
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ..   األعراسو الوالئم راتـكـنـم  ..
اف  زواج أو الزف وم ، أما بعد فھذه بعض المخالفات الشرعية التي تقع في حفالت ال ا والي ؤمن ب ل مسلم ي ى ك والتي يجب عل

  اآلخر أن ينكرھا بقلبه ولسانه ويده بحسب استطاعته :
الدف ليلة الزفاف من األمور التي استثنتھا الشريعة من أصل  االستعمال غير المشروع للدف ، فإن من المعلوم أن ضرب أوالً :

  تحريم المعازف ، لكن إباحة الدف ليست على إطالقھا ، بل ھي بشروط منھا :
وم من وجھين ال بغيره أن يكون الضرب بالدف  -أ  وم من وجه واحد ، ألن المخت ـ(الطار) وھو المخت دنا ب ، وھو ما يسمى عن

  معازف التي حرمھا هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم .يسمى (الطبل) ، وھو من آالت ال
ه الفسقة من  –ب  ذي يتداول رام ، وال دعو للفاحشة ، والعشق والغ ذي ي اجن ال اء الم دف محرم كالغن أن ال يصحب الضرب بال

  المغنين والمغنيات .
الكف من عمل النساء أن يكون الضرب بالدف من النساء خاصة ، قال ابن تيمية : " ولما كان الضرب بالد –ج  ف والتصفيق ب

دف تشبه بالنساء ، " ، وقال ابن قدامة : "  ل ذلك من الرجال المغنين مخانيثكان السلف يسمون من يفع ففي ضرب الرجال لل
  . "وقد لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المتشبھين من الرجال بالنساء

ا ما نراه في ھذه األيام من التوسع في ضرب الدف في اليوم التالي للزفاف أن يكون الضرب بالدف في ليلة الزفاف فقط ، أم –د 
ه وسلم ( الكرمة ) أو ما يسمى ( الزوارة ) فھذا مما لم يأذن به هللا وال رسوله  ان عن طريق ، صلى هللا علي ات سواء ك المغني

  (الطقاقات) ، أو األشرطة المسجلة .أو 
ا ثانياً : ة ، ك ازف المحرم ات ، واستعمال المع ين والمغني ار ،استـئجار المغن ه  لعود ، واألرج ، والكمنجة ، والمزم ذا كل إن ھ ف
  لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخمر والمعازف " رواه البخاري .  محرم

ه  ،تصوير النساء ، وخصوصاً ( العروس )  ثالثاً : قال ابن عثيمين : " ال يرضى عاقل فضالً عن مؤمن أن تلتقط صور محارم
    .سلعة لكل أحد أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليھا كل فاسق ، وھو أمر يستنكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم " ، لتكون
ة  رابعاً : ذا مفاسد عظيم ه ، وفي ھ ى زوجت ا إال هللا  الدخول الرجال على النساء بحجة إيصال الزوج إل ا تكشف و، يعلمھ منھ

ا  –رجال مع النساء ة رقص الالنساء المتزينات المتعطرات أمام األجانب ، ويعظم األمر إذا كان بحج اذ ب ن  –والعي ز ب ال الع ق
  عبدالسالم : " الرقص ال يتعاطاه إال ناقص العقل أحمق ، وال يصلح إال للنساء " .

ى خدھا أو  خامساً : ا عل ا قبلھ ا ، وربم زوج فيسلم عليھ ا ال دخل عليھ م ي ام الناس ث ( التشريعة ) وھي أن تجلس العروس أم
  كله من التشبه بالكفرة والفسقة .وھذا  –با  والعياذ –جبينھا 

فليتق هللا أولئك الناس في بنات ونساء المسلمين ، فإن في الحاضرات البنت البكر ، والمطلقة ، واألرملة ، والعانس ، أليس في 
ا كان ذلك سبباً إلصابة فعل ذلك المنكر أمامھن ما يخدش حياءھن ويثير غرائزھن ، فكيف يرضى مسلم بذلك ألھله !!! ، بل ربم

  ھو واقع ، نسأل هللا السالمة والعافية .  االزوجين أو أحدھما بالعين كم
قال ابن عثيمين : "وإن تعجب فعجب أن يحدث ذلك من رجل أنعم هللا عليه بنعمة الزواج فقابلھا بھذا الفعل المنكر شرعاً وعقالً 

ذا افون أومروءة ، وكيف يمكنه أھل الزوجة من ذلك ، أفال يخ زوجن يشاھد ھ ه  ال في مجتمع النساء من ھي أجمل من زوجت
  وأبھى ، فتسقط من عينه ويدور في رأسه الشيء الكثير ، وتكون العاقبة بينه وبين زوجته غير حميدة ".

أو ببذل المال للمغنين والمغنيات  اإلسراف والتبذير ، سواء في الوليمة أو باستئجار بيوت الحفالت باألثمان الباھظة ، سادساً :
ُه ال ُيِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن) اُنوا ، ) ١٤١(األنعام: اآلية ، قال سبحانه : ( َوال ُتْسِرفُوا إِنَّ ِريَن َك ذِّ ْر َتْبِذيراً إِنَّ اْلُمَب وقال سبحانه : ( َوال ُتَبذِّ

ِه َكفُوراً  ْيَطاُن لَِربِّ َياِطيِن َوَكاَن الشَّ   ) . ٢٦،٢٧:اإلسراء( )إِْخَواَن الشَّ
ل  سابعاً : ه دلي م ل تعري النساء وإظھارھن لمفاتنھن فيما بينھن بحجة أن عورة المرأة ما بين السرة والركبة ، وھذا مما ال يعل

ال سبحانه : (  ك ق ى خالف ذل دليل عل َتُھنَّ إاِلوَ من الكتاب والسنة ، بل ال ِديَن ِزيَن ا ال ُيْب ولَتِِھنَّ أَْو آَب ولَتِِھنَّ أَْو لُِبُع اِء ُبُع ئِِھنَّ أَْو آَب
َواتِِھنَّ أَْو نَِس اُنُھنَّ أَوِ أَْبَنائِِھنَّ أَْو أَْبَناِء ُبُعولَتِِھنَّ أَْو إِْخَوانِِھنَّ أَْو َبنِي إِْخَوانِِھنَّ أَْو َبنِي أََخ ْت أَْيَم ا َملََك ي  ائِِھنَّ أَْو َم ِر أُولِ ابِِعيَن َغْي التَّ

َساءِ  ْرَبِة ِمنَ األِ  ْفِل الَِّذيَن لَْم َيْظَھُروا َعلَى َعْوَراِت النِّ َجاِل أَِو الطِّ رأة ٣١(النور: اآلية ) الرِّ ) ، فذكر سبحانه ما يجوز أن تظھره الم
أمام الرجال المحارم ، والنساء وھو زينتھا أي مواضع الزينة كاليدين والرأس والعنق وأعلى الصدر والقدمين وأطراف الساقين 

   يجوز للمرأة أن تبدي شيئاً من ثدييھا أو ظھرھا أو ما فوق ساقيھا إال لزوجھا .فال وعليه ،
ذه  ختاماً : ى شيء من ھ ة تشتمل عل ل أو وليم ل حف ع عن حضور ك وم اآلخر أن تمتن ا والي ؤمن ب ل مسلمة ت يجب على ك

منكر عظيم ، ، المنكر من غير إكراه وال إنكار  حضورضر ثم تقول إني أنكر بقلبي ، فإن المنكرات ، أو غيرھا ، وال يكفي أن تح
ِرِه  ِديٍث َغْي ي َح وا فِ ى َيُخوُض ْنُھْم َحتَّ أَْعِرْض َع ال قال سبحانه : ( َوإَِذا َرأَْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَن فِي آَياتَِنا َف ْيَطاُن َف َك الشَّ َينَّ ا ُيْنِس َوإِمَّ

ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّ  ال صلى هللا ٦٨الِِميَن) (األنعام:َتْقُعْد َبْعَد الذِّ ذه األعراس ، ق ) ، وال يجوز لولي المرأة أن يمكنھا من حضور ھ
  والحمد  أوالً و آخراً . عليه وسلم  : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ". رواه البخاري ،
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