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ABSTRAK 

Halal Bi Halal di bulan Syawal menurut  kaidah “Al-aadah Muhakkamah” 

Disusun & disiapkan oleh : 

Nama       :Bikodarin  

NIM         : 0000060120 

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. 
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 الملخص 

حفلة ومن ادلعلوم أن ىناك عادات كثَتة متداولة يف إندونيسيا , منها إقامة 
و  بيان يف شهر شوال  .  ويف ىذا البحث ادلتواضع , يًتكز  يف  حالل حبالل

معرفة  حكم توضيح ىذه العادة  من ناحية إباحتها أو عدم إباحتها,  مستهدفا 
معرفة  تطبيق و شرعي   يف ضوءيف  اجملتمع    ةادلتداول  حالل  حباللحفلة إقامة 

مع  بيان حدود  وضوابط  اللحالل  حبحفلة القاعدة  " العادة  زلكمة  " يف إقامة 
مع ذكر اجملتمع  ادلسلم حقيقة  ىذا  احلكم  وحدود  جواز إقامتها   بيانو جوازىا   

يف شهر شوال  بُت ادلبيحُت وادلانعُت  حالل حباللحفلة آراء العلماء حول  إقامة 
 وادلتوسطُت حىت يستطيع اجملتمع أن خيتار منهم الرأي الراحج يف اعتقاده .

وللوصول إىل ذلك اذلدف , استخدم البحث منهج التحليلي التطبيقي وادلنهج        
اإلستقرائي وادلنهج والوصفي . وذلك , حبيث بُت البحث معٌت القاعدة لغة وشرعا , 
وحتليل عناصرىا وبيان ألفاظها وتأصيلها الشرعي واإلستقراء لقاعدة " العادة زلكمة " 

البحث   طبقيف شهر شوال. مث  حالل حباللة حفلللتدليل على بيان حكم إقامة 
القاعدة مع أدلة أخرى من ادلصدرين األساسيُت , أل ومها القرآن والسنة بذكر 

 يف شهر شوال.  حالل حباللحفلة  اآليات واألحاديث اليت ذلا عالقة بُت إقامة
يف   حالل حباللحفلة  ىل النتائج ادلهمة , وىي : أنإحث الب, وصل  اوأخَت        

يف عهد الرسول صلى اهلل عليو  ةكن  موجودتعترب عادة  جديدة , مل تشهر  شوال 
وسلم ول الصحابة والتابعُت . وبالرغم من ذلك , فإن إقامتها  يف شهر شوال مل  

يف  حالل حباللحفلة القول بإباحة إقامة  . مثختالف تعاليم القرآن ول تعاليم  الرسول
 ا مبنيا على  اتباع  اذلوى, وإمنا ىو قول مجهور العلماءشهر شوال ليس قول رلرد

 األجالء من قبل ىيئات إسالمية كثَتة .  اإلندونيسيُت
 

 زلكمة. العادة ,الشوال, حالل حباللة : يالكلمات الرئيس
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ABSTRACT 

Halal bi Halal in the month of Syawal in view of the principle of "Al'aadah 

Muhakkamah" (cutomary habits become basis of law) 

Prepared and composed by: Bikodarin 

NIM: 0000060120 

It has been known that there are many traditions practiced by Muslims in 

Indonesia, among them is Halal bi halal in the month of Shawwal. The focuse of this 

simple thesis is to explain  whether it is allowed or not allowed in view of Islamic 

shari'ah with some objectives : 

a. To identify  legal status  to hold such tradition whether it is allowed or not allowed  

in view of Islamic shari'ah  

b. To apply the principle of "Al'aadah Muhakkamah" (customary habits become basis 

of law) in holding Halal bi Halal by explaining principles that allow or forbid this 

tradition   

c. To explain to the Muslim community the legal status of holding such tradition and 

its restrictions  by citing  opinions of the Indonesian Ulama (scholars) about Halal bi 

Halal in the month of Shawwal include those who allow and those who forbid as well 

as those who are moderate (do not allow and do not porbid) so that the society able to 

choose The opinion that they regard as the strongest one. 

In order to realize these objectives the thesis uses applicative analysis method, 

induction method and descriptive method ، namely by explaining that principle (al -

adaatu muhakkamah) literally meaning and in term of shariah, and by describing its 

elements and also by explaining the sentence and its root in shari"a and also by 

extrapolating the term (al -adaatu muhakkamah) customary habits become basis of a 

law to make main evidence that this principle may refer and to examine the priciple of 

"Al'aadatu Muhakkamah" (customary habits become Law) to serve as a legal 

proposition to hold Halal bi Halal in the month of Shawwal. Then reinforce that 

principle with other related arguments from the Qur'an & As-Sunnah. 

Finally, after analysing and examining the proposition and arguments relating 

to it, several important conclusions can be made: 

a.. Halal bi Halal in the month of Shawwal is regarded as a new tradition that have not 

been known in the time of the Prophet Muhammad, the Companions and the Tabi'in. 

However, holding Halal bi Halal in the month of Shawwal  does not violate the values 

of Alqur'an & As-Sunnah. 

b.. And the opinion that allow Halal bi Halal in the month of Shawwal is not based on 

fulfilment the desire but it is the opinion of the majority scholars from various Islamic 

organizations in Indonesia. 

Keywords: Halal bi Halal , Shawwal,  "Al'aadah Muhakkamah" . 
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 شكر وتقدير
 َيْشك ر   ل: "قال  ىريرة، وأبيقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم : فيما روى  

بعد  -. فمن ىذه التوجيهات احملمدية , أتوجو بالشكر   1 "النَّاس َيْشك ر   ل من اهلل
إىل جامعة سوراكرتا احملمدية العريقة , مديرىا وأساتذهتا , وخاصة برنامج  –شكر اهلل 

ادلاجستَت يف الشريعة اإلسالمية , قسم الفقو وأصولو, ورئيسو ومجيع منسويب اجلامعة 
موظفا وعمال وطالبا. فهذه اجلامعة اليت يسرت يل سبل العلم وطرقو وقد وجدهتم 

 خَت آباء وإخوان.
قام عظيم شكري وجزيل امتناين لفضيلة األستاذ الدكتور أقدم يف ىذا ادل

كمدير اجلامعة , و فضيلة الدكتور سفيان أنيف  فضيلة األستاذ و بامبنج ستياجي 
األستاذ الدكتور حذيفة دمياطي كرئيس برنامج ادلاجستَت, وفضيلة األستاذ الدكتور  

بكل معاين الشكر  سودرنو صربان , كرئيس قسم الشريعة اإلسالمية , وخاصة أتوجو
 وعمران رشدي  لدكتورا والتقدير واإلجالل والتعظيم  إىل أستاذي لفضيلة األستاذ

حفظهما اهلل تعاىل كمشرفُت , لتكرمهما باإلشراف مطائفُت فضيلة األستاذ الدكتور 
على إعداد ىذه الرسالة ادلتواضعة وعلى ما قدما يل من تشجيع وتنبيو ونصح وعون 

عدادي  يف كتابة ىذه الرسالة . ولولمها دلا ظهر ىذا اجلهد ادلتواضع وإرشاد أثناء إ
بالصورة اليت ىو عليها اآلن. فنسأل اهلل تعاىل أن جيزيهما خَت اجلزاء وأويف الثواب . 
ول أنسى أن أقدم شكري واحًتامي وامتناين لألستاذ معُت دين هلل بصري الذي 

 أختر  منها , فلو اجلزاء والتقدير . وأتقدم أرشدين إىل انضمامي إىل ىذه اجلامعة حيت
بالشكر اجلزيل لزوجيت تري وحيوين لستاري   بنت سوكردي اليت صابرت وأيدت 
وساعدت وشجعت طوال دراسيت يف ىذه اجلامعة , وذلؤلء مجيعا وغَتىم كثَت , 

 ر .أتوجو بالشكر اخلالص والدعاء الصادق بأن جيزيهم اهلل عٍت خَت جزاء وخَت تقدي
 بقدر حريري

                                                           
1
  1811, رقم : 188, ص  7, باب يف   شكر ادلعروف ,    سنن  أيب داودرواه  أبو دادود ,  
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