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عن حكم الويل يف النكاح )دراسة ادلقارنة عن نظرية اإلمام الشافعي واإلمام حنفي يف دراسة 
(. البحث العلمي. األحوال الشخصية, كلية الشريعة، جامعة موالنا وبٌن النظريات ىًنمينيتكا

 .MHإبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنق .ادلشرف: ارفانية زىرية،  مالك
 

, الكلمات الرئيسية:مقاصد الشريعة، حكمة التشريع، الويل، ادلقارنة، اإلمام احلنفي، األمام الشافعي
 ىًنمينيتكا.

عن دورالويل وموقفو يف النكاح ىو امر ضروري الذي حيتاج إىل االىتمام اخلاص. وىذا اليتخلع 
معىن الويل كاجلزء الذي اليفصل يف تعيٌن صحة النكاح او بطلو.وتوجد يف القرآن الكرمي أو احلديث 
النبوي كتابة عن اساس تشريع الويل يف النكاح ولكن يف بعض الفقو يوجد بعض االختالفات يف 

ام الذي شرعها اهلل التفسًنونتائج اجتهاد العلماء ال سيما أئمة ادلذاىب االربعة.ويف اإلسالم كل االحك
يوجد ادلقاصد واالىداف  ورائها وادلقاصد الشريعة ىي ادلقصود من شريعة احلكم فلذلك يف ىذه احلالة 
فاجملتهدون حياولون وجيتهدون  للمراجعة والتعميق حول نصوص الشريعة اإلسالمية دلعرفة ادلقاصد الشريعة 

 وال يستثنئ عن حكم الويل يف النكاح
ذا البحث  تقتصر على حتليل االختالف والتشابو بٌن نظرية اإلمام احلنفي واإلمام وادلسألة يف ى

الشافعي عن حكم الويل يف النكاح. مث عن التحليل عن استعراض ادلقاصد الشريعة حلكم الويل يف النكاح 
راض والنموذج الذي يستخدم ىو استع. genderوحتليل ادلقاصد الشرعية لنظرية يف دراسة ىًنمينيتكا.

ادلقاصد الشريعة بنهج ىًنمينيتكا ونوع ىذا البحث ىو حبث ادلكتبة وأما مصادرالبيانات اليت تستخدم 
 .ىي: ادلصادر الثانوية اليت كتبت يف كتب الفقو. واستخدام حتليل ادلقارنة

وملخصو  توجد االختالفات منها عن حالة الويل كالركن يف النكاح اوال وعن الفرق يف تسلسل 
مث إختالف األراء عن صحة النكاح او بطلو اليت فعلتها ادلراءة البالغة بدون حضور الويل وأما التشابو  الويل

ىي ال يصح نكاح ادلراءة  اليت مل تبلغ بدون حضور الويل واما حتليل ادلقاصد الشريعة يف دراسة ىًنمينيتكا 
لتحليل يف مساعدة تفسًن األيات يف استنتاج ان يف منهجية فزل الرمحن احلركة ادلزدوجة جتعل سكٌن ا

 genderباستخدام منهج اجملتمعي والتارخيي واما عند نظرية   الزمان احلاضراليت تناسب بالقرأن الكرمي 
  gender عن حكم الويل يف النكاح ىي احلل يف مواجهة ادلشكالت ادلقاصد الشريعةيف تعريف معين 

ار ولكن يستخدم حملافظة النساء غًن البالغة ويكون وسائل واما كون حق اإلجبار للويل غًن سبب اإلجب
 االتصالت للنساء البالغة.

 


