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 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

, إعالن النكاحو , النكاحيفإشهاد عدلني حتدثنا يف املقالة السابقة عن      
 ,الدعاء بعد العقدو ,ن النكاحالرتغيب يف الرضب بالدف إلعالو ,ُخطبة النكاحو

سائلني اهللا عز وجل أن يتقبل جهد ونستكمل بعض األحكام املتعلقة بفقه النكاح 
 .املقل وأن ينفع به املسلمني

‘‹ÈÛa@òàîÛëZ@

bÛëc@ZbèÐí‹Èm@Z@

 − صنع وليمة: وأومل,واجلمع والئم, اسم لكل طعام يتخذ جلمع: الوليمة لغة
 ).٢/٦٧٢(املصباح املنري 

 .ُهي كل طعام صنع لعرس وغريه: يلُطعام العرس واإلمالك, وق: لوليمةوا
يسمى الطعام الذي يصنع عند العرس : سمعت أبا زيد يقول: قال أبو عبيد

العرب لسان  −وأصل هذا كله من االجتامع ...الوليمة والذي عند اإلمالك النقيعة
)٩/٤٠٣.( 

يتخذ حلادث رسور أو غريه,  الوليمة اسم لكل دعوة أو طعام :ًرشعاالوليمة 
 − فيقال وليمة ختان أو غريه,لكن استعامهلا مطلقة يف العرس أشهر ويف غريه مقيدة

 ).٦/٣٦٩(هناية املحتاج 
bĆîãbqZbèàØyZ@

 :اختلف الفقهاء يف حكم وليمة العرس عىل قولني
 وهذا مذهب مالك وأمحد وكثري من ,لعرس مستحبةاوليمة  :القول األول

 .ريهمالشافعية وغ
 : وحجتهم

 .سائر الوالئملم جيب ك ف, طعام حلادث رسور الوليمةأن −١



 ٢

أن سبب هذه الوليمة عقد النكاح وهو غري واجب, ففرعه أوىل أن يكون   −٢
 .غري واجب

 ولكان هلا ,كالزكاة والكفاراتكانت واجبة لكانت مقدرة  لو  الوليمةأن −٣
فدل عدم  ,امبدل عند اإلعسار كام يعدل املكفر يف إعساره إىل الصي

 .وجوهباعدم تقديرها وبدهلا عىل 
ًخوذ من تركته ميتا ً لو وجبت لكان مأخوذ بفعلها حيا ومأ الوليمة وألن −٤

 .)٩/٥٥٦ ( الكبري احلاوي−كسائر احلقوق
 . أهل الظاهر وبعض الشافعيةوليمة العرس واجبة, وإليه ذهب :القول الثاين
 :وحجتهم

س قال−١ َأومل«:  عن ُمحيد عن أ َ ْ ُّ النبي َ ِ َّ بزينب فأوسع املسلمني خريا ً ْ َ َ ِ ِ ْ َُ َ ْ َ ْْ َ َ َ َ ِ
َفخرج كام يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات املؤمنني يدعو ويدعون له ثم انرصف  َ َ ْ ْ ْ َ ََّ َّ َ َُ َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ََ ُ ُ ْ ََ ِ ِ ِْ ُ َ ِ َ َ َ َ

ِفرأى رجلني فرجع ال أدري آخربته أو أخرب بخروج ُ َ ْ َ َُ ْ ِْ َ ِ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َ ُُ ْ َ ِ َ َِ َهامَ  أخرجه البخاري −»ِ
 .بنحوه) ١٤٢٨ – ٩١(ومسلم ) ٥١٥٤(

ٍأومل ولو بشاة« لعبد الرمحن بن عوف حني تزوج  وقال − َ ِ ْ َ َْ ْ ِ  أخرجه −»َ
  ).١٤٢٧(ومسلم ) ٥١٥٥(البخاري 

 :وجه الداللة
ٍأومل ولو بشاة « بالوليمة يف قولهعبد الرمحن بن عوفأمر  أن النبي  −١ َ ِ ْ َ َْ ْ ِ َ« 

  . يدل عىل الوجوبمرواألهذا 
ه ملا كانت إجابة الداعي إليها واجبة  −٢   فعل الوليمة واجبفألن يكونوأل

 .من باب أوىل
áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

 ):٧/٤(قال صاحب املغني 
وليست واجبة يف قول أكثر أهل العلم, وقال بعض أصحاب الشافعية هي 

ابة إليها واجبة فكانت  أمر هبا عبد الرمحن بن عوف وألن اإلجواجبة ألن النبي 
 .واجبة



 ٣

أهنا طعام لرسور حادث فأشبه سائر األطعمة واخلرب حممول عىل : ولنا
االستحباب بدليل ما ذكرناه وكونه أمر بشاة وال خالف يف أهنا ال جتب وما ذكروه 

 .من املعنى ال أصل له ثم هو باطل بالسالم وإجابة املسلم واجبة
 ):٩/٥٥٦(قال املاوردي يف احلاوي 

 :فاختلف أصحابنا يف وجوهبا عىل وجهني, ومنهم من خرجه عىل قولني
وساق حديث عبد الرمحن بن ... أهنا واجبة ملا روي عن النبي : أحدمها

ه ملا كانت إجابة الداعي إليها واجبة دل عىل أن فعل الوليمة واجب... عوف  .وأل
ْلي«: وهو األصح أهنا غري واجبة لقول النبي : والثاين َس يف املال حق سوى َ َ َِ ٌّ َِ ْ ِ

ِالزكاة َ ه طعام حلادث رسور فأشبه سائر الوالئم»َّ وألن سبب هذه الوليمة . , وأل
 .عقد النكاح وهو غري واجب, ففرعه أوىل أن يكون غري واجب

وألهنا لو وجبت لتقدرت كالزكاة والكفارات ولكان هلا بدل عند اإلعسار 
لصيام فدل عدم تقديرها وبدهلا عىل سقوط كام يعدل املكفر يف إعساره إىل ا

ًوجوهبا, وألهنا لو وجبت لكان مأخوذ بفعلها حيا ومأخوذ من تركته ميتا كسائر  ً
 .احلقوق

 ):٥/٢٣٥(قال النووي يف رشح مسلم 
اختلف العلامء يف وليمة العرس, هل هي واجبة أم مستحبة? واألصح عند 

ر يف هذا احلديث عىل الندب, وبه قال أصحابنا أهنا سنة مستحبة وحيملون هذا األم
 .مالك وغريه وأوجبها داود وغريه

 ):٦/٢٠٩(ويف نيل األوطار 
هو طعام لرسور حادث فأشبه سائر األطعمة, واألمر حممول : قال الشوكاين

 .ًعىل االستحباب ولكونه أمر بشاة وهي غري واجبة اتفاقا
 ):٩/٢٠(قال ابن حزم يف املحىل 

ثم ساق حديث عبد ... ل أو أكثرزوج أن يومل بام قرض عىل كل من توف
 .الرمحن بن عوف املتقدم يف الباب

|îu‹më@kîÔÈmZ@



 ٤

والذي يظهر يل صحة ما ذهب إليه اجلمهور من استحباب وليمة العرس, 
ويقوي هذا القول عندي ما أورده اإلمام املاوردي يف احلاوي من أدلة وبراهني 

 .لوليمة, واهللا تعاىل أعلم وأحكمصحيحة وقوية يف إثبات استحباب ا
bĆrÛbq@Z@òàîÛìÛa@Œaìu|iˆ@æë†Z@

س بن مالك أن النبي  ٍأومل عىل صفية بسويق ومتر «عن أ ْ َ َ َّ َ ٍْ ِ َ ِ َ ِ َ َ َ َ  أخرجه −»َ
وصححه العالمة مقبل بن ) ٣٧٤٤(وصحيح أيب داود ) ٣٧١(البخاري بنحوه 

 .واللفظ أليب داود) ٣/٧٨(هادي الوادعي 
 ):١٨٣/ ٤(ألحوذي جاء يف حتفة ا

ه   أومل عىل بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل ولوال ثبوت أ
 .عىل أن الشاة أقل ما جتزئ يف الوليمة ومع ذلك فالبد من تقييده بالقادر عليه

وأمجعوا عىل أن ال أحد ألكثرها وأما أقلها فكذلك ومهام تيرس : قال عياض
 .ال الزوجأجزأ واملستحب أهنا عىل قدر ح

bĆÈiaŠ@Z‘‹ÈÛa@òàîÛë@¶g@ïÇa‡Ûa@òibugZ@

 :اختلف الفقهاء يف حكم إجابة الداعي إىل وليمة العرس عىل قولني
دون غريها من الوالئم, وجوب اإلجابة إىل وليمة العرس  :القول األول

 . ومجهور الشافعية واحلنابلةاملالكية واحلنفية: ذهب مجهور أهل العلموإليه 
 :وحجتهم

ِإذا دعي أحدكم إىل الوليمة «: قال رسول اهللا : عن ابن عمر قال −١ ِ َِ ْ ََ َ ُْ َ ِ ُِ ُ َ َ
َفليأهتا ِ ْ َ ْ  ).١٤٢٩(ومسلم ) ٥١٧٣( أخرجه البخاري .»َ

ْإذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليجب«: ويف رواية ُ َ َ ُِ ْ َْ َِ ِ َِ ْ ََ ِ ُِ ُ −٩٨( أخرجه مسلم −َ
١٤٢٩(. 
َإذا«: قال رسول اهللا : عن جابر قال −٢ ْ دعي أحدكم إىل طعام فليجب ِ ُ َ َ ُِ ْ َ ٍَ َ ِ ْ َُ ُ َ ِ

َفإن شاء طعم وإن شاء ترك َ َ َ ََ َ َْ َ ْ َِ َِ ) ٣٧٤٠(وأبو داود ) ١٤٣٠( أخرجه مسلم .»ِ
 .وغريمها
ه كان يقولعن األعرج عن أيب هريرة  −٣ ِبئس الطعام طعام الوليمة «:  أ َِ ُ َُ َ َ َْ َ َّ ْ ِ

ُيدعى إليه األغنياء, ويرتك  َْ ْ ُ َ َ ْ ُُ ِ ِْ َ َ ِ َ ُاملساكنيْ ِ َ َ ُفمن مل يأت الدعوة فقد عىص اهللا ورسوله . ْ َ َ َ َْ ُ َ ََ َ َ ْْ َ ََّ َ َِ ْ ْ َ



 ٥

وأول هذا احلديث : قال احلافظ) ١٤٣٢(ومسلم ) ٥١٧٧( أخرجه البخاري −»
 ).٩/١٥٣(موقوف ولكن آخره يقتيض رفعه, فتح الباري 

 :وجه الداللة
ن األمر دلت األحاديث عىل وجوب إجابة الدعوة إىل وليمة العرس, أل

جعل الذي مل جيب ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم وللوجوب ما مل يأت صارف, 
رشح , )٩/١٥٤( الباريفتح  −صيان ال يطلق إال عىل ترك الواجبالعو, ًعاصيا

 .)٦/٢١٣(منتقى األخبار 
أهل  , وإليه ذهبجتب اإلجابة إىل كل دعوة من عرس وغريه :القول الثاين

 . والصنعاينالظاهر وبعض الشافعية
 :وحجتهم

 .ًالدالة عىل الوجوب مطلقا كام تقدمالسابقة األحاديث  
ÙÛˆ@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

 ):٥٣٢−٥/٥٣١(جاء يف االستذكار 
 .جيب إتيان وليمة العرس, وال جيب غريها: قال مالك والثوري

إجابة وليمة العرس واجبة, وال أرخص يف ترك غريها من : وقال الشافعي
لتي يقع عليها اسم وليمة كاإلمالك والنفاس واخلتان وحادث رسور الدعوات ا

 ...ومن تركها مل يتبني يل انه عاص كام تبني يل يف وليمة العرس
 وأصحابه يف ذلك −يعني أبا حنيفة−مل نجد عند أصحابنا : وقال الطحاوي

 الوليمة إن طعام: وقد يقال: ًشيئا إال يف إجابة دعوة الوليمة فإهنا جتب عندهم, قال
 .إنام هو طعام العرس خاصة واهللا أعلم

ًوما أعلم خالفا بني السلف من الصحابة والتابعني يف : قال ابن عبد الرب
 .القول بالوليمة وإجابة من دعى إليها

وعىل كل حال, فإجابة دعوة الداعي إىل الطعام حسنة مندوب إليها مرغوب 
 من املناكري املحرمة ما يمنع من فيها, وهذا أقل أحواهلا, وإال أن يكون فيها

 .شهودها
 ):٧/٢٣٤(قال السيوطي يف رشح غاية املنتهى 



 ٦

ًوجتب حيث ال عذر نحو حر وبرد وشعل ككونه أجريا خاصا مل يأذن له  ً
وفعل الدعوات غري الوليمة : إىل أن قال... املستأجر إجابة داع مسلم حيرم هجره

َإذا «: ًدم الكراهة فلحديث جابر مرفوعاًمباحة, فال تكره وال تستحب نصا, وأما ع ِ
َدعي أحدكم إىل طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك َ َ َ َ ْ ََ َُ َ ُْ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُِ ِِ ْ ٍ َ  وكان ابن عمر يأيت )١(»َ

) ٣٧٤٠(وأبو داود ) ١٤٣٠( أخرجه مسلم −الدعوة يف العرس وغري العرس
 .وغريمها

 ):٦/٢١٣(قال الشوكاين يف رشح منتقى األخبار 
والظاهر الوجوب لألوامر الواردة باإلجابة من غري صارف هلا عن الوجوب, 
ًوجلعل الذي مل جيب عاصيا, وهذا يف وليمة النكاح يف غاية الظهور, وأما يف غريها 
ًمن الوالئم اآلتية, فإن صدق عليها اسم الوليمة رشعا كام سلف يف أول الباب 

 .كانت اإلجابة إليها واجبة
 )٩/١٥٤(ابن حجر يف الفتح قال احلافظ 

هذا دليل وجوب اإلجابة ألن العصيان ال » فقد عىص اهللا ورسوله«قوله 
 .يطلق إال عىل ترك الواجب

 : فائدة
 : بعد أن حكى وجوب اإلجابة إىل الوليمةقال احلافظ ابن حجر 

ورشط وجوهبا أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا وأن ال خيص األغنياء دون 
يأيت البحث فيه يف الباب الذي يليه وأن ال يظهر قصد التودد لشخص الفقراء وس

/ ٩( فتح الباري −وأن يكون الداعي مسلام عىل األصحبعينه لرغبة فيه أو رهبة منه 
٢٤٢(. 

|îu‹më@kîÔÈm@

سواء كانت وليمة عرس أو  وجوب اإلجابة إىل كل وليمة −واهللا أعلم−أرى 
ًث رصحيا, وأصل األمر للوجوب ما مل يأت  ألن األمر جاء يف األحادي;غري ذلك

 .صارف يرصفه عن الوجوب كام تقرر يف األصول, واهللا تعاىل أعلم
                                                 

 . تقدم خترجيه−صحيح ) ١(



 ٧

bĆßb‚@ZxaëÛa@‡äÇ@Ýu‹Ûa@ÞìÔí@bßZ@

يسن للرجل عند دخوله عىل زوجته أن يقول هذا الدعاء املأثور عن النبي 
. 

َإذا تزوج «عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي  َّ َ َ َ ْ أحدكم امرأة أو ِ ََ َ ًَ َُ ْ ْ ُ
ْاشرتى خادما فليقل اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلتها عليه وأعوذ بك من  َ ْ َ َ َ َ ُ َِ ِ َِ َِ ُ ُ َُ ََ ََ ْ ُ َّ ْ َْ َ ْ َّ ًَ َ َْ َْ َ ََ َ ِّ ِ َ ْ

ِرشها ومن رش ما جبلتها عليه وإذا اشرتى بعريا فليأخذ بذروة سنامه ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ْ َ َُ ْ ْ َ ًْ ََ َ ْ ِ َ َ ِّ َِّ َ وليقل مثل ََ ْ ْْ ُِ َ َ
َذلك ِ  ).٢١٦٠( صحيح سنن أيب داود −»َ

bĆ†b@ZéÜçc@ómc@aˆg@Ýu‹Ûa@ÞìÔí@bßZ@

ُأما لو أن أحدهم يقول حني يأيت أهله «: قال النبي :  عن ابن عباس قال− َ َ َ َْ ُ َْ َُ َ َ َِ ْ َ ِ ُ َّْ ََ
َباسم اهللا اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان م َّ َْ َ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َ َُّ َِّّ ِِّ َّ ِ ِ ْا رزقتنا ثم قدر بينهام يف ذلك أو ِ ُ َْ َ ِ َ ُ ُ ِْ َ َ ََ َ َّ َِّ َ َ

ًقيض ولد مل يرضه شيطان أبدا ٌَ َ ٌ َ ُْ ُ َ ََ َّ ُ ْ َ َ َ  ).١٤٣٤(ومسلم ) ٥١٦٥( أخرجه البخاري −»ِ
 

   من فقه املرأةقالة الواحدة واألربعونامل −جملة التوحيد
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