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الخامس فصلال  

 اإلختتام

 اإلستنتاجات. 1 

نظرا إىل النتائج يف البحث والدراسة اليت قد حبثت الباحثة يف باب األول حىت الرابع، 

أداب وليمة العرس في ضوء السّنة  وبعد التحليل الدقيق على البيانات اليت قد ّمجع الباحثة يف

  :سته، وخالصته هيلذا خّلصت الباحثة حبثه ودرا .النبوية (دراسة معاني الحديث)

 العرس ةوليمتتعلق ب دابأ وذلك .باحتفال وليمة العرسصلى اهللا عليه وسلم أمر النيب  )1

إعالن النكاح بضرب الدّف وأصوات احلاضرين، بالتهنئة، أو سنة  .1. ومنهم: ربكةال ينال حىت

وقد كان من  ،بالدعوة الوليمةوترك الفقراء صيص األغنياء حترمي خت. 2 يف إنشاد الشعر املباح. النغمة

جيوز إجابة دعوة و أفضل لدعوة الصاحلني،  .3 .أن يدعوا االغنياء ويرتكوا الفقراء عادة اجلاهلية

الذمي يف األمور الدنيوية ال الدينية إذا مل يكن مثة منكر أو كان الطعام مشتمًال على حمرم، وال يلزم 

ك حضور الوليمة اليت فيها تر . 4 .ة املسلم؛ ألنه ال يلتزم أحكامنا إال عن تراضالذمي إجابة دعو 

صلى  النيباإلجابة ألحد الداعني كونه رامحا أو من أهل العلم أو الورع أو القرابة من . 5معصية. 

فاليوم  ألن الوليمة، ثالثة أيامإذا كانت الوليمة  مشروعية الوليمة يف اليوم األول. 6 اهللا عليه وسلم.

حيتمل  لفظه الذى نئة للمتزوج. 7 ويف يوم الثالث رياء ومسعة. األول حق ويف اليوم الثاين معروف

 .ألنه من أقوال اجلاهلية والنيب كان يكره ذلك ملوافقتهم فيه "بالرفاء والبنني"وترد القول ، ءعلى الدعا

8 . لالقرباء ولالصحاب ذوي الس أن  .9 .مباهلم يف الوليمةعة منهم  أن يسامهوا ويشاركوا يستحب

دخال السرور عليه وزيارته وصيانة نفسه عن سوء الظن به يف وإ ة اإلخوانباتباع السنة وتسلييقصد 
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له الفطر تطييباً لنفس أخيه، وإما كان متطّوعًا فاألفضل  ،وجوب تلبية الدعوة للصائم 10 .إمتناعه

وعدم اإلسراف أي صنع طعام يف . 11 صيامه فرضًا أثىن عل الّداعي ودعاله باخلري. وإن كان

  .حدود الطاقة

، يعىن انعقاد اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن األّمة املسلمني تابع ما سّن الرسول  )2

اهللا  األصل الذى دّل عليه الرسول بني الناس خترج عن الوليمة، ولكن هذه الوليمة اآلن املنتشرة

اآلن غرضهم ليس للشكر على نعمة اهللا بانعقادها على  ، حيث كانت الوليمةصلى اهللا عليه وسلم

من الرتفيه يف هذا العصر  وكثري .والفاخرة قدر استطاعته ولكن اآلن كانت الوليمة إلظهار الكربياء

 فينبغي أطباق االطعمة أّما. و بعيدة عن التقاليد اإلسالمية جبلب ذلك الرتفيه إىل املالهي واملعاصي

من  أنواعب الوليمة يقّدم اإلمكان، ولكن اآلن كثري من صاحىبكون ببسيطة وبقدر يأن   املوملاىل

يف أداء الوليمة أن داب أعسى اهللا باهتمامنا إىل . املقّدمة واألساسية واملختتمة طعامإما ال، طعمةالا

  تعاىل. اهللا جتلب إلينا الربكة والرضا من

  اإلقتراحات. 2

داب وليمة العرس في ضوء السّنة النبوية (دراسة أ أن هذا البحث اجلامعي يدرس على

تبّحراً  بحر على هذا املفهوم احلديثي لوليمة العرس. فيقرتح على القارئ أن يتمعاني الحديث)

حنو دراسة احلديث األخرى، حكم وليمة العرس عميقا. فإذا يريد الطالب اجلامعية أن يبحثوا على 

، أو من جهة انتقاده وليمة العرسفيقرتح الباحث أن يبحثوا من جهة مفهوم اإلسناد وعلم الرواية 

على رجال احلديث، ألنه ذوى املنهج املستقل لدراسة الرواة، وهذا حيتاج إىل حبث مستقل خارج 

  من هذا البحث.
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ان موقب الوليمة  ملردهذا اموقبها تفصيال. و ولو كان االسالم حيث الوليمة لكن ال يشرح 

حسبما يشاء املومل. وهلذا تنوّع التقليد واحلضارة والعادة ىف عقدة الوليمة ما دامت الوليمة ال خيالف 

هداف د فيها املباذرة واالسراف وال األالشرع. واملهم اا تعقد الوليمة حبسب قدر املومل وال جيا

اإلسالم جرى بالنفوس يف االستمتاع بالزينة واملالذ يف طريق وسط، فدل على و  . الشريعةاملمنوع يف

  .أنه الدين الذي يهدي إىل السعادة، ويرضى ألوليائه أن يعيشوا عيشة طيبة يف احلياة الدنيا

  

  

 

  

  


