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Abstrak
Hukum pewarisan Islam ditetapkan atas dasar kaidah-kaidah tertentu antara
lain adalah orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya terdekat dengan pihak
yang meninggal dunia, ia menghajb orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya
lebih jauh dari pihak yang meninggal dunia, seperti halnya anak pada derajat pertama
dan anak dari anak pada derajat kedua, dalam hal ini wafat seorang ayah meninggalkan
anak dan cucu, maka dalam keadaan ini anak mewarisi sedangkan cucu tidak, karena
derajat anak lebih dekat dengan pihak yang meninggal dunia. Adapun dalam konsep
ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 185, Ahli waris pengganti
menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahulu
dari pada si pewaris. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang ketentuan konsep
ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam pasal 185 dan posisinya menurut
kaidah kewarisan Islam. Penelitian Ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
library reasearch. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menganalisis
content pasal tersebut dan posisinya dalam Fiqih kewarisan Islam. Hasil yang diperoleh
(1) Hukum kewarisan Ahli waris pengganti tidak pernah ditemukan baik melalui nash
Al-Qur’an ataupun dalam literatur Fiqh Islam Akan tetapi syari’at Islam telah memberi
solusi terhadap perkara tersebut dengan wasiat wajibah, ataupun ketika pada pembagian
Harta kepada ahli waris yang berhak memberi mereka yang hadir pada saat pembagian
baik dalam bentuk hadiah atau hibah, selanjutnya agar ditetapkannya undang-undang
Nafaqoh dalam Islam. (2) Bahwa Ketentuan ahli waris pengganti yang terdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 berisikan Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari
pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan syarat bagian
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bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan
yang diganti. Pasal tersebut terdapat pembatasan melalui rapat kerja Nasional Mahkamah
Agung Republik Indonesia menentukan bahwa Ahli Waris Pengganti sebenarnya terbatas
hanya sampai dengan cucu saja.
Kata Kunci: Ilmu waris, Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris pengganti,Wasiat wajibah.

امللخص

أحاكم املواريث مبنية ىلع القواعد املعينة املثبتة ويه أقرب درجة
حيجب أبعد درجة اكإلبن يف ادلرجة األوىل وإبن اإلبن يف ادلرجة اثلانية ،فهنا
مات األب وهل أبناء وأبناء اإلبن ،فىف هذه احلالة يرث أبناء وأما أبناء اإلبن ال
يرثون ألن األبناء درجتهم أقرب ،وأما والء انلرصة املطبقة يف جمموعة األحاكم
اإلسالمية املادة  581بأنها ترث لكون أبيه أو أمه هل احلق يف املرياث لكنه تويف
قبل املورث .يهدف ابلاحث يف هذ ابلحث العلىم مقدار معلوم مفهوم والء
انلرصة يف جمموعة األحاكم اإلسالمية املادة  581وموقفها يف أحاكم املواريث
اإلساليم .هذ ابلحث حبث نوىع ىلع نهج املكتىب وأما الطريقة املستخدمة
يف هذ ابلحث يه الطريقة القانونية املعيارية وهذ ابلحث حتليلية وصفية
مع حتليل املحتوى تلك املادة وموقفها يف الفقه اإلساليم .استنتج ابلاحث
بانلقط اتلايلة ،أوال ،بأن والء انلرصة لم يرد لفظها ولم ينص حكم خاص
عنها يف الفقه اإلساليم وال من املصدر األصىل لكن يواجه الرشع هذ
املفهوم بالوصية الواجبة ويليه باهلبة أو الصدقة ،أو إعطاء انلفقات .ثانيا ،أن
والء انلرصة الواردة يف جمموعة األحاكم اإلسالمية املادة  581أن حيل أبناء
الوارث حمل الوارث املتوىف قبل املورث ،وبرشط اليتجاوز نصيب والء انلرصة
نصيب الوارث يف نفس ادلرجة مع الوارث املبدل سواه ،وتلك املادة حمدودة
لألحفاد فحسب من خالل إجتماع املحاكم يف اندونيسيا.
اللكمات الرئيسية :علم املواريث ،جمموعة األحاكم اإلسالمية ،والء
انلرصة ،الوصية الواجبة قانونا.
املقدمة
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نظم اإلسالم أحاكم توزيع املرياث باتلفصيل كيال يكون تعارضا
بني الوارث بعد موت املورث ،ويهدف منها اجياد مبدإ اإلنصاف والعدالة يف
عدة األسس وألجل تربية املجتمع اإلساليم .وتلك تقريرات ال يظهر آثارها
ونفعها جيدا إال باتلعمق والفهم الصحيح عن أحاكم املواريث ويمارسها
ممارسة تامة.1

وتلك اتلقريرات مطابقة بالفروض املقدرة يف كتاب اهلل ،وبمرور
الزمان تظهر أبرز القضايا وجماالت املرياث اليت جذبت الكثري من اجلدل،
موقف األحفاد األيتام جتاه إرث جده ،هذا يف الواقع من ناحية املرياث
صحيح ،وهو أن أوالد اإلبن ال يرثون جدهم مادام األبناء أنفسهم موجودين،
ذلك ألن املرياث قائم ىلع قواعد معينة ويه أن األقرب درجة حيجب األبعد
درجة فهنا مات األب وهل أبناء وهل أبناء أبناء ،فيف هذه احلالة ،يرث األبناء،
وأما أبناء األبناء فال يرثون ،ألن األبناء درجتهم أقرب ،ويه بدرجة واحدة
2
وأما أبناء األبناء فقرابتهم بدرجتني ،أو بواسطة ،فعندئذ ال يرث أبناء األبناء.
وجبانب ذلك أنه يف أحوال غري قليل قد يموت الودل يف حياة أبيه
أو أمه ولواكن قد اعش اىل موتهما لورث ماال كثريا ،ولكنه قد مات قبلهما
أو قبل أحدهما ،فانفرد باملرياث إخوة املتوىف ،وصار أوالده يف فقر مدقع،
واجتمع هلم من ايلتم وفقد العائل الاكىل احلرمان والفقر ،3بذلك بعض
ابلالد العربية إختذت مبدأ لقانون يف أحوال الشخصية سموه «قانون الوصية
الواجبة» .مفاده بأن ىلع اجلد أن يوىص ألحفاده اذلين ال يرثون بنصيب أبيهم
برشط أن ال يزيد عن اثللث.
ومع ذلك ،فإنه خيتلف عن ما يتم تطبيقه يف جمموعة األحاكم
اإلسالمية بإندونيسيا فيما يتعلق بهذه املسألة واليت يشار إيلها باسم والء
انلرصة أو املوايل كما هو منصوص عليه يف املادة  581واليت تنص ىلع ما ييل:

)1

حيل أبناء الوارث حمل الوارث املتوىف قبل املورث ويستثىن منها املذكور
Ahmad Rofiq, Fiqih mawarist, (Jakarta: PT.raja garfindo persada, 1995), cet 2.,p.4

1

ص318 ،

93

2يوسف ،القرضاوى .من هذي االسالم فتاوى معارصة (مرص ،املكتب االسالىم )،0002 ،اجلزء األول،
3حممد أبو زهرة ،قانون الوصية ( ،القاهرة  :مكتبة املرصية ) 0591 ،الطبعة اثلانية ،ص391 .
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)2

يف املادة . 4371

ال يتجاوز نصيب والء انلرصة نصيب الوارث يف نفس ادلرجة مع
الوارث املبدل سواه.5

ويف االصطالح أن املواىل أو والء انلرصة هو حيل الوارث حمل الوارث
اآلخر تلناول حق الرتكة وحقيقتها للوارث ما بدهل ،ملن سبب وجود والء
انلرصة ألن املفروض باملوروث توفاه اهلل قبل مورثه.6

قضية والء انلرصة يه قضية جديدة ولم جتد يف الفقه اإلساليم وال
يف املصدر األصىل من انلصوص القرآن واألحاديث انلبوية وال يف القانون
األرسة واملرياث يف عدد دول اإلسالمية مثل مرصى ،سودان ،سوريا ،وتعرف
بالقانون الوصية الواجبة .7بيد أن يف بعض دائرة بإندونيسيا تم تطبيق والء
انلرصة ىلع احلفيد جتاه إرث جده كجورنتلوا ،كعادة جمتمعهم أن احلفيد يف
هذا املوقف يرث من الرتكة مما ترك اجلد وتعرف بإبن امليت .وجبانب ذلك
كما تم تطبيقها كعادة جمتمع بنجار أن والء انلرصة غري معروفة عندهم،
ولكن يف توزيع الرتكة للحفيد املتوىف أببه وأمه قبله باهلبة أو الوصية.8
وتم تطبيق والء انلرصة رسميا يف املحاكم ادلينية ،بيد أن مادة 581
يف جمموعة األحاكم اإلسالمية متحملة عن اتلفاسري املتعددة للحكماء يف
املحاكم ادلينية يف توزيع نصيب والء انلرصة من الرتكة .وهذه مع توضيح
إجتماع املحكمة العظيمة بإندونسيا مع هؤالء املحاكم العيل من أربع
املحاكم بإندونيسيا يف بالك ففان  0102بأن والء انلرصة الواردة يف جمموعة
األحاكم اإلسالمية بإندونيسيا املادة  581حمدودة للحفيد فحسب.9
وذلك تفهم من قرار نمرة ،SJ AP/8102/P.tdP/690 :أن احلاكم يف املحكمة

4
Pasal 173 yang dimaksudkan pada dasarnya mengatur prihal ahli warist yang oleh putusan hakim
pengadilan dinyatakan bersalah karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya
berat pewaris
5
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia,2015).,P.54
6
Sayuti Thalib, Hukum kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.Sinar Grafika.,Cet ke 2.,2018(.,p. 82
7
Amir syarifuddin,Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:Kencana.,Cet ke 4,2012(.,p. 312
8
Badan litbang dan diklat kementrian agama, pelaksanaan hukum waris di kalangan umat Islam
indonesia,) Jakarta: PT. Maloho jaya Abadi press, cet. pertama 2010(., p. 69
9
Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Peradilan Agama dalam rapat kerja Nasional
Mahkamah Agung, Balik papan, 2010.
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ادلينية جباكرتا الشمايلة تمكن أبناء االخوات كوالء انلرصة ،وبذلك ليس
من انلادرة درأ القرار من املحكمة االوىل باملحكمة العيل ،وهذه كما وقعت
ىف املحكمة ادلينية بباىل يف القرار نمرة ،rgN.AP/4102/G.tdP/030 :أنهم يمكن املدىع
من أبناء االخوات املتوىف قبله كذوي األرحام ،ولكن هذه تم درأها بالقرار
 ،rtM.ATP/5102/G.tdP/55بناء ىلع نتيجة إجتماع املحكمة العظيمة بأن والء انلرصة
املقرر يف جمموعة األحاكم اإلسالمية بإندونيسيا حمدودة للحفيد فحسب.
وذلا رغبت يف أن يكون عنوان هذا ابلحث :والء انلرصة يف املنظور
اإلساليم  :دراسة حتليلية عن جمموعة األحاكم االسالمية املادة 581

مفهوم والء انلرصة

والء انلرصة مصدرها هونلدية  ،10gnilluvrevstaalpويف اصطالح جمموعة األحاكم
اإلسالمية يه حيل أبناء الوارث حمل الوارث املتوىف قبل املورث وبرشط ال
يتجازو نصيب والء انلرصة نصيب الوارث يف نفس ادلرجة مع الوارث املبدل
سواه ،11أو املواىل عند مفهوم هزيرين املواىل هو والء انلرصة حيل حمل الوارث
اآلخر حلقه من الرتكة مع أن املفروض للوارث ما بدهل ،ملن سبب وجود والء
انلرصة ألن املفروض باملوروث تويف قبل مورثه.12
آراء املذاهب يف موقف والء انلرصة

أحاكم املواريث مبنية ىلع القواعد املعينة املثبتة يه األقرب درجة
حيجب االبعد درجة فهنا مات األب وهل أبناء وهل أبناء أبناء ،فيف هذه احلالة،
يرث األبناء ،وأما أبناء اإلبن فال يرثون ،ألن األبناء درجتهم أقرب ،ويه
بدرجة واحدة وأما أبناء اإلبن فقرابتهم بدرجتني ،أو بواسطة ،فعندئذ ال
يرث أبناء األبناء.كما لومات اإلنسان وهل إخوة أشقاء وإخوة غري أشقاء،
فاألشقاء يرثون وغري األشقاء اليرثون ،ألن األشقاء أقرب ،فهم يتصلون
بامليت بواسطة األب واألم ،وأما غري األشقاء بواسطة األب فقط فاألقرب
R.tjitrosudibio dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, )Jakarta: PT Balai
pustaka (persero),cet 41,2014(.,p.224
11
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia,2015).,P.54
12
Sayuti Thalib, Hukum kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.Sinar Grafika.,Cet ke 2.,2018(.,p. 82
10
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درجة واألوثق صلة هو اذلي يستحق املرياث وحيجب من دونه .وهنا ال يرث
األحفاد من جدهم مادام أعمامهم حيجبونهم.13

فهذه تسىم باحلجب فاحلجب هو من أعظم أبواب الفرائض وأهمها،
حىت قال بعض العلماء حرام ىلع من لم يعرف احلجب أن يفىت يف الفرائض.
وذلك خوفا من أن يورث من ال إرث هل فيحرم احلق أهله ويعطيه من ال
يستحق.14

إختالف اآلراء يف اإلرث إذا حتتوى أىلع من درجة أي درجتني
فأكرث ،كما ذكرت يف سورة النساء اآلية  ،11بأن للبنت الواحدة فلها انلصف
وإن اكنت اثنتان أو أكرث فلهن اثللثا ما ترك .وأما لدلرجة اثلانية وإن نزلوا
فالعلماء يعتمد اىل فتوى زيد بن ثابت  .15وزيد بن ثابت قال  :ودل األبناء
بمزنلة األبناء إذالم يكن دونهم ابن ،ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم،
يرثون كما يرثون وحيجبون كما حيجبون وال يرث ودل ابن مع إبن ذكر فإن
ترك ابنة وإبن إبن ذكرا اكن للبنت انلصف وإلبن األبن مابيق ،لقوهل رسول
اهلل  :احلقوا الفرائض بأهلها فما بيق قألوىل رجل ذكر.16
ذكرت يف كتاب املبسوط يف الفقه احلنىف ،إن اجتمع أبناء الصلب
وأبناء اإلبن ،فإن اكن يف أبناء الصلب ذكر فال شيئ ألبناء االبن ،ذكرا
اكنوا أو إناثا أو خمتلطني ،ألن اذلكر من أبناء الصلب مستحق جلميع املال.
وادليلل عليه أن أبناء االبن يدلون باالبن ،ويرثون بمثل نسبه ،فيحجبون به
اكألجداد باألب ،واجلدات باألم ،خبالف االخوة ألم فإنه يرث مع األم ،وإن
اكنوا يدلون به ،ألنهم ال يرث بمثل نسبها ،فإنها ترث باالمومة وهم باألخوة،
وأبدا ذكر قوهل صىل اهلل عليه وسلم « ما أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر»
وأوىل رجل ذكر االبن دون أبناء االبن ،فإن لم يكن يف أبناء الصلب ذكر،

13يوسف ،القرضاوى .،من هذي االسالم فتاوى معاصرة)،مصر ،املكتب االسالمى،0002( ،
اجلزء األول ،ص318.
14جلنة من كلية الشريعة جامعة االزهر ،أحكام املواريث يف الفقه االسالمي( ،جامعة االزهر
 .)2002ص912 .
15
Al yasa Abu Bakar,ahli waris sepertalian darah: kajian perbandingan terhadap penalaran Hazairin dan
penalaran Fikih Madzhab,)Jakarta:INIS,1998(.,p.143

16رواه البخارى يف ترمجته
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وال يف أبناء االبن ذكر .فإن اكنت ابنة الصلب واحدة ،فلها انلصف وبلنات
اإلبن السدس تكملة اثللثني ،واحدة اكنت أو أكرث من ذلك  ،حلديث إبن
مسعود ريض اهلل عنه وإن اكنت ابنة الصلب بنتني فلهما اثللثان ،وال شيئ
بلنات االبن ألن حظ ابلنات اثللثان ،وقد استحق ابلنات مجيع ذلك ،فلم
يبق من حق ابلنات شيئ بلنات االبن ،وان لم يكن يف أوالد الصلب ذكر،
واكن يف أوالد االبن ذكر.17

فان انفرد اذلكور من أبناء االبن ،فابلاىق بعض نصيب ابلنات هلم،
نصفا اكن أو ثلثا ،لقوهل صىل اهلل عليه وسلم أحلقوا الفرائض بأهلها ،فما
أبقت فألوىل رجل ذكر .فان اختلط اذلكور باالناث من أبناء االبن ،إن اكن
بنات الصلب بنتني فصاعدا فلهن اثللثان ،وابلاىق بني أبناء االبن لذلكر مثل
حظ االنثيني عند ىلع وزيد ريض اهلل عنهما وهو قول مجهور العلماء.
وإن اكنت ابنة الصلب واحدة ،قد بيق مما يستحقه ابلنات ،ولكن
ذلك هلن عند االنفراد ،ال عند االختالط ،فال يعطى إال األقل ،وهذه ينظر
اىل املقاسمة ،واىل السدس فيما يعطى بنات االبن ،وألن بنات االبن لو
انفردن مع االبنتني لم يكن هلن شيئ ،ومع الواحدة من ابلنات ال يكون
هلن إال السدس ،ومعلوم أن حالة االنفراد يف حكم االستحقاق أقوى من
حالة االجتماع ،وإنما تصري األنىث عصبة باذلكر إذا اكنت صاحبة فرض عند
االنفراد ،اكبلنات واالخوة.18

فإن اكن مع ابنة االبن ابن االبن يف هذه الصورة ،لم يكن هلا شيئ
ألنها تصري عصبة به ،ولم يبىق من أصحاب الفروض شيئ ،فلما اكن
يعصبها يف حكم احلرمان ،فألن يعصبها يف حكم االستحقاق اكن أوىل،
ألن اتلعصيب يف االصىل لالستحقاق ال للحرمان .فإن اكن اذلكور من أوالد
االبن دون االنىث بدرجة .فإن اجتمع مع ابنيت الصلب بنت ابن وابن ابن
ابن  ،فظاهر املذهب أن ابلايق بينهما لذلكر مثل حظ االنثيني .وقال بعض
املتأخرين إن ابلاىق لذلكر خاصة ،ألن االنىث تصري عصبة بذكر يف درجتها.
 17أىب بكر حممد بن أمحد بن أىب سهل السرحسى احلنفى ،املبسوط يف فقه احلنفى( ،لبنان :دار
الكتب العلمية .)1791 ،ص151 .
18نفس املرجع ،.ص251 .
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أن ابلنت ال تصري عصبة بابن االبن يف ابنة واحدة صلبية ،وابنة ابن
وابن ابن ابن ،فإنه ال تصري ابنة االبن عصبة بابن االبن ،فكذلك مع ابلنتني
ملعىن وهو أن اذلكور اذا اكن أبعد بدرجة ،فلو جعل لألنىث الىت يه أقرب منه
بدرجة عصبة ،اكن اذلكر حمروما يف نفسه ،ألن ىف مرياث العصبات األقرب
يقدم ىلع األبعد ذكر اكن أو أنىث.19

وقال أيضا يف املوطأ :حدثين حيىي ،عن مالك :األمر املجتمع عليه
عندنا ،واذلى أدركت عليه أهل العلم ببدلنا يف فرائض املواريث ،أن مرياث
الودل من وادلهم ،أو وادلتهم أنه إذا توىف األب أو األم ،وتراك ودلا رجاال ونساء
فلذلكر مثل حظ األنثيني ،فإن كن نساء فوق اثنتني ،فلهن ثلثا ما ترك ،وإن
اكنت واحدة فلها انلصف ،فإن رشكهم أحد بفريضة مسماة ،واكن فيهم ذكر
بدئ بفريضة من رشكهم ،واكن ما بيق بعد ذلك بينهم ىلع قدر مواريثهم.20
ومزنلة أبناء األبناء اذلكور إذا لم يكن ابن كمزنلة االبن سواء
ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم ،يرثون كما يرثون وحيجبون كما حيجبون،
فإن اجتمع األبناء للصلب وأبناء االبن ،واكن يف االبناء للصلب ذكر فإنه ال
مرياث معه ألحد من ابن االبن ،وإن لم يكن يف االبناء للصلب ذكر ،واكنتا
ابنتني فأكرث من ذلك من ابلنات للصلب ،فإنه ال مرياث بلنات االبن معهن
إال أن يكون مع بنات االبن ذكر هو من املتوىف بمزنتلهن ،أو هو أطرف
منهن ،فإنه يرد ىلع من هو بمزنتله ومن هو فوقه من بنات األبناء فضال إن
فضل ،فيقتسمونه بينهم لذلكر مثل حظ األنثيني ،فإن لم يفضل شيئ ،فال
شيئ هلم ،وإن لم يكن الودل للصلب إال ابنة واحدة ،فلها انلصف ،والبنة
ابنه واحدة اكنت أو أكرث من ذلك من بنات األبناء ممن هو املتوىف بمزنلة
واحدة السدس ،فإن اكن مع بنات االبن ذكر هو من املتوفىبمزنتلهن ،فال
فريضة وال سدس هلن ،ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل،
اكن ذلك الفضل ذللك اذلكر وملن هو بمزنتله ومن فوقه من بنات األبناء
19نفس املرجع .ص351 .
 20عمر أمحد الراوى ،مرجع الطالب يف املواريث على املذهب املالكى ( ،.لبنان :دار الكتب
العلمية .)1791 ،ص43.
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لذلكر مثل حظ األنثيني ،وليس ملن هو أطرف 21منهم شيئ ،فإن لم يفضل
ُ ُ
اهلل تبارك وتعاىل قال يف كتابه  :يُ ْو ِصيْك ُم اهلل
شيئ َفال شيئ هلم .22وذلك أن
َ
ُ ْ َّ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ً َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ
ْ
ي فلهن ثلثا
ف أولدكم لذلكر مثل
ي فإِن كن نِسآء فوق اثنت ِ
ح َظ األنثي ِ
ِ َ َ َ َ َِ ْ َ َِ ْ َ ِ ِ َ ً َ َ
ِّ ْ ُ 23
احدة فلها انلصف .
ماترك وإِن كنت و ِ
ويف كتاب نهاية املحتاج اىل رشح املنهاج يف الفقه ىلع اإلمام الشافىع
أن اإلبن املنفرد يستغرق املال بالعصوبة وكذلك ابلنون إمجااع وللبنت
املنفردة عمن يعصبها انلصف وبلنتني كذلك فصاعدا اثللثان ولو إجتمع
بنون وبنات فاملال هلم لذلكر مثل حظ األنثيني لألية واإلمجاع ،وفضل اذلكر
الختصاصه بنحو انلرصة وحتمل العقل واجلهاد وصالحية لإلمامة والقضاء
وغريذلك ،وجعل هل مثالها ألن هل حاجتني حاجة نلفسه وحاجة لزوجته ،ويه
هلا االوىل ،بل قد تستغىن بالزوج ولم ينظر ايله ألن من شأنها االحتجاج.24
وأبناء االبن وإن سفلوا إذا إنفردوا كأبناء الصلب فيما ذكر إمجااع
تلزنهلم مزنتلهم ،فلو إجتمع الصنفان أي أوالد الصلب وأوالد االبن فإن اكن
من ابن الصلب ذكر وحده أو مع أنىث حجب أبناء االبن إمجااع ،فإن اكن
للصلب بنت فلها انلصف وابلايق إلبن اإلبن اذلكور أو اذلكور واالناث،
لذلكر مثل حظ االنثيني قياسا ىلع أبناء الصلب ،فإن لم يكن فيهم إال أنىث
أو إناث فلها هلن السدس تكملة اثللثني إمجااع ،وألن صىل اهلل عليه وسلم
قىض به للواحدة وإن اكن للصلب بنتان فصاعدا أخذتا أو أخذن اثللثني
كما مر وابلايق البن االبن اذلكور بالسوية أو اذلكور واإلناث لذلكر مثل حظ
األنثيني وال شيئ لإلناث احللص إمجااع.25
قال يف املغىن ملوفق ادلين أىب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن

21وقال مالك  :األطراف هو األبعد
22عمر أمحد الراوى ،مرجع الطالب يف املواريث على املذهب املالكى ( ،.لبنان :دار الكتب
العلمية .)1791 ،ص43.
23سورة النساء اآلية 11 :
24مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملى ،هناية احملتاج اىل شرح
املنهاج( ،لبنان :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة 3002م  4241ه ) ،اجلزء السادس ،ص91-81 ،.
25نفس املرجع ،.ص91-81 ،.
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قدامة املقدىس اجلماعيىل ادلمسىق الصالىح احلنبىل ،أن بنات االبن بمزنلة
ابلنات ،إذالم يكن بنات ،أمجع أهل العلم ىلع أن بنات االبن بمزنلة ابلنات
عند عدمهن يف إرثهن ،وحجبهن ملن حيجبه ابلنات ،ويف جعل األخوات
معهن عصبات ،وىف أنهن إذا يتكملن اثللثني سقط منهن بنات االبن وغري
ذلك .فإن كن بنات وبنات ابن ،فللبنات اثللثان ،وليس بلنات االبن شيئ،
إال أن يكون معهن ذكر ،فيعصبهن فيما بيق ،لذلكر مثل حظ االنثيني.26

فإن اكنت ابنة واحدة ،وبنات االبن ،فإلبنة الصلب انلصف ،وبلنات
االبن واحدة اكنت أو أكرث من ذلك السدس ،تكملة اثللثني ،إال أن يكون
معهن ذكر فيعصبهن فيما بيق ،لذلكر مثل حظ األنثيني .وهذه ثالثة أحاكم
أحدهما ،أن للبنت الواحدة انلصف لقول اهلل تعاىل :وإن اكنت واحدة فلها
انلصف .اثلاىن ،أنه إذا اكن مع ابلنت الواحدة بنت ابن ،أو بنات ابن ،فللبنت
انلصف وبلنات االبن واحدة اكنت أو أكرث من ذلك السدس تكملة اثللثني.
احلكم اثلالث ،إذا اكن مع بنات االبن ذكر يف درجتهن فإنه يعصبهن فيما
بيق ،لذلكر مثل حظ االنثيني.27
ويف فقه اجلعفري ،حتجب لك وارث من املرتبة اثلانية واثلاثلة كما
حتجب من هو أبعد منها يف املرتبة االوىل ،فبنت ابن االبن ال ترثون مع
بنت االبن ،وابناء وأبناء األبناء عندهم من املرتبة األوىل ذكورا اكنوا أو اناثا
وهم درجات ،فادلرجة االوىل اكالبن وابلنت حتجب ادلرجة اثلانية كأبناء
االبن وأبناء ابلنت وادلرجة اثلانية اكبن االبن حتجب ادلرجة اثلاثلة اكبن
ابن االبن.28

ويالحظ مما تقدم من ابليان إشارة إىل قول زيد بن ثابت  :ودل األبناء
بمزنلة األبناء إذالم يكن دونهم ابن ،ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم،
يرثون كما يرثون وحيجبون كما حيجبون وال يرث ودل ابن مع إبن ذكر فإن
26موفق الدين أىب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسى اجلماعيلى الدمسقى الصاحلى
احلنبلى ،املغىن ( ،الرايض :دار عامل الكتب .)6891 ،ص41 .
 27نفس املرجع ،.ص51 .
28مصطفى إبراهيم الزملى ،أحكام املرياث والوصية وحق االنتقال يف فقه اإلسالمي املقارن
والقانون( ،إيران  :دار نشر إحسان الطبعة االوىل  ،) 5341 -4102ص26 .
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ترك ابنة وإبن إبن ذكرا اكن للبنت انلصف وإلبن األبن مابيق ،لقوهل رسول
اهلل  :احلقوا الفرائض بأهلها فما بيق قألوىل رجل ذكر.29
مقدار معلوم والء انلرصة يف جمموعة األحاكم اإلسالمية املادة 581

قضية والء انلرصة يه قضية جديدة ولم جتد يف الفقه اإلساليم وال يف
املصدر األصىل من انلصوص القرآن واألحاديث انلبوية ،ويف االصطالح أن
والء انلرصة يه حيل الوارث حمل الوارث اآلخر تلناول حق الرتكة وحقيقتها
للوارث ما بدهل ،ملن سبب وجود والء انلرصة ألن املفروض باملوروث تويف قبل
مورثه.30
وهذه ما تم تطبيقها يف جمموعة األحاكم اإلسالمية حتتوى ىلع الوارث
ىلع سبيل املبارش ووالء انلرصة ،بينما أن الوارث املبارش تم تنظيمها يف املادة
 471بمجموعة األحاكم اإلسالميةكما يىل: 31

)1

جمموعة الوراث حتتوى ىلع :

)2

إذا حرض مجيع الوارث فاالوىل باإلرث هم إبن ،أب ،وأم والزوج أو
الزوجة.

)1

حيل أبناء الوارث حمل الوارث املتوىف قبل املورث ويستثىن منها
املذكورة يف املادة .371

عالقة نسبية  :من اذلكور هم أب ،إبن ،أخ ،عم وجد؛ ومن اإلناث هن
أم ،وابلنت ،وأخت ،واجلدة .ومن عالقة زوجية  :هما زوج أو الزوجة

بينما أن والء انلرصة تم تنظيمها ىف جمموعة األحاكم اإلسالمية ()IHK
املادة  581كما يىل :32

)2

ال تتجاوز نصيب والء انلرصة نصيب الوارث يف نفس ادلرجة مع
الوارث املبدل سواه .
29رواه البخارى

Sayuti Thalib, Hukum kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.Sinar Grafika.,Cet ke 2.,2018(.,p. 82
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia,2015).,P.52
32
Ibid.,P.54
30
31
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االستثاء املذكور يف املادة  371ألن املوانع خاصة تنص بما يىل « يمنع
الشخص من الوارث لوجود قرار احلاكم اثلبوت للحكم ،حكم عليه: 33

)1

)2

وقع يف اخلطأ لكون القتل أو حياول بالقتل أو تعذيب الوارث.

وقع يف اخلطأ بالقذف بتقديم الوارث نوع من اجلريمة مهدد حبكم
 5سنوات بالسجن أو أشد منها.

بينما أن املكتوبة بمجموعة األحاكم اإلسالمية ( )IHKبأن أقرت املادة
حبكم والء انلرصة ،أي احلداثة حنو اإلرث اإلساليم ،حدوث بأن يف رشىق
األوسط ما طبق بمثل هذا ولكن تمكنها بالوصية الواجبة .أستعملت يف
هذه املادة «إستطاع بمعىن اليشمل ىلع األمر .وبهذا بوجود املصلحة أقر
وجود والء انلرصة وإن ال فال.34

املادة االوىل تنص بما يىل « الوارث املتوىف قبل املورث « املبدل من
املمكن اذلكور أو اإلناث .بينما أن املادة اثلانية أسقط اللحماقة لوجود والء
انلرصة ،وموازنة بني اذلكر واألنىث ثابتة.
والء انلرصة أو  gnilluvrevstaalpهم الوارث تم تنظيمها يف جمموعة األحاكم االسالمية
( )IHKاملادة  ،581هم فرع وارث أو والء انلرصة هلؤالء املذكور يف املادة 471
جمموعة األحاكم االسالمية .منها فرع وارث من االبن أو ابلنت ،فرع وارث
من االخ واالخت ،فرع وارث من العم وفرع وارث من اجلد واجلدة ويه
العمات وإن نزل ،العم مهما فرع وارث من اجلد واجلدة ليس من والء انلرصة
الن العم من الوارث املبارش املذكور يف جمموعة األحاكم االسالمية( )IHKاملادة
.35 471
تم تطبيق والء انلرصة رسميا يف املحاكم ادلينية ،بيد أن مادة 581
يف جمموعة األحاكم اإلسالميةمتحملة عن اتلفاسري املتعددة للحكماء يف
املحاكم ادلينية يف توزيع نصيب والء انلرصة من الرتكة .وهذه تتغري مع

Ibid.,P.51
Amir syarifuddin,Hukum kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana pranada media,Cet. Ke 5 2015).,p.

33
34

313

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
Agama, 2013
35
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توضيح إجتماع املحكمة العظيمة بإندونسيا مع هؤالء املحاكم العيل من
أربع املحاكم بإندونيسيا يف بالك ففان  0102بأن والء انلرصة املذكورة يف
جمموعة األحاكم اإلسالمية ( )IHKاملادة  581حمدودة للحفيد فحسب.36

والعكس إختذت ادلول العربية وصية الواجبة قانونا يف مواجهة
موقف األحفاد األيتام جتاه إرث جده،اك لكويت ،تونيسيا ،عرق ،اجلزائر وغري
ذلك ،مهما جتد فيه اتلوافق باختاذ الوصية الواجبة قانونا لكن فيه االختالف
يف تطبيقاتها ،كما هو املطبقة يف املغرب وسوريا ومالزييا تقدر الوصية الواجبة
ألبناء االبن فقط ،وبينما يف مرصى ولكويت وتونيسيا تقدر وصية الواجبة
لألحفاد من االبن وابلنات بينما أن أبناء ابلنات من ذوى األرحام ،وما تم
تطبيقها يف إندونيسيا من خالل جمموعة األحاكم اإلسالمية سنة  1991يف
املادة  902بأن الوصية الواجبة تقدر ألبناء املتبىن والوادلان باتلبىن إذا لم تقدر
بمقدار الوصية.37
كما تم تطبيقها يف جمموعة األحاكم اإلسالمية بأن األبناء املتبىن هم
األبناء يف راعية الستيفاء إحتياجاته يف احلياة ،أما الرسوم ادلراسية وغري ذلك
تنتقل مسؤويلاتها من الوادليه اىل الوادلان باتلبىن ،وبناء ىلع قرار احلاكم
بأن الرتكة تركه املتبىن توزع كما املقرر يف املادة  ،391-671بينما أن الوادلان
باتلبىن إذا لم تقدر بمقدار الوصية من تركة األبناء املتبىن فعليهم مقدار
الوصية الواجبة بقدر ثلث الرتكة ،وأما ألبناء املتبىن إن لم تقدر بالوصية من
الوادلان باتلبىن فعليهم مقدار الوصية الواجبة بقدر ثلث الرتكة.38
منهج الرشع يف مواجهة قضية والء انلرصة

بمالحظة يف اإلرث اإلساليم فوضح نوىع من منهج اإلرث ،األول
تقسيم الوارث واثلاىن اتلوزيع ىلع مستحق اإلرث .تقسيم والوارث عند وفاة
36
Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Peradilan Agama dalam rapat kerja Nasional
Mahkamah Agung ,Balik papan, 2010
37Muhammad Fathullah Al Haq Muhamad Asni & Jasni Sulong, Fatwa on wajibah will
and uniformity of provision in the Malaysian states, Al-Qanatir International Journal of Islamic
)Studies. Vol. 5. No. 1 (2016
38Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penerbit Nuansa
Aulia,2015).,P. 58
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أحد فرض كفاية ،من الواجب أن نؤديها لطاعة أمر اهلل وأمر رسول اهلل
وأيضا عالمة بانتقال احلق اىل مستحقها .ويليه عن توزيع احلق اىل مستحقها
وذلك تؤديه هؤالء الوارث املختار يف املحل اتلقسيم ،وهلم سلطة يف توزيع
الرتكة إذا يف حال موجود ،موافقة بما رشعه اهلل ومع موافق بينهم.39

واملسألة ايلوم ،ذلك أنه يف أحوال غري قليل قد يموت الودل يف حياة
أبيه أو أمه ولواكن قد اعش اىل موتهما لورث ماال كثريا ،ولكنه قد مات
قبلهما أو قبل أحدهما ،فانفرد باملرياث إخوة املتوىف ،وصار أوالده يف فقر
مدقع ،واجتمع هلم من ايلتم وفقد العائل الاكىل احلرمان والفقر ،40هذه مشلكة
االبن حينما يتوىف يف حياة أبيه وهل أوالده وذرية من بعده .فحينما يتوىف اجلد
بعد ذلك ،هنالك يرث األعمام والعمات تركة األب ،وأبناء اإلبن ال شيئ هلم.
وهذا يف الواقع من ناحية املرياث صحيح ،وهو أن أوالد اإلبن ال يرثون جدهم
مادام األبناء أنفسهم موجودين ،ذلك ألن املرياث قائم ىلع قواعد معينة ويه
أن األقرب درجة حيجب االبعد درجة فهنا مات األب وهل أبناء وهل أبناء
أبناء ،فيف هذه احلالة ،يرث األبناء ،وأما أبناء األبناء فال يرثون،ألن األبناء
درجتهم أقرب ،ويه بدرجة واحدة وأما أبناء األبناء فقرابتهم بدرجتني ،أو
بواسطة،فعندئذ ال يرث أبناء األبناء.41.
ولكن هل معىن هذا أن أوالد املتوىف خيرجون من الرتكة وال شيئ
هلم ،هنا يواجه الرشع هذه املسألة بعدة أمور.
األمر األول :اكن ىلع اجلد أن يوىص هلؤالء األحفاد بشيئ ،وهذه
الوصية واجبة مفروضة والزمة عند بعض الفقهاء السلف منهم الفقيه
العظيم إبن حزم الظاهري (رمحه اهلل) وأقر الوصية الواجبة فقهاء الصحابة
واتلابعني وتابىع اتلابعني وكثري من فقهاء املذاهب االخرى .42أن بعض
Mhd.Jabal Alamsyah, Ilmu Al-mawaris Adalah Penentuan sebelum Pembagian, (CMS UNIDA
Gontor,2019).,P.3
39

40حممد أبو زهرة ،قانون الوصية  (،القاهرة  :مكتبة املصرية ) 0591 ،الطبعة الثانية ،ص391 .
41يوسف القرضاوى ،من هذي االسالم فتاوى معاصرة(،مصر ،املكتب االسالمى ،)0002 ،اجلزء
األول ،ص318 .
42مصطفى إبراهيم الزملى ،أحكام املرياث والوصية وحق االنتقال يف فقه االسالمى املقارن والقانون،
(إيران  :دار نشر إحسان الطبعة االوىل  ،) 5341 -4102ص36 .
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الفقهاء أوجبوا الوصية لألقربني مطلقا وبعضهم أوجبها لألقربني اذلين ال
يرثون وبهذ الرأي أخذ القانون وسماها قانون الوصية الواجبة حيث أوجب
لفرع الوارث اذلي مات يف حياة أبيه وصية واجبة تقدر بنصيب أبيه يف
حدود اثللث برشط أال يكون املورث قد أوىص هلم بمثل ما أو جبه هلم
القانون أو بمقدار نصيب أبيهم وان يكون املوىص هل غري وارث .43وقد قال
انلىب صىل اهلل عليه وسلم  :إن اهلل أعطى لك ذي حق حقه فال وصية لوارث»
وملا أنزل اهلل أية املواريث ،لم يعد من حق الوارث أن يويص هل ،إنما يمكن
الوصية لغري الوارث ،مثل إبن اإلبن مع وجود اإلبن ،هنا تكون الوصية
الواجبة ،كما جاء يف القرأن الكريم بظاهر قوهل تعاىل :كتب عليكم إذا
حرض أحدكم املوت إن ترك خري الوصية للوادلين واألقربني باملعروف حقا
ىلع املتقني .ولكمة كتب تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية كما يف قوهل تعاىل:
يا أيها اذلين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب ىلع اذلين من قبلكم.
وعليه اكن واجبا ىلع اجلد أن يويص هلؤالء األبناء ،ألنهم أبناء ابنه،
قرابة قريبة وألنهم قالوا فقراء ،وألنهم يتاىم فقد إجتمع عليهم ايلتم والفقر
واحلرمان ،وقداكن ىلع اجلد أن يتدارك هذا أن يويص هلم بشيئ ،يف حدود
اثللث .ألن الوصية يف الرشع االسالىم التزيد عن اثللث .فقد قال انلىب
صىل اهلل عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص حني سأهل عما يويص به من ماهل
فأجاب اثللث واثللث كثري .هذا ما اكن ينبىغ أن يفعله اجلد.

األمر اثلاىن  :هناك أمر أخر يتدارك الرشع به مثل هذا املوقف ،وهو
أنه اكن ىلع األعمام حني إقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئا من هذه الرتكة
ألباء أخيهم وهذا مانص عليه القرأن ،حيث قال يف سورة النساء اذلى ذكرت
فيها املواريث  :وإذا حرض القسمة أولو القرىب وايلتاىم واملساكني فارزقوهم
منه وقولوا هلم قوال معروفا.
إذ كيف خيرض هؤالء القسمة ،واألموال توزع ،وهم ينظرون ،وال
يعطون شيئا ،وقد قدم أوىل القرىب ألنهم أحق ،فما بالك بأبناء األخ ايلتاىم
43نصر فريد حممد واصل ،فقه املواريث والوصية يف الشريعة االسالمية  (،مصر :املكتبة التوفيقية،
 )،5991ص421 .
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اذلى اكن أبوهم واحدا منهم ،فاكن ىلع األعمام أ ،يعطوا هؤالء شيئا يتفق
عليه األعمام حبيث يكون اكفيا يكفل حاجتهم  ،وخاصة إذا اكن الرتكة
كبرية.

األمر اثلالث :ثم هناك أمر ثالث يتدارك به الرشع هذا املوقف وهو :
قانون انلفقات يف االسالم .إن االسالم تمزي عن سائر الرشائع بفرض انلفقة
ىلع املورس من أجل قريبة املعرس ،وخاصة إذا اكن من حق أحدهما أن يرث
األخر ،كما هو مذهب حنبىل وكذلك إذا اكن ذا رحم حمرم كما هو مذهب
احلنىف وذلك مثل إبن األخ.

فيف هذه احلالة تكون انلفقة واجبة ،وحتكم بها احلكمة ،إذا
رفعت ايلها قضية من هذه القبل .وذلا قانون انلفقة الواجبة إنفرد به اإلسالم
دون سائر الرسائع والقوانني .ويمكن هلؤالء الصغار املحرومني أن يرفعوا
قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطوهم األعمام هذا احلق إال بهذ السبيل.44
يال حظ مما تقدم من ابليان بأن والء انلرصة خيالف حمل اتلقسيم،
فالطريقة املستخدمة ليست من طريقة بتغيري حمل اتلقسيم أو بإدخاهلا يف
الوارث ال يتأىت ذلك ألنها ختالف حمل اتلقسيم ،فالرشع يواجهها و يعاجلها
ىلع سبيل الوصية أو انلفقة او اهلبة ،ألن ببدأها لطاعة أمر اهلل ورسوهل
وتقسيم الوارث من هلم الفروض والعصبات ،وعند توزيع األموال ىلع الوارث
املختار أن يعطو أبناء األبناء املتوىف قبل املورث بشيئ ىلع سبيل انلفقة أو
الوصية وغريها ال ىلع سبيل والء انلرصة.
نتيجة ابلحث

أن أحاكم املواريث مبنية ىلع القواعد املعينة املثبتة ويه اكالىت أن
األقرب درجة حيجب األبعد درجة فهنا مات األب وهل أبناء وهل أبناء اإلبن،
فيف هذه احلالة ،يرث األبناء ،وأما أبناء اإلبن فال يرثون ،ألن األبناء درجتهم
أقرب ،ويه بدرجة واحدة وأما أبناء اإلبن فقرابتهم بدرجتني ،أو بواسطة،
44يوسف القرضاوى ،من هذي االسالم فتاوى معاصرة(،مصر ،املكتب االسالمى،)0002 ،
اجلزء األول ،ص318 .
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فعندئذ ال يرث أبناء اإلبن .قام الرشع بمعاجلة هذه القضية بوجود املنهجان
املتقدم ويه اتلقسيم قبل اتلوزيع ،الرشع يعالج األحفاد األيتام املحجوبني
جتاه إرث جده ألنه حمجوب بإخوة أبيه أو ذوى األرحام اليرث عند الفقه
مادام أصحاب الفروض والعصبات موجودين .وهذه يعاجلها من خالل
اتلوزيع بدون إدخال أحد يف املرياث كوالء انلرصة ولكن أقامها بالوصية أو
عند توزيع الرتكة ىلع الوارث املختار أن يعطوا من خيرض عند توزيعها ،وهذه
بالصدقة أو اهلدية أو اهلبة أو انلفقات وال بوالء انلرصة.
أن والء انلرصة املطبقة يف جمموعة األحاكم اإلسالمية تدل داللة
واضحة بأنها تورث الورثة أي أنها تعترب الوارث ابلديل اذلى حل حمل أباه
املتوىف ،ويوضح ذلك من أن مقدار معلوم والء انلرصة الواردة يف جمموعة
األحاكم اإلسالمية ( )IHKاملادة  581بأن حيل أبناء الوارث حمل الوارث املتوىف قبل
املورث ويستثىن منها املذكور يف املادة  ،371وال يتجاوز نصيب والء انلرصة
نصيب الوارث يف نفس ادلرجة مع الوارث املبدل سواه .أن مقدار معلوم
بوالء انلرصة الواردة يف جمموعة األحاكم اإلسالمية ( )IHKاملادة 581من خالل
إجتماع املحاكم العظىم يف إندونيسيا مع هؤالء املحاكم يف ادلرجة
العيل يف بالك فافان سنة  ،0102تم تقريرها بأن والء انلرصة الواردة يف جمموعة
األحاكم اإلسالمية ( )IHKيف تطبيقاتها حمدودة لألحفاد فحسب.
مصادر ابلحث
القران الكرمي
إمام انصرين ،عبد املالك وأخرون .8102 .علم الفرائض ،طبعة منقحة فونوروكو :دار
السالم للطباعة والنشر .
أبو زهرة ،حممد .0591 .قانون الوصية ،القاهرة  :مكتبة املصرية ،الطبعة الثانية.
ابن حزم ،أىب حممد على بن أمحد بن سعيد .احمللى ،دمسقى :ادارة الطباعة املنريية،
 ،8431اجلزء التاسع.
احلنفى ،أىب بكر حممد بن أمحد بن أىب سهل السرحسى .1791 .املبسوط يف فقه احلنفى،
لبنان :دار الكتب العلمية.
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احلنبلى ،موفق الدين أىب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسى اجلماعيلى
الدمسقى الصاحلى .6891 .املغىن ،الرايض :دار عامل الكتب.
احلنبلى ،حممد بن على السلوم .8991 .وسيلة الراغبني وبغية املستفيدين يف علم الفرائض،
الرايض :مكتبة الرشد
اخلن ،مصطفى .3102 .فقه املنهجى ،دمسقى  :دار القلم ،اجمللد اخلامس.
الداغستاىن ،مرمي أمحد .1002 .املواريث يف الشريعة االسالمية على املذاهب األربعة،
القاهرة
الدمشقي ،عماد الدين أيب الفداء امساعيل بن عمر إبن كثري .تفسري القرأن العظيم بريوت
 :دار الكتب العلمية ،الطبعة االوىل.
الراوى ،عمر أمحد .1791 .مرجع الطالب يف املواريث على املذهب املالكى ،لبنان:
دار الكتب العلمية.
الرملى ،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين .3002 .هناية
احملتاج اىل شرح املنهاج ،لبنان :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة اجلزء السادس.
الزحيلى ،وهبة .8002 .الفقه االسالمى وأدلته ،دمسقى :دار الفكر ،طبعة السادسة
اجلزء الثامن
الزملى ،مصطفى إبراهيم .4102 .أحكام املرياث والوصية وحق االنتقال يف فقه االسالمى
املقارن والقانون ،إيران  :دار نشر إحسان الطبعة االوىل
الزرقاء ،أمحد بن حممد .6891 .شرح القواعد الفقهية ،دمسق :دار القلم ،طبعة س
Abubakar, Al yasa. 1998. Ahli waris Sepertalian Darah: Kajian perbandingan Terhadap
penalaran Hazairin dan penalaran Fiqih Madzhab. Jakarta: INIS.
Abdurrahman, 1992. kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika
Pressindo.
Amin Suma, Muhammad. 2013. Keadilan Hukum Waris Islam dalam pendekatan
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