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A recent paper: The feast is the first right day, the second day 

is known, and the third day is a reputation and a guardian" 
 عدادإ

 عبد القدوس أمان اهلل
Doi: 10.33850/jasis.2020.102819 

 2020/ 6/  18القبول  :                                                2020/ 5/ 14االستالم :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مقدمة

الحمد هلل خالق اإلنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، صاحب الخلق العظيم، جامعا 

وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،،،  للخصال الحميدة، وآمرا بها، وعلى آله

 أما بعد:

فإن من نعم هللا تعالى على اإلنسان أن خلقه زوجا، فقال: )وخلقناكم أزواجا(، وجعل في 

زوجيته السكون، وبقاء النسل البشري، وإشباعا للغزيرة الجنسية، وغيرها، ولكون 

بإظهار الشكر عند حصوله،  -وسلم صلى هللا عليه-الزواج نعمة من هللا أمر رسول هللا 

فأولم بنفسه، وأمر أصحابه وأمته من بعدهم بإقامة هذه الحفالت المباركة، وأوجب على 

المدعووين إجابة دعوتهم، وفي الجانب اآلخر نهى عن كل ما يخرج الوليمة عن كونها 

ث الدال شكرا، ويجعلها سببا للفخر، والرياء، والسمعة، واإلسراف، والتبذير، والحدي

، َواْليَْوُم الثَّانِي »على النهي ِمْن َجْعِلها سببا للرياء والسمعة، هو:  َل يَْوٍم َحقٌّ اْلَوِليَمةُ أَوَّ

َمْعُروٌف، َواْليَْوُم الثَّاِلُث ُسْمعَةٌ َوِريَاٌء"، فهذا الحديث دال على أن إقامة الوليمة أكثر من 

 يومين رياء.

 مشكلة البحث:

ال عند الناس في هذا الزمن أصبحت إقامة حفالت الوليمة نظرا لكثرة األمو

لمدة ثالثة أيام عادة عند كثير منهم، ولما كان في هذا الحديث تصريح بتحريم إقامة حفل 

الوليمة ألكثر من يومين، احتيج إلى معرفة مدى صحة هذا الحديث وضعفه، وهو ما 

 سأبينه في هذا البحث بتوفيق هللا عز في عاله.
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 حث:الب

، َواْلَيْوُم الثَّانِي َمْعُروٌف، َواْليَْوُم )»ستكون حدود البحث حديث:  َل يَْوٍم َحقٌّ اْلَوِليَمةُ أَوَّ

الثَّاِلُث ُسْمعَةٌ َوِريَاٌء"(، وتخريجه تخريجا موسعا، ودراسته دراسة حديثية، والحكم عليه، 

 وبيان متابعاته، وشواهده.  

 أهداف البحث:

 ى تحقيق ما يلي:يهدف هذا البحث إل

 بيان من أخرج الحديث. -1

 جمع متابعاته وشواهده مختصرا. -2

 بيان درجة الحديث صحة وضعفا. -3

 استخراج بعض األحكام الفقهية منه إن وجدت. -4

 الدراسات السابقة:

لم أجد من تناول الحديث بدراسة حديثية شاملة، في بحث مستقل، سوى ذكره 

للشيخ الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، نشره ضمن أحاديث أبواب الوليمة، وسوى بحث 

في مجلة الجامعة اإلسالمية)
1

(، لكنه يختلف تماما عن بحثي، وذلك ألن بحثه في حكم 

إجابة الدعوة، وأشار فيه إلى هذا الحديث إشارة دون تفصيل فيه، واستدل به في قوله أن 

ذلك ما قد دل على أن من وفي  الطعام أقسام، ثم ذكر هذا الحديث وقول الطحاوي فيه: )

األطعمة التي يدعى إليها ما للمدعو إليه أن ال يأتيه، وأن منها ما على المدعو إليه أن 

 يأتيه(، أما بحثي فسيتناوله تفصيليا إن شاء هللا تعالى.

 :منهج البحث وإجراءاته

 سأتبع في هذا البحث المنهج االستقرائي االستنباطي وفق اإلجراءات التالية:

 يج الحديث تخريجا موسعا.تخر -1

 تقديم الكتب الستة في مصادر التخريج، وتريب غيرهم حسب األقدمية. -2

في الكتب الستة أذكر الجزء، ورقم الصفحة، ورقم الحديث، والكتاب، والباب،  -3

أما في ما سواهم فلن أذكر إال رقم الحديث إن وجد، وإن لم يوجد فأكتفي بذكر 

 الصفحة والجزء فقط.

الترجمة عند اسم الراوي في الحاشية، ولن أعيدها عند صاحب  أضع مصادر -4

 كل قول فيها.

 أعزو األقوال إلى قائليها وأثبت ذلك في الحاشية. -5

أكتفي في الحاشية بذكر اسم الكتاب، واسم مؤلفه المشهور به، ورقم الترجمة،  -6

 ولن أكرر اسم المؤلف عند تكرار كتابه.

                                           
1

( البحث مطبوع في رسالة، ومنشور في ملتقى أهل الحديث  

(https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22509.) 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22509


 م2020يوليو (  12العدد )  - الرابعاجمللد  اجمللة العربية للدراسات االسالمية والشرعية

 

 

99 

 لي في دراسة اإلسناد.حكمت على الحديث من خالل ما ظهر  -7

 قسمت البحث إلى مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة. -8

 في األخير سأضع فهرسا يشتمل على ثبت المراجع. -9

 :خطة البحث

المقدمة، وفيها: بيان مشكلة البحث، وحدوده، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجه 

 وإجراءاته، وخطة البحث:

 المبحث األول: تخريج الحديث.

 لثاني: دراسة اإلسناد.المبحث ا

 المبحث الثالث: الحكم على الحديث.

 المبحث الرابع: فقه الحديث، وشرح غريبه إن وجد.

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج واالستنباطات.

 الفهارس: وفيها ثبت للمراجع، والمصادر.

 

 المبحث األول: تخريج الحديث:

يه في رفعه، وإرساله على هذا الحديث مداره على الحسن البصري، واختلف عنه ف

 وجهين:

 فرواه قتادة، واختلف عليه فيه: -1

فرواه همام بن يحي العوذي، عن الحسن، عن عبد هللا بن عثمان الثقفي، عن زهير بن 

 عثمان، به مرفوعا.

  ورواه معمر، عن قتادة، عن الحسن، مرسال.

 ورواه يونس بن أبي عبيد، وعوف، عن الحسن، مرسال. -2

 :الوجه األول

(، في كتاب األطعمة، باب في كم تستحب 3745( )341/ 3أخرجه أبو داود )

(، 462(، وابن األثير في أسد الغابة )14509الوليمة، ومن طريقه البيهقي في الكبرى )

(، والنسائي 2109(، والدارمي في سننه )1412وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير )

(، كلهم من 3021رح مشكل اآلثار )(، والطحاوي في ش6561في السنن الكبرى )

 طريق عفان بن مسلم.

(، ومن طريقه ابن قانع في 20325(، و)20325وأخرجه أحمد في مسنده )  

(، 2014(، والمزي في تهذيب الكمال )1/240(، وفي )1095معجم الصحابة )

(، والبغوي في معجم الصحابة 1594وأخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )

 (، من طريق عبد الصمد.5306والطبراني في المعجم الكبير ) (،897)

زاد ابن أبي عاصم: )عن عبد الصمد، حدثنا أبي(، وزاد البغوي: )عبد الصمد، عن  

 هشام(.
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 (، عن بهز بن أسد العمي.20324وأخرجه اإلمام أحمد أيضا )

ن (، م1/240(، ومن طريقه ابن قانع في معجم الصحابة )23152وأخرجه أيضا )

 طريق عبد الرحمن بن مهدي.

(، والبغوي في معجم الصحابة 1412وأخرجه البخاري أيضا في التاريخ الكبير )

 من طريق حجاج بن منهال. (،3070(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة )897)

 (، من طريق حبان بن هالل. 827وأخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه )

وبهز بن أسد، وعبد الرحمن بن مهدي، وحجاج ستتهم )عفان بن مسلم، وعبد الصمد، 

بن منهال، وحبان بن هالل(، عن همام بن يحي العوذي، قتادة، عن الحسن، عن عبد هللا 

رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا إن  -بن عثمان الثقفي، عن 

 عليه وسلم قال: زهير بن عثمان فال أدري ما اسمه أن النبي صلى هللا -لم يكن اسمه 

هذا لفظ أبي داود، «.الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء»

 ولفظ الباقين مثله، إال أن لفظ ابن أبي عاصم )الدعوة أول يوم حق(.

 وخالفهم معمر:

في شرح  (، ومن طريقه البغوي19660فأخرجه عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد )

 (، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن مرسال.2318السنة )

 الوجه الثاني:

( عن عبد 35914هـ( )235أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )المتوفى: 

 الوهاب الثقفي. 

 ( من طريق يزيد. 6562وأخرجه النسائي في السنن الكبرى )

 عن الحسن مرسال(. )كالهما: عبد الوهاب الثقفي، ويزيد، عن يونس بن أبي عبيد، 

( عن األحمر، عن عوف األعرابي، عن الحسن 35994ابن أبي شيبة أيضا ) أخرجهو

 ، قال: ... وذكر الحديث.-صلى هللا عليه وسلم-مرسال. بلفظ: بلغني أن رسول هللا 

 المبحث الثاني: دراسة اإلسناد:

 الحسن البصري: -1

بن ثابت، ويقال: مولى جميل هو الحسن ابن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد 

بن قطبة، ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين من الهجرة في خالفة عمر، وكانت أمه خيرة 

موالة ألم سلمة، فكانت تذهب ألم سلمة في الحاجة، وتشاغله أم سلمة بثديها، فربما در 

 عليه، ثم نشأ بوادي القرى، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات في رجب سنة عشرة

) ومائة
2

.) 

  سمرة بن جندب، وأنس، ومعاوية، ومعقل بن يسار، وغيرهم. روى عن:

                                           
(

2
(، وتقريب التهذيب 488(، تاريخ اإلسالم للذهبي، وتهذيب التهذيب )177ينظر: الجرح والتعديل ) )

(1227.) 
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 وحميد الطويل، وأيوب، وقتادة، وغيرهم. : الشعبي، ويونس بن عبيد،وروى عنه

: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. وقال الربيع بن أنس: اختلفت إلى قال أنس بن مالك

 يوم إال أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. الحسن عشر سنين أو ما شاء هللا فليس من

وقال ابن المديني: مرسالت الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. 

وقال ابن سعد: كان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم، 

فليس بحجة. وقال وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة، وما أرسل 

 الدارقطني: مراسيله فيها ضعف.

وقال الذهبي: إمام أهل البصرة بل إمام أهل العصر، كان كبير الشأن رفيع الذكر رأسا 

 في العلم والعمل. 

 وقال ابن حجر: ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا، ويدلس.

 فيتثبت منها. : أنه مجمع على ثقته، أما مراسيله، وما دلس فيه فالخالصة

 عبد هللا بن عثمان الثقفي: -2

هو عبد هللا بن عثمان الثقفي، من الثالثة )
3

.) 

 : زهير بن عثمان الثقفي.روى عن

 : الحسن البصري.وروى عنه

 قال ابن المديني: تفرد الحسن بالرواية عنه. 

 وقال البخاري: منقطع.

 وعده ابن األثير من الصحابة.

 وقال ابن حجر: مجهول. 

 : أنه مجهول الحال.فالخالصة

 زهير بن عثمان الثقفي: -3

هو زهير بن عثمان بن ربيعة بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 

قسي بن منبه بن بكر بن هوازن الثقفي )
4

.) 

 : النبي صلى هللا عليه وسلم.روى عن

 : عبد هللا بن عثمان الثقفي.وروى عنه

 يعرف له صحبة. : ال يصح إسناده، والقال البخاري

 وقال ابن السكن: ليس بمعروف في الصحابة، إال أن عمرو بن علي ذكره فيهم.

                                           
(

3
(، وتقريب التهذيب 540(، وتهذيب التهذيب )3063(، وأسد الغابة )444ينظر: التاريخ الكبير ) )

(3470.) 

(
4
عجم الصحابة البن قانع (، وم1412(، والتاريخ الكبير )369ينظر: طبقات خليفة بن خياط ) )

(، 642(، وتهذيب التهذيب )480(، والثقات البن حبان )8616( و)2837(، واإلصابة )1/240)

 (.1950(، وإرواء الغليل )2046وتقريب التهذيب )
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وترجم له خليفة بن خياط في الطبقات فيمن لم يحفظ له نسبه ممن روى عن النبي، صلى 

 هللا عليه وسلم.

وترجم له ابن قانع في معجم الصحابة باسميه: زهير، ومعروف الثقفي، إال أن ابن حجر 

 د عليه بقوله: ترجم له ابن قانع )يعني باسمه معروف( فوهم، ألنه صفة ال اسم.ر

 وقال ابن حبان: له صحبة، حديثه عند أهل البصرة.

وأثبت صحبته ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم الرازي، والترمذي، واألزدي، وقال: تفرد عنه 

 بالرواية عبد هللا بن عثمان، وغيرهم.

 حديث في الوليمة. وقال ابن حجر: صحابي له

وقال األلباني: فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن، وإن كان به، فالسند ضعيف فمثله 

 ال تثبت به الصحبة.

 : أنه صحابي، وصحبته ثابتة، وبه قال األكثرون.فالخالصة

 المبحث الثالث: الحكم على الحديث:

الثقفي، إال أنه  الحديث بهذا اإلسناد ضعيف وذلك لجهالة عبد هللا بن عثمان

محتمل للحسن، قال الحافظ في اإلصابة: )سنده ال بأس به(، وذلك ألن عبد هللا بن عثمان 

الثقفي إن كان من الصحابة كما قال به ابن األثير، كما مّر، فإن جهالته ال تضر، اللهم إال 

بن أن يقال: إن الحسن البصري لم يصرح بالسماع عنه وهو مدلس، وإن كان عبد هللا 

عثمان الثقفي ليس بصحابي، وهو الصحيح، كما مّر، فإن الحديث ضعيف، وإرساله 

(: في إسناده نظر، يقال: إنه 821أولى من رفعه، قال ابن عبد البر في االستيعاب )

مرسل. قال البخاري: ال يصح إسناده. وألن قتادة، والحسن البصري كالهما مدلسان 

 وهما لم يصرحا بالتدليس.

يث شواهد تُبيِّن أن له أصل، فقد روي أيضا من حديث أبي هريرة، ومن حديث لكن للحد

أنس، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث وحشي بن حرب، 

 وهناك أثر من محمد بن سيرين.

يدل على أن للحديث أصل،  -وإن كان كل منها ال يخلو عن مقال-فمجموع هذه األحاديث 

(: )وال يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها 6/171نيل األوطار )قال الشوكاني في 

 بعضا، فتصلح لالحتجاج بها على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة(. 

 وللحديث شواهد:

(، في 1915(، )617/ 1، أخرجه ابن ماجه في سننه )أبي هريرة من حديث

، والطبراني في (125كتاب النكاح، باب إجابة الداعي، وأسلم في تاريخ واسط )ص: 

(، من طريق عبد الملك بن حسين أبو مالك 7393(، ورقم )2116المعجم األوسط )

 النخعي، عن منصور بن المعتمر، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن منصور، إال عبد الملك بن الحسين". قلت: وهو 

أبو حاتم، وغيرهم، وقال النسائي فيه: ليس ضعيف، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، و
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بثقة، وال يكتب حديثه. )
5

(: )وروي ذلك عن أبي 14513(. وقال البيهقي في الكبرى )

 هريرة مرفوعا وليس بشيء(.

(، والبيهقي في السنن الكبرى 264رواه ابن عدي في الكامل ) ومن حديث أنس

عن أبي سفيان عن أنس  ( من طريق بكر بن خنيس عن األعمش14513(، و)14512)

رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي هللا عنها، أمر 

بالنطع فبسط، ثم ألقى عليه تمرا وسويقا فدعا الناس فأكلوا، وقال: "الوليمة في أول يوم 

 حق، والثاني معروف، والثالث رئاء وسمعة".

 بن خنيس تكلموا فيه. قال البيهقي: وليس هذا بقوي، بكر

(، في كتاب النكاح، 1097أخرجه الترمذي في سننه ) ومن حديث ابن مسعود

(، ومن 4/138باب ما جاء في الوليمة، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )

(، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير للطبراني 14512طريقه البيهقي في الكبرى )

(، وغيرهم، من طريق زياد بن عبد 14512نن الكبرى )(، والبيهقي في الس10332)

هللا )
6

بلفظ: )طعام أول يوم حق،  (، عن عطاء بن السائب، عن ابن مسعود، مرفوعا،

 وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع هللا به(.

عبد هللا، حديث زياد بن  وهذا إسناد ضعيف، قال الترمذي: )ال نعرفه مرفوعا إال من

وزياد بن عبد هللا كثير الغرائب والمناكير..، قال وكيع: زياد بن عبد هللا مع شرفه يكذب 

 في الحديث(.

قلت: وزياد بن عبد هللا وثقه اإلمام أحمد، فقال: ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق. 

وقال أبو زرعة: صدوق. وضعفه ابن معين فيما عدا المغازي، وقال أبو حاتم: يكتب 

 حديثه وال يحتج به. 

: أنه صدوق اختلط في آخر عمره، وهو من أثبت الناس في ابن فالخالصة

اري مقرونا بغيره، ومسلم، وأما قول الترمذي أن وكيعا كذبه، ففيه إسحاق، روى له البخ

نظر، قال ابن حجر: )ووقع في جامع الترمذي في النكاح عن البخاري عن محمد بن 

عقبة عن وكيع قال زياد مع شرفه يكذب في الحديث والذي في تاريخ البخاري عن ابن 

ا ساقه الحاكم أبو أحمد في عقبة عن وكيع زياد أشرف من أن يكذب في الحديث وكذ

الكنى بإسناده إلى وكيع، وهو الصواب، ولعله سقط من رواية الترمذي "ال" وكان فيه 

مع شرفه ال يكذب في الحديث، فتتفق مع الروايات وهللا أعلم(، وقال أيضا: )زياد... 

                                           
(

5
 (.1006ينظر: تهذيب التهذيب ) )

6
، ألن الجمهور ( ورد اسمه في رواية ابن عدي )زياد بن عباس(، لكني أظنه تصحيفا أو خطأ مطبعيا 

من كتب الحديث وأصحاب التراجم ذكروا أن اسمه زياد بن عبد هللا، كما عند الترمذي، والطبراني، 

 وابن حجر، وغيرهم، وألن البيهقي أورد الحديث من طريقه وعنده: )زياد بن عبد هللا(.
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صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعا 

، وله في البخاري موضع واحد متابعة( )كذبه
7

  .) 

 قلت: وعلة اإلسناد أن زياد يرويه عن عطاء بن السائب، وكان سماعه عنه بعد اختالطه.

(، من 11331أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ومن حديث ابن عباس

 صلى هللا-طريق محمد بن عبيد هللا العرزمي، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول هللا 

قال: " طعام في العرس يوم: سنة، وطعام يومين: فضل، وطعام ثالثة أيام:  -عليه وسلم

 رياء وسمعة ".

وهذا إسناد ضعيف، ألن فيه محمد بن عبيد هللا العرزمي ضعيف، تركه ابن مهدي، وابن 

المبارك، والقطان، وابن معين، وغيرهم، وقال أبو حاتم: روى عنه شعبة، وسليمان، 

جب، وهو ضعيف الحديث جدا )على التع
8

.) 

(، من 362، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )ومن حديث وحشي بن حرب

طريق محمد بن سليمان، عن وحشي بن حرب بن وحشي، عن أبيه، عن جده: أن النبي 

ما تقولون في هذه »صلى هللا عليه وسلم لما أفاء هللا عليه صفية قال ألصحابه: 

قولون: إنك أولى الناس بها وأحقهم. قال: )فإني قد أعتقتها، قالوا: ي« الجارية؟

واستنكحتها، وجعلت عتقها مهرها(، فقال رجل: يا رسول هللا، الوليمة قال: )الوليمة 

 حق، والثانية معروف، والثالثة فخر وحرج(.

ووحشي بن حرب بن وحشي مجهول الحال، قال صالح بن محمد: ال يشتغل به وال 

 (.9بن حجر: مستور. )بأبيه، وقال ا

ذكره الترمذي بعد إيراده للحديث، وأخرجه عبد الرزاق  وهناك أثر البن سيرين

(، من طريق معمر، عن قتادة، قال: دعي ابن المسيب أول يوم 19661في مصنفه )

فأجاب، واليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فحصبهم بالبطحاء، وقال: )اذهبوا أهل 

 رياء وسمعة(.

 :فقه الحديث وغريبه لمبحث الرابع:ا

 أوال: غريب الحديث:

قال الزمخشري: الوليمة: من الولم وهو خيط يربط به ألنها تعقد عند المواصلة. وقال 

 ابن األثير: 

                                           
7

(، والمحرر البن 2425(، والجرح والتعديل البن أبي حاتم )1218( ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ) 

التهذيب  (، تقريب685( )3/375(، وتهذيب التهذيب )243/ 9)فتح الباري (، و1028عبد الهادي )

 .حجر(، البن 2085)

(
8
 (.535ينظر: تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ) )

(
9
 (.7399(، وتقريب التهذيب )196نظر: تهذيب التهذيب )ي) 
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ما أولم »الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس. وقد أولمت أولم. ومنه الحديث 

« )على أحد من نسائه ما أولم على زينب
10

.) 

 ثانيا: فقه الحديث:
يتبين من الحديث السابق أن تمديد الوليمة إلى أكثر من يومين ليس من السنة، 

 لكن للفقهاء في اليوم الثالث أقوال:

فذهب بعضهم إلى أن تمديدها إلى أكثر من ثالثة أيام مكروه، قال الشوكاني: 

ج بها على أن الدعوة )وال يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا، فتصلح لالحتجا

بعد اليومين مكروهة... وقال النووي: إذا أولم ثالثا فاإلجابة في اليوم الثالث مكروهة(. 

انتهى كالمه. قلت: وسبق عن سعيد بن المسيب أنه دعي إلى وليمة مرتين فأجاب، فدعي 

 الثالثة، فحصب الرسول.

أنه خالف األفضل،  وذهب بعضهم إلى أن تمديدها إلى أكثر من ثالثة جائز، إال

قال ابن قدامة: )وإذا صنعت الوليمة أكثر من يوم جاز؛ فقد روى الخالل، بإسناده عن 

أُبي، أنه أعرس ودعا األنصار ثمانية أيام... قال أحمد: األول يجب، والثاني إن أحب، 

والثالث فال. وهكذا مذهب الشافعي( )
11

.) 

نيل  الشوكاني في لوذهب بعضهم إلى استحبابها إلى سبعة أيام: قا

)وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي  األوطار:

عياض عنهم، وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال: باب إجابة الوليمة 

يوما وال يومين(  -صلى هللا عليه وسلم-والدعوة، ومن أولم سبعة أيام، ولم يؤقت النبي 

(
12

.) 

: أن تمديدها إلى أكثر من يومين جائز للضرورة، ككثرة -وهللا أعلم-والراجح 

(، عن 17163الضيوف، وضيق المكان، وغيرها، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه )

لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب رسول »أبي أسامة، عن هشام، عن حفصة، قالت: 

ن يوم األنصار دعاهم، ودعا أبي بن كعب سبعة أيام، فلما كا -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

فكان أبي صائما فلما طعموا دعا »، قال هشام: وأظنه قال: معاذ، قالت: «وزيد بن ثابت

، لكن يكره تكرار الدعوة إلى شخص واحد أكثر من يومين، «أبي بن كعب وأمن القوم

سيرين،  كما أن المدعو يكره له استجابة الدعوة ألكثر من يومين، و هو مذهب ابن

  واإلمام أحمد وغيرهم.

                                           
10

(، والنهاية في غريب الحديث البن األثير 4/66مخشري )( ينظر: الفائق في غريب الحديث للز 

(5/226.) 
11

 (.7/277( المغني البن قدامة ) 
12

 (.6/217( نيل األوطار ) 
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أما لغير الضرورة فتكره ألكثر من يومين، وذلك للحديث السابق، وقد تقدم أن الحديث له 

أصل لكثرة طرقه وشواهده، وألن في إقامة الوليمة ألكثر من يومين إسراف، وضياع 

أبو  للمال، وسبب للمباهاة، والرياء، والسمعة، وكل هذه منهي عنها في الشرع. قال

-جعفر الطحاوي بعد إيراده للحديث كما تقدم: )فكان في هذا الحديث إخبار رسول هللا 

أن الوليمة حق، وفرق بين حكمها في األيام الثالثة، فجعلها في أول  -صلى هللا عليه وسلم

يوم محمودا عليها أهلها، ألنهم فعلوا حقا، وجعلها في اليوم الثاني معروفا، ألنه قد يصل 

في اليوم الثاني من عسى أن ال يكون وصل إليها في اليوم األول ممن في وصله إليها 

إليها من الثواب ألهلها ما لهم في ذلك، وجعلها في اليوم الثالث بخالف ذلك، ألنه جعلها 

رياء وسمعة، وكان معلوما أن من دعي إلى الحق فعليه أن يجيب إليه، وأن من دعي إلى 

وليس عليه أن يجيب إليه، وأن من دعي إلى الرياء والسمعة  المعروف فله أن يجيب إليه

فعليه أن ال يجيب إليه. وفي ذلك ما قد دل على أن من األطعمة التي يدعى إليها ما 

 للمدعو إليه أن ال يأتيه، وإن منها ما على المدعو إليه أن يأتيه( وهللا أعلم.

 

 الخاتمة: 

 النتائج: كريم أهم ما توصلت إليها فيه منوفي ختام هذا البحث إليك أيها القارئ ال

 تبين أن الحديث ضعيف، إال أن له أصل بطرقه، وشواهده. -1

 أن زهير بن عثمان الثقفي صحابي على الصحيح. -2

 أن علة الحديث هو جهالة عبد هللا بن عثمان الثقفي، ال انقطاُعه. -3

 أن تمديد الوليمة إلى أكثر من يومين جائز للضرورة. -4

 أن على المسلم أن يجتنب عن كل ما يدعوه إلى السمعة والرياء.  -5

أن علة حديث أبي هريرة هو سماع زياد بن عبد هللا عن عطاء بن السائب  -6

 بعد االختالط، وليس أن زياد كذاب كما رواه الترمذي عن وكيع.

الصحيح أن قول وكيع في زياد بن عبد هللا عند الترمذي فيه تصحيف، كما   -7

 يه الحافظ ابن حجر.أشار إل

أن األفضل أن ال يُدعى شخص إلى الوليمة ألكثر من يومين، وإن دعي فعليه  -8

 أن ال يستجيب الدعوة في اليوم الثالث.

 أسأل هللا العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه، وأن ينفع به،

 وصلى هللا على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 .ائمة المصادر والمراجعق

اآلحاد والمثاني، ألبي بكر بن أبي عاصم، وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن  -

هـ(، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، الناشر: 287مخلد الشيباني )المتوفى: 

 .6، عدد األجزاء: 1991 – 1411الرياض، الطبعة: األولى،  –دار الراية 

الصحابة، ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن أسد الغابة في معرفة  -

عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير )المتوفى: 

هـ(، تحقيق: علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب 630

 7) 8زاء: م، عدد األج 1994 -هـ 1415العلمية، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

 ومجلد فهارس(.

السفر الثاني، ألبي بكر أحمد بن  -التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  -

هـ(، تحقيق: صالح بن فتحي هالل، الناشر: الفاروق 279أبي خيثمة )المتوفى: 

م، عدد  2006 -هـ  1427القاهرة، الطبعة: األولى، -الحديثة للطباعة والنشر 

 .2المجلدات: 

لتاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا ا -

الدكن، عدد  –هـ(، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 256)المتوفى: 

 .8األجزاء: 

تقريب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  -

: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد سوريا، الطبعة: هـ(، تحقيق852)المتوفى: 

 .1، عدد األجزاء: 1986 -1406األولى، 

تهذيب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  -

هـ(، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة 852)المتوفى: 

 .12هـ، عدد األجزاء: 1326األولى، 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي  -

الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، )المتوفى: 

هـ(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، 742

 .35، عدد األجزاء: 1980 – 1400الطبعة: األولى، 

ور كملحق بمصنف عبد الرزاق(، لمعمر بن أبي عمرو راشد األزدي الجامع )منش -

هـ(، تحقيق: حبيب 153موالهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن )المتوفى: 

الرحمن األعظمي، الناشر: المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب اإلسالمي 

من  11 ،10)األجزاء  2هـ، عدد األجزاء:  1403ببيروت، الطبعة: الثانية، 

 المصنف(.
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الجامع الكبير )سنن الترمذي(، لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  -

هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف، الناشر: 279الترمذي، أبو عيسى، )المتوفى: 

 .6م، عدد األجزاء:  1998بيروت، سنة النشر:  –دار الغرب اإلسالمي 

بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن -

هـ(، الناشر: طبعة مجلس دائرة 327الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، )المتوفى: 

الهند، دار إحياء التراث العربي بيروت،  –بحيدر آباد الدكن  -المعارف العثمانية 

 م. 1952هـ  1271الطبعة: األولى، 

عث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األش -

ِجْستاني، )المتوفى:  هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد 275عمرو األزدي الّسِ

 .4الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا بيروت، عدد األجزاء: 

السنن الكبرى، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  -

: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف: شعيب األرناؤوط، هـ(، تحقيق303)المتوفى: 

بيروت،  –تقديم: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 فهارس(. 2و 10م، عدد األجزاء: ) 2001 -هـ  1421الطبعة: األولى، 

هـ(،  458 - 384السنن الكبير، ألبي بكر أحمد بن الُحَسين بن علي البيهقي، ) -

الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: مركز هجر للبحوث تحقيق: 

م، عدد  2011 -هـ  1432والدراسات العربية واإلسالمية، الطبعة: األولى، 

 .22األجزاء: 

شرح السنة، لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  -

محمد زهير -األرنؤوط هـ(، تحقيق: شعيب516البغوي الشافعي، )المتوفى: 

 -هـ 1403دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -الشاويش، الناشر: المكتب اإلسالمي 

 .15م، عدد األجزاء: 1983

شرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة  -

هـ(، تحقيق: 321األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، )المتوفى: 

 1494هـ،  1415 -األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى  شعيب

 وجزء للفهارس(. 15) 16م، عدد األجزاء: 

الفائق في غريب الحديث واألثر، ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  -

محمد أبو -هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي 538الزمخشري جار هللا، )المتوفى: 

 .4لبنان، الطبعة: الثانية، عدد األجزاء:  –ناشر: دار المعرفة الفضل إبراهيم، ال

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  -

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 1379بيروت،  -الشافعي، الناشر: دار المعرفة 

عليه تعليقات محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف على طبعه: محب الدين الخطيب، 

 .13العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، عدد األجزاء: 
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هـ(، 365الكامل في ضعفاء الرجال، ألبي أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:  -

 -علي محمد معوض، الناشر: الكتب العلمية -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود

 م.1997هـ1418لبنان، الطبعة: األولى، -بيروت

لمصنف في األحاديث واآلثار، ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد الكتاب ا -

هـ(، تحقيق: كمال 235بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، )المتوفى: 

، عدد 1409الرياض، الطبعة: األولى،  –يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

 .7األجزاء: 

بن عبد الهادي الحنبلي المحرر في الحديث، لشمس الدين محمد بن أحمد  -

هـ(، تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم 744)المتوفى: 

لبنان/ بيروت،  -إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي، الناشر: دار المعرفة 

 .2م، عدد األجزاء: 2000 -هـ 1421الطبعة: الثالثة، 

بن حنبل بن هالل بن أسد  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد هللا أحمد بن محمد -

عادل مرشد، وآخرون،  -هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط 241الشيباني، )المتوفى: 

إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 م. 2001-هـ 1421األولى،

من مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(، ألبي محمد عبد هللا بن عبد الرح -

بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي، )المتوفى: 

هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، 255

م، عدد األجزاء:  2000 -هـ  1412المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 

4. 

ام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المصنف، ألبي بكر عبد الرزاق بن هم -

 -هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، الناشر: المجلس العلمي211)المتوفى: 

، عدد 1403بيروت، الطبعة: الثانية،  –الهند، يطلب من: المكتب اإلسالمي 

 .11األجزاء: 

ن بن معجم الصحابة، ألبي القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز بن الَمْرُزبا -

هـ(، تحقيق: محمد األمين بن محمد 317سابور بن شاهنشاه البغوي، )المتوفى: 

 2000 -هـ  1421الكويت، الطبعة: األولى،  –الجكني، الناشر: مكتبة دار البيان 

 .5م، عدد األجزاء: 

المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم  -

هـ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: 360فى: الطبراني، )المتو

 .25القاهرة، الطبعة: الثانية، عدد األجزاء: –مكتبة ابن تيمية 

معرفة الصحابة، ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  -

هـ(، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، 430مهران األصبهاني، )المتوفى: 
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م، عدد  1998 -هـ  1419ر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: األولى الناش

 أجزاء ومجلد فهارس(. 6) 7األجزاء: عدد األجزاء: 

المغني البن قدامة، ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة  -

وفى: الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، )المت

، تاريخ 10هـ(، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، عدد األجزاء: 620

 م.1968 -هـ 1388النشر: 

نيل األوطار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، )المتوفى:  -

هـ(، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: 1250

 .8م، عدد األجزاء:1993 -هـ 1413األولى، 

 

 


