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ملخـص:

الفقه  يف  الَوِليَمة  »اأحكام  بعنوان  مهمًا  فقهيًا  مو�سوعًا  على  البحث  هذا  يتناول 
للتَّعريف  منها  الأول  �َص  ُخ�سِّ مباحث،  �سبعة  على  ُبني  وقد  مقارنة«،  درا�سة  الإ�سلمي- 
ومدتها،  وقتها  لبيان  والرابع  فيها،  ُي�سنع  ملا  والثالث  ُحكمها،  لبيان  والثاين  بالَوِليَمة، 
واخلام�ص حلكم اإجابة الدعوة اإليها، وال�ساد�ص حلكم الأكل منها، وال�سابع ل�رشوط ح�سورها، 
الذي  بالطعام  تخت�صُّ  الَوِليَمة  اأن  اأبرزها:  من  كان  النتائج،  من  جمموعة  اإىل  خل�ص  وقد 
ُي�سنع يف الُعْر�ص دون غريه، واأن الفقهاء خمتلفون يف حكمها، وحكم اإجابة الدعوة اإليها، 

َة �سوابط ل بد من توافرها ك�رشوط حل�سورها.   وكذا الأكل منها، واأن َثمَّ
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Abstract: 

This research is based on an important fiqih subject entitled “The Rule 
of Banquet in Islamic Jurisprudence– A Comparative Study”. It consists of 
seven chapters. The first is allocated to the definition of banquet ;the second to 
the explanation of its ruling ; the third to what it is made of ; the fourth to the 
explanation of its duration and time ; the fifth to the ruling of responding to 
an invitation for a banquet ; the sixth to the ruling of eating ; and the seventh 
to the conditions that must be present to attend a banquet. It concludes with 
a set of results ; the most important is that a banquet is devoted to the food 
exclusively made at the wedding. It also shows that scholars disagree on its 
ruling and the ruling of responding to the invitation and eating from the food 
made for it. Finally, it indicates that there must be set restrictions available 
as conditions for attending a banquet. 
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، وال�سلة وال�سلم على �سيد الأنبياء واملر�سلني، حممد بن عبد 

اهلل، وعلى اآله واأ�سحابه ومن واله وبعد: 
واأفعاله  اأقواله  تكون  لأن  الدائم  �سعيه  هو  احلياة،  هذه  يف  امل�سلم  الإن�سان  �ساأن 
م�سداقًا  –�سبحانه-  اهلل  لعبادة  خملوق  اأنه  اجلازم  لإدراكه  الإلهي،  الهدي  مع  من�سجمة 
ع جميع  ُيْخ�سِ فهو  وبذلك   .  )1( ِلَيْعُبُدوِن«  اإِلَّ  َواْلإِْن�َص  نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  َوَما   «  : –تعاىل-  لقوله 

ت�رشفاته لهذا الهدي، لتنبثق منه وحُتكم به. 
ومن الأمور التي ت�سغل بال امل�سلم، وي�سعى جاهداً للتَّعرف على اأحكام الإ�سلم فيها: 
والولدة،  والبناء،  والزواج،  اخِلطبة،  يف  املختلفة؛  املنا�سبات  يف  اأطعمة  من  ُي�سنع  ما 

واخِلتان، واملاآمت، ... اإلخ. 
ويقوم الباحث يف هذه الدرا�سة ببيان الأحكام الفقهية املتعلقة بالأطعمة التي ُت�سنع 
يف الزواج، والتي اأطلق عليها الفقهاء ا�سم »الَوِليَمة«، وعاجلوا م�سائلها �سمن مو�سوعاتهم 
الفقهية القدمية، لكنَّ حديثهم عنها جاء خمت�رشاً يف بع�ص الأحيان، اأو كانت املعاجلة من 
وجهة نظر املذهب الفقهي فح�سب، اإ�سافة لكون بع�ص الأحكام املتعلقة بها، قد بنيت على 

ن�سو�ص حديثية هي بحاجة اإىل حتقيق. 
وممن عاجلها من املعا�رشين: الدكتور وهبة الزحيلي يف مو�سوعته الفقهية: » الفقه 
الإ�سلمي واأدلته«، والدكتور حممد عقلة يف مو�سوعته: » نظام الأ�رشة يف الإ�سلم«، وال�سيخ 
اأن حديث  ال�سنة املطهرة«، غري  الزفاف يف  اآداب   « الألباين يف كتابه:  الدين  حممد نا�رش 
الزحيلي وعقلة جاء خمت�رشاً جداً، حيث تناول اأحكامها �سمن مو�سوعتني فقهيتني �سملت 
املتعلقة  املو�سوعات  جميع  الثانية  و�سملت  الإ�سلمي،  الفقه  مو�سوعات  جميع  الأوىل 
بنظام الأ�رشة يف الإ�سلم، ومعلوم اأنه لي�ص هدف هذا النوع من املوؤلفات اأن يتعر�ص لكل 
فقد عاجلها �سمن منهجه هو، من خلل  الألباين،  واأما  البحث،  قيد  املو�سوع  جزئية يف 
التعر�ص  دون  منها  الفقهية  الأحكام  وا�ستخراج  بها،  املتعلقة  احلديثية  الن�سو�ص  عر�ص 

لآراء املذاهب الفقهية واإجراء موازنة بينها. 
ونظراً لأهمية التَّعرف اإىل جميع الأحكام الفقهية املتعلقة بهذه امل�ساألة، ولعدم وجود بحث 
 م�ستقل  –على حد علمي- يجمع �ستاتها، ويعاجلها من جوانبها كافة، ويجيب عن اأ�سئلة املكلفني، 
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فقد ارتاأيت اأن اأكتب فيها خدمة للفقه الإ�سلمي، وعنونت لها بـ: »اأحكام الَوِليَمة يف الفقه 
الإ�سلمي– درا�سة مقارنة« ، وجعلتها يف �سبعة مباحث وخامتة، على النحو الآتي: 

املبحث الأول: تعريف الَوِليَمة.  ♦ 

املبحث الثاين: حكم الَوِليَمة.  ♦ 

املبحث الثالث: ما ُي�سنع يف الَوِليَمة.  ♦ 

املبحث الرابع: وقت الَوِليَمة ومدتها.  ♦ 

املبحث اخلام�س: حكم اإجابة الدعوة اإىل الَوِليَمة.  ♦ 

املبحث ال�ساد�س: حكم الأكل من الَوِليَمة.  ♦ 

املبحث ال�سابع: �رشوط ح�سور الَوِليَمة.  ♦ 

ثم جاءت اخلامتة لتلخ�س اأهم نتائج البحث، ثم التو�سيات.  ♦ 

املبحـث األول:

تمَْعِريُف الومَِليممَة:

الَوِليَمُة يف اللغة )2( ◄ : 
يِء َواْجِتَماُعُه، َواأَْومَلَ  : مَتاُم ال�سَّ : الَقْيد. والَومْلُ ِج والرَّْحل. والَومْلُ ْ : ِحَزاُم ال�رشَّ ، والَومَلُ الَومْلُ

ُجُل: اإَِذا اْجَتَمَع ُخُلُقُه َوَعْقُلُه.  الرَّ
وُتْطَلُق َالَوِلِيَمُة يف قول بع�ص اأهل اللغة على َطَعاِم الُعْر�ِص َوالإِْملِك )3( ، قال احل�سن 

ْوَجنْي َيْجَتِمَعان« )4( .  ، َوُهَو اجَلْمُع، لأنَّ الزَّ الع�سكري : » ما ُيْطَعُم يِفِ الإِْملِك ِمَن الَومْلِ
قال  بقيد.  الُعْر�ِص خا�سة، وعلى غريه  )5( على طعام  اجلمهور منهم  قول  وُتْطَلُق يف 
اللغة  »واأهل  فار�ص:  ابن  وقال   ،  )6( ُعْر�ٍص«  َعَلى  َخُذ  ُيتَّ َطَعاٌم  »الوليمة:  اأحمد:  بن  اخلليل 
اأبا زيد يقول:  اأبو عبيد: �سمعت  . وقال ابن منظور: »قال   )7( َوِليَمٌة«  الُعْر�ِص  يقولون: َطَعاُم 

ِقِيَعة« )8( .  َنُع ِعْنَد الُعْر�ِص الَوِلِيَمة، والذي ِعْنَد الإِْملِك النَّ َعاُم الِذي ُي�سْ ى الطَّ ُي�َسمَّ
َي الطعاُم الذي ُي�سنع  و�سبب ت�سمية طعام الُعْر�ِص َوِلِيَمة: اأن الزوجني يجتمعان، ف�ُسمِّ

: وهو اجَلْمُع، والْجِتَماُع ومتام الأمر )9( .  ابتهاجًاَ بهذه املنا�سبة َوِلِيَمة، من الَومْلِ
ِه.  ِنَع ِلُعْر�ٍص َوَغرْيِ وقيل: الَوِلِيَمُة ُكلُّ َطَعاٍم �سُ
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يبدو وا�سحًا مما �سبق اأن علماء اللغة متفقون على اأن لفظ الَوِلِيَمة ُيطلق على الطعام 
ُي�سمِّ  ومل  اأطلق،  من  فمنهم  املنا�سبة:  هذه  نوع  يف  اختلفوا  لكنهم  ملنا�سبة،  ُي�سنع  الذي 
ى َوِليَمة، ومنهم من قيد هذه  منا�سبة بعْينها، معترباً اأن كل طعام ُي�سنع لُعْر�ٍص اأو لغريه ُي�سمَّ
املنا�سبة بالُعْر�ِص، اأو الإملك، فاأطلق لفظ الَوِليَمِة على الطعام الذي ُي�سنع فيهما فح�سب، 
بينما ذهب اجلمهور منهم اإىل اأن الَوِليَمَة اإذا اأطلقت فاإنها َتخَت�ص بالطعام الذي ُي�سنع يف 
الُعْر�ِص خا�سة، اأما غريه من الأطعمة التي ُت�سنع ملنا�سبات اأخرى، فيمكن اأن يطلق عليها 

لفظ الَوِليَمِة بقيد. 
الَوِليَمُة يف ال�سطالح:  ◄ 

اللغة، فقد ذهب جمهور  اأهل  الَوِليَمة- عن قول  ل يختلف قول الفقهاء- يف تعريف 
الفقهاء؛ احلنفية )10( ، واملالكية )11( ، وال�سافعية )12( ، واحلنابلة )13( ، اإىل اأن الَوِليَمة تخت�ص 
بطعام الُعْر�ِص دون غريه. قال الدردير: » الَوِليَمة هي طعام الُعْر�ِص خا�سة« )14( ، وقال ابن 

قدامة: » الَوِليَمة ا�سم للطعام يف الُعْر�ِص خا�سة، ل يقع هذا ال�سم على غريه« )15( . 
وقال بع�ص احلنفية )16( ، وال�سافعية )17( يف قول، واحلنابلة )18( يف رواية: اإن الَوِليَمة 
تقع على كل طعام ل�رشور حادث. جاء يف مغني املحتاج قوله: » وهي تقع على كل طعام 
ُيتخذ ل�رشور حادث؛ من ُعْر�ٍص، واإملك وغريهما، لكن ا�ستعمالها مطلقة يف الُعْر�ص اأ�سهر، 

ويف غريه بقيد« )19( . 
العارفني  اللغة،  اأهل  جمهور  قول  مع  يتفق  لأنه  اإليه،  اأميل  ما  هو  اجلمهور  وقول 
لأنهم  اأقوى،  اللغة  اأهل  وقول   « َر�ْسلن:  ابن  قال   ،  )20( العرب  وبل�سان  اللغة،  مبو�سوعات 
اأهل الل�سان، وهم اأعرف مبو�سوعات اللغة، واأعرف بل�سان العرب« )21( ، ولأن ا�ستعمال هذه 
الكلمة يف هذا املعنى يجعلها تتنا�سب واملو�سوعات التي �سوف يتناولها هذا البحث، والتي 
قد  والفقهاء  اللغويني  اأن  اإىل  اإ�سافة   ،  )22( الَوِليَمِة  الفقهاء حينما بحثوا مو�سوع  عاجلها 
غري  اأخرى  ت�سميات  الُعْر�ِص  غري  من  الأخرى  املنا�سبات  يف  ُت�سنع  التي  للأطعمة  و�سعوا 
َة،  الَوِكرِيَ الدار:  ولبناء  اخُلْر�َص،  وللولدة:  الَعِذيَرَة،  للختان:  ُي�سنع  ما  وا  ف�سمُّ  ،  )23( الَوِليَمة 
ِيَمَة، ولأجل الولد: الَعِقِيَقَة، وعند ِحَذاِق ال�سبي:  ِقِيَعَة )24( ، وللماأمت: الَو�سِ ولقدوم الغائب: النَّ

احِلَذاَق، وما ُيتخذ ل�سبب اأو غري �سبب: َماأُدَبة )25( .  
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 املبحث الثاني:

ُحْكُم الومَِليممَة:
اختلف الفقهاء يف حكم الَوِليَمة ولهم يف ذلك ثالثة اأقوال: 

القول الأول: اإنها �سنة موؤكدة، وهو قول احلنفية )26( ، واملالكية )27( ♦ ، والراجح عند 
ال�سافعية )28( ، واملذهب عند احلنابلة )29( ، فُي�ستحب ملن تزوج –عند هوؤلء- وكان ُمو�رِشاً، 
اأن ي�سنع َوِليَمًة، ويدعو اإليها النا�ص، جاء يف خمت�رش اخِلرقي قوله: » وُي�ستحب ملن تزوج 
، ولو ب�ساة« )30( ، وقال ابن قدامة: » ل خلف بني اأهل العلم يف اأن الَوِليَمة �سنة يف  اأن ُيُومِلَ

الُعْر�ِص م�رشوعة« )31( . وا�ستدلوا بثبوت ذلك يف ال�سنة القولية والفعلية )32( ، ومن ذلك: 
ما روي عن اإبراهيم بن �َسْعد، عن اأبيه، عن جدِّه، قال: اإنَّ َعْبَد الرَّْحمن بَن َعْوٍف َجاَء  1 .
ُ َعَلْيِه  لَّى اهللَّ ِ- �سَ ْفَرٍة )33( ، َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ اإىل النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- وَعلْيِه اأَََثُر �سُ
اِر )34( ، َقاَل: َكْم �ُسْقَت؟ َقاَل:  ْجَت؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َوَمْن؟ َقاَل: اْمَراأًَة ِمْن اْلأَْن�سَ َو�َسلََّم- : َتَزوَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- : اأَْومِلْ َوَلْو  لَّى اهللَّ - �سَ ِبيُّ ِزَنَة َنَواٍة )35( ِمْن َذَهٍب، اأَْو َنَواًة ِمْن َذَهٍب، َفَقاَل َلُه النَّ

ِب�َساٍة« )36( . 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم-  لَّى اهللَّ - �سَ ِبيُّ ر�سي اهلل عنه- قال: َما اأَْومَلَ النَّ وعن اأن�ص بن مالك –. 2

َعَلى �َسْيٍء ِمْن ِن�َساِئِه َما اأَْومَلَ َعَلى َزْيَنَب )37( ، اأَْومَلَ ِب�َساٍة« )38( . 
اأن ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه و�سلم-   « : ر�سي اهلل عنه-  3 .– اأن�ص بن مالك  وعن 
َنَع  ْهَباِء )39( َحلَّْت، َفَبَنى ِبَها، ُثمَّ �سَ ًة ِلَنْف�ِسِه، َفَخَرَج ِبَها، َحتَّى اإَذا َبَلْغَنا �َسدَّ ال�سَّ ِفيَّ َطَفى �سَ ا�سْ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- : اآِذْن َمْن َحْوَلَك،  لَّى اهللَّ ِ- �سَ ِغرٍي، ُثمَّ َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ َحْي�َسًا )40( يِف ِنَطٍع )41( �سَ
. ووجه ال�ستدلل   )42( َة«  ِفيَّ َعَلى �سَ َو�َسلََّم-  َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ ِ- �سَ َر�ُسوِل اهللَّ َوِليَمَة  ِتْلَك  َفَكاَنْت 
ِة الَوِليَمة، وُيحمل الأمر يف خرب زواج عبد الرحمن  من الن�سو�ص ال�سابقة اأنها تدل على �ُسنِّيَّ
بن عوف –ر�سي اهلل عنه- على ال�ستحباب، بدليل اأن الَوِليَمة طعام ل�رشور حادث، فاأ�سبه 

�سائر الأطعمة )43( . 
�سلى اهلل  وعن فاطمة بنت قي�ص –ر�سي اهلل عنها- اأنها قالت: �سمعت النبي –. 4

َكاِة« )44( . ووجه ال�ستدلل بهذا احلديث  عليه و�سلم- يقول: »َلْي�َص يِفِ امَلاِل َحقٌّ �ِسَوَى الزَّ
اأنه دل على اأنه ل يجب يف املال �سيء �سوى الزكاة، فتخرج الَوِليَمة من اأن تكون واجبة. 

القيا�ص على �سائر الأطعمة، ذلك اأن الَوليَمة طعام ي�سنع ل�رشور حادث، فلم يكن  5 .
واجبًا كما يف �سائر الأطعمة الأخرى )45( .  
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القول الثاين: اإنها واجبة، وهو قول بع�ص ال�سافعية )46( ، واحلنابلة )47( ♦ يف رواية 
عن اأحمد، والظاهرية )48( ، قال ابن حزم: » وفر�ص على كل من تزوج اأن ُيُومِلَ مبا قلَّ اأو كرث« 

)49( . وا�ستدلوا مبا ياأتي: 

ر�سي اهلل عنه- : اأَْومِلْ  قول النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- لعبد الرحمن بن عوف –. 1
َوَلْو ِب�َساٍة« )50(، ووجه ال�ستدلل بهذا احلديث، اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- قد اأمر عبد 
الرحمن بن عوف –ر�سي اهلل عنه- بعمل الَوِليَمة، والأمر للوجوب ما مل ترد قرينة �سارفة 

كما هو معلوم يف علم الأ�سول )51( ، ول وجود لهذه القرينة، فتكون الَوِليَمة واجبة )52( . 
�سلى اهلل عليه و�سلم- : » الَوِليَمة حقٌّ و�ُسنَّة، فمن ُدعي اإليها فلم ُيجب فقد  وبقوله –. 2

ع�سى« )53( ،  ووجه ال�ستدلل بهذا احلديث: اأن فيه تاأكيداً على وجوب فعل الَوِليَمة. 
َتَعاىَل   ُ اهللَّ َي  َر�سِ َفاِطَمَة-  َعِليٌّ  َخَطَب  ا  مَلَّ 3 . “ قال:  عنه-  اهلل  –ر�سي  بريدة  وعن 
َوِليَمٍة« )54( .  ِلْلُعْر�ِص ِمْن  ُبدَّ  ُه َل  اإِنَّ  : َعَلْيِه َو�َسلََّم-   ُ لَّى اهللَّ ِ- �سَ َعْنُهَما- َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
ومكان ال�ستدلل من هذا احلديث قول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : » اإنه ل بد للعر�ص من 

َوِليَمة« ووجه ال�ستدلل به اأنه دل على وجوب عمل الَوليَمة. 
ر�سي اهلل عنها-  4 .– اأْومَلَ على �سفية  –�سلى اهلل عليه و�سلم- حيث  النبي  وبفعل 

بتمر و�ُسَوْيق )55( » )56( . 
نف�سها  الوليمة  فعل  كان  واجبة،  الَوِليَمِة  اإىل  الدعوة  اإجابة  كانت  ملا  ولأنه  5 .

واجبًا)57(. 
اأو  اأو اثنان يف الناحية  الثالث: ♦ هي فر�ص على الكفاية، فاإذا فعلها واحد  القول 
الَقِبيَلة، و�ساع يف النا�ص وظهر، �سقط الفر�ص عن الباقني، ذكره ال�سيمري، يف رواية عدَّها 

املطيعي �سعيفة )58( . 
التي  الن�سو�ص  لقوة  موؤكدة،  �سنة  الَوليَمَة  اأن  وهو  اإليه،  اأميل  ما  هو  اجلمهور  وقول 
ا�ستندوا اإليها. اأما الأمر يف خرب زواج عبد الرحمن بن عوف –ر�سي اهلل عنه-، فهو حممول 
على ال�ستحباب كما ذهب اإىل ذلك اجلمهور؛ باعتبار اأن الَوِليَمة طعام ل�رشور حادث، فاأ�سبه 
�سائر الأطعمة، ومما يقوي هذا اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- اأمر عبد الرحمن بن عوف 
اأن ُيومِل ب�ساة، ومعلوم اأن ال�ساة لي�ست واجبة )59( ، وميكن اأن ُيجاب عنه اأي�سًا باأنه خطاب 
واحد، وفيه اختلف، هل ي�ستلزم العموم اأم ل )60( ، قال ال�سافعي: » ل اأعلمه )61( اأمر بذلك 
غري عبد الرحمن، ول اأعلمه اأنه –�سلى اهلل عليه و�سلم- ترك الَوِليَمة« )62( ، قال ابن حجر: 
»فجعل ذلك م�ستنداً يف كون الَوليَمِة لي�ست بَحْتم« )63( . واأما قوله –�سلى اهلل عليه و�سلم: 
اأي لي�ست بباطل، بل   ، اأن الَوليَمَة حقٌّ ٌة«، فُيجاب عنه، باأن املق�سود به  »الَوِليَمُة حقٌّ و�ُسنَّ
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هي �سنة ف�سيلة، ُيندب اإليها، ولي�ص املراد باحلق الوجوب )64( . واأما قوله –�سلى اهلل عليه 
و�سلم- لعلي –ر�سي اهلل عنه- وكذا فعله –�سلى اهلل عليه و�سلم- فُيجاب عنه بحمله على 
ال�ستحباب كما اأجيب عن حديث عبد الرحمن بن عوف، باعتبار اأن ما ُي�سنع يف الَوِليَمِة هو 
طعام ل�رشور، فاأ�سبه غريه من الأطعمة )65( . واأما ما ذكر من حيث املعنى، باعتبار اأن اإجابة 
لُم �سنَّة، واإجابته  لم، اإذ اإن ال�سَّ الدعوة الَوِليَمِة واجبة، فيكون فعلها كذلك، فهو باطل بال�سَّ
واجبة )66( . واأما القول باأن الَوِليَمَة فر�ُص كفاية، فهو قول �سعيف كما اأ�سار املطيعي يف 

تكملة املجموع )67( ، اإذ اإنه ل ي�ستند اإىل دليل �سحيح عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. 
وجتزئ َوِليَمٌة واحدة واإن تزوج الرجل اأكرث من زوجة اإن نواها عن الكل، �سواء تزوجهن 
اأ�سبابها، كما لو نوى بركتعني �سلهما  اأو يف عقود خمتلفة، لتداخل   ،  )68( يف عقد واحد 
�سنة، فتجزئ واحدة عن اجلميع  اأن لكل منهما �سلة، وهي  ، باعتبار   )69( نَّة  َة وال�سُّ التَّحيَّ
بالنية، وهنا لكل زوجة َوِليَمة، وهي �سنة اأي�سًا، فتجزئ َوِليَمٌة واحدة عن اجلميع بالنية، 

واهلل –تعاىل- اأعلم. 

املبحث الثالث:

ما ُيْصنمَُع يِف الومَِليممَة:

قد تكون الَوِليَمة من اللَّحم، فاإن كانت كذلك، فريى ال�سافعية )70( ، واحلنابلة )71( ، اأنه 
ُي�ستحب اأن ل تقل عن �ساة اإن اأمكن، والأوىل اأن تزيد، ول حدَّ لأكرثها )72( ، قال البهوتي: » 
وُي�سنُّ اأن ل تنق�ص الَوِليَمة عن �ساة، ... والأوىل الزيادة عليها« )73( ، وجتوز الَوِليَمُة بال�ساة 
اأَْومَلَ  ال�سابق: »َما  –ر�سي اهلل عنه-  اأن�ص بن مالك  ا�ستدلًل بحديث   ،  )74( العلماء  يف قول 
 . )75( ِب�َساٍة«  اأَْومَلَ  َزْيَنَب،  َعَلى  اأَْومَلَ  َما  ِن�َساِئِه  ِمْن  َعَلى �َسْيٍء  َو�َسلََّم-  َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ - �سَ ِبيُّ النَّ

وقوله »ولو ب�ساة« للتقليل، اأي ولو ب�سيء قليل ك�ساة )76( . 
اأما الزيادة عليها، فبدللة قول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- لعبد الرحمن بن عوف 
–ر�سي اهلل عنه- : »... اأَْومِلْ َوَلْو ِب�َساٍة« )77( . قال املرداوي تعليقًا عليه: »وُي�ستفاد من احلديث 

اأن الأوىل الزيادة على ال�ساة، لأنه جعل ذلك قليًل« )78( . 
ولي�ص �رشطًا اأن تكون الَوِليَمة من اللَّحم، فيجوز اأن تكون من غريه من اأنواع الطعام 
وال�رشاب الأخرى، وهو قول املالكية )79( ، وال�سافعية )80( ، واحلنابلة )81( ، والظاهرية )82( ، 
حتى واإن كان دون ال�ساة )83( ، قال الدردير: »وحت�سل –اأي الَوِليَمة- باأي �سيء من اأنواع 
الطعام، من حلم اأو متر اأو زبيب اأو ُ�سَويق اأو خبز اأو غري ذلك« )84( ، وقال ابن قدامة: » فاإن 
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)85( ، وا�ستدلوا مبا روي عن من�سور بن �سفيَّة عن  –اأي بغري ال�ساة- جاز«  اأومل بغري هذا 
 )86( ِن�َساِئِه  َبْع�ِص  َعَلى  َو�َسلََّم-  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  - �سَ ِبيُّ النَّ اأَْومَلَ   « قالت:  �َسْيَبة  بنت  ه �سفيَّة  اأمِّ
ْيِن )87( ِمْن �َسِعرٍي« )88( ، وبحديث اأن�ص بن مالك –ر�سي اهلل عنه- اأن النبي –�سلى اهلل  دَّ مِبُ
�ْسِلِمنَي اإِىَل  َة، َفَدَعْوُت امْلُ ِفيَّ ِديَنِة َثَلَث َلَياٍل ُيْبَنى َعَلْيِه ِب�سَ عليه و�سلم-: »اأََقاَم َبنْيَ َخْيرَبَ َوامْلَ
ٍم، َوَما َكاَن ِفيَها اإِلَّ اأَْن اأََمَر ِبَلًل ِباْلأَْنَطاِع َفُب�ِسَطْت،  َوِليَمِتِه، َوَما َكاَن ِفيَها ِمْن ُخْبٍز َوَل حَلْ

ْمَن« )90( .  ْمَر َواْلأَِقَط )89( َوال�سَّ َفاأَْلَقى َعَلْيَها التَّ
النا�ص  من  الأعظم  ال�سواد  اأن  وهو  مهم،  اأمر  اإىل  التنبه  يجب  �سبق  ما  على  وبناء 
هوؤلء  ويذهب  اللحم،  من  اإل  تكون  ل  الَوِليَمَة  اأن  اأذهانهم  يف  خ  تر�سَّ قد  هذه،  اأيامنا  يف 
اجتماعية  عادة  اأ�سبح  اأن  اإىل  الأمر  تطور  وقد  ذلك،  يف  املبالغة  حد  اإىل  بع�سهم  اأو 
بدوره  اأدى  وهذا  احلرج،  يف  املال  ميلكون  ل  ممن  النا�ص  من  كثرياً  اأوقع  مما  متاأ�سلة، 
التي  الباهظة،  الَوِليَمة  تكاليف  من  خوفًا  الزواج  عن  ال�سباب  من  الكثري  عزوف  اإىل 
التزام  على  حر�سنا  ومع  عليه،  وبناًء  الزواج،  تكاليف  باقي  الأحيان  من  كثري  يف  تفوق 
ل  باأن  النا�ص  توعية  يجب  اأنه  اإل  الَوِليَمة،  بعمل  و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى  النبي   �سنة 
يبالغوا يف ذلك، مع التذكري اأي�سًا اأن الَوِليَمة ميكن اأن تكون من غري اللحم من اأنواع الطعام 

وال�رشاب، واهلل –تعاىل- اأعلم.  
النبي  ، واْعرُت�ص عليه بفعل   )91( البكر  َوِليَمِة  ُيزاد يف  اأن  الفقهاء  وقد ا�ستحب بع�ص 
و�سلم- عن زينب –ر�سي اهلل عنها- )92( ، واعترب اآخرون اأن َمَردَّ الزيادة  عليه  اهلل  –�سلى 
هو الي�سار، فقالوا: من كانت لديه �َسَعة فليكرث )93( طعام الَوِليَمة )94( ، قال املرداوي: »وقد 

جرت العادة بفعل ذلك يف حق البكر اأكرث من الثيب« )95( . 
قلت: اأما يف اأيامنا، فقد جرت العادة اأن ُيزاد يف َوِليَمة الزوجة الأوىل، بخلف غريها، 
ودون النظر اإىل كونها بكراً اأو ثيبًا، علمًا اأنه يندر يف اأيامنا اأن تكون الزوجة الأوىل ثيبًا.  

املبحث الرابع:

ومَْقُت الومَِليممَة ومَُمدَُّتهمَا:

ذهب احلنفية )96( ، واملالكية )97( ، وال�سافعية )98( يف رواية، واحلنابلة )99( يف قول، اإىل 
اأن الوقت امل�ستحب للَوِليَمة، هو فعلها بعد الدخول )100( ، لأنه –�سلى اهلل عليه و�سلم- مل 
ُيومل على ن�سائه اإل بعد الدخول )101( )102( . وقيل: ُت�ستحب بالعقد، وهو قول لل�سافعية )103( 
ع من حني العقد اإىل انتهاء  ، وبه قال احلنابلة يف رواية اأخرى )104( ، وقيل: اإن وقتها ُمو�سَّ
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الُعْر�ِص، وهو رواية عند ال�سافعية )105( واحلنابلة )106( ، قال �ساحب الإن�ساف: » قلت: الأوىل 
ع، من عقد النكاح اإىل انتهاء اأيام الُعْر�ِص، ل�سحة الأخبار يف هذا،  اأن يقال: اإن وقتها ُمو�سَّ

وكمال ال�رشور بعد الدخول )107( . 
والذي اأميل اإليه، هو اأن الَوِليَمَة تخت�ص بالدخول ل بالعقد، ومما يوؤيد ذلك اأن ال�سحابة 
ة )108( ؟ وكان  ة –ر�سي اهلل عنها- هل هي زوجة اأو �رُشِّيَّ –ر�سي اهلل عنهم- ترددوا يف �سفيَّ
ة ل  ِّيَّ ترددهم عند العقد، فيفهم من هذا اأنه لو كانت الَوِليَمُة عنده لعرفوا اأنها زوجة، لأن ال�رشُّ
َوِليَمَة لها، فدل على اأنها تكون عند الدخول، اأو بعده )109( ، وقد جرت عادة النا�ص اأن تكون 

الَوِليَمُة قبل الدخول ل بعده )110( .  
وهي ُت�سنع يف يوم واحد يف قول املالكية )111( ، ولي�ص املق�سود يومًا بتمامه، بل اإن 
املق�سود يف اأي قطعة من الزمن يقع الجتماع فيها لأكلة واحدة، وُيكره تكرارها عندهم، 

اإل اأن يكون املدعو ثانيًا غري املدعو اأوًل. 
ُل عن  ويرى اجلمهور )112( اأنه يجوز تكرارها اأكرث من يوم )113( ، ا�ستدلًل مبا روى اخَللَّ

اأَُبيٍّ –ر�سي اهلل- اأنه اأْعَر�َص ودعا الأن�سار ثمانية اأيام )114( . 
من خلل ما �سبق اأ�ستطيع القول اأنه ل يوجد من الناحية الفقهية ما مينع من تكرار 
الَوِليَمِة الواحدة يف اأكرث من يوم، وهو قول اجلمهور، ذلك اأن الَوِليَمة فعل خري، ولي�ص يف 
ذلك،  العك�ص من  على  بل هي  اخلري،  فعل  تكرار  الإن�سان من  ما مينع  ال�رشعية  الن�سو�ص 
فقد وردت ن�سو�ص كثرية تدل على اأن اإطعام الطعام- ومن �سمنه الَوِليَمة- مندوب اإليه 
َيم الأ�سيلة يف املجتمع امل�سلم، ومن الأمور التي ُتدخل �ساحبها  يف اجلملة، وهو من ال�سِّ
ال�سمعة، ومن  الرياء وطلب  عن  –عز وجل- بعيداً  اهلل  اإر�ساء  الق�سد منها  اإذا كان  اجلنة، 
الن�سو�ص التي وردت يف احلث على اإطعام الطعام، ما ورد عن عبد اهلل بن عمرو –ر�سي 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- اأَيُّ اْلإِ�ْسَلِم َخرْيٌ؟ َقاَل: ُتْطِعُم  لَّى اهللَّ ِ- �سَ اهلل عنهما- »اأَنَّ َرُجًل �َساأََل َر�ُسوَل اهللَّ
لَم َعَلى َمْن َعَرْفَت، َوَمْن مَلْ َتْعِرْف« )115( ، وعن عبد اهلل بن �سلم –ر�سي  َعاَم، َوَتْقَراأُ ال�سَّ الطَّ
لَم،  ا�ُص اأَْف�ُسوا ال�سَّ َها النَّ اهلل عنه- قال: �سمعت ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- يقول: َيا اأَيُّ

َة ِب�َسلٍم« )116( .  ا�ُص ِنَياٌم، َتْدُخُلوا اجَلنَّ لُُّوا ِباللَّْيِل َوالنَّ َعاَم، َو�سَ َواأَْطِعُموا الطَّ
املبحث اخلامس:

ُحْكُم إجمَابمَِة الدَّْعومَِة إلمَ الومَِليممَِة:
اختلف الفقهاء يف حكم اإجابة الدعوة اإىل الَوِليَمة، ولهم يف ذلك ثالثة اأقوال: 

 ، ♦ )119( وال�سافعية   ،  )118( واملالكية  قول،  يف   )117( احلنفية  ذهب  الأول:  القول 
واحلنابلة )120( ، والظاهرية )121( اإىل القول بوجوب اإجابة الدعوة اإىل الَوِليَمة )122(، 
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 ،  )123( �سمنًا«  اأو  �رشيحًا  بال�سخ�ص  لها   َ ُعنيِّ من  اإجابة  وجتب   « الدردير:  قال 
وقال اخلرقي: »وعلى من ُدعَي اأن ُيجيب« )124( ، وقال ابن عبد الرب: » ل خلف يف 
وجوب الإجابة اإىل الَوِليَمة ملن ُدعَي اإليها اإذا مل يكن فيها َلْهٌو، وبه يقول مالك 

وال�سافعي، واأبو حنيفة واأ�سحابه« )125( . وا�ستدلوا مبا يلي: 
ُ َعَلْيِه  لَّى اهللَّ ِ- �سَ ما  روي عن عبد اهلل بن عمر- ر�سي اهلل عنهما- اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ 1 .

ىَل اْلَوِليَمِة َفْلَياأِْتَها« )126( .  َو�َسلََّم- َقاَل: »اإَِذا ُدِعَي اأََحُدُكْم اإِ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- َقاَل لَّى اهللَّ ِ- �سَ ما روي عن عبد اهلل بن عمر- ر�سي اهلل عنهما- اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ

 

2 .
ْعَوَة اإَِذا ُدِعيُتْم َلَها« )127( .  : » اأَِجيُبوا َهِذِه الدَّ

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- َقاَل: اإَِذا َدَعا  لَّى اهللَّ - �سَ ِبيَّ ر�سي اهلل عنهما- اأنَّ النَّ وعن ابن عمر –. 3
اأََحُدُكْم اأََخاُه َفْلُيِجْب ُعْر�ًسا َكاَن اأَْو َنْحَوُه« )128( . 

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- َقاَل: »اإَِذا ُدِعَي  لَّى اهللَّ - �سَ ِبيَّ ر�سي اهلل عنهما- اأَنَّ النَّ وعن ابن عمر –. 4
اأََحُدُكْم اإِىَل َوِليَمِة ُعْر�ٍص َفْلُيِجْب« )129(،  ووجه ال�ستدلل من الن�سو�ص ال�سابقة اأن 
فيها الأمر باإجابة الدعوة اإىل الَوِليَمة، ومعلوم اأ�سوليًا اأن الأمر للوجوب ما مل ترد 

قرينة �سارفة، ول وجود لهذه القرينة هنا. 
َعاِم َطَعاُم اْلَوِليَمِة  وعن اأبي هريرة- ر�سي اهلل عنه- اأنه كان يقول: »�رَشُّ )130(. 5 الطَّ
لَّى  َ َوَر�ُسوَلُه �سَ ى اهللَّ ْعَوَة َفَقْد َع�سَ ُك اْلُفَقَراُء َوَمْن َتَرَك الدَّ ُيْدَعى َلَها اْلأَْغِنَياُء َوُيرْتَ

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم« )131( .  اهللَّ
ل  الع�سيان  لأن  الإجابة،  وجوب  منه  ي�ستفاد  اأنه  احلديث  من  ال�ستدلل  ووجه  6 .

يطلق اإل على ترك واجب )132( . 
ْعَوَة يِف اْلُعْر�ِص َوَغرْيِ  ِ َياأِْتي الدَّ ر�سي اهلل عنه- قال: »... َكاَن َعْبُد اهللَّ وعن نافع –. 7

اِئٌم« )133( .  اْلُعْر�ِص َوُهَو �سَ
ولأن الإجابة جتب بالدعوة، وكل من ُدعَي فقد وجبت عليه الإجابة )134(. 8 .  

القول الثاين: ♦ اإن اإجابة الدعوة اإىل الَوِليَمة فر�ص كفاية، وهو قول بع�ص ال�سافعية 
لم )137( ،  )135( ، واحلنابلة )136( يف رواية، لأن الإجابة اإكرام وموالة، فهي كَردِّ ال�سَّ

فاح، وهو حا�سل بح�سول البع�ص )138( .  ولأن املق�سـود النـكاح والتمييز عن ال�سِّ
 ، ♦ )140( احلنفية  عند  رواية  وهو   ،  )139( م�ستحبة  الدعوة  اإجابة  اإن  الثالث:  القول 
وال�سافعية )141( ، واختارها ابن تيمية )142( )143( ، لأنه متليك مال، فلم يجب كغريه، 

وحملوا الأدلة الواردة على تاأكد ال�ستحباب )144( . 



263

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

وقول اجلمهور هو ما اأميل اإليه هنا، وهو اأنه يجب على املدعو امُلَعنيَّ اإجابُة الدعوة 
اإىل الَوِليَمِة متى توفرت ال�رشوط )145( ، لقوة الن�سو�ص التي ا�ستندوا اإليها، من حيث اإنها تدل 
لم يف  ب�رشاحة ل لب�ص فيها على وجوب اإجابة الدعوة تلك، واأما قيا�ص الإجابة على ردِّ ال�سَّ
قول من قال اأن الإجابة واجبة على الكفاية، فغري ُم�سلَّم، وميكن اأن ُيجاب عنه، باأن فر�ص 
لم يكون يف حال كون امُل�َسلَّم عليهم جماعة اجتمعوا يف مكان واحد )146(  الكفاية يف ردِّ ال�سَّ
، ول ُيجزُئ ردُّ الآخرين  دُّ ه وجب عليه الرَّ لم واحداً بعينه، فاإن خ�سَّ ، ومل يخ�ص امُل�َسلُِّم بال�سِّ
عنه )147( ، وهذا خارج عن املو�سوع الذي نحن ب�سدد بحثه، اإذ اإن الوجوب هنا يكون حال 
نًا بالتَّْعيني، اأما اإن كان غري ذلك، فلم يوجب العلماء عليه تلبية الدعوة، بل  كون املدعو ُمَعيَّ
فاح،  اإنهم قد كرهوها له )148( . واأما القول باأن املق�سود من الَوليَمة متييز النكاح عن ال�سِّ
فغري ُم�َسلٍِّم اأي�سًا، اإذ لو كان الق�سد كذلك لكان ميكن اأن يحدث الإعلن دون عمل الَوِليَمة، 
وعند العقد مثًل، اأو بعده، بل اإن املق�سود من الَوِليَمة التزام ال�سنة النبوية التي اأَمَرت بها، 
واإظهار ال�سكر للموىل –عز وجل- على نعمة الزواج. واأما القول باأن الإجابة م�ستحبة، فريدُّ 
اإذا وردت قرينة  اإل  ال�رشعية حُتمل على الوجوب،  الن�سو�ص  الواردة يف  الأوامر  عليه باأن 

�سارفة، ول وجود لها يف هذا املو�سوع، واهلل اأعلم. 
واإذا تكرر فعل الَوِليَمة يف اأكرث من يوم، فكيف تكون الإجابة؟ وما حكمها؟ 

يرى �سعيد )149( بن امل�سيب )150( ، وال�سافعية )151( ، واحلنابلة )152( ، اأنه جتب الإجابة 
يف اليوم الأول، وُت�ستحب يف اليوم الثاين، ول ُت�ستحب يف الثالث، لأن فعلها فيه دليل على 
ايِنَ  َل َيْوٍم َحقٌّ َوالثَّ وَّ ق�سد الرياء وال�سمعة )153( ، وقد قال –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »اْلَوِليَمُة اأَ

اِلَث �ُسْمَعٌة َوِرَياٌء« )154( .  َمْعُروٌف َواْلَيْوَم الثَّ
بق�سد  ُمَعيَّنني  اأنا�ص  اإىل  الدعوة  ُوجهت  اإذا  ما  حال  يف  اأنه  هنا،  اإليه  اأميل  والذي 
اإكرامهم )155( واأُْعِلُموا بعدد الأيام التي �سوف ُت�سنع فيها الَوِليَمة، فالذي يجب على امُلَعنيَّ 
، بناء على اختياري القول بوجوب اإجابة  يف الدعوة، اأن يح�رش يومًا واحداً منها غري ُمَعنيَّ
الدعوة اإىل الَوِليَمِة )156( ، وهو يتحقق باحل�سور مرة يف املنا�سبة الواحدة، اأما باقي الأيام 
فيكون ح�سورها يف حقه من باب الندب ل الوجوب، واأما القول بعدم ا�ستحباب احل�سور 
ايِنَ  َل َيْوٍم َحقٌّ َوالثَّ يف اليوم الثالث، باعتباره لل�سمعة والرياء ا�ستدلًلَ بحديث: » اْلَوِليَمُة اأَوَّ
اِلَث �ُسْمَعٌة َوِرَياٌء«، فيجاب عنه باأن احلديث �سعيف كما �سبق، فل ُيعوَّل  َمْعُروٌف َواْلَيْوَم الثَّ
عليه، ولي�ص بال�رشورة اأن يكون فعل الَوِليَمة فيه دليل على �سوء الق�سد، اإذ قد يكون ذلك يف 
اليوم الأول، ول ينبغي احل�سور عندئذ. واأما اإذا ُدعي ال�سخ�ص اإىل الَوِليَمة، وُحدَِّد يوم دعوته، 
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فيجب على املدعو احل�سور يف اليوم امُلحدد، واإن ُكرِّرت الَوِليَمُة بعدئٍذ فل تلزمه الإجابة، 
بل ُتكره، لئل يقع امُل�سيف يف احلرج، اإذ قد يكون التكرار بق�سد الرتتيب، كما لو كان املكان 
�سيقًا مثًل ونحو ذلك...، اأما اإذا كان التكرار زيادة يف الإكرام وعمل اخلري، فتكون الإجابة 

مندوبة يف حق من ح�رش �سابقًا، واهلل –تعاىل- اأعلم بال�سواب، واإليه املرجع واملاآب. 
واإن كانت الدعوة من اثنني ومل يكن يف الإمكان اجلمع بينهما )157( ، فليجب ال�سابق 
اِعَياِن  يف قول ال�سافعية )158( ، واحلنابلة )159( ، لقوله –�سلى اهلل عليه و�سلم: »اإَِذا اْجَتَمَع الدَّ
ِجْب الَِّذي �َسَبَق«)160(،  َحُدُهَما َفاأَ ْقَرَبُهَما ِجَواًرا َواإِْن �َسَبَق اأَ ْقَرَبُهَما َباًبا اأَ َفاأَِجْب اأَْقَرَبُهَما َباًبا َفاإِنَّ اأَ
ولأن اإجابته وجبت حني دعاه ومل يزل هذا الوجوب بدعوة الثاين، ومل جتب اإجابة الثاين 
لأنها غري ممكنة مع اإجابة الأول )161( ، فاإن ا�ستويا اأجاب اأقربهما منه بابًا )162( ا�ستدلًل مبا 
ِهَما اأُْهِدي، َقاَل:  ِ، اإِنَّ يِل َجاَرْيِن، َفاإِىَل اأَيِّ ُ َعْنَها- ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهللَّ َي اهللَّ روي َعْن َعاِئ�َسَة- َر�سِ
اإِىَل اأَْقَرِبِهَما ِمْنِك َباًبا« )163( ، ومبا روي اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم قال: » اإَِذا اْجَتَمَع 
نَّ اأَْقَرَبُهَما َباًبا اأَْقَرُبُهَما ِجَواًرا َفاإَِذا �َسَبَق اأََحُدُهَما َفاأَِجْب الَِّذي  اِعَياِن َفاأَِجْب اأَْقَرَبُهَما َباًبا َفاإِ الدَّ
�َسَبَق« )164( ، ولأن هذا من اأبواب الرب فقدم بهذه املعاين، فاإن ا�ستويا اأجاب اأقربهما رحمًا 
ملا فيه من �سلة الرحم )165( ، فاإن ا�ستويا اأجاب اأدينهما )166( ، فاإن ا�ستويا اأقرع بينهما لأن 

ُ امل�ستحق عند ا�ستواء احلقوق )167( .  القرعة ُتعنيِّ
القرعة يف مثل هذه احلالة، لأن يف ذلك نوعًا من احلرج،  اإجراء  اإىل  اأرى حاجة  ول 
اأيًا  اأن يجيب  باخليار يف  املدعو هنا  يكون  عليه  وبناء  واحلرج مرفوع كما هو معروف، 
الوجوب،  ل  ال�ستحباب  باب  ال�ستواء، فهو من  �سبق حال  فيما  قيل  ما  اأما  الداعَينْي،  من 
وعليه ُيحمل حديث عائ�سة –ر�سي اهلل عنها- اإذ لي�ص فيه ما يدل على وجوب تقدمي اجلار 
ل عليه يف ال�ستدلل، واهلل  الأقرب يف الهدية، واأما احلديث الثاين ف�سعيف، وبالتايل فل يعوَّ

اأعلم.   –تعاىل- 

املبحث السادس:

ُحْكُم األمَْكِل ْمنمَ الومَِليممَِة:

�سبق اأن بيَّنت اأن اإجابة الدعوة اإىل الَوِليَمة واجبة على القول الراجح عند الفقهاء )168(، 
اأما الأكل منها فهو مو�سع خلف بينهم هاَك بيانه: 

فاإن كان املدعو اإىل الَوِليَمة غري �سائم، فريى املالكية )169( يف رواية، وال�سافعية )170( 
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اأكل واإن �ساء ترك، وا�ستدلوا بقوله  اإن �ساء  اأنه باخليار  يف رواية، واحلنابلة )171( يف قول 
ْن �َساَء َتَرَك«  ىَل َطَعاٍم َفْلُيِجْب َفاإِْن �َساَء َطِعَم َواإِ ُدِعَي اأََحُدُكْم اإِ »اإَِذا   : –�سلى اهلل عليه و�سلم- 
)172( ، ولأنه لو كان الأكل واجبًا لوجب عليه ترك �سيام التطوع، لأنه لي�ص بواجب )173( ، 

رَبُّك يح�سل بح�سوره وقد ح�رش )174( .  ولأن التََّكرثُّ والتَّ
قول،  يف   )177( وال�سافعية  رواية،  يف   )176( واملالكية  رواية،  يف   )175( احلنفية  وذهب 
واحلنابلة )178( يف رواية اأنه ي�ستحب له الأكل، لأنه اأبلغ يف اإكرام الداعي وجرب قلبه، ولأنه لو 
وجب الأكل لوجب على املتطوع بال�سوم، فلما مل يلزمه الأكل، مل يلزمه اإن كان مفطراً)179(، 

واإن مل ياأكل دعا على راأي هوؤلء وان�رشف )180( . 
اأي�سًا،  اأخرى  رواية  يف   )182( وال�سافعية  اأخرى،  رواية  يف   )181( احلنفية  وذهب 
والظاهرية)183( اإىل القول باأنه يلزمه الأكل لقول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »اإِذا ُدِعَي 
لِّ )184( َواإِْن َكاَن ُمْفِطًرا َفْلَيْطَعْم« )185( ، ولقوله –�سلى  اِئًما َفْلُي�سَ ْن َكاَن �سَ اأََحُدُكْم َفْلُيِجْب َفاإِ
اهلل عليه و�سلم- : »َلْو ُدِعيُت اإِىَل ِذَراٍع اأَْو ُكَراٍع )186( َلأََجْبُت...« )187( ، ولأن املق�سود منه الأكل 

فكان واجبًا )188( ، ولأن عدم الأكل ا�ستهزاء بامُل�سيف )189(. 
اإليه،  اأميل  ما  الَوِليَمة، هو  ياأكل من  اأن  ُمفطراً  اإن كان  للمدعو  ُي�ستحب  باأنه  والقول 
اأما القول  اإكرام الداعي وجرب قلبه، وذلك مطلوب يف اإجابة الدعوة،  اأبلغ يف  اإنه  من حيث 
 ،  )190( َتَرَك«  �َساَء  ْن  َواإِ َطِعَم  �َساَء  »َفاإِْن  ال�رشيف:  احلديث  يف  ورد  ما  فيعار�سه  بالوجوب، 
الأكل  الدعوة  باأن املق�سود من  القول  واأما  ال�ستحباب،  تاأكيد  الوجوب على  وُيحمل دليل 
فغري �سحيح، بل اإن املق�سود الإجابة بدليل اأنها وجبت على ال�سائم الذي ل ياأكل )191( ، 
واأما القول باأن يف عدم الأكل ا�ستهزاًء بامل�سيف، فتخالفه الن�سو�ص التي ل تلزم املدعو 

بالأكل.  
قول  يف  يفطر  اأن  له  فلي�ص  واجبًا،  �سـومًا  �سائمًا  الَوِليَمة  اإىل  الـمدعو  كان  واإن 
احلنفية)192(، واملالكية )193( ، وال�سافعية )194( ، واحلنابلة )195( ، والظاهرية )196( ، لأن الفطر 
يف حقه غري جائز )197( ، فاإن ال�سوم واجب والأكل غري واجب، لكن عليه اأن ُيعلمهم باأنه 
–ر�سي اهلل  اأبو هريرة  )198( ، ودليل هذا ما روى  الأكل  التهمة يف ترك  لتزول عنه  �سائم 
اِئًما  عنه- اأن ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: » اإِذا ُدِعَي اأََحُدُكْم َفْلُيِجْب َفاإِْن َكاَن �سَ
َحُدُكْم  لِّ َواإِْن َكاَن ُمْفِطًرا َفْلَيْطَعْم« )199( ، وبقوله- �سلى اهلل عليه و�سلم- : »اإَذا ُدِعَي اأَ َفْلُي�سَ
اِئٌم« )200( ، ومبا روي عن ابن عمر –ر�سي اهلل عنهما- اأنه  اِئٌم َفْلَيُقْل اإِينِّ �سَ اإِىَل َطَعاٍم َوُهَو �سَ
دعي اإىل َوِليَمة فح�رش، ومد يده وقال ب�سم اهلل، ثم قب�ص يده، وقال: كلوا فاإين �سائم«)201(. 
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من  اخلروج  له  لأن   ،  )202( ياأكل  اأن  له  في�ستحب  تطوع،  �سوم  �سائمًا  كان  اإن  واأما 
ال�سوم)203(، خا�سة اإذا كان يف الأكل اإجابة اأخيه امل�سلم، وادخال ال�رشور على قلبه )204( ، 
وقد روي اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- كان يف دعوة ومعه جماعة فاعتزل رجل من 
القوم ناحية، فقال: اإين �سائم، فقال النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »َدَعاُكْم اأَُخُوُكْم َوَتَكلََّف 

ْم َيْوَمًا َمَكاَنُه اإِْن �ِسْئَت« )205( .  َلُكْم ُكْل َثمَّ �سُ
واإن اأحب من كان �سومه تطوعًا اإمتام �سيامه جاز له ذلك، خلرب اأبي هريرة املتقدم، 
�َساَء  َواإِْن  اَم،  �سَ �َساَء  اإِْن  َنْف�ِسِه،  اأَِمرِيُ  ُع  امُلَتَطوِّ اِئُم  »ال�سَّ  : و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى  ولقوله 
اأَْفَطَر«)206(، ولكن يدعو لهم ويبارك ويخربهم ب�سيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة يف 
ترك الأكل )207( ، فقد روي عن عثمان بن عفان –ر�سي اهلل عنه- اأنه اأجاب عبد ملغرية وهو 

�سائم فقال: اإين �سائم ولكني اأحببت اأن اأجيب الداعي فاأدعو بالربكة« )208( . 
واإذا علم املدعو اأن يف عدم الأكل اأو يف الفطر من �سوم النفل مفا�سد، فعليه اأن ياأكل، 
واأن يفطر يف �سوم النفل، لأن فطره منه جائز )209( كما دل عليه قول النبي- �سلى اهلل عليه 

ْم َيْوَمًا َمَكاَنُه اإِْن �ِسْئَت« )210( .  و�سلم- َدَعاُكْم اأَُخُوُكْم َوَتَكلََّف َلُكْم ُكْل َثمَّ �سُ
وُيكره ل�ساحب الَوِليَمة اأن ُيلحَّ على املدعو بالفطر يف �سوم التطوع، اأو بالأكل اإن كان 
مفطراً، لأن يف ذلك اإلزامًا مبا ل يلزم، وهو نوع من امل�ساألة املنهي عنها، ول يحلف عليه اإن 

كان �سائمًا ليفطر، ول يحلف عليه اإن مل يكن �سائمًا لياأكل )211( . 
ول يباح لغري املدعو الأكل من الَوِليَمة )212( ، لأنه مال غريه، فل يباح اأكله بغري اإذنه. 
قال ابن مفلح: » ول يباح الأكل بغري اإذن �رشيح اأو قرينة...، لأن اأكل مال غريه بغري اإذنه 

حمرم كلب�ص ثوبه وركوب دابته« )213( . 
، بدليل ما   )214( الدخول والأكل  اإذنًا يف  الطعام  اأو تقدمي  الَوِليَمة  اإىل  الدعوة  وتعترب 
َحُدُكْم  روى اأبو هريرة –ر�سي اهلل عنه- اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: » اإَِذا ُدِعَي اأَ
�ُسوِل َفاإِنَّ َذِلَك َلُه اإِْذٌن« )215( ، وعن اأبي هريرة –ر�سي اهلل عنه- : »اأن  اإِىَل َطَعاٍم َفَجاَء َمَع الرَّ
ُجِل اإِْذُنُه« )216( ، وما روي عن ابن  ُجِل اإِىَل الرَّ النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: َر�ُسوُل الرَّ

ِذَن َلَك« )217( .  م�سعود –ر�سي اهلل عنه- اأنه قال: »اإَِذا ُدِعيَت َفَقْد اأُ
ويحرم اأخذ �سيء من طعام الَوِليَمة بغري اإذن يف قول احلنفية )218( ، واحلنابلة )219( ، ملا 

فيه من الفتيات عليه، ولأنه اإمنا اأذن له يف الأكل دون الفرع. 
واإن علم ر�ساه بقرينة، فللحنابلة يف ذلك قولن: الأول: يكره، والثاين: يباح. واإن ظن 

ر�ساه فيكره عندهم قوًل واحداً )220( .  
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املبحث السابع:

ُشُروُط ُحُضوِر الومَِليممَِة: 

هناك جمموعة من ال�رشوط يرى الفقهاء اأنه ل بد من توافرها لوجوب ح�سور الَوِليَمة، 
وهي مو�سع تف�سيل عند الفقهاء هاَك بياُنه: 

ذلك  يف  فللفقهاء  ذمي،  من  الدعوة  كانت  فاإن   .  1 .)221( ُم�سلمًا  الداعي  يكون  اأن 
رواية عند  ، وهو  املالكية )222(  الراجح عند  الإجابة، وهو  الأول: عدم وجوب  اأقوال:  ثلثة 
ال�سافعية)223( واحلنابلة )224( ، لأن الإجابة للم�سلم للموالة والإكرام، وتاأكيد املودة والإخاء، 
وهي ل جتب على امل�سلم للذمي، ولأنه ل ياأمن اختلط طعامهم باحلرام والنجا�سة. والثاين: 
جتوز اإجابتهم، وهو رواية اأخرى عند املالكية )225(، وال�سافعية)226( ، واحلنابلة )227( ، وقد 
اأن�ص  اأحمد عن  الإمام  الراجح، ودليل ذلك ما روى  الإن�ساف )228( ، وهو  اختارها �ساحب 
َواإَِهاَلٍة  �َسِعرٍي  ُخْبِز  اإِىَل  َو�َسلََّم-  َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ - �سَ ِبيَّ النَّ َدَعا  ا  َيُهوِديًّ »اأَنَّ  عنه-  اهلل  –ر�سي 

َجاَبُه«)229( . والثالث: تكره، وهو رواية عند احلنابلة )230( .  �َسِنَخٍة َفاأَ
اأن يكون املدعو م�سلمًا، فل جتب على الكافر اإجابة )231(. 2 . 

اأو جماعة  بعْينه،  الَوِليَمة رجًل  باأن يدعو �ساحب  نًا، وذلك  مَعيَّ املدعو  اأن يكون  3 .
اأن  اأو قال ر�سول الداعي: اأمرت  اأيها النا�ص اأجيبوا اإىل الَوِليَمة،  ُمعيَّنني )232( ، فاإن قال: يا 
اأدعو كل من لقيت، اأو من �سئت، فلم جتب الإجابة، ومل ت�ستحب )233( ، لأنه مل يعنيِّ بالدعوة 
اأحداً بعْينه، فلم تتعنيَّ عليه الإجابة، ولأنه غري من�سو�ص عليه، ول يح�سل ك�رش قلب الداعي 

برتك اإجابته عندئذ )234( . 
اأن يكون املدعو غري قا�ٍص )235(. 4 ، فاإن كان كذلك فل جتب عليه الإجابة، ولعل مراد 
الفقهاء من هذا ال�رشط اأن ل تتعطل م�سالح النا�ص بغياب القا�سي عن جمل�ص التقا�سي، 
قال البهوتي: » لعله يف مظنة احلاجة اإليه لدفع ما هو اأهم من ذلك«)236( ، ولذلك فاإن كان 
واهلل  امل�سلمني،  كباقي  الإجابة  عليه  فتجب  امل�سالح،  تعطيل هذه  يت�سبب يف  ح�سوره ل 

اأعلم. 
اأن ت�سبق الَوِليَمة دعوة تطلب من املدعو احل�سور )237(. 5 . 

اأن يكون �ساحب الَوِليَمة ممن يحرم هجره )238(. 6 ، فاإن كان ممن ُيهجر �رشعًا؛ كظامل 
دَّ عليه )240( .  و�ساحب بدعة، فل يجوز ح�سور َوِليَمته )239( اإل ملن ق�سد الرَّ
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قول  يف   7 .)241( حرامًا  ماله  كان  من  اإجابة  َفَتْحرم  حلًل،  الداعي  ك�سب  يكون  اأن 
 ، )243( يف رواية عند احلنابلة)244(  اإجابة من يف ماله حلل وحرام  )242( ، وتكره  احلنابلة 
رم )246( كما لو كان ماله حرامًا)247( . واأما اإن مل يعلم  وهي املذهب عندهم )245( ، وقيل: حَتْ

املدعو بذلك فالأ�سل الإباحة ول مانع )248( حينئذ من احل�سور )249( . 
 . اأن ل يق�سد الداعي بفعل الَوِليَمة اإظهار التفاخر )250( . 8

األ يقف على روؤو�ص الآكلني ينظر اإليهم )251(. 9 ، لأن ذلك يوؤذيهم، فقد روي اأن اأعرابيًا 
اأكل مع �سليمان بن عبد امللك، فراأى �سليمان يف لقمة الأعرابي �سعرة، فقال له: اأزل ال�سعرة 
عن لقمتك، فقال له الأعرابي: اأتنظر اإيلَّ نظر من يرى ال�سعرة يف لقمتي؟ واهلل ل اأكلت معك 
بتلفت  ذلك  يكون  اأن  �رشيطة  به،  باأ�ص  فل  الآكلني  اإكرام  بق�سد  النظر  كان  اإن  اأما   .  )252(

وم�سارقة ل بتحديد النظر )253( . 
َعاِم َطَعاُم اْلَوِليَمِة ُيْدَعى َلَها اْلأَْغِنَياُء   اأن ل يخ�ص بها الأغنياء )254(. 10 ، خلرب: »�رَشُّ الطَّ
الفقري  الغني وترك  اإذا خ�ص   «  : –ر�سي اهلل عنه-  ابن م�سعود  )255( . قال  اْلُفَقَراُء«  ُك  َوُيرْتَ
العا�سون يف  اأنتم   « –ر�سي اهلل عنه- يقول:  اأبو هريرة  ، وكان   )256( اأن ل جنيب«  اأمرنا 
العلماء يف  )257( ، وقال القرطبي: » ذكره  َتْدُعون من ل ياأتي، وَتَدُعون من ياأتي«  الدعوة، 

اخت�سا�ص الأغنياء بالدعوة« )258( . 
اأن ل يكون يف الطريق خوف اأذى، كنحو عدو يوؤذيه، فاإن ُوِجَد �سيٌء من هذا ونحوه،  11 .

فل جتب الإجابة عندئذ )259( . 
اأن ل يكون املدعو مري�سًا، اأو ممر�سًا لغريه )260(. 12 . 

اأن يكون الداعي مطلق الت�رشف، فل يجاب من ُحجر عليه ل�سبا اأو جنون اأو �سفه،  13 .
واإن اأذن وليه، لأنه ماأمور بحفظ ماله ل باإتلفه )261( . 

اأن ل يكون يف مو�سع الَوِليَمة من يتاأذى املدعو بوجوده، كمن �ساأنهم الوقوع يف  14 .
اأعرا�ص النا�ص، فاإن ُوِجَد هوؤلء واأمثالهم فهو معذور يف التخلف عن احل�سور)262(. 

على  اإعانته  اأو  جاهه،  يف  طمع  اأو  الداعي،  من  خلوف  احل�سور  يكون  ل  اأن  15 .
باطل)263(. 

اأن ل يتعنيَّ على املدعو حقٌّ يتاأخر بح�سور الَوِليَمة، كاأداء �سهادة و�سلة جنازة،  16 .
اأو يكون م�سغوًل بحفظ ماله اأو مال غريه )264( . 
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اأن ل يكون املكان بعيداً بعداً ي�سق على املدعو، فاإن كان كذلك جاز التخلف عن  17 .
احل�سور )265( . 

مملوكة  منافعه  لأن  امل�ستاأجر،  له  ياأذن  مل  خا�سًا  اأجرياً  املدعو  يكون  ل  اأن  18 .
لغريه)266(. 

اأن يكون اجلو منا�سبًا، فاإن كان حاراً اأو بارداً، اأو ممطراً، اأو كانت الأر�ص ُموِحَلة؛  19 .
بحيث يجد املدعو امل�سقة يف احل�سور مل يجب عليه، لأن هذه الأمور من الأعذار التي تبيح 

ترك اجلماعة، فتبيح ترك الإجابة )267( . 
 اأن تخلو الَوِليَمة من الأمور التي تعد مع�سية يف نظر ال�سارع احلكيم )268(. 20 ؛ كما لو 
كان فيها ُم�سحك بفح�ص اأو كذب )269( ، اأو كان فيها اخلمر، ونحوه مما يعد مع�سية، والأ�سل 
َنَع َلُه َطَعاًما  اَف َعِليَّ ْبَن اأَِبي َطاِلٍب َف�سَ يف هذا ما روى �سفينة اأبو عبد الرحمن: »اأَنَّ َرُجًل اأَ�سَ
َع َيَدُه  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َفاأََكَل َمَعَنا َفَدُعوُه َفَجاَء َفَو�سَ لَّى اهللَّ ِ �سَ َفَقاَلْت َفاِطَمُة َلْو َدَعْوَنا َر�ُسوَل اهللَّ
اْلَبْيِت َفَرَجَع َفَقاَلْت َفاِطَمُة  َب ِبِه يِف َناِحَيِة  ِ اْلِقَراَم )270( َقْد �رشُ َفَراأَى  اَدَتْي اْلَباِب  َعَلى ِع�سَ
اأَْو ِلَنِبيٍّ  ُه َلْي�َص يِل  اإِنَّ َك َفَقاَل  ِ َما َردَّ ْقُه َفاْنُظْر َما َرَجَعُه َفَتِبْعُتُه َفُقْلُت َيا َر�ُسوَل اهللَّ ِلَعِليٍّ احْلَ
ًقا« )271(. وما روي عن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »َمْن َكاَن ُيوؤِْمُن  اأَْن َيْدُخَل َبْيًتا ُمَزوَّ
ْمُر« )272( . وعْن َناِفٍع َقاَل: �َسِمَع اْبُن  ِ َواْلَيْوِم الآِخِر َفَل َيْقُعْد َعَلى َماِئَدٍة ُيَداُر َعَلْيَها اخْلَ ِباهللَّ
ِريِق َوَقاَل يِل َيا َناِفُع َهْل َت�ْسَمُع  اأُُذَنْيِه َوَناأَى َعْن الطَّ َبَعْيِه َعَلى  َع اإِ�سْ ُعَمَر ِمْزَماراً َقاَل َفَو�سَ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم-  لَّى اهللَّ - �سَ ِبيِّ ُذَنْيِه َوَقاَل ُكْنُت َمَع النَّ َبَعْيِه ِمْن اأُ �َسْيئًا َقاَل َفُقْلُت َل َقاَل َفَرَفَع اإِ�سْ
َنَع ِمْثَل َهَذا« )273( ، ولأنه ي�ساهد املنكر وي�سمعه من غري حاجة اإىل ذلك،  َف�َسِمَع ِمْثَل َهَذا َف�سَ

فمنع منه كما لو قدر على اإزالته )274( . 
ويف هذه احلالة ينظر املدعو، فاإن اأمكنه الإنكار واإزالة املنكر لزمه احل�سور عندئذ والإنكار، 
 لأنه يوؤدي فر�سني؛ اإجابة اأخيه امل�سلم، واإزالة املنكر، واإن مل يقدر على الإنكار، فل يجوز

يعلم  يكـن  واإن مل   .  )277( واحلنابلة   ، )276( وال�سافعية   ،  )275( احلنفية  قول  وهو  احل�سور،  له 
باملنكر حتـى ح�رش، فعليه اإزالته )278( ، واإن مل يقدر، فعليه الن�رشاف )279( ، لأن اجللو�ص 

مع م�ساهدة التحرمي حرام )280( )281( . 
وذهب احلنفية )282( يف قول اآخر اإىل اأنه ل يلزمه احل�سور حينئذ، لأنه ل يلزمه اإجابة 
َنْعُت َطَعاًما  الدعوة اإذا كان فيها منكر، وا�ستدلوا مبا روي اأن عليًا –ر�سي اهلل عنه- قال: » �سَ
اِويَر َفَرَجَع«)283(، وعن  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- َفَجاَء َفَراأَى يِف اْلَبْيِت َت�سَ لَّى اهللَّ ِ- �سَ َفَدَعْوُت َر�ُسوَل اهللَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- َعْن َمْطَعَمنْيِ  لَّى اهللَّ ِ- �سَ ابن عمر –ر�سي اهلل عنهما- قال: » َنَهى َر�ُسوُل اهللَّ
ُجُل َوُهَو ُمْنَبِطٌح َعَلى َبْطِنِه« )284( .  ْمُر َواأَْن َياأُْكَل الرَّ ُب َعَلْيَها اخْلَ ُلو�ِص َعَلى َماِئَدٍة ُي�رْشَ َعْن اجْلُ
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واإذا حدث املنكر بعد اأن ح�رش، فاإن قدر على املنع منع يف قول احلنفية )285( ، واإن 
مل يقدر فاإن كان ممن ل يقتدى به ي�سرب، لقوله –عليه ال�سلة وال�سلم- : » َمْن َراأَى ِمْنُكْم 
اْلإِمَياِن«  َعُف  اأَ�سْ َوَذِلَك  َفِبَقْلِبِه  َي�ْسَتِطْع  مَلْ  َفاإِْن  َفِبِل�َساِنِه  َي�ْسَتِطْع  مَلْ  َفاإِْن  ِبَيِدِه  ُه  ْ َفْلُيَغريِّ ُمْنَكًرا 
)286( ، ول يغادر، قيا�سًا على �سلة اجلنازة واجبة الإقامة، فل يرتكها لأجل النائحة. واإن 

كان ممن يقتدى به فعليه اخلروج، لأن يف ذلك �َسنْيٌ )287( الدين، وفتح باب املع�سية على 
امل�سلمني )288( . 

)289( بني اجللو�ص  ي�سمعه، فيخري عند احلنابلة  واإن علم املدعو باملنكر ومل يره ومل 
والأكل، لأن املحرم روؤية املنكر و�سماعه ومل يوجد واحد منهما )290( ، وبني المتناع من 

احل�سور لإ�سقاط الداعي حرمة نف�سه باتخاذ املنكر. 
مكان  يف   )292( �سـتور  وجود   )291( الفقهاء  قول  يف  خمالفة  فيها  التي  الأمـور  ومن 
فللفقهاء   ،  )295( ُوجدت  فاإن   ،  )294( احليوان   )293( فيها �سور  معلقة  احليطان،  على  الَوِليَمة 

عندئذ قولن: 
 ) ل اإىل ما يوطئ )296 ♦ القول الأول: على املدعو اأن ل يجل�ص حتى تزال، اأو اأن حُتوَّ
، اأو اأن ُيقطع راأ�سها )297( ، وهو قول ال�سافعية )298( ، واحلنابلة )299( ، واإن اأمكنه  اأو اأن حتطَّ
فعل ذلك بنف�سه فعليه فعله )300( ، واإن مل ميكنه ذلك فعليه الن�رشاف )301( . قال ابن مفلح: 
» وعليه اأكرث العلماء« )302( ، وقال ابن عبد الرب: » وهذا اأعدل املذاهب« )303( . وا�ستدلوا مبا 
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- ِمْن  لَّى اهللَّ ِ- �سَ ُ َعْنَها- اأنها قالت: َقِدَم َر�ُسوُل اهللَّ َي اهللَّ روي عن َعاِئ�َسَة- َر�سِ
لَّى  ِ- �سَ ا َراآُه َر�ُسوُل اهللَّ اِثيُل )305( ، َفَلمَّ ُت ِبِقَراٍم يِل َعَلى �َسْهَوٍة )304( يِل ِفيَها مَتَ �َسَفٍر َوَقْد �َسرَتْ
ِ َقاَلْت  اُهوَن ِبَخْلِق اهللَّ ِذيَن ُي�سَ ا�ِص َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة الَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- َهَتَكُه َوَقاَل اأَ�َسدُّ النَّ اهللَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- َعَليَّ  لَّى اهللَّ - �سَ ِبيُّ َفَجَعْلَناُه ِو�َساَدًة اأَْو ِو�َساَدَتنْيِ )306( . وعنها اأي�سًاً: » َدَخَل النَّ

 . )307( » َخْذُت ِمْنُه ِو�َساَدَتنْيِ اُه َفاتَّ اِويُر َفَنحَّ ًطا ِفيِه َت�سَ ُت مَنَ َوَقْد �َسرَتْ
، ورواية عند   ♦ )308( املالكية  له اجللو�ص ول يحرم، وهو قول  ُيكره  الثاين:  القول 
ال�سافعية )309( واملذهب عند احلنابلة )310( بدليل ما رواه اأبو داود يف �سننه، اأن النبي –�سلى 
ُوَرَة اإِْبَراِهِيَم  اهلل عليه و�سلم- : » َدَخَل النَّبيُّ –�سلى اهلل عليه و�سلم- الَكْعَبَة َفَراأَى ِفيَها �سُ
 )311( » ُهَما َما ا�ْسَتْق�َسَما ِبَها َقطُّ َواإِ�ْسَماِعيَل َي�ْسَتْق�ِسَماِن ِبالأَْزَلِم، َفَقاَل: َقاَتَلُهُم اهلُل َلَقْد َعِلُموا اأَنَّ
، ولأن دخول الكنائ�ص والبيع غري حمرم وهي ل تخلو من هذا النوع من ال�سور )312( . وكون 
امللئكة ل تدخل بيتًا فيه �سورة، ل ُيوِجب حترمي دخوله كما لو كان فيه كلب، ول يحرم 
علينا �سحبة رفقة فيها جر�ص مع اأن امللئكة ل ت�سحبهم. ويباح عند هوؤلء ترك الإجابة 

عندئذ عقوبة للفاعل وزجراً له عن فعله )313( . 
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والقول الثاين هو ما اأميل اإليه، وهو اأنه ُيكره للمدعو اأن يجيب حال وجود هذا النوع 
من ال�ستور يف مكان الَوِليَمة، لقوة الأدلة التي ا�ستند اإليها القائلون بذلك، اإذا ما ا�ستثنيت 
قاله وهو خارج  و�سلم- قال ما  اهلل عليه  –�سلى  النبي  اأن  الثابت  فاإن  داود،  اأبي  حديث 
الكعبة، حينما اأُخرجت �سورُة اإبراهيم واإ�سماعيل عليهما، وميكن حمله مع حديثي عائ�سة 
خا�سة  ذلك،  يف  الواردة  الأدلة  بني  اجلمع  ميكن  وبهذا  الكراهة،  على  عنها-  اهلل  –ر�سي 
اِثيٌل« )314( ، ومن غري  ُه َدَخَل َبْيَتًا ِفيِه مَتَ واأنه قد �سح عن ابن عمر –ر�سي اهلل عنهما- : »اأَنَّ
املعقول اأن يخالف ابن عمر –ر�سي اهلل عنه- يف ذلك، ومما يدعم هذا القول ما ذكره ابن 
عوا  اأن يو�سِّ الذمة:  اأهل  اأنه ورد يف �رشوط عمر بن اخلطاب- ر�سي اهلل عنه- على  قدامة 
ة بدوابهم )315( ، ومعلوم كما  اأبواب كنائ�سهم وبيعهم، ليدخلها امل�سلمون للمبيت بها، واملارَّ
اأن الن�سارى قد  اأن هذه الأماكن ل تخلو من هذا النوع من ال�سور، وروى ابن عائذ  �سبق 
�سنعوا لعمر بن اخلطاب- ر�سي اهلل عنه- حني قدم ال�سام، طعامًا، فدَعْوه، فقال: اأين هو؟ 
قالوا: يف الكني�سة، فاأبى اأن يذهب، وقال لعلي: ام�ص بالنا�ص، فليتغدوا، فذهب علي- ر�سي 
ال�سور،  اإىل  ينظر  علي  وجعل  وامل�سلمون،  هو  وتغدَّى  الكني�سة،  فدخل  بالنا�ص،  عنه-  اهلل 
وقال: ما على اأمري املوؤمنني لو دخل فاأكل )316( ، قال ابن قدامة: » وهذا اتفاق منهم على 

اإباحة دخولها وفيها ال�سور« )317( . 
احليوان،  غري  �سور  فيها  اأو  فيها،  �سور  ل  حرير،  غري  ب�ستور  احليطان  �سرتت  واإن 
، لأنه مل يثبت   )318( الراجح عند احلنابلة  الأول: يكره، وهو  اأقوال:  فللعلماء يف ذلك ثلثة 
يف حترمي ال�سرت حديث، واإن ثبت فهو حممول على الكراهة، ومن ثم تكون الإجابة مكروهة 
عندهم )319( . والثاين: يحرم، وهو رواية عند احلنابلة )320( ، ومن ثم حترم الإجابة. والثالث: 
يباح، ومن ثم يباح احل�سور واجللو�ص، وهو قول ال�سافعية )321( ، وهو الراجح، لأنه مل يثبت 

يف حترمي ال�سرت حديث كما يقول العلماء.  
ومن املنكر الذي مينع ح�سور الَوِليَمة وجود فر�ص )322( من احلرير )323( يف مكانها )324( 
وهو قول املالكية )325( ، وال�سافعية )326( ، واحلنابلة )327( ، وا�ستدلوا مبا روي عن ُحذيفة- 
َهِب  َب يِف اآِنَيِة الذَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- اأَْن َن�رْشَ لَّى اهللَّ - �سَ ِبيُّ ر�سي اهلل عنه- اأنه قال: » َنَهاَنا النَّ

ِل�َص َعَلْيِه« )328( .  ْن جَنْ ِريِر َوالدِّيَباِج َواأَ ُكَل ِفيَها َوَعْن ُلْب�ِص احْلَ ِة َواأَْن َناأْ َواْلِف�سَّ
ذلك  لأن  و�سائد،  واتخاذه  احلرير  افرتا�ص  من  مانع  ل  اأنه   ،  )329( حنيفة  اأبو  ويرى 
ا�ستخفافًا به، ف�سار كالت�ساوير على الب�ساط، ويفهم من هذا اأن وجوده يف مكان الَوليَمة 
ل يعد من املنكر الذي مينع الإجابة، ويوجب اخلروج. وقال ال�ساحبان )330( : يكره افرتا�ص 
احلرير واتخاذه و�سائد واجللو�ص عليه، لعموم النهي عنه، وقد حملوا ما ورد يف ذلك على 

الكراهة ل التحرمي، ولأنه زي من ل خلق له من الأعاجم )331( . 
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وقول اجلمهور هو ما اأميل اإليه هنا لقوة و�رشاحة الن�ص الذي ا�ستندوا اإليه، ول داعي 
التحرمي ما مل ترد قرينة، ول  النهي يدل على  اأن  اإنه من املعلوم  لتاأويله بالكراهة، حيث 

وجود ملثل هذه القرينة هنا، واهلل –تعاىل- اأعلم. 
ومن املنكر اأي�سًا اأن يكون يف الَوِليَمة اآنيٌة من الذهب اأو الف�سة  )332(  للأكل فيها، اأو لل�رشب 

 

منها، فاإن ُوجد �سيء من ذلك، فل جتب على املدعو اإجابة، وَيخرج من اأجل ذلك )333( ، لقوله 
ُب يِف  ِة« )334( ، وقوله: »الَِّذي َي�رْشَ َهِب َواْلِف�سَّ ُبوا يِف اآِنَيِة الذَّ –�سلى اهلل عليه و�سلم- : »َل َت�رْشَ

َم« )335( واهلل –تعاىل- اأعلم.  ا ُيَجْرِجُر يِف َبْطِنِه َناَر َجَهنَّ َ ِة اإِمنَّ اإَِناِء اْلِف�سَّ
اخلـامتة:

ا�ستناداً اإىل ما تقدم بيانه حول مو�سوع »اأحكام الَوِليَمة يف الفقه الإ�سلمي– درا�سة 
مقارنة«، خل�ص الباحث اإىل النتائج الأ�سا�سية الآتية: 

ُي�سنع  الذي  الطعام  على  اأطلقها  من  فمنهم  الَوِليَمة،  معنى  يف  الفقهاء  اختلف  1 .
�سها بطعام العر�ص دون غريه، وهو ما مال اإليه  ملنا�سبة اأيًا كان ا�سمها، ومنهم من خ�سَّ

الباحث. 
اختلف الفقهاء يف حكم الَوِليَمة، فذهب بع�سهم اإىل اأنها واجبة، وذهب اآخرون اإىل  2 .

اأنها فر�ص كفاية، وقال اجلمهور هي �سنة موؤكدة، وهو ما مال اإليه الباحث. 
تكون  اأن  ومُيكن  تزيد،  اأن  والأوىل  اأمكن،  اإن  �ساة  عن  اَلوِليَمة  تقل  ل  اأن  ُي�ستحب  3 .
الَوِليَمة من اللَّحم، كما لو كانت من الغنم، اأو البقر، اأو الإبل، اأو نحو ذلك، ومُيكن اأن تكون من 

غري اللَّحم من اأنواع الطعام وال�رشاب الأخرى. 
اختلف الفقهاء يف وقت الَوِليَمة، فقال بع�سهم: تكون بعد الدخول، وقال اآخرون:  4 .
تكون عند العقد، وهناك قول يق�سي اأن وقتها مو�سع من حني العقد اإىل انتهاء اأيام العر�ص، 
والراجح اأنها تخت�ص بالدخول، وميكن اأن تكون يف يومه اأو بعده، علمًا اأن العادة قد جرت 

اأن تكون يف يوم الدخول اأو قبله بيوم. 
يجوز تكرار الَوِليَمة يف اأكرث من يوم، ب�رشط عدم الإ�رشاف، واأل يكون ذلك بق�سد  5 .

التفاخر وطلب ال�سهرة.  
اختلف الفقهاء يف حكم اإجابة الدعوة اإىل الَوِليَمة، فذهب بع�سهم اإىل اأنها فر�ص  6 .
اإليه  مال  ما  وهو  واجبة،  اأنها  على  واجلمهور  م�ستحبة،  اأنها  اإىل  اآخرون  وذهب  كفاية، 

الباحث. 
الفقهاء، وهو  الَوِليَمة يف قول بع�ص  ياأكل من  اأن  ال�سائم  يجب على املدعو غري  7 .
خُمريَّ بني الأكل وعدمه يف قول اآخرين، وُي�ستحب له الأكل يف قول ثالث، وهو ما مال اإليه 

الباحث. 
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�سومًا  �سائمًا  كان  اإن  يفطر  اأن  الَوِليَمة  اإىل  للمدعو  لي�ص  اأنه  على  الفقهاء  يتفق  8 .
واجبًا، اإذ الفطر يف حقه غري جائز، لكن عليه اأن يعلم �ساحب الَوِليَمة بذلك، وُي�ستحب ملن 
من  اخلروج  يف  احلق  له  لأن  الفقهاء،  قول  يف  الَوِليَمة  من  ياأكل  اأن  تطوعًا  �سيامه  كان 
�سومه، واإن اأحب اأن يتم �سومه جاز له ذلك، واإن كان يرتتب على عدم الأكل مفا�سد، فعليه 

اأن ياأكل عندئذ. 
ُيكره ل�ساحب الَوِليَمة اأن ُيِلحَّ على املدعو بالفطر يف �سوم التطوع، اأو بالأكل اإن  9 .
كان مفطراً، لأنه اإلزام مبا مل يلزم، ويحرم اأخذ �سيء من الَوِليَمة دون اإذن، لأن املدعو اإمنا 
اأُِذن له يف الأكل دون الأخذ.، وتعترب الدعوة اإىل الَوِليَمة اأو تقدمي الطعام اإذنًا يف الدخول 

والأكل. 
َة �سوابط يرى الفقهاء اأنه ل بد منها لإجابة الدعوة اإىل الَوِليَمة.  ثمَّ 10 .

تلك هي اأبرز النتائج التي تو�سل اإليها الباحث من خلل هذه الدرا�سة، والتي عززت 
عنده التو�سيات الآتية: 

حث من عنده مقدرة من امل�سلمني على فعل َوليَمة الُعْر�ص، باعتبارها �سنة �سنها  1 .
ولي�ست  �سنة  اأنها  على  التاأكيد  �رشورة  مع  وفعله،  بقوله  و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى  النبي 

فر�سًا. 
�رشورة البتعاد عن املبالغة يف َوليمة الُعْر�ص، ملا يف ذلك من الأ�رشار التي ميكن  2 .
مما  الباهظة،  الَوِليَمة  تكاليف  من  خوفًا  الزواج  عن  ال�سباب  كعزوف  ذلك  على  ترتتب  اأن 
يعود بالأثر ال�سيئ على املجتمع امل�سلم، بانت�سار ظاهرة العنو�سة، وهذا فيه من الأ�رشار 

ما فيه. 
التي  املنكرات  من  خلوها  من  والتاأكد  الَوليَمة،  ح�سور  �رشوط  مراعاة  �رشورة  3 .

ب�سببها مُينع امل�سلم من اإجابة الدعوة واحل�سور. 
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اهلوامش:
( من �سورة الذاريات.  الآية رقم )56. 1

، مادة )ومل( . وابن فار�ص، معجم املقايي�ص يف اللغة،  الأزهري، تهذيب اللغة، 195/5. 2
وابن   . )ومل(  مادة  اللغة، 294/2،  ال�سحاح يف  . واجلوهري،  )ومل(  مادة  �ص1103، 
القامو�ص املحيط، �ص  . والفريوزاآبادي،  العرب، 399/15، مادة )ومل(  ل�سان  منظور، 

1507، مادة )ومل( . والزبيدي، تاج العرو�ص، 2928/1، مادة )ومل( . 
َجه اأو َعْقُدُه. وقيل: ي�سمى الطعام  الإملك: التزويج، اأو العقد. يقال �سهدنا اإملَكٌه: اأي َتَزوُّ 3 .
ْنَدخ، ماأخوذ من قولهم: فر�ص �ُسْندٌخ، اأي يتقدم غريه، �سمي  الذي ي�سنع عند الإملك ال�سُّ
طعام الإملك بذلك، لأنه يتقدم الدخول. الفريوزاآبادي، القامو�ص املحيط، �ص1232، 

مادة )ملك( . وابن حجر، فتح الباري، 241/9. واملطيعي، تكملة املجموع، 76/18. 
 . الزبيدي، تاج العرو�ص، 2928/1. 4

من هوؤلء: اخلليل بن اأحمد، وثعلب، واأبو زيد، واجلوهري، وابن الأعرابي، وابن الأثري.  5 .
انظر يف هذا: امل�سادر الواردة يف الهام�ص )2( . 

 . الفراهيدي، معجم العني، 344/8. 6
 . ابن فار�ص، معجم املقايي�ص يف اللغة، �ص1103. 7

 . ابن منظور، ل�سان العرب، 399/15. 8
 . املرداوي، الإن�ساف، 315/8. والبعلي، املطلع، �ص 328. 9

 . ابن عابدين، رد املحتار، 347/6. 10
 . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. 11

. واملطيعي، تكملة  ال�رشبيني، مغني املحتاج 244/3. والرملي، غاية البيان، �ص 353. 12
املجموع، 76/18. 

. والبعلي، املطلع، �ص  ابن قدامة، املغني، 105/8. والبهوتي، ك�ساف القناع، 164/5. 13
 .328

 . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. 14
 . ابن قدامة، املغني، 105/8. 15

 . ابن عابدين، رد املحتار، 347/6. 16
 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 244/3. 17

 . ابن قدامة، املغني، 105/8. 18
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 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 244/3. 19
 . املطيعي، تكملة املجموع، 76/18. 20

امل�سدر ال�سابق نف�سه.  21 .
اإذا تغري العرف و�سار النا�ص يطلقون لفظ الوليمة على منا�سبات اأخرى، فل مانع من  22 .

ذلك، لأن العرف ل يتعار�ص مع التطور اللغوي ملعاين الكلمات كما هو معلوم. 
وقد جمع ال�ساعر هذه الت�سميات فقال:  23 .

ِقِيَعُة. )الرََّجز(.  َعـــاِم َت�ْســـَتِهي َرِبِيعـــُة                   اخُلْر�ـــسُ والإْعـــَذاُر النَّ    ُكلُّ الطَّ
انظر: الفراهيدي، معجم العني، 37/1. وابن دريد، جمهرة اللغة، 374/1. وال�ساغاين، 

العباب الزاخر، 92/1. 
 . العرب،  مادة )ومل(  ل�سان  ابن منظور،  انظر:  )النقيعة(.  الإملك  قد يطلق على طعام  24 .

واملطيعي، تكملة املجموع، 76/18. 
و   ، 25 .267/14 و   ،324  ،106/9 و   ،59/4 و   ،64/3 العرب،  ل�سان  منظور،  ابن  انظر: 
330/15، 383، املواد:  )عذر، خر�ص، وكر، نقع، و�سم، عقق، حذق( . والفريوزاآبادي، 
القامو�ص املحيط، �ص 635، و 561، و 696، و 992، و 1127، و 1175، و 1507. 
�ص  التنبيه،  حترير  والنووي،   . حذق(  عقق،  و�سم،  نقع،  وكر،  خر�ص،  )عذر،  املواد:  
الباري، 241/9. واحلطاب، مواهب اجلليل، 3/4. وابن  286/285. وابن حجر، فتح 

قدامة، املغني، 105/8. واملطيعي، تكملة املجموع، 76/18. 
 . املو�سلي، الختيار، 176/4. 26

 . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. 27
والرملي،   . املحتاج، 245/3. 28 وال�رشبيني، مغني  التنبيه، �ص 235- 236.  ال�سريازي، 

غاية البيان، �ص 353. 
القناع،  . والبهوتي، ك�ساف  ابن قدامة، املغني، 106/8. وابن مفلح، املبدع، 179/7. 29

166/5. واملرداوي، الإن�ساف، 316/8. 
 . اخلرقي، خمت�رش اخلرقي مع �رشحه املغني، 106/8. 30

 . ابن قدامة، املغني، 106/8. 31
قدامة،  وابن   . 32 .353 �ص  البيان،  غاية  والرملي،   .245/3 املحتاج،  مغني  ال�رشبيني، 

املغني، 106/8. وابن مفلح، املبدع، 179/7. والبهوتي، ك�ساف القناع، 166/5. 
ْفرة اخَلُلوق، واخَلُلوُق: طيب ي�سنع من زعفران وغريه. ابن حجر، فتح  ْفرة: �سُ املراد بال�سُّ 33 .

الباري، 233/9. 
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كتاب )الن�سب( اأنها بنت اأبي احَلْي�رَش  قال ابن حجر: »وهذه املراأة جزم الزبري بن بكار يف . 34
الرحمن بن عوف  الأ�سهل، ويف ترجمة عبد  القي�ص بن زيد بن عبد  امرئ  بن رافع بن 
يف  فاإن  ثنتني،  واأظنهما  ن�سبه،  و�ساق  احل�سا�ص،  اأبي  بنت  اأنها  �سعد  ابن  طبقات  من 
رواية الزبري قال: »ولدت لعبد الرحمن القا�سم، وعبد اهلل« ويف رواية ابن �سعد ولدت له 
اإ�سماعيل، وعبد اهلل، وذكر ابن القداح يف ن�سب الأو�ص، اأنها اأم اإيا�ص بنت اأبي احَلْي�رَش، 

وا�سمه اأن�ص بن رافع الأو�سي«. ابن حجر، فتح الباري، 234/9. 
النَّواة: جمع َنوى، وَنَوَيات، من الأوزان القدمية، وهي تعادل خم�سة دراهم، وهي ت�ساوي:   35 .
875، 14غرامًا. ابن حجر، فتح الباري، 234/9. وقلعجي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، 

�ص 489. 
، كتاب البيوع، باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل فاإذا  رواه البخاري يف �سحيحه، 198/7. 36
ق�سيت...، حديث رقم:  )1907( ، واللفظ له. وم�سلم يف �سحيحه، 256/7، كتاب النكاح، 

باب ال�سداق وجواز كونه تعليم قراآن وخامت حديد...، حديث رقم:  )2556( . 
�سلى اهلل عليه و�سلم- من باب تف�سيل بع�ص الن�ساء على بع�ص، بل  مل يكن فعل النبي –. 37
باعتبار ما اتفق، واأنه لو وجد ال�ساة يف كل منهن لأومل بها، لأنه كان اأجود النا�ص، وقد 
يكون فعل ذلك لبيان اجلواز، وقال الكرماين: لعل ال�سبب يف تف�سيل زينب يف الوليمة 
على غريها كان لل�سكر هلل على ما اأنعم به عليه من تزويجه اإياها بالوحي. اأما نفي اأن�ص 
اأن يكون مل يومل على غري زينب باأكرث مما اأومل عليها فهو حممول على ما انتهى اإليه 
اأ�سبع امل�سلمني خبزاً وحلمًا من ال�ساة  علمه، اأو ملا وقع من الربكة يف وليمتها، حيث 
الواحدة، واإل فالذي يظهر اأنه ملا اأومل على ميمونة بنت احلارث ملا تزوجها يف عمرة 
الق�سية مبكة وطلب من اأهل مكة اأن يح�رشوا وليمتها فامتنعوا، اأن يكون ما اأومل به 
عليها اأكرث من �ساة، لوجود التو�سعة عليه يف تلك احلالة، لأن ذلك كان بعد فتح خيرب، 

وقد و�سع اهلل على امل�سلمني منذ فتحها عليهم. ابن حجر، فتح الباري، 238/9. 
ب�ساة، حديث  ولو  الوليمة  باب  النكاح،  ، كتاب  البخاري يف �سحيحه، 155/16. 38 رواه 
بنت  زينب  زواج  باب  النكاح،  كتاب   ،270/7 �سحيحه،  يف  وم�سلم   .  )4770( رقم:  

وجح�ص ونزول احلجاب واإثبات وليمة العر�ص، حديث رقم:  )2568( . 
 . مكان على بريد من خيرب. ابن حجر، فتح الباري، 480/7. 39

احَلْي�ُص: اخَلْلُط، وحا�َسُه َيحي�ُسُه: اأَي َخَلَطُه، وُيْطَلُق احَلْي�ُص على الَتْمِر ُيْخَلُط ِب�َسْمٍن واأِقٍط،  40 .
ا ُجِعَل فيه �َسويٌق. ابن حجر، فتح الباري، 237/9.  َفُيْعَجُن �سديداً، ثم ُيْنَدُر منه َنواُه، وُرمبَّ

والفريوزاآبادي، القامو�ص املحيط، �ص 696، مادة )حي�ص( . 
القامو�ص املحيط،  اأَْنُطع، وُنُطوع، واأْنَطاع: ب�ساط من جلد. الفريوزاآبادي،  النِّْطع: جمع  41 .

�ص 990، مادة )نعط( . وقلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �ص 482. 
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، كتاب اجلهاد وال�سري، باب من غزا ب�سبي للخدمة،  رواه البخاري يف �سحيحه، 21/10. 42
حديث رقم: )2679( ، واللفظ له. واأحمد يف امل�سند، 201/25، حديث رقم:  )12155(. 

 . ابن قدامة، املغني، 106/8. والبهوتي، ك�ساف القناع، 166/5. 43
، كتاب الزكاة، باب ما اأدي زكاته فلي�ص بكنز، حديث  رواه ابن ماجة يف �سننه، 355/5. 44
رقم:  )1779( . وذكره الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن ابن ماجة، 289/4، برقم:  

)1789( ، واأ�سار اإليه بلفظ: “ �سعيف منكر”. 
. واملطيعي، تكملة  وال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. 45 املغني، 106/8.  ابن قدامة، 

املجموع، 77/18. 
مغني  وال�رشبيني،   . 46 .230/9 الباري،  فتح  حجر،  وابن   .235 �ص  التنبيه،  ال�سريازي، 

املحتاج، 245/3. واملطيعي، تكملة املجموع، 77/18. 
 . ابن مفلح، املبدع، 180/7. واملرداوي، الإن�ساف، 317/8. 47

 . ابن حزم، املحلى، 450/9. 48
امل�سدر ال�سابق نف�سه.  49 .

( من البحث نف�سه.  �سبق تخريجه يف الهام�ص )36. 50
 . ال�سوكاين، اإر�ساد الفحول، �ص 94. وابن قدامة، رو�سة الناظر، 53/2. 51

 . املطيعي، تكملة املجموع، 77/18. 52
فتح  وابن حجر،   .  ) 53 .4095( رقم:   الأو�سط، 148/9، حديث  املعجم  الطرباين يف  رواه 

الباري، 230/9. 
الآثار،  . والطحاوي يف م�سكل   ) امل�سند، 9/47، حديث رقم:  )21957. 54 اأحمد يف  رواه 
وقال:   ،230/9 الباري،  فتح  يف  حجر  ابن  وذكره   .  )2559( رقم:   حديث   ،38/7
وزيادته، 475/1،  ال�سغري  اجلامع  الألباين يف �سحيح  وذكره  به«.  باأ�ص  ل  »اإ�سناده 

برقم:  )2419( ، واأ�سار اإليه بلفظ: »�سحيح«. 
فتح  حجر،  ابن  اْلَقْمح.  ِمْن  َوَيُكون  َوقيل:  ْقِلّي،  امْلَ ْلت  ال�سُّ اأَْو  ِعري  ال�سَّ َدِقيق  ُهَو  َوْيق:  ال�سُّ 55 .

الباري، 312/1. 
، كتاب ال�سلة، باب ما يذكر يف الفخذ، حديث رقم:   رواه البخاري يف �سحيحه، 113/2. 56

 . )358(
 . ابن حجر، فتح الباري، 230/9. واملطيعي، تكملة املجموع، 77/18. 57

 . املطيعي، تكملة املجموع، 77/18- 78. 58
. وابن مفلح،  ال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. وابن قدامة، املغني، 106/8- 107. 59

املبدع، 180/7. واملطيعي، تكملة املجموع، 77/18. 
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 . ابن حجر، فتح الباري، 235/9. 60
ر�سي  ل يتعار�ص قول ال�سافعي هذا مع ما ورد من قوله –�سلى اهلل عليه و�سلم- لعلي –. 61
عمل  بوجوب  �رشيح  اأمر  فيه  لي�ص  اإنه  اإذ  وليمة«.  من  للعر�ص  بد  ل  »اإنه   : عنه-  اهلل 
الوليمة، وميكن اأن يحمل على اأنه اأر�سد عليًا با�ستحباب عمل الوليمة، واهلل –تعاىل- 

اأعلم بال�سواب. 
 . ابن حجر، فتح الباري، 235/9. 62

امل�سدر ال�سابق نف�سه.  63 .
 . امل�سدر ال�سابق نف�سه، 230/9. 64

 . املطيعي، تكملة املجموع، 77/18. 65
 . ابن قدامة، املغني، 107/8. واملطيعي، تكملة املجموع، 77/18. 66

 . املطيعي، تكملة املجموع، 77/18- 78. 67
لعل ق�سية الزواج باأكرث من زوجة يف عقد واحد كانت يف املا�سي كما يظهر من كلم  68 .

الفقهاء، اأما يف ع�رشنا، فالذي عليه العمل اأن تنفرد كل زوجة بعقد خا�ص. 
 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. والبهوتي، ك�ساف القناع، 166/5. 69

. واملطيعي، تكملة  ال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. والرملي، غاية البيان، �ص 353. 70
املجموع، 78/18. 

القناع،  . والبهوتي، ك�ساف  ابن قدامة، املغني، 106/8. وابن مفلح، املبدع، 180/7. 71
166/5. واملرداوي، الإن�ساف، 316/8، 317. 

 . ابن حجر، فتح الباري، 237/9. 72
 . البهوتي، ك�ساف القناع، 166/5. 73

 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. واملرداوي، الإن�ساف، 316/8. 74
( من البحث نف�سه.  �سبق تخريجه يف الهام�ص )38. 75

. واملرداوي، الإن�ساف،  ابن حجر، فتح الباري، 235/9. وابن مفلح، املبدع، 180/7. 76
 .317/8

( من البحث نف�سه.  �سبق تخريجه يف الهام�ص )36. 77
 . املرداوي، الإن�ساف، 317/8. 78

 . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. 79
 . ال�سريازي، التنبيه، �ص 236. والرملي، غاية البيان، �ص 353. 80

 . ابن قدامة، املغني، 106/8. والبهوتي، ك�ساف القناع، 166/5. 81
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 . ابن حزم، املحلى، 450/9. 82
 . ابن مفلح، املبدع، 180/7. واملرداوي، الإن�ساف، 316/8. 83

 . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. 84
 . ابن قدامة، املغني، 106/8. 85

قال ابن حجر: )مل اأقف على تعيني ا�سمها �رشيحًا، واأقرب ما يف�رش به اأم �سلمة، فقد اأخرج  86 .
اأم �سلمة قالت ملا خطبني النبي- �سلى اهلل  ابن �سعد عن �سيخه الواقدي ب�سند له اإىل 
عليه و�سلم- فذكر ق�سة تزويجه بها- فاأدخلني بيت زينب بنت خزمية، فاإذا جرة فيها 
�سيء من �سعري، فاأخذته فطحنته، ثم ع�سدته يف الربمة، واأخذت �سيئًا من اإهالة فاأدمته، 

فكان ذلك طعام ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم(. ابن حجر، فتح الباري، 239/9. 
: مفرد، وجمعه اأمداد، وهو مكيال ي�ساوي رطلني عند احلنفية، اأي: 39: 815. 87 غرامًا،   امُلدُّ
ورطًل وثلث الرطل عند الأئمة الثلثة، اأي 543 غرامًاَ. انظر: الفريوزاآبادي، القامو�ص 

املحيط، �ص 407، مادة )مدد( . وقلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، �ص 417.  
، كتاب النكاح، باب من اأومل باأقل من �ساة، حديث  رواه البخاري يف �سحيحه، 161/16. 88
رقم:  )4774( . واأحمد يف امل�سند، 333/50، حديث رقم:  )23677( . وابن اأبي �سيبة 

يف امل�سنف، 403/3، حديث رقم:  )4( . 
اإِْقَطٌة، وهو نوع من اجلنب يعمل من لنب الإبل املخي�ص. الفريوزاآبادي،  ُط: واحده  ُِْقِ

الأَ 89 .
الفقهاء، �ص  لغة  . وقلعجي وقنيبي، معجم  )اإقط(  القامو�ص املحيط، �ص 850، مادة 

 .83
حديث  خيرب،  غزوة  باب  املغازي،  كتاب   ، 90 .113/13 �سحيحه،  يف  البخاري  رواه 
اإعتاقه  ف�سيلة  باب  النكاح،  كتاب   ،265/7 �سحيحه،  يف  وم�سلم   .  )3891( رقم:  
رقم:   امل�سند، 133/27، حديث  واأحمد يف   .  )2564( رقم:   يتزوجها، حديث  ثم  اأمته 

 .)13086(
 . املرداوي، الإن�ساف، 317/8. 91

امل�سدر ال�سابق نف�سه.  92 .
عز وجل- قد نهى عن الإ�رشاف  قلت: �رشيطة اأن ل ي�سل ذلك اإىل حد الإ�رشاف، لأن اهلل –. 93

ِفنَي}. “. )الأعراف/31(.  �رْشِ ُه َل ُيِحبُّ امْلُ ُفوا اإِنَّ ُبوا َول ُت�رْشِ بقوله: {َوُكُلوا َوا�رْشَ
 . املرداوي، الإن�ساف، 317/8. 94

امل�سدر ال�سابق نف�سه.  95 .
 . املو�سلي، الختيار، 176/4. 96

 . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. 97
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 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. 98
 . البهوتي، ك�ساف القناع، 165/5. واملرداوي، الإن�ساف، 317/8. 99

 . واإن فعلت قبله على هذا الراأي اأجزاأت. الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. 100
عليه  اهلل  �سلى  101 .– النبي  وليمة  يف  عنه-  اهلل  –ر�سي  مالك  بن  اأن�ص  حديث  انظر 
و�سلم- عن اأم املوؤمنني �سفية- ر�سي اهلل عنها، يف �ص )5( من البحث نف�سه، وانظر 
قوله اأي�سًا: »بنى ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- بامراأة، فاأر�سلني، فدعوت رجاًل 
اإىل الطعام«. يف البخاري، 157/16، كتاب النكاح، باب الوليمة ولو ب�ساة، حديث رقم:  

 . )4772(
 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. 102

امل�سدر ال�سابق نف�سه.  103 .
 . البهوتي، ك�ساف القناع، 165/5. واملرداوي، الإن�ساف، 317/8. 104

 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. 105
 . املرداوي، الإن�ساف، 317/8. 106

امل�سدر ال�سابق نف�سه.  107 .
ِّ، بالك�رش للجماِع، من تغيرِي الن�سِب،  اأَْتها بيتًا، من�سوبٌة اإىل ال�رشِّ ُة: الأَمُة التي بوَّ ِّيَّ ال�رشُّ 108 .

. الفريوزاآبادي، القامو�ص املحيط، �ص 521، مادة )�رشر( .  َر وَت�رَشَّى وا�ْسَت�رَشَّ وقد َت�رَشَّ
 . ابن حجر، فتح الباري، 231/9. 109

. واملرداوي،  القناع، 165/5. 110 الباري، 231/9. والبهوتي، ك�ساف  ابن حجر، فتح 
الإن�ساف، 317/8. 

 . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. 111
وابن   . 112 .82/18 املجموع،  تكملة  واملطيعي،   .246/3 املحتاج،  مغني  ال�رشبيني، 

قدامة، املغني، 108/8. وابن مفلح، املبدع، 181/7. 
قلت: جرت العادة يف هذه الأيام اأن تعمل الوليمة يف يوم واحد، وغالبًا ما يكون  113 .

يوم الدخول، اأو قبله بيوم. 
، ومل اأعرث على تخريج له يف كتب الآثار.  هكذا ذكره ابن قدامة يف املغني، 108/8. 114
لكن ذكر عبد الرزاق يف امل�سنف، 448/10، برقم:  )19665( ، عن معمر عن اأيوب عن 
ابن �سريين قال: »تزوج اأبي فدعا النا�ص ثمانية اأيام، فدعا اأَُبيَّ بَن كعب فيمن دعا...«. 

، كتاب الإميان، باب اإطعام الطعام من الإ�سلم،  رواه البخاري يف �سحيحه، 19/1. 115
حديث رقم:  )11( . وم�سلم يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب بيان تفا�سل الإ�سلم واأي 
. واأبو داود يف �سننه، 351/4، كتاب الأدب، باب يف  اأف�سل، حديث رقم )76(  اأموره 

اإف�ساء ال�سلم، حديث رقم:  )5194( . 



281

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

اإطعام  ف�سل  ما جاء يف  باب  الأطعمة،  كتاب   ، �سننه، 287/4. 116 الرتمذي يف  رواه 
�سننه،  يف  ماجة  ابن  ورواه  �سحيح(.  )ح�سن  وقال:   ،  )1855( رقم:   حديث  الطعام، 
وذكره   .  )1324( رقم:   حديث  الليل،  قيام  يف  جاء  ما  باب  ال�سلة،  كتاب   ،230/4
الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن الرتمذي، 355/4، برقم:  )1855( ، واأ�سار اإليه بلفظ: 

)�سحيح(. 
 . املو�سلي، الختيار، 176/4. وابن عابدين، رد املحتار، 347/6. 117

 . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. واحلطاب، مواهب اجلليل، 2/4، 3. 118
حجر،  وابن   . 119 .245/3 املحتاج،  مغني  وال�رشبيني،   .236 �ص  التنبيه،  ال�سريازي، 
املجموع،  تكملة  واملطيعي،   .353 �ص  البيان،  غاية  والرملي،   .245/9 الباري،  فتح 

 .81/18
ك�ساف  والبهوتي،   . 120 .180/7 املبدع،  مفلح،  وابن   .107/8 املغني،  قدامة،  ابن 

القناع، 166/5. واملرداوي، الإن�ساف، 318/8. 
 . ابن حزم، املحلى، 450/9، 451. 121

اأما غري الَوِليَمة من الدعوات فاإجابتها واجبة يف رواية عند ال�سافعية واحلنابلة،  122 .
ا�ستدلًل بقول النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم: »اإذا دعا اأحدكم اأخاه فليجب عر�سًا كان اأو 
غري عر�ص«. رواه م�سلم يف �سحيحه، 281/7، كتاب النكاح، باب الأمر باإجابة الداعي 
واحلنابلة  ال�سافعية  مذهب  يف  املعتمد  القول  لكن   .  )2578( رقم:   حديث  دعوة،  اإىل 
اأن اإجابة غري الوليمة م�ستحبة، وقد حملوا احلديث على ال�ستحباب. ال�رشبيني، مغني 
املغني،  قدامة،  وابن   .82  -81/18 املجموع،  تكملة  واملطيعي،   .245/3 املحتاج، 
117/8- 118. وابن مفلح، املبدع، 181/7- 182. واملرداوي، الإن�ساف، 320/8، 

 .321
 . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. 123

 . ابن قدامة، املغني، 107/8. 124
امل�سدر ال�سابق نف�سه.  125 .

الوليمة  اإجابة  حق  باب  النكاح،  كتاب   ، 126 .163/16 �سحيحه،  يف  البخاري  رواه 
النكاح، باب  . وم�سلم يف �سحيحه، 277/7، كتاب  والدعوة...، حديث رقم:  )4775( 
الأمر باإجابة الداعي اإىل دعوة، حديث رقم:  )2574( . واأبو داود يف �سننه، 339/3، 
كتاب الأطعمة، باب ما جاء يف اإجابة الدعوة، حديث رقم:  )3736( . وابن حبان يف 

�سحيحه، 174/22، حديث رقم:  )5384( . 
، كتاب النكاح، باب اإجابة الداعي يف العر�ص  رواه البخاري يف �سحيحه، 172/16. 127
وغريه، حديث رقم:  )4781( . وم�سلم يف �سحيحه، 284/7، كتاب النكاح، باب الأمر 

باإجابة الداعي اإىل دعوة، حديث رقم:  )2581( . 
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اإىل  الداعي  باإجابة  الأمر  باب  النكاح،  كتاب   ، 128 .281/7 �سحيحه،  يف  م�سلم  رواه 
دعوة، حديث رقم:  )2578( . 

اإىل  الداعي  باإجابة  الأمر  باب  النكاح،  كتاب   ، 129 .279/7 �سحيحه،  يف  م�سلم  رواه 
دعوة، حديث رقم:  )2576( . 

معنى قوله: »�رش الطعام طعام الوليمة« اأي طعام الوليمة التي يدعى اإليها الأغنياء  130 .
ويرتك الفقراء، ومل يرد اأن كل وليمة طعامها �رش فاإنه لو اأراد ذلك ملا اأمر بها ول ندب 

اإليها ول اأمر بالإجابة اإليها ول فعلها. ابن قدامة، املغني، 107/8. 
رقم:   حديث  الوليمة،  جاء  ما  باب  النكاح،  كتاب   ، 131 .95/4 املوطاأ،  يف  مالك  رواه 
اهلل  ع�سى  فقد  الدعوة  ترك  من  باب   ،168/16 �سحيحه،  يف  والبخاري   .  )1002(
ور�سوله، حديث رقم:  )4779( . وم�سلم يف �سحيحه، 289/7، كتاب النكاح، باب الأمر 

باإجابة الداعي اإىل دعوة، حديث رقم:  )2586( . 
 . ابن حجر، فتح الباري، 245/9. 132

، كتاب النكاح، باب اإجابة الداعي يف العر�ص  رواه البخاري يف �سحيحه، 172/16. 133
وغريه، حديث رقم:  )4781( . وم�سلم يف �سحيحه، 284/7، كتاب النكاح، باب الأمر 

باإجابة الداعي اإىل دعوة، حديث رقم:  )2581( . 
 . ابن قدامة، املغني، 107/8. 134

واملطيعي،   . 135 .245/3 املحتاج،  مغني  وال�رشبيني،   .236 �ص  التنبيه،  ال�سريازي، 
تكملة املجموع، 81/18. 

 . ابن مفلح، املبدع، 180/7. واملرداوي، الإن�ساف، 318/8. 136
 . ابن مفلح، املبدع، 180/7. 137

 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. 138
 . ابن مفلح، املبدع، 180/7. 139

. والأف�سل اأن يجيب يف وليمة العر�ص.  ابن عابدين، رد املحتار، 347/6. 140
 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. 141

 . املرداوي، الإن�ساف، 318/8. 142
وعنه اأي�سًا: اأن الدعوة اإن كانت ممن يوثق به فالإجابة اأف�سل من عدمها. املرداوي،  143 .

الإن�ساف، 318/8. 
 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 245/3. 144

انظر املبحث ال�سابع: �رشوط. 145 ح�سور الوليمة. 
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ورد يف الكتفاء برد ال�سلم من الواحد حال كونه يف جماعة ن�سو�ص منها ما ورد  146 .
وا اأَْن ُي�َسلَِّم اأََحُدُهْم،  َماَعِة اإَِذا َمرُّ عن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- قوله: »ُيْجِزُئ َعْن اجْلَ
ُلو�ِص اأَْن َيُردَّ اأََحُدُهْم«». رواه اأبو داود يف �سننه، 355/4، كتاب الأدب،  َوُيْجِزُئ َعْن اجْلُ
باب ما جاء يف رد الواحد عن اجلماعة، حديث رقم:  )5210( ، وذكره الألباين يف �سحيح 

و�سعيف �سنن اأبي داود، 210/11، برقم:  )5210( ، واأ�سار اإليه بلفظ: )�سحيح(. 
علمًا اأنه يكره يف الت�سليم على اجلماعة اأن يخ�ص بع�سهم دون البع�ص الآخر. انظر:  147 .
النووي، الأذكار النووية، �ص 219. وابن مفلح، الآداب ال�رشعية، 444/1. وال�سفاريني، 

غذاء الألباب، 283/1. 
انظر كلم العلماء يف حكم اإجابة الدعوة اإىل الوليمة حال كون املدعو غري معني  148 .

يف: املبحث ال�سابع من البحث نف�سه.  
 . ابن قدامة، املغني، 108/8. 149

اأنه دعي اإىل وليمة مرتني فاأجاب،  اأبو داود يف �سننه عن �سعيد بن امل�سيب  روى  150 .
باب  الأطعمة،  كتاب   ،341/3 داود،  اأبي  �سنن  انظر:   الر�سول.  َب  َفَح�سَ الثالثة  فدعي 
الألباين، �سحيح  انظر:  . وهو �سعيف،  رقم:  )3746(  الوليمة، حديث  ت�ستحب  يف كم 

و�سعيف �سنن اأبي داود، 246/8، حديث رقم:  )3746( .  
 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. واملطيعي، تكملة املجموع، 82/18. 151

ك�ساف  والبهوتي،   . 152 .181/7 املبدع،  مفلح،  وابن   .108/8 املغني،  قدامة،  ابن 
القناع، 166/5، 168. واملرداوي، الإن�ساف، 319/8- 320. 

 . ابن مفلح، املبدع، 181/7. 153
ت�ستحب  كم  يف  باب  الأطعمة،  كتاب   ، 154 .341  -340/3 �سننه،  يف  داود  اأبو  رواه 
الوليمة، حديث رقم:  )3745( . وابن ماجة يف �سننه، 32/6، كتاب النكاح، باب اإجابة 
الداعي، حديث رقم:  )1905( . واحلديث �سعيف، انظر، الألباين، �سحيح و�سعيف �سنن 
اأبي داود، 245/8، حديث رقم:  )3745( . والألباين، �سعيف اجلامع ال�سغري، �ص 890، 

حديث رقم:  )6167( . 
انظر املبحث ال�سابع: �رشوط ح�سور الوليمة.  155 .

انظر املبحث اخلام�ص من البحث نف�سه.  156 .
. البهوتي،  اإجابتهما. ابن مفلح، املبدع، 183/7. 157 اإن ات�سع الوقت لهما، فتجب  اأما 

ك�ساف القناع، 169/5. 
 . املطيعي، تكملة املجموع، 83/18. 158

 . ابن مفلح، املبدع، 183/7. والبهوتي، ك�ساف القناع، 169/5. 159
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اإذا اجتمع داعيان  ، كتاب الأطعمة، باب  اأبو داود يف �سننه، 343/3- 344. 160 رواه 
اأيهما اأحق، حديث رقم:  )3756( . وذكره الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن اأبي داود، 

256/8، برقم:  )3756( ، واأ�سار اإليه بلفظ: )�سعيف(. 
 . ابن قدامة، املغني، 109/8. وابن مفلح، املبدع، 183/7. 161

مفلح،  وابن   . 162 .109/8 املغني،  قدامة،  وابن   .83/18 املجموع،  تكملة  املطيعي، 
املبدع، 183/7. 

اأقرب، حديث  اجلوار  اأي  باب  ال�سفعة،  كتاب   ، البخاري يف �سحيحه، 15/8. 163 رواه 
رقم:  )2099( . 

( من البحث نف�سه.  �سبق تخريجه يف الهام�ص )160. 164
 . املطيعي، تكملة املجموع، 83/18. وابن قدامة، املغني، 109/8. 165

 . ابن قدامة، املغني، 109/8. وابن مفلح، املبدع، 183/7. 166
مفلح،  وابن   . 167 .109/8 املغني،  قدامة،  وابن   .83/18 املجموع،  تكملة  املطيعي، 

املبدع، 183/7. 
انظر املبحث اخلام�ص من البحث نف�سه.  168 .

 . الدردير، ال�رشح الكبري، 338/2. 169
 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 247/3. واملطيعي، تكملة املجموع، 89/18. 170

 . ابن قدامة، املغني، 110/8. 171
اإىل  الداعي  باإجابة  الأمر  باب  النكاح،  كتاب   ، 172 .286/7 �سحيحه،  يف  م�سلم  رواه 
دعوة، حديث رقم:  )2583( . واأبو داود يف �سننه، 340/3، كتاب الأطعمة، باب ما جاء 
يف اإجابة الدعوة، حديث رقم:  )3740( . وابن ماجة يف �سننه، 292/5، كتاب ال�سيام، 

باب من دعي على طعام وهو �سائم، حديث رقم:  )1741( . 
 . املطيعي، تكملة املجموع، 89/18. 173

امل�سدر ال�سابق نف�سه.  174 .
 . ابن عابدين، رد املحتار، 347/6. 175

 . احلطاب، مواهب اجلليل، 5/4. والدردير، ال�رشح الكبري، 338/2. 176
 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 247/3. والرملي، غاية البيان، �ص353. 177

ك�ساف  والبهوتي،   . 178 .183/7 املبدع،  مفلح،  وابن   .110/8 املغني،  قدامة،  ابن 
القناع، 168/5. واملرداوي، الإن�ساف، 322/8. 

 . ابن قدامة، املغني، 110/8. وابن مفلح، املبدع، 183/7. 179
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 . ابن مفلح، املبدع، 183/7. 180
 . املو�سلي، الختيار، 176/4. 181

واملطيعي،   . 182 .247/3 املحتاج،  مغني  وال�رشبيني،   .236 �ص  التنبيه،  ال�سريازي، 
تكملة املجموع، 89/18. 

 . ابن حزم، املحلى، 450/9. 183
والبهوتي،   . 184 .88/18 املجموع،  تكملة  املطيعي،  الوليمة.  �ساحب  اإىل  فليدع  اأي: 

ك�ساف القناع، 168/5. 
اإىل  الداعي  باإجابة  الأمر  باب  النكاح،  كتاب   ، 185 .287/7 �سحيحه،  يف  م�سلم  رواه 
دعوة، حديث رقم:  )2584( . واأبو داود يف �سننه، 339/3، كتاب الأطعمة، باب ما جاء 

يف اإجابة الدعوة، حديث رقم:  )3737( . 
املراد بالُكَراع على الراجح من اأقوال العلماء: كراع ال�ساة، والكراع: م�ستدق ال�ساق  186 .
البقر والغنم مبنزلة الوظيف من الفر�ص  اليد، وهو من  الرِّجل، ومن حد الر�سغ من  من 
والبعري، وقيل: الكراع ما دون الكعب من الدواب، وقال ابن فار�ص: كراع كل �سيء طرفه. 
اللغة، �ص  الباري، 245/9- 246. وابن فار�ص، معجم املقايي�ص يف  ابن حجر، فتح 

 .923
، كتاب الهبة، باب القليل من الهبة، حديث رقم:   رواه البخاري يف �سحيحه، 12/9. 187

 . )2380(
 . املطيعي، تكملة املجموع، 89/18. 188

 . املو�سلي، الختيار، 176/4. 189
( من البحث نف�سه.  �سبق تخريجه يف الهام�ص )172. 190

 . ابن قدامة، املغني، 110/8. 191
 . املو�سلي، الختيار، . 176/4. 192
 . احلطاب، مواهب اجلليل، 5/4. 193

. واملطيعي،  البيان، �ص353. 194 ال�رشبيني، مغني املحتاج، 247/3. والرملي، غاية 
تكملة املجموع، 88/18. 

ك�ساف  والبهوتي،   . 195 .182/7 املبدع،  مفلح،  وابن   .109/8 املغني،  قدامة،  ابن 
القناع، 168/5. 

 . ابن حزم، املحلى، 450/9. 196
 . ) لقوله –تعاىل- : {َوَل ُتْبِطُلوا اأَْعَماَلُكْم}.  )�سورة حممد/33. 197
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 . 198 .88/18 املجموع،  تكملة  واملطيعي،   .247/3 املحتاج،  مغني  ال�رشبيني، 
والبهوتي، ك�ساف القناع، 168/5. 

( من البحث نف�سه.  �سبق تخريجه يف الهام�ص )185. 199
، كتاب ال�سيام، باب ال�سائم يدعى لطعام فليقل  رواه م�سلم يف �سحيحه، 11/6. 200

اإين �سائم، حديث رقم:  )1940( . 
ك�ساف  والبهوتي،   . 201 .182/7 املبدع،  مفلح،  وابن   .109/8 املغني،  قدامة،  ابن 

القناع، 168/5. 
. والرملي، غاية  ال�سريازي، التنبيه، �ص 236. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 247/3. 202
البيان، �ص353. واملطيعي، تكملة املجموع، 88/18. وابن قدامة، املغني، 109/8. 

والبهوتي، ك�ساف القناع، 168/5. 
اأف�سد  التطوع يجعله واجبًا، ومن ثم فعلى من  اأن الدخول يف �سوم  يرى احلنفية  203 .
�سومه الق�ساء وجوبًا، ول يباح الفطر يف �سوم التطوع الذي �رشع فيه املرء عندهم 
يف ظاهر الرواية اإل بعذر، وال�سيافة عذر، فيفهم من هذا اأنه يجوز ملن �رشع يف مثل 
هذا ال�سوم اأن يفطر لغر�ص الأكل من الوليمة، وا�ستدلوا بقوله –�سلى اهلل عليه و�سلم- : 
اأن له الفطر بل عذر،  »اأفطر واق�ص يومًا مكانه«. وهناك رواية اأخرى عن اأبي يو�سف 
ورجحه الكمال بن الهمام. الغنيمي، اللباب، 171/1- 172. وابن الهمام، فتح القدير، 

 .360/2
الفطر.  من  اأوىل  ال�سوم  متام  كان  الداعي  قلب  ك�رش  الأكل  ترك  يف  يكن  مل  واإن  204 .

ال�رشبيني، مغني املحتاج، 247/3. والبهوتي، ك�ساف القناع، 169/5. 
( . والطيال�سي يف  رواه الطرباين يف املعجم الأو�سط، 338/7، حديث رقم:  )3368. 205
م�سنده، 257/6، حديث رقم:  )2305( . وذكره الهيثمي يف جممع الزوائد، 63/4، حديث 
رقم:  )6160( ، وقال: فيه حماد بن اأبي حميد، وهو �سعيف وبقية رجاله ثقات. وذكره 

الألباين يف اإرواء الغليل، 11/7، حديث رقم:  )1952( ، واأ�سار اإليه بلفظ: )ح�سن(. 
الألباين يف  وذكره   .  ) 206 .1551( رقم:   امل�ستدرك، 142/4، حديث  احلاكم يف  رواه 
�سحيح اجلامع ال�سغري، 717/2، برقم:  )3854( ، واأ�سار اإليه بلفظ: )�سحيح(. وكذا يف 

اآداب الزفاف، �ص 84. 
وابن   . 207 .88/18 املجموع،  تكملة  واملطيعي،   .247/3 املحتاج،  مغني  ال�رشبيني، 

قدامة، املغني، 109/8- 110. وابن مفلح، املبدع، 182/7- 183. 
، ومل اأعرث عليه يف م�سادر الآثار.  هكذا ذكره ابن قدامة يف املغني، 110/8. 208

 . البهوتي، ك�ساف القناع، 169/5. 209
( من البحث نف�سه.  �سبق تخريجه يف الهام�ص )205. 210
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 . البهوتي، ك�ساف القناع، 169/5. 211
 . ابن مفلح، املبدع، 186/7. والبهوتي، ك�ساف القناع، 171/5- 172. 212

 . ابن مفلح، املبدع، 186/7. 213
امل�سدر ال�سابق نف�سه.  214 .

، كتاب الأدب، باب يف الرجل يدعى اأيكون ذلك اإذنه،  رواه اأبو داود يف �سننه، 350/4. 215
حديث رقم:  )5190( . وذكره الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن اأبي داود، 190/11، 

برقم:  )5190( ، و�سححه. 
، كتاب الأدب، باب يف الرجل يدعى اأيكون ذلك اإذنه،  رواه اأبو داود يف �سننه، 350/4. 216
حديث رقم:  )5189( . وذكره الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن اأبي داود، 189/11، 

برقم:  )5189( ، واأ�سار اإليه بلفظ: )�سحيح(. 
( ، ولكن بلفظ: »اإذا دعي  ذكره البخاري يف الأدب املفرد، 114/4، برقم:  )1114. 217
الرجل فقد اأذن له«. وذكره الألباين يف اإرواء الغليل، 17/7، برقم:  )1956( ، واأ�سار اإليه 

بلفظ: )�سحيح(. 
 . املو�سلي، الختيار، 176/4. 218

 . البهوتي، ك�ساف القناع، 169/5. والبهوتي، ك�ساف القناع، 172/5. 219
امل�سدران ال�سابقان نف�ساهما.  220 .

. والرملي، غاية  احلطاب، مواهب اجلليل، 3/4. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. 221
البيان، �ص 353. واملطيعي، تكملة املجموع، 82/18. وابن قدامة، املغني، 108/8. 
واملرداوي،   .168/5 القناع،  ك�ساف  والبهوتي،   .181  ،180/7 املبدع،  مفلح،  وابن 

الإن�ساف، 320/8. 
 . احلطاب، مواهب اجلليل، 3/4. 222

. واملطيعي،  ال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. والرملي، غاية البيان، �ص 353. 223
تكملة املجموع، 82/18. 

. والبهوتي، ك�ساف  ابن قدامة، املغني، 108/8. وابن مفلح، املبدع، 180/7، 181. 224
القناع، 168/5. واملرداوي، الإن�ساف، 320/8. 

 . احلطاب، مواهب اجلليل، 3/4. 225
 . املطيعي، تكملة املجموع، 82/18. 226

 . ابن قدامة، املغني، 108/8. وابن مفلح، املبدع، 180/7. 227
 . املرداوي، الإن�ساف، 320/8. 228
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اإرواء  الألباين،  رواه اأحمد يف امل�سند، 271/26، حديث رقم:  )12724( ، وانظر: . 229
الغليل، 71/1. 

 . ابن مفلح، املبدع، 181/7. والبهوتي، ك�ساف القناع، 168/5. 230
 . الرملي، غاية البيان، �ص 353. 231

قدامة،  وابن   . 232 .3/4 اجلليل،  مواهب  واحلطاب،   .337/2 الكبري،  ال�رشح  الدردير، 
 .166/5 القناع،  ك�ساف  والبهوتي،   .180/7 املبدع،  مفلح،  وابن   .107/8 املغني، 

واملرداوي، الإن�ساف، 319/8. 
رواية  ويف   . 233 .319/8 الإن�ساف،  واملرداوي،   .81/18 املجموع،  تكملة  املطيعي، 

اأخرى عند احلنابلة اأنها تباح. 
جتوز الإجابة بهذا الدعاء يف قول اآخر عند احلنابلة، لدخول هذا النوع من الدعوة يف  234 .
عموم الدعاء. وت�ستحب يف قول ال�سافعي. انظر: ابن قدامة، املغني، 108/8. والبهوتي، 

ك�ساف القناع، 168/5. واملطيعي، تكملة املجموع، 82/18. 
ك�ساف  والبهوتي   . 235 .451/5 الفروع،  مفلح،  وابن  �ص353.  البيان،  غاية  الرملي، 

القناع، 167/5. واملرداوي، الإن�ساف، 318/8. 
 . البهوتي، ك�ساف القناع، 167/5. 236

 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. 237
. والبهوتي،  ال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3، 247. وابن مفلح، املبدع، 180/7. 238

ك�ساف القناع، 166/5. واملرداوي، الإن�ساف، 318/8. 
املرداوي:  قال  ل وجوبها،  الإجابة  بجواز  يق�سي  احلنابلة  عند  اآخر  قول  وهناك  239 .

»والأ�سبه جواز الإجابة ل وجوبها«. املرداوي، الإن�ساف، 319/8. 
. والبهوتي،  ال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3، 247. وابن مفلح، املبدع، 181/7. 240

ك�ساف القناع، 167/5. 
يرى ال�سافعية والظاهرية اأن احلرمة تكون اإذا كان طعام الولية حرامًا. ال�رشبيني،  241 .
املحلى،  حزم،  وابن  �ص353.  البيان،  غاية  والرملي،   .246/3 املحتاج،  مغني 

 .450/9
ك�ساف  والبهوتي،   . 242 .181/7 املبدع،  مفلح،  وابن   .117/8 املغني،  قدامة،  ابن 

القناع، 167/5. واملرداوي، الإن�ساف، 318/8، 322. 
املحتاج،  مغني  ال�رشبيني،  ال�سافعية.  عند  حرام  ماله  اأكرث  من  اإجابة  وتكره  243 .

 .246/3
القناع،  ك�ساف  البهوتي،  وقلته.  احلرام  كرثة  بح�سب  وت�سعف  الكراهة  وتقوى  244 .

166/5، 167. واملرداوي، الإن�ساف، 323/8. 
 . املرداوي، الإن�ساف، 323/8. 245
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 . البهوتي، ك�ساف القناع، 166/5، 167. 246
ويف رواية عند احلنابلة اأنه اإن زاد احلرام على الثلث حرم الأكل، واإل فل. وقيل: اإن  247 .
كان احلرام اأكرث حرم الأكل واإل فل، اإقامة للأكرث مقام الكل. البهوتي، ك�ساف القناع، 

167/5، 168. واملرداوي، الإن�ساف، 322/8. 
. وقال بع�ص احلنابلة: الأوىل هنا عدم احل�سور  ال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. 248

والأكل، لل�سك. البهوتي، ك�ساف القناع، 168/5. واملرداوي، الإن�ساف، 323/8. 
 . البهوتي، ك�ساف القناع، 168/5. واملرداوي، الإن�ساف، 323/8. 249

. وابن مفلح،  الدردير، ال�رشح الكبري، 338/2. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. 250
املبدع، 180/7. البهوتي، ك�ساف القناع، 167/5. 

 . احلطاب، مواهب اجلليل، 4/4. والدردير، ال�رشح الكبري، 338/2. 251
اأن هذه  ويروى  252 . “ القرطبي:  قال  القراآن، 65/9- 66.  لأحكام  اجلامع  القرطبي، 
احلكاية كانت مع ه�سام بن عبد امللك ل مع �سليمان، واأن الأعرابي خرج من عنده وهو 

يقول الكامل:
وامَلوُت خريٌ ِمْن زيارِة باخلٍ                            يالحُظ اأطراَف الأكيِل عْن َعْمِد. 
 . القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، 65/9. وابن احلاج، املدخل، 299/1. 253

وابن   . 254 .246/3 املحتاج،  مغني  وال�رشبيني،   .3/4 اجلليل،  مواهب  احلطاب، 
الإن�ساف،  واملرداوي،  البيان، �ص353.  غاية  والرملي،   .242/9 الباري،  فتح  حجر، 

 .318/8
( من البحث نف�سه.  �سبق تخريجه يف الهام�ص )131. 255

 . ابن حجر، فتح الباري، 245/9. 256
 . ابن حجر، فتح الباري، 245/9. 257

 . احلطاب، مواهب اجلليل، 4/4. 258
. واملطيعي،  الدردير، ال�رشح الكبري، 338/2. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. 259

تكملة املجموع، 82/18. 
. والبهوتي،  الدردير، ال�رشح الكبري، 338/2. واملطيعي، تكملة املجموع، 82/18. 260

ك�ساف القناع، 167/5. 
. والرملي،  الباري، 242/9. 261 ال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. وابن حجر، فتح 

غاية البيان، �ص353. 
. وابن حجر،  الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. 262

فتح الباري، 242/9. 
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. والرملي،  الباري، 242/9. 263 ال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. وابن حجر، فتح 
غاية البيان، �ص353. 

. واملطيعي،  الدردير، ال�رشح الكبري، 338/2. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. 264
تكملة املجموع، 82/18. والبهوتي، ك�ساف القناع، 167/5. 

 . الدردير، ال�رشح الكبري، 338/2. 265
 . البهوتي، ك�ساف القناع، 167/5. 266

. واملطيعي،  الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. 267
تكملة املجموع، 82/18. والبهوتي، ك�ساف القناع، 167/5. 

وال�سريازي،   . 268 .13/6 احلقائق،  تبيني  والزيلعي،   .176/4 الختيار،  املو�سلي، 
التنبيه، �ص 236. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 246/3. واملطيعي، تكملة املجموع، 
85/18. وابن قدامة، املغني، 110/8. وابن مفلح، املبدع، 181/7، 184. واملرداوي، 

الإن�ساف، 318/8. 
والبهوتي،   . 269 .181/7 املبدع،  مفلح،  وابن   .247/3 املحتاج،  مغني  ال�رشبيني، 

ك�ساف القناع، 167/5. 
ا  �ِسرْتً َخذ  ُيتَّ َوُنُقو�ص  َوُرُقوم  اْلُعُهون  ِمْن  اأَْلَوان  ِفيِه  وف  �سُ ِمْن  َرِقيق  َثْوب  الِقَرام:   270 .

ى ِبِه اْلأَْقِم�َسة َواْلَهَواِدج. الآبادي، عون املعبود، 162/10.  ُيَغ�سَّ
، كتاب الأطعمة، باب. اإجابة الدعوة اإذا ح�رشها  رواه اأبو داود يف �سننه، 343/3. 271
مكروه، حديث رقم:  )3755( . وابن ماجة يف �سننه، 122/10، كتاب الأطعمة، باب 
اإذا راأى ال�سيف منكراً رجع، حديث رقم:  )3351( . وذكره الألباين يف �سحيح و�سعيف 

�سنن اأبي داود، 255/8، برقم:  )3755( ، واأ�سار غليه بلفظ: “ ح�سن”. 
( . والبيهقي يف �سعب  رواه الطرباين يف املعجم الأو�سط، 98/2، حديث رقم:  )599. 272
الإميان، 271/16، حديث رقم:  )7519( . واحلاكم يف امل�ستدرك، 143/18، حديث 
رقم:  )7887( ، وقال: )�سحيح على �رشط م�سلم ومل يخرجاه(. وذكره الألباين يف اإرواء 

الغليل، 6/7، واأ�سار اإليه بلفظ: )�سحيح(. 
، كتاب الأدب، باب كراهية الغناء والزمر، حديث  رواه اأبو داود يف �سننه، 283/4. 273
رقم:  )4924( . وذكره الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن اأبي داود، 424/10، برقم:  

)4924( ، واأ�سار اإليه بلفظ: )�سحيح(. 
 . ابن قدامة، املغني، 111/8. وابن مفلح، املبدع، 184/7. 274

 . املو�سلي، الختيار، 177/4. 275
واملطيعي،   . 276 .247/3 املحتاج،  مغني  وال�رشبيني،   .236 �ص  التنبيه،  ال�سريازي، 

تكملة املجموع، 85/18. 
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 . ابن قدامة، املغني، 110/8. والبهوتي، ك�ساف القناع، 170/5. 277
ب�رشط اأن ل يوؤدي ذلك اإىل منكر اأعظم منه. انظر: ابن تيمية، جمموع فتاوى ابن  278 .

تيمية، 129/28. 
اإليه  ال�ستماع  لأن  املائدة،  على  املنكر  كان  اإذا  الن�رشاف  يكون  احلنفية  عند  279 .

وم�ساهدته حرام. املو�سلي، الختيار، 177/4. 
واملطيعي،   . 280 .247/3 املحتاج،  مغني  وال�رشبيني،   .236 �ص  التنبيه،  ال�سريازي، 
املبدع،  مفلح،  وابن   .110/8 املغني،  قدامة،  وابن   .86  -85/18 املجموع،  تكملة 

184/7. والبهوتي، ك�ساف القناع، 170/5. 
واإن مل يق�سد �سماع املنكر، بل �سمعه من غري ق�سد مل ياأثم، خلرب نافع وابن عمر  281 .
–ر�سي اهلل عنهما- وفيه حتى قال –اأي ابن عمر- : »هكذا راأيت ر�سول اهلل –�سلى اهلل 
عليه و�سلم- ي�سنع«، ومو�سع الدليل اأن ابن عمر مل ينكر على نافع �سماعه، ولأن رجًل 
لو كان له جار يف داره منكر ول يقدر على اإزالته فاإنه ل يلزمه التحول من داره لأجل 

املنكر. املطيعي، تكملة املجموع، 86/18. 
 . الزيلعي، تبيني احلقائق، 13/6. وقا�سي زاده، نتائج الأفكار، 13/10. 282

اإذا راأى ال�سيف منكراً  ، كتاب الأطعمة، باب  رواه ابن ماجة يف �سننه، 121/10. 283
ماجة،  ابن  �سنن  و�سعيف  �سحيح  يف  الألباين  وذكره   .  )3350( رقم:   حديث  رجع، 

359/7، برقم:  )3359( ، واأ�سار اإليه بلفظ )�سحيح(. 
الأطعمة، باب ما جاء يف اجللو�ص على  ، كتاب  �سننه، 348/3. 284 اأبو داود يف  رواه 
مائدة عليها بع�ص ما يكره، حديث رقم:  )3774( . وذكره الألباين يف �سحيح و�سعيف 

�سنن اأبي داود، 274/8، برقم:  )3774( ، واأ�سار اإليه بلفظ: )�سحيح(. 
 . الزيلعي، تبيني احلقائق، 13/6. وقا�سي زاده، نتائج الأفكار، 13/10. 285

، كتاب الإميان، باب بيان كون النهي عن املنكر  رواه م�سلم يف �سحيحه، 167/1. 286
من الإميان، حديث رقم: )70( . 

�ص  املحيط،  القامو�ص  الفريوزاآبادي،  زانه.  �سد  اأي  و�سانه:  الزين،  �سد  ال�َسنْي:  287 .
1562، مادة )�سني( . 

 . الزيلعي، تبيني احلقائق، 13/6. 288
 . ابن مفلح، املبدع، 184/7. 289

 . ويف رواية اأخرى عند احلنابلة يجب عليه الإنكار. ابن مفلح، املبدع، 184/7. 290
 . ابن مفلح، املبدع، 184/7. البهوتي، ك�ساف القناع، 170/5. 291

 . هذا يف غري احلرير. البهوتي، ك�ساف القناع، 171/5. 292
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الأمر بعملها، بدليل ما روي عن  الت�ساوير حمرمة، وكذا  اأن �سنعة  فقهاء  ال. 293 يرى 
ابن عمر –ر�سي اهلل عنهما- اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »الذين ي�سنعون 
هذه ال�سورة يعذبون يوم القيامة يقال لهم: اأحيوا ما خلقتم«، وقال –�سلى اهلل عليه 
البخاري،  �سحيح  انظر:  امل�سورون«.  القيامة  يوم  عذابًا  النا�ص  اأ�سد  »اإن  و�سلم-: 
 . القيامة، حديث رقم:  )5494(  البا�ص، باب، عذاب امل�سورين يوم  326/18، كتاب 
و�سحيح م�سلم، 23/11، كتاب اللبا�ص والزينة، باب حترمي ت�سوير �سورة احليوان.....، 
حديث رقم:  )3943( . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. وابن قدامة، املغني، 113/8. 

وابن مفلح، املبدع، 185/7. 
املق�سود باحليوان هنا: كل ذي روح.  294 .

الذي مينع الإجابة من ال�سور يف قول املالكية هو ما له ظل، اأي التماثيل املج�سدة.  295 .
اأما ما ل ظل له فل يحرم، كالناق�ص ع�سواً، ومن ثم فل حترم الإجابة. الدردير، ال�رشح 

الكبري، 337/2. 
لأن وجودها مب�سوطة باأن توطاأ، اأو على و�سادة، ل مينع احل�سور، لأن كونها على  296 .
هذا ال�سكل اإهانة لها، ولأن حترمي تعليقها اإمنا كان ملا فيه من التعظيم والإغراء، والت�سبه 

بالأ�سنام التي تعبد، وذلك مفقود يف الب�سط. البهوتي، ك�ساف القناع، 171/5. 
ابن  موجوداً.  احلظر  ويبقى  �سورة،  فهو  قطعه،  بعد  احلياة  تبقى  ما  قطع  اإن  اأما  297 .

مفلح، املبدع، 185/7. 
 . 298 .248  ،247/3 املحتاج،  مغني  وال�رشبيني،   .236 �ص  التنبيه،  ال�سريازي، 

واملطيعي، تكملة املجموع، 86/18. 
 . ابن قدامة، املغني، 111/8. وابن مفلح، املبدع، 184/7. 299

ب�رشط اأن ل يرتتب على اإزالته منكر اأعظم منه.  300 .
 . ابن قدامة، املغني، 111/8. وابن مفلح، املبدع، 184/7. 301

 . ابن مفلح، املبدع، 184/7. 302
امل�سدر ال�سابق نف�سه.  303 .

ّف، َوِقيَل: اأَْرَبَعة اأَْعَواد اأَْو  ة، َوِقيَل: الرَّ َفة ِمْن َجاِنب اْلَبْيت، َوِقيَل: اْلُكوَّ ال�سهوة: ِهَي �سِ 304 .
ع َعَلْيَها �َسْيء ِمْن اْلأَْمِتَعة، َوِقيَل: اأَْن ُيْبَنى ِمْن َحاِئط  َثَلَثة ُيَعاَر�ص َبْع�سَها ِبَبْع�ٍص ُيو�سَ
ْهَوة َوَما  ِميع َفَما َكاَن َو�َسط اْلَبْيت َفُهَو ال�سَّ ْقف َعَلى اجْلَ ِغري َوُيْجَعل ال�سَّ اْلَبْيت َحاِئط �سَ
ْخَدع،  ِغري ُي�ْسِبه امْلِ ْخَدع، َوِقيَل: ُدْخَلة يِف َناِحَية اْلَبْيت، َوِقيَل: َبْيت �سَ َكاَن َداِخله َفُهَو امْلِ
ِغرَية َيُكون  َزاَنِة ال�سَّ ْر�ص َكاخْلِ ِغري ُمْنَحِدر يِف اْلأَْر�ص َو�ُسْمكه ُمْرَتِفع ِمْن اْلأَ َوِقيَل: َبْيت �سَ
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ابن  قال  َقْبله.  الَِّذي  َوَبنْي  َبْينه  اَلَفة  خُمَ َوَل  ُعَبْيد،  اأَُبو  اْلأَِخري  َهَذا  َح  َوَرجَّ َتاع،  امْلَ ِفيَها 
َعَلى  َعلََّقْتُه  َها  اأَنَّ اْلَباب  َحِديَثْي  َثايِن  يِف  ا  اأَْي�سً َعاِئ�َسة  َحِديث  يِف  َوَقَع  َوَقْد  ُقْلت:  حجر: 
ْهَوة َبْيت  َ اأَنَّ ال�سَّ َهِنّي َعْن َعاِئ�َسة ِعْند ُم�ْسِلم، َفَتَعنيَّ َبابَها، َوَكَذا يِف ِرَواَية َزْيد ْبن َخاِلد اجْلُ

رْت َعَلى َبابه. ابن حجر، فتح الباري، 387/11.  ِغري َعلََّقْت ال�سِّ �سَ
ر، اأََعّم ِمْن اأَْن َيُكون �َساِخ�سًا اأَْو َيُكون َنْق�سًا  وَّ �سَ ْيء امْلُ التماثيل: جمع متثال، َوُهَو ال�سَّ 305 .

اأَْو ِدَهانًا اأَْو َن�ْسجًا يِف َثْوب. ابن حجر، فتح الباري، 387/11. 
، كتاب اللبا�ص، باب ما وطئ من الت�ساوير،  اأخرجه البخاري يف �سحيحه، 332/18. 306
حديث رقم:  )5498( . وم�سلم يف �سحيحه، 17/11، كتاب اللبا�ص والزينة، باب حترمي 

ت�سوير �سورة احليوان، حديث رقم:  )3937( . 
، كتاب اللبا�ص والزينة، باب حترمي ت�سوير �سورة  رواه م�سلم يف �سحيحه، 19/11. 307

احليوان، حديث رقم:  )3939( . 
 . الدردير، ال�رشح الكبري، 338/2. 308

 . املطيعي، تكملة املجموع، 87/18. 309
 . البهوتي، ك�ساف القناع، 170/5- 171. 310

بهذا اللفظ- غري موجود يف  هكذا ذكره البهوتي يف ك�ساف القناع، 170/5، وهو –. 311
ا َقِدَم  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم مَلَّ لَّى اهللَّ ِبيَّ �سَ ا�ٍص اأَنَّ النَّ ال�سنن، واملوجود يف ال�سنن هو: » َعْن اْبِن َعبَّ
وَرُة اإِْبَراِهيَم  َمَر ِبَها َفاأُْخِرَجْت، َقاَل: َفاأُْخِرَج �سُ َة اأََبى اأَْن َيْدُخَل اْلَبْيَت َوِفيِه اْلآِلَهُة، َفاأَ َمكَّ
 ُ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم- : َقاَتَلُهْم اهللَّ لَّى اهللَّ ِ- �سَ َواإِ�ْسَماِعيَل َويِف اأَْيِديِهَما اْلأَْزَلُم، َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ
. انظر: �سنن اأبي داود، 221/2، كتاب املنا�سك، باب  ِ َلَقْد َعِلُموا َما ا�ْسَتْق�َسَما ِبَها َقطُّ َواهللَّ
اأبي  �سنن  الألباين يف �سحيح و�سعيف  . وذكره  رقم:  )2027(  الكعبة، حديث  دخول 

داود، 27/5، برقم:  )2027( ، واأ�سار اإليه بلفظ: )�سحيح(. 
 . ابن قدامة، املغني، 114/8. والبهوتي، ك�ساف القناع، 170/5- 171. 312

 . البهوتي، ك�ساف القناع، 171/5. 313
اللبا�ص والزينة، باب حترمي ت�سوير  ، كتاب  البخاري يف �سحيحه، 24/11. 314 رواه 
�سورة احليوان وحترمي اتخاذ ما فيه �سورة غري ممتهنة بالفر�ص ونحوه...، حديث رقم:  

 . )3944(
 . ابن قدامة، املغني، 114/8. 315

، نقًل عن الواقدي، فتوح ال�سام.  ابن قدامة، املغني، 114/8. 316
امل�سدر ال�سابق نف�سه.  317 .

 . ابن مفلح، املبدع، 185/7- 186. والبهوتي، ك�ساف القناع، 171/5. 318
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برد فل باأ�ص عندئذ عند هوؤلء، لأنه ي�ستعمله حلاجة  اأو . 319 اإن فعل ذلك من حر  اأما 
اأ�سبه ال�سرت على الباب. ابن مفلح، املبدع، 185/7- 186. والبهوتي، ك�ساف القناع، 

 .171/5
 . ابن مفلح، املبدع، 185/7. 320

 . املطيعي، تكملة املجموع، 86/18. 321
اإذا �سرتت احليطان ب�ستور حرير ل ي�ستند اإليها، فلي�ص للمدعو يف قول املالكية اأن  322 .

ميتنع عن الإجابة. الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2.  
ال�سافعية.  الراجح عند  الن�ساء فل مينعن من ذلك على  اأما  الرجال،  وهذا يف حق  323 .

ال�رشبيني، مغني املحتاج، 247/3. 
الذي مينع من اجللو�ص عليه هو ما منع من لب�سه، وهو ما �سنع من حرير �رشف،  324 .

اأو كان احلرير فيه اأزيد من غريه. ابن حجر، فتح الباري، 292/10. 
 . الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. 325

 . ال�رشبيني، مغني املحتاج، 247/3. 326
 . البهوتي، ك�ساف القناع، 171/5. 327

، كتاب اللبا�ص، باب افرتا�ص احلرير، حديث  رواه البخاري يف �سحيحه، 160/18. 328
رقم:  )5389( . 

 . الزيلعي، تبيني احلقائق، 14/6. 329
امل�سدر ال�سابق نف�سه.  330 .

 . الزحيلي، الفقه الإ�سلمي واأدلته، 548/3. 331
هو  التعليل:  يف  والأ�سح  واخليلء،  بال�رشف  ال�ستعمال  هذا  حرمة  الفقهاء  علل  332 .
ا�ستعمالهما، لأثر ذلك  اأبيح  اأثمانًا للأ�سياء، والنقد املتداول، فلو  الذهب والف�سة  كون 
يف رواجهما يف الأ�سواق، فيح�سل ال�سطراب والقلق. الزحيلي، الفقه الإ�سلمي واأدلته، 

 .546/3
. وابن قدامة،  الدردير، ال�رشح الكبري، 337/2. وال�رشبيني، مغني املحتاج، 247/3. 333

املغني، 116/8. وابن مفلح، املبدع، 186/7. والبهوتي، ك�ساف القناع، 170/5. 
حديث  الف�سة،  اآنية  باب  الأ�رشبة،  كتاب   ، 334 .361/17 �سحيحه،  يف  البخاري  رواه 

رقم:  )5202( . 
حديث  الف�سة،  اآنية  باب  الأ�رشبة،  كتاب   ، 335 .362/17 �سحيحه،  يف  البخاري  رواه 

رقم:  )5203( . 
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املصادر واملراجع:
القراآن الكرمي.  1 .

، دار الكتب العلمية،  الآبادي، حممد،  )1990( ، عون املعبود �رشح �سنن اأبي داود، ط1. 2
بريوت. 

الأزهري، حممد،  )د. ت( ، تهذيب اللغة،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  3 .
اأحمد، اأحمد بن حنبل، امل�سند،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  4 .

هـ( ، اآداب الزفاف،  )د. ط( ، املكتب الإ�سلمي، بريوت.  الألباين، حممد،  )1409. 5
، املكتب  الألباين، حممد،  )1985( ، اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، ط2. 6

الإ�سلمي، بريوت، ودم�سق. 
الإ�سلمي،  ، املكتب  ال�سغري وزيادته، ط3. 7 ، �سحيح اجلامع  الألباين، حممد،  )1988( 

بريوت، ودم�سق. 
. 8 الألباين، حممد،  )د. ت( ، �سحيح و�سعيف �سنن الرتمذي،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، 

الإ�سدار الثاين. 
اأبي داود،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة،  الألباين، حممد،  )د. ت( ، �سحيح و�سعيف �سنن  9 .

الإ�سدار الثاين. 
الألباين، حممد،  )د. ت( ، �سحيح و�سعيف �سنن ابن ماجة،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة،  10 .

الإ�سدار الثاين. 
، املكتب الإ�سلمي،  الألباين، حممد،  )1990( ، �سعيف اجلامع ال�سغري وزيادته، ط3. 11

بريوت. 
البخاري، حممد،  )د. ت( ، �سحيح البخاري،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  12 .

البخاري، حممد،  )د. ت( ، الأدب املفرد،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  13 .
( ، املطلع على اأبواب املقنع،  )د. ط( ، املكتب الإ�سلمي، بريوت،  البعلي، حممد،  )1981. 14

ودم�سق. 
( ، ك�ساف القناع عن منت الإقناع، راجعه وعلق عليه هلل  البهوتي، من�سور،  )1982. 15

م�سيلحي م�سطفى هلل،  )د. ط( ،  دار الفكر، بريوت. 
البيهقي، اأحمد،  )د. ت( ، �سعب الإميان،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  16 .
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الرتمذي،  حممد،  )د، ت( ، اجلامع ال�سحيح، املعروف ب�سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق:  17 .
اأحمد حممد �ساكر،  )د، ط( ،  دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت. 

ابن تيمية، اأحمد،  )د. ت( ، جمموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن حممد  18 .
بن قا�سم،  )دون طبعة، ول دار ن�رش ول بلد ن�رش( . 

اجلوهري، اإ�سماعيل،  )د. ت( ، ال�سحاح يف اللغة،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار  19 .
الثاين. 

الفقه  القر�ص امل�سغوط )جامع  الرتاث، عن  ، املدخل، دار  ابن احلاج، حممد،  )د. ت(  20 .
الإ�سلمي( . 

احلاكم، حممد،  )د. ت( ، امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة،  21 .
الإ�سدار الثاين. 

الإ�سدار  ال�ساملة،  املكتبة   ، ط(  )د.  حبان،   ابن  �سحيح   ، ت(  )د.  حممد،   حبان،  ابن  22 .
الثاين. 

الفكر،  دار   ، )د. ط(  البخاري،   الباري ب�رشح �سحيح  فتح   ، )د. ت(  اأحمد،   ابن حجر،  23 .
بريوت. 

ابن حزم، علي،  )د. ت( ، املحلَّى بالآثار، حتقيق جلنة اإحياء الرتاث العربي،  )د. ط( ، دار  24 .
اجليل، ودار الآفاق اجلديدة، بريوت. 

الفكر،  دار   ، ط3. 25 خليل،  خمت�رش  ل�رشح  اجلليل  مواهب   ،  )1992( حممد،   احلطاب، 
بريوت. 

، دار الفكر،  اخلرقي، عمر،  )1984( ، خمت�رش اخلرقي، مطبوع مع �رشحه املغني، ط1. 26
بريوت. 

( ، �سنن اأبي داود،  )د، ط( ، دار اجليل، بريوت.  اأبو داود، �سليمان،  )1988. 27
الدردير، اأحمد،  )د. ت( ، ال�رشح الكبري،  )د. ط( ، دار الفكر، بريوت.  28 .

ابن دريد، حممد،  )د. ت( ، جمهرة اللغة،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  29 .
( ، غاية البيان �رشح زبد ابن ر�سلن، تخريج وتعليق و�سبط:  الرملي، حممد،  )1991. 30

خالد عبد الفتاح �سبل اأبو �سليمان، ط1، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، بريوت. 
الزبيدي، حممد،  )د. ت( ، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة،  31 .

الإ�سدار الثاين. 
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، دار الفكر، دم�سق.  الزحيلي، وهبة،  )1985( ، الفقه الإ�سلمي واأدلته، ط2. 32
، املطبعة الكربى  الزيلعي، عثمان،  )1315هـ( ، تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق، ط1. 33

الأمريية ببولق، القاهرة. 
، موؤ�س�سة قرطبة،  ال�سفاريني، حممد،  )1993( ، غذاء الألباب �رشح منظومة الآداب، ط2. 34

القاهرة. 
ال�رشبيني، حممد،  )د. ت( ، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج،  )د. ط( ،  35 .

دار الفكر، بريوت. 
ال�سوكاين، حممد،  )د. ت( ، اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق احلق من علم الأ�سول،  )د. ط( ،  36 .

دار الفكر، بريوت. 
ابن اأبي �سيبة، اأبو بكر،  )د. ت( ، امل�سنف،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  37 .

( ، التنبيه يف الفقه ال�سافعي، اعتنى به اأمين �سالح �سعبان،  ال�سريازي، اإبراهيم،  )1995. 38
ط1، دار الكتب العلمية، بريوت. 

ال�ساغاين، احل�سن،  )د. ت( ، العباب الزاخر،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  39 .
الطرباين، �سليمان،  )د. ت( ، املعجم الأو�سط،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  40 .

الطحاوي. اأحمد.  )د. ت( ، م�سكل الآثار،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  41 .
الإ�سدار  ال�ساملة.  املكتبة   . ط(  )د.  الطيال�سي،   م�سند   ، ت(  )د.  �سليمان،   الطيال�سي،  42 .

الثاين. 
، دار الفكر، بريوت.  ابن عابدين، حممد،  )1979( ، رد املحتار على الدر املختار، ط2. 43

العلمية،  املكتبة   ، )د. ط(  الكتاب،   اللباب يف �رشح   ،  ) 44 .1993( الغني،   عبد  الغنيمي، 
بريوت. 

( ، معجم املقايي�ص يف اللغة، حتقيق: �سهاب الدين اأبو عمرو،  ابن فار�ص، اأحمد،  )1994. 45
ط1،  دار الفكر. 

الفراهيدي، اأحمد،  )د. ت( ، معجم العني،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  46 .
،  موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.  الفريوز اآبادي، حممد،  )1994( ، القامو�ص املحيط، ط4. 47

قا�سي زاده، اأحمد،  )د. ت( ، نتائج الأفكار يف ك�سف الرموز والأ�رشار، وهو تكملة فتح  48 .
القدير لبن الهمام،  )د، ط( ،  دار الفكر، بريوت. 

، مكتبة الكليات الأزهرية،  ابن قدامة، حممد،  )1991( ، رو�سة الناظر وجنة املناظر، ط3. 49
القاهرة. 
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، دار الفكر، بريوت.  ابن قدامة، حممد،  )1984( ، املغني على خمت�رش اخلرقي، ط1. 50
القرطبي، حممد،  )د. ت( ، اجلامع لأحكام القراآن، حتقيق اأبي اإ�سحاق اإبراهيم اطفي�ص،   51 .

)د. ط( ، دون مكان ن�رش ول بلد ن�رش. 
النفائ�ص،  دار   ، ط2. 52 الفقهاء،  لغة  معجم   ،  )1988( حامد،   وقنيبي،  حممد،  قلعجي، 

بريوت. 
ابن ماجة، حممد،  )د. ت( ، �سنن ابن ماجة،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  53 .

مالك، مالك بن اأن�ص،  )د. ت( ، املوطاأ،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار الثاين.  54 .
( ، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخللف، �سححه وحققه:  املرداوي، علي،  )1957. 55

حممد حامد الفقي، ط1،  دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت. 
م�سلم. م�سلم بن احلجاج،  )د. ت( ، �سحيح م�سلم،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار  56 .

الثاين. 
املطيعي، حممد،  )د. ت( ، تكملة املجموع،  )د. ط( ، دار الإر�ساد، جدة.  57 .

( ، الآداب ال�رشعية واملنح املرعية، علق عليه وخرج اأحاديثه:  ابن مفلح، حممد، )1997. 58
ع�سام فار�ص احلر�ستاين، وحممد اإبراهيم الزغلي، ط1، دار اجليل، بريوت. 

، عامل الكتب، بريوت.  ابن مفلح، حممد،  )1985( ، الفروع، ط4. 59
، املكتب الإ�سلمي، بريوت،  ابن مفلح، اإبراهيم،  )1979( ، املبدع يف �رشح املقنع، ط1. 60

ودم�سق. 
العربي، وموؤ�س�سة  اإحياء الرتاث  ، دار  ، ل�سان العرب، ط2. 61 ابن منظور، حممد،  )1992( 

التاريخ العربي، بريوت. 
اأبو  لتعليل املختار، راجع ت�سحيحه: حم�سن  ، الختيار   ) املو�سلي، عبد اهلل،  )1975. 62

دقيقة، ط3، دار املعرفة، بريوت.  
النووي، يحيى،  )د. ت( ، الأذكار النووية،  )د. ط( ، دار الفكر، بريوت.  63 .

، دار  النووي، يحيى،  )1990( ، حترير األفاظ التنبيه، حتقيق: حممد ر�سوان الداية، ط1. 64
الفكر املعا�رش، بريوت، ودار الفكر، دم�سق. 

، دار الفكر، بريوت.  ابن الهمام، حممد،  )د. ت( ، فتح القدير، ط2. 65
الهيثمي، علي،  )د. ت( ،  جممع الزوائد ومنبع الفوائد،  )د. ط( ، املكتبة ال�ساملة، الإ�سدار  66 .

الثاين.




