomo aku nduwe anak neh ko bojo 

 
 (2021أبريل15تولونجأجونج،،)املقابلة،اسيايت 136
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seng anyar iki. Lek pomo aku ra nduwe anak neh yo wes berarti iki sok yo 
panggah mbalek nek yusi kabeh.”  
“Dulur-dularane bapake yusi ro njalok bagian warisan ko bapake yusi. Sebab 
wonge yo wes mapan-mapan kabeh, sejene ngono yo wes podo-podo oleh 
bagian ko nggone mbahe yusi kabeh. Dadi kabeh yo ra mentolo arep njalok 
bagian warisan. Kan bapake yusi zaman ninggal kae sek nduwe tunggal 
lanang karo tunggal wedok siji-siji.” 

منبيانالسيدةإسيايتسابقا،ميكناالستنتاجأنهإذاكانللزوجةبنتواحدة

ستحجبمجيعالورثةاآلخرينلوالدهاابستثناءوالدهتا.ألنهيفاحلالةفقط،فإنالبنت

بنت يكوانورثةغي أن احلياةميكن قيد والشقيقةعلى الشقيق للزوج املذكورةسابقا،

الزوج،وستحصل املشرتكةمع الزوجةعلىمجيعاألموال التقسيم،حتصل وزوجته.ويف

م الشخصية األموال مجيع على اخلطوةكانتالبنت هذه أن الزوجة ورأت املوّرث. ن

،وكذلكالرتكةمفيدةللغايةبعدأننظرتيفاجلوانباالقتصاديةألسرهتاوقتقسمة

حالةالورثةاآلخرينالذينكانواأكثرقدرةمننفسهاوابنتها.

 . الزوجة هلا ابنان 3

يفمسألةالزوجةاليتهلاابنانمعزوجهااملتوىف،يكونحصرالورثةمثلالزوجة

التقسيمعلىاالبنني. أو التسليم ابنواحد.اليوجدسوىاختالفيفوقت اليتهلا

االحتياجات على اعتماًدا أيضا، خمتلًفا ابنسيكون عليهكل الذيسيحصل والسهم

لرقابةوالسياساتاليتتنفذهاالزوجة.يفهذهاملسألةاملختلفةلكلابن.كلذلكيفا

عن فقط املسؤولة الزوجةهي تكون ماتركةأيًضا، فقط الزوجة البنيها.أتخذ زوجها
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زوجها،وذلكإذااحتاجتالزوجةأومليكنتركةحتتاجهوهومااليزيدعنالثمنمن

هلادخلخاصهبا.

137كالزوجةهلاابنانمنزوجهااألولاملتوىف:وفيمايليبيانمنالسيدةمرقانة

“ahli warise pak mufid (nama suaminya) yo mik aku, dian karo rouf (nama 
kedua anaknya). Jane pak mufid yo sek nduwe dulur telu, tapi kan dalam 
aturan islam karo jowo kabeh kuwi kalah karo anak lanang, opo meneh anak 
lanange loro. Untuk warisane iki yo  urung tak ndum, soale bocahe yo sek 
cilik-cilik. Tapi kan lek anak lanang loro panggah penak lek ngedum. Aku 
mik karek njupuk bagianku seng 1/8 sisane tak ndum neng anak-anakku” 
“lek carane ngedum sok yo ora langsung dibagi loro ngono, karek ndilok 
kebutuhan masing-masing bocahe. Pomo sok dian arep sekolah seng duwur 
teros butuhe dana luweh okeh timbange rouf, berarti bagian warisane rouf 
yo luweh okeh timbangane dian. Soale jatahe dian kan wes tijupuk tinggo 
sekolah kuwi mau. Lek aku yo njupuk bagianku seng 1/8 kuwi, meskipun 
paling yo ora tak jupuk kabeh, paling mik nggo nyukupi kebutuhan 
pribadiku, kuwi ae lek aku pas ra nduwe duit utowo ra kerjo.     



فإن ابنان، للزوجة إذاكان أنه االستنتاج سابقا،ميكن مرقانة السيدة بيان من

قسمة لقواعد وفًقا وذلك الزوجة. غي اآلخرين الورثة مجيع سيحجب الرتكةكالمها

اإلسالمية،اليتإذاماتالشخصوتركزوجتهوابنيهوعدةأشقاء،فاليرثإالزوجته

التقسيمالعتباراتاملصلحةمنأحكامالديناإلسالمي،وابنه.وقداختذالقراريفهذا

ابنيهافيما التقسيمالذيستطبقهالزوجةعلى ومصلحةالزوجةوابنيها.وابلنسبةلنظام

 
 (.2021أبريل16تولونجأجونج،،)املقابلة،مرقانة137
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بني احملتملة النزاعات على والقضاء العدالة مشكلة جوانب حيث من ففكر بعد،

 االثنني.

 . الزوجة هلا بنتان 4

عليهاملسألةقبله،فقدقررتالزوجةاليتلديهابنتانأنهالخيتلفكثيًاعماكان

حيقهلاهيوبنتيهافقطأنيرثوامنزوجها.الفرقهويفالطريقةاليتتقسمهباالزوجة

زوجهاإىلثالثةأقسام،حبيثيكونلكلتركةلكلوارث.أوال:قسمتالزوجةالرتكة

نحالحدىواحدمنهمنصيبواحد.ومعذلك،فإننصيب الزوجةلنيكونهلا،بلميم

البنتنياليتتعتينهبا.فتفرجالزوجةعنبنتواحدةللعملخارجالقريةوبناءمنزلخاص

مع للذهاب اضطرارزوجها ذلك بايف املنزل، معهايف أخرىابلعيش بنتا وتلزم هبا،

يعأوالدهمتزوجني.أمه.ميكنأنحتدثهذهاملسألةعندماميوتالزوجبينمايكونمج

138وفيمايليبيانمنالسيدةرورةكالزوجةهلابنتانمنزوجهااملتوىف:

“anakku mik loro wedok kabeh, dadi warisane mbah ran (nama suaminya) 
tak bagi dadi telu, siji bagianku, seng loro nggo anakku kabeh. Tapi anak-
anakku wes tak omongi lek bagianku bakal tak ngenhne seng melu aku 
utowo ngrawat aku. Dadi seng melu aku yo ora oleh kerjo nek njobo, neng 
ngomah wae, lek seng ra melu aku monggo oleh kerjo karo oleh ngomah 
nengdi wae. Masalahe iki wes kesepakatanku karo bojoku zaman sek urip 
kae. Sejene ngono kabeh anak-anakku yo wes omah-omah, yo wes nduwe 
anak loro- loro kabeh. Alhamdulillah wes podo toto lan mapan kabeh, dadi 
warisan ko bapake yo ra patek ngganjeng anak-anakku.” 

 
 (.2021أبريل17تولونجأجونج،)،املقابلة،رورة138
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بنتان، للزوجة إذاكان أنه رورة السيدة بيان يف تقدم ورثةومما تكونكلتامها

مشرتكةمعوالدهتا.معالقسمةاليتحتددهااألم،ويفاملسألةاملذكورةسابقاتقسماألم

التقسيمتركتها إىلثالثةأقساموتعطينصيبهاملنيعتينهبا.وقدصدراحلكميفهذا

بنتانفقط.ابإلضافة الشيبةاليتلديها إىلالعتباراتاملصلحةمنحيثحالالزوجة

مهماكان هلما ابلنسبة مشكلة ذلك ميثل املتزوجتنيومجيعهماحبيثال البنتني مراعاة

.الرتكةنصيبهممن

 الزوجة هلا ابن واحد وبنت واحدة  5

الزوجةلديهاابنواحدوبنتواحدةهلااحلقوقوالسلطةمثلالزوجاتاألخرى

وتق الورثة لتحديدمنسيكون ويالهان قريةاتجنغول بّينتتركةسيميف املتوىف. زوجها

الزوجة املسألةهم مثلهذه الورثةيف أن البحث هلذا تعيينها مت اليت الزوجات إحدى

وارث، كل يتناوله الذي السهام وحتديد التقسيم لطريقة ابلنسبة والبنت. واالبن

بدال الذيأصبحرئيساألسرة لالبن احرتاما ابنها.وذلك الزوجةعنرأي استفسرت

وال ثلثيمن تعطي الزوجة تزال الزوجةألنهسلطتها.ال بيد يبقى القرار تركةده.لكن

رعاية االبن رفض إذا لبنتها. البقية تمعطى مث والدهتا، يعتين أن بشرط البنها زوجها

الرتكةالزوجة، منتنقسم نصيباً أتخذ مل والزوجة ومنصف. عادل بشكل قسمني إىل

نصيبهامننصيبالولدالذييعتينهبا.املياث،ألننصيبهاكانحبسب
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مع واحدة وبنت واحد ابن لديها السيدةسوابريتكالزوجة من بيان يلي فيما

139زوجهاالذياملتويف:

“yo biasane lek wong kene ki lek ngedum warisan musyawarah ahli waris 
kabeh. Aku yo ngono, panggah musyawarah karo anak lanangku si Ali kae, 
sebab bocahe kan yo wes dadi kepala keluarga saiki, ganteni bapake, dadi yo 
kudu tijaluki pendapate ben tetap ngroso diwongno. Tapi meskipun ngono 
yo panggah aku seng menentukan besarane piro. Mbiyen yo tak tekoni, sok 
seng ngopeni mamak kowe opo mbakmu? Sarahno bocahe kuwi muni seng 
bakal ngopeni aku ki yo anakku lanang kuwi, makane tak bagei 2/3 dari 
warisane bapake. Lek pomo seng ngopeni mbakke utowo anakku wedok, 
yo bakale tak dum setengah-setengah podo kabeh, ben adil. Dua pertiga 
kuwi lek tak kiro kiro yo berupa omah iki karo pekarangan sawah mburi 
kae, sisane sawah kulon kali kae. Gek aku dewe yo ra njalok opo-opo, 
pokoke wes tak anggep bagianku tak wenehne seng ngrawat aku. Makane 
tak gawe bedo bagiane, antarane anakku lanang ngopeni aku karo ora.” 



بيانالسيدةسوابريتسابقا،ميكناالستنتاجأنهإذاكانللزوجةابنواحد من

حتددها اليت القسمة مع والدهتا. مع مشرتكني وارثني فسيصبحكالمها واحدة، وبنت

خمتلفتني، بنصتني فقط جزأين إىل مياثها الزوجة تقسم السابقة املسألة ويف الزوجة،

سواءكانيريدرعايةأمهأمال.وقدصدراحلكميفهذهالقسمةحسبحالةاالبن

اعتبار ولديها.وكذلك إال هلا يكن مل اليت الزوجة املصلحةمنحيثحال العتبارات

االبنالذيأصبحرئيساألسرةليحلحملمنصبوالده.

 
 (.2021أبريل30تولونجأجونج،)،املقابلة،سوابريت 139
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 . الزوجة هلا األوالد ذكورا وإاناث. 6

ويال اتجنغول قرية يف الزوجات الزوجاتغالبية أي احلالة، هذه يف تكون هان

الزوجةيفحتديد أكثرمنولدينمنجنسنيخمتلفني.كماتظلسلطة لديهن الالئي

وتقسيم أوالدها.تركةالورثة غي واراث الزوجة تمعنّي لن الورثة، حتديد يف هلا. زوجها

الكثيمناملوادوالسببهوأنعدداألوالدالذينتزيدأعمارهمعنعامنيحيتاجونإىل

لرتبيتهم.حىّتلوكانتمجيعهاكبية،فإناحتمالالصراعبنيالورثةسيكونكبياجدا

سيكون األوالد، من عددكبي وجود مع املوّرث. فروع غي اآلخرين الورثة أمدخل إذا

جةأكثرالسهمالذيسيستلمهأقلتلقائًيا.العادةيفقريةاتجنغولويالهان،إذاكانللزو

ال تمقّسم لن فإهنا هذا، مثل ولدحين األقلرتكةمن على أو أوالدها، مجيع يكب مل ما

لهزوجهاتركةيفهموناألموال.حبيثتكونكل الزوجة،وتكوناخلاصة حتتحراسة

لتقسيم الزوجة جتمعهم مجيًعا، يكبون عندما الزوجة. ابسم لزوجها املشرتكة األموال

.الرتكة

يل بناتفيما لثالث ولدين من أكثر لديها شرفةكالزوجة السيدة من بيان ي

140وابنانمعزوجهااملتوىف:

“ngene yo le, lek rondo ki nduwe anak okeh koyok aku iki, biasane 
warisane ora langsung tidumne neng anak-anake, tapi ticekel sampek anak-

 
 (2021أبريل10تولونجأجونج،)،املقابلة،شرفة 140
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anake wes gede, utowo rondo kuwi mau wes tuwek. Sebabpe lek langsung 
tidum biasane sok lek seng cilik wes gedhe kuwi meri terus ra ngerti cara 
pembagiane mbiyen. Maraikan sek cilik ora ngerti opo-opo, bar wes gedhe 
akhire ngroso lek bagian warisane luwih titik timbangane liyane. Sejene 
ngono lek anak akeh kuwi yo biasane lempar-lempar tanggung jawab sopo 
seng gelem ngopeni wong tuwek, makane ora oleh kesusu ngedum barang 
seng rawan ngene iki. Pomo sok wes podo gedhe kabeh, utowo aku wes 
tuwek banget, kuwi kabeh bakal tak klumpokno nggo musyawarah 
pembagian warisan iki. Dadi seng tibagi kuwi ngko kabeh warisane ko 
bapake dewe karo ko aku pisan, dadi sak lingguhan wes tuntas kabeh. 
Tentune bagian seng paling okeh kudu seng gelem ngopeni aku, nggo 
mbales jasane neng aku seng luweh okeh timbang dulur-dulure kuwi mau.” 
“lek ahli warise yo mik anak-anakku tok, ora enek wong liyone, aku o yo 
ora melu njaluk warisane bojoku. Laa tak ngge opo, wong kebutuhane 
anak-anakku yo okeh, makane langsung pas pembagian warisan kuwi tak 
tuntasne pisan bagiane dewe-dewe, ben lek aku wes dipundut gusti Allah, 
anak-anakku ki ra geger perkoro warisane wong tuwane. Yo iki dino 
warisan seng asli ko bojoku yo sek atas namane bojoku, tapi seng harta 
bersama karo aku yo wes atas namaku. Dehne mbesok wes wayahe ngedum, 
wes karek ngrubah nek atas namane anakku dewe-dewe sesuai bagiane 
masing-masing.” 

أكثرمنولدينمن للزوجة إذاكان أنه نستنتج السيدةشرفةسابقا، بيان من

طريق عن التقسيم وطريقة فقط. الزوجة مع األوالد هم الورثة فإن خمتلفني، جنسني

الزوجةاملشاور تكون عندما أو أوالدها يكبمجيع عندما وذلك الزوجة، تقودها اليت ة

السهام حتديد سيكون السن.كما حيثلكبية املشاورة، تلك أثناء يف  وارث كل

سيحصلالولدالذييعتينبوالدتهعلىالسهماألكب.صدرقرارحتديدالورثةوالتقسيم
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زوجةاليتمليكنهلاإالأوالدها.وكذلكالنظريفالعتباراتاملصلحةمنحيثحالةال

النزاعاتاحملتملةبنياألشقاءاليتستوجدعندمايكونعدداألوالدأكثر.

وفيمايليجدولموجزلتحديدالورثةوالسهاماليتحصلتعليهاالزوجاتيف

قريةاتجنغولويالهان:

تعيني   نوع الزوجة الرقم 
ورثة 

 املوّرث

الورثة تقسيم    سهم  من 
 الزوجة

الورثة   تعيني  سبب 
 وسهمهم 

النزاع   وجود 
الورثة   بني 

 أم ال
ابن1 هلا زوجة

واحد
ابن
فقط

سواءتركةمجيع امليت
مشرتكة أو لنفسه كان

معمالزوجته

تريد ال املوّرث أّم أن
تركة واكتفت ابنها

برعايةأوالدهااآلخرين،
أيضا تريد ال والزوجة
تزّوجت قد بسبب

برجلآخر.

يوجد ال
النزاعبينهم

بنت2 هلا زوجة
واحدة

بنت
مع

 الزوجة

نفسهتركةللبنت امليت
املياث دون فقط
زوجته، بال املشرتكة
املوّرث مال وللزوجة

 املشرتكةباهلا.

أنأخوأختامليتال
زوجها مياث يطلبان
وأن الغىن، بسبب
تزوجت قد الزوجة
واحتاجت اآلخر برجل

إىلمالنفسها.

يوجد ال
النزاعبينهم

ابنانزوجةهلاابنان3
مع

للزوجةاليزيدمنالثمن
حتت البنيها والباقي

الشريعة أحكام تطبيق
مراعاة مع اإلسالمية

يوجد ال
النزاعبينهم
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وحسبالزوجة الزوجة رعاية
حاجاهتماحىتكبيين.

وابنيها، الزوجة مصلحة
جانب مراعاة وأيضا
واجتناب العدالة قضية
الصراع احتماالت

بينهما.
بنتانزوجةهلابنتان4

والزوجة
واحد، سهم وارث لكل
سوف الزوجة وسهم
اليت للبنت يمعطى

عاشتمعالزوجة

مصل الزوجةمراعاة حة
اليتالُتتلكأحداغي
وأّن شيبتها، مع بنتحيهحا
بنتيهاالحيتاجانأصال

بياثوالديهما

يوجد ال
النزاعبينهم

ابن5 هلا زوجة
وبنت واحد

واحدة

ابن
وبنت

الزوجة ابنمع إذاعاش
ثلث، وللبنت ثلثان فله
مع بنت عاشت وإذا
نصف فلالبن الزوجة
من أيضا وللبنتنصف

مجيعتركةامليت.

الزوجة مصلحة مراعاة
اليتالُتتلكأحداغي

يهحا ولدح

يوجد ال
النزاعبينهم

أكثر6 هلا زوجة
ولدين من

 ذكروأنثى

مجيع
أوالدمها

بني املشاورة حسب
اآلخرين، والورثة الزوجة
الذي الولد القيدأن مع
الزوجةسوف مع يعيش
مجيع من سهما ينال

 منتركة أكثر امليت
غيه.

مع األوالد، عدد كثرة
النزاع وجود عن الوقاية
بعد. فيما األوالد بني
وللولدالذيانلسهما
هلا برّه لسبب أكثر،
إخوته من أكثر

األخرين.

يوجد ال
النزاعبينهم
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  التوريث زوجها يف قرية اتجنغول ويالهان يف أحكام    تركةج. سلطة الزوجة يف تقسيم  

ا يف إندونيسي ةوجودامل

(  KUHPerdata)  . يف القانون املدن االندونيسي1

ينظمالقانوناملدينيفإندونيسيامجيعالقضااياملدنيةللمجتمعاإلندونيسي،با

القانوناملدينالذيينظمبنيشخصوآخر،لنيكون141يفذلكتنظيمقسمةالرتكة.

بينهم. اتفاق دون تنظيمهم أو الناس إلزام على احملكمة142قادرًا أو للدولة ميكن هنا

إليه التوصل مت الذي االتفاق تنتهك اليت األطراف ضد اإلجراءات واختاذ التوسط

الفردالذي خيالفالقواعداملدنيةإذاملبينهما.بعىنآخر،الميكنللدولةأنتعاقب

 يكنهناكمنقامبتقدمياألمرللطرفالذييشعرابلظلم.

زوجها،فقدسبقبيانذلكيفالفصلتركةومايتعّلقبسلطةالزوجةيفقسمة

السابق.يفحنيأنالقانوناملديناإلندونيسياليعطيعلىاإلطالقاحلقوقوالسلطة

(،KUHPerdataزوجها.يفكتابالقواننياملدنيةاالندونيسية)تركةلزوجةلتنظيمتقسيم

اث.حىتتسهلمتوضعقواعدملنحيقهلمأنيصبحواورثةومقدارسهامهممناملي

القانوناملديندليالًتركةاجملتمعاإلندونيسييفتقسيم أسرهمجبعلماهومكتوبيف

وأساًساقانونًيا.
 

141 Agustina Suryaningtyas, “Pelaksanaan Pembagian Warisan,” 267. 
142 Siti Anisah dan Trisno Raharjo, “Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana Pada 

Kasus Persekongkolan Tender,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25. No. 1, (2018), 29. 
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ومعذلك،يفكتابالقواننياملدنيةاالندونيسيةاليمذكرمنعاعلىأحدالورثة

تقسيم ينظم أو يقود املدينتركةأن القانون نظر يف يصح أن ميكن لذلك املوّرث.

الزوجةتقسيم تنظم الورثةاآلخرونابلظلمأوتركةاإلندونيسيأن إذامليشعر زوجها،

يقبلواطريقةتقسيمالزوجة.ألنهإذاملتكنهناكدعوىقضائيةأماماحملكمةمنأحد

.منتغيينتيجةالتقسيمالورثةأومجيعهم،فلنتتمكناحملكمةأوالدولة

حيتويالقانوناملديناإلندونيسيعلىاثينعشرمبدأًتكونأسسالتكوينكل

املدين. القانون قاعدةيف أو أيًضامصدرين،ومها143مادة اإلندونيسي املدين وللقانون

العرفية. أو املكتوبة غي واملصادر املكتوبة عم144املصادر درسنا اليتيإذا الظاهرة قا

يقسمن الالئي الزوجات عن ويالهان اتجنغول قرية يف ورثةتركةحتدث إىل أزواجهن

املكتوبة غي واملصادر املدين القانون يف الواردة املبادئ مع يتوافق ذلك فإن آخرين،

للقانوناملدين،أالوهوالعرف.

نمبدأحريةالتعاقديعينأنهميكنأليشخصالدخوليفأياتفاق،سواءكا

ينظمهالقانونأوملينظمه.عقدالورثةيفقريةاتجنغولويالهانيتعاقدمعالزوجةشفهية

 علىالطاعةللقراراتاليتاختذهتاالزوجات،ولنيقاضواأويعارضوايفاملستقبل.

 
143 R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, 26. 
144 Theresia ngutra, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum,” Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, 

Tahun 2016, 209. 
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الطرفني بوافقة ولكن رسي، بشكل تعقد ال االتفاقات أن يعين التوافق مبدأ

ا القرية تلك اليتفقط.ويف ابلشروط نصيبهم أخذ الزوجاتعلى مع الورثة تفقمجيع

 حددهتاالزوجة.

يتمحتقيقه إجناز اتفاقسوفحيققكل يدخليف أنكلمن يعين الثقة مبدأ

بينهمايفاملستقبل.واتفقكلوارثيفالقريةفيمابينهمعلىالقيامباينشأعنقرارات

 الزوجات.

امللزمةع القوة مبدأ نفسهاينص تلزم اليت االتفاقيةملزمةفقطلألطراف أن لى

القريةأومنيشاركونيف الورثةيفتلك التزممجيع ابالتفاقيةوهيملزمةداخلًيافقط.

 .الرتكةبتطبيقالقواعدوالشروطاملتعلقةبتقسيمالرتكةتقسيم

اتفاقيةهلميعينمبدأاملساواةيفاحلكمأناألشخاصالقانونينيالذينيعقدون

للزوجات القرية، هذه يف القانون. بوجب وااللتزامات واحلقوق املوقف نفس مساوة

 وغيهممنالورثةنفساحلقوقوالواجباتلتنفيذالقراراتاليتختتارهاالزوجات.

مبدأالتوازنهواملبدأالذييتطلبمنالطرفنيالوفاءابالتفاقوتنفيذه.يفهذه

 .وجةوالورثةاآلخرونبتحقيقتقسيمالزوجةوظروفهاابلرتاضيالقريةستقومالز

(هومبدأpacta sunt servandaإنمبدأضماناحلكمأواملعروفأيًضاببدأ)

متعلقبنتائجاالتفاقية.هذااملبدأهومبدأأنالقضاةأواألطرافالثالثةجيبأنحيرتموا
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ندونيسيا.جيبإيفاملوجودةنيمايفالعقوداليتيعقدهااألطراف،بايتناسبمعالقوان

قريةاتجنغولويالهان،مليكن الطرفني.يف املنعقدمنقبل العقد تتدخليف هناكأال

خلا.حىترئيسالقريةالميكنهالتدالرتكةنزاعمنخارجعائلةالورثةبشأنسلطةتقسيم

 145.الرتكةخلمعورثةآخرينملقاضاةتقسيمالزوجةأوالتدالرتكةيفتقسيم

 

 (  KHI. يف جممع األحكام اإلسالمية االندونيسية ) 2

( اإلسالمية األحكام الشريعةKHIجممع مواد من جمموعة عن عبارة )

عددجمموعها تدرجييا، مادة مكتوبة من229اإلسالمية منجمموعات تتكون مادة،

وقانون الزواج قانون وهي القانونية، وقانونالتوريثاملواد واهلبة الوصااي ذلك يف با

القا اجملموعة مجيع على تنطبق ختامية واحدة مادة إىل ابإلضافة الثالثة.الوقف نونية

لقانون الثاينمنجممعاألحكاماإلسالميةالتوريثابلنسبة الكتاب ،فقدمتكتابتهيف

نطاقاجملالالقانوينوكذلكوظيفةهذاالكتابأضيقمننطاق146مادة.44إبمجايل

أنوظيفتههيوالقانوناملدين.ينحصرجمالجممعاألحكاماإلسالميةللمسلمنيفقط،

147بثابةدليليفحتليلالقضااياملتعلقةابحلقوقاملدنيةللمسلمنيواحلكمفيها.
 

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 145

146Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 14 . 
147 Abdul Halim, Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik 

Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, ( tk : Badan Litbang dan Diklat Departemen 

Agama RI, 2008 ), 259. 
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الاحملكمةالدينيةواليتهيإاّلبناءعلىوظيفةجممعاألحكاماإلسالميةيفجم

كدليلللقضاةيفحتليلالقضاايواحلكمفيها،فهيتسمحللقضاةابختاذقراراتختتلف

والسياسة املصلحات، مراعاة مع اإلسالمية، األحكام جممع يف املوجودة املواد عن

 االجتماعيةوغيها.

التاريخو إىل نظران إذا االحتمال هذا حيدث أن جممعميكن تقدمي مت عندما

هناك الوقتكانت ذلك يف إندونيسيا، يف خمتلفة مناطق إىل اإلسالمية األحكام

الفقهية، تتفقمعاألحكام املواداليتال الكتاب.إن العلماءحولهذا اخلالفاتبني

اإلسالميةكدليل األحكام جممع قبول يف العلماء من العديد رغبة عدم سبب هو

نية.علىسبيلاملثال،جوازالزواجحبامل،ابلنسبةللورثةالبدالء،واألبناءالدي للمحاكم

 148ابلتبينالذينيتلقونوصاايإلزامية.

جممع يف الواردة املواد مع يتوافق ال دينية حمكمة يف  قاضٍّ قرار ذلك مثال

رقم القضية املركزية، الدينية جاكرات حمكمة قرار هو اإلسالمية األحكام

(0419/Pdt.G/2014/PA.JPيوسف إيروان بنت مارشاندا أندرايين بني الطالق بشأن )

وبنيبنكاشافاينبنحسنالعشاربودميان.يفالفصليفالقضية،قبلالقاضيدعوى

تقلعمرهاعن اليت الطفلة أعطىحقحضانة لكنه الزوجة، للزوج.12طالق عاًما

 
148 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2011), 

54 . 
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املادة الواضحيف أنهمن "نفقةفقرة)أ105حيث أنهوردأن امليثاقاإلسالمي (من

عاًماهوحقلألم".متاختاذالقرارملرعاةاملصلحة12األطفالالذينمليبلغوامنالعمر

عدة،منبينهاالنظريفتوفيمحايةآمنةومأمونةحلضانةالطفلةوإعالتهاوإشرافها.ألن

النظريفمصلحةالطفلة،أصدرزوجتهيشتبهيفإصابتهاابضطرابعقلي.علىأساس

الفقرة مادة مع يتعارض قرارًا النهاية املادة105القاضييف من قانون105)أ( من

 149جممعاألحكاماإلسالمية.

،هناكأيًضاقرارالقاضييفاحملكمةالدينيةالتتفقالرتكةبينمايفمسألةتقسيم

حمكمةابجنكاجيينالدينيةيفجنوبمعحمتوايتجممعاألحكاماإلسالمية.قرارقاضي

،والذيقررمنح2003فباير24(يفPdt.G/2002/PA.pj/97سوالويسيابلقراررقم)

يفالرتكةمن1:1حصة القاضي نظر املسألة، هذه يف واألنثى. الذكر من للورثة

على وحافظت بوالديها اعتنت اليت الوارثة أو عليها املدعى 41ملدةالرتكةمصلحة

منذ غائب املورث ابن وهو املدعي وإن لينازع41عاًما. جاء مث والديهتركةعاًما

املدعىعليهااليتاعتنتبوالديهالصاحل1:1املتوفني.لذلكقررالقاضيإعطاءحصة

 150عاًما.41وأمواهلماملدة

 
149 Henny Tanuwidjaja, “Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 

(a) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda 

VS Ben Kasyafani,” Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015, 226-227. 
150 Mayyadah, “Konsep Maslahat At-Thufy Dan Penerapannya Dalam Kasus Kewarisan Di 

Indonesia,” Jurnal Adl-‘Adl Vol. 11 No. 2, )Juli, 2018), 125-126. 



 
 

104 
 

زوجها،فقدسبقبيانذلكيفالفصلتركةومايتعّلقبسلطةالزوجةيفتقسيم

السابق.أنجممعاألحكاماإلسالميةالُتنحعلىاإلطالقاحلقوقوالسلطةللزوجات

سالمية،متوضعقواعدملنحيقهلمزوجها.يفجممعاألحكاماإلتركةلتنظيميفتقسيم

وّرث.حبيثميكنأنتكوناملادةيفالكتاباملتركةأنيصبحواورثةومقدارنصيبهممن

بتقسيمKHIالثاينمن املتعلقة القضائية الدعاوى الفصليفقضااي للقضاةيف أساًسا

قسمةالرتكة للورثةيف استخدامهكأساس وابملثل،ميكن القرية. ،حبيثميكنلرتكةايف

التقسيمعلىأساسالقانوناملعمولبهيفاحملاكمالدينيةاإلندونيسية.حىتيستلمالورثة

فإن احملكمة، يف واملقاضاة التقسيم على يوافقوا مل لو حىت ألنه القسمة. نتائج حتما

النتيجةستكونهينفسها.

مادة هناك اإلسالمية األحكام ذلك،يفجممع أنها183ومع تنصعلى ليت

،بعدأنعلمكلمنهمبنصيبه.املرادالرتكةعلىالصلحيفتقسيمتفاقميكنللورثةاال

ابلصلحهناأنيتشاورواأوحيددوانصيبكلالورثةابالتفاقاجلماعي.يفهذاالصلح،

ميكنإعطاءالزوجةالسلطةيفحتديدومقداركلوارث.يفقريةاتجنغولويالهان،مت

جقبلالزوجة.معمنحالسلطةوفًقالعرفوعاداتالناسهناكمنذقدمي،إذاماتالزو

الذيتقومبهالزوجاتيفتلكالقرية،فإنهالرتكةعدموجودنزاعاتعائليةيفتقسيم

التقسيم.حىت ذلك على وتوافق ورثةسعيدة تصبح اليت األطراف أنمجيع على يدل
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تقسيم الزوجةيف علىتركةتكونسلطة قدقضت القرية آخرينيف ورثة على زوجها

 فبنيالورثة،وكانهلاأثرالسكينةونفعألسرةالورثة.احتماالتاخلال

(إذاتركاملوّرثميااًث،فيمكنتعيني1علىمايلي:)187وأيضا،تنصاملادة

املياث لتقسيم الورثةكمنفذين قبل من أو حياته أثناء املورث قبل من أشخاص عدة

سجل يف التسجيل أ.( منقولالرتكةبهمة: أموال سواء التصديق، مث منقولة غي أو ة

عليهاالحًقامنقبلالورثةاملعنيني،إذالزماألمر،يتمتقديرالقيمةنقًدا؛ب(حيسب

(ما2(الفرعيةأ،ب،ج.)1الفقرة)175مقداراإلنفاقلصاحلاملورثوفقاًللمادة

إليهاسابقاه املشار النفقة تقسيمهجتتركةيتبقىمن الورثاب املستحقني.يفعلى ة

 زوجها.تركةأحكاماملادةمنقبل،ميكنأيًضاللزوجةأنتكونهلاسلطةيفتقسيم

أيًضا القرية،هناك لفرتةطويلةيف استمر الذي العادة النظرعنعامل بصرف

بعضاألزواجالذينقدمواوصيةلزوجاهتموأوالدهم،إذاماتيفيوممناألايم،فسيتم

للزوجة.كماذكرتالسيدةمرقانة،عندمامرضزوجهاقبلوالرتكةألسرةتسليمشؤونا

واحتياجات األسرة شؤون جبميع ابالهتمام زوجها أمرها زوجها، وفاة من قليلة أشهر

 151فيمابعد.فيمايليتصريحالسيدةمرقانة:تركتهاأوالدها،بايفذلكتقسيم

“mbiyen pas sek loro-lorone kae bapake yo wes ngomong, “sok lek aku wes 
mati, kabeh urusan keluarga aturen, kabeh tak pasrahne neng awakmu. 

 
 (.2021أبريل16تولونجأجونج،،)املقابلة،مرقانة 151
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Urusan sekolahe bocah-bocah yo totonen, duit karo warisan yo dumen seng 
roto, ojo sampek dadi gelute bocah mik perkoro warisanku” kurang luweh 
pesane ngono seng disampekne neng aku.”   

 

سلطة على مثاالً سابقا الواردة املعلومات للزوجةالتوريثإذاكانت املمنوحة

خاللحياةزوجها،فإنمايليهوبيانمنالسيدةويناريتكاحدىبناتالسيدةشرفة

لتقسيمالذينُتثلإخوهتاوأخواهتاالذينمينحونالسلطةلزوجةاملورثوكذلكوالدهتم

 152والدهم.هاهنابياهنا:اتركهيتالالرتكة

“iki kabeh peninggalan bapak sek diurus mamak, Sebagian yo atas namane 
mamak, dadi kabeh anak-anake termasuk aku wes sepakat kabeh, lek 
pembagian warisane bapak kuwi dilimpahne utowo nunggu keputusane 
mamak. Piro-piro bagiane anak-anake, utowo lemah ngendi seng dingehne 
anak-anake, kuwi kabeh terserah mamak. In syaa Allah kabeh anak-anake 
setuju opo seng dadi keputusane mamak”.  

الزوجةيفتلكالقريةاتقومهبيتالالرتكةعلىالرغممنأنحتديدالورثةومقدار

أن فسنجد ابلدقّة، نظران إذا ولكن اإلسالمية، األحكام جممع مع متوافًقا يبدو ال

السلطةوالتقسيمميكنأنيتمتضمينهايفاملادةاملوجودةيفجممعاألحكاماإلسالمية.

ياسةجممعاألحكاماإلسالميةنتائجس بعبارةأخرى،اشتملتفسيالعديدمناملواديف

 .زوجهاعلىكلوارثتركةالزوجةيفاستخدامسلطتهالتقسيم

زوجهايفتركةمنالبيانقبلهذا،ميكنأننستنتجأنسلطةالزوجةيفتقسيم

قريةاتجنغولويالهانالتتعارضُتاًمامعجممعاألحكاماإلسالمية.وحىتاملصاحلاليت
 

 (2021أبريل10تولونجأجونج،)،املقابلة،ويناريت152
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وأ أعظم التقسيم ذلك الورثةمن عليها بذلكحيصل يرضى وارث حسنهلم،ألنكل

منالرتكةالتقسيم.ويتجلىذلكمنخاللعدموجودخالفاتعائليةبسببتقسيم

 .قبلالزوجاتيفتلكالقرية

 . يف القانون العريف اجلاوي3

العريف،التوريثيفإندونيسيا،مثلحكمالتوريثهناكالعديدمنأنظمةأحكام

 Burgerlijk Wetboekالغريبكماهومذكوريفالتوريثماإلسالميوحكالتوريثوحكم

(BW).153تستخدمقريةاتجنغولويالهان،اليتتقعيفمنطقةجاوىالشرقية،أحكام

العريفاجلاوي.لذافإنحموارهذاالبحثهوأحكاماإلرثللعريفاجلاوي.علىعكس

قوا هلما اللتنيكانت السابقتني القانونيتني اختصاصاتالقاعدتني ولديهما مكتوبة عد

قضائيةكانتموجودةتقريًبايفمجيعأحناءإندونيسيا،فإنأحكامالعريفلهقواعدغي

تنطبق154مكتوبةتنمووتتطوروحيتفظهبااجملتمع،وتنفذهاوتطيعهاالشعوباألصلية.

ميكنأنينفذجماالتأحكامالعريفعلىاملناطقاليتحتافظعلىتلكالثقافةالعرفية.

عدة بسبب هذا يكون قد للعرف. األصلية املنطقة ليست منطقة يف وطاعته العرف

 
153 Mohammad Yasir Fauzi,”Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia,” Jurnal Pengembangan 

Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, )2016(, 54. 
154 Suriyaman Mustari, Hukum Adat kini dulu dan akan datang, (Makassar: Pelita Pustaka, 2009), 

15 
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عوامل،مثلالسكانيفاملنطقةالعرفيةالذينهاجرواإىلمناطقأخرىلسببما،بينما

 155استمروايفأراضيهماجلديدةيفتنفيذهذهالعادة.

سرةإىلذرايهتم،وخاصةإىلاألبناءالتوريثيفالعرفاجلاوييعيننقلملكيةاأل

األبوين،والفرق الذرية،يفحنيحياة إىل نقلملكيةاألسرة والبنات.وبدأتعملية

،مماثنائيةاملستخدمةيفاجلاوىهونظامالسرةنظاماأل156.الرتكةبنياألبناءوالبناتيف

التوريثاملطبقيفاجلاوىهونظامتوريث التوريث157فردي.جيعلنظام يسمحنظام

امتالك أو / و ابلتحكم وارث لكل منهم.الرتكةالفردي لنصيبكل يتم158وفًقا مل

األحكام جممع أو املدين القانون يف مكتوب هو ابملبلغكما وارث سهمكل حتديد

 اإلسالمية.ولكنحتديدالسهامبطريقةاملشاورةأومنخاللأحدورثته.

ثإىلالورثةيفالعريفاجلاوي،يقعأثناءحياةاملوّرثأوناملورّمرتكةإننقلال

هذ تقسيم إجراءات أو قواعد تعتمد وفاته. اجلاويرتكةالهبعد اجملتمع ظروف على

يف التعاليم هذه ويطبقون الدين أحكام يدرسون الذين اجملتمع أن العادة، يف نفسه.

اإلسالمي التوريث أحكام سيطبقون أولئكحياهتم، فإن الوقت هذا ويف عائلته. يف

 
155 Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat Dan Karaktristiknya,” Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, 

No. 2, ( 2018), 7. 
156 I.G.N Sugangga,  Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum, (Semarang: 

Fakultas Hukum UNDIP, 1993), 1. 
157 Hilman Hadikusumo, Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum 

Agama Hindu, dan Islam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 24-25. 
158 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, (Bandung: 

Alfabeta,2009), 285. 
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الدينيةيفحياهتم،سواءكلًياأوجزئًيا،يقسمون التعاليم همعلىتركتالذيناليطبقون

أساسالقانونالعريفاجلاويأحياان.هناكطريقتانيشيعاستخدامهماجملتمعاجلاوييف

استنادًرتكةالتقسيم ومها: اجلاوي، العرف أحكام على )بناًء الطريقة إىل  sapikulا

sagèndhongan)(اليتحيصلعليهاالرجالضعفماحيصلعليهالنساء،أوطريقةdum 

dum kupat أوsigar semangka 159متساوية.الرتكة(أيأنمجيعالورثةحيصلسهام 

األحكام من أكثر اجلاوي العريف أحكام ويالهان اتجنغول قرية جمتمع يطبق

.وميكنناأننرىمنلتوريثاألموراملتعلقةحبياهتم،السيمايفمسائلالزواجواالديينيف

تقسيم يف الزوجة سلطة هذاتركةظاهرة استخدام ميكن اآلخرين. الورثة على زوجها

استخدام ميكن ألنه الوالية. تلك يف الساري العريف للقانون القدميكمصدر العرف

ذاكانتساريةاملفعوللفرتةطويلةواملستخدمةمنمتطلباتالعرفكمصدرللقانونإ

 160قبلالسكاناألصلينيحللاملشاكليفحياهتماالجتماعيةاليومية.

أعطىعرفالتوريثيفقريةاتجنغولويالهانالسلطةلزوجةاملتوىفعنهازوجها

املثال،ألنتركةلتقسيم السلطةألسبابخمتلفة،علىسبيل نحهذه ُتم الزوجةزوجها.

هياألكثرمراعاًةأبموالزوجها،إىلمكانةالزوجةاليتهيالشخصالثاينيفاألسرة

 
159 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 161. 
160 Sukirno, “Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pidana Positif,” 

Diponegoro Private Law Review, Vol. 2, No. 1,( 2018), 149. 
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تقسيم يف للزوجات السلطة هذه تمطلق زوجها.كما اليتتركةبعد ابلطريقة أزواجهن

 .يردهناوملنيرونهمناسباًومصلحًةلألسرة

تلكالقسمةأحياانلنقلهايفعمليةالتقسيم،أنالزوجةتدخلأمواهلااخلاصةيف

إىلأوالدهن.كماذكررئيسالقريةسابًقاوأكدهمودينتلكالقرية،فإنتعريفالتوريث

شرفة، سيدة فعلته ما مع أيًضا يساوي وهذا ويالهان. اتجنغول قرية جمتمع ينطبقيف

ةمعأزواجهنعلىالورثتركةسيدةروراه،سيدةسوابريت،وسيدةكيسوم،حيثيقسمن

بعد للورثة يورثنمالأزواجهن يفعلنأن تضمنيممتلكاهتناخلاصةمباشرة.فيكونما

 وفاةالزوج،ويورثنأمواهلناخلاصةيفحياهتّنوهمأحياء.

املتعلقبسلطةالزوجةيفتقسيم تركةماحدثيفقريةاتجنغولويالهانهذه،

ذيينطبقعلىاجملتمعاجلاوي.فيمازوجها،كانيساويإىلمعأحكامالعريفاجلاويال

يلي،سيقدمالباحثأدلةعلىأوجهالتشابهبنيماحدثيفتلكالقريةوأحكامالعريف

 اجلاويبشكلعام:

إىل األسرة ملكية نقل هو التوريث أن عّرفكالمها احلكم، تعريف من بداية

يف فرق وال أحدمها، حياة أويف وفاهتما بعد أو الوالدين حياة تبدأيف واليت أوالدهم

يف والبنات األبناء ذلكالرتكةحقوق بايف العريف أحكام يف احلكم، مصدر من مث .

أن اخلباء يقول اجلاوي، واألعرافالعرف العادات هو العريف أحكام مصادر أحد
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وهذامناسبمعسلطة161املتعلقةابلتقاليدالشعبيةوالتسجيلالقانوينمنقبلامللوك.

تقسيم يف تقليدتركةالزوجة وهو ويالهان، اتجنغول قرية يف آخرين ورثة على زوجها

 مستمرمنذفرتةطويلةويطيعهذلكاجملتمع.

إندونيسيا،وهيالتوريثهناكمخسةمبادئألحكام املنتشرةيفأراضي العريف

مبدأاأللوهيةوضبطالنفس،ومبدأاملساواةوترابطاحلقوق،ومبدأالوائموالقرابة،ومبدأ

يفالرتكةكلهذهاملبادئموجودةيفعرفتقسيم162التشاورواإلتفاق،ومبدأالعدالة.

أزواجهنمعممتلكاهتماخلاصةتركةن.مبدأاأللوهية،تقسمالزوجاتقريةاتجنغولويالها

األبد إىل يعيشوا لن أبهنم يؤمنون هم وذلك األلوهية. ملبدأ نتيجة ذرايهتمهم، إىل

أودع ما أوالدهلم،كل القادمأي ينتقلإىلجيلهم أن لذلكجيب وسيعودونإىلهللا،

 كنمحلهايفالقب.هللامناألمواليفالدنيااليتالمي

متساوية حقوقًا القرية تلك يف الزوجات ُتنح املشرتكة: واحلقوق املساواة مبدأ

منأزواجهن.مبدأالوائموالقرابة:االعتبارالرتكةجلميعورثةأزواجهنيفاحلصولعلى

أزواجهنعلىالورثةهوجتنبالنزاعاتاألسريةبعدتركةاألساسيلزوجاتيفتقسيم

الرتكةلتقسيم،حبيثيكونالرتكيزاألساسيعلىجعلالوائمبنيالورثةبطريقةتقسيما

علىأساسالقرابة.مبدأالتشاورواالتفاق،ابلنسبةلزوجاتيفتلكالقريةالالئيلديهن
 

161 Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep 

Pemberlakuannya di Indonesia," Jurnal Selat, Vol. 5, No. 2, (2018), 178. 
162 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Drafika, 2008), 9. 
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بشاورةمجيعالورثةإلجيادتوافقبينهم،حبيثالرتكةأكثرمنولدحين،يفالعادةيقسمن

القر مبدأيكون هو واألخي الورثة. مجيع مع واالتفاق املشاورة بعد للزوجة النهائي ار

العدالة،فالعدالةالجيبأنتكونمتساويةيفالكمية،كمافعلتزوجاتتلكالقرية

ومسؤولياتهكانت خدماته ألن ابلزوجة، يعتين الذي للولد أكب نصيًبا أعطني الالئي

 ين.أكبمنالزوجةوالورثةاآلخر

ل الثالثة اإلرث ألركان ومالتوريثنظرا والورثة املوّرث وهي اجلاوي، العريف

يف163املوروث، ويالهان اتجنغول قرية جمتمع عرف مع تشابه أوجه له ركن فإنكل

،فإنمالاملوروثللورثةيفقريةاتجنغولالرتكة.األولهومالاملوروثأوالرتكةتقسيم

منالزوجأوالزوجةةاخلاصتالرتكةاعأموالاملوّرث،سواءكانويالهانيشملمجيعأنو

أوجه لديهم يكون حبيث لذرايهتم موروثة وكلها والزوجة، للزوج املشرتكة امللكية حىت

العريف.والثاينهواملوّرث،وتعريفهماتوريثتشابهمعاملياثاملقصودبوجبأحكامال

رثةسواءكانيفحياتاملورثأوبعدموته.واألخيإىلالوالرتكةأناملوّرثمنينقل

.الرتتيبيفالعرفالرتكةهوالورثة،وكالمهاهلماتشابهيفترتيبالورثةالذينحيقهلم

همالرتكةاجلاويالذييتساوىمعمايفقريةاتجنغولويالهان،أولئكالذينحيقهلم

 املورث،واألمراألخيهوأجداداملورث.األبناءوذريتهم،مثوالدياملورث،مثأشقاء
 

163 Agus Wantaka, Abdul Rosyid, dan Eka Sakti Habibullah, “Pembagian Warisan dalam 

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi),” ProsA AS: Prosiding Al 

Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyyah Vol. 1, No. 1, (2018), 21. 
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العريفاجلاويوماحدثيفتوريثيفعمليةالتوريث،اليوجدفرقبنيأحكام

ال عملية أواًل، ويالهان. اتجنغول بعدتوريثقرية أو حياً يزال ال املوّرث يكون عندما

ممتل ويالهان اتجنغول قرية يف الزوجات ترث احلالة، هذه ويف يفوفاته. اخلاصة كاهتن

يستخدمنها، اليت للطريقة ابلنسبة املتوفني. أزواجهن ممتلكات جانب حىت حياهتن،

الطريقة يستخدم أيًضامن ،وهناك والرسالة والتعيني النقل يستخدمطريقة فهناكمن

(sapikul sakgendhonganأو النساء، نصيب ضعف على نصيبا الرجال حيصل أي )

( سهامsigar semangkaأوdum dum kupatطريقة على األوالد مجيع أيحيصل .)

 متساوية.

أحكام بني التشابه أوجه يف اجلدول يلي وسلطةالتوريثفيما اجلاوي العريف

 زوجهاعلىورثةآخرين:تركةالزوجةيفتقسيم

املناسبة مع أحكام  نوع املناسبة الرقم  الزوجة يف قرية اتجنغول  سلطة 
 التوريث يف العريف اجلاوي     

حالتعريفاحلكم1 يف سواءكان األوالد إىل األسرة أموال حتويل
حياةالوالدينمجيعاأوأحدمهاأوبعدوفاةمجيعهم،
احلصول يف األوالد بني احلقوق يف تفريق عدم مع

علىتركةالوالدين.
العرفوالعاداتاملتعلقةابلتقاليدالشعبيةمصدراحلكم2
يف3 التوريث أحكام النفس،ومبدأاملساواةيفمبادئ مبدأاأللوهيةوالتحكميف
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احلقوقاملشرتكة،ومبدأالوائموالقرابة،ومبدأالتشاورالعريفاجلاوي
واالتفاق،ومبدأالعدالة.

املوّرثسواءكانيفقيدجبميعنوعحيه ،مالاملوروثأركاناإلرث4
مث األبوين مث الفروع من والورثة تويّف، قد أو احلياة

احلواشيمثاألجدادواجلّداتمرتّبا.
وفاةطرقالتوريث5 وبعد الزوجة حياة يف األسرة أموال توريث

الزوج،بطرقمتعددةمثلالتحويلوالتعينيوالرسالة،
حبيثحيصلالرجالعلىضعفأوبطريقةالتقسيم

بنفس األطفال مجيع يرثها أو النساء، نصيب
املقدار.
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 الباب اخلامس

 مناقشة النتائج وحتليلها 

زوجها يف قرية اتجنغول ويالهان. تركةأ. سلطة الزوجة يف تقسيم 

منالبياانتامليدانيةاملعروضةيفالبابالسابق،حصلالباحثإىلعدةحقائق

زوجهاعلىالورثةاآلخرين.تركةوسيحّللهايفهذاالبابحولسلطةالزوجةيفتقسيم

 . استمداد سلطة الزوجة  1

هذهالظاهرةالحتدثتلقائيادونوجودسببأواستمداداحلكمالواضحللسلطة.

استمدادأوأسسللزوجةيفالقريةممن3منالبياانتالسابقةوجدالباحثأنهناك

أزواجهنمعالورثةاآلخرين.وهذابيانذلك:تركةهلمسلطةتقسيم

 أ. املبدأ الفلسفي

نكواحدمناجملتمعاتيفأرضجاوىهمملتزمونجمتمعقريةاتجنغولويالها

ولنيرتكوانصيحةأسالفهميفمجيعجوانباحلياة.سواءكانيف164ابلفلسفةاجلاوية.

تقسيم حىت األرزاق واكتساب األسرية، واحلياة الزواج، اجلاويةالرتكةأمر الفلسفة .

يعيشواابلسالميف أن أمل القادمعلى اجليل نقلهاإىل القرية،جيب تلك املوجودةيف

 
164 Ifan andriado, dkk, “Corona Wedi Buto: Myth in the Efforts of the Tanggulwelahan Villager 

Facing Covid-19,” Randwick International of Social Sciences(RISS) Journal, Vol. 2, No.2, (2021), 

78.  
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بسرعةمعمجيعأنواعجوانباحلياة،فضالًالدنياواآلخرة.ولوكانتالعصورتطورت

عنالتأثياتمنالثقافةوالتعاليماخلارجية،إالأنسكانقريةاتجنغولويالهان،وخاصة

165كبيالسنمنهم،اليزالونملتزمنيابلفلسفةاجلاويةمنأسالفهم.

تقسيم يف جاوي فلسفي مبدأ الزوجرتكةالهناك مينح الذي القرية تلك ةيف

 Dumadining siro ikulantaran anane bapak"زوجها.الفلسفةهيتركةسلطةيفتقسيم

ibune iro"ممايعينأنوجودكيفهذاالعاملبسببوجودوالديك.معىنهذهالفلسفة

لوالديهم،ألنهبدوهنميستحيلأنيكونموجوًدايفواطيعيوبواأناألوالدجيبأنيطي

أنيكوناملوقفاجلديرابلثناءمنكلاألشياءيفهذهاحلياة،بايفهذاالعامل.جيب

 166ذلكقرارالوالدينإعطاءسهممنمياثهمملنشاءوبقدارماشاء.

هذهالفلسفةهياحلكمةاحملليةمناملنتجاتاجملتمعيةاليتمتإنشاؤهامنخالل

حلياة ودليال فلسفيا مرجعا احمللية احلكمة جتعل بدورها العملية هذه طويلة. عملية

اجملتمع.ابلنظرإىلاحلكمةاحملليةعلىأهنانتاجاجملتمع،ميكنمالحظةأناحلكمةاحمللية

،العاداتواجملردةفيةهوأعلىمستوىعراجملتمع.نظامالقيمالعرفمثلكتتطّوردائًما

فيةيتكونمنعدةمفاهيمحولكلماهوموجوديفأذهانالناسعرألننظامالقيمال

الذينيعتبوهنمذاقيمةومهمةللغاية،حبيثميكنأنيعملعلىأهنادليليعطياحلياة
 

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 165

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 166
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األمام والتوجهإىل قيمةمهمةذااأساسيالفلسفاملبدأاكونهذيحىتو167.والتوجيه

.اتجنغولويالهانقريةتمعجملقلهامنجيلإىلجيلاتنجيباحلفاظعليهاو

 ب. املبدأ العريف 

اليزالسكانقريةاتجنغولويالهانحيافظونعلىالتقاليدوالعاداتاملوجودةيف

تلكالقريةيفمجيعخطوطاحلياةحىّتاآلن.التزالهناكمعتقداتراسخة،سواءمن

قدالتعاليمالعرفيةأنالرغمعلى168.الرتكةمسألةتقسيمانحيةاألخالق،والزواجحىّت

اننيالساريةيفاندونيسيا،إالأهنامنالناحيةالعمليةالتزالتعطيمعالقوكثياختتلط

األولويةللعاداتوجتعلقانونالواليةهواحللاألخيإذاملجيدواتوافًقايفاآلراءبينهم.

أسباب يستخدمهأحد حيث اجملتمع، يستخدمه الذي األسرة نظام يف االختالف هو

169.نظامالقرابةالثنائيةجمتمعجاوىغالبية

تقّسم الزوجة العادةعلىأن الورثةبعدوفاةزوجهايفتركةجرت زوجهاعلى

هذه تغيي يف احلايل اجليل يرغب ال حىّت القدمية. العصور منذ ويالهان اتجنغول قرية

تقسيم أحكام يعرفون جمتمعه من العديد  وإنكان رأى170اإلسالمي.الرتكةالعملية

زوجها.تركةرثةأنعليهماحرتامزوجةاملورثمنخاللإعطاءسلطةهلايفتقسيمالو

 
167 Koentjaraningrat, Pengantar  Ilmu  Antropologi, (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 2009), 27. 

 (.2021أبريل17تولونجأجونج،)،املقابلة،أمحدجودي 168
169 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, 163. 

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 170
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خاصةإذاكانالورثةمنذريةالورثةفقط،فلنيكونهناكتنازعبنيالورثةيفإعطاء

 171.آابئهمألمهاهتمتركةالسلطةلتقسيم

األسرةبعدكماأنالقريةالتزالحتافظعلىعادةجعلالزوجةاثينشخصيف

نح172.،وهذاموافقبنظامالقرابةاألبويةالزوج ابإلضافةإىلذلك،فإنالعرفهناكميم

للزوجةفيمايتعلقبشؤوناإلدارةاملاليةلألسرة.الرجالوالنساءاملتزوجونيفتلكالقرية

هلمحقأسرهتميفإدارةمجيعشؤوهنمالعائلية.الينبغيأنيتدخلاآلخرونيفشؤوهنم،

األقارب. من لوكانوا نظحىت يستخدمون تمعطحىوذلكألهنم حبيث الثنائية القرابة ام

حقوق متساوينيللزوجني األسريةوواجبات حياهتما قسمة173.يف ذلك يف ويشمل

سلطةالرتكة الزوجة يعطي القرية تلك يف العرف فإن الزوج، مات إذا تركةتقسيمل،

مثل اآلخرين، لألشخاص ميكن طرف. أي من تدخل أي دون الورثة، على زوجها

القرية،تقدمياملدخالتواملساعدةللزوجةيفشقيقالزوج أووالديهبايفذلكرئيس

تزالالرتكةتقسيم ال النهائي، للقرار ابلنسبة لكن ستحدث. اليت النزاعات لتقليل ،

174السلطةيفيدالزوجة.

 
 .)2021أبريل25تولونجأجونج،(،املقابلة،حسنان 171

172 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, 76. 
173 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak, 29. 

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 174
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ماتوإذاكان فإن األسرية، حياهتما يف عليهما وواجبات حقوق للزوجني ت

وا فالواجبات قبلأحدمها الزوج مات وإذا احلي. األخر على أصبحت األسرية حلقوق

األسرية نظام فيها املطبق األسرية نظام فأصبح ويالهان، اتجنغول قرية يف الزوجة

األسرةقامتحبيث175األمومية، يف مركزية النظامكشخصية هذا يف ملزمةوالزوجة

.الرتكةتناولالدعماملاديمنزوجهااملتوىفإالماتركهمنمنغيإبعالةأطفاهلا

 ج. املبدأ االعتقادي 

سكانقريةاتجنغولويالهانمعظمهماملسلمون،ولوأهنماليرتكونتعاليمالعريف

لديهممعتقداتقوية176اجلاوي،ولكنيفحياهتمهممتدينونوحيرتمونالتعاليمالدينية.

يفدينهمحولالطاعةأوبّرالوالدين،وخاصةاألمهات.إهنميعلمونأنهللاورسولهأمرا

األمهات. وخاصة والديهم، يبّوا أبن اآلايت177املسلمني من يفكثي شرح وقد

178والديهم.ؤذونواألحاديثعنفضيلةبّرالوالدين،وكذلكعقاباألوالدالذيني

مع علىإن للحصول يتنافسون جتعلهم الوالدين بّر درجة وأعلى بفضيلة رفتهم

يهموالدحإىلالرتكةتقسيملرضىوالديهميفهذهاحلياة.وأحدطريقتههوإعطاءسلطة

 
175 Irawaty dan Zakiya Darojat, “Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan 

Adat Minangkabau,”  72. 
 .)2021أبريل25تولونجأجونج،(،املقابلة،حسنان 176

.3،إرشادالساريلشرحصحيحالبخاريأمحدبنحممدالقسطالين، 177
 .15سلسلةاألحاديثالصحيحة،حممدانصرالديناأللباين، 178
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أصدر اليت للقرارات والداواالمتثال اليتستصيبهميفحالةاها العقوبة ومعرفةشدة هم.

179.عنوالديهمالرتكةعلىمعارضةقسمةعصيانوالديهم،جتعلهمالجيرؤون

اتجنغولويالهانأنمفتاحالنجاحيفاحلياةهوطاعةنصائح يعتقدسكانقرية

الدنياوالديهم يف النجاح عوامل أحد أبن اإلسالم عّلمه با املعتقد هذا اتفق وقد .

الوالدينخواآل بّر هو يدرسونيف180.رة ال أكثرهم وإنكان املسلمني، أولئك خاصة

القرية تلك العلماء حماضرات إىل يستمعون فإهنم اإلسالمية، الذيناملعاهد والعلماء

جاءواهناكيفابرانمجمؤسسةالرتبيةاإلسالميةيفتلكالقرية.لذلكهناكالكثيمن

ا يف تعيش اليت النبوية واألحاديث القرآن اآليةتعاليم نص حيفظون ال أهنم ولو لقرية

.وهذايدّلعلىأهّنماليرتكونالشريعةاإلسالميةمطلقا،بلخيتارونويقّدمونواحلديث

 مصلحةللمجتمععلىاألحكامأقلمصلحةمنها.أكثربعضاألحكامذات

تاإذاكاناالبناليزاليعتقدفيمايتعلقابلزواجأناإلذنمنوالديهخلطبةبن

أيًضاالبدالرتكةهوعامليفجناحأسرتهوسعادهتايفاملستقبل،فإنيفمسألةتقسيم

يف يرغبوا مل وإذا بعده. الورثة بني والوائم فيه البكات لتناول الوالدين ورضى إذن من

القراراتالصادرةعنوالديهم،فإهنمخيشونأال يتبعوا إعطاءهذهالسلطةلوالديهمومل

 
 .(2021أبريل30تولونجأجونج،)،املقابلة،عليمأمون 179

اجمللةاألردنيةيفالدراساتيفضوءالسنةالنبوية" بكرمصطفىبينارشيد،"املسؤوليةاالجتماعيةوأثرهايفمكافحةالفساد 180
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متلكاتأواملياثالذيسيحصلونعليهنعمًةوسيؤديإىلمصيبةيفحياهتمتكونامل

181الحًقا،وخيافونأنيصبحذلكأساسالفرقةبنيالورثةعندماميوتآابؤهممجيًعا.

 الرتكة . طريقة تقسيم 2

،فإنيفقريةاتجنغولويالهان،يستخدماجملتمعالرتكةفيمايتعلقبطريقةتقسيم

تقسيم مفهوم الغالب همالرتكةيف السكان أكثر أن من الرغم على اجلاوي. للعريف

اجلاوييفتلكالقريةعلىاالطالق.ويؤثرهذاأيًضاعرفمسلمون،الميكنفصلال

 .نمنقبلالزوجةيفقريةاتجنغولويالهاالرتكةعلىطريقةتقسيم

 أ. مفهوم التوريث 

مفهومالتوريثتعريف نفسه هو ويالهان اتجنغول قرية العرفالتوريثيفيف

أويف وفاته بعد أو الوالدين بدًءايفحياة إىلذرايهتم األسرة ملكية نقل أي اجلاوي،

أحدمها، يفحياة األوالد بني احلقوق يف فرق قبلالرتكةواليوجد من التوريث وهذا .

182.ث،سواءكانيفحياتهأوبعدوفاتهأوزوجاملورّثاملورّ

 يف قرية اتجنغول ويالهان  ب. أركان اإلرث

تتوافقمعالوهذهاألركاناتجنغولويالهان، هناكثالثةأركاناإلرثيفقرية

األولوهي:فقداتفقيفبعضاملسألةوخيتلفيفبعض،،ُتاماأركاناإلرثيفاإلسالم
 

 .)2021أبريل25تولونجأجونج،(،املقابلة،حسنان 181

182 I.G.N Sugangga,  Hukum Waris Adat Jawa Tengah, 1. 
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الرتكةهوالثاينو183ثوهوالشخصالذيلديهاملمتلكاتلنقلهاإىلالورثة.املورّهو

يفاإلسالمالرتكةعن يفقريةاتجنغولويالهانالرتكةتلفختحيث184أومالاملوروث،

الزوجإىلقسمني،ومهاامللكيةاملشرتكةمعزوجتهوممتلكاتهاخلاصةتركةنقسمتوالدولة.

األ ممتلكاته للزوج،صليةأو العائدة اخلاصة للممتلكات ابلنسبة زوجته. يتزوج أن قبل

عادةيرثهاالزوجنفسهيفحياتهللورثةالذينخيتارهمالزوجعلىحسبتقديرالزوج.

وعندوفاتهوملتمقسَّماملمتلكاتتمقّسمهازوجتهعلىالورثةبتوجيهمنالزوجيفحياته،

س توجيه هناك يكن مل إذا مصلحةأو األكثر تعتب اليت بطريقة تمقّسمه الزوج من ابق

للجميع.أماابلنسبةللملكيةاملشرتكة،إذاماتالزوجأواًل،حتصلالزوجةعلىسلطة

علىالورثة،ابلطريقةمنعندالزوجةنفسهاواليتتعتبابلنسبةهلاالرتكةمطلقةلتقسيم

 185.أكثرمصلحةللجميع

علىعكسالقواعديفاإلسالموالدولة،حيثمتو186،األخيهوالورثةوالركن

يفالرتكةحتديدالورثةومقدارنصيبهميفنظممعينة،حتّددالزوجةمالورثةحالذينحيقهلم

بل الورثة منسيكون أمر اليتوقفيف الزوجة قبل من وحتديد ويالهان. قريةاتجنغول

ألن وهذا أيضا. سهامهم اثينحتديد الزوجة جعلت القرية تلك يف السائدة العادات

 
183 A. Rahman Ritonga, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, 309. 
184 Mohammad Muhibin, Hukum Kewarisan Islam, 57 . 

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 185

 .57،يفالشريعةاإلسالميةاملواريثعمرعبدهللا، 186
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شخصيفاألسرةبعدالزوجوكانتأكثرمنيعرفاإلدارةاملاليةلألسرة.والزوجةهي

نحهلاهذااملياثومقدارنصيبكلوارث،لتقليل اليتتستطيعأنترىاملصاحلاليتميم

يفتلكالقرية،ملتعطالزوجاتالنزاعاتبنيالورثةبعدالتقسيم.يفالغالبماحدث

 187.مياثأزواجهنإالللورثةمنذرايهتم

 رتكة ج. الوقت وطريقة تقسيم ال

ثأوبعدوفاته.يفعمليةالتوريثيفقريةاتجنغولويالهانحتدثيفحياةاملورّ

مع اخلاصة ممتلكاهتن ويالهان اتجنغول قرية يف الزوجة ترث احلالة، ازوجهتركةهذه

حياهتا. يف حيثاملتوىّف العريف التوريث نظام مع تتوافق العملية وفاةوهذه ينتظر ال

188.الرتكةاملوّرثيفتقسيم

التقسيمإذاكانأحداألوالدقدتزوّ يبدأ العادة، يفالرتكةج،خاصةحالةيف

شكلأرض.ابلنسبةالطريقةاليتتستخدمهاالزوجةهيطريقةالنقلوالتعينيوالرسالة،

اليتحيصلعليهاالرجالضعفماحيصل(sapikul sagèndhonganوهناكأيًضاالطريقة)

ةحيصل(أيأنمجيعالورثsigar semangka أو dum dum kupatعليهالنساء،أوطريقة)

189متساوية.الرتكةسهام

 
 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 187

188 Sri Hajati, Dkk,  Buku Ajar Hukum Adat, 250. 
 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 189
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 . تعيني الورثة وسهامهم مع حّجته.3

الرتكةهوتسويةاحلقوقيفالرتكةالعرفيفقريةاتجنغولويالهاناملتعلقبتقسيم

بنيالورثةاليتيقومهبااملوّرثأوزوجاملوّرث.والسببأنهإذاكانهناكاختالفيف

احلقوقفإنذلكسيؤديإىلفجوةبنيالورثةممايؤديإىلفرقةاألسرة.إذاكانتهناك

،فكلذلكنتيجةالنظريفاملصلحةمنقبلاملورثأوزوجالرتكةاختالفيفنصيب

لذينحيصلونعلىحصةأكب،عادةألهناتقومعلىخدماتاملوّرثأواملورث.الورثةا

190والديهأوأسرتهأكبمناآلخرين

الورثة أحد على السلطة منح يف بيان يوجد ال واحلديث، القرآن دراسة يف

الذين الورثة الشريفة القرآنواألحاديث الواقع،لقدحدد الورثةونصيبهم.ويف لتحديد

احل هلم منهم.حيق لكل نصيب مع املياث على الفقه191صول أحكام يف فإنه وهلذا

اإلسالمياملستنبطةمنالقرآنواحلديثتدّلعلىأنالورثةونصيبكلمنهمقدحدده

هللاورسوله.وميكناالجتهادفيهإذامليكنهناكدليلمنالقرآنواحلديثعلىحتديد

192الورثةونصيبلكلمنهم.

 
(.2021أبريل17تولونجأجونج،)،املقابلة،أمحدجودي 190
.30،الفوائداجلليةيفاملباحثالفرضيةعبدالعزيزبنعبدهللابنابز، 191
 .18(،1986،)القاهرة:دارالسالم،شروطاالجتهادعبدالعزيزاخلياط، 192
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زوجها.هذاتركةهلاطريقةخمتلفةيفحتديدنصيبكلوارثمنلكلالزوجة

االختالفانتجعنعواملكثية،علىسبيلاملثال،عاملمقداراملمتلكاتاملرتوكةمع

معرفتها أو التعليمية خلفيتها يف عامل هناك ذلك، إىل ابإلضافة للزوج. األوالد عدد

ابلعلومالدينية.علىالرغممنوجوداختالفاتيفالعواملبنيالزوجاتيفحتديدالورثة

التحديد.اصيبكلمنهم،فإهننمازلنجيعلناملصلحةأساسون وهنايعرض193هلذا

للزوجاتوحصةكل األوالد بناًءعلىعدد الزوجات ورثة بياانتعنحتديد الباحث

 :وارث.إبعطاءعينةمنزوجةواحدةيفكلقسم

 أ( الزوجة هلا ابن واحد مع زوجها املتوّّف 

منزوجهاإىلالرتكةمجيعالزوجةاليتلديهاابنواحدفقطمعزوجها،ستعطي

للزوج.عندمايكونالطفلالاخلاصةالرتكةابنها،سواءكانذلكيفامللكيةاملشرتكةأو

ابلنسبة التعليمية. احتياجاهتا بايفذلك املمتلكات، تدير الزوجة يزالصغياً،ستظل

تزوجتمرةأخرىوملترغبيفمنحأوارغبيفأخذنصيبها،ألهنللزوجةنفسها،ملت

لل ابلنسبة اجلديد. زوجها مع األول زوجها ممتلكات زوجزوجةتناول من الزواج فإن ،

 
 .2021أبريل30إىل10من(،تولونجأجونج،أزواجهنّعنهنّاملتوىفّقريةاتجنغولويالهانيفالزوجات،)املقابلة،لزوجاتا 193
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املتعلقة األمور شطب جيب لذلك حياهتا، يف جديًدا فصالً بدأت أهنا يعين جديد

194.الرتكةتلكبزوجهاالقدمي،بايف

الزوجةختالفللقسمةاملوجودةيفنصالقرآنواحلديث.جيبيفمسألةقسمة

الورثةاملورّ يكون واالبن، واإلخوة والزوجة األم ترك معهمث واالبن والزوجة األم

لألمنصيب البنهافقطألنهوالباقي196،الثمنهاوالزوجةنصيب195،السدسهاالقسمة:

 :يفالقرآنواحلديثالتايلوردكما197منإخوة.منالعصبةحيجبالورثة

إ نكحانحلحهموحلحٌد)النساء: مم َّاتـحرحكح نـْهممحاالسُّدمسم دٍّمّ  وحاح  حبـحوحْيه ل كملّ  (11قالهللاتعاىل:وحأل 

َّاتـحرحْكتممِۚ)النساء:
(12وقولهتعاىل:فحإ نكحانحلحكمْموحلحٌدفـحلحهمنَّالثُّممنممم 

عبدهللابنعباسرضيهللاعنهعنالنبصلىهللاعليهوسلمقال:)أحلقواالفرائضعن

198(أبهلها،فمابقيفألحوىلرجلذكر

وإنكانيتعارضمعنصاآليةواحلديث،فإذاحّللناهامنجهةاملصلحة،فإن

وّرثهوتلكالقسمةحتتويعلىاملصاحل.أواًل:سببعدمإعطاءالزوجةنصيباًألّمامل

ولدهاتركةيفالسن،ويتوىلرعايتهاورثةآخرون.حىّتالحتتاجاألّمإىلاألّمكبيةأن

 
 (.2021أبريل15تولونجأجونج،)،املقابلة،كيسوم194

.30،الفوائداجلليةيفاملباحثالفرضيةعبدالعزيزبنعبدهللابنابز، 195
.880،تفسيالقرآنالعظيمبنكثي،ا 196
.78،(1421دمشق:دارالقلم،)،شرحالرهابيةيفعلمالفرائضحممدبنحممداملرديين، 197
 .577،ه(4201)بيوت:داراحياءالرتاثالعريب،1اجلزء،معاملالتنزيليفتفسيالقرآناحلسنيبنمسعودالبغوي، 198
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منزوجةاملورث،لذلكاعتبسكوتاألمالرتكةاملتوىّف.كماأناألمملتطلبنصيباًيف

تركةمجيعوتعطيالرتكةوالزوجةنفسهااليتالتشاركيف199تنازمالًهلايفتقسيماملياث.

زوجهاالبنهما.وذلكملراعاةحاجةابنهااألكبمنها.اعتباراملصلحةالبنهاالوحيدهو

حىتوإنكانالتقسيمخمالفالنص200سببقرارالزوجةيفتقسيماملياثعلىطريقتها.

وهواملصلحة.اآلية،إالأنهيناسبمعالغرضمناآلية

واالستنباطمنهذاأنهإذاكانللزوجةابنواحدفقط،فإناالبنحيجبمجيع

الورثةاآلخرين.ألنهيفاحلالةاملذكورةقبله،أنللزوجأمّماميكنأنتكونوارثةغيابنه

اجلانب يف نظرت أن بعد فائدة األكثر اخلطوةكانت هذه أن الزوجة ورأت وزوجته.

يفاالقتصاد خاصة الوقت، ذلك يف منها أكثر إليها حاجة يف االبن حيثكان ي،

املستقبلعندمايتزوجابنها.السيماأنالزوجةتزوجتمرةأخرىوحتّملزوجهااجلديد

،ألنالرتكةحياهتا.إضافةإىلذلكمنانحيةحالةالورثةاآلخرينالذينالحيتاجونإىل

 .منهاويعتبأنهتنازاللوهاأبناءهاآلخرونأّماملوّرثعجوزوحياهتاحتمّ

 :ويلياجلدولامللخصللورثةوسهامهموأسبابقسمةالزوجةاليتلديهاابنواحد

أصل  الرقم 
الورثة  

الورثة  
وسهمهم  

اليت   الشرعية  النصوص 
 خيالفها ذلك التقسيم

الزوجة  عند  املصلحة  مراعاة 
 التقسيم يف ذلك 

 
 .194،(2007دارالشروقللنشروالتوزيع،)األردن:فقهاألحوالالشخصيةيفاملياثوالوصيةهاينالطعيمات، 199

 (.2021أبريل15تولونجأجونج،)،املقابلة،كيسوم 200
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وسهمهم  
 األصلي

 عند الزوجة

أم1ّ

مجيعاملال
البن

11النساء:-
12النساء:-
قولرسولهللاصلى-

هللاعليهوسلم)أحلقوا
الفرائضأبهلها،فما

بقيفألحوىلرجلذكر(

ابنهاتركةأنأّماملوّرثالتريد
واكتفتبرعايةأوالدها

اآلخرين،والزوجةالتريدأيضا
بسببقدتزّوجتبرجلآخر،
وأّنحاجاتاالبنأكثرمن

حاجاهتما.

الزوجة2

ابن3



 ب( الزوجة هلا بنت واحدة مع زوجها املتوّّف. 

لتحديدالورثةللزوجةاليتلديهاينتواحدةفقطمنزوجها،يكونذلكتقريًبا

الوحيدة. لبنتهما اليتتركهازوجها ابنواحد.متتسليممجيعاألموال مثلزوجةلديها

األموال سوى ليست ابنتها عن ورثتها اليت األموال مجيع أن هو هنا االختالف لكن

الزوجةالشخصيةلزوجها.ابلنسبةلأل نقلهايفحياهتا،موالاملشرتكة،ستحتفظ وسيتم

يفهذهوإىلأوالدهاالحًقاإذاتزوجتمرةأخرى،بايفذلكالبنتمنالزواجاألول.

لة،للزوجورثةآخرونغيبنتواحدةوزوجةواحدة،وهمأخشقيقواحدوأختسأامل
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إىلالبنتمباشرة،الرتكةذهبتحىتمنأخيهماتركةشقيقةواحدة.ملحيصلواعلى

201معأنكالمهامليطلبشيًئامنمياثأخيه.

القرآنواحلديث.جيبيف املوجودةيفنص القسمة الزوجةختالف تلك قسمة

املورّ معمسألة للمورث ورثة مجيعهم ويكون واألخت، واألخ والبنت الزوجة ترك ث

الثمن للزوجة النصف202القسمة: مثل203وللبنت للذكر املورث وأخت ألخ والباقي

 :كماورديفالقرآنواحلديثالتايل204حظاألنثيني.

)النساء: االنّ ْصفم ًةفـحلحهح دح (11قالهللاتعاىل:وحإ نكحانحْتوحاح 

َّاتـحرحْكتممِۚ
 (12)النساء:وقولهتعاىل:فحإ نكحانحلحكمْموحلحٌدفـحلحهمنَّالثُّممنممم 

)النساء: اأْلمنثـحيحنْي ِۚ انمواإ ْخوحًةرّ جحااًلوحن سحاًءفحل لذَّكحر م ْثلمححظّ  (176وقولهتعاىل:وحإ نكح

فإنكانتلكالقسمةيتعارضمعآايتالقرآن،ولكنإذانظراندقيقافسنجد

املوّرثةأخأناملصلحةتناسبمعالغرضمنهذهاآلايت.وسببعدمجعلالزوج

نفسهوأخت هلما الزوجة ألهنماحبسب املورّالرتكةوارثني، مع والديهما املتوىفمن .ث

الثالثة، اإلرث موانع مع يتناىف املتوىفو205وهذا بنت الورثةإن حتجب األصل يف

 
 (2021أبريل15تولونجأجونج،،)املقابلة،اسيايت 201

.880،تفسيالقرآنالعظيمبنكثي،ا 202
 .30،الفرضيةالفوائداجلليةيفاملباحثعبدالعزيزبنعبدهللابنابز، 203

 .80،(1421دمشق:دارالقلم،)،شرحالرهابيةيفعلمالفرائضحممدبنحممداملرديين، 204

205 Muslich Maruzi, Ilmu Waris, 13. 
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حتّلحمّلهيفأخذمجيعولكنالواقعأهنا206األخرينحبجبالنقصانالحبجباحلرمان.

.ابإلضافةإىل،فتحجبحينئذالبنتورثةاملوّرثاألخرينوالدهامنجّديهاتركةأجزاء

أخيهما،لذلكميكناعتبارأهنماكاانتنازواًلمنتركةذلك،مليطلبكالمهاشيًئامن

هذه،207.الرتكةقسمة أثناء علىاويف حتصل الزوجة أن الرتكةلسبب ةشرتكاملمجيع

نصف هلا واليت زوجها مع مشرتكة حبث ملكية عن عبارة العقار أن وهو باهلا،

البنت،208حقوقها. وحاجات حياهتا احلصةحلاجات تلك تستخدم الزوجة، وحبسب

ملصلحة إال ليس القرارات وهذه الزوجة. نصيب بفوائد يشعر الطفل يزال ال حبيث

 209البنت،سواءيفالطفولةحىتتكب.

مجيع البنتستحجب فإن فقط، واحدة بنت للزوجة إذاكان أنه واالستنباط

الشقيق للزوج سابقا، املذكورة احلالة يف ألنه والدهتا. ابستثناء لوالدها اآلخرين الورثة

التقسيم،حتصل ويف وزوجته. بنت ورثةغي يكوان أن احلياةميكن قيد على والشقيقة

املش األموال مجيع على األموالالزوجة مجيع على البنت وستحصل الزوج، مع رتكة

الشخصيةمناملوّرث.ورأتالزوجةأنهذهاخلطوةكانتمفيدةللغايةبعدأننظرت

 
206 Khairuddin dan Zakiul Fuadi, Belajar Praktis Fikih Mawaris, (Banda Aceh: Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam, 2004), 29. 
 .194،(2007دارالشروقللنشروالتوزيع،)األردن:فقهاألحوالالشخصيةيفاملياثوالوصيةهاينالطعيمات، 207

208 Marsela Saselah, “Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami 

Yang Meninggal Dunia,” Lex Privatum Vol. 7, No 1, 2019, 52. 
 (2021أبريل15تولونجأجونج،،)املقابلة،اسيايت 209
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يفاجلوانباالقتصاديةألسرهتاوقتقسمةاملياث،وكذلكحالةالورثةاآلخرينالذين

كانواأكثرقدرةمننفسهاوابنتها.

لل امللخص اجلدول بنتويلي لديها اليت الزوجة قسمة وأسباب وسهامهم ورثة

 :واحدة

أصل  الرقم 
الورثة  

وسهمهم  
 األصلي

وسهمهم   الورثة 
 عند الزوجة

النصوص  
اليت   الشرعية 
ذلك   خيالفها 

 التقسيم

الزوجة  عند  املصلحة  مراعاة 
 يف ذلك التقسيم 

امليتتركةللبنتالزوجة1
فقطدوناخلاصة
املشرتكةبالالرتكة

زوجته،وللزوجة
مالاملوّرث
املشرتكةباهلا.

11النساء:-
12النساء:-
176النساء:-

أنأخوأختامليتاليطلبان
مياثزوجهابسببالغىن،وأن
الزوجةقدتزوجتبرجلاآلخر
واحتاجتإىلمالنفسها.

بنت2

3
أخ

وأخت



 زوجها املتوّّف.ج( الزوجة هلا ابنان مع 

يفمسألةالزوجةاليتهلاابنانمعزوجهااملتوىف،يكونحصرالورثةمثلالزوجة

التقسيمعلىاالبنني. أو التسليم ابنواحد.اليوجدسوىاختالفيفوقت اليتهلا

االحتياجات على اعتماًدا أيضا، خمتلًفا ابنسيكون عليهكل الذيسيحصل والسهم
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ابن.كلذلكيفالرقابةوالسياساتاليتتنفذهاالزوجة.يفهذهاملسألةاملختلفةلكل

عن فقط املسؤولة الزوجةهي تكون ماتركةأيًضا، فقط الزوجة البنيها.أتخذ زوجها

الثمنمنمياثزوجها،وذلكإذااحتاجتالزوجةأومل حتتاجهوهومااليزيدعن

 210يكنهلادخلخاصهبا.

وجةالختالفللقسمةاملوجودةيفنصالقرآنواحلديث.إذاتركقسمةتلكالز

كماورد212والباقيالبنيهاابلسوية.211امليتزوجةوابنني،فتكونالقسمة:لزوجةالثمن

 :يفالقرآنواحلديثالتايل

َّاتـحرحْكتممِۚ
 (12)النساء:وقولهتعاىل:فحإ نكحانحلحكمْموحلحٌدفـحلحهمنَّالثُّممنممم 

عنعبدهللابنعباسرضيهللاعنهعنالنبصلىهللاعليهوسلمقال:)أحلقواالفرائض

213أبهلها،فمابقيفألحوىلرجلذكر

اليقتصراألمرعلىاعتبارمصلحةاألحكامالدينيةاإلسالمية،بلتنظرالزوجة

ستطبقهاالزوجةعلىيتتقسيمالإىلجانبالعدالةللزوجةوابنيهاأيضا.ستأخذقواعدال

يف االثنني بني احملتملة النزاعات وتزيل العدالة مصلحة جوانب االعتبار يف ابنيها

 
 (.2021أبريل16تولونجأجونج،،)املقابلة،مرقانة 210

 .880،تفسيالقرآنالعظيمبنكثي،ا 211
 .78،(1421دمشق:دارالقلم،)،شرحالرهابيةيفعلمالفرائضحممدبنحممداملرديين، 212

 .577،معاملالتنزيليفتفسيالقرآناحلسنيبنمسعودالبغوي، 213
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يكواناملستقبل حىت زوجها وفاة بعد وماهلما البنيها وحل يحًة تكون الزوجة ألن وذلك .

 214كبيينوراشدين.

كالمهاسيحجبمجيعالورثةاآلخرينواالستنباطأنهإذاكانللزوجةابنان،فإن

غيالزوجة.وذلكوفًقالقواعدقسمةاملياثاإلسالمية،اليتإذاماتالشخصوترك

التقسيم هذا القراريف اختذ وقد وابنه. زوجته إال يرث فال أشقاء، وعدة وابنيه زوجته

وابنيها الزوجة ومصلحة اإلسالمي، الدين أحكام من املصلحة وابلنسبةالعتبارات .

جوانب حيث من ففكر بعد، فيما ابنيها على الزوجة ستطبقه الذي التقسيم لنظام

مشكلةالعدالةوالقضاءعلىالنزاعاتاحملتملةبنياالثنني.

ويلياجلدولامللخصللورثةوسهامهموأسبابقسمةالزوجةاليتلديهاابنان:

أصل  الرقم 
الورثة  

وسهمهم  
 األصلي

الورثة  
وسهمهم  

 عند الزوجة

اليت   الشرعية  النصوص 
 خيالفها ذلك التقسيم

عند  املصلحة  مراعاة 
 الزوجة يف ذلك التقسيم 

للزوجةالثمنالزوجة1
والباقي
البنيهما

12النساء:-
قولرسولهللاصلىهللا-

عليهوسلم)أحلقواالفرائض
أبهلها،فمابقيفألحوىل

تطبيقأحكامالشريعة
اإلسالميةمعمراعاة
مصلحةالزوجةوابنيها،
وأيضامراعاةجانبقضية

ابنان2

 
214 Muhammad Arifin, “Implikasi Dilematis Status Janda Bagi Wanita,” Al Majaalis, Vol. 6, No. 2, 

Mei 2019, 19. 
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العدالةواجتنابرجلذكر(
احتماالتالصراعبينهما.

 

 زوجها املتوّّف.د( الزوجة هلا بنتان مع 

الخيتلفكثيًاعماكانعليهاملسألةقبله،فقدقررتالزوجةاليتلديهابنتانأنه

زوجها. من يرثوا أن فقط وبنتيها هلاهي هبا215حيق تقسم اليت الطريقة هويف الفرق

زوجهاإىلثالثةأقسام،حبيثيكونتركةلكلوارث.أوال:قسمتالزوجةالرتكةالزوجة

نح لكلواحدمنهمنصيبواحد.ومعذلك،فإننصيبالزوجةلنيكونهلا،بلميم

القريةوبناء للعملخارج بنتواحدة الزوجةعن تعتينهبا.فتفرج اليت البنتني الحدى

اضطرار ذلك بايف املنزل، معهايف ابلعيش أخرى بنتا وتلزم هبا، زوجهامنزلخاص

حبيثتعقد216وتدّلعلىأنهذهالقسمةتستخدمطريقةالتشاور،للذهابمعأمه.

حىتأتخذنصيبهاضعفنيمنمعبنتيهافيمنستعيشاحدىهمامعأمهاالزوجةاملشاورة

ميكنأنحتدثهذهاملسألةعندماميوتالزوجبينمايكونمجيعأوالده.نصيبأختها

217متزوجني.

 
 (.2021أبريل17تولونجأجونج،)،املقابلة،رورة 215

216 Sudarsono, Pokok-Pokok    Hukum    Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 354. 
 (.2021أبريل17تولونجأجونج،)،املقابلة،رورة 217
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الفقهاإلسالمي،إذاتركامليتزوجةوبنتني،فتكونالقسمة:لزوجةيفأحكام

 :كماورديفالقرآنواحلديثالتايل219والبنتيهاثلثان.218الثمن

)النساء: فـحلحهمنَّثـملمثحامحاتـحرحكح اثـْنـحتحنْي  (11قولهتعاىل:فحإ نكمنَّن سحاًءفـحْوقح

َّاتـحرحْكتممِۚ)النساء:وقولهتعاىل:فحإ نكحانح
 (12لحكمْموحلحٌدفـحلحهمنَّالثُّممنممم 

إىلثالثةأقسامهينتيجةنظرهايفاملصلحة.الرتكةوقاعدةالزوجةاليتتقسم

إليهةمضافتركةيفتلكاملسألةأنورثةاملورثكانبنتيهافقط.حبيثيرثالزوجكله

ال أحكام ففي للبنتني. الزوجة فإهنماأموال فقط، بنتان الورثة إذاكان اإلسالمي، فقه

مجيع متالرتكةحيصالن بنصيب وردًّا، جتعل220.ساوينيفرًضا الزوجة فإن ذلك، ومع

مسئولية اعتبار ألن األخرى، البنت نصيب من أكب معها تعيش اليت البنت نصيب

عيشمعأمه.كلهذاملافيهخيتاليتوخدمةتلكالبنتأكبمننصيبالبنتال

والبنتني. األم م221ومصلحة القاعدة هذه مسرورونصلحتعتب الورثة مجيع ألن ة

 والنزاعبينهم.،هذهالقسمةصلحةملةسالقدرومدركونبنف

واالستنباطأنهإذاكانللزوجةبنتان،تكونكلتامهاورثةمشرتكةمعوالدهتا.مع

إىلثالثةأقسامتركتهاالقسمةاليتحتددهااألم،ويفاملسألةاملذكورةسابقاتقسماألم
 

 .880،تفسيالقرآنالعظيمبنكثي،ا 218

 .30،الفوائداجلليةيفاملباحثالفرضيةعبدالعزيزبنعبدهللابنابز، 219

 .810(،2010)دمشق:داراملصطفى،2اجلزء،تنويراملسالكمصطفىديبالبغا، 220
 (.2021أبريل17تولونجأجونج،)،املقابلة،رورة 221
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لتقسيمالعتباراتاملصلحةمنوتعطينصيبهاملنيعتينهبا.وقدصدراحلكميفهذاا

حيثحالالزوجةالشيبةاليتلديهابنتانفقط.ابإلضافةإىلمراعاةالبنتنياملتزوجتني

.الرتكةومجيعهماحبيثالميثلذلكمشكلةابلنسبةهلمامهماكاننصيبهممن

بنتان:ويلياجلدولامللخصللورثةوسهامهموأسبابقسمةالزوجةاليتلديها

أصل  الرقم 
الورثة  

وسهمهم  
 األصلي

الورثة  
وسهمهم  

 عند الزوجة

اليت   الشرعية  النصوص 
 خيالفها ذلك التقسيم

املصلحة  مراعاة 
يف  الزوجة  عند 

 ذلك التقسيم 

لكلوارثالزوجة1
سهمواحد،
وسهمالزوجة
سوفيمعطى
للبنتاليت
عاشتمعها

12النساء:-
11النساء:-

مصلحةمراعاة
الزوجةاليتالُتتلك
أحداغيبنتحيهحامع
شيبتها،وأّنبنتيها
الحيتاجانأصال
بياثوالديهما

بنتان2



 ه( الزوجة هلا ابن واحد وبنت واحدة مع زوجها املتوّّف.

الزوجةلديهاابنواحدوبنتواحدةهلااحلقوقوالسلطةمثلالزوجاتاألخرى

يفقريةاتجنغولويالهانلتحديدمنسيكونالورثةوتقسيممياثزوجهااملتوىف.بّينت

الزوجة املسألةهم مثلهذه الورثةيف أن البحث هلذا تعيينها مت اليت الزوجات إحدى
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لط ابلنسبة والبنت. وارث،واالبن كل يتناوله الذي السهام وحتديد التقسيم ريقة

بدال الذيأصبحرئيساألسرة لالبن احرتاما ابنها.وذلك الزوجةعنرأي استفسرت

222منوالده.لكنالقراريبقىبيدالزوجةألنهسلطتها.

زوجهاالبنهابشرطأنيعتينوالدهتا،مثتمعطىتركةالتزالالزوجةتعطيثلثي

الزوجة، رعاية االبن رفض إذا لبنتها. عادلالرتكةقسمتالبقية بشكل قسمني إىل

،ألننصيبهاكانحبسبنصيبهاالرتكة.والزوجةملأتخذنصيباًمنومتساويومنصف

هبا. يعتين الذي الولد نصيب حيصذلكأنو223من حىت لالبن ثلثيالشرط على ل

املياثالبدلهأنيقومبرعايةالزوجةالتتفقمعاألحكامالواردةيفنصالقرآن.كما

يكونفقطإذاكانالورثةالرتكةورديفسورةالنساء،فإنشرطحصولاالبنعلىثلثي

 224ابًناوبنتاواحدة.

 يكممماّللَّميف  اأْلمنثـحيحنْي )النساء:قولهتعاىل:يموص  د كمْمۖۡل لذَّكحر م ْثلمححظّ   (11أحْوالح

َّاتـحرحْكتممِۚ)النساء:
 (12وقولهتعاىل:فحإ نكحانحلحكمْموحلحٌدفـحلحهمنَّالثُّممنممم 

له. إضافية مصلحة هي البنها الزوجة تقدمها الذي اإلضايف الشرط فإن

نصيباًأكبمنأخته،فإنذلكسيزيدبرّهوطاعتهألمه.ابإلضافةإىلالزوجةاليتتعطي

 
 (.2021أبريل30تولونجأجونج،)،املقابلة،سوابريت 222

 (.2021أبريل30تولونجأجونج،)،املقابلة،سوابريت 223

.237اهلداية،دونالسنة(،)سورااباي:3اجلزء،إعانةالطالبنيالسيدأيببكرشطا، 224
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فإنهذاالشرطيسهل225كماهومعلومأنأحدمفاتيحاجلنةلالبنهوأنيّبألمه،

علىاالبندخولاجلنة.حىتتكوناملصلحةاليتتعتبهاالزوجةالبنهاالتتعلقابلدنيا

فحسب،بلاآلخرةأيًضا.

انللزوجةابنواحدوبنتواحدة،فسيصبحكالمهاوارثنياالستنباط،أنهإذاك

مشرتكنيمعوالدهتا.معالقسمةاليتحتددهاالزوجة،ويفاملسألةالسابقةتقسمالزوجة

إىلجزأينفقطبنصتنيخمتلفتني،حسبحالةاالبنسواءكانيريدرعايةأمهأمتركتها

املصلحةمنحيثحالالزوجةاليتملال.وقدصدراحلكميفهذهالقسمةالعتبارات

والده.بدالمنرئيساألسرةكيكنهلاإالولديها.وكذلكاعتباراالبن

ابن لديها اليت الزوجة قسمة وأسباب وسهامهم للورثة امللخص اجلدول ويلي

واحدوبنتواحدة:

أصل  الرقم 
الورثة  

وسهمهم  
 األصلي

عند  وسهمهم  الورثة 
 الزوجة

النصوص  
اليت   الشرعية 
ذلك   خيالفها 

 التقسيم

عند   املصلحة  مراعاة 
ذلك  يف  الزوجة 

 التقسيم

إذاعاشابنمعالزوجةالزوجة1
فلهثلثانوللبنتثلث،
وإذاعاشتبنتمع

 11النساء:-
12النساء:-

مراعاةمصلحةالزوجة
اليتالُتتلكأحدا
يهحا،وأيضا غيولدح

ابن2

 
 .11ه(،1405،)الرايض:املؤسسةاجلريسي،برّالوالدينيفضوءالكتابوالسنةعليالقحطاين،سعيدبن 225
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بنت3
الزوجةفلالبننصف
وللبنتنصفأيضامن

مجيعتركةامليت

مصلحةالبنهايف
الدنياواآلخرة

 

 و( الزوجة هلا األوالد ذكر وأنثى مع زوجها املتوّّف. 

الزوجات أي احلالة، هذه يف تكون ويالهان اتجنغول قرية يف الزوجات غالبية

الزوجةيفحتديد أكثرمنولدينمنجنسنيخمتلفني.كماتظلسلطة لديهن الالئي

وتقسيم أوالدها.تركةالورثة غي واراث الزوجة تمعنّي لن الورثة، حتديد يف هلا. زوجها

نتزيدأعمارهمعنعامنيحيتاجونإىلالكثيمناملوادوالسببهوأنعدداألوالدالذي

لرتبيتهم.حىّتلوكانتمجيعهاكبية،فإناحتمالالصراعبنيالورثةسيكونكبياجدا

سيكون األوالد، من عددكبي وجود مع املوّرث. فروع غي اآلخرين الورثة أمدخل إذا

قريةاتجنغولويالهان،إذاكانللزوجةأكثرالسهمالذيسيستلمهأقلتلقائًيا.العادةيف

األقل على أو أوالدها، مجيع يكب مل ما املياث تمقّسم لن فإهنا هذا، مثل ولدحين من

الزوجة،وتكونتركةيفهموناألموال.حبيثتكونكل الشخصيحتتحراسة زوجها

جتمع مجيًعا، يكبون عندما الزوجة. ابسم لزوجها املشرتكة لتقسيماألموال الزوجة هم

 226.الرتكة
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املشاورة الزوجةهيعنطريق تستخدمها اليت التقسيم الزوجة.طريقة وتقودها

وخيالفنظاماإلرثاإلسالمي227حبيثهذهالطريقةمناسبةمعنظامالعرفاجلاوي،

األنثينيالذي مثلحظ للذكر طريقة ما228.يستخدم مقدار سيتناقشون الورثة ومجيع

سيحصلعليهكلوارث.متاالتفاقعليهمعمراعاةمصلحةكلوارث،معمالحظةأن

يعتينأبمه. الذي للولد نزاعيف229احلصةاألكبجيبأنتكونمملوكة إذاكانهناك

 تالية:املشاورة،تكونالزوجةهيالقاضي.وهذااليتوافقمعنصاآليةالقرآنيةال

اأْلمنثـحيحنْي )النساء: د كمْمۖۡل لذَّكحر م ْثلمححظّ  أحْوالح يكممماّللَّميف   (11قولهتعاىل:يموص 

َّاتـحرحْكتممِۚ)النساء:
 (12وقولهتعاىل:فحإ نكحانحلحكمْموحلحٌدفـحلحهمنَّالثُّممنممم 

املصلح يف النظر هذا جيعةفإن الزوجة رأهتا التعيني.اليتكانت هذا تقّرر لها

عدد أن أساس على الورثة يفكبار سيكون الذي التقسيم وقت يف النظر هو األول

األوالدأكثرمناثننيحيتاجإىلالكثيمناملوادلرتبيتهم.ابإلضافةإىلذلك،إذاكب

والديهم.اثن بثروة يربون الورثة فهمسيشعرونابلعدالة،ألنمجيع األوالد، ًيا،معمجيع

وجودعددكبيمناألوالد،ستكوناحلصةاليتسيحصلعليهاكلوارثأقّل،حبيث

 
227 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, 286. 

 .237،إعانةالطالبنيالسيدأيببكرشطا، 228
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230تكوناحتماالتالصراعبنيالورثةكبيةجًداإذامليتماالتفاقعلىالسهامبينهم.

يقسم الذي الزوجةكقاضي الزوجةكأّمالرتكةوكون موقف ترى حيث مناسبة، كان

لزوجة،والزوجةهيأعلممنهوالولدالذيلالورثة،واملمتلكاتاملوروثةجزءمنهاملك

أكب. نصيب ولديه األسرة يف فاعلية أكثر الزوجةيكون واجبات من تعليميهألن

يثاليدعيأحدحب231األطفالوالعنايةهبمواالهتمامبنموهممنالصغارإىلالكبار.

أنهأكثراستحقاقًاحلصةأكب،لدعواهأبنهأكثرجدارةبنيالورثةاآلخرين.حبيثيكون

 النظريفاملصاحلاليتختتارهاالزوجةمناسًباإلزالةالنزاعاتاحملتملةبنيالورثة.

ونستنتجأنهإذاكانللزوجةأكثرمنولدينمنجنسنيخمتلفني،فإنالورثةهم

التقسيمعنطريقاملشاورةاليتتقودهاالزوجة،وذلكاأل والدمعالزوجةفقط.وطريقة

عندمايكبمجيعأوالدهاأوعندماتكونالزوجةكبيةالسن.كماسيكونحتديدالسهام

الذيسيحصلعليهكلوارثيفأثناءتلكاملشاورة،حيثسيحصلالولدالذييعتين

األكب السهم على منبوالدته املصلحة العتبارات والتقسيم الورثة حتديد قرار صدر .

النزاعاتاحملتملةبني النظريف حيثحالةالزوجةاليتمليكنهلاإالأوالدها.وكذلك

 األشقاءاليتستوجدعندمايكونعدداألوالدأكثر.
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231 Istina Rakhmawati, “Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak,” KONSELING RELIGI: Jurnal 

Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2015(, 4. 
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ويلياجلدولامللخصللورثةوسهامهموأسبابقسمةالزوجةاليتلديهااألوالد

 ذكروأنثى:



الورثة   الرقم  أصل 
وسهمهم  

 األصلي

عند   وسهمهم  الورثة 
 الزوجة

النصوص  
اليت   الشرعية 
ذلك   خيالفها 

 التقسيم

عند   املصلحة  مراعاة 
ذلك   يف  الزوجة 

 التقسيم

حسباملشاورةبنيالزوجة1
الزوجةوالورثةاآلخرين،
معالقيدأنالولدالذي
يعيشمعالزوجةسوف

سهمامنمجيعينال
تركةامليتأكثرمن

غيه.

 11النساء:-
12النساء:-

كثرةعدداألوالد،مع
الوقايةعنوجودالنزاع
بنياألوالدفيمابعد.
وللولدالذيانلسهما
أكثر،لسبببرّههلا
أكثرمنإخوته

األخرين.

ابنانفأكثر2

بنتانفأكثر3



تركةمنحتليلالبياانتاملعروضةالسابقة،نستنبطأبنسلطةالزوجةيفتقسيم

اإلسالم يف املوجودة املصلحة مع تناسب ويالهان اتجنغول قرية يف واألنظمةزوجها

املوجودةيفإندونيسيا.ويدلعلىذلكعدموجودخالفبنيالورثةيفتلكالقريةبعد

ابلرغم الزوجة. قبل من القرآنالقسمة آايت نص مع تتفق ال السلطة هذه أن من
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بتقسيم املتعلقة واألحاديث اآلايت معاين مع تتوافق السلطة هذه أن إال واحلديث،

 ،أياملصاحلجلميعأطرافاإلرث،سواءمنالورثةأومناملوّرث.الرتكة

 

تقسيم   يف  الزوجة  سلطة  يف   علىزوجها    تركةب.  ويالهان  اتجنغول  قرية  يف  الورثة 

امل التوريث  املصلحة  وجودأحكام  نظرية  يف  إندونيسيا  يف  جنم ة  الدين   لدي 

 الطويف. 

يفقريةاتجنغولويالهانموجودةتركةزوجهااملتوىفّإنسلطةالزوجةيفتقسيم

الوالية تلك يف طويلة فرتة تلك،منذ يف جيل إىل جيل من السلطة هذه تناقل وقد

الثاينيفاألسرة،مماجيعل الشخص الزوجة القريةجيعل تلك العرفاجلارييف القرية.

حلزوجها.ألنالزوجاتهنمنيعرفنأفضلمصاتركةالزوجاتأنسبوأحسنلتقسيم

 232منممتلكاتأزواجهنلتقسيمهاعلىالورثةحسبقرارها.

جمتمعأنمعتطورالزمنوالتقدمالتكنولوجيالسريعيفهذاالعصر،ميكنألي

بسهولةحولأحكامالتوريثاحلكمأنجيدمراجعويغّيحياهتماالجتماعيةواحلكمية،

إندونيسيا. تنطبقيف منهسكان233اليت الذيخترّج التعليم الزايدةيفمستوى وستؤثر

 
 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 232

233 Maharidiawan Putra, “Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan  Terhadap Modernisasi  Dari 

Aspek Kemajuan Teknologi),” Jurnal Morality, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2018), 56. 
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اإلجراءات اختاذ يف عاداهتم على الرسية، وغي رسيةكانت ويالهان، اتخنغول قرية

القانونية.ومعتـحقحدُّمهذهالتطورات،فإنهالجيعلسكانيفاتجنغولويالهانيبتعدون

لتقسيم لزوجات السلطة تعطي اليت عاداهتم اآلخرين.تركةعن الورثة مع 234أزواجهن

بطبيعةاحلال،فإنأحدعواملاستمراروجودهذهالعادةهواملصلحةاليتتوجديفتلك

تركةالقرارت.مععدموجودخالفاتأسريةيفتلكالقريةحولسلطةالزوجةيفتقسيم

ال على احلفاظ أجل من العادة هذه يف املصلحة احتواء ضمان مع بنيزوجها، وائم

 235يفتلكالقرية.العائالت

شرحالطويفأنأقوىاألدلةهيالنصوصالشرعيةواإلمجاع،مثمهاإماأنيوافقا

األدلة اتفقت قد إذ تنازع؛ وال ونعمت فيها وافقاها فإن خيالفاها. أو املصلحة رعاية

املستفادة املصلحة ورعاية واإلمجاع، النص، وهي: احلكم، على عليهالثالثة قوله من

ضحالح)السالم ض الحوحرحرح بطريق(ارحرح عليهما املصلحة تقدمي وجب خالفاها وإن ،

التخصيصوالبيانهلما،البطريقاالفتئاتعليهماوالتعطيلهلما،كماتقدمالسنةعلى

إماأاليقتضياضرراوالمفسدةابلكلية،،القرآنبطريقالبيان.وتقريرأنالنصواإلمجاع

وإن املصلحة، لرعاية موقوفان فهما ذلك، من شيئا يقتضيا مل فإن ذلك، يقتضيا أو

 
 (.2021أبريل17تولونجأجونج،)،املقابلة،أمحدجودي 234

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 235
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اقتضياضررا،فإماأنيكونجمموعمدلوهلماضررا،والبدأنيكونمنقبيلمااستثىن

236منقولهعليهالسالم:)الضرروالضرار(مجعابنياألدلة.

تقسيمو يف الزوجة سلطة هلكانت ويالهانالرتكةلـمعرفة اتجنغول قرية يف

نظرية يف األربعة األساسية املبادئ ابستخدام بتحليلها سنقوم املصلحة، مع تناسب

جلميع مصلحة على حتتوي الزوجة سلطة هلكانت نكتشف حىت للطويف. املصلحة

.ةيفإندونيسياجودثاملواألطرافيفاإلرثأمال،خاصةيفأحكامالتوري

 . ت. العقل مستقل يف حتليل املصلحة واملفسدة، السيما يف ابب املعامال1

كأنالطويفيرىأنهالداعيللنصيفأتكيداملصلحةيفابباملعامالت.وهذا

خيتلفعناببالعباداتالذييعتمدعلىدليلالنصقطعا.

تقسيم يف ويالهان اتجنغول قرية يف الزوجات الورثةتركةأن على أزواجهن

منعندللرتكةتفّضلمراعاةمصلحةالورثةبعقوهلم.إنحتليلاملصلحةيفقسمةالزوجة

أحد. يؤثرها أن ميكن وال مطلق الورثة237الزوجة خمتلفةيفحتديد قرارات زوجة لكل

الق يف االختالف يرجع واحتياجاتونصاهبم. الورثة عدد مثل عوامل، عدة إىل رار

 238املعيشةللورثةومقداراخلدماتمنالورثةألسرةاملورثوالزوجة.

 
 .24-23(،1993،)لبنان:الداراملصداريةاللبنانية،رسالةيفرعايةاملصلحةسليمانبنعبدالقويالطويف، 236

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 237

 (.2021أبريل30إىل10منتولونجأجونج،)،املقابلة،لزوجاتا 238
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جيبعلىالزوجاتبشكلمستقلأنتكونلديهنالقدرةعلىحتليلوحتديد

املصلحةجلميعاألطرافعندقسمةالرتكة.وفيمايليدليلعلىأنعقولالزوجاتيف

 قريةمستقلةيفالتحليلوقادرةعلىإجيادمصلحةيفتقسيمهاعلىمجيعالورثة:تلكال

العائالت .أ الذينماتوايفقريةاتجنغولويالهانيرتكونعدًدامتنوًعامن األزواج

أيًضا املتفاوتة األسرية الظروف يكاد،ذات ورثتهم. حبيثخيتلفمنسيكون

ابن لديهن الالئي الزوجات من بدًءا الورثة، تلك يف يوجد الورثة أنواع مجيع

الورثة ولدحين.االختالفيفعدد أكثرمن لديهن الالئي الزوجات واحدحىت

اليتاختالفسببهو الزوجة أمثلتها ومن الورثة. الزوجاتيفحتديد قرارات

منركةتتعطيمجيع نصيباً املورث أم تعطي ،كماالالرتكةزوجهاالبنها،وال

من نصيباً لنفسها إىلالرتكةتعطي أحوج ابنها أن املصلحة اعتبار مع الرتكة،

وسيتحّمل زواجها، بعد املستقبل يف والسيما الوقت ذلك يف هلا بنسبة أكثر

بسببأهناقدبلغتابنهاتركةاحتياجاتحياتزوجته،والتطلبأّماملورث

أو اآلخرين أوالدها قبل من احتياجاهتا تكّفل وقد املورث.شيبة. 239أقارب

وأخذت اخلاصة، زوجها أموال مجيع بنتها أعطت اليت الزوجة آخر: ومثال

من نصيب أي تعطي وال مشرتكاً، ميااثً املوّرثالرتكةلنفسها وأخت ألخ

 
 (.2021أبريل15تولونجأجونج،)،املقابلة،كيسوم 239
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مراعا مع القرار هذا اختاذ مت اللتنيمطلقاً. وبنتها لزوجة االقتصادية املصلحة ة

مل الذين املورث إخوة وكذلك الورثة، يف غيها من أكثر األموال إىل احتاجتا

الزوجة اقتصاد من أكب اقتصادهمكان ألن أخيهم مياث من نصيًبا يطلبوا

االختالفحولحتديداملصلحةمنقبلالزوجاتيدلعلىوهذا240وبنتها.

عقولك تقسيمأن عند املصلحة وحتديد التحليل يف مستقلة زوجة تركةل

 أزواجهن.

وحتديد .ب حتليل يف مستقلة عقوهلن أن على يدل الزوجات نوع يف االختالف

تقسيم إىلتركةاملصلحةيف أخرى مرة تزوجن الالئي الزوجات ُتيل أزواجهن.

اجل أزواجهن سيتحملها احتياجاهتن ألن مياثهن، نصيب أخذ دد،كماعدم

السيدةكيسوم تورثتفضل241.فعلت أن سنةكبية بلغت الالئي الزوجات

من ألوالدهن، أزواجهن ممتلكات أو ممتلكاهتن سواء األسرة، ممتلكات مجيع

اختذتهذا أكثرمنغيه. يعتينزوجة الذي للولد أكب إعطاءحصة خالل

الذيرعاهاكانت الورثة السنوأنخدماتأحد القرارابلنظرإىلتقدمهايف

والسيدة243والسيدةرورة242ةاآلخرين،كمافعلتالسيدةشرفةأكبمنالورث

 
 (2021أبريل15تولونجأجونج،،)املقابلة،اسيايت 240

 (.2021أبريل15تولونجأجونج،)،املقابلة،كيسوم 241

 .(2021أبريل10تولونجأجونج،)،املقابلة،شرفة 242
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األعلىمن244سوابريت. الدينية التعليمية املؤسسة املتخرجةمن الزوجة وأخياً،

املصلحةيف التوريثاإلسالمييفحتليلوحتديد تطبيقأحكان غيهاُتيلإىل

 زوجها،كمافعلتالسيدةمرقانة.تركةتقسيم

أنعقوهلنمستقلةيفاختالفيفج. يدلعلى الزوجات قبل القسمةمن طريقة

تقسيم مصلحة وحتديد تقسيمتركةحتليل يف الطريقة ختتار زوجة هناك الزوج.

بسببكثرة الورثة بني اخلالفات لتجنب الورثة مع املشاورة طريق عن املياث

شرفة. السيدة فعلت مثل245األوالدكما للذكر طريقة تستخدم الزوجة هناك

السيدة فعلت هبا،كما يعتين الذي للولد أكب حصة إبعطاء األنثيني حظ

فعل246سوابريت. اإلسالميكما التوريث طريقة تستخدم زوجة أيًضا هناك

وهناكزوجةتعنّيالورثةونصيبهممباشرةكمافعلتالسيدة247السيدةمارقانة.

 249إسيايت.والسيدة248كيسوم

 
 (.2021أبريل17تولونجأجونج،)،املقابلة،رورة 243

 .(2021أبريل30،)تولونجأجونج،املقابلة،سوابريت 244

 (2021أبريل10تولونجأجونج،)،املقابلة،شرفة 245

 (.2021أبريل30)تولونجأجونج،،املقابلة،سوابريت246

 (.2021أبريل16تولونجأجونج،،)املقابلة،مرقانة 247

 (.2021أبريل15تولونجأجونج،)،املقابلة،كيسوم 248
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قسمةد. بعد الورثة بني خاصة أسرية، خالفات وجود عدم قبلالرتكةإن من

علىصحةحتليلاملصلحةالذيتقومبهالزوجاتيفتلكيدل250ّالزوجات،

الوائماألسريبعد أفراداألسرةوميكنأنجيعل املفسدةعلى القريةوالحيتوي

 وفاةأزواجهنوالوائمبنيسكانالقرية.

زوجهايفتلكالقريةوالذيتركةإنحتليلاملصلحةيفسلطةالزوجةيفتقسيمه.

يدّلعلىأنعقولالزوجةيفتلكالقريةقادرة251اليزالموجوداحىتاليوم،

تقسيم األطرافيف جلميع املصاحل حتليل هذهتركةعلى استقامة مع زوجها.

الزوجة قادرةعلىحتديدالسلطةحىتاآلنيدلعلىأنعقول القرية يفتلك

 .ازوجهااليتتركهالرتكةمصلحة

 

 .ميكن أن تكون املصلحة دليال مستقال أو مرجًعا قانونًيا خارج النصوص  .2

ليعتين الزوجة لعقل الكاملة السلطة مينح ويالهان اتجنغول قرية يف العرف أن

مصلحةالورثةيفتقسيممياثزوجها.الزوجةيفقريةاتجنغولويالهانهياليتأعرف

إدارةاألسرة.العرفالذيجيعلحىتالناسعنأحوالأسرهتا،سواءمنحاجاتاألسرة

لزوجهايفاألسرة،جيعلالزوجةأتخذدورزوجهابعدالزوجةاثينالشخصوكذلكوكي
 

 (.2021أبريل30إىل10)تولونجأجونج،من،املقابلة،لزوجاتا 250

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 251
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قسمة252وفاته. حيث من ذلك يف عقلهاالرتكةبا يف التفكي الزوجة على جيب ،

اعتبار يصبح حىت نصيبهم. ومقداركل لزوجها ورثة يكون أن له حيق من لتحديد

 جنغولويالهان.املصلحةيفاختاذالقرارمعيارًاللحكمالعريفاملستقيليفقريةات

القرية للزوجةيفتلك املنطقية الناجتةعناالعتبارات والدليلعلىأناملصلحة

النصوصهوتشابهومناسبةتلكاملصلحة قانونياخارج ميكنأنتكوندليالومرجعا

يفإندونيسيا.كمانعلمأنهناكثالثةقواننيمياثساريةاهبةأبحكامالتوريثاملعمول

إند املدنيةيف القوانني جممع إىل يرجع الذي املدين املياث قانون وهي ونيسيا،

(KUHPerdataوقانون،)اإلسالميالذييرجعإىلجممعاألحكاماإلسالميةيفالتوريث

( العريفKHIإندونيسيا القانون إىل يرجع الذي العريف التوريث قانون هو واألخي ،)

 253إندونيسيا.املعمولبهيفكلمنطقةيف

زوجهاتركةوفيمايليبياانتودالئلتثبتأنمصلحةسلطةالزوجةيفتقسيم

قانون ملصادر ومناسبة تشابه أوجه هلا ويالهان اتجنغول قرية يفالرتكةيف السارية

 يسيا.حىتميكنأنتكونتلكاملصلحةدليالومرجعاقانونيامستقالخارجالنص:إندون

 (.KUHPerdataأ. املناسبة بني سلطة الزوجة مع جممع القوانني املدنية االندونيسية)

 
 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 252

253 Mohammad Yasir Fauzi,”Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia,” 54. 
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القواننياملدنيةاإلندونيسيةهلااثينعشرمبدأًتكونأساسالتكوينكلمادةأو

إىلذلك،للقواننياملدنيةاإلندونيسيةابإلضافة254املدنيةاالندونيسية.نظاميفالقوانني

أو املكتوبة غي واملصادر املكتوبة القانون مصادر ومها القانون، لتكوين مصدران

نظرانإىلاملصدر،يتضحأنالقواننياملدنيةاإلندونيسيةوسلطةالزوجةوإذا255العرفية.

زوجهايفقريةاتجنغولويالهانهلماوجهتشابهومناسبة،أييفمصدرتركةيفتقسيم

القانونغياملكتوبةوهوالعرف.ومنحيثاملبادئ،هناكالعديدمنأوجهالتشابهبني

وجهايفقريةاتجنغولويالهانواملبادئاالثينعشراليتزتركةسلطةالزوجةيفتقسيم

 أصبحتأساساللقانوناملدنيةاإلندونيسية.

ويلييقّدمالباحثبياانتودالئليفأوجهتشابهومناسبةبنيسلطةالزوجةيف

 اإلندونيسية:غولويالهانمعمبادئالقواننياملدنيةجنزوجهايفقريةاتتركةتقسيم

املدنية   الرقم  األحكام  مبادئ 
 يف اندونيسيا

تقسيم   يف  الزوجة  سلطة  وبني  بينها  املناسبة    تركةاجلهة 
 زوجها يف قرية اتجنغول ويالهان 

أبنمبدأحريةالتعاقد1 قرارها، بعد والزوجة الورثة بني اللفظي التعاقد وجود
قد ما يطيعوا أن أرادوا الورثة وعدممجيع الزوجة قّررته

منازعتهافيمابعد.
حسبمامبدأالتوافق2 بشروطها سهامهم أيخذوا أبن الورثة مجيع اتفق

قّررهتاالزوجة
 

254 R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, 26. 
255 Theresia ngutra, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum,” 209. 
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حيققمبدأالثقة3 سوف الزوجة قرار بعد اتفاقية يف يدخل الورثة كل
إجنازاتالقراربينهم

الورثةمبدأقوةاإلرابط4 اليتتلزمنفسهأوالذيشاركيفيلتزممجيعأطراف
القسمةبنظموشروطمرتبطةيفتلكالقسمة.

وواجبةمبدأاملعادالتيفاحلكم5 حّق له واحد لكل اآلخرين والورثة الزوجة بني
متساويةيفحتقيققرارالزوجةبعدالقسمةمنالزوجة.

القسمة مبدأالتوازن6 اجنازات يعملون والورثةاآلخرينسوف الزوجة بني
وشروطهاابلرضا.

 Asasمبدأضماناحلكم)7

pacta sunt servada)
يف املوّرث أسرة خارج أخرى جهة من املداخلة يوجد ال

علىالورثةاألخرين.الرتكةاجنازسلطةالزوجةعندتقسيم
وجةيفتلكالقريةلديهمحّقأبنينازعواليسللورثةغيالزمبدأاألخالقية8

قرارهاوشروطهايفالقسمة.
أنالزوجةورئيسالقريةسيضمنانوجوداحلمايةبنيالورثةمبدأاحلماية9

يفأخذسهامهمبعدالقسمة.
تقسيممبدأاللياقة10 القريةالرتكةحمتوايت تلك الزوجةيف به تقوم الذي

ث.مناسبةملصلحةكلوار
الورثةمبدأالشخصية11 بني اتفاقًا تعقد أن قسمتها يف الزوجة تتطلب

ملصلحتهاخاصةوالورثةاآلخرينعامة
حيّققمبدأحسنالنية12 أن اآلخرين والورثة الزوجة من واحد لكل ينوي

مطالبالعدالةوالينتهكاللياقةيفذلكالقرار.
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تقسيم الزوجةيف املوجودةيفسلطة واملناسبة التشابه أوجه زوجهايفتركةمن

مع التشابه أوجه وكذلك السابقة، املدنية القوانني مبادئ مع ويالهان اتجنغول قرية

مصادرالقانوناملدينغياملكتوبة،أيالعاداتأوالعرف،جتعلتلكالظاهرةيفتلك

هبا االعرتاف ميكن املدنيةالقرية القوانني جممع يف املوجودة لألحكام وفًقا وتنفيذها

مستقالً ومرجعا دليال القرية تلك يف الزوجة سلطة مصلحة تكون حىت االندونيسية.

 للحكمخارجالنصوص.

 (. KHIب. املناسبة بني سلطة الزوجة مع جممع األحكام اإلسالمية يف إندونيسيا )

تقسيم يف الزوجة سلطة غيتركةتبدو أهنا ويالهان اتجنغول قرية يف زوجها

.وذلكألنتلكالقسمةترجع(KHIجممعاألحكاماإلسالميةيفإندونيسيا)مناسبةمع

قدختالفاملواداملوجودةسألةيفبعضاملحبيث256تلكالقرية،إىلالعرفالسارييف

إندونيسيايف اإلسالميةيف األحكام لالبنجممع زائد إعطاءشرط ذلك مثال عموًما.

أختهاليحصلضعفي املادةاملخالف257نصيب الثاينيف الكتاب املذكوريف للقانون

 
 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 256

أبريل30(،تولونجأجونج،وهلاابنواحدوبنتواحدةمعاملوّرثقريةاتجنغولويالهانالزوجةيف،)املقابلة،سوابريتةالسيد 257
2021. 
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نصيبفيعابنيفالورثة،فنصيبابنضمعبنتعندماتكوناملكتوبفيهأن176

 258األنثيني.بنتأوللذكرمثلحظ

أنهو بدقّة،سنجد إذاحّللنا القسمةيفلكن السلطةوتلك ميكنإدخالتلك

وبعبارةأخرى،أنترمجةبعضاملواد جممعاألحكاماإلسالمية.بعضاملواداملوجودةيف

اإلسالميةيف األحكام سلطتها جممع استخدام يف الزوجة قرارت من النتائج تشمل

زوجهاعلىكلوارث.هنا،يقّدمالباحثبياانتعناملناسبةوالتشابةبنيتركةلتقسيم

سلطةالزوجةيفقريةاتجنغولويالهانوالنصيبالذيحيصلعليهكلوارثمعاملواد

(KHI)جممعاألحكاماإلسالميةيفإندونيسيايف

يف  نوع الزوجة الرقم  الزوجة  سلطة  تنفيذ 
قرية    تركةتقسيم   يف  زوجها 

 جنغول ويالهان ات

األحكام   جممع  يف  املاّدات 
اإٍلسالمية يف إندونيسيا املناسبة مع  

الزوجة يف تقسيم    تركةتنفيذ سلطة 
 زوجها يف قرية اتجنغول ويالهان 

تقسيممجيعالزوجات1 يف السلطة هلا إعطاء
 زوجهاتركة

حولالورثة175املادة
رتكةالحولسهم184املادة
رتكةالحولسهم187املادة

ابن2 هلا زوجة
واحد

سواءتركةمجيع البنها امليت
مع مشرتكة أو لنفسه كان

مالزوجته

حولالورثة174املادة
 رتكةالحولسهم187املادة

 
258 Kompilasi Hukum Islam, BUKU II, BAB III (Tentang Besarnya Bahagian), Pasal 176. 
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بنت3 هلا زوجة
واحدة

فقطتركةللبنت نفسه امليت
 رتكةالدون بال املشرتكة

املوّرث مال وللزوجة زوجته،
املشرتكةباهلا.

حولالورثة174املادة
رتكةالحولسهم187املادة

حولالعولوالرد193ّاملادة

الثمنزوجةهلاابنان4 من يزيد ال للزوجة
رعاية حتت البنيها والباقي
حاجاهتما وحسب الزوجة

حىتكبيين.

حولالورثة174املادة
رتكةالحولسهم184املادة
رتكةالحولسهم187املادة

واحد،زوجةهلابنتان5 سهم وارث لكل
يمعطى سوف الزوجة وسهم
للبنتاليتعاشتمعالزوجة

حولالورثة174املادة
رتكةالحولسهم183املادة
رتكةالحولسهم187املادة
حولالعولوالرد193ّاملادة

ابن6 هلا زوجة
وبنت واحد

واحدة

فله الزوجة مع ابن عاش إذا
وإذا ثلث، وللبنت ثلثان
الزوجة مع بنت عاشت
نصف وللبنت نصف فلالبن

أيضامنمجيعتركةامليت.

رثةحولالو174املادة
رتكةالحولسهم176املادة
رتكةالحولسهم183املادة
رتكةالحولسهم187املادة

أكثر7 هلا زوجة
منولدينذكر

وأنثى

الزوجة بني املشاورة حسب
القيدأن والورثةاآلخرين،مع
الزوجة مع يعيش الذي الولد
مجيع من سهما ينال سوف

تركةامليتأكثرمنغيه

حولالورثة174املادة
رتكةالحولسهم183املادة
رتكةالحولسهم187املادة
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تقسيم يف الزوجة سلطة أبن نستنبط السابق، الشرح قريةتركةمن يف زوجها

بل إندونيسيا. يف اإلسالمية األحكام جممع مع ُتاًما تتعارض ال ويالهان اتجنغول

وارث ألنكل هلم، وأعدل أعظم القسمة تلك من الورثة عليها حيصل اليت املصلحة

عدموجودنزاعاتأسريةبسببتقسيميرضىبتقسيمالزوجة.ويتجلىذلكمنخالل

القريةالرتكة القرية.حىتتكونمصلحةسلطةالزوجةيفتلك منقبلالزوجةيفتلك

 دليالومرجعامستقالًللحكمخارجالنصوص.

 ج. املناسبة بني سلطة الزوجة مع القانون العريف اجلاوي.

يطبقجمتمعقريةاتجنغولويالهانالقانونالعريفاجلاوييفعمليةالتوريث،بدالً

املدين القانون أو الديين التوريث أحكام تطبيق خاللثبت259االندونيسي.من من

يفالعريفاجلاويوبنيماحدثتتوريثالعديدمنأوجهالتشابهاليتتوجدبنينظامال

يفالعريفالتوريثولالتايلأوجهالتشابهواملناسبةبنيقانونيفتلكالقرية.يوضحاجلد

 زوجهاعلىالورثةاآلخرين:تركةاجلاويوبنيسلطةالزوجةيفتقسيم

مع   نوع املناسبة الرقم  املناسبة  اتجنغول  قرية  يف  الزوجة  سلطة 
 أحكام التوريث يف العريف اجلاوي     

يفتعريفاحلكم1 سواءكان األوالد إىل األسرة أموال حتويل
بعد أو أحدمها أو مجيعا الوالدين حياة حال

 
 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 259



 
 

157 
 

بني احلقوق يف تفريق عدم مع مجيعهم، وفاة
األوالديفاحلصولعلىتركةالوالدين.

العرفوالعاداتاملتعلقةابلتقاليدالشعبيةمصدراحلكم2
مبادئأحكامالتوريثيفالعريف3

اجلاوي
مبدأاأللوهيةوالتحكميفالنفس،ومبدأاملساواة
يفاحلقوقاملتبادلة،ومبدأالوائموالقرابة،ومبدأ

التشاورواالتفاق،ومبدأالعدالة.
نوعحيه ،مالاملوروثجبميعأركاناإلرث4

تويّف، قد أو احلياة قيد يف سواءكان املوّرث
مث احلواشي مث األبوين مث الفروع من والورثة

األجدادواجلّداتمرتّبا.
وفاةطرقالتوريث5 الزوجةوبعد أموالاألسرةيفحياة توريث

والتعيني التحويل مثل متعددة بطرق الزوج،
 التقسيم بطريقة أو حيصلوالرسالة، حبيث

يرثها أو النساء، نصيب ضعف على الرجال
مجيعاألطفالبنفساملقدار.



زوجهاتركةمناملعلوماتاملعروضةالسابقة،نستنبطأبنسلطةالزوجةيفتقسيم

يفالعريفاجلاوي.والتزالالتوريثيفقريةاتجنغولويالهانتناسبوتتوافقمعقانون

تعرتف اإلندونيسية يفالدولة الساري العريف اإلندونيسي،ابلقانون ويشمل260اجملتمع

يفقريةاتجنغولويالهانالذيتقومبهالزوجة.يتضحهذامنالرتكةذلكعرفتقسيم

 
260 Mohammad Yasir Fauzi,”Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia,” 54. 
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وحىت اآلن. حىت العرف هذا ُتنع اليت احلكومية النظم أو القانونية املواد عدم خالل

القرية تلك يف الزوجة سلطة مصلحة خارجتكون للحكم مستقالً ومرجعا دليال

النصوص.



 يقتصر تطبيق دليل املصلحة على ابب املعامالت والعادات دون ابب العبادات.. 3

الخالفبنياملسلمنييفمشروعيةاإلرثيفاإلسالم.ألناإلرثيفاإلسالم

أنكرمشروعيةاإلرثيف القرآنوالسنةواإلمجاع،ومن 261اإلسالمفقدكفر.حمدديف

ولكناخلالفيفمسألةهلاإلرثداخليفاببالعباداتحبيثالاجتهادفيها،أو

 .أنهداخليفابباملعامالتالذييسمحللعقلأنجيتهدفيه

أن بعد أنه  العبادات.وحجتهم داخليفابب اإلرث إن تقول األوىل الفرقة

،أّكدهللاسبحانه176و12و11النساءيفاآلايتذكرهللاأحكامالتوريثيفسورة

وتعاىلأنهذهاألحكامجاءتمنهللاسبحانهوتعاىل.وهللاجيازيمنأطاعه،ويهدد

النار. أو262هللامنيعصيأحكامهإبدخالهيف والنار إذاهّددهللاابلعذاب وكّلفعل

 263ات.وّعدهللاابلثوابوابجلنة،فإنهداخليفاببالعباد

 
 .5،68(،اجلزء1992)دمشق:دارالقلم،الشافعي،الفقهاملنهجيعلىمذهباإلماممصطفىاخلنواإلخوة، 261

262 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001), 118. 
 .26(،1992:مكتبةدارالقدس،،)صنعاءاستفاءاألقواليفحترمياإلسبالعلىالرجالحممدبنإساعيلالصنعاين، 263
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للقياسأواالجتهاديفمسألة مدخلإالإذاأمجععليهااإلرثوأيضا:أنهليسح

فالاجتهاديفمورد265قطعيةالداللة،رثفنصوصالقرآناملتعلقةابإل264مجيعالعلماء.

 266ويالأونسخا.النصوصاليتكانتداللتهقطعيةالحتتملأت

امل فإن املصلحة، أخذ حيث من يفالصلحةأما ثبتتظواهرواردة النصوص

صحتهاقطعاً،بدالًمناالستنادإىلالعقلالبشريالذياليصلابلضرورةإىلمصلحة

11الناس.كماقالهللايفسورةالنساءاآلية أحيُـّهمْمأحقْـرحبم تحْدرمونح ؤمكمْموحأحبـْنحاؤمكمْمالح :))آابح

 لحكمْمنـحْفًعا((

ةأنهإذارّدتقديراإلرثإىلعقولالناسواختيارهموقالالسعديعنهذهاآلي

حلصلمنالضررماهللابهعليم،لنقصالعقولوعدممعرفتهاباهوالالئقاألحسنيف

وأقرب هلم أنفع الوالدين أو األوالد أي يدرون ال الناس أن أي ومكان، زمان كّل

 267حلصولمقاصدهمالدينيةوالدنيوية.

يةتقولأناإلرثداخليفابباملعامالتوليسيفاببالعبادات.والفرقةالثان

فاءحقوقملكيةاملالكفهيداخلةيفيستوحجتهمأنهيفمسألةالتوريث،فإهناتتعلقاب

 
.373(،1999)دمشق:دارالفكر،،10اجلزء،الفقهاإلسالموأدلتهوهبةالزحيلي، 264
.32(،1999،)دمشق:دارالفكر،الوجيزيفأصولالفقهوهبةالزحيلي، 265
 .499(،2006)دمشق:دارالفكر،،1اجلزء،القواعدالفقهيةوتطبيقاهتايفاملذاهباألربعةحممدمصطفىالزحيلي، 266

بنانصر 267 الرمحن املنّانالسعدي، عبد تفسيكالم الرمحنيف الكرمي الرسالة،،4اجلزء،تيسي مؤسسة : (،2002)بيوت
168.



 
 

160 
 

األحوال مع القانونية القرارات تتعارض حيث الشخصية، واألحوال املعامالت ابب

احللولاحلكميةجيبأنتكونرمحة،الصعوبةوالعاداتاملوجودةيفاجملتمع،حيتأن

268.وتضييق

مع تتعارض الشرعية النصوص ظواهر من املستنبطة املياث أحكام إن وقالوا

القواعدوالنظماملوجودةحاليا،خاصةابلنسبةللمجتمعالذينيلتزمونابلقواعدالعرفية.

يفاجملتمعالرتكةتيفقسمةوإذاقممنحاببحثميداينأكثر،فسنجدكثيامناملشكال

تقسيم مسألة يف واجتهاًدا جديًدا تفسيًا الالرتكةتتطلب أحكام تكون حىّت توريث،

269اإلسالميقادرةعلىاستيفاءاحتياجاتاجملتمع.

يتعارض النص ظاهر أساس على احلكم تطبيق أن على الواقعيكدليل املثال

ع،وهواحلادثالذيوقعيفجنوبسوالويزييفأحيااًنمعاملصلحةاملوجودةيفاجملتم

،2003فباير24(يفPdt.G/2002/PA.pj/97حمكمةالدينيةابجنكاجيين،ابلقراررقم)

الذكرواألنثى،كماهوموضحيفالرتكةمن1:1واليتقررتمنححصة للورثةمن

إذاكاناحلاكماليراعيمصلحةاملدعىعليهيفقراره،وخيتارتطبيق270الفصلالسابق.

 
 .5(،2001،)مصر:األزهرالشريف،يفالشريعةاإلسالميةعلىمذاهباألربعةاملواريث مرميأمحدالدغستان، 268

269 Syahrizal abbas, ahli waris pengganti dalam sistem hukum di indonesia, (Jakarta : badan 

litbang dan diklat kementrian agama RI, 2012), 243. 
270 Mayyadah, “Konsep Maslahat At-Thufy Dan Penerapannya Dalam Kasus Kewarisan Di 

Indonesia,” 125-126. 
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احلكمبظاهرالنص،فسيكونلذلكضرراكبياوشعورابلظلمللمدعىعليهالذيكان

أكثرنفعاواعتناءللموّرثعلىاملدعي.

الناسهناك يتمسك قريةاتجنولويالهان،حيث مثالآخرهوماحدثيف

ذلكمسألةعاداتجاوية، الزوجةيفالرتكةويشمليف الثابتةحولسلطة املصلحة .

احتماالتتركةتقسيم إىل ستتغّي السنوات، منذ القائمة آخرين ورثة على زوجها

من املستنبطة األحكام تطبيق إبجياب استبداهلا مت إذا األسري النزاع مثل املفسدة

واجملتمع. األسرة مصلحة تضمن مل اليت فإنالنصوص بينهم، النزاعات وجدت  وإذا

اإلسالميةيفالتوريثأحكام الشرائع لّبمجيع اليتهي الشريعة مقاصد مع تتعارض

النبصلىهللاعليهوسّلم)الضرروالضرار(،وقاعدة النصوص.وهذايتفقمعقول

 271.)درءاملفاسدمقدمعلىجلباملصاحل(

أن نستنتج  السابقة، الشروح تلك اببمن يف داخل اإلسالم يف اإلرث

والقياسيفجمال أنيدخلاالجتهاد العبادات.حبيثميكن املعامالتوليسيفابب

 .،معاالعتمادعلىاملصلحةالعامةاليتهيلّبالشريعةاإلسالميةالرتكةقسمة

 

 
اجلندي، 271 الوهاب عبد احلكمسامح واستنباط النص فهم يف وأثرها اإلسالمية الشريعة يف املقاصد الرسالة،أمهية : )بيت ،

2008،)56. 
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النصوص  4 على  املصلحة  تقدمي  فيجب  واملصلحة،  النصوص  بني  تناقض  إذا   .

 .يص والبيان بطريقة التخص

تقسيم يف الزوجة سلطة ويالهانتركةإن اتجنغول قرية يف الورثة على زوجها

تتعارضمعظاهرنصوصاحلديثوالقرآنواإلمجاع.ملتذكرأدلةالنصوصواإلمجاعأن

زوجهاعلىورثةآخرين.إنالنصيذكرعلىأنالزوجةهلاتركةللزوجةسلطةلتقسيم

 272.زوجهاتركةنفساحلقمثلالورثةاآلخرينللحصولعلى

"وقد القاعدة املعامالتجتري أنمايفابب قاعدًة الفقهية القواعد نصيف

التحرمي". على الدليل يدل حىت اإلابحة األشياء يف يف273األصل الزوجة سلطة وأما

حترميهافحكمهايعودإىلالقاعدةوهواإلابحة.لذاىزوجها،فإذاملينصعلتركةقسمة

زوجهاتركةفإنالعرفالسائديفقريةاتجنغولويالهانالذيمينحللزوجةسلطًةلتقسيم

مباح تقسيمحكمه منهاالرتكة،ألن املتولدة األحكام فإن املعامالت، داخليفابب

 داخلةأيضايفابباملعامالت.

ا النصأواإلمجاع.يوضحملـملعتبالدليل الزوجةمهمحا نعاحلكماألصليلسلطة

الطويفأنهإذاكاناألشياءحتتويعلىاملفسدة،وجبتركه.هذهالقاعدةمأخوذةمن

املفاسد )درء القاعدة وكذلك ) رحارح ض   وحالح  ضحرحرح )الح وسّلم عليه النبصلىهللا حديث
 

272 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), 10. 
 .1،190(،اجلزء2006)دمشق:دارالفكر،القواعدالفقهيةوتطبيقاهتايفاملذاهباألربعة،حممدمصطفىالزحيلي، 273
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الضررواملفسدةهذإذاكانت274جلباملصاحل(.مقدمعلى السلطةالحتتويعلى ه

 للمجتمعيفتلكالقرية،فإنتلكالسلطةحكمهامباح.

املصلحةوالعلىوقدسبقبياناألدلةعلىأنالعاداتيفتلكالقريةحتتوي

من أكثر زوجها عنها املتوىف الزوجة عدد يبلغ هناك. للمجتمع املفسدة على حتتوي

وأ الطالق، بسبب لتقسيماألرملة السلطة نزاعاتالرتكةيضا أي لزوجة،التوجد نح ُتم

ثوزوجتهجيعلوالورثةالذينأكثرهممنذرايتاملور275ّبنياألسرةبسببقسمةالرتكة.

 ة.زوجهلمالتالورثةيرضونباقّرر

فإن واإلمجاع، والسنة القرآن يف اإلرث حول النصوص ظواهر إىل نظران إذا

الشيءالوحيدالذييتعارضيفالواقعهوحتديدالورثةوالنصيبالذيحيصلعليهكل

.مثالذلكهوالقسمةاليتقامتهباالسيدةالرتكةوارث،وكذلكشرطاحلصولعليها

نصيب تعط مل اليت وأعطتألالرتكةاسيايت حيا، وهم الباقني املتوىف تركةشقاء مجيع

بعد276الوحيدة.لبنتهازوجها تبقى ما أن على نص الذي للحديث خمالف فهذا

 
اجلندي، 274 الوهاب عبد احلكمسامح واستنباط النص فهم يف وأثرها اإلسالمية الشريعة يف املقاصد الرسالة،أمهية : )بيت ،

2008،)56. 

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 275

 (2021أبريل15تولونجأجونج،،)املقابلة،اسيايت 276
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هذهاملسألةيكوناألخويف277للعصبة،القسمةمنأصحابالفروضجيبأنيمعطى

 واألختعصبة.

البنها،اإضافيمنالسيدةسوابريتاليتأعطتشرطاالرتكةمثالآخرهوقسمة

فإنهذاخمالفلسورة278منأخته.الرتكةإذاكانيريداحلصولعلىنصيبأكبمن

اآلية تذكرشرط11النساء ال زائدااليت أخته.لا نصيب علىضعف للحصول البن

اليت القرآن نص ظاهر مع تتعارض الزوجة قّدمته الذي الشرط أن الواضح من لذلك

 279األنثيني.مثلحظّكرللذّأّنتنصعلى

إذاكانظاهرالنصالذيحيددالورثةوالنصيبلكلمنهمهوالوسيلةفحسب،

الرئيسية. الغاية العامةواخلاصةهي الدماء،فاملصلحة إراقة اليتهتدفإىلجتنب وهي

تقسيم يف اخلالفات وتقليل والظلم، اإلنسان، أنالرتكةوانتهاكحقوق الطويف وعند .

 280الغايةمقدمةعلىالوسيلةحبيثالخترجعناملصلحة.

تكون ولكن النص، تعطيل على دليل هو النص على املصلحة تقدمي يعين ال

أو خمصصًة قسمةبيااناملصلحةم يف العرف وإذاكان خيالفالرتكةله. ال اجملتمع يف

النصوصوالحيتويعلىالضررواملفسدة،فالحيتاجإىلختصيصالنصوصأوبياهنا.
 

 .577،معاملالتنزيليفتفسيالقرآناحلسنيبنمسعودالبغوي، 277

 (2021أبريل30تولونجأجونج،)،املقابلة،سوابريت278

.888،تفسيالقرآنالعظيمبنكثي،ا 279
 .24،رسالةيفرعايةاملصلحةسليمانبنعبدالقويالطويف، 280
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ولكنإذاوجدانيفالواقعأنتطبيقاألحكاماملستنبطةمنظواهرالنصوصحيتويعلى

وغيها،فنعتبأنالنصعامحيتاجإىلالضررواملفسدةيفاجملتمعمثلالنزاعاتاألسرية

املصلحةاملستنبطةمنعقولاجملتمعيفتلكالوالية.  التخصيصمنق بحل 

إنسلطةالزوجةيفحتديدالورثةونصيبلكلوارثختالفظاهرالنص،إالأن

بعد الورثة بني النزاعات لتجنب املصلحة ملراعاة ذلك فعلت 281.الرتكةتقسيمالزوجة

دبعضالزوجاتأنتطبيقاألحكاماملستنبطةمنالنصوص،وتركالعرفالساريوعن

الورثة.علىسبيلويفتلكالقريةمنالزمان،سيببجتليبالضررأواملفسدةللزوجات

تقسيم بعد والدته رعاية يف يرغب ال الذي الولد الضرر، ذلك من أوالرتكةاملثال ،

األسرة يف دورًا األكثر الوارثالوارث من أقّل نصيبه ألن عادل غي أو ابلظلم يشعر

األقلدورايفاألسرة.لذلكوهلذاالسبب،يفضلسكانقريةاتجنغولويالهاناحملافظة

الرتكةعلىالعرفأوالعادةاملوجودةمنذالزمانلفرتةطويلة،وهيإعطاءسلطةقسمة

مافعلتهالزوجةيفقريةاتجنغولوهذايتوافقمع282علىالزوجاتعندوفاةأزواجهن.

أحكام تطبيق من بدالً للمصلحة األولوية أعطت اليت يفالتوريثويالهان املوجودة

ظواهرالنصوصمنالقرآنوالسنةواإلمجاعاليتملتضمنمصلحةالقسمةواحملتملأن

 تسببضرراعلىنفسهاأوعلىالورثةاآلخرين.
 

 (2021أبريل30إىل10منتولونجأجونج،)،املقابلة،لزوجاتا 281

 .)2021أبريل11تولونجأجونج،(،املقابلةسوهادي، 282
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ي ويالهان اتجنغول قرية اجلاوية،جمتمع ابلعادات االحتفاظ يف تمسكون

واختالفاألحوالاالجتماعيةعنجمتمعالعربعندنزولآايتاملياث،وكذلكاحتمال

يفتلكالقرية،هياألسباباليتجتعلالرتكةالصراعبنيالورثةإذاتركواعرفقسمة

اريةاملوجودةيفالنصوصيفاإلرثاإلسالميعامًةحتتاجإىلختصيصهاابملصلحةالس

 ورثة.الزوجهاعلىتركةعرفالتوريثيفتلكالقرية.وهيسلطةالزوجةيفتقسيم

زوجهايفقريةاتجنغولتركةفيمايليجدولاملصلحةلسلطةالزوجةيفتقسيم

 ويالهانمننظريةجنمالدينالطويف:

. قد تكون املصلحة دليال مستقال أو مصدر  2
 النصوص.احلكم خارج 

املصلحة 1 حتليل  يف  مستقل  العقل   .
 واملفسدة، السيما يف ابب املعاملة. 

تلكاتواملناسبتاملساوا يف الزوجة سلطة بني
األحكام وجممع املدنية القوانني مع القرية

ندونيسياوأحكامالتوريثيفعرفإاإلسالميةيف
أناجلاوي ميكن املصلحة تلك أن على تدّل ،

ستقلةومصدراحلكمخارجالنص.تكوندليلةم
 

إنعدموجودصراعاتأسرية،خاصةبني
عندالزوجة،يمثبتالرتكةالورثةبعدتقسيم

صحةحتليلاملصلحةالذيتقومبهالزوجة
ألفراد مفسدة جيلب وال القرية تلك يف

 األسرة

بطريقة  4 النص  على  املصلحة  تقدمي   .
 أو البيان  التخصيص

رعاية  3 ابب  .  يف  تنحصر  املصلحة 
 املعامالت والعادات دون سائر العبادات 
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اإلرث يف ويالهان اتجنغول قرية جمتمع عرف
لتقسيم للزوجة السلطة علىتركةإبعطاء زوجها

يف الشرعية النصوص تطبيق على مقّدم الورثة
 العرفالرتكةتقسيم ذلك مصلحة وتكون ،

توجد قد اليت الشرعية النصوص لعموم خمّصصة
 إمكانيةاملفسدةيفتطبيقهايفتلكالقرية.

املعامالالرتكةتقسيم ابب التداخليف
العباد حقوقاتابب إبيفاء يتعلق ألنه ،

تعارض قد غالًبا حيث املالك، أموال
 شروط مع القانونية وعاداتالقرارات

احللولاجمل تكون أن جيب حبيث تمع
 القانونيةنعمةالصعوبةوالضيق.
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 الباب السادس 

 االختتام

 أ. اخلالصة

يفقريةاتجنغولويالهانتمطبقالورثةزوجهاعلىتركةإنسلطةالزوجةيفتقسيم.1

القرية.يتضح اليوميفتلك الذيجيريمنزمنقدميإىل العريف التوريث نظام

تقسيم يف سلطًة الزوجة لتناول احلكم استمداد خالل من قريةالرتكةهذا يف

القرية. جمتمع به يتمسك جاواًي فلسفًيا مبدأ يستخدم اليت ويالهان اتجنغول

ذلك،هناكسببعريفيفتلكالواليةالذيمينحالزوجةسلطًةابإلضافةإىل

علىالورثة،عنديتوىفالزوجقبلزوجته.وبسبباالعتقادبطاعةالرتكةلقسمة

مسلمون. أكثرهم هناك اجملتمع ألن األمهات، وخاصة الدوام، على الوالدين

قسمة يف الزوجة تستخدمها اليت التوريثأكثريتوافقالرتكةالطريقة نظام مع

له اخلاصة امللكية إىلقسمني، املورث أموال تنقسم أواًل، إندونيسيا. العريفيف

قسمة تنفيذ اثنياً: زوجته. مع املشرتكة وبعده.الرتكةوامللكية املوّرث وفاة قبل

حتديد يف احلجة رابعاً: للزوجة. وحّصتهم الورثة لتحديد السلطة تمعطحى اثلثًا،

واحل جتنباًالورثة الزوجة هبا تقوم اليت املصلحة يف النظر خالل من هلم صة

الزوجةيف أنسلطة إبثبات املصلحة الغرضمن وقدحتقق األسرية. للنزاعات
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زوجهامنجيلإىلجيلجترييفتلكالقرية.وحىتاآلنالتوجدتركةتقسيم

 وجات.حتتسلطةالزالرتكةنزاعاتعائليةأوبنيالورثةبعدقسمة

تقسيم.2 يف الزوجة سلطة إندونيسياتركةأظهرت يف التوريث أحكام زوجهايف

املصلحة نظرية عند جنماملصاحلح منلدي ذلك إثبات وميكن الطويف. الدين

خاللاملبادئاألساسيةاألربعةللمصلحةعندالطويفاملواف قةمعسلطةالزوجة

يالهان.أواًل،العقلمستقليفحتديدزوجهايفقريةاتجنغولوتركةيفتقسيم

املعامال الورثةتاملصلحةيفابب بني وجودخالف منعدم ذلك ويتضح ،

املشاكل حتليل على قادرات الزوجات أن على يدل وهذا الرتكة. قسمة بعد

بعقوهلناملستقلةدونتدخلمنأيأحد.اثنًيا،ميكنأنتكوناملصلحةدليال

ق مرجًعا أو والتوافقمستقال التشابه أوجه من ويتضح النصوص، خارج انونًيا

وهي إندونيسيا، يف املطبقة التوريث وأحكام الزوجة سلطة بني جممعالعديدة

( املدنية وKUHPerdataالقوانني ،)( إندونيسيا يف اإلسالمية األحكام جممع

KHI)اببحكامواأل على املصلحة دليل تطبيق يقتصر اثلثًا، العرفية.

،ويتضحذلكمنالبياانتالسابقةأبناتوالعاداتدوناببالعبادتاملعامال

قسمة تقع حيث التوريث مسألة يف داخلة هي الزوجة اببالرتكةسلطة يف

العبادتاملعامال ابب يف قسمةاتال ألن حقوقالرتكة. بتحقيق مرتبطة
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امللكية،فإنالقراراتالقانونيةتتعارضأحيااًنمعأحوالاجملتمعوعاداهتم.رابًعا،

إذاكانهناكتناقضبنيالنصواملصلحة،فيجبتقدمياملصلحة،ويتضحمن

زوجهاالذيثبتتركةاجملتمعالذيناختارواتنفيذعرفسلطةالزوجةيفقسمة

دالًمنتطبيقأحكامالتوريثاملستنبطةأنهذامصلحةمنذالقدميحىتاآلن،ب

منظواهرالنصوصاليتملتضمنمصلحةلذلكاجملتمع.

 نتائج ب. ال

ورثةالزوجهاعلىتركةهذاالبحثأنالعرفلسلطةالزوجةيفتقسيمونتيجة

للورثة خاصة القرية، تلك يف للمجتمع املصاحل على حتتوي ويالهان اتجنغول قرية يف

على سيحصلون يفالرتكةالذين املطبق التوريث أحكام مع الزوجة سلطة تتوافق .

التوريثالعريفاجلاوي.وإننظريةاملصلحة الدينلديجنمإندونيسيا،وخاصةأحكام

الطويفاملستخدمةيفهذاالبحثتؤّكدالدليلعلىأناملصلحةاملتعلقةبباباملعامالت

إعطاء أن النظرية هذه تثبت البشري.كما العقل خالل من وحتديدها حتليلها ميكن

مل واليت النصوص ظواهر من املستنبطة األحكام تطبيق من أفضل للمصلحة األولوية

 فسدة.تضمنمنعالضرروامل
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البحثكمد هذا نتائج عام،اتمستخدم بشكل اإلندونيسيني للمجتمع خالت

ليهتّموااملصلحةدائًمايفمجيعحركاتاحلياةسواءكانالفرديةأواالجتماعيةخاصةيف

تنفيذالقواننييفاجملتمع،وأنيمقّدمواالقاعدة"درءاملفاسدمقّدمعلىجلباملصاحل".

 رتاحاتاالقالتوصيات و ج. 

واملالحظات والنظرية الوقت منحيث الدراسة،سواء هذه الباحثيف اقتصر

الشخصية األحوال جمال يف وخاصة ألكادمييني حاجة هناك تكون حبيث امليدانية.

اقرتاحاتللبحثيفاملستقبل:توصياتوليواصلهذهالدراسة.فيمايلي

الثقاف.1 على حيافظوا أن عليهم اجملتمع، علىلقادة قدرهتا أثبتت اليت والعادات ة

حتقيقمصلحةاجملتمعدائًما،منخاللتعليماجليلاملستقبلعنالثقافةاجليدة،

 حبيثتستمراملصلحةيفتلكالوالية.

يفالرتكةللمجتمع،جيبعلىاجملتمعخاصةالورثة،إعطاءاألولويةلنظامقسمة.2

نزاعات إىل يسبب ال والذي احمللي اجملتمع معظروف يتوافق الذي إندونيسيا

 عائلية.

يف.3 املعمولة الشخصية ابألحوال يتعلق ما األحكام إنشار عليها للحكومة،

 الذييكونمصدرنزاععائليغالًبا.الرتكةاجملتمع.خاصةيفجمالقسمة
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يتم.4 مل البحث، لزايدة يفلألكادمييني، املصاحل أتثي بني يقارن أن الباحث كن

تطبيقالتوريثقبلوفاةاملوّرثوبعدوفاتهيفأحكاماإلرثالعريفالسارييف

 إندونيسيا.
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