
 الباب األول 

 مقدمة

 خلفية  البحث

إن ما حدث يوميا  يف رلتمعنا اإلسالمي  اإلندونيسي كثَتا ما حدث اتباعا   

دلا ألفى عليو أباؤىم, رغم أهنم ال يعقلون  شيئا. وذلك  مثل إقامة حفلة  الدعاء  

الستقبال احلمل دلا حان يف الشهر الرابع أو يف الشهر السابع , وإقامة حفلة  الدعاء  

ديد  , وإقامة حفلة  الدعاء  يف قبيل عقد الوواج حُت يبتدأ يف  إسكان البيت اجل

وما  إىل ذلك. ويف حُت  أن  تلك  العادات كلها  مل يفعلها النيب صلوات اهلل عليو 

 و سالمو , وال اخللفاء الراشدون وال  الصحابة وال التابعون من بعدىم.  

شوال  يف شهر  حالل حباللحفلة إقامة باإلضافة  إىل  ذلك , عادهتم يف  

سنويا. والعادة  األخَتة ىذه يف حاجة إىل التأمل بدقة, حبيث إن إقامتها ليست فقط 

يف القرى , ولكن أقيمت أيضا يف ادلدن الكبَتة. وبالتايل, أن مقيمي ىذه العادة 

ليسوا العوام فقط, ولكن أقامها أيضا العلماء من اذليئات ادلتعددة , مثل رللس 



ضة العلماء, احتاد الًتبية اإلسالمية , احتاد األمة اإلسالمية العلماء اإلندونيسي , هن

 جاوى الغربية.

ردىم يتبعهم ىكذا , وال ي, ال  شخصيا كطالب العلم الشرعيالباحث  

ؤكد على استدالذلم أو ياول أن حيتعرف على  استدالذلم أو ين أاول حيىكذا, وإمنا 

ادلشهورة  تطبيق القاعدة  الفقهية عن طريق -إن أمكن األمر  – ويد على استدالذلمي

 . 

العلوم اليت  تعُت  طالب العلم االستفادة من ىذا ذه اعتٌت العلماء هبوقد 

. البحر من ادلنقول ومن  العلوم  ادلعينة  على  استحضار فروع  ادلسائل وجوئيتها

يقررون   فهم الكثَت من ا لقواعد . ا العلماء  ومجعو ا فيه اولذلك, فقد  ألف  فيه

جلهالء   ا كما يقول بعضيقال  قاعدة  من ىذه القواعد بألفاظهم , فال  ينبغي  أن 

ادلستنكرين للقواعد : " من أين أتى  الفقهاء هبذه القواعد ؟ وىي ليست مذكورة  يف  

كتاب اهلل  عو و جل, ؟ نعم  , إهنا  ليست  يف  كتاب اهلل هبذا  النص الذي  

قيقة من كتاب اهلل تعاىل  ألهنا مضمونة يف  كثَت من األحكام ذكروه , ولكنها يف احل

 اليت  جاءت فيو. 

 



تطبيقاهتا  قاعدة " العادة  زلكمة  يريد الباحث ومن بُت  ىذه القواعد اليت 

 ",  فهي من القواعد الكلية الكربى, وأوسعها أثرا يف  األحكام الشرعية , مث  إنو  لو

حاليا, أن العادة  اليت جتري يف  اجملتمع تتوايد , بُت  العادة  اجليدة والعادة    رؤي

 احلسنة, نتيجة  العودلة  والتعامل  احلر . 

إىل  الكتب  يف  القواعد  , لوجد  أن اىتمام الباحثُت  يتوجو    وإذا  نظر  

إال  قليلة,  أو  ترتكو   إىل بيان  نظرية القواعد وال  يتطرق  إىل  تطبيقاهتا  ادلعاصرة 

عنايتهم  إىل  تكرار  ما  كتبو  األولون  من  األمثلة والفروع  , وذلك  مثل  األمثلة  

اليت  ذكرىا  ابن  جنيم يف  كتابو   "  األشباه  والنظائر " ىي  نفس  األمثلة  اليت   

د  البورنو   كتبها   سابقو , وكذلك  األمثلة يف  كتايب الدكتور زلمد  صدقي بن  أمح

"  الوجيو يف  إيضاح  قواعد  الفقو الكلية وموسوعة  القواعد الفقهية " , جند  

 األمثلة  فيهما   متماثلة  بالكتب اليت كتبها  القدماء.  

ويف  الظروف  الراىنة اشتدت  احلاجة  إىل  دراسة  ىذه  القواعد  دراسة 

 اصرة ادلعروضة  على  فقهاء العصر .  شاملة واعية دلعاجلة  كثَت من  القضايا  ادلع



عالقتو  يطبق بحث  فيو  زلاوال  أن  ي ىذا  ادلوضوع  وأريد  أن  َتوقد اخت

مع  قاعدة  جليلة من  القواعد  الفقهية  الكربى   يف الفقو  اإلسالمي , أال  وىي  

 يسيا  ". يف  إندون  حالل  حباللقاعدة   العادة  زلكمة   وتطبيقاهتا  يف  إقامة  "

حظ  يف  دراسة ىذه  القاعدة  اليت من    وأن  يكون  لدي  الباحث داوقد  أر         

أكرب  القواعد  وأكثرىا  صلة  حبياة  الناس  اليومية , ففكر يف  إعداد حبث حول  

قدم  يلباحث افإن طالقا  من  ىذا  ,  نالتطبيقات  ادلعاصرة ذلذه  القاعدة  . وا

 يار ىذا ادلوضوع  , ومها  :سببُت  يف  اخت

.  حاجة  الناس  عامة وطالب العلم الشرعي  خاصة  إىل  معرفة  أحكام  إقامة  1

يف  شهر  شوال   , وىل ىو من  األمور  ادلشروعة  يعٍت    حالل حبالل حفلة 

 ادلباحة  أم من  األمور البدعية  ادلمنوعة .

ياة  اليومية  اليت تواجو  العادة  الكثَتة . منولة  ىذه  القاعدة  اجلليلة  جتاه  احل2

 ادلتعددة

.أمهية  ىذه  القاعدة  اجلليلة  واحلاجة  إىل  معرفة  تطبيقاهتا يف  الفروع  الفقهية  3

    -حالل  حبالل   حفلة منها إقامة  -يف معرفة   عادات  الناس اليومية   وخاصة

 مة  "            القاعدة ادلشهورة    : "  العادة  زلك  يف ضوء



جهت يف  كتابة  البحث ىو  ضيق  الوقت , وقد و وكانت أبرز صعوبة  و 

بقدر الطاقة  يف  إدتامو على  الوجو  ادلطلوب .  وستفرغ وسعيأن  الباحث حاول 

فما كان  صوابا من ىذا  البحث فهو  من  اهلل ورسولو , وماكان  خطاء منو فهو 

 ومن  الشيطان ,  واهلل ورسولو  بريئان منو .  و من نفس

 تحديد  مشكلة  البحث

, خصص ىذا  البحث  -يف  خلفية  البحث  –وبناء على ما  ذكر سابقا 

يف  شهر    حالل  حبالل حفلة يف  تطبيق قاعدة  "العادة  زلكمة  " يف  إقامة 

جابة عن  األسئلة التالية  شوال  . ومن ىنا فإن ادلشكلة الدراسية  دتكن يف زلاولة  اإل

: 

 كيف أقيم حالل حبالل  يف شهر شوال  يف إندونيسا حاليا  ؟   أوال  :

يف شهر شوال  حالل  حباللقاعدة  العادة  زلكمة    يف إقامة "تطبيق ثانيا  : كيف 

 ", وىل  ىناك  مربرات يف إقامتو ؟

 يف شهر شوال ؟ ثالثا  : ما آراء العلماء اإلندونيسيُت  حنو حالل حبالل

 



 أىداف البحث  وفوائده

مسائل ذات  أمهية  كربى وضرورية   يبُت ىذا البحث ادلتواضع لكي    كتب

  كما يلي  :

  يف ضوء ادلتداول  يف  اجملتمع   حالل  حبالل حفلة  إقامة توصيف .  معرفة  1

 شرعي  

مع  بيان  حبالل حالل حفلة .معرفة  تطبيق القاعدة   العادة  زلكمة   يف إقامة  2

 حدود  وضوابط جوازىا  

حالل ة حفلة لمجتمع  ادلسلم وحدود جواز إقاملحقيقة  ىذا  احلكم  بيان . 3

 يف شهر شوال . تها وآراء العلماء حول  إقام  حبالل

 وأما فوائد  ىذا  البحث فكما  يلي  : 

 

 فوائده  النظرية  .

حيث  سبقت دراستها فيما يتعلق  البحث يف  تطبيقات ىذه  القاعدة ,زلاولة . 1

 يف البيوع  وما  يندرج حتتها  وادلعامالت  القدمية .



مع يف  ىذا  البحث عديدا  من ادلسائل اليومية ادلتداولة حبيث جيعلها الناس اجل.2

 يف  آرائهم وآراء  العلماء  حنو  تلك .  عادة مشروعة 

ساعده على  ضبط  ادلسائل وردىا . القواعد الفقهية  آلة  بيد  الفقيو  , وىي  ت3

إىل  أصوذلا ,وإن الناظر يف  كتب الفقهاء ادلطوالت منها  وادلختصرات جيد ادلكانة  

احلقيقية للقواعد , خاصة  يف  االستدالل وادلناظرة والتخريج  والتفريع , ومن  ىنا 

  على  التعمق يف  ىذا  الفن . الباحث  حرص

 فوائده العملية  

نابع من واقع احلياة  اليومية , ومسائلو  ليست  افًتاضية  أو  بعيدة عن  . موضوع  1

 الواقع .

يف  شهر  شوال  يف  حاجة  إىل حترير وبيان  حالل  حباللحفلة ن  إقامة  . إ2

جوازىا , ألن  األمة اإلسالمية يف انتظار ىذه  احلقيقة وقاعدة العادة  زلكمة  

 مرجع وحيد يف توضيحو .

.إن  طرق مثل  ىذا ادلوضوع والعناية  ببيان أحكامو  الشرعية  معونة على  الرب  3

 والتقوى , وذلك مندوب إليو  شرعا. 



يف شهر شوال بُت  حالل حباللحفلة . ىذا  كبيان للمجتمع  حول إقامة 4

 وعدم جوازىا.  جوازىا 

 السابقةات الدراس

زلكمة  كثَتة  جدا يف عموم إن البحوث يف مطلق تطبيق  قاعدة  العادة  

 : مثل. وذلك ادلسائل اليت تواجهجا  األمة  اإلسالمية العادلية

القاعدة  الفقهية  ) العادة  زلكمة (,  رسالة  علمية لنيل درجة  ادلاجستَت يف  .1

الشريعة  اإلسالمية اليت  أعدىا  ىناء  عبد  الرشيد  زلمد بدوي , حتت  إشراف    

حسُت  عبد  اجمليد  حسُت  واألستاذ الدكتور زلمد  أمُت األستاذ  الدكتور  

ىجرية   1431التندي  , جامعة  ادلنيا كلية  دار  العلوم, العام  اجلامعي  

 . ميالدية  2119ادلوافق  

حبث "القواعد الفقهية اخلمس الكلية وتطبيقاهتا على  العبادات من خالل كتاب  .2

ظ ادلنهاج للخطيب الشربيٍت " لنيل درجة  مغٍت احملتاج   إىل معرفة معاين ألفا

ادلاجستَت الذي  أعده نشوان عبد القادر عبد الرمحن عبد اهلل الفالحي حتت 

تاذ الدكتور عبده زلمد يوسف ,يف جامعة اإلميان , اجلمهورية  sإشراف األ

 . اليمينة 



الذي أعده " لنيل درجة الدكتوراة التطبيقات الًتبوية لقاعدة العادة زلكمة  " حبث .3

إشراف األستاذ الدكتور عبد الرمحن بن زلمد  حتت  إمساعيل بن حسن بن زلمد

اخلورجي , كلية الدعوة وأصول الدين يف اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة , 

 ه . 1431/  1429ادلملكة العربية السعودية عام 

صد الشريعة حبث يف " قاعدة العادة زلكمة وتطبيقاهتا ادلعاصرة يف ضوء مقا .4

اإلسالمية " لنيل درجة ادلاجستَت يف الشريعة اإلسالمية الذي أعده فاطمة نور 

حتت إشراف األستاذ الدكتور إمساعيل حسُت البدوي, يف  عبدك فارق زلمد 

 ميالدية . 2116كليات الدراسة اإلسالمية والعربية , عام 

حبث يف " العرف يف التشريع اجلنائي " لنيل درجة ادلاجستَت  يف العدالة اجلنائية   .5

الذي أعده أمحد بن رفاع بن حامد العويوي ادلطَتي  حتت إشراف األستاذ 

ه /  1431الدكتور زلمد جرب األلفي , جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, عام 

 م.  2111

أثرىا يف  األحوال الشخصية " الذي أعده " قاعدة العادة زلكمة و  حبث يف .6

 . فاطمة توفيق ىدايت



سنويا   حالل حباللولكن  البحث الذي يبحث يف مسئلة تعويد إقامة حفلة        

مل يكن موجودا من قبل , وإمنا  ىذا   -على  حد  اطالعي   -يف  شهر شوال 

 فقط . ألن  ىذه العادة تقع يف  إندونيسيا فحسب . 

يف   حالل حبالل إقامة حفلة  أشياء جديدة حول أحكامالباحث  دجيولذا, 

 ضوابطا  وحدودا  شهر  شوال بُت  جواز إقامتو

 اإلطار النظري

إلهناء ىذا البحث , يقوم الباحث  بالفهم الدقيق حنو القواعد الفقهية  

ا من حيث تقسيم القواعد ومصادرىا وحجيتها وأمهيتها, وعلى  الوجو  هوجوانب

خص تفهم قاعدة   العادة زلكمة  فمها دقيقا من حيث حجيتها وأمهيتها ومعرفة  األ

قاعدة  العادة  يطبقوذلك حبيث حياول الباحث أن . بعض القواعد ادلندرجة حتتها

ألنو يف احلقيقة ,  . حالل حباللزلكمة  بالعادة الواقعية يف شهر شوال إلقامة حفلة 

كنها العادة اليت ذلا أمهية . وليس ىو رلرد العادة ليس رلرد العادة الواردة فقط , ول

أيضا يشتمل على معٌت حالل حبالل اليت تتداول ,وإمنا لو تاريخ وسبب الورود. وألن 

 صلة الرحم  وحقيقتها.



وصلة   حالل حباللبُت  معٌت يربط إذن , يف ىذا البحث يريد الباحث أن 

بقاعدة العادة  زلكمة , يطبقهما الرحم  مع حقيقتهما وأنواعهما , مث  حياول أن 

بأنواعو   حالل حباللحفلة  الباحث أن يصل إىل  النتيجة, وىل إقامة  يستطيع حىت 

ادلتعودة يف شهر شوال , مباحة مطلقا أو مشروعة مطلقا أو ممنوعة مطلقا أو مباحة 

 بشروط. 

تفهم الدقيق باإلطالع إىل أكثر كتب القواعد الفقهية , سواء  ويكون ذلك ال  

كانت قدمية أم معاصرة, وكذلك  اإلطالع إىل كتب أصول  الفقو مع اإلطالع أيضا 

 إىل آراء العلماء ادلعاصرين اإلندونيسُت. 

 منهج البحث

من  ادلتأكد بأن لكل موضوع  منهجا ينبغي  أن  يتوافق  مع  طبيعتو 

ومقاصده وما يصبو  إليو وما يؤمل  منو , ولذلك  فإن  طبيعة  ىذا    أىدافوو ,

 البحث ومقاصده  وأىدافو تفرض  علي   استخدام  ادلناىج  العلمية  التالية   :

 . ادلنهج  التحليلي  التطبيقي .1

الذي  يقوم  على  بيان معٌت  القاعدة  لغة  وشرعا  , وحتليل  ىو        

ألفاظها  ,وتأصيلها الشرعي  , وبيان  القواعد الفقهية الىت  عناصرىا  , وبيان  



تندرج  حتتها  وتطبيقاهتا  ومسائلها وفروعها  الفقهية   دون  الدخول  يف  

  اخلالف  الفقهي  , وىو  منهج  علمي متبع  يف  البحث يف  القواعد  الفقهية

ضوع  مع  االلتوام بطريقة  مجع الفروع  الفقهية  وادلسائل الشرعية  ادلتعلقة بادلو . 

ادلؤلفُت  يف  القواعد  الفقهية  , من  حيث  ذكر  الفقهي  ادلبٍت  على  القاعدة  

مع  عدم  الدخول يف التفصيالت  واخلالفات  الفقهية  ,  ألن ذلك  يطول  

 بدون  فائدة.

 . ادلنهج  االستقرائي   .2

القاعدة   العادة  زلكمة    باالستقراء للقواعد  الفقهية , خاصةوذلك        

اليت  استدل هبا  أىل  العلم من  الفقهاء  واألصوليُت يف  االستدالل  على  

 األحكام  الفقهية  .

 . ادلنهج  الوصفي القائم  على : 3     

 أ.  الرجوع  إىل القوعد  الفقهية  وربطها  يف الفروع              

         اليت  ذلا  عالقة  باعتبار إقامة  العادة    ب. حبث  القوعد  الفقهية           

 ادلتداولة  

 ج. معٌت القاعدة وشرحها  وبيان  مستندىا  



 المنهج  المتبع

    يف  البحث  بادلنهج التايل  : الباحث  التوم

يف  مجع كتب القواعد  الفقهية , خاصة  قاعدة   العادة   البدء . 1

 قراءة  متأنية.  ة قراءالزلكمة , مث  

 قاعدة  العادة  زلكمة ,   من باجلمع  دلا  حصل    القيام .  2

م بدراسة  حتليلية  وتصوير  ادلسئلة ادلراد حبثها  تصويرا  دقيقا ايقالو 

 قبل  بيان  حكمها  ليتضح ادلقصود من دراستها.

أيضا  يف  مجع  كتب  األحاديث يف  بيان  فضائل   صلة   بدأال. مث 3

 رحم , وأمهبيتها  وحقوق  اآلدميُت  بينهم .ال

كتب  الثقافة  يف  بيان معٌت  صلة  الرحم ومعٌت     .وبعد  ذلك  مجع4

    .عيد  الفطر 

   . ىذا  البحث لقاعدة    العادة  زلكمة ختصيص . 5

 يف  جعل  شرح قاعدة العادة  زلكمة  يف تطبيقاهتا  االجتهاد . 6



العادة  زلكمة من  القرآن الكرمي , والسنة .  ذكر  أدلة  قاعدة  7

 النبوية واالمجاع

حالل    حفلة بتطبيق  قاعدة  العادة  زلكمة يف  إقامة  القيام . 8

 يف  شهر  شوال حبالل 

 .الًتكيو  على  موضوع  البحث  وجتنب  االستطراد  9

. العناية  بدراسة  ما  جد  من  القضايا  مما  لو  صلة  واضحة  11

 بالبحث

. ترقيم  اآليات  وبيان  سورىا  مضبوطة  الشكل وكذلك  11

من  مصادرىا األصلية  وإثبات  الكتاب   ختريج  األحاديث

أىل  الشأن  يف   والباب  واجلوء والصفحة وبيان  ما ذكره

 درجتها

. العناية بقواعد  اللغة  العربية  واإلمالء وعالمات  الًتقيم  12

نصيص  لآليات الكرمية  ولؤلحاديث  ومنها  عالمات  الت

 الشريفة ولآلثار  وألقوال العلماء



 .وتكون  اخلادتة متضمنة  أىم  النتائج  والتوصيات13

 . الرجوع  إىل كتب  القواعد  الفقهية14

 . اإلستناد إىل  البحوث  الفقهية  ادلعاصرة15

وىي . إتباع  الرسالة  بالفهارس  الفنية  ادلتعارف  عليها  ,  16

  .  فهرس  ادلوضوعات , وفهرس  ادلصادر وادلراجع

 خطة  البحث

  . وىي  مفصلة  كما  يلي  : ستة أبوابنقسم  ىذا  البحث  إىل  ي

وىي  حتتوي  على : خلفية  البحث  , وأسباب  اختيار  . الباب األول  : مقدمة

السابقة  ,   اتادلوضوع, وحتديد  ادلشكلة , وأىداف  البحث  وفوائده  ,  والدراس

 ومنهج  البحث  , وخطة  البحث.

. وىو يشتمل على فصلُت  .  الموضوع مرتباالمدخل في تفصيالت الباب الثاني :

والفصل األول حيتوي على مخسة مباحث , والفصل الثاين حيتوي على أربعة مباحث 

يتكلم  . والفصل األول يتكلم عن القواعد الفقهية وما يتعلق هبا , والفصل الثاين

 عن قاعدة العادة زلكمة وما يتعلق هبا .  



وىو يشتمل على فصلُت . وما يتعلق بو .   حالل  بحاللالثالث :   الباب  

من حيث ادلعٌت والتاريخ وأنوعو وزمانو  حالل حباللوالفصل األول يتكلم عن  مفهوم 

 والفصل الثاين يتكلم عن صلة الرحم وأنواعها والفرق بينها وبُت الويارة . .

.  حالل بحالل حفلة  : آراء العلماء اإلندونيسين نحو إقامة  رابع الباب  ال

إقامة وىو حيتوي على ثالثة فصول . والفصل األول يتكلم عن اجملموعة اليت جتيو 

مطلقا . والفصل الثاين يتكلم عن اجملموعة اليت ال تأمر وال دتنع  حالل حباللحفلة 

. والفصل الثالث يتكلم عن اجملموعة اليت دتنع من إقامة  حالل حباللمن إقامة حفلة 

 مطلقا . حالل حباللحفلة 

حفلة : التطبيقات  الفقهية  لقاعدة  العادة  محكمة  في  إقامة  خامسالباب ال

وىو  يشتمل على  مخسة  فصول وتوجيو  . في  شهر  شوال   حالل  بحالل

 . وكل فصل يتكلم عن نوعية حالل حبالل وتوجيو قاعدة العادة زلكمة . القاعدة

.  وىي  تشتمل  على  النتائج  والتوصيات.  :  الخاتمة والفهارس  سادسالباب ال

 ادلوضوعات والفهارس تشتمل  أيضا  على  فهرس ادلصادر  وادلراجع  وفهرس 

 



 

 

 


