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 بعاالر  فصلال

  في اإلسالمليمة عن أداب الو تحليل 

  داب وليمة العرس عند الّسنةأ عن تحليل .1

النكاح مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية لعمارة الكون وحفظ العرض وشرف النسب،   

 وهلذا أولته الشريعة هتماًما بالًغا، وأمرت بإشهاره وإعالنه بشىت الوسائل متييزًا له عن السفاح.

 .فأمرت باإلشهاد عليه، وإشهاره جبمع الناس لوليمته، وإعالنه بالضرب بالدف ليشيع أمره وينتشر

،  ومل جتعل يف مال الرجل للمرأة قبل الدخول عليها سوى أمرين املهر ووليمة العرس. وهذا إن دل

اره يكون بنشره فإنه يدل على أن النكاح من أعظم العقود اليت يبين عليها استقرار اتمع، واستقر 

وإعالنه بني الناس لنزول كل شبهة أو لبس، وحىت ال يكون هناك جمال للطعن يف األنساب أو 

  التجاحد واإلنكار.

إن كانت وسيلة من وسائل إعالن النكاح، ففيها أيًضا تكرمي للمرأة وقومها، بعمل والوليمة  

شعوًرا بالود والسرور يف بداية احلياة طعام جيمع األهل واإلخوان واألصدقاء واجلريان، فيضفي ذلك 

   الزوجية، كما أن فيها شكرًا لنعمة اهللا على النكاح الذي به تتحقق مصاحل الدنيا والدين.

يف املذهب علماء أم مستحبة، واألصح عند  اختلف العلماء يف وليمة العرس، أهي واجبةٌ 

إن وليمة العرس  1:ومن املنقول. وجوبأا سنٌة مستحبة، واألمر ا أمر ندٍب ال أمر . الشافعي

طعام حلادث سرور فلم جتب كسائر الوالئم. وألن سبب هذه الوليمة عقد النكاح هو غري واجب، 

                                                           

من كتاب يف باب النكاح والنثر لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوتاحلاوي الكبري، املاوردي البصري،   1
  9/556،557الطالق 
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ففرعه أوىل بعدم الوجوب. وألا لو وجبت لكان مأخوًذا بفعلها حيا، ومأخوذة من تركته ميًتا  

  كسائر احلقوق.

 اء، فينبغي أن تكون عقدت يف بسيطة وفقا للقدرةوالوليمة سنة مؤكدة عند مجهور العلم

، قال: ((َأن اَلنِيب صلى اهللا عليه رضي اهللا عنهيف احلديث الذي رواه أنس بن مالك كما   .الزوج

ِإين تـََزوْجُت ! : َما َهَذا؟ قَاَل: يَا َرُسوَل اَللهِ قَالَ  وسلم َرَأى َعَلى َعْبِد اَلرْمحَِن ْبِن َعْوٍف أَثـََر ُصْفرٍَة،

صلى اهللا عليه أمر النيب . َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاةٍ  فـََباَرَك اَللُه َلك،   ِاْمرَأًَة َعَلى َوْزِن نـََواٍة ِمْن َذَهٍب. فـََقالَ 

  . باحتفال وليمة العرس ىف هذا احلديث ليس مبعىن واجب بل هي سنٌة مؤكدةوسلم 

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

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

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

  واجبة.  الّسالم سنة أو ال جيب ولكن إجابته

الوليمة وقتها موسع من وقت العقد إىل انتهاء أيام العرس؛ ألا إلشهار النكاح، وإشهاره 

قبل البناء أفضل، وقد تكون بعد الدخول فقد دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم القوم بعد الدخول 

  .إن وقت الوليمة أمر يتوسع فيه حسب العرف والعادة :بزينب. وهذا جيعلنا نقول

املرجع يف الوليمة مراعاة ظروف الزوج من حيث اليسار واإلعسار، فللموسر قدره، وللمقرت 

عليه وآله وسلم على شيء من صلى اهللا  ما أومل النيب(( .قدره؛ ألن اهللا ال يكلف نفًسا إال وسعها

يث أشبع ح ،أو ملا وقع من الربكة يف وليمتها ،اخل هذا حممول على ما انتهى إليه علم أنس ))نسائه

مل على ميمونة بنت احلرث اليت تزوجها يف الواحدة وإال فالذي يظهر أنه أو  خبزا وحلما من الشاة
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وطلب من أهل مكة أن حيضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أومل به عليها أكثر  ،عمرة القضية مبكة

وسع اهللا على  وقد ،من شاة لوجود التوسعة عليه يف تلك احلال ألن ذلك كان بعد فتح خيرب

ألن كونه دعا أهل مكة ال  ،املسلمني يف فتحها عليهم هكذا يف الفتح وما ادعاه من الظهور ممنوع

يستلزم أن تكون تلك الوليمة بشاة أو بأكثر منها بل غايته أن يكون فيها طعام كثري يكفي من 

مع أنه ميكن أن يكون يف تلك احلال الطعام الذي دعاهم إليه قليال ولكنه يكفي اجلميع  ،دعاهم

بتربيكه صلى اهللا عليه وآله وسلم عليه فال تدل كثرة املدعوين على كثرة الطعام وال سيما وهو يف 

التوسعة فيعارض هذا مظنة  ،تلك احلال مسافر فإن السفر مظنة لعدم التوسعة يف الوليمة الواقعة فيه

  2.ن الوليمة واقعة بعد فتح خيربلكو 

واألحاديث فيه واسعة وإن كان . عالن النكاحضرب الدف أو الغناء يف الوليمة إلجيوز و 

يف كل منها مقال إال أا يعضد بعضها بعضا ويدل على شرعية ضرب الدف ألنه أبلغ يف اإلعالن 

مسنونا ولكن بشرط أن ال يصحبه حمرم  من عدمه وظاهر األمر الوجوب ولعله ال قائل به فيكون

من التغين بصوت رخيم من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود واخلدود بل ينظر األسلوب العريب 

الذي كان يف عصره صلى اهللا عليه وسلم فهو املأمور به وأما ما أحدثه الناس من بعد ذلك املأمور 

  .مات كثرية فيحرم لذلك ال لنفسهبه وال كالم يف أنه يف هذه األعصار يقرتن مبحر 

بطعامة  األخيار  تلبية الدعوة أن يقصد ا إتباع السنة وتسلية اإلخوان، وأن يقصدويف 

َال ُتَصاِحْب ِإال ُمْؤِمًنا َوَال يَْأُكْل َطَعاَمَك ِإال (( صلى اهللا عليه وسلمدون األسرار، قال رسول اهللا 

 يف وال جيوز  ختصيص البعض إحياشا زإيذاء الالخرين.صدقائه فإن يف وان ال يهمل أقاربه وأ)). تَِقى

                                                           

2
  5/229الوليمة يف كتاب بريوت لبنان، ، دار الفكر، نيل األوطارحممد الشوكاين،    
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وليمة العرس أن خيص الداعي األغنياء دون الفقراء فاملؤمنون أخوة متحابون وليس يف اإلسالم 

طبقية والفقراء أحوج بالدعوة من اإلغنياء حلاجتهم وإظهار الشفقة عليهم وإشعارهم بروح األخوة 

  .واملودة

)) فيه دليل على أن نفس األكل الجيب فَِإْن َشاَء طَِعَم َوِإْن َشاَء تـََركَ ((كما يف احلديث 

على املدعي يف عرس أو غريه وإمنا الواجب احلضور. فمن كان صائما، ودعي ايل الوليمة العرس، 

يأكل.  وجب عليه أن جييب وأن يشهد  الوليمة، مث له أن يقعد مع القوم، أو يدعوهلم من غري أن

أن يكون الصوم واجباً، كقضاء رمضان أوصيام نذر فال جيوز له أن يفطر وعليه احلضور والدعاء هلم 

أن يكون الصوم نافلة فعليه اإلجابة وإن رأى أن يشق على  . وأن اعتذر فقبل عذره فال بأس بذلك

  .صاحب الدعوة صومه وينكسر قلبه لذلك فاألفضل له الفطر

ن أحسن يف إجابة الدعوة يأكل فلو جاز الفطر يف التطوع لكوروي فإن كان صائما فال 

وحديث ال تصم امرأة وزوجها شاهد يوما من غري شهر رمضان إال بإذنه يدل على أن املتطوع ال 

يفطر وال يفطره غريه ولو كان مباحا كان إذنه ال معىن له وقال ابن عمر ذلك املتالعب بدينه أو 

واحتج اآلخرون حبديث أم هاىنء دخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا صائمة  .صومهقال ب

فأيت بإناء من لنب فشرب مث ناولين فشربت فقلت إين كنت صائمة ولكين كرهت أن أرد سؤرك 

فقال إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان من غريه فإن شئت فاقضي وإن شئت 
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عائشة دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فال تقضي وحديث 

  3.فقال أما إين كنت أريد الصوم ولكن قربيه

لذلك ملا أمر النيب أصحابه الكرام أن يوملوا، أمر املؤمنني أن حيضروا، فاألمر متكامل، هناك 

، أنا صائم اليوم، لكن أمر أن تومل ولو بشاة، وهناك أمر أن حتضر الوليمة ولو كنت صائماً 

سأحضر، األساس جميئك، ولو كان دقيقة، وليس األساس األكل، فاألساس أن تليب هذه الدعوة، 

وجب على هؤالء  . وإذا كان أحد صائمًا صوم نفل فهو أمري نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر

بأس بذلك، ألا حصلت املدعوين أن جييبوا إىل طعام الوليمة، فإن كان صائمًا ومل يطعم، فال 

  .إشاعة املودة، ولو كنت صائما، عليك أن تليب، واألكمل أن تفطر إذا كان صيامك نفال

وليمة فيها معصية كاخلمر والزمر والعود وحنوه وأمكنه اإلنكار وإزلة املنكر لزمه  إذا دعي إىل

ن مل يقدر على اإلنكار مل احلضور واإلنكار ألنه يؤدي فرضني: إجابة أخيه املسلم وإزلة املنكر، وإ

َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا (( .حيضور فإن مل يعلم باملنكر حىت حضر أزالة فإن مل  يقدر انصرف

يَما   4.ِن))فـَْليُـغَيـْرُه بَِيِدِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اْإلِ

وسئل اإلمام أمحد رمحه اهللا عن الرجل إذا علم أن يف الوليمة منكرا لكنه ال يراه وال 

يسمعه، لكونه مبعزل عن جملسه أو خيفونه وقت حضوره. فقال اإلمام أمحد رمحه اهللا: أرجو أال يأمث 

سقط إن مل جيب وإن أجاب فأرجعو أال يكون آمثاً. وقال إبن قدامة تعليقا عل ذلك يف املغين: فأ

                                                           

م، 1995، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، اإلمام مالكطأ على شرح موّ شرح الزرقاين لزرقاين، ا  3
  2/253قضاء التطوع، باب 

يف باب خطبة العيد وأحكمها من كتاب  الفكر، بريوت لبنان، دار سنن ابن ماجة، أخرجه إبن ماجة  4
  العيدين.
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الوجوب إلسقاط الدعي حرمة نفسه با ختاذ املنكر، ومل مينع اإلجابة لكون ايب ال يرى منكرا وال 

  يسمعه.

وإن ُدعي إىل وليمة الكتايب ـ وقلنا: جتب عليه اإلجابُة اىل وليَمة املسلِم ـ فهل ِجتُب عليه 

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

عليه اإلجابُة؛ ألن الّنفَس تعاُف من أكل طعاِمهم، وألم يستِحلوَن الربا، وألن اإلجابَة إمنا ُجِعَلْت 

  5.لتتَأكَد اُألخوُة واملواالُة، وهذا ال يوَجُد يف أهِل الذّمةِ 

أن ال خيص األغنياء دون الفقراء، إن شرط وجوا أن يكون الداعي مكلفًا حرًا رشيداً، و 

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

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

  6.يكون له عذريكون هناك ما يتأذى حبضوره من منكر أوغريه، وأن ال 

  داب وليمة العرس من الحديث في هذا العصرأ تنفيذ تحليل .2

عن املسائل  العميق والتحليل الفصيل واألمور اليت تتعلق ذه الوليمة حتتاج إىل البحث

حىت نستطيع أن نقيم التقييم على الواقعات  يف هذا العصر، املتنوعة املواجهة ألحوال اتمع

 بالتغيريات عندما حيتاج إليها، وأن حنّدد األولويات لتكون قادرة على تطبيق املوجودات مع القيام

  .صل اهللا عليه وسلم احلاالت اجلديدة املوافقة حلديث رسول اهللا

  

                                                           

  9/442، نفس املصدر  5
  5/302، نفس املصدر  6
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 إعالن النكاح )1

 يعترب من األمور املهمة جدا ألن الوليمة هي إحدى املهمات داب الوليمةأ والبحث عن

توجد كثري من والئم العرس خترج عن قواعد الشريعة  ولكن يف هذا العصر، .من برنامج عقد النكاح

واالسراف ويرجع ذلك  اإلسالمية. فأمثال ذلك، هناك توجد والئم العرس املعّقدة بشديدة الفخر

علّو مكانة وهيبة صاحب الوليمة أو رد الثناء والتملق عن الناس، وتوجد  إىل السعي ليعرف الناس

اليت كان تنفيذها مملوءة باملنكرات كاالختالط بني الرجال والنساء (عادة ما قام  العرس أيضا والئم

، وساويران واكتشاف عورة نسائها والتسليات القبيحة مثل أوركسرتا واملغّنيات به الشباب اآلن)

، وأنه واألطعمة احملّرمة كاخلمر، وحلم اخلنزير، حىت اإلمدادات الطبقية املصنوعة من الذهب والفضة

  ال تزال هناك العديد من األشياء احملّرمة غريها.

كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو حتريض على معصية، كوصف اجلمال  حيرم

والفجور، ومعاقرة اخلمور، أو كان فيه متطيط وتكسر، وعمل حيرك الساكن ويبعث الكامن؛ ألن 

  فكل قول يشتمل على حرام فهو حرام.الغناء من حيث هو كالم، فإن حسنه حسن وقبيحه قبيح، 

ببسيطة  وأصحابه، أّن الوليمة عقدتصل اهللا عليه وسلم كما اتضح عن النيب حممد 

جترميا لصاحبها، ألّن حقيقة الوليمة اعالن للعائالت واألصدقاء  وبقدر اإلمكان، وال تكون الوليمة

بإعطاء الطعام للضيوف  . وذلك،ىلاهللا تعا والسعادة والشكر على النعمة واجلريان بوجود النكاح

فلذا، الوليمة كوسيلة لصلة الرحم . للناس من الفقراء واملساكن إعطاء الطعام احلاضرين، ويسنّ 

  والصدقة على الناس عموما والضعفاء خصوصا.
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 ومن تعبري الباحث سابقا، ميكن أن حيّلل الباحث أن األّمة املسلمني تابع ما سّن الرسول

 بني الناس خترج عن ، يعىن انعقاد الوليمة، ولكن هذه الوليمة اآلن املنتشرةسلمصل اهللا عليه و 

اآلن غرضهم ليس للشكر  ، حيث كانت الوليمة صل اهللا عليه وسلم األصل الذى دّل عليه الرسول

 بانعقادها على قدر استطاعته ولكن اآلن كانت الوليمة إلظهار الكربياء تعاىل على نعمة اهللا

  كاستئجار القاعة الواسعة والفنادق الوفرية والثياب الغالية واملطاعم العالية.والفاخرة  

من الرتفيه يف هذا العصر بعيدة  اآلن يشعر باالحنراف. وكثري املسموح به الرسول، والتسلية

 عن التقاليد اإلسالمية جبلب ذلك الرتفيه إىل املالهي واملعاصي، نعوذ باهللا.

 تلبية الدعوة )2

صل  يالحظون اهتماما مبا جاء عن النيب الناس الذين يعقدون الوليمة ِمن أّال  واآلن وجدت

. وأّم يعقدون الوليمة مبجّرد االهتمام إىل نظريات الناس. عالوة على ذلك، ليس اهللا عليه وسلم

 من النادر بأّم يّتبعون العرف والعادة اليت دارت بني الناس، على الرغم من أن عرف أو عادم من

  .احملظورة أو املخالفة للشريعة اإلسالمية األمور

النعقاد الوليمة؟ فمن الواضح من  والسؤال اآلن، ملن الذي جيب أن يكون له مسؤولية

احلديث يف األعلى أن الواجب األساسي لتقدمي الوليمة هو العروس الذكور. ولكن إذا كان العروس 

 .ى تقاسم كلفة توفري الوليمة فإنه ال بأس بذلكوالعروسة أو الوالدين/الوصي منهما يوافقون عل

كما توجد أن تكلفة الوليمة مكّلفة لعاقدها أو منظمها . اإلكراه يف انعقاد الوليمة ليس هناك فاملهم

انعقد يف بيت العروس فتكلفتها  وإذا نفسها ألسرة العروسة (إذا انعقد يف بيت العروسة فتكلفتها

  ألسرته).
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 ρقَاَلْت الربـَيُع بِْنُت ُمَعوِذ ْبِن َعْفرَاَء َجاَء النِيب  :ْبُن ذَْكَواَن قَالَ َخاِلُد  احلديث عنف

َفَجَعَلْت ُجَوْيرِيَاٌت لََنا َيْضرِْبَن َفَدَخَل ِحيَن بُِنَي َعَلي َفَجَلَس َعَلى ِفَراِشي َكَمْجِلِسَك ِمني ((

آبَاِئي يـَْوَم َبْدٍر ِإْذ قَاَلْت ِإْحَداُهن َوِفيَنا نَِبي يـَْعَلُم َما ِفي َغٍد فـََقاَل بِالدف َويـَْنُدْبَن َمْن قُِتَل ِمْن 

شرح أن ُيسمح يف الوليمة وسائُل الرتفيه أو الغناء مع  )َدِعي َهِذِه َوُقوِلي بِالِذي ُكْنِت تـَُقولِينَ 

والتقليل من تعب اإلعداد الغرض للتسلية على العروسني والضيوف املدعوين، وحتديث العقل 

  والتحية حلضور الضيوف.

صلى اهللا  لتعاليم اإلسالم كاستماع صلوات النيب الرتفيه غري خمالف أن يكون ومع ذلك، 

فإّن تلك الوليمة ليست كالوليمة اليت توجد يف  مبحام جيد وغريها. املمتلئة واألغاين عليه وسلم 

  املالهي احملّرمة اجلالب للخطيئات. ينعقد بوسائل التسليات زماننا اآلن الذي

ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾. ﴿ تسّن  ويف الوليمة، 7َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبر َوالتـْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

العطاءات، سواء كان ذلك بشكل األموال أو اخلدمات أو  مساعدة بعضهم البعض مثل اهلدايا أو

 " balenan " أو  " ganten " ف عبء تكلفة الوليمة وليس بنية اختاذالبضائع، مساعدة يف ختفي

صلى اهللا واحلّث على املساعدة يف وليمة العرس قد عمل ا أصحاب النيب  من صاحب الوليمة.

  فيَة رضى اهللا عنها.ص صلى اهللا عليه وسلم  عندما زّوج النيب عليه وسلم 

املهمة جدا، ألنه اآلن كثري منا جند  األمور والبحث عن أدب الوليمة يف الواقع يعترب من

فـَْقد بركاا حلياة  . وذلك يـَُؤدى إىلصلى اهللا عليه وسلم الوليمة الىت مل يعّد مناسبا مبا جاء عن النيب

 صاحب الوليمة رّمبا يلتزم أن يدفع الَدين أو يعتق الرهن العروسني املنزلية يف املستقبل. فذلك ألنّ 

                                                           

  2): 5سورة املائدة (  7
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 ة األثقل املعقدة بالفخر واإلسراف الذي ميكن أن يسبب عدم النعم يف احلياةبسبب تكلفة الوليم

  .)غير إسراف وال مخيلة)(( الزوجية

أما بالنسبة لألخالق اليت جيب مراعاا من قبل الضيوف املدعوين، وجب عليهم أن يتوفّر 

شخص الذي حضر  ، ألّن كونصلى اهللا عليه وسلم دعوة الوليمة بقصد االتّباع لسنة رسول اهللا

صلة الرحم بينهم. ولذلك، من  وَاْسعده وربطت فإّن هذا الشخص قد كّرم الداعي دعوة غريه

 cuci" الطعام أو الشراب جمانا أو بنية الكبرية عندما كان حضوره بقصد طلب لذيذ األخطاء

mata"  يلبْسَن عادة مبالبس غري حمتشمة ومكتشفة العورة مبشاهدة املغّنيات.  

جيوز ترك إجابة دعوة الوليمة بال سبب مسوغ لذلك؛ ألن هذا خمالف للسنة وفيه كسر ال 

  .لقلب الداعي، وإشعار له بقلة قيمته، وذلك ما يوهي عرى اإلخوة، ويورث العداوة والنفرة

فيجب أن يتوّفرها ولو كانت املنكرات ما  وأما بالنسبة ألولئك الذين تلقوا دعوة الوليمة،

ينبغي  وإذا كان غري قادر على ذلك فعاد على الفور. ومع ذلك،. على رفض العصياندام أنه قادر 

  بتقدمي النصيحة لصاحب الوليمة جبيدة وحكيمة حىت ال يسيء إليه. عليه أن يرّد املعاصي

عالوة على ذلك، ليس من النادر  )كلوا واشربوا وتصدقوا في غير إسراف وال مخيلة)((

املفرطة وفقا جلري العادة  ”riasan/make up“ وأسرهم باستخدام العروسنييف  االستمالة بأن جند

يؤدي إىل الصعب عند الوفاء للعبادات  وأن ذلك على ذلك أو قواعد اليت حتدث يف اتمع،

وذلك بسبب العديد من حضور الضيوف واالستمالة السميكة، وليس من النادر جعل  .املفروضة

  الومهية. واملؤسف أم يهتّم مبجّرد هذه الدنيا هلم مؤّخرا. تأدية مفروضاا من الصلوات



86 

 

 

 

 على ذلك، صلى اهللا عليه وسلم دل النيب توافق مبا وأما بالنسبة للعادة األخرى اليت ال

أحيا عادة  املالئمة للعروسني. حيث كان احلاضرين بغري متعّمد بالتهنئة غري ابدال دعاء العرس

والنيب كان يكره ذلك ملوافقتهم فيه وهذا هو  "فاء والبنينبالر " اجلاهلية يف التهنئة كما يف قوله 

احلكمة يف النهي وقيل ألنه ال محد فيه وال ثناء وال ذكر هللا عز وجل وقيل ملا فيه من اإلشارة إىل 

 .واألوالد ال ينبغي أن ال يكره بغض البنات لتخصيص البنني بالذكر قلت فعلى هذا إذا قيل بالرفاء

بَاَرَك اللُه َلُكْم َوبَاَرَك َعَلْيُكْم وأما ما سّن عليها الرسول هو اللفظ الذى حيتمل على الدعاء " 

َنُكَما ِفي َخْير  ".َوَجَمَع بـَيـْ

  الطعام )3

والعلماء يتفقون على أمهية وليمة العرس، على الرغم من أّن هلم وجهات نظر خمتلفة عن 

ويف اجلانب األخر، العلماء عامة . انعقاد وليمة العرس الزمة حكمها: بعض العلماء يقولون بأنّ 

 وقد عّلم النيب حممد بأن احلاضرين يف وليمة العرس ليس يقولون أّن حكم انعقادها سنة مؤكدة.

َرُك اْلَمَساِكيُن َوَمْن َلْم َشر الطَعاِم طََعاُم اْلَولِيَمِة يُْدَعى َلَها اْألَغْ  األغنياء وحدهم، فقال: ِنَياُء َويـُتـْ

صلى اهللا  . وعالوة على ذلك يف احلديث األعلى، أّن النيبيَْأِت الدْعَوَة فـََقْد َعَصى اللَه َوَرُسوَلهُ 

  .على دعوة الوليمة عّلمنا أن ِمن واجبة املسلمني التوّفر عليه وسلم

 ن صاحىبوبقدر اإلمكان، ولكن اآلن كثري مفينبغي أن تكون ببسيطة  أّما أطباق االطعمة

من األطباق، إما األطباق املقّدمة واألساسية واملختتمة. وكثري أنواع األطعمة  أنواعب الوليمة يقّدم

عند نظرية  املختلفة ميكن على احلاضرين أن يأكلوا الطعام اكثر من واحدة، وهذا غري مناسب للغاية

ا احملتاجني لتلك االطعمة، وهم يف يوم واحد ال يكون بالضرورة الباحث. ألن هناك كثري من إخوانن
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أن يقّدم األطباق حبسب حاجته  قادرا على تناول الطعام. لذلك، جيب أن يكون لصاحب الوليمة

  بغري اغفال الناس الذين هم أكثر احتاجا إليها. 

 صاالت األفراح املباهاة يف انتقاء مكان إقامة الفرح يف) 1ر: اإلسراف والتبذي من مظاهر

مما يثقل كاهل الزوج مبا يتكلفه من استئجار الصالة أو القاعة أو الفندق من مبالغ باهظة، مع أنه 

توزيع بطاقات الدعوة ) 2 .لو كان يف املنزل واقتصر على األقارب، لكان أرضى هللا وأسلم عاقبة

يف البطاقة: حييي احلفل  والتفنن فيها مبا يوضع عليها من صور للعروسني حىت إن بعضهم يكتب

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

جلب املغنيني واملغنيات حيث يؤتى ؤالء مقابل مبالغ ) 3 .حيث تكسر قلوم وتورثهم احلسرة

اء املاجن الذي يغري بالرذيلة ويزري طائلة فيجتمع إىل اإلسراف ارتكاب ما حرم اهللا من الغن

   .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 

  .يفه ليستعني به على احلياةمنه، أو يكون أحوج للقليل من ماله وتكال


