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  هداءاإل

  

إىل ، و  حفظها هللا وأطال هللا بقاءها أمي إىلو  وأسكنه جنته الفردوس األعلى رمحه هللاإىل أيب 

هللا  رك لعلمي من أول التماسأساتذيت  مجيع  إىلو   ،احملبوبةو أبنائي يف الدنيا  قرة عيين

 كل  و إىل، و األقارب مجيعا واألخوات الشقيقات  األشقاء اإلخوانإىل ، و جهودهم للعلم 

  أهدي هذا اجلهد املتواضع احلق  ابتغاء من يسعى
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  شكر وتقدير

احلمد  على إحسانه والشكر على امتنانه والثناء الكامل التام على فضله، مث الصالة 

وعلى آله والسالم على أفضل خلقه يف الكون مجيعا من بعث رمحة للعاملني دمحم بن عبد هللا 

لشكر اجلز  ني ومن محل راية جهاده إىل يوم القيامة،الطاهرين وأصحابه الطيب يل  فأتقدم 

لدعاء بذلت كل اجلهد اليتالكرمية لوالديت  لشكر اجلزيل  لزوجيتيل  نائي بأو  ، و أتقدم 

لشكر  ملن كان سببا والتأييد لدعاء مدععلى مسا وصويل إىل هذه يف  ووسيلة وأتقدم 

  املرحلة العلمية  

والدكتور دمحم عبد اخلالق معني دين هللا  أشكر كل الشكر واالمتنان لفضيلة الشيخ الدكتورو  

، ودقة ماوإشرافه ماتوجيهاودوام  مامصابرعلى حسن  بحثال اذهل اناملشرفحسن 

، عمران رشادي الكرميخري اجلزاء ، وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور  هللا  ا، فجزامه ماملحوظا

الة يف الرسقشة هذه الرسالة وإسداء املالحظات والتوجيهات إلخراج هذه منا على قبوله

  . اجلزاء أحسنصورة علمية متميزة فجزاهم هللا 

ي نوع من أنواع التعاون  إلكمال هذه  ،وال يفوتين أن أشكر كل من ساهم وتعاون معي 

  .الرسالة

  .فجزء هللا اجلميع خري اجلزاء 
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ـــة ــــ ـــ ــــدمـ ـــ ـــ   املق
هدا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدا هللا ، أشهد أال إله إال هللا احلمد  الذي   

وحده ال شريك له وأشهد أن دمحما عبده ورسوله ال نيب وال رسول بعده الذي قد أدى األمانة 
وجاهد يف هللا حق جهاده حىت تركنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال 

رك على نبينا وموال دمحم وعلى آله وأصحابه ومن سار على  هالك ، اللهم صل وسلم و
  جه إىل يوم الدين وبعد ،

فالدين اإلسالمي دين كامل شامل متكامل للحياة البشرية كافة منذ أن أرسل   
صاحب الرسالة إىل أن جاء يوم القيامة ، ومن املعلوم شرعا وواقعيا أن اإلنسان بطبيعته 
مه بني األمرين الالزين ، أال ومها الفرح واحلزن ، فال يوجد إنسان كائن يف هذه  يتقلب يف أ

عه مىت كان وأينما كان ، وهلذا جاء اإلسالم ينظم ويعاجل هذين األمرين الدنيا إال ومها م
  ويضعهما يف إطارمها الصحيح املستقيم 

أنواعا من االعياد  –احملبوبة  –ومما ال ينكر عليه أننا وجد يف بالد إندونيسيا   
ن مع وجود تلك وما زالوا ينشئون أعيادا جديدة إىل اآل ،يف مجيع جوانب  احلياة ووالئم كثرية

وهذه القضية قد أدى إىل اختالف وجهات النظر بني العلماء وطلبة  األعياد املتعارفة بينهم،
العلم وكذلك اختلفوا يف املواقف املناسبة جتاهها ، فأحب الباحث الدراسة واخلوض على 

عله يف وهللا نسال أن ييسر هذا البحث ، وجي.  إطار البحث العلمي املتعارف عند الباحثني 
ميزان حسنات الباحث الفقري، وأن ينفع به الباحث نفسه واألمة اإلسالمية ويساهم للعلوم 

ومحل ودخائره ، وصلى هللا على سيد وموال دمحم وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته 
  .إىل يوم الدين راية جهاده إىل يوم 
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  البحث ملخص

ا يف الفقه اإلسالمي   األعياد والوالئم يف إندونيسيا أحكامها وآدا

  000100066o :   دمحم نور خازن :أعدها الطالب

ألعياد والوالئم وما زالت تتزايد من حني إىل حني إىل هذا بلد إندونيسيا مليئة 

رت ومن هنا آث  احلكم عليهاالعلماء يف  موقفوقد سببت القضية إىل اختالف اآلراء و  .اليوم

ألعياد والوالئم يف  هادفا ملعرفة األحكام الفقهية واآلدابية املتعلقةأن أحبث عن هذه القضية 

  .إندونيسيا

 ررحيهذا البحث منهج االستقرائي التحليلي ومنهج املقارنة من خالهلما  ينتهجو 

إىل  املقارنة آلراء العلماء وقد توصل الباحثبعد القضية بسهولة قبل احلكم عليها  الباحث

التفاق، ومنها ما ينسب إليها  أن األعياد والوالئم يف إندونيسيا منها ما ينسب إىل اإلسالم 

  .الختالف،ومنها ما ال ينسب إليه اتفاقا

ا والوالئم جبميومن أهم نتائج البحث هي احلكم على األعياد  ع أنواعها مبينا آدا

احلل اجلديد أمام مع شرح املواقف املناسبة جتاهها واقرتاح الشرعية الواقعة فيها  واملخالفات

لروح اإلسالمي وتعاليه السمحة احلنيفة تمع اإلندونيسي الذي ال يتصادم          .رغبات ا

اأحكامها  ، الوالئم ،األعياد: الكلمات الرئيسة    الفقه اإلسالمي، وآدا
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Abstract 

Holiday and wedding party in Indonesia, law and courtesies 
in review of Islamic fiqih 

 
By: M.NurKhozin ,NIM : O000100066 

 
Amounts of holiday and wedding party in Indonesia that was removing and 

growing to cause difference perspectives of ulama in punishing and construing it. 
Make the reason to write it in this thesis, with the purpose knowing of law and 
courtesies related with holiday and wedding party. 

This thesis used direct analysis method to the people and literation of library 
with compared the oldest and contemporary ulama’s opinions in all of problem, 
before out of result that  choose and strong. 
 And this thesis was till at the conclusion that holiday there was in Indonesia, 
considerate from Islamic law divided into three sides, which are agreedable to, 
disagreed able to and agreed unable to. 

Among of important matter in this thesis is discussion about law and 
courtesies in holiday and wedding party and explanation how to construe the 
difference inside, completed with the deflections there were it, and solution for Indonesian 
people in this problem 
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