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ق من المكتسبة واألموال اإلسالمي الفقه في الزوجين قانونبل

الشخصية فياألحوال الشرعية المحاكم في وتطبيقاتها الماليزي

: ماليزيا

تحليلية( )دراسة

إعداد

زكريام بن الدين زهار حمد

المشرف

الرفاعي القادر عبد جميلة الدكتورة

الملخص

فيتناول العرف طبيعة إظهار بهدف الزوجين، بين المكتسبة األموال موضوع البحث

ومدى الشرعي حكمه بيان مع الماليزي الشخصية األحوال قانون في وأثره الزوجية المعاملة

معان اإلسالميةسجامه اكتسبها. الشريعة التي األموال هي الزوجين بين المكتسبة فاألموال

شرائها في مشاركتهما من أو عملهما من الزوجية الفترة أثناء في تقسم. الزوجان األموال وتلك

الماليزي الشخصية األحوال قانون وفق الزوجين جاربين الذي صحيح عرف أنها شعبعلى بين

والعادة طويلة فترة منذ اإلسالميةالماليزي الشريعة في القضايا. محكمة عرضت ذلك وبجانب

األخرى اإلسالمية البالد في المتقاربة والقضايا الماليزية الشرعية المحاكم في  الجارية

ال أنوتوصل أهمها نتائج عدة إلى األموالبحث بخصوص الزوجينالعرف بين المكتسبة

يعا أن أليجب فيها النظر األمود تقسيم عملية المكتسبةن يتفقال ال قد الزوجين بين الزوجية أثناء

لتعارضها اإلسالمية الشريعة وخاصةمع الشرعية القواعد بعض الشريعةمع في الملكية قواعد

منويقت. اإلسالمية للخروج الباحث الزوجينرح بين االتفاق يعقد أن الزواجعقد  عندالخالف

الزوجي بين المكتسبة األموال قسمة فالنبخصوص الزوجان يتفق لم وإن األمواليجوز، تقسيم

لال مخالفة ألنه الزوجين بين اإلسالميةمكتسبة .لشريعة
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ABSTRACT 

This research is purposely done to ascertain the position of jointly acquired 
property in Fiqh and Malaysian Islamic Family Law. This issue has been argued for long 
time because there is no conclusive provision in Fiqh except it based on Islamic legal 
maxims such as custom as arbitrator. The writer discovered that Jointly Acquired 
property permissible according to Malaysian's juries. But there is still debates in this 
issue whether the permission is absolutely recognized by Fiqh or not? Therefore، the 
writer in this research will investigate and look deeply into this issue from the view of 
Fiqh and Malaysian Islamic Family Law. At the end of the day، the writer hopes، there 
will be a conclusive verdict regarding to this matter. The outcome is very important to 
avoid any doubt and misunderstanding among laymen regarding to the implementation of 
Fiqh and Islamic Law in this new millennium. In achieving the goal، the writer used 
several methods to gather the data and information such as library research، approaching 
the related centers، mass media، and electronic media. Besides، the writer has organized 
some interviews to get the first hand information to support the prior finding.  As a result، 
the researcher discovers many opinions parallel with the first discovery but there is still a 
doubt regarding the custom practiced by Malaysians regarding to Jointly Acquired 
Property which is not parallel with the Islamic Ownership Rules. As a conclusion، in 
order to make the practice in line with Shariah law، we do propose to our rulers، juries 
and judges to set a legal contract between husband and wife during the marriage 
regarding to their matrimonial property to avoid argument between them after divorce or 
death.          


