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 إن عادة الطلب قبل الزواج يف كاراونج ذلا عملية خاصة، وىذا الطلب عملو معظم سكان 
والذي ال يعمل ىذا الطلب يف زواجو فلو . ابيور كيدول، وإن كان ىناك من مل يعمل ىذا الطلب

ولكن معظم سكان ابيور كيدول . األسباب اخلاصة واالتفاق بني األسرتني يف عدم عمل ىذا الطلب
إن اذلدف األساسي . يعملون ىذا الطلب كعادة زلرتمة وتعظيم التقاليد والثقافة احمللية بقصد زلافظتها

من ىذا الطلب عند رلتمع ابيور كيدول كاراونج ىو احرتام النساء وتعظيمهن، وأيضا لقياس حرص 
وأىداف ىذا البحث ىو كشف فهم رلتمع قرية ابيور . الرجال وميوذلم يف الزواج، ولزاد يف بناء األسرة

 . كيدول وآرائهم عن الطلب، وفهم عملية الطلب قبل الزواج فيها، وفهم عادة الطلب يف نظر العرف
. واستخدم ىذا البحث منهج البحث الكيفي وىو البحث الذي يستخدم الوقائع واحلقائق

واستخدم الباحث أسلوبني . والبياانت اجملموعة ىنا تتكون من البينات األساسية والبياانت الثانوية
جلمع بياانتو ومها ادلقابلة والواثئق وأما حتليل البياانت فاستخدم الباحث التحليل الوصفي حيث قدم 

 .وعرض تصوير وآراء رلتمع ابيور كيدول كاراونج عن الطلب وحكم ىذا الطال يف نظر العرف
يرى رلتمع ابيور كيدول كاراونج أن ىدف الطلب جيد وخري،  (1:  ونتائج ىذا البحث ىي

إن معظم اجملتمع يف ىذه القرية . وذلك الحرتام النساء وتعظيمهن من الرجال، ويكون زادا لبناء األسرة
ومراحل عملية . مل يفهموا اتريخ الطلب وأىدفو جيدا فإهنم يتبعون أجدادىم بدون فهم معناه احلقيقي

إن عادة الطلب ال خيالف  (2. قرع الباب مث الزايرة مث التسليم مث إعطاء الطلب: ىذا الطلب ىو
الشريعة اإلسالمية وىذا الطلب اليبطل الزواج وال يفسد األىداف العظيمة من الزواج، فلذلك يعترب 

 .ىذه العادة من العرف الصحيح للمصلحة االجتماعية


