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HAFLAH HALAL BI HALAL FI SYAHRI SYAWWAL FI DHOI 

QOIDATI AL’AADAH MUHAKKAMAH 

 

Abstrak 

 

Menjadi suatu hal yang sudah maklum bahwa di Indonesia ini  terdapat 

banyak  adat istiadat  yang dilakukan oleh  umat Islam, di antaranya adalah 

mengadakan Halal bi Halal di bulan syawal.  Pada Tesis  yang sederhana ini, 

secara fokus diterangkan dan  dijelaskan adat kebiasaan ini dari segi hukum 

boleh atau tidaknya mengadakan adat istiadat tersebut,  dengan tujuan: a). 

Supaya dapat diketahui hukum mengadakan  Halal  bi halal yang dilakukan di 

tengah-tengah masyarakat dalam  pandangan syari’ah Islam. b. 

Mengaplikasikan kaidah  “ Al’adah Muhakkamah” (Adat istiadat  itu jadi dasar 

hukum) dalam mengadakan Halal bi Halal dengan menjelaskan batasan-

batasan diperbolehkannya. c. Menjelaskan kepada masyarakat muslim 

mengenai hakikat hukum ini dan batasan-batasan dibolehkan mengadakannya 

dengan mengutip  pendapat Ulama-ulama Indonesia seputar Halal bi Halal di 

bulan Syawal, baik yang membolehkannya atau yang melarangnya atau yang 

moderat (tidak membolehkan dan tidak melarang), sehingga masyarakat dapat 

memilih pendapat yang paling rojih (kuat) menurut mereka. 

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, maka digunakan metode 

analisa aplikatif, metode penelitian dalil dan metode deskripsi. Dengan 

menjelaskan makna kaidah secara bahasa maupun secara istilah syar’i,  

menguraikan unsur-unsurnya dan  menjelaskan makna kalimat yang 

terkandung di dalamnya,  dan mencari  dalil pokok  yang menjadi rujukan 

kaidah tersebut serta meneliti kaidah “ Al’aadah Muhakkamah” (Adat istiadat 

itu jadi dasar hukum) untuk dijadikan sebagai dalil  hukum mengadakan Halal 

bi Halal di bulan Syawal. Kemudian menguatkan kaidah tersebut dengan dalil-

dalil lain  yang berkaitan dari Alqur’an & As-Sunnah. 

Setelah analisa dan pengkajian dalil-dalil yang berkaitan dengan hal 

tersebut , dapat disampaikan  beberapa kesimpulan penting, yaitu: a). Halal bi 

Halal di bulan Syawal termasuk adat istiadat yang baru yang belum dikenal 

pada masa Rosul SAW, para sahabat dan para tabi’in. Meski demikian, 

mengadakan Halal bi Halal di bulan Syawal tidaklah  menyalahi nilai-nilai 

Alqur’an & As-Sunnah. b). Pendapat yang membolehkan mengadakan Halal bi 

Halal di bulan Syawal bukanlah pendapat yang didasarkan pada keinginan 

Hawa nafsu, melainkan pendapat mayoritas ulama besar indonesia dari 

beberapa ormas Islam. 

 

Kata kunci: Halal bi halal; syawal; perspektif; al’adah Muhakkamah. 

 

Abstract 

 

Being a matter that has been advised that in Indonesia there are many customs 

are done by Muslims, one of them is Halal bi Halal wich is held in the month 

of Shawwal. In this simple thesis, is focused explained and described the 
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customs of this in terms of whether or not the law should hold such customs, 

with the aim of:  

a. In order to be known to the law held a halal bi halal is done in the midst of 

society in view of the Islamic Shari'a. a). Apply the rule "Al'aadah 

Muhakkamah" (Tradition was basic of law) in held Halal bi Halal by 

explaining the limitations permissibility. b). Explaining to the Muslim 

community about the nature of these laws, and restrictions are allowed to hold 

it by quoting the opinion of scholars Indonesia about Halal bi Halal in the 

month of Shawwal, either allow it or ban it or moderate (not allow and does not 

forbid), so that people can choose opinion of most rojih (strong) by them. 

In order to realize these objectives, the use of applied analytical 

methods, research methods proposition and method description. By explaining 

the meaning of the rules in language or in terms syar'i, outlining the elements 

and explain the meaning of the sentence contained in it, and look for the basic 

proposition that becomes a reference of the rule and examine the rule "Al'aadah 

Muhakkamah" (Tradition became basic of law) to serve as a legal proposition 

held Halal bi Halal in the month of Shawwal. Then amplifies these rules with 

other arguments relating of the Qur'an and Sunnah.  

After the analysis and assessment of the arguments relating, finally 

concluded the ollowing: a. Halal bi halal in the month of Shawwal including 

new tradition that have not been known at the time of the Prophet Muhammad, 

his companions and the tabi'in. However, Halal bi Halal held in the month of 

Shawwal not violate the values of the Qur'an and Sunnah. 

b. Opinions which allow held Halal bi Halal in the month of Shawwal is not 

opinion based on the wishes of lust, but the majority opinion of some of the 

greatest scholars Indonesian Islamic organizations. 

 

Keywords: Halal bi halal; syawaal; ‘al'aadah Muhakkamah. 

 الملخص
 

في إندونيسيا , منها إقامة  ومن المعلوم أن هناك عادات كثيرة متداولة

حالل بحالل في شهر شوال  .  وفي هذا البحث المتواضع , يتركز  في تبيين 

و توضيح هذه العادة  من ناحية إباحتها أو عدم إباحتها,  مستهدفا معرفة  حكم 

إقامة حالل  بحالل المتداول  في  المجتمع  بمنظار  شرعي  و معرفة  تطبيق 

محكمة  " في إقامة  حالل  بحالل مع  بيان حدود  وضوابط  القاعدة  " العادة 

جوازها   وتبيين  المجتمع  المسلم حقيقة  هذا  الحكم  وحدود  جواز إقامتها 

مع ذكر آراء العلماء حول  إقامة حالل بحالل في شهر شوال  بين المبيحين 

راحج في والمانعين والمتوسطين حتى يستطيع المجتمع أن يختار منهم الرأي ال

 اعتقاده .

وللوصول إلى ذلك الهدف , استخدم البحث منهج التحليلي التطبيقي        

والمنهج اإلستقرائي والمنهج والوصفي . وذلك , بحيث بين البحث معنى 
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القاعدة لغة وشرعا , وتحليل عناصرها وبيان ألفاظها وتأصيلها الشرعي 

على بيان حكم إقامة حالل بحالل  واإلستقراء لقاعدة " العادة محكمة " للتدليل

في شهر شوال. ثم ربط  البحث القاعدة مع أدلة أخرى من المصدرين 

األساسيين , أال وهما القرآن والسنة بذكر اآليات واألحاديث التي لها عالقة 

 بين إقامة حالل بحالل في شهر شوال. 

ن حالل بحالل وفي األخير , وصل البحث إلى النتائج المهمة , وهي : أ       

في  شهر  شوال يعتبر عادة  جديدة , لم يكن  موجودا في عهد الرسول صلى 

هللا عليه وسلم وال الصحابة والتابعين . وبالرغم من ذلك , فإن إقامتها  في 

شهر شوال لم  تخالف تعاليم القرآن وال تعاليم  الرسول. ثم القول بإباحة إقامة 

ال مجردا مبنيا على  اتباع  الهوى, وإنما حالل بحالل في شهر شوال ليس قو

 هو قول جمهور العلماء األجالء من قبل هيئات إسالمية كثيرة . 

 محكمة.  حالل بحالل ,الشوال, العادة:  الكلمات الرئيسة
 

 

مقدمة    .   أ          

 خلفية  البحث .1

إن ما حدث يوميا  في مجتمعنا اإلسالمي  اإلندونيسي كثيرا ما حدث             

اتباعا لما ألفى عليه أباؤهم, رغم أنهم ال يعقلون  شيئا. وذلك  مثل إقامة حفلة  

الدعاء  الستقبال الحمل لما حان في الشهر الرابع أو في الشهر السابع , وإقامة 

لبيت الجديد  , وإقامة حفلة  الدعاء  في حفلة  الدعاء  حين يبتدأ في  إسكان ا

قبيل عقد الزواج وما  إلى ذلك. وفي حين  أن  تلك  العادات كلها  لم يفعلها 

النبي صلوات هللا عليه و سالمه , وال الخلفاء الراشدون وال  الصحابة وال 

 التابعون من بعدهم.  

باإلضافة  إلى  ذلك , عادتهم في  إقامة حالل بحالل في شهر شوال         

سنويا. والعادة  األخيرة هذه في حاجة إلى التأمل بدقة, بحيث إن إقامتها ليست 

فقط في القرى , ولكن أقيمت أيضا في المدن الكبيرة. وبالتالي, أن مقيمي هذه 

العلماء من الهيئات المتعددة , مثل  العادة ليسوا العوام فقط, ولكن أقامها أيضا
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مجلس العلماء اإلندونيسي , نهضة العلماء, اتحاد التربية اإلسالمية , اتحاد 

 األمة اإلسالمية جاوى الغربية.

أنا  شخصيا كطالب العلم الشرعي الباحث , ال أتبعهم هكذا , وال أردهم        

حاول أن أؤكد على هكذا, وإنما أحاول ان أتعرف على  استداللهم أو أ

 استداللهم أو أزيد على استداللهم عن طريق تطبيق القاعدة  الفقهية المشهورة . 

وقد اعتنى العلماء بهذه العلوم التي  تعين  طالب العلم االستفادة من هذا        

البحر من المنقول ومن  العلوم  المعينة  على  استحضار فروع  المسائل 

ألف  فيها العلماء  وجمعو ا فيها  الكثير من ا لقواعد  وجزئيتها. ولذلك, فقد 

.فهم  يقررون  قاعدة  من هذه القواعد بألفاظهم , فال  ينبغي  أن نقول كما 

يقول بعض ا لجهالء  المستنكرين للقواعد : " من أين أتى  الفقهاء بهذه 

ليست  القواعد ؟ وهي ليست مذكورة  في كتاب هللا  عز و جل, ؟ نعم  , إنها  

في  كتاب هللا بهذا  النص الذي  ذكروه , ولكنها في الحقيقة من كتاب هللا تعالى  

 ألنها مضمونة في  كثير من األحكام التي  جاءت فيه. 

ومن بين  هذه القواعد التي أريد تطبيقاتها  قاعدة " العادة  محكمة  ",         

األحكام الشرعية , ثم  إنه  فهي من القواعد الكلية الكبرى, وأوسعها أثرا في  

لو رأينا  حاليا, أن العادة  التي تجري في  المجتمع تتزايد , بين  العادة  الجيدة 

 والعادة  الحسنة, نتيجة  العولمة  والتعامل  الحر . 

وإذا  نظرنا إلى  الكتب  في  القواعد  , لوجدنا  أن ا هتمام الباحثين         

رية القواعد وال  يتطرق  إلى  تطبيقاتها  المعاصرة  إال  يتوجه  إلى بيان  نظ

قليلة,  أو  ترتكز  عنايتهم  إلى  تكرار  ما  كتبه  األولون  من  األمثلة 

والفروع  , وذلك  مثل  األمثلة  التي  ذكرها  ابن  نجيم في  كتابه   "  األشباه  

كذلك  األمثلة في  كتابي والنظائر " هي  نفس  األمثلة  التي  كتبها   سابقه , و
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الدكتور محمد  صدقي بن  أحمد  البورنو   "  الوجيز في  إيضاح  قواعد  

الفقه الكلية وموسوعة  القواعد الفقهية " , نجد  األمثلة  فيهما   متماثلة  بالكتب 

 التي كتبها  القد ماء.  

لقواعد  وفي  الظروف  الراهنة اشتدت  الحاجة  إلى  دراسة  هذه  ا       

دراسة شاملة واعية لمعالجة  كثير من  القضايا  المعاصرة المعروضة  على  

 فقهاء العصر .  

وقد اخترت هذا  الموضوع  وأريد  أن  أبحث  فيه  محاوال  أن  أربط         

عالقته  مع  قاعدة  جليلة من  القواعد  الفقهية  الكبرى   في الفقه  اإلسالمي , 

" العادة  محكمة  " وتطبيقاتها  في  إقامة  "حالل  بحالل    أال  وهي  قاعدة

 في  إندونيسيا  ". 

وقد  أردت  أن  يكون  لدي  حظ  في  دراسة هذه  القاعدة  التي من         

أكبر  القواعد  وأكثرها  صلة  بحياة  الناس  اليومية , ففكرت في  إعداد بحث 

 دة  . حول  التطبيقات  المعاصرة لهذه  القاع

 حديد  مشكلة  البحثت.2

, خصصت هذا   -في  خلفية  البحث  –وبناء على ما  ذكرت سابقا          

البحث في  تطبيق قاعدة  "العادة  محكمة  " في  إقامة  حالل  بحالل  في  

شهر  شوال  . ومن هنا فإن المشكلة الدراسية  تمكن في محاولة  اإلجابة عن  

 األسئلة التالية  

 أوال  :  كيف أقيم حالل بحالل  في شهر شوال  في إندونيسا حاليا  ؟
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ثانيا  : كيف نربط قاعدة  " العادة  محكمة  "  في إقامة "حالل  بحالل في 

 شهر شوال ", وهل  هناك  مبررات في إقامته ؟

 ثالثا  : ما آراء العلماء اإلندونيسيين  نحو حالل بحالل في شهر شوال ؟

 البحث  وفوائدهأهداف .3

أهمية  كبرى   كتبت  هذا البحث المتواضع لكي  أبين  مسائل ذات       

معرفة  حكم إقامة حالل  بحالل المتداول  في   -.  وضرورية كما يلي  

 المجتمع  بمنظار  شرعي  

معرفة  تطبيق القاعدة  " العادة  محكمة  " في إقامة  حالل  بحالل مع   - 

 ط جوازها  بيان حدود  وضواب

تبيين  المجتمع  المسلم حقيقة  هذا  الحكم  وحدود  جواز إقامتها وآراء  - 

 العلماء حول  إقامة حالل بحالل في شهر شوال .

 منهج البحث.  ب

 ستخدم  المناهج  العلمية  التالية   :وهذا البحث ي

الذي  يقوم  على  بيان معنى  القاعدة  لغة     , .  المنهج  التحليلي  التطبيقي1

وشرعا  , وتحليل  عناصرها  , وبيان  ألفاظها  ,وتأصيلها الشرعي  , وبيان  

القواعد الفقهية التى  تندرج  تحتها  وتطبيقاتها  ومسائلها وفروعها  الفقهية   

ث في  دون  الدخول  في  الخالف  الفقهي  , وهو  منهج  علمي متبع  في  البح

 القواعد  الفقهية  .

جمعت الفروع  الفقهية  والمسائل الشرعية  المتعلقة بالموضوع  مع  االلتزام 

بطريقة  المؤلفين  في  القواعد  الفقهية  , من  حيث  ذكر  الفقهي  المبني  
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على  القاعدة  مع  عدم  الدخول في التفصيالت  والخالفات  الفقهية  ,  ألن 

 بدون  فائدة. ذلك  يطول 

, وأقوم  باالستقراء للقواعد  الفقهية , خاصة  القاعدة    . المنهج  االستقرائي2

:  العادة  محكمة , التي  استدل بها  أهل  العلم من  الفقهاء  واألصوليين في  

 االستدالل  على  األحكام  الفقهية  .

 . المنهج  الوصفي القائم  على : 3

 د  الفقهية  وربطها  في الفروع  عاالرجوع  إلى القو  -

 عد  الفقهية  التي  لها  عالقة  باعتبار إقامة  العادة  المتداولة  ابحث  القو  -

 معنى القاعدة وشرحها  وبيان  مستندها    - 

 ج. البحث في الموضوع 

 أنواع حالل بحالل . 1

بعد أن نظرنا إلى واقع المجتمع الحالي مع مقارنة األدلة الموجودة ,       

 أنواعا  مختلفة  كما يلي  :   يكون  حالل بحالل وجدنا أن 

حالل بحالل  بمعنى االستحالل من حقوق اآلدميين .  ألن هناك فرقا  .1

ساسعا بين حقوق اآلدميين وحقوق هللا, ألن حقوق اآلدميين مبنية على 

 حقوق هللا مبنية على  المسامحة.المشاحة و

.  حالل بحالل بمعنى االستحالل من  األموال وطلب الرضا من 2    

 صاحبها. 

حالل بحالل بمعنى االستحالل من  األموال وطلب الرضا من .     3

 صاحبها. 

 حالل بحالل بمعنى االستحالل من الخطاء, والعذر ,  والمصافحة .    4
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 آراء العلماء اإلندونيسين نحو إقامة حالل بحالل :  .2

اختلف العلماء اإلندونيسيون في حكم إقامة حالل بحالل في شهر شوال     

 على ثالثة آراء : 

من يكون في  هؤالء األول :  منهم من يقول : جائز على اإلطالق , و .3

 مجلس العلماء اإلندونيسي ومن يكون في جمعية نهضة العلماء .

الثاني :  ومنهم من يقول : ال يشرع وال يمنع , وهم من يكون في هيئة  .4

المحمدية , ومن يكون في جمعية اإلتحاد اإلسالمي , ومن يكون في هيئة  

 مجلس المفكرين والعلماء الشبان. اإلرشاد اإلسالمية , ومن يكون في 

 الثالث : ومنهم من يقول  : ممنوع مطلقا , وهم من يكون في مجموعة .5

 المجتمع الذين يسمون أنفسهم بالسلفية .

التطبيقات  الفقهية  لقاعدة  العادة  محكمة  في  إقامة حالل   .3

  صور شوال وهو  يشتمل على  خمسة     بحالل  في  شهر  

 المصافحة  بعد صالة عيد الفطر .1

 صلة الرحم إلى  بيوت  األقارب .2

 الزيارة  إلى  بيوت  الجيران .3

 طريق الجوال تبادل التهاني  عن .4

االستحالل واإلعتذار عن طريق إقامة حفلة  حالل بحالل في اإلدرات  .5

 وقاعات االجتماع للمجتمع       

 ر التالية :وتلك الصور الخمسة المذكورة , يمكن عملها لألم

وعمال بحديث عمر بن الخطاب  عمال بعموم الحديث المتعلقة  بتلك الصور . -

   ": " إنما األعمال بالنيات .....
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 وعمال بقاعدة فقهية كلية : "األمور بمقاصدها "  -

 المطلوبة على قاعدة  : "العادة محكمة ", مع شروطها  تلك الصور النطباق  -

عدم الدليل المخالف للعادة صراحة , فإن كان هناك دليل  , أوال :, وهي 

أن العادة  أصبحت متداولة  , ثانيا ك العادة , فال عمل بها . صريح يخالف تل

دائما وقتا طويال بين الناس , منقولة بينهم جيال عن جيل وال تكون العادة  

أن العادة معروفة ومشهورة عند جميع الناس ليس عند بعضهم  ,ثالثا مؤقتة .

فقط .وأما العادة الخاصة بشخص أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس 

يعني أن العادة التي تداولها  فتكون حكماً لمن يعمل بها إذا ُعِرف عنه ذلك. 

شخص معين أو طائفة معينة , فهذه يجري حكمها لمن يعمل بها فقط دون 

  ره من الناس .غي

 :  النتائجد. 

أن حالل بحالل في  شهر  شوال يعتبر عادة  جديدة , لم يكن  موجودا في . أ.

عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وال الصحابة والتابعين . وبالرغم من ذلك , 

فإن إقامتها  في شهر شوال لم  تخالف تعاليم القرآن وال تعاليم  الرسول. ألن 

الل هو مضمون آية صلة الرحم التي أمرنا هللا بها , وكذلك مضمون حالل بح

مضمون أحاديث صلة الرحم والتحلل من الحقوق اآلدمية  التي  أمرنا الرسول 

 بقيامها.

إن حالل بحالل في شهر شوال بأنواعه المتنوعة في الحقيقة مشروع لدى  ب. 

المسلمين عامة , عمال باألحاديث التي توجب التحلل من الحقوق  اآلدمية كما 

 ذكرت سابقا . 

. إن استفاد الوقت  لإلشتراك في حالل بحالل عمل طيب وممدوح , إلنها ج 

 ألخطاء الواقعة بينهم .يؤدي إلى جلب رضا الناس جميعا عن  ا
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القول بإباحة إقامة حالل بحالل في شهر شوال ليس قوال مجردا مبنيا على   د. 

اتباع  الهوى, وإنما هو قول جمهور العلماء األجالء من قبل هيئات إسالمية 

كثيرة . وذلك مثل هيئة مجلس العلماء اإلندويسي  , وجمعية نهضة العلماء  

 عية اإلرشاد اإلسالمية و وما إلى ذلك وجمعية  المحمدية , وجم

بجانب  اآليات واألحاديث التي تشجع صلة الرحم والتحلل من الحقوق  ه.

اآلدمية, يبنى أيضا حكم إقامة حالل بحالل على قاعدة  فقهية  مشهورة وهي 

العادة  المحكمة . ألن عادة إقامة حالل بحالل بأنواعه  الكثيرة تنطبق على 

 ذه القاعدة المذكورة  سابقا .شروط استخدام ه

 فهرس المراجع والمصادره. 

 القرآن الكريم  -

, دمشق  القواعد الفقهية  ه . 1420أحمد الندوي,  الندوي على.    -

 سوريا :  دار القلم . 

سنن أبي داود ت شعيب م .  2009ه /  1430أبوداود   السجستاني .  -

 . بدون مدينة الناشر : دار الرسالة العالمية .  األرناؤوط

سنن ابن ماجة ت محمد فؤاد عبد  ابن ماجة  القزويني . بدون سنة .   -
 بدون مدينة الناشر : دار إحياء الكتب العربية .  الباقي . 

بدون مدينة .   النهاية  في  غريب  الحديث  . ه 1399ابن األثير.   -

 .  المكتبة العلمية  الناشر : 

.  بيروت  تفسير  القرآن  العظيم م . 1982ه /  1402ابن  كثير .  -

 لبنان :  دار الكتب  العلمية  . 

.مسند اإلمام  أحمد بن م   2001ه /  1421أحمد بن حنبل الشيباني .  -
 . بدون مدينة الناشر : مؤسسة الرسالة .حنبل ت شعيب األنؤوط 

مسند أبي يعلى ت حسين م .  1984ه /  1404أبو يعلى الموصلي .   -
 . دمشق سوريا : دار المأمون للتراث .  سليم أحد 

.  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان م .  1993ه /  1414ابن حبان .  -

 بيروت لبنان : مؤسسة  الرسالة . 
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م . صحيح الترغيب  2000ه /  1421األلباني , محمد ناصر الدين .  -

 : مكتبة المعارف للنشر والتوزيعوالترهيب . الرياض السعودية 

الكتاب  المصنف في األحاديث واآلثار ت ه .  1409ابن أبي شيبة .  -
 . الرياض السعودية : مكتبة الرشد . كمال يوسف الحوت 

من تكلم فيه م .  2008ه /  1428ابن زريق , محمد بن عبد الرحمن .  -
. قطر :  شةالدراقطني  في كتاب السنن  ت أبو عبد هللا حسن بن عكا

 زوارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

 بيروت لبنان : دار صادر  .  لسان العرب .  ه.    1414ابن منظور .  -

العواصم والقواسم في الذب عن م .   1994ه /  1415ابن الوزير .  -
 بيروت لبنان  :  مؤسسة الرسالة . سنة أبي القاسم . 

.  بيروت   رياض الصالحين دليل الفالحين لطرقه .  1425ابن عالن .  -

 لبنان :  دار المعرفة .  

األشباه والنظائر  على مذهب أبي   ه .  1419ابن نجيم المصري .  -
 بيروت  حنيفة . 

 لبنان  :  دار الكتب  العلمية . 

فتاوى   نور على الدرب البن  م .   2012محمد بن سعد  الشويعر .   -
 المكتبة الشاملة . باز  . 

شرح  الكوكب المنير ت مـ.    1997هـ /  1418الحنبلي .   ابن النجار -
 محمد الزحيلي ونزيه حماد . بدون مدينة الناشر  : مكتبة العبيكان

. دمشق   القاموس  الفقهيم  .    1988ه /  1408أبو جيب , سعدي .  -

 سورية : دار الفكر . 

الجامع المسند الصحيح  المختصر من أمور ه .  1422البخاري .  -
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وسننه وأيامه ,  صحيح  البخاري ت 

 . دمشق سوريا : دار طوق النجاة .  محمد زهير بن ناصر  الناصر 

.   الوجيز في  إيضاح القواعد الكلية ه .  1416البورنو, محمد صدقي.   -

 بيروت  لبنان :  مؤسسة الرسالة . 

. بدون  لمسلم  وحقوق اآلخريناالبدراني , أبو فيصل . بدون سنة .   -

 مدينة الناشر وداره .  المكتبة الشاملة

الفتح البنا الساعتي , أحمد بن عبدالرحمن بن محمد . بدون سنة .  -
. بدون مدينة الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني  

 الناشر : دار إحياء التراث العربي .
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العادة محكمة  .  دراسة  م .   2002.   الباحسين, يعقوب بن الوهاب -
 . الرياض , السعودية :  مكتبة الرشد . نظرية تأصيلية تطبيقية

السنن الكبرى  ت محمد عبد القادر  م .  2003ه /  1424 .البيهقي   -
 . بيروت لبنان : دار الكتب العلمية .  عطا 

 الندويشعب  اإليمان ت مختار أحمد م .  2003ه /  1423البيهقي .   -

 . الرياض السعودية : مكتبة الرشد . 

.   مقالة عن  حالل بحاللم.   2011ه /  1432برهان الدين , أنس .  -

 .  مجلة السنة

. .  سنن الترمذي ت أحمد محمد شاكر م  1975ه / 1395. الترمذي -

 مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .

التلويح على التوضيح لمتن ه.    1416التفتازاني, مسعود بن عمر  .  -
. بيروت  لبنان :  دار تحقيق: زكريا عميرات ،التنقيح في أصول الفقه

 الكتب العلمية. 

 .  بيروت لبنان :  مكتبة  لبنان .  التعريفاتم .    1985الجرناني.  -

الصحاح   تحقيق: أحمد عبد  م  .  1987/    هـ 1407الجوهري  .  -
 دار العلم للماليين الغفور عطار  . بيروت  لبنان : 

 إعالم الموقعين عن رب العالمين .   ه .  1421الجوزية, ابن القيم .  -

  بيروت  لبنان : دار الفكر .

. بدون مدينة الناشر :    القواعد  الحنبلي ,  ابن رجب . بدون السنة  .  -

 .   دار الكتب  العلمية

.     غمز عيون البصائر ه  .  1405الحموي , أحمد بن محمد  مكي  .  -

 بيروت لبنان :  دار الكتب العلمية .

مقدمة كتاب قواعد الفقه اإلسالمي  من  ه . 1419أحمد .  ,الروكي  -
.   خالل كتاب اإلشراف على مسائل الخالف للقاضي عبد الوهاب

 اإلسالمي .  دمشق سوريا  :  دار القلم ومجمع الفقه

.  نظرية المقاصد  عند اإلمام الشاطبي ه .   1412الريسوني, أحمد .  -

 الدار العالمية للكتاب اإلسالمي :  بدون مدينة الناشر

. بدون مدينة  فتاوى الرملي الرملي, شهاب الدين . بدون السنة .  -

 الناشر : المكتبة اإلسالمية.

. .    ا لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ه 1407.  االزمحشري -

 بيروت لبنان : دار الكتاب العربي . 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في   ه . 1427الزحيلي, محمد مصطفى  .   -
 دمشق سوريا  :  دار الفكر.    المذاهب األربعة . 
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المنثور في ه .   1405الزركشي, محمد بن عبد هللا بن بهادر .   -
 .الكويت :  وزارة  األوقاف الكوتية   د الفقهيةالقواع

المقاصد الحسنة في بيان كثير من   م.  1985ه /  1405السخاوي .  -
. بيروت   األحاديث المشتهرة   على  األلسنة  ت محمد عثمان الخشت

 لبنان : دار الكتاب العربي.

التوضيح لشرح م .  2008ه /  1429سراج الدين , ابن الملقن .  -
 . دمشق سوريا : دار النوادر . مع الصحيحالجا

 :  . بيروت لبناناألشباه والنظائره .   1411السيوطي, جالل الدين .  -

 . دار الكتب العلمية 

 بيروت  لبنان :  ترتيب  األمالي الخمييسية .  ه .  1422الشجري  .  -

 دار الكتب العلمية 

نيل  األوطار ت عصام الدين  م .   1993ه /  1413الشوكاني .   -
 . مصر : دار الحديث . الصيابطي 

بيروت  :  دار ابن   -دمشق  فتح القدير  .  ه .   1414الشوكاني .  -

 كثير , دار الكلم الطيب . 

منهج الترجيح وطريقة إثبات م .   2012سبتمبير  12شمس األنوار .   -
   Ipsi.uad.ac.id.  الحكم في ترجيح المحمدية

الموافقات في أصول الشريعة  شرح الشيخ  طبي .بدون سنة .  الشا -
 . .  بيروت  لبنان :  دار الكتب العلمية عبد هللا دراز

  م .   1978ه /  1407الطوفي الصرصري , سليمان بن عبد القوي.  -
. بدون مدينة  ت عبدهللا بن محسن التركي. شرح مختصر الروضة

 الناشر : مؤسسة الرسالة. 

ت حمدي بن عبد   المعجم الكبيرم .   1994ه /  1415.   الطبراني -

 المجيد السلفي . القاهرة  : مكتبة ابن تيمية . 

ا لروض الداني )المعجم الصغير(  م.  1985ه  /  1405 الطبراني . -
. بيروت لبنان : المكتب ت محمد شكور محمود الحاج أمرير 

  اإلسالمي

.   .جامع البيان عن تأويل آي القرآن   م 2001هـ /  1422الطبري .    -
. بدون مدينة الناشر: دار هجر تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي 

 للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن

.  إحكام األحكام شرح عمدة األحكامالعيد  , ابن دقيق . بدون السنة .   -

 بدون مدينة الناشر :   مطبعة السنة النبوية .
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. بيروت  لبنان :  دار   فتح الباريه .   1379عسقالني  , ابن حجر . ال -

 المعرفة 

المستخرج على المستدرك للحاكم ت ه .  1410العراقي , زين الدين .  -
 . القاهرة مصر : مكتبة السنة . محمد عبد المنعم رشاد 

 الجامع الصحيح للسنن والمسانيد م  .  2014عبد الجبار , صهيب .    -

 كتبة الشاملة . . الم

معجم اللغة العربية   ه .   1329عبد الحميد عمر, أحمد مختار .  -
 . المكتبة الشاملة . المعاصرة

القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه  . عبد الغفار, محمد حسن .    -
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 

.http://www.islamweb.net  . المكتبة الشاملة . 

مكتبة ن :   . لبناالمصباح المنير   الفيومي المقرى, أحمد . بدون سنة . -

 لبنان 

. بدون مدينة الناشر :  دار لغة  الفقهاء ه .    1408قلعجي, محمد . -

  النفائس
القرافي , شهاب الدين أبو العباس , أحمد بن أبي العالء . بدون تاريخ .   -

 . بدون مدينة  الناشر: عالم الكتبأنواء الفروقأنوار البروق في 

. القاهرة  : دار الكتب  الجامع  ألحكام  القرآنه .   1384القرطبي  .  -

 المصرية

صلة  األرحام  القحطاني.  سعيد  بن  علي  بن وهف . بدون سنة .   -
 الرياض  السعودية :  مطبعة سفير . في  ضوء  الكتاب و السنة. 

. باندونج  إندونيسيا   Membumikan Alqur’an .  م 1996قريش شهاب .  -

 : ميزان 

مدارك التنزيل وحقائق  م .  1998ه /  1419النسفي . بدون السنة .  -
 .  بيروت لبنان   :  دار المعرفة .   التأويل

بيروت لبنان   : دار المجوع شرح المهذب .  م .  2010النووي  .  -

 الفكر . 

. بيروت لبنان :  دار إحياء  المنهاج  شرح مسلم م.  2010النووي .  -

 التراث العربي . 

. جدة السعودية  :  دار  األذكار م .   2005ه /  1425النووي  .  -

 المنهاج .  
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تهذيب الفروق والقواعد  ه .  1427المالكي, محمد  علي بن  حسين   .  -
 . . شبكة مشكاة اإلسالميةالسنية في األسرار الفقهية  

. الموطاء ت  محمد فؤاد عبد  م 1985هـ /  1406مالك بن أنس .  -
 . بيروت  لبنان : دار إحياء التراث العربي . الباقي  

, مقالة عن العادة محكمةم.  2015أبريل  8مصطفى , عبد التواب .  -
www.manaratweb.com   . 

 27هرديانا, ديان , عضو اإلتحاد اإل سالمي جاوى الغربية  .  -

 .  – www.Voa. islam مقالة عن حالل بحالل .  , 2012أغسطس 

 .......... www. Almaany.comم .   2010.   قاموس المعاني   -
- www. KamusBahasaIndonesia.org 

- www.voa-islam.com 

مقالة عن حالل بحالل .   .   2015يوليو   16رينا نور جنة  .    -
www.liputan6.com      

الحوار حول حالل بحالل عبر التلفون مع  حسن , أحد مسؤولي  -

 اإلتحاد اإلسالمي , منطقة بوغور جاوى الغربية .
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