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 باب األولال

 خلفية البحث .أ

خلق سبحانه من أحد أضلعه   أن خلق هللا تعاىل آدم عليه السالم، بعد

اليسرى كائنا حيا على صورة األنثى و هي حواء. هناك جعل هللا اإلنسان من ذكر 

عاْلنااُكْم ُشُعوًبا واق اباائِ  ٍر واأُنثاٰى واجا لاْقنااُكم مِ ن ذاكا أاي ُّهاا النَّاُس ِإَّنَّ خا لا و أنثى ﴿َيا

تطيع أن اإلنسان ال يسهذا يدل على  ،. أمر هللا الناس أن يتعرفوا بينهم1﴾ۚ  لِت اعااراُفوا

 و لكن حيتاج على اإلنسان غريه. أن يعيس بنفسه،

أاي ُّهاا النَّاُس ات َُّقوا  عّي  هللا تعاىل على اإلنسان يف أزواج بّي ذكر و أنثى ﴿َيا

ُهما  هاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ْ ٍة واخالاقا ِمن ْ ِثرياا  ارابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكم مِ ن ن َّْفٍس وااِحدا االا كا رِجا

انا  ۚ  واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا بِِه وااأْلاْرحااما  ۚ  واِنسااءا  . لعن 2 عالاْيُكْم راِقيباا ﴾ِإنَّ اَّللَّا كا
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لر ِجاالا شاْهواةا كما فعل قوم لوط ﴿إِنَُّكْم لاتاْأُتونا ا  هللا تعاىل أن يتزو ج يف نفس اجلنس،

 .3باْل أانُتْم ق اْوٌم مُّْسرُِفونا ﴾ ۚ  مِ ن ُدوِن النِ سااءِ 

ة حيث ورد يف الكتاب و السنة املطهر إن النكاح يف اإلسالم له مكانة عظيمة، 

يان أحكامه الفقهاء يف ب ا يدل على مشروعيته وبيان أحكامه، و اعتىنمن الشهوات م

ّي حتص و ه وآاثره. احد فوائده هو حفظ الزوجّي كل منهما اآلخر،و إيضاح مقاصد

 بعضهما من الوقوع ًبالستمتاع احملرم.

و عقود جعلت لكل عقد من العقود املالية أعلوم إن شريعة اإلسالم امل

 ألركان و الشروط فال جيري العقد إال هبا. والتوثقات. كالزواج و غريه جمموعة من ا

لى شيء نبين ععقد سيكون ًبطال ال أثر له و مل يحد تلك األركان فإن الإن فقد أ

حكام الشريعة. و منها جيعل فاسدا، و جيب إمتام ذلك الركن أو تصويب ما ن األم

 حىت يقع العقد صحيحا. وقع به من اخلطأ
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وهذا الركن الواحد الذي  . أوال: صيغة العقد،4أركان مخسةو لعقد الزواج 

احلنبلي(. و  و هب األربعة )أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي،اذاتفق عليه فقهاء امل

جياب هو ما يصدر من العاقد فاإل تتكون صيغة أي عقد من اإلجياب و القبول،

يتحقق ف الثاين. أما يف عقد النكاح حتديدو القبول هو ما يصدر من العاقد  األول،

 اإلجياب و القبول بلفظ معّي.

ج الزو و الثالث هو العاقدان مها  ،5﴿واآُتوا النِ سااءا صاُدقااِتِِنَّ﴾ الثاين هو املهر

فال ينعقد النكاح اال حبضور رجلّي مسلمّي ًبلغّي  و الزوجة. و الرابع الشهود،

خر, أل عاقلّي حرين عدلّي مسيعّي بصريين عارفّي لسان املتعاقدين. و اخلامس وهو

نا أاْزوااجاُهنَّ  بويل, لقوله تعاىل ﴿ فاالا ت اْعُضُلوُهنَّ أان يانِكحْ الويل, فال يصح النكاح اال  

ْعُروفِ ِإذاا ت ا  ن اُهم ًِبْلما  6﴾ ۚ  رااضاْوا ب اي ْ

صف و قد و  فا عليه منذ عهد آدم عليه السالم،كان النكاح مشروعا و متعار 

ْع ٍٍ هللا عقد النكاح ًبمليثاق الغليظ ﴿واكاْيفا َتاُْخُذوناُه واقاْد أاْفضاٰى ب اْعُضُكْم ِإىلاٰ ب ا 

                                                             
 801, والسنة القرآن ضوء يف اإلسالمي الفقه خمتصر, التوجيري هللا عبد بن إبراهيم بن حممد4
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تزام االستدامة و النصح و يثاق ال. و مقتضى كل م7واأاخاْذنا ِمنُكم مِ يثااقاا غاِليظاا ﴾

دامة و و االستلذلك األصل يف النكاح ه الوفاء، و ترك الكذب و الظلم و اخلديعة،

 يقاوم فيه الزوجان كل ما يتهدد ذلك. السكن و االستقرار،

ذا قد جعل بينهما عقد صحيح و حسن، فإن شاء هللا نتائجه تكون عائلة و إ

تِِه أاْن خالاقا لاُكم مِ ْن أانُفِسُكْم أازْ كما قال   و رمحة سكينة، مودة، ا تعاىل ﴿واِمْن آَيا وااجا

ناُكم مَّوادَّةا وارامْحاةا  َيا  ۚ  ل ِتاْسُكُنوا ِإلاي ْهاا واجاعالا ب اي ْ . و 8ٍت لِ قاْوٍم ي ات افاكَُّرونا ﴾ِإنَّ يف ذٰاِلكا آلا

 هذا طموح لكل الزوجّي.

عد استعدادا سريعة، ال بد أن يستيستطيع أن يزيده بال  العائلة سكينة لتكون

 املالية. ال ريمن توفري املعرفة عن النكاح حىت توف املهم  أن يستعده قبل النكاح،. اتما

 .ستعدوا كل التوفري ًبإلستعداد جدان يبد على كل زوجّي أ

لى يكمل قادر ع العقد الصحيح،عائلة السكينة هي العائلة اليت تبىن من ال

لة اليت تبىن العائاحلاجة الدينية و املالية مبتوازنة. وهناك يود على حمبة لكل أعضاء 
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كل   و األخالق الكرمية يعمل كل يوم و على هللا، فيها ممارسة على اإلميان، والتقوى،

 وقت يف يوميته.

كاح لنا سكينة هي برَّنمج اإلرشاد قبلالعمل من األعمال للحصول العائلة و 

املهارات  و هذا الربَّنمج يعطي التوفري العلم، و الفهم،يف هذا الزمان. و  اليت قد اشتهر

 صغري.المر يف ع ونيتزوج نيالشباب الذو العائلة. خاصة اليت تتعلق عن األسرة أ

لذلك رئيس اجلمهور اإلندونسي خيرج تنظيم من املدير العام إلرشاد اجملتمع 

سنة :  542دير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم :اإلسالمي بطريقة تنظيم امل

. و اآلن كثري من املؤسسة و الوكالة اليت وضعت على هذا الربَّنمج, الربَّنمج 20139

 اإلرشاد قبل النكاح. هذا تنظيم ليسوي الوجهة يعين تبىن عليه األسرة الساكنة.

 او الوكالة اليت اتمن إحد املؤسس ىالدينية ونوكرومو هي أحد الشؤونإدارة 

ن الزوجا 137يوجد  2019وضعت على برَّنمج  اإلرشاد قبل النكاح. و يف سنة 
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 شخصا الذي 958اإلمجايل  مج اإلرشاد قبل النكاح من العدداليت مشرتكون يف الربَّن

 .10الدينية ونوكرومو الشؤونيسج ل النكاح يف إدارة 

 2013سنة : 542رقم : و يف تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي

، يعين املواد 11ىل ثالثة األقسامالفصل الثامن، أن املادة اإلرشاد قبل النكاح تنقسم إ

صة. ولكن ح 16اىل  ةاإلمجالي اإلبتدائية، املواد األساسية، و املواد الداعمة. و احملصة

يبدأ من ذلك  و قبل النكاح ينف ذ يف يومّي،برَّنمج اإلرشاد  يف إدارة السؤن الدينية،

 ىلإ اك كثري من املادة اليت مل يبلغة. هنمساساعة اخلالة و خيتم يف ساعة الثامنال

 املشرتكّي.

سنة  542كما ورد يف تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم :

من شروط  اأن شهادة اإلرشاد قبل النكاح تكون شرط الفصل السادس، 2013:

ن ع أالشهاة ويستطي همليس لدي من الزوجّي الذين . ولكن كثري12التسجيل النكاح

 يتزوج.

                                                             
 إدارة السؤن الدينية ونوكرومو10
 2013سنة :  542تنظيم املري العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم :11
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ن يبحث كيف تطبيق اإلرشاد قبل النكاح يف إدارة لذلك الباحث يريد أ

كما ورد يف تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع   مت وكملهل قد  الدينية، الشؤون

ن شاء هللا املوضوع الذي يسج ل يعين . فإ؟ام ال 2013سنة : 542مي رقم :اإلسال

 2019ة الدينية ونوكرومو سن الشؤونقبل النكاح يف إدارة اإلرشاد تصور و تطبيق  "

سنة  542)دراسة التحليلية لتنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم : 

2013 )" 

 مشكالت البحث .ب

 نوكرومو؟الدينية و  نالشؤو تطبيق اإلرشاد قبل النكاح يف إدارة كيف طريقة  .1

فق على او مونوكرومو الشؤون الدينية إدارة هل تطبيق اإلرشاد قبل النكاح يف  .2

 ؟ 2013سنة :  542تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم : 

 أهداف البحث .ت

 روموالدينية ونوك الشؤونلتعريف تطبيق اإلرشاد قبل النكاح يف إدارة  .1

بتنظيم  لىوافق عتطبيق اإلرشاد قبل النكاح يف ونوكرومو قد لتعريف هل  .2

 2013سنة :  542اإلسالمي رقم :  املدير العام إلرشاد اجملتمع
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 نافع البحثم .ث

 هذا البحث مهم  حيث يرجى نفعه يف وجهّي مها:  

 أمهيات البحث من الناحية النظرية .1

ملعرفة الثقافة العلمية و األحكام  فيداأن تكون هذا البحث م .أ

 اإلسالمية و األحوال اِلشخصية

دة العلم و املعارف عن تطبيق اإلرشاد قبل النكاح يف إدارة لزَي .ب

 الدينية الشؤون

دة العلم و املعارف عن تطبيق اإلرشاد قبل النكاح َيز ل .ت

المي اإلس تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمعالصحيحة عند 

 2013سنة :  542رقم : 

 حث من الناحية العلميةأمهيات الب .2

فاء شرط من شروط إكمال الدراسة يالست للباحث خاصة، .أ

 لربَّنمج "سرجاَّن" يف أحوال الشخصية
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 للمجتمع عامة، ليعرفوا عن اإلرشاد قبل النكاح الصحيح .ب

 لدرسات السابقةا .ج

كومة ة احلية ًبجلامعة اإلسالميوأنريت هارهب من كلية أحوال الشخصج .1

لعام على املوضوع البحث تطبيق تنظيم املدير ا شارف هدية هللا جاكرتى،

يتعلق عن تطبيق  2013سنة :  542اإلسالمي رقم :  إلرشاد اجملتمع

ما  تطبيق اإلرشاد قبل النكاح مل جيري كاإلرشاد قبل النكاح. و نتائجه: 

 سنة 542اإلسالمي رقم :  تنظيم املدير العام إلرشاد اجملتمعكتب يف 

يت ل. ألن  تنظيم بنفسه الذي مل يعرف لكل املؤسسة او الوكالة ا2013: 

 تطبيق اإلرشاد قبل النكاح

كومة ية احلمن كلية الدعوة و اإلتصاالت ًبجلامعة اإلسالم مفيدة حسنة .2

على املوضوع تطبيق اإلرشاد قبل النكاح  سنن كليجوغو يغياكرتى،

اكرتى. ينية غندوكسومن يغالدي الشؤونسكينة يف إدارة العائلة ليكون 

دينية ال الشؤونعناصري اإلرشاد قبل النكاح يف إدارة نتائج البحث :

 ياكرتى:غندوكسومن يغ
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 اخلصة .أ

 اخلاطب .ب

 طريقة اإلرشاد قبل النكاح "التوجه" .ت

 مدة اإلرشاد قبل النكاح  .ث

 الشؤوندارة يف إ على املوضوع  تطبيق اإلرشاد قبل النكاح عبد اجلليل، .3

ع تطبيق املوان :نتائج البحثجاكريت جنوبية.  الدينية جيلندك مدينة

 الدينية جيلندك مدينة جاكرتى الشؤونيف إدارة اإلرشاد قبل النكاح 

 : نوبيةاجل

 مال لتطبيق اإلرشاد قبل النكاحالقليل من اال .أ

 الوقت القصري خاصة ليوم اخلميس  .ب

 عنقصان من املعرفة عن هذا تنظيم على اجملتمال .ت

معة اية ًبجلمن كلية أحوال الشخص حممد حال أفطريق خاط فردىن، .4

ازي جلهد اإلحرت  على املوضوع مدرسة قبل النكاح حممدية سوراًبَي، 

 وراًبَيس جهد مركز دراسة العائلة الطالق يف سوراًبَي. ونتائج البحث،
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يف هني عن الطالق ببناء املدرسة قبل النكاح أهدافه ليدبر جمند الزوجّي 

لق يف حياة بياَّنت يتع بناء األسرة، يف مستقبل لديه علم، ثقافة،يف 

 العائلة.

 َي،ية ًبجلامعة حممدية سوراًبالشخصمن كلية أحوال  دية أيو ننجتياس، .5

 OB ROM KANعلى املوضوع مقارنة تطبيق اإلرشاد قبا النكاح و 

TENGNGAN ة احلالية وزيرة الدينية ليدبر جمند الزوجّي )دراس

 ،و جملس الدينية اإلسالمية اتيالند جنوبية(. ونتائج البحث سوراًبَي

 أشار اىل مقارنة تطبيق ينقسم اىل أربعة:

 التساولة .أ

 املقارنة .ب

 اإلمتيازية .ت

 النقصية .ث

 إلطار النظريا .ح

 معىن تصور .1
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 13تصور هو فكرة و حدثالم اإلندونسي أن يف معج

 معىن تطبيق .2

وهو الربَّنمج الذي يسوي كمثل نظام   تطبيق من كلمة طبق يطبق،

 .14كما يريد

 معىن اإلرشاد قبل النكاح .3

توجيه نفسي  إفرادي   اإلرشاد من الكلمة أرشد يرشد إرشادا و هو

مه عامل  نفس أو خمتص  ًبلرتبية لفرٍد ما متكيناا له من حل  مشكالته اليقدِ 

و فرقة ليبعد العسر فرد أ هو املساعدة إىل. 15الشخصيَّة أو الفنِ يَّة أو الرتبويَّة

خرى األرشاد هو اإلصطالح اآل. و يف 16يف حياته ليجعل السكينة يف احلياة

 .17جهد لينصر اىل فرد ليخرج من املشكلته

                                                             
 2002, سنة: 588معجام اإلندونسي, صفحة : 13

14Al Fatih, Andy. 2010. “implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Bandung: UNPAD 

PRESS 
15https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF/ 
16M Arifin, Pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluhan agama di sekolah dan di luar 
sekolah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) hlm 9. 
17Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling {erkawinan, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 
pesikolog UGM 1984). Hal 5-7. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF/
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اإلرشاد هو املساعدة ملرشح الزوجّي قبل النكاح يف  من البيان السابق

و العائلة أاليت تتعلق عن النكاح أو األسرة العلوم  و حماضرة، النصيحة،شكل 

 بعد وقوع العقد النكاح. ليكونوا عائلة سكينة

 هيكال البحث .خ

 الباب األول : املقدمة

نافع و م و أهداف البحث، و مشكالت البحث، يتكون عن خلفية البحث،

 و الدراسات السابقة البحث،

 الباب الثاين : اإلطار النظاري

 اإلرشاد قبل النكاحمعرفة  ، والنكاح و معرفة اإلطار النظاري،يتكون عن 

 الباب الثالث : منهجية البحث

طريقة  ،و طريقة مجع البياَّنتالبياَّنت، مصادر  و يتكون عن نوع البحث،

  البياَّنت حتليل
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 عرض البياَّنت، نتائج البحث، مناقشتها و حتليلهاالباب الرابع : 

 ونورومو، تطبيق اإلرشاد قبل النكاح يف اإلدارة شؤون الدينيةملخة الصورة عن 

تنظيم على  موافقونورومو،كيفية  تطبيق اإلرشاد قبل النكاح  اإلدارة شؤون الدينية

مناقشتها و ، 2013 سنة :  542املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسالمي رقم : 

   حتليلها

 اإلختتامالباب اخلامس : 

 التوصياباإلتراحات و  ،يتكون عن نتائج البحث

 


