
 إسالم أحد الزوجني

 ه يف احلياة الزوجية دراسة قضية عن تأثري (

 ) ) Jombang ( جومبانج ) Jombatan ( يف جومباتان

 جامعي حبث

 رضوان نورالدين : إعداد

 ٠٤٣١٠١١٥ : رقم القيد

 األحوال الشخصية قسم

 كلية الشريعة

 مباالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

٢٠١٠



 إسالم أحد الزوجني

 ه يف احلياة الزوجية دراسة قضية عن تأثري (

 ) ) Jombang ( جومبانج ) Jombatan ( يف جومباتان

 جامعي حبث

 اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم مباالنج كلية الشريعة  باجلامعة على مقدم

 ) S 1 ( احلكومية الستيفاء الشروط املطلوبة للحصول على الدرجة  سرجانا

 األحوال الشخصية سم ق يف

 رضوان نور الدين : إعداد

 ٠٤٣١٠١١٥ : رقم القيد

 األحوال الشخصية كلية الشريعة سم ق

 اإلسالمية احلكومية مباالنج موالنا مالك إبراهيم جامعة

٢٠١٠



 املشرف تقرير

 رب العاملني والصالة والسالم على مد هللا حل ا بسم اهللا الرمحن الرحيم
 . أشرف األنبياء واملرسلني وآله وصحبه أمجعني

 : على البحث اجلامعي الذي حضره الطالب طالع بعد اال

 رضوان نور الدين : االسم

 ٠٤٣١٠١١٥ : تسجيل ل رقم ا

 ة ه يف احليا دراسة قضية عن تأثري ( إسالم أحد الزوجني : موضوع البحث

 ) ) Jombang ( جومبانج ) Jombatan ( يف جومباتان الزوجية

 وافق املشرف على تقدميه إىل جملس اجلامعة

 ٢٠١٠ يناير ٢٢ , مباالنج

 املشرف

 اجستري امل سوندي

١٩٦١٠٤١٥ ٢٠٠٠٠٣ ١ ٠٠١ : رقم التوظيف



 الرسالة التقريرية

 إسالم أحد الزوجني

 ه يف احلياة الزوجية دراسة قضية عن تأثري (

 ) ) Jombang ( جومبانج ) Jombatan ( يف جومباتان

 جامعي حبث

 رضوان نورالدين : إعداد

 ٠٤٣١٠١١٥ : رقم القيد

 ٢٠١٠ يناير ٢٣ يف التاريخ قد قرر

 املشرف

 اجستري امل سوندي

 ١٩٦١٠٤١٥ ٢٠٠٠٠٣ ١ ٠٠١ : رقم التوظيف

 , د ت عم ي

 رئيس قسم األحوال السخصية

 زين احملمودى املاجستري

١٩٧٣ ٠٦٠٣ ١٩٩٩٠٣١ ٠٠١ : رقم التوظيف



 تقريرجلنة املناقشة

 إسالم أحد الزوجني

 وجية ه يف احلياة الز دراسة قضية عن تأثري (

 )) Jombang ( جومبانج ) Jombatan ( يف جومباتان

 حبث علمي

 رضوان نورالدين : إعداد

 ٠٤٣١٠١١٥ : رقم القيد

 واستيفائه ألحد الشروط املطلوبة وأقرت اللجنة بنجاح صاحبه قد متت مناقشته أمام جلنة املناقشة
 يف كلية الشريعة (S1) جة سرجانا للحصول على الدر

 ) ( اجستري يب امل دكتور احلاج ر

 رئيس اللجنة ١٩٦٨١٢١٨ ١٩٩٩٠٣ ١ ٠٠٢ : رقم التوظيف

 ) ( اجستري احلاج إشراق النجاح امل

 املناقش األساسي ١٩٦٧٠٢١٨ ١٩٩٧٠٣ ١ ٠٠١ : رقم التوظيف

 ) ( اجستري امل سوندي
 نة كاتب اللج ١٩٦١٠٤١٥ ٢٠٠٠٠٣ ١ ٠٠١ : رقم التوظيف

 ٢٠١٠ يناير ٣٠ , مباالنج يقرر

 مبعرفة عميد كلية الشريعة

 اجستري امل تطيع محيدة ة احلاج ة دكتور

١٩٥٩٠٤٢٣ ١٩٨٦٠٣ ٢ ٠٠٣ : رقم التوظيف



 الرسالة البيانية

 , بسم اهللا الرمحن الرحيم

 : بعنوان اجلامعي بأن هذا البحث أبني

 إسالم أحد الزوجني

 يف احلياة الزوجية ه دراسة قضية عن تأثري (

 )) Jombang ( جومبانج ) Jombatan ( يف جومباتان

 ذا اعترض أحد من هذا فإ . وليس من تأليف الغري الباحث بنفسه ه ب كت
 و لكلية الشريعة بينما للمشرف من تأليفه فال تكون املسؤولية البحث اجلامعي

 . تصرحيا جليال الباحث وهذا ما صرحه . الباحث نفسه

 ٢٠١٠ يناير ٢٣ , حتريرا مباالنج

 , الباحث

رضوان نورالدين



 الشعار

 : تعاىل يف حمكمة الترتيل قال اهللا
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“Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan 
untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda 

tanda bagi kaum yang berfikir.” 

( AlQur’an : ArRuum 21 ) 

 : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ت كَ ن املَ ح ةُ أَ ر أَ ل ر عٍ ب : ل ا م ل ه ا و ل ح بِ س ه ا و ل ج م ال ه ا و ل د نِ ي فَ اظْ فَ , ا ه ذَ بِ ر ات 
الد نِ ي رِ ت ب ت ي د اك 

“Nikahilah olehmu wanita karena empat perkara : karena hartanya, 
keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah agama maka 

kamu akan beruntung.” 

( HR: Bukhari Muslim )



 إلهداء ا

 لديت ا إىل والدى وو

 املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت
 يف نفسه السماحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري

 حترام تقدمه إجالل وا

 الكرامة والربكة و عائلته عسى اهللا يعطيه أخي الكبري فرمان نورالدين

 السهولة يف كل أموره والسالمة

 إحتاد الطلبة ) SENI RELIGIUS ( إحتاد الطلبة الفنية يف ء مجيع األصدقا إىل
 إحتاد الطلبة الدائرة ) PERMADA ( كونتور " دار السالم " املتخرجني من معهد

 بيت املستأجر إحتاد الطلبة ) IKMABARAYA ( جاكرتا وبننت , غربية جوى ال

) 59 A ( واالخري مجيع أصحايب مبكتبة ) ( PERPUSTAKAAN PASCASARJANA 

ات تمام واخلري ه م شكرا كثريا على مجيع اال أقول هل



 شكر وتقدير

 جزيل وأسأله , وأشكره على فضيله املتوال , احلمد هللا على كل حال
 , وأصلى وأسلم على خري الصابرين الشاكرين , والثبات يف احلال واملآل , النوال

 , والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين , وعلى آله ةأصحابه الغر امليامني

 : أما بعد

 فله سبحانه وتعاىل , وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث
 , على جزيل نعمتك وعظيم عطائك , احلمد يا رب حىت ترضي فلك , احلمد والثناء

 أن أقدم  بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل كتابة هذا البحث إىل
 : ومنهم . حيز الوجود

 مدير مدير جامعة , الدكتور احلاج إمام سوفرايوغو مساحة االستاذ
 . احلكومية مباالنج النا مالك إبراهيم اإلسالمية و اجلامعية م

 كلية الشريعة جبامعة ة عميد , مساحة الدكتورة تطيع محيدة املاجستري
 . احلكومية مباالنج اإلسالمية النا مالك إبراهيم و م

 رئيس قسم األحوال الشخصية , مساحة األستاذ زين احملمودى املاجستري
 . النج احلكومية مبا اإلسالمية النا مالك إبراهيم و م كلية الشريعة جبامعة

 فحقا يعجز لساين عن شكره وتقديره , مساحة األستاذ سوندي املاجستري
 يبخل فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث فلم

 وكان لتفضيله مبناقشة , بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثوتوجيحه
. مين حالص الشكروالتقدير ومن اهللا الثواب واجلزاء هذا البحث فله



 كلية كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني
 فلهم من الباحث , احلكومية مباالنج اإلسالمية النا مالك إبراهيم و م الشريعة جبامعة

 هللا كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم ا
 . عين خري اجلزاء

 كما يطيب يل أن أتوجه بكل احلب والشكر لوالدى الكرمي الذي كان له
 بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من حب للعلم واملعرفة

 ووالديت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها , واالخالص يف العمل
 . املستمر خري معني يل يف حيايت

 ) Joko Haryono ( ا أتقدم بكل الشكر والتقدير ألسرة جوكو حريونو كم
 Siti ( وزوجته سييت رشيدة ) Edward ( وأيدورد ) Hendriyati ( وزوجته حندرييت

Rosyidah) ( الذين ساعدوين لكتابة هذا البحث بإعطاء أخبارهم الصحيحة خىت 
 . تكون البينة هلذا البحث

 كل من ساعد الباحث يف كتابة هذا وألشقائي وزمالئي وأصدقائي و
 هلم مجيعا خالص الشكر , البحث املتواضع إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع

 . االمتنان و وعظيم التقدير

واهللا ويل التوفيق



 حمتويات البحث

 الصفحة

 أ ............................................ عنوان البحث اجلامعي

 ب ...................................... ....... ...... تقرير املشرف

 ج ................................................. الرسالة التقريرية

 د ............................................. تقرير اللجنة املناقشة

 ه ..... ............................................... الرسالة البيانية

 و .......................................................... الشعار

 ز .......................................................... اإلهداء

 ح ... ............. ............................ ........ شكر وتقدير

 ي ............. .................. .................. حمتويات البحث

ن ................. ...... ............................ لخص البحث م



 مقدمة : الباب األول

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

 ٥ ..................................................... فروض البحث

 ٥ ............................................... ...... أهداف البحث

 ٥ ....................................................... فوائد البحث

 ٦ .................................................... الدراسة السابقة

 ٧ . ..................................................... ل البحث ا هيك

 الدراسة النظرية : الباب الثاىن

 ٨ ................................................... النكاح . أ
 ٨ ......................................... تعريف النكاح . ١
 ٩ ....................................... مشروعية النكاح . ٢
 ١١ ............ ..................... أمهية النكاح و مكانته . ٣
 ١٣ ........................................ حكمة النكاح . ٤
 ١٣ ............................. حكم النكاح واحلث عليه . ٥
 ١٦ .............................. أركان النكاح و شروطه . ٦

 ٢٠ ...................................... األسرة السكينة . ب
 ٢٠ ..................................... ... األسرة تعريف . ١
 ٢١ ....................................... وظائف األسرة . ٢
٢٢ ....................................... تعريف السكينة . ٣



 ٢٣ .................... العوامل اليت تقوم ا األسره السكينة . ٤
 نكاح إسالم أحد الزوجني . ج

 ٢٦ .................................. ركات نكاح املش . ١

 ٢٦ .................................... نكاح اوسية . ٢

 ٢٧ ................................ نكاح أهل الكتاب . ٣

 منهج البحث : الباب الثالث

 ٣٤ ......................................... البحث تقريب . أ
 ٣٥ ....................................... .... نوع البحث . ب

 ٣٥ ......................................... مصدر البيانات . د

 ٣٦ ..................................... منهج مجع البيانات . ج

 ٣٧ .................................... منهج حتليل البيانات . د

 نات و حتليلها عرض البيا : الباب الرابع

 ٤٠ ...... .............. الصورة العامة عن قرية جومباتان . أ
 ٤٤ ..................................... عرض البيانات . ب
 ٤٨ ........................................ حتليل البيانات . ج

 اإلختتام : اخلامس

 ٥٣ .............. ................................. اخلالصة . أ

٥٤ .......................................... اإلقتراحات . ب



 املراجع

املرافقات



 ملخص البحث

 ه يف دراسة قضية عن تأثري ( إسالم أحد الزوجني ٠٤٣١٠١١٥ , رضوان نور دين
 , لية الشريعة بك , ) ) Jombang ( جومبانج ) Jombatan ( يف جومباتان احلياة الزوجية

 راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج ب جامعة موالنا مالك إ . شعبة األحوال الشخصية

 األسرة السكينة , سالم أحد الزوجني تأثري إ : لكلمة األساسية ا

 النكاح له أمهية عظيمة يف حياة االفراد يف حياة األمم والشعوب وبالنكاح إقامة
 من أغراض النكاح هي نيل السعادة واليكبنة , السنة وغض عن البصر وطلب الولد

 , يف احلباة الزوجية ألن ا وصل الزوجان إىل أقصى الغايات مما متنامها يف احلياة
 . وتيقن الباحث أن سكينة األسرة تنال من النكاح األسالمي حتت رعاية اإلسالم

 قا بتلك واخلالف الذي يقع يف اتمع هو انتشار نكاح إسالم أحد الزوجني وانطال
 املسألة فتجرب الباحث أن تبحث املسألة عن تأثري إسالم أحد الزوجني بني األسرة
 جوكو حاريونو واألسرة أيدورد  بسبب نكاحهم يف قرية جومباتان مديرية

 وفروض تلك املسألة هي تتعلق بأي مدى تأثري إسالم , جومبانج جوى الشرقية
 يف احلياة نكاح إسالم أحد الزوجني ثري املرء حنو الزوج يف احلياة الزوجية مث تأ

 . الزوجية واألسرة جوكو وأدورد يف إجياد السكينة يف حيام الزوجية

 ونوع هذا البحث هو البحث عن دراسة القضية يعين البحث عن حالة موضوغ
 البحث الذي تتعلق بالطبقة اخلاصة من جمموع الشخصية وجيمع الباحث البيانات

 توثيق وحيلل البيانات اموعات من مكان البحث بطريقة وصفية بطريقة املقابلة وال
. كيفية



 ويستنتج من هذا البحث أن تأثري إسالم إحد الزوجني يف احلياة الزوجية يؤثر إىل
 والـاثري يف , أسباب ثالثة املهمة وهي التاثري يف املعاعلة واملعاشرة بني الزوجني

. اإلقتصاد األسرة التربية وتقرير دين األوالد والتأثري يف



 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

 وقد . لقد شرع اهللا النكاح منذ زمن أدم ألنه من شريعة اهللا و سنن األنبياء
 فتارة بذكر أنه من سنن األنبياء , رغب اإلسالم يف الزواج بصورة متعددة للترغيب

 فقال سبحانه . و هدي املرسلني وأم القادة الذين جيب علينا أن نقتدي داهم
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٣٨ : سورة الرعد ۱
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 النكاح و الزواج له أمهية عظيمة يف حياة األفراد يف حياة األمم و
 وكذلك أباح اهللا ٦ , بالنكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد ٥ . الشعوب

 لقد حث . ج فضال و كرما منه وجعل أية من أيات الرمحن تعاىل لعباده الزوا
 كما , رسولنا مصطفى صلى اهللا عليه وسلم على أمته الزواج حينما يستطيع ذلك

 يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه (( : قاله يف حديثه الشريف

 و ٧ )). أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

 النكاح له املقع العظيم يف الدين ألنه به حتصيل الصيانة و احلفظ عن الوقوع يف

 ٨ . )) الفساد

 لقد رغب مجيع اإلنسان يف حياة زوجيام أن يسري سريا حسنا سعيدا يف
 ألن يف احلياة السعيدة و اإلطمئنان قوة , االمتئنان حتت لواء مرضاة اهللا عز وجل

 وتسمى هذا احلال , مجيع ما متىن وترجى يف كل ناحية  احلياة و قدرة ينال ا

 ٧٢ : سورة النحل ۲
 ٢١ : سورة الروم ۳
 ٨ - ٥ , ) دار ابن حزم ( سوعة الفقهية املعاشرة يف فقه الكتاب و السنة املطهرة املو , العوسشة حسني بن عودة ٤
 ١٩ - ١٧ , ) ٢٠٠٤ : دار النفائس . ( أحكام الزواجاليف ضوء الكتاب و السنة , سليمان األشقر ٥
 ١٣ , ) الدميسق . ( مشكاة املصباح , حمحد ابن أمحد ٦
 ٦٣٠ , ) ٢٠٠٦ , دار طيبة : الرياض ( صحيح مسلم , أيب احلسني مسلم احلجاج القشريي النيسابوري ۷
٨٦ , ) جدة : دار املنهج ( , زيتونة األلقاح شرح منظومة ضوء املصباح يف أحكام النكاح , عبد اهللا ابن أمحد باسودان ۸



 السكينة مهمة الغاية هلا يف النكاح و يف احلياة الزوجية، ألا إحدى . بالسكينة
 إلقامة و لنيل درجة السكينة يف األسرة ليست . األغراض املرجوة يف تأدية النكاح

 وئة بإعاقة و زوبعة طول أمرا سهال كما نقول ولكنها عملية طويلة وصعوبة ممل
 . احلياة

 . السكينة تستخدم لصفة كلمة األسرة حىت تكون كلمة األسرة السكينة
 األسرة السكينة هي قاعدة  وقيمة تكون حمركة يف إقامة األسرة يعطيها اإلطمئنان

 من املهمات اليت تكون شرطا لتكون ٩ . جلميع أعضاء األسرة يف الدنيا و األخرة
 , والتربية اجليدة , والبيئة اإلسالمية , احلياة اإلجتماعية : يعىن , األسرة ساكنة

 ١٠ . واإل قتصاد السليمة , والصححة احملفوظة

 كما قد ذكر من قبل أن إحدى األغراض املرجوة يعين لنيل درجة السكينة
 كما قال اهللا تعاىل يف القرأن , وهذا مطابق من مقاصد النكاح , يف احلياة الزوجية

ô (( ١١ : ٢١ سورة الروم األية الكرمي يف ال ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& t, n=y{ / ä3 s9 ôÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àÿΡr& % [`≡uρø— r& 
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 . يه معنا عظيما وكرميا طاهرا تبتدأ احلياة الزوجية اجلديدة بعملية العقد وف
 . وأنه  يكون سببا إىل حتليل املعاملة و املعاشرة بينهما اليت حرم اهللا من قبل

 لقد حن الناس على عملية النكاح . وكذلك للعقد معين العبادة و العمل الصاحل
 املسرية مطابقا بنظام اإلسالم حىت نال الناس السكينة و اإلطمئنان يف حيام كما

 . اهللا يف الكتاب العزيز وعده

 , ترجم من م ٩ Miftah  Faridl,  Merajut  Benang  Keluarga  Sakinah  dalam  Jurnal  AlInsan  (Jakarta:  Gema 
Insani Pres,  ۷٥ , ) ۲۰۰٦ 
 Aziz Mushoffa, Untaian Mutiara Buat Keluarga Bekal Bagi Keluarga Dalam Menapaki, من مترجم ۱۰
Kehidupan. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, ۲۰۰۱),۱٤ 

٢١ : سورة الروم األية . ١١



 و لكن الظواهر املوجودة تدل على أن احلقيقة و الواقعة يف امليدان خيالف
 يعين من بعض املسلمني . القواعد الدينية اليت وضعه اهللا يف كتابه و سنة رسوله

 . الذين يؤدون النكاح مبرأة أو رجال سوا اإلسالم يف العقيدة حبجة خمتلفة

 الم لقد وضع النظام العظيم و الكرمي لنيل السكينة يف نظر الباحث أن اإلس
 احلياة الزوجية حتت ضوء الكتاب و السنة و كثري من العلماء واملهندسون قد بينوا

 و لكن كثري من املسلمني مل , وشرحوا يف كتبهم و مؤلفام عن هذا النظام
 وكذلك نظر . اة جيدواها بل يقابلون املشكالت و الصعوبات املتنوعة يف عملية احلي

 الباحث إىل الوقائع  املوجودة ممن نكح يف نفس العقيدة اليت تبقى املشكالت
 . احملختلفة يف احلياة الزوجية

 كيف الواقع إىل من يزوج الرجل أو املرأة , مث ظهر السؤال من ذهن الباحث
 خر وجبانب أ , وكيف يؤلف املعتقدات واألراء املختلفة يف حيام . خمتلف العقيدة

 من هذه . يطالب الزوج و الزوجة لقيام احلياة الزوجية السكينة لبقاء نكاحهم
 هل هذه املشكالت , احلقيقة الزوج و الزوجة سوف يواجه املشكالت املختلفة

 تكون عوامل السلبية حليام و حلياة أبنائهم أو من ضده تكون حتدا هلم لقيام و
. ف حيللها الباحث يف هذا البحث هذه كلها اليت سو . لنيل األسرة السكينة



 فروض البحث . ب

 ؟ إىل أي مدى تأثري إسالم املرء حنو الزوج يف احلياة الزوجية . ١

 ؟ يف احلياة الزوجية هل يف نكاح إسالم أحد الزوجني تأثري . ٢

 هل األسرة جوكو وأدورد وجدا السكينة يف حيام الزوجية ؟ . ٣

 أهداف البحث . ج

 : داف اليت يقصد ا الباحث من هذا البحث هي املسائل األتية وأما األه

 تأثري إسالم املرء حنو الزوج يف احلياة الزوجية معرفة . ١
 يف احلياة الزوجية معرفة التأثري نكاح إسالم أحد الزوجني . ٢
 أسرة جوكو وأدورد يف إجياد السكينة يف حيام الزوجية معرفة . ٣

 فوائد البحث . د

 البحث له الفوائد، كالباحث يسعى لتحقيق تلك الفوائد إما رجاء من هذا
 من ناحية النظرية يعين أن هذا البحث . من ناحية النظرية أو من ناحية التطبيقية

 لزيادة املعرفة عن السكينة يف احلياة الزوجية ومعرفة احلكم عن نكاح إسالم أحد
 حية التطبيقية يقصد هذا وإما من نا . الزوجني وتأثريه على تكوين األسرة السكينة

 البحث لزيادة املعرفة عن تطبيق نكاح إسالم أحد الزوجني يف اتمع ومدى تأثريه
وكذلك لتوفري الدراسة اإلسالمية اليت تتعلق بنكاح . على تكوين األسرة السكينة



 إسالم أحد الزوجني وكذلك لزيادة خزائن العلوم و مرجع البحث التايل يف نفس
 . اال

 الدراسة السابقة . ه

 قبل تنفيذ هذا البحث قد حبث جمموع من طالب اجلماعة عن املسائل
 : املتعلقة بالنكاح إسالم أجد الزوجني، كما يلي

 ، حتت ٢٠٠٦ قد حبثه يف السنة ) Nanang Ya’kub Anwar ( نانانج يعكوب يوسى . ١
 جتميع عاقبة احلكم من نكاح إسالم أحد الزوجني عند الفقه و " املوضوع

 جيرب هذا البحث أن يبحث دقيقا عن العاقبة من احلكم عن " األحكام اإلسالمية
 ) KHI ( نكاح إسالم أحد الزوجني نظرا عند الفقه و عند جتميع األحكام السالمي

 Kiki ( كيك مارشى أنوار . ٢ Marisya  Anwar ( , حتت ٢٠٠٥ قد حبثها يف السنة 
 دراسة القضية يف ( أحد الزوجني احلياة الزوجية من نكاح إسالم " املوضوع

 هذا البحث يبني عن احلياة الزوجية يتزوج ). مباالنج , كلوجني , سوكوهارجو
 . خمتلف الدين من كل ناحية من احلياة

 Chusana ( حسانا خرر . ٣ Churori ( حتت املوضوع ٢٠٠١ قد حبثها يف السنة " 
 سنة ١ اح رقم نكاح إسالم أحد الزوجني عند احلكم اإلسالم والقانون النك

 يركز الباحث حبثه يف منصبة حكم النكاح عند احلكم اإلسالمي  و عند ". ١٩٧٤

. ١٩٧٤ سنة ١ قانون النكاح رقم



 هيكال البحث . و

 . لتيسري مفهوم حمتويات البحث ، أقسم الباحث حبثه إىل مخسة أبواب

 ئده الباب األول يشتمل على خلفية البحث، وفروض البحث، وأهدافه وفوا
 و الباب الثاين حيتوي على البحث املكتيب و يبحث فيه النكاح . وهيكل البحث

 . وما يتضمن فيه، و معىن األسرة السكينة و الكالم يف نكاح إسالم أحد الزوحني
 و الباب الثالث يبحث عن مناهج البحث و يقسم إىل تقريب البحث ونوع

 و الباب . هج حتليل البيانات البحث و مصدر البيانات و منهج مجع البيانات و من
 الرابع حيتوي عن أحول مكان البحث يعين دائرة جومباتان ، جومبانج، و أحوال

 . الذين يسكنون يف جومباتان و حتليل البيانات ىف هذا البحث هم اتمع و دين
 حث ا خامتة البحث اليت حتتوي على نتيجة البحث مث إتيان الب هي والباب اخلامس

. قتراحات اال



 الباب  الثاىن

 دراسة نطرية

 النكاح . أ

 تعريف النكاح . ١

 وهم مل يفرقوا بني النكاح و , عن النكاح ات كثري من العلماء يعطون التعريف
 : وذلك أن , الزواج ملطابقتهما يف املعىن

 الوطء و الضم و التداخل ومنه تناكحت األشجار إذا متايلت و انضم : لغة النكاح
 واإلقتران فهو إقتران أحد الشيئني باألخر وارتباطهما بعد أن , ١٢ بعضها إىل بعض

y7 (( ١٤ كما قال اهللا تعاىل ١٣ . كان كل منهما منفصال عن األخر Ï9≡x‹ �2 

Ν ßγ≈oΨ ô_ ¨ρ y—uρ A‘θ çt¿2 & Ïã (( عقد حيل لكل من الزوجني اإلستمتاع فهو : أما شرعا و 
 ١٥١ , ) ٢٠٠٣ , دار املدار اإلسالمية ( الكواكب الدرية يف الفقه املالكية , حممد مجعة عبد اهللا ١٢
 ٦٠ , ) ٢٠٠٧ , دار حممود ( موسوعة الفقه و القضاء يف األحوال الشخصية , جممد عزمى البكرى ١٣
٥٤ : سورة الدخان ١٤



 ويشترط  امللكية بكلمة ١٦ . الوجه املشروع وائتناسه به طلبا للنسل على ١٥ , بصاحبه
 ١٧ . بأنثى غري حمرم و جموسة وأمة كتابية بعيغة

 ١٨ مشروعية النكاح . ٢

 وميكن , نكاح و االحاديث النبوية على مشروعية ال دلت النصوص القرانية
 : يلي ما في ها أن نوجز

 وأنه , ا امتنان اهللا على عباده بأنه خلق هلم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا اليه . أ
 من النصوص الدالة على هذا املعين . جعل هلم من أزواجهم بنني و حفدة
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Ï !$|¡ ÏiΨ9$# 4o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘uρ ( (( وسلم يف الزواج ورغب الرسول صلى اهللا عليه 
 عن عبد اهللا ابن عمرو بن ئي سا ن ففي احلديث الذي يرويه مسلم و ال ,

 , ا متاع الدني : ( سلم قال ه العاص رضي اهللا عنهما أن الرسول صلى اهللا علي
 ٢١ ). وخري متاعها املرأة الصاحلة

 ) ٢٠٠٧ , دار النفائس : لبنان ( , موسوعة فقه ابن تيمية , حممد رواس قلعرجي ١٥
 ٦٥ , موسوعة , جممد عزمى ١٦
 ١٥٠ , الكواكب , حممد مجعة ١٧
 ٢٣ - ٢٠ , ) ٢٠٠٤ , دار النفائس : عمان ( أحكام الزواج يف ضوء الكتاب و السنة , عمر سليمان األشقر ١٨
 ١ : سورة النساء ١٩
 ٣ : سورة النساء ٢٠
١٤٦٨ , ) ١٩٩١ , بيت األفكار الدولية : الرياض ( صحيح مسلم , أيب احلسني مسلم احلجاج القشريي النيسابوري ٢١



 ويف صحيح البخاري و مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن وسول اهللا
 , وحلسبها , ملاهلا : تنكح املرأة ألربع ( ( : صلى اهللا عليه و سلم قال

 ٢٢ ) ) فاظفر بذات الدين تربت يداك , ولدينها , وجلماهلا

 ( ( : على النكاح يف قوله وحث الرسول صلى اهللا عليه و سلم الشباب
 , فإنه أغض للبصر , يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

 ٢٣ ) ) ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء , وأحصن للفرج

 ô‰s)s9uρ : (( ٢٤ أخربنا ربنا تبارك وتعاىل أن النكاح من سنن املرسلني يف قوله . ج
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 وأخرببا أن من نعيم اهللا الذي مين به على عباده يف جنات النعيم تزوجيهم . د
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 ١٤٦٦ , نفس املرجع ۲۲
 ٦٣٠ , ) ٢٠٠٦ , دار طيبة : الرياض ( صحيح مسلم , بوري أيب احلسني مسلم احلجاج القشريي النيسا ۲۳
 ٣٨ : سورة الرعد ۲٤
 ٧٣ : سورة الفرقان ۲٥
 ٩٠ : سورة األنبياء ۲٦
٢٥ : سورة البقرة ۲۷



 إنكار الرسول صلى اهللا عليه وسلم الشديد على الذين أرادوا الترفع عن . ه
 . و اإلغراق يف العبادة , و اعتزال النساء , النكاح

 : ( ففي صحيح البخاري و مسلم عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
 لنيب صلى اهللا علىي وسلم يسألون عن جاء ثالث رهط إىل بيوت أزواج ا

 وأين : فقاوا . فلما أخربوا كأم تقالوها , عبادة النيب صلى اهللا عليه و سلم
 حنن من النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قد غفر اهللا له ما تقدم من ذمبه وما

 . تأخر

 أما أنا فأصلي الليل أبدا : قال أحدهم

 أنا أصوم الدهر وال أفطر : قال أخر

 فال أتزوج أبدا , أنا أعتزل النساء : قال اخر

 أنتم الذي قلتم  كذا وكذا ؟ : ( فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
 , وأصلي و أرقد , و لكين أصوم و أفطر , أما إين أخشاكم اهللا و أتقاكم له

 ٢٨ ) فمن رغب عن سنيت فليس مين , وأتزوج النساء

وقد صرح غري واحد  من أهل العلم أن , كاح إمجاع األمة على مشروعية الن . و
 وأمجع املسلمون على أن , ....... األمة إجتمعت على مشروعية الزواج

 ٢٩ . النكاح مشروع

 ) أخذ الباحث هذا املراجع لنفس املعىن ( ٦٣١ , ) ٢٠٠٦ , دار طيبة : الرياض ( صحيح مسلم , أيب احلسني مسلم احلجاج القشريي النيسابوري ۲۸
١٥١ , ) ٢٠٠٦ , دار الكتب العلمية : لبنان ( , مغىن احملتاج إىل معرفة معاىن ألفاظ املنهج , مد بن حممد اخلظيب السربيين مشس الدين حم ۲۹



 أمهية النكاح . ٣

 وقد دل , الزواج له أمهية عظيمة يف حياة األفراد و يف حياة األمم و الشعوب
 : وذلك أن , اإلسالم على عظم شأنه

 قرأن ال قال تعاىل يف , اخللق يف اإلنسان و يف مجيع املخلوقات الزوجية قاعدة . أ
: " ÏΒuρ Èe≅à2 > óx« $oΨ ø)n=yz È÷ ỳ ÷ρy— ÷/ ä3 ª=yès9 tβρã� ©. x‹s? ∩⊆∪ ٣٠ 

 ôÏΒuρ :" و يف ذلك يقول رب العزة , الزوجية اية من ايات اهللا يف خلقه . ب

ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& t, n=y{ / ä3 s9 ôÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àÿΡr& %[`≡uρø— r& (#þθ ãΖä3 ó¡ tFÏj9 $yγøŠs9Î) �≅yèy_ uρ Ν à6 uΖ÷� t/ Zο ¨Šuθ ¨Β 

ºπ yϑ ômu‘uρ 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρã� ©3 xÿtG tƒ ∩⊄⊇∪ ٣١ 

 قال تعاىل , بالتزاوج يتكاثر البشر و متدت حيام فوق ظهر هذه األرض . ج
": $pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3 s)n=s{ ÏiΒ <§øÿ̄Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n=yz uρ $pκ÷]ÏΒ $yγy_÷ρy— 

£] t/ uρ $uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z��ÏW x. [ !$|¡ ÎΣuρ 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθ ä9u !$|¡ s? Ïµ Î/ tΠ% tnö‘F{ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# 

tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Y6ŠÏ%u‘ ∩⊇∪ ٣٢ 

 ثري من العلماء ولذلك قدم ك , تكثري األمة و حفظها من الزوال و اإلذالل . د
 . زواج يف مؤلفام على أحكام اجلهاد ال أحكام

 الزواج هو السبيل األمثل إلعفاف كل واحد من الزوجني نفسه و إحصائها . ه
 , حتىال يقع يف الفاحشة و ال يسلك مسلكا خاطأ يف قضاء الشهوة

 . واستمتاع كل واحد من الزوجني باألخر
 ٤٩ : سورة الذاريات ٣٠
 ٢١ : سورة الروم ٣١
١ : سورة النساء ٣٢



 ٣٣ . ولة و األنوثة عند الرجال و النساء الزواج سبيل إلكتمال خصائص الرج . و

 حكمة الزواج . ٤

 قط بل للزواج أغراض ليس الغرض من الزواج هو قضاء الوطئ اجلنسي ف
 : كر منها ما يأيت ذ ن أخرى

 يسكن الزوجني أساسها املودة والرمحة إذ أن الزواج رابطة روحية جتمع بني . أ
 ملاله و غيبته وصاحبته يف وحفظة , على سره الرجل إىل امرأته فتكون امينة

 . خلوته

 ظا على إلجناب األوالد و زيادة النسل حف الزواج هو الوسيلة املنظمة الدقيقة . ب
 . استمرار البشر مع احلفظ على اإلنسان وقد ندبت الشريعة اىل النسل

 ا ذ يف ه واألسرة هي اخللية االوىل يف بناء اتمع و , الزواج هو أساس األسرة . ج
 . ريب الفرد األسرةي

 ا وانتظام الزواج يكفل توزيع األعباء بني الزوجني مبا حيقق راحة كل منهم . د
 ٣٤ . وانتظام العدل يف اتمع من ناحية أخري معيشة االسرة من ناحية

 ١٩  ١٧ , أحكام , عمر ٣٣
٦٢  ٦١ , موسوعة , جممد عزمى ٣٤



 حكم النكاح و احلث عليه . ٥

 قد بني اإلمام مالك رمحه اهللا أن حكم النكاح ينقسم إىل مخسة
 : أقسام

 ومل و ذلك ملن قدر على واجباته و كانت له رغبة فيه , الندب وهو االصل . أ
 قال ) كان له رغبة ام ال ( أو رجا النسل ) جا النسل أم ال ر ( خيش الزنا

 : ٣٥ تعاىل

)) ÷ (#θ ßsÅ3Ρ$$ sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3 s9 zÏiΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# 4o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/ â‘uρ ( (( وقال النيب 
 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة : (( هللا عليه و سلم صلى ا

 ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه , فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
 تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم : (( وقال . رواه اجلماعة )) له وجاء

 رواه أمحد )) األنبياء يوم القيامة

 . لزنا ومل يستطع كف نفسه بغريه ملن خشي ا وذلك : الوجوب . ب

 ن مل خيش الزنا ويؤده إىل حرام كتعطيل فرض أو اإلنفاق من احلرم وذلك مل . ج
 . حرام

 لغري راغب فيه إن خشي قطعه عن عبادة غري واجبة وجا النسل أم املكروه . د
 . ال

 ملن ليس له رغبة فيه وكان قادرا عليه ومل يعطله عن فعل تطوع و املباح . ه
 ٣٦ . املرأة كذلك كالرجل

 ٣ : سورة النساء ٣٥
١٥٢  ١٥١ , الكواكب حممد مجعة ٣٦



 منه لألمام , ء به األحاديث الشريفة قد جا ف , وأما احلث على النكاح
 أن ابن عمر : أخربنا الشافعي رضي اهللا عنه عن عمرو بن دينار (( الشافعي هو

 فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك , تزوج : أراد أن ال ينكح فقالت له حفصة
 ٣٧ )) دعواك

 : عنه يف الترغيب يف النكاح ملن تاقت نفسه إليه قال الشافعي رضي اهللا
 وجعل فيه أسباب , وندب إليه , ورضيه , ألن اهللا تعاىل أمر به : أحب حل ذلك

uθ : (( فقال , منافع èδ “Ï% ©!$# Ν ä3 s)n= s{ ÏiΒ <§øÿ̄Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ �≅yèy_uρ $pκ÷]ÏΒ $yγy_÷ρy— zä3 ó¡ uŠÏ9 

$pκö� s9Î) ( (( وقال )) : ª!$#uρ �≅yèy_ Ν ä3 s9 ôÏiΒ ö/ ä3 Å¡ àÿΡr& % [`≡uρø— r& �≅yèy_uρ Ν ä3 s9 ôÏiΒ 

Ν à6 Å_≡uρø— r& t ÏΖt/ Zο y‰xÿ ymuρ (( وقال , فقيل إن احلفدة األصهار )) : …ã& s#yèyfsù $Y7 |¡ nΣ 

#\� ôγÏ¹ uρ (( ٣٨ 

 : (( وبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال : وقال الشافعي
 و بلغنا أن النيب صلى )) حيت بالقسط , مم فإين أباهي بكم األ , تناكحوا تكثروا

 )) ومن سنيت  النكاح , من أحب فطريت فليسنت بسنيت : (( اهللا عليه وسلم قال
 من مات له ثالث من الولد مل متسه : (( وبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 )) إن الرجل لريفع بدعاء ولده من بعده : (( ويقال )) النار

 عن سفيان , يف القدمي من رواية الزعفران - وضي اهللا عنه - فعي وأخرج الشا
 لتنكحن أو ألقولن لك : (( قال ىل طاوس : عن إبراهيم بن ميسرة قال , بن عييتة

 ٣٩ )) ما مينعك من النكاح إال عجز أو فجور : ما قال عمر أليب قال له

 ٣٢٥ , ) ٢٠٠٥ , مكتب الرشد : الرياض ( , الشايف يف شرح مشند الشافعي , ابن األثري ٣٧
 ٥٤ : سورة القرقان ٣٨
٣٢٧ , الشايف , ابن األثري ۳۹



 , النكاح ومن مل تتق نفسه إىل النكاح ال أرى بأسا أن يدع : قال الشافعي
 وقد ذكر اهللا تعاىل  القواعد فلم ينههن عن , وأن يتخلى لعبادة اهللا , بل أحب ذلك

›Y‰Íh# : (( وذكر عبدا أكرمه فقال , العقود و مل يندهن إىل النكاح y™uρ #Y‘θ ÝÁ ymuρ (( . 
 ٤٠ . ومل يندبه النكاح , الذي ال يأيت االنساء : واحلصور

 أركان النكاح و شروطه . ٦

 بادة يف اإلسالم وضع اهللا االركان و الشروط لتكون هذه لكل جنس الع
 كون لي أركان و شروط له وكذلك يف النكاج , العبادة كاملة و مقبولة عند اهللا
 : ومن أركان النكاح . النكاح صاحلا و مقبوال عند اهللا

 : الويل . أ

 أو األقرب فاألقرب من عصبتها أو ذو , أو الواصي , وهو أبو الزوجة
 ال نكاح إال : (( لقوله صلى اهللا عليه وسلم , أو السلطان , أي من أهلها الر

 أو ذي , ال تنكح املرأة إال بإذن وليها : وقول عمر رضي اهللا عنه ٤١ )) بويل
 ٤٢ . أو السلطان , الرأي من أهلها

 : للويل أحكام جتب مراعاا وهي

 . ا كونه أهال للوالية بأن يكون ذكرا بالغا عاقال رشيدا حر ) ١ (

 نفس املرجع ٤۰
 ٣٢١ , ) ٢٠٠٢ , غراس : الكويت ( صحيح سنن أيب دادود , مان بن األشعث السحستاين سلي ٤١
٣٥٠ , ) ٢٠٠٤ , دار طيبة : الرياض ( , ب عقائد وأدات وأخالق وعبادات ومعامالت منهاج املسلم كتا , أبو بكر جابر اجلزائر ٤۲



 ممن أراد تزوجيها منه إن كانت بكرا و , كاحها أن يستأذن وليها يف إن ) ٢ (
 , إن كانت ثيبا - يطلب أمرها : أي - ويستأمرها , كان الويل أبا

 لقول صلى اهللا عليه وسلم , أو كانت بكرا و كان الويل غري أب
 وإذا صماا , و البكر تسأذن , األمي أحق بنفسها من وليها : ((

(( ٤٣ 

 ال تصح والية ف , ال تصح والية القريب مع وجود من هو أقرب منه ) ٣ (
 وال والية ابن األخ مع وجود , األخ ألب مع وجود الشقيق مثال

 . األخ

 منهما فزوجها كل , إذا أذنت املرأة الثنني  من أقربائها يف تزوجيها ) ٤ (
 وإن وقع العقد يف وقت واحد بطل , فهي لألول منهما , من رجل

 ٤٤ . حها منهما معا نكا

 الشاهدان . ب

 , أن حيضر العقد اثنان فأكثر من الرجال العدول املسلمني : املراد بالشاهدان
−ρß‰Íκô#) : (( لقوله تعاىل r& uρ ô“uρsŒ 5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ (( وقول الرسول صلى اهللا , ٤٥ 
 ٤٦ )) ال نكاح إال بويل و شاهدي عدل : (( عليه وسلم

 : من أركان الشاهدين

 أن يكونا اثنني فأكثر ) ١ (

 ٦٤١ , ) ٢٠٠٦ , دار طيبة : الرياض ( صحيح مسلم , أيب احلسني مسلم احلجاج القشريي النيسابوري ٤۳
 ۳٥۰ , نفس املرجع ٤٤
 ٢ : سورة الطالق ٤٥
١٤٨ , ) ٢٠٠١ , دار املعرفة : لبنان ( سنن الدار قطين , على بن عمر الدار قطين ٤٦



 و العدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالبا , أن يكونا عدلني ) ٢ (
 فالفاسق بزنا أو سرب مخر  أو بأكل ربا ال تصح . الصغائر
sŒÎ*sù zøón=t/ £ßγn=y_r& £èδθ# : ( لقول تعاىل , شهادته ä3 Å¡ øΒr' sù >∃ρã� ÷èyϑ Î/ ÷ρr& 

£èδθ è%Í‘$sù 7∃ρã� ÷èyϑ Î/ (#ρß‰Íκô− r&uρ ô“uρsŒ 5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ (#θ ßϑŠÏ%r&uρ nο y‰≈ yγ¤±9$# 

 )) و شاهدي عدل : (( و قوله صلى اهللا عليه وسلم ٤٧ )) 4 !¬

 . لقلة العدالة يف زماننا هذه , يستحسن اإلكثار من الشهود ) ٣ (

 
 صيغة العقد . ج

 زوجين ابنتك أو وصيتك : هي قول الزوج أو وكيله يف العقد
 وقول ..... لقد زوجتك أو أنكحتك ابنيت فالنة : قول الويل و ..... فالناة
 ٤٨ . قبلت زواجها من نفسي : الزوج

 املهر . د

 وهو , لمرأة حللية االستمتاع ا ل اإلعطاء الصداق هو , و الصداق املهر ا
θ#)) : (( قول اهللا تعاىل ل واجب è?#u uρ u !$|¡ ÏiΨ9$# £ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \' s#øtÏΥ 4 (( وقوله ٤٩ 

 ٥٠ )) تزوجوا ولو خامتا من حديد : (( ى اهللا عليه وسلم الرسول صل

 : للمهر أحكام هي

 ٢ : سورة الطالق ٤٧
 ۳٥۱ , منهاج , يو يكر أ ٤۸
 ٤ : سورة النساء ٤۹
٤٩٦ , ) ٢٠٠٦ , دار طيبة : الرياض ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري , أمحد بن على بن حجر العسقالين ٥۰



 أعظم النساء بركة : (( لقول صلى اهللا عليه وسلم , فيفه يستحب خت ) ١ (
 يسن تسميته يف العقد ) ٢ ( )) أيسرهن مؤنة

 تزوجوا : (( لقوله الرسول صلى اهللا عليه وسلم , يصح بكل متمول مباح
 )) ديد ولو خامتا من ح

 ) ٥ ( لقول اهللا , ويصح تأجله أو بعضه إىل أجل , يصح تعجيله مع العقد
 فإن طلقهاقبل , يتعلق الصداق بالذمة ساعة العقد وجيب الدخول

β : (( لقول اهللا تعاىل , الدخول سقط نصفه ويبقى عليه تصفه Î) uρ 

£èδθ ßϑ çFø)̄= sÛ ÏΒ È≅ö6 s% β r& £èδθ �¡ yϑ s? ô‰s%uρ óΟçFôÊt� sù £çλm; Zπ �Òƒ Ì� sù (( ٥١ 
 إن مات الزوج قبل الدخول ا و بعد العقد ثبت هلا املرياث و ) ٦ (

 بذلك إن كان مسى : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم , الصداق كامال
 وزاد ٥٢ . و إن مل يسم فلها مهر املثل و عليها عدة الوفاة , هلا صداقا

 . يف ركن النكاج بزوج و زوجة ويكون ركن النكاج ستة ٥٣ قول

 ومجع الكاتب بعضها , وقد إختلف العلماء يف تعيني شروط النكاح
 : فيما يأيت

 ۲۳۷ : سورة اليقرة ٥۱
 ٣٥٢ , ) ٢٠٠٤ , ار طيبة د : الرياض ( , منهاج املسلم كتاب عقائد وأدات وأخالق وعبادات ومعامالت , أبو بكر جابر اجلزائر ٥۲
١١٣ , ) ٢٠٠٢ , دار املنهاج : لبنان ( , زينة األلقاح شرح منظومة ضوء املصباح يف أحكام النكاح , عبد اهللا بن باسودان ٥۳



 رضي الزوجني . أ

 ال تنكح :  (( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 : يا رسول اهللا : قالوا , وال تنكح البكر حىت تستأذن , األمي حىت تستأمر

 ٥٤ " أن سكت : " وكيف إذا ؟ قال
 الكفاءة الزوج و الزوجة . ب

 النسب و احلرفة و الدين و : يف خصال الكفاءة املعتربة فيها وهي مخس
 ٥٥ . احلرية و العيب

 : يقول الشيخ حممحد بن أمحد بافضل أن من شروط صحة النكاح هي
 العلم بشروطه حال العقد كيفية الصيغة الواجبة و من له الوالية و حل التناكح بني

 ٥٦ . خلو املرأة من الزوج و العدة و حنومها من املوانع الزوجني و

 سرة السكينة األ . ب

 تعريف األسرة . ١

 ومسيت ذا , األسرة يف اللغة العربية هي عشرية الرجل و رهطه األدنون
 . حيث يتقوى م الرجل , اإلسم ملا فيهارمن معىن القوة

 ٤١٧ , ) ١٩٩٦ , دار الكتب العلمية : لبنان ( إرشاد السارى شرح صحيح البخارى , شهاب الدين أيب العباس أمحد بن الشافعي القسطالىن ٥٤
 ١٢٥  ١٢٢ زينة األلقاح , , عبد اهللا ٥٥
٤٤ - ٤٣ , ) الدمشقي ( مشكاة املصباح , حممد بن أمحد بافضل ٥٦



 ( ذلك أن مادة , لقوة أيضا وفيها معىن ا , االسرة يف اللغة أيضا هي الدرع احلصينة
 : (( ٥٧ كما قال تعاىل . فاألسر هو شدة اخللق , تعطي معىن القوة و الشدة ) أسر
ßøtªΥ öΝ ßγ≈oΨ ø)n=s{ !$tΡ÷Šy‰x©uρ öΝ èδ t� ó™r& ( #sŒÎ) uρ $uΖø⁄ Ï© !$uΖø9£‰t/ öΝ ßγn=≈ sW øΒr& ¸ξƒ Ï‰ö7 s? ∩⊄∇∪ (( 

 ا الزواج الشرعي و األسرة يف نظر الشرع هي اجلماعة اليت ارتبط ركناها ب
 والتزمت بااحلقوق و الواجبات بني طرفيها وما نتج عنهما من ذرية وما اتصل ما

 واألسرة يف عرف الناس تطلق على كل مجاعة بينها رباط من نوع . من أقارب
 ٥٨ . أسرة األدبا وهلم جرا , أسرة الفنانني , أسرة املعلمني : معني مثل

 اجتماعية، وحدة اعتربوها األمم، ثر أك وعند القدمي، التاريخ يف واألسرة
 واالجتماعية، السياسية الوحدةَ هي القبيلة يعتربون العرب وكان األب، يرأسها

 الوحدةَ هي األسرة يعتربون كانوا إم ": " لوي روبرت " وقال ، " مسث " قال كما
 ذهب وقد ، " قبيلة أو عشرية صارت حىت ذلك بعد منت اليت الصغرى، االجتماعية

 املرأة فيه ترتبط مستمرا، زواجا يعرفوا مل اجلاهلية، عرب أن إىل حثني البا بعض
 املؤقت، النكاح نظام على جيرون كانوا ألم مسمى؛ غري أجل وإىل معني، برجل
 والسالم الصالة عليه - الرسول فأباحه اإلسالم، جاء حىت بينهم، شائعا ظل الذي

 ، " املتعة نكاح " باسم املؤقت النكاح هذا فيها عرف الزمان، من فترة ألصحابه -
 ٥٩ . اإلسالم قبل العرب عند اجلنسية اإلباحية شيوع إىل ذهبوا كما

 ٢٨ : سورة األنسان ٥۷
 ٣٨ , ) ٢٠٠٢ , مكتبة وهبة ( موسوعة األسرة حتت رعاية اإلسالم , عطية سقر ٥۸
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 وظائف األسرة . ٢

 أو هي اللبنة األوىل يف بناء اهليكل , األسرة هي أول خلية يف جسم اتمع
 ومن أجل بناء اتمع عليها كانت هلا قوانني حتكم وجودها و , اإلنساىن العام

 وهي ذا الوضع هلا خصائص ومميزات وهلا وظائف تؤديها ميكن , تباطها باتمع ار
 : إمجاهلا فيما يأيت

 . هي وسيلة للتكاثر النوعي املنظم . أ
 , وهي وسيلة إلنتقال  الغرائز واالستعدادات من جيل إىل جيل  انتقاال منظما . ب

 . وهذا من أهم أعماهلا يف نقل الصفات
 من أكثر من فرد هي اإلطار الذي حيدد األسرة باعتبارها جمموعة . ج

 تصريفات االفراد ال يتركها طليقة حرية من كل القيود بل يكفيها حبيث
 . تكون ملصلحة االخرين جبلب اخلري هلم ودفع الشر عنهم

 فاألدب والنظام و , واالسرة ذا اإلعتبار هي مصدر العادات والتقاليد . د
 أول ما يصتع ذلك ... شيئ أخر التعاون واالمانة والكسب واإلدخار وأي

 . يصنع يف االسرة
 واألسرة أيضا وسيلة خللق صفات جديدة يف الطفل أو اإلسراع يف خلقها . ه

 . عن طريق القدزة والتقليد
 األسرة هل املدرسة األوىل أو املصنع األول لتخريج جيل أو نسل صاحل . و

 . ملتابعة التطور البشري
 رجال على النساء والتقاتل على تكوين األسرة املستقرة حيد من تنازع ال . ز

 وهي ذا تبعد . فاألسرة ذا مهذبة للتغريزة اجلنسية ومنظمة هلا , الفوز ن
. اإلنسان عن الشبه باحليوان



 ٦٠ . األسرة الشرعية من أهم العوامل للسكن و الراحة الفكرية . ح

 تعريف السكينة . ٣

 كذالك السكينة مبعىن ٦١ تاكم السكينة مبعىن الطمأنينة يعىن ما تسكنون إذا أ
 هذه الكلمة تستعمل لتصوير حال اإلطمئنان بعد أن وقعت , اإلطمئنان ضد اهلزة

 ٦٢ . فتسمى ذلك احلال يالسكينة . اهلزة والقلق واحلزن او اخلطر مث أحلق باإلطمئنان

 السكينة تستخدم لصفة كلمة األسرة حىت تكون كلمة األسرة كلمة
 ي قاعدة  وقيمة تكون حمركة يف إقامة األسرة يعطيها األسرة السكينة ه . السكينة

 الروم ( و الغرض من األية ٦٣ . اإلطمئنان جلميع أعضاء األسرة يف الدنيا و األخرة
 السكينة النفسية و , السكينة البدنية : أن السكينة تنقسم إىل ثالثة أقسام ) ٢١ :

 ٦٤ . السكينة الدينية

 داخلها فهي هدفا للنشاط اإلنساين أما السكينة األسرية اليت جعلها اهللا
 سكينة سكينة تقوم أيضا على احلفاظ على القيم اخلالدة اليت جاءتنا وحيا، وليست

 ويف اآلية الكرمية كلمتان . تقوم على التراضي املؤقت على قيم غري ربانية
 اخللق واجلعل، فشاءت إرادة اهللا أن خيلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن : حاكمتان

 مث يها، أي حنقق سويا السكينة اليت يأمرنا اهللا جبعلها هدفا لكل نشاطنا اإلنساين، إل
 يف املودة والرمحة : علمنا املوىل أن الطريق لتحقيق هذه السكينة يتمثل يف أمرين، مها

 ٤٦ - ٤٤ , ) ٢٠٠٢ , مكتبة وهبة ( موسوعة األسرة حتت رعاية اإلسالم , عطية سقر ٦۰
 , ) ٢٠٠٥ , مؤسسة الرسالة : لبنان ( القاموس احمليط , حممد يعقوب الفريوز ابادي ٦۱

 M.Quraisy ترمجة من 62 Syihab,  Pengantin  AlQuran Kalung  Permata Buat AnakAnakku  (Jakarta:Lentera 
Hati, 2007), 80 
ترمجة من 63 Miftah Faridl, Merajut Benang Keluarga Sakinah dalam Jurnal AlInsan (Jakarta: Gema Insani 
Pres,2006),75 
,Sa’ad Karim ترمجة من 64 76 Rintangan Yang Mengancam Keharmonisan Suami Istri (Jakarta:Najla Press, 
2005), 3741



 فاجلعل يف هذه اآلية هو مشيئة إهلية أو قل هو سنة من سنن . التعامالت بني الزوجني
 . اهللا تعاىل

 والرمحة، املودة : الطريق إىل السكينة حيتاج إىل عمل إنساين يف اجتاهني إن
 نشاطي مع فاجلعل يف هذه اآلية هو مشيئة إهلية وعمل إنساين، والتواد هو أن أجعل

 اآلخر حماطا باحلب القاصد وجه اهللا، حىت يف أخص العالقات بني الزوجني، حيث
 وإن يف بضع ( عليها سكينة وأمنا م فيثيبه ، يتوجهون ا إىل مرضاة اهللا تعاىل

 ، والتواد يف حدود القدرة، وقد يكون أحد الزوجني أقدر من ..) لصدقة أحدكم
 الرمحة؛ فاألمر ليس توادا فحسب، وإمنا يرحم أحدنا اآلخر اآلخر، وهنا تدخل

 ٦٥ . فيما مل يقدر عليه

 العومل اليت تقوم به األسرة السكينة . ٤

 إذا صلحت أسرة صلح اتمع و إذا فسدت . األسرة اتمع هو مرأة من حال
 : لذالك مخسة أمور تكون عوامالتقوم به األسرة السكينة , األسرة فسد اتمع

 والرمحة هي , املودة هي احلب املتحرك واملتأجج . وجود املودة والرمحة . أ
 واحلياة الزوجية . احلب اللني والدقيق يستعد يضحي نفسه و حيمى زوجه

 . املودة فحسب ولكن  حيتاج إىل الرمحة اليت منت عليها املودة تكتفى ب
 , البد قي العالقة بني الزوجني على أسس اإلحتياج أحدمها على األخر . ب

Ïmé& öΝ≅¨ : كما قال اهللا تعاىل ىف القرآن . كلباس و البسه à6 s9 s' s#ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9$# 
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ß] sù§�9$# 4’n<Î) öΝ ä3 Í←!$|¡ ÎΣ 4 £èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡr&uρ Ó¨$t6 Ï9 £ßγ©9 3 , اللباس و وظائف ٦٦ 
 : ثالثة
 لستر العورة ) ١ (

 ماية اجلسم من احلر و الربد حل ) ٢ (

 للزينة ) ٣ (

 إذا وجد الزوجة عيب زوجها , فال بد للزوجني أن يطابق تلك الثالثة
 وإذا مرضت الزوجة وجب عليه أن . وجب عليها أن يستره وعلى صده

 . املستشفى وكذالك يف كل ناية احليات حيملها إىل الطبيب أو

èδρç�Å°$tã£ 4 ...... : كما قال اهللا تعاىل , املعاشرة و املعاملة باملعروف . ج uρ 

Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$Î/ 4 β Î*sù £èδθ ßϑ çF÷δ Ì� x. #|¤yè sù β r& (#θ èδ t� õ3 s? $\↔ø‹ x© �≅yèøgs†uρ ª!$# ÏµŠÏù #Z�ö� yz 

#Z��ÏW �2 ∩⊇∪ ٦٧ 

 بد باملعروف كإعطاء الصداق والنفقات املعاشرة ىف احلياة الزوجية ال . د
 . وكذالك ىف املعاشرة البدنية أو اجلماع

 أن من األمور اليت تقوم به , مطابقا بقول النيبً صلى اهللا عليه و سلم . ه
 : األسرة السكينة

 امليول إىل دين اإلسالم ) ١ (

 إحترام الشاب إىل األكرب سنا و ضده ) ٢ (

 البساطة ىف املصاريف ) ٣ (

 ١٨٧ : سورة البقرة ٦٦
۱۹ : سورة النساء ٦٧



 الدماثة والتهذيب ىف املعاملة واملعاشرة ) ٤ (

 الدوام يف احملاسبة على النفس ) ٥ (

 " كذالك مالئمة بقول النيب ىف احليديث أن من سعادات املرء . و
 حنواهللا مراعاة احلقوق والواجبات بني الزوجني ) ١ (

 طاعة األبناء للوالدين ) ٢ (

 البيئة اإلجتماعية ايدة ) ٣ (

 ٦٨ يبة األرزق القر ) ٤ (

 احلياة : يعىن , من املهمات اليت تكون شرطا لتكون األسرة ساكنة وكذالك
 اإل و , الصححة احملفوظة و , التربية اجليدة و , البيئة اإلسالمية و , اإلجتماعية

 ٦٩ . قتصاد السليمة
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 نكاح إسالم أحد الزوجني . ج

 نكاح املشركات . ١

 ثنية و املرتدة أو متولدة بني اتفق مجاهري الفقهاء على بطالن نكاح املسلم من الو

 �ωuρ (( 4 : ٧٠ كتايب و عكسه و هذا مذهب األربعة  واجتوا لرأيهم لقوله تعاىل

(#θ ä3 Å¡ ôϑ è? ÄΝ |Á ÏèÎ/ Ì� Ïù#uθ s3 ø9$# (( , كل من تكن على الديت احلق ومل : واملراد بالكوافر 
 ول وكذالك بإضافة إىل وجود أدلة خاصة بعدم نكاح املشركات مثل ق , تؤمن باهللا

�ωuρ (#θ : (( ٧١ تعاىل ßsÅ3Ζs? ÏM≈ x. Î�ô³ ßϑ ø9$# 4®Lym £ÏΒ÷σ ãƒ 4 (( 

 نكاح اوسية . ٢

 وقد روي عن . وكذالك الجيوز نكاح املتولدةمن كتايب و جموسية تغليبا للتحرمي
 وقال أيضا , ابن عباس أن األية عامة يف كل ما كانت على غري اإلسالم وأنه حرام

≈›x# : (( ٧٢ هل الكتاب بدليل قوله تعاىل ألن اوسي ليسوا بأ : yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9t“Ρr& 

Ô8 u‘$t6 ãΒ çνθ ãèÎ7 ¨?$$sù (#θ à)̈?$#uρ öΝ ä3 ª=yè s9 tβθ çΗxqö� è? ∩⊇∈∈∪ β r& (#þθ ä9θ à)s? !$yϑ ¯ΡÎ) tΑÌ“Ρé& Ü=≈ tG Å3 ø9$ 4 : قرة’n? tã 

È÷ tG xÿÍ←!$sÛ ÏΒ $uΖÎ=ö7 s% β Î) uρ $̈Ζä. tã öΝ ÍκÉJy™#u‘ÏŠ � Î=Ïÿ≈ tós9 ∩⊇∈∉∪ (( فأخرب اهللا من تلك االية 
 . لكانوا ثالث طوائف , فلو كان اوس من أهل الكتاب , أن أهل الكتاب طائفتان

 ومن مل يكن من أهل الكتاب مل حيل نكاح نسائهم وأيضا فإن اوسي ال ينتحلون

 ١٠ : سورة املمتحنة ۷۰
 ٢٢١ : سورة البقرة ۷۱
١٥٦ - ١٥٥ : سوة األنعام ۷۲



 شيأ من كتاب اهللا املرتلة على انبيائه و إمنا يقرأون كتاب زرادشت وكان متبيا
 ا فليس اذا أهل الكتاب كذاب

 , ما أدري كيف أصنع باوس و ليسوا أهل الكتاب : ويؤيد ذلك أن عمر قال
 : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقال عبد الرمحن ابن عوف قال

 فصرح عمر أم ليسوا اهل الكتاب و مل خيالفه , )) سنوا م ينة اهل الكتاب ((
 ٧٣ . أحد من الصحابة

 نكاح أهل الكتاب . ٣

 التعريف من أهل الكتاب . أ

tΠöθ (( : يف قوله تعاىل وقد إختلف أهل التأويل يف بيان أهل الكتاب u‹ ø9$# ¨≅Ïmé& 

9 s 3 ä Ν ã # $ 9 Ü © ‹ hÍ 6 t≈ M à ( ρ u Û s è y $ Π ã # $ ! © % Ï   t & é ρ ? è θ # ( # $ 9 ø 3 Å G t≈ = | m Ï ≅ @ 9 © 3 ä / ö ρ u Û s è y $ Β ã 3 ä Ν ö m Ï ≅ @ ; ° λ ç Ν ö ( ρ u # $QùRç s ó Á | Ψ o≈ M à 

zÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# àM≈ oΨ |Á ósçRùQ$#uρ zÏΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3 ø9$# ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% !#sŒÎ) £èδθ ßϑ çF÷� s?#u £èδ u‘θ ã_é& 

t ÏΨ ÅÁ øtèΧ u�ö�xî t ÅsÏÿ≈ |¡ ãΒ �ωuρ ü“É‹Ï‚−G ãΒ 5β#y‰÷{ r& 3 tΒuρ ö� àÿõ3 tƒ Ç≈ uΚƒ M}$$Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym … ã& é#yϑ tã 

uθ èδ uρ ’Îû Íο t� Åz Fψ$# zÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒø:$# ∩∈∪ (( ٧٤ 

 شاملة لكل كتايب ممن أنزل )) الذين أوتوا الكتاب (( فقال بعضهم ) ١ (
 من بين إسرائيل أو ممن دخل يف ملتهم , اهللا عليه التوراة و اإلنزيل

 ٣٣٠ - ٣٢٩ , ) ٢٠٠٦ , دار البشائر اإلسالمية : لبنان ( مسائل يف الفقه والفكر املعاصرين , على احملمدى ۷۳
٥ : سورة املائدة ۷٤



 فدان دينهم وحرم ما حرموا و حلل ما حللوا منهم و من غري هم من
 ٧٥ . سائر األمم

 عليهم هم الذين أنزل اهللا )) الذين أوتوا الكتاب (( وقال أخرون ) ٢ (
 وهذا قال , من بين إسرائيل و أبنائهم فقط , التوراة و اإلجنيل

 و أكد اإلمام إبن كثري رمن تعريف الشافعي عن أوتوا ٧٦ , الشافعي
 : بقول اهللا تعاىل ٧٧ الكتاب هنا اإلسرائليات الذميات دون احلربيات

(#θ è=ÏG≈ s% � Ï% ©!$# �ω �χθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ �ωuρ ÏΘ öθ u‹ø9$$Î/ Ì� Åz Fψ$# �ωuρ tβθ ãΒÌh� ptä† $tΒ 

tΠ§� ym ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ �ωuρ �χθ ãΨƒ Ï‰tƒ t ÏŠ Èd, ysø9$# zÏΒ � Ï% ©!$# (#θ è?ρé& 

|=≈ tFÅ6 ø9$# 4®Lym (#θ äÜ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éfø9$# tã 7‰tƒ öΝ èδ uρ �χρã� Éó≈ |¹ ∩⊄∪ (( ٧٨ 

 أن النصرانية يف زمن األن هم الذين : ٧٩ يقول جالل الدين النور ) ٣ (
 شون يف القرن العشرين ليسوا من أهل الكتاب الذين يراد به من يعي

 . عنده أن النصرانية يف أوائل اإلسالم ينقسم إىل قسمني , أهل الكتاب
�ô‰s)©9 t (( : هم الذي يراد باية : األوىل xÿ�2 t Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% �χÎ) ©!$# 

ß] Ï9$rO 7πsW≈ n=rO ¢ $tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) HωÎ) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 β Î) uρ óΟ ©9 (#θ ßγtG⊥tƒ $£ϑ tã �χθ ä9θ à)tƒ 

£¡¡ yϑ u‹ s9 � Ï% ©!$# (#ρã� xÿx. óΟßγ÷Ψ ÏΒ ëU#x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∠⊂∪ (( هم : و الثاين ٨٠ 
 الذي ليس من يقصد به من تلك األية ولكن هم الذين ثبتوا على

 ١٤٢ , ) ١٩٩٧ , دار القلم : دمسقى ( تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل اى القران , أىب جعفر حممد بن جرير الطربي ۷٥
 . نفس املرجع ۷٦
 ٤٢ , ) ٢٠٠٧ , دار طيبة : الرياض ( تفسري القران العظيم , أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القرشى الدمسقى ۷۷
 ٢٩ : سورة التوبة ۷۸

 Abdul ترمجة من 79 Mutaal  Muhammad  AlJabry,  Perkawinan  Campuran  Menurut  Pandangan  Islam 
(Jakarta:Bulan Bintang, 1988),  ۲٦  ۲۷ 

٦٤ : سورة املائدة ۸۰



 وهذا بيان من , دينهم عيسى عليه السالم و مطابق على ملة  اإلسالم
 من نساء أهل الكتاب من حتل لنا و منهن من ال (( قول ابن عباس

 )) حتل لنا

 نكاح أهل الكتاب و حجتهم جيوز أقول اليت . ب

 أن اإلسالم أباح , ٨١ قال الشيخ الدكتور حممد على البارى يف كتابه ) ١ (
 نكاح نساء أهل الكتاب و أكلهم طعامهم إلقامة عالقات املود و

tΠöθ (( : ول اهللا لق . سائج الرمحة يف اتمع u‹ ø9$# ¨≅Ïmé& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9$# ( 
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 . وهو يشترط من النساء احملصنات وليست من املسافحات و الزاتيات

 اإلمام القرطويب أن نكاح أهل الكتاب جائز وهو يفسر أية يقول ) ٢ (

)) àM≈ oΨ |Á ósçRùQ$#uρ zÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# àM≈ oΨ |Á ósçRùQ$#uρ zÏΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3 ø9$# ÏΒ 

öΝ ä3 Î=ö6 s% (( هو على العهد دون دار احلرب فيكون خاصا , ويزيد قوله , 
 بية حماربة و أهلها حماربون إذ ال يتصور قيام حاالت زواج من كتا

 ٥٦ , ) ٢٠٠٤ , دار القلم : دمسقى ( معاملة غري املسلمني احلوار و التسامح يف اإلسالم , حممد على الباري ۸۱
٥ : سورة املائدة ۸۲



 فإذا انتهت احلرب مبوادعة جاز , للمسلمني و الناس يف حالة احلرب
 ٨٣ . الزواج

 يقول اإلمام ابن كثري أن اهللا جييز نكاح احلرائر من النساء العفيفات ) ٣ (
≈BM : (( عن الزنا من أهل الكتاب لقوله تعاىل oΨ |Á øtèΧ u�ö�xî ;M≈ ysÏÿ≈ |¡ ãΒ 

�ωuρ ÅV≡x‹Ï‚−G ãΒ 5β#y‰÷{r& (( 4 حدثنا أيب : وقال ابن أيب حامت ٨٤ , 

 حدثانا القاسم بن مالك , حدثتا حممد بن حامت بن سليمان املؤدب
 عن , عن أيب مالك الغفارى , حدثنا إمساعيل بن مسيع - يعين املزين –

�ωuρ (#θ (( ملا نزلت هذه األية : بن عباس  قال ßsÅ3Ζs? ÏM≈ x. Î�ô³ ßϑ ø9$# 4®Lym 

£ÏΒ÷σ ãƒ 4 (( قال فحجز الناس عنهن حىت نزلت اليت بعدها )) : t( 
àM≈ oΨ |Á ósçRùQ$#uρ zÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# àM≈ oΨ |Á ósçRùQ$#uρ zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3 ø9$# ÏΒ 

öΝ ä3 Î=ö6 s% (( ٨٥ . فنكح الناس  من النساء أهل الكتاب 

 نساء جاز نكاح : إمام أبو جعفر الطربي  يف تفسريه أنه يقول ) ٤ (
 ٨٦ . احملصنات احلرائر من أهل الكتاب

 , جاز نكاح الكتابيات من بين إسرائيل فقط : و قال اإلمام الشافعي ) ٥ (
 فإن مل تكن اسرائيلية مل , فيجوز نكاح اإلسرائيلية يهوديا أو نصرانية

 ٨٧ . جيز نكاحها

 ٥٧ : معاملة , الباري حممد على ۸۳
 ٢٥ : سورة النساء ۸٤
 ٤٢ : تفسري القرأن , أيب الفداء ۸٥
 ١٥٤ ، ) ١٩٩٧ , دار القلم : دمسقى ( تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل اى القران , أىب جعفر حممد بن جرير الطربي ۸٦
٤٢ : تفسري القرأن , أيب الفداء ۸۷



 نكاح أهل الكتاب و حجتهم جيز ل اليت ال ا أقو . ج

 ز للمسلم أن ينكح كتابية وهو مروي عن ذهب البعض أنه الجيو ) ١ (
 بعضىالصحابة و بعض التابعني وهو الروايتني  عند اإلمامية يف

 . النكاح الدائم

�ωuρ (#θ : (( : واحتج لرأيهم بعموم قوله تعاىل ßsÅ3Ζs? ÏM≈ x. Î�ô³ ßϑ ø9$# 

4®Lym £ÏΒ÷σ ãƒ 4 (( ا مشركة فال جتوز العقد بنكاح مشركة كتلبيةبأ 

 ٨٨ . كتابية كانت أو غري

 حرم ملسلم نكاح الكتابية : الشيخ املتعال حممد اجلربى يف كتابه ) ٢ (
 : أنه يقول , الذي له عقيدة الثالثة وهو يستدل برواية من ابن عمر

 ٨٩ )) ال أعلم شركا أعظم من أن تقول النصرانية راعيسى ((

 و . أن أهل الكتاب هم من ذرية بين اسرائيل : اإلمام الشافعي يقول ) ٣ (
 احتج اإلمام أن أن موسى و عيسى ال يبعث إال لبين اسرائيل وال

و أكد اإلمام الشافعي حبديث . يرسل الرسالة إال لبين اسرائيل
 وكان النيب يبعث يف : (( مرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ولذالك حرم نكاح أهل الكتاب من )) قومه ويبعث الناس عامة
 ٩٠ . من بين إسرائيلٍ النصارى و اليهود إال

 ٣٢٨ - ٣٢٧ , مسائل , على احملمدى، ۸۸
89 Abdul Mutaal Muhammad AlJabry, Perkawinan Campuran, ۱۹ 

نفس املرجع ۹۰



 و جتميع ١٩٧٤ نكاح إسالم أحد الزوجني عند قانون النكاح رقم األوىل . د
 ) KHI . ( األحكام اإلسالمية

 يوجد املشكلة يف تعيني النظام نكاح إسالم أحد الزوجني قطعيا للمسلمني
 م احملكمة الشرعية كمحكمة املسلمني ميتلق املصادر األحكا . يف مجهور أندونيسبا

 و قانون النكاح R.Bg و H.I.R منها قنون . لتعيني القرار مجيع القضايا املوجودة
 يف جتميع ١٩٩١ سنة ١ و اإلقرار رئيس اجلمهرية رقم , ١٩٧٤ سنة ١ وقم

 مجيع القضات يقررون أن نكاح إسالم أحد الزوجني ممنوع . األحكام اإلسالمي
 ) ج ( رقم ٤٠ اإلسالمي فصل و أسس القاضى هذا القرار بتجميع األحكام , قطعا
 : بسبب , ممنوع اإلنعقاد النكاح بني الرجل و املرأة :" هي

 . ليست هلا العقيدة دين اإلسالم ) املرأة ( املرشخة ). ج (

 ". ممنوع للرجل غري مسلم أن ينكح املرأة املسلمة :" يعين ٤٤ وفصل

 ) : " ١ ( قم ر ٢ فصل , ١٩٧٤ سنة ١ وأكد هذا النظام بقانون النكاح رقم
 ." النكاح صاحل إذا عقد بعقيدة واحدة و ال خمتلف  الدين

 رأى مؤلف هذا الكتاب أن سبب ممنوع النكاح إسالم أحد الزوجني اذين
 : اثنني

 انتشار االراء يف وسط اتمع أن نكاح إسالم أحد الزوجني يؤثر ) ١ (
 الف بني الزوجني لكثري اإلخت , كثريا إىل الفساد يف احلياة الزوجية

 لكان , ولو وجد األسرة يف حال ساكن يف حيام . خمتلف الدين
 ذلك إال قليال وال يكون دليال و حجة إلباحة نكاح نكاح إسالم

. أحد الزوجني



 واعلم أن جتميع األحكام اإلسالمي تؤخذ و تؤسس على أراء ) ٢ (
 و جممع العلماء , العلماء حتت جممع العلماء األدندونيسيا

 ٩١ . مينعون النكاح إسالم أحد الزوجني ) MUI ( دندونيسيا األ

,Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam (Yogyakarta:LkiS, 2006) ترمجة من 91 ٥١٥٣



 الباب الثالث

 منهج البحث

 تقريب البحث . أ

 ي هو البحث الذي منهج كيف . منهج التقريب هلذا البحث هو منهج كيفي
 رب كما يع . أو طريقة كمية أخرى ئيا لَا يستخدم إجراء إحصا ينتج إجراء حتليليا

 أما يشرحان أن منهجا كيفيا هو طريقة البحث الذي ينتج بينة " بوغدان و تيلور "
 . ٩٢ وصفية كالكلمة املكتوبة من األشخاص أو األفعال املرقوبة

ترمجة من 92 Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 
2007),



 ألن املنهج الكيفي أوجه إىل اإلنسان , منهج كيفية أفضل يف النمودج الطبعي
 . حبثه شرح ي أن جيرب الباحث املنهج وذا ٩٣ . كموضع البحث

 نوع  البحث . ب

 يعرب أيضا التقرب الواسع و , (Field Research) نوع هذا البحث هو حبث ميداين
 ذهب هي اليت الفكرة املهمة . يف البحث الكيفي أو كالطريقة جلمع البينة الكيفية

 وهذا احلال معلق . ظهر الذي يقع امل الباحث إىل ميدان البحث مباشرة ليالحظ عن
 و كما العادة يكون البحث امليداين كتابة ميدانية و حيللها , ظة أو اإلشتراك باملالح

 والبحث امليداين هو البحث  عن حالة البحث املعلقة باخللع ٩٤ . بأي طريقة كانت
 ٩٥ . اخلاص من كل الشخصية

 مصدر البيانات . ج

 ومصدر البيانات اليت ٩٦ . مصدر البيانات هو املصدر من أين يوجد البيانات
 : دمها الباحث هي تستخ

 ( Data Primer ) البيانات األساسية . ١

 ملحوظة و , البيانات األساسية هي اليت حتصل مباشرة من مصادرها األصلية
 البيانات مبقابلة هي والبيانات األساسية يف هذا البحث ٩٧ . مكتوبة ألول مرة

,Agus Zaenul Fitri ترمجة من 93 Metodologi Penelitian Kualitatif (Malang, UIN Malang 2007),11 
94 Lexy J. Moleong. Metodologi. 26 
,Masyhuri ترمجة من 95 Metodologi Penelitian. (Malang: Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2006),11 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis ترمجة من 96 (Jakarta: Bina Aksara, 
2002), 107 
Marzuki, Metodologi Penelitian ترمجة من 97 (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1977),55



 يدورد أ و ) Hendriyati ( وزوجته حندرييت ) Joko Haryono ( جوكو   جوكو حريونو
) Edward ( وزوجته سييت رشيدة ) Siti  Rasyidah ( م كا الفاعل يف نكاح إسالموذريا 

 . أحد الزوجني

 ) Data Sekunder ( البيانات الثانوية . ٢

 ويف هذا البحث الذي ٩٨ . سعي مجعها بالباحث نفسه ي هي البيانات اليت
 ت اليت البيانات من كتب و دوريات أو مقاال هي يتضمن يف البيانات الثانوية

 . متعلقة ذا البحث

 منهج مجع البيانات . د

 ( Observasi ) طريقة املالحظة . ١

 طريقة املالحظة هي التأمل و الكتابة بالتنظيم عن الظواهر اليت تناسب
 البحث، و العني هي الوسيلة الوحيدة هلذه املالحظة ال غري ، وعلى الباحث أن

 . يل البيانات و النظريات املفيدة يالحظ العمليات و الوقائع املعينة لن

 استعمل الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات و احلقائق املوجودة اليت تتعلق
 بظواهر نكاح إسالم أحد الزوجني و أحوال احلياة الزوجية من أسرة  جوكو

 Joko ( حريونو Haryono ( وزوجته حندرييت ) Hendriyati ( أيدورد و ) Edward ( زوجته 
 ). Siti Rasyidah ( سييت رشيدة

٥٦ , نفس املرجع ٩٨



 ) Interview ( طريقة املقابلة . ٢

 هذه الطريقة ملعرفة . املقابلة هي الطريقة لنيل األخبار مباشرة من مصادرها
 مهم يف البحث ألن بدوا ال ينال يء أحوال الشخص أو الوالية وهذه الطريقة ش

 ٩٩ . البحث صدر ا امل كون ي الباحث األخبار الصحيحة اليت

 الطريقة اليت استعملها الباحث لنيل البيانات و احلجج و العوامل اليت وهذه
 أيدورد و ) Hendriyati ( وزوجته حندرييت ) Joko Haryono ( جوكو حريونو إىل دفع ي
) Edward ( زوجته سييت رشيدة ) Siti Rasyidah ( م عقد النكاح ان يعقدخيتلفون يف مع أ 

 حريونو جوكو إما من , لنكاح حىت األن الدين من كل ناحية احلياة منذ بداية ا
 . وزوجته حندرييت و زوجته سييت رشيدة

 منهج حتليل البيانات . ٥

 Editing) التنقيح . ١  يعين تدقيق البيانات للمرة الثانية اليت ناهلا الباحث ملعرفة ، (
 ذه . أو ال حلاجة اإلجراء ة كاملة ومفهومة ومستعد املوجودة  أهي البيانات

 إذا وجد ها يقة الحظ الباحث البيانات اموعات مرة أخرى وأصلح الطر
 ١٠٠ . ة حمري أشياء األحوال اخلاطئة أو

 Masri Singaribuan, Tehnik Wawancara Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES. 1989),193 ترمجة من 99
Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 246 ترمجة من 100



 بالتنقيح، يسعي الباحث أن يالحظ تكامل البينة مرة أخرى اليت ناهلا من
 ذه الطريقة خيتار . جوكو حريونو و أيدورد اليت تكون مادة البحث أسرة

 التصحيح و تكميل اليبانات غري املستعملة من و املستعملة الباحث بني البينة
 . هي مناسبة بفروض البحث أم ال من املقابلة هل

 ، هو الطريقة يف البحث مالحظة للمرة األخرى عن (Verifying) التحقيق . ٢
 و من حتقيق ١٠١ . البيانات من امليدان لنيل الصالحية و اإلعتراف من القراء

 شتراك، تدقيق املالحظة، حتليل القضية تطويل اإل : لبيانات يعين ا أسلوب
 السلبية، تري أجنولسى، املناقشة بني األصحاب و األخري مالحظة

 ولنيل صالحية هذا البحث يستخدم الباحث طريقة تري ١٠٢ . األعضاء
 وهو يقارن الباحث البيانات من . من جنس املصدر ) Tri Anggulasi ( أجنوالسى

 جوكو الزوجية و احملاورة و املقابلة بأسرة املالحظة عن البيانات من احملادثة
 Joko ( حريونو Haryono ( وزوجته حندرييت ) Hendriyati ( أيدورد و ) Edward ( 

 . وذريام ) Siti Rasyidah ( زوجته سييت رشيدة
 ، هو املطالعة العميقة كل البيانات إما من املالحظة أو (Classifying) التصنيف . ٣

 لتصنيف هو الطريقة ملعرفة ما يالحظه و جعل هذا ا ١٠٣ . التوثيق أو املقابلة
 ذه الطريقة بستطيع الباحث أن يفرق بني ١٠٤ . املقارنة بني كل البينة

 البيانات األساسية و البيانات الثانوية و مدى ذلك يفرق الباحث البينة اليت
 . جتب كل فروض البحث

,Nana Sujana Ahwal Kusuma ترمجة من 101 Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru 
Algaindo), 85 
,Lexy . Moleong ترمجة من 102 Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 
2006),326335 

 ١٠٤ نفس املرجع، ١٠٣
٢٩٠ نفس املرجع، ١٠٤



 بيانات ، هى العملية بتجهيز البيانات و منظمة ال (Analyzing) املالحظة . ٤
 حىت تكون وحدة البينة ومجعيتها وإجياد التصميم و إجياد من مهمة ها واختيار

 ١٠٥ . الذي سيحكي إىل شخص أخر يء الشيء و يقضي الش

 نظرية اليت وجدت يف الكتب ال وهذا احلال حيلل الباحث البينة بناء على
 . املناسب ذا البحث

 ين اإلستخالص من يع . ،القسم األخر هو اخلالصة (Concluding) اخلالصة . ٥
 عملية البحث حىت حيصل إىل اإلجابة على اإلجابات اليت تكون التعميم

 . الذي قد شرح يف خلفية الدراسة

٢٤٨ مفس تامرجع، ١٠٥



 الباب الرابع

 عرض البيانات و حتليلها

 تصوير ميدان البحث . أ

 بيان سكاا . ١

٠٤ / ٠١ لقرية بتوافق ا حمل هذا البحث يف دائرة كومان اجلنويب
 مكتب العمدة جومباتان مركز جومبانج مدرية جومبانج منطقة حدود مبكتب

 ( مبكتب العمدة كفنجن وكال وعو , يف الشمال ) Kepanjen ( العمدة كفنجن
Kaliwungu ( دة فلندي م مبكتب الع , يف الشرق ) Plandi (



 يف اجلنوب  ومبكتب العمدة سيعون ) Pandanwangi ( وفندن واعي

) Sengon ( و جابون ) Jabon ( ١٠٧,٥٠ يف الغرب يعدد الواسع اجلامعي قدر 
 . هكتارا

 والية , جومباتان : هي , دائرة القرية جومباتان تتكون من ثالث واليات
 ٦٥٢٥ ومباتان حوىل وأما عدد سكان ج ) Geneng ( كومان و والية غنينح

 ١٧٢٢ تقدير نساء على ٣٥٠٤ رجاال و ٣٠٢١ : وذلك يتكون من , نسمة
 . رئيس العائلة

 معيشة السكان و أعماهلم . ٢

 يف دائرة املدينة و على جومباتان على موقع اجلغريف داخل والية دائرة
 واملصانع والدكاكني , وبيت املستأجر , ستعمل لبناء اإلدارة واملؤسسة ية ت األكثر

 : فيما يلي ك ذل ن ا بي و . أو احلانوت وقليل من املزارع وزراعة البساتني

 نسمة ٨١٥ : ي املوظف احلكوم . أ

 نسمة ١٧ : اجلندي . ب

 نسمة ١١ : البولس . ج

 نسمة ١٠٥٣ : أعمال مستقبل بأهله . د

 نسمة ١٢٤٧ : التجار . ه

 نسمة ٤١٥ : املماعش تقاعد . و

نسمة ١٦٣ : املتقاعد . ز



 نسمة ٣٥ : أجري الفالح . ح

 نسمة ٤٧ : الصنائع . ط

 نسمة ٣٢ : الالقط . ي

 نسمة ٢٩ : ول عامل الفض . ك

 تهم خلفية تربي . ٣

 كثري من سكان جومباتان من املثقفني قي الدراسة ولو كان أكثرهم مل يصلوا إىل
 ولكن هلم التجارب الكثرية واملتناوعة مبوقع حيام يف , أعلى الطبقات يف الدراسة

 تفع يف نيل العمل الالئق يف حىت يستطيعوا أن يتسابقوا باملثقفني املر . والية املدينة
 سكان األخرى ال حيام وهذا الذي يفرقهم من

 : كتب الباحث خلفية تربيام كما يلي

 نسمة ٩٥٢ : املتخرجون من املدرسة االبتدائية . أ

 نسمة ١٦٧٣ : املتخرجون من املدرسة الثانوية . ب

 نسمة ١٩٢٢ : املتخرجون من املدرسة الوسطى . ج

 نسمة ١١٥ : ) D1‐D3 ( املدرسة دبلوما املتخرجون من . د

نسمة ٢٣٦ : ) S1‐S3 ( من املدرسة العليا املتخرجون . ه



 جمال البناية . ٤

 اليوجد كثريا من جمال البناية خصوصا يف بناية العبادة إال املساجد ألم
 وال يوجد بناية العبادة لغري املسلم إال , يتمسكون بدين اإلسالم على االكثرية

 : أما جمال البناية املوجودة يف جومباتان هي . قليال

 بناية العبادة . أ

 بناء ٨ : املساجد . ) ١ (

 بناء ١٦ : املصلى . ) ٢ (

 بناء - : الكنيسة . ) ٣ (

 بناء - : معبد للهندوس . ) ٤ (

 بناء - : معبد لليهود . ) ٥ (

 بناية الصحية . ب

 بناء - : ي املستشفى احلكوم . ) ١ (

 بناء ١ : قبل بأهله املستشفى مست . ) ٢ (

 بناء ١٦ : املستوصف . ) ٣ (

 بناء ١ : خمترب . ) ٤ (

بناء ١ : الصدلية . ) ٥ (



 بناء - : املستوصف يف تنظيم النسل . ) ٦ (

 عرض البانات . ب

Joko ( األسرة جوكو حريونو . ١ Haryono ( وزوجته حندرييت ) Hendriyati ( ١٠٦ 

 كيف إجراء نكاحك ؟ . ١

 بسوربايا ألين عملت يف قسم " غوبانج " ؤون الدينة نكحت يف إدارة الش
 نكحت . والتقيت بزوجيت و نكحنا هناك , األشغال العامة احلكومية سوربايا

 حىت أخرج , زوجيت ويات اإلسالمية ولكنها ال تقرأ و تلتفظ الشهادتني
 املوظف بإدارة الشؤون الدينية بطاقة النكاح بعالمة اإلسالم بل كتب يف البطاقة

 . الشخصية لزوجيت عالمة اإلسالم حىت األن

 كيف حال الوالدين واألخوات واألقربا عن نكاحك ؟ . ٢

 أخوايت مل يعرفو على نكاحي يف وقت ذلك ألن النكاح يعقد باملفاجأة و
 جئت وحيدا عند اخلطبة ألن . كذلك ال أريد أن أصعب األخوات واألقرباء

 ايت واألقرباء غضبوا بعد أن عرفوا ذا كثري من األخو . والدي قد كان شيخا
 هل أردت أن تقطع صلة : " احلال خصوصا األخواين من سوربايا يقولون

 وال أجد شيأ صعبة . ولكن يف األخري جاءوا عند وليمة العروس , " ؟ ..... الرحم
 . من األسرة الزوجة بعد أن عرفوا أنين مسلما

 كيف تريب األوالد ؟ . ٣

 أكتوبر من ٩ - ٨ يف التاريخ ) Hendriyati ( وزوجته حندرييت ) Joko Haryono ( جوكو حريونو نال الباحث هذه األخبار من املقابلة مباشرة بأسرة ۱۰٦
يف بيتهم جبومبانج ٢٠٠٩



 نربيهم منذ دخوهلم إىل املدرسة االبتدائية و نطيعهم يف أمر تربية األوالد
 " كمثل ولدى هذا امسه , اخليارات لدخول املدارس االبتدائيات املوجودة

 وهذا ليس مشكلة لنا " حممدية " وهو يريد أن يدخل املدرسة الثانوية " دماس
 وهذه كذلك لبنايت األخرى

 كيف تريب دين األوالد ؟ من الذي يقرر ؟ . ٤

 عرف األوالد ديانة والديهم بعد أن دخوهلم يف املدرسة الثانوية واشتد احلال
 هلا ليس هلا غرض بذهاب الزوجة إىل الكنيسة و كذلك عند العودة إىل سوربايا

 واحلمد هللا أشكر اهللا تعاىل أن مجيع أبنائى دخلوا . إال الذهاب إىل الكنيسة
 . ختيار الدين عطيهم االستقالل يف ا أ اإلسالم ويف احلقيقة

 سوف , إذا كانوا خيتارون دينا غري إسالمي الغضب ناحية أخرى منعين ويف
 " كم املعامل واألهم لقد أعطي , الذي اخترمت م هذا سبيلك :" م أقول هل

 كيف حال إقتصاد األسرة ؟ من الذي يعمل ؟ . ٥

 وتعمل زوجيت يف هذه األواخر , كنت عامال وزوجيت يف البيت ومل تعمل
 وكنا يف القحط الشديد . شعرنا االعاقات أو املشكالت يف اإلقتصاد بعد أن

 " هآؤالء طالب اجلامعة  يف برنامج ء واحلمد هللا جا . حىت ال نأكل شيأ
 و اآلن عملت زوجيت . يستأجرون بيتنا ( PKLI ) " تنفيذ التطبيق  امليداين اجلامعي

 . دكان التجارة الصيين وكنت بوابا  يف " باكصو " وتكون طباخة يف الدكان

 كيف رأي اجلريان عن نكاحك ؟ وكيف ترد ذلك ؟ . ٦

 ين من األغنياء حىت دعا حيسبون  أنين حبرمة عالية  ألم اجلريان حيترمونين
اختالف الدين والعقيدة بيين و بني كان لذلك " أبويا " ة م شباب القرية بكل



 لزوجة إىل الكنيسة كون مسألة هلم و جبانب آخر كان ذهاب ا ي زوجيت ال
 . رئيس القرية يف السبق ت وكن . أحيانا

 ؟ ماذا تشعر ا ما رأيك عن األسرة السكينة ؟ . ٧

 , يكن احتاد شعوري بيننا ومل ة مهين ة كون رائف ت كما شعرت اآلن املعية بيننا
 ) " فون " أنا إىل السوق PON   LEGI) " ليجي " وزوجيت إىل السوق ( ) 

 ت ر ا لقد س . ياة ال طعم لنا ومل أشعر السكينة والسعيدة ويكون هذه احل
 و هذا . و ال خمرج لنا إال أن نتنازل على حقنا , سنة ٣٢ حياتنا الزوجية قدر

 وأمر الدين ال يكون مشكلة لنا بل . يكون سببا لئال نتفرق " دماس " ابين
 الكثرية املشكلة الكبرية لنا هي املسألة االقتصادية ألن منها انتشرت املسائل

Siti ( زوجته سييت رشيدة ) Edward ( أيدورد األسرة . ٢ Rasyidah ( ۱۰۷ 

 كيف إجراء نكاحك ؟ . ١

 يف إدارة الشؤون الدينية وأتلفظ ..! دخلت يف النكاح األسالمي يا أخي
 ألين عملت " جومبانج " نكحت يف إدارة الشؤون الدينية . بشهادتني أتشهد و

 . عند العقد " توبان " ة من أسرة الزوج ء قي هذه الدائرة و جا

 ٢٠٠٩ من أكتوبر ٩ - ٨ يف التاريخ ) Siti Rasyidah ( زوجته سييت رشيدة ) Edward ( أيدورد نال الباحث هذه األخبار من املقابلة مباشرة بأسرة ۱۰۷ ۱۰۷
يف بيتهم جبومبانج



 كيف حال الوالدين واألخوات واألقربا عن نكاحك ؟ . ٢

 ولكن نظرت . لقد ظهر اإلحتجاج من بعض أخوات األسرة يف ذلك الوقت
 أن بعض أخوايت تزوجت بزوج خمتلف الدين وظهرت املشكالت الكثرية يف

 ن أتكلم وأنا أسعى أل . حيام الزوجية بسبب صفة األنانية بعضها بعضا
 والوالد هو " س أ ب فال , دين النصراين ال تمسك ب ت إذا أرادت أن :" فقال , بوالدى

 , هلذا السبب قررت  وأبقت وانتقلت من سوربايا . من املتمسك املتزمت بدينه
 . من سوربايا واآلن يزورونين

 كيف تريب األوالد ؟ . ٣

 املتعلمني فوض إليهم يف اإلختيار ألين لست من أ يف أمور تربية األوالد

 كيف تريب دين األوالد ؟ من الذي يقرر ؟ . ٤

 اعلموا أن عدد الديانات حتت هذه , هذا حق لكم : " أقول إىل أبنائي
 فإذا مجيع ابنائي دخلوا  واتبعوا " سك احلق مت السماء كثرية ولكن احبث و

 عقيديت الدين النصراىن

 كيف حال إقتصاد األسرة ؟ من الذي يعمل ؟ . ٥

 نلت أجرة كثرية ... آ ... آ ... ؟ آ .. أجرة اليت أناهلا و ا حر ا سائق كنت اآلن
 أنا أعمل مرتني يف , عادة كل شهر ولكن قد ال أناهلا إال قليال بل ال أناهلا بتة

 . يوم

 ترأسه أخت مع أنه هلا الدكان يف بيتها لكن زوجيت مل تعمل وتكون أم البيت و
. ها أم



 كلما نلت الرواتب : عين أ ياة الزوجية عندى املبدأ واألساس يف احل .. يا أخي
 وأنا أعتقد ذه , فأعطيها إىل زوجيت مجيعا مباشرة من غري القطع ولو كان قليال

 , الطريقة يتباعدنا عن اادلة أو اخلصامة  ال سيما هلا الواجبات يف تربية األوالد
 ية ؟ هذا ما ينبغى بني املرء و زوجه يف احلياة الزوج ... فماذا احتياجنا

 اجلريان عن نكاحك ؟ ى ر ماذا ي . ٦

 وقد تفكرت على العاقبة من , جريان كثريون سكنت حوىل املسجد وىل
 ما :" ولكن أعتقد على نفسى وأقول . ومجيع أصدقاء كذلك , نكاحى هذا

 وعند أصابىن اجليعان لن أفتقر إليك , عليك من الكلب ينبح والقافلة تسري

 انا . .. آ ... آ ... آ ... يزل يرمحىن حىت اآلن والظاهر سيدي مل , فأسعى بنفسى

 ... آ ... آ ... آ ... أجيب هذا باملزح ... ال أهتم مبن يبعدين , رجل

 ا ؟ ماذا تشعر  ما رأيك عن األسرة السكينة ؟ . ٧

 عين أ من له األسرة عود إىل ت أن سكينة األسرة ت وشاهد ت إذا رأي
 بتة وحنترم زوجيت يست اخلصومة بيين و سنة ول ١٨ قدر ت لقد سر , . الزوجني

 املثال يف أمر االقتصاد اليقع بيننا اللطامات أو التحقري و أعتقد . بعضنا بعضا
 وجدت وشعرت السكينة والسعيدة  يف األسرة . النصرانية هذا من شريعىت

 أمر االقتصاد يكون مسألة لنا عادة و أشكر أن زوجيت , ولكن يف جهة أخرى
 . ب األشياء املتنوعة مين واقتنعت مبا وجدت ال جتعل هذه املسألة هلا وال تطل
 وأريد أن من أسرار نيل سكينة األسرة هي , هذا الذي جيعل سكينة القلب ىل

. املواصالت وال أحد من الرجل أو الزوج أن يهني مرأته أو الزوجة



 حتليل البيانات . ج

 تكوين بعد أن نال الباحث البيانات عن تاثري نكاح إسالم أحد الزوجني يف
 قسم الباحث و حلل , األسرة السكينة من أسرة جوكو حاريونو و أيدورد

 : البيانات إىل ثالثة أقسام

 يف املعاملة بني الزوجني إسالم أحد الزوجني تأثري . ١
 يف التربية و تقرير دين األوالد إسالم أحد الزوجني تأثري . ٢
 يف إقتصاد األسرة إسالم أحد الزوجني تأثري . ٣

 األسرة يف تكوين ات نعرف حىت أي مدى هذه التأثري من هذه كلها سوف
 السكينة

 التأثري يف املعاملة بني الزوجني . ١
 كما عرفنا أن من األغراض من شريعة النكاح هي الوصول إىل السكينة
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5Θ öθ s)Ïj9 tβρã� ©3 xÿtG tƒ , وهذه القاعدة خيالف مبا وقع يف ميدان البحث أن أسرة ١٠٨ 
 , املواصالت بينهما السكينة واملودة وكذلك الرمحة و جوكو مل يتحد وليس هناك

 طبعا . وجود احملبة والرمحة أن من عناصر اليت تكون األسرة ساكنة هي كما عرفنا
 نرامها يف االتفاق يف أول مرة وال سيما عندما الباحث واألصدقاء يعقد تنفيذ

 ) اجلامعى الدراسى التطبيق PKLI   , يف احلقيقة التوافق بينهما مع أنه ليس هناك (
 وال يعمل  األعمال إال أحيانا م أن جوكو هو املسلم الذي اليعبد اهللا و عل مل ا و

٢١ : سورة الروم ١٠٨



 يشرب اخلمر و امليسري  وحيب االشياء بل هو , جب اهللا عليه و الصاحلات اليت أ
 ث دور الزوجة اليت تكونني مراقبة من هذه النقطة رأي الباح . املتعلقة باخلرفات

 و تيقن الباحث أن هذه الصفة توجد يف ، ومتوازنا لزوجه ظاهرا وباطنا ومقاربة
 تزوج من حجة الباحث إذا , ة ي أة الصاحلة وهلا العقيدة اإلسالم شخصية املر

 الرجل خمتلف العقيدة  ووجه املشكالت

 سوف استعملت الزوجة املخرج والطريقة األخرى مالئما , والصعوبات
 نبينا صلى اهللا لذلك يقول , احلة الص ة بدينها وال سيما إذ ليست من املتمسك

 , وجلماهلا , وحلسبها , ملاهلا : تنكح املرأة ألربع " : عليه وسلم يف صحيحه مسلم
 أنه إىل الباحث جوكو يقول لذلك و . ١٠٩ " ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

 إنه , ألن ليس يف بيته  البيئة اإلسالمية ل السعيدة والسكينة يف حياته الزوجية مل ين
 . فاسق وزوجته ليست مسلمة

 هو من أعضاء جملس الكنيسة ) Edward ( د أيدور وهذا خيالف مبا وقع بأسرة
 , األعلى  وكذلك من املتمسك بدينه النصراىن املطيع يف تأدية مجيع إرشاد الدين

 يقول أيدوارت . وبعد حني حىت أقيل من الس الكنيسة بسبب نكاحه باملسلمة
 ية ولكن سنة بزوجته يف احلياة الزوج ١٨ إىل الباحث عند املقابلة أنه قد سار قدر

 مل يقع اخلصومة واجلدال واللطمات ولو كان مرة بل يعود  أيدوارت على
 لنيل املخرج يف كل مقابلة زوجته املشاورة والتفاهم  واملواصالت بينه وبني

 املسألة

 التأثري يف التربية و تقرير دين األوالد . ٢

٢٠٧ ، ) ١٩٨٧ , املكتب اإلسالمي : وت بري ( خمتصر صحيح مسلم زكي الدين عبد العظيم املنظريالدمسقي، ۱۰۹



 ج هو الزوا الزواج هي نيل األوالد ألن لقد عرفنا أن من أغراض املرء يف
 ظا على استمرار البشر إلجناب األوالد و زيادة النسل حف الوسيلة املنظمة الدقيقة
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 وكذلك هلذين ، اهللا األوالد اه أعط عندما لمتزوجني ل من نعم الكبرية
 . األسرتني هلم األوالد

 ث أن نظر الباح . نتان ن وبنتان اث ا لألسرة جوكو أربعة  أوالد ولدان اثن
 إىل احنطاط نشاط األوالد يف التعلم واملطالعة حالة األسرة غري ساكنة تسبب

 اليظهر من أبناء األسرة جوكو  يف اإلجناز  حنو الدراسة والطبقات يف . والقراءة
 و كذلك يف تقرير دين األوالد لقد , دراستهم ال يزيد من املدرسة الوسطى

 الكبري عند الباحث أن هذا من اخلطإ يري الديانة ولكن أعطاهم اإلستقالل  يف خت
 النيب مع أن . جوكو و الزوجة ال يعطيهم القدوة احلسنة  يف تأدية شريعة الدين

 , حب نبيكم : خصال أدبوا أوالدكم على ثالث " : يقول صلى اهللا عليه وسلم
 . " قيامة إن محلة القرآن يف ظل العرش يوم ال وتالوة القرآن، ف , وحب آل بيته

 مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع " : وكذلك يقول صلى اهللا عليه وسلم
 " . وفرقوا بينهم يف املضاجع , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر , سنني

 هو من املتمسكني بدينه املطيع الصاحل , د وهذا ليس كمثل األسرة أيدور
 . يع أعضاء اٍألسرة يطيع عقيدته ويعمل كما أرشد دينه وجيعل نفسه قدوة جلم

١ : سورة النساء ١١٠



 ن عقيدة فحسب الباحث ذه احلال الذي يسبب إىل انتقال الزوجة وأوالده م
 جيدة من ة بقدوة صاحل العقيدة النصرانية يعين د ر األسالم  إىل عقيدة أيدو

 نشيطا يف التعلم واجتهد يف د وأما يف التربية نظر الباحث أبناء أيدوار . زوجها
 ة دراستهم يف البيت و املدرس

 التأثري يف إقتصاد األسرة . ٣
 األموال يف أول مرة مسع الباحث أن أسرة جوكو من األغنياء مشهور ب

 Billiard " كان جوكو عامال وكاسبا يف مستحق . الكثرية ملساعدة أخواته جباكرتا

 ولكن بعد ساعات انقلب احلال من حال الغين , و التاجر يف املكرونة و األرز "
 لقحط واملفلس الشديد حىت يبيع البيت ا ه تكون مسكينا وأصاب إىل حال الفقر و
 من هذه األحوال نظر الباحث . مستأجر أخر إىل بيت مستأجر وانتقل من بيت

 أن من تأثري اختالف الدين يسبب إىل احنطاط النصيب ألن ليس هلم املعية
 . لقحط واملواصلة بينهما حىت  شعرا بالصعوبة و املشكلة يف اجياد املخرج حني ا

 الزوجة طباخة يف واآلن يعمل جوكو كبواب يف بيت التاجر الصيين وتكون
 " باكصو “ دكان

 أنه يكون سائقا حرا يعمل مرتني يف يوم , رد وكيف حال األسرة أيدو
 ومن جهة أخرى . نصيبه اآلن ولو كان الرواتب قليلة ولكنه يقتنع ويشكر على

 عل قليل الرواتب مشكلة يف وال جت ا على حال زوجه د اقتنعت زوجة أيدور
 زوجة أيدوارت ال تعمل حىت اآلن وكلف مجيع احلاجات إىل . فكرها وحياا

 ولكن ذه كلها يقول أيدوارت إىل الباحث أنه قد وجد السكينة , أيدورد
. السعادة يف احلياة الزوجية و



 من هذه كلها نظر الباحث أن ليس هناك املصلحة يف نكاح إسالم أحد
. ني أو نكاح خمتلف الدين إال قليال الزوج



 الباب اخلامس

 اإلختتام

 اخلالصات . أ
 الذي حبث الباحث عن تأثري إسالم أحد الزوجني , بناء على حتصيل البحث

 : كما يلى , رة السكينة س على تكوين األ

 أن السكينة يف احلياة الزوجية ملهمة الحتصى  بل هي تكون حمركة لبلوغ . ١
وال يصل الزوجان إىل درجة , الزوجني إىل أقصى الغايات يف مجيع األغراض



 شريعة ال السكينة و السعادة يف حيام الزوجية إال مؤسسا و بناء على نتائج
 . االسالمية

 جناح أقصى التأثري من إسالم أحد الزوجني  يف احلياة الزوجية يقرر إىل . ٢
 : ور الثالثة الزوجني بأثر هذه التأثريات إىل هذه األم

 املعاملة بني الزوجني . أ
 تربية األوالد وتقرير دينهم . ب
 اقتصاد األسرة . ج

 أن اإلسالم اليضمن ألمته املتزوجني باختالف الدين ناجحا يف نيل السكينة . ٣
 كون األسرة ت وقد وصلت إلينا أخبار وأمثال كيف , والسعادة يف حيام الزوجية

 من املتزوجني باختالف الدين

 قتراحات اال . ب
 بناء على ما وجد الباحث من حتليل البيانات و اخلالصات البد للباحث أن يضع

 : وهي , النقاط املهمة

 وجب للوالدين أن خيتار املرشح أو املرشحة باختيار جيد  وال تتعجلوا يف . ١
 نكاح أبنائهم

 قبل اجلمالة الزوج الختيار ا ينبغي جلميع الشباب أن جيعل الدين أساس . ٢
 . حتت مرضاة اهللا تعاىل حلياة الزوجية سكينة وسعيدة ملال لتكون ا والنسب وا

 ينبغي جلميع املسلمني واملسلمات أن ال ينكحوا إختلفا يف الدين حذرا من . ٣
. انتقال العقيدة وفسادا من سوء تربية األوالد
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