
 ملخص البحث
مقارنة على قرار مجلس الدراسة ( وليالالزواج بدون . 06210035،2013، رقم القيد عظيمعثمان 

(اإلسالمي االتحاد " الحسبة" Persis باندونق في الدورة الثامنة من)  من شعبان  10 
أغسطس2/ھ1430 (م مع قرار مجلس بحث المسائل نهضة العلماء  2009  NU . ماالنق) 

شعبة األحوال الشخصية، كلية الشريعة ، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية . البحث العلمي
.اسني، املاجستريالدكتور نور ي: املشرف. االنقمباحلكومية   

ضة "احلسبة"الزواج، ويل، املقارنة، جملس: الكلمة الرئيسة علماء، ال، حبث املسائل،  Persis 
العملية األساسية  وهوويل يف الزواج هو أمر مهم، ألنه من أحد األشياء األساسية لعملية الزواج، ال كان      

تمعشرط لصحة  أنه وباالضافة. لتطور احلياة البشرية إذا  . الزواج وهو أيضا مقياس صحة عملية الزواج عند ا
كانت مسائل حكم الويل يف الزواج مهملة فكان الزواج غري صريح، املثال هناك العقيبة السيئة من الزواج السري، 

راد. نكاح املطعة، وغريمها ُ .فيه وتنّظم الشريعة اإلسالمية عملية قبل الزواج وبعده مسيطرة على ما الذي ال ي  
قارنةامل املسألة املبحوثة يف هذا البحث هي الزواج بدون الويل، دراسة  "احلسبة"على قرار جملس   لالحتاد 
(اإلسالمي  Persis (مع قرار جملس حبث املسائل لنهضة العلماء )  NU واملسألة فيه حمدودة يف وصفية قرار ). 

(لالحتاد اإلسالمي " احلسبة"جملس Persis املستخدم، وآراء علماء االحتاد اإلسالمي  باندونق، واملنهج) 
)Persis وكذلك ما الذي فعله الباحث على قرار جملس حبث . ، واألشياء األخرى املتعلقة بالزواج بدون الويل)
(املسائل لنهضة العلماء  NU ما املتعلقة بالزواج بدون الويل، مناسبا مبا الذي فعله على )  ماالنق، يبحث قرارا

(لالحتاد اإلسالمي " احلسبة"جملس Persis ما) .، مث يقارن الباحث قرارا  
( املكتبية لدراسةوالدراسة املستخدمة يف هذا البحث هي ا  Library Research فّذة الدراسة ؛)  املنـَ

 املنهج الباحث ويستخدم. البحث ذا املتعلقة والنظريات املكتوبة البيانات لنيل األخرى األمكنة أو املكتبة يف
لالحتاد اإلسالمي " احلسبة"قرار جملس هي األولية البيانات ومصادر. الوصفية البيانات على منه وحيصل الكيفي

)Persis (وقرار جملس حبث املسائل لنهضة العلماء )  NU ، واملقابلة مع العلماء وأعضاء جملس إثبات احلكم )
ضة العلماء  (يف الزواج بدون الويل من  NU (واالحتاد اإلسالمي )  Persis ومصادر البيانات الثانوية هي ). 

ويستخدم الباحث التحليل املقارين يف حتصيل املتغريات املتساويات واملتغريات . الكتب املتعلقة بالزواج بدون الويل
.املختلفات من موضوع هذا البحث  

م املتغريات املتساوية واملتغريات املختلفة بني قرار جملس  لالحتاد اإلسالمي " احلسبة"وكان الباحث يقدّ
)Persis (وقرار جملس حبث املسائل لنهضة العلماء )  NU . اعتمادا على نتيجة البحث والتحليل املقارين) 

ما ّ منهما وأما املتساويات بينهما هي كأحد األشياء اليت تقار . واملختلفات املوجودة بينهما كأحد اخلصائص لكل  

 


