
  الباب األول 

  املقــــــــــدمـــــــــــة

احلمد  الذي هدا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدا هللا ، أشهد أال إله إال هللا   
وحده ال شريك له وأشهد أن دمحما عبده ورسوله ال نيب وال رسول بعده الذي قد أدى األمانة 

البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال وجاهد يف هللا حق جهاده حىت تركنا على احملجة 
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   
املعلوم شرعا وواقعيا أن اإلنسان بطبيعته صاحب الرسالة إىل أن جاء يوم القيامة ، ومن 

مه بني األمرين الالزين ، أال ومها الفرح واحلزن ، فال يوجد إنسان كائن يف هذه  يتقلب يف أ
الدنيا إال ومها معه مىت كان وأينما كان ، وهلذا جاء اإلسالم ينظم ويعاجل هذين األمرين 

  ويضعهما يف إطارمها الصحيح املستقيم 

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

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

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

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

  



  خلفية البحث

تفال مبولد الرسول صلى حسنة يف جمتمع اعتاد على ا 18 اش الباحثعو  فقد ترعرع  
أل تمع  م العظيمة لألمة هللا عليه وسلم وبنزول القرآن واإلسراء واملعراج ومجيع ما يسميها ا

تمع يف عقد الوالئم العديدة بداية من عمر اجلنني  ثالثة اإلسالمية املعروفة ، وكذلك تعود ا
لك إذا مات واحد عقد يف بيته جمالس وخلق الذكر مبناسبة اليوم أشهر ، وسبعة أشهر ، وكذ

أنواعا آخر من الوالئم  الثالث والسابع واألربعني واملائة واأللف مث عقد حوليا بعد ذلك ، ومثة 
املرحلة قبل اجلامعة ( ية من املدرسة العال الباحث سفر واخلتان والعروس ، وملا خترجكوليمة ال

ء اجلدد ولديهم خلفيات مع الزمال هد العايل ببندار المبونج فاختلطيف املع هواصل دراست) 
تمع ، وقد  هومنهم من كان مثل يه،غري ما لد احلوار والنقاش احلار حول  تكرريف خلفية ا

دة االفرتاق بني األحبة ،  لى نقطة االتفات بل شعرعنته يهذا املوضوع يف املعهد ومل  بز
، مث واصل  هماليت تفوق حكمت شبابالعلوم ومهة الو  داباآلبب يف ذلك قلة سولعل ال

جوا مفتوحا  فيه اإلسالمية والعربية جباكر فوجدمبعهد العلوم  –بعد التخرج  – هدراست
عهد العلوم ولكن بحث عن هذه القضية يف مية واحلوار اهلادئ وقد أحب أن للمناقشة العلمي

يإذ العناوين للبحث حمددة من قبل إدارة  هالوضع ال يساعد  املعهد املبارك ، واآلن فقد أ
ت يف دراسة العليا جبامعة احملمدية  بحث لوبقيت كتابة ا –سوراكار سولو  –ثالث مستو

لعلي العزيز أن  هوعزم نفس  كتبه منذ السنوات املاضيةيريد أن ين اكتب ما كيمستعينا 
بعيدا عن التعصب املذهيب واخللفية  يف القول إلنصاف واألمانة العلمية حماوال لألخذ

  .املوضوع إىل عميد الكلية وقبل حبمد هللا تعاىل  ، مث قدملدي الدينية السابقةاجلمعية 

  
  

   



  مشكالت البحث 

مكاينو            :خذ مشكالت البحث ، وهي ما يلي آأن  اعتمادا على خلفية البحث 

تمع اإلندونيسي دي اإلسالم يف اهلما هو  .1  ؟األعياد الذي خالفه ا
؟ وهل هي من األمور  يف شرعيتها ما هي األحكام املناسبة لألعياد املختلفة .2

  فات الواقعة فيها؟وما املخال اإلجتهادية أو القطعية؟
إذا احتيج  –أعين عيد الفطر واألضحى  –هل جيوز إنشاء عيد جديد غري العيدين  .3

إليه الناس ورضو عنه ؟ وهل تشريع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للعيدين حتديدا أو ال ؟ وإذا جاز 
 إنشاء العيد اجلديد ؛ فما الضوابط فيها ؟

والتهنئة يف أعياد غري املسلمني ؟ وكيف هدي  ما هو القول املعتمد يف حكم املشاركة .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 

 :بكتابة هذا البحث يهدف الباحث إىل األمور اآلتية   

معرفة اهلدي اإلسالمي يف عيد الفطر وعيد األضحى من اإلرشادات اليت  الوصول إىل .1
تمع اإلندونيسي   خالفها ا

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

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

تمع اإلسالمي  توجيه .4 لغري املسلمني يف األعياد 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 الال إسالمية لتكون الوالئم و  االقرتاح للحل اإلسالمي جتاه رغبات ا

النصوص الشرعية وتتناسب مع  معإسالمية أو وضعها يف جانب جديد ال يتعارض 
 . بوضع القواعد والضوابط حنوها الروح اإلسالمي

 أمهية البحث 

تمع   تمع مباشرة وال سيما يف ا األعياد والوالئم من األمور الالمسة حلياة ا
اإلندونيسي ، ومن املعلوم لدى اجلميع أن إندونيسيا من أسرع البالد قبوال للفكرة األجنبية ، 

يف مسالة عيد احلب، فسرعان هذا  عن العيد والوليمة من أهم البحث ، خذ املثال فالبحث
تمع، وكذلك يف قضية تعيني أول العيد فالسؤال واملناقشة حوهلا  العيد ينتشر بني الشباب وا



تمع  ،، وميكننا أن نسميها مسألة أبديةتعود سنة بعد سنة  حية أخرى وجد صراع ا ومن 
املختلف فيها حىت أخرج البعض أخاه املسلم من دائرة أهل السنة واجلماعة  حنو األعياد

د هذه ي، فتقعونزول القرآن وغريهاملولد أو اإلسراء واملعراج كا م ببعض األعيادبسبب قيامه
 املسألة يف مقعدها من أهم األمور اآلن كيال ينخدع املسلمون يف الوقوف أمام مسألة ما

ا نصيبا أكثر م يروها األوىل أن ، و  ن املفروض ويقفون أمامها أكثر من املطلوبفيعطو
  .والفردي لعني الصافية ، بعيدين عن التعصب اجلماعي 

حيتني ومها فوائد  –ذن هللا تعاىل  -وهذا البحث له أمهيته حنو هذه األمور     من 

 من هذا البحث فهو معرفة أحكام أما الفوائد العلمية ،علمية نظرية وفوائد عملية تطبيقية
األعياد والوالئم املشهورة املنتشرة من حيث االتفاق واالختالف وسبب اخلالف فيها  وآداب

، ومتييزها بني اإلعياد غري املسلمني ، ومعرفة ضوابط إنشاء عيد جديد ، وكذلك معرفة 

فمنها الألخذ  ملية التطبيقيةما الفوائد العأو  ،عية الواقعة يف األعياد والوالئماملخالفات الشر 
تمع  تمع ووضع , ملواقف السليمة املناسبة يف ا وكذلك إجياد حل إسالمي لرغبات ا

ا احلق من غري إفراط وال تفريط" اإلحرتام واحلرية الدينية " شعار    ذن هللا تعاىل  يف يف ميزا
  

   



  الدراسات السابقة

وهذا  : للدكتور عزت علي عطية)  اإلسالم منهاالبدعة حتديدها موقف ( كتاب .1 
ا املؤلف جبامعة األزهر ، الكتاب وقد نشره در الكتب العلمية يف جملد رسالة دكتوراه تقدم 

واحد، وهذا الكتاب يف احلقيقة ليس قريبا يف املوضوع ببحثي اآلن ولكن املؤلف تطرق يف 
كقضية مفهوم البدعة واملولد النبوي   أثناء حبثه للموضوعات ذات عالقة وثيقة مبا أحبثه

  الشريف، 

وقد توصل املؤلف يف حبثه فمال إىل تعريف الشافعي يف مفهوم البدعة من وجود البدعة 
ملولد النبوي، الاحلسنة والسيئة، ورجح ما قاله ابن حجر العسقالين يف جواز ا حتفال 

قش املؤلف شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام الشاطيب يف  مفهومهما للبدعة وحترمي التوسل و
ر الصاحلني،     لرسول ملسو هيلع هللا ىلص،وأجاز الذكر اجلماعي والتربك 

وقد بدأه املؤلف ، ميثل األسلوب احلديث يف التأليف والبحث والدراسةعندي  وهذا البحث
لبدع وال نهي عنها البن بتقدمي ، ذكر فيه اطالعه على املؤلفات يف البدعة وتناوهلا مبتد 

وضاح ، مث كتاب الطرطوشي مث الباعث أليب شامة ، مث االعتصام للشاطيب ، مث اإلبداع 
  .لعلي حمفوظ وغريها

هذه املؤلفات ، وذكر أن قلة اعتمادهم على احلديث النبوي الصحيح أدى إىل  قد انتقدو 
نه احلق  مث ذكر أنه سار يف هذا الكتاب بعقلية متجردة ، وأن،  اختالل قواعدهم ما اقتنع 

مث بني أن  من خالل الدراسة املتأنية للنصوص ،والفحص املدقق آلراء العلماء ، أخذ به وقرره
وأما  هاذكر سبق  كما هيأما املقدمة ف، هذا الكتاب يقوم على مقدمة ومتهيد وأربعة أبواب

   التمهيد فيشتمل على فصلني



وفيه أمجل الكالم عن العصر النبوي وعصر عن نشأة البدع يف اإلسالم ، : الفصل األول 
الشيخني ، مث تكلم عن عهد عثمان وبداية حترك الفتنة ، وما حصل من ابن سبأ ، وأفاض 

   يف الكالم عنه

ت ، مث  تباع السنة والتحذير من البدعة ، وساقيف احلث على اال: الفصل الثاين  فيه اآل
ر ألحاديث واآل ق األبواب يتكلم عن صلب حبثهملعىنالدالة على هذا ا أتبعها     .، و

صر الغامدي هذا الكتاب يف  نقطة يف كتابه  19وقد انتقد الشيخ الدكتور سعيد بن 
ض يف جزئني، فقوى ما ضعفه املؤلف  لر حقيقة البدعة وأحكامها وقد نشره مكتبة الرشد 

  من آراء شيخ اإلسالم وابن تيمية واإلمام الشاطيب

ب قول وعندي أن انت صر الغامدي لكتاب الدكتور عزت عطية من  قاد الدكتور سعيد بن 
القرين بعضه بعضا فال يقبل ألن املؤلفني خترجا من املدرستني املختلفتني يف املبدأ واالجتاه 
ن اجلميع حيمل املنهج العلمي يف كالمه  فاألول من األزهر والثاين من السعودية وأ أتيقن 

  ا حجة على اآلخر، وهللا أعلم ولكن ليس أحدمه

وأما اجلديد يف حبثي الذي ليس يف هذا الكتاب فبحثي عن األعياد والوالئم يف إندونيسيا 
  خاصة وإن كان بعض األعياد عند ما يوافق غري من البلدان

،هذا الكتاب حبث أعدها سليمان بن سامل ) األعياد وأثرها على املسلمني( كتاب .2
ملدينة املنورة، اململكة العربية  السحيمي ونشره جلامعة اإلسالمية  عمادة البحث العلمي 

نواعها ،وقد يف جملد واحد السعودية ، وهذا البحث له عالقة قوية ببحثي يف مسألة األعياد 
قسم الباحث حبثه إىل أربعة أبواب بعد أن مهده، الباب األول ذكر فيه أعياد الكفار والعرب 

والباب الثاين يف مشروعية خمالفة الكفار، والباب الثالث يف األعياد املشروعة يف اجلاهلية، 
رها السيئ رها احلميدة، والباب الرابع يف األعياد واملواسم املبتدعة وآ   وآ



ونتيجة هذا البحث هو أن الباحث توصل إىل وجود األعياد املشروعة وغري املشروعة، أما 
ألعياد الزمانية هي عيد الفطر وعيد األضحى املشروعة فمنها الزمانية وامل كانبة، واملراد 

واجلمعة واألعياد املكانية هي األمكنة اليت قصدها احلجاج يف مواسم احلج ألداء النسك، 
  .وذكر أيضا املخالفات الشرعية الواقعة يف األعياد املشروعة

يضا إىل الزمانية واملكانية، وأما ما عداها من األعياد فهي من قبيل غري املشروعة وقسمها أ 
ملولد النيب صلى هللا عليه  وقد ذكر من املثال لألعياد الزمانية وهي يوم عاشوراء، واالحتفال 
إلسراء واملعراج ونصف الشعبان وليلة القدر،وصالة الرغائب،واالحتفال  وسلم،واالحتفال 

ال مبقتل عمر ابن اخلطاب، وأما بعيد األبرار، واالحتفال بعيد اهلجرة وعيد الغدير، واالحتف
ر واألحجار أعيادا،   املثال من األعياد غري مشروعة املكانية فهي اختاذ القبور واآل

وعندي هذا البحث قيم جدا ولكن فيه تقصري لالستدالل وأشعر أن الباحث قد مال واختار 
فيها بني العلماء رأيه قبل البحث وذلك لقلة ما أورده من أدلة اخلصم يف املسألة املختلف 

  فمذهبه يرى وإن مل يقرأ مجيع ما كتبه

وأما اجلديد يف حبثي فأ أحبث األعياد يف إندونيسيا خاصة ال مجيع األعياد يف الدنيا وأزيد 
يف البحث عن املواقف املناسبة ملواجهة األعياد اجلديدة وأضيف إىل األعياد البحث عن 

ايه هلا ،وهللا أعلم           الوالئم يف إندونيسيا حىت ال يتشاجر  تمع يف أمور ال      ا

  

  اإلطار الفكري يف البحث

مشكلة فهم املصطلحات، قد ينشأ من اختالف فهم املصطالت وحتديدها اختالف .1
ا من العبادة  نتيجة احلكم املستنبط من النصوص الشريعة فكلمة العيد يفهم البعض على أ
احملضة ومنهم من من يفهمه غري احملضة وكذلك الوليمة، وكلمة البدعة منهم من يعرف مجيع 



ت يف الدين ومنه م من حصرها يف العبادات دون غريها، وأميل يف حبثي هنا على أن احملد
لتفصيل  األعياد ليست من العبادة احملضة إذ لو كانت منها حلدد الشارع أركانه وشروطها 
ا من قبيل غري احملضة ألن ترك البيان عبد احلاجة ال جيوز، والبدعة  وملا تركها دل على أ

ت يف الدين ع بادة كانت أو اعتقادا أو حدودا أو معاملة مالية وغريها كما عندي مجيع احملد
  نقل ذلك عن اإلمام الشافعي ألن حمل البدعة الدين وهو يشمل مجيع ما ذكر   

يت الدليل يبينها؟ أميل إىل العموم .2 هل األصل يف العبادة التحرمي ويف املعاملة اجلواز حىت 
  ر إىل الدليل يبينها على أن األصل يف األشياء السكوت حىت ننظ

لكفار ال بد من القواعد يف تطبيقها حىت ال تكون هذة الكلمة قاعدة مستقلة .3 التشابه 
ا مستنبط من  تشبه القرآن والسنة ألن الدليل هو النص نفسه ال هذه الكلمة، وال ننكر أ

لتشابه احملرم ما هو؟ وعندي أن احملرم ما   احلديث الشريف، ولكن ال بد من التحديد مبراد 
ب ما  م  وأما ما انتشر بني املسلمني وليس من  م وعبادا م يف اعتقادا كان شعارا خاصا 

ب االجتهاد يف هذه القضية مفتوح، وهللا أعلم           ذكرته فليس حمرما و

  

   



 حتديد البحث  

لكثرة األعياد  والوالئم يف بلد ، فال بد من حتديد ما سيتناوله هذا البحث ،ومراد   
  : ما يلي " األعياد والوالئم املنتشرة يف إندونيسيا أحكامها يف الفقه اإلسالمي " ملوضوع 

ألعياد والوالئم هنا املشهور منها فحسب ، وهي اليت تكثر الفتنة عليها ، .1 وهي نعين 
 طر واألضحى،واملولد النبوي ،واإلسراء واملعراج ونزول القرآن وما أشبهها، عيد الف

وليس املراد مجيع األعياد ومن الوالئم وليمة التهليل ، ووليمة احلمل ومائدة البحار،
 والوالئم يف إندونيسيا 

وهي املسائل تكثر  ،يمةأمهات املسائل حول العيد والولوالبحث هنا أيضا يتحدد يف  .2
 رر ، وال يدخل يف حبارها العميق عنها وتتك السؤال

  البحث منهج

ملنهج االستقرائي رنةامنهج االستقرائي التحليلي ومنهج املقيتبع هذا البحث    ، وأعين 

لنظر حيثالتحليلي  ألستقرئ أنواع املالحظة يف أعياد االجمتمع إندونيسيا ووالئمهم و  أقوم 

أقوم بتسهيل نتيجة املالحظة فأقسمها إىل أنواع مث األعياد والوالئم املوجودة عندهم 

عطاء أحكامها املناسبة من املقارنة تساعدين يف البحث، وأما منهج املقارنة فأعين  القيام 

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

  :املنهج ما يلي هذا  تفصيلحسب استطاعيت واجتهادي  ، و 

أو القراءة اشرة بم املشهورة من خالل املشاهدة املمجع املعلومات عن األعياد والوالئ .1
 أو من وسائل اإلعالم يف إندونيسيا من املكتبة 



مجعها وحتليلها تسهيال يف البحث  ، بداية من األعياد والوالئم املتفق على شرعيتها ،  .2
ياد ال أصل هلا يف اإلسالم أو املنسوبة إىل ، مث اجلديد املختلف فيها ، مث األع

اإلسالم ، مث البحث حول أعياد الكفار وحكم املشاركة فيها ، مث الكالم عن الوالئم 
 .  املشهورة يف إندونيسيا 

البحث عن أحكامها يف الفقه اإلسالمي مع إيراد آراء العلماء اعتمادا من كتبهم  .3
م، ها إري املشهورة من املذاهب األربعة وغ ن وكذا من العلماء املعاصرين يف مؤلفا

 .عازما لإلنصاف يف نقل اآلراء
ملا اعتمده أصحاب األقوال مع مناقشتها على قدر اإلمكان، وكثريا  ذكر األدلة .4

يت من أصحايب الرأي املخالف يف املسألة، " نوقش" عربت بلفظ  مبعىن أن املناقشة 
فكثريا ما أستعمله يف املناقشة اليت من عندي " وميكن أن يناقش " أما تعبريي 

  أصحاب اآلراء املختلفة لصعوبيت يف البحث عن املناقشة حول املوضوع من 
وفق القواعد األصولية والقواعد   -سائال هللا تعاىل التوفيق  –تلك األراء  ترجيح .5

الفقهية على مستوى استطاعيت يف الرتجيح ، وترجيحي للمسألة عبارة عن ميلي إىل 
ن  أحد اآلراء وأحاول أال آيت بشيء جديد ألين أتبع قول من قال من األصوليني 

دة يف ذلك اخلالفخالف ال  علماء يف عدة آراء مبعىن إمجاعهم على أال ز
ت القرآنية إىل مواضعها من كتاب هللا تعاىل بذكر السورة ورقم اآلية .6  املذكورة عزو اآل
ر الواردة يف البحث  .7 ، من كتب  - على قدر االستطاع  -ختريج األحاديث واآل

حدمها ، وما مل خيرجه أحدمها أو  السنة املعتمدة ، كصحيحي البخاري و مسلم أو أ
املسانيد املتبقية مع بيان درجة احلديث نقال عن والسنن و كالمها يبحث عنه يف 
أما ما اتفق عليه البخاري ومسلم أو أحدمها أكتفي به وال  علماء هذا الفن وأهله،

ا  أخرجه ألين أتبع من قال بقبول ما ورد يف صحيح البخاري ومسلم على كو
بولة، وأما يف غريه من الكتب الستة أو التسعة فتخرجيي أعتمد على صحيحة مق



السابقني من املخرجني كاحلافظ ابن حجر وغريه، وأكثر نقلي يف التصحيح عن 
صر األلباين يف كتبه، ومل أحكم يف درجة احلديث من عندى ألين لست  الشيخ 

ا ورقمها أهال يف هذا الفن واكتفيت مما حكمه أهله، وأذكر يف ختريج  األحاديث ببا
  . أحيا أو رقمها فحسب يف حني آخر

لنقل من كتب  –حسب االستطاعة  –ترمجة األعالم الوارد ذكرهم يف البحث  .8
 . مع بيان عنوان املوقعتسهيال يل الرتاجم أو نقال عن املواقيع يف االنرتنيت 

وال بد أن يعلم أن ما أخذته من املراجع اإلنرتنيتية فهي قبل شهر أكتوبر سنة  .9
ميالدية، وال أضمن وجودها بعد ذلك كما هو شأن مواقيع اإلنرتنيت من  2014

 . تغيري وإزالة

  خطط البحث 

ا يف الفقه اإلسالمي " عنوان البحث    األعياد والوالئم يف إندونيسيا ، أحكامها وآدا
   مل البحث على اخلطط اآلتية ، ويشت"

 أهداف، و  مشكالت البحث، و  خلفية البحثويشمل على   الباب األول التمهيد ،
الدراسات السابقة، واإلطار الفكري، وحتديد البحث، ومنهج البحث ، و  أمهيةالبحث ، و 

  البحث وخططه ، 

   : فصول ، هي  مخسة، وفيها األعيادالباب الثاين 

 ،العيد لغة واصطالحامعىن الفصل األول 

ريخ عيد   احثبمسبعة ، وفيها تقسيم األعياد املتفق على شرعيتهاالفصل الثاين  عن 
جلمعة،والتنفل قبل العيد،وصفة  الفطر واألضحى،وهدي اإلسالم فيهما،واجتماع العيد 

 صالة العيد،والتهنئة للعيدين، واملخالفات الشرعية فيهما  



حكم البحث عن وفيها ديدة ليست منسوبة إىل اإلسالم ، الفصل الثالث األعياد اجل
 االستقالل الوطين أو اليوم الوطينو  تفال بعام اجلديد امليالديحاالكإنشاء األعياد اجلديدة  

ليوم   وغريها  البطلو

حث عن وفيها مب الفصل الرابع أعياد الكفار وحكم املشاركث فيها واملسائل حوهلا، 
 غري املسلمني عياد التهنئة حكم 

الوليمة يف وأنواع وفيها تعريف عن الوليمة  الباب الثالث الوالئم املنتشرة يف إندونيسيا، 
اإلسالم ، وحكم إجابة الوليمة ، واألعذار الشرعية لعدم احلضور يف الوليمة ، ويف هذا الباب 

  : فصالن 

 عن وفيها مباحث الفصل األول الوالئم املتفق على شرعيتها وهدي اإلسالم فيها ، 
املخالفات ها و رعية وهدي اإلسالم فياآلداب الشو   مشروعية وليمة العرس واحلكمة فيها

   هافيالواقعة ة يالشرع

البحث عن وليمة املوت أو ما ، وفيه الفصل الثاين ، الوالئم املختلف فيها يف إندونيسيا 
  يسمى بوليمة التهليل ووليمة احلمل 

 ث عن الوالئم املتفق على عدم شرعيتها يف إندونيسيا الفصل الثالث وفيها البح

 فهارس املوضوعاتو  املراجع،وقائمة اخلالصة ونتائج البحثاخلامتة ، وفيها  الباب الرابع
ت واأل  حاديثفهارس األ

 


