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الثّاني فصلال  

 أداب الوليمة في اإلسالم

 العرس يمةول .1

 العرس تعريف وليمة )1

   لغةالعرس وليمة   . أ

العرس مركبة من كلمتني أضيفت األوىل إىل الثانية ومها: األوىل وليمة الثانية وليمة  

ُعُه، َمتَاُم الّشيِء َواْجِتَماُة: مَ والَولْ والّرْحِل.  جِ ِحَزُم السرْ  ،دِ يْ القَ  وهو مشتقة من الوَملْ  الوليمةاما  العرس،

وقول اهل اللغة أقوى ألم  1 فالن أيًضا: عمل وليمة.ملَ وْ ، وأَ هُ لُ قْ وعَ  هُ قُ لُ خُ  عَ مَ فالن: إذا اجتَ  وأوملَ 

: الوليمة يف لسان العرب انتهى. وميكن ان يقالالوأعلم با اللغة اتأهل اللسان وهم أعرف مبوضوع

  2اللغة وليمة العرس فقط، ويف الشرع للوالئم املشروعة.

ُم ْطعَ ما يُ  : قال احلسن العسكري والوليمة: طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغريها.

 ابن األعرايب: اصلها عام الشيء قالْمُع، ألن الزوَجْني َجيَْتِمعان. وهو اجلَ  ،ِيف اإلْمَالك ِمَن اْلوَملِْ 

ويف غريه مع  ،دييتخذ لسرور، وتستعمل يف وليمة األعراس بال تقي واجتماعه، وتقع على كل طعام

. 4واإلْمَالك رسِ العُ  امِ طعَ على   ةغالل أهل بعض لقاو   3.: وليمة مأدبة هكذاالتقييد، فيقال مثالً 

                                                           

، انظر ايضا 1232، ص: 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، القموس احمليطالفريوزابادي،   1
دار الكتب ، لسان العرب ،بن منظور. وا918، ص: 1986لبنان،  -، بريوتاملنجد يف اللغة واالعالمايل 

  .6/4919 م،1992 ،بريوت لبنان، العلمية
  5/299يف كتاب الوليمة،  م،1973لبنان،  -بريوت ، دار الفكر،نيل األوطارحممد الشوكاين،   2
  5/297املصدر نفسه،   3
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 سِ رْ العُ  عندَ  عُ نَ صْ الذي يُ  عامُ ى الط م سَ يُ قال أبو عبيد: مسعت أبا زيد يقول:  ابن منظور: لوقا

  5.ةيعَ قِ ن ال كِ الَ مْ اْإل  دَ نْ ة، والذي يصنع عِ مَ يْ لِ وَ الْ 

والعروس يعين املرأة ما دامت يف عرسها.  6أّما الُعرس يف اللغة فهو: الزّفَاُف والتـْزِويُج،و 

فتسمي  الّرجل ((عريس)) واملرأة والعامة تفرق بني الّزوج والّزوجة يقال: أعرس باملرأة: إذا دخل ا. 

  وهذا يعين أن وليمة العرس هي الطعام الذي يعد عند زفاف ودخول املرأة.((عروس)). 

 اصطالحافي العرس وليمة   . أ

 احلنفية؛ الفقهاء هلا تعريفات متعددة. فقد ذهب مجهور الفقهاءيف اصطالح  الوليمة

الوليمة قال ابن قدامة: إىل أن الوليمة ختتص بطعام العرس دون غرية. واحلنابلة  والشافعية واملالكية

الوليمة هي طعام العرس وقال الدردير:  غرية. ىعل اسم للطعام يف العرس خاصة، ال يقع هذا االسم

  خاصة. 

 سٍ رْ بأا تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عُ  الشربيين يف مغين احملتاجوقال 

يف الوليمة أا   مث األشهر أشهر، ويف غريه بقيد.، لكن استعماهلا مطلقة يف العرس وإمالك وغريمها

أما يف غري طعام العرس فال تطلق إال بقرينة فيقال وليمة  7،إذا أطلقت انصرفت إىل وليمة العرس

والذي يظهر يل أن الوليمة عند إطالقها اسم لكل طعام  .وغريه الوكرية ، وليمةالعقيقةوليمة ، اخلتان

  سواء أكان لسرور أو غريه، فتشمل وليمة العرس وتشمل غريها حىت وإن كانت حلزن.
                                                                                                                                  

  1232ص:  ،م1998، دار الكتب العلمية، بريوت، القموس احمليطالفريوزابادي،   4
  4919/ 6 م،1992 ،بريوت لبنان، دار الكتب العلمية، لسان العرب ،بن منظورا  5
 614نفس املصدر، ص:   6
  9/149 ،م1959لبنان  بريوت، دار الفكر، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر،   7
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اسم لكل طعام هو الراجح ال سيما وأن التعريفات  وعلى هذا فقول احلنفية: إن الوليمة

طعام املآمت الذي  - الوضيمة الطعام املعد حلادث سرور فأخرجت  األخرى قد قصرت التعريف على

أا منها، واعتبار   ولكن الظاهر من مجلة الوالئم نظرًا العتبار السرور. - يصنعه الغري ألهل امليت 

  كان قوهلم أوىل باالعتبار. واهللا أعلم  هلذا 8،السرور إمنا هو يف الغالب

هناك العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي وطيدة الصلة، إذ إننا ال نكاد نفرق بينهما، 

فقد اتفقا على أن الوليمة مبعناها العام هي كل طعام أعد حلادث سرور ومبعناها اخلاص هي طعام 

  العرس خاصة.

 انواع الوالئم  )2

  9:عامة هي إصالح الطعام، واستدعاء الناس ألجله وهي أنواعالوليمة بصفة      

وليمة العرس: وهي الوليمة على اجتماع الزوجني، وبعبارة أوضح: هي اليت تصنع عند الزفاف  .1

  والدخول بالزوجة.

وليمة اخلُْرس: طعام النفاس وهي الوليمة على والدة الولد. أما الطعام املعد للنفساء نفسها  .2

 يسمى: خرسة.

العقيقة: الذبح ألجل الولد، وبعبارة أوضح: هي الطعام الذي يصنع يف سابع يوم الوالدة فرًحا  .3

 باملولود.
                                                           

  403، ص: 4لبنان، ج:  -، دار الكتب العلمية، بريوتمغين احملتاجحممد اخلطيب الشربيين،   8
، 555، ص: 9لبنان، ج:  -دار الكتب العلمية، بريوتاحلاوي الكبري، املاوردي البصري،   9

/ 2، م1995، بريوت لبنان ،دار الكتب العلمية ،يف فقه اإلمام الشافعي املهذب ،الفريوزاباديو  .556
   9/241  ،م1959لبنان  بريوت، دار الفكر، بشرح صحيح البخاري فتح الباريوابن حجر،  .476
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     وليمة الوكرية: وهي الوليمة على بناء الدار. .4

وليمة النقيعة: وهي وليمة القادم من السفر، وقيل: النقيعة اليت يصنعها القادم من السفر، واليت  .5

 تصنع له تسمى: التحفة.

 وليمة اإلعذار: وهي الوليمة على اخلتان. .6

 وضيمة أو وضيحة: وهي طعام املآمت أو ما يتخذ عند املصيبة. .7

 مأُدبة، مأَدبة: وهي الوليمة لغري سبب. .8

وهو الطعام الذي يصنع عند ختم الصيب للقرآن، أو ختم قدر مقصود منه. وحيتمل أن : ِحذاقة .9

 .تكون يف حذقة لكل صنعة، أو تعلم العلوم

أو الُشْنُدخ: وهو طعام اإلمالك التزويج؛ ألنه يتقدم الدخول. وقيل: وليمة   الُشْنَدخ .10

وذا يتبني لنا أن للنكاح وليمتني، وليمة عند العقد ويقال هلا: شندخ أو  اإلمالك يقال هلا: نقيعة.

  نقيعة أو إمالك، ووليمة عند الدخول باملرأة وتسمى وليمة العرس.

  10:الوالئم يف أبيات فقال وقد مجع بعضهم امساء
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  4/404بدون سنة، بريوت لبنان، ، دار الكتب العلمية، احملتاجمغين حممد اخلطيب الشربيين،   10
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وأمهل الناظم عاشرًا وهو احلذاق، ومل يتعّرضوا ذي يدريه اي الشندخي، وقوله: قل للّ   

  11.الستحباب الوليمة للتسّري

 مهااحكأ  )3

  ثالثة أقوال: اختلف الفقهاء يف حكمها وهلم يف ذلك

قال ابن حزم:  والظاهرية يف رواية عن امحد، 13واحلنابلة 12وذا قال املالكيةإا واجبة،  :األول

بثبوت  دلواواست 15.ايضا قول بعض الشافعيةو  14تزوج أن يومل مبا قل أو كثرفرض على كل من 

  :ييلكما  ذلك يف السنة القولية والفعلية

ثـََنا أَبُو َعَوانََة َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأن َعبْ  .1 َحد ُد ْبُن ُعبَـْيٍد اْلُغَربِيثـََنا ُحمَم ْمحَِن ْبَن َحدَد الر

فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللِه  َعْوٍف تـََزوَج َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى َوْزِن نـََواٍة ِمْن َذَهبٍ 

، تركهافلو رخص يف  ؛بالوليمة  ρفقد أمره رسول اهللا  16.))َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاة(( َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 واألمر للوجوب.  باستدراكها بعد انقضاء الدخول. مرملا وقع األ

                                                           

   4/404نفس املصدر،   11
وعلى القول بالوجوب فإن الوليمة يقضي ا للزوجة على الزوج، الشرح الصغري امش بلغة السالك    12

1 /425  
  7/180البن مفلح  املبدع يف شرح املقنع   13
  22. 21/ 11 ،م1979 لبنان بريوتدار الفكر، ، احمللى، بن حزما  14
  556/ 9 م،1994لبنان،  -بريوتدار الكتب العلمية، ، احلاوي الكبري ،ملاورديا  15

كتاب يف  بلفظه النووي   م1991لبنان،  - بريوتدار أحياء الرتاب العريب، ، صحيح املسلم، مسلم 16 
، دار الفكر، سنن النسائي ،النسائي؛ 216/ 9   النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد

  128/ 6كتاب النكاح  باب دعاء من مل يشهد التزويج يف   م1980لبنان،  -بريوت



20 

 

 

 

ثـََنا َأِيب َعْن َعْبِد اْلَكِرِمي ْبِن ُسَلْيٍط َعِن اْبِن بُـ  .2 َحد َؤاِسيْمحَِن الرثـََنا ُمحَْيُد ْبُن َعْبِد الر َرْيَدَة َعْن أَبِيِه َحد

ُهَما قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى ال ِإنُه ((لُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل َلما َخَطَب َعِلي فَاِطَمَة َرِضَي اللُه تـََعاَىل َعنـْ

ومكان  17.قَاَل فـََقاَل َسْعٌد َعَلي َكْبٌش َوقَاَل ُفَالٌن َعَلي َكَذا وََكَذا ِمْن ُذرَةٍ  ))َال بُد ِلْلُعْرِس ِمْن َولِيَمةٍ 

 .من هذا احلديث أنه دل على وجوب عمل الوليمة االستدالل

ثـََنا َعِلي ْبُن ُحمَمٍد  .3 ْمحَِن اْألَْعرَِج َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َحدَعْن َعْبِد الر ْهرِيَنَة َعْن الز ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ َحد

َرُك اْلُفَقَراُء َوَمْن َلْم ُيِجْب فـََقْد َعَصى (( :قَالَ  َشر الطَعاِم َطَعاُم اْلَولِيَمِة يُْدَعى َلَها اْألَْغِنَياُء َويـُتـْ

 اإلجابة دليل على وجوب الوليمة. فقد دّل على وجوب إجابة الدعوة، ووجوب 18.))ُسوَلهُ اللَه َورَ 

 ألن وجوب املسبب دليل عل وجوب السبب.

ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـ  .4 قَاَال َحد َحِيبَوِغَياُث ْبُن َجْعَفٍر الر ُد ْبُن َأِيب ُعَمَر اْلَعَدِينثـََنا ُحمَم ثـََنا َحد َنَة َحد يـْ

َأْوَلَم َعَلى ((ْيِه َوَسلَم َواِئُل ْبُن َداُوَد َعْن ابِْنِه َعْن الزْهرِي َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأن النِيب َصلى اللُه َعلَ 

  ما نكح قط إال أومل يف ضيق او سعة. ρأن النيب  19.))َصِفيَة ِبَسِويٍق َوَتْمرٍ 

                                                           

  5/359ه، 1398لبنان، -، يف مسنده، املكتبة االسالمى، بريوتأمحد بن حنبل  17 
يف كتاب نكاح باب   م1992لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوتصحيح البخاري ،البخاري 18 

يف كتاب  م2005، دار احلديث، القاهرة، املوطأاملالك بن أنس، و ، 25، وابن ماجه يف كتاب نكاح باب73
. 2/105دار إحياء السنة النبوية، باب يف الوليمة سنن الدارمي، ، 2/494وامحد يف مسنده  50نكاح حديث 

األمر باجابة  كتاب النكاح باب يف م1991لبنان،  -بريوتدار أحياء الرتاب العريب، ، صحيح املسلمواملسلم، 
  .1432حديث  2/1055الدعى إىل دعوة 

ما جاء يف الوليمة  كتاب النكاح باب اجلامع الصحيحوالرتمذي يف رواه اخلمسة اال النسائي،   19
 2/548كتاب األطعمة باب اسحباب الوليمة عند النكاح   سننهيف ابو داود و  ،1101ث حدي 2/278

  .3744ث حدي
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وعند  21واملالكية 20أا مستحبة وليست بواجبة، وذا قال مجهور الفقهاء من احلنفية: ثانيال

  والفعلية هي كما يلي:يف السنة القولية واستدلوا  23.والراجح عند الشافعية 22احلنابلة

ثـََنا َحيَْىي ْبُن آَدَم َعْن َشرِيٍك َعْن َأِيب َمحْزََة َعْن الشْعِيب َعْن فَاطِ  .1 ٍد َحدْبُن ُحمَم ثـََنا َعِلي َمَة بِْنِت َحد

َعْتُه تـَْعِين النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقوُل  إن  24.اْلَماِل َحق ِسَوى الزَكاةِ لَْيَس ِفي قـَْيٍس أَنـَْها مسَِ

الوليمة لو وجبت لتقدرت كالزكاة والكفارات، ولكان هلا بدل عند اإلعسار، كما يعدل املكفر يف 

ذا احلديث  إعساره من عتق الرقبة إىل الصيام، فدل عدم تقديرها وعدم بدهلا على سقوط وجوا.

 كاة، فتخرج الوليمة من ان تكون واجبة.يف املال شيء سوى الز أنه دل على أنه ال جيب 

ثـََنا أَبُو َعَوانََة َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأن َعبْ  .2 َحد ُد ْبُن ُعبَـْيٍد اْلُغَربِيثـََنا ُحمَم ْمحَِن ْبَن َحدَد الر

فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللِه  َعْوٍف تـََزوَج َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى َوْزِن نـََواٍة ِمْن َذَهبٍ 

أمر، وأقل أحوال   أولم  لعبد الرمحن بن عوف ρفقال النيب  25.َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاةٍ َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 

 األمر االستحباب.

                                                           

الوليمة عند احلنفية سنة مؤكدة، وصرح شراح اهلداية بأا قريبة من الواجب. حاشية رد احملتار   20
6/347   

 عند املالكية: الوليمة مندوبة على الزوج يف السفر واحلضر، فال يقضي ا على املذهب. الشرح الكبري  21
  .337/ 2وتقريرات الشيخ حممد عليش امش حاشية الدسوقي 

  179/ 7 البن مفلح يف شرح املقنع املبدعوليمة العرس سنة مؤكدة.   22
  556/ 9 للماوردي الكبري . احلاويالوليمة عند الشافعية سنة مؤكدة وهو األصح واألظهر  23
 فيض القدير،. وقال املناوي يف 569/ 1كتاب الزكاة باب ما أدى زكاته ليس بكنز ـ  ماجةأخرجه ابن   24

قال النووي: ضعيف جًدا، وقال ابن القطان: فيه أبو محزة األعور ضعيف. وقال احلافظ ابن حجر هذا حديث 
  مضطرب املنت، واالضطراب موجب للضعف.

/ 9   أخرجه مسلم بلفظه النووي كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد  25
  128/ 6كتاب النكاح  باب دعاء من مل يشهد التزويج   يف؛ وأخرجه النسائي 216
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حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا الصلت بن مسعود اجلحدري قال نا حيىي بن عثمان التيمي  .3

فمن دعي فلم  الوليمة حق وسنة :إمساعيل بن امية قال حدثين جماهد عن أيب هريرة قالقال نا 

إليها وهي  أي ليست بباطل بل يندب حققوله قال ابن بطال:  26.جيب فقد عصى اهللا ورسوله

  27.الوجوب وليست املراد باحلق سنة فضيلة.

وألن سبب هذه  .الوالئم ادث سرور فلم جتب كسائرإن وليمة العرس طعام حل 28:ومن املنقول .4

وألا لو وجبت لكان مأخوًذا  الوليمة عقد النكاح هو غري واجب، ففرعه أوىل بعدم الوجوب.

  بفعلها حيا، ومأخوذة من تركته ميًتا كسائر احلقوق.

، إذا أظهرت الواحد يف عشريته أو قبيلته ظهورًا منتشرًا سقط يةاالكفلى ع ضفر الوليمة الثالث: 

وقال الصيمري:  29.سواه، وإال أمثوا برتكها أمجعني، وذا قال بعض اصحاب الشافعية فرضها عمن

   30.فإذا فعلها واحد أو اثنان يف الناحية أو القبيلة، وشاع يف الناس وظهر، سقط الفرض عن الباقني

تظهر حجته، وألنه ال تقوم وليمة مقام أخرى يف الوجوب أو االستحباب يف هذا احلكم مل    

القصد من الوليمة إشهار النكاح وإعالنه فال يقوم اإلشهار واإلعالن يف نكاح مقامه يف اآلخر إذ 

إال يف حاالت الزفاف اجلماعي اليت يقصد منها التغلب على مشاكل الغالء واالقتصاد يف 

 التكاليف.
                                                           

  9/148 املعجم االوسطرواه الطرباين يف   26
  5/299، دار الفكر، يف كتاب الوليمة، نيل األوطارحممد الشوكاين،   27

يف باب النكاح والنثر من كتاب الطالق  ،، دار الكتب العلميةاحلاوي الكبري ،ملاورديا 28
9/556،557  

  557/ 9، رنفس املصد  29
  9/440لبنان،  -، بريوتب العلمية، دار الكتالبيانحممد بن موسى بن عمران العمراين،   30



23 

 

 

 

والذي يظهر يل من خالل العرض السابق ألقوال الفقهاء؛ أن ما ذهب إليه القائلون أن 

 خرب زواج عبد الرمحن بن عوفأما االمر يف . لقوة النصوص اليت استندوا إليها لوليمة سنة مؤكدة،ا

طعام ؛ بإعتبار أن الوليمة رضي اهللا عنه فهو حممول على اإلستحباب كما ذهب اىل ذلك اجلمهور

أمر عبد الرمحن بن عوف أن يومل  ρهذا ان النّيب  ، ومما يقويطعمةألسائر ا حلادث سرور فأشبه

أمر بشاة وهي غري  واألمر حممول على اإلستحباب، ولكونه، ومعلوم أن الشاة ليست واجبة، بشاة

  31.واجبة اتفاقاً 

أن الوليمة حق أي ليست بباطل بل  بأن املقصود به)) الوليمة حق وسنة((وأما قوله  

. وأما ما ذكر من حيث وليست املراد باحلق الوجوب ، يندب إليها،يندب إليها وهي سنة فضيلة

، إذ إن فهو باطل بالّسالمإجابة الدعوة الوليمة واجبة، فيكون فعلها كذلك، املعىن، با عتبار أن 

   إجابته واجبة.لكن و  أو ال جيب الّسالم سنة

قال يف الفتح بعد أن حكى وجوب اإلجابة إىل وليمة العرس إن شرط وجوا أن يكون   

الداعي: مكلفا حرا رشيدا وأن ال خيتص األغنياء دون الفقراء وأن ال يظهر قصد التودد لشخص 

لرغبة فيه أو رهبة منه وأن يكون الداعي مسلما على األصح وأن خيتص باليوم األول وعلى املشهور 

يسبق فمن سبق تعينت اإلجابة له دون الثاين وأن ال يكون هناك ما يتأذى حبضوره من وأن ال 

 32.منكر أو غريه وأن ال يكون له عذر

 وقتهاا )4

                                                           

  5/298 ،كتاب الوليمةيف   لبنان، -بريوت، دار الفكر، نيل األوطار، الشوكاين  31
  5/302، دار الفكر، يف كتاب الوليمة، نيل األوطارحممد الشوكاين،   32
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: "َوَقْد ِاْختَـَلَف السَلف ِيف َوْقتَها َهْل ُهَو ِعْند اْلَعْقد َأْو َعِقبه؟ أَْو ِعْند قال احلافظ ابن حجر   

وصرح املاوردي من  33.َعَلى أَقْـَوال ْقد ِإَىل اِنِْتَهاء الدُخول؟أَْو ُمَوسع ِمْن اِبِْتَداء اْلعَ  ؟الدُخول أَْو َعِقبه

أا بعد الدخول وكأنه يشري إىل  ρالشافعية بأا عند الدخول قال السبكي واملنقول من فعل النيب 

وقال  34.فدعا القومعروسا بزينب  ρقصة زواج زينب بنت جحش لقول أنس أصبح يعين النيب 

 ، يدل على أنه عقب الدخول.وصفته شيخ اإلسالم ابن تيمية: ووقت الوليمة يف حديث زينب

وقال  َواْسَتَحب بـَْعض اْلَماِلِكية أَْن َتُكون ِعْند اْلِبَناء َويـََقع الدُخول َعِقبَها، َوَعَلْيِه َعَمل الناس اْليَـْوم.

أي صاحب  وقال املرداوي َصرِيح ِيف أَنـَها بـَْعد الدُخول؛ 35ساحلافظ ابن حجر: َوَحِديث أَنَ 

اْألَْوَىل َأْن يـَُقاَل: َوْقُت اِالْسِتْحَباِب ُمَوسٌع ِمْن َعْقِد النَكاِح إَىل انِْتَهاِء أَياِم اْلُعْرِس.   : "اإلنصاف

ِة اْألَْخَباِر ِيف َهَذا، وََكَماِل السُروِر بـَْعَد  ُخوِل ِلِصحُخوِل، َلِكْن َقْد َجَرْت اْلَعاَدُة ِفْعَل َذِلَك قـَْبَل الدالد

  ال بعده". بَِيِسريٍ 

                                                           

  9/230، دار الفكر، فتح البارياحلافظ ابن حجر العسقالين،  33
وقد ترجم عليه البيهقي يف باب ، موقع مكتبة املدينة الرقمية، سبل السالمحممد بن إمساعيل الصنعاين،  34

  1/154وقت الوليمة، 
ثـََنا َأِيب َعْن َصاِلٍح قَاَل اْبُن شِ   35 ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن إِبـْرَاِهيَم ْبِن َسْعٍد َحد اِقُد َحدَثِين َعْمٌرو الن وَحد َهاٍب ِإن

َعْنُه قَاَل أََنٌس َأْصَبَح َرُسوُل اللِه َصلى أََنَس ْبَن َماِلٍك قَاَل أَنَا أَْعَلُم الناِس بِاحلَِْجاِب َلَقْد َكاَن ُأَيب ْبُن َكْعٍب َيْسأَُلِين 
 اَس لِلطَجَها بِاْلَمِديَنِة َفَدَعا النَم َعُروًسا بِزَيـَْنَب بِْنِت َجْحٍش قَاَل وََكاَن تـََزوُه َعَلْيِه َوَسلَهاِر اللَعاِم بـَْعَد اْرتَِفاِع النـ

َجاٌل بـَْعَد َما قَاَم اْلَقْوُم َحىت قَاَم َرُسوُل اللِه َفَمَشى َفَمَشْيُت َمَعُه َحىت بـََلَغ بَاَب َفَجَلَس َرُسوُل اللِه َوَجَلَس َمَعُه رِ 
َحىت بـََلَغ َرَجْعُت الثانَِيَة ُحْجرَِة َعاِئَشَة ُمث َظن أَنـُهْم َقْد َخَرُجوا فـََرَجَع َوَرَجْعُت َمَعُه فَِإَذا ُهْم ُجُلوٌس َمَكانـَُهْم فـََرَجَع فَـ 

َنُه بِالسْرتِ َوأَنـَْزَل اللُه آ يف  يََة احلَِْجاِب. أخرجه مسلمُحْجَرَة َعاِئَشَة فـََرَجَع فـََرَجَعْت فَِإَذا ُهْم َقْد قَاُموا َفَضَرَب بـَْيِين َوبـَيـْ
  1428 حديث صحيحه
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ْعَوِة،  :وقال البخاري   ِإَجابَِة اْلَولِيَمِة َوالد اٍم َوَنْحَوُه، ((بَاب َحقَعَة َأي َوَمْن َأْوَلَم َسبـْ

 ِبيْت النَوَلْم يـَُوقρ  ًَنا َخيَْتّص بِِه  36.))ْينِ يـَْوًما َوَال يـَْومقال احلافظ: " َأْي ملَْ َجيَْعل لِْلَولِيَمِة َوقْـًتا ُمَعيـ

ْطَالق". وقال الدمريي: "ملَْ يـَتَـَعرْض اْلُفَقَهاُء ِلَوْقِت  َجياب َأْو اِالْسِتْحَباب، َوُأِخَذ َذِلَك ِمْن اْإلِ اْإلِ

 َها بـَْعَد الدَواُب أَنـوقال ابن طولون: "واألقرب: الرجوع إىل العرف 37.ُخولِ َولِيَمِة اْلُعْرِس، َوالص." 

وقال الشيخ صاحل الفوزان: "ووقت إقامة وليمة العرس موسع، يبدأ من عقد النكاح إىل انتهاء أيام 

 38.العرس

  سالميةاإل وليمةداب الأ .2

 داباً أهلا  ، وجعل اإلسالميصنع عند العرس، وهي الطعام الذي لقد شرع االسالم الوليمة  

 ، وال يقع يف حمظور شرعي.يف وليمته اةوبركألجر ينال ا تتعلق ا، ينبغي لإلنسان أن يلم ا، حىت

   39:ليكما ي  داباألفمن هذه 

  

 الّنية الصالحة .1

صنعه للوليمة، وذلك  دعوة الوليمة أن يستحضر نية حسنة يفإعلم أنه ينبغي لصاحب   

أولم ولو ى اهللا عليه وسلم (وبنية تطبيق السنة الواردة يف قول النيب صل ρبالنيب حمّمد  اتباعابنية 
                                                           

 
كتاب النكاح  يف م1992لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوتصحيح البخاري، البخاري 36

  .470ص:  5ج:  72 باب

  7/393النجم الوهاج    37
  2/364هـ، 1423، دار العاصمة، الرياض، امللخص الفقهيصاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان،   38
ه، 1428، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، اآلداب اإلسالمية موسوعةعبد العزيز بن فتحي،   39

  877ص: 
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ومن أعمال الرب ليحصل  فإن ذلك من خصال اخلري، وإطعام الطعام، وتسلية اإلخوان )بشاة

فهكذا يؤجر يف املال املصروف على الوليمة، والوقت الذي أنفق  40.لصاحب الوليمة األجر واملثوبة

  قيام عليها.يف اإلعدادهلا، وال

 صنع طعام في حدود الطاقة .2

فوق طاقته لعمال طعام للناس، بل مهما وجد فليصنع فال يلزم صاحب الوليمة أن يتكلف   

ثبت عنه أنه  قد ثبت عنه كال االمرين، ρوالنيب  .حدود طاقته دون أن يشق على نفسه يف طعاما

ا ملذبح وصنع طعاما يف الوليمة. 
ّ
مث اقل  د.و صنع طعاما يف حدود املوججيد يف مرة أخرى  ومل

ثـََنا َمحاُد ْبُن َزْيٍد َعْن كما يف الرواية: املستحب يف الوليمة للقادر شاة   ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َعْبَدَة َحد َحد

َأْوَلَم َعَلى َشْيٍء ((َوَسلَم  ثَاِبٍت اْلبـَُناِين َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َما رَأَْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيهِ 

   41.))ِمْن ِنَسائِِه َما َأْوَلَم َعَلى زَيـَْنَب فَِإنُه َذَبَح َشاةً 

جاء أن تيسر ولو مل يكن فيه حلم. وإن مل جيد سعة فيجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام   

ز، ئعلى أقل منها جافأن أقصر بسويق ومتر.  يف وليمة صفية رضي اهللا عنها بلمل يذبح  ρالنيب 

َأقَاَم النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم بـَْيَن َخْيبَـَر َواْلَمِديَنِة َثَالثًا يـَْبِني ((رضي اهللا عنه قال:  عن أنسف

                                                           

  877نفس املصدر، ص:  40
 5/471يف كتاب نكاح   م1992لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوتصحيح البخاري ،البخاري 41 

، ومسلم ).5171وباب من اومل عل بعض نسائه أكثر من بعض ( )5168( 5/470باب الوليمة ولو بشاة 
زواج زينب بنت  كتاب النكاح باب يف م1991لبنان،  -بريوتدار أحياء الرتاب العريب، ، صحيح املسلم

لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوتأيب داود،  سنن. وأبو داود، ) عن أنس1428( جحش ونزول احلجاب
. وإبن ماجه يف سننه 3743ث حدي 2/548كتاب األطعمة باب اسحباب الوليمة عند النكاح    م1996

1/615 )1908.(    



27 

 

 

 

َلْحٍم َأَمَر بِاْألَْنطَاِع ِبَصِفيَة بِْنِت ُحَيي َفَدَعْوُت اْلُمْسِلِميَن ِإَلى َولِيَمِتِه َفَما َكاَن ِفيَها ِمْن ُخْبٍز َوَال 

َها ِمْن التْمِر َواْألَِقِط َوالسْمنِ  : أقل الوليمة للمتمكن شاة وقال أبن الصباغ واملتويل 42.))َوَأْلَقى َعَليـْ

ن ذلك، أقتصر على ما يقدر فإن مل يتمكن م " اةٍ شَ بِ  وْ لَ وَ  مْ لِ أوْ "  :د الرمحن بن عوفلعب ρ لقوله

  .فتح خيرببعد  اهللا عليه وسلم على صفيةفعل النيب صلى عليه، 

أن يشق عل نفسه، لكن ينبغي أن يومل  يف حدود طاقة اإلنسان، من غري فتكون الوليمة  

 43.عند زواجه، فإن هذا أمر متأكد اإلنسان

 إلخوان في اهللادعوة األقارب والجيران وا .3

أن حيرص على دعوة أهل اخلري والصالح من األهل واألقارب  صاحب الوليمةلينبغي    

 َال ُتَصاِحْب ِإال ُمْؤِمًنا َوَال يَْأُكْل َطَعاَمَك ِإالρ )) واألصدقاء دون متييز بني غين وفقري لقوله 

 فقد حذر النيب  44))تَِقيρ  من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن خمالطته ومؤاكلته؛ ألن املطاعم

  .توقع األلفة واملودة يف القلوب

                                                           

باب  كتاب النكاح يف م1992لبنان،  -العلمية، بريوت ، دار الكتبصحيح البخاري ،البخاري 42 
لبنان،  -بريوتدار أحياء الرتاب العريب، ، صحيح املسلم.  واملسلم، 5159حديث  5/466البناء ىف السفر 

باب البناء  كتاب النكاح يف والنسائي ).1365فضيلة إعتاقه أمنة مث يتزوجها ( كتاب النكاح باب يف م1991
  )3382( والسفر

ه، 1428، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، اآلداب اإلسالمية موسوعةعبد العزيز بن فتحي،   43
  878ص: 

دار إحياء السنة النبوية يف باب من كره ان يُطعم طعامه اال االتقياء سنن الدارمي، ، الدارمي  44
 3/265، 16لبنان، يف كتاب أداب باب  -، دار الكتب العلمية، بريوت، سنن أيب داود، وأبو داود2/103

    . 4833حديث 
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دعوة استدامة للمودة، ويف  اهللا ة للرحم، ويف دعوة اإلخوان يفدعوة األقارب صل يفّمث   

 اجلريان إحسانا إليهم، وزياد يف احملبة وأداًء حلقهم.

 الفقراءترك عدم الدعوة األغنياء و  .4

فإن ذلك ليس من هدي تكره دعوة األغنياء دون الفقراء إذ إن ذلك من عادات اجلاهلية،   

وفيه كسر  خالف تعاليم اإلسالم، وفعل يتنايف مع روح اإلسالم،احلقيقة  هو يفلكن اإلسالم، 

التكرب والتظاهر فقد خلاطر الفقراء واملسكني، وفيه اام لصاحب الوليمة بأنه مستكرب، وبأنه يريد 

ال جيوز يف وليمة العرس أن خيص الداعي األغنياء دون الفقراء  أمام األغنياء والتقرب إليهم.

غنياء حلاجتهم ألقية والفقراء أحوج بالدعوة من افاملؤمنون أخوة متحابون وليس يف اإلسالم طب

  وإظهار الشفقة عليهم وإشعارهم بروح األخوة واملودة.

َثِين َعْن َماِلك َعْن اْبِن ا يف الرواية يف هذه احلال هو شر الطعام، كموطعام الوليمة    َحد

َشر الطَعاِم طََعاُم اْلَولِيَمِة يُْدَعى َلَها اْألَْغِنَياُء ِشَهاٍب َعْن اْألَْعرَِج َعْن َأِيب ُهَريـْرََة أَنُه َكاَن يـَُقوُل 
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َرُك اْلَمَساِكيُن َوَمْن َلْم يَْأِت  ويف بعض روايات احلديث:  45.الدْعَوَة فـََقْد َعَصى اللَه َوَرُسوَلهُ َويـُتـْ

َها َمْن يَْأبَاَها  46.يُْمنَـُعَها َمْن يَْأتِيَها َويُْدَعى ِإلَيـْ

 وجوب تلبية الدعوة  .5

 فمن ذلك قوله وجوب تلبية الدعوة إىل الوليمة. ىوقد دلت األحاديث الصحيحة عل  

  :صلى اهللا عليه وسلم

َرُك اْلُفَقَراُء َوَمْن َلْم ((عن أيب هريرة قال:  .1 َشر الطَعاِم طََعاُم اْلَولِيَمِة ُتْدَعى َلَها اْألَْغِنَياُء َوتـُتـْ

َشر الطَعاِم (( :ρرسول اهللا  متفق عليه. ويف رواية قال .))فـََقْد َعَصى اللَه َوَرُسوَلهُ الدْعَوُة ُيِجْب 

َها َمْن يَْأبَاَها َوَمْن َلْم ُيِجْب الدْعَوَة فـََقْد َعَصى اللَه طََعاُم اْلَولِيَمِة  يُْمنَـُعَها َمْن يَْأتِيَها َويُْدَعى ِإلَيـْ

 47. رواه مسلم))َوَرُسوَلهُ 

                                                           

يف كتاب نكاح باب  م1992لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوتصحيح البخاري، رواه البخاري 45 
دار أحياء الرتاب ، صحيح املسلم. واملسلم، 5177حديث  5/471من ترك الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله 

حديث  2/1055األمر باجابة الدعى إىل دعوة  كتاب النكاح باب يف م1991لبنان،  -بريوتالعريب، 
 1/616إجابة الداعي  يف كتاب نكاح باب ، دار الفكر، بريوت لبنانسنن ابن ماجة ،وابن ماجه .1432

باب ما جاء يف الوليمة  يف كتاب نكاح م2005، دار احلديث، القاهرة، املوطأاملالك بن أنس، و  ).1913(
دار سنن الدارمي، . والدارمى، 2/494 ه1398لبنان، - االسالمى، بريوت، وامحد يف مسنده .50حديث 

  .2/105إحياء السنة النبوية، باب يف الوليمة 
ْعُت ثَابًِتا اْألَْعرََج حيَُ   46 ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل مسَِْعُت زِيَاَد ْبَن َسْعٍد قَاَل مسَِ ثـََنا اْبُن َأِيب ُعَمَر َحد ُث َعْن أَِيب َحدد

َها َمْن يَْأبَاَها َوَمْن َملْ ُهَريـَْرَة َأن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل َشر الطَعاِم َطَعاُم اْلَولِيَمِة ُميْنَـ  ُعَها َمْن يَْأتِيَها َويُْدَعى إِلَيـْ
ْعَوَة فـََقْد َعَصى اللَه َوَرُسوَلُه. أخرجه مسلم يف ال رقم   2/1055 دعوة إيلبة الدعي اجاباب األمر بجيُِْب الد

  .1432حديث 
  2/1055نفس املصدر،   47
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الدْعَوَة  َأِجيُبوا َهِذِه الدْعَوَة ِإَذا ُدِعيُتْم َلَها قَاَل وََكاَن َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر يَْأِتي(( وعن ابن عمر: .2

َمْن : ((ρويف رواية: قال رسول اهللا  48)). متفق عليه.ِفي اْلُعْرِس َوَغْيِر اْلُعْرِس َويَْأتِيَها َوُهَو َصاِئمٌ 

)) ُدِعَي فـََلْم ُيِجْب فـََقْد َعَصى اللَه َوَرُسوَلُه َوَمْن َدَخَل َعَلى َغْيِر َدْعَوٍة َدَخَل َسارِقًا َوَخَرَج ُمِغيًرا

ْلَيْأتَِها: ((ويف رواية 49.أَبُو َداُودرواه  وابو داود  50)). متفق عليهِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ِإَلى اْلَولِيَمِة فـَ

ويف لفظ:  51. رواه مسلم وأبو داود.))دَعْ فَِإْن َكاَن ُمْفِطًرا فـَْلَيْطَعْم َوِإْن َكاَن َصائًِما فـَْلي((وزاد: 

ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ِإَلى َولِيَمِة ويف لفظ: ((رواه مسلم وأبو داود.  ))إذا دعا أحدكم أخاه فـَْلُيِجبْ ((

مسلم وابو  )) وروامهاُعْرٍس أْو َنْحِوِه فـَْلُيِجبْ  َمن ُدِعَي إلى(( )). ويف لفظ:ُعْرٍس فـَْلُيِجب

  52داود.

                                                           

كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة وباب الداعي يف العرس   رواه البخاري يف صحيحه  48
  دعوةإيلبة الدعي اجااألمر ب. ومسلم يف صحيحه كتاب النكاح باب 5179حديث  2/472وغرية 

  .2/105دار إحياء السنة النبوية، باب يف الوليمة سنن الدارمي، ،  . والدارمي1429حديث  3/1053
كتاب األطعمة باب    م1996لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوتسنن أيب داود، أبو داود،  49 

  .2/547ماجاء يف إجابة الدعوة 
. وأبو 1429حديث  صحيحهومسلم يف  5173حديث  5/470 صحيحهرواه البخاري يف   50

   3736حديث  2/547 سننهداود يف 
  3737حديث  2/547 سننهوأبو داود يف  1431حديث  صحيحهرواه املسلم يف   51
انظر أيضا إبن ماجة،  2/547، 3738حديث  وأبو داود 1429حديث مسلم نفس املصدر،   52
  ).1914( 1/616إجابة الداعي  يف كتاب نكاح باب ، دار الفكر، بريوت لبنانسنن ابن ماجة
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االتفاق على وجوب اإلجابة وليمة العرس.  وقد نقل ابن عبد الرب والقاضي عياض والنووي  

، نعم املشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح مجهور الشافعية واحلنابلة قال يف الفتح: وفيه نظر

  .وفرض كفاية وعن بعض الشافعية واحلنابلة أا مستحبة 53.نصف عليه مالكبأا فرض عني و 

شيداً، وأن ال خيص األغنياء دون الفقراء، ر إن شرط وجوا أن يكون الداعي مكلفًا حرًا   

وأن يكون الداعي مسلمًا عل األصح، وأن ال يظهر قصد التودد الشخص لرغبة فيه أورهبة منه، 

فمن سبق تعينت اإلجابة له دون الثاين، وأن ال  وأن خيتص باليوم االول على املشهور، وأن ال يسبق

  .54وأن ال يكون له عذر من منكر أوغريه،يكون هناك ما يتأذى حبضوره 

، واستجالب حمبته، يف تطييب خاطر الداعي شك أن إجابة الدعوة هلا أثر كبري جداً وال   

وقد عل عكس ذلك، وتوغر صدره، تكدر خاطره، واستدامة مودته، وأما عدم إجابة الدعوة فإا 

  .55دم احملبة بينه وبني أخيه

: أّن اإلجابَة ال َجتيُب عليه قوًال وليمة غري العرس، فقد ذكر ابن الصباغِ  ذا دعي إىلإوأما   

وغريُها ال ِجتب يف وُجوِا فوجبت اإلجابُة إليها،  ألن الوليَمُة العرس آكُد، وهلذا اخُتِلفَ واِحداً، 

  56.باإلمجاع، فالم جتِب اإلجابُة إليها

                                                           

  5/301، دار الفكر، يف كتاب الوليمة باب إجاب الداعي، نيل األوطارحممد الشوكاين،   53
  5/302، نفس املصدر  54

ه، 1428، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، اآلداب اإلسالمية موسوعةعبد العزيز بن فتحي،   55
  881ص:

، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، البيان يف الفقه اإلمام الشافعياإلمام حيىي بن أيب اخلري،   56
9/441  
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   عليه وليَمة املسلِم ـ فهل ِجتُب  ـ وقلنا: جتب عليه اإلجابُة اىل وإن ُدعي إىل وليمة الكتايب

جتب جتب اإلجابُة عليه؛ لعموم األخبار. والثاين: جهان: احدمها: اإلجابة اىل وليمة الكتايب؟ فيه و 

ْت لَ ُجعِ وَن الربا، وألن اإلجابَة إمنا ل وألم يستحِ تعاُف من أكل طعاِمهم،  عليه اإلجابُة؛ ألن الّنفسَ 

  57.ذّمةِ ال خوُة واملواالُة، وهذا ال يوَجُد يف أهلِ لتتَأكَد األُ 

، وإن مل ميكنه أكثر فإن أمكن اجلمع بينهما فحسن، فيحضر هلذا وهذاإذا دعاه إثنان ف  

إجابتهما قدم أسبقهما واعتذر عن اآلخر وإن كانت الدعوتان يف وقت واحد قدم أقرما رمحًا مث 

ِإَذا اْجَتَمَع ((قال:  ρِلما ُروي: أن الّنّيب . جواراً وعند االستواء فإنه يستعمل القرعة يف ذلكاألقرب 

اِعَياِن فََأِجْب َأقْـَربـَُهَما بَابًا فَِإن َأقْـَربـَُهَما بَابًا َأقْـَربـَُهَما ِجَوارًا َوِإْن َسَبَق َأَحُدُهَما فَأَ  ِذي الدِجْب ال

   58.))َسَبقَ 

إن ايثار األقرب باهلدية يدل على أنه أحق من األبعد يف اإلحسان إليه فيكون  ووجه ذلك  

فإن تقدم أحدمها كان أوىل باإلجابة من  ،أحق منه بإجابة دعوته مع اجتماعهما يف وقت واحد

سواء كان السابق هو األقرب أو األبعد فالقرب وإن كان سببا لإليثار ولكنه ال يعترب اال مع  ،اآلخر

فإن وجد السبق فال اعتبار بالقرب فإن وقع األستواء يف قرب الدار وبعدها مع  ،سبقعدم ال

                                                           

  9/442، نفس املصدر  57
ثـََنا َهناُد ْبُن السرِي َعْن َعْبِد السَالِم ْبِن َحْرٍب َعْن َأِيب َخاِلٍد الداَالِين َعْن َأِيب اْلَعَالءِ   58 َعْن َحد اْألَْوِدي 

َسلَم أَن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ُمحَْيِد ْبِن َعْبِد الرْمحَِن احلِْْمَريِي َعْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه وَ 
اِعَياِن َفَأِجْب أَقْـَربـَُهَما بَابًا فَِإن أَقْـرَبـَُهَما بَابًا أَقْـَربـَُهَما ِجَوارًا َوِإْن َسَبقَ  ِذي َسَبَق.  ِإَذا اْجَتَمَع الدَأَحُدُمهَا َفَأِجْب ال

كتاب األطعمة باب ماجاء يف    م1996لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت، سنن أيب داودأخرجه أبو داود 
  3756رقم حديث  .2/551إجابة الدعوة 
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جابة ألحد يقرع بينهما وقد قيل أن من مرجحات اإل :األجتماع يف الدعوة فقال اإلمام حيىي

  ρ.59 ن النيبمن أهل العلم أو الورع أو القرابة مالداعيني كونه رمحا أو 

 تلبية الصائم للدعوة  .6

لدعوة إىل الوليمة. فمن ذلك لوقد دلت األحاديث الصحيحة على وجوب تلبية الصائم   

  : ρقوله 

ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فـَْلُيِجْب فَِإْن َشاَء َطِعَم َوِإْن َشاَء ρ وعن جابر قال: ((قَاَل َرُسوُل اللِه  .1

  )).َوَهَو َصاِئمٌ رواه أمحد ومسلم وابو داود وإبن ماجه وقال فيه: (( 60)).تـََركَ 

ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فـَْلُيِجْب فَِإْن َكاَن ُمْفِطًرا :  ρوعن ايب هريرة قال: ((قَاَل قَاَل َرُسوُل اللهِ  .2

 ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم رواه أمحد ومسلم وأبو داود. ويف لفظ: (( 61)).فـَْلَيْطَعْم َوِإْن َكاَن َصائًِما فـَْلُيَصل

 رواه اجلماعه إال البخاري والنسائ. 62)).ُهَو َصاِئٌم فـَْليَـُقْل ِإني َصاِئمٌ ِإَلى طََعاٍم وَ 

                                                           

  5/304، دار الفكر، يف كتاب الوليمة باب إجاب الداعي، نيل األوطارحممد الشوكاين،  59
كتاب األطعمة باب ماجاء    م1996لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوتسنن أيب داود، أبو داود،  60 

. ومسلم يف صحيحه كتاب النكاح باب األمر باجابة الدعي إيل دعوة 3737حديث  2/551يف إجابة الدعوة 
  عن أيب هريرة 1431حديث  3/1053

حديث  4/153 م1991لبنان،  -بريوتدار أحياء الرتاب العريب، صحيح املسلم، رواه املسلم،  61 
كتاب األطعمة باب ماجاء    م1996لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوتسنن أيب داود، . وأبو داود، 1431

لبنان،   -دار الكتب العلمية، بريوت، اجلامع الصحيح. الرتمذي، 3737حديث  2/547يف إجابة الدعوة 
  ).780( 3/150كتاب الصوم باب ما جاء يف إجابة الصائم الدعوة 

باب الصائم يدعى الطعام فليقل: إين صائم حديث رقم  كتاب الصياميف  صحيح املسلم رواه املسلم،   62
   .2460يف كتاب الصوم باب الصائم يدعى ايل وليمة حديث رقم سنن أيب داود، ، وأبو داود، 159
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ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ِإَلى طََعاٍم َفَجاَء َمَع الرُسوِل فَِإن َذِلَك َلُه  ρوعن أيب هريرة عن النيب  .3

 رواه أمحد وأبو داود. 63)).ِإْذنٌ 

فيه دليل على أن نفس األكل الجيب على  64))َشاَء تـََركَ فَِإْن َشاَء َطِعَم َوِإْن قوله: ((  

وصيح النواوي وجوب األكل ورجحه أهل الظاهر،  يف عرس أو غريه وإمنا الواجب احلضور.املدعي 

((فَِإْن َكاَن ُمْفِطًرا فـَْلَيْطَعْم َوِإْن َكاَن َصائًِما  ة االخرى من قوله:ياولعل متمسكه ما يف الرو 

((وأن املراد فليشتغل بالصالة  وهو يرد قول بعض الشراح أنه حممول على ظاهره، 65فـَْلُيَصل

فمن كان صائما، ودعي ايل الوليمة  66.ليحصل له فضلها وحيصل ألهل املنزل واحلاضرين بركتها

د مع القوم، أو يدعوهلم من غري أن مث له أن يقع الوليمة، وجب عليه أن جييب وأن يشهد  العرس،

   .يأكل

أن يكون الصوم واجباً، كقضاء رمضان أن يفطر إن كان صومه تطوعاً؟ وهل يستحب به   

أوصيام نذر فال جيوز له أن يفطر وعليه احلضور والدعاء هلم وأن اعتذر فقبل عذره فال بأس بذلك. 

أن يكون الصوم نافلة فعليه اإلجابة وإن رأى أن يشق على صاحب الدعوة صومه وينكسر قلبه  

فضل له الفطر وإال مت صومه ودعى هلما ومع ذلك فهو إن اعتذر عن احلضور فقبل عذره لذلك فاأل

 فال بأس بذلك.
                                                           

 
األدب باب يف الرجل  كتاب   م4199لبنان،  - ، بريوتالفكردار سنن أيب داود، أبو داود، رواه  63

  5190حديث  2/522يدعي أيكون ذلك إذنه 

  عن جابر 1430، ومسلم يف صحيحه حديث 3740نفس املصدر، أبو داود يف سننه حديث   64
ويف رواية هشام بن حسان ىف آخره والصالة الدعاء، ويؤيده ما وقع عن ايب داود من طريق أيب أسامة   65

  عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع. هذا احلديث املرفوع.
  5/303، دار الفكر، يف كتاب الوليمة باب إجاب الداعي نيل األوطارحممد الشوكاين،   66
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 ولألمشروعية الوليمة في اليوم ا .7

ثـََنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُحَسْنيٍ    ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َحد َحد ُد ْبُن َعَباَدَة اْلَواِسِطيثـََنا ُحمَم أَبُو َحد

اْلَولِيَمُة َأوَل يـَْوٍم (( ρَرُسوُل اللِه  :َماِلٍك النَخِعي َعْن َمْنُصوٍر َعْن َأِيب َحازٍِم َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَاَل قَالَ 

  67.))َحق َوالثاِنَي َمْعُروٌف َوالثاِلَث رِيَاٌء َوُسْمَعةٌ 

ابُة. وإن ُدعي يف ، وجب عليه اإلجاألولِ وإذا كانت الوليمة ثالثة ايام، فُدعى يف اليوم   

يف اليوم الثالث مل ْب عليه اإلجابة، ولكن ُيسَتَحب له أن ُجييَب. فإن دعي مل جتَِ اليوم الثّاين 

وذهب بعض العلماء إىل الوجوب يف اليوم الثاين وبعضهم   68.يستحب له أن جييَب بل يكرُه له

يوم الثالث ذهبت الشافعية واحلنابلة واهلادوية وأخرج ابن أيب إىل الكراهة وإىل كراهة اإلجابة يف ال

                                                           

 2/548يف سننه وأبو داود )، 1915( 1/671 باب إجابة الداعى يف سننه أخرجه إبن ماجة  67
اجلامع يف  والرتمذي .)2/104( يف سننه باب يف الوليمة والدارمي .)5/20340وأمحد بسنده ( ).3745(

وذكر البخاري هذا احلديث يف تارخيه الكبري يف ترمجة زهري . )1103( 2/278 من حديث ابن مسعود الصحيح
عروف وذلك وهم ابن قانع فذكره يف الصحابة فيمن امسه م يصح إسناده وال يعرف له صحبة البن عثمان وقال 

ند عن رجل من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثين عليه وحديث ابن مسعود استغر به أنه وقع يف السنن والس
لرمحن السلمي عنه قال الرتمذي. وقال الدارقطين تفرد به زياد بن عبد اهللا عن عطاء بن السائب عن أيب عبد ا

احلافظ وزياد خمتلف يف األحتجاج به ومع ذلك فسماعه عن عطاء بعد األختالط. وحديث أيب هريرة يف يف 
إسناده عبد امللك بن حسني النخعي الواسطي قال اجلافظ ضعيف ويف الباب عن أنس عند البيهقي ويف إسناده 

طين يف العلل من حديث احلسن عن أنس ورجحا رواية من بكر بن خنيس وهو ضعيف وذكر ابن أيب حامت والدارق
أرسله عن احلسن. ويف الباب أيضا عن وحشي بن حرب عند الطرباين بإسناد ضعيف وعن ابن عباس عنده أيضا 

، كتاب الوليمة، باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت نيل األوطاربإسناد كذلك. املكتبه الشاملة، 
)6/233(  

، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، البيان يف الفقه اإلمام الشافعياإلمام حيىي بن أيب اخلري،   68
9/443  
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شيبة من طريق حفصة بنت سريين قالت ملا تزوج أيب دعا الصحابة سبعة أيام فلما كان يوم 

  االنصار دعا أيب بن كعب وزيد بن ثابت وغريمها فكان أيب صائما فلما طعموا دعا أيب.

يام. وقد ذهب إىل استحباب الدعوة إىل سبعة أيام وأخرجه عبد الرزاق وقال فيه مثانية أ  

املالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم وقد أشار البخاري إىل ترجيح هذا املذهب فقال 

يوما وال يومني انتهى وال خيفى أن  ρباب إجابة الوليمة والدعوة ومن أومل سبعة أيام ومل يؤقت النيب 

 69.أحاديث الباب يقوى بعضها بعضا فتصلح لالحتجاج ا على أن الدعوة بعد اليومني مكروهة

 عدم إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر .8

فيجب على صاحب الوليمة أال جيعل فيها أي منكرات شرعية، من جنس املوسيقي،   

والررقص،  70،املشروبات املسكرة، واخطالة الرجل بالنساءواألغاين اخلليع اهلابطة، وتقدمي 

واستعمال آنية الذهب والفضة، وغري ذلك.  فكل هذا ال حيل حبال، وهو من املنكرات العظيمة 

اليت هلا مفاسد خطرية. وكل هذا زياد ىف إمثه وخطيعته، وال سيما إذا حتمل ما ًال كثريا إلحضار 

وقد دلت األحاديث على عدم إجابة الدعوة إذا   71.و ذلكراقصات، أو مطربني، ومطربات، وحن

  : ρ. فمن ذلك قوله كان فيها منكر

                                                           

  )5/305، دار الفكر، يف كتاب الوليمة باب إجاب الداعي (نيل األوطارحممد الشوكاين،   69
يِه بَِغْريِ امسِْ   70 اْخلَْمَر َوُيَسم ثـََنا َصَدقَُة ْبُن َخاِلٍد يف بَاب َما َجاَء ِفيَمْن َيْسَتِحل اٍر َحدِه َوقَاَل ِهَشاُم ْبُن َعم

 ثـََنا َعْبُد الر َحد ُة ْبُن قـَْيٍس اْلِكَالِيبثـََنا َعِطي ْمحَِن ْبُن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر َحدثـََنا َعْبُد الر قَاَل َحد ْمحَِن ْبُن َغْنٍم اْألَْشَعرِي
َثِين أَبُو َعامِ  َم يـَُقوُل َحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبَع الن لََيُكوَنن ِمْن أُمِتي ٍر أَْو أَبُو َماِلٍك اْألَْشَعرِي َواللِه َما َكَذَبِين مسَِ

ْنِب َعَلٍم يـَُروُح َعَلْيِهْم ِبَسارَِحٍة َهلُْم يَْأتِيِهْم َولَيَـْنزَِلن أَقْـَواٌم ِإَىل جَ  َأقْـَواٌم َيْسَتِحلوَن اْلِحَر َواْلَحرِيَر َواْلَخْمَر َواْلَمَعاِزفَ 
َنا َغًدا فـَيُبَـيتُـُهْم اللُه َوَيَضُع اْلَعَلَم َوَميَْسُخ آَخرِ    يَن ِقَرَدًة َوَخَنازِيَر ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة.يـَْعِين اْلَفِقَري ِحلَاَجٍة فـَيَـُقوُلوَن اْرِجْع إِلَيـْ

   880، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض ، ص:اآلداب اإلسالمية موسوعةفتحي،  عبد العزيز بن  71
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ْعُت َرُسوَل اللِه  .1 َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا يـَُقوُل: (( ρفـََقاَل أَبُو َسِعيٍد أَما َهَذا فـََقْد َقَضى َما َعَلْيِه مسَِ

يَمانِ فـَْليُـغَيـْرُه بَِيِدِه فَِإْن َلْم   72.))َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اْإلِ

ْستـَُواِئي َعْن قـََتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِب َعنْ  .2 ثـََنا وَِكيٌع َعْن ِهَشاٍم الد ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب َحد َحد َعِلي 

رواه  73.))َفَجاَء فـََرَأى ِفي اْلبَـْيِت َتَصاِويَر فـََرَجعَ  ρَصنَـْعُت َطَعاًما َفَدَعْوُت َرُسوَل اللِه قَاَل: ((

 إبن ماجة

ثـََنا َكِثُري ْبُن ِهَشاٍم َعْن َجْعَفِر ْبِن بـُْرقَاَن َعْن الزْهرِي َعْن  .3 ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحد َساملٍِ َعْن َحد

َها اْلَخْمُر َوَأْن  ρنـََهى َرُسوُل اللِه يِه قَاَل: ((أَبِ  َعْن َمْطَعَمْيِن َعْن اْلُجُلوِس َعَلى َماِئَدٍة ُيْشَرُب َعَليـْ

 .يوالنسائ 74بو داودأرواه  )).يَْأُكَل الرُجُل َوُهَو ُمْنَبِطٌح َعَلى َبْطِنهِ 

عمرو بن احلرث أن عمر بن السائب حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن وهب حدثين  .4

 حدثه أن القاسم بن أيب القاسم السبائي حدثه عن قاص األجناد بالقسطنطينية أنه مسعه حيدث أن

يقول من كان  ρ يا أيها الناس إني سمعت رسول اهللا ((: عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال

ن كان {يؤمن باهللا بالخمر وم } فال يقعدن على مائدة يدار عليها{يؤمن باهللا واليوم اآلخر

                                                           

يف باب خطبة العيد وأحكمها من كتاب  ، دار الفكر، بريوت لبنانسنن ابن ماجة، أخرجه إبن ماجة  72
  وأخرجه متفق عليه عن أيب سعيد اخلدري. العيدين.

م كتاب األطعمة باب إذا رأي الضيف 2010يف سننه، دار احلديث القاهرة،  أخرجه ابن ماجه  73
  بإسناد رجاله رجال الصحيح. .3359حديث  3/187منكرا رجع، 
باب ماجاء يف اجللوس  كتاب األطعمة  م 2010دار احلديث القاهرة، ، سننهأخرجه أبو داود يف   74
  3774حديث  3/1628 على مائدة
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 واليوم اآلخر فال تدخل } فال يدخل الحمام إال بإزار ومن كانت تؤمن باهللاواليوم اآلخر

 رواه أمحد. 75))الحمام

لزمه  نكرملوالعود وحنوه وأمكنه اإلنكار وإزلة اوليمة فيها معصية كاخلمر والزمر  إذا دعي إيل  

على اإلنكار مل  أخيه املسلم وإزلة املنكر، وإن مل يقدر بةاإج :احلضور واإلنكار ألنه يؤدي فرضني

 76.إن مل  يقدر انصرفحىت حضر أزالة فر فإن مل يعلم باملنكر حيض

َأن َرُجًال َأَضاَف َعِلي  ومما يدل كذلك على عدم جواز حضور الدعوة إذا كان فيها منكر  

فـََقاَلْت فَاِطَمُة َلْو َدَعْونَا َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َفَأَكَل َمَعَنا ْبَن َأِيب طَاِلٍب َفَصَنَع َلُه َطَعاًما 

َجَع فـََقاَلْت َفَدُعوُه َفَجاَء فـََوَضَع يََدُه َعَلى ِعَضاَدَيتْ اْلَباِب فـََرَأى اْلِقرَاَم َقْد ُضِرَب ِبِه ِيف نَاِحَيِة اْلبَـْيِت فـَرَ 

ِإنُه لَْيَس ِلي َأْو لَِنِبي (( :ِلي احلَْْقُه فَاْنظُْر َما َرَجَعُه فـََتِبْعُتُه فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللِه َما َردَك فـََقالَ فَاِطَمُة لِعَ 

 ألنعلى أن من دعي إل مدعاة حيضرها املالهي واملنكر هذا دليل  77.))َأْن َيْدُخَل بـَْيًتا ُمَزوقًا

   79.أن وجود املنكر يف البيت مانع من دخولهويفهم من احلديث  78.عليه أال جييب الوجوب

                                                           

أخرجه أمحد والرتمذي من رواية جابر وقال: حديث حسن غريب. وقال أمحد: وقد خرج ابو أيوب   75
حني دعاه إبن عمر فرأى البيت قد سرت ودعا حذيفة فخرج، وإمنا رأ شيئا من زي األعاجم. وقال البخاري. ورأى 

  )5/306للّشوكاين ( نيل األوطار عود صورة يف البيت فرجع. أنظر إىلابن مس
  )111/ 8إبن قدامة، املغين والشرح الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان (  76
) 3755( 2/551كتاب األطعمة باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه  يف سننه أخرجه أبو داود  77

َأْخبَـَرنَا َمحاٌد ُموَسى ْبُن ِإْمسَِعيَل ، بسند )3360( 3/187م، 2010يف سننه، دار احلديث القاهرة،  ماجةوإبن 
لعبد العزيز بن فتحي، اآلداب اإلسالمية  موسوعة ْبِد الرْمحَِن. أنظر أيضا يفَعْن َسِعيِد ْبِن ُمجَْهاَن َعْن َسِفيَنَة َأِيب عَ 

  883ص: 
  )4/133( معامل السننقال اخلطايب يف   78
  )1/241( ماجة سنن ابن ى) وشرح السيوطي عل10/163( عون املعبودقال إبن حجر يف   79
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واألغاين اهلابطة وتربج النساء  فمن علم أن دعوة الوليمة تشتمل على منكرات كاملوسيقي  

 ،أو آنية ذهب والفّضة فرش حريرشبهة أو طعام ال أو يكون فيها ،ختالط وشرب املسكراتواإل

  80.حبضوره سوف مينع ذلك كله وحنو ذلك. مل جيز له خضورها حبال، إال أن يكون

 عدم اإلسراف في الوالئم .9

يَا بَِني َآَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي: ﴿  

 ُه َال ُيِحبوعدم التقيد باإلرشاد النبوي الوارد يف قول املصطفى  81.﴾اْلُمْسرِِفينَ َوَال ُتْسرُِفوا ِإن

 .أمحدو  إبن ماجة رواه 82).)كلوا واشربوا وتصدقوا في غير إسراف وال مخيلة(( :ρالكرمي 

 ، وهو زيادة عن حد اإلعتدال. فياجب على صاحب الدعوةفحرم اهللا تعاىل اإلسراف يف كل شيء

كثريا عن حاجة املدعوين، مث يكون أال يسرف يف صنع كميات هائلة من الطعام والشراب، تزيدا  

اإلنسان فهذا حرام، وإهدار للمال الذي سوف يسأل اهللا  83.غالبها إىل القمامة بعد ذلك مصري

  عنه.

أحيانا تشتمل زماننا يسرفون جدا يف عمل الوليمة، بل قد ولألسف فإن كثريا من الناس يف   

، والفاكهة عام والشرابه الكثري من صنوف الطن. وموتقدميها مشوية من اخلراف، على ذبح مئات

                                                           

  884، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ص:اآلداب اإلسالمية موسوعةعبد العزيز بن فتحي،   80
  )37): (7سورة األعراف (  81
م، كتاب اللباس باب الباس ما 2010-ه1431، دار احلديث، القاهرة، سنن إبن ماجةإبن ماجة،   82

عن عبد  6656،6669 مسنده. وأمحد بن حنبل يف 3605حديث  3/374شئت ما أخطأك سرف أو خميلة 
  اهللا بن عمرو بن العاص.

ه، 1428، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، اآلداب اإلسالمية موسوعةعبد العزيز بن فتحي،   83
  879ص:
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بشىء كان كثري من  وتظا هر أمام الناس ،ة املالعوإضا هم من اإلسراف،واحللوى، وغري ذلك. وكل

ت من ومنهم من ميو ة إليه. جااحلوكانوا يف أمس  والالجئني واملشردين املسلمني الفقراء واملساكني

  .شدة اجلوع، بينما أهل النعيم والغين يهدرون املال هكذا

وما نراه اليوم من ظاهرة اإلسراف يف الوالئم أمر غري حممود وتكلف ال تقتضيه الشريعة   

َأْولَم ِمْن ويلتزموا به عن أنس رضي اهللا عنه قال: (( ρوحري باملسلمني أن يتدبروا هدي النيب 

ؤالء أن تزول عنهم وخيشى علي أهل اإلسراف ه 84.))َما َأْوَلَم َعَلى زَيـَْنَب َفِإنُه َذَبَح َشاةً ِنَسائِِه 

َوِإْذ تََأذَن رَبُكْم لَِئْن َشَكْرُتْم كرها، قال اهللا تعاىل: ﴿نعمة اهللا تعاىل، فإن نعمة اهللا ال تدوم إال بش

 ُكْم َولَِئْن َكَفْرُتْم ِإنطعاما يف حدود ولو أن أهل اإلسراف هؤالء صنعوا  .85َعَذاِبي َلَشِديٌد﴾َألَزِيَدن

  تاجني مبا زاد لكان خرياً هلم.حاجة ضيوفهم، وتصدقوا عل احمل

، فتكن التكاليف الزائدة يف عجٍب أن كثريا منهم يعاقبهم اهللا على هذا اإلسرافومن   

بني الزوجني  وحتمله فوق طاقتة، مث بعد ذلك تبدأ املشاكل استدانة الزوج وليمة العرس وغريها ىف

  86.، وقد حيدث بينهما ما ال حتمد عقباهبسبب التكاليف الزائدة

 

  

                                                           

 5/471يف كتاب نكاح   م1992لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت، صحيح البخاري البخاري، 84 
صحيح ، ومسلم ).5171وباب من اومل عل بعض نسائه أكثر من بعض ( )5168(باب الوليمة ولو بشاة 

  3743ث حدي 2/548 أيب داود سنن. وأبو داود، ) عن أنس1428(دار أحياء الرتاب العريب، ، املسلم

  7): 14سورة إبراهيم (  85
  880طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ص: ، دار اآلداب اإلسالمية موسوعةعبد العزيز بن فتحي،   86
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 ذوى الفضل والّسعة بمالهم في الوليمةمشاركة  .10

فعن ، ولألصحاب ذوي الّسعة منهم يسامهوا ويشاركوا مباهلم ىف الوليمة رباءلألق ويستحبّ   

ليم سُ  زا أم ه جَ  ريقِ بالط   إذا كانَ لصفية قال: حىتρ  أنس رضي اهللا عنه يروي قصة زواج النيب 

 من كان عنده شيء فليجيءْ (( :فقال سلم عروساً ليل وأصبح النيب صلى اهللا عليه و فأهدا له من ال

مر وجعل الرجل جييء وجعل الرجل جييء بالت  طِ قِ ا فجعل الرجل جييء باألَ عً طَ وبسط نِ  قال ))به

 من  فجعلوا يأكلون من ذلك احليس ويشربون من حيلض إىل جنبهم 87اقال فحاسوا حيسً  منبالس

   ρ.88 وكانت وليمة رسول اهللا ماء الساء

ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾ ﴿قال اهللا تعاىل:     89.َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبر َوالتـْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

يأمر تعاىل عباده املؤمنني باملعاونة على فعل اخلريات، وهو الرب، وترك املنكرات وهو التقوى، 

  مة. يسامهوا ويشاركوا مباهلم ىف الوليسواء أكان  وينهاهم عن التناصر على الباطل

رضي اهللا عنه بإقامة وليمة، إذا كان ال  لعلي بن أيب طالب ρملا أمر رسول اهللا  وعن بريدة  

من ُذرٍَة، فلما كنت ليلة البناء  سعد: عندي كبش ومجع له رهط من األنصار أصِوعاً  يستطيع فقال

                                                           

للطارق  الزواج اإلسالمياحليس هو الطعام املصنوع من األشياء املذكورة يف احلديث. انظر إىل   87
   107، ص: 1998امساعيل كاخيا، مكتبة الغزايل، دمشق، 

 385م يف كتاب النكاح ص:2008مكتبة عباد الرمحن، مصر، ، صحيح املسلم، ، أخرجه مسلم 88 
  )12011( ه1398لبنان، -االسالمى، بريوتاملكتبة ، مسندهوأمحد يف  .)1365(

  2): 5سورة املائدة (  89
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اللهم علي فقال: ((مباء فتوضأ مث أفرغه على  ρئًا حىت تلقاين، فدعا رسول اهللا قال: ال ُحتدْث ش

 90.))في بنائهماوبارك لهما  ماهبارك في

 ف في العرسيجوز ضرب الدّ  .11

1.  ِد ْبِن َحاِطٍب قَاَل: ((قَاَل َرُسوُل اللثـََنا ُهَشْيٌم َعْن َأِىب بـَْلٍج َعْن ُحمَم ثـََنا َعْمُرو ْبُن رَاِفٍع َحد ِه َحد

ρ: َكاِح))َفْصُل َما بـَْيَن اْلَحَالِل َواْلَحَراِمْوُت ِفى النَوالص فرواه اخلمسة إال أبو داود 91.الد 

ثـََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َعْن َخاِلِد بْ  .2 َواْخلَِليُل ْبُن َعْمرٍو قَاَال َحد اجلَْْهَضِمي ثـََنا َنْصُر ْبُن َعِلي ِن َحد

 :َقاِسِم َعْن َعاِئَشَة َعْن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَالَ إِْلَياَس َعْن َربِيَعَة ْبِن َأِيب َعْبِد الرْمحَِن َعْن الْ 

 رواه إبن ماجة 92.))َأْعِلُنوا َهَذا النَكاَح َواْضرِبُوا َعَلْيِه بِاْلِغْربَالِ ((

ثـََنا ِإْسرَائِيُل َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعنْ  .3 ُد ْبُن َساِبٍق َحد ثـََنا ُحمَم ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن يـَْعُقوَب َحد أَبِيِه َعْن  َحد

َمَعُكْم َلْهٌو فَِإن يَا َعاِئَشُة َما َكاَن  ρَنِيب الأَنـَها َزفْت اْمَرأًَة ِإَىل َرُجٍل ِمْن اْألَْنَصاِر فـََقاَل ((َعاِئَشَة 

  رواه البخاري وأمحد 93.))اْألَْنَصاَر يـُْعِجبـُُهْم اللْهوُ 
                                                           

- 107لطارق إمساعيل، ص: الّزواج اإلسالمي و 143حملمود مهدي، ص:  حتفة العروس ىلإ انظر  90
 مرحبا وأهاليف هذا الباب حديث بريدة أن عليا ملا خطب فاطمة قال له النيب صلى اهللا عليه و سلم . 108

وهو عند النسائي وصححه احلاكم وأخرج فيه أيضا من حديث علي استأذن عمار بن ياسر على النيب صلى اهللا 
 األدب املفرد وصححه بن عليه و سلم فقال مرحبا بالطيب املطيب وهو عند الرتمذي وبن ماجة واملصنف يف

  حبان واحلاكم وأخرج بن أيب عاصم وبن السين فيه أحاديث أخرى غري هذه. 
. 1094حديث  2/276 طه فوترا، مسارع، اجلامع الصحيح،، رواه اخلمسة إال أبا داود، الرتمذي  91

وابن  ).5562( 3/332، سنن الكربى. والنسائي، 3/418 املكتبة االسالمى، مسند أمحد بن حنبلوأمحد، 
  ).1896( 1/611، دار الفكر، سنن ابن ماجة، ماجة

92
 .1095حديث  2/276 ،لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت، اجلامع الصحيحرواه الرتمذي يف   

دار ، سننه وابن ماجة يف ).5564( 3/332  لبنان، -دار الكتب العلمية، بريوت ،سنن الكربىي، والنسائ
  ).1895( 1/611الفكر، بريوت لبنان، 
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حدثنا عبد اهللا ثنا أبو الفضل املروزي قال حدثين بن أيب أويس قال وحدثين حسني بن عبد اهللا  .4

كان يكره نكاح السر   ρ((ان النبي بن ضمرة عن عمرو بن حيىي املازين عن جده أيب حسن: 

 رواه أمحد بسنده 94.رب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم))حتى يض

ثـََنا ِإْسَحُق ْبُن َمْنُصوٍر أَنـَْبأَنَا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن أَنـَْبأَنَا اْألَْجَلُح َعْن َأِيب الزبـَْريِ َعْن اْبنِ  .5 اٍس قَالَ  َحدَعب: 

قَاُلوا  ؟فـََقاَل َأْهَديـُْتْم اْلَفَتاةَ  ρَأْنَكَحْت َعاِئَشُة َذاَت قـََرابٍَة َلَها ِمْن اْألَْنَصاِر َفَجاَء َرُسوُل اللِه ((

فـََلْو ِإن اْألَْنَصاَر قـَْوٌم ِفيِهْم َغَزٌل  ρنـََعْم قَاَل َأْرَسْلُتْم َمَعَها َمْن يـَُغني قَاَلْت َال فـََقاَل َرُسوُل اللِه 

َناُكْم َفَحيانَا َوَحياُكمْ  َناُكْم َأتـَيـْ  والنسائي رواه إبن ماجه 95.))بـََعْثُتْم َمَعَها َمْن يـَُقوُل َأتـَيـْ

ثـََنا َخاِلُد ْبُن ذَْكَواَن قَاَل قَاَلْت الربـَيُع بِْنُت  .6 ِل َحدثـََنا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفض ٌد َحد ثـََنا ُمَسد ِذ بْ َحدِن ُمَعو

 ِيبَعْفرَاَء َجاَء النρ )) ي َفَجَعَلْتَفَجَلَس َعَلى ِفَراِشي َكَمْجِلِسَك ِمن َفَدَخَل ِحيَن بُِنَي َعَلي

َنا نَِبي ُجَوْيرِيَاٌت لََنا َيْضرِْبَن بِالدف َويـَْنُدْبَن َمْن قُِتَل ِمْن آبَاِئي يـَْوَم َبْدٍر ِإْذ قَاَلْت ِإْحَداُهن َوِفي

رواه اجلماعة إال النسائي  96.)يـَْعَلُم َما ِفي َغٍد فـََقاَل َدِعي َهِذِه َوُقوِلي بِالِذي ُكْنِت تـَُقولِينَ 

 ومسلم.

                                                                                                                                  

 
باب  كتاب النكاح يف م1992لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوتصحيح البخاري، البخاري 93

  )5163( 5/467النسوة الاليت يهدين املرأة إل زوجها 

94
  .هذا حديث عن أىب حسن املازين  ه1398لبنان، -، املكتبة االسالمى، بريوتمسندهيف  رواه امحد  

دار ، السنن الكربيو ). 1900( 1/615ر، بريوت لبنان، ، دار الفكسنن ابن ماجةرواه إبن ماجة،   95
  )5566( 3/332م 1991لبنان،  - الكتب العلمية، بريوت

اجلامع ). والرتمذي، 5146( 3/266دار الفكر، بريوت لبنان،  البخاري حباشية السنده،البخاري،   96
حديث  3/399كتاب النكاح باب ما جاء يف إعالن النكاح   لبنان، -دار الكتب العلمية، بريوتالصحيح، 

1090  
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ثـََنا َشرِيٌك َعْن َأِيب ِإْسَحَق َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد قَاَل َدَخْلُت َعَلى  .7 ْبُن ُحْجٍر قَاَل َحد َأْخبَـَرنَا َعِلي

َوِإَذا َجَواٍر يـَُغنيَن فـَُقْلُت َأنـُْتَما َصاِحَبا َرُسوِل اللِه  :ٍب َوَأِيب َمْسُعوٍد اْألَْنَصارِي ِيف ُعْرسٍ قـَُرظََة ْبِن َكعْ 

ρ  َوِمْن َأْهِل َبْدٍر يـُْفَعُل َهَذا ِعْندَُكْم فـََقاَل اْجِلْس ِإْن ِشْئَت فَاْسَمْع َمَعَنا َوِإْن ِشْئَت اْذَهْب َقْد

 رواه النسائي 97.ِفي اللْهِو ِعْنَد اْلُعْرسِ رُخَص لََنا 

من الكالم  ورفع األصوات بشيء ويف ذلك دليل على أنه جيوز يف النكاح ضرب األدفاف  

َناُكمْ  َناُكْم َأتـَيـْ ال باألغاين املهيجة  .أو نشيد ديين مع تلبية العقد، هذا شيء مطلوب .....َأتـَيـْ

َواْضرِبُوا : ((يباح يف النكاح لقوله .ور ومعاقرة اخلمورللشرور املشتملة على وصف اجلمال والفج

املذكرة، بل ال يبعد أن يكون ذلك مندوبا، وألن الظاهر لألحاديث  وهذا هو َعَلْيِه بِاْلدُفوِف))

ذلك ما يف حديث املازين )) احلديث ويؤيد َهذَا النكاح َأْعِلُنواأقل ما يفيده األمر يف قوله: ((ذلك 

  98.كان يكره نكاح السر حىت يضرب الدف ρاملذكور أن النيب 

الضرب بالدف إذا سلم االجتماع عليه من اختالط الرجال بالنساء؛ ألنه ال بأس بإظهار   

مع الشيم العربية اإلسالمية اتفق الفقهاء على إباحة الغناء الفطري الذي ال يتناىف  .الفرح والسرور

واألخالق الفاضلة، وذلك يف مواطن السرور املشروعة كالعرس وقدوم الغائب وأيام األعياد وحنوها، 

يقول الشيخ أبو حامد الغزايل: وال يكره السماع  بشرط أن ال يكون املغين امرأة يف حضرة أجانب.

  ا لزيادة سرور مباح أو مندوب.عند العرس والوليمة والعقيقة وغريها، فإن فيه حتريكً 

                                                           

م يف كتاب النكاح باب اللهو 1991لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت، السنن الكربيالنسائي،  97 
  )5565( 3/332والغناء عند العرس 

  5/312، دار الفكر، يف كتاب الوليمة باب إجاب الداعي نيل األوطارحممد الشوكاين،   98
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اء، يكون من اختالط بني الرجال والنس ما حيصل يف بعض األفراح من الغناء احملرم، وما  

حيرم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو حتريض على معصية،   فليس من اإلسالم يف شيء.

كوصف اجلمال والفجور، ومعاقرة اخلمور، أو كان فيه متطيط وتكسر، وعمل حيرك الساكن ويبعث 

الكامن؛ ألن الغناء من حيث هو كالم، فإن حسنه حسن وقبيحه قبيح، فكل قول يشتمل على 

  .حرام فهو حرام

 دعاء للمتزّوجال .12

بَاَرَك اللُه َلُكْم َوبَاَرَك َعَلْيُكْم : ملن حضر الوليمة أن يقول للعرس (العريس) حبيست  

َنُكَما ِفي َخْيٍر.    :كما يف احلديثَوَجَمَع بـَيـْ

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍد الدرَاَوْرِدي َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأِيب  .1 ثـََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َحد َصاِلٍح َعْن أَبِيِه َحد

بَاَرَك اللُه َلُكْم َوبَاَرَك َعَلْيُكْم َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َأن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َكاَن ِإَذا َرفَأ قَاَل: ((

َنُكَما ِفي َخْيرٍ   99.))َوَجَمَع بـَيـْ

2.  ثـََنا ُحمَم اٍر َحدُد ْبُن َبشثـََنا ُحمَم ثـََنا َأْشَعُث َعْن احلََْسِن َعْن َعِقيِل ْبِن َأِيب َحد ِه َحدُد ْبُن َعْبِد الل

ْن ُقوُلوا َكَما قَاَل طَاِلٍب أَنُه تـََزوَج اْمَرأًَة ِمْن َبِين ُجَشَم فـََقاُلوا بِالرفَاِء َواْلَبِنَني فـََقاَل َال تـَُقوُلوا َهَكَذا َوَلكِ 

 100.((اللُهم بَاِرْك َلُهْم َوبَاِرْك َعَلْيِهْم))لُه َعَلْيِه َوَسلَم َرُسوُل اللِه َصلى ال

                                                           

 ).1905( 1/614 يف كتاب النكاح ، دار الفكر، بريوت لبنان،سنن ابن ماجة، ابن ماجةأخرجه   99
َنُكَما ِفي َخْيرٍ  َعَلْيك َوبَاَركَ  بَاَرَك اللُه َلك(( االخر " فظلوب دار ، سنن ابو داودأبو داود،  أخرجه ))َوَجَمَع بـَيـْ

ذي يف كتاب نكاح باب . والرتم2130حديث  3/912م، يف كتاب نكاح 2010-ه143احلديث، القاهرة، 
إذا تزوج الرجال ما كتاب نكاح باب   سننه. والدارمي يف 1091حديث  3/4000 فيما جاء أن يقال للمتزوج

  .2/38 مسنده. وأمحد بن حنبل يف 2174حديث  2/180 يقال له
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ذكر فيه قصة تزويج عبد الرمحن بن عوف خمتصرة من طريق ثابت عن أنس وفيه قال بارك   

يف  اهللا لك قال بن بطال إمنا أراد ذا الباب واهللا أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنني.

موضع قوهلم وكانت كلمة تقوهلا أهل اجلاهلية فورد النهي عنها كما روى بقي بن خملد من طريق 

غالب عن احلسن عن رجل من بين متيم قال كنا نقول يف اجلاهلية بالرفاء والبنني فلما جاء اإلسالم 

  " بارك اهللا فيكم وبارك لكم ".باللفظ  ρالنيب علمنا 

    

                                                                                                                                  

كتاب نكاح يف  م، 2010-ه1431، دار احلديث، القاهرة، سنن إبن ماجة، أخرجه ابن ماجه  100
  .1905حديث  1/614 باب نئة النكاح


