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 والشرع يسند إىل،العادة تسند إىل الشرع
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Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi
Kitabullah, Syarak Mangato, Adat
Mamakai
(Falsafah Adat Minangkabau)

ه

الشكر والتقدير
اٟتمد هلل الذي علم ابلقلم ,علم اإلنسان مامل يعلم ,بشر ابٞتنة ١تن اتقى و استقام ونذر أن
ال إلو إالّ هللا وحده ال شريك لو و أشهد أ ّن دمحما عبده و رسولو ،وعلى الو وأصحابو الذين نشروا
مَتاث النبوة والعلم والدعوة يف مشارق األرض ومغارهبا حىت يوم القيامة.
ئوقد من هللا علي ابالنتهاء من إعداد ىذا البحث ،فلو سبحانو أ٢تاج ابٟتمد والثناء ،فلك
اٟتمد ايريب حىت ترض ،على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت بعد ٛتد هللا تعاىل أن أتقدم
ابلشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ٢تم فضل يف خروج ىذا البحث إىل خيز الوجود ومل يبخل
أحدىم بشئ طلبت ،ومل يكن حيدوىم إال العمل اٞتاد ا١تخلص .ومنهم :
ٝتاحة األستاذ الدكتور اٟتاج موجيا راىارجو ،مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية
اٟتكومية ماالنج
ٝتاحة الدكتور اٟتاج راينب ا١تاجستَت ,عميدة كلية الشريعة ّتامعة موالان مالك إبراىيم
اإلسالمية اٟتكومية ماالنج
ٝتاحة الدكتور سودرمان ا١تاجستَت ,رئيس شعبة األحوال الشخصية كلية الشريعة ّتامعة
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج
ٝتاحة الدكتور سودرمان ا١تاجستَت ،ا١تشرف الذي أفاد الباحث علميا وعمليا ووجو
خطواتو يف كل مراخل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منو ،وكان لتفضلو
ٔتناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم
الثواب واٞتزاء.
ٝتاحة الدكتورة مفيدة ،ج ه ا١تاجستَت ،ويل احملاضرة وٝتاحة ٚتيع األساتيذ ا١تعلمُت يف
شعبة األحوال الشخصية كلية الشريعة ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج الذين
بذلوا ٚتيع علومهم وأوقاهتم.

و

وعلى رأسها والدي الكرًن اينفرايل الذي كان لو بعد هللا تعاىل فضل إ٘تام ىذا البحث
ٔتاغرسو يف نفسي من حب للعلم وا١تعرفة واإلخالص يف العمل ،ووالديت اٟتبيبة نفرينيت اليت يطوق
فضلها عنقي وكان دعائها ا١تستمع خَت معُت يل يف حيايت .و إخويت و إخواين (عبد الرٛتن ،فكر
حيكال ،حليمة السعدية ،ىداية الرطيفا ،حفيظة عفيفة ا٠تتيمة) الذين اعطوا اٟتماسة و الدوافع
حىت يستطيع الكاتب إنتهاء ىذه البحث اٞتامعي.
شكرا على أخينا أٛتد مصطفى ذوالقرنُت الذي يساعدين عند الرقبة يف ا١تيدان حىت
يستطيع الكاتب إنتهاء ىذه البحث اٞتامعي .و على أخ دمحم "أغوس" حلم و رٛتة لينور اللذان
يساعدان يف تصحيح كتابة البحث ابللغة العربية.
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم يف إخراج ىذا العمل ا١تتواضع إىل خَت
الوجود ولو بكلمة تشجيع٢ ،تم ٚتيعا خالصا الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.
فإين أشكرىم شكرا جزيال وهللا يضاعف جزاء من أحسن عمال .جزاكم هللا ٚتيعا خَت
جزاء ،وابرك هللا فيكم يف الدنيا واآلخرة ،وما جزاء اإلحسان إالّ اإلحسان.
ماالنج ٖٔ ,مايو ٕٓٔٚم
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ملخص البحث

دمحم شهرين .١٠٢7 .مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا تنجي عند ادلصلحة
ادلرسلة .حبث جامعي .شعبة األحوال الشخصية ،كلية الشريعة ،جامعة موالان مالك
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج .ادلشرف :الدكتور سودرمان ادلاجستري.

الكلمة الرئيسية :الزواج ،مال البجامبوك ،ادلصلحة ادلرسلة.
مال البجامبوك ىو تعطى عائلة النساء إىل عائلة الرجال نقودا أم فلوسا ،وذلك احًتاما
لكل عائلتُت .ولكن تطبيق إعطاء مال البجامبوك يف مينا٧تكبو خيتلف بُت منطقة ومنطق أخرى
فيها .وتسمى مال البجامبوك يف كوطا تنجي بـ  singkek mauleh kurang manukuakوىي
إعطاء النقود من مرشح إىل مرشحة بناء على إٚتاع مرشحتُت وهتدف ١تساعدة وليمة العرش ٢تما.
ولكن قال بعض اجملتمع أن ىذه العادة تعطي ا١تضرة إىل أحد الشريكُت.
وأسئلة البحث ٢تذا البحث ،ىي )ٔ( :ما خلفية نشأة مال ّتامبوك للزواج يف انجاري
كوطا تنجي؟ )ٕ( ،وكيف النظرة عند ا١تصلحة ا١ترسلة عن مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا
تنجي؟ .وىذا البحث من البحث اٟتربيت و ىذا البحث يستخدم ا١تدخل الكيفي ويستخدم
ا١تصلحة ا١ترسلة كأدة التحليل يف استنباط اٟتكم الذي توجد ىناك ا١تضرة و ا١تنافع.
وحصول البحث ىو أن خلفية النشأة يف تطبيق مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا
تنجي ،ليست من حكم اإلسالم ولكن بناء على عادة إرثية ووجود القيمات فيها .وأما من نظرة
ا١تصلحة ا١ترسلة أن ىذه العادة قد مشلت على شروط الصحيح ،منها )ٔ( :ليست ٢تا الدالئل
القطعية اليت تقبلها أو تردىا )ٕ( .وتناسب مال البجامبوك أبىداف الشرع (ٖ) ومال البجامبوك
ىي إحدى من األشياء اليت تعطي ا١تنافع وتنهى ا١تضار )ٗ( ،وتستخدم ا١تصلحة ا١ترسلة الشخاص
اليت ٖتتاج إليها.
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ABSTRAK

Muhammad Syahroni, 12210017, Adat Uang Jemputan Pada Perkawinan
Nagari Koto Tinggi Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah. Skripsi,
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malaik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr.
Sudirman, M.A.
Kata Kunci: Perkawinan, Uang Jemputan, Maslahah Mursalah
Uang Jemputan adalah keluarga pengantin wanita berkewajiban untuk
menyerahkan sejumlah uang atau harta kepada pihak laki-laki sebagai tanda
penghargaan pada masing-masing pihak. Akan tetapi penerapan uang jemputan di
Minangkabau tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di Koto
Tinggi uang jemputan sering diistilahkan dengan singkek mauleh kurang
manukuak. Yaitu pemberian sejumlah uang jemputan dari satu pihak kepada pihak
yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertujuan untuk
membantu acara walimah. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat Koto Tinggi
beranggapan bahwa uang jemputan memberikan kemudaratan karena merugikan
salah satu pihak.
Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu: 1) apa yang melatarbelakangi
munculnya uang jemputan pada adat perkawinan Nagari Koto Tinggi? 2)
bagaimana pandangan maslahah mursalah tentang uang jemputan pada adat
perkawinan Nagari Koto Tinggi?. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian
empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan
menggunakan pisau analisis maslahah mursalah sebagai metode dalam
menetapkan hukum yang di dalamnya terdapat kemudhoratan dan kemanfaatan.
Hasil penelitian ini adalah latar belakang munculnya uang jemputan pada
adat perkawinan Nagari Koto Tinggi bukan berasal dari hukum islam tetapi
berdasarkan aturan adat turun temurun serta terdapat nilai-nilai yang terkandung
di dalamnya. Adapun dalam tinjauan maslahah mursalah bahwa uang jemputan
telah memenuhi syarat-syarat yang shohih, diantaranya: 1) tidak ada dalil nash
yang menerima ataupun menolaknya. 2) uang jemputan telah selaras dengan
tujuan syara’. 3) uang jemputan adalah sesuatu yang dapat mewujudkan
kemanfaatan dan menghindarkan keburukan. 4) maslahah mursalah diamalkan
bagi yang memerlukan.
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ABSTRACT

Muhammad Syahroni, 12210017, Uang Jemputan in the tradition of the
marriage of Nagari Koto Tinggi in the perspective of Maslahah
Mursalah, Thesis, Department of Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah,
Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Isamic
Univesity, Malang. Advisor: Dr. Sudirman M.A.
Keyewords: Marriage, Uang Jemputan, Maslahah Mursalah

Uang jemputan is a marriage tradition where the bride has to give some
money to the groom as an appreciation for each side. However, this Minangkabau
tradition of marriage was different in one region to another. In Koto Tinggi, this
tradition named as singkek mauleh kurang manukuak, which means the giving of
uang jemputan from one side to another based on the deal made. Actually, some
people of Koto Tinggi assume that uang jemputan was a mudharat by inflicting
financial loss to one side.
The problems would be addressed in this research were 1) what aspects
influenced the appearance of Uang jemputan on the custom of marriage Nagari
Koto Tinggi ?. 2) how to view maslahah mursalah about uang jemputan on the
custom of marriage Nagari Koto Tinggi ?. the research use a qualitative approach.
The research uses the theory of Maslahah Mursalah as a method to determine the
benefit and demage in the tradition.
The result showed that the emergence of uang jemputan on the custom of
marriage Nagari Koto Tinggi did not come from Islamic law but from the rule of
customs that hereditary. As for the maslahah review uang jemputan on the custom
of marriage Nagari Koto Tinggi, it has qualified the right terms. Namely: 1) there
is no evidence that rejects or accept it. 2) it has been accordance with the purpose
of share’ah. 3) it has been realizing the benefit and avoid disadvantage. 4) it has
practiced for anyone in need.
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الفصل األول
مقدمة

أ .خلفية البحث
الزواج عقد بُت الرجل والنسوة ل ِ
بناء األسرة السكينةٔ ،كما قال هللا تعاىل يف
القرآن الكرًن :
ِ
آايتِِو أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أ َْزَواجاً لِّتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُكم َّم َوَّدةً َوَر ْٛتَةً إِ َّن ِيف
" َوم ْن َ

َذلِك َآلاي ٍ
ت لَِّق ْوٍم يَتَ َف َّكُرو َن".
َ َ

ٕ

ٖ
طهور
يَ ّ
اج إذا ينفذ أبحكام كل الدين و قوانُت ٘ٗ .ٜٔالزواج ىو عق ٌد ٌ
ص ُح الزو ُ

قوي ٟتياة اٞتمع صحيحا بُت الرجل وا١ترأة يف ِظل األسرة السكينة .الزواج عند عادةِ
ٌ
ّ
1

Baqir, Muhammad Fiqh Praktis II Menurut al qur’an dan sunnah dan pendapat para ulama, (Bandung:
Karisma, 2008), h. 16
2
Q.S. Ruum (30): 21.

1

2

قوي ٟتياة اٞتمع بُت الرجل وا١ترأة صحيحا لبناء
منا٧تكبو ىي عالقة ظاىرةٌ و ابطنةٌ و ٌ
ِ
انُت أو األحكام العُرفِيةُ الىت قامت هبا اإلجتماعية.
النظام والقو ُ
األسرة السكينة اليت تَ َنعق ُده ُ
الزواج فيها كما يف منطقة أخرى وىو واقعة قدسية .ولذلك ،الزواج فيها ليس
فقط إللتقاء الرجل وا١ترأة بل إمنا يوحد بُت األسرتُت حىت تكون أسرة كبَتة كما قالو ا١تثال
ا١تننجكبوي :
“Perkawinan itu ibarek percampuran antaro gulo jo kopi, aia jo garam,
nasi jo samba bukan ciek tambah ciek jadi duo atau duo tambah duo
”jadi ampek.

(الزواج كاختالط القهوة والسكر ،وبُت ا١تاء وا١تلح ،والرز والعدم .وليس واحد والواحد
فالثاين .والثاين والثاين ليس رابع).

واختلفت األحكام العرفية على الزواج يف بعض اإلندونيسي أبن نظام الزواج يف
أساسوُ ٝتندو ،يعٌت مرشحة العروسُت من النسوة
منا٧تكبو ُ
ا١تال

()uang jujur

الرجل
َ

()marapulai

)(anak daro

تعطى بعض

فالرجل ٖتت
وبعد النكاح أي بعد العقد ،
ُ

طبقات اٟتك ِم تتعلق بشكل النكاح على عادة ٝتندو ا١تنطبق.
رعاية أىل زوجتو و
ُ
يف عادة زواج منا٧تكبو إعطاء ا١تال

()jujur

ٗ

يسمى مال الباجامبوك .عند أمَت

اٟتقوق ليسلم عدة ا١تال
ك
َ
شريف الدين إن مال الباجامبوك ىي إذا كان أىل ا١ترشحة َملَ َ
إىل أىل ا١ترشح بشكل الكفاءة لكل الشريكُت .عدد ا١تال اليت جيب تسليمها إىل العريس
Menurut Undang – Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974
Hilman Hadikusuma. 2003. Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju. h 185.

3
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مقبال ابلدرجة اإلجتماعية .عندما تَرتَِف ُع الدرجة اإلجتماعية ارتفع أيضا متاع الرجل الذي
سيكون زوجا.

٘

لكن مال البجامبوك يف مينا٧تكبو ٗتتلف بُت منطقة ومنطقة أخرى .كانت
سأل مال الباجامبوك للمرشحة وحدىا كمثل يف منطقة ابرديان
ا١تنطقة يف مينا٧تكبو اليت تَ ُ
تسأل مال الباجامبوك ألحد الشريك
سومًتا غربية .كانت أيضا ا١تنطقة يف مينا٧تكبو اليت ُ
اليت ال٘تلك الدفاع أو ا١تال ليحتفل الوليمة حقيقيا.
تطبيق مال الباجامبوك الٕتب أن تُكلّف للمرشحة ،بل
تدل أن
ىذه ا١تسألة ُ
َ
يؤسس بطريقة ا١توافقة الشريكُت .السيما كان الزواج يف بعض منطقة مينا٧تكبو ال تشًتك
ب.
ٔتال الباجامبوك فَ َح ْس ُ
ابسو أكام
كانت منطقة األخرى سواءً حا٢تا أبن الزواج يف انجاري كوطا تينجي ُ
الجيب كون مال الباجامبوك ألحد الشريك يف تنفيذ النكاح .لكن اٟتالة ا٠تاصة ُٖتتاج
مال الباجامبوك ألحد الشريكُت إما من ا١ترشحة أو ا١ترشح أتسيسا ٔترفقة الشريكُت.
واألسرةُ اليت تنفذ الوليمة ال٘تلك الدفاع الكايف فا٠تال(تو٧تاين) مع ٚتيع األسرة الكبَتة
حل ا١تشكلة عن الدفاع ال يوجد
بح ُ
منها تَ َ
ث إمكان الدفاع ا١تعمول للوليمة .إذا كان ّ
حلّها ،فا ا٠تال (تو٧تاين) ّتميع األسرتو يق ّدم اإلمكاانت كمثل سؤال شريك ا١ترشح
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Amir Sjarifoedin.Minangkabau dari dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol,
(Jakarta: GriMedia, 2011) h. 474.

4

كشكل

”“singkek mauleh kurang manukuak

ا١تراد هبا سؤال عدة ا١تال أو األاثث

ألسرة ا١ترشح أو ا١ترشحة لتكفي نقصان دفاع الوليمة ا١تقدر قبل .لبعض منطقة
مينا٧تكبو ،ا١تال أو األاثث اللتان تسلمان تسمى ٔتال البجامبوك.
لبعض ٣تتمع كوطا تينجي اكام يعتربون أن مال البجامبوك تعطي ا١تضرة ألهنا
ٗتسر أحد الشريكُت.
مسألة حياة الناس تنمو وتنشأ من زمن إىل زمن ،حىت يواجهها أمة مسلمة حتما
تطلب وجود حلّها من جهة حكمية .فجميع ا١تسائل التنقضى ابستعمال اسلوب سابق.
الناس سيوجهون ا١تشكلةَ إلجياد دليل النص يف إثبات اٟتكم من مشكلة انشئة.
وىف ا١تسألة ا١تخصوصة فنمكن أن ٧تد ا١تشكلة ابستعمال اسلوب القياس ،ألنو التوجد
إضافتها ىف الكتاب والسنة واإلٚتاع ،بسبب مسافة وقتها البعيد ،وديكن وجود شروط
القياس الذي يصعب أن ٘تأل .
وىف ىذه اٟتالة ،الناس سيقابل ا١تسائل من جهة عقلية يستطيع أن تقام َّشَرىا
وخَتىا إلثبات اٟتكم لكن يصعب إجياد حكمها من النص .ويف َسع ِي طَلَ ِ
ب َح ِّل
َ
ا١تشكلة يستطيع أن تستعمل ا١تصلحة ا١ترسلة لتكون كيفية ىف االجتهاد.

ٙ

ا١تضرة يف مال البجامبوك وىي إعطاء ىذه ا١تالية
بناء على ا١تسالة السابقة توجد ّ
يكلّف أحد الشريك قبل النكاح .من جهة أخرى توجد أيضاً منافعها عن إعطائها يف
Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h. 156.
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عادة الزواج انجاري كوطا تينجي وىي لتسهيل الوليمة .ا١تصلحة ا١ترسلة أحد منهج
صحيح لتعُت اٟتكم الذي يتعلق ٔتال البجامبوك اليت فيها مضرة
منهج
ٌ
إستنباط اٟتكم ىي ٌ
و منفعة.
إلعطاء فه ٍم ٍ
جيد وصواب للمجتمع عن مال البجامبوك يف انجاري كوطا
تينجي -ابسو-أكام و ١تعرفتها ىل تناسب منفعتها بقصد الشرع ،فيبحث الباحث مال
البجامبوك يف الزواج انجاري كوطا تينجي -ابسو-أكام بطريقة ٖتليل ا١تصلحة ا١ترسلة.

ب .حتديد البحث
ِ
الكتابة يف أتليف ىذا البحث على "نظرة ا١تصلحة
اق
حيدد الباحث ا١تسألة أو نَطَ َ
ا١ترسلة عن خلفية نشأة مال الباجامبوك للزواج يف انجاري كوطا تينجي".

ج .أسئلة البحث
البناء على خلفية البحث اليت تُذكرىا سابقا فال ب ّد لو أن يذكر أسئلة البحث لتسهل عليو
يف تنفيذ البحث حىت يستقيم الصميم وال يوسع إىل ما ال يعنيو .فأسئلة البحث كما يلي:
ٔ .ما خلفية نشأة مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا تينجي ؟
ٕ .كيف الرأي عند ا١تصلحة ا١ترسلة على مال البجامبوك يف وليمة العرش ؟
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د .أهداف البحث
نظرا إىل أسئلة البحث السابقا ،فيهدف ىذا البحث :
ٔ١ .تعرفة خلفية نشأة مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا تينجي.
ٕ١ .تعرفة تنظر ا١تصلحة ا١ترسلة على ا١تال البجامبوك.

ه .فوائد البحث
يف ىذا البحث فائداتن اللتان يروم هبما الباحث.
ٔ .الفوائد النظرية
أ) ىذا البحث يعطى اإلسهام للطالب أو ُم ِه ِمي حكم اإلسالم ،إما الذي
سيبحث أم ال .وغَت ذلك ،ىذا البحث يكون إسهاماً معريفياً جديداً
للطالب ،ومهمي حكم اإلسالم ،ومهمي حكم العادة.
البحث مسامه ًة إجيابيةً لكلية الشريعة خصوصا لقسم األحوال
ب) يكون
ُ
الشخصية.
ٕ .الفوائد العملية
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أ)

ٍ
مسامهات وحالِّ عن مال الباجامبوك
يرجى ىذا البحث أن يعطى
ومعلومات للمجتمع ٔتال الباجامبوك للزواج يف سالينجكا انجاري كوطا
تينجي.

ب) ىذا البحث يعطى نفعا للطالب وا١تدرس و٣تتمع العام الذين يتعلمون
ىذا البحث فضال ٔتال الباجامبوك.
رجى أن يكون موادا إيضافيا ١تنظمة عادة انجاري
ت) نتائج ىذا البحث تُ َ
()KAN

يف عمل حكم العادة ووسطا الذي يصلح اإلختالفات يف ٣تتمع

منا٧تكبو.

و .التعريفات للموضوع
يف ىذ البحث ،كانت مفردات الىت ٖتتاج أن تبُت ليسهل الفهم.
ٔ .مال الباجامبوك
مال البجامبوك ىف نظرة اإلطاري ىي حقوق أسرة العروس لتسليم ع ّدة
ا١تال إىل اسرة العر ِ
يس ،كعالمة اٞتائزة لكل الشريكُت .ع ّدة ا١تال اليت جيب
تسليمها ألسرة العريس مقابال بدرجة اإلجتماع .عندما ترتفع الدرجة اإلجتماعية
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ترتفع أيضاً متاع العريس الذي سيكون زوجاً .إن مال الباجامبوك ىف البداية
وجودىا نقود وحدىا لكن يستطيع وجودىا حصان ،والدراجة ،وغَت ذلك.
وا١تراد ٔتال الباجامبوك ىف ىذا البحث ىي تكون يف انجاري كوطا
تينجي ،الىت ال تكلف للعروس وحدىا لكن تكلف للعريس على بناء ٔتوافقة
العروسُت اللذان سينكحان.
ٕ .عادة الزواج يف انجاري كوطا تينجي
عادة الزواج يف انجاري كوطا تينجي ينظمها نظام عادة سالنكا انجاري
كوطا تينجي ،الىت تتخذىا اب١تشاورة وا١توافقة ننيك ٦تاك (رؤوس العادة) يف
منظمة عادة انجاري ( )KANكوطا تينجي لتنظم كيفية االجتماع ومنو كيفية
الزواج العريف على انجاري كوطا تينجي.
ٖ .ا١تصلحة ا١ترسلة
ا١تصلحة مفهوما عند الغزايل كل ما أييت ا١تنافع وجيتنب ا١تضرة ،ولكن
حقيقة ا١تصلحة ىي "احملافظة على مقصود الشرع" منها حفظ الدين ،وحفظ
العقل ،وحفظ النسل ،وحفظ النفس ،وحفظ ا١تال.
وا١ترسلة لغة ىي حل أو مطلقة .الكلمة مطلقة ىنا إذا علقت بكلمة
مصلحة مرادىا حل أو مطلقة من التبيُت الذي يدل اإلجازة أو غَته أن يعمل
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العمل .حىت يلخص أبن ا١تصلحة ا١ترسلة ىي مصلحة الىت تناسب بقصد شريعة
اإلسالم وال دليل خاص الذي يشهد عن اعًتفها أو إلغاءىا.

ز .طريقة عرض البحث
طريقة عرض البحث ىي خطوةٌ مرتبةٌ اليت تتكون التفصيل عن ا١تناقشة يف
البحث .طريقة عرض البحث تنقسم إىل ٜتسة أبواب :
الفصل األول ىو مقدمة لينتهى إىل ا١تناقشة الىت ٖتتوى خلفية البحث ،وأسئلة
البحث ،وأىداف البحث ،وفوائد البحث ،وتعريفة للموضوع ،وطريقة عرض البحث اليت
من فصول وفصل األول يعرض يف شكل إقًتحات البحث.
الفصل الثاين يبُت النظرية وا١تفهوم اللتان تؤسسان البحث حىت يقدم البحث
للتحليل .يبُت مفهوم النظرية اليت تناقش فيها ا١تال الباجامبوك ،وشكل ا١تال الباجامبوك،
واختالف مال الباجامبوك يف كل منطقة حكم العادة.
الفصل الثالث ىو عرض منهج البحث الذي يستعمل الباحث يف ْتثو عن ا١تال
الباجامبوك .ىذا الفصل يتكون عن تفصيل ٤تل البحث ،ونوع البحث ،وهنج البحث،
ومصادر البياانت ،وطريقة ٚتع البياانت ،وطريقة هتليل البياانت اليت تتعلق ٔتال الباجامبوك
للزواج يف انجاري كوطا تينجي.
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الفصل الرابع يتكون عن نتائج البحث وٖتليل البياانت اليت ٖتتوي النتائج .يف
ىذا الفصل ت عرض رؤية األعيان عن خلفية نشأة مال الباجامبوك .مث حيلل ىذا الفصل
البياانت من األعيان خلفية نشأة مال الباجامبوك و حيلل ىذا الفصل مال الباجامبوك عند
ا١تصلحة ا١ترسلة.
الفصل ا٠تامس ىو شكل أخَت من البحث الذي يتكون ا٠تالصة والتوصيات.
وا٠تالصة ىي جواب إجياز من أسئلة البحث ال عودة تبيينات الىت تبُت ىف التحليل .أما
التوصيات ىي أمالت الباحث أو رجاؤه ٞتميع ا١تشًتكُت الذين يرتبطون يف ىذه ا١تسألة.
فضال جملتمع الذي يهم نشأة مال الباجامبوك.
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الفصل الثاين
الدراسات السابقات

أ .البحوث السابقة
البحث ىف مال الباجامبوك يف دفع ا١تال أو النقود للعروسُت  ،حىت ٖتتاج تلك
النتائج السوابق أن تفهم وتدرس ابلبحث الذي سيعده الباحث الذي ٢تا االختالفات
ومنها:
ٔ٣ .تلة البحوث الثقافية الّىت تكتبها يونيتا ريراينيت اب١توضوع " مال الباجامبوك لزواج
ابدانج-ابرايمان يف بندر المبونج"
شرح ىذا البحث كيف نظرة ٣تتمع ٣توالت "ابدانج ابرايمان" يف بندر
المبونج عن مال الباجامبوك لزواج " ابدانج ابرايمان" يف بندر المبونج .وبناء على
نتائج ا١تناقشات ،من اثنُت وتسعي اجمليبُت يف البحث ،عدد سبعة اجمليبُت او ٙتانية يف
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ا١تائة من اجمليبُت ٢تم نظرة سلبية عن مال الباجامبوك .وٜتس وٙتانو اجمليبُت أو اثنان
وتسعون يف ا١تائة من اجمليبُت يرون نظرة إجيابية .إذن بناء على بياانت متناولة على
ٖتليل البحث ،يلخص أبن نظرة متجويل "ابدانج ابرايمان" يف بندر المبونج عن مال
الباجامبوك من نظرة إجيابية.

ٚ

ٕ٣ .تلة ْتث العلم االتصايل الّىت أتلفها نوفا جواان اب١توضوع " البناء من واقع معٌت
ّتامبوئيك على الزواج للمرأة ابرايمان يف ابسَت اب٧تو".
شرح البحث أبن نساء ابرايمان الالئى ترتدئن عادة ّتامبوئيك على زواجها،

كانت لديها العديدة من األسباب ا١تختلفة اليت تدفعها إىل ارتداء عادهتن .أوال،
اٟتافز ا١تاضي (علة) تكون سببا ٢تن لتدفعن حياهتا ،على سبيل ا١تثال ،يكون عادة
أو تقليدا .إهنن ترتدئن ىذا العرف يف نكاحها ألنو يكون عادة أجيالية .مال
الباجامبوك تتبع تعيُت كيفية النيب دمحم .واثنيا ،دافع العصر (ل) ،يف قيام شيء يريد
الشخص أن حيقق ما يف ا١تستقبل.

ٛ

Uang Japuik Dalam Adat perkawinan Padang Pariaman Di Bandarريراينيت ،يونيتا .
( .المبونج :أونيالLampung .)ٕٕٓٔ ،
 ٕٔ .ديسمبَت .http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/download/202/80 .ٕٓٔٙ
8
Konstruksi Realitas Makna “Bajapuik” Pada Pernikahan Bagi Perempuanجوان ،نوفا.
 .جوم االجتماعية .اجمللد ٕ ،رقم ٔPariaman di Kecamatan Pasir Penyu. .
 ٕٔ .ديسمبَت jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5048.ٕٓٔٙ
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تبت سايف داين فيزايت اب١توضوع " مال الباجامبوك و مال ا١تفقود على عادة
ٖ .أطروحة َك ْ
زواج ٣تتمع ٕتول ابدانج ابرايمان يف ا١تدينة ماالنج إبستغر ِ
اض العرف"
شرح ىذا البحث حول وجود تقليد مال الباجامبوك و مال ا١تفقود على
عادات الزواج اجملتمعة التائو ابدانج ابرايمان يف ا١تدينة ماالنج .ىذا البحث يعرض
العوامل حول وجود تقليد مال الباجامبوك و مال ا١تفقودة على عادات زواج ٣تتمع
التائو ابدانج ابرايمان يف ا١تدينة ماالنج .واستنادا إىل البياانت اليت مت اٟتصول عليها
بعد التحليل ،اختتم الباحثون أن عرف مينا٧تكبو حول الزواج ٔتال الباجامبوك تتصف
اب١ترونة ) .(flexibleحيث ىناك بعض اجملتمعات اليت تنفذوا بتقليد مال الباجامبوك
و مال ا١تفقودة يف الزواج ،والبعض ال ينفذ بتقليد مال الباجامبوك و مال ا١تفقودة
يف الزواج .وىذا التقليد إبستغراص "إستنباط العرف" قد اجتمع الشروط الصحيح
من إستنباط العرف.

ٜ

والغرض من نساء ابرايمان يرتدئن ا١تالية الباجامبوكية ليقدرن الرجل واليتهاون
وي ستحقرن ٔتجتمع العادة .مع قيام يف ىذه العادة قيام ديٍت ألنو توافق ألحكام النيب دمحم ،والقيم
الثقافية ،والقيم االجتماعية الفريدية ألنو ٦تلوكة لعرف ابرايمان فقط .ألنو يوافق ابلعادة الدينية كما
قالو ا١تثال :
TRADISI BAJAPUIK DAN UANG HILANG PADA PERKAWINAN ADATفيزايت ،سايف داين.ٕٓٔ٘ .
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MASYARAKAT PERANTAUAN PADANG PARIAMAN DI KOTA MALANG DALAM TINJAUAN„URF

.أطروحة األحوال الشخصية( .ماالنج :جامعة موالان مالك إبراىيم).

14

adat bersandi syara‟, syara‟ bersandi kitabullah, syara‟mangato, adaik
mamakai

(العادة تسند إىل الشرع ،والشرع يسند إىل الكتاب ،إذا قال الشرع ،فقامت العادة) .ألن مال
الباجامبوك توافق ٔتا ديارسها النيب.

قد وجدت الفرقة بُت الدراسة السابقة وهبذا البحث ،السيما يف موضع البحث،
موضوع البحث ونوعو ا١تستعمالن .الدراسة السابقة موضعها بندار المبونج ،ابسَت ابيو ومدينة
ماالنج ،أما ىذا البحث موضعو كوطا تينجي ،ابسو ،أكام الىت عندىا نظم عادة سالينجا انجاري.
اما نوع البحث الذي استخدمو الدراسة السابقة ٢تا أنواع البحث ا١تتوافر ،وأما ىذا البحث نوعو
حكم اسالمي (ينظر من نظرة ا١تصلحة ا١ترسلة) .موضوع الدراسة السابقة فاعلها ٣تتمع ابرايمن
وىذا البحث فاعلو ٣تتمع كوطا الذي لو عادة سلينجا انجاري .ليعلم األوضح ىف الفرقة والتسوية
من الدراسة السابقة هبذا البحث يرى ٓتالل اٞتدول كما يلي :

اٞتدول األول
الفرق بُت الدراسة السابقة والبحث الذي يبحثو الباحث
الرقم

الباحث وموضوع
البحث

التسوية

الفرقة

أصلية البحث

15

ٔ

ريرينطي يونتا ابلوضوع
"مال الباجامبوك لزوج
ابرايمان
المبونج

يف

تسوية البحث
عن امال

بندار

الباجامبوك

نوفا يوىاان اب١توضوع

ىذا البحث

 موضع البحث  موضع البحث
يعمل يف بندار
المبونج

يعمل ىف
ا١تنطقة ا١تختلفة

 نوع البحث
ا١تستعمل ْتث

ابٟتالة ا١تختلفة
مع اختالف
حكم العادة

اٟتضارة
 موضوع
البحث ٣تتمع
ابرايمن

 نوع البحث
أساسو حكم
اإلسالم
 موضوع البحث
ابختالف
اجملتمع

ٕ

 موضع البحث  موضع البحث

"البناء على ظواىر ا١تعٌت يبحث مال
ابجامبوك على نكاح الباجامبوك اليت  نوع البحث
هبا مال
ا١ترأة ابرايمان ابسَت
ا١تستعمل
الباجامبوك
اب٧تو"
مؤسس العلم
ابسَت ابيو

اإلتصايل

 موضوع

البحث ٣تتمع
ابرايمان

يعمل ىف
ا١تنطقة ا١تختلفة
ابٟتالة ا١تختلفة
مع اختالف
حكم العادة

 نوع البحث

أساسو حكم
اإلسالم
 موضوع البحث
ابختالف
اجملتمع

16

ٖ

س ّفي
اب١توضوع

داين

فائزيت تسوية
"عادة البحث عن

ابجامبوك ومال ىيالنج مال
على نكاح العادة الباجامبوك
ٔتجتمع ٕتول بدانج
ابرايمان يف مدينة
مالنج يف نظرة العرف"

 موضع البحث  موضع البحث
مدينة مالنج

يعمل ىف
ا١تنطقة ا١تختلفة

ا١تستعمل
مؤسس اٟتكم

ابٟتالة ا١تختلفة
مع اختالف
حكم العادة

ابرايمان

(ا١تصلحة
ا١ترسلة)

 نوع البحث

اإلسالم (نظرة
 نوع البحث
العرف)
أساسو حكم
 موضوع
اإلسالم
البحث ٣تتمع

 موضوع البحث
ابختالف
اجملتمع
ب .اإلطار النظري
ٔ .عادة سالينجا انجاري
لعامل مينا٧تكبو وحدة اٖتاد حكم العادة ا٠تالصة ،الىت تتكون من ثالث
لوىاك ،وىي  :لوىاك تناه دااتر ،لوىاك أكام ،لوىاك ٓ٘ كوطا .اليزال ٣تتمع عامل
مينا٧تكبو ديسكون على نظم العادة ا١تتخافضة يف عيش حياة اجملتمع.

17

العادة جملتمع مينا٧تكبو نظم ىف ٣تتمعها منفردىم كانوا أو ٚتعيهم .العدة يف
٣تتمع مينا٧تكبو تتكون من أربع نظام العادات ،وىي ٔ .العادة األصلية

( Adat Nan

 .ٕ ،)Sabanaالعادة ا١تعتادة ( .ٖ ،)Adat nan diadatkanالعادة الناشئة نفسها
) .ٗ ،(Adat nan Teradatkanالعادة االستعادة

(.)Adat istiadat

العادة األصلية كل ما الذي يقبلو النيب مؤسسا على قولو تعاىل ىف كتابو،
وىي كالم هللا وسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

ٓٔ

العادة ا١تعتادة ىي عادة الىت يقبلها نينيك ٦تاك (داتوك كتما٧تو٧تانج و داتوك
برابيت انن سبتانج) .العادة ا١تعتادة أساسها العادة األصلية اليت تساعدىا أعيان العادة
يف تلك ا١تدة .وىي اليت ال ديكن أن تغَت أيضا ،اال إن كان التغَت ٤تتاجا ،فا١تتغَت
لتلك العادة ىو الذي يصنع تلك العادة ٔٔ.العادة ا١تعتادة ىي النظام ا١تتخذة ٓتالل
موافقة ا١تشاورة أو إمام العادة انجاري ( )Penghulu-penghulu Nagariلتنظم عيشة
اجملتمع يف بلدىم اليت تسمى بعادة سالينكا انجاري ٕٔ.عادة سالينكا انجاري الٕتوز
أن ٗتالف بعادة األصلية ( .)Adat Nan Sabana adatنظام عادة سلينكا انجاري

10

Dt. Sanggoeno Diradjo, Ibrahim. TAMBO Alam Minangkabau: tatanan Adat Warisan Nenek
Moyang Orang Minang. (Bukittinggi: 2016), h. 149.
11
Dt. Sanggoeno Diradjo, Ibrahim. TAMBO Alam Minangkabau: tatanan Adat Warisan Nenek
Moyang Orang Minang. (Bukittinggi: 2016), h. 150.
12
Dt. Manindiah, Bustamam. Pengetahuan dasar Adat Minang yang Islami. (Baso:1998), h. 59.
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تصنعها كراابتن عادة انجاري نفسها .حىت ديلك كل عادة انجاري النظامات
الناجارية نفسهأٖ .كما قالو مثال مينا٧تكبو:
“Adaik Salingka Nagari lain padang lain ilalang, lain lubuak lain
”ikannyo, lain nagari lain pulo adaik kebiasaannyo

عادة سالينكا انجاري كوطا تينجي ىي نظامات ا١تتخذة على أساس موافقة ا١تشاورة
بنينيك ٦تاك يف ٣تلس عادة انجاري كوطا تينجي اليت فيها نظام كيفية اجملتمع ومنها
نظام كيفية نكاح عادة انجاري كوطا تينجى.
العادة الناشئة نفسها ىي عادة تنشأ وتنمو بنفسها ،ويعدىا اجملتمع خَتا ولو
اليثبتها نينيك ٦تاك .كمثل الدفاع عن النفس رنداي ،اليت يعد خَتا لرعاية النفس.
العادة االستعادة ىي عادة يومية يف انجاري والتثبت من مدة إىل مدة أخرىٗٔ .مثا٢تا صلة الرحم
كما قالو ا١تثال :
janguak-

mati

silau-manyilau,

sakik

“hiduik jalang-manjalang,
manjanguak”.

ٕ .مال البجامبوك
أ .تعريف مال الباجامبوك

13

Dt. Manindiah, Bustamam. Pengetahuan dasar Adat Minang yang Islami. (Baso:1998), h. 61.
Dt. Sanggoeno Diradjo, Ibrahim. TAMBO Alam Minangkabau: ttatanan Adat Warisan Nenek
Moyang Orang Minang. (Bukittinggi: 2016), h. 152.
14
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تعريف مال الباجامبوك عند ا١تفهوم ىي ا١تال الذي تعطيها ا١ترأة إىل الرجل
مشروطا ىف النكاح وتعاد إىل ا١ترأة عندما يزور الرجل إىل مصاىرهتا .مال الباجامبوك
غالبا موجودىا روبية ،رينجيت ،و بضعة مالية ،فتغَت خا٘تا ،وقالدة ،وسوارا .التغيَت
وقع لتغَت الزمان فال جيلب العريس.

٘ٔ

إعطاء مال الباجامبوك من ويل العروس إىل العريس قصده إىل سعادة
العروسُت .الذىب أو تلك ا١تال مها للعروسُت ويستطيع أن تستعمال رئيس ا١تال يف
عيش األسرة .ىذه البضائع تستعمل معا الىتمام بناء األسرة اٞتديدة.

ٔٙ

ب .عملية عمل مال الباجامبوك
عملية عمل مال الباجامبوك على عادة الزواج يف مينا٧تكبو عموما ٕتاوز
خطوات :
ٔ) اقًتاح الزواج

()Pinang maminang

عندما سينفذ اقًتاح الزواج غالبا ،تعمل موافقة الزواج سابقا اليت قصدىا
ابتغاء ا٠تال من ا١تراة مرشحها الذي اشتهر "بطلب الديك"يف مينا٧تكبو .ا١تراد بو
اقًتاح خال ا١ترأة ا١ترشح ٢تا .يف عملية طلب الديك اشًتك ٚتيع القرابة ىف القرية و

15

Sjarifuddin, Amir. Minagkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sanmpai Tuanku Imam bonjol,
(Jakarta: GriMedia, 2011), h. 474.
16
Sjarifuddin, Amir. Minagkabau dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sanmpai Tuanku Imam bonjol,
(Jakarta: GriMedia, 2011), h. 478.
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شخص سوماندو

()sumando

و نينيك ٦تاك (رؤوس العادة) يف تلك ا١تشاورة كل

من حضر يستحق أن يقًتح مرشحي الديك ا١تناسبُت وا١تكافئُت.
ٕ) ا١تشاورة

ٔٚ

()Baiyo iyo

ا١تشاورة ىو أنشطة الىت يعملها ا٠تال يف بيت ابن األخت أو بنت األخت
ليتكلم اقًتاح احتفال الوليمة .ويف تلك األنشطة يسأل ا٠تال استطاع الويل من ا١ترشح
أو ا١ترشحة ليضيق الوليمة .إذا كانت عائلة ا١ترشح أو ا١ترشحة ،ال ديلكان األموال
اجملزئة ففي أنشطة ىذه ا١تشاورة فيتكلم إمكان وجود سؤال مال الباجامبوك ليضيق
أموال الوليمة ا١تشهورة ”.“singkek mauleh, kurang manukuak
ٖ) ا٠تطبة

ٔٛ

()Batimbang Tando

ا٠تطبة عند إبراىيم د.ت .سا٧تونو دراجو)ٖ )ٕٓٔٙ:ٕٚىي وعد ليتخذ
عقدة النكاح .الرمز يعقده العروسان يعٌت رمز العريس يعقده العروس ورمز العروس
يعقده العريس .أما تنفيذ ىذه ا٠تطبة يشًتك فيها العروسان ،ووليا العروسُت ،ورئيس
العادة

(mamak

 .)ninikوىدف ا٠تطبة ىو ليجتنب إنكار عقدة النكاح .وىف

ا٠تطبة يناقش نشأة سؤال عدد مال الباجامبوك لتساعد دفاع الوليمة ،كما قالو ا١تثال
:

ٜٔ

””singkek mauleh, kurang manukuak

17

Dt. Manindiah, Bustamam. Adat Salingka Nagari. (Koto Gadang: 2015). h. 1.
Dt. Manindiah, Bustamam. Adat Salingka Nagari. (Koto Gadang: 2015). h. 128.
19
Dt. Manindiah, Bustamam. Adat Salingka Nagari. (Koto Gadang: 2015). h. 128.
18
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ٗ) وليمة العروس

()Baralek

ويف احتفال وليمة العروس الحيضر العروسان متقابلُت ألنو فمتكلم عقد
النكاح عريس الرجل للويل .العروس إمنا يقول موافقها للشاىد.

ٖ .ا١تصلحة ا١ترسلة
أ .معٌت ا١تصلحة ا١ترسلة
ا١تصلحة ا١ترسلة لغة يشتق من كلمة صلح – يصلح صالحا معناه كل
خَتٕٓ  ،وصاحل وانفع .واصطالحا لو تفاسَت من العلماء ،ومنهم :

ٕٔ

ٔ .ورأى الغزايل ،ا١تصلحة ىي كل ما يؤتى الفوز أو النفع ،وجيتنب ا١تفاسد (اى ا١تضرة).
واٟتقيقة ،ا١تصلحة ىي ثبوت اٟتكم ينبغي أن يرعى قصد الشرع .قصد الشرع ىو
حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،وا١تال.

ٕٕ

عرفها الغزايل ،وىي :
ٕ .ورأى ا٠توارزمى رؤيتو متشاهبة ٔتفهوم السابق الذي ّ
"احملافظة على مقصود الشرع بدفع ا١تفاسد عن ا٠تلق" ٖٕ .ىذا ا١تفهوم لو التسوية
ٔتفهوم الغزايل من جهة معاىن قصده ،ألنو يدفع ا١تفاسد وجيلب ا١تصاحل.

21أٛتد بن فارس بن زكراي ،معجم مقايس اللغة ،جزء ٖ (البَتوت :دار الفكر ،)ٜٜٔٚ ،ص ٖٖٓ
Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h. 345-346.

21

ٕٕأبو حامد ٦تد بن دمحم الغزايل ،ا١تسصفى (البَتوت  :دار الفكر ،)ٜٜٖٔ ،ص.ٔٚٗ .
Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h.346.
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ٖ .العز ابن عبد السالم يف كتابو قواعد األحكام ،يعطى معٌت ا١تصلحة يف شكل حقيقي
ب "السرور والنعمة" .واجملازى ىي "أسباب تؤدى السرور والنعم" .ىذه ا١تعاىن تؤسس
على القاعدة أبن ٢تا أربع منافع ،وىي اللذة ،وأسباهبا مع السرور و أسباهبا.

ٕٗ

مؤسسا برأي العلماء أعالىا ،يلخص أبن يف ىذه اٟتالة وجود االختالف
بُت مفهوم ا١تصلحة عموما (أى لغة) وشرعا .مفهوم ا١تصلحة لغة تركيزه على قصد
ملىء احتياج الناس ويضمن ا١تفهوم ليتبع ىوى النفس أو الشهوة .أما ا١تصلحة ا١ترسلة
ٔتعٌت الشرع تركيزه على ْتوث أصول الفقو ،الذي يتخذ قصد اشرع أساسا يف إثبات
اٟتكم.
ويف كتاب ا١تقاصد ،يوسف ٛتيد الذي ينقلو أمَت شريف الدين يبُت مزااي
مصلحة الشرع مقابلة اب١تصلحة عموما ،ومنها :

ٕ٘

ٔ) مصلحة الشرع تتخذ ىداية الشرع إضافة األوىل ،ال إبضافة عقل الناس ألن
عقلهم غَت كاملة الذي اليزال ٤تدودا ابحملل والزمن ،موصوفا برأي نفسهم ،ويسَتا
أن تغَت ابلبيئة وىوى نفسهم.
ٕ) مفهوم ا١تصلحة شرعا إمنا ال يهتم ىف اليوم والشهر والسنة والفصل بل إىتمامو
أبدا سرمدا.

Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h. 346.
Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h. 347-348.
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ٖ) يف نظرة ا٠تَت والشر ،ينظر مصلحة الشرع جسداي وروحنيا ،وال حيد ابٞتسد
وحده.
ب .أنواع ا١تصلحة
ا١تصلحة يف معٌت الشرع التضاف إىل العقل فقط ،لكن كل ما يعد خَتا
ابلعقل ويوافق بقصد الشرع أيضا .قصد الشرع الذي يراد ىو رعاية ٜتس قصائد
قاعد اٟتياة ،مثل هني الزان .وىف النهي ٤تتوية ا١تصحة ألنو قصده ٟتفظ النسل.
ولذلك ،إثبات اٟتكم قد جرى بقواعد أساس الناس.
تنقسم ا١تصلحة إىل أنواع الفروع .عندما يرى بقوة اٟتجة الثبات اٟتكم،
تنقسم ا١تصلحة إىل ثالثة أنواع ،منها :
ٔ) ا١تصلحة الضرورية ،وىي اليت ٖتتاجها الناس احتياجا شديدا يف سعي حياهتم .إذا كان
أحد تلك القواعد فاقدا ،فحياهتم غَت كاملة وتسمى أيضا اجتناب النواىى يعٌت
ا١تصلحة بدرجة الضروري كمثل هني ا١ترتد ٟتفظ الدين ،وهني القتل ٟتفظ النفس،
وهني ا٠تمر ٟتفظ العقل ،وهني الزىن ٟتفظ النسل ،هني السرقة ٟتفظ ا١تال.

ٕٙ

ٕ) ا١تصلحة اٟتَ ِّجية ،وىي مصلحة الىت ال٘تأل احتياج الناس مباشرة ،لكنو يصل على
تلك اٞتهة غَت مباشرة يف اسهال حياة الناس.

ٕٚ

Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h. 349.

27دمحم طاىر بن أشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.ٖٖٔ .
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ٖ) ا١تصلحة التحسينية ،وىي مصلحة اليت حيتاج أن ٘تأل يف إعطاء ٘تام وإٚتال ٟتياة
الناس.

ٕٛ

وا١تصلحة تكون مؤكدا للحكم ىف اٞتهة ،ترى من السعي وقصد السعي
إلثبات اٟتكم تنقسم إىل ثالثة أنواع ،وىي :
ٔ) ا١تصلحة ا١تعتربة ىي مصلحة معتربة ابلشريعة ومثبت تعيُت الشرع لتحقيقو .ٕٜتعيُت
ىذا الشرع مباش رة أم غَت مباشرة الذي يستعمل علة إلثبات اٟتكم .ىذه ا١تصلحة
تنقسم إىل قسمُت :

ٖٓ

 ا١تناسب ا١تؤثر ىو مصلحة اليت فيها إثبات اٟتكم مباشرة من الشارع إما شكلو
نص أو إٚتاع .مثالو دليل النص الذي يدل ا١تصلحة مباشرة ،كمثل هني قرب
ا١ترأة حائضا ألنو قصده اجتناب النفس عن فساد أو أذى .ا١تناسب فيو علة
األمل يتعلق بقرب ا١ترأة .كما يف سورة البقرة (ٕ): ٕٕٕ :
اعتَ ِزلُواْ النِّ َساء ِيف الْ َم ِح ِ
ك َع ِن الْ َم ِح ِ
وى َّن
يض قُ ْل ُى َو أَ ًذى فَ ْ
َويَ ْسأَلُونَ َ
يض َوالَ تَ ْقَربُ ُ
ب
ُت َوُِحي ُّ
اّللَ ُِحي ُّ
وى َّن ِم ْن َحْي ُ
ب الت ََّّوابِ َ
اّللُ إِ َّن ّ
ث أ ََمَرُك ُم ّ
ىت يَطْ ُه ْر َن فَِإ َذا تَطَ َّه ْر َن فَأْتُ ُ
َح ََّ
ِ
ين.
الْ ُمتَطَ ّه ِر َ
١8أٛتد ابو رٛتة ،ا١تصلحة ا١ترسلة يف أحكام السياية الشرعية ي عهد النبوي ملسو هيلع هللا ىلص (غزا :اٞتمعية اإلسالمية غزا ،)ٕٓٔٓ ،ص-ٕٔ .

ٗٔ.

29عبد الكريم زيدان ،الوجيس في أصول الفقه (البيروت  :مؤسسة الرسالة ،)7891 ،ص.612 .

٧0٠تى السويد ،فقو ا١توازانت بُت النظرايت زالتطبيق (بَتوت  :دار الفكر ،بدون السنة) ،صٛٛ .
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ومثال الدليل الذي يرجع إىل ا١تصلحة يف اإلٚتاع مباشرة ىو إثبات األب وليا
على أموال األوالد ،فيها علتو قبل بلوغهم إىل درجة البالغ.
 ا١تناسب ا١تالئم ىو مصلحة الىت اليوجد إرشاد من الشرع ،إما ىف النص أو
اإلشارة .لكن ،تلك ا١تصلحة تضمن داللة الشرع الىت تثبت أبن تلك اٟتالة الىت
يثبتها الشرع .كمثل يباح إٚتاع الصالة للمقيم للمطر .وعلة ذلك ألن الشرع
بوسيلة اإلٚتاع يثبت السفر وىو حالة تشبو ا١تطر.
إثبات حالة الربد علة لعذر صالة اٞتماعة .يف ىذه اٟتالة الدليل الشرع الذي
يثبت حالة الربودة علة للصالة غَت ٚتاعة .بل ،وجدت داللة الشرع الىت تشبو
حالة الربد وىي السفر .حىت وجود رخصة حكم السفر من ٚتع الصالة ،يشبو
بًتك صالة اٞتماعة يف حالة الربودة.
الشرح السابق ،ولو كان ٘تصلحة الدليل غَت مباشرة ،قد وجد اىتمام الشرع
لتلك ا١تصلحة.
ٕ) مصلحة ا١تلغة وىي مصلحة الىت يعد خَتا بعقل الناس ،لكن الجيد اىتمام الشرع و
وجد دليل الشرع على هنيؤٖ .ويراد أبن العقل يعد خَتا وال خيتلف بقصد الشرع،
لكن الشرع يعُت اٟتكم ا١تختلف على ما طلبتو تلك ا١تصلحة .كمثل داللة تسوية

0٢أبو حامد ٦تد بن دمحم الغزايل ،ا١تسصفى (البَتوت  :دار الفكر ،)ٜٜٖٔ ،ص.ٔٚٗ .
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ا١ترأة ابستواء حقوق ا١ترأة ْتقوق الرجال .يعد العقل أن ىذا اٟتال خَتا أو مصلحة ،و
يعد ذلك جيري بقصد إثبات حكم اإلرث .لكن أحكام هللا قد بينت واختلفت
ابعتبار العقل خَتا .ىذا الشرح قد بينو سورة النساء (ٗ) " ٔٔ :يوصيكم هللا يف
أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيُت".

ٕٖ

ٖ) ا١تصلحة ا١ترسلة ىي أحد ا١تصلحة الىت يعد ا٠تَت بعقل الناس .ويف إثبات اٟتكم
ا١تصلحة ا١ترسلة قد جرت بقصد الشرع ،ولكن ال جيد دليل الشرع الذي حيسب أو
يدفعو.

ٖٖ

ٚتهور العلماء قد اتفقوا أن يستعملوا ا١تصلحة ا١تعتربة ويدفعوا مصلحة ا١تلغة .بل
استعمال ا١تصلحة ا١ترسلة يف أساس إثبات اٟتكم يصَت مناقشة طويلة عندىم.
ولذلك ،ا١تناقشة عن ا١تصلحة ا١ترسلة ستفصل ٖتت ما يلي :
ج .تعريف ا١تصلحة ا١ترسلة

ٖٗ

ا١تصلحة ا١ترسلة تتكون من كلمتُت متعلقتُت ىف الصفة وا١توصوف الذي تدل
أبهنما من ا١تصلحة .كان تعريف ا١تصلحة واضحة قبل إما لغة
واصطالحا

((etimologi

(.)epistimologi

32

Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h. 353-354.
Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h. 354.
34
Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h. 354-365.
33
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ا١ترسلة ىي اسم مفعول من فعل ماضى ثالثي ،وىي "رسل" بزايدة األلف يف أو٢تا
فيصَت أرسل .ومعٌت اللغة "حل" أو "مطلقة" .إذا تعلقت اب١تصلحة مقصودىا "حل
أو مطلقة من الشرح الذي يدل إابحة العمل أو غَت إابحتو".
يكون رمز ا١تفهوم عن ا١تصلحة ا١ترسلة ،منها :
ٔ) رأي الغزايل يف كتاب ا١تستشفى يشَت ا١تصلحة ا١ترسلة كما يلي :
"ما مل يشهد لو من الشرع ابلبطالن وال ابعتبار الناس ا١تعُت".
ٕ) رأي يوسف ٛتيد العامل يعطى ا١تفهوم كما يلي :
"ما مل يشهد الشرع ال بطالهنا وال العتبارىا".
ٖ) ورأي دمحم أبو زىرى يشَت ا١تفهم ا١ترادف ٔتا قبل :
"ىي ا١تصلحة ا١تالئمة ١تا قاصدىا الشارع اإلسالمي واليشهد ٢تا أصل ا٠تاص
ابإلعتبار أو ابإللغاء".
أما الشروط ا٠تاصة لإلجتهاد ابستعمال ا١تصلحة ا١ترسلة ،ومنها :

ٖ٘

ٔ) ا١تصلحة ا١ترسلة اٟتقيقية والعامة ،ؤتعٌت يستطيع أن يقابل العقل أبنو قد
يعطى ا١تنافع للناس ويدفع ا١تضرة.
ٕ) ا١تصلحة ا١ترسلة الىت قد جرت ٔتقاصد الشرع ،منها  :حفظ الدين ،وحفظ
النفس ،وحفظ العقل ،وحفظ النسل ،وحفظ ا١تال.
Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h. 359-360.
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ٖ) ا١تصلحة الىت الٗتتلف بدليل الشرع الكائن ،إما ىف الكتاب ،واٟتديث،
واإلٚتاع ،والقياس.
ٗ) ا١تصلحة ا١ترسلة تعمل يف حالة ١تن حيتاجها ،الذي إذا مل تنقض اب١تصلحة
فاألمة سيكونون يف ضيق العيش.
إذا كان استعمال استنباط اٟتكم ال٘تأل ا١تصلحة ا١ترسلة الشروط فاستعما٢تا
لغا .ومن الشروط السابقة يرى أبن ىف استعما٢تا حيتاج اإلحتياط.

ٖٙ

د .عالقة ا١تصلحة ا١ترسلة
مسألة حياة الناس تنمو وتنشأ من زمن إىل زمن ،حىت يواجهها أمة مسلمة
حتما تطلب وجود حلّها من جهة حكمية .فجميع ا١تسائل التنقضى ابستعمال
اسلوب سابق.
٨تن سنقابل ا١تشكلة إلجياد دليل النص إلثبات اٟتكم من مشكلة انشئة.
وىف ا١تسألة ا١تخصوصة فنمكن أن ٧تد ا١تشكلة ابستعمال اسلوب القياس ،ألنو
التوجد إضافتها ىف الكتاب والسنة واإلٚتاع ،بسبب مسافة وقتها البعيد ،وديكن
وجود شروط القياس الذي يصعب أن ٘تأل .

Amir Sjarifoedin. Ushul Fiqh II. (Jakarta: Kencana, Cet.6, 2011), h. 359-360.
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وىف ىذه اٟتالة٨ ،تن سنقابل ا١تسائل من جهة عقلية يستطيع أن تقام شرىا
وخَتىا إلثبات اٟتكم لكن يصعب إجياد حكمها من النص .ويف َسع ِي طَلَ ِ
ب َح ِّل
ا١تشكلة يستطيع أن تستعمل ا١تصلحة ا١ترسلة لتكون كيفية ىف االجتهاد.

ٖٚ

07جالل الدين عبد الرٛتن ،ا١تصلحة ا١ترسلة ومكانتها ىف التشريع ،مصر ،دار الكتاب اٞتميع ،ٜٖٔٛ ،ص.٘ٛ-٘ٙ .
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الفصل الثالث
منهج البحث

منهج البحث ىو جزء الذي حيتوى ا٠تطوات لتنفيذ البحث ُمبتَ ِدئً من جنس
البحث ،وهنجو ،وموضعو ،ومنهج تعيُت ا١توضوع ،ومصادر البياانت ،ومنهج ٚتعها ،و
أسلوب ٖتليلها.

ٖٛ

أما منهج البحث عن مال الباجامبوك للزواج يف اتجاري كوطا تينتجي ،منها :

38

Rahmawati, Erik S Dkk. Pedoman Penuliasan Karya Ilmiah. (Malang:Fakultas Syari’ah UIN
Malang,2013), hal. 27.
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أ .نوع البحث
ىذا البحث من جنس البحث التجرييب

()empiris

وىو ْتث الذي يُعمل

اب١تراقبة مباشرة إىل ا١تيدان لتنال البياانت .ويف ىذه اٟتالة يراقب الباحث ا١تيدان يف
انجاري كوطا تينجي ،ابسو ،أجام.
وينظر من جهة الصفة ،ىذا البحث من البحث الوصفي( )deskriptifيهدف أن
يصور الئقا الصفات من الفرد ،واٟتالة ،واألعراض أو اٞتمع ا٠تاصة ،أو لينتشر األعراض،
أو ليعُت وجود التعلق بُت أعراض وآخر ىف اجملتمع.

ٖٜ

ب .هنج البحث
النهج الذي يستعمل ىف البحث الكيفي( .)kualitatifيدخل يف البحث
الكيفي ألنو يسعى أن يفهم أعمال الناس من جهة اإلطار الفكري أو قوانينهم نفسهم
يركز ا١تخرب من الكلمات الكيفية (الكلمات ا١تكتوبة أو اللسان من ا١تخرب) ،ليس من
العدد الذي حيتاج ٖتليل اإلحصاء.

39

Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka
Cipta,1999), hal.22.
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تعريف البحث الكيفي عند فطان لفهم الوقيعة الىت حدثت علمية (ىف اٟتالة الىت
حدثت علمية)ٓٗ .وغَت ذلك أن البحث الكيفي ىو ْتث الذي يقصد لفهم الوقائع ٦تا
يصيبو موضوع البحث كمثل العمل  ،واإلدراك ،والدفاع ،والفعل.

ٔٗ

ىف ىذا البحث ،يطلب الباحث األعمال الىت تكون خلفية لوجود مال
البجامبوك .ىف ىذا اٟتال يف انجاراين كوطا تينجي.

ج .موضع البحث
يُعمل البحث يف انجاري كوطا تينجي ،وىي من أحد انجاري من ٜتسها يف
ابسو وعرضها ٓ ٔٛٙىكتار تقريبا وتتكون من ستة ا١تتخلفات ،وىي ٥ :تلف كوطا
تينجي ،وكوطا كادانج ،ولدانج ىوتن ،وكوابنج ببيك ،وابتو اتاب ،وسو٧تاي سرايك وكوطا
تينجي.
ولناجاي كوطا تينجي سبعة قبائل ،وىي  :جانياكو ،بيليانج ،بيسانج ،ماليو،
سيكومبانج ،كوطا ،وجامباك.
انجاري كوطا تينجي ٘تلك ح ّد الوالية كما يلي :
أ .من جهة الشمال ٤تدود بناجاري اتبيك اب٧تانج وبدانج اتروك
40

Rulam Ahmadi. Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, (Malang: Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005). hal. 32.
41
Lexi J Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1999). Hal. 6.
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ب .من جهة اٞتنوب حيد بناجاري ّتبال مرايب
ت .من جهة الغرب حيد بناجاري جندوانج وانجاري اتبيك اب٧تانج
ث .من جهة الشرق حيد بناجاري تنجوانج عامل تناه دااتر وانجاري اتروك

ٕٗ

اختيار موضع البحث يؤسس توزين ا١تسئلة الذي جير أن يبحث وحيث يستطيع
الباحث أن حيضر فنا من العلم الذي يرجى نفعو ١تن قرأه.

د .السكاين والنموذج
السكاين ىف البحث ٚتيع نينيك ٦تاك (رئيس العادة) يف القبائل ا١توجودة يف

انجاري كوطا تينجي ابسو اكام .ويف ىذا البحث تعيُت النموذج ابستعمال كرة الثلج
( .00)snowballومعناه األسلوب األول عدده صغَت فيكون كبَتا .كمثل كرة الثلج الىت
تتداول طويال ما يصَت كبَتا .ىف البداية يبتغي اجمليبُت من احدىم إىل أخرى ،حىت يكون
عدد النموذج كثَتا .ويستعمل أيضا الباحث ٥ترب

الرئيسي()key informan

الذي يعد

معوف ومفهم ابلعادة ،وىم واحد من رئيس انجاري ،مث خدًن ا١تسجد ،مث رئيس ا١تتخلف
من انجاري كوطا تينجي.

42

Kerapatan Adat nagari Ktoto Tinggi.Dasar-Dasar Peraturan Adat Menurut Buek Salingka
Nagari.(Baso:LKKAM).
43
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
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ه .مصادر البياانت
مصادر البياانت ىي ا١تصادر اليت فيها أصول البياانت للبحث ا١تكتسب يف
منهج البحث.

ٗٗ

يستعمل ىف البحث مصدران ،ومها ا١تصادر الرئيسية والثانوية .ليعلم

تصرحيها يستطيع أن يفصل كما يلي :
ٔ .البياانت الرئيسية
تذكَتا على نوع ىذا البحث من البحث ا١تيدين

)research

،(field

فطبعا البياانت الىت تدخل يف نوع البياانت الرئيسية ىي البياانت الىت تتواجد من
ا١تيدان ٓتالل ا١تقابلة وا١تراقبة للمخربين الذين يصَتون مبحثا ىف ىذا البحث.
أما مصادر البياانت الرئيسية يف ىذا البحث ىي األعيان العادتية
ٔتجتمع مينانج يكونون يف منظمة عادة انجاري ( )KANكوطا تينجي ىي داتوك
ابغيندو روماه تينجي ،داتوك ابغيندو انن رينجيو ،داتوك فدوكا ساتى ،داتوك
منينديو ،داتوك ابيونج أميو ،داتوك ابمنجاك ماجوليال ،داتوك اتمبيجا ،داتوك
ابنداك ،داتوك ماروىون ،داتوك ابندارو كايو و داتوك بوايو انن بوتيو.

44

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: RienekaCipta, 2006),
h. 129.
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ٕ .البياانت الثانوية
البياانت الثانوية ىي البياانت الىت تبُت البياانت الرئيسية٘ٗ .وىي تتكون
من ا١تعلومات اليت توجد من الكتب ،والواثئق ،واألصوار أو بياانت اإلحصاء اليت
تساعد وقيعية البحث.
أما مصادر البياانت الثانوية ىف البحث ىي كتب الفقو وأصول الفقو
اللتان تبينان ا١تصلحة ا١ترسلة كاستنباط اٟتكم .أما البياانت الثانوية األخرى ىي
معجم دائرة ا١تعارف الىت تعلقت ابلبياانت الرئيسية والثانوية ومنها دليل النقل.

و .طريقة مجع البياانت
يستخدم الباحث يف ىذا البحث ألىم طريقة ٚتيع البياانت ا١تطلوبة وىي كما
يلي :
ٔ .ا١تقابلة
وتستخدم ا١تقابلة كطريقة ٚتع البياانت إذا أراد الباحث أو الباحثة أن ينكشف
ا١تشكالت ا١تبحوثة ١تعرفة األحوال ا١تتعلقة ابلبحث عميقا وتفصيال ٗٙ.وسيقوم الباحث

45

Soekanto, soejono. Pengantar Penelitian Hukum, (Cet. III: Jakarta: UI-Press,2006), h. 52.
;Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, ( Cet. I
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 212.
46
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ا١تقابلة يف ىذا البحث مع ننيك ٦تاك يف منظمة عادة الناجاري ( )KANكوطا تينجي،
أكام.
ٕ .ا١تراقبة
ىي طريقة من طريقة ٚتع البياانت أبن يالحظ ويسجل ويكتب الباحث كل
الظواىر ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث أو ا١تالحظة والكتابة عن الظواىر ا١تنظورة.

ٗٚ

وىي ىذا

البحث سيالحظ الباحث عن مال البجامبوك للزواج ىف انجاري كوطا تينجي عند
ا١تصلحة ا١ترسلة.
ٖ .الواثئق
وٚتلة الوقائع والبياانت تضمن يف شكل الواثئق كالرسالة ،واحملفوظة اليومية،
والتقريرة ،واألصوار ،قطعة أثرية ،واألثر .يف البحث الكيفي دراسة الواثئق ىي طريقة
رئيسية ٞتمع البياانت ٗٛ.أسلوب ٚتع ىذا البحث ال يضيق ابحملل والوقت حيت يعلم
الباحث على ما مضى ٜٗ.ىذه ا٠تطوات تُستعمل مساعدا لوقيعية بياانت البحث.

47

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Sikripsi, h. 140
Andi, Metode Penelitian h. 226.
49
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ز .أسلوب حتليل البياانت
أسلوب ٖتليل البياانت ىو منهج الذي يبُت خطوات رعاية البياانت وٖتليلها
موافقا بنهج ا١تناىج ،يستعمل الباحث يف ىذا البحث النهج الكيفي ،حيث كان الباحث
سيفصل البياانت يف شكل اٞتملة ا١ترتبة ،والعاقلة ،والفعالة حىت يسهل ا١تفهوم ٘ٓ.ويف ىذا
البحث خطوات كما يلي :
ٖٔ .ترير البياانت

()editing of data

قبل أن تصنف البياانت حيتاج أن ٖترر أوالً .مقصدىا البياانت أو
التصرحييات اللتان ٚتعتان يف تسجيل السؤاالت حيتاج أن تناقشا وٖتررا أيضا ٘ٔ.يف
ىذا اٟتال ،يعمل ٖترير البياانت ابلبحث األخر البياانت وتسجيل السؤاالت تعليقا
بنظرة أعيان العادة على ما يتخلف نشأة ا١تال البجامبوك عند ا١تصلحة ا١ترسلة ٢تا.
ٕ .تصنيف البياانت

((classification of data

تصنيف البياانت ىو البياانت الىت ٚتعت ورتبت يف شكل تصنيفات
وأخرى .ىذه العملية تعمل بعد ابتغاء البياانت وٖتريرىا.
ٖٖ .تقيق البياانت

ٕ٘

()verification of data
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ٖتقيق البياانت ىو ا٠تطوة واألنشطة اليت عملهما الباحث لتناول البياانت و
ا١ت علومات ىف ا١تيدان .يف ىذا البحث الباحث يفتش مرة أخرى إىل البياانت اجملموعة
ليقصد على صحيحها.

ٗ .التحليل
التحليل ىو اٞتمع لتفريق البياانت و لتسهيل القراءة .ا٠تطوة .األوىل يف ىذا
التحليل البحث تقسيم البياانت بينها ٖ٘.تكوين التغيَت للبياانت ا٠تامية يعٌت تغيَت
تلك البياانت ا٠تامية من الشكل األول يصَت شكال الذي يستطيع أن ينظر
اإلرتباطات بُت ا١تظاىر .وقصد التحليل يف ىذا البحث ىو تضييق اإلدراكات
وٖتديدىا حىت يكون بياانت منظمة ومرتبة ومعنواي .أما ٖتليل البياانت التِت يستخدم
يف ْتث مال الباجامبوك على عادة الزوج كوطا تينجي ىو الوصفي – الكيفي.
الوصفي ىو أسلوب ٖتيل البياانت الئقا بتصوير صفات الفرد ،واٟتالة،
واإلعاض ليعُت كون التعليق وعدمو من اإلعراض آبخر ىف اجملتمع ٘ٗ.وّتانب ذلك،
ا١تنهج الوصفي يدرس ا١تسائل أيضا ىف اجملتمع ،مع إجراءات معمول ىف اجملتمع،
ومدخول يف تعلق األنشطة ،واألعمال ،والرؤايت مع عمليات اليت تباشر و عوامل من
53

Nazir, Moh, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 405.
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الظواىر ٘٘.وبذلك ،ىف ىذا البحث البياانت الىت تتناول بوسيلة ا١تقابلة ويصور بشكل
الكلمات أو اٞتملة ،مع تفرق وتنوع مناسبا أبسئلة البحث .وبذلك ،منهج ىذا
التحليل ي ستعمل لتحليل بياانت األعيان ا١تتناولة من نتائج البحث عن ا١تال
الباجامبوكية للزواج يف انجاري كوطا تينجي يف عند ا١تصلحة ا١ترسلة.
أما منهج ٖتليل البياانت الىت تعمل وصفيا ٖتتوي :
أٚ .تع البياانت ،حيث جيمع بياانت األٝتاء ومواضع األعيان
اليت سيقبلهم.
ب .استمرار ابتغاء مسكن األعيان ويقدموهنم اليت سيقبلهم.
ج .إعمال ا١تقابلة للمخربين (أعيان العادة يف منظومة العادة
الناجارية

()KAN

عن عوامل الىت ٗتلف نشأة مال

البجامبوك مع نظرة أحكام اإلسالم الذي يتعلق ٔتال
البجامبوك.
د .التحليل وتلخيص نتيجة ا١تعلومات عن عامل يسبب نشأة
مال البجامبوك مع نظرة حكم اإلسالم يتعلق هبا بعادة الزوج
يف انجاري كوطا تينجي.

Nazir, Moh, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). h.. 65.
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الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها

أ .خلفية نشأة مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا تينجي
مال البجامبوك يف منطقة ومنطقة أخرى يف مننجكبو ٢تا مفهوم ٥تتلف يناسب
ٔتضمون عادة ا١تنطقة .كما قالو مثال مننجكبو يقول :
“Adaik salingka nagari lain padang lain ilalang, lain
lubuak lain ikannyo, lain nagari lain pulo adaik
kebiasaannyo”.56

)عادة سليجكا انجاري ،عندما خيتلف ا١ترج فيختلف أيضا قشو،
عندما ٗتتلف ِ
الربَكةُ فتختلف أيضا ٝتكتو ،وعندما خيتلف انجاري
فيختلف أيضا عادتو(

Dt. Manindiah, Bustamam. Pengetahuan dasar Adat Minang yang Islami. (Baso:1998), h. 61.
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.تتعلقة١تراد أن العادة منها مال البجامبوك إمنا يستعمل يف منطقة أو انجاري ا١ا
 ىذا.تتلفة٥ تكبو لو عادة وعرف منو استعمال مال البجامبوك٧ولذلك كل انجاري يف منا
.تناطق يف سومطرة الغربية اختالف١االختالف وقع ألن خلفية مال البجامبوك يف كل ا
 خلفية نشأهتا يف.استعمال مال البجامبوك عامة يقع يف منطقة ابرايمان وحولو
تها ريراينطي يونيتا الىت تبحث مال البجامبوك حرمانٝابرايمان بنقل مقابلة الطالبة ا
: ٘ٚحسُت يقول
“Menurut cerita, tradisi uang jemputan sudah ada
sejak dahulu, bermula dari kedatangan Islam ke
nusantara. Mayoritas orang Minang merupakan
penganut Agama Islam. Sumber adat Minangkabau
adalah Al-Qur‟an, seperti kata pepatah minang “adat
bersandi syara‟, syara‟ bersandi kitabullah”. Jadi
semua adat minangkabau berasal dari ajaran Islam.
Demikian pula dengan tradisi uang jemputan. Tradisi
ini bersumber dari kisah pernikahan Rsulullah SAW.
Rasululllah SAW dulunya pemuda miskin yang bekerja
dengan pedagang besar, yaitu Siti Khodijah. Karena
Muhammad memiliki sifat mulia, dan mendapat gelar
al-Amin atau orang terpercaya. Siti Khodijah pun
menaruh hati padanya.
Akhirnya Siti Khodijah
meminta temannya untuk menanyakan pada
Muhammad apakah bersedia menjadi suami Khodijah,
namun Muhammad merasa kurang enak, karena ia
hanya seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa,
mana mungkin dapat menikahi Siti Khodijah yang kaya
raya. Namun Siti Khodijah berniat menghormati
Muhammad, ia pun memberikan sejumlah hartanya
kepada Muhammad SAW agar Muhammad dapat
mengangkat derajatnya dari seorang pemuda miskin
menjadi pemuda yang setara dengan Siti Khodijah.
Akhirnya Siti Khodijah dan Muhammad pun menikah.
.( مدينة ابندر المبونجPKPD) تعية عائلة ابدانج ابرايمانٚ رئيس57
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Siti Khodijah pun setelah menikah sangat menghormati
suaminya dengan memanggil gelarnya.”58

(ابعتماد القصة ،عادة مال البجامبوك قد وجدت منذ القدًن،
بدايتو من قدام اإلسالم إىل نوسانتارا .غالبية أشخاص منانج.
مصدر عادة مننجكبو ىو القرآن ،كما قال مثال مينانج "العادة
تعتمد الشرع ،والشرع تعتمد كتاب هللا" .إذن كل عادة منا٧تكبو
تصدر من شريعة اإلسالم .كذا عادة مال البجامبوك .ىذه العادة
تصدر من قصة نكاح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .كان رسول هللا صل هللا عليو
وسلم شااب مسكينا الذي يعمل ابلتاجرة الكبَتة ،خدجية الكربى.
ألن يف دمحم كرًن األخالق ،ويلقب أمُت .والسيدة خدجية ٕتلبو.
وأخَتا تسأل صديقتها لتسأل حملمد ىل يستعد أن يكون زوج
خدجية ،لكن دمحما ال يفرج ،ألنو شاب مسكُت الملك لو ،فمن أىن
أن ينكح خدجية الكربى الغنية .أخَتا سيدة خدجية ودمحم ينكحان.
وىي بعد النكاح قد تكرمو وتنادي ابسم لقبو).
ص ِادٌر (رؤوس
وخلفية نشأة مال البجامبوك يف انجاري كوطا تينجي كانت َم َ
النيب
العادة) القائلون أ ّن مال البجامبوك يف انجاري كوطا تينجي ال تنشأ بقصة نكاح ّ
صلى هللا عليو و سلّم وخدجية الكربى كما يف القصة السابقة ،ولكن كانت جهات تقصد
إلحتفال الوليمة .كما يلي:
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Faizzati, Savvy Dian, Tradisi bajapuik dan Uang Hilang Pada Adat Perkawinan Adat Masyarakat
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تكبو يف كوطا تينجي وىو داتوك ابندك من قبيلة٧عند مقابلة أحد عيان عادة منا
:كوطا بيليئنج يقول
“Manuruik carito dari muluik ka muluik, sabananyo
pelaksanaan uang jamputan tu alah tajadi sajak maso
Rasulullah SAW. Dicaritokan pado maso itu ado kanti
Rasulullah SAW nan banamo Rabi‟ah bin Ka‟ab
Radhiallahu „anhu. Pado suatu katiko Rabi‟ah pai
basobok jo Rasulullah dalam kaadaan basadiah.
Rabi‟ah mangadu tentang keadaan pasangannyo yang
ingin baralek tetapi indak ado sesuatu yang bisa
digunokan untuk walimah. Lalu Rasulullah SAW
memerintahkan sahabat (Buraidah) mengumpulkan
kambiang yang kudian untuak dimasak. Lalu
Rasulullah menyuruh sahabatnyo Rabi‟ah untuk
basobok jo isteri Rasulullah dan memerintahkan ka
Aisyah bini Rasul untuk memberikan keranjang yang
alah barisi gandum yang kudian dibuek roti untuk
acara walimahnyo Rabi‟ah bin Ka‟ab. Lalu Rabi‟ah
mambawo segalo sesuatu itu dijadikan walimah ke
keluarga calon bininyo”59

ٍ
ٍ
لسان حقيقتها إستعمال مال
لسان إىل
(إبعتماد القصة من
 ُحيكى.البجامبوك كانت يف زمان الرسول هللا صلى هللا عليو و سلم
تو ربيعة بن كعب هنع هللا يضر يذىب يالقيٝفيو كان صحاب الرسول إ
 وىو يَش ُكو حالة مرشحتو و يريد أن ينكحها لكن.ًرسول هللا حزينا
 فأمر رسول هللا صحابَو بريد َة ليجمع.ال شيئ الذي سيعمل للوليمة
شاتو لطبخ فيسأل ربيعة بن كعب ليلقي عائشة و أيمرىا أن تعطي
 فالشاة.خبز لوليمة ربيعة بن كعب
ً قمح فيطبخو ويكون
ٌ السلة فيها

تبز يؤتيان يف بيت مرشحة زوجة ربيعة بن كعب٠تطبخة و ا١ا
.)للوليمة

)ٕٓٔٙ  ٘ٔ يويل، (أور كونينج،تقابلة١ ا، قبيلة كوطا بيليئنج،داتوك ابنداك59
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:و رأي داتوك ابكيندو روماه تينجي أحد عيان عادة من قبيلة كوطا يقال
“Nan manjadi alasan utamo panerapan uang jemputan
di nagari awak adolah untuak mambatu pihak
marapulai dan anak daro dalam palaksanaan baralek.
Hal iko balandasan kareno salah satu pihak baik dari
marapulai ataupun anak daro indak talok
melaksanakan acara baralek atau kurangnyo kasiapan
urang tuo mampelai untuak melaksanakan baralek
anaknyo.”60

(إ ّن الذي سيكون إىتماماً أوال يف تطبيقها ىو ليساعد شريك
 تلك تقع لوجود عدم قدرة.العريس أو العروس يف تنفيذ الوليمة
أحد الشريكُت يف إحتفال الوليمة أو عدم إستعداد الوليُت لوليمة
.)ولديهما
 رأى،يساوى كما سبق الذي يتعلق ٔتال البجامبوك يف انجاري كوطا تينجي
:داتوك أبيو انن بوتيو
“Uang jemputan sabananyo untuak mambantu walimah
baik marapulai ataupun anak daro tagantuang
kesepakatan mamak tungganai kaduo mampelai
sebagaimano pepatah minang mangatokan kok singkek
nyo minta uleh, kok kurang nyo mintak tukuak.”61

(إن مال البجامبوك تقصد لتساعد الوليمة ّإما للعريس أو العروس
تثال مينانج١تاك روماه الشريكُت كقول ا٦ تعليقاً ٔتوافقة
)ٕٓٔٙ ٔ أبريلٜ ، (بينكوران بويت،تقابلة١ ا، قبيلة كيطا،داتوك ابغيندو روماه تينجي61
)ٕٓٔٙ  ٕ٘ مايو، (بينكوران بويت،تقابلة١ ا، قبيلة ماليو،داتوك أبيو انن بوتيو61
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.( “kok singkek mintak uleh, kok kurang minta tukuak”

يف السابقة

)KAN(

اإلجياب للتعليقات من األعيان منظمة عادة انجاري
:فيحلل الباحث
تكبو٧أ) وصية عادة منا

Kok singkek uleh-mauleh
Kok kurang tukuak manukuak
Kok senteng bilai mambilai
Kok condong ditumpia nak jan rabah
Tibo dielok baimbauan
Tibo diburuak ba amburan
Ka ilia sarangkuah mandayuang
Ka mudiak sa antak galah
Barek samo dipikua
Ringan samo dijinjiang62

(إذا قصر فخالِع
إذا نقص فساتِر

ِ إذا ما وزن فو
اصل
فتماسك لكي ال ينهدم
إذا مال
َ
حسن فأعلِ ْن
ٌ ٌإذا جاء خرب
ِ َخ
ف
ْ قبيح فأ
ٌ ٌإذا جاء خرب
ِ إىل األسفل
ًفجادف معا
ًإىل األعلى فرافع معا
)تفيف يُرفع معا٠ و ا،ب معا
ّ الثقيل يُ َد

62

Dt. Manindiah, Bustamam. Pengetahuan dasar Adat Minang yang Islami. (Baso:1998), h. 91.
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من وصية السابقة ،تنفيذ مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا تينجي تقصد
للتعاون لكي ٣تتمع مينا٧تكبو سإييا ساكاتو .إذن ،نشأة مال البجامبوك ليست من حكم
اإلسالم.
ب) ما قالو داتوك بنداك اليناسب بتطبيقها .ألن مال البجامبوك الىت يعطيها رابعة بن
كعب لينفذ احتفال الوليمة ال تصدر منو أو من أسرتو ،ولكن تصدر من صحابتو،
يدةٌ.
ىو بَُر َ
حىت يلخص الباحث أن مال البجامبوك يف انجاري كوطا تينجي ىي عدة ا١تال
الىت تعطيها شريك العريس أو العروس ألحد الشريك لينفذ الوليمة أتسيسا ٔتوافقة شريك
العروسُت .الذي نشأهتا ليست من حكم اإلسالم ،بل ىي إثبات إرثي.
وغَت التاريخ خلفية نشأهتا يف عادة الزواج انجاري كوطا تينجي الىت ٗتتلف
ٔتنطقة أخرى .كانت ىف مال البجامبوك العناصر حىت تبقى ويعملها ٣تتمع انجاري كوطا
تينجى حىت ىذا العصر .ىذه العناصر ىي :
ٔ .شكل مال البجامبوك
رأى داتوك تنبيجو أحد عيان العادة من قبيلة سيكونبانج يقول إن ا١تالية
الباجامبوكية البد شكلها مال و ال شكلها من أاثث .كما قالو داتوك تنبيجو :
“Uang jemputan harus barupo sajumlah pitih yang
diagiahkan oleh pihak mempelai anak daro ka
marapulai begitu juo salbaliknyo. Indak buliah barupo
barang karno kalau barupo pitih bisa digunokan
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untuak kabutuhan lain-lain nan mungkin diparaluan
untuak baralek.”63

(مال البجامبوك البد شكلها عدة ا١تال الىت يعطيها ولد العروس
للعريس وكذلك عكسو ،ال شكلها أاثث ألنو بعدة مال البجامبوك
تستعمل لإلحتياج األخرى الذي ديكن عندما حيتاج ىف الوليمة).
لكن من أحد عيان العادة من قبيلة جانياكو وىو داتك ابدوكو سايت
يقول إن مال البجامبوك البشكل ا١تال بل وجودىا أاثث أيضا .مناسبا ابحملتاج،
كما قالو :
“Uang jemputan itu indak lo harus barupo pitih do,
bisa sajo barupo barang sasuai kebutuhan yang
dibutuhkan waktu acaro baralek. Bisa jadi kok inyo
paralu tenda diagiah, kok paralu lapiak di agiah juo.
Asalkan disapakek an basamo dahulu.” 64

(مال البجامبوك البشكل ا١تال يستطيع شكلو أاثث تناسب ما
حيتاجو الحتفال الوليمة ،يستطيع أيضا وجوده ٥تيمة أو فراش إذا
كانت موافقتو قدديا).
اٞتواب من األعيان العادة كوطا تينجي عن شكل مال البجامبوك
السابق .فالباحث يوافق بعلة الىت يقو٢تا داتوك ابدوكا سايت الذي يقول إن مال

63داتوك تنبيجو .قبيلة سيكومبانج ،ا١تقابلة( ،بينكوران بويت ٖٔ ،يويل )ٕٓٔٙ
64داتك ابدوكو سايت ،قبيلة جانياكو ،ا١تقابلة( ،أور كونينج ٕٓ ،ابريل )ٕٓٔٚ
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البجامبوك شكلها مال أو أاثث .ألن مال البجامبوك السابق اليت يقو٢تا ابدوكا
سايت يظهر ُم ُرونتُها حىت يعطي السهلة ١تعطها يف كفايتها .ىذه اٟتالة يؤكده أمَت
شفَت الدين مؤلف الكتاب الذي يقول إن بداية مال البجامبوك شكلها مال
روبية ورينجيت ،فبمناسب منو الزمان شكل مال البجامبوك قالدة ،وخامت ،وسوار
ذىب .ىذه اٟتالة تقع تناسب بشكل مال البجامبوك الىت شكلها مال روبية
ورينجيت قد ٗتلفت ابلزمن ونذير أن جيلبها سائلو مال البجامبوك.

25

حىت يلخص الباحث أن مال البجامبوك ينبغي أن وجودىا ماعدا مال
بل كوهنا أاثث .ا١تناسب ال يتبع منو الزمان فقط ،بل ليسهل يف عملية إعطاء
مال البجامبوك.
ٕ.

ٖتديد عدة مال البجامبوك

ٖتديد عدة مال البجامبوك يقولو أحد عيان العادة داتوك ابندرو كايو
من قبلة سيكومبانج :
“Dalam menentukan menentukan batasan jumlah uang
jemputan sudah ada ketetepan oleh aturan adat
salingka nagari, yaitu 1 ameh (jika di-rupiahkan sekitar
Rp.4.000.000-), meski demikian batasan jumlah unag
jemputan ini tidak mengikat tergantung kesepakatan
mamak tungganai dan keluarga kedua mempelai”66

65

Sjarifuddin, Amin. Minagkabau dari dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol.
(Jakarta:Gri Media,2011), h. 474.

66داتوك ابندرو كايو ،قبيلة سيمومبانج ،ا١تقابلة (،أور كونينج ٔٚ ،يويل )ٕٓٔٙ
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(يف تعيُت عدة مال البجامبوك قد ثبتو نظام عادة سالينجكا
ب واح ٌد (أربعة مليون روبية تقريباً) ولو كان
انجاري ،وىو َذ َى ٌ
ٖتديد عدة ىذه ا١تالية ال تنعقد و ىو متعلّق ٔتوافقة خال الشريكُت
(تو٧تاين) و أسرة العروسُت).
و يتأكدىا داوك ٔتو٧تاك ٣توليلو يقول :
“Jikok salah satu pihak mempelai nan ma agiah uang
jemputan kurang mamanuhi maka mamak rumah
(tungganai) bertanggung jawab untuak mamanuhi uang
jemputan
tersebut
malalui
barutang
atau
manggadaikan harato pusako, jikok harato pusako alun
cukuik juo maka seikhlasnyo sajo keluarga anak daro
ataupun marapulai ma agiah uang jemputan tasabuik.
Ibarek kato indak kayu janjang dikapiang, indak
bungka ameh diasah, jauah mintak ampiang, barek
mintak ringan.”67

(إذا كان أحد العروسُت يعطي مال البجامبوك ال ديألىا فا١تسؤول
للخال (تو٧تاين) ليمأل تلك ا١تال بوصيلة الدين أوقراض مال الًتكة.
إذا كان مال الًتكة ال تكفيها فألسرة العروس أو العريس أن يكفي
عطاء تلك ا١تال .كما قول ا١تثال :إنداك كايو جنجانج ديكفُت
إنداك بو٧تكا أميو دأيسو ،جاؤه مينتا أمبينج ابريك مينتا رجيان).

67داوك ٔتو٧تاك ٣توليلو ،قبيلة سيكومبانج ،ا١تقابلة( ،البونج ابرو ٖٔ ،يويل )ٕٓٔٙ
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اإلجياب لتعليقات األعيان أن ٖتديد عدة ا١تال سبق فيحلل الباحث
ِ
كد تلك األقوال ابلتحليل ،و ىو:
ليُ َؤ َ
يبُت أ ّن
نظام الذي ّ
أ) يف عادة مينا٧تكبو ُ
”“kato dahulu kato batapati kato kudian kato bacari.

kato dahulu kato batapati

ىو نتائج ا١تشاورة من موافقة مثبتة يف اجمللس

السابقة ،ولكن أل ّن اٟتال ال يستطيع إعما٢تا .و  kato kudian kato bacariىو
افقة ٍ
موافقة نتائج فكرةٍ جديدةٍ تنشأ ألهنا أحسن من مو ٍ
قددية ،حىت ٖتتاج ٖتسُت
((revition

تتغَتىا
ا١توافق القددية و و ّ

()addendum

و ال ينتقل نتائجها

ت عدهتا يف ا١توافقة
الكائنة .على بناء اب١تسألة السابقة ف مال البجامبوك اليتُ ثُبِتَ ْ
األوىل يستطيع تغيَتىا يف أي ٍ
وقت يناسب إبثبات ا١توافقة اٞتديدة يُغترب األحسن
ِ
بدون ِ
اٟتقوق لكي ال يدفع مال البجامبوك ألهنا ال مناسبة ٔتال البجامبوك
نقل
ا١تسؤولة ٔتاقبلها.
تبُت يف قواعد الفقو القاعدة" :ادلش ّقة جتلب التّيسري"  .يف علم الفقو إستعمال
ب) ّ
تضر اٟتياة" .يرى يف
ا١تش ّقة ٕتلب التّيسَت سبعة أنو ٍاع ،أحدىا "الكراىة اليت ّ
السياق السابق أ ّن إيراد ٦تاك/ا٠تال (تو٧تاين) ليكفي مال البجامبوك بطريقة
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الدين أو قراض مال الًتكة و ال يكفيها ،و ا١تناسب إلعطاء مال البجامبوك
إبستطاعو.
على بناء التعليقات و التحليل السابقُت ،فيلخص الباحث أبن ال
حدود لتعيُت مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا تينجي.

ٖ .طريقة إثبات مال البجامبوك
كما سبقت طريقة إثبات مال البجامبوك معلق على موافقة خال (٦تاك)
الشريكُت .يف اإلستمرر ،الويل و ا٠تال الشريكُت سيناقشان إثبات مال
البجامبوك يف ٍ
٣تلس واحدةٍ .كما قال داتوك بوايو انن بوتياه من قبيلة ماليو:
“uang jemputan sabananyo untuak mambantu walimah
baik marapulai ataupun anak daro tagantuang
kesepakatan mamak tungganai kaduo mampelai”68

(مال البجامبوك حقيقتها لتساعد الوليمة إما الشريك العريس أو
الشريك العروس أتسيساً موافق بُت ٦تاك العروسُت).
فيقول داتوك ابندرو كايو من قبيلة سيكومبانج ٥تتلف:
“uang jemputan manuruik kesepakatan antara duo
mamak yaitu ninik mamak jo mamak tungganai dari
masing-masing marapulai jo anak daro.”69
68داتوك بوايو انن بوتياه ،قبيلة ماليو ،ا١تقابلة( ،بينجوران بويت ٕ٘ ،مايو )ٕٓٔٙ
69داتوك ابندرو كايو ،قبيلة سيكومبانج ،ا١تقابلة( ،أور كونينج ٔٚ ،يويل )ٕٓٔٙ

52

(مال البجامبوك أتسيساً موافق بُت نينك ٦تاك (رؤوس العادة) و
٦تااك روماه (ا٠تال/تو٧تٍت) من كل الروس والعريس).
على بناء تعليقات أعيان عن طريقة إثبات مال البجامبوك ،وجد قوالن
٥تتلفان .األول ،الشريك يف إثبات مال البجامبوك فهو ٦تاك روماه
(ا٠تال/تو٧تٍت) .الثاين ،الشريك يف إثبات مال البجامبوك فهو ننيك ٦تاك
(رؤوس العادة) و ٦تاك (ا٠تال/تو٧تٍت) من كل الشريكُت .اإلجاب من قولُت
٥تتلفُت فيحلل الباحث بتعلق درجة مؤسسة العادة و ىي:
Kemenakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka panghulu
Panghulu barajo ka mufakat
Mufakat barajo ka nan bana
Bana badiri sandirinyo
Nan bana kato saiyonan manurut mungkin jo patuik
Bajanjang naik batanggo turun
Naik dari janjang nan bawah
Turun dari tanggo nan diateh
Rumah batungganai
Tiok suku bapanghulu70

ال ديكن وال يناسب عمل الشيئ بغَت طريقة ا٠تطوت ا١تثبتة .وال
السفلى على ا١تؤسسة أعلى يف األمر حامل العادة أو
يناسب خطوة ا١تؤسسة ُ

Dt. Manindih, Bustamam. Pengetahuan Dasar Adat Minang yang islami. (baso:1998), h.104.
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األمراءّ .أما ا١تسؤول يف ٖتديد مال البجامبوك فهو ٦تاك روماه .ولكن ٔتسألة
مال البجامبوك ا١تستمرة فيستطيع ٦تاك زوماه إستعان ننيك ٦تاك (رؤوس العادة).
اٟتق يف إثبات مال البجامبوك
ابلتحليل السابق فيلخص الباحث أ ّن ّ
٦تاك روماه (ا٠تال/تو٧تاين) ١تسؤول إبن و بنت األختو ،كما قول ا١تثل:
”“Kaluak paku kacang balimbiang, anak dipangku kamanakan dibimbiang.

ٗ .بقية مال البجامبوك
البقيات من مال البجامبوك ال تنظمها عادة سالينكا انجاري،
كل نظرٍة منها ،رأي داتوك ٔتو٧تاك ماجوليلو من قبيلة سيكومبانج:
فلألعيان ُ
“Siso uang jemputan sudah baralek musti dibalik an ka
keluargo anak daro karno uang jemputan tersebut
barasa dari keluarga anak daro bak itu juo sabalik
nyo”71

(بقية مال البجامبوك بعد إحتفال الوليمة سًتجع ألسرة العروس
ص ُد ُر من أسرة العروس و عكس
ألن أصل ا١تالية البجامبوكية تَ ْ
للعريس).

و راي أخرى داتوك ٔتو٧تاك ابيونج أميو من قبيلة بيسانج يقول:
7٢داوك ٔتو٧تاك ٣توليلو ،قبيلة سيكومبانج ،ا١تقابلة( ،البونج ابرو ٖٔ ،يويل )ٕٓٔٙ
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“Siso uang jemputan alah manjadi haknyo kaduo
mampalai untuk modal awal barumah tanggo, karno
uang jemputan bukan hanyo parcampuran antaro
marapulai jo anak daro tapi labiah ka perkawinan
antaro duo kaluarga.
Sabaa pepatah minang
mangatokan perkawinan itu ibarek percampuran
antaro gulo jo kopi, aia jo garam, nasi jo samba bukan
ciek tambah ciek jadi duo atau duo tambah duo jadi
ampek.”72

(بقية مال البجامبوك تكون ح ّقاً للعروسُت لرؤوس ا١تال األول
النكاح ليس إختالط بُت إبٍت أدم ،بل اختالط
ليُشكل السرة ،ألن
ُ
أسراتن .كما قول ا١تثال مينا٧تكبو أبن النكاح كاختالط السكر و
القهوة ،و ا١تاء اب١تلح ،و األرز ابلعدام ال واحد و واحد يكون اثنياً
أو إثنان و إثنان يكون أربعة).
ال سيما استمر داتوك مروىون يقول:
“Siso uang jemputan bisa digunokan untuk mahar
lantaran si marapulai alun punyo matopancaharian
yang tidak tatok”73

(بقية مال البجامبوك تستطيع أن تستعمل للمهر أل ّن شريك
العريس ال ديلك العمل الثابت).
اإلجياب من أقوال األعيان السابقة ،وجد قوالن ٥تتلفان .األول ،مال
البجامبوك ينبغي أن ترجع لويل الشريك الذي يعطي مال البجامبوك ألهنا من
ويل ا١تعطي .الثاين ،مال البجامبوك تكون حقا العروسُت ألن النكاح ىو إختالط
72داكو ٔتو٧تاك ابيونج أميو ،قبيلة بيسانج ،ا١تقابلة( ،البونج ابرو ٓٔ ،يويل )ٕٓٔٙ
70داتوك ماروىون ،قبيلة بليانج ،ا١تقابلة( ،سبوسوك ٔٙ ،يويل )ٕٓٔٙ
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.

“adat bajikok badukalo”

 فيحلل الباحث بتعلقو على.األسرتُت

تاص فكانت كيفية٠تسألة ا١تر َاد إذا كانت ا١مقصدومها " إذا و عندما" حيتواين ا
 إذا كان السبب فكانت،(reaction) الرد
ّ فكان

(action)

 إذا كان الفعل،حلّها

: كما تقول الوصية.تكمٟتطاء فكان ا٠ إذا كان ا،العاقبة
Syariat palu mamalu (saling menyampaikan)
Hakekat baleh mabaleh
Panggia baturuik i
Imbau basaut i
Tuah dek sakato
Barani dek saiyo
Kuek dek basamo
Cilako dek basilang
Barani dek karano bana
Takuik dek karano salah
Babuek buruak badoso
babuek elok bapa alo
suruah bakarajoan
tagah baantikan
nan rajo kato mufakat
nan bana kato saiyo
jikok tasuo upek jo puji sangko sitawa jo sidingin
musuh indak dicari-cari, kok basuo pantang diilakan74

تسألة السابقة فمسألة بقية مال البجامبوك ٖتتاج ّأوالً كون١على بناء اب
 إذا كان ويل.تشاورة معا من أسرة العريس و العروس لتجتنب األفعال اليت التُرام١ا
،الذي يعطي مال البجامبوك فرحاً أن يسلم بقية مال البجامبوك للعروسُت
.تناسب بقية مال البجامبوك تعطي للعروسُت١فا
74

Dt. Manindih, Bustamam. Pengetahuan Dasar Adat Minang yang islami. (baso:1998), h.106.
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٘ .التعزير
كان الفعالن اللذان يسببان التعزير .األول ،ال يعطي مال البجامبوك
بتّو .الثاين ،يعطي مال البجامبوك نصفها .ورأي ٚتيع األعيان يقولون أ ّن ال تدفع
مال البجامبوك بتّو فالنكاح م ِ
بط ٌل .كما قول وصية مينا٧تكبو:
ُ
“siriah suruik ka ganggangnyo, pinang suruik ka
tampuaknyo.”75

(يع ّد أوراق التَنب ِ
ول إىل الطَ َحالِ ِ
ب)
ُ
و بعض ننيك ٦تاك األخرى عن مال البجامبوك اليت ال تدفعها بتّوُ ،يقول:
“Dalam hal uang jamputan yang alun bapanuhi, maka
dalam hal pamanuhannyo di agiah waktu tenggang
melalui kesepakatan
ulang, karnno
pepatah
mangatokan kato dahulu batapati, kato kudian kato
bacari.”76

(مال البجامبوك ال تكفيها بتّو ،فا١تألهتا تُعطي زايدة الوقت بطريقة
مرة كما قول ا١تثال
ا١توافقة ّ
”)“Kato dahulu kato batapati, kato kudian kato bacari

مال البجامبوك اليت تدفعها نصفها ،أحد من األعيان اليت يقابلها وىو
داتوك ابدوكو انن سايت:
75داوك ٔتو٧تاك ٣توليلو ،قبيلة سيكومبانج ،ا١تقابلة( ،البونج ابرو ٖٔ ،يويل )ٕٓٔٙ
76داتوك ماروىون ،قبيلة بليانج ،ا١تقابلة( ،سبوسوك ٔٙ ،يويل )ٕٓٔٙ
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“kok balabih elok lah manah, tapi kok kurang mako
saikhlasnyo sajo. Dek karano pitih jamputan sebatas
membantu biaya baralek nan indak cukuik.” 77

(إذا كان مال البجامبوك زائد ًة ىي األحسن ،إذا كانت انقصةً
فاستطاعو.أل ّهنا لتساعد دفاع الوليمة).
اإلجاب من تعليقات أعيان العادة السابقة فيحلل الباحث بتعليقو
"عادة تريد الصفة"  .ا١تراد هبا عادة تريد كل ا١تنفردين يصفون ابألخالق الكردية،
كما يقول الوصية العادة:
Indak namuah kuniang dek kunik
Indak namuah lamak dek santan
Nan iyo-iyo, nan indak-indak
Muluik manih baso katuju
Labiah bak santan jo tangguli
Karajo baiak parangai elok
Adat diisi limbago dituangkan
Amal saleh dilakukan
Cupak tatagak nan diisi
Adat tarantang nan dipakai.78

على بناء الوصية ا١تذكورة٦ ،تاك كمسؤول ابن أو بنت أختو البد أن
ُحي ِّكم يف أ ِ
كل خطوات أو فعليات على زواج إبن/بنت أختو .و مال
ْ
َ َ
َخذ ِّ
يك الذي فيو
البجامبوك ال ٘تأل/غَت ٦تلوءة بتّو ،فا٠تال حيتاج أن يسأل الشر َ
مسؤول أو الذي يُعطَى ا١تسؤول ليمألىا .إذا كانت نيةٌ من يٌعطَى ا١تسؤول
77داتك ابدوكو سايت ،قبيلة جانياكو ،ا١تقابلة( ،أور كونينج ٕٓ ،ابريل )ٕٓٔٙ
Dt. Manindih, Bustamam. Pengetahuan Dasar Adat Minang yang islami. (baso:1998), h.107.
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فاٟتق للخال (٦تاك) إبعطاء زايدة الوقت .إذا مل تكون نيةٌ ليمألىا ٦تن
ليمألىاّ ،
فاٟتق ا٠تال (٦تاك) أن يُْب ِط َل تنفيذ الزواج يف تلك الوقت.
يعطيو ا١تسؤولّ ،
على بناء التحليل السابق فاليلخص الباحث أن أقوال األعيان السابقة
ِ
اب إبعتماد حالة و جنس و وقت الواقعة.
َٚتعُوُ صو ٌ
إعمال العادة اإلرثية اليسهل إزا٢تا ابٟتتم ،لكن ٔترور منو الزمان تطبيق
تلك العادة تكون تغيَتة وموافقا ٔتجتمع الذين يعملوهنا .على أساس مراقبة
الباحث وجدت القيمات الىت تتضمن يف مال البجامبوك حىت يصَتىا ابقية
والتزال طبقها ٣تتمع عادة انجاري كوطا تينجي حىت عصران ىذا .والقيمات
ىي:
أ) القيمة الدينية ،عادة منا٧تكبو تتمسك على أن العادة تسند إىل الشرع،
والشرع يسند إىل كتاب هللا .معناىا أن إعطاء مال البجامبوك على عادة
الزواج يف انجاري كوطا تينجي الىت ىدفها لسالسة الوليمة ،حىت تكون
قد جرت ووافقت ٔتا كتبو هللا ورسولو.
ب) القيمة االجتماعية ،والغٍت يف إعطاء مال البجامبوك سيساعد ا١تسكُت
يف كفاية االحتياجات احملتاجة ،حىت هبذه ا١تساعدة فًتتببط حبائل
عائلية وثيقة بُت العائلتُت من العروسُت قبل نكاحهما.
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ت) القيمة النفسية ،و مال البجامبوك تعطى اثرا نفسيا حسنا للعريس الىت
تعطيها إايه ،وبذلك تكون العريس ٤تًتمة يف عُت زوجها أو أسرتو.
وكذلك الزوج الذي يقبلو سيكون فارحا ألنو قد يساعد ٔتا كلفو ،حىت
تكون مال البجامبوك أحد الوسيلة يف زايدة حبهما.
ث) القيمة الثقافة ،ولإلنونيسي أنواع الثقافة من توفَت ا١تناطق الىت تتحدىا
الدولة الوحدوية ٞتمهوريو اندونيسيا ،وأحد العادة ىي مال البجامبوك
الىت تكون يف انجاري كوطا تينجي .بتنفيذ ىذه العادة يعد الشخص
ديلك األدب يف رعاية نوع العادات كانت إرثية.
ليُ َس ِه َل أن يعرف ا٠تلفية و بقاءَ مال البجامبوك يف عادة الزواج انجاري
ِ
صنِّف
كوطا تينجي بنَاءً على مقابلة األعيان فَيُ َ

)(classification

الباحث يف

اٞتدول كما يلي:
اٞتدول الثاين
أنواع نتيجة ا١تقابلة
الرقم

األعيان

قبيلة

أنواع األقوال

ٔ داتوك ابنداك كوطا بليانج مال البجامبوك دفاع
١تساعة الوليمة

العلة
على بناء من قصة
صحاب الرسول
ألداء الوليمة

ٕ داتوك

كوطا

مال البجامبوك دفاع

أل ّن نقصان ويل
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ابغيندو

١تساعة الوليمة

العروسُت ألداء
الوليمة

ماليو

مال البجامبوك دفاع
١تساعدة الوليمة

على بناء من ا١تثل

سكومبانج

مال البجامبوك
و غَت ذلك من
التعاون ،تستعمل مال وجودىا مال

روماه تينجي
ٖ داتوك بوايو
انن بوتيو
ٗ داتوك
اتمبيجا

البجامبوك
ٍ
إلحتياجات أخرى

Singkek
mauleh kurang
manukuak

تستعمل
إلحتياجات أحرى
عندما تتعلق
ابلوليمة

٘ داتوك

سكومبانج

ابمنجاك

مال البجامبوك دفاع
١تساعة الوليمة

الوليمة

ماجوليال
 ٙداتوك ابيونج

بيسانج

أميو
 ٚداتوك فدوكا
ساتى

أل ّن نقصان ويل
العروسُت ألداء

إعتماداً ٔتوافقة
و غَت ذلك من
التعاون ،تستعمل مال الوليمة
البجامبوك
ٍ
إلحتياجات أخرى

جانياكو

و غَت ذلك من
التعاون ،مال
البجامبوك تكونرئيس
ا١تال لبناء األسرة

أل ّن العريس ال
ديلك الكسب
الثابت
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 ٛداتوك

بليانج

ماروىون
 ٜداتوك
منينديو

و غَت ذلك من
التعاون ،مال

أل ّن النكاح إّمنا
الخيتلط العروسُت،

البجامبوك تكون َم ْهًر بل خيتلط هبا
األستان
بيسانج

مال البجامبوك دفاع
١تساعدة الوليمة

أل ّن نقصان ويل
العروسُت ألداء
الوليمة

على بناء اٞتدول السابق ،يلخص الباحث أبن خلفيي ًة نشأة مال
ب عوامل إرثيةٌ ١تساعدة يف تنفيذ
البجامبوك للزواج ىف انجاري كوطا تينجي األَ ْغلَ ُ
الوليمة ،و من جهة أخرى ٖتضر كرئيس ا١تال يف بناء األسرة و ملء ا١تهر و ٘تأل
إحتياجات أخرى.

ب .مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا تينجي عند ادلصلحة ادلرسلة
ا١تصلحة ا١ترسلة تتكون من كلمتُت ،مها ا١تصلحة مشتق من صلح بزايدة األلف
يف أو٢تا الىت راد هبا "ا٠تَت" ضد "الشر" أو "الفساد" .ىي مصدر من كلمة صلح "النفع"

62

أو "مطلقة من الفساد" .ٜٚوا١ترسلة اسم مفعول من فعل ا١تاضى الثالثي ،رسل.
واصطالحا معناه "مطلقة" أو "حل" ىنا "حل أو مطلقة من البينة الىت تدل إجياز فعلو أو
غَت إجيازه" .واصطالحا معناه :
"ىي ا١تصاحل ا١تالئمة ١تقاصد الشارع اإلسالمي واليشهد٢تا أصل خاص ابإلعتبار
أو اإللغاء"

ٓٛ

وا١تفهوم السابق ،جيلب ٗتليصو ليواصل ا١تصلحة ا١ترسلة فينبغى أن ديأل الشروط
الصحيحةٔ .ٛكما يلي :
ٔ .ا١تصلحة ا١ترسلة ،الخيتلف بدليل الشرع الكائن ،إما من نص القرآن ،واٟتديث،
واإلٚتاع ،والقياس الذين غَت مبطيلها و ال مقابلها.
ٕ .ا١تصلحة ا١ترسلة ىي مصلحة حقيقية وعامة ،وا١تراد يقبلها عقل صحيح أبهنا يؤيت
ا١تنافع للناس ويدفع ا١تضرة كلها منهم.
ٖ .ا١تصلحة ا١ترسلة تناسب بقصد الشرع الىت تقصد ١تصلحة األمة.

ٕٛ

ٗ .ا١تصلحة ا١ترسلة تعمل يف حالة ١تن حيتاجها ،الذي إذا مل تنقض اب١تصلحة فاألمة
سيكونون يف ضيق العيش.
79أٛتد بن فارس بن زكراي ،معجم مقايس اللغة ،جزء ٖ (البَتوت :دار الفكر ،)ٜٜٔٚ ،ص ٖٖٓ
81أبو حامد ٦تد بن دمحم الغزايل ،ا١تسصفى (البَتوت  :دار الفكر ،)ٜٜٖٔ ،ص.ٔٚٗ .
82أبو حامد ٦تد بن دمحم
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الغزايل ،ا١تسصفى (البَتوت  :دار الفكر ،)ٜٜٖٔ ،ص .ٔٚٗ .
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:  كما يلي،ترسلة١تصلحة ا١مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا تينجي عند ا

، والسنة، إما من نص الكتاب،ترسلة الٗتتلف بدليل الشرع الكائن١تصلحة ا١ٔ) ا
. والقياس الذين غَت مبطيلها و ال مقابلها،تاعٚواإل
أما ليعرف وجود الدليل أو عدمو الذي يقبل مال البجامبوك أم دينعها يف عادة
 عند مقابلة أحد أعيان عادة مينانج كوطا تينجي داتوك بنداك من قبيل، الزواج
: كوطا بليانج يقول
“Manuruik carito dari muluik ka muluik, sabananyo
pelaksanaan uang jamputan tu alah tajadi sajak maso
Rasulullah SAW. Dicaritokan pado maso itu ado kanti
Rasulullah SAW nan banamo Rabi‟ah bin Ka‟ab
Radhiallahu „anhu. Pado suatu katiko Rabi‟ah pai
basobok jo Rasulullah dalam kaadaan basadiah.
Rabi‟ah mangadu tentang keadaan pasangannyo yang
ingin baralek tetapi indak ado sesuatu yang bisa
digunokan untuk walimah. Lalu Rasulullah SAW
memerintahkan sahabat (Buraidah) mengumpulkan
kambiang yang kudian untuak dimasak. Lalu
Rasulullah menyuruh sahabatnyo Rabi‟ah untuk
basobok jo isteri Rasulullah dan memerintahkan ka
Aisyah bini Rasul untuk memberikan keranjang yang
alah barisi gandum yang kudian dibuek roti untuk
acara walimahnyo Rabi‟ah bin Ka‟ab. Lalu Rabi‟ah
mambawo segalo sesuatu itu dijadikan walimah ke
keluarga calon bininyo”83

ٍ
ٍ
لسان حقيقتها إستعمال مال
لسان إىل
(إبعتماد القصة من
 ُحيكى.البجامبوك كانت يف زمان الرسول هللا صلى هللا عليو و سلم
)ٕٓٔٙ  ٘ٔ يويل، (أور كونينج،تقابلة١ ا، قبيلة كوطا بيليئنج،داتوك ابنداك83
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فيو كان صحاب الرسول إٝتو ربيعة بن كعب هنع هللا يضر يذىب يالقي
رسول هللا حزيناً .وىو يَش ُكو حالة مرشحتو و يريد أن ينكحها لكن

ال شيئ الذي سيعمل للوليمة .فأمر رسول هللا صحابَو بريد َة ليجمع
شاتو لطبخ فيسأل ربيعة بن كعب ليلقي عائشة و أيمرىا أن تعطي
خبز لوليمة ربيعة بن كعب .فالشاة
قمح فيطبخو ويكون ً
السلة فيها ٌ
ا١تطبخة و ا٠تبز يؤتيان يف بيت مرشحة زوجة ربيعة بن كعب
للوليمة).
اإلجياب لتعليقات داتوك بنداك سبقت ،حيلل الباحث أن مال البجامبوك
على ما قالو اليناسب ٔتا طابقو يف انجاري كوطا تينجي .ألن مال البجامبوك اليت
يعطيها ربيعة من كعب ليحتفل الوليمة ال من مالو أو من أسرتو بل من صحاب أخر
بريدة وعائشة رضي هللا عنهما.
حىت يلخص الباحث أن قصة الصحابة اليت حيكيها داتوك بنداك ،اليستطيع
أن تكون دليال الذي يقبلها ام دينعها.
فنتيجة ا١تشاورة من أحد األعيان داتوك ابمنجاك ماجوليلو يقول :
“Uang jemputan jo mahar babeda. Jikok dicaliak elokelok mahar adolah pemberian dari pihak marapulai ka
anak daro yang menjadi salah satu syarat sah nikah.
Sadangkan uang jemputan tergantung kesepakatan
kedua belah pihak pangantin.”84

84داتوك ابمنجاك ماجوليلو ،قبيلة سيكومبانج ،ا١تقابلة( ،البونج ابرو ٖٔ ،يويل )ٕٓٔٙ
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(إن مال البجامبوك خيتلف ابلصداق ،إذا يرى الصداق ىو إعطاء
العريس للعروس يكون أحد الشروط الصحيحة ىف النكاح ،و مال
البجامبوك متعلقة ٔتوافقة الشريكُت)
فيؤكد ىذه الرأية السابقة داتوك ٝتبونو الذي يقول إن مال البجامبوك ٗتتلف
ابلصداق ألن وضع ٘تليكها .كما يلي :
“Uang jemputan bukan lah seperti mahar, karena uang
mahar adalah syarat sah nikah yang diberikan oleh
mempelai pria ke mepelai wanita. Sedangkan uang
jemputan dapat diterima oleh pihak mempelai pria
maupun wanita.”85

) مال البجامبوك ليس كالصداق ،ألن الصداق شرط لصحة
النكاح الذي يعطيها العريس للعروس .و مال البجامبوك يقبلها
شريك العريس أو العروس).
فالستمرره يقولو داتوك مروىون :
“Uang jemputan bisa digunokan untuk mahar lantaran
si marapulai alun punyo matopancaharian yang tidak
tatok”92

(مال البجامبوك تستعمل للصداق ألن العريس الديلك الكسب
الثابت)

 85داتوك ٝتبونو ،قبيلة جانياكو ،ا١تقابلة( ،سيمبانج أمبيك ٕٔ ،يويل )ٕٓٔٙ
86داتوك ماروىون ،قبيلة بيليانج ،ا١تقابلة( ،سيبوسك ٔٙ ،يويل )ٕٓٔٙ
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١تعرفة علة مال البجامبوك والصداق ،فيعرض الباحث ٢تما يف شكل اٞتدول
كما يلي :

اٞتدول الثالث
علة مال البجامبوك والصداق
التسوية

االختالف
مال البجامبوك

الصداق

العناصر

ألحد الشريكُت
غَت القدرة على
الوليمة

الزوجة

الشريك

واقعتان عند

العارضة

شرط صحة
النكاح

الوضع

عملية الزواج

لتعاون انعم

لتوقَت الزوجة

العزر

اليستطيع أن
يكون مال

ا١توقف

الوليمة
يستطيع أن تكون
صداقا

ابجامبوك

الجيد الباحث تسوية العلة القوية بُت مال البجامبوك والصداق يف ىذا البحث.
حي اليكون الصداق دليل النص (قياس) الذي يقبل مال البجامبوك أم دينعها.
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فالستمرارىا يقول داتوك منينديو رئيس قوم قبيلة بيسانج :
“Uang jemputan dalam adaik pakawinan nagari Koto
Tinggi indak ditentukan nominalnya tapi tagantuang
kesanggupan pihak nan mambari. Sadangkan jual-bali
alah ditentukan harago atau nominal nan kan dibayia
pihak pambali.”87

(مال البجامبوك يف عادة الزواج انجاري كوطا تينجي التعينها قيمة
اٝتية ،بل تتعلق ابستطاعة الشريك الذي يعطي ؤتوافقة الشريكُت.
والبيع قد تعينها قيمتو أو قيمة اٝتيتو الذي سيدفعو).
التأكيد على قول داتوك منينديو ،رأي داتوك ابكيندو نن رجييو من قبيلة
بيسانج يقول :
“Dalam suatu perkawinan di Minangkabau khususnyo
nagari Koto Tinggi tidak mangenal adonyo praktek jual
beli, hal iko disebabkan adolah suatu aib apobilo
saorang marapulai atau anak daro dipajuabalikan
sahubung dalam suautu parkawinan.”88

(الزواج يف مننجكبو خاصة يف انجاري كوطا تينجي اليعرف كون
البيع ،ىذا يسببو عيب إذا كان العريس أو العروس يباعان معلقا
ابلزواج).
87داتوك منينديو ،قبيلة بيسانج ،ا١تقابلة( ،كوابنج ببيك ٖٓ ،مايو )ٕٓٔٙ

88داتوك ابكيندو نن رجييو ،قبيلة بيسانج ،ا١تقابلة( ،ابسو ٔ٘ ،يويل )ٕٓٔٙ
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ليعرف علة مال البجامبوك والبيع ،فيبُت الباحث شكل اٞتدول كما يلي :

اٞتدول الرابع
علة البيع و مال البجامبوك
العناصر
األىداف

البيوع

مال البجامبوك

معاملة تبادل الشيء

التعاون دفع الوليمة

القيمة

صفتو متعلق

صفتها عارضة

ا١تلك

نقل حق ا١تلك

الينقل حق ا١تلك

العقد

عقد مرتبط للعاملُت

عقد مرتبط للشريكُت

وجود البضع أو ا٠تدمة
ا١تعطيان النفع

غَت وجود البضع أو ا٠تدمة
ا١تعطيان النفع

ا١توضوع

التوجد علة ىف اٞتدول ٕتانب بُت مال البجامبوك والبيوع .حىت اليستطيع
البيوع دليل النص الكتاب ،والسنة ،والقياس ليقبلها أم دينعها.
من تفصيل البياانت السابقة كليا الجيد النص (الكتاب والسنة والقياس) الذي
يكون دليال ليقبلها أم دينعها.
ٕ) ا١تصلحة ا١ترسلة ىي مصلحة حقيقية وعامة ،معناىا يقبلها عقل صحيح أبنو قد
أدت النفع للناس ودفعت ا١تضرة من الناس سليما.
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مال البجامبوك يف عادة الزواج انجاري كوطا تينجي عند داتوك بكيندو رومو
تينجي أحد أعيان العادة من قبيلة كوطا يقول :
“Nan manjadi alasan utamo panerapan uang jemputan
di nagari awak adolah untuak mambatu pihak
marapulai dan anak daro dalam palaksanaan baralek.
Hal iko balandasan kareno salah satu pihak baik dari
marapulai ataupun anak daro indak talok
melaksanakan acara baralek atau kurangnyo kasiapan
urang tuo mampelai untuak melaksanakan baralek
anaknyo.”89

(األىم ىف استعمال مال البجامبوك لتسعاعد شريك العريس أو
العروس ىف الوليمة .ىذا يقع ألن أحد الشريك اليستطيع أن حيتفل
الوليمة لنقصان استعداد الويل لودية ولده).
من الفقرة السابقة يفهم أن مال البجامبوك بعقل صحيح يؤتى النفع الذي
قصدىا لتعاون دفع الوليمة إما للعروس أو العريس ألن نقصان استعداد الويل ليدفع
وليمة ولده .ومن جهة اخرى لدفع ا١تضرة ،ىو اليقع الشفل ىف احتفال الوليمة
لسبب نقصان دفاع تلك الوليمة.
وداتوك ٔتو٧تاك بيونج اميو من قبيلة بيسانج :
“Siso uang jemputan alah manjadi haknyo kaduo
mampalai untuk modal awal barumah tanggo, lantaran
si laki alun punyo karajo tataok”90
89داتوك بكيندو رومو تينجي ،قبيلة كوطا ،ا١تقابلة( ،بينجوران بويت ٜٔ ،أبريل )ٕٓٔٙ
ٔ9٠تو٧تاك بيونج اميو ،قبيلة بيسانج ،ا١تقابلة( ،أور كونينج ٓٔ ،يويل )ٕٓٔٙ
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(بقية مال البجامبوك حق العروسُت لتكون رئيس ا١تال لبناء األسرة
اٞتديدة ألن الزوج الديلك إثبات الكسب).
يفهم من البيان السابق أن مال البجامبوك تؤتى ا١تنفعة لرئيس ا١تال يف أول
بناء األسرة ألن ىف الزوج إثبات اٟتكم .يف جهة أخرى مال البجامبوك تقصد دفع
ا١تضرة بغَت سبب األسرة الفاسدة.
كا١تثل ،إذا كان الزوج الديلك الكس الثابت ،حىت يسبب الزوج ٧تاحا .يف
جهة أخرى ،ليدفع ٜتال الزوج الذي أخره يهدد أسرة العرس.
استمرارا داتوك مروحون يقول :
“Siso uang jemputan bisa digunokan untuk mahar
lantaran si marapulai alun punyo matopancaharian
yang tidak tatok”91

(بقية مال البجامبوك يستعمل للصداق ألن شريك العريس الديلك
الكسب الثابت)
من البيان السابق يفهم أبن مال البجامبوك أتتى النفع الذي قصدىا للصداق
ألن الزوج الديلك رئيس ا١تال بتو للنكاح .من جهة أخرى ،مال البجامبوك تدفع
ا١تضرة ،إيقاع شفل ىف الزواج ألن الزوج الديلك ا١تهر كشرط ىف النكاح.
9٢داتوك ماروىون ،قبيلة بليانج ،ا١تقابلة( ،سيبوسوك ٔٙ ،يويل )ٕٓٔٙ
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ٖ) ا١تصلحة ا١ترسلة ينبغى أن تناسب بقصد الشرع الذي قصدىا ١تصلحة األمة.
يف ٍ
حال جلب ا١تصاحل (ا١تنفعة)٘ ،تلك مال البجامبوك األثر اإلجيايب الذي
يناسب بقصد الشرع ،منها :
أ) مال البجامبوك يف عادة كوطا تينجي ستسهل أمر النكاح ،الذي سببها نقصان
دفع الوليمة .ذلك يناسب ويوافق بقصد الشرع يف إثبات اٟتكم ،وىو حفظ
الدين .كما قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،
عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :من رزقو هللا امرأة صاٟتة فقد
أعانو على شطر دينو فليتق هللا ىف الشطر الباقي (رواه بيهقي )ٜٔٔٙ:
ب) الباقى من مال البجامبوك الىت ديلكها العروسان يكون استعما٢تا لرئيس ا١تال
األول.
ا١تثال  :إذا كان الزوج الديلك الكسب الثابت ،الباقي من مال البجامبوك
تستعمل كرئيس ا١تال ليبٍت التجارة فاليكون الزوج أخَته يًتك أسرتو للقَت أو
العجز .كما قالو تعاىل  :ولْيخش الَّ ِذين لَو تَرُكواْ ِمن خ ْل ِف ِهم ذُ ِريَّةً ِ
ض َعافاً َخافُواْ َعلَْي ِه ْم
َ ْ َ ْ َ ْ ّ
ََ ْ َ
اّللَ َولْيَ ُقولُواْ قَ ْوالً َس ِديداً (النساء)ٜ :
فَ ْليَ تَّ ُقوا ّ
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ت) لبعض النسوة الىت تعطى مال البجامبوك  ،وتلك ستؤديها الكرامة يف مقابلة
زوجها وقرابة زوجها .وتلك تناسب وتوافق ٔتقاصد اشرع يف إثبات اٟتكم ،وىو
حفظ النفس.
ا١تثال  :إذا كانت الزوجة الغنية تعطى مال البجامبوك للزوج ا١تسكُت لتساعده ىف
احتفال الوليمة ،ينظر من نظرية إجتماعية تصَت ا١تال تكرمها يف مقابلة زوجها
وأسرتو.
ث) البقية من مال البجامبوك تكون استعما٢تا مهرا .وذلك يناسب ويوافق بقصد
الشرع يف إثبات اٟتكم ،وىو حفظ ا١تال والدين.
كا١تثال  :إذا كان الزوج الديلك رئيس ا١تال للنكاح .فبقية مال البجامبوك
ا١تستعملة ىف الوليمة يستطيع أن تكون صداقا ىف النكاح ،وىف البداية اإلعطاء
من الزوجة للزوج كدفاع الوليمة فًتجع من الزوج للزوجة كالصداق ىف النكاح.
كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص من عقبة بن عامر هنع هللا يضر :خَت الصداق أسره (رواه أبو داوود)

يلخص الباحث أبن مال البجامبوك يف منفعتها لتناسب بقصد الشرع ا٠تمس
 :وىو حفظ الدين ،وحفظ النفس ،وحفظ النسل ،وحفظ ا١تال ،وحفظ العقل.
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ٗ) ا١تصلحة ا١ترسلة تعمل ىف اٟتالة الىت ٖتتاجها
كما سبق تبيينها يف خلفية البحث كان االختالف يف عمل مال البجامبوك.
وبعض ٣تتمع ميننجكبو يقيم يف انجاري كوطا تينجي يقول "إن مال البجامبوك يف
عادة الزواج انجاري كوطا تينجي ٗتيب أحد الشريك" وآخر يقول "إن كثرة النفع
الىت تعطى ىف مال البجامبوك " .إذا مل تنتو بكيفية ا١تصلحة ا١ترسلة فمجتمع
مننجكبو يكون يف انجاري كوطا تينجي يف ضيق العيش.
٣تتمع مننجكبو يف انجاري كوطا تينجي ٣تتمع أصل انجاري كوطا تينجي
و٣تتمع الداخلُت .ولغَت ا١تسلمُت أو ا١ترتدين إما من السكان األصلية و مال
البجامبوك التعمل للسكان الداخلُت .كما قالو مثال مننجكبو" ،العادة ٘تسك
الشرع ،والشرع يعتمد كتاب هللا".

ٕٜ

إذا يرى من قوة اٟتجة إلثبات اٟتكم ،مال البجامبوك دخلت ىف ا١تصلحة
اٟتجية

ٖٜ

ألهنا إذا ترى من نفعها مال البجامبوك غَت مباشرة تكفي إحتياجات

رئيسية ا٠تمس ،لكن ىف ا١تباشرة تعطى السهل لتمأل حاجة الناس خاصة لتسهل
عملية الوليمة.

Dt. Manindiah, Bustamam. Pengetahuan Dasar Adat Minangkabau Yang Islami. (Baso: 1998), h. 1.
93دمحم طاىر بن أشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .ٖٖٔ .
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وغَت ذلك ،إذا ترى مال البجامبوك من قصد التجارة يف طلبها وإثبات
حكمها ،تدخل ىف ا١تصلحة ا١ترسلة ألهنا تناسب بقصد الشرع ،لكنو الدليل الشرع
الذي يقبلها أم يدفعها.
حىت يلخص الباحث من التحليل سبق مال البجامبوك يف عادة الزواج
انجاري كوطا تينجي ترى من ا١تصلحة ا١ترسلة قد مألت الشروط الصحيحة.
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الفصل اخلامس
اخلالصة والتوصيات

أ .اخلالصة
يبٌت على اعًتاض يف الفصول قبلها ،تؤخذ ا٠تالصة كما تلي :
ٔ .ا٠تلفية يف نشأة مال البجامبوك للزواج يف انجاري كوطا تينجي ،ىي قصة صحابة
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ربيعة بن كعب أراد أن حيتفل الوليمة ٖتسب غَت موافقة ٔتا مارسو ٣تتمع
انجاري كوطا تينجي ،بل خلفية نشأة ا١تالية الباجامبوكية وقعت للعادة اإلرثية ووجود
القيمات فيها  .وغَت ذلك نشأهتا ابقية حىت عصران اٟتاضر ألسباب ،منها  :الباعث
األول ىو نقص الدفاع أو االستعداد من أحد شريك العروسُت يف تنفيذ
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احتفال الوليمة ،حىت من أحد العروسُت الناقص سيسأل بعض مال سنجكيك
مأوليو ،كورانج منكواه
( )Singkek mauleh, kurang manukuakللعروس األخر.
ٕ .أما ينظر من جهة ا١تصلحة ا١ترسلة ،مال البجامبوك قد كفى الشروط الصحيحة ،يعٌت
 :األول ،أهنا تنشئ ا٠تَتات (إبسهال أمر احتفال الوليمة) وتدفع السيئات (دفع إيقاع
شفل احتفال الوليمة) .الثاين ،أهنا يف تطبيقها تناسب و ٕتري ٔتقاصد الشرع.
الثالث ،يف إثبات اٟتكم عنها يف عادة الزواج انجاري كوطا تينجي ،اليوجد دليل
النص (الكتاب والسنة) والقياس الذي يقبلها أم يدفعها .الرابع ا١تصلحة ا١ترسلة
معمولة ١تن حيتاجها.

ب .التوصيات
يبٌت بنتائج التحليل وا٠تالصة كالتصريح السابق يوجد أحسن التوصيات
للباحث التايل أو اجملتمع عموما وخيص ٣تتمع عادة انجاري كوطا تينجي ،وىي :
ٔ .للباحث التايل ،ينبغى أن يبحث استمرار مال البجامبوك يف رأي حكم اإلسالم .ألن
تطبيقها يف كل ا١تناطق ٥تتلة٣ ،تراي ابختالف نظام عادة سالينكا انجاري نفسها
السيما يف عزر من تلك ا١تال.
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ٕ .للمجتمع العام وا٠تاص ولبعض ٣تتمع عادة انجاري كوطا تينجي الذي يعد مال
البجامبوك تكون تَكلِي ًفا قبل النكاح ،ينبغي ٢تم أن التفكروا تفكَتا سالبيا ألن
حقيقتها يف عادة سالينجكا انجاري كوطا تينجي لتناعم تنفيذ وليمة العروس .كما
قالو مثال مينا٧تكبو يقول  :سنجكيك مأوليو ،كورانج منكواه
.)Singkek mauleh, kurang manukuak( .
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A. Sejarah Singkat Nagari Koto Tinggi
Nagari Koto Tinggi merupakan bagian dari beberapa nagari yang ada di
Kecematan Baso, Kabupaten Agam yang terletak di lereng Gunung Merapi sebelah
utara di ujung paling Timur Kabupaten Agam. Sebelah Timur bersisian langsung
dengan Nagari Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar dengan garis batas yang jelas
,mulai Aua balantak Tigo (Gunung Ameh) Aua
Balantak Tigo Data Gadang sampai puncak Bukik
Randah (Landia) ditandai dengan Puncak Bukik barisan
dari Utara ke Selatan (yang kanai lancaran paneh pagi
masuak daerah tanah datar dan yang kanai lancaran
paneh patang masuak wilayah Nagari Koto Tinggi
Kecamatan Baso Kabupaten Agam).
Dari landia sampai ke bayua, Gantiang Bukik Dancang tampek batasnya masuk
jelas surihannya dengan parik tarantang dan tanaman aur (tanda batas dengan Koto
Laweh) yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang dibuat dan ditanam dengan
kesepakatan nenek moyang kedua belah pihak maasa lalu.
Batas nagari sebelah Barat dengan Nagari Canduang dan Nagari Tabek Panjang.
Dari Utara ke selatan mulai dari Aia Tabik, Tabek Panjang sampai ke Bukik Bulek
(Banda Bakali), ditandai dengan kubu-kubu perbatasan dan parit tarantang dengan

aua nan balirik yang masih jelas sampai sekarang, yang disepakati bersama oleh
nenek moyang kedua nagari masa lalu, dimana yang kanai lancaran paneh pagi masuk
wilayah nagari Koto Tinggi dan yang kanai paneh patang masuk wilayah Nagari
Canduang.
Sedangkan sebelah Utara adalah Utara bagian barat dengan Nagari Tabek panjang
dan bagian Utara bagian Timur dengan Nagari Padang Tarok.
Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Gunung Merapi (Labuah Pancang
Hutan Larangan) dari Bayua sampai ke Bukik Bulek (Banda Bakali).
Keadaan Topografi daerah adalah berbukit-bukit dan berlurah-lurah yang subur
untuk pertanian, terletak pada ketinggian 800 m- 1.400 m dari permukaan laut dengan
luas ± 1.860 Ha. Permukiman penduduk tersebar menurut peladangan terutama pada
Jorong Koto Gadang dan Kubang Pipik, kehidupan masyarakat umumnya bertani.
Nagari Koto Tinggi telah berdiri berdiri sejak lama sesuai dengan Undang-Undang
Pembentukan Nagari menurut adat Minangkabau dengan petunjuk dan bukti adanya
tanda-tanda batas yang jelas seperti yang telah disebutkan pada uraian pendahuluan
diatas.
Asal nama Nagari Koto Tinggi menurut etimologi (tutur orang tua) berawal pada
mula nenek moyang mencari lahan kehidupan dan pemukiman baru. Mereka
mendapatkan suatu tempat yang baik yaitu suatu tempat ketinggian atau tempat
peninjauan kemana arah pengembangan wilayah untuk dijadikan tempat pemukiman.

Pada waktu menemui tempat yang tinggi tersebut, mereka gembira dan menyebut “ko
toh nan Tinggi” (inilah tempat yang tinggi), yang kemudian setelah bermukim
sebutan itu berubah menjadi “Koto Tinggi”.
Setelah taratak menjadi dusun, dusun menjadi Koto , dan Koto Menjadi Nagari
maka terbentuklah Nagari Koto Tinggiyang wilayahnya adalah Nagari Koto Tinggi,
Koto Gadang, Kubang pipik, Batu Taba, Sungai Sariak, dan Ladang Hutan.
B. Visi Dan Misi Nagari Koto Tinggi
Adapun visi dan misi nagari Koto Tinggi adalah “ Terwujudnya Koto Tinggi
Nagari ber-adat, agamais, rukun, tertib dan berprestasi.”
1. Nagari ber-adat adalah nagari dimana ttanan kehidupan masyarakat yang
religius dinaugi oleh kultur dan budaya yang mewarnai sikap dan prilaku
masyarakatnya yang damai, sadar hukum, saiyo sakato dalam kesatuan dan
persatuan sebagaimana falsafah minangkabau “Adat bersandi Syarak, Syarak
Bersandi Kitabullah”.
2. Agamais mengandung arti bahwa sikap dan prilaku masyarakat yang selalu
berpengang teguh kepada ajaran agama menuju kebahagiaan hidup yang
diridhoi Allah.
3. Rukun mengandung arti terbinanya isstem kekerabatan yang saling asah, asih
dan asuh dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai

4. Tertib mengandung arti terciptanya nagari Koto Tinggi yang tertata rapi serta
kebiasaan hidup sehat, bersih, dan teratur dengan segala selalu mengedepankan
pola penataan yang berwawasan lingukngan.
5. Berprestasi mengandung arti terbentuknya sikap hidup masyarakat untuk
selalu berpartisipasi aktif dalam semangat kewirausahaan yang tinggi untuk
terwujudnya taraf hidup yang lebih baik, tercukupi kebutuhan pokok hidup
secara wajar dan layak.
Dalam pelaksanaan pembangunan nagari dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat begitu juga dalam pembangunan mental melahirkan masyarakat
yang berakhlak mulia.
C. Keadaan Geografis
Secara Geografis Nagari Koto Tinggi terletak pada posisi 100° 29’ 04” dan 0° 17’
51” LS yang mempunyai ketinggian > 800 - 1.400 m/dpl dengan kondisi dataran
tinggi yang mempunyai suhu udara rata-rata 17 – 25 °C dengan curah hujan rata-rata
H 195 MM 1564 per tahun, yang secara administrative berbatasan dengan :
-

Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tabek Panjang dan Padang Tarok

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Berapi

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Canduang dan Nagari Tabek
Panjang

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Baru dan Kabupaten Tanah
Datar

D. Adat Yang Berlaku Di Nagari Koto Tinggi
Di Nagari Koto Tinggi pemakaian Adat pada dasarnya cenderung pada aliran Bodi
Caniago, dimana duduk sama saamparan, tegak saedaran, duduk samo randah, tagak
samo tinggi, bulek aie jo pambuluah, bulek kato jo mufakat, namun sistem Koto
Piliang juga sama-sama terpakai, hal ini dengan adanya ninik mamak kepala suku
yang dilakukan secara musyawarah mufakat suku dengan memilih yang terbaik
bukan pucuak bulek sebagaiamana lazimnya pada aliran Koto Piliang yang turun
temurun.
E. Keadaan demografis
a) Jumlah penyebaran penduduk
Jumlah penduduk Nagari Koto tinggi berdasarkan hasil data base kependudukan
dan pencatatan sipil Kabupaten Agam Penduduk Nagari tahun 2016 adalah 8.728
jiwa dengan 2.605 kepala keluarga yang tersebar tidak merata, jumlah penduduk
terbesar terdapat di Jorong Koto Gadang dengan jumlah penduduk 3.055 jiwa
(35,05%) dari seluruh jumlah penduduk Nagai Koto Tinggi , jumlah penduduk
terendah terdapat di Jorong Ladang Hutan dengan jumlah penduduk 586 (6,736%).

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Koto Tinggi Tahun 2016
JML PENDUDUK
NO

JORONG

JUMLAH

LAKI-

%

PEREMPUAN
LAKI
1

KOTO

1.533

1.521

3.054

35,05

986

989

1.975

22,67
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985
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1.342
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SARIAK
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6,730
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4.365
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Ladang Hutan

11%
23%

b) Jumlah Penduduk menurut kelompok umur
Struktur Penduduk Nagari Koto Tinggi menurut kelompok umur pada hasiol
pendataan Tahun 2016 dapat dilihat bahwa jumlah terbesar terdapat pada
kelompok umrur 35-49 tahun sebesar 17, 50 % dari jumlah penduduk, tetapi
menurut kecenderungan penduduk untuk kawin berdasarkan batasan umur untuk
menikah menurut undang-undang perkawinan terjadi antara 19-25 sebesar 11,25 %
dan 26-34 sebsar 15,18 %. Untuk lebih jelas penyebaran penduduk menurut umur
dapat dilihat pada tabel berikut:

Penyebaran Penduduk Menurut Umur
JUMLAH
NO

UMUR

LAKI-

PEREMPUAN

JUMLAH

%

LAKI
1

0-11 bln

63

78

141

1,619

2

1-4

146

123

269

3,088

3

5-6

158

165

323

3,708

4

7-12

491

472

963

11,05

5

13-15

249

276

525

6,026

6

16-18

234

233

467

5,361

7

19-25

539

441

980

11,25

8

26-34

723

600

1.323

15,18

9

35-49

760

764

1.524

17,50

10

50-54

208

245

453

5,200

11

55-59

233

249

482

5,533

12

60-64

241

271

512

5,879

13

65-69

132

160

292

3,350

14

70>

169

288

457

5,246

c) Jumlah Penduduk menurut lapangan pekerjaan
Penduduk Nagari Koto Tinggi menurut pekerjaan atau mata pencaharian terdiri
dari berbagai usaha seperti petani, pedagang, pegawai nengeri sipil, pegawai
swasta, transportasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pendataan

penduduk tahun 2016 penduduk Nagari Koto Tinggi paling banyak berusaha
dibidang pertanian. Banyaknya penduduk yang bergerak disektor pertanian
karena wilayah Koto Tinggi mempunyai areal pertanian yang masih cukup luas
dan mempunyai keuburan tanah yang cukup dan iklim yang cocok untuk
pertanian. Untuk lebih jelasnya penyebaran penduduk menurut lapangan
pekerjaan tergambar pada tabel berikut;
NO

PEKERJAAN

JML

1

Belum/ tidak bekerja

1.253

2

Petani/Peternak

1.702

3

Pelajar/Mahasiswa

1.719

4

Wiraswasta

901

5

Supir

86

6

Dagang

472

7

Karyawan Swasta

163

8

Buruh

99

9

PNS/TNI

117

10

Pensiunan

74

11

Karyawan Honorer

27

12

Tukang

137

13

Polisi

13

14

IRT

15

Lainnya

1.831
117

Jumlah

8.711
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ادلالخق
A. Latarbelakang munculnya uang jemputan pada adat perkawinan Nagari
Koto Tinggi

1. Apa itu uang jemputan di adat perkawinan Nagari Koto Tinggi ?
2. Apa yang melatarbelakangi munculnya uang jemputan pada adat perkawinan
Nagari Koto Tinggi ?
3. Apa tujuan atau manfaat dari uang jemputan ?
4. Siapa saja yang terlibat dalam penentuan uang jemputan ?
5. Apa saja bentuk-bentuk uang jemputan ?
6. Bagaimana teknik penetapan uang jemputan ?
7. Apa sanksi bagi yang tidak melaksanakan uang jemputan ?

B. Uang jemputan dalam tinjauan Maslahah Mursalah

1. Apa persamaan dan Perbedaan Uang jemputan dengan Mahar ?
2. Apa persamaan uang jemputan dengan Jual-beli ?
3. Apa saja manfaat-manfaat yang ditimbulkan uang jemputan ?
4. Apa saja kemudaratan-kemudaratan yang ditimbulkan uang jemputan ?
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السرية داتية الباحث
(Biografi penulis)

Nama

Muhammad Syahroni

Tempat Tgl
Lahir

Pekanbaru, 06 Juli 1994

Alamat

Jl. Budi Daya Gg. Budi Lestari No. 141,
Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota
Pekanbaru, Riau

Email

Baron3431@yahoo.com

Riwayat Pendidikan
No

Tahun Lulus

Jenjang

Nama Intansi

Keterangan

1

2000

TK

YLPI Pekanbaru

Pekanbaru

2

2006

SD

SDN 012 Senapelan

Pekanbaru

3

2009

MTs

PP. Dar-El Hikmah Pekanbaru

Pekanbaru

4

2012

MA

PP. Dar-El Hikmah Pekanbaru

Pekanbaru

5

2017

S1

Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

Malang

Pengalaman Organisasi
No

Tahun

Organisasi

Jabatan

1

2012-2013

UKM Seni Relegius UIN Malang

Dev. Qiro’ah

2

2013-2014

Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau
(IKPMR) Malang

Dev. Keagamaan

3

2014-2015

Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau
(IKPMR) Malang

4

2015-2016

Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau
(IKPMR) Malang

Ketua Dev.
Keagamaan
Badan Semi Otonom
(BSO) Asrama
Lancang Kuning

