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 رونتالوي في منظور الشريعة اإلسالميةو الزواج العرفي الجقانون 
 )في مجتمعات السكان األصليين بمحافطة جورونتالو دراسة تحليلية(

 

ر في الشريعة يقدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطلبات نيل درجة الماجست
 اإلسالمية
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 استهالل

 قال اهلل تعاىل:

 اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَ ن َْهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  اْلَْْيِ  ِإىَل  َيْدُعونَ  أُمَّة   ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ 

 اْلُمْفِلُحونَ  ُىمُ  َوأُولَِئكَ 

 :اهلل صلى اهلل عليو وسلمقال رسول 

يَا َمْعَشَر الشََّباِب، َمِن اْسَتطَاَع الَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّْج، فَِإنَُّو َأَغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن 
 لِْلَفرِْج، َوَمْن ََلْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو بِالصَّْوِم فَِإنَُّو َلُو وَِجاء  

 :م(  ٜٚٙٔ-ٖٚٙٔ)  Eyatoقال 

“Aadati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to kitabullah” 
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ى  دإءـــــــــــــــــــــــــإ 

 

ىل من ربَاين ضغريإ وإدليت ىل حب إمعمل وإجليددتأ رش ىتإم ةإحلنوه إ  ىل إحلق وإ   ين إ 

ىل بذل إجليد ىف طوب إمعىل وسووك مسكل إمعوٌلء إذلى جشووإدلى إملرحوم   عىن إ 

 مك اكن ٍمتىن أ ن ًدرك ىذه إنوحظة، ومكن كدر هللا وما شاء فعل 

 وإسعة إم توعىس هللا أ ن ًتغّمده برح 

 وأ سأ ل هللا أ ن ٍرحيٌل كٌل ربَاىن ضغريإ

ىل    ىنان رإفلٍإنذلوإبىن إحملبوب  زوحىت إحلبُبةكرة عَىن: وإ 

 ىف كتابة ىذه إمرساةل

ّ و  ىل من عو  أ ساتذيت إمفضالء  من مين حرفاإ 

خو  إملسومني أ مجعني و  يتوإ 

ههيم مجَعا أ ىدى ىذإ إجليد   توإع  إمل إ 
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 شكر وتلدٍر

 

وإمطالة وإمسالم عىل من ال هيب بعده، وعىل  ،إمحلد هللا عىل هعمو إملتوإترة وأ الئو إملتاكثرة

 أ هل وحصبو ومن والاه. 

 :بعد أ ما

هىن سالم بنعمة عًلّ  هللا أ هعم مبا وتعاىل س بحاهو هللا أ شكر فا    وإمتوفِق إمعمل هعمة مث إال 

ّس  سورإكراتمحمدًة  خامعة من إمعووم تولى ىف ىنٌّس  حِث  إملتوإععة إمرساةل ىذه كتابة ىف ىنٌو

نف  هبا ًنفعنا أ ن هللا عىس  إملسومني مجَ  ًو

ل بشكرى أ تلدم كٌل  مدٍر رأ سيم وعىل إملباركة إجلامعة ىذه ىف إملسؤمني اكفة ىلإ   إجلًز

 .إل فاعل ووالكئو ,محمدًة سورإكراتخامعة 

 ، دمِايت حذًفة إدلكتور إمعوَا إدلرإسات معَد سعادة ىلإ   وإمعرفان إمشكر بفائق أ تلدم كٌل 

 مجَ و  ، ورئُس إملكتبة،ضربإن سودإرهو إدلكتور إمرشًعة إال سالمِة ماحس تري برانمج كسم ورئُس

 عووم متولى إمفرضة يل ىَّؤإ إذلٍن ،إال سالمِةإمرشًعة  ماحس تري برانمج كسم ىف إمتدٌرس ىَئة

 .إملباركة إجلامعة ىذه من إحلنَف إال سالىم إدلٍن

 إمرساةل عىل إملرشف برصى هللا دٍن معني محمد إدلكتور إحملبوب ش َخى ابمشكر وأ خص

جناح ل خل وإمكثري إمكثري حتمل وإذلى  بطدر ٌس تلبوين اكن فلد. إملتوإع  إمبحث ىذإ ىف معًل إ 

متام ىف يل خل هطح إمغايل بوكتو ىوضّ  وإس  . وإملثابرة إجليد ىف س مترإرالم يتشجَعو  إمرساةل ىذه إ 

 فلو من الدعاء أكثره ومن الثناء أوفره.
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ىل  ابمشكر أ تلدم كٌل  توحهيو حسن عىل خري إدلٍن مهسنيمحمد  إدلكتور إمكرمي يأ س تاذإ 

 ييتوحهي  أ خل من وسعو يف ما لك بذل يإذل وإملرشف، وإملعمل إملوخو هعم اكن فلد ورعاًتو،

 . إجلزإء خري عين هللا جفزإه. يوهطح

ىل كٌل أ تلدم ابمشكر  رشاده و عىل إمفاعل إدلكتور معرإن رشادي  يأ س تاذإ  سعة حسن إ 

ىل ما ىو أ حسن.  مناكشة ىذه إمرساةل حىت تأ يت إمرساةل ىف عظمي تكّرمو  ضدره و  إ 

ىل وإمعرفان إمشكر أ ايت أ مسى أ رف  أ ن ًفوتىن وال  من إمبحث ىف ساعدين من مجَ  إ 

خوإين  خري عين تعاىل هللا جفزإمه إمعون ًد يل مدّ  ممن وغريمه إمعوَا إدلرإسات طالب إمزمالء، إ 

  . إمعاملني رب هلل إمحلد أ ن دعوإان وأ خر،  إجلزإء
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 ـخصـــمل
حممدي     ة امع     ة جباإلس     المية ى     اه رس     الة مندم     ة إىل برن     ام  ماجس     تي الش     ريعة 

 ،O 000110025د : رق م الني أب وبكر.  . إع دا  الطال : : لنم ان امك يمس وراكرتا
. خ ي ال دين يس ي حمم د حتت إشراف : ال دكتور حمم د مع ي  ي ن اهلل البص رد وال دكتور

 ى . 1438-مٕٚٔٓعام 
ع    ن ق    انون ال    زواج الع    رم اوورونت    الود م من     ور الش    ريعة  ى    اه الرس    الة       

 ىف الع رف وكي ا اعتب ارهم ا ى و ( ٔىف ث الث نن ا : ) دور مشكلة البح  اإلسالمية، وت
( وم  ا ى  ج أوج  و ا وافن  ة ٖ(  كي  ا ن   ام ال  زواج الع  رم م جورونت  الو )ٕ) بن  اء اكحك  ام

 وا خالفة بي الزواج العرم اوورونتالود وبي الفنو اإلسالمج؟ 
( أن العرف ٔالباح  إىل: )توصل  بعد البح  والن ر إىل عدة ا صا ر وا راجع

م ن    ر الش   ريعة اإلس   المية يع   د مس   تندا ع    يم الش   أن لكث   ي م   ن اكحك   ام العملي   ة ب   ي 
وأن  و ل  يي  ل  يال ش  رعيا مس  تنال،  ولك  ن يص  ل  أن  ،الن  اس م ش  ب ش  ع: الفن  و وأبواب  و

إىل أص ل م ن اكص ول الش رعية: الس نة واإلو اع أو  وأن يرجع ب يكون  ليال على اكحكام
 . صلحة ا رسلة أو اإلباحةا 

( إّن ال      نم الع      ام م أحك      ام اكس      رة م جورونت      الو مس      تمد م      ن الش      ريعة ٕ)
ولك   ن ا ش   كلة م   ن خ    الل ( ٖ)اإلس   المية، فالواج   : أن يلت   زم     ا م كاف   ة اكحك   ام. 

مث  ل من  ع البح    والتنص  ج وج  دنا أن بع  ض ا   وا   فيه  ا حتاي  ل عل  ى الش  ريعة اإلس  المية، 
ال وأش هر معين ة، والزي ا ات عل ى الش رو  ال اد  في و تكل ا، وغ ي  ال ك.  العند م أي ام

ب  د م   ن رف   ع ى   اه ا ش   كلة ببي   ان ا واف   ع للش  رع وا ن   اقض ل   و لعله   ا تك   ون توجيه   ا مفي   دا 
 للرجوع فيها إىل ا نبع الصام.

 ، جورونتالوالشرع، : الزواج، العرف الكلمة الرئيسية 
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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 Bashri, 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 

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 
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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 hkum, (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 

dikaji dan dijelaskan agar bermanfaat mengembalikan Adat Gorontalo kepada asas utama 

yaitu Islam. 

Kata Kunci: Pernikahan, Adat, Syariat, Gorontalo 
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 فيرس إحملتوايت

 أ          صفحة الغالف

 ب       صفحة تنرير ونة ا ناقشة

 ج       صفحة ماكرة ا شرف اكول 

         صفحة ماكرة ا شرف الثاين

 ى       الرسالةصفحة اإلقرار على إصالة 

 و        صفحة استهالل

 ز         صفحة إىداء

 ح        صفحة شكر وتندير

 د      صفحة ملخم البح  باللغة العربية

 ك      صفحة ملخم البح  باللغة اإلجنليزية

 ل     دونيسياصفحة ملخم البح  باللغة اإلن

 م         فهرس احملتويات
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 ٔ        الباب األول : مقدمة

  ٔ        خلفية البح . أ

  ٙ       البح  تمشكال. ب

 ٙ        أىداف البح  ج. 

 ٚ        البح فوائده   . 

 ٚ       الدراسات السابنة ه. 

 ٜ        اإلطار الفكرد و.

 ٓٔ        البح  يةمنهج ز. 

 ٖٔ        خطة البح  ح. 
 

 ٚٔ العرف في الزواج وموقف اإلسالم منوالباب الثاني : 

 ٚٔ     أحكام الزواج في اإلسالمالفصل األول : 

 ٚٔ    فهوم الزواج لغة واصطالحام:  اكول ا بح  

 ٕٕ   ح ومشروعيتو وحكموا مستند النك:  الثاىن ا بح  

 ٕٕ   مشروعية النكاح ومستنده:  اكول ا طل: 

 ٕ٘   امكم الشرعج للنكاح:  ثاىنال ا طل: 
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 ٕٖ   مشروعية النكاح ومناصدهكمة ح:  الثال  ا بح 

 ٖٛ   ا بح  الرابع: خطر العزوف على الفر  واجملتمع  

 ٓٗ     موقف اإلسالم من العرفالفصل الثاني : 

 ٔٗ    مفهوم العرف لغة واصطالحا:  ا بح  اكول

 ٕٗ   العرف ىف توافرىا الواج: الشرو :  الثاين ا بح 

 ٗٗ بين العرف والشرعفي جورونتالو تحول استمداد القانون :  لثالثا لفصلا
 

  نظام ومراسم الزواج في العرف الجورونتالويالباب الثالث : 

 ٓ٘         يفي المنظور اإلسالم

  ٔ٘           نظام ومراسم الزواج في العرف الجورونتالوي:  ولاأل لفصلا

 ٕ٘          زواج م جورونتالولم اكمر با: اووان: الستة  ا بح  اكول 

  ٜ٘   : اكساس النانوين للزواج العرم اوورونتالود ا بح  الثاين

  ٓٙ      : أركان وشرو  الزواج م العرف اوورونتالود ا بح  الثال 

 ٚٙ     لة الزواج العرم اوورونتالود: حف ا بح  الرابع

 ٜٙ    ا خطوبة: مرحلة التعارف والن ر إىل  ا طل: اكول

 ٓٚ    : مرحلة اإلخبار وحتنيع موافنة ا رأة ا طل: الثاين
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 ٔٚ      : مرحلة ا شاورة ا طل: الثال 

 ٔٚ   : مرحلة اإلتفاق واإلخبار عن موعد اْلطبة ا طل: الرابع

 ٕٚ       : مرحلة اْلطبة ا طل: اْلامي

 ٙٚ     : مرحلة تسليم التكاليا ا طل: السا س

 ٚٚ     : مرحلة تسليم موا  اإلستهالك ا طل: السابع

 ٚٚ       : ليلة ا خاطبة ا طل: الثامن

 ٛٚ       : عند النكاح ا طل: التاسع

 نظام ومراسم الزواج في العرف الجورونتالوي :  الفصل الثانى

 ٔٛ        في المنظور اإلسالمي

 ٔٛ  النكاح اوورونتالودا وافنة الشرعية م عرف :  ا بح  اكول 

  ٔٛ  ا وافنة م أركان الزواج:  ا طل: اكول

 ٕٛ  ا وافنة م احملرمات من النساء:  ثاينا طل: ال

 ٖٛ ا وافنة م اشرتا  التدين باإلسالم:  ا طل: الثال 

 ٚٛ ا خالفات الشرعية م عرف النكاح اوورونتالود:  ا بح  الثاىن

 ٚٛ    ا خالفة م اْلطبة:  ا طل: اكول  



 ف
 

 

 ٕٜ ا خالفة م منع العند للزواج م أيام معينة:  ا طل: الثاىن

 ٜٙ  حلع الشعر وامواج:م ا خالفة :  ا طل: الثال   

 ٜٚ  النمم وإطالة اكظافرم ا خالفة  : ا طل: الرابع

 ٜٜ   اإلسراف والتبايرم ا خالفة  : اميا طل: اْل

 ٓٓٔ    اإلختال م ا خالفة  : لسا سا طل: ا

 

 ٖٔٔ   الباب الخامس : النتائج والتوصيات

 ٗٔٔ        نتائ  البح . أ

 ٚٔٔ        التوصيات. ب

  ٛٔٔ        وا صا ر قائمة ا راجع

 ٕ٘ٔ         فهارس البح  

 ٕٙٔ       فهرس اكيات النرأنية. أ

 ٜٕٔ       فهرس اكحا ي  النبوية. ب

 ٖٔٔ      والبيانات عن شخصيتهمقائمة ا خربين 

 ٕٖٔ        السية الااتية للباح 


