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There are so many problems that can be found in Islamic Family Law viewed from modern 
approach especially gender equality. Starting from the rule of marriage guardian that controlled by 
men, inheritance dominated by men, and also all the provisions concerning the witnesses which 
weakens the existence of women. In Indonesia context it, is important to analyze the problem of 
guardian and witness of marriage through the maqashid asy-syari’ah and will find the solution where 
the guardian of marriage is the primary element in order to guard of honor and about witness of 
marriage as a secondary element that has the function as the main purpose of marriage. Based on 
that classification, it was found that the primary element about the guardian and the secondary 
element about witness of marriage, it led significant difference between the Arab and Indonesia 
context. Therefore, reforms are needed in the Islamic Family Law through the cultural approach 
so it can be responsive in Indonesia. In the Arab culture is patriarchal (patrilineal) master, while in 
Indonesia there are multi kinships complex such as patrilineal, matrilineal and bilateral, it implies 
the need reformations that bring the solution accordance with the local wisdom of Indonesia for 
the instance the implementation of gender equality openly. 

 
Begitu banyak masalah yang dapat ditemukan dalam hukum keluarga Islam jika dirujuk melalui 
pendekatan modern, terutama tentang kesetaraan gender. Mulai dari aturan wali nikah yang 
dikendalikan oleh laki-laki, pembagian warisan yang didominasi oleh laki-laki, ketentuan tentang 
saksi yang melemahkan eksistensi perempuan, dll. Dalam konteks Indonesia, penting untuk 
menganalisis masalah wali dan saksi, melalui pendekatan maqashid asy-syari’ah, dan akan 
menemukan solusi di mana wali nikah adalah unsur primer mengenai menjaga kehormatan, dan 
tentang saksi, ia merupakan unsur sekunder yang berfungsi untuk melengkapi tujuan utama 
pernikahan. Melalui klasifikasi tersebut, ditemukan bahwa unsur primer tentang wali nikah dan 
unsur sekunder tentang saksi, memunculkan perbedaan yang sangat signifikan antara Arab dan 
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konteks Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi di bidang hukum keluarga Islam melalui 
pendekatan budaya, sehingga responsif di Indonesia. Jika dalam budaya Arab kekerabatan 
patrilineal begitu menguasasi, sedangkan di Indonesia terdapat multi kekerabatan yang kompleks, 
seperti patrilineal, matrilineal dan bilateral, maka ia berimplikasi kepada kebutuhan perubahan 
yang membawa solusi, sesuai dengan kearifan lokal yang hidup di Indonesia, seperti pelaksanaan 
kesetaraan gender secara terbuka. 
 
Keywords: Maqa>s}id al-shari>a; Wali; Syahid; Tajdi>d in Islamic law 

 

 مقدمة 

ال يقف مبرور الزمان, من عصر الغزايل ىف  ةالعلميطريقة الالبحث عن علم املقاصد الشريعة ب
فأما مرجع كثري من . كتابه املستصفي, والشاطيب ىف كتابه املوافقات وغريمها حىت عصرنا هذا

هو البحث ليسري العودة الذي كتبه  ةدراسة املعاصرالالباحثني ىف هذا العصر اىل أحد من 
 تلك احلالة, ن مكان شغله. ىف ىف مدينة لندحىت ،املرهبني باسم اإلسالم ال بسبب كثري أفع

م تعترب من احلرابة باسم اإلسالم, مع بعض الناس الذين يشعرون مبسؤلية اهلزعم يسري أن أفع
؟ فهل  ل يسري عن أحكام اإلسالم ىف تلك املسألةاء, يتساألساس االة. على هذتلك احل

ها السالمة ؟ أين احلكمة و  متتلئ فيأحكام اإلسالم مع متييزه جيوز قتل الناس باملدينة اليت
 .)٢١:  م ٢٠٠٧(يسري عودة،  سند األول ىف أساس حكم اإلسالماملالنفس الذي جعل  حفظ

 :)٢٢: ٢٠٠٧(يسري عودة،  ليقوي أدلته, فهو ينقل الكالم عن ابن قيم اجلوزية

 

على ذلك الشرح, فالبحث عن قصد أحد من أحكام اإلسالم هو من امللح جدا و 
وماذا سيكون إذا كان حكم اإلسالم يطابق ىف . يعد من املادة ىف كل تفاصيل أحكام اإلسالم

على أساس املهم املوضوعي . وجود مادته قصد األول والاتمع بدون أن تعرف ما هو 
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هذه  مقاصد الشريعة, و هو:عن  ةطريقة النهائيالاملذكور أنفا, رمز الشاطيب ب
(اإلمام  الشريعة...وضعت لتحقيق مقاصد الشارع ىف قيام مصاحلهم ىف الدين والدنيا معا

 .)٣م :  ٢٠٠٣الشاطيب، 

يعة الذي عربه الشاطيب هو قاصد الشرمأن اإلعتقاد من بخالد مسعود لقد شرح 
(حممد خالد مسعود،  جهد قوي إلثبات املصلحة كما هي العنصر املهم من أغراض األحكام

قاصد الشريعة هو اجلهد مرأي أن  )Wael B. Hallaq( قالحأما ويل ب.  .)٢٢٣: ١٩٧٧
 Wael B. Hallaq and( حكام اإلنسانيةاألمع طموح حمتويات أحكام الربوبية   ليعرب شدة بني

Donald P. Little (ed)., 1991 : 99(.  ذا املفهوم أن احملتويات من املقاصد الشريعة هي
النيب حممد  ةوجود التأزر بني إرادة الرب املكتوب ىف النص القرأين و الكون املرئي و سري

اهللا  صلى اهللا عليه وسلم مع اجلهد لبحث املصلحة الذي سيفعل الناس عموما بعد وفاة رسول
 : يعين ىلوفهوم اَألامل .حممد صلى اهللا عليه وسلم

وهي حفظ الدين , حفظ النفس , حفظ النسل, حفظ املال و حفظ  : املقاصد الضرورية
و هي لغرض إزالة الصعوبة أو حلفظ و صيانة مخسة املقاصد  : املقاصد احلاجيةو  .العقل

هذه املقاصد ألجل الناس يعمل  : التحسينيةاملقاصد و .الضرورية املذكور حىت صار أحسن
ج :  (اإلمام الشاطيب، عمال أحسن و أكمل من صيانة مخسة املقاصد الضرورية املذكور أنفا

٧-٨:  ٢٠٠٣ ، ٢(. 

, يهمنا ان نطابق نظرية املقاصد الشريعة حلصول اجلواب ما قبلبوسيطة سرد النظرية 
إندونسيا و هو تركيزنا األول ىف حبثنا هذا, إىل أراء عن مسائل أحكام األسرة اإلسالمية ىف 
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الفقهاء الىت متيل اىل انكسار اجلنسني. مثل تعيني ويل النكاح الذي فوض اجلني الذكري من 
), ٢:١قرابة األب, و أهل الورثة الذي أغلبهم الرجال مع الضوابط من اثنان يقارن واحد (

فأحل وجود املرأة حتت وجود  ود املرأةمسألة شاهدين النكاح الذي يضعف وج وكذالك
 الرجال.

بسب ذلك , هذا البحث يشرح خاصة عن مسائل أحكام االسرة اإلسالمية ىف بالد 
مع حاجة أويل دولة  اإلندونسيا الذي متيل اىل انكسار اجلنسني, حىت حنصل احللول املستجاب

الشريعة. هذا البحث حمصور  برد مسائل املساوة بني اجلنسني بتفهم علم املقاصداإلندونسيا 
 النكاح. مع تركيز املسألة : كيف تطابق نظرية عن مسائل ويل النكاح و تعيني الشاهدين ىف

 وصا ىف مسألة الويل و الشاهدين؟, خصد الشريعة ىف مسائل أحكام األسرةعلم املقاص

 ويل النكاح

بيان ل ابإال األيات املرتبطة ال يوجد الدليل النقلي الصريح من القرأن عن صيغة ويل النكاح, 
هم ىف سلسلة من جهة األبوبية ( يعين : األب ), أو  أن مهمة ويل النكاح إال فهو له األب و

من جهة األخوة ( يعين : األخ الشقيق أو عم املتزوجة ), أو من جهة ابنية ( يعين : االبن ). 
 تلك األية هي:

جلَهن فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَ
 كَى لَكُمأَز كُمرِ ذَلمِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نمؤي كُمنكَانَ م نم ظُ بِهوعي كذَل وفرعبِالْم

 }٢٣٢{البقرة : تعلَمونَوأَطْهر واللَّه يعلَم وأَنتم لَا 
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هو حديث رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وأما الدليل عن الويل الذي متسك به العلماء 
 :وسلم

حدثَنا محمد بن كَثريٍ أَخبرنا سفْيانُ أَخبرنا ابن جريجٍ عن سلَيمانَ بنِ موسى عنِ 
ةَ عورع نع رِىهولُ اِهللا صلالزسقَالَ ر ةَ قَالَتشائع اهللا عليه وسلمى ن :  أَةرا اممأَي

اترلٌ. ثَالَثَ ماطا بها فَنِكَاحيهالوم رِ إِذْنيبِغ تكَحا . نا بِملَه رها فَالْملَ بِهخفَإِنْ د
للْطَانُ ووا فَالسراجشا فَإِنْ تهنم ابأَصلَه ىلالَ و نم سليمان بن ( {رواه أبوا داود} ى

 . )٦٣٤األشعث أبو داود السجستاين, دون السنة : 

أَبو حدثَنا على بن حجرٍ أَخبرنا شرِيك بن عبد اِهللا عن أَبِى إِسحاق وحدثَنا قُتيبةُ حدثَنا 
إِسحاق وحدثَنا محمد بن بشارٍ حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدى عن عوانةَ عن أَبِى 

 سوني نابٍ عبح نب ديا زثَندح ادأَبِى زِي ناِهللا ب دبا عثَندحو اقحأَبِى إِس نيلَ عائرإِس
أَبِى إِس نع اقحنِ أَبِى إِسى قَالَبوسأَبِى م نةَ عدرأَبِى ب نع اقولُ اِهللا صلى  ،حسقَالَ ر

حممد بن عيسى أبو عيسى ( {رواه الترمذي} الَ نِكَاح إِالَّ بِولى :اهللا عليه وسلم
 .)٤٠٧الترمذي, دون السنة : 

بالعبارة إذا طالعنا باملوضوعية ال أحد من األدلة تعرب  ،السابقعلى أساس نص األدلة 
الويل ىف  ألبوبية هلهم احلق املطلق ليكونوالواضحة واملثبوتة تدل على أن الذكورة من جهة ا

التزويج . الدليل األسس هو, يكاد مجيع األدلة من نص القرأين و احلديث يستعمل الضمري 
 رة ليصور مشولية أحكام اإلسالم.الثالث ( هو ) ىف هيكل الذكو
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قد اشتركن ىف الضمري الثالث املذكور أنفا. وأما بنفذية  النساءمن الناحية الفنية أن 
أول اإلسالم, شكل ويل النكاح يتبع ثقافة العرب الذي مييل إيل قربة األبوبية مث يتالءم بدين 

و معىن هذا, بضروري أن التكيف الذي بين . اإلسالم و يتكيف إىل نظام أحكام اإلسالم
أيضا له املكان اجلديد ىف هذا العصر بشكل العلمي مث يتوصل اإلسالم ىف بدية تنظيم الشريعة 

 . بإعادة الدراسة حىت حيصل اإلجابة اىل أخر الزمان

هم أن نراجع إىل فقه مذهب احلنفي الذي جعل فعل اإلمام علي فمن املبسب ذلك, 
ويل , الذي يدل على أن مسألة شيع من النكاح عن وضع ويل النكاحكرم اهللا وجهه ىف بتع ال

القانونية  -الىت متكن تتغري بتحول الزمان و ليس من مسألة املعيارية  عادةالنكاح هي مسألة ال
عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن امرأة زوجت ابنتها . املطلقة الذي ال متكن أن تتغري

لى برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إىل علي رضي اهللا عنه فأجاز النكاح، ويف هذا دليل ع
أن املرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غري الويل أن يزوجها فزوجها جاز النكاح وبه أخذ أبو 
حنيفة رمحه اهللا تعاىل سواء كانت بكرا أو ثيبا إذا زوجت نفسها جاز النكاح يف ظاهر 

 .)٥٢ه :  ١٣٢٤،  ٦مشس الدين السرخسي, ج : ( الرواية

مردود عند اجلمهور الذين يسكنون ىف شرقي اإلسالم كاإلمام مالك,  قول احلنفيةو
, او العادة و اإلمام الشافعي و اإلمام أمحد بسب اختالف من جهة السوسيولوجية, و الثقافة

و اإلحتجاج من النص عن مشكلة األحكام مع احلكم عند مذهب احلنفية. هلم الذين جيلسون 
ة تعلي جدا, حىت سلوك اإلجتماعي ىف ذلك املكان يكون ىف غرب اإلسالم, اإلحترام بالسن

مرجع إلثبات احلكم, فهذا بالطبع إذا كان أساس اهليمنة لذكورة يرتفع جدا, ألن بني ثقافة 
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اإلسالم الىت جاء ا النيب و بني ثقافة العرب قد اكتملت, مث مع منويه ال يعرف صحته أين 
قافة العرب األصلي امللصق بصورة اإلسالم. بسب يستند من دين اإلسالم و أين يستند من ث

 ث األخرى ليقوي صورة اإلجتماعهم.ذلك, فهم بصراحة أخذوا الدليل الثاين و نفوا األحادي

, فتعيني ويل النكاح ةثقافة احملليالعة الذي يتأزر بأسس قاصد الشريمإذا رجعنا بعلم 
, النقطة األويل عن ن باخلصوص. ولك, و هو وجوب حفظ النسلمن دائرة دراسة الدرعتعد 

ويل النكاح ال يدخول ىف الكلية اخلمسة كما قد ذكره الشاطيب ىف كتابه املوافقات. حىت 
يكون تعيني الدرع عن ويل النكاح يستمبط من أفكار العلماء املتقدمني كالقرايف الذي زاد 

 .)٢٧م :  ٢٠٠٨يوسف القرضاوي, ( واحد من غرض الدرع و هو حفظ العرض

, كانت كلمة العرض هي من عرض ةالقاموس األكرب للغة اإلندونسي اىلذا رجعنا إ
يعرض مبعىن : اإلحترام , التعظيم و اخلدمة, اخلدمة و التأديب: األفعلية الىت تدل على  -

وزارة ( اخلدمة أو التعظبم, فأما كلمة العرض نفسه فإنه له املعىن "بيان اإلحترام و األنف"
 اهللا عليه وسلم ىذي عربه رسول اهللا صللالدليل اأما  ).٤٠٨م :  ٢٠٠٢التربية والتعليم, 

 يعين:

بِى حدثَنا عبد اِهللا حدثَنِى أَبِى حدثَنا الْحكَم بن نافعٍ قَالَ حدثَنا إِسماعيلُ بن عياشٍ عن أَ
ع زِيدنِ يى بيحةَ يبيش نع رِىصاِهللا الن دبنِ عب داحالْو دبع نع كِّىابِ الْمهالْو دبع ن

الْمسلم علَى  :واثلَةَ بنِ اَألسقَعِ قَالَ سمعت رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ
خو الْمسلمِ الَ يظْلمه والَ يخذُلُه والتقْوى ها الْمسلمِ حرام دمه وعرضه ومالُه الْمسلم أَ

{رواه وحسب امرِئٍ من الشرِ أَنْ يحقر أَخاه الْمسلم  :هنا. وأَومأَ بِيده إِلَى الْقَلْبِ قَالَ
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م :  ١٩٩٨أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين, ( أمحد}
٤٩١( 

 ذا النص, يشرح لنا عن ويل النكاح وهو حق للذكور من جهة األبوبية باحلقيقة
الشرح الطويل عن هيمنة ( العرب الوثين, و يدخل أيضا سيطرة قوم القريش عادةميشي من 

ىف تفسري  )م ١٩٩٧القريش ىف صيغ ألحكام اإلسالم ميكن ان يطالع اىل خليل عبد الكرمي, 
جمتمع العرب مثل القريش, هلم احترام شديد اىل شخص له  كانىف هذه املسألة,. أدلة الدين

سلسلة من جهتهم, مث كل الناس احملترم سوف حيفظ عرضهم حفظا شديدا. أما سلسلة 
النسب من ثقافة العرب فإنه يعود اىل يد الذكور, و اإلناث من القسم الثاين من اتمع 

وفاة رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم عن تعيني ويل  عندهم, من هنا بدأ علم الفقه بعد
 النكاح على الذكور مطلقا حىت هذا العصر, فكأنه ال ميكن ان يتغري .

؟  فيه ما املراد بالعرضف ؟ سييدوناإلناتمع املذكور, فكيف بسياق  على البيانبناء 
كلمة العرض من عرض يعرض, مبعىن: األنف,  كانت,ةلغة اإلندونسيلقاموس اىل إذا رجعنا 

م, فأما كلمة العرض نفسه ي: األفعلية الىت تدل على اخلدمة أو التعظ, اخلدمة و التأديبالتعظيم
 .)٤٠٨م :  ٢٠٠٢وزارة التربية والتعليم, ( بيان اإلحترام و األنف""فإنه له املعىن 

ماعنا الكلمة املشهورة م عن معىن العرض, فظهر على ثقافة إجتوفهاملعلى أسس 
"اإلختالفات و لكن الوحدة موجودة". ال حد ليفارق بني السلوك اإلجتماعي, اإلختالف إال 
هو حق لكل أحد عند أبناء اتمع. حىت أن اتمع اإلندونسيا قد زرق القيم النبيلة من 
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ذا املعين, أن فه "،يام ىف نفس العلو و اجللوس ىف نفس اخلفضقالقدماء, و هي الكلمة: "ال
 لكل أحد من األشخاص له احلق و الوجوب املتسوي ىف الطبيعة و النجاح عند اتمع .

األدلة املذكورة ايضا, ميكن أن تكمل أيضا بالبيان عن نظام القرابة األغلبية ىف هذا 
اإلناث البالد, يعىن نظام القربة من جهة والدين معا أو من جهة الثنائية, أنه بني الذكور و 

هلما حق مستوي عند اتمع, ىف مايكرو أو ماكرو. مثال : قد صور لنا التاريخ أن الزوجة  
ال يستغل ىف الوائج الداخلية فقط, بينما الزوجة هلا شغل مستوي مثل الزوج ىف أداء حوائج 

بخ و العائلة أيضا. التعاون الذي بين بني الزوجني حيصل التواصل املطمئن بينهما. الزوجة تط
الزوج يبحث احلطب و مادة الغذائية , أو الزوج حيرث املزرعة و الزوجة تعزق األرض و 

 تزرع البذر و غري ذلك.

األن تدل على أعلي خطوط البيانية بوجود سيا يإندوناحلديثة ىف  ةجتماعيإلظواهر االف
, ليس فقط اإندونسيزوج . املعين , ىف سياق بالدنا الذي يريب و يعلم أوالده حىت أن يت  األباء

حق للذكور. كل الناس من الذكور و اإلناث هلم احلق ىف اإلبداع و التعبري, ىف نظر األحكام 
, سياق جعنا باعتبار نظرية أحكام بالد إندونسياو اإلجتماع و غري ذلك. بسب ذلك, إذا ر

ح األحكام , بالد اإلندونسيا املتفرق بسياق بالد العرب يظهر اإلحلاح القوي عن إبداع اصال
حممد ( تغري األحكام بتغري األمكنة واألزمنة واألحوال بوسيطة ثوابتها القانونية املشهورة :
 .)١٨٢: ١٩٨٣صدقي بن أمحد بن حممد البورنو,  

بد أن يتأزر مع مبدأ اصالح األحكام بوسيطة ثوابتها القانونية املذكورة طبعا ال
 و درع املفاصد و طبعا أيضا جيب أن يتقابل من األوىل من حكم اإلسالم يعىن: جلب املصاحل
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الناحية العاملية, بسبب ذلك ملناسبة مع تغري احلكم من إختالف الثقافة, فيكون حتمية ىف هذا 
العصر إعطاء تقدير على املرأة ىف حق ويل النكاح, ألن تتغري ثقافة احلكم فتتغري أيضا 

يوسف البغدادي أحد من تالميذ أبو تفسريالنصي من النصوص الشرعية , كما زعم أبو 
 رأى استحسانا وجوب ترك النص واتباع العادة...ألن العادة كانت هي املنظور اليها حنيفة :

 .)١٨٣-١٨٤: ١٩٤٦صبحي حممصاين, (

نية, ولكن هذا آية القراألنفي النص ىف هذا الباب ليس يعىن ازالة النصوص من أدلة 
إعادة نتائج احلياة اتمع على املادة املثبوتة من  أوإعادة اإلعمار  أو من باب إعادة التفسري

على سبيل املثال, نظرية النسخ النعم الىت تبين على . نزهلا اهللا سبحانه وتعاىلأاأليات الىت قد 
األساس التارخي اإلسالمي بشرح األيات الىت أنزلت بعد احلجرة (مدنية) تعد من األيات 

ودها متكن ان تنسخ باأليات املكية , األيات املكية يصور صورة اإلسالم الفروعية الىت بوج
املثالية و الكاملة , بالنتائج املهمة مع اإلحترام على الذي خيتلف معه, مساوة احلقوق و غري 
مها, أما األيات املدنية تعد من الوقعية الىت قابلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نظرية 

فذ ىف قدرة متناهية الصغر و استيعاب ثقافة العرب من ماكرو. ىف عصر الرسالة املكية تتن
يتقوي تطبيق األيات املكية باأليات املدنية, فيمكن اعادة التطبيق عندما نصوص العامل 

بسب ذلك, ). ١٩٩٠(انظر عبد اهللا أمحد النعيم،  يستجيب باإلجياب وجود االيات املكية
حق الوالية ىف النكاح من يصارح حىت نصف املشية  اإلسالمية ال ميشيتغري أحكام األسرة 

 .الناحية الشاملة
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ذا كان اإلسالم يقبل الطالق من قبل املرأة وكان حمرم فيعترب من إل املثال : يعلى سب
فلماذا ىف مسألة ويل النكاح الذي ختتلف نصوص ثقافة أحكامه ( من الناحية العرض وز, شالن

اإلسالم ال متكن أن تتحاول؟ بسسب اختالف مفهوم العرض الذي نشأ  ضاألر ) مع قلب
اإلسالم مع مفهوم العرض الذي نشأ ىف بالد اإلندونسيا, فيجب أيضا ىف  األرض ىف قلب

مسألة ويل النكاح , ان املرأة اإلندونسيا هلا احلق ىف الوالية, بزيادة أيضا الواقع املنهجية من 
إن النصوص تتناهى ولكن  ر لنا صورة واضحة , و هي :أحكام اإلسالم الىت قد صو

, مفهوم العرض من نصوص من مث و. )١٦م :  ١٩٨٦حممد أبو زهرة, ( احلوادث ال تتناهى
 رة و األنوثة.توصف بالشموليته, يشمل كل األجناس ال يفارق بني الذكوبالد اإلندونسيا 

نصوص بالد اإلندونسيا,  املسرود أنفا, فصيغة ويل النكاح منالبيان على أساس  
كحفظ العرض, ليس   ترجع اىل علم املقاصد الشريعة الذي يعد من قسم العنصور األساسي

و أعضاء العائلة من جهة األبوبية : من ناحية العلوية , اجلنوبية أو  فقط ملكه شخسية األب 
ىف تزويج بنتها, من  التحتية , ولكن ملكته أيضا املرأة, خصوصا األم. و األم هلا الدور الكبري

إذن وليها ىف التزويج و احتفال من حتويل حقوق (اإلجياب و القبول) من الوالدين اىل 
املتزجني. و لو كان كذلك, حلفظ اإلستقرارية ىف اتمع بسب األدلة املذكورة, فهذا يناسب 

حممد بن علي بن حممد الشوكاين, ( درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل بالقاعدة الفقهية:
 .)١٩٨: ١٩٤٦صبحي حممصاين, ( التشريع مبين على مصاحل مقصودة، و )٢٥٣ه :  ١٤٠٥

حلوال على الواقع التحديدية الثقافية الىت فأصبح امللح جدا ان جتعل احملكمة الدينية 
فتوحة كجعلها و تظهر حتديدية األحكام ىف اتمع. يشمل أيضا إعطاء حقوق املرأة بطريقة امل
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يل النكاح ىف وليمة العرش, ألن من نصوص تطبيقية األحكام, هو احلاكم له احلق وحده 
إلثبات شخصية ويل النكاح ىف الوليمة, و هذا املتشبة لوجوب حصول اإلذن ان يكون ويل 
من احلاكم, إذا كان الويل العضل يرفض أن يكون وليها, و هذا األساس يناسب بالقاعدة 

 .)١٣٦:  سليمان اجلمال, دون السنة( حكم احلاكم يرفع اخلالف ية :الفقه

 تعيني الشاهدين ىف وليمة العرش

, إال بطريقة التشابه اجلزئي مل جند األية الىت تبني عن الشاهدين ىف وليمة العرش  حةاصربال
باأليات الىت تبني عن مسألة الشاهد ىف املعاملة الىت تلخص من األية الطويلة عن مفهوم التدين 

 فهي :  اإلسالم و األية عن الطالق ىف 

وامرأَتان ممن ترضونَ واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ  ...
من الشهداِء أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى ولَا يأْب الشهداُء إِذَا ما دعوا 

لَّه وأَقْوم للشهادة ولَا تسأَموا أَنْ تكْتبوه صغريا أَو كَبِريا إِلَى أَجله ذَلكُم أَقْسطُ عند ال
 }٢٨٢...{البقرة : وأَدنى أَلَّا ترتابوا

 كُمنلٍ مدع يوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعبِم نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغفَإِذَا ب
ظُ بِهوعي كُمذَل لَّهةَ لادهوا الشيمأَقلْ  وعجي قِ اللَّهتي نمرِ ومِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم

 }٢{الطالق : لَه مخرجا 

 شاهدين النكاح, فهو :الأما احلديث املبني عن مسألة 

جعفَر بن عبد اللَّه بنِ يعقُوب أَخبرنا أَبو الْفَتحِ : محمد بن عبد اللَّه الريس بِالرى حدثَنا 
راُء حدثَنا محمد بن هارونَ حدثَنا أَبو كُريبٍ حدثَنا أَبو خالد اَألحمر وعبيد بن زِياد الْفَ
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ضر ىلع نع ارِثنِ الْحع بِىعنِ الشنٍ عيصح ناجٍ عجح نع قَالَ : الَ نِكَاح هنع اللَّه ى
إِالَّ بِولى والَ نِكَاح إِالَّ بِشهود. {ت} ورواه يزِيد بن هارونَ عن حجاجٍ وقَالَ : الَ 

ع نع اهينورو .دالجم ةايرِول داهذَا شهلٍ. ودع ىداهشو ىلإِالَّ بِو نِ أَبِى نِكَاحب اللَّه ديب
.ىلع نعٍ عاف٢أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، ج : ( {رواه البيهقي} ر ،

 ).٣٩٨ه :  ١٣٤٤

بناء على األدلة املذكورة, لو كان يتكلس مبهمته ىف علم املقاصد الشريعة , فسألة  
العنصور الثانوي الذي يفيد إلضاعة الشاهدين ال يدخل من العنصور األساسي ولكن مها من 

 .الشعوبة أو لصيانة مخسة العناصر األساسية ىف املقاصد الشريعة الضرورية حىت صار أحسن

 العنصور األساسي لغرض األول ىف هذه احلاجية هي:

 األول : حفظ النسل بأمر التزويج

 .العائلةالثاين : حفظ العرض , بإشارة تعيني الويل ىف حتليل وليمة العرش من 

ة احلاجية ىف الشاهدين من حفظ النسل هنا فهي: املراقبة و يعملالطريقة الأما و
السيطرة لتنفيذ وليمة العرش الصحيحة و القانونية فيمكن ان يكون املسؤلية ىف الدنيا و 

أما من ناحية حفظ  .األخرة, حىت يتولد النسل املقبول عند اتمع, و ليس أوالد الزين
العرض, فوظيفة احلاجية من الشاهدين هي: مثل رفيق ويل النكاح ىف تنفيذ واجبة من وليمة 

ان يرفع اىل احملكمة. مث مجيع  العرش, حىت لو كان حيصل املشكلة ىف صحة ذلك التزويج البد
قد الشاهدين ميكنون ان حيفظوا عرض كل ويل النكاح مع اإليضاح بصحة النكاح الذي 

 شاهدواه.
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الثانوية ىف أحكام النكاح, فاألدلة القرأنية  ألن النتيجة عن الشاهدين هي العنصورو
قسم املعاملة املأخوذة من دراسة املعاملة ليصرح عن الشاهد ىف النكاح, فيجب أن تنفذ من 

 , كالصالة و غريها. عندما أحكام النكاح مت حتويل صاحلته من العبادةليس من قسم العبادة

إىل العاملة, فتعيني الشاهد أيضا يتبع الصفة عن التراضي ( يقبل بعضه عن البعض ) كصفة 
 األوىل ىف املعاملة فىعلى الناجتة.

معىن التراضي هنا, فهو حاصل من اختراع ابن أدم الذي يرجع اىل إهلام العامل , و
هذه النصوص, ما حيتاج إىل  يعىن مادة قول اهللا تعاىل املكتوب ىف القرأن الكرمي. و بالتايل, من

, فهل مها من الرجلني املتكملني  من هو الئق أن يكون الشاهدينتفرقة بني األجناس ىف تعيني
 أو من الرجل و اإلمرأتني أو من اإلمرأتني فقط بدون تدخل الرجال.

أساسيا, إذا الحظنا ىف عملية القضاء ىف احملكمة املدنية , جند فيه تعيني عن بيان 
: إذا رأي رئيس احملكمة الوطنية , أن تلك املسألة ميكن  HIR/RIB ١٥٤ انظر فصل( األهل

ان يواضح بالتفتيش او تعيني األهلية, فألن وظيفته, او من طالب األطراف, فاحلاكم ميكن 
إذا كان من الناحية التقنية ال يعني باألجناس , ميكن احلاكم أن  ،)ان يرفع األهلية املذكورة

), لألغراض أن احلاكم حيصل معلمات ر.ف ٢٢٢لية من جانب واحد (فصل : يرفع األه
أكثر و أدق عن األشياء الىت متلكها شخص معني بصفة التقنية , ك علم الطب و غريه. و 
ميكن أيضا للحاكم استعمال معلمات األهل عن احلكم الذي جيري بني اتمع, حىت الوقت 

 القسم املعني.أو 
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ألهل يقصد حلصول احلقيقة و العدالة عن املسألة املتواصلة . استعمال معلمات ا
فبالتايل , كل أحد أشار اليه احلاكم , من الرجال أو النساء , واحد نفر أو نفران , ال يعني 

فبالتاىل, إذا كان ىف . األجناس قط كالعنصور املهيمن, و لكن العلم و األهلية مها األول
, فلماذا ىف مسألة شاهدين النكاح البد تعني باألجناس و األعدادلية ال ياحملكمة, العلم و األه

: الذي ميكن ان يكون الشاهد ىف عقد  KHI ٢٥انظر فصل ( أن يعني اجلنس, فهو الذكر
 .)النكاح هو الذكور املسلم, العادل, العقل, البالغ, ليس الوهن وال العصم و األبكم

الشاهدين الذي يغلب الذكورة , أحد  ال ميكن إنكار تأثر الفقه القدماء ىف تعيني
منها هي كتاب عقود اللجني الذي ألفه اإلمام النووي البنتاين الذي أكثر املعاهد السلفية ىف 

حممد بن عمر بن علي ( فإا ناقصات عقل و دين اإلندونسيا يقرأه , ذكر ىف هذا الكتاب :
عبارة النووي املذكور أنفا, هي احلديث النيب  .)١٢:  دون السنةالنووي البنتاين اجلاوي, 

  الذي رواه اإلمام مسلم ىف صحيحه: اهللا عليه وسلم ىصلحممد 

اِهللا ب دبع نع ادنِ الْهنِ ابثُ عا اللَّينربأَخ رِىصاجِرِ الْمهنِ الْمحِ بمر نب دمحا مثَندنِ ح
يا معشر النساِء  :بنِ عمر عن رسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنه قَالَدينارٍ عن عبد اِهللا 

ةٌ وما لَنا تصدقْن وأَكْثرنَ االستغفَار فَإِنى رأَيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ. فَقَالَت امرأَةٌ منهن جزلَ
ولَ اِهللا أَكْثَرسا رارِ يلِ النقَالَ؟ أَه : اتصاقن نم تأَيا رمو ريشنَ الْعكْفُرتو ننَ اللَّعركْثت

 :قَالَ ؟عقْلٍ ودينٍ أَغْلَب لذى لُب منكُن. قَالَت يا رسولَ اِهللا وما نقْصانُ الْعقْلِ والدينِ

امرأَتينِ تعدلُ شهادةَ رجلٍ فَهذَا نقْصانُ الْعقْلِ وتمكُثُ اللَّيالى  أَما نقْصانُ الْعقْلِ فَشهادةُ
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مسلم بن احلجاج أبو ( {رواه مسلم}ما تصلِّى وتفْطر فى رمضانَ فَهذَا نقْصانُ الدينِ. 
 ).٨٦, دون السنة : ١ج :  احلسني القصريي النيسابوري,

ىف هذا احلديث, ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالوضوح, أن املرأة ناقص 
 ., يعىن امراتان تقارنان الرجل الواحد٢:١العقل, ألن شهادن حتت شهادة الرجال , يقارن 

لنص دون معرفة القصد و الغرض ظهور امن حيث ولكن , ال ميكن قرأة هذا احلديث 
فإن ناقص العقل من ، لعة دقيقة مرة ثانية قول النيب املذكور أنفااحملتويات فيه. إذا نطالع مطا

قبل املرأة ىف تلك الشهادة مييل إىل سبب القدرة العلمية لكل النساء, مثل احلامل, احليض, 
النفاس و غري ذلك. الىت تؤثر اىل النقصان و ضعف القوة ىف اجلسد مث يؤثر اىل نفسيتها و 

 عاطفتها و استقرار فكرها.

ىف عصر النيب, سر املرأة عند احليض يستر جدا حول العائلة, حىت اتمع ال يعرفون 
اا حائض ام ال. بسبب ذلك, من حيث اإلمجال, النيب يبني أن هذا السبب يضعف 
شهادن, فبزيادة الشاهدة من قبل املرأة صار الشاهدان , فتفيد اظهار استقرار الشهادة املعرب 

اعطى لنا درسا بصفة املؤقتة عن حتويل حق  اهللا عليه وسلم ىصلالنيب  لديهم, و أيضا  أن
 اإلمامة ىف الصالة من الذكور اىل املرأة ىف بيت أم ورقة:

دبع نعٍ عيمنِ جب يدلنِ الْولٍ عيفُض نب دمحا مثَندح ىمرضالْح ادمح نب نسا الْحثَندح 

محقَالَ الر ملُ أَتاَألوو يثدذَا الْحبِه ارِثنِ الْحاِهللا ب دبع تقَةَ بِنرو أُم نع الَّدنِ خنِ ب
وكَانَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يزورها فى بيتها وجعلَ لَها مؤذِّنا يؤذِّنُ لَها 
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{رواه أبوا  دارِها. قَالَ عبد الرحمنِ فَأَنا رأَيت مؤذِّنها شيخا كَبِريا. وأَمرها أَنْ تؤم أَهلَ
 ).٢١٧:  دون السنة ,١أبو داود السجستاين, ج :  ثعشسليمان بن األ( داود}

من خالل تصريح احلديث أنفا , يفهم أن ىف عصر الرسالة حتويل احلق بسبب احلال 
قات غري معني جائز ,حىت ىف مسألة العبادة احملضة, من باب أوىل أحوال من األحوال ىف األو

بالد اإلندونسيا الذي يشمل اجلميع مع مناذج من القرابة األبوية, فتسوية احلقوق و الوجوب 
الدراسة الدقيقة , فإن أثار املوضوعية من تطبيق  ال يؤخذ من اختالف األجناس. بسببه, مع 

هي إزالة حقوق التبعية و إعطاء نفس احلقوق من غري أن ينظر اىل تفهم املقاصد الشريعة 
اختالف األجناس. مث و بالتايل, العبارة الىت يصاور أن املرأة هلا عقل ناقص كما قال النيب 

, حىت كأنه كما نقل عن الكتب الفقه املتقدمةحممد صلى اهللا عليه و سلم, ال يوصف بالدوام 
عبد احلليم ( عبد احلليم حممد أبو الشقةصفة مؤقتة, كما زعم ال ميكن تغيريه, و لكن هو ب

 ).١١٦م :  ٢٠٠٢,  ٧حممد أبو الشقة, ج : 

ص املذكورة ال ينقص قدرن قط لتفعلن كل أفعال الرجال. على هذا ائقالن 
األساس, فتعيني الشاهد من قبل الرجال اكثر املهيمن على الشاهدة من قبل املرأة ال يناسب, 

يتناقض من النتائج اإلمجالية من الشريعة اإلسالمية عن تسوية احلقوق. بسببه , ىف سياق ألنه 
البالد اإلندونسيا , الشهادة ىف وليمة العرش ميكن ان يوكل بامرأتني فقط من دون تدخل 
الرجال. لوصيلة اكمال حفظ النسل ىف وليمة العرش و حفظ العرض ىف نفوذ الوليمة من ويل 

من الناحية املوضوعية  أن تلك املرأة ليس من ناقص العقل كما قد قال النيب  النكاح. بشرط
 .صلى اهللا عليه وسلم ىف احلديث املذكور
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 امتةخ

, هي تدخل من باب ما شرحنا، تلخص لنا عن مسألة ويل النكاحس اأسعلى 
العرب و اإلبتدائية من علم املقاصد الشريعة كحفظ العرض فبسبب اختلف السياق بني بالد 

بالد اإلندونسيا ىف تطبيقية حفظ العرض اختالفا شديدا, فتغيري احلكم أويل إلقامة املساوة بني 
اجلنسني, و لكن ليكون استقرار البالد أمنا, مرحلة األويل هي إعطاء حق والية النكاح على 

بتها القانونية ل و احلرام مثل ثوااملرأة بطريقة جعل احملكمة الدينية كاثبات األحكام من احلال
احلكم التكليفي  أن حكم احلاكم يرفع اخلالف, حبيث أن تلك املرأة هلا القدرة العقلية ىف فهم

, فهي تقدر أيضا أن تطالع األشياء خريا و شرا ىف كل األفعال , و تقدر أيضا من حيث 
 املادية اقامة حقوق ويل النكاح ىف كل احتفال الوليمة.

لنكاح, ميكن أن توكل املرأتان بدون تدخل الرجال فيه, شاهدين ىف االأما تعيني 
لوسيطة اكمال حفظ النسل ىف وليمة العرش, و حفظ العرض من ويل النكاح ىف تنفيذ وليمة 

لنىب حممد صلى ا هذكرالعرش, بشرط أن تلك املرأة ليس من املوضوعية ( ناقص العقل ) كما 
 اهللا عليه وسلم.

 املراجع

 الكتب العربية :

 البريت : ,ةالفقه الكلي قواعد الوجيز ىف ايضاح .بن حممد بن أمحد يحممد صدق ،رنووالب

 م ١٩٨٣  ،مؤسسة الرسالة
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دار اإلحياء  : البريوت ,اجلامع الصحيح سنن الترميذي .سىيسى أبو عيحممد بن ع الترميذي,
 ، دون السنةالعريب التراث 

، شرح عقود اللجني ىف بيان حقوق الزوجني .حممد بن عمر بن علي النووي البنتاين اجلاوي,
 دون الناشر، دون السنة سورابايا : 

در ابن  البريت : ,املختصر حمع الصحيااجل .حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي,
 م ١٩٨٧ ، كثري

  ، دون السنةالبريت : دار الفكر ,سنن أبو داود .،أبو داود ثعشسليمان بن األ السجستاين,

مؤسسة  : , البريوتلسان امليزان .أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل األسقالين الشافعي,
 م ١٩٨٦ ، العامل

 ,املوافقات ىف أصول الشريعة ابراهيم بن موسى بن حممد اللخيمي الغرنطي. الشاطيب,

 م ٢٠٠٣ ،الكتب العلمية دار  : البريوت

 م ٢٠٠٢ ،الكويت : دار القلم ,عصر الرسالة حترير املرأة ىف .عبد احلليم حممد أبو الشقة,

دار  : البريوت ,السيل اجلرر املتدفق على حدائق األظهار .حممد بن علي بن حممد الشوكاين,
 ه  ١٤٠٥ ،العلمية الكتب 

 ,مسند أمحد بن محبل .أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين,

 م ١٩٩٨، الكتب عامل  : البريوت

, دراسة ىف فقه مقاصد الشريعة بني املقاصد الكلية والنصوص اجلزئية .يوسف ضاوي,االقر

 م ٢٠٠٨ الشروق،املصر : دار
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 ،ار العريبشمؤسسة اإلنت البريت : ,قريش من القبيلة اىل الدولة املركزية .،خليل عبد الكرمي,
 م ١٩٩٧

دار اإلحياء  : البريوت ,شرح املسلم .مسلم بن احلجاج أبو احلسني القصريي النيسابوري,
 ، دون السنةالعريب التراث 

مقدمة ىف الدراسة الشريعة اإلسالمية على  فلسفة التشريع ىف اإلسالم: .صبحي, اينصحمم
 م ١٩٤٦ ،مكتبة الكشاف البريوت : ,املختلفة و ضوع القوانني احلديثة امذاهبه ضوع 
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