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ملخص البحث
لقاضي للمرأة من أجل النساء اللوايت مل يكن لديك عمدة ا. 2011، 07210032جاللة ، أمنية، 

، البحث العلمي، ىف الثعبة األحول الشخصية ، كلية الشريعة ، اجلامعية "املنظور الفقهي املعاصر"الغارديان 
,.خري األنام ،:املشرف .نج الاحلكومية اإلسالمية مولنا مالك إبراهيم ما Lc.الماجستیر.

.لوايل احلكيم ، املرأة ، وجهات نظر الفقه املعاصرا: رئيسيةكلمات ال

الوايل ىف املصطلح معروف بالوايل النسب ، واإلنسان الذين لديهم أي عالقة مع امرأة حتت وصاية ، 
إذا كان الوايل األمر ال يريد أن يتزوج بسبب تغيب ، مترددة ، أو خنتلف . والترتيب احملدد يف الفقه اإلسالمي

السلطان هنا هم الذين يعينون . من احلاكم ليكون عراب له) موظفي احلكومة(مسح السلطان ، وغريهم ، ما
بينما يف دولة اندونيسيا . كما دعا رئيس بلدية السلطان قاضي الوايل. ألولياء األمور والشؤون اإلسالمية

. ة من قبل امرأةهي أيضا كثرية معلق) موظفي احلكومة(ليست دولة إسالمية ، والذي هو موقف السلطان 
ذلك ألن . مثلما السيدة ميغاوايت سوكارنوبوتري رئيسا للدولة وأيضا العديد من النساء منصب القضاة

ال يزال الظروف أكثر وأكثر معاصرة تتغري وتتطور ، وليس كما هو احلال يف زمن النيب ، وتوفري الدينية و
.مسيكة ىف شريعته

ثون إىل حتديد وجهة نظر احلكيم عمدة الفقه املعاصر للمرأة من على أساس هذه اخللفية ، يهدف الباح
.أجل النساء اللوايت مل يكن لديك العمدة

هذا األسلوب البحوث ، والنوع من األحباث املستخدمة يف كتابة هذا املقال هو مكتبة البحوث أو 
طرق مجع البيانات عن طريق يتم تنفيذ. يف حني أن منهج البحث املستخدم هو ج نوعي. البحث يف املكتبة

يف حني . الفرز بشكل انتقائي وفقا للقضايا املثارة يف هذه الدراسة وبيانات السجل بصورة منتظمة وباستمرار
أن األساليب املستخدمة لتحليل البيانات واألحباث النوعية حتليال وصفيا ، وذلك باستخدام منهج حتليل املنافع

.)األسلوب اإلصطالحي(

ئج البحوث قد أجريت ، فقد وجد الباحثون أن املرأة قد يكون السلطان أو الزعيم الذي وامللكة من نتا
بلقيس احلكاية يف القرآن الكرمي ، مع اشتراط أن يكون معيار القيادة ، وهذا هو ذكي ، ومسؤولة عن كل 

ميكن للمرأة أن . سهشيء ، وموثوقة ، ميكن الوثوق ا ، وتعرف تلك اليت هي جيدة وسيئة لآلخرين ونف
تصبح قاضية أو الوصي السلطان ، إذا مل يكن هناك أكثر من رجل ميكن الوثوق ا ومسؤولة لتصبح األوصياء 

ألنه إذا تزوج امرأة . على النساء ، مث السعي للحصول على املنفعة وإزالة الضرر ، وجواز امرأة يصبح الوصي
. واليت ليست جيدة ملستقبلها ) مضربة(أي شيء وسوف ال يستخدم وصي ، فمن املشكوك فيه أن حيدث 

بذلك ، إلجياد حل لتجنب شيئا ، وكان هناك أفضل السلطان من النساء اللوايت أصبح أولياء القضاة ، الذي 
.سيكون مسؤوال وجديرة بالثقة أكثر من املرأة


