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 الزواج العرفي الجورونتالوي في منظور الشريعة اإلسالمية

 ملـخص

رسالة مقدمة إىل برنامج ماجستري الشريعة اإلسالمية جبامعة حممدية سوراكرتا. إعداد الطالب : هذه 
حتت إشراف : الدكتور حممد معني دين اهللا البصري ، O 000110025 : رقم القيد. لقمان احلكيم أبوبكر

  هـ.1438م-2017والدكتور حممد خري الدين مهسني. عام 

 ىف دور مشكلة البحث عن الزواج العريف اجلورونتالوي يف منظور الشريعة اإلسالمية، وتهذه الرسالة حبث
) 3)  كيف نظام الزواج العريف يف جورونتالو (2ما هو العرف وكيف اعتباره ىف بناء األحكام () 1ثالث نقاط: (

 وما هي أوجه املوافقة واملخالفة بني الزواج العريف اجلورونتالوي وبني الفقه اإلسالمي؟ 

أن العرف يف نظر الشريعة ) 1توصل الباحث إىل: ( بعد البحث والنظر إىل عدة املصادر واملراجع
ليس ، وأنه اإلسالمية يعد مستندا عظيم الشأن لكثري من األحكام العملية بني الناس يف شىت شعب الفقه وأبوابه

 إىل أصل من األصول الشرعية: هأن يرجع بيصلح أن يكون دليال على األحكام،  ولكن دليال شرعيا مستقال
 . السنة واإلمجاع أو املصلحة املرسلة أو اإلباحة

) إّن النص العام يف أحكام األسرة يف جورونتالو مستمد من الشريعة اإلسالمية، فالواجب أن يلتزم 2(
) ولكن املشكلة من خالل البحث والتقصي وجدنا أن بعض املواد  فيها حتايل على 3هبا يف كافة األحكام. (

الشريعة اإلسالمية، مثل منع العقد يف أيام وأشهر معينة، والزيادات على الشروط الذي  فيه تكلف، وغري ذالك. 
ال بد من رفع هذه املشكلة ببيان املوافق للشرع واملناقض له لعلها تكون توجيها مفيدا للرجوع فيها إىل املنبع 

 الصايف.

 ، جورونتالو : الزواج، العرف، الشرعالكلمة الرئيسية

ABSTRACT 
 

This thesis is applied for Islamic Law Master Program, Muhammadiyah University 
of Surakarta. Arranged by: Luqmanulhakim Abubakar. NIM: O 000110025. Under the 
supervision of: Dr. Muhammad Mu’in Dinillah Basri, MA and Dr. Muhammad Khairuddin 
Hamsin. Year : 2017 AD – 1438 H. 

This thesis researched about Gorontalo tradition marriage law in the perspective of 
Islamic law, and the research includes three  points: (1) What is the tradition  and how to be 
considered in the construction of regulation (2) how the system of  marriage tradition in 
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Gorontalo (3) what are the approval and the offense between Gorontalo tradition marriage 
and Islamic jurisprudence? 

After searching and looking at a number of sources and references, the researcher 
concluded: (1) that the tradition in the perspectiveof  islamic law has an important role, for 
many practical judgments among the people in various of Fiqh and its chapters, so it has not 
independent evidence in Islamic Law, but it has to be returned to the basic of the basic 
fundamentals of Islamic law: Sunnah, Ijma’, the public interest, and permissibility 

2) The general text in the family regulation in Gorontalo is derived from Islamic law. 
So we must abide by all the regulation. (3) But the problem through research and 
investigation, we found that some of the material which circumvent Islamic law, such as the 
prevention of marriage agreement in the certain days and months, and increases to the 
conditions in which to be burdened. so It is necessary to raise this problem by giving a 
statement that correct or contrary to Islam and perhaps it be useful guidance to return to a 
pure source 

Key word: Marrriage, Tradition, Islamic law, Gorontalo 

 
ABSTRAK 

Tesis ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister 
pada Fakultas Hukum Islam, Universitas Muhammadiah Surakarta. Disusun oleh: 
Luqmanul Hakim Abubakar, NIM: O000110025, dengan pembimbing 1: DR. 
Muhammad Muinudinillah Basri, MA dan pembimbing II: DR. Muhammad 
Khairuddin Hamsin, tahun 1438 H / 2017 M. 

Tesis ini berisi pembahasan tentang Aturan Hukum Pernikahan Adat Gorontalo 
dalam Tinjauan Hukum Islam. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (1) Apa yang 
dimaksud dengan adat dan bagaimana perannya dalam pembentukan hukum, (2) Bagaimana 
aturan pernikahan pada Adat Gorontalo, (3) Dimana letak kesamaan dan perbedaan antara 
Adat Gorontallo dengan Hukum Fiqih Islam. 

Setelah melakukan kajian terhadap sejumlah literatur dan referensi, Penulis sampai 
pada beberapa kesimpulan: (1) Bahwa adat dalam pandangan Syariat Islam merupakan 
landasan utama dalam berbagai praktek hukum di kalangan masyarakat. Akan tetapi Adat 
tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dengan tetap menyandarkannya pada landasan syariat, 
misalnya: Sunnah, Kosensus Ulama, Maslahat Umum atau Ibahah/kebolehan. 

(2) Bahwa secara umum landasan Adat Pernikahan Gorontalo adalah Syariat Islam. 
Oleh karena itu, sudah sepatutnya Syariat dipraktekkan dalam penetapan hukum. (3) Tetapi 
setelah melakukan kajian dan penelitian, ditemukan realitanya bahwa beberapa praktek 
hukum pernikahan ternyata menyimpang dari kaidah Syariat. Misalnya pembatasan waktu 
akad nikah hanya pada bulan-bulan tertentu, penambahan syarat-syarat yang tidak 
mengandung maslahat dan lain sebagainya. Tidak boleh tidak semua permasalahan ini harus 
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dikaji dan dijelaskan agar bermanfaat mengembalikan Adat Gorontalo kepada asas utama 
yaitu Islam. 

Kata Kunci: Pernikahan, Adat, Syariat, Gorontalo 

 

 الزواج العرفي الجورونتالوي في منظور الشريعة اإلسالمية

إن جورونتالو من إحدى املناطق يف إندونيسيا اليت تعرتف بالقانون العريف. ومن 

تأثري ميزات هذه املنطقة أن قانو�ا العريف يف حقيقتها ختضع حتت القانون الشرعي. و

اإلسالم يف القانون العريف واضح جدا بل أصبح احلكم الشرعي كالقانون غري املكتوب 

 يف جورونتالو.

والنص العام يف الزواج وأحكام األسرة يف جورونتالو مستمد من الشريعة 

اإلسالمية، فالواجب أن يلتزم هبا يف كافة األحكام. ولكن املشكلة من خالل البحث 

والتقصي وجدنا أن بعض املواد  فيها حتايل على الشريعة اإلسالمية، ولذلك ال بد 

من رفع هذه املشكلة ببيان املوافق للشرع واملناقض له لعلها تكون توجيها مفيدا 

 للرجوع فيها إىل املنبع الصايف.

كيف نظام الزواج : تطلب جواباوتتمثل تلك املشكالت ىف سؤالني مهمتني 

العريف يف جورونتالو؟ وما هي أوجه املوافقة واملخالفة بني الزواج العريف اجلورونتالوي 

 يأتى هذا البحث لإلجابة عنها.فوبني الفقه اإلسالمي؟ 
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 مفهوم الزواج فى اإلسالم

 (َزَوجَ ) الزَّاُء َواْلَواُو َواْجلِيُم َأْصٌل َيُدلُّ  من مادة : زواجا، يزوج زوج من لغة الزواج

من كل ( الصنف والنوع ,الفرد خالف, يطلق على معان عديدة منها: زوج وأصله

 اإلقرتان واملخالطة.، )شيء

وأما ىف االصطالح  فقد اتفق الفقهاء يف معىن النكاح اصطالحا أنه عقد 

 التزويج .

 ِحل يفيد شرعي عقدو يرى الباحث أن الفقهاء يتفقون يف أن الزواج هو 

 ما أو التزويج أو اإلنكاح بلفظ منه املرجوة مقاصده لتحقيق قصًدا مرأةابني رجل و استمتاع

 . نسل بينهما وإجياد يف معنامها لتكوين أسرة

 مشروعية الزواج ومستنده
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فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء ...  ( : تعاىلقولهالدليل من الكتاب، منها: 

 وشرعت الزواج مشروعية على اآلية حثت وجه االستدالل :  .1...)َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاعَ 

 .حل الزواج مبدأ إثبات يتضمن وهذا نساء، أربع حىت التعدد

يَا َمْعَشَر الشََّباِب، َمِن قوله صلى اهللا عليه وسلم : (، منها: الدليل من السنة

اْسَتطَاَع الَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج، فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج، َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصَّْوِم 

 العزوف وعدم الزواج على للشباب حث فيه احلديث. وجه االستدالل : 2)فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ 

 .وحتصينها ووقايته النفس إعفاف من فيه ملا عنه

 من فيه ملا للناس مشروع النكاح أن على املسلمون أمجعالدليل من اإلمجاع: فقد 

 .3وال خالف بينهم الفقهاء عامة إليه ما ذهب وهذا هلا، وإعفاف للنفس حتصني

 للزواجالحكم الشرعي 

 ، األصلي هل هو الواجب أو املندوب أواملباححكمه يف العلماء اختلف  فقد

 وذلك الزواج، باستحباب القائل قول  الباحثيرتجح ولكن عدة، أقوال على وذلك

  :التالية لألسباب

  3. سورة النساء : 1
المسند الصحيح المختصر بنقل . ومسلم, 3, ص 7, ج 5066 رقم : صحيح البخاري,. البخاري, 2

 .1018, ص 2, ج 1400, رقم : العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .4, ص 7, مكتبة القاهرة, بدون تاريخ, ج المغني البن قدامة هـ), 620. انظر : ابن قدامة, (املتوىف : 3
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 تناقض الزواج طبيعة أن كما الزواج، يف الناس أغراض لتفاوت بالوجوب القول يتعذر .1

 .فيه الوجوب

 القول امتنع وحيث عليه، وحتث بالزواج تأمر اليت النصوص من كثري ورد لقد .2

 ويتعذر باالستحباب، القول إال يبق فلم عنه، الصارف لوجود مبقتضاها بالوجوب

 .فيه باإلباحة القول الزواج على حتث اليت النصوص هذه وجود مع

 وجود مع تتعذر باإلباحة القول جتعل كثرية شرعية وحكم أغراض الزواج يف إن .3

 م.واحلك األسرار هذه

 العبادة إىل العادة من يرتقي الزواج جيعل مما لألزواج وإعفاف إحصان فيه الزواج إن .4

 .إليه مندوبا ليكون

 ومقاصده الزواج حكمة مشروعية

. ملا فيه من . شرعه اهللا حلكمة عظيمة يف الشَّريعة اإلسالميَّة أمهيٌَّة بالغةزواجللإنَّ 

احلكم والَفوائد العظيمة، ومن تلكم الفوائد :  

حفظ كلٍّ من الزَّوَجْني وِصيانته، وإعفاف الُفروج وإحصا�ا وِصيانتها من  )1

 .االسِتمتاع احملرَّم الذي يفسد اجملتمعات البشريَّة، ويهدُم أخالقها ويذهب ُمروءهتا

  .ُحصول السَّكن واألنس والراحة النفسيَّة بني الزوجني )2
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بَقاء النوع اإلنساين على وجٍه سليم، والرتفُّع ببين اإلنسان عن احلياة البهيميَّة إىل  )3

 .احلياة اإلنسانيَّة الكرمية

 . الزوجني باآلَخر من استمتاع كلٍّ  )4

  .تكثري عدد املسلمني وتقويتهم )5

 اصر احملبة بني العائالتنوتقوية أ الصلة بني األسر والقبائل )6

 .جعل اهللا الزواج سبيال الكتساب األجر واملثوبة منه )7

 مفهوم العرف لغة واصطالحا

ذكر الدكتور حسنني حممود حسنني أن العرف ىف اللغة يطلق على عدة 

، منها: أعلى الشيء، والتتابع، واملألوف املستحسن، اجلميل باإلحسان، اسم من 1معان

 االعرتاف، والصرب.

أما ىف االصطالح فقد عرفه عبد اهللا بن أمحد النسفى بأنه: "ما استقر ىف 

4Fالنفوس من جهة العقول ، وتلقته الطباع بالقبول"

2 

جملة الشريعة والقانون: حولية حمّكمة العدد مفهوم العرف فى الشريعة اإلسالمية،  حسنني حممود حسنني ، 1
، لسان العرب ، ابن منظور، 5م): 1989/يوليو 1409الثالث ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، (ذواحلـجة 

،حتقيق: مكتب حتقيق القاموس المحيط هـ)، 817 ،الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب (املتوىف: 148، 11/144
 ،1/1080 م): 2005 هـ - 1426الرتاث يف مؤسسة الرسالة ، بيوت: مؤسسة الرسالة ، (الطبعة: الثامنة، 

 1/217املرجع السابق  الدكتور حسنني حممود حسنني، 2
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من هذا التعريف عرفنا أن العرف هو األمر الذى مل تنكره الفطرة السليمة بل 

 ألفته النفوس واطمأنت إليه، وذلك بسبب االستعمال املتكرر الشائع هلذا األمر. 

 العرف فى توافرها الواجب الشروط

ذكر الدكتور حسنني أنه اشرتط فقهاء الشريعة اإلسالمية عدة شروط للعمل 

) أن يكون العرف قائما وقت إنشاء 2) أن يكون العرف مطردا أو غالبا، (1بالعرف: (

 1) أن ال يكون العرف خمالفا لنص شرعي.3التصرف املراد حتكيم العرف فيه، (
 

 بين العرف والشرع  في جورونتالوتحول استمداد القانون

 هو امللك Amaiاعتنق اإلسالم. الذي  أول ملك جورونتالو Amaiكان 

 Amai ميالدية، وما زال شابا وقت نصبه للملوك. 1550-1472الذي حكم بني 

من احلكومات ، وهي األمرية Owutanga تسمى Palasaيريد الزواج باألمرية من 

الويسي الوسطى. فطلبت األمرية بعض املتطلبات والشروط يف واإلسالمية يف الس

 أن أسلم، وكذالك طلبت أن يسلم الشعب اجلورونتالو Amaiنكاحها. أوال، طلبت من 

مجيعهم. ثانيا، طلبت أن تكون العادات والتقاليد يف جورونتالو مستمدا من القرآن 

  تلك الشروط وفعلها.Amaiالكرمي والسنة النبوية الشريفة. فقبل 

 1/217املرجع السابق الدكتور حسنني حممود حسنني،  1
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 شعب جورونتالو يف حفلة كبرية قبل زواجه، وأعلن فيها Amaiمث مجع 

إسالمه. كما دعا مجيع احلاضرين على اإلعتناق باإلسالم بإقرار الشهادتني. وبعد احلفلة 

 لقبه من "ملك" إىل "سلطان" وأعلن أن الشريعة ختضع للقانون العريف Amaiغّري 

 1الصحيح فقال "احلكم الشرعي مستمد من العرف".

طبعا، هذا القانون اجلديد بنصه فيها مشكلة وخطورة كبرية. ألن العرف عبارة 

عن األعمال املتكررة الشائعة بني الناس وميزان اخلري والشر فيها العقل وجمرد الفكر 

 العادات أن شك وال القبيح، ومنها احلسن منها والعادات األعراف اإلنساين. وإن

 باالتفاق.  شرعا معتربة غري القبيحة واألعراف القبيحة

 بأن احلكم الشرعي مستمد من Amaiال ننكر أن قول  ولكن مع ذلك،

العرف هو املدخل األوىل يف استيعاب ثقافة اإلسالم بثقافة السكان األصليني يف 

جورونتالو. من هنا بدأت عملية حتول الثقافىي والديانة، من األرواحيني إىل املسلمني، 

 فيها كبرية. بل ميكن أن نقول بأنه األب املؤسس Amaiمن الشرك إىل اإلسالم. فدور 

 للمملكة اإلسالمية اجلورونتالو.

1 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sultan_Amai ,  ساعة 2016 ديسمرب 31مت اسرتجاعه يف ،
   صباحا7
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يف دعوة الشعب إىل اإلسالم،  سلك منهج الصواب Amai أن الباحث يرىو

أكد أنه ال يوجد صراع بني  فلم يلغ عرف الناس وتقاليدهم، ولكن .الناعمة اللينةوهي 

التقاليد واإلسالم، والعرف مقبولة يف اإلسالم. بل اإلسالم هو الذي يوجه العرف إىل 

   الصواب.

 إىل ابنه Amai مت استبدال الرئاسة من  ميالدية1553يف سنة 

Matodulakiki أكمل .Matodulakiki شعار اإلسالم الذي بدأه أبوه Amai ،

وجدد شعار "احلكم الشرعي مستمد من احلكم العريف" بشعار جديد وهو "احلكم 

العريف مستمد من احلكم الشرعي واحلكم الشرعي مستمد من العرف". وقيل أن 

Matodulakiki هو أول من أعلن أن اإلسالم هو الدين الرمسي للملكة الذي جيب أن 

 1يعتقد هبا مجيع الشعب. 

 ميالدية، نظم حياة األمة 1673 رئيسا للملكة يف سنة  Eyatoوملا كان 

واجملتمع بقانون "احلكم العريف مستمد من احلكم الشرعي واحلكم الشرعي مستمد من 

القرآن والسنة". يعين أن األحكام العرفية يلزم أن يكون موافقا أو مل خيالف ما جاء يف 

 2 القرآن والسنة.

1 Niode, A.S 2007. Gorontalo; Perubahan Nilai-nilai Budaya dan Pranata Sosial. 
Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press,  27-26 . صفحة 
 املرجع السابق  2
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  أركان وشروط الزواج في العرف الجورونتالوي

العرف اجلورونتالوي ختضع على الشريعة اإلسالمية. وهلذا فإن األركان والشروط  

اليت وضعها اإلسالم نفس األركان والشروط يف العرف اجلورونتالوي. فأركان النكاح عند 

 الصيغة وهي اإلجياب والقبول وزوجة وزوج وويل. وأما املهر فال يتوقف :مهور أربعةاجل

 1عليه العقد وإمنا هو شرط كالشهود

األركان والشروط بعض النقاط املهمة. وقد تلك العرف اجلورونتالوي زاد على  و

نص على ذلك قول القدماء اجلورونتالوى يف األبيات التالية: 

Uuti banta pulua, Po’opiohe momili jodo patua, Sababu de 

kuubula pontolo putua .Uuti banta tuluta, Tulaota ta o’aagama motota, 

Sababu tio gaambangi mo’aaota, Wolo u ngaala’a tua ngopilopota. 

Dila lipatamu u nyaamani molimomoto, Alihu hiiala li mongoli 

moopi’oto dumo’oto, Tunggulo pikiirangi meepiduduto tuoto. Uuti 

banta taa otoli’ango, Debo polulaotaa o’upango, Alihu timongoli dila 

mate lo polaango, Tunggulo pikiirangi moali moolango. 
 

، ), سوريَّة – دمشق : دار الفكر, بدون تاريخ4, (ط : الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ لزَُّحْيِليّ , َوْهَبة بن مصطفى، ا 1
 6521، ص 9ج: 
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ألنه الشئ يفصل بينك و بينها إالّ ، كن حذرا يف اختيار الزوجة يابين احملبوب،

تتحد  أل�ا سهلة مألوفة، جتب عليك أن خترت ذات دين و علم، يابين احملبوب، املوت.

كي تبقى عائلتك مزدهرة،  التنس بالنظر إىل صحة املرأة و مجاهلا، مع العائلة وحمرتمة.

، إخرت ذات خلق حسنة، غنية ثرية، حىت ال متوت جوعان يا بين احملبوب، وعقلك مركزة.

وتبقى لعقلك و قلبك الرجاحة. 

). Pololohe’o taa okarajaو قال أيضا: اخرتي لك الزوج من له عمل (

فمن هذه األبيات، تبني لنا أن هناك شروط زائدة على الشروط املقررة يف 

، حسن العلم، واإلسالم وهي:األوالن منها شرط إلزامي، والباقي إضايف مكمل الشرع، 

األوالن منها شرط إلزامي، . زيد على الرجل: له عمل. وال، واملصحة اجلسماملنظر، 

 1.والباقي إضايف مكمل

 

) Pohutu Moponika (حفلة الزواج العرفي الجورونتالوي

يف حفالت الزواج العريف اجلورونتالو خطوات ومراحل كاآليت: 

 )Mongilaloالتعارف والنظر إىل املخطوبة ( .1

اإلمام األكرب يف تيالموتا،  أحد خرباء القانون العريف امللقب ب )Yopi Amboكما بينها احلاج يويب أمبو ( 1
 م بتيالموتا. 2013 يناير 4جورونتالو، يف حواره مع الباحث تاريخ 
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 )Molenilo / Mohabariإخبار وحتقيق موافقة املرأة ( .2

 )Moduulohupaمشاورة األبوين ( .3

 )Baalangaإتفاق موعد اخلطبة ( .4

 )Tolobalangoاخلطبة ( .5

 )Dutuإعطاء املهر ( .6

 )Dilonggatoإعطاء قيمة اإلستهالكية ( .7

 )Mopotilantahuليلة التعاقدات ( .8

 )Aakajiعقد النكاح ( .9

  (Mopopiipidu) جلوس العريسني يف مكان واحد .10

  (Modelo)   إخراج الزوجة من بيتها وذهاهبا إىل بيت زوجها .11

  (Mopotuluhu) تنومي الزوجة يف بيت زوجها .12

 / Mopo’a) نقل بعض األطعمة من بيت أبوي الزوج إىل بيت العروسني .13

Mopelu)  

  (Mohama) ذهاب العروسني من بيتهما ليناما يف بيت أبوى الزوج .14
 

  الموافقات الشرعية في عرف النكاح الجورونتالوي

13 
 



 

 ) في أركان النكاح1(

األساس القانوين و .ختضع على الشريعة اإلسالمية الزواج العريف اجلورونتالوي 

حلكم العريف مستمد من احلكم الشرعي، واحلكم اللزواج العريف اجلورونتالوي هو: 

 ,aadati hula-hula’a to syara’a“ (الشرعي مستمد من القرآن الكرمي واحلديث الشريف

syara’a hula-hula’a to kitabullah” نفس هو ). وهلذا فإن األركان اليت وضعها اإلسالم

أركان الزواج يف ف   من صيغة العقد ووجود العاقدين وويل.األركان يف العرف اجلورونتالوي

العرف اجلورونتالوي هي صيغة العقد من اإلجياب والقبول، والزوج والزوجة وويل 

والشاهدان واملهر نقدا. ومجهور العلماء اتفقوا على أن اإلجياب والقبول والزوج والزوجة 

وويل ركن من أركان النكاح. وزاد الشافعية حضور الشاهدين، واملهر شرط عند 

 1اجلمهور.
 

 ) في المحرمات من النساء2(

 : ومن أهم شرط يف املرأة اليت يراد زواجها أن املرأة مل تكن حمرمة Niodeقال 

نفرا من النساء الآليت ال جيوز نكاحهن: سبعة بسبب النسب: عليه. فهناك أربعة عشر 

) األخت 3) بنت اإلبن وهلم جرا إىل األسفل، (2) أم األم أو أم األب وإن علتا، (1(

) بنت 7) بنت األخ، (6) اخلالة، (5) العمة، (4لألب واألم أو من أحدمها، (

 املرجع السابق, الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ الزَُّحْيِليّ , َوْهَبة بن مصطفى،  1
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) األخوات من الرضاعة، وأربعة 9) املرضعة (8األخت. واثنتان بسبب الرضاعة: (

) زوجة اإلبن 12) الربائب يف احلجور (11) أم الزوجة، (10بسبب املقصاهرة: (

) مجع املرأة بأختها أو خالته أو عمتها. فبهذا الشرط يتبني لنا 14) زوجة األب (13(

أن جمرد موافقة األبوين أو األسرتني للزواج ليس ضمانا على إقامة حفلة الزواج، إال إذا 

12Fاجتمعت كل الشروط.

1  

 أُمََّهاُتكم َعَلْيُكم حرَِّمتتلك احملرمات املذكورة موافق ملا نص عليه قوله تعاىل (

ِيت  َوأُمََّهاُتُكمُ  اْألُْختِ  َوبـََناتُ  اْألَخِ  َوبـََنات َوَخاَالُتُكم َوَعمَّاُتكم َوَأَخواُتكمْ  َوبـََناُتكمْ   الالَّ

ِيت  َوَربَائُِبُكمُ  ِنَساِئُكم َوأُمََّهاتُ  الرََّضاَعةِ  ِمنَ  َوَأَخَواُتُكمْ  أَْرَضْعَنُكمْ   ِمنْ  ُحُجورُِكمْ  ِيف  الالَّ

ِيت  ِنَساِئُكمُ   أَبـَْناِئُكمُ  َوَحَالِئلُ  َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفَال  هِبِنَّ  َدَخْلُتم َتُكونُوا ملَْ  فَِإنْ  هِبِنَّ  َدَخْلُتمْ  الالَّ

 َغُفورًا َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َسَلفَ  َقدْ  َما ِإالَّ  اْألُْختَـْنيِ  بـَْنيَ  َجتَْمُعوا َوَأنْ  َأْصَالِبُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ 

 2)َرِحيًما
 

 ) في اشتراط التدين باإلسالم3(

قانون الزواج العريف اجلورونتالوي مينع منعا باتا زواج الرجل واملرأة املختلف   

 ة. كافروالرجل املسلم على زواج امرأة كافر األديان. مينع املرأة املسلمة على زواج رجل 

1 Niode, A. S. 2007. Gorontalo; Perubahan Nilai-nilai Budaya dan Pranata 
Sosial. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press,  :77صفحة  
2 23النساء:    
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وهلذا فإن األركان والشروط اليت وضعها اإلسالم هي نفس األركان والشروط يف 

شروط املقررة يف على تلك الالعرف إال أن هناك بعض الزيادات يف العرف اجلورونتالوي. 

 .العلم والشرع على الزوج والزوجة وهي: اإلسالم

فشرط وجوب التدين باإلسالم يف كال الزوجني ينايف جواز نكاح غري املسلم. 

ومن يريد نكاح امرأة من شعب جورونتالو ويقيم عليه حفلة الزواج العريف الرمسي جيب 

 مث خينت و ميكن بعد ذلك عقده ، وأعلن إسالمه على الناس، عليه أن يسلم أّوًال 

 واخلتان للرجال يف جورونتالو دليل على إسالمهم، وهو واجب على كل من للنكاح.

للجنابة، وصل سن البلوغ. فإذا وصل اختنت وعلم أركان اإلسالم واإلميان وكيفيه الغسل 

 ).Beatiفلة البيعة (بحوذلك يف حفلة تسمى 

الفطرة مخس (قال صلى اهللا عليه وسلم: . بني العلماء حكم اخلتان حمل خالف

  1).أو مخس من الفطرة: اخلتان واالستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظافر وقص الشارب

 . على مشروعيتهوا اتفاقلكنهم األئمة رمحهم اهللا يف حكمه توقد اختلف

 ومعىن العلم هنا اإلستطاعة على قراءة القرآنالعلم،   أيضا يف العرفشرتطوا

يف ليلة قبل عقد نكاحها جتب هلا قراءة تسعة عشر سورة متتالية من أول . للمرأة

النيسابوري، مسلم بن احلجاج، ، 160/5889، ص 7، باب قص الشارب، جـ الجامع الصحيح البخاري،  1
باب حصال ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 221/257، ص 1الفطرة، جـ 
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 الضحى إىل آخر اللهب أمام احلاضرين يف بيتها، يف برنامج تسمى حبفلة ختم القرآن

)Mo hatamu(. عقد حفلة الزواج العريف الرمسي ور موعد خّ فإذا مل تقدر على القراءة أ

حفلة ختم النكاح وأعطي هلا فرتة للتعلم، حىت تكون قادرة على قراءة تلك السور ليلة 

 القرآن.

 وعلى األباء أن .ألن الزوجة ستكون أّما ومدرسة ألبناؤهافأقول هذا شرط حسن، 

فهذا التأخري يعلموا بناهتم قراءة القرأن من صغرهن حىت ال تصعبهم ذلك ىف زواجهن. 

 شهرين أو ثالثة، لتعلملليس مبعىن الرد على الزواج أو إبطاله، ولكن جمرد إعطاء الفرتة 

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا فال تعارض بينها وبني احلديث (

، كما أنه ال خيالف قوله تعاىل (وما جعل عليكم يف 1تكن فتنة يف األرض وفساد كبري)

 .2الدين من حرج)

 

 المخالفات الشرعية في عرف النكاح الجورونتالوي

  ) في الخطبة1 (

 عبارة  ، وهيTolobalangoقانون الزواج العريف اجلورونتالوي يسمى  اخلطبة يف

 طلب الرجل املرأة على أن تكون زوجة هلا بوسيلة املتحدث باسم األسرة، أمام رئيس عن

 387/1085، ص 3، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ج سنن الترمذي 1
 78احلج :  2
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، Tolobalango. قبل 1 من األسرة واألقاريبالقوم أو ممثلني عن احلكومة واحلاضرين

 ومرحلة molenilo/mohabari ومرحلة Mongilaloمرحلة هناك مراحل تسمى 

modulohupa  .

يف عرف جورونتالو  modulohupa  وmolenilo mohabariاحلال يف مراحل  

قد متت اخلطبة، أو حصلت املوافقة املبدئية بني أهل الفتاة وبني اخلاطب وتواعدوا على 

. وهذا مما دل عليه عادة الشعب اجلورونتالوي يف تلك املراحل وما فهمناه من الزواج

 ففي هذه احلالة حصل الركون من بعضهم إىل موضوع مشاورهتم وحمادثة األبوين فيها.

 بعض وأصبح كلٌّ مييل إىل إمتام الزواج وينتظر اخلطوات القادمة بإذن اهللا عز وجل، فإنه

قد حيرم يف الشرع املوافقة على أحد غريه، وحيرم ابتداء ملن يعلم أ�ا خمطوبة أن يتقدم 

إليها، إال إذا فسخت اخلطبة األوىل سواء أكان الفسخ من جهة اخلاطب أو املخطوبة.  

 وهي مرحلة Tolobalangoأن املراحل قبل  يفهمون شعب جورونتلو و

Mongilalo ومرحلة molenilo/mohabariومرحلة modulohupa   ال تسمى خطبة

يف عرفهم ولكن مل يزل تعارفا أل�ا ال تزال سرية بني األبوين ومل حيضرها ممثلي احلكومة 

 حل. ااحمللية وأسرة العريسني، وإن كانت األبوين قد اتفقا على تزويج أبنائهما يف تلك املر

1 Tim Peneliti FKIP UNSRAT Manado, Beberapa Aspek Adat Gorontalo, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sam Ratulangi Manado di Gorontalo 

 96ص:  ,1984
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 و mohabari/molenilo أن وإين أرى بعد قراءة األدلة السابقة ذكره 

modulohupa مبا فيه من موافقة األبوين على تزويج أبنائهما داخل فيما يسمى باخلطبة 

صطالح الشرعي، فال جيوز خطبة الغري عليها بعدها إالّ إذا صرحت بالرد وعدم االيف 

. وما فسخت اخلطبة األوىل سواء أكان الفسخ من جهة اخلاطب أو املخطوبةالقبول و

 خطبة رجل آخر يف تلك املراحل أل�ا ال تزال تعارفا إمكانيةفهمه العرف اجلورونتالوي ب

  ومناقض له.، وخمالف الواقع،وسرّية أمر خمالف للشرع

  

 ) في منع العقد للزواج في أيام معينة2(

ال يتعني يف الشرع لعقد النكاح يوم معني من أيام األسبوع، وال أيام السنة، بل 

للمرء أن يعقد نكاحه يف أي يوم اتفق له، سواء كان ذلك يوم مجعة، أو غريه من األيام، 

وما دام قد حدده حلاجته هو، أو ألن ذلك هو األنسب له، فليس يف ذلك األمر ـ حبد 

فيجوز عقد النكاح يف كل وقت إال حال اإلحرام، وجيوز يف كل  . ذاته ـ سنة وال بدعة

مكان، وجيوز يف أي حال إال يف وقت العدة، وجيوز يف حال الطهر، وحال احليض، 

 .سواء كانت بكراً أم ثيباً 

أما شعب جورونتالو القدمية يرون أن موعد حفلة النكاح ووليمة العرس له عالقة 

وإن كانت احلفلة متكن أدائها يف أي وقت لكنهم جيتنبون  قوية خبسران األسرة وسرورها.
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) وهو شهر ربيع األول وربيع األخري ومجادى Hulala Totowuliyaالشهور املتضاّدة (

األول ومجادى األخري. فمن تزوج بامرأة يف تلك الشهور فقد أوقع نفسه وأهله يف املضرّة 

واهلالك. وأفضل األيام ألداء حفلة الزواج ووليمة العرس عندهم هو شهر شعبان وذي 

احلجة. وقالوا هذان الشهران مباركان فمن تزوج فيها ال يصيبه بالء و أيامه سعيدة 

وهذا ال دليل عليه وليس له أصل يف الشرع  مسرورا.

 

 

  ) في حلق الشعر والحواجب3(

وال سيما للعروسة- –رت العادة ىف اجملتمع أن للعروسني قص شعر حاجبهما ج

 ابن عن الصحيح يف. وقد ورد النهي ىف ذلك. ف حىت يبدوا-ىف ظنهم- أحسن مجاال

 واملتفلجات والنامصات واملستومشات الوامشات اهللا لعن(: قال أنه عنه اهللا رضي مسعود

 يف وهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لعن من ألعن أال قال مث )اهللا خللق املغريات

18Fوجل عز اهللا كتاب

 عنه �اكم وما فخذوه الرسول أتاكم وما( :تعاىل قوله يعىن 1

19F).فانتهوا

2  

 167/5948، ص 7، باب املستومشة، جـ الجامع الصحيحالبخاري،  1
 7احلشر:  2
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  ) في النمص وإطالة األظافر4(

 منصهن منيف جورونتالو  النساء بعض فيه تقع ما األفراح منكرات ومن

 وهذا. زعمهن يف التجمل بدعوى عليها األصباغ ووضع حواجبهن وترقيق لوجوههن

 الوامشات اهللا لعن(: بقوله فاعله ولعن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حرمه مما العمل

 خلق املغريات للحسن واملتفلجات واملتنمصات والنامصات والواصالت واملستومشات

 1.)اهللا

 يف الكافرات مشاهبة منىف جورونتالو  النساء بعض تفعله ما املنكرات ومن

 اليت املنكرات من ومنكر سيئة عادة وهذه" باملانيكري "يسمى مبا وصبغها أظافرهن تطويل

 اهللا فطر اليت الفطرة سنن من قصها أو األظافر تقليم ف.اجتنابه املسلمة املرأة على ينبغي

 .شرعاً  هلم وسنها قدرا استحسا�ا على اخللق

 ) في اإلسراف والتبذير 5(

وقد . اإلسالم حرمه الذي والتبذير اإلسرافىف جورونتالو  األفراح منكرات ومن

نص يف قول شعب خورونتالو القدمية : إن عظم الشعب مع عظم حفالت زواجهم. 

)buto’o hiiyala lo linula tuau, bulilangolo tiditio(.  

 168/5948، ص 7، جـ المرجع السابقالبخاري،  1 
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نعم حفلة الزواج من األمور اليت يشرع فيها إظهار الفرح والسرور وإدخاله على 

األهل والزوجة، ولكن ذالك ال ينبغي أن يوقع اإلنسان يف اإلسراف أو إنفاق ما ال 

حيتاج إليه. فاإلسراف مرة ممنوع حمرم، كما أن اإلسراف أكثر من مرة هو تكرير للوقوع 

 يف املمنوع احملرم.

  ) في اإلختالط6(

ومن منكرات األفراح ىف جورونتالوا اختالط الرجال بالنساء األجانب كما حيدث 

اهللا سبحانه ذلك عند دخول الزوج وأقاربه وأقارب الزوجة من الرجال عند وقت النصة. و

وتعاىل حرم اختالط الرجال بالنساء على هذا الوضع إال إذا كانوا حمارم، ملا ينشأ عن 

ذلك من املفاسد وإثارة الغرائز. واألدلة على حرمة اإلختالط كثرية. منها أن اهللا سبحانه 

وتعاىل أمر كًال من اجلنسني أن يغض بصره عن اآلخر، قال تعاىل : (قل للمؤمنني يغضوا 

من أبصارهم وحيفظوا فروجهم، ذلك أزكى هلم، إن اهللا خبري مبا يصنعون، وقل للمؤمنات 

21Fيغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها)

. ومعلوم 1

أنه ملا أمر اهللا سبحانه وتعاىل اجلنسني بغض البصر، وحرم النظر كان االختالط حمرماً من 

باب أوىل.  
 

 30،31النور: 1
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 الخاتمة والنتائج

 وبعد فهذه أهم النتائج الىت توصلت إليه من خالل هذا البحث:

إن جورونتالو من إحدى املناطق يف إندونيسيا اليت تعرتف بالقانون  -1

العريف التقليدي. ومن ميزات هذه املنطقة أن قانو�ا العريف يف حقيقتها 

 بأن "احلكم العريف مستمد Eyatoشعار ختضع حتت القانون الشرعي. 

من احلكم الشرعي واحلكم الشرعي مستمد من القرآن والسنة" معمول 

 إىل وقتنا احلاضر.

 ومراحل حفالت الزواج اجلورونتالوي وخطواته كاآليت:

 )Mongilaloالتعارف والنظر إىل املخطوبة ( .15

 )Molenilo / Mohabariإخبار وحتقيق موافقة املرأة ( .16

 )Moduulohupaمشاورة األبوين ( .17

 )Baalangaإتفاق موعد اخلطبة ( .18

 )Tolobalangoاخلطبة ( .19

 )Dutuإعطاء املهر ( .20

 )Dilonggatoإعطاء قيمة اإلستهالكية ( .21

 )Mopotilantahuليلة التعاقدات ( .22
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 )Aakajiعقد النكاح ( .23

  (Mopopiipidu) جلوس العريسني يف مكان واحد .24

  (Modelo)   إخراج الزوجة من بيتها وذهاهبا إىل بيت زوجها .25

  (Mopotuluhu) تنومي الزوجة يف بيت زوجها .26

 نقل بعض األطعمة من بيت أبوي الزوج إىل بيت العروسني .27

(Mopo’a / Mopelu)  

 ذهاب العروسني من بيتهما ليناما يف بيت أبوى الزوج .28

(Mohama)  
 

نفس األركان هو   يف النكاحإن األركان والشروط اليت وضعها اإلسالم -2

 من صيغة العقد والعاقدين وشروطهما والشروط يف العرف اجلورونتالوي

إال أن هناك بعض الزيادات اليت ال بد من  ووجود الويل والشاهدين.

 بني املخالفة للشرع واملوافقة هلا. تفصيلها 

فأركان وشروط الزواج موافقا ما جاء يف الشريعة اإلسالمية. وكذلك 

مراحل احلفالت واشرتاط إسالم العاقدين وتعيني احملارم من النساء ال 

خيالف الشريعة. وأما املخالفات فقد كان موجودا يف مفهوم اخلطبة 

واألحكام املتعلقة هبا، ويف منع حفلة الزواج والعقد للنكاح يف أشهر 
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معينة، ويف اإلسراف والتبذير واإلختالط، ويف خمالفات سنن الفطرة من 

 تقليم األظافر وغريها.
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