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 الباب األول 

 مقدمة

 خلفية البحث 

اإلجتماعية األىم من   باعتبارىا ادلؤسسة لقد أحاط اإلسالم األسرة بعناية خاصة ف      

حننني حيأنننق أ  أقننننظ بنننج  احن نننام اإلجتمننناعة   اإلسنننالم أ نننام أسنننرة  ،بنننمل ادلؤسسنننات

سيسناا حينأ أ ند علن  أ  بو اإلسنالم   ميندا  األسنرة ىنن  جوأوظ شةء اىتم  بامتياز.

حيننأ خلنن  اذ احنن  ر واألألنن     نن   ،األوع سننيم مسننتند اع ةاعنندة احت ننني جىنن ا احت

وةننناظ  ،1ر واألألننن  مننن  أا نننة ا ا  ننن  )وأأنننو خلننن  احننن وجمل احننن  ةننناظ اذ  عننناع   ،شنننةء

وةناظ سنبحاأو  )سنبحا  احن    2)وم     شةء خلقنا زوجنمل حعل نم  ن  رو  سبحاأو  

 .3خل  األزواج  لاا شلا  نبت األرض وم  أأ سام وشلا ال يعلمن  

 تماثليةوةد أ د سبحاأو و عاع عل   اي  األدوار بمل اح  ر واألأل  أافيا ادلساواة اح      

نناالأَنل     م احنن ر رحنني  بينامننا، فقنناظ سننبحاأو  )و  لنن  ادلينن  اح اننر   مننا أ نند اإلسننالم ع 4.  

                                                           
 45احنجم  1
      49اح اريات  2
 35يم  3
  36آظ عمرا   4
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ومن  األألن  حلن  ر، ور بنة أحنداا   اإلةنآلا  بنا خر امنا علن  أسناس  ،م  اح  ر حألألن 

وا ا اجتمعنننت  احلسنننو أو احنسنننو أو ادلننناظ أو المننناظ أو احتننندي  أو احتحلنننة بننناألخال ،

 .اح وجمل فان األمج  واألفض ه احأ ات    ى

ادلتدبر   آيات اح  ر ياتد  بإ   اذ، اع أ  ادلراد م  أح ام احشريعة   

 .اإلسالمية   أمر احعالةة بمل اح  ر واألأل  ىن بناء بيت االديا  عل  أساس رصمل

 ووضع اإلسالم حدودا ىف   ي  احنساء واحرجاظ، وةاأنأا ىف احاال  واح سخ، وعقنبة ىف

 اح أا،     حك ألج  احملاف ة عل  األسرة واجملتمع.

مث ا  جنروأتننناحن مننن  احنننديف ادلنننناي    اأدوأيسنننيا احنننع  عنننآل  باحقننناأن  احعنننر . 

ومننن  ميننن ات ىننن ه ادلناقنننة أ  ةاأنقنننا احعنننر    حقيقتانننا .ضنننع  نننت احقننناأن  احشنننرعة. 

حشنننرعة  احقننناأن   نننإل  نننجثإل اإلسنننالم   احقننناأن  احعنننر  واضنننق جننندا بننن  أصنننبق احل نننم او 

  ادل تنب   جنروأتاحن

“Aadati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to kitabullah”5 

"احل م احعر  مستم ّد م  احل م احشرعة، واحل م احشرعة مستمد م  احقرآ  

 اح رًن واحلديأ احشريف"

                                                           

      
5
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من  فآلة ينيلة وعقندت   واحعالةة بمل احقاأن  اإلسالمة واحقاأن  احعر  ةد بدأ 

بالدأننا. وىنن ه احعالةننة ةنند  شننإل احياننا واضننحا رلمنعننة متننعننة منن  األةننناظ واحتعبننإلات   

 بعض ادلناي ، عل  سبي  ادللاظ   احعبارة احع  نص عل  احلغة أ شيو 

“Hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut
3” 

احل م احعر  أل  عالةتاما ةنية مل  اا مع فألاحل م اإلسالمة ال دي   “

 ".عالةة ادلناد واألجسام مع ص تاا

 و  ادلل  احع  نص عل  احلغة ميناأغ ابن 

“Adat dan syara’ sanda menyanda, syara’ mengato adat memakai”
7

 

 ”احعر  واحشرع مآلاباة. احشرع يجمر واحعر  يُن ِّ “

النروأتاحن  ةند  نا    احناةنع منجنندا باح عن  منن  احعأنر الناىلة واحقاأن  احعر  احمللة 

  Alifuru . وىنن ا احقنناأن  ـننة بننن اهةبنن  اإلسننالم، )وحننيم مننا ةبنن  اذلننندوس ملنن    النناو 

 .(Melayu Polinesia)عر  بعادات ادلاليا احبنحيني ية ما يسمنأو خرباء احقاأن  احأو 

احلقافة األصلية احع ىة ةناعد احلياة اإلجتماعية من  فآلة  مث جاء اإلسالم وثقافتو و ؤثر 

  ىن أتيجة احترل اُةف بمل أصبق احقاأن  احعر  ادلنجند ا  ينيلة   جنروأتاحن، وباحتايل

 ثقافة األصلة ةب  اإلسالم وةناعد احلياة احع رفعتاا احلقافة اإلسالمية.
                                                           

      
6
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Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,   225ص حة  

      7 ع احساب جادلر   
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 Niode 8ةاظ 

   جاأو م  حياة س ا   ؤثر  احلقافة اإلسالمية  ميالدية 3251  عام 

مت بناء ميالدية  3252يأبق مل ا.   عام  Amaiجنروأتاحن،   احنةت اح   

ا   . ى ا ىن ادلسجد األوظ   جنروأتاحن اح    ا   Huntoادلسجد )مسجد 

. واحسلنك االجتماعة اح   مت  ن يمو   األص  Alifuruعالمة عل  اأتااء فآلة 

: Amaiاحعادات ادلستمدة م  احابيعة بدأ  تمازج مع احقيم اإلسالمية. شعار ب

"syara’a hula-hula’a to aadati" مد م  احل م احعر   )احل م احشرعة مست

ادللك ميالدية  3231  اسراع عملية احتلاةف.    ىة عنأر ىام

Matolodulakiki  ة حلممل ة وجيو أ  يعتقد أعل  أ  اإلسالم ىن احدي  احـر

 "Amai"  syara’a hula-hula’a to aadatiهبا مجيع احشعو. مث جدد شعار أبيو 

 aadati hula-hula’a to)احل م احشرعة مستمد م  احل م احعر   بقنحو  

syara’a, syara’a hula-hula’a to aadati م )احل م احعر  مستمد م  احل 

اع عرش  Eyato أأواحشرعة واحل م احشرعة مستمد م  احعر  . مث بعد 

 Aadati، أ م حياة األمة واجملتمع واحدوحة بقاأن   ميالدية 3371ادلمل ة   

                                                           

      
8
Niode, A. S. 2007. Gorontalo; Perubahan Nilai-nilai Budaya dan Pranata 

Sosial. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press,   27-26ص حة  



5 
 
 

hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to kitabullah. حل م احعر  )ا

   تاب اذمستمد م  احل م احشرعة، واحل م احشرعة مستمد م   

علنننننننننن  دراسننننننننننة أح ننننننننننام األسننننننننننرة  –مسننننننننننتعينا بنننننننننناذ  عنننننننننناع  -ومنننننننننن  ىنننننننننننا ع مننننننننننت 

، احقنننننننننننناأن  اإلسننننننننننننالمةمنننننننننننن  خننننننننننننالظ حضننننننننننننارة  لننننننننننننك اجملتمننننننننننننع ومننننننننننننديف منافقتاننننننننننننا ب

  ت عننا   احبحأ وةد جاءت

  ،الشريعة اإلسالميةرونتالوي في منظور و الزواج العرفي الجقانون 

 في مجتمعات السكان األصليين بمحافطة جورونتالو دراسة تحليلية
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 مشكالت البحث

احنص احعام   أح ام األسرة   جنروأتاحن مستمد م  احشريعة   ّ ا      

اإلسالمية، فاحناجو أ  يلت م هبا    افة األح ام. وح   ادلش لة م  خالظ 

وجدأا أ  بعض ادلناد  فياا  اي  عل  احشريعة اإلسالمية،  ،احبحأ واحتقأة

حعلاا   ن   ،وح حك ال بد م  رفع ى ه ادلش لة ببيا  ادلناف  حلشرع وادلناةض حو

  نجياا م يدا حلرجنع فياا اع ادلنبع احأا .

   تملأقاو تمل   لك ادلش الت ىف 

 أ ام اح واج احعر    جنروأتاحن يف  -3

ادلنافقة وادلخاح ة بمل اح واج احعر  النروأتاحن  وبمل اح قو أوجو ما ىة  -5

  ؟اإلسالمة

   البحث أهداف

 :واا أقاتمل مامتمل ىف اإلجابة ع  اأاالةا شلا  قدم، يستاد  ى ا احبحأ 

 أ ام اح واج احعر    جنروأتاحن -1

أوجو و  ،وبمل اح قو اإلسالمة اح واج احعر    جنروأتاحن ادلقارأة بمل -2

 ادلنافقة وادلخاح ة بيناما.



7 
 
 

                 بحثال فوائد

 ى ا احبحأ حو فنائد ىامة م  احناحية احن رية و  حك احعملية، مناا ما يلة 

 فنائدىا م  احناحية احن رية  -3

ح مة أح ام احشريعة   احعالةة بمل اح  ر يتبمل م  خالظ دراستنا  .3.3

  ،باألسرة ىة حأاأة اجملتمع م  احعبأو ألأل  وا

 ي ية صيا ة احقاأن  احعر    جنروأتاحن ومديف ةنة  جثإل ع   اثراء ادلعرفة  .3.5

 ،األح ام احعرفية   اجملتمع

  أبق مدخال أو منادا اعالمية حلدراسة ادلماثلة احقادمة. .3.1

وفنائدىا م  احناحية احعملية، وىة زيادة معرفة ادلؤحف بش   خاص واجملتمع  -2

، و يف  ا  ةنة اإلسالم م  بناء بيت اح وجية احأاحلةمراد بش   عام عل  

 بعيداً ع اىتمام أجدادأا م  س ا  األصليمل   جنروأتاحن علة   ني  األسرة 

  اح ناحش.

 الدراسات السابقة

مجع احرسائ  احعلمية احع  تبت حنظ األح ام األسرية    ةد حاوظ احباحأ

ا، وةد حألت عل  بياأات ع  احرسائ  احعلمية احقاأن  احعر  النروأتاحن  وما يتعل  هب

 احع  تبت عناا  احتايل 
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3- Pohutu Aadati Lo Hulondalo (Tata Upacara Adat Gorontalo) Hasil 

Seminar Adat Gorontalo 2007. Gorontalo: Tim Perumus Kerja Sama 

Pemda Kabupaten Gorontalo, Forum Pengkajian Islam Al-Kautsar 

Gorontalo, Tokoh Adat U Duluwo Limo Lo Pohala’a Gorontalo, dan 

Tim Akademisi Gorontalo, Tahun 2008. 
ة   احقاأن   عترب ى ا اح تاب أتيجة ع  ا  اةية أو امجاع اخلرباء   احندو 

. حيتن  عل  مضمن  احعر  بدةة، ويتم احتخلص م  بعض 5007احعر  سنة 

 احعادة   اح تو احسابقة عل  أساس ادلروأة و غإل األوةات.

5- Empat Aspek Adat Gorontalo. Gorontalo: Pemda Tingkat II Kabupaten 

Gorontalo dan Yayasan 23 Januari 1942 Jakarta, Tahun 1983. 

ى ا اح تاب م  أتائج احبحنث احي ةام علياا عشرو  باحلا م  خرباء 

احقاأن  احعر  النرو تاحن . وأتائج حبنثام ةد أنةش علياا مر مل   أدو ا 

.  تو فياا ةاأن  اح واج احعر ، وبعض األح ام 3891احقاأن  احعر  سنة 

 األسرية.

1- Nur, Samin RajikHukum Adat Tatanegara Kerajaan  Beberapa Aspek, 

Program . Tesis 1679-Gorontalo Pada Masa Pemerintahan Eato, 1673

 .1979, , Tahun Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin 

 

ى  اح تاب م  أةدم احرسائ  احعلمية احع  اوظ أ  جتمع ةناأمل احدستنر 

ماح ا  Eatoحيأ  ا  ميالدية  3378اع سنة  3371احعر    فآلة بمل سنة 

سلك احباحأ فياا مناج احبحأ احتارخية احنقد .    ادلمل ة جنروأتاحن.

http://pustaka2.ristek.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byGroup/author/211663
http://pustaka2.ristek.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byGroup/author/211663
http://pustaka2.ristek.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byGroup/institution/Program%20Pasca%20Sarjana%20Universitas%20Hasanuddin
http://pustaka2.ristek.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byGroup/institution/Program%20Pasca%20Sarjana%20Universitas%20Hasanuddin
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نروأتاحن م  وم  مي ات ى ا احبحأ أأو أ   بادلعلنمات ع   اريخ ملنك ج

مأادر متننعة، سناء م  اح تو احقددية واحنأنص واحلنحات احمل نظة   

بعض أسرة سالحة ادللنك احقددية، أو م  ادلتاحف   داخ  المانرية أو   

ىنحندا واحدوظ األخريف، أو م  رسائ  احع  تباا احباحلن  احغربين  أيام 

ت احس ا  األصليمل، وع  اإلستعمار.   لم احباحأ فياا ع   اريخ وعادا

 ح نمة ادلمل ة، ومرا و احشعو واحمل مة احعرفية.

 

 اإلطار الفكري

ومديف منافقة اح واج   احعر  النروأتاحن  ى ا احبحأ يتناوظ فيو أح ام اح واج   

باحشرع. بدأ احباحأ ببيا  أح ام اح واج   اإلسالم وخار احع و  عل  اح رد واجملتمع. 

 استمداد احقاأن    جنروأتاحن نظ   ع  احعر  ومنةف اإلسالم منو و يف  ا  ابياحمث 

اح واج احعر    م  ىنا  يستايع احباحأ ويسا  حو احن ر اع  م  احعر  اع احشرع. 

 .وأوجو ادلنافقة وادلخاح ة بينو وبمل اح قو اإلسالمةومراـاا جنروأتاحن 
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 ونوعيته البحثية هجمن

فياا مناج احبحأ احتحليلة احنقد ،  تأما مناجة ىف ى ا احبحأ، فقد ا بع  -3

واستخدم   ى ه احدراسة أسلنب أنعة، فيما يتعل  بقاأن  اح واج احعر    

 جنروأتاحن. 

 يريقة مجع ادلعلنمات  باحنسبة اع يريقة مجع ادلعلنمات سي ن   احتايل  -5

دراسة م تبية  مجع ادلعلنمات ع  ةاأن  اح واج احعر  النروأتاحن  بعرض  5.3

أّواًل، فجحاوظ احن ر ايل احدراسات احسابقة   تنبةادلأادر ادلادلسائ  م  

مبا ىن منجندة   مث أةارقا ادلابنعة ع   لك احقناأمل حسو اإلم ا ، 

 باألدحة واحلجج.  اح قو اإلسالمة

دلناةشة    زلاوحة است ماظ احبياأات احع مت احلأنظ ادلقابلة واحلنار وا 5.5

علياا م  خالظ ةراءات ادلأادر ادل تنبة، أستخدم أيضا ادلأادر احلاأنية 

م  ادلش لة احع واجاتاا، ةلة وجند ادلراجع أل   9وىة ادلقابلة واحلنار.

                                                           

      9Wulito   أ  بيا  ش ن  حو م اأة ىامة ويعترب أحد ادلأادر ادلعآل    احقاأن  احعر  النروأتاحن . أل
، وذل  مل ي   اح تابة معتادة   أوائ  عاد ادللنك، وا   اأت 1525حلرو  اال بعد عام اجملتمع مل ي   يعرفن  ا

اح تو واحرسائ  منجندة    لك اح آلة اال أقا م  احعيو أ  يرياا ألحد أو يقرأىا اال   م ا  خاص أو 
 Samin Rajik Noor, Beberapa Aspek Hukum Adat Tata Negara حضرورة. أأ ر  

Kerajaan Gorontalo Pada Masa Pemerintahan Eato,  رساحة حني  درجة احد تنراه   جامعة
 5  ص ,1979 أنفمرب Ujung Pandang, 30 حس  احدي  
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وأ  ادلابنعة احع  تحدث ع  مناد  ات صلة بادلنضنع بش    ام . 

مجيع  تنبة   معر  أو ةاأن   إل ن م  احقبيلة احع حدياا جنروأتاح

و ناةلتو  ، فإأو ينمنحو ةم احلرو  اخلاصجناأو حيا و، بسبو عد

. فتنصي  ادلعلنمات م  شخص  خر، أو م  جي  اع جي ، األحسنة

فاحلنارات  و  احك اإلعالأات ع  احقاأن ، دائما   ش   ش ن.

احعر  ادلختارة اح ي  ذلم اح  اءة واحألة مبنضنع ومقابالت خرباء احقاأن  

احبحأ  عترب احديف ادلأادر حلحأنظ عل  ادلعلنمات اح افية   ى ه 

احدراسة. واختيار ادلخربي  سي ن  باريقة " رة احللج"، وىة اختيار 

عل  أساس  نجياات م  ادلخربي  اح ي   ت مقابلتام م   تايلادلخربي  اح

 ةب .

شلارسة احقاأن  احعر  النروأتاحن    ر م  خالظ احبحأ مالح ة  سج   5.1

ادلباشرة ع  اح رو   د يتم  حك أحياأا م  خالظ ادلالح ةوة، ادلسجحة

احسائدة   ى ا اجملاظ، سناء اح رو  ادلادية أو احسلن ية احع وةعت أثناء 

 احدراسة. 

نرا حتجنو  را م  قنيات  لي  احبياأات  بعد مجع احبياأات، سجةنم بتحليلاا ف -1

حك بعملية اخن اض صحة  لك احبياأات. ويتم  احبياأات احع ةد  ؤد  اع 
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اختيار احبياأات، مع احآل ي  عل  ةنة صحتاا، مث عرضاا ومناةشتاا، مث اخراج 

استنتاجات مناا. فج  ر بعدىا أىم احنتائج احع  نصلت احياا، وأىم احتنصيات. 

 احتاع وست ن  يريقة عملة عل  احنحن 

 أمجع ال ئيات ادلتعلقة بقضية اح واج احعر    اإلسالم 1.3

وعند عرض    مسجحة أبدأ ب  ر أةناظ احعلماء فياا م  سلتلف ادل اىو  1.5

بجدحتام، م ت يا باحنق  عنام أحياأا، أو اإلشارة اع مراجعام أحياأا 

  وبعد  حك أشإل اع رأ .أخريف، وى ا ىن احغاحو خشية احت رار واحتاني 

 المانر م  أى  احسنة. 

 ي ية صيا ة احقاأن  احعر    جنروأتاحن ومديف ةنة  جثإل حك أبمل  وبعد   1.1

  .احقاأن  احعر    اجملتمع

ادلقارأة بيناا مث  مث أبمل مع  اح واج   عر  جنروأتاحن وأ ام اح واج فياا 1.1

 .و بمل اح قو اإلسالمة

  ادلأحف، وأحرص عل  .ريج سجةنم بع و ا يات احقرآأية اع أما ناا  1.2

األحاديأ احنبنية احناردة   احرساحة م  مأادرىا م   تو احسنة ادلعتمدة 

ةدر ادلستااع م  خالظ أةناظ احملدثمل ا ا  ا   امع اإلشارة اع درجتا

 .احلديأ    إل احأحيحمل أو أحداا
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أ  ر  رمجة بعض األعالم اح ي  ورد   رىم   احرساحة، و  حك  1.3

 .ادلأالحات

طة البحثخ  

 حقد اأت م ى ا احبحأ   أربعة أبناب.

مش الت خل ية احبحأ، و  : ادلقدمة حو، وةد  ناوظ احباحأ فياا  الباب األول

 .خاتو، و مناجيتوحو، و  احدراسات احسابقة ه، وفنائد، وأىدافو، و احبحأ

ومنةف ر    اح واج احع ع  حل الم احباحأ يتعرض وفيو  الباب الثانيو     

 : اإلسالم منو. ويشم  ى ا احباب عل  اح أنظ ا  ية

 واج حغة واصاالحا، م انم احاح أ  األوظ   أح ام اح واج   اإلسالم، وفيو   

 ومشروعيتو وح مو، وأر اأو وشرويو وح مة مشروعيتو. ومستند اح واج

واصاالحا، واح أ  احلاين   منةف اإلسالم م  احعر ، وفيو م انم احعر  حغة   

 فرىا   احعر  ومنةف اإلسالم منو.واحشروط احناجبة  نا

  . نظ استمداد احقاأن  بمل احعر  واحشرع   واح أ  احلاحأ  

النروأتاحن    ادلن نر  اح واج احعر  أ ام ومراسم    لي الباب الثالث و  

 .اإلسالمة
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 احعر    اح واج ومراسم أ ام   اح أ  األوظ يت ن  ى  احباب فألمل و   

ن نر ادلىف  النروأتاحن  احعر  اح واج ومراسم أ ام   اح أ  احلاىنو ، النروأتاحن 

 .سالمةاإل


