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الباب األّول
املقّدمة

أ.خلفية البحث
البشر هو خملوق اجتماعي ولديهم حمّبة للحصول على حال جديد 
واألسرة  واحدة.1  أسرة  لتكون  خمتلفتني  أسرتني  من  يتحد شخصان  حيث 
تنمية األطفال  بيئة مؤثرة يف  هي أصغر جمتمع يف اجملتمعات اإلنسانية وهلا 
وتعليمهم.2 ومن إرادة اإلنسان احلصول خلق حياة أسروية سعيدة سكينة. 
ومن احلقيقة لقاء أحد بزوجه املناسب ملا يريده ليس أبمر يسري وهذه الظاهرة 
الطالق والفراق. من أجل فهم أحد صفة مرشح  مؤيدة لوجود كثرة وقوع 
زوجه بعض الناس يقومون أبنواع التجارب يف مقدمة التعارف قبل الزواج لئال 

يؤدي إىل خيبة األمل بعد النكاح. 

الكالم حول تكوين األسرة السعيدة التقف يف نظرة اجملتمع فحسب. 
ولكن اجملتمع الذي وجهوا األنظار يف هذه املسألة املهمة الداينتان العظيمتان، 

اإلسالم والنصرانية وضعا االهتمام الكبري يف هذا األمر.3

النصرانية. تبدأ هذه  الزواج يف نظر  التعارف قبل  وتطّورت خطوات 
املرحلة بوجود املصاحبة وتفاهم احملّبة وعملية التودد واملرتبطة وأخريا هو عن 

1 Putri Saraswati, Hubungan Antara Perspektif anak Terhadap Orang Tua dalam 
Pemilihan Pasangan Hidup dengan Kecenderungan pemilihan pasangan Hidup Berdasarkan 
Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal, Jurnal Psikologi vol. 6, no. 1, April 2011, p. 348.

2 Ditijen Bimas Islam,  Pegangan Calon Penganten, (Jakarta: Depag RI, 2003), p. 241.
3 Noeroel Moearifah, Perkawinan Menurut Islam dan Protestan, Jurnal Studi 

Agama-Agama vol. 1, No. 2, 2015, p. 1. 
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اقرتاح بناء منزل يف النصرانية 4. ومن املعلوم أيضا عند النصرانية عدم عقد 
الطالق. فالنكاح عمل يدوم طول حياة النصرانيني.

املراحل  هذه  تبدأ  أيضا.  مراحل  اإلسالم  يف  الزواج  قبل  وللتعارف 
بكتابة البياانت الشخصية وتبادهلا بني املسلم واملسلمة. تبادل هذه البياانت 
الشخصية يشاركه تقدمي الصورة الذاتية احلديثة. وبعد رؤية كليهما البياانت 
الشخصية والصورة قررا يف استمرار التعارف إن وجدا التناسب وامليول بينهما. 

وإن مل يكن مناسبا فال استمرار للتعارف.5

اللقاء يف مكان ووقت مناسب ومعهما أحد  اتفقا على  بعد ذلك 
يكون وسيطا هلما. فألقى كل واحد أسئلة إيل غريه ما تتعلق بغرضه يف بناء 
احلياة األسروية اإلسالمية. واستمّرت هذه املرحلة إذا اتفقا على مفهوم واحد 
ونظر متساو لبناء األسرة. وطول هذه املراحل ممنوع على كل واحد منهما 

تنمية شعور احلب بينهما. 

تكوين  هي  النصرانية  يف  الزواج  قبل  التعارف  وجود  أغراض  ومن 
الشخصني القادرين على القيام بواجبات األسرة حتت ضوء الكتاب املقدس.6 
ويف اإلسالم، يقال التعارف قبل الزواج هو عملية التعارف بني الشخصني 
مبساعدة الوسطاء من أجل تكوين عيشة سكينة موّدة ورمحة يف احلياة الزوجية 

املليئة مبرضات هللا.

4 Hall VJ, Membangun Sebuah Rumah Budaya Pacaran Kristen, (Australia: Seedlife 
Publications, 2004). p. 13.  

5 Imtichanah, L., Ta’aruf,Keren..! Pacaran, Sorry Men!, Cetakan 1, (Depok: PT. 
Lingkar Pena Kreatif, 2006), p. 3.

6 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, cet Pertama,  
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), p. 16
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وجدت الباحثة بعض وجوه اإلتّفاق واالختالف يف تعليم التعارف قبل 
الزوج بني الداينة النصرانّية واإلسالم.7 كما هو احلال يف تعاليم التعارف قبل الزواج 
يف النصرانية اليت تنادي ابملرور إىل فرتة التودد قبل الزواج من أجل التعارف على 
بعضهما بعضا قبل استكشاف فرتة الزواج. ويف اإلسالم، فإن مصطلح التودد يتم 

فقط بعد الزواج، ألن التودد قبل الزواج يقرب أحدا للوقوع يف الزان.

التعارف قبل الزواج يف كل دين هلا مفهوم خمتلف، وكذلك التعارف قبل 
الزواج الواردة يف النصرانية واإلسالم. ومع ذلك، البد أْن يفهم من املتدينني يعين 
الفهم، واملعرفة كذلك اإلحرتام عن املعين األساسي الذي يتعلق فيه  قادرا على 

وليس يسقط على حولة رمسيته.

داينتني  الباحثة  أخذت  البحث،  هذا  نطاق  اتساع  بسبب  ذلك،  ومع 
رئيسيتني يف إندونيسيا، بسبب اآلراء العديدة حول مفهوم التعارف قبل الزواج 
يف هذا الدين الرئيسي. تريد الباحثة استكشاف مقدمات أعمق يف التعارف قبل 
مقدمات  مناقشة  يف  هنا  الباحثة  تبحث  لذلك  واإلسالم.  النصرانية  يف  الزواج 

التعارف قبل الزواج يف املنظور النصراين واإلسالمي. 

ب. حتديد املسألة
الباحثة يف  السابقة ولسهولة  البحث  مؤسسا على ماتقّدمت يف خلفية 

البحث، حّددت الباحثة حبثها عن :

ما مفهوم التعارف قبل الزواج عند النصرانية واإلسالم؟  .1
ما وجه االتفاق واالختالف يف التعارف قبل الزواج عند النصرانية واإلسالم؟  .2

7 Noeroel Moearifah, Perkawinan Menurut Islam dan Protestan..., p. 2.
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ج.أهداف البحث
القضية  هذه  يف  تبحث  مما  الباحثة  عزمت  سبق،  ما  على  انطالقا 

احلصول على هذين أمرين:

الكشف عن التعارف قبل الزواج عند النصرانية واإلسالم  .1
الكشف عن تعريف أوجه االختالف واالتفاق يف التعارف قبل الزواج   .2

عند النصرانية واإلسالم

د. أمّهية البحث
إّن النتائج اليت ترجوها الباحثة بعد إمتام كتابة حبثها هي:

األمهية النظرية  .1
قبل  التعارف  رسالة  معرفة  على  للقراء  سبيال  البحث  هذا  يكون   أ. 

الزواج عند النصرانية  واإلسالم. 
خاصًة  للباحثة  والثقافات  املعلومات  زايدة  البحث  هذا  يكون   ب. 
النصرانية   عند  الزواج  قبل  التعارف  رسالة  عن  عامًة  وللقارئني 

واإلسالم. 
األمهية العلمية   .2

واحملاضرين  اجلامعة  لطالب  علميا  سهما  البحث  هذا  يكون  أ . 
واحملاضرات عن رسالة التعارف قبل الزواج عند النصرانية  واإلسالم. 
دراسة  علم  جمال  يف  العلمية  املراجع  إحدى  البحث  هذا  يكون  ب . 
األداين، جبامعة دار السالم واملنهج يف التعريف رسالة التعارف قبل 

الزواج عند النصرانية  واإلسالم. 
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ه. البحوث السابقة 
ليكون هذا البحث حبثا علميا، حتتاج الباحثة على البحوث السابقة 

من الكتب واملؤلفات املتعّلقة هبذا املوضوع. منها: 

 Komunikasi Interpersonal Pasangan Ta’aruf البحث حتت العنوان
Pranikah dengan Mediator Ta’aruf، البحث العلمي اجلامعي للحصول على 

 Kartika Setya Palupi) ّلك يف درجة الليسانس وأّلفتها كارتيك سيتيا فلوف)ةي
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater) يفاحص تالصاوم ملع مسقل 

التواصل  عملية  تتم  عن كيفية  يبحث   2016 سنة  سورااباي   )Wartawan

الوصفي من  املنهج  الباحثة  الزواج. استخدمت  الشخصي قبل استكشاف 
املنهج الكيفي من خالل البحث امليداين.

 Konseling Kesehatan Pranikah Terhadap العنوان  حتت  البحث 
 Minat Penundaan Berisi Kehamilan pada Calon Pasangan Usia Subur

di bawah 20 tahun، البحث العلمي اجلامعي للحصول علي درجة الليسانس 

وأّلفتها صفي نور إدا سفوتري )Soffi Nor Ida Saputri(، لقسم علم التمريض 
 Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Sekolah( جنديكي  إنسان  يف 
سنة  جونبانغ  يف    )Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika

2017، يبحث عن أتثري االستشارة الصحية قبل الزواج على خطر أتخري 
احلمل يف خطر األزواج احملتملني الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة يف 5 ديوان 
مسؤولية الدين)KUA( يف جومبانج. استخدمت الباحثة املنهج الوصفي  من 

خالل البحث امليداين.
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  Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. البحث حتت العنوان
 ،Quraish Shihabالبحث العلمي اجلامعي للحصول علي درجة الليسانس 

وأّلفتها إيكا إيتاء السعادة (Eka Ita Ussa’adah)، يف كلية أصول الدين، قسم 
علوم الدعوة ابجلامعة اإلسالمية احلكومة واىل سونغوا سيمارانغ سنة 2008 
يبحث عن ما هو مفهوم السيد قريش شهاب يف تكوين عائلة سكينة، وما 
هي العوامل اليت جيب أن تكون ضرورية يف تكوين عسرة سكينة وفًقا ملفهوم 
املنهج  الباحثة  استخدمت  املسلمة.  األسرية  واالستشارات  شهاب  قريش 

الوصفي والدراسة الفلسفية.
  Peranan Bimbingan Pranikah Dalamالعنوان حتت  البحث 
pembinaan Keutuhan Keluarga، البحث العلمي اجلامعي للحصول علي 

درجة الليسانس وأّلفه ريزي إرهاس (Rezi Irhas) يف كلية أصول الدين، قسم 
 ،2018 سنة  أتشية،  الرانريي،  احلكومية  اإلسالمية  ابجلامعة  الدعوة  أعلم 
يبحث عن معرفة توجيه قبل الزوج. استحدمت الباحثة املنهج الوصفي ومن 

نوع حبثها بطريقة مجع البياانت ودراسة مقابلة.
أمهّية  يتكلم عن  الباحثة حبثا  السابقة، مل جتد  املذكورة  البحوث  من 
التعارف قبل الزواج يف النصرانية واإلسالم وقواعده، ألهنا تبنّي حبثها يف املقارنة 
نواحي  من  واإلسالم  النصرانّية  الداينة  يف  الزوج  قبل  التعارف  حقيقة  بني 
اليت ذكرهتا يف السابق. ومل يكن أحد يبحث عن التعارف قبل الزواج وهذه 
البحوث هي كّلها تبحث عن حقيقة التعارف قبل الزواج يف الداينة واملدرسة 
النصرانّية مع  التعارف قبل الزوج يف الداينة  األخرى ومل يبحث عن حقيقة 
الباحثة هبذا  مقارنة ابإلسالم من نواحي احملّددة يف السابق. فلذلك قامت 

البحث البسيط عن مفهوم التعارف قبل الزواج يف النصرانية واإلسالم.
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اإلطار النظري و. 
والتعارف  املفاهيم  من  جمموعة  هو  النظري  األساس  أو  النظري  اإلطار 
واالقرتاحات لرؤية الظواهر بشكل منهجية. حيتاج أساس هذه النظرية حقا إىل 
للتجربة  إجراء  جمرد  وليس  متينا،  أساسا  البحث  هلذا  يكون  حىت  هبا  التمسك 
واخلطأ. وجود هذا اإلطار النظري إلثبات أن هذه الدراسة تستخدم األساليب 

العلمية لتبحث الباحثة.8

واحليوانت  البشر  من  الزوجان  تزّوج  املخلوقات،  ذرية  علي  للحصول 
والنبااتت. جمميع الكائنات يف هذه األرض ال تنفصل عن الزواج، ألن الزواج هو 
طبيعة مجيع الكائنات احلية. ولكن يف هذه احلالة، خاصة ابلنسبة للبشر قبل أن 
تبحث الباحثة مرحلة الزواج، جيب أن متر مبرحلة التعارف قبل الزواج واحلصول 

علي األشياء الذي ميكن حتقيقها ابلزواج. 

يف  الزواج  قبل  التعارف  مبفهوم  الباحثة  ستقوم  البسيط  البحث  هذا  يف 
النصرانية واإلسالم مث املقارنة بينهما. فللّزواج مفاهيم خمتلفة ابختالف ألسنة البشر 
ومعظمهم يرغبون يف تناول السعادة يف هذه احلياة الدنيا. وإحدى طرقها بوسيلة 
الزواج. 9 الزواج يف النصرانية له دور مهّم يف حياة البشر. فلذلك، على كل نصراين 
اهتمام هذا األمر قبل العمل به. فالتعارف قبل الزواج عندهم فرتة التعارفات بني 
الشخصني ليفهم بعضهما بعضا قبل عقد النكاح. فلّما حتّسن عالقة الشخصني 
والتفاهم بينهما سوف تدوم املصاحبة بينهما أبد األبد. فهذه املصاحبة الدائمة 

هي الزواج.10
8 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), p. 52. 
9 AL. Purwa Hadi Wardoyo, Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, (Yogyakarta: 

PT Kanisius , 1990), p. 21. 
10  Erika Hotmaulina Sinaga,  Konseling Pranikah, (Article Christianity, 2018) p. 2.  
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ومع ذلك، يف اإلسالم، يقوم مسلم ابستكشافة أشخاص مل يكونوا 
معروفني هلم خالل فطرة االكشاف، وسيساعد الوسيط علي الشخصني يف 
سري التعارف. وميكن أن تكون اخلطوة األويل إبدخال العائلتني مل يسبق هلما 
التبادل. وهذا التعارف يتطابق أبفراد األسرة. وبناء  على هذه املسألة املبحوثة 

ولتسهيل الباحثة يف البيان عن املعاملة التعارف قبل الزواج.

 (Sociologigal Approach) فاستخدمت الباحثة الدراسة اإلجتماعية
اجملتمع  بني  اإلرتباط  ولتحقيق  اإلجتماعية  احلياة  عن  ليبحث  العلم  وهي 
فيها.11 ملعرفة مجيع الناس على أن التعارف قبل الزواج شيء مهم، السيما يف 
النصرانية واإلسالم كما حبثت الباحثة يف حبثها حيت تكتشف عن خطوات 

التعارف قبل الزواج بني شخصني.  

ز. منهج البحث 
حيتوي على الفصلني: األول مصادر البحث والثاين منهج البحث.

مصادر البحث  .1
للحصول على املعلومات العلمية يف هذا البحث، استخدمت 
والبيان  املعلومات  مجع  هبا  يقصد  اليت  املكتبية،  الدراسة  على  الباحثة 
ابستخدام خمتلف املواّد يف املكتبة. يرجي هبذه الدراسة كشف اجلديدة 
مبطالعة الكتب املتعّلقة مبوضوع البحث. واملواّد تدعم إىل هذا البحث 
البحث حتتوى  السابقة. وكانت مصادر  البحوث  الكتب ونتائج  منها 

على الفصلني، مها املصادر الرئيسية واملصادر الثانوية.

11 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), p. 38 
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املصادر الرئيسية  أ ( 
 Panduan Bimbingan Pranikah-Janji Suci Pernikahan  .1
 ،2018 سنة   بيكاسي،  سياغيان،  فرددي  أّلفه   ،Kristen

أخذت الباحثة هذا الكتاب ألّن فيه بعض النقاط املهمة فيما 
الزواج، خاّصة علي احلاجة  الزوجني قبل  يتعلق ابحتياجات 
إىل التوجيه قبل الزواج لكل مجاعة كنيسة اخلماسية يف بناء 

املنزل يف هللا.
الكتاب  هذه  يتميز   ،2019 سنة  مااي،  دونت  أّلفها   ،Ta’aruf  .2
الزواج  إيل  التوجه  قبل  واملراحل  ابألسالب  والشامل  الكامل 

اإلسالمي. 
أّلفه   ،Membangun Sebuah Rumah Budaya Pacaran Kristen  .3
 فج هّل، يف سنة 2004، أخذت الباحثة هذا الكتاب ألّن فيه 
الطريقة الىت يقام هبا التودد وال يفهم فهما دقيقا مبادرة إهلية إجيابية.

 ،2017 سنة  يف  تريا،  غنت  Ta’aruf, Khitbah, Nikah،أَلفته   .4

طالعت الباحثة هذا الكتاب لتسهيل الفهم من أول التعارف إىل 
اخلطبة والزواج.

ب (  املصادر الثانوية
فاملصادر الثانوية من هذا البحث هي احلقائق اليت حصلت 
عليها الباحثة من مجيع الكتب األخرى أو اجملالت أو املوسوعات 
وغريها اليت هلا ارتباط هبذا البحث. وال فكل كتابة ومقالة ترجع 

إليها الباحثة املكتوبة يف مصادر البحث.
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2. منهج البحث  
هذا البحث حبث مكتيب، استخدمت الباحثة الدراسة املكتبية 
دراستها  ومن  الكتب.  إىل  ابإلطالع  العلمية  احلقائق  على  للحصول 
فاستخدمت الباحثة الكتب الكثرية املتعّلقة حبقيقة التعارف قبل الزواج 
حبثها  فلتسهيل  البحث.  مصادر  تكون  اليت  واإلسالم  النصرانية  عند 
وألجل التعّمق والتوفري يف الفهم عن التعارف قبل الزواج عند النصرانّية 
واإلسالم ولكشف وجه االختالف واالتفاق عنها استخدمت الباحثة 

املناهج اآلتية: 

أو  الصفة  يبنّي ويشرح  الذي  العلمي  املنهج  املنهج الوصفي هو  أ(. 
الطبيعة من الظواهر املوجودة شرحا حقيقيا.12 واستخدمت الباحثة 
هذا املنهج لشرح التعارف قبل الزواج عند النصرانّية واإلسالم، فهذا 

وصف من احلقائق اليت تناولتها الباحثة.
األوصاف  يف  يذكر  الذي  العلمي  املنهج  هو  التحليلي  املنهج  ب(. 
ذكر  أو  احلقيقّي  بيانه  وتصوير  البحث  مبوضوع  املتعّلقة  اخلاصة 
األوصاف اخلاصة ابلظاهرة الواقعة من النقد عن الفكرة األوىل يف 
املوثوقة فيه.13  الفكرة األوىل والثانية  املقارنة بني  إقامة  البحث مثّ 
فاستخدمت الباحثة هذا املنهج يف التحليل بعد عن التعارف قبل 
الزواج عند النصرانّية واإلسالم حىت يتبني حقيقة احملّبة يف النواحي 

املقصودة.

12 M. Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, tt), p. 86.
13 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Cetakan Keempat, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), p. 309.
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منهج املقارنة هو املنهج اّلذي يقارن بني الصور املختلفة يف املسائل  ج(. 
املذكورة.14 استخدمت الباحثة هذا املنهج ملعرفة وجه االختالف 
واالتفاق عن التعارف قبل الزواج عند النصرانّية واإلسالم مثّ لكشف 
كذالك هذين وجهني بني النصرانية واإلسالم، وهذا بعد حتليلها مما 

قد وصفت الباحثة من احلقائق املوجودة.

تنظيم كتابة البحث  خ.  
أّما اخلطوة اليت ختطو فيها الباحثة ليكون البحث منّظما موّصال إىل 

األهداف املرجوة رتّبها على األبواب اآلتية:

الباحثة عن خلفية  فيها  تتكّلم  البحث،  الباب األّول: حيتوي على مقّدمة 
البحث مثّ حتديد املسألة، وأهداف البحث، وأمهّية البحث، 
والبحوث السابقة، واإلطار النظري، ومنهج البحث، وتنظيم 

كتابة البحث.
الباب الثاين: تتكّلم الباحثة فيه عن مفهوم الزواج، الداينة النصرانّية واإلسام. 
الزواج  مفهوم  يف  األّول  الفصل  فصول:  ثالثة  على  حيتوى 
وتتكّلم الباحثة عن الزواج يف القانون، فوائد الزواج وكذالك 
الثاين يف مفهوم  التعارف قبل الزواج. الفصل  أسباب ظهور 
الداينة النصرانّية تتكّلم الباحثة عن تعريفها واترخيها، والفرق 
فيها، كتبها املقّدسة والتعاليم واملعتقدات. الفصل الثالث يف 

مفهوم اإلسالم تتكّلم فيه عن تعريفه، اترخيه، والفرق فيه.

14 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, (Bandung: Tarsito, 
1994), p. 39
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الباب الثالث : تتكّلم الباحثة فيه عن حقيقة التعارف قبل الزواج عند النصرانية 
واإلسالم حيتوي على ثالثة فصول: الفصل األول يف حقيقة 
مراحل  عن  الباحثة  تتكلم  النصرانية  يف  الزواج  قبل  التعارف 
التعارف قبل الزواج، التعارف قبل الزواج يف الكتاب املقدس، 
وحدود التعارف قبل الزواج. الفصل الثاين يف حقيقة التعارف 
قبل الزواج يف اإلسالم وتتكلم الباحثة فيه عن مراحل التعارف 
قبل الزواج، والتعارف قبل الزواج يف القرآن وحدود التعارف 
قبل الزواج. الفصل الثالث يف املقارنة بني النصرانّية واإلسالم 
عن التعارف قبل الزواج تتكّلم الباحثة عن وجوه االتفاق عن 
التعارف قبل الزواج  بني النصرانّية واإلسالم ووجوه االختالف 

يف التعارف قبل الزواج  بني النصرانّية واإلسالم.
الباب الرابع: اخلامتة، حيتوى على نتائج البحث، االقرتاحات واالختتام.


