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 لخص البحثم
. تطبيق الرزنامة اإلسالمية اجلاوية ىف إثبات بداية شهر القمرية )تكييف رزنامة 0202 ،25002200إيرما راسالينا،

ساكا برزنامة اهلجرية(. حبث جامعي، قسم األحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة موالنا مالك 
 األستاذ أمحد واحدي املاجستريحتت إشراف: . إبراهيم اإلسالمية احلكومية، ماالنج

 

 : رزنامة ساكا، رزنامة اهلجرية، بداية شهر القمرية.الكلمات الرئيسية
 Pranata)قبل جميئ اإلسالم، قد عرف جمتمع جاوى نظام الرزنامة الىت مسيت برباتا مانكسا 

Mangsa) بداية اململكة اإلسالمية . بدخول هندوسي وبوذا فقد يؤثر على نظام الرزمنة املستخدمة جباوى. مث ىف
وخاصة ىف عصر مملكة ماتارام اإلسالمية حينما جاء أثر اإلسالم إىل جزيرة جاوى، غري سلطان آكونك نظام الرزنامة 
إىل الرزنامة اجلاوية اليت تستفيد حساب الرزنامة اإلسالمية. وهذا مشوق ألن ىف هذا العصر، كان جمتمع اإلسالم 

 تلك الرزنامة اإلسالمية اجلاوية إىل هذه األيام. جباوى ال يزالون استفادة
اهتم هذا البحث ملعرفة التكييف بني رزنامة ساكا بالرزنامة اهلجرية اليت تنتج الرزنامة اإلسالمية اجلاوية، 

حة و وملعرفة تطبيقها ىف إثبات بداية شهر القمرية. وأهداف هذا البحث ملعرفة تطبيق الرزنامة اإلسالمية اجلاوية الصحي
 ىف إثبات بداية شهر القمرية.

هذا البحث مسي ببحث معياري، باستخدام املدخل الكيفي و مدخل العلوم الفلكية و التارخيية. إن هذا 
 املدخل ملعرفة كيفية احلساب من الرزنامة اإلسالمية اجلاوية و حبث عن تاريخ تلك الرزنامة.

تكييف بني رزنامة ساكا برزنامة اهلجرية الىت تصبح رزنامة  استنادا على نتيجة حتليل البيانات اجملموعة، أن
 8إسالمية جاوية هي تسمية األيام و الشهور، واختلف مدار الرزنامة اإلسالمية اجلاوية بالرزنامة اهلجرية طوال 

سنة، و للتكييف  002سنوات. و يف تسمية هذا املدار يستند على سياق رقم العرب. هناك االختالف يوم لكل 
بالرزنامة اهلجرية ال بد لنا أن ننسخ يوما. كلما تغري كوروب فتغري اسم كوروب، أنواع تلك الكوروب متساوية ولكن 
االختلف يف إثبات بداية عام األلف. نظام احلساب الذي يستفاد ىف الرزنامة اإلسالمية اجلاوية مسي حبساب عريف، إال 

لقصرية املختلفة ىف أوقات معينةت، كما ىف وقت تغري الكوروب. هدف ىف سنوات معينة الىت ذكرت السنة الطويلة و ا
 تكييف الرزنامة اإلسالمية اجلاوية هو للمحافظة على مطابقتها بالرزنامة اهلجرية.

ال يسري بالفعال. و لو قد جهز  0228سنة  0قانون احملكمة الكربى رقم  8يعرف أن تطبيق فصل  
احملكمة، لكن اإلختيار من إشارة جملس القضاة. و مسبب ذلك عند القاضي هو احملكمة الدينية الوسيط من خارج 

نقصان فهم اجملتمع، و غيابة اجملتمع عن احلكم و العادة ىف اجملتمع، و غيابة املتقاضي ىف اجللسة، و نقصان اجلسور ىف 
اة، و اختالف الوسيط نظام حق إختيار الوسيط، و تأخر تطبيق الوساطة، و عدم إشارة الوسيط من جملس القض

بالقاضى. أما احلل ىف ذلك عند القاضى يعىن بالشرح على اجملتمع عن الوساطة، و إنشاء لوحة اإلعالنات عن 
 الوسيط، و أداء الوساطة قبل بداية برامج اجللسة.

 


