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 وليمة العرس -10

 هي الطعام بمناسبة الزواج.وليمة العرس : 

 :حكمة مشروعية الوليمة 

ً بمناسبة  ً للنكاح في البلد، وابتهاجا شرع اإلسالم وليمة العرس إعالنا

الزواج، فرحة للزوجين، وسروراً لألهل واألقارب، وتكريماً لمن حضر 

 ودعا للزوجين بالخير والبركة.

 :حكم وليمة العرس 

ب وليمة العرس على الزوج، وتسن بشاة أو أكثر، حسب اليسر تج

 والعسر، وحال الزوج، وقدر المدعوين.

ِن ْبِن ْحـمَ َعْبِدالرَّ  لَـىَرأى عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلك   -1

ْجُت  ن ِـي! إِ ٬قال: يَا َرُسوَل ا«. َما َهذَا؟»َعْوف  أثََر ُصْفَرة ، فَقَاَل:  تََزوَّ

 «.ْم َولَْو بَِشاة  ـفَبَاَرَك هللاُ لََك، أْولِ : »الَ َوْزِن نََواة  ِمْن ذََهب ، قَ  لَـىاْمَرأةً عَ 

  .(1)متفق عليه

َشْيء  ِمْن نَِسائِِه َما  لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َم النَّ ـَما أْولَ  :الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أنَس  وَ  -2

 .(2)متفق عليه .َم بَِشاة  ـَزْينََب، أْولَ  ىلَـَم عَ ـأْولَ 

 :وقت الوليمة 

وقت عمل الوليمة واسع، فيجوز عمل وليمة العرس عند العقد أو بعده، 

 أو عند الدخول أو بعده، حسب أعراف الناس وعاداتهم.

                                                 

 .واللفظ له(, 1427ومسلم برقم ) (,5155خاري برقم )أخرجه الب ،متفق عليه( 1)

 (.1428ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5168أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 ويجوز عمل الوليمة ليالً أو نهاراً، حسب عرف الناس وعادتهم.

 :أنواع طعام الوليمة 

ليمة من جهة القلة والكثرة، فيرجع في ذلك إلى العرف، وحال ال حد للو

 الزوج، وعدد المدعويين.

وما يقدم في الوليمة من الطعام راجع إلى العرف، وكثرة الناس وقلتهم، 

 ما لم يصل إلى حد اإلسراف والمباهاة فيحرم.

ً َمِدينَِة ثاَلثالَخْيبََر وَ  نَ بَـيْ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  : أقَاَم النَّ الَ قَ  ْنـهُ هللاُ عَ  َرِضيَ َعْن أنَس   -1  ا

متفق  .تِـهِ يمَ ـَولِ  لَـىيَن إِ ِلـمِ ُمسْ ال، فَدََعْوُت يَـي   ةَ بِْنِت حُ ِفـيَّ بِصَ  لَـْيـهِ عَ  نَـىيُبْ 

 .(1)عليه

َشْيء  ِمْن نَِسائِِه َما  لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َم النَّ ـ: َما أْولَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أنَس  وَ  -2

 .(2)متفق عليه َم بَِشاة .ـَزْينََب، أْولَ  لَـىعَ  مَ ـأْولَ 

َجَها، َوَجعََل ِفـيَّ أْعتََق صَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أنَس  وَ  -3 ةَ َوتََزوَّ

.لَـْيـهَ َم عَ ـِعتْقََها َصدَاقََها، َوأْولَ   .(3)متفق عليه ا بَِحْيس 

بَْعِض  لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َم النَّ ـقَالَْت: أْولَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها ةَ بِْنِت َشْيبَةَ ِفـيَّ َعْن صَ وَ  -4

 .(4)أخرجه البخاري .نَِسائِِه بُِمدَّْيِن ِمْن َشِعير  

 :من يشارك في عمل الوليمة 

ً للنكاح، وتكريماً  وليمة العرس تجب على الزوج شكراً لربه، وإعالنا

                                                 

 (.1365ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5085أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1428)ومسلم برقم واللفظ له، (, 5168أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .(1365ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5169أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.5172برقم )أخرجه البخاري ( 4)
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 لمن حضر.

األقارب في إعداد وليمة ويستحب أن يشارك أهل الفضل والسعة من 

 العرس.

َج عَ ْحـمَ أنَّ َعْبدَالرَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلك   -1  لَـىِن ْبَن َعْوف  تََزوَّ

ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬َرُسوُل ا لَـهُ َوْزِن نََواة  ِمْن ذََهب ، فَقَاَل  لَـى، عَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا ْهـدِ عَ 

 .(1)متفق عليه «.ْم َولَْو بَِشاة  ـأْولِ »

َمْقَسِمِه، َوَجعَلُوا  فِـيةُ ِلِدْحيَةَ ِفـيَّ : َصاَرْت صَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أنَس  َوَعْن  -2

ا، لَـهَ ِمثْ  ْبـيِ السَّ  فِـي: َويَقُولُوَن: َما َرأْينَا الَ ، قَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ِعْندَ َرُسوِل انَـهَ دَُحويَـمْ 

ي فَقَاَل:  لَـىَرادَ، ثُمَّ دَفَعََها إِ ا َما أبِـهَ ِدْحيَةَ فَأْعَطاهُ  لَـىقال: فَبَعََث إِ  أُم ِ

ىِمْن َخْيبََر، حَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قال: ثُمَّ َخَرَج َرُسوُل ا«. يَهاِلـحِ أصْ »  فِـيا لَـهَ إِذَا َجعَ  تَـّ

َمْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا أْصبََح قال: َرُسوُل الَـمَّ قُبَّةَ، فَ الا لَـْيـهَ َظْهِرِه نََزَل، ثُمَّ َضَرَب عَ 

ُجُل «. بِـهِ أْتِنَا ْلـيَ َزاد  فَ َكاَن ِعْندَهُ فَْضُل  مْ يُء بِفَْضِل اليَـجِ قال: فََجعََل الرَّ ِر تَـّ

ىَوفَْضِل السَِّويِق، حَ  ً َحْيس اً َجعَلُوا ِمْن ذَِلَك َسَواد تَـّ ، فََجعَلُوا يَأُْكلُوَن ِمْن ا

َماِء، قال: ِمْن َماِء السَّ  بِـِهـمْ َجنْ  لَـىَحْيِس، َويَْشَربُوَن ِمْن ِحيَاض  إِ الذَِلَك 

 .(2). متفق عليهالَـْيـهَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َمةَ َرُسوِل اِلـيفَقَاَل أنٌَس: فََكانَْت تِْلَك وَ 

 :من يدعى للوليمة 

ارب، ــــــل، واألقــــــرس األهــــــة العـــيسن أن يدعو الزوج إلى وليم

رجاالً ونساًء وصبياناً، وال يجوز  -فقراء كانوا أم أغنياء-الحين ـــوالص

 أن يخص بالدعوة األغنياء دون الفقراء.

                                                 

 .واللفظ له(, 1427ومسلم برقم ) (,5155أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له, احكتاب النك (1365)( 88)ومسلم برقم ، (371أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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إِذَا دُِعَي »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنْهـما ْبِن ُعَمَر َرضَي هللاُ  ٬َعْن َعْبِدا -1

 .(1)متفق عليه .«اتِـهَ أْ ْلـيَ َمِة فَ ِلـيوَ ال لَـىأَحدُُكْم إِ 

ً انْبـيَ نَِساًء َوِص  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  : أْبَصَر النَّ الَ قَ  ْنـهُ َرِضي هللاُ عَ َعْن أنَِس ْبِن َماِلك  وَ  -2  ا

، فَقَاَم ِلـيُمْقبِ  ُهـمَّ ال»تَن اً فَقَاَل: ُمـمَن ِمْن ُعْرس  ِ النَّاِس إِ  تُـمْ أنْ  لَـّ  .«لَـيَّ ِمْن أَحب 

 .(2)متفق عليه

هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -3 َكاَن يَقُوُل: بِئَْس الطَّعَاُم َطعَاُم  نَـّ

يَأِْت الدَّْعَوةَ،  لَـمْ َمَساِكيُن، فََمْن الُك تْـرَ اُء َويُ نِـيَ األغْ  لَـْيـهِ َمِة يُْدَعى إِ ِلـيوَ ال

 .(3)متفق عليه .لَـهُ فَقَْد َعَصى هللاَ َوَرُسو

 :حكم اإلسراف في الوليمة 

 السنة أن تقام ولية العرس بأي طعام مباح.

ن اإلسراف كثرة ويحرم اإلسراف في طعام الوليمة وغيره، وليس م

 الطعام لكثرة من حضر الوليمة.

 .[31]األعراف:  ( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)قال هللا تعالى: 

 :حكم إجابة دعوة العرس 

إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها؛ لما فيه من 

إجابة إظهار االهتمام بالمتزوج، وإدخال السرور عليه، وتطييب نفسه ب

 دعوته.

هُ أَرِضي هللاُ َعنه ةَ ْيـرَ هُرَ  بِـيَعْن أ -1 َمِة، ِلـيَكاَن يَقُوُل: َشر  الطَّعَاِم َطعَاُم الوَ  نَـّ

                                                 

 (.1429ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5173أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2508ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5180أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .واللفظ له(, 1432ومسلم برقم ) (,5177أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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األْغنِـيَاُء َويُتْـَرُك الفُقََراُء، َوَمْن تَـَرَك الدَّْعَوةَ فَقَْد َعَصى هللاَ ا لَـهَ يُدَْعى 

 .(1)عليهمتفق  .ملسو هيلع هللا ىلصَوَرسُولَـهُ 

إِذَا دُِعَي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنْهـما ْبِن ُعَمَر َرضَي هللاُ  ٬َعْبِدا َعنْ وَ  -2

 .(2)متفق عليه .«اتِـهَ أْ ْلـيَ َمِة فَ ِلـيوَ ال لَـىأَحدُُكْم إِ 

 :شروط إجابة الدعوة 

 يشترط إلجابة دعوة العرس ما يلي:

ال أن يكون الداعي مسلماً.. وأن يكون ممن ال يجب هجره أو يسن.. وأن 

يكون في مكان الدعوة منكر ال يمكن إزالته.. وأن ال يكون كسب الداعي 

محرماً لعينه كالخمر والخنزير.. وأن ال تتضمن الدعوة إسقاط واجب أو 

ما هو أوجب منها.. وأن يخصه بالدعوة برسالة أو بطاقة أو مكالمة.. 

 وأن ال يمنع المجيب مانع من مرض أو عمل ونحوهما.. وأن ال تتضمن

 الدعوة ضرراً أو تكليفاً كسفر ونفقة ونحوهما.

 :حكم حضور الوليمة التي فيها منكر 

من دعي إلى وليمة العرس، وعلم أن في الوليمة منكراً يقدر على 

تغييره، حضر وغيَّره، وإن لم يقدر فال يلزمه الحضور، والمنكر 

كاإلسراف في الطعام، والغناء، والتصوير، والتبرج، واالختالط، 

 الخمور ونحو ذلك من المحرمات.و

 ومن حضر ثم علم بالمنكر أزاله، فإن لم يقدر على إزالته انصرف.

وإن علم بالمنكر، ولم يره، ولم يسمعه فاألَْولى له االنصراف؛ ليحمي 
                                                 

 (.1432ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5177اري برقم )أخرجه البخ ،متفق عليه( 1)

 (.1429ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5173أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 نفسه من اإلثم والعقوبة.

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى:  -1

 .[68عام:]األن  ( جئ جئ جئ جئ جئ جئ

َما  ٬َواقَاَل:  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  األْشعَِري   -أْو أبُو َماِلك  -َعاِمر   أبِـيَوَعْن  -2

ِحَر الل وَن تَـحِ أْقَواٌم، يَسْ  تِـيُكونَنَّ ِمْن أُمَّ لَـيَ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ : َسِمَع النَّ نِـيَكذَبَ 

ً أخرجه ا .«َمعَاِزفَ الَر وَ الَخـمْ ِريَر، وَ ــحَ الوَ   .(1)لبخاري معلقا

 :حكم األكل من طعام الوليمة 

 إجابة الدعوة واجبة، أما األكل فليس بواجب.

 ويستحب األكل من طعام الوليمة لكل من حضر.

ً حضر ودعا  ومن دعي إلى الوليمة وهو صائم، إن كان صومه واجبا

وانصرف، وإن كان صومه تطوعاً فيستحب له أن يفطر جبراً لقلب من 

 االً للسرور عليه.دعاه، وإدخ

إِذَا دُِعَي أَحدُُكْم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ 

ً ْب، فَإِْن َكاَن َصائِمْلـيُـجِ فَ  ، َوإِْن َكاَن ُمْفِطرْلـيُ فَ  ا أخرجه  .«ْطعَمْ ْلـيَ فَ  اً َصل ِ

 .(2)مسلم

 :ما يقوله بعد األكل من الوليمة 

ن أجاب الدعوة، وحضر الوليمة، أن يدعو لصاحبها بعد يستحب لم

 ومنه: ملسو هيلع هللا ىلصالفراغ من األكل بما ثبت عن النبي 

أخرجه  . «ُهـمْ َحـمْ َوارْ  لَـُهـمْ ، َواْغِفْر تَـُهـمْ َما َرَزقْ  فِـي لَـُهـمْ بَاِرْك  همَّ اللَّ » -1

                                                 

 (.6719برقم ) وصله ابن حبانوواللفظ له، (, 5590برقم )معلقاً أخرجه البخاري  صحيح/( 1)

 (.1431برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 .(1)مسلم

 .(2)أخرجه مسلم . «نِـيْسقَا، َوأَْسِق َمْن أَ نِـيأَْطِعْم َمْن أَْطعَمَ  همَّ اللَّ » -2

ائُِموَن َوأََكَل َطعَاَمُكُم األَْبَراُر َوَصلَّْت عَ » -3 . «َمالَئَِكةُ الُكُم لَـيْ أَْفَطَر ِعْندَُكُم الصَّ

 .(3) أخرجه أبو داود وابن ماجه

 :حكم إعالن النكاح 

يسن إعالن النكاح وضرب الجواري عليه بالدف والغناء المباح الذي 

 صف الجمال والمفاتن، وذكر الفجور ونحو ذلك.ليس فيه و

والسبب في إعالن النكاح ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، 

وإظهاراً للفرح بما أحل هللا من الطيبات، وإشهاراً له بين الخاص والعام، 

 والقريب والبعيد.

واإلعالن يكون بما جرت به العادة، بشرط أال يصحبه محظور نهى 

اإلسالم عنه كشرب الخمر، أو اختالط الرجال بالنساء، أو التبرج، أو 

التصوير، أو العزف بآالت الغناء والطرب، أو الغناء بالفجور والميوعة 

 وفحش القول.

فَْصُل َما »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ِد ْبِن َحاِطب  َحـمَّ ـَعْن مُ  -1

ْوُت ـحَ الَحالَِل وَ الَن بَـيْ  أخرجه الترمذي  .«الن َِكاحِ  فِـيَراِم الد ف  َوالصَّ

 .(4)والنسائي

                                                 

 .(2042برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.2055برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.1747برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 3854برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)

 .وهذا لفظه(, 3369برقم )وأخرجه النسائي (, 1088ي برقم )ترمذأخرجه ال حسن/( 4)
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ذ  بَـي ِ َعِن الر  وَ  -2 ِ َغدَاةَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  النَّ  لَـيَّ الْت: دََخَل عَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـَها عِ بِْنِت ُمعَو 

يَاٌت يَْضِرْبَن ْيـرِ ، َوُجوَ ن ِـيِلِسَك مِ َمـجْ فَِراِشي كَ  لَـى، فََجلََس عَ يَّ لَـعَ  نِـيَ بُ 

، حَ  ، يَْندُْبَن َمْن قُتَِل ِمْن آبَائِِهنَّ يَْوَم بَْدر  ِ ىبِالد ف   بِـي  نَا نَ فِـيقالْت َجاِريَةٌ: وَ  تَـّ

، فَقال: النَّ  فِـيَما  لَـمُ يَعْ  َما ُكْنِت  ِلـيذَا، َوقُوَهكَ  ِلـيال تَقُو» ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َغد 

 .(1)أخرجه البخاري .«نَ ِلـيتَقُو

هَ أ َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ وَ  -3 َرُجل  ِمَن األْنَصاِر،  لَـىا َزفَِّت اْمَرأةً إِ نَـّ

 بُـُهـمُ ٌو؟ فَإِنَّ األْنَصاَر يُْعجِ لَـهْ يَا َعائَِشةُ، َما َكاَن َمعَُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـي  فَقَاَل نَ 

هْ ال  .(2)أخرجه البخاري .«وُ لَـّ

 :حكم اختالط الرجال بالنساء في حفل الزواج 

ال يجوز اختالط الرجال بالنساء في حفالت الزواج وغيرها؛ لما في ذلك 

 من الفتنة لهم ولهن بالرؤية والكالم، وإطالق البصر فيما حرم هللا.

رهن؛ لما وال يجوز دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات وغي

فيه من عظيم الفتنة، والتشبه بالكفار، والشماتة والحسد، وال يجوز خدمة 

الغلمان والكبار للنساء في حفالت الزواج وغيرها، وال تجوز خدمة 

النساء المتبرجات للرجال كذلك؛ لما في ذلك من حصول الفتنة والوقوع 

 في الحرام.

 :حكم الغناء في حفالت الزواج 

ً للنكاح، يباح غناء الجوا ري في العرس، والضرب بالدف، إعالنا

ً للنفوس باللهو البريء بشرط خلوه من المجون وفحش القول،  وترويحا

                                                 

 (.4001برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.5162برقم )أخرجه البخاري ( 2)
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 وكونه بين النساء ال بين الرجال.

وال يجوز الغناء الذي يصف مفاتن النساء وشعورهن، ويشتمل على 

 الفجور والخالعة والميوعة.

 ر وموسيقى في الزواج وغيره.ويحرم استعمال آالت اللهو كعود ومزما

 ويحرم استئجار مغنيين ومغنيات للغناء في حفل الزواج وغيره.

ويحرم التبرج والرقص مع التثني والتكسر الذي يحرك الغرائز 

والشهوات بين النساء، فإن كان بحضرة الرجال مع النساء فهو أشد 

 عقوبة؛ لما فيه من عظيم الفتنة، وتجاوز حدود هللا.وحرمة 

َما  ٬َواَرِضَي هللاُ َعْنـهُ قاَل:  األْشعَِري   -أْو أبُو َماِلك  -َعاِمر   أبِـيْن عَ 

ِحَر الل وَن تَـحِ أْقَواٌم، يَسْ  تِـيُكونَنَّ ِمْن أُمَّ لَـيَ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ : َسِمَع النَّ نِـيَكذَبَ 

 .(1)و داودأخرجه البخاري معلقاً وأب .«َمعَاِزفَ الَر وَ الَخـمْ َحِريَر، وَ الوَ 

 :حكم التصوير في حفل الزواج وغيره 

 يحرم التصوير لكل ذي روح، وهو من الكبائر. -1

وتحرم صور ذوات األرواح كلها، مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو 

نة. نة أو غير ملوَّ  ال ظل لها، يدوية أو فوتغرافية، ملوَّ

 ويحرم تعليق صورة كل ذي روح على الجدران وغيرها.

ز من التصوير إال ما كان لضرورة كمجال الطب، وإثبات وال يجو

 الشخصية، والتعرف على المجرمين ونحو ذلك فيجوز للحاجة.

يحرم تصوير حفل الزفاف رجاالً أو نساًء أو كالهما، وأشد منه وأقبح  -2

                                                 

ً  خرجه البخاريأ صحيح/( 1)  (.4039برقم )ه أبو داود واللفظ له، ووصل(, 5590برقم ) معلقا
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وأشد خطراً وضرراً بيعه في بالفيديو أو الجوال، وأقبح منه  تصويره

 س.األسواق، وعرضه على النا

ومن أباح تصوير ذوات األرواح، وَحسَّن ذلك للناس فعليه وزره ووزر 

من عمل به إلى يوم القيامة، وقد ظهرت عواقبه الوخيمة، وآثاره السيئة 

 في عصرنا هذا.

 ن: يمصورأحكام ال 

 المصورون أقسام:

فهذا كافر، وهو أشد  -وهو صانع األصنام–عبد من صور الصورة لتُ 

 الناس عذاباً.

صور الصورة وقصد مضاهاة خلق هللا فهذا كافر، وله من العذاب ومن 

 أشده.

عبد وال المضاهاة؛ فهذا فاسق ال ومن صور الصورة ولم يقصد بها أن تُ 

 يكفر، لكنه صاحب ذنب كبير.

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)قال هللا تعالى:  -1

 .[25-24]النحل: (  ى ى ائ ائ ەئ

إِنَّ الَِّذيَن »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا أنَّ َرُسوَل اْنـُهـمَ ْبن ُعَمَر رضَي هللاُ عَ  ٬اَعْبدْن َوعَ  -2

َوَر يُعَذَّبُوَن يَْوَم   .«تُـمْ : أْحيُوا َما َخلَقْ لَـُهـمْ ِقيَاَمِة، يُقَاُل اليَْصنَعُوَن َهِذِه الص 

 .(1)متفق عليه

ُكل  » :يَقُولُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا قَاَل: َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما اْبِن َعب اس   َوَعنْ  -3

                                                 

 (.2108ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5951أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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ر   ً فَتُعَذ   لَـهُ عَُل يَـجْ الن اِر،  فِـيُمَصو  َرَها نَْفسا  فِـي بُـهُ بُِكل  ُصوَرة  َصو 

 .(1)متفق عليه «.َجَهن مَ 

نَّ إِ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ الَ قَ  بِن َمْسعُود  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْبدَا َوَعنْ  -4

ً أَشدَّ النَّاِس َعذَاب ُرونَ الِقيَاَمِة اليَْوَم  ٬ِعْندَ ا ا ِ  .(2)متفق عليه .«ُمَصو 

 :ما يفعله الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته 

 تَـهُ اْمَرأ تَـىَرأى اْمَرأةً، فَأملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِر  

 بِـهِ أْصَحا لَـى، ثُمَّ َخَرَج إِ تَـهُ ا، فَقََضى َحاجَ لَـهَ ئَةً نِـيعَُس مَ تَـمْ َزْينََب، َوِهَي 

، َوتُْدبُِر  فِـيَمْرأةَ تُْقبُِل الإِنَّ »فَقَاَل:  ،  فِـيُصوَرِة َشْيَطان  ُصوَرِة َشْيَطان 

 أخرجه .«نَْفِسهِ  فِـيد  َما يَـرُ ، فَإِنَّ ذَِلَك لَـهُ أِْت أهْ ْلـيَ فَإِذَا أْبَصَر أَحدُُكُم اْمَرأةً فَ 

 .(3)مسلم

 :حكم خدمة العروس للمدعوين 

يحسن بأقارب الزوج والزوجة خدمة المدعوين، واالحتفاء بهم، 

 وإكرامهم بالقول والفعل.

ويجوز أن تقوم العروس بخدمة المدعويين إذا كانت متسترة، وأُمنت 

 الفتنة، إذا لم يوجد من يخدم سواها.

 ٬قال: دََعا أبُو أَُسْيد  السَّاِعِدي  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  

عَُروُس، قال ال، َوِهَي ُهـمْ يَْوَمئِذ  َخاِدمَ  تُـهُ ُعْرِسِه، َوَكانَِت اْمَرأ فِـي ملسو هيلع هللا ىلص

يْ َرات  ِمَن التَـمَ  لَـهُ ؟ أْنقَعَْت ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسْهٌل: تَْدُروَن َما َسقَْت َرُسوَل ا ا لَـمَّ ِل، فَ لَـّ

                                                 

 .، واللفظ له(2110(, ومسلم برقم )2225أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 (.2109ومسلم برقم )واللفظ له، , (5950أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1403برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 .(1)متفق عليه .هُ إِيَّا تْـهُ أَكَل َسقَ 

 :حكم نعت الزوجة امرأة لزوجها 

ال تُبَاِشُر »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  قال: قال النَّ  َرِضي هللاُ َعنهُ ْبِن َمْسعُود   ٬َعْن َعْبِدا

هُ ا ِلَزْوِجَها َكأتَـهَ َمْرأةَ، فَتَْنعَ الَمْرأةُ ال  .(2)أخرجه البخاري  .«الَـْيـهَ يَْنُظُر إِ  نَـّ

                                                 

 (.2006ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5176أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.5240برقم )أخرجه البخاري ( 2)
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