
 ملخص البحث

يف جمتمع أوسنج قرية كروكول  التبين.  وراثة 020 ,020022014أنام، حممد خري، رقم القيد 
منطقة ثانوية كريي عاصمة بايواعي يف نظرة الفقو و جمموعة األحكام الوضعية الشرعية 
حبث جامعي. كلية الشريعة قسم األحوال الشخصية اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا 

 مالك إبراىيم ماالنج. ادلشرف: الدكتور زين احملمودي، ادلاجستري
 لرئيسية: الوراثة، التبين، اجملتمع أوسينج، الفقو ، جمموعة األحكام الوضعية الشرعيةالكلمات ا

التبين ىو ان يتخذ الرجل ولد الرجل اآلخر و لده ويدخلو يف بيئة الرجل ادلتبين، و يقع تبدل 
مسؤلية الرعاية من الوالد األصلي إىل الرجل ادلتبين. و تلك احلادثة واقعة يف عدة األسرة يف قرية  

ية اإلجناب و كروكول منطقة ثانوية كريي عاصمة بايواعي. توجد عدة دوافع للتبين منها عدم إمكان
 .لبيئة/القرية من األسرة ادلتبنيةالرأفة لألسرة ادلتبنية. إن االلولد ادلتبين عليو لو حق الوراثة يف تلك ا

يف قرية كروكول منطقة  . كيف منزلة الولد ادلتبين عليو0يرتكز ىذا البحث على القصايا التالية 
قرية كروكول منطقة  ولد ادلتبين عليو يف. كيف حالة الوراثة لل0و  ثانوية كريي عاصمة بايواعي؟
جمموعة األحكام ؟ و حبث الباحث على تلك ادلسئلة نظر الفقو و ثانوية كريي عاصمة بايواعي

 .الوضعية الشرعية
ىذا البحث جترييب نوعي موافق لتعيني البحث. و تقنية مجع البيانات من ادلقابلة و ادلالحظة 
وىي البيانات الرئيسية احملصولة من ادليدان مباشرة. و حتليل البيانات يف ىذا البحث وصفي يصور 

يب مشاكل صورة الواقعة احلادثة يف اجملتمع. اخلطوة األخرية من ىذا البحث أخذ النتيجة اليت جت
 .البحث

نتيجة ىذا البحث أن للولد ادلتبين عليو مكانة قوية يف األسرة ادلتبنية و أن للولد ادلتبين عليو  
حقوق الوراثة التامة. و إن كان الرجل ادلتبين لو أصلية حقيقية تركة تقسم األوالده األصلية أولد و 

ألن الولد ادلتبين عليو ليس من القرابة و ال من  للولد ادلتبين عليو. و ىذا ال يوافق األساسية الفقهية
ذوى األرحام و ليس لو حق الوراثة. و إن للولد ادلتبين عليو حق الوراثة من الوصية الواجبة اليت ال 

 األحكام الوضعية الشرعية.تزيد على الثلث من تركت ادليت و ىذا عند جمموعة 


