
 
 

  الوالية في النكاح

  )KHI(بين مذهب الشافعية ومجموعة االقتراحات لألحكام اإلسالمية بأندونيسيا 

 )٢٣إلى  ١٩الباب الثالث من الفصل (

  قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات نيل درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية

  الفقه وأصوله: التخصص 

  

  إعداد

  عزام الجوهر

  ٢٠٠١٥٠٠٠٥O: رقم القيد 

  

  إشراف

  الدكتور عمران رشادي

  ي نيروانار أندالدكتور 

  اإلسالمية الشريعةبرنامج ماجستير قسم 

 الدراسات العليا جامعة المحمدية سوراكرتا

  م٢٠٢٠/ه١٤٤٢العام الدراسي 
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 استهالل

 

﴿ :ل اهللا تعاىلاق                    

                         ﴾  

  )٢١: الروم ( 

 ﴿: أيضال اقو                      

                             

                              

                 ﴾  ) ٢٢١: البقرة(  
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  إهداء

إىل والدي حفظه اهللا ووالديت رمحها اهللا، مها اللذان قد بذال جهودمها العظيمة 

يف تربييت ومها اللذان غرسا يف نفسي حب العلم والعمل، وشجعاين على مواصلة 

دعما روحيا وماديا، جزامها اهللا أحسن الدراسة إىل أعلى املراحل يف الطلب، ودعماين 

 .اجلزاء وجعل الفردوس مثوامها

إىل زوجيت احملبوبة اليت رافقتين جبسدها وقلبها وشجعتين على إجناز هذه 

 .الرسالة متعها اهللا بالصحة والعافية وأجزل مثوبتها

إىل ولَدّي الذين دائما يكونان قرة عيين، جعلهما اهللا صاحلا وصاحلة نافعني 

 .إلسالم واملسلمنيل

  .إىل إخويت ومجيع من تساهم يف إ�اء هذه الرسالة جزاهم اهللا خري اجلزاء

  .أهدي هذا العمل القصري املتواضع
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  الشكر والتقديركلمة 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى 

  آله وصحبه أمجعني، أما بعد،

وأشكره على ما من علي من الفرصة الغالية يف طلب العلم فأمحد اهللا 

الشرعي، حيث سهل اهللا يل طرقا واسعة لطلب العلم على مراحله ومن ذلك التحاقي 

  .جبامعة احملمدية سوراكارتا إىل أن أجنزت هذه الرسالة املتواضعة

مث أقدم جزيل شكري وتقديري إىل مجيع املسؤولني يف هذه اجلامعة الطيبة 

باركة وعلى رأسهم معايل مدير اجلامعة الدكتور سفيان أنيف حفظه اهللا وكافة امل

  .وكالئه األفاضل

مث أقدم التقدير والشكر اجلزيل إىل مساحة عميد الدراسات العليا التابع 

  .للجامعة احملمدية سوراكارتا الدكتور بامبانج سومارجوكو حفظه اهللا تعاىل

إىل فضيلة رئيس قسم برنامج ماجستري مث كذلك الشكر والتقدير مقدمان 

  .االقتصادية االسالمية األستاذة الدكتورة رزقة حفظها اهللا



 
 

 د 
 

مث إىل املشرفني واملناقشني األستاذ الدكتور أندري نريوانا واألستاذ الدكتور 

عمران رشادي واألستاذ الدكتور مطائفني حفظ اهللا اجلميع أقدم جزيل الشكر وعايل 

  .هم علي مساعد�مالتقدير على إشراف

وكذلك مجيع اإلخوة والزمالء الذين ساعدوين يف هذا البحث، أدعو اهللا أن 

جيزيهم مجيعا أحسن اجلزاء، أن يكتب ما بذلوه من اخلرب يف ميزان حسنا�م يوم 

 .واحلمد هللا رب العاملني. القيامة
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  ملخص البحث

مقارنة بني مذهب الشافعية هذه الرسالة تبحث عن الوالية يف النكاح دراسة 

خاصة يف أسباب تثبت �ا ) KHI(وبني جمموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية 

الوالية يف النكاح، ومىت تنتقل الوالية إىل السلطان، وما هي شروط الويل حىت تصح 

. وخالصته أن بني اجلهتني اتفاق واختالف. واليته، وترتيب األولياء عند اجتماعهم

ترتيب األولياء من النسب عند اجتماعهم، وكون الوالية : االتفاق بينهما  ومن وجوه

كون الوالء سببا يف ثبوت الوالية، : ومن وجوه االختالف. ثابتة بالنسب والسلطة

اإلسالم والذكورة والبلوغ والعقل ) KHI(ويف شروط الويل حيث ذكر يف ا�موعة 

وهي احلرية والرشد واحلل وعدم  وزيد على ذلك يف مذهب الشافعية أربعة أخرى

الفسق، وكذلك يف كون الصم والبكم كرب السن مانعة من الوالية حيث إن املعتمد يف 

  ). KHI(مذهب الشافعية أ�ا ليست مانعة من الوالية خبالف ما قرر يف ا�موعة 

الوالية يف النكاح، جمموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية، : الكلمات الرئيسة 

  .هب الشافعيةمذ
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ABSTRACT 

This letter seeks the mandate in marriage to study a comparison 
between the madzhab Syafi’i and the set of proposals for Islamic provisions 
(KHI) especially in the reasons for proving the mandate in marriage, when the 
mandate is transferred to the Sultan, and what are the conditions of the 
guardian until his mandate is correct, and the order of the saints when they 
meet. His conclusion is that there is agreement and disagreement between the 
two sides. One aspect of the agreement between them is the order of the 
guardians of the lineage when they meet, and the fact that the mandate is fixed 
in proportions and authority. One of the differences is that loyalty is the reason 
for the establishment of the mandate, and in the conditions of the guardian, 
islam, masculinity, puberty and reason are mentioned, and more overthe four 
other madzhab Syafi’i are freedom, majority, solution and non-debauchery, as 
well as the fact that the deaf and dumb are old, as the adopted in the madzhab 
Syafi’I is not prohibited from the mandate other than what was decided in the 
KHI.  

Keywords: The mandate in marriage, the set of proposals for Islamic rulings 
(KHI), madzhab Syafi’i. 
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ABSTRAK 

Tesis ini membahas tentang perwalian dalam pernikahan untuk 
mempelajari perbandingan antara madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) khususnya pada pembahasan tentang sebab-sebab  perwalian dalam 
pernikahan, kapan hak perwalian berpindah kepada hakim, dan apa syarat-
syarat yang harus terpenuhi bagi seorang wali, dan siapa yang didahulukan di 
antara para wali. Kesimpulannya adalah bahwa ada kesepakatan dan perbedaan 
antara kedua belah pihak. Di antara yang disepakati adalah tentang urutan wali 
nasab ketika mereka berkumpul, dan sahnya perwalian dengan nasab dan 
perwalian hakim. Dan di antara perbedaan antara keduanya adalah tentang 
sahnya perwalian dengan wala’, syarat-syarat seorang wali yaitu islam, laki-
laki, baligh dan berakal, dan di dalam madzhab Syafi’i di sebutkan empat 
syarat lainnya yaitu merdeka, rusyd, dalam kondisi tidak berihrom dan tidak 
fasik, serta hukum perwalian orang yang tuli, bisu dan orang tua, bahwa yang 
ditetapkan dalam madzhab Syafi’i adalah sahnya perwalian mereka, berbeda 
dengan yang terdapat di dalam KHI. 

Kata-kata kunci: perwalian dalam pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, 
madzhab Syafi'i. 
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  فهرس المحتويات

  الصفحة..............................................................املوضوع

  أ .................................................................استهالل

  ب....................................................................إهداء 

  ج.......................................................كلمة الشكر والتقدير

  ه.....................................................ملخص البحث بالعربية

  و...................................................ملخص البحث باإلجنليزية

  ز.................................................ملخص البحث باألندونيسية

  ح............................................................فهرس احملتويات

  المقدمة: الباب األول

  ١..........................................................خلفية البحث .١

  ٤...................................................مشكلة البحث حتديد .٢

  ٥.........................................................ف البحثأهدا .٣
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  ٦...........................................................ية املوضوعأمه .٤

  ٧.......................................................السابقةالدراسات  .٥

  ١١........................................................اإلطار النظري .٦

  ١١.........................................................لبحثمنهج ا .٧

  ١٥.........................................................خطة البحث .٨

  نظريات عن الوالية في النكاح: الباب الثاني

  ومشروعية النكاح  مفهوم الوالية يف النكاح:  الفصل األول

  ١٨................يف النكاح واحلكمة يف اشرتاطها واشرتاط الوالية

  ١٨.....................................مفهوم الوالية يف النكاح: املبحث األول

  ٢٣............................................مشروعية النكاح: املبحث الثاين

  ٢٦............................................اشرتاط الوالية: املبحث الثالث 

  ٣٦........................................احلكمة يف اشرتاطها: املبحث الرابع 

  ٣٨...............................الوالية يف النكاح أسباب ثبوت: الفصل الثاين 

  ٣٩.......................................األسباب املتفق عليها: املبحث األول 
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  ٣٩............................................النسب: املطلب األول 

  ٤٣..............................................الوالء: املطلب الثاين 

  ٤٥...........................................السلطة: املطلب الثالث 

  ٤٧.......................................األسباب ا�تلف فيها: املبحث الثاين 

  ٤٧.............................................الوكالة: املطلب األول 

  ٤٩.............................................الوصية: املطلب الثاين 

  ٥١............................................الكفالة: املطلب الثالث 

  ٥٢.................................................الفصل الثالث شروط الويل

  ٥٢...............................النكاح ويل يف اإلسالم اشرتاط :املبحث األول 

  ٥٣...............................النكاح ويل يفالذكورة  اشرتاط: املبحث الثاين 

  ٥٤...............................النكاح ويل يف البلوغ اشرتاط: املبحث الثالث 

  ٥٥................................ النكاح ويل يف العقل اشرتاط: املبحث الرابع 

  ٥٦...............................النكاح ويل يف احلرية اشرتاط: املبحث اخلامس 
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  ٥٦.............................النكاح ويل يف العدالة اشرتاط: املبحث السادس 

  ٥٧...............................النكاح ويل يف الرشد اشرتاط: املبحث السابع 

  ٥٧ ..............................النكاح ويل يف احلالل اشرتاط: املبحث الثامن 

  عليها المولي باعتبار الوالية أنواع: الثالث الباب

  ٥٩......................................احلرةاملرأة  على الوالية:  األولاملبحث 

  ٦٤.........................................الصغري على الوالية:  الثايناملبحث 

  ٧٦........................................السفيه على الوالية:  الثالثاملبحث 

  ٨٠..........................................األرقاء على الوالية: الرابعاملبحث 

  ٨٥.......................................ا�انني على الوالية:  اخلامساملبحث 

دراسة مقارنة بين مذهب الشافعية ومجموعة االقتراحات لألحكام : الباب الرابع

  اإلسالمية في الباب الثالث

نص جمموعة االقرتاحات لألحكام اإلسالمية يف باب الوالية يف :  الفصل األول

  )النكاح يف الوالية يف الثالث الباب(النكاح احملول إىل اللغة العربية 

.........................................................................٩٦  
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  ٩٩...................................الشافعيةمقارنتها مبذهب :  الفصل الثاني

  ٩٩)............................................................١٩(الفصل 

  ١٠١)...........................................................٢٠(الفصل 

  ١٠٥)...........................................................٢١(الفصل 

  ١٠٧)...........................................................٢٢(الفصل 

  ١٠٨..........................).................................٢٣(الفصل 

  الباب الخامس

  ١١١.................................................................خامتة 

  ١١٣......................................................توصيات اقرتاحات

  ١١٥...........................................................فهرس املراجع




