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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

)بدع ومنكرات األفراح( 


من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا تعاىلونعوذ با ، حنمده   ونستعينه  ونستغفرهتعاىلمدحلاإن 
ــه إال ا وحــده ال شــريك لــه يومــن يضــلل فــال هــاد ، فــال مضــل لــه ه وأشــهد أن حممــداً عبــد، لــه، وأشــهد أن ال ال

..........هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِالَّ و وتُنالَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢:سورة آل عمران( }         ي(

ق منها زَوجها وبث منهما رِجاالً كَـثريا ونسـاء واتَّقُـواْ اللّـه     يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَ{
)١: سورة النساء( }     الَّذي تَساءلُون بِه واألَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَـد  )٧٠( سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا {
)٧١، ٧٠:سورة األحزاب( }فَازَ فَوزًا عظيما 

.... أما بعد
اب هللا  إن أصدق الحدیث كت ال–ف د -ىتع دي محم دي ھ ر الھ ور وخی دثاتھا، وشر األم مح

.وكل ضاللة في النار، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

ین راه رأى الع ا ون ى علین ا ال یخف راً ،مم نھج أن كثی ن الم د ع د ابتع اس ق ن الن رعيم يالش ف

راح لمین ، األف ر المس ابعون غی وا یت يوراح راحھم ف طدم ص؛ أف ا یص نھم م ذوا م ع رفأخ احة م

.ویصطدم كذلك مع قیمنا وأخالقنا اإلسالمیة، خیر الشرائعيھالتياء شریعتنا الغرّ 

:ومسلمالبخاريكما عند النبيقال اواألمر كم
ا رسول هللا. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه" : قالوا ی

"؟نفمَ :الیھود والنصارى؟ قال

:مدوأحالبخاريروایة عند فيو-
ارس : فقیل، بذراعاً شبر وذراعبمأخذ القرون شبراً أمتيال تقوم الساعة حتى تأخذ " یا رسول هللا كف

."لئكأون الناس إال ومَ : والروم؟ قال

أفراحنا أصبحتقد فل؛حيؤلم كل خجل كل شریف ویُ الجبین ویُ يندأفراحنا اآلن ما یُ فيفتجد 

.سوقاً للفسوق والعصیان ومرتعاً إلراقة الحیاء وھتك الحجاب

:قالالنبيأن من حدیث زید بن طلحةـ رحمھ هللا ـاأللبانيابن ماجة وصححھ أخرج

".ن لكل دین خلق وخلق اإلسالم الحیاءإ"
اءأشرفھا أسمى األخالق وأعطاه هللا أأشرف الرساالت اإلسالمولما كان  ق الحی لخ إذاف.ال وھو خل انس

راه اآلن  ا ت رى م يالناس من الحیاء فال عجب أن ت ا وف يأفراحن اف رّ ،غیرھ ن تب رىّ ج وسفور وُعم

ن  يالمعاصيوسماع للمعازف واختالط وغیر ذلك م ا رب األرض والسماءیُ الت ارب بھ وال حول ، ح

ویسمون ھذا فرح !!!أھو فرح بمعصیة هللا، وال قوة إال با
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:األفراحيفالشرعيومن أسباب ابتعاد الناس عن املنهج 

ذافيتساھل أغلبیة الناس :الً أو ھھ دد فی رح وال یجب التش ھ ف ة أن وم بحج لم و، الی ل ھؤالء أن المس غف

زان الشرعأفراحھ وأترفيالحق ھو المنضبط  ھ بمی ل شئون حیات رح ، احھ وك ع الف م یمن وأن اإلسالم ل

اس ًء◌ً بد، بل أمر بھالعرس في ة ودعوة الن ة الولیم زواج وإقام إعالن ال األمر ب اب دف إلیھ وضرب ال

ال –للنساء  امع الرج داً عن ال–بعیداً عن مس ات الشرعیة كاستموبعی رات والمخالف حاب اآلالت صنك

.الفاضحةاألغانيأووالمعازف 

ن أ:ولسان حالھم یقولضاللھمفيتقلید اآلخرین حتى :ثانیاً  ل م رينا لست أق ول األأو،غی ي:مق ابنت

ومیالذيھذا ھو المبدأ . لیست أقل من بنت فالن اس الی ا ،حكم حفالت الزفاف عند كثیر من الن ل م ویفع

.رسولھلكالم وتعالىیفعلھ غیره ولو كان مخالف لكالم هللا 

.وحب المظاھر وحب التظاھر على اآلخرینةالمباھا:ثالثاً 

ر ا نتع ةفھی د الخطب ت عن واء أكان راح، س ات األف دع ومخالف ى ب اءأو، ف عل أثن
.البناءفيأوالعقد 
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

طبةبدع ومنكرات عند اخلِ 
:قراءة الفاحتة عند اخلطبة)١( 

د أوأمر جرى عرف الناس علیھ، ولم یذكر ھولكن،وھذا أمر ما أنزل هللا بھ من سلطان یرد عن أح

ةإلىالتابعین أوصحابتھ أومن لدن رسول هللا  رأ الفاتح ا ، تابعیھم أنھ ق اد ثبوتھ ال یجوز اعتق أوف

.الدینفيألن ھذا من اإلحداث ؛ ھذا الموطن فيالقید بھا 

:لقاـ رضي هللا عنھا ـ أن رسول هللاإلمام أحمد عن عائشةأخرجوقد -
."من عمل عمالً لیس علیھ أمرنا فھو رد"

:ـرحمھ هللاـ مالك ویقول اإلمام-
:یقولتعالىألن هللا ؛ خان الرسالة فقد زعم أن محمد منھدین هللا ما لیس فيثمن أحد"

)٣:المائدة(}اليوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم اإلِسالم ديناً{

روف أن ال، قد أن الخطبة إلزام وعھدكان البعض یعتإذاو رآنعفمن المع راءة الق ق بق ود ال توث م فعُ ، ھ ل

دثات أوبھذا أن قراءة الفاتحة عند الخطبة  ن المح ود م ود والعق رام العھ يعند إب ن الت د م ا أح م یفعلھ ل

.ـ هللا عنھمرضيـ السلف 

:لبس دبلة اخلطوبة)٢( 
أجنبيألنھ تقلید؛وھذا األمر غیر جائز

."ھ بقوم فھو منھممن تشبّ ":بسند حسنداودسنن أبى فيیقول كما والنبي
ا تسبب  زوجینةحبمھذا بجانب االعتقاد الفاسد أنھ ین ال ون ، ب ا تك يفإنھ ةف ذه الحال "تمیمة"ھ

ول ،محرمةھيو ة لق ذه النی ت بھ يبل تصل لدرجة الشرك األصغر إن كان ى النب د أب ا عن داودكم

.ة تولبجانب أنھا تمیمة تؤخذ أیضاً على أنھا فھي."شركالتولةم وئن الرقى والتماإ":وغیره

ب الزوجة ءيش:ةالتولو ون أن یحب زوج یزعم ى ال ىیعلقونھ عل زوج إل ا وال ىزوجھ ھإل ذا ، امرأت وھ

.للمحبةقدريوال شرعيشرك ألنھ لیس بسبب 

ا و، خطوبة تجلب المحبةما یدل على أنھم یعتقدون أن دبلة المو ا إذاالتشاؤم من خلعھ د م د العاق عق

د الیسرى ، فإنھ یشبك بین یدیھ ىفتخلع العروس الدبلة من الی ابكةإل د متش ى والی ل ، الیمن ریس یفع والع

.ُخلِعت فھذا نذیر شؤم بالفراقإذامثل ذلك ظناً منھما أنھا 
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:١٤٢ـعلى كتاب التوحید صالقول المفید فيكما ـ رحمھ هللا ـعثیمینقال ابن 
رأةإذاید الزوج وفيشترى عند الزواج یوضع والدبلة خاتم یُ " اإ:ألقاه الزوج قالت الم ھ ال یحبھ م ، ن فھ

رر ع والض ھ النف دون فی ون، یعتق ا دام إ:ویقول ھ م ين ة ف ا ثابت ة بینھم ى أن العالق ھ یعن زوج فإن د ال ی
ن إذاف، والعكس بالعكس ھ م ة فإن ذه النی ة ھو هللا والشرك األوجدت ھ إن المسبب للمحب م إصغر ف ن ل
.ففیھ تشبھ بالنصارى فإنھا مأخوذة منھم-بعیدة أال تصاحبھا ھيو-توجد ھذه النیة 

.بالنسبة للرجال محظور ثالث وھو لبس الذھبفھيوإن كانت من الذھب 
.كانت للرجالإذاتحریم النوع أو، مضاھاة للنصارىأو، من الشركھيإذن 
:قالالنبيبسنده أن الترمذيأخرجفقد 

".إلناثھملّ حِ وأُ◌ُ أمتيلذھب والحریر على ذكور ُحرم لباس ا"
:١٤٠ـآداب الزفاف صفيكما ـ رحمھ هللا ـ األلبانيقال -
:ال یجوز ألمرینطبةالِخ◌ِ یسمونھ بخاتم الذيلبس بعض الرجال خاتم الذھب "

. صوص صحیحة تحرم خاتم الذھب على الرجالفیھ مخالفة صریحة لن:لواألاألمر 

:ومسلم عن البراء بن عازبالبخاريأخرجفقد 

".عن خاتم الذھبرسول هللا نھى "
:ـهللا عنھما رضيـ اإلمام مسلم عن ابن عباس أخرجو
ىیعمد أحدكم :فنزعھ فطرحھ وقال،ید رجلفيرأى خاتماً من ذھب أن رسول هللا " ن إل رة م جم
دما ذھب رسول هللا ! یده؟فيار فیجعلھا ن ال: فقیل للرجل بع ھ، ق ع ب ك وانتف ذ خاتم ال وهللا ال : خ

."آخذه أبداً وقد طرحھ رسول هللا 

:يشنالخُ ةعن أبى ثعلبوالنسائيحمد أاإلمام أخرجو
يأبصر النبيأن " ل ف ا غف ل یقرعھ بقضیب، فلم ن ذھب فجع اً م ده خاتم يی االنب ر ، هألق فنظ

."جعناك وأغرمناكأوما أرانا إال قد : فلم یره فقالالنبي
:قالالنبيعن ـهللا عنھما ـ رضيھ اإلمام أحمد عن عبد هللا بن عمروأخرجما و
."من لبس الذھب من أمتى فمات وھو یلبسھ حرم هللا علیھ ذھب الجنة"

.ذلك للنساءأجازبيالناألحادیث أن فيألنھ ورد ؛ حق الرجال فيھذا :تنبيه

:قالالنبيمام أحمد بسنده أن اإلأخرجفقد 
."م على ذكورھارِّ وحُ أمتيالذھب والحریر إلناث لّ حِ أُ◌ُ "

)خاتم الخطبة(لبس الدبلة ُمِنعَ من أجلھالذي:الثانياألمر 
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–فھذه العادة سرت إلیھم من النصارى –أن ھذا من تقلید الكفار

اف(لكتابھامش افيوجاء  ك "):آداب الزف ىویرجع ذل ان العروس یضع إل دما ك م عن ة لھ ادة قدیم ع

ى ر اتم عل امس أالخ ولإبھ رى ویق روس الیس م األب:الع بابة ، بس ى رأس الس ھ عل عاً ل ھ واض م ینقل ث

ول نو:ویق ول، االب طى ویق ى رأس الوس عھ عل م یض دسو:ث روح الق ول، ال دما یق ین:وعن عھ ، آم یض

."ر حیث یستقرالبنصفيأخیراً 

١٩٦٠سنة ١٩لندن عدد فيتصدر التيمجلة المرأةفيال وجھ سؤقدھذا و
ذه بنصر الید الیسرى؟فيیضع خاتم الزواج ماذال: والسؤال ھو م ھ وت محررة قس ت أنجال تلب وأجاب

دیم یتصل مباشرة بالقلب، وھناك أیضاً األصل ااإلصبعع ھذه ضموفيقال بأنھ یوجد عرق ی:األسئلة لق

ى رأس  اتم عل روس الخ ع الع ان یض دما ك امعن ولإبھ رى ویق روس الیس م األب:الع ى رأس ، باس فعل

ول ن:السبابة ویق م االب ول، باس ى رأس الوسطى ویق دس:فعل م روح الق راً ، باس يوأخی ث ف البنصر حی

ھـ بتصرف.أ.یستقر ویقول آمین

:فتاوى) ٢/٢٠٨(كتاب الدعوة فيكما ـ رحمھ هللا ـبن بازاوقال 
ن َلَ◌◌َ والشرع، واألفيأصالً –دبلة الخطوبة -ال نعلم لھذا العمل " ة م ت الدبل ى ترك ذلك سواء كان

الفھيكانت من الذھب إذالكن ،غیرھاأوفضة  ى الرج ال عن ألن الرسول ؛ حرام عل ى الرج نھ

.التختم بالذھب

یخ  ال الش وزان / وق ن ف الح ب ھ هللا –ص ا –حفظ يكم ن المف ى م اوىنتق وزان فت ن ف الح ب ص
)٣/٢٤٣(:
ون ، تلبسھاةھا دبلليأمور الزواج من أنھ یشترفيتقلید فاسد وقع فیھ كثیر من الناس الیوم ھناك" ویك

ن ، فھذا من عقائد الجاھلیة، القلب وتآلف الزوجینفيعقد المحبة فيزعمھم فيھذا سبباً  وھذا یكون م

زوجین العداوةتذھب أوأنھا تجلب المودة فيالخیط والخاتم والدبلة ألن التعلق بالحلقة و؛ الشرك ین ال ب

.وھذا من الشرك ألن األمر بید هللا
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:إمساك اخلاطب بيد املخطوبة)٣( 
ال شكأوك بید المخطوبة وُیلبسھا الخاتم أن الخاطب ُیمسِ ھيو ذا حرام ب یس للخاطب أن ،الدبلة وھ فل

.مازالت أجنبیة عنھیمس ید المخطوبة ألنھا 

:زيارة اخلاطب ملخطوبته كل يوم)٤( 
تقر ، ھذه األیامفيطب اوھذا ما یفعلھ الخ د اس بل ویجلس معھا الساعات الطوال یصوب إلیھا النظر وق

ا،ویكرره ال ألجل تحقق مدى قبولھ لھا، نفسھ قبولھافي ذذاً بجمالھ وال شك ، ولكن ربما تغزالً فیھا وتل

.ز ألنھا ال تزال أجنبیة عنھأن ھذا ال یجو

ھ یحبِ أُ ألنھ ؛ یة َحُرم النظر إلیھاأنھ لو حصل القبول بعد الرؤیة الشرعفاألصل ة عن ود أجنبی لحاجة وتع

.حتى یعقد علیھا

:املواسم واألعياديفالزيارة )٥( 
دة بین الخطبة والبناء الفترة الممتفيمال أوالعاقد أن یتقدم بھدایا أوفالعرف الفاسد یحتم على الخاطب 

النصف من شعبان،واإلسراء والمعراج، و، النبويكالمولد :ما تعرف بالمواسمھيو، قات معینةأوفي

.وھذا كلھ مما یرھق الشباب ویثقل كاھلھ. وغیر ذلك.…عید األضحى، والھجرة وعید الفطر، و

اء  يج اوىف ة فت ة الدائم م) ١٩/١٤٦(اللجن وى رق یص أ) ٦٣٣٧(فت ا تخص دى فیھ ة یھ ام معین ی
) المواسم(العاقد ھدایا للعروس وذلك ما یسمونھ أوالخاطب 

ھ ة،أعیاد مبتدعھياسم غیر شرعیة بل وقد تكون بعض ھذه المو ل كاھل دایا ُیثق وإرغام الزوج بھذه الھ

أن ع.ثمنھا وكل ھذا ال یجوزفيویغالىلم یعتن أولم یقدمھا إذاوقد ُتسبب مشاحنات عند البعض  اً ب لم

.مباح ومستحب، لكن بال تخصیص مناسباتالتھاديأصل 

زم ، وا الشباب ما ال یطیقون بمثل ھذه المواسملاألمور أال یحمِّ ءلیاأوفعلى  فلو اشترى الشاب شیئاً یل
.إتمام الزواجفيلى وأسرع أوبیتھ كان 
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:اخلروج واخللوة باملخطوبة) ٦( 
اة  ل الفت اھل أھ د یتس يفق روج ف ارخ ل نھ ب لی ول الخاط ر ، ودخ ل األم ل ویص ىب ا إل ماح لھم الس

ر ة أن یتع الخروج بحج رب ى اآلخ ا عل ل منھم د ، ف ك ل ق وءیب ر س ث اً زداد األم يحی ب یختل الخطی

.ویحدث ما حرم هللا بدافع من ھوى النفس وطیش الشباب واشتعال الرغبة،بمخطوبتھ

:-هللا عنھما رضي–من حدیث ابن عمر أحمد اإلماممسند فيحیث قال كما النبيوصدق 
""ة إال كان ثالثھما الشیطانأمراوال یخلون رجل ب"

:ومسلمالبخاريأیضاً كما عند النبيوقال 
".إال مع ذى محرمبامرأةرجل ونَّ ال یخلُ "

وة و ة ِكإوإطالة الخطبة مع كثرة الخل باع رغب ة ال الطرفین یفش د الرغب يق زواجف ة ال ام عملی ل ،إتم ب

ا  ھولة تفریطھ ا لس ن خطبھ ة بم ب الثق د الخطی يویفق ھاف ل ، نفس م أھ عف وھ رف األض ر الط ویخس

. الشرف والكرامة:ویا لعظم ما خسروا، المخطوبة

ھمن خطبھا حتى ولو صارت البالحذر من خلوة الخاطب فینبغي اس علی ادات الن اً جرت ع ،خلوة عرف

رع هللا  ع ش ارض م رف یتع ل ع الىفك رام وتع وضح ھ، مرف اس علی ع الن و أجم أ ، ول ار الخط فانتش

.وذیوعھ لیس دلیالً على صحتھ

:)٥٨ـ أحكام الزواج ص(كتابھفيشقر یقول الدكتور عمر األ
ة والخل" ن هللا وشرعھ أن مصاحبة الخاطب المخطوب ار عن دی م المس ا ویزعم الذین انحرف بھ وة بھ

ھ د من ؤدى ؛ والسفر معھا أمر الب ھ ی ىألن ى اآلخرتعرف إل ا عل د منھم ل واح ن نظر ،ك يوم سیر ف

ؤدَّ ، لةأمسھذه الفيالغرب  م ی بیلھم ل ىوجد أن س اطبینإل ین الخ آلف ب ارف والت ا یھجر ، التع ر م فكثی

ھ فيوقد یتركھا ویترك ، الخاطب خطیبتھ بعد أن یفقدھا شرفھا رحمھا جنیناً تشقى بھ وحدھا، وقد ترمی

.من رحمھا من غیر رحمة

 



٩

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

نكرات عند العقدبدع وم
:رانعقد قِ : قول البعض) ١(

موضع الذمفيالقرآن إال فيفكلمة قرین لم تأتِ ، كاحعقد نِ أووالصحیح عقد زواج 

)٢٧:ق( }الَ قَرِينه ربنا ما أَطْغَيتُه ولَكن كَان في ضَاللٍ بعيدقَ{:تعالىقال 

.مبغضارهأنت لھ كیالزمك والذيوالقرین ھو 

:شكل الئق مجيليفالباهظ على بطاقات الدعوة حىت خترج سرافاإل)  ٢(
ك بكت، ال یعود بالنفع على العروسینالذيسرافاإلوھذا من  دعوة ةباولو استعاض عن ذل ذه ال ھ

.فادت الناسرض وألغب صغیر تم توزیعھا لقامت بنفس العلى كتی

:والزوجالويلمن وضع املنديل على يد كلٍ )  ٣(
ىوال أعلم من أین تسرب ھذا الفعل ، ركن من أركان العقدأوكأنھ شرط و لمینإل راح المس د ، أف وق

د ، وصل الغلو ببعض الناس أنھ لو لم یجد مندیل قماش استبدلوه بمندیل ورق ر ق ى أن األم وھذا یدل عل

.نفوس الناس وكأنھ من لوازم العقدفياستقر 

:ماعيةالتوبة اجل)  ٤(
وا، ھا خلفھویطلب المأذون من الحضور أن یرددحیث  ا ت:فیقول لھم قول ىبن ا إل ىهللا ورجعن هللا إل

ولآخرإلى....ا على ما فعلنا وعزمنا وندمن دع المستحدثة ، ما یق ن الب ذه م يوھ بعضالت تحدثھا ال ، اس

يولیس ھناك  اف دل علیھ ا ی مإذاف،الشرع م اً ث د ذنب ب العب ا أذن وبم ین هللا ،أراد أن یت ھ وب یس بین فل

ة دون واسطة ، یا رب:ویقول، وقتأيفيوسیط فیرفع یده أوحجاب  رة والرحم ھ المغف أوویطلب من

.خلف المأذونجماعيتأمین 

 



١٠

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:)مذهب اإلمام أبى حنيفة النعمانعلى(:قول املأذون)  ٥(
ولفأحیاناً یطلب المأذون من العاقد أن یقول ي: الزوجةيل ك زوجن ر ال) ةفالن(ابنت ى البك ید عل رش

وللفيویك.حنیفةيمام أبكتاب هللا وعلى مذھب اإل زوج :لرد على ھذا الكالم أن نق ن ت ذھب َم ى م عل
ن؟ حنیفة تزوجوا على مذھب مَ أبى؟ ومن تزوجوا قبل وجود اإلمام فةیاإلمام أبو حن

.ھدى المصطفى إلىفما أحلى الرجوع 

:يد العاقد حني العقديفيده الويلاشرتاط البعض أن يضع )٦(
. وھذا لیس بشرط كما یظن البعض

:بالرفاء والبنني:تهنئة البعض بقوهلم)  ٧(
ألنھا من فعل الجاھلیة ؛فھذه التھنئة بھذه الصیغة ال تجوز

:البصريعن الحسن ميوابن ماجة وأحمد والدارِ النسائيأخرجفقد 
وم،يأن عقیل بن أب" ھ الق دخل علی م ف الواطالب تزوج امرأة من ُجْش ین،: فق اء والبن البالرف ال : فق

."تفعلوا ذلك
ال: قالوانھى عن ذلك،فإن ":روایةفيو- د؟ ق ا زی ا أب ول ی وا: فما نق ارك ":قول م وب ارك هللا لك ب

".إنا كذلك كنا نؤمر،علیكم
دعاء ؛ مل الجاھلیةأنھا من عيالنھفيوالعلة  ن ال وه م ات ولخل ألن فیھا تخصیص بالبنین دون البن

.والحمد والثناء علیھ، للمتزوجین ولیس فیھ ذكر هللا
اء ماذال:وقد یشكل على البعض ویقول امھووتنھى عن الرف تالف واإلتم ى االئ وال إشكال ؟بمعن

اطلھممن أقوام یأتلفون ذلك ألنھ قد یكون ائتالف وإتمام لیس فیھ خیر، فكم في ى ب نة ،عل االلتزام بالس ف
.لھم بالبركة وھذا شامل لكل خیرأن ندعوالنبين لنا وانظر كیف بیَّ ، فیھ الخیر الكثیر

:)مربوك(:تهنئة البعض بقوهلم)  ٨(
ر صحیحةھيو ة غی ال، تھنئ ح أن یق ارك":واألص ة"مب ن البرك ا م ا، ألنھ روك فوأم يمب ن ھ م
دون غیره النبيقتداء بالثابت عن واالبالتأسيفعلینا ، ك وأصلھ الثباتالبرو
"خیرفيوجمع بینكما بارك هللا لك وبارك علیك ":قول المھنىءھدیھومن 

)٤٢٨:باني في صحیح الجامعلوالحدیث أخرجھ الطبرانى في الكبیر وصححھ األ(

 



١١

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:املهور واشرتاط الشبكةيفالة املغا)  ٩(
د ، ساط الفقیرةواألفيساط المجتمع بمختلف طبقاتھ حتى أوبدأ ھذا األمر یدب بین قد و د أن وال فتج

ادح أن  اب الك ى الش ترط عل اة یش أتيالفت ذای ذا وك درھا ك بكة ق الناف، بش ة ف ن ابن ل م ت أق ھ لیس ،بنت

الغ الباھظة اً ویشترط علیھ كذلك عند العقد أن یكتب مؤخر ن المب ذا م ذا كذا وك ذا األب أن ھ ن ھ اً م ظن

:ومنھاغالء المھور فیھ ما فیھ من المخالفاتعلماً بأن بنتھ السعادة، سیوفر ال

:اإلسالميأن ھذا خالف ھد: الً أو

:قالالمسند وھو عند أھل السنن من حدیث عمرفيأحمد اإلمامأخرجفقد 

ن ، ئاً من نسائھنكح شیما علمت رسول هللا " ر م ى أكث ھ عل ن بنات ح شیئاً م يوال أنك عشرة اثنت
.أربعون درھماً :قیةوواأل."قیةأو

:النبيأن ومسلم من حدیث أبى ھریرةالبخاريأخرجو

."زوج امرأة رجالً بما معھ من القرآن"
:هللا عنھا ـ رضيـ أحمد من حدیث عائشةاإلماممسند فيكما النبيوصدق 

."ةئونأیسره مأن أعظم النكاح بركةً "

:إعراض الكثیر من الشباب بسبب غالء المھور: ثانیاً 
ھیْ لعلم ھذا الشاب أن ھذا دَ وذلك  ن وفائ ع تصمیم ، ن علیھ البد م دم وم ون االنفصال وع ھ یك األب علی

.تماماإل

:أن غالء المھور ال یوفر السعادة كما یزعم األب: ثالثاً 
ق عنقھ ویكبلھ فیتذكر أن ھناك ما یطوِّ ، ُھْم بطالقھایَ سوء العالقة بینھ وبین زوجتھ فَ أحسّ إذافإن الزوج 

ر، من مؤخر وقائمة رین، فال یستطیع أن یقدم على ھذا األم ین أم و ب یش :وھ ھ ویع ذبح رجولت ا أن ی إم

ى الزوإما أن یضیِّ ، ویجعل القوامة لھاھيمع زوجتھ كما ترید  يوجة ق عل ل والمشربف دأ ،المأك ویب

ي ر ف رح والھج رب المب ن والض ب واللع يالس ى ف رة حت غیرة وكبی ل ص ى ك وف عل راش والوق الف

سبیل أن تنجو بنفسھا من فيالطالق وتتنازل عن كل شيء ھيأن تطلب إلىیضطرھا 

.ھذا السجن وتتخلص من قبضة ھذا السجان

 



١٢

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:عند موت الزوجأوحال طالقھا فير حق للزوجة اعتقاد البعض أن ھذا المھ: رابعاً 
ة یْ ، وما علم ھذا األب أن ھذا دَ یبالىالمھر وال فيیغالىلذا فإنھ  ھ للزوج د أن یعطی زوج ال ب ى ال ن عل

ھحتى لكن ،قبل البناء ین أن ییسر هللا علی غ لح ذا المبل ھ ھ ؤخر علی ا ن زواج فإنن م یعطى ، ال نعطل ال ث

.كامل صحتھفيحیاتھ فيالزوجة حقھا من المھر 

اتكمْیفرفقاً أیھا اآلباء بالشباب حتى یستطیع الشباب أن یؤدوا ما علیھم من دَ ـ  اه بن ذا ، ن تج ون ھ وال یك

.الواقعفيحبر على ورق ولیس لھ وجود 

.اإلسالمھدى وتعالیم إلىفما أحلى الرجوع 
:حث على تقلیل المھور حیث جاء فیھھـ ب٤/٤/١٣٩٧بتاریخ ٥٢وجاء قرار ھیئة كبار العلماء رقم 

اء - ١ ع الغن س من رى المجل ذيی دث یال يح وف ن آالت اللھ حبھ م ا یص زواج بم الت ال ا ، حف وم

وت ر الص آالت تكبی ات وب ین ومغنی ن مغنی ھ م تأجر ل ھ ؛ یس ب منع رم یج ر مح ك منك ألن ذل

.ومعاقبة فاعلھ

ین ومنع د، حفالت الزواج وغیرھافيمنع اختالط الرجال بالنساء - ٢ ھ ب ى زوجت زوج عل خول ال

ة تزجر عن أوومعاقبة من یحصل عندھم ذلك من زوج و،النساء السافرات لیاء الزوجة معاقب

.مثل ھذا المنكر

ن أسرف وتحذیر الناس من ، والئم الزواجفيالحد وتجاوزسرافمنع اإل- ٣ ة م ك ومعاقب يذل ف

.عراسوالئم األ

ب- ٤ ور والترغی ل المھ ى تقلی يیرى المجلس الحث عل اجد وف ابر المس ى من ك عل يذل ائل ف وس

.اإلعالم

س - ٥ رى المجل ائل أنی ح الوس ن أنج يم رف واإلف ى الس اء عل ادة سرافالقض ذلك ق دأ ب أن یب

.الناس من األمراء والعلماء وغیرھم من الناس وأعیانھم

 



١٣

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:ھذا السؤال وفیھ) ٢/٧٥٨(ـ رحمھ هللا ـعثیمینابن فتاوىفيوجاء 
م ا رأیك يم ورف الء المھ رافواإل، غ يس ھ ف ال عن ا یق داد لم ة اإلع زواج خاص الت ال حف

ھل الشرع یقر ھذا ؟، وما فیھ من تكالیف باھظة) شھر العسل(

:فأجاب فضیلتھ
فإن أعظم النكاح بركة أیسره مئونة وكلما ، الحفالت كل ذلك مخالف للشرعفيالمھور وفيإن المغاالة 

ي؛ ألن النساء ھن نساءالإلىأكثر األحیان فيوھذا أمر یرجع ،قلت المئونة عظمت البركة ن یحملالالت
ذا. ال:قالت المرأةجاء المھر میسراً إذاالمھور وفيأزواجھن على المغاالة  ذا وك ا ك ، إن ابنتنا یجب لھ

تُسـرِفُواْ  والَ { :تعالىوھو یدخل تحت قولھ ، مما نھى عنھ الشرعفھيالحفالت فيوكذلك أیضاً المغاالة 
 نيرِفسالْم بحالَ ي ٣١:األعراف(}إِنَّه(

ذا:ویقلن، وكثیر من النساء یحملن أزواجھن على ذلك أیضاً  ذا وك ھ ك الن حدث ب ن ، إن حفل ف ولك

ّدهفيالواجب  ان ح ھ اإلنس دى فی ھ المشروع وال یتع ى الوج ون عل ر أن یك وال یسرف ؛ ، مثل ھذا األم

:وقال، سرافـ نھى عن اإلتعالىحانھ وألن هللا ـ سب

 } نيرِفسالْم بحالَ ي ٣١:األعراف(}إِنَّه(

لمین، أما ما یقال عن شھر العسل ر المس د لغی ھ تقلی ث وأبغض؛ ألن و أخب وال ، فھ ھ إضاعة أم وفی

ى إذاوفیھ أیضاً تضییع لكثیر من أمور الدین خصوصاً ، كثیرة ان ُیْقَض يك الد ف ر إسالمیةب إنھم ، غی ف

ارة  د ض ادات وتقالی ون بع تمعھمیرجع م ولمج ة، لھ ى األم ا عل ى منھ ور ُیْخَش ذه أم افر ، وھ و س ا ل أم

. لزیارة المدینة فھذا ال بأس بھ إن شاء هللا أواإلنسان بزوجتھ للعمرة 

:فيهاايلومن أخطاء ومنكرات األفراح ما يسمى بالقائمة والتغ)١٠(
ان يفوالقائمة  ام الشبابھيھذا الزم رة أم ن الزیجات ، حجر العث ر م بباً لفسخ كثی ت س م كان وك

ة،  كالت الزوجی باب المش د أس ةوأح زل :والقائم اث المن ا أث ة بھ ن ورق ارة ع ذيعب زوج ال تراه ال اش

دأووالزوجة ویوقع علیھ الخاطب  ذه الورق، العاق ھةوھ ذب كل اة ؛ تحوى الك اشترت أدوات إذاألن الفت

اً ا اً ، لمطبخ والفرش واألثاث بعشرة آالف فإنھ یكتب أربعون ألف ن وغالب ر موجودة ل یاء غی ب أش ا یكت م

ىوقد تصل قیمة القائمة ، بھا الزوجةيتأت زوج إل د ال ذا یقی روس أن ھ ل الع ن أھ اً م ة زعم الغ خیالی مب

.ویلجمھ فیكتبون أشیاء غیر موجودة استكثاراً للمبلغ

 



١٤

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

ةإعداد البیت إأن الشرع طلب من الزوج :ألةالمسفيوالتحقیق  ة القادم ع الزوج ، عداداً یتناسب م

دَ  بیل ال ى س ین ولم یطلب من الزوجة أن تقدم شیئاً إال على سبیل الھدیة والعطاء، وال بأس أن تعطى عل

ر إلكن بشرط أن یكتب على الزوج ما قامت بھ الزوجة من ، والقرض وم وغی عداد للمطبخ ولحجرة الن

ادة، كذل ط دون زی ك ،ویكتب ما اشترتھ الزوجة فق ون ذل يویك ا ولف تفظ بھ ة یح ة لحین يورق الزوج

ة ، قات لیس من الشرعوھذه األفيلكن ما یفعلھ اآلباء ، السداد وائم قائم ذه الق واألحرى أن نسمى مثل ھ

.الكذب والزور

اھ أولیعلم الشاھد علیھا أنھ ش م ت یاء ل ى أش ع عل ھ وق ديتد زور ألن ا أو، بع ر ثمنھ ت بغی یاء كتب أش

اس،الحقیقي ھ أعراف الن ةبب َتكْ فلتُ ، لكن إن كان ھذا األمر البد منھ كما جرت ب و ، األسعار الحقیقی ول

.والمسلمون عند شروطھم، للموقف جاز ھذا األمرنھاءً إالزوج التوقیع علیھا رضي

:)اِجلمَاع(شيئًا وهو اإليالجال من تقبيل ومباشرة إشيءظن البعض أن العاقد له كل )١١(
ة ة الدینی د أن ، شاع بین طبقات الناس حتى بین المثقفین والذین على درجة من الناحی ھ یحق للعاق أن

الجإالشيءولھ كل ، یباشر ویقبل المعقود علیھا ط اإلی یس ل؛ فق ذا ل ھ حقفھ ردود ، ھ فی الم م ذا ك وھ

رج  تحالل الف ى اس دل عل ا ی اك م یس ھن اعوأفل ا دون الجم المعقود علیھ تمتاع ب ى -االس دلیل عل ل ال ب

.أجلإلىیثبت أنھ یجوز العقد بشرط االستمتاع والذي–عكسھ 

: قالصحیحھ، من حدیث عامرفيالبخاريأخرجفقد 

ر ،أنھ كان یسیر على جمل لھ قد أعیاجابرحدثني" يفم یس یسیر النب فضربھ فسار سیراً ل

".ھليأإلىفبعتھ، فاستثنیت حمالنھ : قال جابر، قیةأوھ بیْ نِ عْ بِ :ثم قال، مثلھ
".ولك ظھره حتى ترجع":روایةفيو".المدینةإلىظھره رسول هللا فقرنيأ":روایةفيو
الإثريثمنھ ثم انصرفت، فأرسل على ونقدنيفلما قدمنا أتیتھ بالجمل : فقال جابر" ذ : ق ت آلخ ا كن م

".ك فھو لكذلجملك ذفخ،جملك
ي دیثفف ذا الح ابر: ھ ل اً أن ج اع الجم يب تمتاعللنب دم اس رط ع ل ول الرسبش أوبالجم

ىبركوبھ حتى یصل  ةإل ل واشترى الرسول ، المدین ابر الجم اع ج ل الفب ن جم ھ لك اً ل وأصبح ملك

ة ( أجلإلىبشرط عدم االستمتاع  ھ یجوفعُ ، )وھو الوصول إلى المدین ذا أن م بھ داً بشرط ل د عق ز أن یعق

. عدم االستمتاع على أجل

 



١٥

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

، األبديكعدم االستمتاع ،ھو أن یشترط شرطاً منافیاً لمقتضى العقد:ال یجوزوالذي

".بداً وال تلمسھابشرط أال تستمتع بھا أموكلتينا أزوجك أ":األمريأن یقول ول: مثالً 
".ركبھاأبیعك ھذه السیارة بشرط أال ت":یقولأو

ؤثر عن ، أجل جاز لھ ذلك لحدیث جابرإلىولكن إن اشترط عدم االستمتاع بھا  يولم ی أنالنب

.استمتع بعائشة من حین العقد وحتى الدخول بھا

كوك ة ومال ن تیمی ال اب الى ـذلك ق ا هللا تع رحمھم افى ؛ ـ ھ ال یتن تمتاع وألن دم االس ىع لإل -أج

لك یجب على العاقد الوفاء بھذا الشرطفلذـ ومقتضى العقد 

".المسلمون على شروطھم":داودفیما رواه أبو النبيلقول 
".حلل حراماً أوإال شرطاً حرم حالالً ، المسلمون عند شروطھم":روایةفيو

".أنت بذلك تحرم حالالً ":ولعل قائل یقول
:الجواب

. أال وھو الدخول بھا كما تقدم معنا، أجل معینإلىلك لیس ھذا تحریم للحالل ولكن ال تستمتع بحال

:قالالنبيكذلك عن البخاريأخرجو
"أحق ما وفیتم بھ من الشروط ما استحللتم بھ الفروج"

ینإلىوھو عدم االستمتاع بھا -الزوجة ھذا الشرطيلم یشترط علّى ول:ولعل قائل یقول ا -أجل مع فأن

.ط علّى ذلكأستمتع بھا ألنھ لم یشتر

:الجواب

الشرع عند أھل فيمعمول بھ م بھ أن العرف أصل ومن الُمسلّ ،ن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً إ

)٦:النساء( }ومن كَان غَنيا فَلْيستَعفف ومن كَان فَقرياً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروف{:تعالىلقولھ العلم، 

:البخاريكما عند ـهللا عنھا ـ رضيةقالت عائش
".   مالھ إن كان فقیراً أكل منھ بالمعروففيویصلح ، یقیم علیھالذيالیتیم يلاوفيتْ لَ نزَ "
:ومسلمالبخاريوالحدیث عند ـهللا عنھما ـ رضيلھند زوجة أبى سفیانالنبيلقول و
."أنت وبنیك ما یكفیِك بالمعروفخذي"

.الشرعفيمن األدلة على أن العرف أصل معمول بھ وغیر ذلك

 



١٦

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

ةً إالزوجة ويولأنمَ لِ وعلى ھذا عُ  د حقیق ى العاق م یشترط عل تمتان ل دم االس ھ اشترط ،عع فإن

ھ ال یحل ؛علیھ حكماً  اس أن ین الن ارف ب ھ تع يألن اء ف اح البن د النك تمتاعأوعق ھ اشترط ، االس فكأن

".الُدخلة"أجل معلوم وھو البناءإلىتاع علیك بھذا العرف عدم االستم

ول ل یق ل قائ اء:ولع ا بالبن تمتع بھ ا ال أس ن أُ ، أن ا بِّ قَ ولك رھا أولھ يأباش م ف ذا ل اء، فھ ا دون البن م

.علّى ولى الزوجة إنما اشترط علّى عدم البناءھیشترط

:الجواب

اء أیضاً تحرم فكذلك نقول أ،ال بالبناء فقطإت لنا أنھ ال یجوز عدم االستمتاع مْ سّل◌ّ إذا دمات البن ن مق

ابتھا وإاذال ل ن ب ھ م ؤول إلی ا ت ا لم د"نم ذرائعس ابأو، "ال ن ب ب "م تم الواج ا ال ی و إالم ھ فھ ب
.المشروط عدمھ لفرط شھوتھفيفقد یترتب على ذلك الوقوع ".واجب

:من حدیث ابن عباسالنسائيوالحدیث عند رأى خلخال امرأتھ فواقعھا، الذيالصحابيمثل ھذا 
ن إنيهللا لیا رسو: وقد ظاھر من امرأتھ فوقع علیھا فقالالنبيأن رجالً أتى " اھرُت م يظ امرأت

ال: قال. رفوقعت علیھا قبل أن أُكفِّ  ا : ما حملك على ذلك یرحمك هللا؟ ق ت خلخالھ يرأی رف . ضوء القم
".ال تقربھا حتى تفعل ما أمر هللا عز وجل: فقال

ا ؛بأنھ ال یجوز مقدمات البناء:آخر نقولوألمر ود علیھ ع المعق ھ م ا یفعل ى م ألنھ لو اطلع علیھ أحد عل

:صحیح مسلمفيكما النبيفقالف الشرُع اإلثمرَّ حرج، وقد عَ فيمباشرة سیكون أوةٍ بلمن قُ 
".لع علیھ الناسأن یطَّ ھتَ صدرك وكرِ فياإلثم ما حاك "

:الترمذيكما عند النبيذلك ما قالھ فيواألصل 

".ما ال یریبكإلىدع ما یریبك "

.شيء من ھذاصدريفيك حِ ه أن یطلع الناس على ذلك، ولم یَ أنا ال أكر:فإن قال قائل

:الجواب

، شرعيوإن كان ھذا نابعاً عن موقف ، فھذا یغنى عن الجواب، منھإن كان ھذا نابعاً عن قلة حیاءٍ 

:أن یقلناء الرسول صدر نسفيفإنھ لم یحك 

."وھو صائملنيقبَّ ":أو."الصالةإلىثم ذھب لنيقبَّ "
ديي لنقبَّ :فھل المعقود علیھا تستطیع أن تقول ّى وھو صائم زوجيأوعاق د عل ر إذاالعاق ان ألم ك

.ال:، الجوابشرعي

 



١٧

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

ستمتع بالقبلة والمعانقة؟أن أليفھل ، ھذا األمرفيمن الوقوع نفسيأمنت على إذا:فإن قال قائل
:  الجواب

ار الصحابة بأنھ أملك ألرَ اختصت رسول هللا -هللا عنھارضي-إن عائشة ن خی ى م ھ حت يب ار ف خی

:القرون وكانت تقول

".ل وھو صائم وكان أملككم ألربھقبِّ كان یُ "
ین العسال) الوطر(ربھ إال یملك أوالغالب ال یملك حاجتھ فيل قبِّ یُ الذيفإن  رة ب اء یما والفت د والبن ق

ك نفسھ ،غالباً ما تكون طویلة ھ أن یمل ن یضمن ل رة فم يفإن ملك ھذا العاقد نفسھ م رف ة الم أوة الثانی

.والحكم للغالب والنادر ال حكم لھ،الرابعةأوالثالثة 

.نفسيأنا أستطیع أن أقبل وأباشر وأملك :فإن قال قائل

:الجواب

.وأنت تحوم حول الحمى وتوشك أن تواقعھ. والنادر ال حكم لھ والحكم للغالبنادر، أوأنت شاذ 

:مدة العقدفيوھناك أمر آخر یؤكد أنھ ال یجوز االستمتاع 
ا ،عقد على عائشة لمدة سنتینالنبيأن  تمتع منھ ھ اس یرة ، بشيءولم یثبت أن ن س ت م يوثب النب

ت ، بنت تسعھيھا ووبنى ب، بنت ست سنینھيأنھ تزوج من عائشة و م یثب داً ول امین عاق دة ع فظل م

.لھابَّ قَ أورھا أنھ باشَ 

!فعل المباشرة أثناء العقدالنبيلعل :ولعل قائل یقول

:الجواب

اء ،ولو فعل لنقل، أنھ لم ینقل فإنھ لم یفعلطالما:القاعدة تقول د البن ھ بع ل أن كما نقل أنھ عقد علیھا ونق

.فھذا كلھ نقل عنھ بعد البناء،واحدناءٍ إفيھيسل ھو ولھا وباشرھا واغتقبَّ 

.بمعانقةأوھذه الحالة لذلك لم یستمتع بھا بتقبیل فيلعلھا كانت صغیرة : ولعل قائل یقول

:الجواب

ت كَ ؛یومینأوقبل أن یبنى بھا بیوم أوبھا بشھر يقبل أن یبنالنبيلو جاز ذلك لفعلھ  ا كان رت ُبألنھ

.شرة الزوجیةللمعاوتصلح 
)من كتاب اإلتحاف بحقوق الخاطب والعاقد قبل الزفافأھـ بتصرف (

 



١٨

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

بدع ومنكرات ليلة البناء
ان ھيو، أخطاء لیلة الزفاف كثیرة وخطیرة ن مك ف م ىتختل انإل ن و، مك ان م ىزم انإل ، زم

:اللیلةھذهفيمن الخطأ و

:طالع النساء على عورة العروس حبجة تهيئتها للزفافا)  ١(
:النبيلقول ةتطلع المرأة على عورة المرأأنفال یجوز ، وھذا حرام

. "عورة المرأةإلىوال المرأة،عورة الرجلإلىالرجل ال ینظر"
الركبةإلىحق الرجل من السرة فية كعورة الرجل أوعورة المرأة بالنسبة للمر

:٧٦ـ رحمھ هللا ـ كما في كتاب أحكام النساء صـ الجوزيیقول ابن 
اھالت ال ی" اء الج وم النس ورة وعم ف الع ین كش رة أوتحاش ھا واألم حاض ت أوبعض تأواألخ ، البن

ر إذاأنھا المرأةھؤالء ذوات قرابة، فلتعلم :ویقلن ا أن تنظ ا وال ألختھ م یجز ألمھ بلغت سبع سنین ل
أھـ. ھاعورتإلى

ة العروس ق عان ن النسوة بحل ارب الزوجة م ور ، وعلى ھذا فال یجوز قیام بعض أق ن األم ذا م فھ

د ھؤالء أن أو، وأنھم یفعلون ذلك بحجة أال تجرح العروس نفسھا، المستقبحة ارة، وعن اء البك ذ غش تأخ

.رقبل الزفاف وھذا حرام من عدة أموإالالفتاة البكر ال تنظف شعر عانتھا 

ى أ: فإن قیل، إال لضرورة-نابكما مر-أن العورة المغلظة ال یجوز النظر إلیھا:لواأل لیس الخوف عل

؟ ذھاب غشاء البكارة ضرورة

.أن ھناك حلوالً أخرى كاستعمال المزیل، كما أن الفتاة تفعل ھذا بدون ضرر: فالجواب

.ون أن یزالال یجوز ترك ھذا الشعر أكثر من أربعین یوماً د:الثاني

:قالاإلمام مسلم من حدیث أنسأخرجفقد 

" َ◌◌ّ ةاإلبطقص الشارب وتقلیم األظافر ونتف فيت لنا رسول هللا وقَّ ر ،وحلق العان رك أكث أال تت
".من أربعین لیلة

رأة، وونشراً لألسرار،لعورات اً لوكشف، شاعة للفاحشةإھذا األمر فيأن :الثالث رة الم ا كث یعرف عنھ

.ور وضیاع لألسروصف العورات خراب للبیوت ودمار للدُ فيوصف غیرھا، و

 



١٩

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:الكوافريإىلذهاب العروس )  ٢(
ذيوال یخفى القدر ، نكر، بْل ُینكر على مْن ھجرھاأصبحت عادة ال تُ التيوھذا من أشد المنكرات  ال

يما یحصل وال یخفى ، من العروس-الغالب فيوھو رجل -یراه ویلمسھ الكوافیر اكن وف ذه األم يھ ف

. ھذه المناسبات

دھا لرجل  لم جس يفیا للعجب كیف سمحت الفتاة المسلمة أن تس ف سمح أجنب ھ؟ وكی ث ب ایعب أھلھ

.ألیس ھذا من الدیاثة؟وزوجھا بھذا األمر

ا تـ رحمھ هللا ـ عثیمینفضیلة الشیخ ابن إلىوقد وجھ سؤال  ھ عن حكم الكوافیرة وحكم م وم ب ق
؟!من وضع مساحیق على الوجھ وإزالة شعر الحاجبین وإزالة الشعور الداخلیة وغیر ذلك

:فأجاب فضیلة الشیخ
نھم ، علینا عدم مسایرة ومشابھة األعداءینبغين فیھا أنھ بعد أن قدم بمقدمة بیّ  و م وٍم فھ م ومن تشبھ بق ث

:یرأرى أن ھذه الكوافیرات فیھا عدة محاذ: قال فضیلتھ

:  لوالمحذور األ
رهفيما تفعلھ الكوافیرات من التحلیة بحلى الكفار  ابھ، الشعر وغی ا مش ذه فیھ افرینةوھ ن ، للك وم

.الحدیثفيكما ثبت ذلك ، تشبھ بقوٍم فھو منھم

:  الثانيالمحذور 
ن  د لع نمص ق نمص، وال ھ ال ون فی ائل یك ر الس ا ذك م كم يأن عملھ ھفالنب ة ، اعل ن النامص فلع

مؤمنة یرضى أووال أعتقد أن مؤمناً ـ عز وجل ـ والمتنمصة، واللعن ھو الطرد واإلبعاد من رحمة هللا 

.  أن یفعل فعالً یكون سبباً لطرده من رحمة هللا

:المحذور الثالث
.ضاعة لمال كثیر بدون فائدةإھذا فيأن 

:  المحذور الرابع
ى ما  ن عل ل الشعر م ث تزی ورات حی اذ أتفعلھ الكوافیرات من ھتك للع رأةفخ ا حول ، الم ى م وعل

وم أن قُ  ن المعل ا، وم يبلھ ر النب ى أن تنظ رأةنھ ىالم ورة إل رأةع ة إذاإال ، الم اك حاج ان ھن ك

.النظر ولیس ھنا حاجةإلىضروریة تدعو 
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

ال فضیلتھ م ق ي":ث دوإنن الأؤك ى الرج اءالنصیحة عل ى النس دعوا ، وعل يأال ینخ ور ف ذه األم ھ

وافیراتھوأرى أن ذه الك ة ھ ب مقاطع ى التجم،تج اء عل ر النس راً یوأن تقتص ون مض ا ال یك يل بم ف

.الحرام بالتشبھ بالكفارفيوقعاً مُ ، الدین

عز ـ هللا وإنما بطاعة، هللابمعاصيالمحبة بین الزوجین فإنھا ال تحصل ـ عز وجل ـ أراد هللا إذاو

أل هللا ، والتزام ما فیھ الحیاء والحشمةـ وجل  الىسبحانھ وـ وأس دائنايأن یحمـتع د أع ن كی ، شعبنا م

اء مة والحی ن الحش الح م لفنا الص ھ س ان علی ا ك ى م ا عل ق، وأن یردن ریم وهللا الموف واد ك ھ ج ـ . إن أھ

بتصرف 

:ملحوظة
و ماذاف، حكم الكوافیرةفيھذا السؤال كان  یخ أن ل م الش ذيعل ث ال يیعب رأةوجھ وشعر ف ، رجلالم

.كوافیر ولیست كوافیرة، وهللا المستعان:أي

:تزين الزوجني باحملرمات)  ٣(
.كتزین الزوجة بالوشم والنمص والوصل والتبرج، وتزین الزوج بحلق اللحیة

):  العروسأي(بالنسبة للزوجة : الً أو
:الھاللأواجب حتى تكون كالقوس ما تفعلھ من نتف الحو-أ

.ولعن فاعلھوھذا مما حرمھ رسول هللا ، یفعلن ذلك تجمالً بزعمھن

:قالالنبيأن ومسلم من حدیث عبد هللا بن مسعودالبخاريأخرجفقد 

ات، " ات والمتنمص الت، والنامص الت والمستوص مات، والواص مات والمستوش ن هللا الواش لع
".للحسن والمغیرات خلق هللاوالمتفلجات 

دم فيوھو غرز اإلبرة ونحوھا ، ن الوشمماسم فاعل ،جمع واشمة: الواشماتـ  ى یسیل ال الجلد حت

.النیل فیخضرأوثم حشوه بالكحل 

.تطلب الوشمالتيھيو،جمع مستوشمة: المستوشماتـ 

.تفعل النماصالتيھيو،صةجمع متنمِّ : النامصاتـ 

.تسویتھماأوالحاجبین لترفیعھما مص یختص بإزالة شعروالن: صالنمـ 

."تنقص الحاجب حتى ترفعھالتيالنامصة ":الُسنَّةفيداودقال أبو 

 



٢١

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

ا ةال یجوز للمرأ":ـ رحمھ هللا ـالطبريقال  ن خلقتھ يتغییر شيء م ادة الت ا بزی ا هللا علیھ أوخلقھ

ره ن ت، نقص التماساً للحسن ال لزوج وال غی اجبین فتزیكم ة الح ون مقرون ج ك وھم الفل ا ت ا بینھم أول م

اره بشعرتغزِّ أولھ حقیراً فتطوِّ أوومن یكون شعرھا قصیراً ،العكس ك داخل ،غیرھ ل ذل يفك يالنف ھ

.ویستثنى من ذلك ما یحصل بھ الضرر واألذیةـ عز وجل ـ یر خلق هللا یوھو من تغ

وھو فرجة ،تطلب الفلجالتيھيو، جات جمع متفلجةتفلِّ ألجل الحسن، والم: أي: المتفلجات للحسنـ 

.یفرج بین المتالصقین بالمبرد ونحوهأن: والتفلج.ما بین الثنایا والرباعیات

:وإطالتھاتدمیم األظافر -ب
اجرات إوھذه عادة قبیحة تسربت  ن ف ا م اأولین ع وضع ، روب افر م ة األظ اء بإطال ن النس ث یقم حی

. الناس علیھاهللافطرالتيفیھ مخالفة للفطرة اوھذ،)كیریناالم(ـر المسمى بالصمغ األحم

:قالالنبيأن ومسلم من حدیث أبى ھریرةالبخاريأخرجفقد 

ان، واالستحداد،  : الفطرة خمس" يواالختت ةف ة، :روای ق العان افر، حل یم األظ وقص الشارب، وتقل
".ونتف اإلبط

. بھمنقتديرنا أن مِ أُ التيـ علیھم السالم ـ یعنى سنن األنبیاء : ةنَّ السُّ : الفطرةـ 
)النھایةابن األثیر في (

انإزالة فيوالمراد بھ استعمال الموس ، استفعال من الحدید: ستحداداالـ  مخصوص الشعر من مك

.وھو العانةین ذلك المكان الروایة األخرى ُتعِّ و،من الجسد

:فقال١٠/٢٧٩الفتح فيكما العربيبن ال-رحمھ هللا-األلبانيھذا وقد نقل 
دي" ذكورة وعن س الم ال الخم يأن الخص ا وف دیث كلھ ذا الح قھ م تب ا ل و تركھ رء ل إن الم ة، ف اجب

.فكیف من جملة المسلمیناآلدميصورتھ على صورة 

."ومن تعقبھ فلم یصبھ التوفیق، وھذا منھ فقھ دقیق":األلبانيقال ثم 

 



٢٢

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:قالاإلمام مسلم من حدیث أنسأخرجو

ك أكثر رَ تْ قص الشارب، وتقلیم األظافر، ونتف اإلبط، وحلق العانة أن ال تُ فيت لنا رسول هللا وقَّ "
".من أربعین لیلة

ا إذاوقد تكون الحرمة أكبر ، وفعلھ حرام، مخالفة للفطرةطالة األظافر إفُعلم بھذا أن  ا ام رن معھ قت

:وأحمدداودسنن أبى فيكما النبيلقول التشبھ بالكافرین والكافرات 
نھم" و م وٍم فھ لفنا بالم".من تشبھ بق ا أس ا كم ب دھنھ ذا بجان ات، ھ ذلك بالحیوان بھ ك ھ تش ، كیریناوفی

. بطل الصالةیمنع وصول ماء الوضوء ویُ والذي

:ما یعرف بالباروكةأول الشعر صْ وَ -ـج
.شرعاً وھو أمر ال یجوز

: قالت-هللا عنھارضي-ومسلم من حدیث أسماءالبخاريأخرجفقد 
أمرق شعرھاابنتيإن ،یا رسول هللا: فقالتالنبية سألت امرأ" ا إو، أصابتھا الحصبة ف ن زوجتھ

ال؟ سقط شعرھا أفأصلھ:حصبة فتمرق، أيأصابتھا :روایةفيأفأصل فیھ؟  و ن هللا الواصلة : فق لع
".والمستوصلة

:قالـ رضي هللا عنھما ـوعند مسلم كذلك من حدیث جابر بن عبد هللا
"أن تصل المرأة برأسھا شیئاً النبيزجر "

،لمسلمینفعال غیر اأمن خصال وھيوإنما، فعال نساء المؤمنینأفعال لیست من وھذه األ

:ـ رحمھ هللا ـحدیث حمید بن عبد الرحمن بن عوفومسلم منالبخاريأخرجفقد 
ة من شعر كانت وتناولعام الحج خطب على المنبر معاویةأنھ سمع " أھل ای: ید حرس فقالفيقـُصَّ

اؤكم؟ ن علم يسمعت ! المدینة أی ذاالنب ل ھ ول،ینھى عن مث و :ویق ت بن ا ھلك ىإسرائیلإنم مت
".اتخذھا نسائھم

:قالـ رحمھ هللا ـومسلم من حدیث ابن المسیبالبخاريروایة عند فيو
ةقدم " ا ومعاوی ة فخطبن الكمأخرجالمدین ة من شعر فق داً : ی ت أرى أح ا كن ود، إن م ھ إال الیھ یفعل

".بلغھ ذلك فسماه الزوررسول هللا 
رُّ  ب تب ذا بجان افھ ة الزف روس لیل ذا ، ج الع وز وھ رام ال یج اء إذاح ر النس ا غی ان یراھ أوك

.لع علیھا األجانبال یطَّ أتتزین ما شاءت شریطة للعروس أنْ أنَّ ولیعلم ، المحارم

 



٢٣

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:ھذه اللیلةفيیفعلھا العریس التيمن المخالفات :ثانیاً 
:ھذه اللیلةفيحلق اللحیة -أ

:ادة الزوجیةمفتاح السعفيـ حفظھ هللا ـمصطفى مراد/قال الدكتور
ة اء المحرم ن األخط ھ :وم زوج لحیت ق ال يحل وصف ھ الخص ى وج ة عل ذه اللیل د ،ھ رام عن ا ح وحلقھ

.ھذه اللیلة وغیرھافيالعلم أھلجمھور 

:آداب الزفاففيكما ـ رحمھ هللا ـاأللبانيقال الشیخ 
دھم لأليابتل م تقلی ة بحك ق اللحی زین بحل ن الت ین الوكثیر من الرجال م ار روبی ن الع ى صار م ار حت كف

:ذلك مخالفاتفيعندھم أن یدخل الزوج على عروسھ وھو غیر حلیق و

:تغییر خلق هللا) ١
:حق الشیطانفيتعالىقال هللا 

ن األَنْعامِ وآلمرنَّهم إذارنُّهم فَلَيبتِّكُن وألُضلَّنهم وألُمنينهم وآلم) ١١٨(لَعنه اللَّه وقَالَ ألَتَّخذَن من عبادكَ نَصيباً مفْروضاً {
)١١٨،١١٩:النساء( }فَلَيغَيرن خلْق اللَّه ومن يتَّخذ الشيطَان وليا من دونِ اللَّه فَقَد خسر خسراناً مبِيناً 

ھ ن تغییر خلق هللا دون إذنأفيفھذا نص صریح  الىمن رحمن تع ر الشیطان وعصیان لل ـ إطاعة ألم

اً فال جرم أن لعن رسول هللا المغیِّ ـجل جاللھ ا سبق قریب يوال شك ، رات خلق هللا للحسن كم دخول ف

.ىفالعلة كما ال یخفياللعن المذكور بجامع االشتراك فيحلق اللحیة للحسن 

يال یتوھم أنھ یدخل لكيـتعالىـ دون إذن من هللا-لأللبانيوالكالم :وإنما قلت ذكور ف ر الم التغیی

.جبھأوأوستحبھ امما أذن فیھ الشارع بل ، مثل حلق العانة ونحوھا

:مخالفة أمره ) ٢

:قالالنبيأن ـ رضي هللا عنھما ـومسلم من حدیث ابن عمرالبخاريأخرجفقد 
القصفيوا بالغ: أنھكوا".أنھكوا الشوارب وأعفوا اللحى"

.األمر یفید الوجوبأنومن المعلوم ، ھذا أمر"أعفوا اللحى":وقولھ

:التشبھ بالكفار) ٣
:قالالنبيأن اإلمام مسلم من حدیث أبى ھریرةأخرجفقد 

".جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"

 



٢٤

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:التشبھ بالنساء) ٤
:البخاريأخرجفقد 

" شبھین من الرجال بالنساء والمتشبھات من النساء بالرجالالمتلعن رسول هللا "

ومما ال ریب فیھ عند من سلمت فطرتھ وحسنت طویتھ أن كل دلیل من ھذه األدلة :قال األلباني-
.األربعة كاف إلثبات وجوب إعفاء اللحیة وحرمة حلقھا فكیف بھا مجتمعة

:-رحمھ هللا–ولذلك قال شیخ االسالم ابن تیمیة
."ویحرم حلق اللحیة"

:ـ رحمھ هللا ـالنوويوقال اإلمام 
."تدل على تركھا على حالھاألفاظھافيترك اللحیة وكلھا على اختالف فيوردت خمس روایات "

:-رحمة هللا علیھما –وذكر ابن الجوزى وابن كثیر 
ة فج، النبين كسرى أمر عاملھ على الیمین أن یرسل رجلین لیأتیاه بإ دما المدین ى ق رجالن حت اء ال

:لیھما وقالإالنظر وقد حلقا لحاھما وأیضاً شواربھما فكره رسول هللا 

"ا بھذا؟أمركمویلكم من"
.بحرمة حلق اللحیة١٩٨١مفتى الدیار المصریة عام ـ رحمھ هللا ـجاد الحق/وقد أفتى الشیخ

. الكفایةھذا القدر فيیطول سردھا، والتيوغیر ذلك من األدلة 

ر، "وفروا اللحى":البخاريالثابت عند النبيولو لم یكن ھناك إال قول  ذا أم ل ألن ھ لكفى بھ دلی

اء ،باالستحباإلىواألمر یحمل على الوجوب ما لم تكن ھناك قرینة تصرفھ  كما ھو معروف عند علم

.ى الوجوباالستحباب فدل األمر ھنا علإلىولیس ھناك قرینة تصرف األمر ،األصول

:قدمھ ویدهفيھذه اللیلة وضع الحناء فيیفعلھا الزوج التيومن المخالفات أیضاً - ب
بة للرجال ن التخنث،وھذا غیر جائز بالنس ھ م ذا، والخضاب ؛ ألن ى الشرع عن ھ د نھ اء(وق ) الحن

.ال تكون إال للنساء فقطةزین

:قالریرةمن حدیث أبى ھاأللبانيوصححھ داودأبو أخرجفقد 

لالنبيفقال ، بمخنث قد خضب یدیھ ورجلیھ بالحناءالنبيأتى " ذا؟ فقی ال ھ ا رسول :ما ب هللا ی
ي ھ فنف أمر ب اء، ف بھ بالنس ع،یتش ى البقی ول هللاإل ا رس الوا ی ال:ق ھ؟ ق ي: أال نقتل ل إن ن قت ت ع نھی

".المصلین

 



٢٥

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:تنبيه
ھیجوز ھ أو لحیت ل إذا شاب شعر رأس ا أن یستخللرج ة، كم رأس أو اللحی ي صبغ شعر ال اء ف دم الحن

.يتشرع الحناء في حق الرجل في حال التداو

:)١٠/٣٦٧(فتح البارىفيقال الحافظ كما 
."لتداويافي وأما خضب الیدین والرجلین فال یجوز للرجال إال "

:الوالرجبني النساء -املسرحأوما تسمى بالكوشة هيو-جلوس العروسني على منصة)  ٤(
:وھو محرم ألمور منھا، وھذا خطأ كبیر

:وقد قال ، حضور مجالس النساءفيھذه المنصة كانت إذاأن فیھ دخوالً على النساء 

)أخرجھ البخاري ومسام من حدیث عقبة بن عامر(".إیاكم والدخول على النساء"

الإلىالنساء بعضھم إلىوفیھ التمكن من نظر الرجال  یما وك يالجنسین بعض الس ھف ل زینت ل . كام ب

روس اھدة الع تمتع بمش اً لیس ر خصیص ن یحض باب م ن الش اك م ة ،ھن وت الرجول ى م فاه عل فوآس

اع،قلوب كثیر من الرجالفيوالشھامة والنخوة  ارمھن مش وا مح ث یجعل يللقاصاً مباحاً وعرضاً حی

:تعالىل ھذه المناسبات قولھ مثفيوتناسى الجمیع ،قبل الدانى

وقُـل لِّلْمؤمنـات   ) ٣٠(يصـنعون  قُل لِّلْمؤمنني يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَظُـوا فُـروجهم ذَلـك أَزْكَـى لَهـم إِن اللَّـه خـبِري بِمـا         {
نهوجفَر فَظْنحيو نارِهصأَب نم غْضُضْن٣١:٣٠النور (}ي(

:ـرحمھ هللاعبد العزیز بن بازـ /یقول الشیخ
ا :ھذا الزمانفياستحدثھا الناس التيمن األمور المنكرة  س علیھ وضع منصة للعروس بین النساء یجل

الوربما حضر معھ غیره من أقارب، زوجھا بحضرة النساء السافرات المتبرجات ن الرج ا م ، ھ وأقاربھ

رفيالفطرة السلیمة والغیرة الدینیة ما يى ذووال یخفى عل اد الكبی ن الفس ال وتمُك، ھذا العمل م ن الرج

.ترتب على ذلك من العواقب الوخیمةوما ی، األجانب من مشاھدة النساء الفاتنات المتبرجات

ات  یانة للمجتمع ة وص باب الفتن اً ألس ھ حتم اء علی ك والقض ع ذل ب من افالواج ا یخ ائیة مم لف النس

وا شرعھ خوانيإأنصح جمیع وإني، الشرع المطھر وا هللا ویلتزم أن یتق يالمسلمین ب ل شيءف وأن ، ك

یھم رم هللا عل ا ح ل م ذروا ك اد ، یح ر والفس باب الش ن أس دوا ع يوأن یبتع اً ف ا التماس راس وغیرھ األع

.وتجنبا ألسباب سخطھ وعقابھـ تعالىسبحانھ وـ هللا لرضا
)سماحة الشیخ عبد العزیز بن بازفتاوىكتاب الدعوة ـ من ( 

 



٢٦

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

يعبد هللا األحمرخلوفة بن/م مناللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء مقدَّ إلىوقد وجھ سؤال 
:ھـ وفیھ٩/٧/١٤٠٥بتاریخ ٢٠٤٦سماحة الرئیس العام والفتوى برقم إلى
ھ ،حفل من النساءفيعروسھ إلىحفالت الزواج حینما یزف العروس فيالشرعيالحكم ما  ر فی ویظھ

اء أنھالطبیعيومن ، یشاھده النساءكيجوار عروسھ إلىالرجل على منصة ویجلس  اھد النس أیضاً یش

یسمى منصة العروسین؟الذيفھل یجوز مثل ھذا العمل ، األجنبیات وھن بكامل زینتھن
:یلياللجنة فیما فأجابت

ھ ال ات عن زواج يتالظھور الزوج على المنصة بجوار زوجتھ أمام النساء األجنبی ة ال حضرن حفل

و منك، ال یجوز:أتم زینةفيوھو یشاھدھن وھن یشاھدنھ وكل متجمل أتم تجمیل و اره بل ھ ر یجب إنك

زواجالالتيلیاء أمور النساءأوو، األمر الخاص للزوجینيوالقضاء علیھ من ول ل ال ل ، حضرن حف فك

.یأخذ على ید من جعلھ هللا تحت والیتھ

ن يمن ولإنكارهویجب  ھ م األمر العام من حكام وعلماء وھیئات األمر بالمعروف كل بحسب حال

.مثل ھذا الحفلفيترتكب التيمات وكذلك استعمال الطبول وسائر المحر،إرشادأونفوذ 

ا بطنأیوفق الجمیع لما فیھ رضاه وأن تعالىنسأل هللا  ا وم ر منھ ا ظھ واحش م م أو، ن یجنبنا الف ن یلھ

.هللا على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلمىوصل. الجمیع رشده

.زف العریس مع العروس بین النساء والرجال: ومن المخالفات القریبة من ھذا
:وقد وجھ سؤال لفضیلة الشیخ ابن جبرین وفیھ

األفراح؟فيالعریس مع العروس بین النساء ھل یجوز زف : س
:فأجاب فضیلتھ

فإن العروس ، بل األمر واضح، فإنھ دلیل على نزع الحیاء وتقلید ألھل الخنا والشر،ال یجوز ھذا الفعل

.أن تبرز أمام الناس فكیف تزف أمام األشھادتستحي

 



٢٧

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:شبه عراياوأمثل هذه املناسبات عرايا إىلتربج النساء وخروجهن )  ٥(
.فھذا حرام وفاعلتھ ملعونة، بدعوى أنھا لیلة العمر، ھذه اللیلةفيوقد تكون المرأة مختمرة وتتبرج 

:قالالنبياإلمام مسلم أن أخرجفقد 
اس، ونساء كاسیات " ا الن ر یضربون بھ صنفان من أھل النار لم أرھما، قوم معھم سیاط كأذناب البق

ا نوسھعاریات ممیالت مائالت رؤ ا وإن ریحھ كأسنمة البخت المائلة ال یدخلن الجنة وال یجدن ریحھ
". لیوجد على مسیرة كذا وكذا

.عاریات عن شكرھا، كاسیات بنعمة هللا:أي:كاسیات عاریاتوقولھ 

.عاریات البعض اآلخر، كاسیات ببعض الثیاب:أو

.ألن الثوب شفاف یظھر ما وراءه؛ الحقیقة فيعاریات ، رالظاھفيكاسیات :أو

.یعلمن غیرھن مشیة التبختر والخیالءأي:ممیالتـ 

.یمشین مشیة التبختر والخیالءأي:مائالتـ 

ى تصیر أي: وسھن كأسنمة البخت المائلةءرـ ا حت ا یعظمھ ا م یعظمن شعورھن ویضعن فیھ

.مالالِج◌ِ أي-مة البختكأسن

:األفراح خروج النساء متعطراتيفومن املخالفات )  ٦(
وھذا األمر حرام شرعاً 

:قالتـ رضي هللا عنھما ـاإلمام مسلم من حدیث زینب زوجة عبد هللا بن مسعودأخرج
"طیباً فال تمسشھدت أحداكن المسجد إذا":قال لنا رسول هللا

:قالأن رسول هللاعن أبى ھریرةداودأبو اإلمام أحمد وأخرجو

".ولكن لیخرجن وھم تفالت، ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا"
غیر متطیبات بطیب:تفالت

ال ق العیداق ن دقی ھ هللا ـ ب دة الخروج : ـ رحم ى ُمری ب عل ة التطی ھ حرم ىفی ن إل ھ م ا فی المسجد لم

أ ھـ.لتحریك شھوة المرأة أیضاً سبباً وربما یكون، شھوتھموالرجال داعیةتحریك 

ذھاب إذاو د إرادة ال ب عن رأة عن التطی ى الم د نھ الم ق ان اإلس ىك اع ، المسجدإل رف بق و أش وھ

يلتؤدى أعظم شعیرة ؛ األرض  اء الوضوءف وبھم وأشرقت وجوھھم بم ن طھرت قل ع م ، اإلسالم م

 



٢٨

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

ذكر هللاو نتھم ب ن خرجت ، لھجت ألس ول بم ا الق يفم واح كاف العطر الف ة ب ا متلطخ ا وتبرجھ ل زینتھ م

.ال یحضرھا إال شیاطین اإلنس والجنالتيمجالس اللھو في،الصاخب

:ھ اإلمام أحمد بسند صحیحأخرجالذيوالنبيفھذه المرأة نذكرھا بقول 
"كذا وكذاھياستعطرت المرأة فمرت على القوم لیجدوا ریحھا فإذا"
:قالالنبيأن النسائيأحمد وعند روایة أخرى عند اإلمامفيو
".زانیةھيت فمرت على قوم لیجدوا من ریحھا فأیما إمرأة استعطر"

:احلفالتيفقيام بعض النساء بالرقص )  ٧(
ال األجانب رأى الرج ى م اء عل ل و، فمن أشد المنكرات رقص النس يتتكسر وتتحرك وتتمای خالعة ف

یقى الصاخبةوھذا بجانب أنھا متبرجة س،وعدم حیاء ب وجود الموس ا، وبجان دى مفاتنھ ي، افرة تب والت

ي، وغیر ذلك من العوامل اتزانحالة عدم فيتجعل المرأة والرجل  ى الت اعد عل ن الشھوة وتس د م تزی

.االنحالل

.كم رقص المرأة في الوسط النسائي بل انظر إلى ح
ـ رحمھ هللا ـینعثیممحمد بن صالح ال/ فقد وجھ سؤال إلى فضیلة الشیخ 

ق ، بعض األخوات تسأل عن حكم الرقص إجماالً وتفصیالً ، حفظكم هللا:فضیلة الشیخ ا یتعل خاصة فیم

وھل یلیق بالمسلمة مثل ھذا األمر ؟، والمبتذل منھ وغیر المبتذل، الوسط النسائيفي
:الجواب

ة ، الرقص مكروه في األصل ة الغربی ى الطریق اأوولكن إذا كان عل اً ك افرات صار حرام داً للك ن تقلی

"من تشبھ بقوم فھو منھم":وفي مسند اإلمام أحمدداودكما في سنن أبي لقول النبي
اء تن النس ابة فتف ة ش یقة جمیل رأة رش ون الراقصة ام د تك ة، فق ھ الفتن ى إن ، مع أنھ أحیاناً تحصل ب فحت

ى ، ھن افتتن بھاتدل على أنحصل من النساء أفعاالً ، كانت في وسط النساء ھ ینھ وما كان سبباً للفتنة فإن

)٤١اللقاء رقم ١٠٨٥رقم عثیمینلقاء الباب المفتوح للشیخ ابن ( أھـ.عنھ 

ي وسط  وھذا ھو رأي الشیخ في حكم رقص المرأة في الوسط النسائي، فكیف لو كان رقص المرأة ف
.لجواب معلوم طبعاً وال یحتاج إلى تدلیل أو تعلیق وا!! الرجال األجانب؟

 



٢٩

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:بل ھناك طامة كبرى
اء –أعتذر –أنك تجد بعض الرجال يوھ بھوا بالنس ذكور یتش يبعض ال لف اء وتمای إذاو،رقص وغن

ل من ان الرج يك فیق ھ ن التص يع الةف اء، الص ر للنس ذا األم ل ھ فیر ، وجع ع الص ھ م ھ یفعل ف ب فكی

.یھ مشابھة لعبادة المشركینوھذا ف،والغناء

)٣٥:األنفال(}وما كَان صالتُهم عند الْبيت إِالَّ مكَاء وتَصديةً فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما كُنتُم تَكْفُرون {:تعالىقال 

التصفیق:والتصدیة-الصفیر:فالمكاء-

:بل ھناك طامة أشد وأكبر
ذكور من الشباب من المخنثین بعض بدل الرقص الخاصة بالراقصات أن یلبس بعض اليوھ

.ویتمایلوا كما تتمایل النسوان–إن كان لھم شعر –الفاجرات ویحلقون شعورھم 

در القائل :و
ولكن تأنیث الرجال ُعجابال عجب أن النساء ترجلت

:لبخارياكما عند النبيكما أخبر بذلك ،فھؤالء مطرودین من رحمة هللا
".ین من الرجال بالنساءھالمتشبھات من النساء بالرجال والمتشبهللا لعن "

:ـعبد هللا ناصح علوان ـ رحمھ هللا/ یقول الشیخ 
راح رات األف ن منك افھن :وم ز أعط التھن وھ ھن وإم ي رقص ات ف لمات بالراقص اء المس بھ النس تش

ازھن ودھن وأعج ین والمت، ونھ ال بالمتخنفس بھ الرج ارتھم وتش م وإث وعتھم وانحاللھ ي می ین ف خنس

:بسند صحیحداودیقول كما عند أبي والرسول ، للشھوات وانتھاكھم حرمة الفضائل واألخالق

،"من تشبھ بقوم فھو منھم"
:كما عند البخاريویقول أیضاً 

."لعن هللا المخنثین من الرجال والمترجالت من النساء"
)بتصرف٨٣،٨٤داب الخطبة والزفاف صـآ( 

 



٣٠

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:غاريدزومن خمالفات األفراح ما يعرف بال)  ٨(
يویتسابق النساء  بات ف ذه المناس ل ھ يمث د، ف ل إطالق الزغاری ابقن ب يیتس دى صوتاً أف تھن أن ی

ى الستر والسالمة وأمر ، الفساقنفإنھ قد یغرى بھ، كل ھذا غیر جائزف؟ وأطول نفساً  ى عل رأة مبن الم

.يءال یعدلھا ش

:قالالنبيأن ٢١٥٧الصحیحة برقم فيوھو الترمذيأخرجو
اجریننھیت عن صوتین أحمقینولكن ،لم أنھ عن البكاء" د:ف خمش وجوه وشق مصیبةصوت عن

".شیطانةجیوب ورن
:قال-رضي هللا عنھما-بر بن عبد هللا وفي روایة أخري عند الترمذي أیضاً من حدیث جا

اجرین: فقال! أتبكي؟: قیل للرسول لما مات إبراھیم "  ین ف د : إنما نھیُت عن صوتین أحمق صوت عن
دعوى : نعمة، لھو ولعب ومزامیر شیطان، وصوت عند مصیبة اء ب وب، ودع لطم الخدود، وشق الجی

."الجاھلیة
: ) ٣٦٢٧(رقم ) ١٩/١١٦(اللجنة الدائمة فتاوىفيھذا وقد جاء 
.حكم الغناء یعنى أنھا ال تجوزفيأن الزغارید 

ن /وسئل الشیخ اوىصالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان ـ حفظھ هللا ـ كما جاء في المنتقى م فت
رح ؟، ما حكم الزغرطة )٣/١٥٥( الشیخ صالح الفوزان  د الف رأة عن ھ الم دونا وھو صوت تطلق أفی

.أثابكم هللا

يألن ؛ال یجوز للمرأة رفع صوتھا بحضرة الرجال:فأجاب فضیلتھ ة ال بالزغرطة ف صوتھا فتن

دیثاًَ◌◌ً  دیماً وال ح لمین ال ق ن المس ر م د كثی ة عن ن ، وال غیرھا ـ ثم إن الزغرطة لیست معروف فھي م

أھـ. ولَِما تدل علیھ أیضاً من قلة الحیاء ، العادات السیئة التي ینبغي تركھا

 



٣١

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:االخــتــالط) ٩(
ارم  ر المح يواالختالط ھو اجتماع الرجال والنساء غی ان واحدف ھ ،مك نھم فی نھم یمك ا بی االتصال فیم

.یرفع الریبة والفسادأو مانعالبدن من غیر حائل أوالكالم أوشارة بالنظر أو اإل

، االختالطاإلسالمم وقد حرَّ ، والعفة حجاب یمزقھ االختالط

:اإلطالةمنھا بآیة وحدیث لبیان المقصود ولعدم فيذلك كثیرة كثیرة نكتواألدلة على

:تعالىقال 

}إذاوقُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل رأَطْه كُمابٍ ذَلجح اءرن وم نأَلُوهتَاعاً فَاسم نوهأَلْتُم٥٣:األحزاب(}س(

م ، األعناقإلیھمل وتطامن ال تمول ل من صحابة الرسووھذا النداء لرجال الصدر األ ألوا إذاأنھ س

.أمھات المؤمنین الطاھرات العفیفات أن یسألوھن من وراء حجاب بال اختالط

ى ، بعد ذلك لیبین ویشرع لنا عدم االختالطالنبيیأتيثم  يوأن ھذا األمر غیر جائز حت ادةف ، دور العب

.ء أشرف العباداتأطھر بقاع األرض مع أطھر قلوب وذلك ألداھيو

:ـ هللا عنھمارضيـعن نافع عن ابن عمرداودأبو أخرجفقد 
".ال یلج من ھذا الباب من الرجال أحد:لما بنى المسجد جعل باباً للنساء وقالأن رسول هللا "

:قالالنبيأن صحیح مسلم من حدیث أبى ھریرةفيو
".لھاأوصفوف النساء آخرھا وشرھا لھا وشرھا آخرھا، وخیرأوخیر صفوف الرجال "

:قالت–هللا عنھا رضي–ةمن حدیث أم سلمالبخاريوعند 
ا ، وثبت رسول هللا سلمن قمنإذاكنَّ عھد رسول هللا فين النساء إ" ومن صلى من الرجال م

".قام الرجالقام رسول هللا إذاشاء هللا ف
:ـ رحمھ هللا ـقال الحافظ

.البیوتالطرقات فضالً عنفيراھة مخالطة الرجال للنساء الحدیث كفي

ة ا األحب انظروا أیھ اء:ف ال والنس ین الرج دة ب نة المباع ت س ف كان م ، كی يوھ ان ف رف مك و –أش وھ

–شرف زمان أو،–قلوب الصحابة –وأشرف قلوب ، –الصالة ھيو–وأشرف عبادة ، –المسجد 

دین فيط یكون فكیف بنا واالختال–النبيزمان  ة ال أماكن اللھو مع خراب الذمم، وقلة التقوى ورق

.وانتشار الفساد

 



٣٢

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:لغري احملارماملصافحة) ١٠(
معصیة عمت بھا ھيو،حرامـ نیجوز لھم الزواج بھالالتيـ ومصافحة الرجال للنساء األجنبیات 

اس ب الن ین أغل ائر ب اً س اً اجتماعی ارت عرف وى وص رف ، البل و ع الف ووھ د یخ رع هللا یفاس اد ش ح

ن ، على أشده–المصافحة –مثل ھذه المناسبات تجد ھذا األمر فيو، ورسولھ ال م ن الرج اك م ل ھن ب

یھم استقبال الناس وتفيتكون امرأةأو، تصدر المجلس ویسلم على كل الوفودی سلم على األضیاف بما ف

ال رتَ ،الرج و أنك تول م وقل یھم فعلھ رام وإ:عل ذا ح ان ن ھ ة بالبرھ یھم الحج ت عل ائز وأقم ر ج غی

دلیل كیك ، وال رحم والتش ع ال د وقط ة والتعقی وك بالرجعی ياتھم فف نة، ولألس ا الحس ن ...النوای ذا م فھ

.ت على كالم هللا ورسولھ غعلت وطالتيمن باطل عادات الناس و، األعراف االجتماعیة الفاسدة

:قالالنبيأن ن یسارالكبیر من حدیث معقل بفيالطبرانيأخرجقد ف

".مرأة ال تحل لھارأس أحدكم بمخیط من حدید خیر لھ من أن یمس فيیطعن نأل"
:قالالنبيكذلك أن الطبرانيوعند 

."ال أمس أیدى النساء"
:قالت–هللا عنھا رضي–صحیح مسلم من حدیث عائشة فيو
".بالكالمنر أنھ یبایعھمرأة قط غیاید وال وهللا ما مست ید رسول هللا "

".ال أصافح النساءإني": النبيعلنھا یومع ذلك !؟النبيوھل ھناك أطھر قلباً من قلب 

:قالالنبيأن ومسلم من حدیث أبى ھریرةالبخاريأخرج

ا " ان زناھم ر، واألذن ا النظ ان زناھم ة، فالعین ك ال محال درك ذل ا م ن الزن ن آدم نصیبھ م ى اب ب عل كت
ب یھوى والرِ –اللمس –الستماع، واللسان زناه الكالم، والید زناھا البطش ا ا، والقل ا الخط جل زناھ

".یكذبھأوویتمنى وُیصدق ذلك الفرج 
ازإطالق الزنا على ال:ـ رحمھ هللا ـ قال ابن حجر ق المج ا بطری ن ؛ لمس والنظر وغیرھم ك م ألن ذل

. مقدماتھ

الءً ،ومما ال شك فیھ أن ھذا من زنا الید ك ب ن ذل د م و أش ا ھ ام ، بل ھناك م د الزح د عن ك تج و أن وھ

اد اد باألجس اق األجس دید التص ال ، الش وب الرج ن قل رة م یاع الغی ى ض عل ا وة إال ب ول وال ق وال ح

.وضیاع الحیاء من النساء

 



٣٣

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:الفيديو للعروسني وللحضورأوبالكامريا التصوير) ١١(
. وھو سبب لعدم دخول المالئكة البیت، وقد حرم اإلسالم علینا تصویر ذوات األرواح

:قالت–هللا عنھا رضي–ومسلم من حدیث عائشة البخاريأخرجفقد 
ل ة ھوسوقد سترت دخل علىَّ رسول هللا " ھ تماثی رام فی يو–لى بق ة أخرى ف ل –روای ھ الخی فی

ة : لون وجھھ وقالفلما رآه ھتكھ وت–ذوات األجنحة  وم القیام د هللا ی ذاباً عن اس ع یا عائشة أشد الن
ذيإن البیت : ثم قال، یقال لھم أحیوا ما خلقتم":روایةفيو".الذین یضاھون خلق هللا ھ الصور ال فی

"وسادتینأوفجعلنا منھ وسادة فقطعناه ":قالت عائشة. "المالئكةال تدخلھ
)النھایةفياألثیر نبا(.شبیھ بالمخدع والخزانة، قلیالً األرضفيبیت صغیر منحدر : سھوةـ 

.ألوان، وقیل الستر الرقیق وراء الستر الغلیظذيالستر الرقیق، وقیل الصفیق من صوف : القرامـ 
)النھایة(

:)١٠/٤٠٣(الفتح فيقال الحافظ 
ة وال من أن ت، الأوالصور بین أن تكون الصورة بھا ظل مریحتفيال فرق  ة أوكون مدھون أومنقوش

.فنتبین من ھذا أن أصل التصویر محرم بإطالق، منسوخة

ف  ىأض تطیرإل ر مس یم وش بح عظ ك ق ات ،ذل تجمالت متزین یھن م ات بحل رات متحلی اء متعط فالنس

ذه –وتصویرھن  ي ھ ة ف ة–الحال ة عظیم ث ، فتن اد حی ر والفس ذور الش ورات وزرع ب ف للع ھ كش ففی

ل ینظر ، والبر والفاجر، األفالم على الصالح والطالحتعرض ھذه الصور وتلك ىالك اء إل محاسن النس

ة ادھن العاری ھ و، وأجس ون زوجت ل أن تك ل عاق ل رج ل یقب اع أوفھ ات مش داولالده البن ورھن تت ص

.؟محاسنھن العیونفيعتوتتماألیادي

ذه الصورة، أخت من الحضورأوذلك أنھ قد تنتقب العروس إلىأضف  الم وتبقى ھ ذه األف يوھ ف
.قبل أن تنتقبةفالنإلىانظروا :ید الناس یتناقلوھا فیما بینھم ولسان مقالھم یقول

د فيفتكون ھذه الصور ،ث انفصال من العروسیندذلك أنھ قد یحإلىأضف  ن یید العریس وق ون مم ك

.ر بھذه الصورھِّ شَ ال خالق لھ فیُ 
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

قصة نذكر ھذه الولخطورة التصویر بالفیدیو
ط صـ ( ـ في كتابھ أحمد القطان ـ حفظھ هللا / الشیخ والتي ذكرھا  ان ":)٢٥،٢٦سري وللنساء فق ھ ك أن

ول ھا فتق ن نفس ي ع ة تحك اك زوج راس:ھن الت األع ة بحف ت مولع ة، كن رأة متحجب ا ام ي ، وأن وزوج

ا، حفالت العرسفيوكثیراً ما كان یحذرني من االختالط ، متدین ابيفإذا كان الجمیع نس ، ء نزعت حج

ن، وشاركت في الرقص والغناء ة یقل ك اللیل ي تل اء ف ن :وألني جمیلة وأحب أن أسمع النس ل م ا أجم إنھ

.فأشبع غروري ، العروس

:ویذكرني بحدیث الرسول ، وكان زوجي یوصیني بعدم نزع حجابي خارج بیتي

"ین ربھا من سترفقد ھتكت ما بینھا وب، أیما امرأة نزعت ثیابھا في غیر بیت زوجھا"
) ٧١٠:وھو في صحیح الجامع، والترمذيداودأبو ( 

یج اك ، وذات یوم سافر زوجي إلى إحدى دول الخل يوھن ات ف ابان حول بن ادل ش دیوانیات تج إحدى ال

د ھ إحدى الخلیج أیھن أجمل ؟ فقام أحدھم وأحضر شریط فی اھظ فی ثمن ب تراه سراً ب دي اش یو خاص ببل

.ونصف صدري عاري ، وفوجئ زوجي إذ رآني أغني وأرقص وألفح بشعري، حفالت العرس

ھ خرج مغضباً ، فأخذ الرجال في الدیوانیة یشتھون على مفاتني ك زوجي إال أن م یتمال ن ، فل اد م وع

ل تطاردنين معذبة وتعیسة وأنا اآل، ونشبت بیني وبینھ معركة انتھت بالطالق، سفره ي ك الخطیئة ف

أ ھـ . مكان 

ذلك ما ینتظر المصورون من العذاب یوم القیامةإلىأضف 
:قالالنبيأن عن عبد هللا بن مسعودالبخاريأخرجفقد 

".أشد الناس عذاباً عند هللا یوم القیامة المصورونإن"
:قالنبيالعن أیضاً من حدیث أبى ھریرةالبخاريوعند 

...".ذھب یخلق كخلقى فلیخلقوا حبة ولیخلقوا ذرة ممنومن أظلم :تعالىقال هللا "
:قالالنبيعنـ رضي هللا عنھما ـ بن عباس اصحیح مسلم عن فيو
".نار جھنمفيعذب بھا یُ رھا نفساً النار یجعل لھ بكل صورة صوَّ فيمصور كلُّ "
.إن كنت البد فاعالً فاصنع الشجر وما ال روح فیھ:ـ ـ رضي هللا عنھما بن عباساقال و

ذذلك أن الزوج یأخذ صور إلىأضف  ى الحوائط وھ ا عل اف ویعلقھ ات ا الزف ن المخالف ھ م ا فی ھ م فی
:منھا

الغالب بمالبس الزفاف العاریة أمام أعین الناظرین وإن كانوا من فيتكون التيأنھ یجعل زوجتھ و

.مفاتن ومحاسن الزوجةفيقوا لیتمعنوا ویدق؛ الفاسقین
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

.الصور تمنع دخول المالئكة البیتأن ھذهھيو، وھناك مخالفة أخرى
".تصاویرال تدخل المالئكة بیتاً فیھ كلب وال ":قالالنبيصحیحھ أن فيالبخاريأخرجفقد 

:قالالنبيبسنده أن البخاريأخرجو
وا : فیھ صورة، وأن من صنع الصور ُیعذب یوم القیامة فیقالأما علمت أن المالئكة ال تدخل بیتاً " أحی

".ما خلقتم
م التصویر ـ رحمھ هللا ـعبد العزیز بن باز/فضیلة الشیخ إلىوقد وجھ سؤال  ذيعن حك عمت ال

بھ البلوى وانھمك فیھ الناس؟
:فأجاب فضیلتھ

رة عن :بعدأما . بعدهنبيالصالة والسالم على من ال والحمد هللا وحده  ث الكثی اءت األحادی يفقد ج النب
ى تحریمفي ل الصحاح والمسانید والسنن دالة عل ان آ،روحذيتصویر ك اً ك رهأودمی ك ، غی وھت
ن المصورین، فیھا الصورالتيور تالس وم ، واألمر بطمس الصور ولع ذاباً ی اس ع د الن م أش ان أنھ وبی

واردة أذكر لك جملة من األحادیث اوأناالقیامة،  يلصحیحة ال ابف ذا الب اء ، ھ الم العلم ر بعض ك وأذك
.لة إن شاء هللاأھذه المسفيین ما ھو الصواب بعلیھا وأ

:قال رسول هللا:قالالصحیحین واللفظ لمسلم عن أبى ھریرةففي

".لیخلقوا شعیرةأولیخلقوا حبة أوفلیخلقوا ذرة كخلقيومن أظلم ممن ذھب یخلق خلقاً "
:قال رسول هللا:قالأیضاً عن أبى سعید ولھما 

".إن أشد الناس عذاباً یوم القیامة المصورون"
:قال رسول هللا:قالـ هللا عنھما رضيـ ولھما عن ابن عمر 

".یقال لھم أحیوا ما خلقتم،إن الذین یصنعون ھذه الصور یعذبون یوم القیامة"

ةعن أبى البخاريأخرجو يالنأن : جحیف ب وكسب ب ن الكل دم وثم ن ال ينھى عن ثم البغ
".كل الربا وموكلھ والواشمة والمستوشمة والمصورآولعن 

:یقولسمعت رسول هللا: قالـهللا عنھما ـ رضيومسلم عن ابن عباسالبخاريوعند 
".الدنیا كلف أن ینفخ فیھا الروح ولیس بنافخفيمن صور صورة "

:عید بن أبى الحسن قالاإلمام مسلم عن سأخرجو
ىأدنُ : ھا، فقالیففأفتنيرجل أصور ھذه الصور إني: ابن عباس فقالإلىجاء رجل " دن، من ھ اف من

ال م ق الأدنُ : ث ھ فق ى رأس ده عل ع ی ى وض ھ، حت دنا من ى ف ول هللا : من ن رس معت م ا س ك بم أنبئ

ول هللا  معت رس ولس ور ":یق ل مص يك ورة صف ل ص ھ بك ل ل ار یجع ھ وَّ الن اً تعذب يرھا نفس ف
".إن كنت فاعالً فأصنع الشجر وما ال نفس لھ: وقال"جھنم

:١٦٢٥٩اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء فتوى رقم فتاوىوجاء في 
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

.توغرافي بالمنع والتحریم لعموم األدلة أن حكم التصویر بالفیدیو حكم التصویر الفو
:وفیھـ رحمھ هللا ـعثیمینمحمد بن صالح الفضیلة الشیخإلىوقد وجھ سؤال ھذا 

:فضیلة الشیخ
زواج فياألخیرة وبمناسبة بدء اإلجازة الصیفیة كثرت األخطاء اآلونةفيإنھ  بات ال يمناس ازل ف المن

راحأو ور األف يو، قص ویر ف اء، والتص ن النس اء م وت، والغن ر الص ل مكب بح، مث د وأق ور أش القص

اء والخ،المتزوج یقبل زوجتھ أمام النساءللرجوأشد من ذلك ا، بالفیدیو ن هللا؟وفأین الحی اك ! ف م وھن

.نرجو من فضیلتكم إیضاح الحق للمسلمین وجزاكم هللا خیراً ونفع بعلمكم.من أفتى بجواز الطبل

:بقولھـ رحمھ هللا ـ عثیمینابن / فأجاب فضیلة الشیخ 
ة  ھ، الحق بسم هللا الرحمن الرحیم، وعلیكم السالم ورحم يهللا وبركات ائز ف ھ ج ام العرس أن دف أی أوال

:ذلك إعالن للنكاح ولكن بشروطفيكان إذا، سنة

بالطار وھو المختوم من وجھ أن یكون الضرب بالدف وھو ما یسمى عند بعض الناس :لوالشرط األ

والمعازف ،ألنھ من آالت العزف؛ لوجھین یسمى بالطبل وھو غیر جائزألن المختوم من ا؛واحدة

.كلھا حرام إال ما دل الدلیل على حلھ وھو الدف حال أیام العرس

فإن ھذا ممنوع سواء كان معھ ُدف أم ، أال یصحبھ محرم كالغناء الھابط المثیر للشھوة:الشرط الثانى

.أیام العرس أم الفيال، وسواء كان 

فإن حصل بذلك فتنة كان، للرجالكظھور األصوات الجمیلة ، أال یحصل بذلك فتنة:الشرط الثالث

.ممنوعاً 

مثل أن تظھر ، فإن كان فیھ أذیة كان ممنوعاً ، ذلك أذیة على أحدفيأال یكون :الشرط الرابع

فيالمصلین أن یجھر بعضھم على بعض النبيوقد نھى ، األصوات وال یخلو من فتنة أیضاً 

!صوات الدفوف والغناء؟ذلك من التشویش واإلیذاء فكیف بأفيلما ، القراءة

ة التصویر ف ل الأما تصویر المشھد بآل يیشك عاق ؤمن أن ، قبحھف ل فضالً عن م وال یرضى عاق

د،  ل واح لعة ُتعرض لك ون س رھن لتك تلتقط صور محارمھ من األمھات والبنات واألخوات والزوجات وغی

.عوبة یتمتع بالنظر إلیھا كل فاسقألأو

ر ، ألنھ یصور المشھد حیاً بالمرأى والمسمع؛المشھد بواسطة الفیدیوقبح من ذلك تصویرأو و أم وھ

.وال یتخیل أحد أن یستبیحھ من عنده حیاء وإیمانم،عقل سلیم ودین مستقیذينكره كل یُ 

.تقع بین النساء بسببھالتيبجوازه لما بلغنا من األحداث يالرقص من النساء فھو قبیح ال نفتوأما 

 



٣٧

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

ھ، ، من الرجال فھو أقبحوأما إن كان  ا فی ى م اء وال یخف ال بالنس بھ الرج ن تش اوھو م ین وأم ان ب إن ك

فھاء ھ بعض الس ا یفعل ین، كم اء مختلط ال والنس ة ، الرج ن االختالط والفتن ھ م ا فی بح لم م وأق و أعظ فھ

.السیما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس، العظیمة

زوأما ن أن ال ائل م امھما ذكره الس ھ أم ل زوجت اء وُیقِّب ع النس ام مجم إن تعجب ، نوج یحضر أم ف

ذا ا!!فعجباً  الً أن یحدث مثل ھذا من رجل أنعم هللا علیھ بنعمة الزواج فقابلھا بھ ر شرعاً وعق ل المنك لفع

اء و،ومروءة يوكیف یبیح لنفسھ أن یقوم بھذا الفعل أمام النس ذينشوة العرس ف ار الشھوة؟ال و مث ! ھ

ھيمجتمع ھؤالء النساء من فيأفال یخافون أن یشاھد ھذا الرجل ! نھ أھل الزوجة من ھذا؟مكِّ ثم كیف یُ 

ھ وأبھى دور ، أجمل من زوجت ھ وی ن عین ھ م يفتسقط زوجت ر الشف ن التفكی ون یرأسھ م ر وتك ئ الكثی

!العاقبة بینھ وبین عروسھ غیر حمیدة؟

یئة والمسلمینإخوانيھذا أنصح جوابيختام فيإنني ىدعوھم أمن القیام بمثل ھذه األعمال الس إل

لف الصالح، القیام بشكر هللا على ھذه النعمة وغیرھا اءت ، وأن یتبعوا طریق الس ا ج ى م فیقتصروا عل

.بھ السنة وال یتبعوا أھواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثیراً عن سواء السبیل

الىوأسأل هللا  وفقنيأن تع لمینوإخوانيی ھ ویرضاهالمس ا یحب ره وشكره وحسن ، لم ى ذك ا عل ویعینن

.وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. عبادتھ إنھ قریب مجیب
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:واألحلانغانيمساع األ)  ١٢(
يوانتشرت ، عمت بھا البلوىالتيإن الغناء واستماع الموسیقى من األمور  اف ا انتش ار أفراحن ير الن ف

یم راح، الھش م األف ن مراس يوأصبح اآلن ، وأصبحت اآلن م اس أن العرس ف د الن ذيمعتق ھ ال یس فی ل

نص ؛صحاب ھذا الفرح بالرجعیة والتخلفبل یرمون أ، غناء لیس بفرح اء حرام ب فلنعلم جمیعاً أن الغن

.د بھ من سلف األمةتالقرآن وصحیح السنة وإجماع من ُیع

:آن على تحریم الغناءاألدلة من القر* 
:تعالىقولھ :لوالدلیل األ

تُتْلَى إذاو) ٦(لَئك لَهم عذَاب مهِني أوومن الناسِ من يشتَرِي لَهو احلَديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ويتَّخذَها هزواً {
)٧ـ٦:لقمان( }اً كَأَن لَّم يسمعها كَأَن في أُذُنَيه وقْراً فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ علَيه آياتُنا ولَّى مستَكْبِر

:قالن ابن مسعودعيحاكم وصححھ البیھقالأخرج

".غیره ھو الغناء یرددھا ثالثال إلھالذيوهللا "
ب وج، وكذا قال ابن عباس:قال ابن كثیر ى طال ن أب ى ب د وعل ر ومجاھ ن جبی ة وسعید ب ابر وعكرم

.كحولوم
:ھذه اآلیةفيـ رحمھ هللا ـوقال ابن كثیر

اب هللا وینت، السعداءتعالىلما ذكر هللا  دون بكت ذكر ،ون بسماعھعفوھم الذین یھت قیاء األال حعطف ب ش

الم هللا ماع ك اع بس ن االنتف وا ع ذین أعرض اء باأل، ال ر والغن ماع المزامی ى س وا عل ان وآالت وأقبل لح

.الطرب

:تعالىقولھ :الثانيالدلیل 
واستَفْزِزْ منِ استَطَعت منهم بِصوتك وأَجلب علَيهِم ) ٦٣(قَالَ اذْهب فَمن تَبِعك منهم فَإِن جهنم جزاؤكُم جزاء موفُوراً {

ي األَمف مارِكْهشو كجِلرو كلاألبِخَيالِ ووراً ووإِالَّ غُر طَانيالش مهدعا  يمو مهدعو ٦٤ـ٦٣:اإلسراء(}الد(

.صوت الشیطان اللھو والغناء:قال مجاھد

ة ى اآلی وتك أي: ومعن ین بص اھین والالھ تفزز الس ذياس اءال رب والغن و الط ن ، ھ احبھ م ا ص وم

ازف م زِّ أو، موسیقى وغیرھا من المع ىھم كحرواً زَّ أھ ر،المعصیةإل ى الفاحشةنھم وم رعل نھم وم

اه ، على الفجور د دع ھ وق ن حزب ھ فصار م د استحوذ علی یعلم أن الشیطان ق اء فل فكل من سمع الغن

.لبیك:الشیطان فقال

 



٣٩

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:تفسیر ھذه اآلیةفيـ رحمھ هللا ـيقال القرطب
زه أوصوت الشیطان فما كان من، ھذه اآلیة دلیل على تحریم الغناء والمزامیر واللھو ھ فیجب التن فعل

:رواه اإلمام أحمد عن نافع مولى ابن عمر قالالذيثم أید ما استنبطھ بالحدیث ،عنھ

يفوضع أصبعیھ مارة راعٍ زما سمع لكنت أسیر مع ابن عمر ف" ھ ف دل راحلت ھ وع ىأذنی ق إل الطری
ھ فر. ال :عم فیمضى حتى قلتن:فأقولأتسمع، یا نافع :وھو یقول دل راحلت ده وع ع ی ىف ق إل الطری

".أذنیھ كما فعلتفيفوضع أصبعیھ راعٍ ةمارزسمع رأیت رسول هللا : وقال
."صنع مثل ھذاف":روایةفيو

.ننااعندما كان یخرج عن حد االعتدال فكیف بغناء زم، غناء ھذا الزمانفيوھذا :يقال القرطب

؟زماننايفكیف لو رأیت یا قرطب، لسادس من الھجرةیقول ھذا وھو من القرن ايالقرطب، هللایا

:تعالىقولھ :الدلیل الثالث

}و ورالز وندهشالَ  ي  ينالَّذوا إذاوراماًمروا كر٧٢:الفرقان(}بِاللَّغْوِ م(

.الزور ھنا ھو الغناء:ـ رحمھ هللا ـ قال محمد بن الحنفیة

وا أنفسھم أن ھيمروا بكل ما یلإذاو،الباطلسیحضرون مجالأنھم ال: والمعنى ل أكرم ول وعم ن ق م

.یعنى ال یحضرون مجالس الباطل: ال یشھدون الزور: يوقال الكلب، یمیلوا لھأویقفوا علیھ 

:تعالىقولھ :الدلیل الرابع

)٣٥:األنفال(}وقُواْ الْعذَاب بِما كُنتُم تَكْفُرون وما كَان صالتُهم عند الْبيت إِالَّ مكَاء وتَصديةً فَذُ{

:قال ابن عباس وابن عمر ومجاھد والضحاك والحسن وقتادة
التصفیق:التصدیة-الصفیر:المكاء-

بھ، مزمار ونحوهفيأن الذین یصفقون ویصفرون :والمقصود انوا یصفقون فیھم ش ذین ك ن ھؤالء ال م

.ذلك عبادةحول البیت ویتخذون 

 



٤٠

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:طالةبحدیث واحد لعدم اإلفيفكثیرة نكتأما األدلة من السنة * 
:یقولأنھ سمع رسول هللااألشعريمن حدیث أبى مالك البخاريھ أخرجما 

"والحریر والخمر والمعازفرَ أقوام یستحلون الحِ أمتيلیكونن من "
وف  ھ س دیث أن ى الح أتيومعن ات ی تحلون المحرم وم یس اوق اءف:منھ بس الحریر، روج النس أيـول

ال رـللرج رب الخم ون، وش اء ویقول ازف والغن تمعون المع اح:ویس ذا مب ون ، ھ ون ویطبل فیعزف

.بذلكوتھ بھذا مباح وقد صحت ن:تھم وأنكرت علیھم قالوابھجاإذاو، ویرقصون ویغنون

ویستفاد من الحدیث تحریم الغناء وذلك من وجوه

.األصل حرمتھ لكنھم یستحلون ما حرم هللاإذاً : ستحلونقولھ ی:لواأل-

.ةاقترانھ بالزنا والخمر ولبس الحریر وكل ھذه األمور محرم:الثاني-

ی ن الق ال اب ھ هللا –مق يوال :-رحم ف ینبغ م أن یتوق ة العل م رائح ن ش يلم اء وآالت ف ریم الغن تح

.لخموراق وشربة اسَّ أنھا شعار الفُ : فأقل ما یقال، ھيالمال

:قال رسول هللا:قالوما أخرجھ الترمذي بسند حسن عن جابر

اجرین" ین ف ر شیاطین، نھیت عن صوتین أحمق و ولعب ومزامی ة لھ د نعم د ، صوت عن وصوت عن
)٥١٩٤:صحیح الجامع("مصیبة

:قالأن النبي والضیاء بسند صحیح عن أنس وفي روایة أخري أخرجھا البزار 

" ، ورنة عند مصیبةمزمار عند نعمة: صوتان ملعونان في الدنیا واآلخرة "
)٣٨٠١:، صحیح الجامع٤٢٨:السلسة الصحیحة(.والمقصود بالمزمار عند النعمة ھو اآللة التي یزمر بھا

: -حمھما هللا ر–قال القرطبي وابن تیمیة 
علي تحریم الغناء، فإن المزمار ھو نفس صوت اإلنسان ُیسمي مزماراً فیھ داللة 

أھـ.)متفق علیھ( "آل داودلقد أوتیت مزماراً من مزامیر : ألبي سعید الخدري كما في قولھ

.القلب كما ینبت الماء البقلفيالغناء ینبت النفاق :وكان ابن عباس وعبد هللا بن مسعود یقوال
"إنما یفعلھ عندنا الفاسق":ل عن الغناءوكان مالك یقو

.یرد شھادة المغنى والممثل١٩٣٨سنة المصريولذا كان القانون 
".الغناء مفسدة للقلب ومسخطة للرب":وكان الضحاك یقول

"الزنارقیة الغناء ":وكان الفضیل بن عیاض یقول

 



٤١

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:مالحظات وفوائد
ھ ح.١ موح ب ر مس ازف غی واع المع ال أن تخدام الرج ى ولواس ان ت ذيألن اً؛ فدُ ك رب ال م الض یح لھ أب

"واضربوا علیھ بالدفوف":وأما الرجال فلم یثبت إباحتھ لھم وأما حدیث، بالدف ھم النساء
.ألنھ حدیث ضعیف؛فال یصح االستدالل بھ

:)٩/٢٢٦(الباريفتح فيـ رحمھ هللا ـقال الحافظ ابن حجر
ا ، لك ال یختص بالنساء لكنھ ضعیفعلى أن ذ"واضربوا":واستدل بعضھم بقولھ ة فیھ ث القوی واألحادی

.عن التشبھ بھنھيحق بھن الرجال لعموم النتیلالف، ذن بذلك للنساءاإل

ا غزلللنساء الغناء المشروع .٢ یس فیھ ة ل ات مباح ان بكلم اأو، ھو ما ك دعو م ز وی ر الغرائ ىیثی إل

ك، شرة اآلنالمنتاألغانيكما ھو حال كثیر من ،والمعاصيالفجور  ل ذل ھ ، حرامفك زداد حرمت وت

ازفإذا واع المع ن أن وع م ك ن احب ذل ت، ص ل تص ھ جالج ط ل دف فق ان ال و ك ى ول ھا كحت ك بعض

.ببعض

:٤١ـمسألة السماع صفياألسماعنزھة فيـ رحمھ هللا ـقال ابن رجب
ذلك،ھمأیام حروبفيوغناؤھم إنشاد أشعار الجاھلیة ، إنما كانت دفوفھم نحو الغرابیل بھ ب ا أش ن ، وم فم

أالتيإلىقاس ذلك على سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة  ة الخط أ غای د أخط ، فیھا جالجل فق

.وقاس مع ظھور الفرق بین الفرع واألصل

:استئجار الراقصني والراقصات واملغنني واملغنيات)  ١٣(
ى مثلإلىم المغنین والمغنیات والراقصین والراقصات ااستقد ون حت ھذه األفراح والذین یرقصون ویغن

م یصعد ، فال یرحمون صراخ الصغیر وال تعب المریض وال راحة المتعب، ساعات متأخرة من اللیل ث

ى ربعض السفھا ال عل ى بالم أل ، وس الراقصاتءء على المسرح ویلق ھ سیس ذا المسكین أن م ھ ا عل وم

ال كتسبھ؟ وفیما أنفقھ؟ وترى ھاأین عن ھذا المال من  ذا الم ى بھ وط أوذا الرجل یلق دفع نق ، )قطةالنُ (ی

.ضریبة المظاھر الكاذبةھيھذا المال ولكن ھذه إلىأشد حاجة فيالده أووتجد 

أعلموا أن كل ،ن والمغنیات والراقصین والراقصاتلیاء األمور الذین استأجروا المغنیوثم ھناك كلمة أل

ذا ائلفإن هللا س، كذلكثمھذا اإلفينتم لكم نصیب فأـ عز وجل ـ من شاھد وسمع ما یغضب هللا  كم عن ھ

.دفعتموه لھؤالءالذيالمال 

 



٤٢

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:قالأن رسول هللابرزةمن حدیث أبى الترمذيأخرج

ا أسقدما عبد یوم القیامة حتى یُ ال تزوال" ا أأل عن خمس، عن عمره فیم اه؟ وعن شبابھ فیم اله؟ فن ب
".عمل فیما علم؟ماذاوما أنفقھ؟ كتسبھ؟ وفیاوعن مالھ من أین 

ؤالء لف اءیعلم ھ ارعون اآلب ذین یس يوال ل ھف ل مث روععم ر مش ة الغی راح الممنوع مةذه األف أنھ

ھ مسئول، هللا یوم القیامةیديموقوفون بین  یعلم أن ھ مسئول ، ومن عرف أنھ موقوف فل م أن ن عل وم

.اً وللجواب صواباً فلیعد للسؤال جواب

:ذكر هللا المؤمنین فقال:ريالبصقال الحسن 

}قح هِمالوي أَمفومِ ورحالْملِ وائ١٩:الذاریات( }لِّلس(

.والنائحة عند المصیبة، للمغنیة عند النعمةاً أموالكم حقاً معلومفيوجعلتم أنتم 

ھ سؤال  د وج ذا وق ىھ یخ إل از / فضیلة الش ن ب ز ب د العزی ھ –عب ام إلدارات –هللا رحم رئیس الع ال
:السؤالفيالبحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، جاء 

ة أننيرغم حرام أم ال؟ھيھل األغانيما حكم  أسمعھا بقصد التسلیة فقط، وما حكم العزف على الرباب

ل واألغاني ى الطب رع عل يالقدیمة؟ وھل الق ن ف الرغم م زواج حرام؟ ب يال اأنن الوحالل سمعت أنھ

.وأثابكم هللا وسدد خطاكم. أدرى

وب وقسوتھا وبُ ، حرام منكراألغانيإلىإن االستماع :فأجاب فضیلتھ دھا عن ومن أسباب مرض القل ع

:تعالىوقد فسر أكثر أھل العلم قولھ ، ذكر هللا وعن الصالة

)٦:لقمان(}لَئك لَهم عذَاب مهِنيأواللَّه بِغَيرِ علْمٍ ويتَّخذَها هزواً ومن الناسِ من يشتَرِي لَهو احلَديث ليضلَّ عن سبِيلِ {

اءقْ یُ بالغناء، وكان عبد هللا بن مسعودفسروه  و الغن اء إذاو،سم على أن لھو الحدیث ھ ع الغن ان م ك

دلھوٍ ةآل ر بعض العل، كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحریم أش اء بآلوذك اء أن الغن محرم ةم

:أنھ قالوقد صح عن رسول هللافالواجب الحذر من ذلك ، إجماعاً 
".فر والحریر والخمر والمعازأقوام یستحلون الحِ أمتيلیكونن من "

وآالت الطرباألغانيھي:المعازف-ھو الفرج المحرم، یعنى الزنا:الحر-

ماع أوو رك بس یك وغی ریمإذاص رآن الك ة الق درب، ع ى ال ور عل امج ن ة ، وبرن د عظیم ا فوائ ففیھم

.وآالت الطرباألغانيوشغل شاغل عن سماع 
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)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

ىلیس فیھ دعوة الذيفیشرع فیھ ضرب الدف مع الغناء المعتاد :أما الزواج دح لمحرم إل محرم وال م

ذ، وقت من اللیل للنساء خاصة إلعالن النكاحفي نة ب ا صحت الس فاح كم ین الس لك عن والفرق بینھ وب

.النبي

ل یكتفيأما الطبل فال یجوز ضربھ  دف خاصةىفالعرس ب رات الصوت ، بال تعمال مكب وال یجوز اس

ة فيلما ، المعتادةاألغانيوما یقال فیھ من ، إعالن النكاحفي ب الوخیم ة والعواق ة العظیم ذلك من الفتن

ل فيذلك بل یكتفيوال یجوز أیضاً إطالة الوقت ، وإیذاء المسلمین ت القلی ذيبالوق ھ إعالن ال یحصل ب

ا إلىألن إطالة الوقت تقضى ؛ النكاح وم عن أدائھ يإضاعة صالة الفجر والن اف ر ، وقتھ ن أكب ك م وذل

.المحرمات ومن أعمال المنافقین

:طةقْ مثل هذه املناسبات ما يسمى بالنُ يفومن املخالفات واألخطاء )  ١٤(
يو حاب ھ ارب واألص ض األق ھ بع ا یدفع وال م ن أم يم افف ال بالزف اء االحتف وم المغن،أثن أويویق

دفع إلىمما یدفع البعض ،لراقصة بإعالن ھذا أمام الحاضریناأوالراقص  رأالمسارعة أیھما ی ا ؟كث لم

ذا في ة أخرى، ھ ن ناحی ة وم ن ناحی ذا م ذلك من المفاخرة والمباھاة وحب العلو والظھور والتسمیع، ھ

ذا وْ واأل،خاء بعین االزدراء والحقد والحسدمن یدفع بسإلىوالنظر فیھ كسر لقلوب الفقراء اء ھ لى إعط

.الزوجین سراً وال یخبر بھ أحداً إلىالھدیة أوالمال 

:شرب اخلمر واملخدرات)  ١٥(
ورففي انجو والمخدرات والخم ى شرب الحشیش والب ع الحضور عل ذا حرام ، بعض األفراح یجتم وھ

.بكتاب ربنا وسنة نبینا

}تَنبوه لَعلَّكُم تُفْلحونيا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّما اخلَمر واملَيسر واألَنصاب واألَزْالم رِجس من عملِ الشيطَانِ فَاج{:تعالىقال 
)٩٠: المائدة(

:تفسیر ھذه اآلیةفيـ رحمھ هللا ـ السعديعبد الرحمن /قال الشیخ
الویخبر أنھا من عمل الشیطان وأنھا رجس، ث، ھذه األشیاء القبیحةتعالىیذم هللا  :م أمرنا أن نتجنبھا فق

وه:أي:}اجتَنبوهفَــ{ ــون{اترك حتُفْل ــم تم إ}لَعلَّكُ الح ال ی إن الف ذه الف اً ھ رم هللا خصوص ا ح رك م بت

.الفواحش المذكورة

 



٤٤

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:قالالنبيالكبیر أن فيالطبرانيأخرجو
ا لعن الخمر وعاصرھا ـ عز وجل ـ یا محمد إن هللا : جبریل فقالأتاني" ةوشاربھا وحاملھ والمحمول

:قالالنبيمسند اإلمام أحمد أن فيو،"إلیھ وبائعھا ومبتاعھا وساقھا ومسقیھا

".أھلھ الخبثفيیقر الذيوالدیوث ، والعاق، ثالثة قد حرم هللا علیھم الجنة، مدمن خمر"
.اآلخرةفينھا حتى ال یحرم م، الدنیافيالفواحش ألنھا أمُّ ،فعلى كل عاقل أن یترك الخمر

:قالالنبيأن ةابن ماجأخرج
".اآلخرةفيالدنیا لم یشربھا فيمن شرب الخمر "

راح ولنعلم جمیعاً أیھا األ ذه األف ب ھ بات أن تنقل ذه المناس ىحبة أن من شؤم ھ مٍ إل دما تلعب وغ د بع نك

اجرات، وس الناس وتخامر عقولھمءالخمر بر احنات والمش دأ المش ل ویسدل ال، فتب ذا الحف ى ھ تار عل س

ب ا ،الكئی ین وأھلھم ت العروس يویبی ى ف رة عل م وحس د دائ ة العمرنك ة للیل ة المؤلم ذه النھای ا ـ ھ كم

.السنةإلىومازلنا نلھج ونقول ما أحلى الرجوع ـ  یسمونھا 

:الصاخبةغانياعات واألاألفراح حىت ساعة متأخرة من الليل مع وجود السمّ يفالسهر ) ١٦(
ن الم اھرة فم ات الظ يخالف خف رات الصوت الض ود مكب وم وج لمین الی راح المس اخبة وأف يمة الص الت

ام، فال یستطیع طالب أن یذاكر دروسھ،عباد هللايتؤذ ن مریض ، وال یستطیع متعب أن ین م م يوك ف

.ه المكبرات یحیلون بینھ وبین ذلكولكنھم بھذ،لیستریح من آالم المرض؛ حاجة لنوم ساعة 

:حرم أذیة عباده فقالـ عز وجل ـ وهللا 

)٥٨:األحزاب( }اًوالَّذين يؤذُون املُؤمنني والْمؤمنات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَاناً وإِثْماً مبِين{

:ومسلمالبخاريكما عند النبيویقول 
."من ال یأمن جاره بوائقھ: یا رسول هللا؟ قالنوهللا ال یؤمن، قیل مَ ، وهللا ال یؤمن"

شرورهأي:قھئبوا-

:ومسلمالبخاريوقال أیضاً كما عند 
والیوم اآلخر فال یؤذ جاره" ".من كان یؤمن با

ؤذفتقلق نومھ وتحرم ولد، بیتھ ما ال یریدفيدخل علیھ إیذاء من أن تُ وأي ھ ودروسھ وت ن مذاكرت يه م
ان اإلإذاو، مریضھ د نھك الم ق ع الصوت س ان رف و ك ف ل القرآن فكی و ب ى ول ع الصوت حت ى عن رف
بالغناء؟

 



٤٥

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:قالدريسعید الخوأحمد بسند صحیح عن أبيداودأبو أخرجفقد 

الفياعتكف رسول هللا " اٍج :المسجد فسمعھم یجھرون بالقراءة فكشف الستر وق م من أال إن كلك
"القراءةفيبعضكم على البعض ال یرفع، ربھ فال یؤذین بعضكم بعضاً 

؟كان بغناءإذافكیف ، وھذا النھى وقع عند رفع أصواتھم بالذكر والقرآن

ن الشھوة؟وما أدراك ما غناء الیوم د م روءة وتزی دم الم اء وتھ ، فإن فیھ ما فیھ من كلمات تخدش الحی

.لى التمایل والرقصالنفوس الضعیفة عج تحرك وتھیالتيموسیقیة الصاخبة بل ویصحبھ اآلالت ال

وأي، حتى أنھ لیفوت على كثیر من الحضور صالة الفجر المفروضة، عراساألفيفضالً عن السھر 

كیف ف، من المعلوم أن السھر المباح مكروه؟ وترك حاضریھ عن صالة الفجرفيزواج سبب فيبركة 

؟أمر مخالف شرعاً فيبالسھر 

:هللاأن رسولعن أبى ھریرةالبخاريأخرجفقد 

".كان یكره النوم قبل العشاء والحدیث بعدھا"
:ـرحمھ هللا–ابن باز العالمة قال 

.ولو كان لتعلیم القرآن، ترتب علیھ ترك صالة الفجرإذاال یجوز السھر 

:حفالت العرسيفالباهظ سرافاإل)  ١٧(
ف وكانھا تمّ أأفراح المسلمین المشروعة تجد إلىنظرت إذا دون تكل ل بساطةت ب ت بك زن، ، ن اء مت غن

.لألشعار وإظھار البھجة والفرح والسروردوإنشا، من اللبن إن تیسرودف إلعالن النكاح، وقدح كبیر 

رون ھ الكثی ا یفعل ومفأین ھذا مم ة؟ الی ى مراحل:بدای رح عل زواج والف ون ال ة:یجعل د ، شبكة، خطب عق

ذه المناسباتكفيو، لیلة البناء، زواج ن ھ بة م ون ل مناس اك إسرافیك وال الضخمةھن اق لألم ، وإنف

اخرة، ستقرضوھا بالربااوربما  اء والمف ك للری ا ال . وذل ى م ون ویتنافسون عل اال یطیق ون م إنھم یتكلف ف

الترف یتظاھرون ، عراس والوالئم ینفقونوعلى األ، ویستلفون ویسألون ویلحونیقدرون، یقترضون  وب

.نوعن الوفاء یعجزو، حتى تتراكم الدیون

 



٤٦

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

ىصرار البعض إزد على ذلك الت إعل ذه الحف ل ھ ة مث يقام ادقف ع ف، الفن يیجم ین اإلف ذا ب سرافھ

ة ن جھ ذیر م ن اإل، والتب تماع وم ات واالس ین والمغنی تجالب المغنی ن اس ل م م الحاص ات إث ى النغم ل

ا ينواأللح رك الت وس وتت یج النف ا السأتھ يء يثرھ وبف ذه االجتما،القل ق ھ ا یراف ع م ك م ات وتل ع

ات ن محرم اختال، الحفالت م اتك بھ عاری اء وھن ش ال والنس و ،ط الرج اس ول ك إلرضاء الن ل ذل وك

.بغضب هللا

.شقائنا كما جعلنا مآتمنا كذلكفيسبب -سرافبسبب اإل-وكذلك جعلنا من أفراحنا

در القائل :و
العرس والمآتم والزارثالثة تشقى بھم الدار

دجالینللیأتيحیث : والزار اطلین وال ن الع فائھ ، مریض جماعة م دفوف بقصد ش ول وال فیقرعون الطب

والتبذیر سرافحذر من اإل–عز وجل -فا، أخذون األموال الكثیرة أجراً لھمیو، بزعمھم

)٢٧:اإلسراء( }اًلشيطَان لربه كَفُورإِن املُبذِّرِين كَانُوا إِخوان الشياطني وكَان ا{: تعالىفقال 

:تفسیر ھذه اآلیةفيـ رحمھ هللا ـالسعديعبد الرحمن /یقول الشیخ 
اكإلىكل خصلة ذمیمة، فیدعو اإلنسان إلىإال الشیطان ال یدعو اه إذاف، البخل واإلمس ىعصاه دع إل

.إنما یأمر بأعدل األمور وأقسطھا ویمدح علیھتعالىوالتبذیر، وهللا سرافاإل

:قولھ عن عباد الرحمن األبرارفيكما 

} ينالَّذاماًإذاوقَو كذَل نيب كَانوا وقْتُري لَمرِفُوا وسي ٦٧:الفرقان(}أَنفَقُوا لَم(

ن سرافحذر من التبذیر واإلـ عز وجل ـ الحبیب كیف أن هللا أخيفانظر  ا بم ا بالن ھ، فم مع القدرة علی

ق  ن أجل أن ینف رض م ولى یقت رم الم ا ح ى م تجالب ـ عز وجل ـ عل اء واس رب والغن ن آالت الط م

.المغنیین والمغنیات والراقصین والراقصات

 



٤٧

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:والتبذیرسرافوھناك صورة أخرى من صور اإل

لھيو یض الطوی اف األب تان الزف ى شراء فس داً ، تصمیم العروس عل ال ج ن غ و ذو ثم ن ، وھ ذا م وھ

ھ ال یفضالً علىسرافاإل طأن ة فق ذه اللیل بس إال ھ ى العجب ، ل ب إل ي الغال ؤدي ف د ی ھ ق فضالً عن أن

.والكبریاء والخیالء

:قالـ رضي هللا عنھما ـوأحمد وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمرداودفقد أخرج أبو 
"من لبس ثوب شھرة في الدنیا ألبسھ هللا ثوب مذلة یوم القیامة":قال رسول هللا 

)٦٥٢٦:صحیح الجامع( 

:قالـ وعند البخاري ومسلم أن النبي
"من جر ثوبھ ُخیالء لم ینظر هللا إلیھ یوم القیامة"

ا، األمريثیاب یتم الزفاف وقضأيحین أنھا لو لبستفي اً لزفافھ تعیر ثوب ا أن تس یئاً و، بل یجوز لھ ش

. ثم بعد ذلك ترده ، تتزین بھ لزوجھا

:السنة ما یدل على ذلكفيفقد جاء 
:أبى قالحدثنيعن طریق عبد الواحد بن أیمن قال البخاريأخرجفقد 

ت، دراھمخمسةھر ثمنقِطْ –قمیص –وعلیھا درع –هللا عنھا رضي–دخلت على عائشة " :فقال
ر –ھيفإنھا ُتزانظر إلیھایتي، جارإلىفع بصرك ار ين تلبسھ أ–تأنف وتتكب ان ف د ك ت وق يالبی ل

ّین درع على عھد رسول هللا منھن اف ُت–فما كانت امرأة ُتق ة إال أرسلت –زین للزف يّ بالمدین إل
".تستعیره

:-هللا عنھا رضي–ومسلم من حدیث عائشة البخاريأخرجو
افيناساً من أصحابھ رسول هللا فأرسل، أنھا استعارت من أسماء قالدة فھلكت" أدركتھم ، طلبھ ف

جزاك هللا خیراً، :ضیرفقال أسید بن ح". فنزلت آیة التیمم، الصالة فصلوا بغیر وضوء
."وجعل للمسلمین فیھ بركة، بك أمر قط إال جعل هللا لك منھ مخرجاً هللا ما نزلفو

ا أن عائشة ففي ین لن ا هللا عرضي–ھذا الحدیث یتب الدة أسماء –نھ تعارت ق د اس هللا رضي–ق

.وأن ھذا األمر جائز ال مانع منھ شرعاً –عنھا 

 



٤٨

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:وليمة العرسيفسرافاإل)  ١٨(
ة العرسإفيیتنافسون -بتحریض من جھلة النساء-فقد أصبح الناس داد ولیم ، نفاق األموال الطائلة إلع

د في، مواضع القمامةفيیلقى بالطعام أنة وتكون النتیج، لیھاإبما یزید عن حاجة المدعوین  حین ال یج

!الفقیر ما یسد بھ رمقھ؟

:تعالىكذلك من اإلسراف فقال تعالىوقد حذر هللا 

)٣١:األعراف( }فنييا بني آدم خذُواْ زِينتَكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشربواْ والَ تُسرِفُواْ إِنَّه الَ يحب الْمسرِ{

:من اإلسراف فقال كما عند النسائي والحاكم بسند حسنوحذر النبي
ة" رف وال مخیل ر س ي غی دقوا ف ربوا وتص وا واش الىإن هللا ، كل ى تع ھ عل ر نعمت رى أث ب أن ی یح

."عبده
:وقال یحیى بن أبي كثیر ـ رحمھ هللا ـ

"والخیانة، والزنا، سرفال:ثالث ال تكون في بیت إال نزعت منھ البركة"
ذا السؤال لفضیلة الشیخ  ن / وقد وجھ ھ یناب ي عثیم اء ف ا ج ھ هللا ـ كم اوىـ رحم ، إسالمیةفت

زواج والمھور:والسؤال ھو الت ال ي حف ة ف ل ، المبالغ ى قبی اء حت بة للنس والئم والسھر بالنس رة ال وكث

،ك من سماع األغاني وغیر ذلكوما یصاحب ذل، سواء في قصور األفراح أو الفنادق، الفجر

ھ الخصوص ، ما ھي نصیحتكم للناس بصفة عامة ور الضارة ؟ ؟وللنساء على وج ذه األم ب ھ لتجن
وھل یجوز تحدید المھور والوالئم وتیسیرھا ؟

د :فأجاب فضیلتھ ي ال تحم ور الت ن األم إن المبالغة في حفالت الزواج والمھور بكثرة الوالئم والسھر م

ةف، عقباھا اح، إن أعظم النكاح بركة أیسره مئون بة للنك ة بالنس ت المئون ا قل ھ، وكلم وسھل ، زادت بركت

المعروف رة ب ن العش ھ م ھ لزوجت ب علی ا یج وم بم زوج أن یق ى ال ض ، عل ي بع ل ف ا یحص ا م وأم

والواجب على، فإن ھذا ال یحل، االجتماعات لیلة الزفاف من سماع األغاني والكلمات النابیة واالختالط

دل ، الناس أن یكون اجتماعھم في مثل ھذا األمر اجتماعاً موافقاً للشرع مطابقاً لھ ن ب وا مم ى ال یكون حت

ة ، والذي ینبغي إلخواني المسلمین أن یجتمع الشرفاء والكبراء، نعمة هللا كفراً  وأن یسنوا للناس ُسنة طیب

روعدم اإلسراف في الوالئم وعدم، في ھذه األمور في تیسیر المھور ل أو أكث ى منتصف اللی ، السھر إل

أھـ  . مما یرجى لھم الخیر إذا كانوا فیھ قدوة صالحة ، وما أشبھ ذلك

 



٤٩

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:دعوة األغنیاء دون الفقراء:ھيالوالئم أال وفيوھناك مخالفة أخرى تفعل 
:قالبيأن الناإلمام مسلمأخرج

ا" د عصى وشر الطعام طعام الولیمة یدعى إلیھا األغنیاء ویمنعھ دعوة فق م یجب ال ن ل المساكین وم
".هللا ورسولھ

:صحیح مسلم أیضاً فيو
د عصى " دعوة فق م یجب ال ن ل ا وم شر الطعام طعام الولیمة یمنعھا من یأتیھا ویدعى إلیھا من یأباھ

".هللا ورسولھ

بعض اتمعات خروج جمموعة يفتفعل التيومن البدع واألخطاء اجلسيمة )  ١٩(
:صورة زفة حيملون قطعة من القماش عليها دم البكارةيفوالنساء من الرجال 

ى إذاف،ومن الخطأ الفادح الفاضح أن بعض األقارب والجیران والضیوف ینتظرون أمام المنزل ا انتھ م

اش  ة قم ة خِ أواللقاء بین الزوجین خرج الزوج ومعھ قطع ارةقمیص نأورق ھ دم البك ھ وعلی ، وم زوجت

ذ ق أھلعندئ دینطل اء والزغاری ة بالغن ذه الخرق، الزوج م ھ یصأوةومعھ ذا القم ھ ، ھ ون ب يویطوف ف

.الشوارع والطرقات

:٢٦٠ـمضار االبتداع صفياإلبداع كتابھفيعلى محفوظ / یقول الشیخ 
م ، الطواف حول القریة بقمیص العروس ملوناً بدم البكارة:نومن الخطأ البیِّ  يولھ القمیص ف طوافھم ب

ھ اإلحین فض و الم تخجل من ارة ك انیةالبك اء واأل، نس دى األغنی یئة ل ة الس ذه البدع ت ھ د مات اط ووق س

.بعض القرىفيالراقیة ولكنھا باقیة 

یم آخر ، ونظراً لوقوف األھل خارج المنزل وانتظارھم النتیجة للحكم على البنت أ جس یقوم الزوج بخط

ارةوفعل فاضح یقدح برجولتھ حیث اء البك رأة برجل ، باإلصبعیقوم بفض غش اك ام ق إمس عن طری

.وإعطاء الزوج قطعة قماش لیتم بھا الذبح، وإمساك أخرى بالرجل الیسرى، العروس الیمنى

ات وفیھ ضرر على الز، فھذا مع مخالفة الشرع والفطرة م ال حصر الآوجة حیث یحدث تھتكات وتمزق

ا ة ، لھ ورة الزوج ى ع اء عل الع النس ب اط دش ال، بجان ب خ ن بجان ك م ر ذل ة وغی د الزوج اء عن حی

.األضرار

.وعدم الخروج عن الفطرةاإلسالمفما أحسن تعالیم 

 



٥٠

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:تفعل نشر أسرار الفراشالتيومن األخطاء )  ٢٠(
راش ل أوحیث یقوم البعض بسؤال الزوج بعد  اعلقاء مع زوجتھ على الف م الجم ف ت ، عن األحوال وكی

ب ، ن بشرح ما قام بھویقوم ھذا المسكی ھ ینقل ا یحكی ل م ذا المسكین أن ك ىوال یتصور ھ فيصورة إل

.بل ربما طاقت نفسھ للوصول إلیھا، ذھن المستمع ویتخیل ھذه الزوجة

ن فيحیث یكون ، وقد ُیفعل ھذا األمر أیضاً بالنسبة للنساء اء مجموعة م ذا اللق د ھ تقبال العروس بع اس

م الزوج والزوجة أن ھذا األمر مخالف للشرعلِ ما عَ ووتحكى العروس، ثم یسألنھا عما حدث، النسوة

دیث أأخرجفقد  ن ح د م ت یزاإلمام أحم دسماء بن ارضي -ی د رسول هللا -هللا عنھ ت عن ا كان أنھ

:والرجال والنساء قعود، فقال

ومما فعلت مع زوجھا فأَرمَّ ولعل امرأة تخبر ب، یقول ما یفعلھ بأھلھلعل رجالً " ت، الق ا إي: فقل وهللا ی
يشیطانة لقيشیطان تفعلوا فإنما ذلك مثل فال : قال، إنھن لیفعلن وإنھم لیفعلون، هللالرسو ق ف طری

".فغشیھا والناس ینظرون

.سكتوا ولم یجیبوا: أَرمَّ -

.فھذا الصنف من أشر الناس عند هللا منزلة یوم القیامة

:قالالنبيأن يسعید الخدراإلمام مسلم من حدیث أبىأخرجفقد 

د هللا " اس عن ر الن ن أش ى إإن م ل یفض ة الرج وم القیام ة ی ھ منزل ى امرأت يل ر وتفض م ینش ھ ث إلی
".سرھا

:تعالىیصل إلیھا بالمباشرة والمجامعة ومنھ قولھ : يیفض-

)٢١:النساء( }وقَد أَفْضَى بعضُكُم إِلَى بعضٍ{

:ترك العروس الصالة ليلة الزفاف)  ٢١(
ادة ر ع د صالة الظھ ن بع ا م ة زفافھ احیق، فإنھا تستعد للیل زین وتضع المس اب ، فتغتسل وتت بس ثی وتل

.وھذا حرام بال خالف، وربما نسیت الصالة، العرس وغیر ذلك

 



٥١

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:ومن املخالفات أيضا ترك الزوج لصالة اجلماعة)  ٢٢(
وب ، المسجد بعد البناء لمدة أسبوعفية ترك الزوج الصال وط مقل ووما فعل ھذا إال لفھم مغل يل لق النب

ومسلم من حدیث أنسالبخاريھ أخرجوالذيقال:

ر إذاو، ثم قسم، تزوج الرجل البكر على الثیب أقام عندھا سبعاً إذامن السنة " ى البك ب عل زوج الثی ت
"أقام عندھا ثالثاً ثم قسم

ھ إذارجل أن ال:أي ة فإن ن زوج الإذاكان لھ أكثر م بع لی دھا س ر مكث عن زوج البك ت ثیبإذاو، ت اً كان

ھ ، اً ثالثمكث  ین زوجات يثم یقسم ب امف یس ، األی يول الف بع لی ر س د البك ھ یمكث عن د ، الحدیث أن وعن

.جماعةفيالثیب ثالث دون الخروج ألداء الصالة 

:كما في كتاب القاموس فیما یحتاج إلیھ العروسابن جبرین ـ حفظھ هللا ـ/ یقول الشیخ 
ا ال ، وھي ترك الصالة مع الجماعة، ومعصیة كبیرة، وخطأ ظاھر، ھذه عادة سیئة وترك الجمعة ؛ فإنھ

.كمرض أو خوف أو مطر أو عدو أو ظلمة شدیدة ونحوھا ، تسقط عن القادر إال بعذر

ع ، یبقى مع زوجتھ جمیع الوقتفلیس بعذر فإن الزوج ال، فأما الشغل بالزواج س م بل یخرج ویجل

ھ، الناس ویمشي في األسواق ر عمل ى متجره ومق ذھب إل ذور ، وی ھ مع دعي أن رك الصالة وی ف یت فكی

ك، بالزواج ل ، الذي ال ینشغل بھ إال وقت المبیت أو الصبیحة أو القیلولة ونحو ذل ن یفع ذیر م یكم تح فعل

.جمعة والجماعة وتخویفھ من الوعید في ترك ال، ذلك

:بدعة شهر العسل)٢٣(
داً  ة ـ تقلی ة المرفھ اء الطبق ن أبن ع اإلسالمي ـ خصوصاً م ي المجتم ي انتشرت ف دع الت فھذه من الب

لمین ر المس د، لغی ن المفاس ا م ا فیھ ا م د، وفیھ ى أح ى عل ي ال تخف لمین، والت ر المس ابھة لغی ا المش ، منھ

ا ومن، ومنھا إضاعة المال الكثیر وطھ ر المغل ذا الفك ار ھ و إال سعادة شھر ، انتش ا ھ زواج م و أن ال وھ

.وھذا فھم مغلوط ، ثم بعد ذلك العیش الَنِكد والحیاة الكئیبة، فقط

ات، إذ أن الزواج القائم على طاعة هللا اً ، ومعرفة كل من الزوجین ما لھ وما علیھ من واجب ون زواج یك

.عیدة الجمیلة سعیداً یھنأ الزوجین فیھ بالحیاة الس

ر المسلمین:ـ رحمھ هللا ـعثیمینیقول ابن  د لغی رة، شھر العسل تقلی وال كثی ھ إضاعة أم ھ ، وفی وفی
.خصوصاً إذا كان ُیْقَضى في بالد غیر إسالمیة ، أیضاً تضییع لكثیر من أمور الدین

 



٥٢

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:لياء األمورأوإىلوأخريًا كلمة 
:تعالىعلموا جمیعاً أنكم مخاطبون بقولھ ا! أیھا اآلباء الطیبونای!لیاء األمورأویا 

غـالظٌ شـداد الَّ يعصـون اللَّـه مـا      يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَاراً وقُودها الناس والْحجارة علَيها مالئكَةٌ{
ونرمؤا يم لُونفْعيو مهر٦:التحریم( }أَم(

ومسلم البخاريصحیح فيالثابت النبيومخاطبون بقول 
ـ رضي هللا عنھما ـ من حدیث ابن عمر

ل راع " ھ، والرج ن رعیت ئول ع ام راع  ومس ھ، اإلم ن رعیت ئول ع م مس م راٍع وكلك يكلك ھ ف أھل
ال سیفيرعیتھا، والخادم راٍع ومسئول عن رعیتھ، والمرأة راعیة ومسئولة عن  ن ومسئول عدهم

"یتھرعیتھ، فكلكم راٍع ومسئول عن رع
اأوھموا بفعل معصیة إذاعلیك أیھا الوالد أن تأخذ على ید رعیتك فینبغي دعوھم وأ، دعوا إلیھ ىن ت إل

نھم واشكون غالبوك علإف، طاعة هللا وتأمرھم بالمعروف وتنھاھم عن المنكر ى ھذا األمر فنفض یدك م

ألأمام هللا ببرأوت، هللاإلىبثك وحزنك  ى ال تس ھ حت ة ،ما عقدوا العزم علی ر بموافق ذا األم م ھ ن أن ت لك

. اإلثم بل لك النصیب األكبرفيعلم أنك شریك اف،إقراراً علیھأومنك 

ىفكل من نظر  رأة إل تمع أوراقصة أوام ىاس اء إل ل أوغن ك كف، معصیةأيفع افل ، ل ونصیب فیھ

.دال على الشر كفاعلھفالدال على الخیر كفاعلھ وال

:لیاء األمورأوولیعلم 
ا ، من المجاھرة بالمعصیة واإلثمھيبالمعاصيتضج والتيأن فعل مثل ھذه األفراح  ونخاف علیكم أیھ

: النبياآلباء الطیبون أن تدخلوا تحت قول 

)البخاري(.                                                "كل أمتى معافى إال المجاھرین"

اك ، فإن التبرج الصارخ واألجساد العاریة وإطالق البصر على ما حرم هللا والمصافحة فضالً عن احتك

يوالذنوب المعاصيوغیر ذلك من ، الماجنةواألغانيوالموسیقى الصاخبة ، األجساد بعضھا ببعض الت

وب الم الغی ا ع ارب بھ ذه ، یح حاب ھ يوأص ونالمعاص ا ویعلیرفع تحیوأعالمھ ا وال یس ون بھ أن نن

. یجھروا بھا

تعالیم اإلسالم رداً جمیالً إلىفاللھم إنا نسألك أن ترد الناس 

 



٥٣

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:أیھا األحبة
ن بأن نعلم أن من الدیاثة أن یقر الرجل ویستحسن ویرضى ینبغي ھ م ل بیت سواء ، معاصيما یفعلھ أھ

ور ، صافحة ومخالطة من لیسوا بمحارممأو، ماجنةأغانيسماع أواً كان تبرج يوغیر ذلك من األم الت

.ـعز وجلـ ال یرضى عنھا هللا 

والسماح ألھل بیتك ،ومع تقدیم تنازالت بزعم أنھا لیلة العمر، مثل ھذه األفراحفيفنخاف علیك 
النبيتقع تحت قول سماع الغناء أنأوالتبرج أومخالطة الرجال ب

:ـ هللا عنھمارضيوالبزار والحاكم من حدیث ابن عمر ـائيالنسكما عند 
".یوث، ورجلة النساءالعاق لوالدیھ، والدَّ : ثالثة ال یدخلون الجنة"

هللا عنھما ـ رضي-من حدیث ابن عمر) ٣٠٤٧(صحیح الجامع فيوعند اإلمام أحمد وھو 
:قالالنبيأن 

". أھلھ الخبثفيیقر الذيالخمر والعاق والدیوث مدمن :ثالثة قد حرم هللا علیھم الجنة"
ذه الراقصة ، أفراحنا كثیرفيتجدھم -ال أكثر هللا منھم-وأصحاب الدیاثة يفأین أھل ھ ا الت تركوھ

بابتعمل ھذا تن الش اء ؟العمل وتنشر الفحش وتف ن أھل ھؤالء النس واتيوأی ذا العرس الل یحضرن ھ

ا ین؟ شبھ عاریة أویسمح أن تظھر عروسھ عاریة الذيھذا الزوج وأین؟شبھ عرایاأوعرایا  ظر إلیھ

.ید كل بر وفاجرفيا لتصبح الحضور وتلتقط الصور لھ

د أل هللا أن یھ اتي ونس اء واألمھ یھم ، اآلب ذ بنواص ىوأن یأخ اهإل ھ ویرض ا یحب م ، م تم لھ وأن یخ
.بخاتمة السعادة وأن یرزقھم الجنة والزیادة

 



٥٤

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:مثل هذه األفراح املمنوعة الغري مشروعةإقامةإىلدعاالذيالزوج إىلمة عتاب كل

:أیھا الزوج
دك إ دما وضعت ی ينك عن د ولف ھيی ت ل ك قل ي:الزوجة فإن ك زوجن اب هللا أوابنت ى كت ك عل موكلت

.وسنة رسول هللا 
!؟فھل إقامة ھذه األفراح یكون على وفق كتاب هللا وسنة رسول هللا 

!؟والراقصین والراقصات یكون وفق كتاب هللا وسنة رسول هللا ، وھل استقدام المغنیین والمغنیات

!؟وھل إیذاء الجار بھذه الموسیقى الصاخبة حتى الصباح تكون على كتاب هللا وسنة رسول هللا 

؟هللاأمام الحاضرین یكون على كتاب هللا وسنة رسوليت وھوھل أخذك بید عروسك ورقصك أن

!؟عاریة تنھشھا العیون یكون على كتاب هللا وسنة رسول هللا ھيوھل جلوسك بجانبھا و

نة رسول سرافوھل الصور واالختالط والغناء والتزین المخالف للشرع واإل اب هللا وس ى كت یكون عل

!؟هللا

بل ھذا كلھ یخالف كتاب هللا وسنة رسولھ .ال: فالجواب

ة تستوجب الشكرعلما....الزوجافیا أیھ ة هللا بمعصیتھ، أن الزواج نعم ال تشكر نعم ذه ، ف دأ ھ وتب

ةالحیا ا ضنك ،ة بمخالفات شرعیة تغضب رب البری اة كلھ احنات وخصومات وحی ون النتیجة مش وتك

:تعالىقال . بالفشل والطالقھيتنت

}ن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشةً ضَنكاً ونَحشره يوم القيامة أَعمى وم) ١٢٣(فَمنِ اتَّبع هداي فَال يضلُّ والَ يشقَى {
)١٢٤ـ١٢٣:طھ( 

 



٥٥

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:مثل هذه األفراح املمنوعةإىلاملدعوين إىلكلمة 
دعوى الوجوبفيأن األصل لنعلم جمیعاً ف ر،إجابة ال ذه المنك م وجود ھ ا إن عل ھ أم ن ینبغيات فإن لم

:ن یحضر وذلك لسببینر تلك المنكرات أییعلى تغة كان عنده قدر

.إجابة الدعوى:لوالسبب األ-

.إزالة ھذا المنكر لكن من غیر منكر:الثانيالسبب -

ارك ألن حا؛فال یجوز حضوره مثل ھذه األفراح، اإیقافھیرھا وال یأما من ال یستطیع تغ ضر المنكر مش

:تعالىلقولھ ،اإلثمفيلفاعلھ 

} إِنَّكُم رِهغَي يثدي حخُوضُوا فتَّى يح مهعوا مدتَقْع يإذافَالمج منهي جف رِينالْكَافو نيقافاملُن عامج اللَّه إِن مثْلُهعاً م{
) ١٤٠:النساء( 

:قالبن أبى طالبماجة وأبو یعلى بسنٍد صحیح عن عليابن أخرجو

يفجاء فرأى صنعت طعاماً فدعوت رسول هللا " ت ف ال، تصاویر فرجعالبی ا رسو: فق ا لی هللا م
ك أرج أبيع ت ب يأن ال؟وأم يإن : فق ھ ف تراً فی ت س اویرالبی ھ وإ، تص اً فی دخل بیت ة ال ت ن المالئك

".تصاویر
:ولھذا قال العلماء

".  كان فیھا منكر فإنھا ال تجابإذان الدعوة إ"
:ـرحمھ هللاـ زاعيووقال األ

".زافال تدخل ولیمة فیھا طبل وِمع"
.ة على أنھ ال یجوز إجابة ولیمة فیھا منكركتبھم المعتبرفيوكذلك نص األئمة 

ذه وأن یجنِّ ، فیھا المنكراتالتيفیجب على كل عاقل أن یجتنب المناسبات  ل ھ اءه أن یحضرن مث ب نس

.المناسبات، وأال یجامل اآلخرین على حساب دینھ ورضا ربھ

:قالالنبيأن معاویةصحیحھ من حدیث فيابن حبان أخرجفقد 

تمس من " اس رضيال ھ ارضا هللا بسخط الن ھ وأرضى عن ن اهللا عن اس، وم اس لن تمس رضا الن ل
".بسخط هللا سخط هللا علیھ وأسخط علیھ الناس

 



٥٦

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

أفراحنا اجلميلة
:أیھا األحبة

داد وا ود وم ت ومجھ ن وق ا م م أنفقن يراق أونظروا ك ر ف ة الغی راح الممنوع دع األف ات وب ان مخالف بی

روعة ل باط، مش بیل ك ذا س ق متش:لوھ ح جلطری ق واض ق فطری ا الح م، أم تقیم ال يعب مظل مس

:تعالىقولھ إلىوانظروا ، اعوجاج فیھ وال تشعب

} اتالظُّلُم نم مهخْرِجوا ينآم ينالَّذ يلو ورِإىلاللَّه٢٥٧:البقرة( }الن(

عـ عز وجل ـ ھذه اآلیة أن هللا فيفتجد  دد الباطل؛ ذكر الظلمات بصیغة الجم ك لتع ور ،وذل ر الن وذك

.وذلك ألن الحق واحد ال یتعدد وال یتغیر؛ بصیغة اإلفراد 

راح اإلسالمیةإذاف ن األف الم ع ا الك ا أردن ى أم، م د عل ا ال تزی د أنھ زوجین فنج ق ال ور بسیطة ال ترھ

.رات المفسدینعاء المصلین وبعیداً عن منكدوسط فيسیط واإلنفاق یسیر وتكون فالمجھود ب،واألھل

!! وسط ذكر هللا ودعوات المصلینفيـ إن أمكنـ المسجدفيفما أجمل أن تقام مثل ھذه المناسبات 

:ھناك حدیث یجري على ألسنة الناس وھو: تنبيه

" ، واضربوا علیه بالدفوف، واجعلوه في مساجدكمأعلنوا هذا النكاح" 
ي، نِ یْ َتیَ ولَ األُ رتینولكن للفقفالحدیث بھذا السیاق ضعیف ال یثبت،  ان والطبران ن حب د اب ھ شواھد عن من

ة ھ "واجعلـوه فـي مسـاجدكم" : لكن قول یس ل ن فل ره م أن غی أنھ ش ي المسجد ش اح ف د النك اھد، فعق ش
.األماكن، فسواء عقد في المسجد أو في غیره فاألمر على السواء

.مثل ھذه المناسبةفيوال بأس من إلقاء كلمة 

:١٩/١٠٦اللجنة الدائمة وىفتافيفقد جاء 
يال مانع من إلقاء كلمة " نھمف ور دی ا بعض أم م فیھ لٌ ، األعراس ُیعل رف ك ى یتع زوجین وحت ن ال م

.حتى ال تفسد علیھم حیاتھم، على أمر دینھم وسنة نبیھم
أكلون ویشربون دثون وی امرون ویتح اء یتس زل عن النس ون فرصة ، ثم بعد ذلك یكون الرجال بمع وتك

دف،ء األحبةاللتقا دف أن وتكون النساء بمعزل عن الرجال یضربون بال ي ال ھ یكونال ـ ویشترط ف فی
. ویتغنون بكالم ال إثم فیھـ صنوج وِحلَق تحدث رنیناً 

:وسط دعاء الحاضرینفيبیت الزوجیة إلىالزوج ویأخذ زوجتھ یأتيثم 
".خیرفيوجمع بینكما بارك هللا لك وبارك علیك"

 



٥٧

)اح ات األفرَ رَ كَ نْ ومُ عُ دَ بِ ( 

:ألدلة على مشروعیة ما سبق ذكرهوإلیك ا 
رح رم الف الم ال یح م أن اإلس ى نعل ن أن ، وحت د م ن ال ب ون ولك ھ ربیك ى عن روعاً یرض رح مش الف

:تعالىقال ،الحقیقيالعالمین وھذا ھو الفرح 

}ونعمجا يمم ريخ ووا هحفْرفَلْي كفَبِذَل هتمحبِرو ٥٨:یونس(}قُلْ بِفَضْلِ اللَّه(

:ضرب الدف والغناء للنساء:الً أو
َبیِّع بنت معوذٍ البخاريأخرج-١ :قالترضي هللا عنھا ــعن الرُّ
اء " يج ى النب س عل ّى فجل ى عل ین بن دخل ح يف ىفراش ك من ر-كمجلس اب لل اي واالخط -عنھ

در،، فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف وم ب ائى ی ن آب داھنت أإذ قالویندبن من قتل م ا : ح يوفین نب
".كنت تقولینيبالذوقوليھذه دعي: غٍد، فقالفيیعلم ما 

:ـهللا عنھارضيعن عائشة ـالبخاريأخرجو-٢
الإلىأنھا زفت امرأة " ن األنصار فق ٍل م يرج إن األنصار : هللا نب و ف م لھ ان معك ا ك ا عائشة م ی

". یعجبھم اللھو
.الغناء المباح: المقصود باللھو

:الطبرانيدروایة عنفيو
:تقولِ : ؟ قالماذاتقول : فھل بعثتم معھا جاریة تضرب بالدف وتغنى؟ قلت: فقال

فحیونا نحیكــماكـمـاكم أتینـأتین
كمـما حلت بوادیب األحمرـلوال الذھ

ما سمنت عزاریكملوال الحنطة السمراء

:أیضاً نھا ـ ـ رضي هللا عالصغیر عن عائشة فيالطبرانيأخرجو-٣
:عرس وھم یقولونفيسمع ناسا یغنون النبيأن "

َیَبحبحن المربدوأھدى لھا أكبش
ویعلم ما في غدوحبك في النادي
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:روایةفيو
ویعلم ما في غدوزوجك في النادي

".غد إال هللا سبحانھفيال یعلم ما ":فقال رسول هللا 

:قالالبجلي عن عامر بن سعدالنسائيأخرجو-٤

اً -مسعودوأبىدخلت على قرظة ابن كعب " ر ثالث ىّ -وذك ین یضربن بالوجواري-ذھب عل دف ویغن
ذا وأ: فقلت ى ھ د تقرون عل تم أصحاب محم الوا، ن ا إ: ق ھ رخص لن ين د ف العرسات  والنیاحة عن

".المصیبة
".غیر نیاحةفيالبكاء على المیت فيو":روایةفيو

.ناء والدف إال إلعالن النكاحوما كان ھذا الغ

:، عن أبى بلج یحیى بن سلیم قالوالترمذيالنسائياإلمام أحمد وأخرجفقد ـ ٥
ا صوتفيقلت لمحمد بن حاطب تزوجت امرأتین ما كان  د-دف-واحدة منھم ال محم ن حاطبفق :ب

."بین الحالل والحرام الصوت بالّدففصل ما":قال رسول هللا
"فصلُ ما بین الحالِل والحراِم، ضرُب الدفِّ والصوُت في النكاح" :خرىوفي روایة أ

)٤٢٠٦:صحیح الجامع(
ره ، اإلعالن واإلشھار ، والص:والمعني  ین غی ائز المشروع الحالل وب وت إن الفرق بین النكاح الج

. ھو الغناء الُمباح 

:وقال الفقھاء): ٤/١٧٨(كما في تحفة األحوذي–رحمھ هللا –قال المباركفوري 
تدل السبك:قال الحافظ بن حجركذا ذكره ابن الھمام ، "الُمراد بالدف ما ال جالجل لھ " ھ يواس :بقول

ث ا"واضربوا "  ھ ضعیف، واألحادی اء، لكن ك ال یختص بالنس ك ، علي أن ذل ي ذل ا اإلذن ف ة فیھ لقوی

للنساء، فال یلتحق بھن الرجال  لعموم النھي عن التشبھ بھن ، أھـ 

.وكذلك الغناء الُمباح في الُعرس ُمختص بالنساء فال یجوز للرجال):المباركفوري( قُلت 

عن ـ ـ رضي هللا عنھما سط عن عبد هللا بن الزبیر عن أبیھ واألفيابن حبان والطبرانيأخرج-٦
)١٠٧٢:صحیح الجامع(".أعلنوا النكاح":قالالنبي

:ذلكثم قال بعد )آداب الزفاف(كتابفي-رحمھ هللا-ذكر ھذه األحادیث الشیخ األلباني
رع" ة للش ھ مخالف ا فی ل م ن ك ع م ھ أن یمتن ب علی ا ا، ویج ة م اس وخاص اده الن يعت ذه ف ل ھ مث

.س فیھامنھم بسبب سكوت العلماء أنھ ال بأحتى ظن كثیر ،المناسبة
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:استحباب الوليمة ملن يستطيع ذلك: ثانياً 
:قالعن أنسالبخاريأخرج

".فأشبع الناس خبزاً ولحماً ـ رضي هللا عنھا ـحین بنى على زینب بنت جحشلم رسول هللا أو"
ة يفنكتف، حلھالكن لیس ھذا م، ھذا الشأنفيوھناك أحادیث كثیرة  ان مشروعیة الولیم بھذا الحدیث كبی

.والحث علیھا
.تم العرس مع الدعاء من الحاضرین بالبركة ودوام النعمة وطول العشرةیوھكذا 

:قالكما جاء في الحدیث الذي أخرجھ الطبراني في الكبیر عن عقیل بن أبي طالب 
"رك هللا لك وبارك علیكبا:إذا تزوج أحدكم فلُیقال لھ " :قال رسول هللا

)٤٢٨: صحیح الجامع ( "وجمع بینكما في خیر" :وزاد في روایة

ا شر المفسدین ونسألھ ـ عز وجل ـ ونسأل هللا  الىأن یصلح أحوال المسلمین وأن یكفین أن تع
.یبارك لكل زوجین وأن یجمع بین قلبیھما بخیر 

،على الطاعة والعبادةاوأعنھم، ألنس والسعادةااھماللھم ارزق
آمین.... مینآ... لحة والحیاة الطیبة الرابحة الذریة الصااوارزقھم

...وبعد
فھذا آخر ما تیسر جمعھ في ھذه الرسالة 

ا وقارئھ، نسأل هللا أن یكتب لھا القبول وأن یتقبلھا منا بقبول حسن ا مؤلفھ ا كما أسألھ سبحانھ أن ینفع بھ

.إنھ ولي ذلك والقادر علیھ ......ومن أعان علي إخراجھا ونشرھا 

ن الشیطان، ھذا وما كان فیھا من صواب فمن هللا وحده ي وم یان فمن أ أو نس ، وما كان من سھو أو خط

ي ، وھذا بشأن أي عمل بشري یعتریھ الخطأ والصواب، وهللا ورسولھ منھ براء ادع ل ان صواباً ف فإن ك

وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي ، یقبالقبول والتوف

جل من ال عیب فیھ وعالوإن وجدت العیب فسد الخلال

وال تجعل ألحد فیھ نصیب، فاللھم اجعل عملي كلھ صالحاً ولوجھك خالصاً 

الذي بنعمتھ تتم الصالحات  .والحمد 

رب العالمین ،وآخ ر دعوانا أن الحمد 

.........أعلى وأعلم  تعالىھذا وهللا

أستغفرك وأتوب إلیك، أشھد أن ال إلھ إال أنت، سبحانك اللھم وبحمدك
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