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الثالث فصلال  

داب وليمة العرسأ عن أحاديث  

 متون الحديث .1

دابًا تتعلق بوليمة العرس، ينبغي لإلنسان أن يلم ا، حىت ينال األجر أجعل اإلسالم هلا     

 ،م. األولاثالثة أقس ىلداب وليمة عألينقسم الباحثة ا، وبركة يف وليمته، وال يقع يف حمظور شرعي

. والثالث، تلبية الدعوة داب عندأل. والثاين، ااملباحهي بالدف وبالغناء  إعالن النكاحمتعلقة 

  املتعلقة بالطعام.

قاموس األحاديث  ني الباحسةستعملت داب وليمة العرسأتعلق اليت ت حاديثألوىف ختريج ا  

وكذالك معجم األطراف و  2مفتاح كنوز السنة 1مثل املعجم املفهرس أللفاظ احلديث الّنبوى

وقد تكتفى الباحثة  املكتبة الّشاملة مث طلبه من الكتب الرئيسية من اين تلك األحاديث نقلت. 

لباحثة من املكتبة الّشاملة وموسوعة  ا تكتابا واحدا لكل األحاديث كاملرجع. وميكن استعمال

 احلديث الشريف ايضا.

الباحثة  يف كتب التسعة فوجدت  فيهاأداب وليمة العرس بعدما مجعت الباحثة االحاديث   

  وهي:  حديثا،30حواىل 

                                                           

وترجم اىل العربية حممد فؤاد عبد الباقى. وحيتمل اىل كتب  .Dr. AJ. Wensink dkkهذا الكتاب الّفه  1
امام التسعة: ( البخارى، املسلم، سنن اىب داوود، سنن الرتمذى، سنن النسائى، سنن ابن ماجة، سنن الدارمى، 

 موطاء المام مالك، مسند امحد بن حنبل).
 600فؤاد عبد الباقى، وعدد الصفحة هذا الكتاب الّفه الدكرت أ.ي. فنسنك، وترجم اىل العربية حممد   2

  م.2007-ه1428القاهرة،  -صفحة، در احلديث
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 إعالن النكاح .1

على أنه جيوز يف إعالن النكاح بالضرب األدفاف ورفع األصوات وقد دلت األحاديث   

  : ρفمن ذلك قوله بشيء، وبالغناء املباح، 

َفْصُل َما بـَْيَن اْلَحَالِل َواْلَحَراِم الدفρ: ((قَاَل َرُسوُل اللِه َعْن ُحمَمِد ْبِن َحاِطٍب قَاَل:  .1

 .3رواه اخلمسة إال أبو داود َوالصْوُت ِفى النَكاِح))

(َأْعِلُنوا َهَذا النَكاَح َواْضرِبُوا َعَلْيِه (سلم قال: عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و  .2

 .7سائيوالن، 6أمحد بن حنبل، 5، إبن ماجة4رواه الرتمذي)) بِاْلِغْربَالِ 

                                                           

، بريوت: دار الكتب العلمية، يف كتاب النكاح باب ما جاء يف إعالن اجلامع الصحيح الرتمذي،  3
، حدثنا أمحد بن منيع حدثنا هشيم أخربنا أبو بلج عن حممد بن حاطب اجلمحي قال: 2/376/1094النكاح 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصل ما بني احلرام واحلالل الّدف والصوت)).  قال ويف الباب عن عائشة ((قا
وجابر و الربيع بنت معوذ. قال أبو عيسى حديث حممد بن حاطب حديث حسن و أبو بلج امسه حيىي بن أيب 

م وهو غالم صغري. وأخرجه أمحد سليم ويقال ابن سليم و حممد بن حاطب قد رأى النيب صلى اهللا عليه و سل
حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بلج عن حممد بن حاطب قال قال  3/418 بسنده

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ((فصل ما بني احلالل واحلرام الصوت وضرب الدف)). تعليق شعيب األرنؤوط: 
، حدثنا عمرو 1/611/1996يف كتاب النكاح  ،سنن إبن ماجةاجة، إسناده حسن من أجل أيب بلج. وابن م

بن رافع. حدثنا هشيم عن أيب بلج عن حممد بن حاطب قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (( فصل يب 
وقال الشيخ األلباين: . 3/332/5564 ، السنن الكربي،والنسائياحلالل واحلرام الدف والصوت يف النكاح )). 

  هذا احلديث حسن. (من املكتبة الشاملة) 
ثـَنَا 2/276/1095كاح باب ما جاء يف إعالن النكاح ، يف كتاب الناجلامع الصحيح، الرتمذي  4 َحد ،

 ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َأْخبَـَرنَا ِعيَسى ْبُن َمْيُموٍن اْألَْنَصارِي ٍد َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َأْمحَُد ْبُن َمِنيٍع َحدَعْن اْلَقاِسِم ْبِن ُحمَم
ُه ِيف اْلَمَساِجِد َواْضرِبُوا َعَلْيِه بِالدُفوف)). قال أبو وا َهَذا النَكاَح َواْجَعُلو ((أَْعِلنُ  قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

بن ميمون األنصاري يضعف يف احلديث و عيسى بن  عيسى هذا حديث غريب حسن يف هذا الباب و عيسى
  ميمون الذي يروي عن ابن أيب جنيح التفسري هو ثقة.
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يَا َعاِئَشُة َما َكاَن  ρَأنـَها زَفْت اْمَرَأًة ِإَلى رَُجٍل ِمْن اْألَْنَصاِر فـََقاَل الَنِبي َعْن َعاِئَشَة (( .3

 وأمحد. 8رواه البخاري .))َمَعُكْم َلْهٌو فَِإن اْألَْنَصاَر يـُْعِجبـُُهْم اللْهوُ 

كان يكره نكاح السر حتى   ρالنبي ((ان عن عمرو بن حيىي املازين عن جده أيب حسن:  .4

 .9رواه أمحد يف املسند)). يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم

                                                                                                                                  

ثـََنا َنْصُر ْبُن َعِلي اجلَْْهَضِمي  ،1/611/1895 ، يف كتاب النكاحسنن إبن ماجة ابن ماجة، 5 َحد
ثـََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َعْن َخاِلِد ْبِن إِْلَياَس َعْن رَبِيَعَة ْبِن َأِيب َعْبِد  ْمحَِن َعْن اْلَقاِسِم َعْن َواْخلَِليُل ْبُن َعْمرٍو قَاَال َحدالر

. اتفقوا على ضعفه . بل ))أَْعِلُنوا َهَذا النَكاَح َواْضرِبُوا َعَلْيِه بِاْلِغْربَالِ : ((َسلَم قَالَ َعاِئَشَة َعْن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه وَ 
  نسبة ابن حبان واحلاكم وأبو سعيد النقاش إىل الوضع.

ْعُتهُ 504، رقم احلديث: مسند امحدىف   6 ثـََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف قَاَل َعْبد اللِه َومسَِ أَنَا ِمْن َهاُروَن  ، َحد
َثِين َعْبُد اللِه ْبُن اْألَْسَوِد اْلُقَرِشي َعْن َعاِمِر ْبِن عَ  ِه ْبُن َوْهٍب قَاَل َحدثـََنا َعْبُد الل قَاَل َحد بـَْريِ َعْن أَبِيِه أَنِه ْبِن الزْبِد الل

ُنوا النَكاح)). تعليق شعيب األرنؤوط: حسن لغريه وهذا إسناده فيه عبد اهللا النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ((أَْعلِ 
بن األسود القرشي من رجال " التعجيل " انفرد بالرواية عنه عبد اهللا بن وهب وبقية رجاله ثقات رجال الشخيني 

  غري عبد اهللا بن أمحد.
حدثنا عمرو بن علي وحممد بن عبد  ،3/332/5564 يف كتاب النكاح،، السنن الكربي، النسائى  7

االعلى قاال حدثنا خالد يعين بن احلارث عن أشعث وهو بن عبد امللك أبو هاين عن احلسن قال تزوج عقيل بن 
أيب طالب امرأته من بين جثم فقيل له بالرفاء والبنني قال: ((قولوا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بارك 

  إعالن النكاح بالصوت وضرب الدف)).اهللا فيكم وبارك لكم 
ثـَنَا  ،5/467/5163م، 1992 –ه 1412بريوت،  -ار العلمية، دصحيح البخاريالبخاري،   8 َحد

ثـََنا ِإْسرَائِيُل َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه عَ  ُد ْبُن َساِبٍق َحدثـََنا ُحمَم ْت ْن َعاِئَشَة (اْلَفْضُل ْبُن يـَْعُقوَب َحدَها َزفأَنـ)
 اْمَرأًَة ِإَىل َرُجٍل ِمْن اْألَْنَصاِر فـََقاَل الَنِيبρ  ْهُو)). أنظر أيضااْألَْنَصاَر يـُْعِجبُـُهْم الل يَا َعاِئَشُة َما َكاَن َمَعُكْم َهلٌْو فَِإن

  ). 9/225إلبن حجر ( فتح الباري على صحيح البخاري
حدثنا عبد اهللا ثنا أبو الفضل املروزي قال حدثين بن أيب أويس قال وحدثين حسني بن عبد اهللا بن  9

كان يكره نكاح السر حىت يضرب بدف   ρضمرة عن عمرو بن حيىي املازين عن جده أيب حسن: ((ان النيب 
املازين ا احلديث من حسن ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا حنييكم)). من املكتبة الشاملة، أمحد بن حنبل، هذ

) تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده مظلم حسني بن عبد اهللا بن ضمرية من رجال " التعجيل 4/78/16758(
."  
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 ρَأْنَكَحْت َعاِئَشُة َذاَت قـََرابٍَة َلَها ِمْن اْألَْنَصاِر َفَجاَء َرُسوُل اللِه َعْن اْبِن َعباٍس قَاَل: (( .5

ِإنρ  فـََقاَل َأْهَديـُْتْم اْلَفَتاَة؟ قَاُلوا نـََعْم قَاَل َأْرَسْلُتْم َمَعَها َمْن يـَُغني قَاَلْت َال فـََقاَل َرُسوُل اللِه 

َناُكْم َفَحيانَا َوَحياُكْم)). اْألَْنَصاَر قـَْوٌم ِفيِهْم َغَزٌل فَـ  َناُكْم َأتـَيـْ رواه إبن َلْو بـََعْثُتْم َمَعَها َمْن يـَُقوُل َأتـَيـْ

 10ماجه

6.  ِيبِذ ْبِن َعْفرَاَء َجاَء النُع بِْنُت ُمَعوبـَيعن َخاِلُد ْبُن ذَْكَواَن قَاَل قَاَلْت الرρ )) َفَدَخَل ِحيَن بُِنَي

َفَجَعَلْت ُجَوْيرِيَاٌت لََنا َيْضرِْبَن بِالدف َويـَْنُدْبَن َمْن قُِتَل َلى ِفَراِشي َكَمْجِلِسَك ِمني َعَلي َفَجَلَس عَ 

لِذي  ِمْن آبَاِئي يـَْوَم َبْدٍر ِإْذ قَاَلْت ِإْحَداُهن َوِفيَنا نَِبي يـَْعَلُم َما ِفي َغٍد فـََقاَل َدِعي َهِذِه َوُقوِلي بِا

 إال النسائي ومسلم. 11)). رواه اجلماعةينَ ُكْنِت تـَُقولِ 

َوِإَذا َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد قَاَل َدَخْلُت َعَلى قـَُرَظَة ْبِن َكْعٍب َوَأِيب َمْسُعوٍد اْألَْنَصارِي ِيف ُعْرٍس: (( .7

ُتَما َصاِحَبا َرُسوِل اللِه  َوِمْن َأْهِل َبْدٍر يـُْفَعُل َهَذا ِعْندَُكْم فـََقاَل اْجِلْس ِإْن  ρَجَواٍر يـُغَنيَن فـَُقْلُت َأنـْ

 12رواه النسائي َوِإْن ِشْئَت اْذَهْب َقْد رُخَص لََنا ِفي اللْهِو ِعْنَد اْلُعْرِس)). فَاْسَمْع َمَعَناِشْئَت 

                                                           

) بسند ِإْسَحُق 1/615/1900، يف كتاب النكاح باب الغناء والدف (سنن إبن ماجةابن ماجة،   10
أَنـَْبأَنَا اْألَْجَلُح َعْن َأِيب الزبـَْريِ َعْن اْبِن َعباٍس، يف الزوائد إسناده خمتلف فيه من أجل ْبُن َمْنُصوٍر أَنـَْبأَنَا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن 

األجلح وأيب الزبري يقولون إنه مل يسمع من ابن عباس. وأثبت أبو حامت أنه رأى ابن عباس. أن األجلح ثقة إبن 
  لصحيح.معني العجلي وضعفه النسائي وقية الرجل اإلسناد رجال ا

َعــِن  لِــِد بْــِن ذَْكــَوانَ ) حــديث َخا4/433/4924بــاب يف النهــي الغنــاء ( ،داود ســنن أيب، أبــو داود  11
ٌد مـــن َحـــدَث ِبْشـــٌر،  وقـــد روي البخـــاري ِذ بْـــِن َعْفـــرَاَء  يف إســـناده ُمَســـدـــِع بِْنـــِت ُمَعـــوبـَيمـــن 3/266/5146( الر (

ٌد أيضا. وهكذا قد روي الرتمذي  من محيد بن مسـعدة البصـري. 3/399/1090( النكاح يف باب إعالنُمَسد (
  وقال الشيخ األلباين: صحيح

) أخربنا علي بن 3/332/5569يف باب اللهو والغناء عند احلرس ( سنن الكربى،الأخرحه النسائي،  12
  حجر قال حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن عامر بن سعد. واحلاكم وصححه.
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بُدفِهن  بجواٍر يضرْبنَ َمر ببعِض المدينِة فإذا هو  ρأن النبي ((عن أنس بن مالك:  .8

( اهللا يعلم إني  ρبي فقال النّ  ن جارِ مِ  دٌ حمّ ذا مُ ب حَ يا جارِ ن بني الن مِ  وارٍ ويـَتَـغَنـْيَن ويـَُقْلَن نحن جَ 

 13رواه إبن ماجة. ))ن كُ ب حِ ألُ 

 تلبية الدعوة .2

داب اإلجابة والتلبية: حترمي حتصيص األغنياء بالدعوة الوليمة، أفضل لدعوة أومن   

 كونه رامحا أو من أهل العلم ترك حضور الوليمة اليت فيها معصية، اإلجابة ألحد الداعني الصاحلني،

، نئة والدعاء للمتزوج، مشاركة ، مشروعية الوليمة يف اليوم األولρأو الورع أو القرابة من النيب 

فمن ذلك قوله  ووجوب تلبية الدعوة للصائم أيضا. ذوي الفضل والسعة (األغنياء) مباهلم يف الوليمة

ρ :  

َرُك اْلُفَقَراُء َوَمْن (( 14:عن أيب هريرة قال .1 َشر الطَعاِم طََعاُم اْلَولِيَمِة ُتْدَعى َلَها اْألَْغِنَياُء َوتـُتـْ

ْعَوُة فـََقْد َعَصى اللَه َوَرُسوَلهُ  متفق عليه. ويف رواية قال رسول اهللا َلْم ُيِجْب الد .((ρ: )) َشر

                                                           

) حديث أنس 1/612/1899، يف كتاب النكاح باب الغناء والدف (ماجة سنن إبنابن ماجة،   13
بن مالك بسند هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عوف عن مثامة بن عبد اهللا، ذلك إسناد صحيح 

  ورجاله ثقات. قال الشيخ األلباين: صحيح.
)، مسلم، 5/471/5177( صحيح البخاريأخرجه البخاري، أخرجه كتب التسعة إال الرتمذي،   14

أيب هريرة ثقات، وقد اختالف اللفط يف هذا احلديث،  ورجال إسناده إىل). 2/1055/1432( صحيح املسلم
َرُك اْلَمَساِكُني َوَمْن ملَْ يَْأِت الدْعَوَة...)) ( موطأ مالككما يف  )، يف 50رقم حديث ((...يُْدَعى َهلَا اْألَْغِنَياُء َويـُتـْ

سنن )، يف 141/6613((...يدعى إليها االغنياء ويرتك املساكني ومن مل يأت الدعوة...)) (/ سنن النسائي
 سنن الدرمي)، يف 1/616/1913يدعى هلا األغنياء ويرتك الفقراء. ومن مل جيب...)) (((... إبن ماجه

((...طعام  بن حنبلمسند أمحد )، يف 2/105((...يدعى إليه األغنياء ويرتك املساكني ومن ترك الدعوة...)) (
يُْدَعى ((... داود سنن أيب) و يف 2/494/10417العرس يطعمه األغنياء ومينعه املساكني ومن مل جيب...)) (
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َها َمْن يَْأبَاَها َوَمْن َلْم ُيِجْب الدْعَوَة فـََقْد عَ الطَعاِم  َصى طََعاُم اْلَولِيَمِة يُْمنَـُعَها َمْن يَْأتِيَها َويُْدَعى ِإلَيـْ

 )). رواه مسلماللَه َوَرُسوَلهُ 

ْبُن ُعَمَر يَْأِتي  َأِجيُبوا َهِذِه الدْعَوَة ِإَذا ُدِعيُتْم َلَها قَاَل وََكاَن َعْبُد اللهِ وعن ابن عمر: (( .2

ِإَذا ُدِعَي . ويف رواية: ((15)). متفق عليهالدْعَوَة ِفي اْلُعْرِس َوَغْيِر اْلُعْرِس َويَْأتِيَها َوُهَو َصاِئمٌ 

ْلَيْأتَِها اَن فَِإْن َكاَن ُمْفِطًرا فـَْلَيْطَعْم َوِإْن كَ وزاد: (( 16)). متفق عليه، وابو داودَأَحدُُكْم ِإَلى اْلَولِيَمِة فـَ

فـََقْد َعَصى اللَه َوَرُسولَُه  َمْن ُدِعَي فـََلْم ُيِجبْ : ((ρ)). ويف رواية: قال رسول اهللا َصائًِما فـَْليدَعْ 

إذا دعا )) رواه أَبُو َداُود. ويف لفظ: ((َوَمْن َدَخَل َعَلى َغْيِر َدْعَوٍة َدَخَل َسارِقًا َوَخَرَج ُمِغيًرا

ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ِإَلى َولِيَمِة ُعْرٍس سلم وأبو داود. ويف لفظ: (()) رواه مأحدكم أخاه فـَْلُيِجبْ 

 مسلم وابو داود. 17)) وروامهاَمن ُدِعَي إلى ُعْرٍس أْو َنْحِوِه فـَْلُيِجبْ ويف لفظ: (( )).فـَْلُيِجب

                                                                                                                                  

َرُك اْلَمَساِكُني َوَمْن ملَْ يَْأِت الدْعَوَة...)) ( ). تعليق شعيب األرنؤوط: صحيح 2/548/3742َهلَا اَألْغِنَياُء َويـُتـْ
  .ه ثقات رجال الشيخني غري حممد بن عبدالرمحن الطفاوي فمن رجال البخاريوهذا إسناد حسن رجال

) حدثنا علي بن عبد اهللا بن إبراهيم حدثنا احلجاج 2/472/5179( صحيحهيف  أخرجه البخاري  15
بن حممد قال قال ابن جريج أخربين موسى بن عقبة عن نافع قال مسعت عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول 

) 3/1053/1429(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ((أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم هلا))، وأخرجه املسلم 
َثِىن  ٍد َعِن اْبِن ُجرَْيٍج َأْخبَـَرِىن ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َعْن نَ َوَحداُج ْبُن ُحمَمثـََنا َحج ِه َحداِفٍع قَاَل مسَِْعُت  َهاُروُن ْبُن َعْبِد الل

ْعَوَة إِ  ِه صلى اهللا عليه وسلم ((َأِجيُبوا َهِذِه الدِه ْبَن ُعَمَر يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل اللَذا ُدِعيُتْم َهلَا)).َعْبَد الل  
ثـََنا اْلَقْعَنِىب َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع َعْن َعْبِد اللِه ) 2/547/3737( داود سنن أيب أخرجه أبو داود،  16 َحد

 َِِه صلى اهللا عليه وسلم قَاَل ((ِإَذا ُدِعَى َأَحدُُكْم ِإَىل اْلَولِيَمِة فـَْلَيْأَرُسوَل الل ا)). وقال الشيخ األلباين: ْبِن ُعَمَر أَن
  صحيح.

ثـََنا َعْبُد الرزاِق َأْخبَـرَنَا 2/1052/1429(يف صحيحه أخرجه مسلم   17 ُد ْبُن رَاِفٍع َحدَثِىن ُحمَم َوَحد (
 ِىباْبَن ُعَمَر َكاَن يـَُقوُل َعِن الن وَب َعْن نَاِفٍع أَنِإَذا َدَعا َأَحدُُكْم َأَخاُه  -صلى اهللا عليه وسلم-َمْعَمٌر َعْن أَي))

) حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا عبد 2/146/6337فـَْلُيِجْب ُعْرًسا َكاَن أَْو َحنَْوُه)). وأخرجه أمحد بن حنبل (
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ْعُت َرُسوَل اللِه  .3 َمْن رََأى ِمْنُكْم يـَُقوُل: (( ρفـََقاَل أَبُو َسِعيٍد أَما َهَذا فـََقْد َقَضى َما َعَلْيِه مسَِ

يَماِن)) ُمْنَكًرا فـَْليُـَغيـْرُه بَِيِدِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعفُ   .18اْإلِ

َأى ِفي اْلبَـْيِت َتَصاِويَر َفَجاَء فـَرَ  ρَصنَـْعُت َطَعاًما َفَدَعْوُت َرُسوَل اللِه َعْن َعِلي قَاَل: (( .4

 . رواه إبن ماجة19))فـََرَجعَ 

َعْن َمْطَعَمْيِن َعْن اْلُجُلوِس َعَلى َماِئَدٍة  ρنـََهى َرُسوُل اللِه َعْن َساملٍِ َعْن أَبِيِه قَاَل: (( .5

َها اْلَخْمُر َوَأْن يَْأُكَل الرُجُل َوُهَو ُمْنَبِطٌح َعَلى َبْطِنهِ   20رواه أبو داود والنسائ)). ُيْشَرُب َعَليـْ

يقول  ρ((يا أيها الناس إني سمعت رسول اهللا  عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال:  .6

من كان {يؤمن باهللا واليوم اآلخر} فال يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر ومن كان {يؤمن 

                                                                                                                                  

الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال: ((إذا دعا أحدكم أخاه 
  حنوه)). تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخني. فليجبه عرسا كان أو

  يف باب خطبة العيد وأحكمها من كتاب العيدين. سنن ابن ماجة، أخرجه إبن ماجة  18
ثـََنا وَِكيٌع َعْن ِهَشاٍم 3/187/3359( سنن ابن ماجة، أخرجه ابن ماجه  19 ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب َحد َحد (
ْستُـَواِئي عَ  ِه الدقَاَل: ((َصنَـْعُت َطَعاًما َفَدَعْوُت َرُسوَل الل ِب َعْن َعِليْن قـََتاَدَة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيρ  َفَجاَء فـََرَأى ِيف

اْلبَـْيِت َتَصاِويَر فـََرَجَع)). بإسناد رجاله رجال الصحيح. هذا احلديث قد تقدمت يف باب حكم ما فيه صورة من 
  الثياب من كتاب اللباس.

ثـََنا َكِثُري بْ 3/1628/3774( سنن ايب داود، أخرجه أبو داود  20 ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحد ُن ) َحد
َعْن َمْطَعَمْنيِ َعْن اْجلُُلوِس  ρِهَشاٍم َعْن َجْعَفِر ْبِن بـُْرقَاَن َعْن الزْهرِي َعْن َساملٍِ َعْن أَبِيِه قَاَل: ((نـََهى َرُسوُل اللِه 

َها اْخلَْمُر َوأَْن يَْأُكَل الرُجُل َوُهَو ُمْنَبِطٌح َعَلى بَْطِنِه) ) أخربنا 4/171/6741). والنسائي (َعَلى َمائَِدٍة ُيْشَرُب َعَليـْ
إسحاق بن إبراهيم قال أنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن عطاء عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم قال: ((من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يدار عليها اخلمر)) وقال مرة أخرى 

  مر. وقال الشيخ األلباين: صحيح.يشرب قال يشرب عليها اخل
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وم اآلخر فال تدخل باهللا واليوم اآلخر} فال يدخل الحمام إال بإزار ومن كانت تؤمن باهللا والي

 .21الحمام))

 22ِإنُه لَْيَس ِلي َأْو لَِنِبي َأْن َيْدُخَل بـَْيًتا ُمَزوقًا))(( .7

اِعَياِن فََأِجْب َأقْـَربـَُهَما بَابًا فَِإن َأقْـَربـَُهَما بَابًا َأقْـَربـَُهَما ِجَوارًا َوِإْن َسَبقَ (( .8 ِإَذا اْجَتَمَع الد 

 .23))ي َسَبقَ َأَحُدُهَما فََأِجْب الذِ 

                                                           

) حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا هارون ثنا بن 1/20/125(  مسند أمحد بن حنبل، أخرجه أمحد  21
وهب حدثين عمرو بن احلرث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أيب القاسم السبائي حدثه عن قاص 

طاب رضي اهللا عنه قال: ((يا أيها الناس إين مسعت رسول األجناد بالقسطنطينية أنه مسعه حيدث أن عمر بن اخل
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقعدن على مائدة يدار عليها باخلمر ومن  

م)). كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال بإزار ومن كانت تؤمن باهللا واليوم اآلخر فال تدخل احلما
من رواية جابر وقال: حديث حسن غريب.  والترمذيتعليق شعيب األرنؤوط: حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف 

وقال أمحد: وقد خرج ابو أيوب حني دعاه إبن عمر فرأى البيت قد سرت ودعا حذيفة فخرج، وإمنا رأ شيئا من زي 
  )5/306للّشوكاين ( نيل األوطارظر إيل األعاجم. وقال البخاري. ورأى ابن مسعود صورة يف البيت فرجع. أن

ثـََنا ُموَسى ْبُن ِإْمسَِعيَل َأْخبَـَرنَا َمحاٌد َعْن َسِعيِد 2/551/3755( سنن أيب داود، أخرجه أبو داود  22 َحد (
َفَصَنَع َلُه طََعاًما فـََقاَلْت فَاِطَمُة َلْو َدَعْونَا ْبِن ُمجَْهاَن َعْن َسِفيَنَة َأِيب َعْبِد الرْمحَِن َأن َرُجًال َأَضاَف َعِلي ْبَن َأِيب طَاِلٍب 

ِب فـَرََأى اْلِقرَاَم َقْد ُضِرَب بِِه َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فََأَكَل َمَعَنا َفَدُعوُه َفَجاَء فـََوَضَع يََدُه َعَلى ِعَضاَدَيتْ اْلَبا
إِنُه َقاَلْت فَاِطَمُة لَِعِلي اْحلَْقُه فَاْنظُْر َما َرَجَعُه فـََتِبْعُتُه فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللِه َما َردَك فـََقاَل ((ِيف نَاِحَيِة اْلبَـْيِت فـََرَجَع فَـ 

ِعيَل بسند ُموَسى ْبُن ِإمسَْ  )3/187/3360( سنن إبن ماجة، وإبن ماجة )).لَْيَس ِيل أَْو لَِنِيب أَْن يَْدُخَل بـَْيًتا ُمَزوقًا
لعبد اآلداب اإلسالمية  موسوعةاىل الرْمحَِن. أنظر أيضا  َأْخبَـَرنَا َمحاٌد َعْن َسِعيِد ْبِن ُمجَْهاَن َعْن َسِفيَنَة َأِيب َعْبدِ 

  883العزيز بن فتحي، ص: 
ثـََنا َهناُد ْبُن السرِي َعْن َعْبِد السَالِم ْبِن َحْرٍب َعْن َأِيب َخاِلٍد الداَالِين َعْن َأِيب اْلَعَالءِ   23 َعْن َحد اْألَْوِدي 

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

  .)2/551/3756( ودسنن أيب دا، أخرجه أبو داود
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ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فـَْلُيِجْب فَِإْن َشاَء طَِعَم َوِإْن َشاَء ρ قَاَل َرُسوُل اللِه وعن جابر قال: (( .9

  )).َوَهَو َصاِئمٌ وقال فيه: (( 26وابو داود وإبن ماجه 25ومسلم 24)). رواه أمحدتـََركَ 

ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فـَْلُيِجْب فَِإْن َكاَن ُمْفِطًرا :  ρوعن ايب هريرة قال: ((قَاَل قَاَل َرُسوُل اللهِ  .10

 ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ويف لفظ: (( 27.)). رواه أمحد ومسلم وأبو داودفـَْلَيْطَعْم َوِإْن َكاَن َصائًِما فـَْلُيَصل

 .لنسائ. رواه اجلماعه إال البخاري وا))ِإَلى طََعاٍم َوُهَو َصاِئٌم فـَْليَـُقْل ِإني َصاِئمٌ 

ِإَلى طََعاٍم َفَجاَء َمَع الرُسوِل فَِإن َذِلَك َلُه  ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكمْ  ρوعن أيب هريرة عن النيب  .11

 وأبو داود. 28)). رواه أمحدِإْذنٌ 

                                                           

) حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق 1/192/15256( مسند أمحد بن حنبل، أخرجه أمحد  24
أنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: ((إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء 

  طعم وإن شاء ترك)). 
ثـََنا َعْبُد الرْمحَِن ْبُن  )3/1053/1431( صحيح املسلم، أخرجه مسلم  25 َحد ُد ْبُن اْلُمثـَىنثـََنا ُحمَم َحد

 ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َأِيب الز ثـََنا َأِيب قَاَال َحد ِه ْبِن ُمنَْريٍ َحدُد ْبُن َعْبِد اللثـََنا ُحمَم َحد بـَْريِ َعْن َجابٍِر قَالَ َمْهِدي  
 َم ((ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ِإَىل طََعاٍم فـَْلُيِجْب فَِإْن َشاَء طَِعَم َوِإْن َشاَء تـَرَ قَاَل َرُسوُل اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللَك)) ِه َصل

ثـََنا أَبُو َعاِصٍم َعْن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن  ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ َحد ِإَىل طََعاٍم و َحد ْسَناِد ِمبِْثِلِه.وملَْ يَْذُكْر اْبُن اْلُمثـَىن   َأِيب الزبـَْريِ ََِذا اْإلِ
ثـََنا ُحمَمُد ْبُن  2/551/1431( سنن أيب داود، أخرجه أبو داود 26 بـَْريِ َعْن َجابٍِر َحدإسناده َعْن َأِيب الز (

ثـََنا َأْمحَُد ْبنُ 5/292/1741( إبن ماجهسنن ، َكِثٍري َأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن. وإبن ماجه ثـََنا أَبُو  ) َحد َحد َلِمييُوُسَف الس
َسلَم ((َمْن ُدِعَي ِإَىل َطَعاٍم َعاِصٍم أَنـَْبأَنَا اْبُن ُجرَْيٍج َعْن َأِيب الزبـَْريِ َعْن َجابٍِر قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه وَ 

  َء تـََرَك))َوُهَو َصائٌِم فـَْلُيِجْب فَِإْن َشاَء طَِعَم َوِإْن َشا
ثـََنا أَبُو َخاِلٍد َعْن ِهَشاٍم َعْن اْبِن ِسريِيَن َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل   27 ِه ْبُن َسِعيٍد َحدثـََنا َعْبُد الل قَاَل َرُسوُل َحد

فـَْلَيْطَعْم َوِإْن َكاَن َصائًِما فـَْلُيَصل)) قَاَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ((ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فـَْلُيِجْب فَِإْن َكاَن ُمْفِطرًا 
يف سننه ِهَشاٌم َوالصَالُة الدَعاُء قَاَل أَبُو َداُود َرَواُه َحْفُص ْبُن ِغَياٍث أَْيًضا َعْن ِهَشاٍم. أخرجه أبو داود 

  ). تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخني.2/547/3737(
ذلك حديث أيب هريره رجال إسناده ثقات، لكنه قال أيب داود: يـَُقوُل قـََتاَدُة ملَْ َيْسَمْع ِمْن َأِيب رَاِفٍع   28

  َشْيًئ.
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((بارك عن أيب هريرة : ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال  .12

إبن ماجة والرتوذي  و داودوأبو أمحد رواه اهللا لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير)) 

 29والدرمي.

َني َعْن احلََْسِن َعْن َعِقيِل ْبِن َأِيب طَاِلٍب أَنُه تـََزوَج اْمرَأًَة ِمْن َبِين ُجَشَم فـََقاُلوا بِالرفَاِء َواْلَبنِ  .13

ْك َلُهْم ((اللُهم بَارِ فـََقاَل َال تـَُقوُلوا َهَكَذا َوَلِكْن ُقوُلوا َكَما قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 

  .إبن ماجة رواه 30َوبَاِرْك َعَلْيِهْم))

((َال ُتَصاِحْب ِإال ُمْؤِمًنا َوَال َعْن َأِىب َسِعيٍد اخلدري َعِن النِىب صلى اهللا عليه وسلم قَاَل:  .14

((تَِقى 31الرتمذي والدرمي وأمحد أبو داودرواه  يَْأُكْل طََعاَمَك ِإال. 

اْلَولِيَمُة َأوَل يـَْوٍم َحق َوالثاِنَي َمْعُروٌف َوالثاِلَث  ρ((قَاَل َرُسوُل اللِه َعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَاَل:  .15

 .والرتمذي والدرمي وأمحد أبو داود 32رواه إبن ماجه رِيَاٌء َوُسْمَعٌة))
                                                           

) 2/180/2174( سنن الدارمي، ) والدارمي2/381/8944( يف مسنده إبن حنبلأمحد  أخرجه  29
ثين أيب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ) حدثنا عبد اهللا حد3/4000/1091( اجلامع الرتمذيوهو  و الرتمذي

عبد العزيز بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة: ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رفأ 
اإلنسان إذا تزوج قال ((بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما يف خري)). تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده قوي 

  .رجاله رجال الصحيح
م، يف كتاب نكاح 2010-ه1431، دار احلديث، القاهرة، سنن إبن ماجة إبن ماجة، أخرجه  30

  .1905حديث  1/614 باب نئة النكاح
ثـََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن َأْخبَـرَنَا 4/600/2395( ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، أخرجه الرتمذي  31 َحد (

َوَة ْبِن ُشَرْيٍح َعْن َساملِِ ْبِن َغْيَالَن َعِن اْلَولِيِد ْبِن قـَْيٍس َعْن َأِىب َسِعيٍد أَوْ   َعْن َأِىب اْهلَْيَثِم َعْن أَِىب اْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َحيـْ
وسلم قَاَل  ((َال ُتَصاِحْب ِإال ُمْؤِمًنا َوَال يَْأُكْل َطَعاَمَك ِإال َتِقى)) قال أبو عيسى َسِعيٍد َعِن النِىب صلى اهللا عليه 

) قال حسني سليم أسد: 2/103( سنن الدرمي، هذا حديث غريب، قال الشيخ األلباين: حسن. والدارمي
األرنؤوط: إسناده حسن. ) تعليق شعيب 3/38/11355( يف مسنده اإلسناده األول صحيح. وأمحد بن حنبل

  ).3/260/4833( سنن أيب داود، وأخرجه أبو داود
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 الطعام .3

اإلخوان وعدم اإلسراف أي صنع اع السنة وتسلية يف الوليمة هي إتبالطعام  دابأومن   

  : ρفمن ذلك قوله  ، إستحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدوا.طعام يف حدود الطاقة

ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوسَ  .1 َم َعْن قـََتاَدَة َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدل

 وأمحد يف مسنده 33اه النسائي)) رو دُقوا َواْلَبُسوا ِفي َغْيِر ِإْسَراٍف َوَال َمِخيَلةٍ ُكُلوا َوَتصَ ((

َأْوَلَم َعَلى َشْيٍء ِمْن ((َما َرأَْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  :َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ  .2

 ومسلم 34إبن ماجهرواه  ))فَِإنُه َذَبَح َشاةً ِنَسائِِه َما َأْوَلَم َعَلى زَيـَْنَب 

                                                                                                                                  

ثـََنا يَزِيُد 1/671/1915( ابن ماجهسنن ، أخرجه ابن ماجه  32 َحد ُد ْبُن َعَباَدَة اْلَواِسِطيثـََنا ُحمَم َحد (
ثـََنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُحَسْنيٍ أَبُو َماِلٍك النَخِعي َعْن َمْنُصوٍر َعْن َأِيب َحازٍِم َعْن َأِيب  ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل ْبُن َهاُروَن َحد 

) 2/548/3745( سننهيف  َل يـَْوٍم َحق َوالثاِينَ َمْعُروٌف َوالثاِلَث رِيَاٌء َوُمسَْعٌة. وأخرجه أبو داوداْلَولِيَمُة أَوρ  اللِه 
). تعليق 5/28/20304شرط ابن حبان وباقي رجاله ثقات وأمحد بن حنبل (و ) 2/104( سننهيف  والدارمي

إسناده وال يعرف له صحبة. ويف الباب عن أنس شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف. وذكر البخاري قال: ال يصح 
عند البيهقي ويف إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف، وعن وحشي بن حرب عند الطرباين بإسناد ضعيف. حىت  

  هذا احلديث ضعيف.
ثـََنا يَزِيدُ 8/336/2512( سنن النسائي، أخرجه النسائي  33 قَاَل  ) َأْخبَـَرنَا َأْمحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل َحد

ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى ا اٌم َعْن قـََتاَدَة َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدثـََنا َمه َم ((ُكُلوا َحدُه َعَلْيِه َوَسللل
ُقوا َواْلَبُسوا ِيف َغْريِ ِإْسرَاٍف َوَال خمَِيَلٍة)) وأمحد بن حنبل تعليق شعيب 2/181/6695( يف مسنده َوَتَصد .(

  األرنؤوط: إسناده حسن 
ثـََنا َمحاُد ْبُن َزْيٍد َعْن ثَاِبٍت 1/615/1908( يف سننه أخرجه إبن ماجه  34 ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َعْبَدَة َحد َحد (

ْيِه َوَسلَم ((أَوْملََ َعَلى َشْيٍء ِمْن ِنَسائِِه َما أَوَْملَ َعَلى اْلبُـَناِين َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َما َرأَْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعلَ 
ثـََنا أَبُو الربِيِع الزْهرَاِين َوأَبُو َكاِمٍل ُفَضْيُل ْبُن ُحَسْنيٍ 1428( ، صحيح املسلمَزيـَْنَب فَِإنُه َذَبَح َشاًة)) ومسلم َحد (

 ْعُت أََنًسا قَاَل َما رَأَْيتُ َوقـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد قَاُلوا َحد  ثـََنا َمحاٌد َوُهَو اْبُن َزْيٍد َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنٍس َوِيف رَِوايَِة َأِيب َكاِمٍل مسَِ
أَوَْملَ َعَلى َزيـَْنَب فَِإنُه َذبََح   َماَرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ((أَوَْملَ َعَلى اْمَرأٍَة َوقَاَل أَبُو َكاِمٍل َعَلى َشْيٍء ِمْن ِنَسائِهِ 

  ).2/548/3743( سنن أيب داود) وأبو داود، 5/470/5168( صحيح البخاريبخاري، وال َشاًة)).
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َأقَاَم النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم بـَْيَن َخْيبَـَر َواْلَمِديَنِة َثَالثًا ((َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل:   .3

َمَر يـَْبِني ِبَصِفيَة بِْنِت ُحَيي َفَدَعْوُت اْلُمْسِلِميَن ِإَلى َولِيَمِتِه َفَما َكاَن ِفيَها ِمْن ُخْبٍز َوَال َلْحٍم أَ 

هَ   .وأمحد 35رواه البخاري ومسلم والنسائي .التْمِر َواْألَِقِط َوالسْمِن))ا ِمْن بِاْألَْنطَاِع َوَأْلَقى َعَليـْ

رواه . ))َأْوَلَم َعَلى َصِفيَة ِبَسِويٍق َوَتْمرٍ ((َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  .4

 إال النسائي 36اخلمسة

ْوَلَم النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى بـَْعِض ِنَسائِِه أ((َعْن أُمِه َصِفيَة بِْنِت َشْيَبَة قَاَلْت  .5

ْيِن ِمْن َشِعيرٍ  37خاريرواه الب .))ِبُمد 

                                                           

ثـََنا ِإْمسَِعيُل 6/134/3329( سنن النسائي، أخرجه النسائي  35 ْبُن ُحْجٍر قَاَل َحد َأْخبَـرَنَا َعِلي (
ثـََنا ُمحَْيٌد  َم بـَْنيَ َخْيبَـَر َواْلَمِديَنِة َثَالثًا يـَْبِين ِبصَ قَاَل َحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبَعْن أََنٍس قَاَل: ((أَقَاَم الن َة بِْنِت ُحَييِفي

َها ِمْن التْمِر َواْألَِقِط َوالسْمِن َفَدَعْوُت اْلُمْسِلِمَني ِإَىل َولِيَمِتِه َفَما َكاَن ِفيَها ِمْن ُخْبٍز َوَال حلٍَْم أََمَر بِاْألَْنطَا  ِع َوأَْلَقى َعَليـْ
َحَجبَـَها َفِهَي ِمْن أُمَهاِت َفَكاَنْت َولِيَمَتُه فـََقاَل اْلُمْسِلُموَن ِإْحَدى أُمَهاِت اْلُمْؤِمِنَني أَْو ِمما َمَلَكْت َميِيُنُه فـََقاُلوا ِإْن 

نَـَها َوبـَْنيَ الناِس.و اْلُمْؤِمِنَني َوِإْن ملَْ َحيُْجبـْهَ  ، مسلما َفِهَي ِمما َمَلَكْت َميِيُنُه فـََلما اْرَحتََل َوطَأ َهلَا َخْلَفُه َوَمد احلَِْجاَب بـَيـْ
 مسندهبن حنبل يف  ) وأمحد5/466/5159( صحيح البخاري، ) والبخاري1368( صحيح املسلم

). تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري سليمان بن داود 3/99/11971(
  وهو اهلامشي فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة.

ثـََنا ُحمَمُد ْبُن َأِيب ُعَمَر اْلَعَدِين 1/615/1909( سنن إبن ماجة، أخرجه إبن ماجه  36 َحد (
ثـََنا َوائُِل ْبُن َداُوَد َعْن ابِْنِه َعْن الزْهرِي َعْن أَ َوِغَياُث ْبُن َجْعَفٍر ال َنَة َحد ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ قَاَال َحد َحِيبَنِس ْبِن َماِلٍك ر

) 2/548/3744(  داودسنن أيب، َأن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَوْملََ َعَلى َصِفيَة ِبَسوِيٍق َوَمتٍْر. وأبو داود
  )2/278/1101( اجلامع الصحيح، والرتمذي

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن 5/471/5172( صحيح البخاري ،أخرجه البخاري   37 ُد ْبُن يُوُسَف َحدثـََنا ُحمَم َحد (
 ِيبَة بِْنِت َشْيَبَة قَاَلْت: ((أَوْملََ النِه َصِفيَة َعْن أُمْيِن ِمْن  َمْنُصوِر ْبِن َصِفي َم َعَلى بـَْعِض ِنَسائِِه ِمبُدُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل

  مسندهبن حنبل يف  َشِعٍري)). قوله (عن َصِفيَة بِْنِت َشْيَبَة) صفية هذه ليست بصحابيه وحديثها مرسل. وأمحد
صفية عن أمه عن عائشة حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا أبو أمحد ثنا سفيان عن منصور بن ) 6/113/44865(
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 عاني المذكورةم .2

 ديث حرفيا األحامعاني   . أ

 إعالن النكاح  )1

  مثانية وجدت  الباحثة حوايل بحث يف الفصل الثاين، أن يف إعالن النكاح يكما 

  .خر صحيحاألحسن و ثة وإثنني منها ضعيفان وثل، ديثاحأ

روى البخاري يف صحيحه عن عائشة أا زفت امرأة إىل رجل من األنصار فقال النيب صلى 

)). قال احلافظ يف وُ هْ م الل هُ بُـ جِ عْ يُـ  ارَ صَ نْ اْألَ  ن إِ فَ  وٌ هْ لَ  مْ كُ عَ مَ  انَ ا كَ مَ اهللا عليه و سلم يا عائشة ((

رواية شريك فقال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغين. وأخرج النسائي من طريق عامر بن 

سعد عن قرظة بن كعب وأيب مسعود األنصاريني قال إنه رخص لنا يف اللهو عند العرس احلديث 

  . وصححه احلاكم

. قال: قال رسول اهللا صل اهللا عليه حاطب بن  حممدأخرج النسائي من طريق  اجلمحي

الذكر أي )). الصوت َفْصُل َما بـَْيَن اْلَحَالِل َواْلَحَراِم الدف َوالصْوُت ِفى النَكاحِ : ((وسلم

ال فرق بني احلالل ليس املراد أن يتّم به اإلعالن. قال ابن املالك:  والتشهري، والدف أي ضربه فإنه

لعقد، بل املراد الرتغيب إىل  هذا األمر، فإن الفرق حيصل حبضور الشهود عند ا إال واحلرام يف النكاح

، بالتهنئة، ، فاملباح بضرب الدف وأصوات احلاضرينحبيث ال خيفى على األباعد أمر إعالن النكاح

  سن.وقال الشيخ الباين: هذا حديث ح أو النغمة يف إنشاد الشعر.

                                                                                                                                  

قالت: ((أومل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بعض نسائه مبدين من شعري)) تعليق شعيب األرنؤوط: 
  حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على سفيان الثوري.
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َواْضرِبُوا  واْجَعلواه ِفي الَمساِجدِ  َأْعِلُنوا َهَذا النَكاحَ (( والرتمذي أمحد والنسائي أخرج

ذكره بن اهلمام قال احلافظ واستدل بقوله واضربوا على أن ذلك ال خيتص بالنساء )) ّدفوفَعَلْيِه بِالْ 

لكنه ضعيف واألحاديث القوية فيها االذن يف ذلك للنساء فال يلتحق ن الرجال لعموم النهي عن 

هذا حديث قوله التشبه ن. قلت وكذلك الغناء املباح يف العرس خمتص بالنساء فال جيوز للرجال. 

كذا يف النسخ احلاضرة وأورد هذا احلديث الشيخ ويل الدين يف املشكاة وقال رواه   غريب حسن

َواْضرِبُوا (( وأخرجه ابن ماجه ويف سنده الرتمذي وقال هذا حديث غريب ومل يذكر لفظ حسن.

ي قال البخاري منكر احلديث وقال بن حبان يرو  خالد بن إلياس وهو مرتوك. َعَلْيِه بِاْلِغْربَاِل))

  .أحاديث كلها موضوعات

فإن الغناء املباح بالدف جائز يف العرس يدل عليه حديث الربيع بنت معوذ اآليت يف هذا 

 نَ بْ دُ نْ يَـ وَ  ف الد بِ  نَ بْ رِ ضْ نا يَ لَ  اتٌ يَ رِ يْ وَ جُ  تْ لَ عَ جَ فَ ((الباب وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وفيه 

قال  .قال املهلب يف هذا احلديث إعالن النكاح بالدف والغناء املباح ))رٍ دْ بَ  مَ وْ ي يَـ آبائِ  نْ مِ  لَ تِ قُ  نْ مَ 

وأخرج النسائي من طريق  .احلافظ يف رواية شريك فقال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغين

عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأيب مسعود األنصاريني قال إنه رخص لنا يف اللهو عند العرس 

وللطرباين من حديث السائب بن يزيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  .احلديث وصححه احلاكم

قوله (حديث حممد بن حاطب  .وقيل له أترخص يف هذا قال نعم إنه نكاح السفاح أشيدوا النكاح

  .) أخرجه أمحدحديث حسن

يدل على شرعية ضرب الدف ألنه أبلغ يف اإلعالن من عدمه وظاهر األمر وهذا احلديث 

الوجوب ولعله ال قائل به فيكون مسنونا ولكن بشرط أن ال يصحبه حمرم من التغين بصوت رخيم 
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من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود واخلدود بل ينظر األسلوب العريب الذي كان يف عصره صلى 

ملأمور به وأما ما أحدثه الناس من بعد ذلك املأمور به وال كالم يف أنه يف هذه اهللا عليه وسلم فهو ا

 األعصار يقرتن مبحرمات كثرية فيحرم لذلك ال لنفسه.

 تلبية الدعوة  )2

بعة حسن الثلثة ضعيف واألر  حديثا.مثانية عشر ة حوايل تلبية الدعوة وجدت الباحثويف 

   يايل:، وتنبيه كما حديثا) 10( مث األخر صحيح

وهذا احلديث قد استدل  .قال احلافظ سنده ال بأس به ((إنه ال بد للعروس من وليمة))

به على وجوب الوليمة وقال به بعض أهل العلم وأما قول بن بطال ال أعلم أحدا أوجبها ففيه أنه 

نفى علمه وذلك ال ينايف ثبوت اخلالف يف الوجوب وقد وقع يف حديث وحشي بن حرب عند 

ين مرفوعا الوليمة حق وكذا وقع يف أحاديث أخرى. قال بن بطال قوله حق أي ليس بباطل الطربا

بل يندب إليها وهي سنة فضيلة وليس املراد باحلق الوجوب وأيضا هو طعام لسرور حادث فأشبه 

  سائر األطعمة واألمر حممول على االستحباب ولكونه أمر بشاة وهي غري واجبة اتفاقا. 

إذا دعى أحدكم إلى وليمة وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ((وقال بن عمر 

)) ومل خيص ثالثة أيام وال غريها وهذا أصح. وقال بن سريين عن أبيه ملا بىن بأهله أومل فليجب

سبعة أيام ودعى يف ذلك أيب بن كعب فأجابه انتهى. قال احلافظ يف الفتح وقد وجدنا حلديث زهري 

فمجموعها وإن كان كل منها ال خيلو عن مقال مث قال وهذه األحاديث  .هابن عثمان شواهد فذكر 

) وأخرجه قوله (حديث أنس حديث حسن صحيح يدل على أن للحديث أصال. كالم احلافظ 

  .البخاري ومسلم
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يُرِيُد أَنُه َطَعاٌم َخمُْصوٌص ِبَقْصٍد َمْذُموٍم يَِقل َمَعُه اْألَْجُر َعَلى   ((َشر الطَعاِم طََعاُم اْلَولِيَمِة))

َا ُيْصَنُع لُِيْدَعى َلُه اْألَْغِنَياُء ُدوَن اْلَمَساِكِني ِلمَ  ُه إمننـَْفاِق َوَذِلَك أَن ا ِيف ُدَعاِء َكثْـرَِة َما ِفيِه ِمْن اْإلِ

َر الطَعاِم اْلَمَساِكِني ِمْن ابِْتَذاِل الْ  َمْنزِِل َواْلِوطَاِء َواْلَمَكاِن َفَكاَن َذِلَك ِمما َجيَْعُلُه َشر الطَعاِم ِألَن َخيـْ

 َدَقِة َعَلْيِهْم ِمْن َسدِتِهْم َوِإْشبَ َوَأْكثـَرَُه َأْجرًا َما يُْدَعى إِلَْيِه اْلَمَساِكُني ِحلَاَجِتِهْم إِلَْيِه َوِلَما ِيف الصاِع ُخل

َا ِفيِه نـَْوٌع ِمْن اْلُمَهاَداِة َوال ا إْطَعاُم اْألَْغِنَياِء فـََلْيَس ِفيِه َهَذا اْلَمْعَىن َوِإمنِد ِإَذا َسِلَم ِمْن َجْوَعِتِهْم فََأمَودتـ

ِه اْألَْغِنَياَء َواْلُفَقرَاَء فـََقاَل اْبُن السْمَعِة َوَقْد َرَوى اْبُن َحِبيٍب َأن اْبَن ُعَمَر َرِضى اللُه َعْنُه َدَعا ِيف َولِيَمتِ 

  38.ُعَمَر لِْلُفَقرَاِء َهاُهَنا َال تـُْفِسُدوا َعَلْيِهْم ثَِيابـَُهْم فَِإنا نُْطِعُمُكْم ِمما يَْأُكُلونَ 

)) زاد يف التلخيص فإن أقرما إليك بابا أقرما إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا((

فإن سبق أحدمها فأجب الذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف ولكن رجال إسناده إليك جوارا 

موثقون وال يدرى ما وجه ضعف سنده فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السالم بن 

حرب عن أيب خالد الداالين عن أيب العالء األودي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن رجل من 

ى اهللا عليه وسلم وكل هؤالء وثقهم األئمة إال أبا خالد الداالين فإم اختلفوا فيه أصحاب النيب صل

وقال ابن  .فوثقه أبو حامت وقال أمحد وابن معني ال بأس به وقال ابن حبان ال جيوز االحتجاج به

عدي حديثه لني وقال شريك كان مرجئا واحلديث على سياق املصنف ظاهره الوقف وفيه دليل 

                                                           

م، 1995، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، اإلمام مالكطأ على شرح موّ شرح الزرقاين لزرقاين، ا  38
  .3/231ما جاء يف الوليمة، باب 
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إذا اجتمع داعيان فاألحق باإلجابة األسبق فإن استويا قدم اجلار واجلار على مراتب  على أنه

  39.فأحقهم أقرم بابا فإن استويا أقرع بينهم

. أورد أبو داود احلديث من طريق ((فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع))

ًا فليطعم) يعين: يأكل. قوله: (وإن  أخرى وهو مثل الذي قبله، مبعناه وفيه زيادة: (فإن كان مفطر 

كان صائمًا فليدع) يعين: يدعو ألهل الزواج وألهل الوليمة، يدعو هلم بالتوفيق، وأن جيمع اهللا بني 

الزوجني على خري، فيكون حضوره فيه إدخال السرور وحصول الدعاء. ومعىن هذا: أن األكل ليس 

عوة هو الذي أمر به، أما األكل فليس مأموراً به، بالزم، ولكن احلضور هو الذي أمر به، وإجابة الد

فيمكن لإلنسان أن حيضر وقد ال يشتهي الطعام، وقد يكون صائماً، وقد يكون هناك شيء جيعل 

  اإلنسان ال يشتهي الطعام.

ويف رواية غري الرتمذي بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما  بارك اهللا وبارك عليك))((

مرأة من بين جشم فقالوا بالرفاه والبنني فقال ال تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال يف خري. أنه تزوج ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم بارك هلم وبارك عليهم. أخرجه النسائي وبن ماجه وأمحد 

اهللا مبعناه ويف رواية له ال تقولوا ذلك فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد انا عن ذلك قولوا بارك 

فيك وبارك لك فيها. وأخرجه أيضا أبو يعلى والطرباين وهو من رواية احلسن عن عقيل قال يف 

قوله (حديث أيب هريرة حديث حسن الفتح ورجاله ثقات إال أن احلسن مل يسمع من عقيل 

  ) أخرجه أصحاب السنن وبن حبان واحلاكم قاله احلافظ يف الفتح.صحيح

                                                           

 نيل األوطار. انظر ايضا 3/158 الوليمةيف باب  ، طه فوترا، مساراجني،سبل السالم، الصنعاين  39
  5/304م، 1973للّشوكاين، دار الفكر، بريت لبنان، 
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قال احلافظ يف الفتح  ))َحق َوالثاِنَي َمْعُروٌف َوالثاِلَث رِيَاٌء َوُسْمَعةٌ  يـَْومٍ اْلَولِيَمُة َأوَل ((

وقد عرفت أن حلديثه   .وشيخه فيه عطاء بن السائب ومساع زياد منه بعد اختالطه فهذه علته انتهى

) حلديثعبد اهللا مع شرفه يكذب يف اقال وكيع زياد بن أن للحديث أصال ( شواهد يدل جمموعها

أخرجه أبو و  .وله يف البخاري موضع واحد متابعةقال احلافظ يف التقريب مل يثبت أن وكيعا كذبه 

داود من حديث رجل من ثقيف قال قتادة إن مل يكن امسه زهري بن عثمان فال أدري ما امسه 

 وإسناده ليس بصحيح كما صرح به البخاري يف تارخيه الكبري وأخرجه بن ماجه من حديث أيب

عن أنس عند و  .هريرة ويف إسناده عبد امللك بن حسني النخعي الواسطي قال احلافظ ضعيف

  أيضا. عند الطرباين بإسناد ضعيف و .البيهقي ويف إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف

ويف بعض النسخ فليجيء به بغري نون فيه دليل  ))من كان عنده شيء فليجئني به((

لوليمة العرس وأا بعد الدخول وقد سبق أا جتوز قبله وبعده وفيه ادالل الكبري على أصحابه 

يف وليمته بطعام وطلب طعامهم يف حنو هذا وفيه أنه يستحب ألصحاب الزوج وجريانه مساعدته 

هورات فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكاا ) فيه أربع لغات مشمن عندهم قوله (وبسط نطعا

احليس هو االقط والتمر والسمن خيلط و  .الطاء ومجعه نطوع وأنطاع أفصحهن كسر النون مع فتح

ويعجن ومعناه جعلوا ذلك حيسا مث أكلوه قوله صلى اهللا عليه و سلم يف الذي يعتق جاريته مث 

ه واضحا يف كتاب االميان حيث ذكره مسلم وإمنا يتزوجها له أجران هذا احلديث سبق بيانه وشرح

  .أعاده هنا تنبيها على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعل ذلك يف صفية هلذه الفضيلة الظاهرة

فإّن ذلك له ((أي رسول الداعي يعين نائبه  ))إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول((

أي قائم مقام إذنه فال حيتاج لتجديد إذن أي إن مل يطل عهد بني ايء والطلب أو كان  ))إذن
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) وإسناده حسن وبالغ بعضهم فقال مبحل حيتاج معه إىل اإلذن عادة (عن أيب هريرةاملستدعي 

وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود  ))من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا(( .صحيح

واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد املنع مبن ال  حيتاج إىل ذلك ممن يتطفل ومبن يتكره 

صاحب الطعام الدخول إليه أما لقلة الشيء أو استثقال الداخل وهو يوافق قول الشافعية ال جيوز 

وفيه أن املدعو ال ميتنع من اإلجابة إذا أمتنع  التطفيل اال ملن كان بينه وبني صاحب الدار انبساط

   .الداعي من اإلذن لبعض من صحبه

وان ((النه اقرار على معصية  ))نهى عن الجلس على مائدة يشرب عليها الخمر((

يف رواية على بطنه النه مع ما  ))وهو منبطح على وجهه((ن ولو انثى  يعين االنسا ))ياكل الرجل

  .) واسناده ضعيفعن ابن عمر(أخرجه ابو داود فيه من قبح اهليئة يضر باملعدة واالمعاء واحلجب 

أي مزينا منقوشا سببه ان رجال ضاف عليا فصنع له  ))ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا((

طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول اهللا فأكل فجاء فرفع يديه على عضاديت الباب فرأى القرام قد 

عن سفينة  موىل املصطفى أخرجه أمحد بن حنبل و الطرباين  .ضرب يف ناحية البيت فرجع وذكره

 .ورواه عنه أبو داود وغريه واسناده حسن

 الطعام  )3

األربعة منها صحيح والواحد و  .حديثامخسة وجدت الباحثة حوايل  هذه البحثويف 

  صفية).  مهرواه البخاري عن أُ ( مرسل
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) ويف رواية الصحيحني أومل عليها حبيس )أولم على صفية بنت حي بسويق وتمر((

 .كل راو مبا كان عنده انتهىقال القارىء يف املرقاة مجع بينهما بأنه كان يف الوليمة كالمها فاخر  

قلت وقع يف رواية للبخاري أنه أمر باإلنطاع فألقى فيها من التمر واألقط والسمن فكانت وليمته 

قال احلافظ يف الفتح وال خمالفة بينهما يعىن بني هذه الرواية وبني الرواية اليت فيها ذكر احليس ألن 

  .هذه من أجزاء احليس

ذ التمر فينزع نواه وخيلط باألقط أو الدقيق أو السويق قال أهل اللغة احليس يؤخ 

انتهى ولو جعل فيه السمن مل خيرج عن كونه حيسا انتهى كالم احلافظ قلت السمن أيضا من أجزاء 

مث يندر منه نواه ورمبا  .قال يف القاموس احليس اخللط ومتر خيلط بسمن وأقط فيعجن شديدا .احليس

وكان قوله ( .أمحد وأبو داود وبن ماجه وسكت عنه أبو داود واملنذريورواه . انتهى جعل فيه سويقا

) أعلم أن سفيان بن عيينة مل يكن يدلس إال عن ثقة كما عيينة يدلس يف هذا احلديثسفيان بن 

  .حديث حسن غريب )(وهذا  .صرح به احلافظ يف طبقات املدلسني

ٌز َوَال حلٌَْم يُرِيُد َواَللُه أَْعَلُم َأن َذِلَك َكاَن ِيف َسَفٍر َحْيُث  َال جيَُِد َكاَن يُوِملُ بِاْلَولِيَمِة َما ِفيَها ُخبـْ

َز َوَال اللْحَم َوَال يُوَجُد ِفيِه َما يـَتَـَزوُدوَن بِِه ِمْن اْألَِقِط َوالتْمِر َوالسِويِق َوُحيَْتمَ  ُل أَْيًضا َأْن َيُكوَن ِيف اْخلُبـْ

ْلَولِيَمَة َعَلى َأَحٍد بـَْعِض اْألَْوقَاِت ِلِضيِق اْحلَاِل فَِإن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ملَْ يـُْرَو َعْنُه أَنُه تـََرَك ا

النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى بـَْعِض ِمْن ِنَسائِِه َوَقْد َرَوى َمْنُصوُر ْبُن صفيه َعْن أُمِه قَاَلْت أَْوملََ 

َها قَاَل اْبُن َحِبيبٍ  َها َواحلَْض َعَليـْ ْيِن ِمْن َشِعٍري َوَهَذا َيُدل َعَلى تَْأِكيِد النْدِب إلَيـْ ِنَسائِِه ِمبُد ِيبوََكاَن الن 

طْ  َعاَم َعَلى النَكاِح وَملَْ َيدَْع اْلَولِيَمَة َعَلى َأَحٍد ِمْن ِنَسائِِه َقل َأْو َكثـَُر َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َيْسَتِحب اْإلِ
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َملَ َوَهَذا يـَْقَتِضي َأْن يـُْؤَخَذ ِيف ُكل َحاٍل ِمبَا َيَسُع َوِلَذِلَك ُرِوَي َعْن النِيب صلى اهللا عليه وسلم أَنُه أَوْ 

زًا َوحلًَْما َعَلى َزيـَْنَب بِْنِت َجْحشٍ    .40فََأْشَبَع الناَس ُخبـْ

قال احلافظ ليست لو هذه االمتناعية إمنا هي اليت للتقليل. ووقع يف َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاة)) ((

حديث أيب هريرة بعد قوله أعرست قال نعم. قال أوملت قال ال فرمى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سلم بنواة من ذهب فقال أومل ولو بشاة وهذا لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النيب صلى اهللا 

  كان يعكر على من استدل به على أن الشاة أقل ما يشرع للموسر. عليه و سلم و 

سلم أومل على بعض نسائه بأقل من الشاة  لكان ميكن أن ولوال ثبوت أنه صلى اهللا عليه و 

يستدل به على أن الشاة أقل ما جتزئ يف الوليمة ومع ذلك فال بد من تقييده بالقادر عليها قال 

كثرها وأمأقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ واملستحب أا على قدر عياض وأمجعوا على أن ال حد أل

  حال الزوج وقد تيسر على املوسر الشاة فما فوقها.

ىف كل فعل أو قول واستعماله يف  احلد زهو جتاو  ِإْسَرافٍ . ))ِفي َغْيِر ِإْسَراٍف َوَال َمِخيَلةٍ ((

  التكرب.من اخليالء وهو  َمِخيَلةٍ  ويليق،عما ينبغي زائدا ق ااإلنفوهو فيه ق أشهر من غريه ااإلنف

حيث يظهر الّسرُف والبذخ فيها يف بعض األعراس واحلفالت واملناسبات، يكون  ما ومن اإلسراف

 فوس الفقراء من الناس، وبطر الّنعمة، والتفاخر والرياء والسمعة، ويف هذا الكسر لن تباهيال إىل حد

  تجاج إليه باع حيتاج إليه.ويف املثل: من اشرتى ماال حيبعواقب العمور ونتائجها والستخفاف 

  

                                                           

م، 1995، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، اإلمام مالكطأ على شرح موّ شرح الزرقاين لزرقاين، ا  40
  .3/231ما جاء يف الوليمة، باب 
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 معاني األحاديث عصريا  . ب

العادة شيء واحد، العرف هو العادة، وهي ما و العرف  كما عرفنا أن العادة حمكمة،

يتكرر بال موجب عقلي، هكذا عرفها بعض األصوليني، ما يتكرر بال موجب عقلي، إمنا يتكرر 

   فاملصلحة أمر آخر. عادة وألفة، وأما املصلحة

فصٌل في تغّير الفتوى واختالِفها " القاعدة فصًال مهّماً؛ فقالعلى اإلماُم ابن القيم  قال 

هذا فصل «ّمث قال مبينا أمهيَّتها:  41."بحسب تغّير األزمنة واألمكنة واألحوال والنّـّيات والعوائد

الّشريعة؛ أوجب من احلرج، واملشقة، وتكليف عظيم الّنفع جداً، وقع بسبب اجلهل به غلٌط عظيم على 

ما ال سبيل إليه؛ ما يُعلم أّن الشريعة الباهرة اّليت يف أعلى رَُتِب املصاحل ال تأيت به، فإّن الّشريعة مبناها 

وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدٌل كلها، ورمحٌة كلها، ومصاُحل كلها، 

كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اَجلْور، وعن الّرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل وِحكمٌة  

املفسدة، وعن احلكمة إىل العَبث؛ فليست من الّشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتّأويل، فالّشريعة عدُل اهللا 

  .صدق رسولهبني عباده، ورمحُته بني خلقه، وظله يف أرضه، وحكمُته الدالّة عليه وعلى 

في أحكامه الراجعة  ن واألحوالاالقرآن يجري في إرشاداته مع الزم" القاعدة االخرىو 

رف حسنه شرعاً وهو ما عُ  ،فإن اهللا أمر عباده باملعروف ،عظيمة النفع هذه قاعدة "ادةللعرف والع

                                                           

ــُر الفتــوى بتغــّري األزمنــة، واألمكنــة، واألحــوال،   41 بالبيــان واالســتدالل: اإلشــارُة إىل أّن املقصــود ــا تغيّـ
ــــات، والعوائــــد، وهــــذا مــــا قَصــــَدُه العلمــــاُء ورّجحــــوه، وذلــــك أّن الّشــــريعة ال تــــدور  ــــاس والنّـّي َمــــَع َدَوراِن شــــهواِت الّن
  واحتياجاِم احملضِة، وإّمنا تتجّدد بتجّدِد الّنظِر يف الّنصوص الّشرعّية واالستنباِط منها.
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كما يف الغناء، أهي  42ظهر قبحه شرعًا وعقًال وعرفاً. واهم عن املنكر، وهو ما ،وعقًال وعرفاً 

  جيوز أم ال ؟ 

وأمر املؤمنني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ووصفهم بذلك. فما كان من املعروف 

اتبة. وما كان ال يتغري يف األحوال واألوقات كالصالة والزكاة، والصوم واحلج، وغريها من الشرائع الرّ 

 ،وحنوها ،وشرب اخلمر لقتل بغري حق، والزىنألوقات كالشرك واامن املنكر ال يتغري كذلك بتغري 

   .اتغري وال خيتلف حكمهتال  ،يف كل زمان ومكانأحكامه تت بث

 إعالن النكاح .1

"إذا كان ذكر اسم اهللا تعاىل على الشيء عن طريق القسم من  43ل اإلمام الغزايل:و قي

به، فكيف يؤاخذ بالشعر ال يؤاخذ  غري عقد عليه وال تصميم واملخالفة فيه على أن ال فائدة فيه

قول: ليس كل غناء لغًوا، أنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه، فالنية الصاحلة ي هعلى أن "والرقص؟

 . جتعل اللهو قربة واملزح طاعة، والنية اخلبيثة حتبط العمل الذي ظاهره العبادة وباطنه الرياء

 يدة عن الفاحشةأن ال بأس بوجود الدف وحنوه مع الغناء على أن تكون الكلمة بع

وعلى أن يكون املغين للنساء  فيكون مبا أحل اهللا وبكلمات طيبة ال تثري غريزة وال تؤذي مشاعر.

   امرأة واملغين للرجال رجال.

                                                           

للعالمة عبد الرمحن بن ناصر القاعدة احلادية والعشرون  واعد احلسان بتفسري القرآنشرح القأنظر إىل   42
  .املصلحي لفضيلة الشيخ خالد بن عبد اهللا السعد

  2/273نج، لإلمام ايب حامد حممد الغزايل، كريا طه فوترا، مسار انظر اىل إحياء علوم الني   43
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وقد ضرب األنصاريات  ،فقطعا تكون احلفلة موافقة للسنة فإذا طبقت هذه الضوابط

َعاِئَشُة َما َكاَن َمَعُكْم َلْهٌو فَِإن اْألَْنَصاَر يـُْعِجبـُُهْم يَا (( النيب عليه الصالة والسالمبالدف أيام 

وغنني فيما بينهن بأمر منه، لكن جيب أن نراعي أن ال يصل صوت النساء إىل حفلة  .))اللْهوُ 

  الرجال.

َعَلْيِه َأن النِبي َصلى اللُه (( ومن شروط إعالن النكاح ضرب الدف، فَعْن َأِيب َحَسنٍ 

، َويـَُقالَ  ى ُيْضَرَب ِبُدفَحت رَم َكاَن َيْكَرُه ِنَكاَح السيُكمْ  :َوَسلونَا نَُحيَناُكْم َفَحي َناُكْم َأتـَيـْ  ))َأتـَيـْ

اآلن يزمرون يف هذه الليايل، فال مانع، ألنه إعالم، وكان عليه الصالة والسالم يعّلم أصحابه، أن  

أي نشيد " جئنا لواديكم ولوال احلبة السودا فحيونا حنيّيكم أتيناكم أتيناكم"  :ينشدوا هذا النشيد

 لصالتكا  أيضا كثري نشيد اإلسالميمبرور الزمان   واآلن .ديين مع تلبية العقد، هذا شيء مطلوب

  .وحنوه قدسيةواجلمعية  ،تصدة العيتاناجلمعية املقحممد صلى اهللا عليه وسلم مثال  على النيب

طبعاً ليس الفرق الوحيد  ))َما بـَْيَن اْلَحالِل َواْلَحَراِم الدف َوالصْوُت ِفي النَكاحِ َفْصُل ((

  .والرتفيةكاملوسيقي  ف فقط لكن موسعدال ، ميكن هذا اليوم بني النكاح والسفاح الدف والصوت

يف  فهذا ضرب الدف، أو النشيد اإلسالمي كما قلت، والوليمة، وخطبة النكاح، والشهود 

النكاح، وإعالن النكاح، وانعقاده يف املسجد، هذه هي اآلداب اليت ينبغي أن تراعى يف عقد 

  .الزواج، من أجل أن نفرق بني النكاح وبني السفاح
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  ولذلك وضع الدكتور يوسف القرضاوي للغناء ضوابط منها: 

والبصر واألعمال،  ، كحفظ اللسانمتفًقا مع أدب اإلسالم وتعاليمهأن يكون  .1

 وهلم جرى. ،ات، سرت العور مهذبةيستعمل املالبس 

أن ال يكون يف أداء املغين أو املغنية تكسر يف القول، وتعمد اإلثارة أو القصد إىل  .2

إيقاظ الغرائز اهلاجعة، وإغراء القلوب املريضة، أو اإلحلاح على جانب الغريزة اجلنسية وما يتصل ا 

 .شعاهلا بكل أساليب اإلثارة والتهييج وخصوًصا لدى الشباب والشاباتمن احلب والغرام، وإ

أن ال يقرتن الغناء بشيء حمرم كشرب اخلمر أو التربج، أو االختالط املاجن بني  .3

 الرجال والنساء بال قيود وال حدود.

عدم الغلو واإلسراف يف إبراز عاطفة خاصة على حساب العواطف األخرى، أو  .4

رد وروحه وإرادته، أو على حساب اتمع وخصائصه أو على حساب على حساب عقال الف

 .الدين

يكون فقيه نفسه، فإذا كان الغناء أو  بعد احلدود اليت ذكرناهاعلى أن املستمع  .5

نوع خاص منه يستثري غريزته، ويغريه بالفتنة ويسبح به يف شطحات اخليال احلسي فعليه أن يتجنبه 

 .ويسد الباب الذي ب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه وخلقه فيسرتيح ويريح

بكمها وكيفها وموضوعها  وال ريب أن هذه القيود قلما تتوافر مجيًعا يف أغاين هذا العصر

وطريقة أدائها والتصاقها حبياة أقوام بعيدين كل البعد عن الدين وأخالقياته و مثله. فال ينبغي 

  .للمسلم التنويه م، واملشاركة يف نشر ذكرهم، وتوسيع نطاق تأثريهم إذ به يتسع نطاق إفسادهم
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 تلبية الدعوة )1

ال تصاحب إال (( .مراعاا يف الداعي واملدعو داب ينبغيأالدعوة لوليمة العرس هلا شروط و 

جيوز إجابة دعوة الذمي يف األمور الدنيوية ال الدينية إذا مل يكن  ))مؤمًنا وال يأكل طعامك إال تقي

 دعوة املسلم؛ ألنه ال يلتزممثة منكر أو كان الطعام مشتمًال على حمرم، وال يلزم الذمي إجابة 

من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن  النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد حذر. أحكامنا إال عن تراض

   .خمالطته ومؤاكلته؛ ألن املطاعم توقع األلفة واملودة يف القلوب

 )) األكل من الوليمة ليس بواجب على  ))فَِإْن َكاَن ُمْفِطًرا فـَْلَيْطَعْم َوِإْن َكاَن َصائًِما فـَْلُيَصل

بة إىل الدعوة؛ ألنه الذي أمر به اهللا ورسوله وتوعد على تركه من حضر ولو مفطرًا إذ الواجب اإلجا

ال األكل، ولكن يستحب األكل للمفطر، أما الصائم: فإن كان صومه فرًضا مل جيز له الفطر؛ ألن 

الفرض ال جيوز اخلروج منه، وإن كان نفًال جاز له الفطر أو الصوم، فإن كان يشق على صاحب 

  .طر، وإن كان ال يشق كان إمتام الصوم أوىلالطعام صومه فاألفضل له الف

ال يعترب الصوم عذرًا مانًعا من احلضور، فالصائم حيضر ويدعو ألهل الطعام بالربكة، وخيربهم 

  .))دعَوِإْن َكاَن َصائًِما فـَْلي(( بصومه ليقبل عذره يف عدم األكل

أخذ طعام من  حيرم)) فَِإن َذِلَك َلُه ِإْذنٌ  ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم ِإَلى طََعاٍم َفَجاَء َمَع الرُسولِ ((

الوليمة بغري إذن صاحبه، ملا فيه من االفتيات عليه، فإن علم بقرينة رضا رب الطعام فقد قيل: 

ويستحب لصاحب الطعام أن يأذن له إن مل يرتتب على حضوره مفسده، بأن ، يكره، وقيل: يباح

يؤذي احلاضرين حضوره، أو يشيع عنهم ما يكرهونه، أو يكون جلوسه مزريًا م لشهرته بالفسق 
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وحنو ذلك. فإن خيف من حضوره شيء من ذلك مل يأذن له، وينبغي أن يتلطف يف رده، ولو 

  .ق به وأحسن، ليكون ردا مجيالً أعطاه شيًئا من الطعام كان ألي

جيوز حضور دعوة من دعا الناس دعاء عاما وال يكون احلضور حراًما أو من باب التطفل 

  .اعتبارًا باإلذن العام املتقدم، وهذا يعين أن الدعوة قد تكون لناس معينني ومبهمني

اِعَياِن فََأِجْب َأقْـَربـَُهَما بَابًا (( َأقْـَربـَُهَما بَابًا َأقْـَربـَُهَما ِجَوارًا َوِإْن َسَبَق ِإَذا اْجَتَمَع الد فَِإن

ذا ، فيحضر هلبينهما فحسنإذا دعاه إثنان فأكثر فإن أمكن اجلمع  ))َأَحُدُهَما فََأِجْب الِذي َسَبقَ 

، وإن مل ميكنه إجابتهما قدم أسبقهما واعتذر عن اآلخر وإن كانت الدعوتان يف وقت واحد وهذا

  .أقرما رمحاً مث األقرب جواراً وعند االستواء فإنه يستعمل القرعة يف ذلكقدم 

َها اْلَخْمرُ َعْن َمْطَعَمْيِن َعْن اْلُجُلوِس َعَلى َماِئدَ  ρنـََهى َرُسوُل اللِه (( احلذر )) ٍة ُيْشَرُب َعَليـْ

اإلسالمية والوقوع يف من التشبه بغري املسلمني من إقامة والئمه ملا يف ذلك من ذوبان الشخصية 

التشبه املنهي عنه ومن ذلك اختالط اجلنسني يف الوالئم وأقامة أحلان املوسيقى والغناء والتصوير 

ويشبه ذلك ما يفعله بعض الناس من إدخال الزوج وذويه على النساء وهن يف كامل زينتهن وقد 

 .حيصل ما هو أكرب من ذلك مما ال ترتضيه الشريعة وال تقر عليه

  لطعاما )2

القصد  .املقصود بوليمة العرس: الدعوة إىل الطعام الذي يصنع عند الدخول باملرأة والبناء ا

من الوليمة إشهار النكاح وإعالنه جبمع الناس على الطعام، وإىل جانب هذا فيه شكر لنعمة اهللا 

  .تعاىل على نعمة النكاح الذي به تتحصن الفروج وتغض األبصار



74 

 

 

 

فإن مل  ))أْوِلْم َوَلْو ِبَشاةٍ (( :د الرمحن بن عوفلعب ρ للمتمكن شاة لقولهأقل الوليمة 

أن  فتكون الوليمة يف حدود طاقة اإلنسان، من غري .ن ذلك، أقتصر على ما يقدر عليهيتمكن م

عندنا . فال بأس يشق عل نفسه، لكن ينبغي أن يومل اإلنسان عند زواجه، فإن هذا أمر متأكد

  ة وبدون اللحم.ى مث بيضبالفاكهة واحللو 

عند ة ى اهللا عليه وسلم  أومل ولو بشااستحضار نية تطبيق السنة الواردة يف قول النيب صل

  .إرادة إقامة الوليمة ليحصل لصاحب الوليمة األجر واملثوبة يف كل ما يقوم به مما هو مشروع

الوليمة واجبة وال يضر القول بوجوا، لتحققها بأي شيء من األطعمة، ويستوي يف ذلك 

 ))على زوجه زينب بنت جحش بشاة أولم النبي صلى اهللا عليه وسلم(( فقدالقليل والكثري، 

أولم النبي صلى اهللا عليه وسلم على زوجه صفية بنت ((كما   وأمر بذلك عبد الرمحن بن عوف

املرجع يف الوليمة مراعاة ظروف  .فبأي شيء أومل الزوج فقد أصاب السنة ))حيي بسويق وتمر

الزوج من حيث اليسار واإلعسار، فللموسر قدره، وللمقرت قدره؛ ألن اهللا ال يكلف نفًسا إال 

  .وسعها

املتعارف عليه أن  من)) َوالثاِلَث رِيَاٌء َوُسْمَعةٌ  اْلَولِيَمُة َأوَل يـَْوٍم َحق َوالثاِنَي َمْعُروفٌ ((

الوليمة غالًبا تكون يوًما واحًدا، ولكنها قد تزيد على ذلك، إذا كان املدعو أوًال غري املدعو يف اليوم 

الثاين، أو كان املكان ضيًقا ال يستوعب مجيع املدعوين يف اليوم األول، أو تعذر حضور بعض 

موسرًا ويرغب إطعام الطعام ال قصد املدعوين لظروف منعتهم من احلضور أول يوم، أو كان الزوج 

الوليمة إذا قصد ا املباهاة والسمعة كانت مكروهة وإذا كان القصد منها  .املباهاة أو السمعة

    .اإلسراف والتبذير كانت حمرمة
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َرُك اْلُفَقَراءُ َشر الطَعاِم طََعاُم اْلَولِيَمِة ُتْدَعى َلَها اْألَغْ (( يف وليمة العرس أن ال جيوز )) ِنَياُء َوتـُتـْ

خيص الداعي األغنياء دون الفقراء فاملؤمنون أخوة متحابون وليس يف اإلسالم طبقية والفقراء أحوج 

توزيع بطاقات  .بالدعوة من اإلغنياء حلاجتهم وإظهار الشفقة عليهم وإشعارهم بروح األخوة واملودة

ن بعضهم يكتب يف البطاقة: حييي الدعوة والتفنن فيها مبا يوضع عليها من صور للعروسني حىت إ

احلفل الفنان كذا، والفنانة كذا، وهذا مع ما فيه من اإلسراف فإنه يفتح بابًا للشر على الفقراء 

  .واملساكني حيث تكسر قلوم وتورثهم احلسرة

 :اإلسراف والتبذير من مظاهر )كلوا واشربوا وتصدقوا في غير إسراف وال مخيلة)((

مكان إقامة الفرح يف صاالت األفراح مما يثقل كاهل الزوج مبا يتكلفه من استئجار  املباهاة يف انتقاء

الصالة أو القاعة أو الفندق من مبالغ باهظة، مع أنه لو كان يف املنزل واقتصر على األقارب، لكان 

ىل جلب املغنيني واملغنيات حيث يؤتى ؤالء مقابل مبالغ طائلة فيجتمع إ .أرضى هللا وأسلم عاقبة

  . اإلسراف ارتكاب ما حرم اهللا من الغناء املاجن الذي يغري بالرذيلة ويزري بالفضيلة

اإلسراف يف الوليمة وتكثري الطعام بدون حاجة مبا يزيد عن حاجة املدعوين، ويكون سبًبا يف 

إلقاء الزائد يف النفايات، مع أن هناك من الناس من ال جيد ما يسد جوعته ويكون أحوج للقليل 

   .نه، أو يكون أحوج للقليل من ماله وتكاليفه ليستعني به على احلياةم


