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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. 

In this thesis, I 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 I choose and strong. 

And I 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 

Keyword: holiday, wedding party in Indonesia, Islamic fiqih, and the 
courtesies 
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  الباب األول

  املقدمة

الواجد القهار العزيز اجلبار مكور الليل على النهار مث الصالة والسالم على الشفيع   احلمد 
لسمع والبصر وعلى آله  املختار ما تعاقب الليل والنهار وما تواصلت اآلذان واألعني 

  أما بعد  وأصحابه األطهار

نواع األعياد والوالئم الكثرية فبلد إندونيسيا املخالفات الشرعية رى ما فيهم ي ، والناظرمملوء 
مما أدى إىل شىت  جديدة وما زالوا أضافوا وأنشؤوا أعيادا ووالئم الواضحة يف أعيادهم،

وتقعيدها يف مقعدها من أهم  ، فالبحث عن هذه القضيةاختالف وجهة نظر العلماء جتاهها
  األمور للحفاظ على وحدة األخوة بني املسلمني

  خلفية البحث

ال من املرئيات واملسموعات والقراءة والنقاش جتاريب العيش واحلياة  الذي ال يف هذا ا
على احلوض للبحث عن قضية األعياد  تدفع مهم الباحث -ظنه سينتهيوال أ –ينتهي 

قاصدا إلسهام اخلري لنفسي وملن يريد  احملبوب وقاه هللا من كل الشر يف هذا البلدوالوالئم 
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى ،وهللا أسأل أن جيعله يف ميزان حسنايت اخلري من العلم 
  هللا بقلب سليم

  مشكالت البحث 

  :هي ما يلي فالبحث ، هذا  أما املشكالت اليت يف

تمع ما هو هدي اإلسالم يف عيد الفطر وعيد األضحى .1  ؟الذي تساهل عنه ا
ما هي األحكام املناسبة لألعياد املختلفة ؟ وهل هي من األمور اإلجتهادية أو  .2

  وما املخالفات الواقعة فيها؟ القطعية؟
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إذا احتيج  –أعين عيد الفطر واألضحى  –هل جيوز إنشاء عيد جديد غري العيدين  .3
 للعيدين حتديدا أو ال ؟ وإذا جاز إليه الناس ورضو عنه ؟ وهل تشريع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 إنشاء العيد اجلديد ؛ فما الضوابط فيها ؟
ما هو القول املعتمد يف حكم املشاركة والتهنئة يف أعياد غري املسلمني ؟ وكيف هدي  .4

ت يف أعيادهم ؟ ما هو موقفنا أمام األعياد املختلف و  اإلسالم يف االحرتام بني الد
 يف حكمها ؟ 

ندونيسيا ما احلكم املناسب و اإلسالم يف الوالئم ؟ هو إرشادما  .5 ، يف الوالئم اخلاصة 
تمع اإلندونيسي لوالئمهم العديدة ؟   وما احلل اإلسالمي جتاه رغبات ا

  أهداف البحث 

 :اآلتية  التوفيق أن أصل إىل النقاط أرجو هللابكتابة هذا البحث   

معرفة اهلدي اإلسالمي يف عيد الفطر وعيد األضحى من اإلرشادات  الوصول إىل .1
  واملخالفات الواقعة فيهما 

ا من األمور  األعياد والوالئمحكم بيان  .2 كيد كو تمع اإلندونيسي و املنتشرة عند ا
 االجتهادية الظنية ال القطعية

القول الراجح يف البحث عن موقف العلماء يف حكم إنشاء األعياد اجلديدة واختيار  .3
  املسألة مع ذكر ضوابطها  

تمع اإلسالمي  توجيه .4 األعياد لغري املسلمني يف املناسبة أمام  سليمةللمواقف الا
ا من ال    املتكررة  قضاإندونيسيا لكو

لوالئم يف اإلسالم خاصة وما ينسب إليه منها وما ال ينسب إليه من  .5 معرفة ما يتعلق 
تمع للوالئم والوالئم الال إسالمية  االقرتاحالوالئم و  للحل اإلسالمي جتاه رغبات ا
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لتكون إسالمية أو وضعها يف جانب جديد ال يتعارض النصوص الشرعية وتتناسب 
 . بوضع القواعد والضوابط حنوها مع الروح اإلسالمي

  منهجي البحث

 ملنهج االستقرائي، وأعين رنةامنهج االستقرائي التحليلي ومنهج املقيتبع هذا البحث 

لنظر حيث التحليلي ألستقرئ أنواع املالحظة يف أعياد االجمتمع إندونيسيا ووالئمهم و  أقوم 

نتيجة املالحظة إىل أقسام تساعد يف سهولة فهم  بتقسيممث األعياد والوالئم املوجودة عندهم 

عطاء أحكامها املنامسألة البحث، وأما منهج املقارنة فأعين  سبة من املقارنة بني القيام 

 أقوال العلماء من مصادرها املوثقة مث الرتجيح بني األقوال على ما يقتضيه األدلة الشرعية

 حسب استطاعيت واجتهادي  ، 

  الباب الثاين األعياد

  اصطالحوا لغةمعىن العيد ،  الفصل األول

ما يعود  يدمبعىن رجع ،والع )) يعود –عاد  (( أصل كلمة العيدذكر أهل اللغة أن 
 1وكل يوم حيتفل فيه بذكر كرمية أو حبيبة ، ومجعه أعياد  و حنوه،من هم أو مرض أو شوق أ

لعيد لكونه يعود سنو كما رجحه صاحب  ن العيد مسي  ،ومن هنا نستطيع أن نستنبط 

                                                        
يوسف الشيخ دمحم : احملقق) هـ666: املتوىف(خمتار الصحاح زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي .  1

، املعجم الوسيط، جممع  221/ 1م  1999/ هـ 1420اخلامسة، : صيدا الطبعة –الدار النموذجية، بريوت  -املكتبة العصرية : الناشر
لقاهرة، ت / إبراهيم مصطفى (اللغة العربية    657دار الدعوة  : الناشر) دمحم النجار/ حامد عبد القادر / أمحد الز
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ن ال وقال بعض أهل اللغة كما جاء يف لسان ،مقاييس اللغة تمع العرب  عيد مسي به ألن ا
  . 1وكال املعنيني قريب –أي من العادة  – اعتادت قد

وأما يف االصطالح فالعيد عنداحلنفية والشافعية اسم ملا يعود يف السنني أم يعمد السرور غالبا 
،وعند املالكية هو اسم ملا يعمد على الناس 2أو تفاؤال بعوده لكثرة عوائد هللا على عباده فيه

م واألسبوع والشهو  ، وهذه املعاين متفاربة وال مساحة يف االصطالح إذا  3رلفرح من األ
  كانت احلقيقة واحدة

  ، الثاين تقسيم العيد من وجهة الشرع فصل ال

  : واألعياد ثالثة أنواع  من حيث شرعيتها وعدمها وهي

  ما اتفق على شرعيتها وهي عيد الفطر واألضحى،.1

  واملعراج، ونزول القرآن وغريهاما اختلف يف شرعيتها كاملولد النبوي، واإلسراء . 2

  ما اتفق على عدم شرعيتها وهي أعياد الكفار ،. 3

   تهامشروعياألدلة على رخيها و  عيد الفطر وعيد األضحى ول  ،املبحث األ

النسائي والبيهقي بو داود و أما أول العيد يف اإلسالم فهو يف السنة الثانية من اهلجرة ملا رواه أ
قد أبدلكم (( : أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قدم املدينة وهلم يومان يلعبون فيها فقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  وغريهم

                                                        
ء القزويين الرازي، أبو احلسني .  1 دار : عبد السالم دمحم هارون الناشر: احملقق) هـ395: املتوىف(مقاييس اللغة أمحد بن فارس بن زكر

، ولسان العرب، دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور 183/ 4. م1979 -هـ 1399: الفكر عام النشر
  )هـ711: املتوىف(األنصاري الرويفعى اإلفريقى 

  319/ 3هـ   1414 -الثالثة : بريوت الطبعة –دار صادر : الناشر
  1/152كفاية األخيار،  3/44رد احملتار على الدر املختار .  2
  1/629، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 2/515مواهب اجلليل .  3
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ما خريا منهما يوم الفطر ويوم األضحى ت املوجودة ، ألن 1))هللا تعاىل  املشهور من الروا
  2الثانية من اهلجرة أن صوم رمضان فرضت يف السنة

   اهلدي اإلسالمي يف عيد الفطر وعيد األضحى املبحث الثاين،

ين اإلسالمي يف األعياد هي      : ومن اهلدي الر

   وأنواع الطاعات  لصوم أوال، استقبال عيد الفطر وعيد األضحى

ما ال يوجد يف  - وهو قبل عيد الفطر -وشرع هللا أنواعا كثرية من الطاعات يف شهر رمضان
من قام رمضان إميا : كالقيام بصالة الرتاويح حيث قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص غريه من األشهر الباقية  

شهر رمضان الذي (( ،  وختم القرآن حيث قال تعاىل 3))واحتسا غفر له ما تقدم من ذنبه
، وقد جاء جربيل عليه السالم  4))أنزا فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان 

ملسو هيلع هللا ىلص يف كل شهر رمضان فيدارسه القرآن وخيتمه ختمة إال يف السنة األخري من  إىل رسول هللا
  5حياة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فكان خيتم ختمتني

 : ((شرع هللا صوم رمضان قبل أن نفرح بعيد الفطري كما هو واضح من قوله تعاىل    

              6  

لصوم يف العشر األول من شهر ذي احلجة  وكذلك عيد األضحى فقد شرع هللا الستقباله 
م العمل الصاحل فيه أحب إىل هللا من عشر ذي : (( مستدال بعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص  من من أ

                                                        
وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث  6123، والبيهقي كتاب صالة العيدين رقم 1556،والنسائي رقم  1134داود رقم  وأبرواه .  1

  2021الصحيحة برقم 
  ، 2009، دار الكتب العلمية  396/ 3احلاوي الكبري للماوردي ، . 2
  759، ومسلم يف صحيحه رقم  37رواه البخاري يف صحيحه رقم .  3
  185البقرة .  4
   3220رواه البخاري يف الصحيح رقم . 5
  185البقرة .  6
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م التصل مشروعيتها إىل درجة الوجوب بل سنة  1))احلجة  ، غري أن الصيام يف هذه األ
من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ((  - ملسو هيلع هللا ىلص –وهي آكد سنة يف يوم عرفة لقول السول 

  2))ذنوبة سنة كاملة 

  لاستقبال شهر شوال برؤية اهلالنيا، 

(( ويف رواية   3))وموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ص: ((لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
فسلكوا مسلك الرؤية ألثبات أول شهر  4))ثالثني ) شعبان ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة 

  رمضان وشوال

  لثا، تكربريات العيد 

الفطر واألضحى  على مشروعية التكبري يف العيديناملذاهب األربعة  فقهاء اتفق  
م احلجيف الفطر واألضحى ةيف الغدو إىل الصال وذلك ر الصلوات أ يف عيد  ، ويف إد

  5األضحى خاصة

  :يف العيدين صيغة التكبريرابعا، 
لماء يف تعيني صبغ تكبريات العيد فمنهم من بتشفيع التكبري ومنهم من قال عاختلف ال

  يتثليثه، وعند الباحث اخلالف هنا خالف التنوع وكال األمرين جاز 

  
  

                                                        

م التشريق رواه البخاري .  1   ، 969رقم  ب فضل العمل يف أ
  1731ابن ماه رقم ، و 1162يف صحيحه رقم مسلم رواه .  2
  1801رواه مسلم رقم .   3
  1909رواه البخاري يف الصحيح رقم .  4
مو سرح املهذب للنووي 534/ 2، مواهب اجلليل للحطاب  248/ 2بدائع الصنائع للكاساين .  5 / 3، واملغين لنب قدامة 70/ 6، ا

99 
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لعبادة، الكالم حول اخامس   إحياء ليليت العيد بطاعة هللا تعاىل أي 
هللا  من ذكر لتقرب والعبادةاستحب بعض العلماء من املالكية والشافعية إحياء ليليت العيد 

لثلث األخري من الليل،  وصالة وتالوة قرآن، وتكبري وتسبيح واستغفار، وحيصل ذلك 
  : ، لقوله صّلى هللا عليه وسلم1واألوىل إحياء الليل كله

  . 2)) اً، مل ميت قلبه يوم متوت القلوبمن أحيا ليلة الفطر وليلة األضحى حمتسب(( 
  .صالة العشاء والصبح يف مجاعة: ويقوم مقام ذلك

  لغسل والتطيب واالستياك ولبس الرجال أحسن الثياباسادسا، 
والدليل هلذا األمور عن ابن عباس رضي هللا عنهما كان رسول  ملسو هيلع هللا ىلص يغتسل يوم عيد الفطر 

أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص : ،عن دمحم بن عبد هللا بن أيب رافع عن أبيه عن جده   3وعيد األضحى
علي وعمر رضي هللا عنهما  ، واحلديثان وإن كان ضعيفان فقد صح عن 4))اغتسل للعيدين 

  5))يغتسالن يوم العيدكا 
  ،املخالفات الشرعية يف عيد الفطر واألضحىاملبحث الثالث

 الشكل الذي تعم به البلوى هي املخالفات الشرعية ليت وقعت يف العيدين علىمن   
  :األمور التالية 

 ،والعكس أي مصافحة الرجال األجانب- غري احملرمات -مصافحة النساء األجنبياتأوال، 
ألن يطعن يف رأس رجل مبخيط (( : والسالم ، لقوله عليه الصالةة حمرمومثل هذه املصافحة 

وقد اتفق املذاهب األربعة على حترمي هذه  ، 6))من أن ميس امرأة ال حتل له  خريمن حديد، 
  7املصافحة، بل وقد أمجعت األمة على حترميها إذا كانت مظنة للشهوة 

لكفار والغربيني يف املالبس واستماع األ نيا،   ، وغريهاوالرقص  غاين الفاحشةالتشبه 
                                                        

موع ، 2/520انظر مواهب اجلليل للحطاب .  1   6/81وا
مع .  2 الطرباين يف الكبري واألوسط وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف، وأثىن عليه رواه ): 2/198(قال اهليهمي يف ا

نه موضوع ونقله عن ابن اجلوزي وابن معني 520يف الضعيفة رقم  األلباين قالو  ،ابن مهدي وغريه، ولكن ضعفه مجاعة كثرية وهللا أعلم  ،   
  ، واحلديث ضغيف  6345، والبيهقي رقم  1315: رواه ابن ماجه يف سننه رقم .  3
  2/192، وضعفه احلافظ ابن حجر العسقالين ، تلخيص احلبري  3880رواه البزار يف مسنده رقم . 4
التفاق ورواه البيهقي يف سنن الكربى رقم 318والشافعي يف مسنده رقم  ،609رواه مالك يف املوطأ رقم .  5 ،وسنده صحيح 

  177/ 1سنده صحيح ، إرواء الغليل : وقال األلباين 6343
ين  يف صحيح اجلامع رقم 486رواه الطرباين يف املعجم الكبري رقم .  6   5045، وصححه األ
  45الناصر بن خضر ميالد ،ص عبد .املصارحة يف أحكام املصافحة د.  7
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م يف شهائرهر دينهم وما خيصهم من احملرم لقول  من تشبه (( : قولي - ملسو هيلع هللا ىلص  - النيب والتشبه 
   1)) بقوم فهو منهم

ن الدخول على النساء لثا، ن إىل أمكنة املالهي من غري ،األجانب أو اخللوة  والذهاب 
كم والدخول على النساء(( : -ملسو هيلع هللا ىلص  -قوله ،ل احملرم وما شاكلها ، فقال رجل من )) إ

  2))احلمو املوت: " ت احلمو؟ قال رسول هللا، أفرأي: األنصار
لطيب مع كشف التربج النساء، وخروجهن إىل ا ،رابعا   ، ورةعملصلى 

ا إال الوجه والكفني ،والتربج حمرم  قول هللا ل، وأقل ما اتفق العلماء يف عورة املرأة مجيع بد
  ، 3)وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الضالة وآتني الزكاة: (تعاىل

 األعياد اجلديدة  املختلف يف مشروعيتهااملبحث الرابع، 
هي  اخلالفهذه  وقد اختلف العلماء يف احلكم على هذه األعياد اختالفا قو ولعل أسباب

واختالفهم يف  اختالفهم يف فهم املصطلحات وحتديدها ومصطلح البدعة والعبادة احملضة
لكفار ملولد النبوي الشريف ضوايط التشبه   ،ومن األمثلة هلذه األعياد هي االحتفال 

  وقدوم سنة هجرية وغريها واإلسراء واملعراج ونزول القرآن 
  :األمور التالية  لكل الدليل مطوال تبني يلد عرض القولني مع أدلتهما واملناقشة بعو 
اتفق العلماء على مشروعية حب النيب ومدحه ملسو هيلع هللا ىلص ما مل يكن غلوا فيه وما دام مل يرفع .1

  منزلته ملسو هيلع هللا ىلص عن البشرية إألى األلوهية والربوبية 
 وجعله قدوة حسنة حلياة األمة اإلسالمية اتفق العلماء على مشروعية التأسى حبياته ملسو هيلع هللا ىلص.2

  مجيعا 
ملولد النبوي وغريه إذ .3 اتفق العلماء على إنكار املخالفات الشرعية الواقعة يف االحتفال 

ق على وصفه وإن وضع يف أكثر من حمل وهو عندي خارج عن حمل النزاع ألن  املنكر 
  النزاع يف أصل حكم املولد ال غري

                                                        
ب يف لبس الشهرة رقم .  1    1269، وصححه األلباين يف إرواء برقم 5115، وأمحد رقم 4031رواه أبو داود 
مرأة إال ذو حمرم رقم . 2 ب ال خيلون رجل  ألجنبية رقم 5232رواه البخاري يف صحيحه  ب حترمي اخللوة  ،ورواه مسلم يف صحيحه 

  ا  ، وغريمه2172
  33األحراب .  3
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مل جيدوا مثاال يف إلقامة املولد النبوي اخلايل عن املخالفات الشرعية فجعلوها  بعض العلماء.4
  من بني العلل لتحرمي املولد مطلقا، والبعض اآلخر وجدوها فأفتوا جبوازها مقيدا  

ت األمور أي من البدعة يف الدين ، .5 ملولد من حمد أمجع العلماء على كون االحتفال 
م اختلفوا يف هل لتحرمي غلبتهم الغرية  غري أ هو مذموم أم ممدوح ، وأعتقد أن القائلني 

حلماية الدين عن الزيغ والضالل حىت ال يدخل يف الدين ما ليس منه وهذا األمر مطلوب ، 
تمع فضلوا األفالم عن السرية النبوية  جلواز غلبتهم احملبة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملا رأوا ا والقائلون 

البحث يف حديثه وفضلوا جنوم امللعب عن بطولة اإلسالم ، فكال الفريقني أحسبه على و 
  اخلري يف قصدهم ، 

 –إن اخلالف يف جواز املولد وحترميه خالف حقيقي وليس خالفا لفظيا ، وعسر اجلمع .6
  بني كلميت اخلصمني يف هذه املسألة     –فيما جربه الباحث 

لشروط  ويرتجح يل  ملولد النبوي مقيدا  وهي أال يعتقد عند القيام القول جبواز االختفال 
مج من السنة وال يتعبد به بل العبادة حبب النيب ملسو هيلع هللا ىلص واتباع سنته، وأن جيتنب  ا بر ا على أ

ا الوسيلة الوحيدة حلب النيب ص لى هللا عليه املخالفات الشرعية فيها أية كانت وأال يعتقد أ
  وسلم

  األعياد املتفق على عدم شرعيتها ،املبحث اخلامس   

من أهل الكتاب واملشركني كافة،  وقد اتفق العلماء على عدم مشروعية أعياد غري املسلمني
لكفر وهللا ال يرضى  ب الرضى  ا من  وافقوا على عدم جواز مشاركتهم يف أعيادهم أل

م لعباده الكفر،  املة وحسن العشرة  اختلفوا يفغري أ رة ا فمنهم قال التهنئة ألعيادهم 
لتحرمي مطلقا الرتجيح يف هذه املسألة عسري عند الباحث لقوة  و جلواز ومنهم من قال 

القاطع يف املسألة فكل يرجع  أدلة كال الفريقني غري أن الباحث تيقن على عدم وجود النص
لتحرمي احتياطا متمسكا بسد الذرائع،  إىل استنباطه ، واختار الباحث بعد االستخارة القول 
ألن غري املسلمني حاولوا أن يردواهم عن الدين شيئا فشيئا حينا بعد حني من مجيع الوسائل 

ت الدعوة الإلسالمية العصرية ، واملطلوب من الدعاة أن  والطرق ، فسد هذا الباب من أولو
يقول احلق ولو كان مرا ال سيما يف حالة املسلمني من األكثرية الغالبة يف هذا البلد احملبوب ، 
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يزين، وأخالف الراجح يف الفتوى ألن  وإن كان األقوى يف احلجة عندي يف هذا الباب قول ا
  دفع املفاسد مقدم على جلب املصاحل كما يقوله األصوليون،

م أو كانوا ويس تثىن من التحرمي يف حالة املسلمني حتت ضغط أقدم الكفارة وحتت سيطر
عيادهم حفاظا على مصاحلهم ومصاحل الدعوة اإلسالمية مع  أقلية فلهم أن يهنؤوا املشركني 

  : مراعات الشروط التالية 

ية، على حمرم، كاالشرتاك معهم يف طقوس االحتفال يف الكنسأال تشمل هذه التهنئة  .1
كشرب اخلمور وأكل احلنازير والختالط مع األجانب أو   أو ارتكاب حمظور شرعي

ذا اليوم إهداء صليب وغريها  وال تدخلوا ((  قال ملسو هيلع هللا ىلصألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   احتفاال 
  .1))م أعيادهم فإن السخط يتنزل عليهمعلى النصارى يف كنائسهم يو 

تلك التهنئة من أي شكل من أألشكال اليت يفهم منها إقرار جيب أن ختلو  .2
م    .بعقيد

ت قرآنيةإذا كانت مكتوبة أال يكون يف التهاين   .3 أو  خاصة ما كان بطاقة - آ
صيانة هلا من أن يصيبها حمظور، إذ من املعلوم أن مثل  - رسائل عرب اجلوال وغريه

 .غري املسلمني تلك البطاقات هي غري حمرتمة عند
طل   .4 أال تشتمل ألفاظ التهنئة على ما يفهم منه أنه إقرار من املسلم ملا هم فيه من 

، فال تتجاوز تلك التهنئة ما ينصرف منها إىل من احلقمما يناقض ما يؤمن به املسلم 
)) كل سنة وأنتم طيبون(( ة دون الدينية من مثل قولنا هلم غري الداللة االجتماعي

 وأمثاله من األلفاظ

   

                                                        
  سبق خترجيه .  1
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  الباب الثالث الوالئم

  الفصل األول تعريف الوليمة لغة واصطالحا

: الومل: يقولون ،الواو والالم وامليم، فيه كلمات تتشاكل)  ومل (مادة  وأما الوليمة فهي من 
كل خيط شددت : ويقال الومل ،حبل يشد بني التصدير والسفيف لئال يقلقا: والومل ،احلزام

وأهل  ،وليس يبعد أن يكون اشتقاق الوليمة من هذا، ألنه يكون عند عقد النكاح ،به شيئا
أومل فالن أي عمل وليمة ،  ((، ويف املعجم الوسيط  1))  طعام العرس وليمة: اللغة يقولون

  ، 2))وهي كل طعام صنع لعروس أو حنوه ومجعها الوالئم 

تمع ذكرها  الوليمة يف األصل تطلق على طعام صنعيف االصطالح و   للعروس مث اشتهر يف ا
  جلميع طعام صنع يف احملافل واالجتماعات عروسا كلن أو غريه

  الفصل الثاين، تقسيمها

وهي ما اتفق على شرعيتها واختلف فيها  ها ثالثة أنواعموالوالئم من حيث مشروعيتها وعد
  واتفق على عدم شرعيتها

العلماء من املذاهب األربعة   هاذكر وقد ما اتفق على شرعيتها ،وهي أنواع  املبحث األول
مساء خمتلفة ، وهي    :أنواعا من الوالئم يف كتبهم أنواعا كثرية للوليمة يف اإلسالم 

للعروسني الجتماعهما بعد العقد شكرا  تعاىل  وهي الطعام املعدة،وليمة العرساألول، 
   ،  3على نعمة الزواج

  ، 4بعد الوالدة فهو الطعام الذي يصنع لسالمة املرأة من الطلق يف النفاساخلرس الثاين، 
  

                                                        
  140/  6مقاييس اللغة .  1
  وما بعده 1100املعجم الوسيط .  2
  291/ 6، بدائع الصنائع 9/555احلاوي الكبري .  3
  9/561املغين .  4
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ا الوليمة لوالدة الولد و   ،  1عرفها املاوردي 

ن  بسبب والدة املولودمن األنعام  ما يذبحوهو  العقيقة الثالث يف السابع من والدته شا
  ،للذكر وشاة واحدة لألنثى

هي ما ذبح إلحداث بناء السكن، مأخوذ من الوكر، وهو املأوى واملسكن،  :الوكريةالرابع، 
  .2فيصنع بسبب البيت اجلديد وليمة يدعى إليها الناس

فهي الدعوة اليت تصنع بسبب قدوم املسافر ساملا من سفره، مأخوذة من  النقيعةاخلامس، 
   3))فأثرن به نقعا(( : قع وهو الغبار، قال هللا تعاىلالن

 فرحا بسالمة وصولهو  شكرا  تصنع للمسافر: ا املسافر أو يصنعها أهله، وقيلويصنعه
  ، وقدومه من السفر 

أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم املدينة حنر جزورا أو ((   عن  ثبتالدليل على مشروعيتها ما و 
ا 4))بقرة س  ا ال  ، وقد عقدها اإلندونيسيون هذه الوليمة قبل السفر وبعده، وعندي أ

التفاق ، وأما بعد السفر  ألعمال الصاحلة وهي مشروعة  ب التوسل  ا قبل السفر من  أل
ب الشكر على السالمة يف السفر إىل العودة، وهللا أعلم      فمن 

نع بسبب اخلتان، وتسمى أيضا اإلعذار، واإلعذار هي الوليمة اليت تصو العذيرةالسادس، 
إن حمل ندب (( قد جاء يف حاشية الشرواين على حتفة احملتاج من الشافعيةو  ،5هو اخلتان

ث؛ ألنه خيفى ويستحي من إظهاره لكن األوجه  وليمة اخلتان يف حق الذكور دون اإل
  ، وهو رأي وجيه عندي 6))استحبابه فيما بينهن خاصة

   

                                                        
  9/555احلاوي الكبري .  1
موع شرح املهذب 207/ 5مواهب اجلليل .  2   ،9/561، املغين 20/101، تكملة ا
ت .  3   4العاد
ب الطعام عند القدزم كتاب اجلهاد رقم .  4 ب اإلطعام عند القدوم من السفر رقم 3089رواه البخاري    3747،وأبو داود 
موع شرح املهذب 207/ 5مواهب اجلليل .  5   ،9/561، املغين 20/101، تكملة ا
  7/424حاشية الشرواين والعبادي على حتفةاحملتاج .  6
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  احلذاقة السابع 
أما احلذاقة فهي اإلطعام عند ختم الصيب للقرآن إذا حفظه، فإن حفظ ولد الرجل القرآن 

حذق : (وصنع والده وليمة للناس فرحا مبناسبة ختم ولده للقرآن، وهي مأخوذة من قوهلم
   1)الصيب حيذق حذقا، إذا مهر يف الشيء

وإظهار الشكر مشروع شكر على نعمة حفظ الولد للقرآن، ال طعمة تعبري عنفهذه األ
  2))وأما بنعمة ربك فحدث (( لنص القرىين 

، فإذا أراد أو بسبب معني املأدبة فهي الضيافة اليت تعمل بدون سبب معني املأدبةالثامن، 
أحد الناس أن جيمعهم على طعام من أجل أن يكسب أجرا يف إطعام الناس، فدعاهم 

  .3األصدقاء واألحباب واإلخوان واألقارب واجلريانللطعام، ك
من قبل  ألهل امليت - بسبب املصيبة- لطعام هي ما يصنع من او ، الوضيمةالتاسع، 

اصنعوا آلل جعفر طعاما، فقد ((: النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال الدليل على مشروعيتها قولو  ،4جريانه
  ، 5))جاءهم ما يشغلهم

أنواعا آخر من أمساء الوليمة منها اجلفلى وهي أن يعم الداعي وقد ذكر بعض الفقهاء 
لدعوة قوما دون قوم ، ومنها التحفة 6بدعوته على الناس ، ومنها النقرى وهي أن خيص 

  ،7وهي الطعام الذي جاء به من قدم من السفر
لنظر إىل ما ذكره العلماء ألمساء الوالئم وأنواعها يتبني لدى الباحث أن لكل قو  م و

ختالف من يعدها من العلماء فاملاوردي  هلم أمساء خاصة لوالئمهم وعدد الوالئم ختتلف 
موع شرح املهذب مثانية أنواع ، وذكر ابن  من الشافعية ذكر ستت أنواع، وذكر يف تكملة ا

                                                        
  ، 13/561،املغين 8/316الفروع .  1
  11الضحى .  2
  5/338،شرح الزركشي على خمتصر اخلررقي 13/561املغين .  3
  5/338شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي .  4
ب صنع الطعام ألهل امليت رقم .  5 : ،قال احلافظ يف التلخيص 7096،والبيهقي رقم 1610،وابن ماجه رقم 3132رواه أبو داود 

  .1015،وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 2/316صححه ابن السكن 
  13/562املغين .  6
  5/338شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي .  7
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قدامة من احلنابلة عشرة أنواع ، وذكر الزركشي من احلنابلة عشرة أنواع وبعض ما ذكره 
  1ذكره ابن قدامة، خيتلف مبا

م ،  ب األمثلة يف بلدا ب التحديد وإمنا من  وأعتقد أن ما ذكروها ليست من 
م وليست تلك الوالئم ممنوعة حمرمة إذ  وميكن أن يكون يف بلدان أخرى والئم غري ما يف بلدا

ألمساء ما مل يكن ملسميات ال  فيها  هي من جنس الوالئم والفرق يف األمساء ألن العربة 
  املخالفات الشرعية ، 

لوالئم املتفق على شرعيتها املبحث الثاين   األحكام الفقهية املتعلقة 
ذه الوليمة كثريا من األحكام الفقهية منها   وقد تعلق 

األول، إقامة الوليمة للعرس سنة مستحبة وليست واجة يف أصح أقوال العلماء ملا جاء عن 
ا طعام سرور و ، 2))أومل ولو يشاة ((  –ملسو هيلع هللا ىلص  –قال يل النيب : عبد الرمحن بن عوف   أل

االئم غري العرس تقاس عليها يف استومجيع الو 3فلم جتب كغريرها من األطعمة للسرور،  حبا
  وسنيتها 

 –النيب  رسا كانت أو غريها ألنع يف أصح أقوال العلماءواجبة  اإلجابة على الوليمة ،الثاين
(( ،ويف رواية  4))لو دعيت إىل كراع ألجبت ، ولو أهدي إيل كراع لقبلت : (( قال  –ملسو هيلع هللا ىلص 

وقال الرسول ، 5))لو دعيت إىل ذراع أو كراع ألجبت ، ولو أهدي إيل ذراع أو كراع لقبلت 
ها ، ومن مل :(( ملسو هيلع هللا ىلص  – تيها ،ويدعى إليها من  شر الطعام طعمام الوليمة مينعها من 

  فالوليمة تشبه السالم إفشاؤه سنة واإلجابة واجبة 6))جيب الدوة فقد عصى هللا ورسوله 

  

  
                                                        

  )هـ 772ت. (مشس الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي املصري.  1
  رواه البخاري وقد سبق خترجيه  .  2
  9/563، املمغين ومعه الشرح الكبري  9/439البيان . 3
ب رواه . 4   ،10202،وأمحد رقم 5178من أجاب إىل كراع رقم البخاري يف صحيحه 
ب .  5   2568القليل من اهلبة رقم رواه البخاري يف صحيحه 
ب .  6 جابة ، و 5177ب من ترك الدعوة فقد عصى هللا ورسوله رقم رواه البخاري يف صحيحه  ب الألمر  مسلم يف صحيحه ،

  .1432الداعي إىل الدعوة  رقم 
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  شروط الدعوة للوليمة املبحث الثالث

وليمة أو أو غريها ، ولكن هذا الوجوب ليس وجوب إجابة الدعوة سواء كانت ب وحيث قلنا
على إطالقه ، بل يكون واجبا إذا توافرت فيه الشروط للداعي واملدعو ودعوة الوليمة ، 

ا التايلو      بيا

ه هي جيب استجابة دعوتالذي  لداعي ذكر العلماء شروط،شروط الداعي الفرع األول، 
لغا ، أن يكون حرا و  ا جيوز تصرفه يف ماله ،أن يكون رشيدو  أن يكون عاقال،و أن يكون 

أن يكون مسلما ، ألن الرسول قال و  ،ألن العبد ال جيوز تصرفه فلم يلزم إجابته لفساد إذنه
، فالكافر خيرج من هذا اخلطاب لعدم انطباق وصف 1))اخل ....حق املسلم على املسلم :(( 

  .الواردة يف املسألةوأرجح جواز إجابة الذمي لصحة األحاديث ،2اإلسالم عليه

أن يراعي األدب الشرعية اإلسالمية اليت شرعها هللا تعاىل على لسان نبيه  للداعي  وينبغي
لدعوة جلميع إخوانه ، وعشريته ،وجريانه من تلك اآلداب هيملسو هيلع هللا ىلص و  أال يظهر يف ، و أن يعم 

لوليمة ، و 3دعوته قصد التودد لشخص معني لرغبة فيه ، أو رهبة منه أال ينوي الداعي 
صلى  –أن النيب  –رضي هللا عنهما  –ملا رواه ابن عباس  4والدعوة إليها املباهة واالفتخار

  5))ى عن طعام املتباريني أن يؤكل –هللا عليه وسلم 

                                                        
  سبق خترجيه .  1
  9/558احلاوي الكبري للماوردي .  2
  2/65كفاية األخيار .  3
  9/501رد المحتار . 4
وصححه األلباين يف صحيح  ،5666البيهقي يف الشعب رقم  ، ورواه3754رقم  ب يف طعام املتبارينيرواه أبو داود، كتاب األطعمة . 5

  .2158الرتهيب والرتغيب برقم 
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الشروط للمدعو الذي جيب عليه استجابة دعوة داعي وأما ، شروط املدعوالفرع الثاين، 
له عذر شرعي مينعه من احلضور يف وأال يكون له يكون مسلما وأن  البلوغ: 1فهيالوالئم، 

  الوليمة ، 

أن  : ومنها 2 آلداب الشرعية اإلسالمية وينبغي ملن أراد احلضور لدعوة الوليمة أن يتأدب
لنيب  كل وإكرام أخيه املسلم ، ال جمرد األ–ملسو هيلع هللا ىلص  –ينوي ويقصد اتباع السنة واالقتداء 

كله التقوي على الطاعة لينال ثواب العبادة ليس جمرد العادة،والشرب أن يراعي ، و وأن ينوي 
أن يصون نفسه من الفنت والتعرض له فيغض بصره ، و األداب اإلسالمية املعروفة يف األكل ،

  وال خيالط النساء األجنبية

أن تكون الدعوة  وأما شروط الدعوة للوليمة فمنها ،الفرع الثالث،شروط دعوة الوليمة
وأن تكون الدعوة يف اليوم  ،3أال يكون الداعي مسبوقا بدعوة أخرىو معينة وليست عامة،

أال يكون يف املوليمة خمالفة الشرعة أواملعاصي أو  ،4األول إذا زادت الوليمة على يوم
  ،املنكرات

 ،6وجود االختالط املؤدي للفنت ،5وامليسر يف الوليمةجمالس اخلمر ومن املخالفات الشرعية 
ويستثىن منها ،8وجود املالهي مسموعا أو مشاهد ،7تربج النساء وسفورهن أمام األجانب

لدفوف مع األشعار العفيفة يف أصح أقوال العلماء، وهل الغناء مع املوسيقي الضرب 
والراجح عندي التفصيل إذا كان يف أشياء حمرمة يف عناصريه فهو حمرم وإذا كان الغناء حرام؟

ملوسيقي عفيفا فهو مباح ولكن ال ينبغي إكثارها كسائر املباحات، فاما اآللة  املصحوبة 

                                                        
  9/559الكبیر للماوردي  الحاوي.  1
  ،  501/ 9، رد املختار على الدر املختار 339،الروض املربع5/169، كشاف القناع ،560/ 9احلاوي الكبري للماوردي .  2
  3/200،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  9/566، واملغين  9/442البيان للعمراين.  3
  ، 2/66،كفایة األخیار 9/564، المغني 9/443البیان .  4
  5/209،مواھب الجلیل 9/568،المغني 5/648،روضة الطالبین 9/562الحاوي الكبیر .  5
  ،24/103،مجموع فتاوى ورسائل العثیمن 1/420فتاوى ابن باز .  6
ز . 7   17/157،فناوى اللجنة الدائمة 4/243فتاور ابن 
  .9/568، المغني 2/67كفایة األخیار 5/648، روضة الطالبین 9/501،رد المحتار على الدر المختار 6/451بدائع الصنائع .  8
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  اذا استعمل ألخذ ما يباح التصوير وإال فالالفوتوغرافية فالراجح هو جائز يف حكم األصل 
   واحش وأشباهها،كالصور للف

  

  

  الوالئم املختلفة يف شرعيتها عند اإلندونيسيني املبحث الرابع

فالراجح عندي القول   من األمثلة هلا وليمة التهليل ووليمة احلمل ،أما وليمة التهليل وقد
  :لكراهة وهو ما ذهب إليه املتقدمون من النهضيني ، وأختار الكراهة لألمور التالية 

طق من القرآن والسنة القول  .1 الستحباب والسنية أو التحرمي حباجة إىل دليل صريح 
 املطهرة وقد انعدم ذلك يف هذه القضية

ن الدين اإلسالمي ال حيرتم العادة وقد شاهد الباحث والحظ  .2 لتحرمي يشعر  القول 
ب العادة  مرارا كثرة من يعرتف ويعتقد وليمة التهليل من 

جلواز مط .3 لقا يف إشكال لدى الباحث ألن يف وليمة التهليل ختصيص ما مل القول 
ألخذ  لكراهة أوىل   خيصصه الشرع ، فالقول 

تمع يف الرب على األموات ملبحث اخلامس ،ا   احلل اإلسالمي جتاه رغبات ا
ذه الوليمة مع مراعاة الشروت لكراهة فإين أجيز القيام  ، وهذه هي احلل ومع ترجيح للقول 

ادلة، ملسألة التهليل  زالة مجيع األمور املسببة للنقاش وا يف رأي الباحث ، ويكون هذا احلل 
  :التالية  ليتفق اجلميع على جوازه 

ا .1 مج أ ا العبد إىل  املسنونة من العبادة عدم االعتقاد عند فعلها كالرب اليت يتقرب 
، وينبغي اال  ر وقراءة القرآن والصدقة لألمواتربه ، بل يتعبد مبا فيها من األذكا

ا سنة أو مستتحبة بل جيوز   يعتقد أ
عدم ختصيص اليوم يف إلقامتها ألن اجلميع يتفق جبواز الصدقة على امليت واجلمهور  .2

 على وصول ثواب القراءة للميت خروجا من اخلالف الواقع بني األقوال 
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أو غري مباشر ، بل يفوض األمر إىل  عدم إجبار أي شخص ألقامتها مباشرا كان .3
ا  تمع فمن شاء أن يقيم فله ومن ال يريد فال يالم على تركه ألن يف استحبا أفراد ا
خالف ، وقد اتفق العلماء على عدام جواز اللوم ملن ترك السنة املتفق على سنيتها 

من املختلف  ما مل يكن شعارا للدين اإلسالمي كاألذان وصالة العيدين ، فعدم اللوم
العتبار مراعة لوحدة األمة اإلسالمية  يف سنيتها أوىل 

واألوىل أن يكون جريان أهل امليت هم الذين أعدوا الطعام ألن ذلك هو التعليم  .4
اإلسالمي الذي اتفق الفقهاء على سنيتها كما ورد يف قصد استشهاد جعفر بن أيب 

 طالب  ،
إهداء الثواب لألموات من أيسر األمور وأسهلها يف اإلسالم ،  وأن يفهم اجلميع ويعتقد أن

لتهليل والتحميد وقراءة القرآن على شكل مجاعي يف  فالثواب وصل إليهم وإن مل يكن نذكر 
ذن هللا وإن كنا فرادى يف إيصاله لألموات ،  وهللا أعلم  مج خاص بل سيصل الثواب  بر

    لصواب

رض األدلة للفريقني يرتجح لدى الباحث ما ذهب إليه اجلمهور من وبعد ع وأما وليمة احلمل
  :مور التالية عدم مشروعية وليمة احلمل لأل

 عدم األدلة الدالة على مشروعيتها ،  .1
ب الصدقة والدعاء  .2 تمع مبا مل يكن مكلفا وتعسريا هلم يف  يف إقامتها تكليف ا

 فكأن الدعاء من الغري له مثنه املايل واملادي مبثل هذه الوليمة 
فيها ختصيص ما كان عاما من غري خمصص ، فالصدقة والدعاء مشروعة من غري قيد  .3

لم ويرجو له اخلري دائما كما يرجوه مبكان وزمان ، واألوىل أن يدعو املسلم ألخيه املس
 لنفسي من غري انتظار أن يدعى إىل الوليمة ، وهللا أعلم  

،وهي والوالئم املوروثة من الوالئم اليت اتفق العلماء على عدم شرعيتها ،املبحث السادس 
ت السابقة يف إندونيسيا قبل جمئ اإلسالم ومن األمثلة عليها ما أمسيه مائدة البحا ر الد

إلمجاع والنصوص القرآن والسنة النبوية     وغريها فهي من الشركيات احملرمة 
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  نتيجة البحث 

احلمد  على إحسانه والفضل ععلى امتنانه والصالة والسالم على أفضل نبيه دمحم بن عبد 
هللا وعلى آله وأصبابه ومن متسك يسنته إىل يوم القيامة أما بعد فقد مت حبمد هللا حماولة  

ا يف الشريعة "كتابة هذا البحيث  األعياد والوالئم يف إندونيسيا أحكامها وآدا
  وحان الوقت يف تلخيصها والتوصيات حول هذا األمر ،"اإلسالمية

  فهي يف النقاط التالية  هذا البحث نتيجةأما 

  : األعياد يف إندونيسيا من حيث نسبتها إىل اإلسالم وعدمها تنقسم إىل أربعة أقسام وهي.1

املتفق على نسبتها لإلسالم ومتفق يف وشرعيتها وهي عيد الفطر وعيد األضحى،وقد شرع  -
اإلسالم أمورا هلدي الناس إىل ما ينفعهم ويبعدهم عما يضرهم يف العيدين املذكورين، 

  ذا اجلانب سبب وجود املخالفات الشرعية فيهما   والتساهل يف ه

ملولدد واإلسراء  - املتفق على نسبتها لإلسالم ولكنها املختلف يف شرعيتها وهي االختفال 
  واملعراج ونزول القرآن وغريها

متفق يف عدم نسبتها لإلسالم خمتلف يف شرعيتها وهي يوم االستقال،وعيد البطل، عيد  -
  ، وعيد العمال وغريها )كارتيين( املرأة 

ت األخرى غري  - متفق على عدم نسبتها وعدم شرعيتها يف اإلسالم وهي األعياد للد
  اإلسالم املوجودة يف إندونيسيا

إنشاء األعياد اجلديدة جائزة إذا كانت الدواعي واملصاحل تؤيدها وأما إذا إذا مل تكن .2
  فال جيوز    الدواعي متوفرة أم جمرد اتباع اهلوى وأصحابه 
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ا حراما يف .3 عيادهم منهي عنها سدا للذريعة ال على كو نئتهم  مشاركة غري املسلمني و
  األصل بنص الشريعة

  :أما الوالئم يف إندونيسيا من حيث شرعيتها وعدمها فهي تنقسم إىل ثالثة أقسام هي.4

  قة، والعذيرة ،وغريها الوالئم املتفق على شرعيتها وهي وليمة العرس ، واخلتان ،والعقي -

الوالئم املختلف يف شرعيتها وهي الوالئم اخلاصة يف إندونيسيا اليت أجازها بعض العلماء   -
كوليمة التهليل ، ووليمة احلمل وغريمها، واالقراح فيها أن تقام على نية الصدقة والتوسل 

من سور القرآن  ألعمال الصاحلة وإهاء الثواب لألموات من غري ختصيص اليوم وال سورة
مج من السنة النبوية     ا كالرب   وال اعتقاد على أ

الوالئم املتفق على عدم شرعيتها ، وهي والوالئم املعدة للوثنية كعبادة اجلبل والبحر  -
  والشجر وغريها

  وجيب تراعى حدود هللا يف إقامة الوليمة حىت يتجنب احملذورات الشرعية -

ملوسيقي جائز يف األصل مع ضوابطه يف العرس واألعياد وغريها أن التصوير والغناء مع ا -
م وإذا استعمل يف احلرام أو وسيلة للحرام تكون حراما كذلك   من األ

ا بدعة - أن بدعة األعياد والوالئم .5 ليس كبدعة الشيعة واملعتزلة وادعاء  -على قول أ
أن يكون علماء حجة بعضهم على النبوة ،وإمنا البدعة املختلف بني العلماء وال جيوز أن 

بعض إذ لو جاز ألصبح كل العلماء مبتدعة،وينبغي أن يراعى فيها آداب اخلالف واحلوار 
  من غري إجبار الغري لقبول اآلراء 

فأوصي نسفي ومجيع من قرأ هذا البحث من األفراد  أما التوصيات حول هذا املوضوع
  ألمور التالية
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م  اجتناب املخالفات الشرعية.1 خاصة يف عيد الفطر وعيد األضحى والوالئم ويف مجيع األ
  عموما، وأال يشارك ما اعتاده الناس إال بعد مراجعة العلماء  

ت األخوة اإلسالمة يف مسألة اخلالف وترك مصلحة الفردية اجلمعية حفاظا .2 تقدمي أولو
  على مجع الكلمات 

ملوقف السليم جتاه األعياد والوالئ.3 م املفتلف يف شرعيتها وعم التعجل يف التحكيم األخذ 
تمع اإلسالمي املخالف للرأي   على الفرد وا

فأصي بعدم التعصب للجماعة يف مسالة اخلالف بل العصبية وأما للجمعيات اخلريية 
لإلسالم ال للجماعة وخاصة يف مسالة تعيني أول العيدين ألن مسلحة اجلماهري مقدمة من 

راد فليتبع اجلميع قرار احلكومة يف هذه القضية، وأوصيهم أيضا أال جيعلوا مصلحة الفئة واألف
اختالف الرأي سدا للمودة واحملبة بني املسلمني وال جيعلوها ضابطا لتسمية أهل السنة 

ملسميات ال األمساء،وهللا أعلم     واجلماعة ألن العربة 
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  فهرسة املصادر واملراجع

   القرآن الكرمي

، حجة اإلسالم أبو حامد دمحم بن دمحم بن دمحم الغزايل املتوىف سنة  الدينإحياء علوم 
ــ، حتقيق سيد عمران ، دار احلديث القاهرة سنة الطبع 505 ــــ   م2004هـ

صر الدين األلباين  ،يف ختريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليل : املتوىف (دمحم 
الثانية : الطبعة،بريوت –اإلسالمي  املكتب: الناشر،زهري الشاويش: إشراف،)هـ1420
  م1985 -هـ  1405

عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو  ،االختيار لتعليل املختار
من علماء احلنفية (الشيخ حممود أبو دقيقة : عليها تعليقات،)هـ683: املتوىف(الفضل احلنفي 

ا دار الكتب (القاهرة  -مطبعة احلليب : الناشر )ومدرس بكلية أصول الدين سابقا وصور
  م 1937 - هـ  1356: ريخ النشر )بريوت، وغريها -العلمية 

عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف
: ةالطبع، دار إحياء الرتاث العريب: الناشر، )هـ885: املتوىف(الدمشقي الصاحلي احلنبلي 

ريخ - الثانية    بدون 
عمادة البحث العلمي : الناشر، سليمان بن سامل السحيمي ،األعياد وأثرها على املسلمني

ملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية الثانية، : الطبعة، جلامعة اإلسالمية 
  م2003/هـ1424

، اإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع
مر ، دار احلديث القاهرة ،سنة الطبع .هـــ، التحقيق د587املتوىف سنة    م2005دمحم دمحم 

ْلِيبِّ  تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر  ،وحاشية الشِّ
شهاب الدين أمحد بن دمحم بن أمحد بن : احلاشية )هـ 743: املتوىف(الدين الزيلعي احلنفي 

ْلِيبُّ   -املطبعة الكربى األمريية : الناشر )هـ 1021: املتوىف(يونس بن إمساعيل بن يونس الشِّ
  هـ 1313األوىل، : الطبعة،بوالق، القاهرة
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دمحم بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري ،  التاج واإلكليل ملختصر خليل
: الطبعة دار الكتب العلمية: الناشر )هـ897: املتوىف(طي، أبو عبد هللا املواق املالكي الغر

  م1994-هـ1416األوىل، 
على فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين ، للعالمة أيب بكر  حاشية إعانة الطالبني

لطبعة العاشرة عثمان بن دمحم شطا الدمياطي البكري ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ، ا
  م2012

، حميي الدين عبد الصمد ،  احلجج القطعية يف صحة املعتقدات والعمليات النهضية
  2007مطبعة خلست سورا إندونيسيا ، سنة الطبع 

يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين ، اإلمام أيب احلسن  احلاوي الكبري
، حتقيق وتعليق الشيخ عي دمحم 450علي بن دمحم بن حبيب املاوردي البصري املتوىف سنة 

  2009معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب اإلسالمية ،لبنان سنة الطباعة 

، للعالمة الشيخ دمحم بن أمحد بن عرفة الدسوقي  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري
ـــ، دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان الطبعة الثالثة سنة 1230املالكي املتوىف سنة    م2011هــ

لإلمام البهويت ، حتقيق عماد عامر، دار احلديث القاهرة  الروض املربع شرح زاد املستقنع
  م2004سنة الطبع 

بن عابدين  ختاررد احملتار على الدر امل شرح تنوير األبصار خلامتة احملققني دمحم أمني الشهري 
، حتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي دمحم معوض، دار لكتب العلمية 

  م2011بريوت لبنان ، الطبعة الثالثة 
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د بن أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شدا، اإلمام سنن أيب داود
ِجْستاين  : الناشر،دمحم حميي الدين عبد احلميد: احملقق،)هـ275: املتوىف(عمرو األزدي السِّ

  بريوت –املكتبة العصرية، صيدا 

دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى  ، اإلمام سنن الرتمذي
جـ (دمحم فؤاد عبد الباقي و)2، 1جـ (أمحد دمحم شاكر :حتقيق وتعليق)هـ279: املتوىف(
شركة مكتبة ومطبعة : الناشر)5، 4جـ (وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )3

  م 1975 -هـ  1395الثانية، : الطبعة،مصر –مصطفى البايب احلليب 
ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد  ،لإلمام سنن ابن ماجه

فيصل عيسى  -دار إحياء الكتب العربية : دمحم فؤاد عبد الباقيالناشر: حتقيق)هـ273:املتوىف(
  دون السنة البايب احللب

أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي لإلمام  السنن الكربى
: الطبعة بريوت –مؤسسة الرسالة : الناشر حسن عبد املنعم شليب: احملقق)هـ303:املتوىف(

  م 2001 -هـ  1421األوىل، 
أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ، اإلمام سنن الدارقطين

شعيب : حققه وضبط نصه وعلق عليه)هـ385: املتوىف(بن دينار البغدادي الدارقطين 
مؤسسة : الناشر،االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم

  م 2004 -هـ  1424األوىل، : الطبعة لبنان –الرسالة، بريوت 
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر لإلمام  السنن الكربى

 –دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر عبد القادر عطادمحم : احملقق)هـ458: املتوىف(البيهقي 
  م 2003 - هـ  1424الثالثة،  :الطبعةن،لبنا

صر الدين،  ،وشيء من فقهها وفوائدها سلسلة األحاديث الصحيحة أبو عبد الرمحن دمحم 
مكتبة : الناشر)هـ1420: املتوىف(بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين 

ض املعارف   )ملكتبة املعارف(األوىل،  :الطبعة للنشر والتوزيع، الر
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صر الدين بن احلاج  ،وأثرها السيئ يف األمة سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة دمحم 
ض : البلد،مكتبة املعارف: دار النشر،نوح األلباين : الطبعة،اململكة العربية السعودية - الر

  م 1992/ هـ  1412: سنة الطبع األوىل
صر : احملقق، دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، صحيح البخاري دمحم زهري بن 

ضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد (دار طوق النجاة : الناشر الناصر مصورة عن السلطانية 
  هـ1422األوىل، : الطبعة)الباقي

 :احملقق )هـ261: املتوىف(النيسابوري مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ، صحيح مسلم
  دون السنة بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  :الناشر دمحم فؤاد عبد الباقي

ج اللغة وصحاح العربية  اححالص أيب نصر أمساعيل بن محاد ) مرتب ترتيبا ألفبائيا ( ، 
ــ، دار احلديث القاهرة ،سنة الطبع 389اجلوهري املتوىف سنة    م2009هـ

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  ،لإلمام فتح الباري شرح صحيح البخاري
دمحم فؤاد عبد : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه،1379بريوت،  - دار املعرفة : الناشر،الشافعي

خراجه وصححه وأشرف على طبعه الباقي عليه تعليقات ، حمب الدين اخلطيب: قام 
ز عبد العزيز بن عبد: العالمة   هللا بن 

موعة الثانية -  فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : املؤلف، ا
سة : الناشر،جزءا 11: عدد األجزاء،أمحد بن عبد الرزاق الدويش: مجع وترتيب،واإلفتاء ر

ض -اإلدارة العامة للطبع  - إدارة البحوث العلمية واإلفتاء    الر
،جمد الدينمحمد بن يعقوب )مرتب ترتيبا الفبائيا وفق أوائل احلروف(  القاموس احمليط

دي، دار احلديث القاهرة ، سنة الطبع    م2008الفريوز آ

دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري : املؤلف، لسان العرب
 1414 -الثالثة : الطبعة،وتبري  –دار صادر : الناشر،)هـ711: املتوىف(الرويفعى اإلفريقى 

  هـ
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موع شرح املهذب ، أيب زكر حيىي بن شرف النووي مع التكملة لإلمام تقي الدين أيب ا
احلسن علي بن عبد الكايف السبكي ، والتكملة للشيخ جنيب املطيعي، دار إحياء الرتاث 

  2001،بريوت لبنان الطبعة األوىل 

ر آل أيب دمحم على بن امحد بن سعيد بن حزم األندلوسي ، حتقيق الدكتور عبد  احمللى 
  2010الغفار سليمان البنداري ،دار الكتب العلمية لبنان، سنة الطباعة 

لشرح خمتصر اخلليل لإلمام أيب عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرمحن بن حسني  مواهب اجلليل
مر والشيخ دمحم عبد العظيم ، دار احلديث القاهرة ،سنة  الرعيين احلطاب ،حتقيق الشيخ دمحم 

  2010الطبع 

، ملوفق الدين أيب دمحم بن عبدهللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة املقدسي الدمشقي احلنبلي  املغين
، وبذيله الشرح الكبري لشمس الدين عبد الرمحن بن دمحم بن أمحد بن قدامة 620املتوىف سنة 

، حتقيق الدكتور دمحم شرف الدين خطاب والدكتور السيد دمحم 682املقدسي املتوىف سنة 
  2004السيد، دار احلديث القاهرة، سنة الطبع 

، جلمع من املؤلفني ، مكتبة الشروق الدولية ، مجهورية مصر العربية ،  املعجم الوسيط
  2008الطبعة الرابعة 

كتبة الرقمية يف املدينة امل ،عبد الناصر بن خضر ميالد.د املصارحة يف أحكام املصافحة
  دون السنة املنورة
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للغة اإلندونيسيا   املراجع 

1.benarkah tahlilan dan kenduri haram?muhammad idrus Romli,khalista 
cetakan 1 desember 2011 

2.Hukum tahlilan menurut empat madzhab dan hukum membaca al 
Qur’an untuk mayit bersama Imam Asy Syafi’i,Abdul Hakim Amir Abdat, 
maktabah mua’awiyah bin Abu sufyan cetakan x november 2013 

3.Mantan kiyai NU menggugat Tahlilan, Istighotsahan dan ziarah para 
wali,H Mahrus Ali,la tasyuki, cetakan pertama desember 2007 

4.Membedah bid’ah dan tradisi dalam perspektif ahli hadist dan ulama salafi, 
Muhammad Idrus Romli,khalista surabaya, cetakan 1 oktober 2010 

5.NU,PERSIS,atau MUHAMMADIYAH yang ahli bid’ah?haris 
firdaus,mujahid pres bandung, cetakan ke 3 oktober 2004 

6.Himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, DPP 
Muhammadiyah,oktober 2009 

7.soal jawab tentang berbagai masalah agama,A Hasan DKK, CV 
Diponegoro Bandung,cetakan ke 2,tahun 2002 

8.Solusi problematika aktual hukum islam , keputusan muktamar 

,munas,dan konbes Nahdlatul Ulama (1926- 2010M)LTN PB NU dan 
khalista surabaya tahun 2011M          

   

 


