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المفيرالمتواضحالبحثبهذاإليكأتقدموأ،~يسن

همدثثاثثدمثعثدهاوأمرهاهاعثهاثعالىمرهىان

القليلمنأتلمنكهذاإن





ثكر.إليهوأزفأحدهالمحامدءتحتفلفيهالذىالمتفضلالوقا~ثهالحمد

قاثد،خيرالمصطفىالحبيبعلىوأسلموأصليالواحدءالكويمبالومةيليق

صالتأبإحسان،هديهتبحمنوعلىالفراثد،وأصحابهوأزواجهئهوعلىكمد،

المقاصد.بهماوتصححالقلو~فيالهدايةبهماتنسكبداثمينوسالمأ

معه:~ما

وواودةشاردةكللتنظمجاءتأنهااإلسالميةالشريعةبهعتازماأهمفإن

عالقتهتصححأنهاكمابه،وتربطهباثهعالقتهتصححفهىاإلنسان؟حياةفى

منمتناسبئفهتنسقخاللمنوذلككله،بالكونبلاإلنسان،بأخيه

عية.الشراألحكام

عندبهمسلمأأمرآالحياةجوا~لكافةالشرعكولحقيقةكانتوقد

الحاكمجعلوهاختلغواواناثه،شرعالتزموا١عقدأبرموافماناألواثل،المسلمين

وجل،عزاثهيرضيعماليخرجهمانفعالهميكنلمحزنواأوفرحواوانبينهم،

هذهلكنالنبيى.بهجاءلماتبعأوأهواءهممشاعرهميجعلون-أيفيأ-كانوابل

أصبحهتىفشيثأشيثأاألذهانعنتغيبأخذتمتعددة--وألسبا~الحقيقة

منأحدهمخرجفإذافحسب،العباداتيتناولالكثيرينعندعالثملطان
أندادأ...ثه،جعلقبلمنإليهيدعوكانمانسيالمسجد

والعالقاتالمناسباتفيالشرعيةاألحكامعنالغغلةهذهتتضحماوأكثر



اإلسالمرالفقهيهالزفافحفل

حفلأعنوان:تحتالبحثهذاسيتناولهالذىالزفافحغلوأهمهااالجتماعية،

.و.حكاثه،فثوابطه،االمئالميالئقهئيالزئاف

بتكوينالفرحمظاهرمنمظهرآيكونأنالزفافحغلفياألصلكان~اذا

للمقبلينقلقمصدرإلىتحولبأنهيثهدالواقعفإنالمجتمع،تعموجديدةأسرة

شكالتمنعنهينجممانتيجةالمجتمععلىثقيلءعبوالىاالواج،~

األسرةعرىلتفكك١مباشرسببأأحيانأيكونإنهبلونفسية،واجتماعيةاقتصادية

نغسها.الجديدة

بالحفلللعودةشرعية-وأحكامضوابطمنيحويه-عاالبحثهذا-،و~

المسلمنقاءمظاهرمنمظهرآجعلهفيوأمألوالسرور،الفرحإمحالنفيمهمتهإلى

...المشكالت.هذهلكلسببأالوطهره

البحث:اثشاوأ~مه

ألسبامه:البحثهذاعلىاالختياروقعلقد

الميرةللمشكالتائشرعيةالحلولوايجادالمسلم،المبتمعخدمةفيالرغبةاألول:

اإلسالمية.الشريةعنالمنحرفةالحفالتإقامةنتيجةوالمبتمعاتباألفرادالالحقة

دراسةيقتضيفيهفالخوضالغاثا.ة،عميمالبحثهذاموضوعأناالني:

إقامةأرادلمنأهميتهاعنفضألاليومية،المسلمهياةفيأهميتهالهاعديدةمساثل

للزفاف.حغل

بالمنهجالملتزمةالجامعيةالرساثلنطاقفيجديدالبحثهذاأنالثالث:

األحكام.عرضفيالعلمي



السامثه:واممامثهالة

لمكماقبل،منجامعيةرسالةفياطالعي--هسبالموفموعهذايبحثلم

التعرضةواغاأيضأ،الجامعةخارجكتابفيمتخصصعلمينحوعلى~يبحث

المثال:سبيلعلىمنهاللعاقة،مبسطةأحكامأتحوىمغيرةرساثلفيالوضوعلهذا

علوان.ناصحاثهعبدللشيخالزوجين)وحقوقوالزفافالخطبة(آآا~كتا~:

األلماني.الدينتاصرمحمدللشيخالمطقزة)السنةفيالزفاف(آآا~وكتا~:

الميتضر.سعيدلمحمدوالزفاف)الخطوبةوآدا~مي،7سا٦ا(الزواجوكتا~:

وغيرها...

محامة،الزواجعنتتكلمالتيالكتبفيباختصارالموفوعهذابحثورعا

ألنور.أبواألحدىمحمدللدكتورأج)الزهفيالسنة(منهجكتامه:فيكماوذللئه

القإألبحاثتلكأيضأ،بالموضوعصلةلهاالتيالسابقةاألبحاثومن

ومنها:فيه،وتوسعتالبحثهذاجوا~منجانبدراسةفيتخصصت

اا)التمثيلالغنا،،الموسيقى،ااالتصويو،والفنوناإلسالمية(الشويعةكتاب:

األردنية.الجامعةفيماجستيررسالةوهوالقضاة،عليمصطفىأحدلألمتماذ

عبدحديللدكتوروالساق)وأللعباللهوحكمفيألمشتاق(بغيةوكتاب:

فىوأفادأجادمؤلفهأنإالجامعيةرسالةيكنلموانالكتابوهذاشلبي،المنعم

الواقع.علىوتطبيقهاوأدلتهااألحكامعرض

عثمانعليمحمدخياةللدكتورةوالتحريم)اإلباحةبينالمرأة(زينةوكتاب:

كسابقه.أيضأوأدبالأمحكامهعوضفىبيل~مهو~~بيأ



وهواللويحق،حبيببنلجميلاإلسالمي)الغقهفيعنهالمنهي(التشبهوكتا~:

المكرمة.مكةفىالقرئأمجامعةفياالمتيازدرجةعلىحاثزةماجتيررسالة

محمدكتورلللالشريعة)وضوابطالعصرحاجةبين(التصويركتامه:وكذلك

-أيضأ-االمتيازدرجةعلىحاثزةماجستيررسالةوهوالبوطي،رمضانتوفيق

بيروت.فياألوزاعياالمامكليةفي

المهمة.والعناوينباألفكارالبحثإغناءفيواألبحاثالكتبهذهصا~وقد

البحث:هدف

عنالناجةالكثيرةوالمساوىالظاهرالخللأسبامهبيانإلىالبحثهذايهدف

الفقهيةاألحكامإيضاحخاللمنهاالشرعيةالحلولإيجادثمالزفاف،حغالت

بالواقعربطهاثمعلمى،منهجفيأدلتهاوتفميلالحفلفييجرىمامجميعالتعلقة

الشرعيةالمخالفاتعنبعيدحغلبإقامةيرغبلمناألحكاملتطبيقتسهيأل

المخالغات.هذهعنالناتحةالكثيرةالسلبيةواآلثار

ا~:مئهح

الموضوعجزثياتتتبعتفقدتحليليأ،استقرائيأالبحثهذافيمنهجيكان

بأدلتهاوربطهامضمونهابدراسةقمتثموغيرها...،الفقهيةالكتبفيومساثله

للفكرةإيضاحأأمل،مشتركيربطهاالتيالمسائلبتأميلقمتكماومناقشتها،

للنرض.للومولوتهيآل

وكنتاألربعة،المذاهببينالمقارنالفقهيالبحثطريقةاتبعتكذلك

فيإالالمذاهب،لتلكالتاريخيالتر~اعيةهفيهاالمذاهبحسبالمسألةأعرض



وانفيهاالواردةاألقوالحبالمسألةتعرضأذالمملحةاقتضتقليلةمواضع

للمذاهب.التاريحيالترتيبذلكخالف

كانتإذاللدقة-وتوخيأللذمة-تبرثةالحرفيةالفقهاءبنصوصآتيوكنت

غيرأوواضحةغيرلكونهاتوثيقزيادةإلىتحتاجالمسألةكانتأوعتملةعبارتهم

بعبارتي.المسألةبعرضأكتفيذلكسوئوفيماءمثتهرة

األحاديثوتخريجالكريم،القرآنفيمواضعهاإلىاآلياتبعزوقمتوقد

وكذلكلألعالم،والترمجةالغريبة،الكلماتوشرحالبحث،فيالواردةواآلثار

وتعريف.شرحإلىيحتاجماوشرحواألصوليةالفقهيةالقواعدبعزوقمت

منهمابتخريجهأحدهمافيأوالمححينفيالواردةلألخباربالنبةواكتفيت

االسمبذكراألعالممنللمشهورينبالنسبةاكتفيتكماأحدهما؟منأو

إلىالعزوفياقتصرتكما؟وجد--إنووالدتهوفاتهتاريخمعللثلمالكامل

والصحيفةالجزءرقمذكردونللمفردةاللغويةالمادةاسمذكرعلىالمعاجم

ثممؤلغهاسمثم،.المرجعاسمفأذكرالمراجعساثروأمابذلك.المقصودلحصول

والصحيغة.الجز>رقم

البحث:خطة

كليحتوىخاتمة،ثموفملينوتمهيدمقدمةإلىالبعثهذاخطةتقيمة

فرومحأالمطا~تحتوىوة.:،مطالب،علىالمباحثوتحتوىمباحث،علىفصل

التالي:التفصيلعلىوذلكومساثل



اإلسالصالفقه~الزفافحفل

مة.اته

التالية:النقاطوبتضمنالتمهيد:٩

.مشروعيتهمادليلهالزواجحفليتعريف~وأل:

فيها.المؤثرةوالعواملاإلسالميالتاريخعبرالزفافحفلمغةثانيأ:

فيها.المؤثرةوالعواملوالحافرالقريبالعمرفيالزفافحغلمغةثالثأ:

النكاح:إشهاومعنىفيهايظهوالتياألعمالاألول:الفصلظ

وتوابعها:الوليمةاالوله:المبحث

الوليمة.معنىاألول:المطلب

وتكرارها).ووقتها،(حكمها،الوليمةاقامةالثاني:المطلب

وشروطها).(حكمهاالوليمة(جابةالثالث:المطلب

الزفاف.وحفلالوليمةبينالعالقةالرابع:المطلب

للوليمة.تابعةمساثلالخامس:المطلب

الزفاف:حغلفياللهوالثاني:المبحث

الزفاف.عنداللهوحكماألول:المطلب

الغناء.الثاني:المطلب

الموسيقية.اآلالتالثالث:الطلب

الحغل.فىاألخرئاللهوأنوعالرابع:المطلب

الزفاف<فياللهوواقحعلىتطبيقاتالخامس:المطلب



البحكممامه

النكاح:بإشهارلهاعالقةالالتياألعمالالثاني:الفصل٩

الزفاف:حفلفيالزينةاالول:المبحث

اإلسالمي.الشرعفيوضوابطهاالزينةمغهوماألول:المطلب

الزفاف.حفلفيالنهاءزينةالثاني:المطلب

الزفاف.حفلفيالرجالزينةالثالث:المطلب

الزفاف.حفلفيوغوهالمكانزينةالراع:الطلب

وتنظيمه:الزفافحفلإدارةالثاني:المبحث

الحفل.إقامةعلىالعثاألول:المطلب

الحغل.ميبغةالثاني:الطلب

الحفل.نفقاتالثالث:ا~

والمكاني.الزمانيالحفلموعدابع:الا~

والتوميات.البحثنتاثجوتتضمنالخاتمة.٩

الحث.ممعوماث

البحثطبيعةإلىراجعبعضهاالصعوبات،منعددالبعثأثناءواجهنيلقد

الموضوعطبيعةإلىراجعوبعضهااألبحاث،منبحثمنهاينوالو~هانتي،

عليهالمستجداتوفرو،الشات،بينالزفافحفلمورةفاختالفنفسه،

عالجتوقدالبحث.هذافييسيرغيرأمرأالموفوعمفرداتضبطجعالباستمرار

حكممعرفةأجلمنالمتشابهةللماثلالعامةالضوابطووضعبالتأميلذلك

..وأخرئ.بيثةبينصورتهتغيرتوانالفعل



١٤اإلسالمرالفقهيهالزفافحفل

كلفيأضطروكنتاألفكار،متشعبالمسائلكثيرالموضوعهذافإنكذلك

لوضعذلكهفيهامستقلةرسالةإلعداديكفينحوعلىالبحثهالقراءةإلىمسألة

فقطالزفافبحغلتتعلقالتيوالجزئياتالفردعاختيارثم~لةا~ماأل~

سنواتأربعبعدإالالبحثيكمللمذلكوألجلبالواقع؟وربطهافيهاوالتفصيل

مستعجل...أمرأوضرورىواجبإاليقطعهالالذىالمتواصلالعملمن

هذاعلىبإشرافهماتشرفتمنإلىبالشكرأتوجهأنإاليسعنيالوأخير.:

وأقدمالبغا.الحسنمحمدالدكتورالسيدثمألحمور،أسامةالدكتورالسيدالعمل:

محمدالدكتوراألستاذبعميدهامتمثلةالغاليةالشريعةكليةإلى-أيضأ-شكوى

فيها.والعاملينموطفيهاجيعوالىفينا-بقاءهوأدامتعالىاثه-حفظهالعكامفاروق

يغفروأنمني،ويتقبلهفضلهيتمأنالعمل-هذابإنجازعليتفضلكماأ~لواأل

محيغةفىيجعلهوأنللمسلمين،النفععميممباركأويجعلهزلل،أوخطأمنفيهما

حبفينانحرسأنهصغارأنحيرفارقناالذىىوواللطويأل،عليصبرتاتىوا~تي

عليه.أعانأوالبحثهذافيبحرفأفادمنكلمحيفةوفييرحل،أنقبلالعلم

...دعاك.منتخيبالقريهكيعربناإنك

المبثاغالمزيزعبدرفيف

الشمدمشق

~١٤٢٥امحرم~٢٤االثنين

م٢٠٠٤•آذار•١٥الموافق



التمهيد

المهممنكانلذاتصوره،عنعفيالشي،علىالحكمإن

األحكامسرد~قبلاألذهانفيالزفافحفلصورةتونيح

التالية:النقاطخاللمنوذلكوالواقع،عوالثاللفةفيوتحر~

مشروعيتهما.ودليلالزواجحفليتعريف~و~:

المؤثرةوالعواملاإلسالميااتاريخعبرالزفافحفلصفةثانيأ:

فيها.

والعواملوالحافرالقريبالعمرفيالزفافحفلمفةثالثأ:

فيها.المؤثرة





التمهيد

أوأل

مسروعبنهماودكبلالزواجحفلرنعربف

الزفاف:حفلتعريف)١

اللغوي:التعريفأ.

االجتوح.ممدر.ععننالحفل:أوأل:

وحغيأل:وحفوألحفأليجفلواللبنالما،(حفلالمحيط:القاموسفيجا،

،..كاحتفل.جنبيهجا،.عل،بالسيل:الوادىوحفل...واحتفلكتحظابتح،

..كاحنملوا.اجمعوا،حفأل:العوموحفل

.)´ا´..كالمحفل.المجمعكمجلس:والمحفل

وتحفل:اختفل(هغة:7الأساسففيتزين:منها:أيضأ.ععاناهتفلوتأتى
الزينة)(~أ.ثيا~ولبىتزين،

البالغة:أساسفىقالباألمو.واهتماجتهدومنها

واجتهد)(اا.احتشدإذااألمرفياحتفلالمجاز:(ومن

الأى:بأمرهتحتفلوالبأمره،قمتبفالن(احتفلتالمنير:الصباحفىقالن

اهتممت)أأ).بهواحتفلتءبهتهتموالتثاله

(~).مادةالغيروزآبادى:المحيط:القاموس)١(

(حفل).مادةالزنحثرى:البالغة:أساس)٢(

السابق.الموضحالبالغة:أصاس)٣(

(حفل).مادةالغيومى:المنير:المصباح)٤(



والمبالفة،الوفوح(واالحتفال:القاموس:فغي.وظهروفثحأيضأومنها

وظهر)ااأ.الطريق:بانواحتفلكالحفيل...،

زوجها.إلىالعرو~إهدا،أيضأ،وهومممدرالزاى-الرئا~:-بكسرثانأ:

الوجه،وهوفافأوفيزفأبالضميزفها،العروسوزفالعووس،ففتأ(ةيقال:

...هداها.ذلككل،وازدفهاوأزثهاوازأنفتها.ععنىوأزنفتها،

الروس)(ا´.فيهاتزفالتيالمحقةوقيل::العفة،والمؤئه

شبههاألجلالابسرعةيقتضيفيماالنعامزفزفةمنمتعارالعروسو(زف

السرور)ااأ.منخفةعلىبهاللذها~ولكن

عومممأ>أيضأ:الزفافحغلويسمى

اللغة،فيبينهمافرقهناككانوانعرفأواحدالتسميتيناا´ماصدقأنوالحقيقة

..خاصة.طعامهوقيلوالناء،اإلمالكمهنة:والعرهى(والعؤساللسان:فيقال

...بهابنىإذابأهلهوأمئرسعوسأ،اتخذأىفالنأعؤسوقد

السابق.الموضعالمحيط:القاموس(ا)

ا.(زففمادةمنظور:ابنالعر~:لسان)١(
الراغب>عننقله(زفف)مادةالزبيدي:العرومى:.ج)٣(
(صدق)وكلمةالوصولية؟أواالستفهامية(ما)كلمةمناألملفيمأخوذصناعياممالماصدة)٤(

فيهايتحققإذاللفظعليهاينطبقالتياألفرادأوالفردوتعني:الصدق.منماضفعلهياي
نفه.المعروفالحفلعلىالعرففييظبقاذالزفافحفلولفظالعرسنلفظالذهز.مغهومه
حبثكةالرعنعبدوالمناظرة:االستداللوأصولالمعرفةفوابطالماصدة:معنىفي(انظر

).٤٦٠٤٥الميداني:ص



التمهيد

تسمىوالمرأةالعرس،واتخاذالمنا،أيامإالعروسينيسميانالجانوالزه

وقت)أاأ.كلفيالرجليمرس

سببها´~أ.باسملحاتسميةعرسأالنكاحوليمةوتسمية

علىأيضأاللغةفييطلقوأنهالناء،أيامهيأيامأيتدالعرسأنهذامنفيفهم

الحاضرالعصرفيالحفلىفتسميةالزفاف.يومبعدالطعاميكونوقدالنكاح،طعام

زوجها.إلىالعروسإهداءعندالدخولقبيليكونألنهأدقفاف)أك(بحفل

الشرعية.األحكامفيلهتأثيرالالفرقفهذاكلوعلى

االممطالحي:التعريفمه.

لهاصطالحيتعريفولوضعالزفاف.عجمله،لحفلتعريغهعلىأمحثرلم

معأ.الواقعوالىاللغوىالمعنىإلىالنظرمنالبد

والتزين،االجتماح،يأتي.ععنى:اللغوى-التعريففيمر-كمافالحفل

والوضوح.والظهورباألمر،االهتمام،ه

زوجها.إؤالعروسإهدا،فهوالزفافهأما

معلك،للوتز~ينهمالعروسين،إلهداءالناساجتماعهو:الواقعفييجرىوما

بأنوعبإكرامهمبهمالعروسينواهتمامبتجهيزهما،العروسينبأمواهتمامهم

أنكمااللهو،خاللمنرللرهالجميعوظهاووشرا~،طعاممنالضيافة

له.~اعالنللنكاحإطهاوفيهنفهالحفل

(~ص)<مادةمنضور:ابنالعر~:ن)ا(

السابق.الموضحانظر:)٢1



اإلسالمىلفت1يهالوفافحفل

إلالعرومىإلهداءالنامىاجتماعبأنه:الزفافحفلتعريففيمكنوعليه

والتزينخاللمن،واالهتمامللفوحواطهارهمالدخول،وشهاوزوجها

والطعام.اللهوفيالمشاوكة

التمويثه.حولمالحطاث

منالحغل،فيشاركمنكلبهم:ويعنىللعهد،(الناس)كلمةفيالالم-١

الشرع.فيبهتتعلقأحكاممنهمولكلتبعهم،وسزومدعوينداعين،

باعتبارهنفقطالنساءحفلتشمارالزوجها)إلىالعروس(إلهداءعبارة-٢

يكونالاإلهداءألنأيضأ،الرجالحفلتشوربلالعروس،يهديناللواتيمن

فالزوجالوجالحفلمنالمقمودهووهذاواعدادهما،العروسينتحهيزبعدإال

التعريف.فينقصفالزوجه.الستقبالفيهيتهيأ

لهالشاثعالوممفعنومفهالختالفالقيودهذهأحدتخلفيظنرعا-٣

اللهو،امانعلفيظنالدفوفهوضر~الزغاريدعلىاللهويقتصرفقدما،مجتمعفي

تخلففيظنالبسيطةالضيافاتعلىالوليمةتقتصركذلك..وقدهووليص

األصل.بقاءمعبالتعريفيضرالالومفواختالفكذلك.هووليسءاإلطعام

النكاح´~´،عقدحفلفهوأولحماأماأاأ،الزواجحفليثانيهوالزفافوحفل

واصطالحأ.لغةلتعريغهالتعرصمنوالبد

قبليقامماوأماالزفاف،يومإلىالعقد.خرإذامعأالحغالنيدمجقدهالفا~،العرف~هذا)١(
النكاح.عقدخارجاألوقاتساثرفيواللهواإلطعامكحكمفحكمهاحغالتمنالنكاحعقد

التيران.عقدالثاثع:العرففيويسمى)٢(



التمهيا

النكاح:عمدحفلثعوغه)٢

اللغوي:التعويف•.

تعريغه.سبقفقدالحغلأما

واحكامه´ا´.إبرامهوغيرهالنكاحةوعقلالموثق.والعهدوالشد،الربط:لغةوالثقد

فياستعمل.ثم.الحل.نقيضالعقدأصلأناالشتقاقأثمةبهمرح(والذى

.)(~).غيرها.•وااعقودالبيوعات،منالعقودأنوع

التزويج´~أ.وهوايالك،أواإلثالكأيضأ:النكاحعقدويسمى

االصطالحي:التعويفمه.

بأنه:النكاحعقدحغلتعريفعكن

واالهتمامللفرحوظهاوهمالعقد،إلشهاوالتزويجالناس.ممناسبةاجتماح

والطعام.اللهوفيوالمشاوكةالتزمزخاللمن:

عقدفحفلإقامتهما.سببفيإالالحفلينبينفرقالأنهالتعريفمنويالحظ

زوجها.إلىالعروسإهداءيقام.عناسبةوالثانيالنكاح،عقدإبراميقام.عناسبةالنكاح

ألنالنكاح،عقدحفلدراسةعنتغنيالزفافحفلدراسةأنيعيوهذا

أحكاموتبيينالحفل،فيتكرىالتياألعمالهاألنشطةوفبطدراسةالبحثموضوع

إالاللهمالحكم،فيوالالشكلفيالحغلينبينتختلفالاألموروهذهكله.ذلك

أعلم.تعالىوائهواإلجابة،الدعوةحيثمنمنهماكلبوليمةيتعلقوحيدحكم

(عقد).ماذةالزببدى:العروس:وتاجالفيومي؟المنير:المصباحمنظور؟ابنالعر~:نظر:الن(ا)
السابق.الموفعالعروس:تاج)٢(
(عقد).مادةالزبيدى:العروستاج(ملك)؟مادةمنظور:ابنالعر~:نظر:الن)٣(



اإلسالميالفقهيةالزفافحفل

:الحفلعنمثووعألدلل~)
ديى~واألمرالنبوةعهدفيوفعلهماجدأ،قدعةعادةاطفلينهذينإقامة

الجملة.فيمشروعيتهماعلى
األرض.فياثهتوحدمسلمةألسرةبدايتأألنهشرعيءسرورمناسبةفالزواج

نثرعوالبهجة،الغرحتظهرأعماألالمشروعالسرورمناسباتعنداثهشدعوقد

علىوتوسعةولهو،حسن،السصالة،منبهاخامةشعاثراألعيادفي

االواج،مناممبةعندالمشروعةالفوحمظاهرمنالمحفالنهذانوكان.،.األهل.

األدلة.ستبينهالنكاح،كماإعالنفيمهمتهماإلىباإلضافة

النكاح:عمدحفلمشووعه.-
أاا.أالنكاح.علنوا٥ثال:بقولهشروعيتهعلىفيستدلالنكاحعقدحفلأما

عليهواضوبواالساجد،فيواجعلوهالنكاح،هذا.علنوادآخر:حديثوفي

أا´.بالدفوف،

هأاوقال،١٨٣.٢النكاحباعالناألمرالنكاح.ا:المتاركفيالحاكم)،١١١٣٠(٥٣.٢٢المسنا:فيأحد(ا)

طما>واللغظالزبير،بناثهعبدعنالتلخيص.فيألهبيووافقهيحرجاه.ولماالسنادمحيححديث
هذاوقال:له،واللغظعاثثةعن)،١٠٨٩(٣٩٨.٣النكاحإعالنفيجا،ماابابالنكاحالترمذى:)٢(

ماجه:ابنالحد~ث،فييضعفاألنصارىميمونبنوعيسىالما»هذافيحسنغريبحديث

اتفقواالسبنخالدفيهضعيفماجهابنوحديث)،١٨٩٥(٤٣٦.٢النكاحإعالنالنكاح~با~

لكن)>١٨٥~٩حجر:ابنالري:وفتح٤٣٧.٢ماجه:ابنعلىالسندىحاشية(انظر:ضعفهعلى

الدفبضر~لألمرويثهد.البقالزبيربناثهعبدحديثالحديثمناألولللقسميشهد
رواهوالصوت،،الدفوالحرامالحاللبينمافصلهالنبيئ:عنحاطببنمحمدحديث

له،واللفظوحسنه)١٠٨٨(٣٩٨.٣النكاحإعالنفيجا،ما.با~النكاحالترمذى:



التمهيد

وهوالنامس،فيهيجتمعمكانفيجعلهخاللمنالنكاحعقدبإعالنفاألمو

مشروعيةعلىدليلواعالنه،إشهارهفيللزيادةعليهفةاللضرمهثمالمسجد،

منالمقصوديتحققبهألنهاستحبابه،علىبلالجملةفيالنكاحعقدحغل

واإلشهار`ا).اإلعالن

الزفاف:حفلمشروعيةمه.

أبرزها:منمثروعيته،علىتدلكثيرةأحاديثالستةففيالزفاف،حفلو.ما

مقبلينومبميانأنساءالنبي_أبمر>دقال:اأأأنىهكلهعنالبخاريااأرواهما

´ا´.»ليلمالناساحبمنانتماللهمنقال:عتنأفقامعرس،من

العرس).إلىوالصبيانالنسا-ذهاب(بابالنكاح:كابفيالبخاريلهترجموقد

مسعودابيو~بنقرظةعلىدخلتءدقا-:سعد(أ´بنعامروعن

فيالحاكمورواه)،٣٧٦٩1أ٣٧.٦الدفوفر~بالموتالنكاحإعالنبا~النكاح.والناثي:
ولم.يخرجاه.اإلسنادصحححديثهذاوقال:١٨٤.٢النكاحبإعالناألمرالنكاح.المستدرك:

التلخيص.فيالذهبيووافقه
.٩٥صالصالحي:طولونابنالوالثم:فيقيلفيماالخواةفصانظر:ا)(
اثه،عبلأبوإبراهيم،بنإكاعيلبنمحمدالصحيحصاحبالمشهورالمحدثالحافظاإلمامهو)٢(

).٣٢١-٢٧٧.١٠الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:_).٢٥٢-١٩٤(بينماعاش
).٤٩٠-٤٨٢.٤الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:~).٩٧اثأى(ت:رسولخادمالنضر،بنمالكبنهوأنس)٣(
:مسلمله،واللفظ)٤٨٨٥(١٨٥٩.٣العرسإلىوالصبيانالنساءذها~بأمهالنكاح~البخارى:)٤(

و(ثام)،٢٥٠٨(١٩٤٧~٤عنهماثأرفياألنصارفضاثلمنعنهم.با~امنهرفىالصحابةفضاثل
امقنأىاالمتنان،منأنهأوالقوة،وهيالميمبضمانةمنمأخوذأقويأقامأقامأىعتغأ):
).٢٠٣.٩العسقالني:حجرابنالرى:فتح(انظر:بقيامه.ىعليهم

النبالء:أعالمسير(انظر:_).١٠٤(ت:ثقةإماممدنيتابعىوقاص،أبيبنسعدبنعامرهو)٥(
).٣٠٧١٥الذهبي:



اكاسالمدالفقهكالزفافاحفل

)هلومنكااثهرسولصاحباأنتمافقلت:يفنين،جوارواذاعرسفياألنصاري

قداذهب،شثتونمعنافاكعشثتإناجلسفقال:عندكم؟هذايفعلبدر

أ(ا´.العرسعنداللهوفيلنارخص

زوجهاإلىالعروستزفالنساءكانتفقدامتحبابه،علىتدلاألدلةإنلجى
قالت:زواجهاقصةفي(~أعاثثة~حديثفيوردكماتألاثهزسو-أيام

بيفصوختلى،صواحبومعي.رجوحةلغيونيرومان،أم.ميتتتي..فد

~انيالدار،بابعلىأوقفتنيحتىبيديخذتفيبيتريد~.دريالتيتم،ظ

وجهيبهفمسحتماءمنشيثأأخدتثمنفيميبعضسكنحتى~قج

الخيرعلىفقلنالبيت،فياألنصارمننسوةفإذاالدار،.دخلتنيثمورأسي،

إاليرعنينلمشأنيمنصلحنفياليهن،ملمتتيفيطاثر،خيرو~واإل~

´´أ.سنين»تسعبنتيومثذو.ناإليه،سلمتتيفيضحى،ىاثهرسول

رك:المستلفيالحاكمله،واللغظ)٣٣٨٣(٤٤٥.٦العرسعندوالغنا،اللهوبا~النساثي:النكاح.(ا)
يخرجاه.،لمالشيخينشرطعلىمحيححديثهذاوقال.١٨٤.٢النكاحبماعالنالنكاح.اآلمر

ابن(اإلصابة:معاويةخالفةفيوقيل:علي،خالفةفيماتصحابيثعلبة،بنكعببنوقرطة
اثهرضي~).٤٠(ت:ثعلبةبنعمروبنعقبةهومسعودوأبو)،٤٣٣-٤٣١.٥العسقالني:حجر
).١١٩-١١٧.٤ألذهبي:النبالء:أعالم(انظر:سيرأجعين.عنهم

أعالممير(انظر:~).٩٨قيل:ه٩٧(ت:المرمنين،أمالصديقبكرأبىبنتمحاثشةةالسيلهي)٢(
).٤٧٤-٤٣٤١٣الذهبى:النبال،:

ملم:له،اللفظه)٣٦٨١(١٣٢٩.٢عاثثةالنبيتالتزويجالصحابة.با~ففعاثلالبخارى:)٣(
محاأل،تنغسأأتنضىأىألنقج:قوله:).١٤٢٢(٨٤١.٢الصفيرةالبكراأل~تزويجالنكاح~_~

فتح(انظر:يغزعني.لمأىيرعني:لموقوله:ونصيب،حظخيرعلىأىطاثر:خيرعلىوتوله:
٦(ت:عوعربنعامربنتدعدوقيلز~اكهاقيلرومان:وأم).١٧٨.٧حجر:ابنالرى:

).٢١٠-٢٠٦.٨العسقالني:حجرابناإلصابة:(انظر:_).



لزوجها،وتزيينهاالعروستنظيفهاستحبا~فيه(مسلم:شرحفيقال

يؤانسنها،وألنهنالنكاحإعالنيتضمنوألنهلذلكالنساءاجتماعواستحبا~

الزوج)(ا´.لقاثهاوحالالزفافأدابويعلمنهاويؤدبنها

إئامر.ةزفت.نهاعاثشةفعنالزفاف،أثناءباللهويأمرهنرثتوالنبيوكان

اآلنصاوفإنلهو؟معكمكانماعاثشةيادى:اثنبيفقالاألنصاو،منوجل

ااأ.اللهو،يعجبهم

~أذدنكلنه:مالكبنأنىفعنالعرس،عندبالوليمةأصحابهويأمر

لهفقالذهب،مننواةوزنعلىمواالوسولعهدعلىتزوجعوفبنالرمحن

بشاة»´~أ.ولو.ولمى:الهومعول

سعة´ا).والضيقفيوالحضروالسفرفيالوليمةثالالنبييتركولم

لزفالنسوةابسرعأعني-الناءعندمندوبةاألعمالهذهكانتواغا

ذلك(وفيوانتشارهالخبرذيوعيحملبهاألنهواللهو-ءوالوليمةالعروس

والمرأةالرجلورضاالشهوةقضاءفياتفقالماوالسفاحالنكاحأنوهيءمصلحة

،٢١١.٩النووى:)٢(

).٤٨٦٧(١٨٥٤١٧زوجهاإلىالمرأةيهدينالالتيالنوةابا~النكاح:البخارى)٢١
وجوازالصداقبا~النكاح.ملم:)،٤٨٧٢(١٨٥٧.٧بشاةولوالوليمةبا~البخارى:النكاح.)٣(

فروهاعندهممعروفلقدراسموالنواة:له.واللفظ)١٤٢٧(٨٤٥.٢ذلكوغيرقرآنتعليمكونه

الصحابىهوعوفبنالرهنوعبل).٢١٩.٩النووى:ملم:شرح(انظر:ذهبمندراهمبحمسة
سير(انظر:~).٧٢(سنةوتوفيسنوات،بعشرالغيلعامبعدولدءبامجنةالمبشرينأحدالمشهور
).٩٨-٤٧.٧األهبي:النبالء:أعالم

تعالى.بماذنهالوليمةفيذلكتفصيلوميأتي.٥٥١.٩الماوردى:الحاوى:انظر:)٤(



اإلسالمدالفقهيهالزفافحفل

ألحديبقىال~الرأىمادىيهماالفرقبهيتحققبشي،يؤمرأذوجب

و~ا،ا~)´ا´.فيالواهملوهممحليبقىولثال،..خغاء.والكالمفيه

الوليمةثمالزفافيكونبحيثالعرسأيامعلىموزعةاألمور٠هذكانت

واحد،وقتفيمجتمعةكانتأولكليهما-،أوألحدهمااللهومصاحبة-مع

حفلتثكلوهي.عجموعهامستحبأ.فعلهاويظليتغيرالمنهاالمقصودفإن

مستعبة.إتامتهتكونفإذأاليود.،فياالظ

مستحبالشرعبأحكامالملتزمالزفافحغلإقامةإنأخرئ:وبعبارة

أعلم.تعالىوالثه.١وتقريروفعألقوألىالنبيعنذللثهلورودثر~

الزفاف:بحفلوعالقتهالمالكثعنلاإلثهاو)٤

يتضمنهالذىالمعنىوهووالوضوح(~أ،الظهوروهو:لغوىمعنىلالشهار

آخرمعنىولهااأ.واعالنهأمرهوتوضيحالنكاحبإطهاريقومإذالزفافحفل

بكتمانغيرهمأوالشهودالزوجيوصيأالوهوغيرهم،دونااللكيةذكرهشرعي

نكاحهأصبحبذلكأوصىفإنغيرهاءأحدأواألخرئامرأتهعنولونكاحه

.٣٤٦و٣٤١صالدهلوى:اثهولىشا.أهداللفة:اثهحجة)1(

(ثهر).مادةالفيروزآبادى:المحيط:القاموسالرازى،الصحاح:نحتاراننئر:)٢(

معنىتتضمنالالحغلفيأعمالوجودينغيالوهوكل،إنه~منالحغلإلىبالنظروهذا)٣(
بتقيمقمتوقد.،ذلك..ونحوبالنفقاتيتعلقماأوكالتزينباإلعالن،لهاعالقةوالاإل~ر

الحفلفيتجرىالتياألعمالعلىللكالماألولالفصلفجعلتاالعتبارطذاوفقأالبحثفصلي
في~ماأيضأانظر(باالشهار.لهاعالقةالالتيلألعمالوالثانياإلشهار،معنىفيهاويظهر

األول).للفصلالتمهيد



التمهيا

األحوال(اا.حسبتختلفأحكامعلياويتر~عندهم،باطلهوهسر،نكاح

الزفافحفلفيالمتضمناللغوىاإلشهار.ععناهبينأنههذامنويتضح

يحمملفقدوجهي،وخمموصعمومالعقدلمحةالمالكيةاشترطهالذىواإلشهار

يوصولمالزوجأشهدإذاذلك•للزفاف،حفلدونالمالكيةعندالمقصوداإلشهار

كماوذلكالحغل،أ~.وانعندهمالثرعياإلشهاريحصلالوقدأحدأبالكتمان،

فيبذلكيتحدثأالوأوصىللزفافحغألوأقامبلده،غيرفير-رتزوجلو

والشرعياالمغوىبالمعنىإشهارأاطغليحدثهالذياإلشهاريكونواغابلده´´)؟

بالكتمأن.أحدألالزوبجإيصاءعدممعالحغلإقامةحالةفيمعأءالمالكية-~

اإلشهارأحكامعلىالكالمفيأنوسعأالأثرتالمعنيين،بيناالختالفولحذا

المستعان.واثهاإلشارة؟بهذهواكتغيتالمالكيةعند

.٧٧٦-٧٧٤١٢الدسوقي:وحاشيةالدرديرالكبير:الشرحانظر:)ا(

شهود،بكتموانبكتمهالموصىهوالسرنكاحأنيعنى..(.):٤٤٤(ال.للحطابالجليلمواهبفىجا،)٢(

ا~)،ألجامعالمسجدءملكانواولووأمبغ:القاسمابنعنعيسىعنالجى:قالعرفة:ابنقال



اإلسالصالفقهيهألفافحفل

كاتيآ

هيهاالمؤكرهوالعواملاإلسال~مالثاومحعمواكؤهاثحملهممة

تساؤالتمحدةبالهفىيحطرقدالحاضرالعصرفىالزفافحغلإلىالناطرإن

للسرع؟موافقهوعله،شكلهعنله:حو

....؟طهرتومىسببها؟مافيهالتيوالمخالغات

فيالزفافحفلصورتتبعمنالبدكانالتساؤالت،هذهعنوللجواب

الحاصر.العصرإلىالنبوةعهدمنبد،أمي،7اإلساالتاريخ

وبينمافردزفافحفلشكلبنألاالرتباطيبدوالتبع،ذلكخاللومز
.الحغلخارجحياتهنكل

عددأمناحد-هو~-فييجمعالزفافحفلألنطبعى،شيءوهذا
واللهو...)؟واللباس(كالطعاماليوميةحياتهفيالغردعارسهاالتياألنشطهأهم

ممارمتهاأرادفإذامعمنأ،أسلوبأيوممأعارسهافىالفرديلكاألنشطةوهذه
نغسه.األسلومهفيهاميلكفإنهالحفلداخل

إذومعتقداته.بقيمهمرتبطوسلوكهالغردحياهشكلفإنأخرئجههومن
وأسالممنا(فأذواقناالنغس،علماءيبينكمااإلنسانيلللوكدافعأتعدالقيمإن

..ولذلكتحتها.ستعراالجتماعيةالقيمفإنوبالتالىاتجاهاتنا،تعكسوأخالقنا
ء.ععنىالسلوكتوجه(إدراكية-دافعة)كحاالتوالقيماالعباهاتممورممكننا
لللوك)(اأ.كدوافعتعملأنها

أبواليدد.محموداالجتماعي:النفىوانظر:علم؟١٥٥:صالمليجيد.حلميالمعامر:النفسعلم)ا(
.٤٩.١النيل:



التمهيل

فيباطنةأمررهوالمستقيمالصراطإن(ثمالمستقيم:الصراطاقتضاءفيوجاء

تكونقدوأفعالأقوالمبزطاهرةوأمورذلك،وغيرواراداتاعتقاداتمنالقلب

واالجتماعوالمسكنوالنكاحواللباسالطعامفيعادات،أيضأتكونقدهعبادات

والظاهرةالماطنةاألموروهذهذلك.وغيروالركوباإلقامةووالسغرواالفتراتر

أمورأيوجبوالحالالشعورمنالقلبفييقوممافإنومناسبةارتباطبينهما

شعوراوأحواال)أا`.للقلبيوجباألعمالساثرمنباغئاهريقوموماطاهية

التيقيمهمعمنسجمأيأتياليوميةحياتهفيمادفيسلوكأنهي:الخالصةه

الحغلألنخارجه،بسلوكهشبيهأيأتيالحفلداخلوسلوكهها،ونتيجةبهايؤمن

أثروالمعتقداتفللقيممعين،شكلفيتتمثلعدةأنشطةعاجتعنعبارةهوإغا

اليومية.الفردحياةفيأثرهاعنفضألالحفلصياغةفىكبير

فوصةألنهوضوحأ،أشدالفردبهايؤمنالتيالقيمتلكيجعلالمحفلولعل

بامحتبارهبتنفيذهاالعاديةالظروفتسمحالقدالتيالمرءرغباتإلممارمناسبة

وصخب.وهوفرحوقت

محلألنه-كيفأأوكمأ-الحفلفيتزينهمنيزيدالعادةفىالتزينيكثرفالذى
عنده.القيمسلمفيعالةدرجةللجمالأنعلىيدلالحالينفيوفعلهلذلك؟

أكثر،الحغلفيللمغاخرةينفقءالحفلخارجللمفاخرةمالهمنينفقوالذى

الحالينفيوفعلهاإلنفاق.لكثرةدعوهذاالناس،اطالعوكلفرحوقتأله

قيمه.سلمفيعاليةدرجةالمالإنغاقفيللمغاخرةأنعلىيدلأيضأ

،٩٢.١تيمية:ابنالجحيم:أصحا~لمخالفةالمتقيمالمراطأقتضاء(ا)



اإلمالمرالمتيهالوفافحفل

الفرديالمستوئعلىذللئهنتباعأالتاريخيةالحفلصوروستأتي

العصرفيالزفافحفلئثرةاكاألسبا~معرفةمحلىتساعدعلهاوالجماعي،ا

فيها.عالثوحكمالحاضر

معالتكلف،وقلةالبساطةغايةفيشرالنبيعصرفياألعرامىكانتلقد

محنمثمروعأترويحآكونهاإلماإلضافةالنكاح،إعالنفيكاملةلمهمتهاتأديتها

في~اسهامهمجيعألتعاونهمالصحابة،بينوالمحبةاأللفةلزيادةوسببأالنغس،

والمعنوية.الماديةالمشاركةخاللمنالمناسبة،أمحا~قلبإلىالسرورإدخال

أاأ،للهجرةسنةأولفيآنفأ--المذكورعاثشةالسيدةحديثفيواضحوذلك

والبرال.باطيه~هاالدعاءثمشأنها،منواصالحهنبها،النسا،واحتفاء

،لسيدةزواجهعندبشاةأولمفقديجدماإالوالثمهفييتكلفثالالنبييكنولم

غنده´أ´.ليسمنايتكلفو.لماألقطوالتمروليمتهفكانتالتوسعةلعدممظنةوالسفر

<٤~٤نتمنامحاثثمةهجرةذكرالصحابة.معرفةالحاكم:رك:المستلزواجها:تاريخبيانفىانظر)(ا

)مهين~والسيدة.٣.٤النبيىأزواجعددذكرالصحابة.معرفةالحاكم:الستدرك:انظر:)٢(
).٤٨٤-٤٨٠~٣األهبى:النبال،:أعالمسير(انظر:~).٢(ت:ايراثهرسولمحمةوابنةالمؤمنين

السابق.الموضعانظر:)٣(

~).٥٠وقيل:٣٦(ت:م7الغليههارونذريةمنأخطب،بنحييبنتصفيةالمؤمنينأمهي)٤(
).٤٩٦-٤٩٢.٣الذهبي:النبال،:م7أعامير(انظر:

.١٩٥١٩العقالني:حجرابن:الرىفتحانظر:)٥(



التمهيد

نإنهز~،علىأولممانساثهمنشيءعلىىالنبيلمأهما<>أنىنب:~ل

التمرليمتها•تيذاثرسول...وجعلء>خث:صفيةعلىتنيذوليمتهفيوقال

فيها،فوضعتباألثطاعجيءهأفاحيص،األرضفحمتوالسمن،واألقط

الناس«أ~ا.فثبعوالسمنباألقطوجي،

تتسمالعهلهذافيالصحابةوأعراسوالثمفيالواردةاألحاديثوجيع

وتتناسبألصافية،اإلسالميةالروحتعكسبذلكوهيالتكلف،وعذمبالساطة

الحين.لكنفياكياةمعتعاملهمطريقةمع

الناستوسعاألموال،وكثرتالغتوحات،وكانتالنبيرثتث،توفيفلما

فيالناسعلىدخلمااألعراسعلىودخلمعيشتهم،فىالتوسحبعض

الصحابةبعضمناإلنكاريلقىذلكوكانالتوسع.ذلكمناليوميةحياتهم

ماالوالثماحوالمناالخبارترولمذلكمحداوفيماوخارجه-العرسداخل

النبوة.عصريخالف

زواجبا~النكاح.مسلم:ءلهواللفظ)٤٨٧٣(١٨٥٧.٣بشاةولوالوليمةبا~النكاح.البخارى:)ا(

).١٤٢٨(٨٥٠١٢اطجا~ونزولجحشبنتزسر
فضيلةالنكاح~با~ملم:)،٣٦٤(١٤١١١الغخذفييذكرمابا~الثا~افيالمالة:البخارى)٢(

بهيطبخمستحبيابمىمجففلبنواألقط:له.واللفظ)١٣٦٥(٨٤٧.٢يتزوجهاثمأمةإعتاقه
يسيرأشيثأوحفرتأعالهامنالترا~كشفأىماألرضوفحصت)،٥٧.١األثير:ابن(النهاية:

مسلم:(شرحجوانبهامنيخرجوالفيثبتالممنفيهاويصبالمحنتورفياألنطاعليجعل
وآخرون:الزياتالوسيط:(المعجمجلدمنبافوهونطع،:جعاألنطاعء)،٢٢~ر٩النووى:

(نطع)).مادة



ا>سالمىالفقهيةالزفافحفل

الناس،أبيفآأنأبيعهدفيأعرستدقال:عمرأاأبناثهعبدبنسالمفعن

فدخلأيوب،أبوفأقبلأخفببجادبيتيسة~واوقدآذنا،فيمنأيو~أبووكان

أتسة~وناثهعبديافقال:أخضو،مستترأببجادالبيتفرأئفاطلعقاثمآ،فرآني

النسا،يفلبنهأنخشيمنقال:أيوب،أباياالنسا،غلبناواستحيا:أبيقالالجدر؟

ثمبيتأ،لكمأدخلوالطعامأاكمأطعمالقال:ثميفلبنك،أنأخشظم

سز<منرج

والتيل،األهالعصرقدىعنالبعدلزاويةبدايةاألموىالعصرالمؤرخوذعدوتد

الماديةالنزعةسيطرةازدادتالعباسي،العصرجاءفلماتدريجيأ.باالنفراجأخذت

فيموجودةكةالبطروكانالغتوحات،مبزوالثراءالغريبةبالمؤثراتاالحتكاكنتيجة

التاريخ´~أ.~منكثيرتصورهالذىبالشكلساثدةتكنلموانالحينذللئه

فقهاءأحدالثقةالتابعيالحافظهالزاهداإلمامعمر،أبوالخطا~،بنعمربناثهعبدبنسالمهه(ا)
النبال،:أعالمسير(انظر:_).١٠٨أو١٠٧أو١٠٦(وتوفي:عثمانخالفةفيولدالبعة،الدينة

).٣٨٨-٣٨٢.٥الذهبي:

،٨٦٠.٣الدعوةمنكرأفيرأئإذايرجعهلبا~النكاح.:فيباختصارتعليقأالبخارىأخرجه)٢(

الكبرئ:السننفيوالبيهقي،لهواللفظ)٧٨٩٣(رقم١١٨.٤الكبير:المعجمفيالطبرانيورواه
رجالرجاله):٨٥.٤(المجمعفياميثميعنهوقال.٢٧٢.٧المنازلتتيرفيجاءمابابالصداق.

ابجاد:،٣٤~١آذن:األثير:ابنالنهاية:بجد.(وجعهالكاءوالبجاد:أعلم،أىالصحيح.وآذن:
بنعمرابنهواثهوعبدد)>٩٢أو٥٠(ت:األنصارىكليببنزيدبنخالدأيو~:وأبو).٩٦~١

أيو~:أبوالذهبي:النبالء:أعالممسر(انظر:_).٧٣عامآخر(ت:المشهورالصحابياكنطا~
مممرمممممم»،.رررمممم

بعدها.وما٣٢٩.٢حممن:إبراهيمد.حسناإلسالم:تاريخ،٨١٠١شاكر:محموداإلسالمي:التاريخانظر:)٣1



التمهيد

األخبار.يهترهكماالزفافحغالتعلىذلكانعكسفقدكلوعلى

عظيمة(ليلةفيبهادخلوقد_)٢١٠(عامأا´ببورانالمأمونزواجذللئهفمن

حصرفوقوالجوهو،الدررأسهعلىونثرالعنبركوعيديهبينأشعلتوقد

فيفجمعبهالمأمون.فأمر.درة.ألفالجوهرعددوكاناألحر،بالذهبمنسوجة

.<بو:ان.حجرفيفصبهذهب،منمينية

كه7وأماوضياعهقراهأكاءكتهفإنهأ~´،سهلبنالحسنالعروسوالدأما

~ترةفيرقعةبيدهوقعتفمنالناس،ووجوهاألمراءعلىونثرهاعرةفي

المأمونعلىوأنفقخالصأ،ملكأإليهفسلمهانوابهفيهاالتيالقريةإلىبعث

خسينيعادلمايومأعشرسبعةعندهإقامتهمدةفيالجيشمنمعهكانومن

درهم)ا~´.ألفألف

ألحين.ذلكؤاخلفاءلثراءبالنسبةمستغو~غيرشي،وهذا

ائتاريخإن(بلألمحابهااقتصاديةأزماتتسببالممروفاتهذهوكانت

عاميبيناألمينأخيهبعدفة7الخاتولىالعباسي،الرشيل،الخليفةهارونبناثه~~األهوذ:)١(

امأ،كتا~حفظفيه،نافذةبصيرةلهتكنلملكنللعلممحبأشهامةصاحبكان~)،٢١٨-١٩٨(
~).٢١٨(عاموتوفى~)١٧٠(عامالالقرأن.بحلقالقولإلىودعاالمعتزلةإلىماللكن

).٧٠٤-٢٩٨.١٠كثير:ابنوالنهاية:(انظر:البداية
ماعاشتالرشيا.هارونزوجةزبيدةوجدتهامهل،بنالحسنالمأمونوزيربنتفهيوراألأ~

)٥٤-٩٧~١١و٢٦٦،٢٧١،٢٨٨،٧٤١~١االسابق:(انظر:الرحع~).٢٧١-١٩٦(بين

ابنوالنهاية:البداية(انظر:~).٢٣٦(ت:الناس،ساداتمنكانالمأمون،وزيرمهلبنالحسن)٢(
).٧٤١.١٠كثير:

<٦ا٨~٨الطبري:تاريخوانظر:التصرف،بعضمع٢٨٨.١٠كثير:ابنوالنهاية:البداية)٧١



ودنت~)١١١١عامببغدادتونيتوأدبأ،وجاألعقألال،ثهيراتمنخاروبه،بتأعا،هي)٣(
)٣ااهاالزركلي:األعالم:(انظر:الرمافة.قمرفي

١١٩(عاميبيننة7الخاتولىالرشيدفيهارهحنيدحفيدالموفقاألميربنأحدالعاميالخليفةهو)٤(

اإلسالمرالفتيهالوفافحمل

الدولةالدولهذهومنالزواج،ت3حغابسببمأكملهاانهارتدولعنيحدثنا

إلىالندئأ~´قطرأبنتهيزفوهوأأ)رأسهخثارويهر~فقدالطولونية.عصر´اأ،

وأقامقبلمنبهيسمعولممثلهيرلمماهافأعدالمعتضد´،´،العباسيالخليفة

المؤرخينفإنالجملةوعلى..والماسالحريوأثقلهاوقدوالمآدمهالحفالت

شدةفىخارو~وتركتمصر،ميزاتيةعلىأثرتالنغقاتهذهأنيقروون

وكانونهايتها)(أأ.الطولونييندولةاصمحاللأمسبا~منوكانتوضيق

~).٢٨٢(عامزفافها

فينحارويهأباهايفقرأنأرادالمعتضدإن(يقالالزاهرة:النجومفيجا،

دخلإنهقيل:حتىالوصفيتجاوزعظيممجهازجهزهافإنهوتعوكذاجهازها،

بنأحدأسسها~)،٢٩٢-٢٥٤(عاميبينألعبامية،للخالفةالثانيالعهدفيقامتالتيالمستقلةالدولمنهيا)(

حكمهميزدلمطولون~منثالثةمصرولىموتهوبعدخماروبه،ابنهخلفهثمتركي،أملمنوهوطولون
).١٤١-١٣٣.٣حسن:د.اإلمالم:تاربخانظر:(الفوفى.غيرفيهامصرتتفدولممنينمحثرعلى

بالترفاشتهروهيبةسطوةذاكانالطولونيةولةاللخلغاءثانيطولون،بنأهدبننحارويههو)٢(

لوط.~محمليعملوكاندينار،ألفوعشرينثالثةشهركلمطبخهمصر.فوكانوالمجون
(انظر:~).٢٨٢(ابنتهاجز.عامبهاخارويهاتهمهجاريةبببالخصيانمنخدامهأحدذبحه

).٧٤-٦٦.٣بردى:تفرىابنالزاهرة:النجوم،٧٧.١١كثير:ابنوالنهاية:البااية

_).١٨٩ات:حازمأ.7فاماثجاعأوكاذعمده،علىالخالنةوتويتالمعمدعمهبعداه)٨٩

ا).٠٠-٩١اااكير:ابنوالنهاة:البداية(انظر:
.١٨٠مرثلبو:د.أحداإلمالى:الفكرفىاالجماعيةالحياه(ه)



النمهبل

ذهب)´~ا.منهاون(ا)ألفجهازهاجلةفيمعها

فيهتظهرولمبسيطأ،كانفقداأليويي()الدينصالحالغاصرالسلطانعرمرأما

الجهاد.وحبوالزهدباإلسالمااللتزاممنعنهعرفمامعيتناسبوذلكالترف،مظاهر

تز~جالثمهرهذا(وفي~):٥٧٢(عامحوادثفيوالنهايةايةالبلرجاء

أنر´أ´،بنيناللصعلاألميرأخوهامنهتز~يجهاوولىبالقلعة،مقيمةوكانت

عندهاالناصروباتءالعدولمنمعهومنالعقدعصرون`ا´امنالقاضيوحضر

يومين!)ا~أ.بعدمصرإلىسافرثمبعدهاوالتيالليلةتلك

(هون)).مادةالوازى:الصحاح:فيه.(غتاريدقالذىا(ا

اغنططالعرس:وصففيوانظر،٦٦١٣بردى:تغريابنوالقاهرة:مصرملوكفيالزاهرةالنجومأ٢(
.٤٦٧سر٤٦٦ا٣د.حن:م:7اإلساتاريخ،٣١٩.١المقريزية:

(ت:اإلسالم.نصرةاألكبرهمهالدنيا،منمتقلألزاهدأسالم7ردءأكانأيو~،بنيوسفواكه)٣(

).٧~١١٣٣:كثير:ابنوالنهايةالبداية(انظر_).٥٨٩

ثمزنكي،الديننورجةز.كانتالدين،نورقبلدمشقناثبالدينمعينبنتالدينعصمتهى)٤(
(انظر:~).٥٨١(ت:صدقة.وأكبرهنوأعفهنالنا،أحنمنوكانتالدين،صالحنزوجها
).٣٤٠.١٢كثير:ابنوالنهاية:البداية

~).٥٨١(ت:الدين.صالحأختوزوجالدين،ومالحالديننورأياماألمراءكارمنوكان)٥(

).٣٣٩ا~٢كثير:والنهاية:ابنالبداية(انظر:
الصالحينمنكانالثافعيةأثمةأحدعصرونبناثههبةبنمحمابناثهعبدالدينشرفالقاضىهر)٢(

و(صفوة(االنتصاف)،منها:كثيرةكتأمنفءالدينصالحأيامبدمثقالقضاةقضاءولىالعلماءء

).٣٥٦.١٢كثير:والنهاية:ابنألبدايةرانظر_).٥٨٥(ت:المطلب).نهايةفيالذهب
والجوا~:حفأل؟يذكرالفهوالنص،هذافيالثاهدأينيقال:وقد.٣١٧١١٢كثر:ابنوالنهاية:البداية)٧1

معتادنحيرشيثأيفعلاولكناحتفلإنهيقال:أنوامانهاثيأ،يحتفللمأللطانإنيقال:أنإماأنههو



اإلسالمرالفقهيهألفافحفل

عمدخزانتهئيتركلمعرسه-أنهعىانعكى-الذىزمدهعلىيدلوعا

،١عقاروالبستانأوال١داريتركولمدرهمأ،وثالثينوستةواحددينارسوئوفاته

.تعالى(اأانه.رحهواحدةوابنة١ذكرعشرسبعةاألوالدمنوله

بعضبهاقامخاصةفرديةلحفالت١صورتروىالتياألخبارهذهوبعد

(قبيلالهجرىالتاسعالقرنأواخوفىالشامأعواسصورةتأتيواألمراءا~،

الحين.ذلكفيألعاقةبحالنحبره)الشامبالدفيالعثمانيةالخالفة

١وتغاخرريا،والمشايخوالوجهاءالوليمةإلىاألغنيا،يدعىكانكيفواصغهاويبين

يقول:ثمحفلهمفياألقرانلمباهاةنيستدينىالناسكانوكيفونحوهم،الغقرا،ويترك

يجمعنوغيرها،المحلةنساءأنالدهياء،والداهيةالعظمىالمصيبةإن.ثم(.

الشموعأيديهنبينبالذهب،والتحليبالحنا،الخضا~هوالزينةالثما~دارفي

الزوجفيدخلجلبا~،والحجا~الماهرة،والزينةباديةوالوجوهموقدة

..م.7والظاللعمىبلللجال

بينالدراهموتلصقإليهامرأةكلفتتقدمرفيعمكانعلىيجسفهناللئه

الثحة،باديةوزينتهامحالةالإليهمحدقةوعينهافاثحةمنهاالطيبوراثحةعينيه

..نظره.أرسلوعينيهفتحواالبصره،غضمتدينأنهيزعمعنكانفإن

شيثأوكشفلهاقامجالزهيدىبينوامتثلتالعروس)(يعنيخرجتفإذا

وذكرمعأ،وقعاالزفاف•العقدأنالواضحألنرجحته،ماوهذاالتاريخ،~فيالذكريتحق

فيهحصلتفاناجتماع،فهذاالعقد،حضرواالعدولمنمعهومنعصرونابنالقاضيأنالنص
أعلم.تعالى.واثهالنةوحصلتالوليمةعنأجزأت-كبيراحتمالوهو-فيافةأدنى

.٧-٥.١٣كثير:ابنوالنهاية:البدايةانظر)ا(



التمهيد

وكلماوتتفتل،حركتهافيوتتكسرتتقصفوأخذتوجههاعنالجاليةيسمى
النظرعليهمايحرماللذينوالمراهق،اللعكأخيهمعهومنالزوجلصقمرهدارت

..والنضارة.الزينةحالةعنفضألوالرثاثةالمهنةحالةفىإليها

مسرحأ)(يعنيثرسحألعرسهويمنعجدأقبيحةبدعةيقدمالناسوبعض

الزيتشراءفيكثيرمالبذلإلىيحتاجفإنهاألموال،إفاعةمنكثيرةمنكراتوفيه

والفنا،المصنج،الدفعوكبالنساءالرجالاختالطفيهويتفقالمغنين،وأجرة

الغفلةعنالناشثةالضحكوكثرةبالنسوة،الرجالوتشبهوالخناوالبذاءةوالغحثى

العلما،كالمالزاثد.عحاكاهوالتمسخربالدينواالستهزا،الصلواتوتركوالقسوة

وكرمه)´ا).منها.عنهالعافيةاثهنسألوأشيا،العورة،وكثفوالخطباء

يصفالكاتبأنللقارىيخيلالحغل،هذاعلىعامخمثةنحومرورورغم

بينهما>الكبيرللشبهالحالىالعصرفيحفأل
فقدالعشاني،العهدفىتفاقمأازدادتقداللهوومظاوالمفاخرةأنويدو

ابنتهزواجالدفتري،.عناسبةفتحيواكهدمشق،فيالحاباتعلىالمشرفأقام

علىفيهادعاأيامسبعةوجعله_)،١١٥٦(عاممثله،أحديفعللمعظيمأعرسأ

المتسببين،•التجارثموالعلماء،المشايخثمواألمراء،الموالىثمالشاموالىالترتيب:

والمومسات،المغانيإلىالبع(اليوموجعلالغالحين،ثمواليهود،النصارئثم

والغضةالذهبوأعطاهنزاثدأكرمآعليهنتكرموقدوالهوئالخطابناتوهن

العرسوهذاالطرق)(ا´.مشايخبهاجعتهليلةعملىالفرحقبلوكانحساب،بال

.١٣-١٠ص:الحموىعلواذالحجرى:معاكالفركأواخرفىماكأعراس(ا)

.٣٩صالحالن:بدبرىأحد:البوبنأ>من~٠حوا)١(



اإلسالصاكفقهكالزفافحضل

بغيضأفشومأطلومأكان(فقدفاعلهشخميةمعمتناسبالعجيب،المتناقض

الصفار)ااا.والالكباريراعيالوالظلمالجورئميريدالشام،ألهل

عامأكانبلمعين،مكانفيمحمورآأوفرديةحالةيكنلمالتغاندأنوويبك

اإلسالميةالحكوماتبعضأنبدليلآنفأ-ذكرالذىالرصفبهذايكنلمران

~~1ذلك،منقرارأللحدفى-الحرببينمافترة-فيأمدرتكتركية

مؤداه:قانونأاآلستانةواليةفيالعامالمجلس

الممنوعة:األمورمنتعت~بيانهااآلتيوالمراسمالمحفالت٩

علنأ.بالجهازوائمجي،زوجهالمذإلىسالعرهجهازبنقلاالحتفال-١

علىزاثدأالعروسأقار~تنقلالتيوالسياراتالعرباتعدديكونأن-٢

املمدعوين.ميتاراتأهعوباتخس

العريمى.منزلفيالجهازوعوضالعروسغرفةفيالزيناتإقامة-٣

كلوكذلكبذئتين،منأكثرمالبسوجانيقدموأنبالخمئبة،االحتغال-٤
المدعوين.منأوالزوجمنالهداياأنوع
غناثيةحغلةتقامأنأوواحديومعلىبالعرساالهتفاليزيدأنغنوع-٥
األول)´~´.اليومفيالفناءغير

الحين،ذامكفيالحغلنفقاتفياإلسرافجودهالبنودهذهمناضحوه
األو~عسوءرغمأيام،عدةتستمرااتالغناثيةالحغالتوجودوكذلك

.٧٦السابق:صالمرجع)(ا
~)١٣٤٠(م١٩٢١السنةالمصورمجلةعن7نقا٩٠-٨٩.٢كحالة:رصاعمراجتماعية:بحوثسلسلة)٢(

سنوات.بثالثتركيةفيالعثمانيالحكمانتها،قبل



التمهيد

علىوبغلبالحربين)،بينمافترة(أىالغترةهذهفيواالقتصاديةاالجتماعية
ذلك.مسرهوالدينعنوالبعدالجهلأنالظن

أعواسعنيتكلمالذىاخبرإلىباإلضافةفقط،ااقانونهذاأن،المالحظومن

المبتمعفيالشاثعةاألعراسحالةعنفكرةيعطياناللذانانالوحيكهماالشام،

الخلفاءبعضبهاقامفرديةلحفالتصورفهياألخبارباقيوأمافيه.ورداالذى

صورةخاللمنبأسرهمجتمعأعراسعلىالحكميعكنوالالمناصب.ذويأو

وهي:األخبار،هذهمجموعمنأمورمحدةاستخالصعكنلكنواحدة،

أسلومهعنمصغرةصورةهواألفرادمنفردعندالزثافحغلشكارإن-٦

األ~اه~بحو~~الشكلهذاتكررفإذالمعتقداته.واضحةتوجةهحياته،

.بينهمائساثدةواألفكارالسلوكماتعن٩تعبيركان

أحكامعناالبتعادبدايةمعبدأاألعراسشكلفىالفسادبدايةإن-٢

منعليه.يدخلالحفلفيفسادأيوإنوشهواتها،الدنياإلىوالركونا~ع،
ذللئه.خالل

فىتطبيقهيبدأأنيجبالزفاف،حفلمشكالتلمعالجةيطرححلأى-٣

ا~~بتطبيقهالمطلوبةنتاثجهيعطيأنالعميهمننه7اليومية،الحياةقضايا

أعلمثعالىاثهه



الزفافحفلصفة•..كالئأ

~المؤكرةوالعواملوالحاضرالقريبالعصرية

فيشتىتواريخ•أماكنمنلحغالتمورآالسابقالتاريحيالعرضتناول

تجنبأالغا~،الدمشقيالحفلعلىهناا`موممفوسيقتصرمي،7اإل~العالم

البحث.منالمقصودربالغرفيفيذالمئهوألنالمخل،للتطويل

معرفةفيكا~فرمفهفيها،نغسههودمثقغيرفيللحفلاألساسيفائيكل

و~ن.زمانكارعلىتنطبقاألحكاموهذهعليها،األحكاموبنا،المحغلأعمال

الزمانباختالفالحغلصورةتففيالمؤثرةاألسباببعضتختلفقدنعم،

المحفلأعمالسيتناوءالبحثألناألحكام،علىيؤشالذللئهلكنوا~ن،

.يتأ.لمومامنهاتأثرومايتغير1ومامنهاتغيرمابالتفميل،جيعها
والثانيالرجال،يجمعلاألهالزفاف،عندحفلينإقامةعلىااعادةجرتوقد

.ا~الحفالتيقيممنوهناكاألسر،غا~تغعلهماوهذاالنسا،،يجمع

يشاركهقدهالحغلينفاتأهله.عصرههالزوجريتكفأنعلياالمتعارفومن

أا)>الهديةمنكذعوأتوباثهمعارفهبعض
وذلك(ا`تليتة)،هودمشقنيالعامةبلهجةالشاثعفاكهالرجالحغلأما

الحالةيأتيحثالمافية،سنةالخمسينفيفيهتجرىكانتالتيالعادةبسبب

األعرافهذهوتتغيرءالزوجةأهلمالمنكونهاالمتعارفمنالنكاحعقدحغلمصروفاتوأما)ا(

الطرفين.منبرضى



ا(التمهيد

ثيا~بارتدا،العرومر-أى-يقومثمويعطره،وذقنهالعروس(اأشعرفيحلق

بالمناسبة.خاصةبعباراتويهتغونذلكأثنا،فييازحونهالذينرفاقهبينا~ص

الخامىتر~حيثالحفالتغا~فيمضمونهفقدقداليوم(التلبيثة)واسم

فورآ.العوسبثيا~الحفلإلىيأتيأصبحفالعروسالثا~،تبديلعادة

الشويف،النبويالمولدقصةتقرأإنشادفرقةالحغل-هذا-فيتستأجره

الزواجعنموضوعهاويكونالعلماءأحديلقيهاتوجيهيةكلمةإليهايضاف

غيروأمالهم.ويباركوأهلهماالعروسينفيهاوعتدحذ~،ونحوو~~

شؤونتتولىمطربينفرقةفيستأجرونقلة-وهم-الشريعةمأحكامالمتمسكين

..ودبكات.وعزفغناءبينماالحفل

فيقرىالذىبالمولدمكتفيأالزفاف،يرمالفرقهذهيحضرالمنالخاسوهن

يقتصرهالزفاف،موعدمنقريأالعقدحغلكاناذاو-´صةالنكاح،عقدحفل

األهازيج<وبعض(بالثرافثة)المسماةالهتافاتبعضعلىحينثذالحفل

(الحليبمنأنوعمنالمكونةالتقليديةالضيافةالمدعوينإلىيقدمذللئهأثنا،

وقدواألكا،،األنوعمؤخرأهوتغيروالذىميفآ،(المثلجات)أوثتا،المطبوخ)

غربية.أكا،ذاتأجنبيةبأخرئالمعروفةالعربيةالضيافاتأنوعاستبدلت

مع(بالعراضة)المسمىالمو~فيورفاقهالعروسيحرجالحفلانتهاءوبعد

تصفهبهتافاتيهتفونخلفه(الزوج)...ويسيرونالعروسوأ~رمهالحيأكل

عناوأهاألزوجة،علئيطلقكماعرسهأيامفيالزوجعلى-اللغةفي-(العروس)اسميطلق)(ا
ا.(العريسامم:الزوجعلىفيطلقالعامة



ا~سالميالفقه~الزفافحفل

النساء،حغلمكانإلىيملواأنإلىالمناسبةبهذهوتهنثهمالحسنةبالصغاتوأهله

(العراضة)أقيمتبعيدأمانالمثهكانفإذاالشعبية،األحياءفيكماقريبآكانإذاهذا

تقومالتيوالترس)(السيفعروضيصاحبهاماغاألالرجالحفلمكانأمام

النساءحغلمكانإلىبالساراتينطلقونثملذلك،تستأجرغتصةفرقةبها

فإذازوجه>إلى(الزوج)العروسدخولأثناءجديكمنأخرئ(عراضة)لستأذفوا

أقلكانوانالحاضرات،تنصر~حتىعروسهإلىيدخللممتدينآالزوجكان

أيضأالعراضةوفرقةمحمهوأبنا،واخوتههودخلواالإليما،وحدهدخل.تدينآ

أيضأالمتزيناتبالنسوةويختلطوازينتها،كاملفيوهيسالعرهأمامليقفوا

يحاولهواألهازيج.ألزغاريدمنبأنوع(الزوج)العروسيستقبلنوالالتي

~ع.منيغنيواليسمنالغالبهابأغطيةوزبنتهنشعورهنستربعضهن

يجريذلككانوقديأاليوم،ذلكفيالمناسبةلتلكتزيينهافيتمسالعرهأما

العروسأةإلىباإلضافةمعهنتنطلقثمتريباتها،بعضتزينهاإذدارها،في

الزوجدارإلىااسياراتأوالخيلعرماتمنمكونمو~فيوأخواته(الزوج)،

الحغلقبلتذهبغاأل-العروسفإناليومأماهناك.الحغليقامحيثأهلهأو

منأكثرتدومالزينةأجلالليرات(اأمن~فهوتدفعلتتزينحالقة)(صالونإلى

الحجا~يرتدينعنكانتفإنالحفلمكانإلىتخرجثمساعات،أربحأوثالث

زينتها.بكاملخرجتواالتصل،أنإلىبشي،نفسهاسترت

األحبان.بعضيأكئربليمأنفسوربأ)لبر:٦٠٠٠(ورأمهاالعروسوجهترببنأجر:نبلغ)ا(



اكتمهيد

الملونالررقمنبأنوع-مزيةسيارةفيالحفلمكانإلىالبروسوتنقل

بعدها.>.مبزا´زوجيأتيثم)لطرقات،فيمنبهاتهاتصدحاألعان-الغاليةواألزهار

الأن-هيالحديثةالماالتفي-وخاصةاليومتنتشربدأتالتيوالعادة

أبدلمنومنهمالفوتية،الموسيقىأنغامعلىزوجهابرفقةإالالعروهىتدخل

الكريم.القرآنمنبآياتالموسيقى

جها،ولز.~أمحدخاصمزيزمقعدعلىدخولهابعدالعروسوتجلى

أثوابهن.ويعرضنويرقمنفيغنينتجاههاالمدعواتوتجلس

و(الدربكة)(العود)ضاربةفيها-أيضأ-فرقةتحضرالنسا،كانتوقدعأ

وأألهازيج،الزغاريدوقولالمحاضراتوتسليةالعرسبشأنلتقوم.وغيرهما.

واستخدمتواألجنبيةالعربيةاألغانيوأشرطة(بالمسجالت)استبدلتواليوم

دينيإنشادفرةأخيرآوطهرتجدأ.كبيربشكلاألصواتتكبرالتياألجهزة

المعانيعنبعيدةأناشيدوينشدنالشريفالنبوىالموللقصةبقراءةيقمنللنسوة

ائادفةوالمسرحياتكالمسابقات،التسالأنواحبعضيجرينوأحيانأاأل~،~~~

الرجال-عند-كماأيضأتوجييتةكلمةبإلقا،إحداهنتقومقد•ولمخوها(´`.<،~

أشرطةيضعنوكثيرأماات،اكافمنالعظمىالغالبيةاعتمامتلتىاللكنها

أحضرتالتيهيالعروسكانتإذاوتامةالمنشداتقةفىانتها،رفيا~،

،وجها.أهلمنوفثىغيرعلىالفرقة

الرجال.حغلفىهذامثلمحدثوثد)١(



ا~سالهيالضته~الزفافحفلأ)

بعرضالعووستقومإذالنساء،حغلفيخامةأهميةفلهاوالزينةالثابأما

لهااشتراهالذىالحليزوجهايلبسهاكماالحغل،أثناءوتبديلهاوتغييرهاأثوابما

تفييرعادةبدأتوقدشيثأ.سالعرهتهدىأنأرادتمنيتبعهالحافراتأمام

أنإالالحغل.أخرإلىفيهوتبقىاألبيضبثوبهاتحضرإذتلغى،العروسثيا~
جرتورعاالعورة،يسترالغالبهاإنحتىتقلصأهتغننأازدادتالحاضراتثيا~

بينهن.منفتاةأجلأه~ثوأجلالختيارمسابقات
كماتطورت-التيالتقليديةالضيافةذلكأثنا،الحاضراتإلىيقدمكذلك

وغربية´اأ.شرقيةمأكوالتتحوىعشاءماثدةإلىباإلضافةالرجال-عند

العاداتاستبدالهيالقديمالحغلعلىطرأتالتيالتغييراتأنويبدو
والعربي،األجنبيالفنا،منمزيجأأمبحفالغناءأاأ،األجنبيةبالعاداتالشعبية

األغنية.حسبوغربيشرقيرقصيتبعه
يفعلون>كماالغرمهموميقىأنغامعىمر--كمازوجهامعتدخلماكنيرأوالزوجة

رأسهافىطبقاتعدةمنمؤلفةوهيالعروس)(كعكةالحلوئأنوعومن

منها،طبقتينبيناألبيضالحماممنلزوجقفصيوضحماوكثيرأللعروسينتمثال
عادةوهأه<.الحمامتان.تنطلقهفيقطعانهامعآسيفبإمساكالعروسانفيقوم

آقةلدئالمفضلالطاثرهوفالحماماإلغريق،بأساطيرمرتبطأصلذاتنحربية،

سهامالشام:ماليا،٨٨-٨٥.٢كحالة:رضاعمراجتماعية:بحوثسلسلةأيضأ:ذلكفياننر)(ا
ا.٣-~1١٨صاللحام:ماجدقرن:نصففيدمشق،٩٥-٥٨الترجان:ص

واقعلوصفهناالكالمإذالثعبيةأواألجنبيةالعاداتمنكلحكمأوذلكحكمعنالنظرمغض())
حكم.إلعطا،وليسر



التمهيد

هداياوعلىالعرستذاكرعلىرؤيتهاعتيدتوقدأا´عندهموالجمالالحب

ويأكلالغو~.عنالحرفيبشكلهاالمنقولةالعروسينكعكة.وأخيرافى>العروسين

يو،عثماأل-الحياءعنبعيدة-بطريقةبعضهماويطعمانأوالمنهاالعروممان
حلوئفيهوعا،وفععادةمكانالعادةهذهحلتوقدالحاصرات.علىالقي

المحاضرات.علىالقيينثرأنثمأوألوسانالهمنهيأكل
القدعةالعربيةالبيوتبدلالفنادقوقاعاتاألنواحصاالتحلتكذلك

كاميراتمثكلةمعهاوظهرتأيضأالضيقالغربيالناءغطالنتشارنتيجة
زبنتهنفيالنسا،بتصويرتقوووالتيالصاالت،تلكمنكثيرتحويهاالتيالمراقت~

يببهاذاتهاالمشكلةوهذهإليهن،النظرلهيجلالعنعورتهنحفظتراعيوال
المناسبة.أحداثلحغظبأنواعهالحديثالتصويراستخدام
يقومانإذاتأ-،رحممن-إالالعووسينعندكاد--أوفانعدمالحياءوأما
داعيوالمنهما)حياءأقل(وهمالحضورأماملألد~المجانبةاألفعالببعض

أيضا.الغرمهمنمقتبسةاألفعا-تلكصورةأنإالهنا،يفعالنهمالتفصيل
كان-الذىواإلسرافالترفازدادالغربية،التأثيراتهذهإلىوباإلضافة

فمنمنها،طاثلالشكلياتهمظاهرفىتنفقالنقودوأمبحتقبل-منبودا
تمألالتيواألزهارا~´،الهظةوأسعارهابأشكالهاالتغنن•الدعوة)،(بطاقاتذلك

ويسميها(أفروديت)هياإلغريقعندالحبوآطة،١١٧صبورتر:نيلرىالعالم:فيالزواجانظر:)١(
(فينوس).الرومان:

(ملبس).ويمى:بالسكر،ألمغطىاللوزوهي)٢(
أونافع،بكتا~البعضاستبدلحاوقدواطدايا،التحفعلبعنالنكاحعقدحغلفيعنهاإلىيضاف)٣(

المال.منمعينالمدعو.ممبلعباسمخيريةبحعيةإلىتبرعومثل



أثنا،وهناكهناينتثرالذيوالطعامالليرات،~فبعشراتوتقدرالحغلمكان
أشهرإحضارفيالتنافىوكذلكااتعمامة...،إلىالماقييذهبثمالضيافةعملية

جدأ.باهضةتكونالشهيرةالفرقهذهوأجرةطر~أوإنشادفرقة
سبعةمدئعلىوالحفالتالوالثمإقامةفيالقدعةالعادةاختمارفإنهذا،ورغم

ااأ.الحناتمنيعدأنعكنالزفافيومساعاتخسأوأرعإلىالزفافبعدأيام

نتيجةالماديةالخساثرعنالنوعهذامنزفافكلبعديسمعماوكثيرأ

بعدأيضأيسمعوعااألقل>علىواحدفقيربتزويجالكغيلةالكبيرةفاتالمصره

،خاهمةءالنغسيةواألزماتالعاثلية،والمشاآاتاألو-´م~ا~~:~ه

يرونه<الذىااغسادنتيجةالعزابلدئ

اثنين،أمرينإلىعاثدللحفالتالسلبيةاآلثارهذهمردأنتمامأالواصحومن

احد•هماظهومإلىأدئالذيوالسببأيضأ،اليوميةالحياةفىجودانمووهما

~:األمرانهذان•وخارجه،الحغلداخل

باألممالواسعاالحتكاكنتيجةاألجنبية،بالعاداتالكبيرالتأثر:~و~

استخدامها،سهولةهاالتصالوساثلولتنوعاإلمحالم،وساثلبواسطةاألنحرئ

الحضارةتجاهنقصعقدةجودهوهونغسيعاملوهناكمادية،عواملوهي

والمفلوبوالسلبيات.افيماإليجابياتبينالتمييزدونتقليدهاإلىتدفعالغر~

أحواله´ا´.جيعفىالغا~بتقليدأباأمولع

تعالى.اثهبماذنالوليمةمبحثفيالوالثمتكرارحكموسيأتي)1(
.١٦٠صخلدون:ابنمقدمةذلك:فيانظر)٢(



المهبا

األحكامونحالفةقبن-منمرجودةكانتالتي-المعاصياراستو:،~

وا~.آنفيللثمئواتواتاعأباألحكام7جهاالحغل،أمحمالعارسةفيالشرعية

إلىعادمنهناكبلءالجميعمحندليس-تعالىاثه-بحمدهذا)نغيه

السرورأجوا،بينهموتشيعاألحبا~تجمعالتيالبسيطةوالوالئمت7احفا

أنوكرمه--ممتهسر´لىاثهأسألغيرهم.إلىماانسبةقلةكانواوانوالفرح،

المستعان.اتههالسطور،هذهفيواياهم.عاينفعنيوأنكثرة،يجعلهم





النكاحإسهارمعنىفبهابظهرالنيا~عمال

األولىالمهمةهونه7واعاالنكاحإثهارأنمنالرنحمعلى

نوعاألول:األعماك،مننوعينيضمأنهإالالزفاف،لحغل

عاجتيستلزمفعلهألنواضحأللنكاحاإلشهارمعنىفيهيظهر

باإلشهار.لهمحالقةالنوعوالثاني:األموات.ورفعالنامى

أنهإلىبالنظإنسانإنهإذاإلنسان،كمثلهذافيالحفلفمثل

واضحأإنسانيتهمعنىفيهايظهرأجزاءمنيتكونأنهي~كل،

فيهااإلنسانيةمعنىأخرئأجزاءمنيتكونأنهكماوقلبه،كعقله

واليدألمالرجلوذلكاإلنسان،منجز،أنهامعواضحنحير

..األخرئ.الحيةالكاثناتمعفيهيشتركمماونحوها

أعماكمناألولالنوعأحكامبعرفرالفصا~هذاوسيقوم

مبحثين:فىوذلكالحغل

توابعها.•الوايمةاألول:المبحث

الزفاف.حغلفياللهوالثاني:المبحث



اإلسالمىاكفقهيهالزفافحفل

ونوابعهاالولبمألاكاول...ا~

النكاحإشهارالزفافعندالوليمةطعامإلىالناسلجمعوطيفةأهمإن

ةإذاهذاالمسلمين،بينوالوآالمحبةروابطتقويةفيأثرأكبيرألهأنكماوإ~نه،

وذلكالمبحثاتفيعرضهاسيتمالتيالمطهرةالشريعةأحكامإطارفيكلهذلك

التالية:المطا~قمن

الوليمة.معنىاألول:المطلب

وتكرارها)<ووقتها،(حكمها،الوليمةإقامةالثاني:المطلب

ومئووطها).(حكمها،الوليمةإجابةالثالث:المطلب

الزفافه.وحفلالوليمةبينالعالقةالوابع:الطلب

للوليمة.تابعةمائلالخامى:المطلب



ونوابعهاالولبمهاألول...ا~

الوليمةمعنى..ا~ول.المطلب

اللغة:فيالوليمةا~ول:عالف

أاأ.العرسطعا.:لفةالوليمة
العقد.،أىك7ما7ا´عنديمنعالذىالطعامعلىتطلقوقد
إليها`~أ.المدعةاألطعمةمنذلكغيرعلىالوليمةأطلقتورعا

ائمحيط:القاموسفيجا،

وغيرها)(~).لدعوةمنعطعامكلأوءالعرسطعامالوليمة(

لم.(ولممادةالرازى:بكرأبيبنعمدالصحاح:غتار)ا(

عندىواللبائوليمة،العرسطعامفيسمونمناميتها،حمبغتلفةبأكا،الطعامدعواتالعر~يسمي)٢(
بناءإلحداثيمنعومابالعقيقة،المولود،وطعامبالخرسالوالدةطعامويموناإلمالك،العقد

يمىللقرآتذالصبيختمعندوالطعامإعذار،وللختاننقيعة،الغرمنوللقادمءولمحيرةيمىالكن
أماوضيمة،يمىالمأةوطعام،نزلأوئتيفهوللفيفيقدموماتحغة،يمىالزاثروطعام~اقأ،

فقال:اكنفيالعنبنالدينصدرالمقضاةقافينظمهاوقدالمأدبة.فهواألطعمةمنلهسببالما

ببيانمقرونةسأسردها

بان،وكيرةمولودعقيقة

ختانليوما~ارأوىيرقادمنقيعةموت،وفييمة

قرانختميوممبيحذاقلهاسببالالخألنومأأبة

بأمانلهنزلمعالضيفقرئزايرتحفةالنظمفيوعاثرها

.المرجعنغسمن٩٥-٥٠انظر:ص•،٣٩صالصالحى:طولونابن:الخواةفص
.(ولم)مادةألفيروزآبادى:المحط:القاموس)٣(



اإلسالصالفقه٨الزفافحفل

لعرسمثعطعامكلهيوقلاإلمالك،هالعرمىطعام(الولمأ.٠اللسانوش

وعقله)اا´.خلثهاجتمعإأاألرجل~وأولم..االجثوعمنكلههذا.وأمل.وغيره.

الثسرع:لالولممةالثائي:ا~ع

الكبير:الحاويفيجاءفقا،اللفةفيعنهعالثفيالوليمةمعنى~ال

بقرينة،الوالئممنغيرهاويتناولالعرس،بوليمةيختصالوالثماسمواطالةا

البسرئعالعرسليمةهء...فتناولتع1االجتووهوالرلممنمشتقالوليمةاسمألن

الوليمةأطلقتفإذابها،تشبهأالوالئممنيرهاعلىأطلقتثم~،ازوبين

اإلعذار)(~´.وليمةأوالخرسوليمةقيل:غيرهاأريدفإنالعرس،وليمةتغاولت

لطعاماكأاألحاديثفيالوليمةلغظاستخدامتكرارمالكالههذايؤيدو

ذلك:ومنالناء-عندالطعامالعرس-أي

أا´.ة،ثوال«~ولمالعرس:بشاشةعليهرأئلماعو~بنالرعنلعبدثالنبيقول

بصغية،عليهيينىلثالثوالمدينةنيبربينىالنبي،د.قامنظبه:أنسوقال

.ن.أمرإالفيهاكانومالحم،والخبزمنفيهاكانوماوليمته،إلىالمسلمينفدعوت

احدئالمسلمونفقالوالسمن،األقطوالتمرعليهالقىفيفبطت،عبال~باألط

المؤمنين،.مهاتاحدئفهيحجبهاإنفقالوا:عينه؟ملكتما.والمؤمنين.~ت

.(ولم)مادةمنظور:ابنالعر~:ن)ا(

الخطيبالمحتاج:ومفني،٥٣٠.٢الدسوقي:حاثيةوانظر:هه،٦.٩الماوردى::الكبيرألحاوى)٢(
.٦٥٥.٩قدامة:ابنوالمغني:،٤٠٣.٤الشربيني:

تحريجه.سبقوقدعليه.متفق)٣(



ونوابعهاالولبمةا~ول...ا~

أا´.1الحجامه<ومدخلغهلهاو~ارتحلفلماعينه،ملكتعافهييحجبهالمون

ترددواالصحابةأنلالمالكالللدخولكونهاويؤيد(الفتح:فيالحافظقال

السريةألنزوجةأنهالعوفوااإلمالكعندالوليمةكانتفلوصرية،أوزو~كل

بعده..)ا~´.أوالدخولعكأنهاعلىفدلها،وليمةال

وثكراوها)ووثثها،(حكمها،الولمأإثامأ..الثائى.المطلب

الولمأ:إثامهحكماألول:عالف
المالكية:وقالالفقها،ااأ،مذاهبمنالراجحعلىمؤكدةسنةاىسوليمة

أ´أ.العرفبهاجرئأوالزوجعلىاشترطتإذاواجبةالوليمةتمبح

المحيط:(انظر:ألقامومىلتر~>البعيرعلىمكانألهاهيأوطأ:ومعنىتخريجه.سبقوقدعليه.متفق)(ا

(انظر:~).٢٠(ت:اثأىرمولمؤذنالحبشيرباحابنهووبالل(وطأ).مادةالفيروزآبادى:

).٢٢٤-٢١٦.٣الذهبي:النبالء:أعالمسير

وهوالثإلىمنسوية..بيتأ.بوأتهاالتياألمةهيوالترية:.١٨٩.٩العسقالني:حبرابنالمارى:فتح())
معنىه(سرر)).مادةالرازى:الصحاح:(نحتارحرتهعن~بترهايرهاكثير.مااإلنانألناإلخغا،،

العقدألنزوجة،أنهاولعرفواله،المذكورةالوليمةلكانتالعقدءعندالوليمةكانتلوأفألكالم:

عندالوليمةأنعلىدليلالصحابةفترددلحا،عقدوالاليميننكاحها.علكفيحلاألمةأ~طحرة
واألمة.الحرةبينمشتركأمرألنهالدخول

المحتاج:مغني،٩٣١-٥٣٠.٢الدسوقي:حائية،٣٤٣.٥وآخرون:نظامالشيخالهندية:الغتاوىانظر:)٣(
البهوتي:القناع:كثاف،٥٩٧~٣الدمياطي:الطالبين:إعانة،حامية٤٠٤-٤٠٣.٤الشربيني:الخطيب

اانظر:كفاية.فرضأنهاإلىمنهمونآ~رذهبالوليمة،بوجو~الثانعيةبعضوقال<١٤٦~٤
السابق).الموفعالثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٥٥٧-٥٥٦.٩األوردي:الحاوى:

تكاليفباقي(أى٠والدفالماشطةأجرةوكذلكالزوجة،بهاطالبتهإنعندهمبهاعليهويقضى)٤(
).٥٠٦.٢الدسوقي:حاشية(انظر:«الحغل



يأتي:ذلك.عاعلىويتدل

وسولعهلعلىتزوجمحوفبنالرمحنعبدءد.ننؤ:أنسروئما-١
دأا´.بشاةولو.ولمى:الهرسوللهفقالذهب،مننواةوزنعلىىامله

منللعرمىبدالدانه:تبراثهرسولقالناطمة(ا´ءعليخطبلما-٢

وبمأ»

وقدسفر´~´،أوحضروفيسعة،أوفيمقفيأولمإالقطئنألالنبيينكحلم-٣

واألتط.بالتمرسفرهفيتنالمفيةعلىثالإيالمهحديثمبق

بالدف<،أأ´،عليهواضوبواالنكاحداعلنوابقوله:النكاحبإعالنثالالنبيأمر-٤

الجهة.هذهمنمندوبةفكانتالسفاح،وبينبينهوتفريقللنكاحإعالنفيهاوالوليمة

عليهاثالالنبيلمواظبةأمرهاتأكدوعلىالوليمةسيتةعلىتدلاألدلةفهذه
بهاأموتألالنبيألنغيره،الالزوجبهاالمطالبأنعلىأيضأوتدلبها(اأ،وأمره

زوجاته.الهوفعلهاوألنهالزوجات،الاألزواج

تخريجه.معبقوقدعليه،متفق)١(
٤٠(محامملجمبنالرهنعبدقتلهالرامثدين،الخلفاءوأخرثو،اثهرسولمحمابنطا~أبيبنمحليهو)٢(

بستةأبيها~توفيتبقليل،المبعثقبلموالهاالعالمين،نسا،سياةى،اثهرسولبنتهىوفاطمة~)
).٤٧٤-٤٢٩.٧فاطمة:،٦٦٠-٦١٩.٢علي:الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:~).١١(أثهرعام

عنهوقالبرياة،عن٢٠.٢الكبير:المعجمفيوالطبرانيله،واللفظ)٢٧٠٧٥(١٤٢.٧٨المنا:فيأهل)٣(

وبقيةمستور،وهوأحديجرحهولمسليطبنالكريمعبدإسنادهفي):٧٤.٤(المجمعفياطيثمى
الميح.ربالرجاله

.٩٥٦.٩الماوردى:الكبير:الحاوىانظر:)٤(
تخريجه.سبق)٥(

.٤٢صالصانحي:طولونابنالخواة:فصانظر:)١(



٩٩ونوابعهاالولبمةاألول...ا~

بالغأيكوذبأن-الماليةالتبرعاتمنهتصحعنالزوجكونمنطبعأبدوال

اا´.منهفعلهاويمححقهفييتسن-رشيدأعاقآل

الطعام،أنوعمننوعبأيإيالمهويجوزبه،يولمشي،الزوجعلىيتعينوال

أ~´.عادةتقدمالتيوالمثروباتالحلوئيشملوهذا

زينب.علىوليمتهفيخبز.ولحمأالناسكاالنبي.شبعنقد

و.قط.بتمومغيةعلىو~ولم
شعيرأ~أ.مننساثه.عدينبعضعلىوأولم

ويسار.قلةمنثيألحالهحسبوذلك

عوف:بنالرحنلعبدثاللقوله،منهاللمتمكنشاةعنتقلأاليسنلكن
بشاة<،(ا´.ولود~ولم٠

يقدر)´أأ.لمنالوليمةتكثيرطلبالساقمن(ويستفادالغتح:فيقال

أيضأأاأ.حالهمواعاةمعبأفيافهيليقماالمولميعملأنواألفضل

.٩٩٨١٩الوردى:الكبير:الحاوىانظر:)ا(

،٩٧١.٢الدسوقي):حاشية(مع:لللرديرالكبيرالثدح،١٩٢.٩العسقالني:حجرابن:الرىفتحانظر:)٢(

البهوتي:ا~ع:كشاف~،٤-٣٦٣.٦الرملي::المحتاجنهاية،٤٠٤.٤الثربيني:ألخطيبالمحتاج:مغني

.٤٧-٤٦صالصالحي:طولونابنالخوآل:فمئ،١٤٦.٤
حجرابنقالشيبة>بنتمفيةعن)٤٨٧٧(١٨٥٧.٣ثاةمنبأقلأولممنبابالنكاح.البخارى:)٣(

ذلك.فيخبرآساقثم)،سلمةأميفسرماوأقر~اههاتعيينعلىأقفلم(:١٩٦.٩الفتحفي

تكنريجهما.سبقالبقانوالحديثان
يجه.ألمبقوقدعليه،متفق)٤(
.١٩٢.٩العقالني:حجرابنالبارى:فتح)٥(

.٤٧صالصالحي:طولونابنالخواة:فصانظر:)٦(



اإلسالمىالمتيهالزفافحفل

الولممأ:ولثثالثانى:عالف

بعدالوليمة:لفعلالمستحبالوقتأنعلىوالشافعيةالمالكيةنص

الحنفية.كالمإليهيشيرماوهذاالدخول´ا´،

ينبغيبامرأته،الرجلبنىإذا-الوليمةأى-(وهيالهندية:الغتاوئفيجا،

.)اا´.واألصدقاء.واألترباءالجيرانيدعرأن

منموسعاالستحبا~وقتأنإلى-عندهمالراجحفي-الحنابلةوذهب

العرس.أيامآخرإلىالعقدحين

عقدمنموسعاالستحبامهوقتيقال:أناألولى(قلت:اإلنصاف:فيجا،

بعدالسروروكمالهذا.فياألخبارلصحةالعرس،أيامانتهاءإلىالنكاح

بيسير)(اأ.الدخولقبلذلكفعلالعادةجرتقدلكنالدخول،

الجوازوقت،الدخولهالعقدبينماالوقتوالشافعيةالمالكيةعدوقد

وهو-مندوبأفعلألنهاألفضلخالفقديكونفيهأولمفمن،استحبا~وقت

فالالعقدقبليفعلماوأماا´)؟الدخرلبعدفعلهاوهوآخرتركه-الوليمةإقامة

الدخول:بعدالوليمةاستحبا~علىالجمهوردليل

.٤٠٤~٤الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٥٣١.٢الدموقي:حاشيةانظر:)(ا

الظهيرية.عن7نقا٣٤٣١٥وآخرون:نظامالثيخالهندية:الفتاوئ)٢(

.١٤٥.٤البهوتي:ع:التكثافوانظر:الحنابلة.عندالراجحهوالمرداوىوقول.٣١٧.٨المرداوى:)٣١
.٤٠٤.٤الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٢٥٨١٣عليثى:محمدالجليل:منحانظر:)٤(
.٥٩٨.٣الطالبين:إعانةحاشيةانظر:)٥(



وتوابعهاالوليمةا~ول...ا~

عرو~~،ىالنبيصبحفيهقال:صفيةمنىزواجهفينينأنسيثحل-١

د(اأ.به..فليجهشيءعندهكانمنفقال:

ه´أأ.الطعامرجاألالىفدعوترسلنيفيبامر.ةوالهرسولبنىدأنس:وقال-٢

و.همحابه،موالنبيدعاالساعدى،.بو.سيلعرسلما«فشز(~أ:سهلوقال-٧

حجارةمنتورفيتمراتبلت.سيد.ماصر.تهإالليهممقربهطعاه~واللهمصنعفما

ء(ا´<بألكشحفهفسقتهلهأماشهالطعاممنوالنبيذغفلماالليل،من

الدخول.بعدتكونالرليمةأنفيواضحقبلهوماالحديثفهذا

أكمل´أأ.والسرورأةالدخولبعدالنعمةألن-٤

بنتأكاءحديثفيجاءمافهوالعقد،حينمنتجوزالوليمةأنمحلىا~يىأ~

نجا-لجلوتها،فدعوتهجثهثمواللهلرسولعاثشةقينت...انيدقالت:أ`)يزيل

تخريجه.سبقوقدعليه،متفق)١(
جحشبنتز~هى:والمرأة).٤٨٧٥(برقمللبخارىاللفظوهذاتخريجه،سبققد•عليه.متفق)٢(

ا).٩٤.٩العقالني:حجرالرى:ابنعنها.(انظر:فتحالنأرضي
أعالمسير(اننمئر:~).٩١أو٨٨(ت:العباس،أبوالسامحدى،مالكبنسعدبنسهلالصحابيهو)٣(

).٥٠٣-٥٠٢.٤الذهبي:النبال،:
له،واللفظ)٤٨٨٧(١٨٦٠.٣بالنفسوخدمتهمالعرسفيالرجالعلىالمرأةقيامبا~النكاح.البخارى:)٤(

بنمالك!~:وأبو).٢٠٠٦(١٢٦٩.٣مكر.يمرلم•يشتلمالذىالنبيذإباحةبا~األثمربة~مصلم:
أميد:أبيامرأةواسم)،١٤٨-١٤٧.٤الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:~)٤٠(ت:ا~ن،بنربيعة

تخصه.و(تتحفه):حجارة،منأنههناوبينوغيرهنحاسمنيكونإنا،(ثتررا:وهيب،بنت~~
).٢٠٦-٢٠٥.٩العقالنى:حجرابنالرى:(انظر:فتح

.١٤٥.٤البهوتي:القناع:كشافانظر:)٩(
معاوية.بنيزيددولةإلىعاشتاألنصارية،عامرأمالكن،بنيزيدبنتأكاءالصحابيةهي)٦(

).٥٣٣-٥٣٢.٣الذهبي:النبالء:أعالمسير(انظر:



اإلسالمدالفقهيهألفافحفل٥١

راسهافخفضتكاالنبيناولهاثمفشربلبن،بثئتيفيبنبها،إلى~
فأخذتقالت:ال.النبييدمنخذىلها:وقلتفانتهوتها،اعاه:قالتواستحت.

اثه،رسوليافقلت:اكاء:قالتترتك.أعطيال:النبيلهاقالثمثيئأ،فشربت
قالتناولنيه.ثممنه،فشربخذهفييدك.منناولنيهثممنهفاشربخذهبل

مشربمنهألصيببثنعتيوأتبعهأديره،طفقتثمركبتيعلىوضعتهثمفجلست،

تجمعنالكا:النبيغقالنثتهيه،الفقلن:ناوليهن.عندي:لنوةقالثمتال،النبي
<>(اا.وكذبأ...جوعأ

~رادوا...ثم«بذاثهرسولحبيبة`~أأوزوجلماالنجاشيأنأيضأرويوما

تزوجوااذاوالسالمالصالةعليهماألناءمنةمننظاجلسوافقال:يتوهرا~ن

»´اأ.تغرقو»..ثمفأكلوابطعامفدعا.التزويجعلىطعاميؤكل~ن

الطعامفيكونالخبرين،هذينفيلحرماغيرشيثأأطعمثالالنبيأنيودولم

العقدوبعدعاثشة،السيدةخبرفيالدخولقبيلوقعتوقدالوليمة،هوالمذكور

.حبيبة~أمالسيدةخبرفي

زينتأىوقينت:حسن<وحديثهكالموشهرفيه):٧٨.٤(المجمعفيالهيثميقال).٢٧٥٩١(٥٧١.٤٩أهد:)ا(

).٢٣٦.٣(المصدرنغسه:وأعساسعساسوجعهالكبير،القدحوالعى:)،١٣٥.٤األثير:ابن:(النهاية

بالعربيةواكهأبحر،بنأصحمةهوالحديثفيوالمذكورالحبشة،ملكمنلكللقبهوالنجاشي:)٢(

االصابة:(انظر:~).٩(ت:للمسلميننافعأردءآوكاذيهاجر،ولمالنبيكاعهدعلىأسلم،عطية،
أو٤٢(ت:نتثالمؤمنينأممغيانأبيبنترثلةهيحبيبة:وأم).٢٠٧.٢٠٥.١العقالني:حجرابن

).٤٨٧-٤٨٤.٣الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:~).٤٤
ومكتحبيبة.أمعن٢١.٤األنبيا،سنةمنالنكاحبعداألكلالصحابة.معرفةالمتدرك:فيالحاكم)٣(

عنه.الذهبي



وتوابعهااكوكيمةا_ول...ا~

دليألأصحابهفعلوعلىمفعلهعلىغلبماعدواقدالجمهورأنويبدو

الخبرينهذينواعتبرواالدخول،بعدتكونأنالوليمةوقتفياألصلأنعلى

الدخولبعدفعلهاأنعلىودليألالعقدحينمنالوليمةفعللجوازبيانأونحوهما

وردماجيعالحنابلةاعتبربينماالمستحب.قبيلمنواغاالواجبقبيلمنليس

وقتأنعلىدليألذلكفيكونمستحبأءالوليمةوقتفيوأصحابهئالالنبيعن

أعلم.تعالىواثهالعرس؟أيامآخرإلىالعقدحينمنموسعاالستحبا~

هذهوالشافعيةالمالكيةبحثفقدبانقضاثه،الوليمةتفوتالذيالوقتأما

والالزوجةبطالةتفوتوالءالزمنبطولتغوتالالوليمةأنوبينواالمسألة

العقيقة(اأ.علىأبد.قياسأأداءفهيموتها،

عباراتهمعليهتدلالذىلكناألمر،هذاعلىوالحنابلةالحنفيةيتكلمولم

ذلك.بعدفعلهاحكميبينوا(~انالعرسبأيامالوليمةيحددونأنهم

ثمالغد،وبعلالفدومنيومثذيدعوبأنبأسوال(الحندية:الغتاوئفيجاء

والوليمة)´~´.العرسينقطع

االستحبا~وقتيقال:أناألولى(قلت:السابق:اإلنصافنصكذللئه

العرس)(~).أيامانتهاءإلىالنكاحعقدمنموسع

فيمستندهمولعلالعرسأيامآخرإلىالوليمةفعلإمكانيةيبينانفالنصان

>٥٩٧.٣الدمياطي:الطالبين:إعانة،حاشية٣٦٤.٦الرملي::المحتاجنهاية،٥٣١.٢الدسوقي:حاشيةانظر:)ا(
الظهيرية.عننقأل٣٤٣.٥وآخرون:نظامالثيخاطندية:ألغتاوئ)٢(
.٣١٧.٨المرداوى:اإلنصاف:)٣(



اإلمالمرالفقهيهالزفافحفل

الوليمةقياسألنالمسألة،هذهفيواألقوئالمعقولهوالعرفإلىوالر~ح

ألمرين:وذلكالغارق،معقياسالعقيقةعلى

الزمن،بطولتفوتفالبها،المقصودهووالولدللنفس،فداءالعقيقةأن-١

أماوكيممى،´ا´.ويحلقممابعهيومعنهثذبحبعقيقتهوهينةغالم>ءكلتال:قال

وقدالعرس،لمناسبةهيوإغاالزوجة،أوجالزهذاتبهاالمقصردفليىالوليمة

فالالمناسبةتلكانقضتفإذاء>ا~أ.وليمةمنللعرسبدال»)نهتمألانهرسولقال

سبب.بالكالطعامهيواغالهوليمةلبقائهاوجه

المقصد،هذافاتالزمنطالفإذاءالنكاحإعالنللوليمةمقصدأهمأن-٢

وانموجودأ.يعدلملنكاحإعالنأالوليمةكانتماتتأوالزوجةطلقتواذا

وخجلاستحيا،علىسيفعلهافإنهالطالقبعدأهمنانطولبعدأحدفعلها

اليقال:أنوبتجهاألنرعي:وقال(:٤٤طولون:صالبنالخواةفصفيجاءالثافعية،بعضقولوهو)(ا

اإلعانةحاشيةفىوكذلكالعرف)،إلىالر~عواألتر~للبكر،الزفافمدةوعنللثيبئالثعنتؤخر

سبعأللبكرالزفافتنتهي.عدةأنهاوالظاهالدميرى:قالنصه:ماالبجيرميوفي(:٥٩٧.٣للدمياطي:
ا_).قضا،يكونذلكبعدفغعلهاأىا_.ثأ3ثاوللثيب

العقيقةمناألضاحي.با~الترمذى:له،اللفظ•)٢٨٣١(٣٧٩.٣العقيقةفيالذباثح.با~داود:أبو)٢(
العقيقةبا~الذباثح.ماجه:وابن)،٤٢٣١(١٨٢.٧يعق؟العقيقة.متىالنساثي:)،١٥٢٢1١٠١~٤

(رهينة):وقوله:محيح.حسنحديثهذاالترمذى:وقالجند~.بنكرةعن).٣١٦٥(٥٩٠.٣

حاشيةاانظر:بالرهن.منهاانغكاكهوعدملزومهافيفثبمنها،بدالالزمةالعقيقةأنأي
ا).٨٦النائي:ااعلىالسيرطي

تخريجه.سبق)٣(



وتوابعهاالوكيمةا~ول...ا~

ومقصدهاالعرسوايمةلطبيعةمنافوحذاعرفأ،متبشحذلكألنبهاوميست

~،~هتنلمإنا`معمليالواثعفيتوعالونادرةالمسأئةفهذهكلوعلىأيضأ.

طويلة..مدةبعدوفعلهاالوليمةتأجيلبذلكأعنى

للوليمةوقتأالعرفيقبلهنماذلك،فيالعرفإلىالرجوعهنإذن٨~

وقتهافيالوليمةفاتتهمنأنعليهالمتعارفومنفال.يقبلهالوما~،أبحزأ~

قر~فيهااناسريعدهقتهفىيستدركهاأنيمكنهاألعذار،منلعذرا~

الدعوات.كاقيفهوذلكبعديفعلماأماعرس.عهد

الولمة:إقامأثكراوالثالث.عالف

يتتنيالفيهااألمرأنوذلكواحدة،مرةالوليمةبإقامةالسنةتحمل
اا´.يقع.عرةواالمتثالالتكرار،

األولى؟الموةبعدتكرارهاحكممالكن

أوأل.بالتكراروالمقصوداألولىبالمرةالمقصودتوميحمنبدالذلكلتبيين

عكنوالفقط،بهألمورالشي،ماهيةوجودتقتضياألمرميغةأنإلىاألصوليينمنطاثغةذهبت)ا(
وأكثرالمالكية،منالحاجبوابنانحنفية،بذلكقالوعنواحدة،إال.عرةتحصلأنالماهيةلتلك

إلىالقولهذاوعزىالوأحدة،المرةعلىتدلاألمرميفةأنإلىأخرىطاثغةوذهبتالشافعية،

إنقال:منوهناكالبنود،نثرفيالمالكيالثنقيطيذكره•الحنفيةقدماءمنبحاعةوالىالثمافعي
الشيرازيإسحاقأبيإلىذلكوعزى،اإلمكانمعالعمرمدةالتكرارعلىتدلاألمرصيغة

،٣٨.١السرخسي:أصولانظر:(بالوقف.وقيل:التكرار،وتحتملللمرةإنهاوقيل:واإلمفرايني،

اإلسنوى:المول:ونهاية،١٤٦.١الشنقيطي:البنود:ونشر،٥٠٩.٢البكي:الحا~:ورفع
وارشرد،١٥٩٧.٣المقدسي:قدامةابنالبصاثر):ذوىإتحافح:شمع(الناطروروفة،٤١٨.١

).٣٠٤-٣٠٣.١الشوكاني:الفحول:



اإلسالهيالفقهيةالزفافحفل

يكوذأنإالمرفألنهالويمة--أيتكرارهاويكره1العدويااا:تال

ه)أ~).يالئالبقصدهاالبعدهاالطعاد~ارتالالذلك،قبلالمدعرنحيهثانيأالدعر

~المولم(~´فيهايطعممرةأولاألول:بالمرةالمقصردأذهذامبز~بفهم

العرسىان´.ولممة

أولفيمحرينالمهإطعامالوليمةماحبيعيدأنفهد،´لتكرار:المقصودأماه

ةعلمحلئأواليومنفسفياإلمحادةتلككانتوسواء،أمصأالمرمىولمعةمئمةمرة

اأ´.المحتاجمغنيفيذكر~~أيام

إمكانلعدمقومأيومكلفييدعو،أيامعدةأولملرماالتكرارمنفليى

الناسدعيواحدةكوليمةحقيقتهفيهذاألنواحد(اأ،يومفيالجميعاستيعاب

فجميعهاواحدة،وليمةبحكمالمراتهذهكانتفإذا.واحديومفيأفواجأإليها

المولم.بحقمنون

الوليمة،نيةغيرأخرئبنيةمرةأولبعداإلطعامالتكرارمنيسوكذلك

لهعصره.فيالمشايخشيخمصرى،مالكيفقيهالعدوى،الصعيديمكرمبنأحدبنعليهو)ا(

~وا~ثيتالرباني)الطا~كفايةعلىو(حاشيتهالخرشي)على(حاشيتهمنها:عدةمؤلغات
نحلوف:كية:اكالنورثجرة(انظر:~).١١٨٩-١١١٢(بينماعاشللزرقاني).العزيةشرح

).٢٦٠.٤الزركلي:م:7األعا،٣٤٢-٣٤١ص
.٣٠٢.٣الخرثي:علىحاثيته)٢(

وكيله.أوالزوجوهو)٣(
الدخول.قبلولوالعقدبعدأىوقتها،فيواقعةكانتحيث)٤(
.٤٠٦.٤الثربيني:الخطيبانظر:)٥(
٤-~:٤~أا٤الشربيني:الخطيبالمحتاج:مفنيانظر:)٦(



وتوابعهاالوليمةا~ول...ا~

الوليمة.وتتفيواتعأذلككاذواذ

وهي:الوليمة،إتامةتكرارمألةفيأتوالعدةوهاك

المرات.منمعنبعددذلكيحدوالمطلقأءالوليمةتكرارجوازاألول:ا~ل

حكمعنكالمهمعندالشافعةعباراتمنالمفهوموهوالحنابلة´اأ،قولوهو

:الكبيوالحاويفىوردوشروطها.اإلجابة

اليومفياإلجابةلزمتالثالثة،األيامفيفدعيأيامثالثةالوليمةكانت(فإن

الثالث)´~~فيوكرهتتجبولمالثاني،فيواستحبتاألول

تجبلمأكثرأواألياممنثالثةلمأهفإن(:المحتاجمغنيفيجاءوكذلك

بعده)(~´.وفيماالثالثفيوتكرهفيهتنبلتطعأالثانياليومفىإجابته

إنكاردوناإلقامةتكرارعلىر~المةاإلجابةتكرارحكمالنمثانذكرفقد

عندهم.اإلقامةتكرارجوازإلىيشيرفهذااألخير،كذا

ذلك:علىودليلهم
ئدعافأوابالمدينةعرسسومزء،.نأأأ:سيربنبنتحفصةروتما-١

.٦٥٩.٩قدامة:ابنالمغني:انظر:(ا)

.٥٦٠١٩الماوردى:الكبير:الحاوى)٢(

.٤٠٥١٤الثربيني:الخطيبالمحتاج:مفني)٣(

وهيالقرآنقرأتسيرين،بنمحمدأختمالك،بنأنسموالةالحذيل،أماألنصاربةالفقيهةهي)٤(
كانحاجنة،قفا،أولقاثلةإالتخرجالسنةثين7ثاها7مصافيومكثتمنة،عثرةاثنتيبنت

منة.سبعينوعاثتالمثة،بعدتوفيتالبصرى،الحنوعلىأخيهاعلىيغضلهامعاويةبنإياس
).٤١٦.٥الذهبى:النبالء:أعالممير(انظر:



بحيرلهمفدعاصاثم،وهوفجا،كعب،بنابيدعافيمنوكانمبعأ،الناس

وانمرف»
وجعلصداقها،عتقهاوجعلصفيةىالنبيتزوبج«فنؤ:أنسوعن-٢

´~´.ء>...يام.ثالثةالوليمة

األولى.المرةبعديومينالوليمةتكرارجوازأىأيام،ثالثةااليالم~جواز

يدمحوبأنبأس(والفيها:جاءفقداهندية،الفتاوئفيالحنفيةقالهماوهو

والوليمة)`~أ.العرسينقطعثم،الغدوبعدالغدومنيومئذ

وهيبانتهاثهاالوليمةفتنتهيالعوسأيامطيلةالتكرارإباحةالظاهرفهنا

فيالذكراآلنفأنسحديثكانورعاذلك،علىدليلهميذكرواولمأيام،ثالثة

يجيزفكالهمااألولالقولمنقريبالقولوهذا•-~صفيةمنثيوزواجه

•١٥٧.٢٠القارى:محمدةفيالعينيقال،٢٦١١٧الوليمةأيامالمااة.بابالبيهقي::الكبرئالعمنناا)
فيعنهاثأرضيالوليلبنخالدأخذهالذيالبيمنأصلهمحمد--والدوسيرينمحيح.سناه

بنوأبي).٣٤٤.٦كثير:ابنوالنهاية:البداية(انظر:مالك.بنأنسإلىفصارالتمرعينوقعة
).٢٥١~-٤٣~~الذهبى:النبال،:أعالمسير(أنظر:_).٣٠(ت:صحابيالمنذر،أبوقيسبن~

هذا،أصلحسن.منده:١٩٩.٩:الرىفتحفيحجرابنقال،)٣٨٣٤(رقم٤٤٦.٦يعى:أبيمند)١(

جعفرأبوفيهاخالفشاذةيعلىأبيروايةأنغيرفيهما،تخريجهسبقوقدالصحيحينفيا~يث
أن«فيها:البخارىفروايةالطويلحيدعنالثقاتمنغيرهروايةماهان-بن-عيسىالرازى

١٤٣٧.٣خيبرغزوة(المغازى~با~هأيام..ثالثةخيبربطريقحييبنتمفيةعلىأقامترالنبي
ابنعنهقالجعغروأبوثأ،7ثابا~الدخولعنديقيمالرجلأنفىلألصلموافقوهذا~))٩٧٥(

فغى)).٦٤.٧الذهبي:النبالء:أعالم(سيريجطرأنهإالحديثه~وقال:يخلط،كانثقةا~ينى:
نظر.الحديثسرااالمتدالل

الظهيربة.عننقأل٣٤٣•٥وأخرون:نظامالشيخالهندية:الفتاوئ)٣(



وتوابعهاالوليمةا~ول...ا~

أيام،ثالثةعلىالزيادةحكمالحنفيةيبينلموانالتكرار،

المسنونة.األولىالمرةبعدالوليمةتكراراهة5االلمثه:ا~ل

المكروه´اأ.اإلسرافمنذامكاعد.ألنهمالمالكية،قولوهو

ثانية،مرةتكرارهاويجوزمرةأولتسنالوليمةأن~وهو

الفقهاء´~´.بعضعنالحديثشراحذكرهوقدبعدها.وماالثالثةفيوتكره

ومحعة<،ا~).وياءوالثالث،معووفوالثاني،حقيوماولءدالوليمةثال:قولهودليلهم

المناقشة:

بالحدثني)واكاألولالقولأمحابأى(التكراراجازواالذيننوقثى

معروف،والثانيحق،يوم.ولالوليمةءالرابع:القولأصحا~أوردهالذي

اليومبعدالوئيمةتكراراهة5علىيدلهذاإنوقالوا.«وكعةوياءوالثالث

.٣٠٢.٣الخرثي:علىالعدوىحاشيةانظراا(

.١٩٩.٩العسقالني:حبابنالمارى:فتحانظر:)٢(
)٣٧٣٩و٣٧٣٨(٢٧٦١٤الوليمة؟تتحبكم:األطعمة~با~عثمانبنزهيرعنداودأبورواه)٣(

ابنالسارى:فتح(انظر:البخارىقاككماصحبة،لهيعرفالعثمانبنوزهيرضعيفومنده
٤٠٣١٣الوليمةفيجاءماالنكاح.با~مسعود:ابنعنالترمذىورواه).١٩٩.٩العسقالني:حجر

)١٩١٩(٤٤٥.٢الداعيإجابةابا~النكاحهريوة:)بيمحنماجهابنورواهوضعغه.)١٠٩٧(

الزجاجة:(مصباحفعيفوهوحينبنالملكعبدإمنادهوفيداود-وألبيلهواللفظ
ضعيفبإمناد١٢.أ١١عبامى:ابنعنالكبيرمعجمهفيالطبرانيورواه).٤٤٥.٢البوصيرر:

أيامالصداق~با~.نس:عنالكبرئالسننفيوالبييقي).٢٨٢.٤الثوكاني:األوطار:نيل(انظر:

قاللكنفعيفة؟كلهاالحديثفطرقفيه.تكلمواوقدخنيسبنبكرفيهرقال:)٦٠.٧الوليمة
يدلفمجموعها،مقالعنيخلوالمنهاكلكانواناألحاديث(وهذه):١٩٩.٩(الفتحفيالحافظ
).7أماللحديثأنعلى



ا~سالميالفقه~الزفافحفل

المدعوكانإذاماعلىفيحملسيرينبنتحفصةحديثفيوردماوأماالثاني،

إحدئفيجا،ماالنقاشهذأويؤيدالثانيأا´.اليومفىالمدعوغيراألولاليومفي

مالالثهوسول.ممحا~دعاسيرين،أبي،تزوج«لماقالت:حفصةعنالروايات

<،´اأ.ثابت..بنوزيد~بن.بيودعادعاهماألنماريومكانفلما.يام،ممبعة

لغيركاناألياممنقبلهماأنعلىيدلاألنصاو)،يومكان(~نتو~:

الخالف.محلغيروهيجاثزةالحالةوهذهءلقومنحمصأإذنيومكلفكاناألنممار،

ثالثةوليمتهاوكوننتب،صفيةالسيدةزواجعنذكروهاالتيالروايةوأما

معهكانمنأطعمثألالنبيأنفيتملاالحتمال،إليهايتطرقروايةفهيأيام،

ومعمنهم.قسمأيومكلفىأطعمأنهويحتملأيام،ثالثةخيبرفتحفيالصحابةمن

فيالوليمةكراهةعلىيدلالذىالحديثأنوالسيمااالستدالل،يسقطاالحتمال

الغعليالحديثعلىمقدمالقولىوالحديثفعلي،وهذاقوليحديثالثالثاليوم

جيعهاطرقمنوردبهاستدلواالذىالحديثبأنالوامع:القول.ممحامهوئوقش

وأصح.أقوئالتكرارجوازتبينالتياألحاديثوأنمقال،منيخلوالفسيف

.١٩٩.٩العسقالني:حجرابنالرى:فتحانظر:(ا)
•٤والختانالعرمىفييطعميقولكانمنبا~النكاح.:مصنفهفيشيبةأبيابنالروايةهذهأورد)٢(

~٤٥(ت:مشهورصحابياألنصارى،ثابتبنوزيد.١٩٩.٩:الفتحفيالحافظوأورده<٧١٣
).٨٢-٧٣.٤الذهبي:النبالء:أعالمسير(انظر:ذلك).غيروتيل

المحصول:منالتحصيلء٢٨٤.٢الثنقيطي:اثهعبدالعود:مراقيعلىالبنودنثرانظر:)٣1
ا.٩٤.٢الثوكاني:الفحول:إرشاد،١٩٩٥~٤مفلح:ابنالفقه:أصول،٢٦٤.٢األرموى:



ونوابعهاالولبمةا~ول...ا~

كانإذاماعلىالثالثاليومفيالكراهةتحمللالحتجاجصالحيتهفرصوع

مناألمنعنديومينعلىالزيادةمنالسلفمنقعهماويحملوكعة،رياءهناك

والسمعة.للرياءكونهالفا~ألنالحديثفيالثالثاليومذكرواغاذلك،

أنهاإالفسيفة،الحديثطرقجيحكانتوإنبأنهالنقاشهذاعلىويرد

اا´.لالحتجاجصالحةفتصبحبعضأبعضهايقوى

يحملبهاألنهمسنونةاألولىالمرةأنعلىالغقهاءاتفقالحثأ:نظروجهه

فينصورودلعدممسنونأليسالتكرارأنعلىاتفقواكما•ثيذالنبيأمراتباع

الثكرار>كراهةعلىوالداللةالثبوتقوىنصد،لمفإنهأخرئجهةومنذلك.

النظربغضالجهةهذهمنمباحفالتكرارا~´،اإلباحةاألشياءفياألصلكانواذا

إليها.تتطرتالتيواالحتماالتالتكرا،أجازمنبهااستشهدالتياألدلةعبز

يريدمنحالإلىبالنظرهوكمايبقىال-اإلباحةأى-الحكمهذالكن

ألنه:التكرار،

.١٩٩.٩العسقالني:حجرابنالري:فتحانظر:)(ا
):٨٠٨-٨٠٧.٢(الغحولإرثادفيالثوكانىقال.١٦٨-١٦٦.١اليوطى:والنظاثر:األثباهانظر:)٢(

أوالمنع،أواإلباحة،نوعه،يخصأويخمهدليلفيهيردولمالخالففيهوقعفيمااألصلافل
ونسبهالحكم،عبدبنامأعبدبنومحمدالشافعية،منوجاعةالفقهاء،منجاعةفذهبالوقف؟
الشىءحكميعلمالأنهإلىالجمهوروذهباإلباحة.األصلأنإلىألجمهور:إلىالمتأخرينبعض

وأبواألثعرىوذهبالمنع>فاألصللككلدليليوجدلمفإذأنوعه،يخصأويخصه،بدليلإال
فيألرازىوصرحال؟أمحكمهناكهلاليدرئالوقف،.ععنىإلىالشافعيةوبعضألصيرفي،بكر

نجيم:ابنوالنظاثر:األثباهوانظر:المنع).المضاروفياإلذن،المنافعفياألملأنالمحصول:
.٩٧.٦الرازى:المحصول:،٨٧ص



اإلسالمرالمتيهالزفافحفل

قصدفهذا-الغا~هوه-و،ياءوتباحيأتغاخرآالوليمةيكررأنإما-٦

الولم.يقيمهامرةأولشحتىالقصدبهذاعنهامنهيمكروهةوالوليمةمذموم،

فهذامندوبة،قربةذلكوأنتكرارفا،سنيةاعتقادمعالرليمةيكررأنواما-٢

رسولسنهالذىعلىوزيادة-الوليمةتكراروهر-يشرعهالمبطاعةاثهإلىتقرب

السر(ا´.هذاعنهفينهىالحالة،هذهفيمكروعةبدعةأصبحفالتكرار،توأل

السرورإطهاربقصد-مسنونآليىذلكبأنمحلمه-معيكررهاأن~اما-٣

الوالتكرارأصله،فيمباحالقصدفهذااألصحا~.وجعاإلخوانواكراموانمرح،

أنوهيأخرئ،جهةمناإلباحةبعدموالوصفللمنمعرضةولكنهألجله،ينح

-والدياناتالمروءاتأهليأباهعامباحفيتوسعهوالوالثمتكرارعلىاإلنغاق
منهأ~هوماهناكمباحجه•ؤلئمالصرفألنهاأليام-هذهفيوخامعة

نفقاتعنالكالمعندوسيأتي..،ونحوهم.والفقراءالمحتاجينكمساعدةوأفضل

مكروه`~´.إسرافهوالمروءاتأهليأباهبشكلالمباحةالنفقةفيالتومعأنالحفل

أعلم.تعالىواته،المالكيةقوليترجحوبذلكمكروهأ´~´،التكراريجعلوهذا

يقصدالشريعةتضاهينحترعةالدينفيطريقةبأنها:٤٨االعتمام:ا.كتابهفيالبدعةالثاطبيعرف(ا)

السنةحقيقةرسالةفياليوطيوعرفهاالثرعية.بالطريقةيقصدماعليهابالسلوك
أوبزيادةعليهاالتعاطيتوجبأوبالمخالغةالشريعةتصادمفعلةعنعبارة~نها:٢٢صوالباعة:

والموالد.الدينياالنثادلحكمالتعرضعندأوسعبشكلالبدعةعنالكالموسيأتينقمان.
.١٣٥و١٣٣صالنحالوي:المباحة:الدررانظر:)٢(

في(انظرعرمأ.وبصبحا~ععنعهفهناالمال،هالكعلىمعهيخئىأوواجبةبنفقةيخللمإنهذا)٣(

البحث).هذامنالحفلنفقاتمطلبذلكتفصيل



وتوابعهاالوليمةا~ول...ا~

وشووطها)(حكمها،الوليمةإجابة..الثالث.ا~

الوليمة:(جابةحكما~ول:عالف
فياختلفوافإنهممؤكدة،سنةالوليمةإقامةأكعلىاتفقوأقدالفقهاءكانإذأ

.إجابتعاحكم
ابعبة´´´.هألعرسوليمةإلىالدعوةإجابةالجمهوو:فقال
آثم´~´.وتاركهامؤألمدة،سنةهيالحمفية:وقال

الجمهوو:دليل
أعيتماذاالدعوةهذهه.جيبواالنبيثنبذ:عنعمرفثبهبناثهعبدحديث-١
فليأتها،.اكوليمةالىحدكم٩دعيدإذارواية:وفيأاا.لهاه

فإنوكذلكواجبة.فاإلجابةالوجو~أ´أ،يفيداألمرأنالداللةووجه

،٧.٤الشرقاوى:حاشية،٤٠٤.٤الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٥٣٠).الدسوقي:حاشيةانظر:ا(ا

.١٤٦.٤البهوتي:القناع:كثاف،٦٥٨.٩قدامة:المغي:ابن
،٩٩.١١العيني:محمودالهداية:ثرحفيالناية،٣٤٣.٥وآخرون:نظامالثيخالهندية:الغتاوئانظر:)٢(

.٤٢٢.٩عابدين:ابنوحاثية
ملم:النكاح.با~)،٤٨٨٤(١٨٥٩.٣وغيرهالعرسفيالداعيإجابةالنكاح.با~البخارى:)٣(

ذكرهاعليهامتفقأيضأالثانيةوالرواية).١٤٢٩(٨٥٣.٢الدعوةإلىالداعيبإجابةاألمر
عندفهيالثالثةأما)،٤٨٧٨(١٨٥٨•٣والدعرةالوليمةإجابةحقبا~النكاح.فى:البخارى

البخارى.دونملم
بينمشتركإنهآخرون:قال•للندب،أنهإلىبعضهموذهبللوجو~،األمرأنإلىالجمهورذهب)٤1

التحرير:أميرتيسير(انظر:.الطلبوهوبينهماالمشتركللقدرإنهقيل:هوالند~ءالوجو~
أصول،٣٩٦-٣٩٥.١اإلسنوى:الول:نهاية،٤٩٩.٢السبكي:الحاجب:رفع،٣٤١.١بادثاه:
).٢٩٤-٢٩٣~١الشوكاني:الغحول:وارثاد،٦٦٢-٦٦٠.٢مغلح:ابنالفقه:



اإلسالمىالمتيهالزفافحمل

لغظإطالقعندالمقصودةألنهاالعرس،وليمةتعني:الثانيةالووايةفي(الوليمة)

وليمةعلىيصدقمطلق(اأ(الوليمة)أو(الدعوة)لففأنبفرصحتىالوليمة.

إحدىفىجا،فقدالعرس،بوليمةالمقيدةايةالرهعلىعمولفهووغيرها،العرس

.فليجب،عوسوليمةإلى.حدكمدعيإذادأيضأ:عمرابنحديثاياتره

ينعهاالوليمةطعامالطعامشر٥قال:ثالالنبيأننش(~أهريرةأبيحديث-٢

اأ~´.ورسولهاثهعصىفقهالدعوةيجبلمومن)باها،مناليهاويدعىيأتيها،من

إاليطلقالالعمميانألنبالعصيان،تاركهاوصفلمااجبة•اإلجابةتكن)فلو

الواجب.تركعلى

ء~غنأإليهااإلجابةفيوألنءنه7واعاالنكاحإشهارعلىإعانةإ~بتهاؤألن

وتقاطعأ(´´.فررآتركهاوفي

رقبة>أىعلىيصدقرقبة)(أعتقجنسه.كقوطم:فيشاثععلىالدالاللغظهوالمطلق:اللفظ(ا)
يصدقفالمؤمنة)،رقبة(أعتقكقولهم:ما.بوجهالثيوععنأخرجماوهو:المقيد،اللغظويقابله

).١٤٦.١التفتازاني:التلويح:(انظر:واإلما،.العبيدمنالمؤمنينعلىإال
الذهبي:النبال،:أعالممير(انظر:~).٥٩أو٥٨أه٥٧(ت:الدوسيمخربنالرهنعبدهو)٢(

مم~ر.<ر~.مم

أبيعلىموقوفأ)٤٨٨٢(١٨٥٩.٣رسولههاثهعصىفقدالدعوةتركمنبابالنكاح.ألبخارى:)٣١
هريرة،أبيعلىموقوفأ٨٥٤~٢الدعوةإلىاعياللبهاجابةاألمرالنكاح~با~ومعملمهريرة،

سبقوقد(:٢٣٨.٩مسلمشرحفيالنوويقالله،واللفظ)١٤٣٢(رقمثالنبيإلىمرفومحأ٨٥٥~٤و
إنثمثقة«زيادةألنهاالصحيح،المذهبعلىبرفعهحكمومرفوعأ،موقوفأ،روىإذاا~~أن

إذاأيالطعام:ئرالوليمةكونومعنىالرفع.حكميؤكدعاأيضأبالرأييقالالعاالحديث
طعامها،ئرالوالثمكلأنالالتخصيصمنالصفةبهذهكانت

.٥٥٧.٩الماوردى:الحاوى:،١٥٨.٢٠العيني:القارى:عمدةانظر:)٤(



وتوابعهاألوليمةا~ول...ا~

الحغية:دليل
علىالالند~علىفيهااألمرحلوالكننغسها،الجمهوربأدلةالحنفيةاستدل

األملأنوالمعلوههويرة.أبيحديثفيالذيللوعيداإلجابةتاركتأثيممعالوجو~
اا´.ينةالةهذهالحنفيةيذكرولمبقرينة،إالالند~إلىيصرفالهالوجو~،األمرفي

الوجو~األمرفياألملأن:األول:لسببينالجمهوررأرفالواجحعليهه

تاركيلحقالذىالوعيدأن~:ذلك.عنلهالصارفةالقرينةتوجدولم
فقط.السنيةمجردبهيرادأنمنأشدالعاممين-من-بحعلهاإل~بة

يمنعأنواحدأمرإذاأنهالتشريعيةاألصولمنكان(لماأنهإلىباإلضافة

فيمالهينقادواأنعلىالناسيحثأنذلكموجبفمنلمصلحةشيثأبالناسر

أمرفلماباألمر،المقصودةالمصلحةتحققتئاواالويطاوعوه،له،وممتثلوايريد

إلىيجيبوهأنأولثكيؤمرأنوجبللناس،تصنهبوليمةالنكاحأمريشيعأنهذا

النكاحإعالنفيالعرسوليمةمقصودتحقيقفيأبلغاإلجابةوإيجا~طعامه)´~أء

تسنحيثالدعواتباقىعنالعرسليمةهيعيزالذىهوالمقصدهذاهواشهاره،

أعلم.تعالىوالثهتجب.والإجابتها

والأصولية.خالفاتإلىراجعاألمرولعلالقرينة،~هعلىأعثرأنالطويلالبحثبعدأستطعلم)ا(
أنهم(أىونحيرهاالعرسوليمةيتناولباإلجابةاألمريجعلونالحنفيةكانإذاإالذلكتصورممكئ

الوجو~،ومجازىوهوحقيقيمعنيين،فياألمرلفظيتعملواالفحتىالمقيد)علىالمطلقيحملوالم
الدينء7عااألسرار:كثف(انظر:عندهم)ممتنعوالمجازالحقيقةبين(والجمعالند~وهو

يثبتدليللوجودالعرسوليمةإجابةبند~قالواذلك،إلىيضطرواالحتى)،٨٥~٢البخارى:
أعلم.تعالىواثهغيرها.إجابةند~

.٣٤٧-٣٤٦.٢الدهلوى:اللغة:اثهحجة)٢(



اإلسالميالفقهيهالزفافحفل

االنحلأنعلىالفقهاءاتفقوقدا~،وجوبيعنيالجابة7اووجوب

روئطوذلككل.ثلمأمأكلعليهمافعلحضرفمنبواجبوليىممتعب

توك،´~أ.شا،وانطيمشاءفإنفليجب.حدكمدعيذا<>لمثيم:النبيعنجابرهبواا´

أبيلحديثعنه،اإلجابةوجو~يسقطفالماثموهودعيفمنوعليه:

كاذنولمفليمثلصاثمأكاذفإذنليجبأحدكمدعيإذا«النبيثأل:عنهريرة

مفطر.فليطغم«´ا.

بالبركة،للقومودعاباإلجاع،يفطرلمفوفأصومهوكانالصاثمحضرواذا
أكلهعدمالداعيعلىشقفإننفأل،صومهكاذوانالسابق.هريرةأبيلحديث

أنعيهقلبإلىالسرورإدخالفطرهفىألنالنهار،آخرولولهأففلفالفطر
الصوم´)).إتمامفاألفضلأكله،عدمالداعيعلىيثقالكاذوإنالملم.

الوليمة:إحابةشروطالثاني:عالف

لكنفيقطه،الوجوبعلىفقدفايؤثرالوليمة،إلجابةئروطأالفقها،ذكر

الشروطوهذهأخرئ.أحيانأجاثزةغيروتصبحأحيانآ،جائزةتبقىاإلجابة

~).٧٨(ت:موتأالعقبةليلةشهدمنآخرحرام،بنمحمروبناثهعبدبنجابرالصحابيهو)١(
).٣٤٠-٧٣٦.٤األهبي:النبال،:أعالممير(انظر:

).١٤٣٠(٨٥٣.٢الدعوةإلىالداعيبماجابةاألمربا~االنكاح:ملم)٢(
فلياعأى:فليصلومعنى).١٤٣١(٨٥٤.٢الدعوةإلىالداعيبإجابةاألمربا~النكأح.مسلم:)٣(

).٢٣٧.٩النووى::مسلم(ثرحذلك.ونحووالبركةبالمفغرةالطعامألهل
حاشية،٥.٤الحطا~:الجليل:مواهب،٣٤٣.٥وأخرون:نظامالشيخاطندية:الفتاوئانظر:)٤(

الشربيي:الخطيبالمحتاج:مغي،٥١١-٥٦٠.٩الماوردي:الكبير:والحاوي،٥٣١.٢الدموقي:

.١٤٩-١٤٨.٤البهوتي:القناع:كثاف،٦٦٤-٦٦٣١٩قدامة:ابنالمغي:،٤٠٩.٤



وتوابعهااكوكيمةا~ول...ا~

اا´.للصحابةوقعتقضايانه•الشريعةمنعلمعامأخوذة

عنوردمامعينة:أحواكفييسقطالوجو~أنعلىتدلالتياألخبارومن

.بووكانءالناسأبيفآذنأبيعهدفي.عوستهقال:عمربناثهعبدبنسالم

قاثمأ،فوالنيفدخل.يوب.بوقبلفي.خضرمبجادبيتيسترواوقدآذثا،فيمن.يوب

أبيقالالجدر؟.تستروناثهعبديافقال:.خضر،مستتر.ببجادالبيتفو.ئفاطلع

.نأخشفلمالنساءيفلبنهأنخشيمنقال:أيو~،.باياالنساءغلبناواممتحا:

ا~أ.اهأهوحهخرجثمبيتأ،لكمأدخلوالطعامألكم.طعمالقال:ثميفلبنك،

والمدعو´اأ.الداعيمنبكلتتعلقشروطلالجابةو

بالداعي:ننعلناليالنروطاألولى:~أل

فىمسنونةالعرسوليمةأنوذلكوكيله:أوالزوجهوالداعييكونأنا،

.١٤٠١~٣الالم:سبلفيالصنعانيقالكما)ا(

تمنريبه.سبق)٢1

االختيار،٣٤٨-٣٤٧و٣٤٦،٣٤٣.٥رآخرون:نظامالثيخاطندية:الفتاوئالثروط:فذهفيانظر)٣(
فتحتكملة،١٠٢-١٠١.١١العيني:الناية:،٤٦٢-٤٦١.٤الموصلى:محمودبناثهعبدالمختار:لتعليل
وى:7النحاالمباحة:الدرر،٤٢٤-٤٢٢ا٩محابدين:ابنحاثية،٤٥٠-٤٤٨١٨زادة:قاميالقدير:

،٣٠٣-٣٠٢١٣عليه:العدوىوحاشيةالخرشي،٥-٣.٤الحطا~:الجليل:مواهب،١٨-١٧ص
المأوردى:الكبير:الحاوى،٥٢٩~٣عليش:محمدالجليل:منح،٥٣٣-٥٣١.٢الدسوقى:حاشية

الثربينى:الخطيبالمحتاج:مغنى،٣٣٥-٣٣٤.٧النووى:الطالبين:ورومة،٥٦٣-٥٩٨~٩
حاثية،٣٦٨-٣٦٥.٦والرثيدى:الثبراملىحاثيتيمعالرملىالمحتاج:نهاية،٤٠٩-٤ا٩~٤

-٦٥٩~٩قدامة:ابنالمغني:،٦٠٢-٥٩٨١٣ألدمياطي:الطالبين:إمحانةحاثية،١٠-٨.٤الشرقاوى:
،٧٤١-٣٤٠.٢الغزالي:الدين:علومإحياء،١٥٩-١٤٦١٤البهوتي:القناع:كشاف،٦٧٤-٦٧٣و٦٦٥
.١١٥-١٠٠صالصالحي:طولونابنالخواة:فص



اإلسالمرالمتيهألفافحمل

أتيأيكنلممنهإذندون-وغيرها-كالزوجةغيرهفعلهافإنالزوج،حق

إلىدعوةتعدالفدعوتهوعليهبإقامتها،المخاطبليسألنهالمسنونةبالوليمة

العرس´اأ.دعوةغيردعوةأىحكمهابلإجابتها،تجبفالعرسوليمة

رثيدآ،عاقأل،بالغأ،يكونبأنالمالية:للتبرعات.هألالداعييكون.نمه.

ألنهالوليلهأذنوانالصفاتهذهفقدعنتصحفالماليتبرعالوليمةألن

بلاإلجابة،تجبلمعالتبأهليةفاقدأقامهافإنبإتالفه،المالهبكفظمأمور

تصرفه´´´.~دتحرم

اتفقفقد~ا~اكولنهأماهجره:مسلو~يحومالداعييكون.نج.

الطعاممستخبثكانعاب(ألنهإجابتهاتجبالالمسلمغيروليمةأنعلىالفقها،

بهالتواصلالطعاممقصودوألذطعامه،كلتعافالمسلمنغسوألنبحرمآ،

:ذلكبعداختلفواثمتواصلهما)´~أ.منينعالدينواختالف

..الحنفية`أأ.منمحمدفقال

المالكية:وقالالجمهور،عندإجابتهأيثنالعرسغيرودعوة.٣٦٥.٦الثبراملسي:حاشيةانظر)(ا

إليناسفعلتإنالمأدبةأمافتسن،العقيقةإالمباح،،قيلمكروه،السرذاتالدعواتحضور

العيني:الناية:(انظر:فمكروهة.والمباهاةللفخركانتواناالجابة،فمسنونةومودتهانجار
،٧٢٤-٣٢٣.٢الصاوي:أحدالمالك:ألقر~السالكبلفة،٩٣٠.٢الدسوقي:حاشية،٩٩~١١

ا.٨٧ا٣البهرتي:اإلرادات:منتهىشرح،٤٠٩.٤الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني
.٤٠٦~٤الشربيني:الخطيبألمحتاج:مغني،٥٩٨.٩الماوردى:الكبير:الحاوىانظر:)٢(

.٥٩٨•٩الماوردى:الكبير:الحاوى)٣(

اثهعبدأبوفرقدبنالحسنابنهوومحمد:.٣٤٧.٥وآخروذ:نظامالشيخالهندية:الفتاوئانظر:)٤(

طاهر~لهواألصرل،الغقهفيإمامأكاذعلمه،نشرالذىوهوحنيغة،أبيصاحبالشيباني،



وتوابعهاالوليمةا.ول...ا~

إنإالمحرمةغيرجاثزةاالمةأهلإجابةاطنابلة´´´:منالمغنيوصاحبوالمالكية´ا´

وإهثالةشعيوخبزإلىىالنبيدعايهوديأ~ندنكله:أنسروئلمامفسدة.إلىأدت

اا´.هفاجابهمثنخأ
تستحبفيماالمسلمإجابةاستحبا~دونلكنمستحبة،هيالشافعية:وقال

ينافيوهذاإذالهمالمطلوبألنمثه~وهة،هيالحنفية:وبعضالحنابلةوقال

إجابتهم´أ´.

الحكميتغيرقدلكنالسابق،للحديثمباحاإلجابةأصلأنلإلحثأ:وطهو

كانأوجارأأوقريبأكانكأنأحوال:فياإلجابةتستحبفقداألحوال،حسب

إليهما،أدتأهعرمأأومكروهأحؤتإنتحرمأووتكرهذهب.إنإسالمهيرجو

ذلك.سوئفيماوتباحدينه.فياألذيةأ~بالذها~عرضهانحرامخافكأن

و(اليرالمغير)(اليرهالكبير)و(الجامحالصغير)و(الجامحو(الزيادات)(المبوط)وهي:الرواية
،١٢٧-١٢~)٣القرشى:القادرعبدالمضية:الجواهر(انظر:~).١٨٩-١٣١(بينماعاشالكبير).
).٨٠.٦الزركلي:األعالم:

.٥٣٣١٢الدموقي:حاشيةانظر:)ا(

.٦٦١١٩قدامة:ابن:المغنىانظر:)٢(
اإلسنادورجالأنس..)عنقتادةحدثناأبانحدثناالصمدعبد(حدثناقال:)١٣٢٠١(٤٢٤.٢٠المند:فيأحد)٣(

،٣٢٧.٧العطار:يزيدبنأبان_،٤١٨الوارث:عبدبنالصمدعبدالنبالء:أعالمسير:(انظثقاتكلهم

األليةمنأذ~ماهووقيل،إهالةبه:يؤتدمعااألدهانمنشيءكلاإلهالة:ه).٩٠١٦دعامة:بنقتادة

).٨٤.١األثير:ابنالحديث:غر~في(النهايةالريح.المتغيرةوالنخة:الجامد،الدسموقيلوالثحم،
.١٠.٤الشرقاوى:حاشيةو،٤٠٥.٤الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)٤(

.١٤٨.٤البهوتى:القناع:كشاف،٣٤٧١٥ن:وأخر.نظامالشيخالهندية:الغتاوئ:انظر١٥(



ا~سالصالفقه~الزفافاحفل

دينية،لمصلحةكانماالجاثزواهجرانلحرحز~ز~ه،٨ا~تببوال~ال

كأنالمهاجردينصالحبهجرهيرجنومنونحوهماوالفاسقالمبتاعهجرفيجوز

كأنالمهجوردينصالحيرجىأونفسه،علىالضررأودينهفسادصلتهمنيخاف

النغسحظهالدنيالمصلحةاهجرانأمامعصيته.عنالعاميلرداهجرانكان

اثه~:رسولقالقال:عنهتعالىاثهرضيأنسفعنثالث´ا´.فوقفحرام

.ذلمسلميحلوالإخوانأ،اثهعبادوكونواتدابووا،والتحاسدوا،والالتباغضوا،٦

.يام،´اأ.ثالثةفوو.خاهيهجر

وانالعقدبعداقعة•الوليمةتكونأنأى:العقدبعداعيالليولم.ند.

العقدقبليفعلماأماءالسنةبهتحمللمادعوةألنهاقبله،إليهاالدعوةحصلت

إجابته(~´.تجبفالعرس،بوليمةفليس

حرامأالمالعينكانفلوا،ا:شبهةفيه.وحرامأالداعيماليكوذ.ال_.

منكر،الحراممنالطعاماتخاذألن،منهاألكليردلمواناإلجابةحرمت

المحاج:مغني،٩٨.٨زرعة:أبيوولدهالعراقيللحافظالتقر~:شرحفيالتثريبطرحانظر:(ا)

.١٢٠صالنحالوى:المباحة:االرر،٤٢٦١٤الشربيني:الخطيب
والصلةالبرمسلم:له،واللغظ)٥٧١٨(٢١٢٢١٤والتدابرالتحامدعنينهىمااألد~.البخارى:)٢(

كليعطىالأى:تدابروأ:والقوله:).٢٥٥٩(١٥٧٤.٤والتدابروالتاغضالتحاسدتحريمواألدا~ا

)<٩٧~٢ااثير:ابنالحديث:غر~فيويهجره.(النهايةعنهفيعرضوقغاهدبرهأخاهمنكمواحد
،٩٩٨.٣الدمياطي:الطالبين:إعانةحاشية،٣٦٤.٢الثبراملي:حاثيةانظر:)٣(
المحتاج:مغني،٥٣٣.٢الدموقي:حاشية،٣٤٣.٥وأخرون:نظامالثيخالهندية:الغتاوئانظر:)٤(

.١٤٨-١٤٧.٤البهوتي:القناع:كشاف،٤٠٦.٤الثربيني:الخطيب



وتوابعهاالوليمةا_ول...ا~

ئأحلالحرامكا~•الرباآتحل(الحنفية:فقالامأءهدالمالأكثركانإنأما

أصلهالمالذللئهأنيخبرهلممايأكلواليقبلالحراممالهوغا~أضافه،أوإليه

للحنابلة´~´.قولوهواحرام،غلبةعندأألكلتحريميغيدوهذاحالل)´`´.

ا`.ك~اممالهأكئومنإجابةيكرهالحنابلة:محندالراجحوهرالشافعيةوقال

يسقطولكنءالجمهور´أأعندباإلجابةبأس3ناشبهةثيهالمالكانإنأما

اإلجابة´أ´.تكرهالحنابلة:وقالالوجو~،

مالفيشبهةأوحراموجودطنهعلىيفلبلمأوالمدعويعلم1إذاأما

الحتمال(ا´.باتكريموالاإلجابةوتجبمالهحلفاألماالداعي،

بها،ثعالىاثهوجهيقصدبلع،مشوهغيرغرضأمدعوتهالداعىيقصد.الو.

علىيجبفالشيء:بقصدالأوذلكونحووالتقومهللتوددإخوانهيدعوو.ن

غرصإلىبدعوتهليتوصلأوجاهه،فيطمعأومنهلخوفدعاهمنإجابةالمدعو

الحرام´اأ.فعلعلىلهمعينأبإجابتهيكونالحتىمحرم،

.٣٤٣~٥وأخرون:نظامالهندية:الثيخالفتاوئ(ا)

.١٤٨.٤البهوتي:القذع:كشافانظر:)٢(

<١٤٨.٤البهوتي:القناع:كشاف،٤٠٦.٤الشربينى:الخطيبالمحتاج:مغيانظر:)٣1
.٤٠٦.٤ألثربينى:الخطيبالمحتاج:مغنى،٥٣٣.٢أالسرقي:حاثية،٣٤٣.٥اهناية:الفتاوئانظر:)٤(

.١٤٧.٤البهوتي:القذع:كثافانظر:)٥(
السابقة.المراجعانظر:)٦(
المحتاجنهاية،٤٠٢.٤الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٤.٤الحطا~:الجليل:مواهبانظر:)٧(

م>_م_م«~~.



الما

ابنحديثوفىالمباهاة،هللفخرمنعطعامحضوريجبالكذلك

ء´~).يؤكلأنالتاومنطعامعننهىكاالنبيإنهقال:´اأعباس~

علمإذاوالمبافاةوالسمعةللرياءاتخذطعامأكل(يكرهالمباحة:الدررفيوجاء

ألنهاالقرينةمطلقالالواضحةالقرائنبالقرائن...يعنيطنهعلىغلبأوبذلك

المحرم)´ا´.الظنسوءمن

يعل(وكذاالوجو~:مسقطاتعنم7الكاعندوىالعلحاشيةفيجا،ء

ماقدرإاليأكلفالحضرهفإنءلألكلالوالمغاخرةالمباهاةلقصدالوليمةطعام

عندالدعوةتحرماهشيوخنا:بعضقالااعادة،علىمماحبهخاطربهيطيب

الضحية)أأأ.فيقيلمانظيروالمغاخرةالمباهاةقصد

٩موغرتخميمصأقومدونقومأبدعوتهخصصمنإجابةأيضأيجبوال

لجاعهمالوجها،خصصأوالغقراء،تركهلغناهمألغنياءاخصصكأنللصدو:(أ´،

منيدعوأنأوعادة،بهيتجملمنكلتخميصمنهذا،نحوالجاه،ذوىغيروترك

رتوفيممنين،بثالثالهجرةقبلولدثبر،اثهرسولعمابنالمطلب،عبدبنعباسبنامأعبدهو)(ا
)،٤٥٧-٤٣٩.٤الذهبى:النبال،:أعالمسير(انظر:_).٦٨(محام

عناألطعمة.النهيالمتدرك:فيالحاكم)ء٣٧٤٨(٢٨١.٤المتباريينطعامفياألطعمة.با~داود:أبو)٢1

التلخيص؟فيالذهبيوأقرهيحرجاه،ولماإلسنادمحيححديثهذاوقال:١٢٩~٤المتباربينطعام
فيهلماكرههوإغابصنيعه،األندأحدهماليعجزبغعلهماالمتعارفانهماوالمتباريين:هما.واللفظ

).١٢٣١١األثير:انحديث:ابن~فيفيوألرياء.(النمايةالمباهاةمن
يسير.بتصرف١٨النحالوى:صالمباحة:الدرر)٣(

.٣٦٢.٦الرملي:المحتاج:نهايةوانظر:،٣٠٣ا٣الخرثي:علنالعدوىحاشية)٤(
(وغر)).مادةالفيروزآبادى:المحيط:القامومى(انظر:فيها.ةوالعداهللحقدمثيرأ)٥(



وتوابعهاالوليمةا~ول...ا~

~ءذطثألنكبيرين،كونهمامعأخيهدونواألخاالبن،دوناأل~احدة•دأر

الطعامشر(محديث:مكروهالتخصيصمبزنحوهههذاوجيعللعداوات.وبحلبة

الهعصىفقدالدعوةتوكومنءالفقوا-ويتركاآلغنيا،لهاعىيهاكوليمة،طعام

محرفتهأهليدعوكأنطبعأ،بينمحذرمحةالتخصيصفيكانإذإالووسوله،`ا´.

وهكذا...فاألهم،األهمفيدعوضيقأالمكانيكونأووجهاءءأوأنحنياءوكلهم

اإلجابة(~´.تجبلموإالالتخصيص،قصدالداعيمنيظهرأالوالمهم

يحمتلحتىبالسنةاالقتدا،بإجابتهيقصاأذالدعوعلىينبفيوبالمقابل:

المتحابينمنيكونحتى،وكرامهالمؤمنأخيهزيارةأيضأيقصدوأناثوا~،

أوكبربهيظنأنعننغسهصيانةباإلجابةيقصدأنأوتعالى،اثهفياتزاورين

أاأ.المشروعةالصالحةالقصودمنعذا...ونحو،مسلماحتقار

معاصيصاحبهاال~نوذلكدعوتهفيالشرعالداعييخألف.الز.

الذها~حرم-المغاثرمنولوالدعوة-فيالمعاميوجدتفإذاومحر~~:

قدةطتعالى:قالمعمية.المعميةأهلمعالجلومىألنالمنكر،يزيللمنإالإليها

تخريجه.سبقوقد.عليهمتفق)١(

مغي،٥٣٣١٢لدسوقي:1حاثية،٤١٤الجليل:موا~،١٧صالنحالوى:المباحة:الدرراتظر:)٢(
.٩٩٩١٣مياطي:اللالطالبين:إعانةحاشية،٤٠٥١٤الثرييتي:ا~المحتاج:

.١٥-١٤١٢التزالى:الدين:علومإحيا،انظر:)٣(



أصحاباجتنامهوجوبعلىبهذا..فدل(.تفيره:فيالقرطبياااقال

بالكفروالرضافعلهم،رضيفقديجتنبهملممنألنمنكر،منهمظهرإذاالمعاصي

عليهمينكرلم>معمية،بحلسجلىمن~رقثتلسرألإمث.ذا٩قزذإل:لط~،

وعملوابالمعصيةتكلمواإذاعليهمينكرأتوينبغيسواء،الوزرفيمعهميكون

أهلمنيكونالحتىعنهميقومأنفينبغيعليهمالنكيرعلىيقدرلمفإنبها،

اآلية)هت

علنيجلسفالاألخر،واليومباثأيؤمنكان...من«تأل:اثهرسولوفال

بالخمر»(~´.عليهايدارماثدة

الخمر،شرمهمنهاكثيرة،الوالثمفيتوجدأنيكبزالتيوالمحرمأت

أنوعووجودالمطربة،اآلالتعلىىالعزفوالغضة،الذهبآنيةواستخدام

اثهعبادمنالمحدث،المغسرالفقيهالقرطبي،اثهعبدأبوحفيبنبكرأبيبنأحدبنمحمدهو(ا)
لماوالمبينالقرآنألحكام(الجامعمنها:عديدةتصانيفلهالعلم،فيمتبحرمتقنإمامالصالحين،

المغسرين:طبقات(انظر:~).٦٧١(ت:الحسنى).األكا،و(شرحالقرآذ)وآىالسنةمنتضمنه

).١٩٧صنحلوف:الزكية:النورثجرة،٦٦-٦٥.٢الداودى:
وآخرون:نظامالثيخالهندية:الفتاوئ،٤٦١•٤الموملي:االختيار:وانظر:،٣القرطبي:ه.اهتغير)٢(

القناع:كشاف،٣٦٨-٣٦٣.٦الرملي:المحتاج:نهاية،٥٢٩.٣عليثى:الجليل:منح،٣٤٣.٥

.١٤٩.٤البهوتي:
حنحديثهذاوقال:له،واللغظ)،٢٨٠١(١ا٣ا٥الحمامدخولفيجاءمااألد~.با~الترمذي:)٣(

أبيبنليثالترمذىإسنادوفيالوجه،هذامنإالجابرعنطاووسحديثمننعرفهالغريب

الاألد~.أيضأ:جابرعنآخربماسنادالمتدركفيوالحاكمالعلماء.ذكركمافعيفوهومتليم

ولممسلمظشعلىمحيححديثهذاوقال:،٢٨٨~٤الخمرعليهايدارماثدةعلىتجلسوا

التلخيص.فيالذهبيوأتوهيخرجاه،



ااوتوابعهااكوليمةاألول...ا~

وكشفوالنساءجالا.بينختاله7وا´أاأ،المحرمةألصورأوالمحرم،اللهو

ذلك...وغيرالعورات،

حالتين:أمامنهوالمنكراتهذهأمثالفيهاوليمةإلىأعيمنه

علرالفقهاءاتفقوتدالدعوة:إلىذهابهقبلالمعميةبوجوديعلمأن:األولى

وجهعلىكانتإذاتلزمإغاألنهاءالحالةهذهمثلفيتلزمالالدعوةإجابةأن

علىقادرغيركانإذاالذهامهالمدعوعلىويحومكذلك،لستوهذهالمنة،

أماالسابقة.لألدلةألوزرفيويشاركهمالمعاصيأهليجالسالحتىالمنكرتغيير~

إلجابةأحدهماألمرين:ذهابهجبهمعميتهم،عنانتهواذهبلوبحيثكانإذا

المنكرأ~´.إلزالةوالثانيالدعوة،

الفقها،اتفقوهناذهابه:بعدإالالمعصيةبوجرديعئمالأنالثانية:الحالة

معهاتصلحميثةوعلىعتهنةغيركانتإنلألحيا،كانتماهىالجمهور:عندالمحرمةالصورو)١(
-المحرمإنالمالكية:وقالنقشا)،أو(ركاطلذاتغيرأم(تمثاأل)طلذاتكانتسواءللحياة،

مسألةفيأقواطمتفصيلالظل.(راجعذاتغيردونظلهاالتيالكاملةاألحياءصورفقط-
البحث).هذامنالتصوير

اإلجابةتحرم-الالمحرماتمنلغيرهافأ7خا-المحرمةالصوروجودأنإلىاإلشارةروتجل
نغسهحرمةأسقطوألنهللفاعل،١زجرالتخلفويجوزفقط،مكروهةتجعلهابلالحنابلة،عند

المالكيةوقالتحرممأ،مكروهمحرمةصورفيهبيتدخولإنالحنفية:وقالالمحرم،بارتكا~

حاشيةمع(الكبيرالثرح،٣٠٤.١الكاساني:الصناثع:بداثع(انظر:حرام.هووالثافعية:
،٤٠٧.٤الشربينى:انحطيبألمحتاج:مغني،٥٣٠١٣عليش:الجليل:منح،٥٣٢.٢مموثي):ألل

).١٩٠.٤البهوتي:القناع:كثاف
وأخرون:نظامالشيخالهندية:الغتاوئ،٤٦١.٤ألموصلي:االختيار:،٣٥٧.٥القرطبي:تفسيرانظر:)٢(

.١٤٩١٤البهوتي:ع:التكثاف،٣٦٨.٦الرملى:المحتاج:نهاية،٣٤٣.٥



اإلسالصالفقهيةالزفافحفل

والقعود`ا`.التغييرعليهوجبالمنكرتغييرعلىقدرإنأنهعلىأيضأ

أيضأ:حاالتفهناكالتغييرعلىيقدرلموان

يسمعها.واليراهاالبحيثالدارمنآخرمكانفيالمعميةتكونأن~وال~:

فيالمعمميةبوجودنفسهحرمةأسقطالداعيألن،تجباللكناإلجابةفتجوز

أهلها´~`.يجالسواليمعهاوالالمعصيةيرىالالمدمحوألنأيضأتحرموالدارد،

باالتفاةجلوسهفيحرمعليها.يجلسالتيالماثدةعلىالمعميةتكونأن~~:

ألألظبيينآلقترهتعألذ~ىتثتتقئدقألألتعالى:لقولهللمكان،مفارقتهويجب

أاأ.الظالمينمعقامحدأيكونوقعدالماثدةعلىكانتإنفالمعصية،>٦٨(اإلذنثيل:

فيهماثدته.غيرعلىلكنهايراهاأويسمعهابحيثالمعصيةتكونأن:~~

الجمهور:معالحنفيةاختلفالحالةهذه

فيهوانبابفتحهمفسدةذلكفيألنيقعد،القدوةكانإنا~:فقال

مجلوساحتجوامعصيتهمعنمنعوافإذابفعله،يحتجونالناسوألنالدين،

فعلهم.مشروعيةعلىلهمنهيهوعدمالقدوة

السابقة.المراجعانظر:ا(ا

البهوتي:القناع:كشاف،٥٦٣.٩ردى:الماهالكبير:الحاوى،٥٢٩.٣عليثى:الجليل:منحانظر:)٢(

ماثدتهغيرعلىالمنكركانإنجاثزالوليمةفيالقدوةغيربقا،فيانللحنفية،بالنسبةوأما،١٥٠.٤

با~منجاثزرؤيتهأوالمنكركاععدممعالبقا،أنمنهفيعلم)،٤٦٢١٤الموصلي:االختيار:(انضر:
أعلم.تعالىواثأأولى.

الجلوسبحرمةيقولونفهمالجمهورأما.١٠٢.١١العيني:الناية:،٤٦١٤الموملي:االختيار:انظر:)٣(
الثالثة.الحالةفيسيأتيكماال،أمالماثدةعلىموجودأكانسرا،مطلقأرؤيتهأوالمنكركاع~



وتوابعهاالوكيمةاألول...ا~

عنوالتشاغلبقلبهاإلنكارمعيقعدأنبأسفالبه،مقتدئغيركانوان

بها.اقترنتلمعصيةبهاأمرالتيالسنةية~كوالءمعاصيهم

منبهااقترنلماتتركال،الجنازةصالةعلىالقياسذلك:علىوديم

الواجبقوةفيستةاإلجابةألنواجب،علىسنةقياسإنهيقالوالوباع،نياحة

القياس´ا´.فيمحفيهابالثروعواجأتقلبالسنةإنثمتاركها،يلحقالذىللوعيد

تلزمالاإلجابةأنالحضور:قبلعلملوفيماحالةهالحااةهذهبينوالغرق

إذامابحالفالمحضور،قبلعلمهحالةفيتلزمهفلمالسنةوجهعلىكانتإنإال

ألنهابالحضورلزمتهقدتكوناإلجابةألنحضوره،بعدعليهالمعصيةهجمت

فيهاأ~أ.بالشروعواجبأأصبحت

الخروبجعليهو~يراها،أوالمعصيةيسمعلمجيثكانإناجهوو:و~ل

لطوةأوليل،منكخوفلعذر،إال-الأوقدوةكانسواء-ءابتو~م

..األعذار.منه~غيرهااعي،الل

لحعإ.صيهم~عوهوحرام،وهذابفعلهمور~المعا~ألهلمجالةألنه

حوام(ا`.ورؤيتهحرام،المحرامحوكضرورة،غيرمنهاورؤية

انحصكفيالمختار:الدر،٤٤٩.٨زاده:قافيالقدير:فتحتكملة،١٠١١١١العينى:الناية:انظر:)(ا

وقالواجبأ،ويصبحالحنفيةعندفيهبالشروىيلزموالتطوع.٤٢٣-٤٢٢.٩عابدين:ابنوحاشية
)<٢١١-٢١٠،.المحصول:الرازى:(انظر:يجب.الألشافعية

.٤٩٠-٤٤٩١٨زأده:قاضىالقدير:فتحتكملةانظر:)٢(
الخطيبالمحتاج:مغني،٥٢٩.٣عليثى:الجليل:منح،٨،٥.٤الحطا~:الجليل:مواهبانظر:)٣(

منعلىفقطالمعصيةكاعمألةتقاسوال.١٩٠-١٤٩١٤البهوتي:القناع:كثاف،٤٠٧.٤الثربيني:



١٤

يلى:أداتهم.عاعنفيجا~الحنفيةأماالراجح،هو،هذا

األصول،قواعدعلىمشكلفهذاالواجب.قوةفىسنةإنهالقوهممعننال-٦

فعلهكانعا(الواجبألناألحكام،فيامهومغايرةالوا~غيرالسنةأنتقررتدإذ

تاركوانتركه،منعبالتركهمنأونفعلهكانعاوالسنةتركه،منعمعتركهمنأولى

الشغاعةحرمانيتحقبليتحقهاالالنةوتاركبالنار،العقوبةيستحقالواجب

مجردالواجبقوةفىسنةإنهابقوهماأ،ادهواناألحكام؟فياكاالثتيتصورفكيف

إلقامةالمحذورتحملمنيلزمالألنه...نفعأيجدىالفهوسنيتهاتأكدبيان

القياس)(ا´.يتم..فالتامأ.تأكدأمؤكدةكانتوانالسنةإلقامةتحملهالواجب

والأركانهامنليسالجنازةفصالةالجنازة،وصالةالوليمةبيننرقأهناكإن-٢

أديتوانصحيحةنتظلحولها،منتقارنهامعاصوجودعدمصحتهاشروهمن

أالإجابتهاتنمثمروعةلتكرنشروطهامنفإنالوليمةأماها.المعاميمقارنةمع

بالتالىفإجابتهامشروعة،تعدلمالشرطهذافقدتفإنوالمعاصي،العيقارنها

واجبأتنقلبلنف´نها،مسنونةنحيرإجابتهاكانتواذامحرمة(~أ،بلمسنونةليست

واجبةليستأنهاتبينواذافيه،بالشروعواجبأينقلبالالمحرمألنفيها،بالشرءع

أابقا،عليهيحرموالمنزلهمناالنتقاليلزمهال-حيثإليهمعاميهصوتيصلسوءجارلهكان

فيالبقأءبعكسمنهاالخروجفيالحرجولعدمالدعوةفيبالبقا،يلحقهالذىالظنلسوء-فيه
).٣٢٧~٦الرملي:المحتاج:انظر:نهاية(الدار.

.٤٤٩.٨زادة:قافيالقدير:فتحتكملة(ا)
خطأنبإنهوالجوا~:مئنه.اتباعفلزمهالنةوجهعلىكانتالدعوةألنمنيتهافئنإنهيقالقد)٢(

خطؤه>البينبالظنعبرةالإذالخروج،فلزمهالمعصيةهجومعندطنه



١٥وتوابعهاالوليمةا~ول...المبسز

واجب.علىلمحره.قياس(نهالجنازة،صالةعلىقياسهايمحفال

ولوبأطنوريحصلالراجبفإنواجب،إلىاإلجابةانقالبمثلملو-٧

أدئقديكرنفوره،منوقامحضورهبعدالمعميةالمدعوعلىهجمتفلوللحظة،

باالتفاق.واجأليىاألكلألنوأكله،لبقاثهداعيالحضو،والواجبه.عجرد

كانإنألنهالمحرمات،وجودمحندوغيرهالقاوةبينللتفريقداعيال-٤

القدوةبينالظا(نمجالسةحرمةفيتغرقلمفاأليةواحدأ،مجلسأيعدالوليمة~ن

القاعدفإناألخرئ،الماثدةعنمنفصألمجلسأتعدماثدةكلكانتوإنوغيره،

فالأيضأ،حراموهذاضرورةي~منيراهأوالمنكريسمعالمعميةماثدةغيرعلى

ذلكإلىباإلضافةالقدوة-كانوانغيره،هالقدوةبينالحراموجودعندإذنفرت

إنبل-بفعلهاالحتعباجهيهأيضأ-ذكروهاالتيلئعلةالمكانمطالمأ.عفارقة-

األمريلتبسالحتىللمعظررالمشابهةالمباحاتبعضعنبالكفمأ´مورا~وة

ر.ئالخطامهبنعمود.كجاء:قد>عمله.بحجةالمحظورويفعلواالعامةعلى

الثوبهذامامحمر:فقالءثحرموهوممبوغأثوبأاثهعبيدبنطلحةعلى

ايهاإنكر:متمرفقالتدم،هواغاالمؤمنينأميريالحلحة:نقالطلحة؟ياالمعبوغ

إنلقال:الثوبهذارأئجاهألرجأل)نفلوالناس،بكميقتديأتمةالرهئط

اال~~~تلبسوافالاالحراو،فيالمصبغةالئابيلبىكانالهعبيدبنطلحة

´ا´<الممتبغة،الثابهذهمنشيئأ

عمرمولىأبلمعنلهاللفظه٣٢٦ا~اإلحرامفيالمصبغةالئابلبىبابالحج:مالك:اإلمامالموطأ:)ا(

.٦٠.٥اإلحرامفيطيببغيرغالممبلبىكرهمنباباالحجالبيهقي::الكبرئالننالخطا~،بن



بعضعنيكفأنيلزمهبهالمقتدئاإلمامأنفيأصلا(وهلالمنتقى:فىجاء

المنبهيقتدىلثالالعلمأهلإالبينهمايفرقوالللمحظورالمشابهالمباح

يراجعهولممهأاقالقدعنهاتأرضيالخطامهبنعمرأنترئيعرفه>..أال

كعه)ااأ.عنأحدوالاثهعبيدبنطلحة

بالمدعو:تتعلقالتيالشروطنية:اكا~لة

مملمأكونهمنبدفالالداعيا~´:قبلمنمينأ،مكلغأالمدعويكون.ن•.

إجابةبوجوحكمالتزامهالشرعيةاألحكاملتحملأهالليكونعاقأل،بالغأ

ويخصهالحضوريسألهبأنالداعي،قبلمنمعينأكونهمنبدالكماالدعوة.

ابنيث:الحلغريبفيبالمدر.(النهايةمصبوحأىمدر:هوإغاوقولهالمتماسك،الطينوالمدر:

إلىوقيلالعشرةدونماالرجالمنوالرهط،وأهلهالرجلعثيرةهموالرهط:)،٢٩٧.٤األثير:
يث:ابنالحلغريبفيالنهايةالصحابة.(جاعةانحديثفيوالمرادامرأة،فيهمتكونوالاألربعين

-رضيطلحةعمرنهى).وقد١٨٣.٦الكاندهلوى:مالك:موطأإلىالمالكوأوجز،٢٨٣.٢األثير:

بينللثبهالزعفرانأوبالورسمصبوغأالجاهليظنهأنخثيةبالمارالممبوغلبمىعنعنهما-اثه

وللبس.فيهماا~ىللطيبالمحرمعلىمحرمذلكأنمعبهماصبعمالبمىحلفيظن،ألوانها
وحاثية،٤٤٣~٧ين:محابلابنحاثية:(انظالفقه.كتبمنمواضعهافيتعرفتفصيالتاعبموغ

البهوتي:القناع:وكشافء٢٩٦-٢٩٥.٢الشربيني:انحطيبالمحتاج:ومغني،٩.ا٢ادسوقى:
~).٢٣(منةامتثهدالراشدينالخلفاءثانيهووىالعلنفيلبنانحطا~بن).وعمر٢٤٢~٢

سير(انظر:~).٣٦(عامالحكمبنمروانقتلهبالجنة،المبشرينأحدعثمان،بناثهعبيدبنوطلحة
).٣٦-١٥.٣طلحة:،٥٦٩-٥٠٩.٢عمر:هبي:اللالنبال،:أعالم

.١٨٧١٦الكاندهلوى:المسالك:أوجزوانظر:.١٩٨-١٩٧~٢ا~جي:)ا(
ابنالمغنى:،٩٥٩.٩ردى:الماهالحاوى:،٥٣١.٢الدموقى:حاثيةمعالدرديرالكبير:الشرحانظر:)٢(

.٦٥٩.٩قدامة:



وتوابعهااكوليمةا~ول...ا~

كالدعوةالوالثم،إلىللدعوةعليهاالمتعارفهالطرقمنطريقةبأىبالدعوة

الدعوة...يبلغهرسولإرسالأوالهاتفأوالبطاقات،بوامطة

نحيرهدعابأنواادعوة(اأ،الخطامهفىالداعيانتقصهواناإلجابةوتجب

مثأل.اهاتفعلىهوودعاهبطاقةبإرسال

إلىكلهو.مهومحلالحضوربيناعياللخيرهإنالمدمحوعنالوجو~ويسقط

وجهعلىقالهاإنإالفال.شثتوإنفافعلتحضرأنشثتإنقال:كأنمشيثته،

الوجو~´~).يسقطفالاألدب

بابهامحياللفتحبأنمعينأ،يكنلمإنالمدعومحناإلجابةوجومهيسقطكذلك

ألذلقيت.منأوشتمنعانقال:رسوألأرسلأوشا،،منليحمروتال:

ناليتعمدهلمالداعيوألكاإلجابة،عليهتعيننلمالمدعوعلىتتعينلمالدعوة

عدالدعا،عمومفىلدخولهاإلجابةقوزلكنا)،إجابهبتركتلبهكمرمحمل
اإلجابة)أأا.عرهتالجنلىدعاه(نإذاة.ع:كاففيوتالالمغيااا،فيكماالحابلة

بعيه)´ا´.المدعويعيناحينأىحذاإلجاةشن(بلالشانعية:وتال

.٥٥٩.٩الماوردى:الحاوي:انظر:)(ا

.٣٦٥.٦الرملي:المحتاج:نهاية:انظ)٢(

ألدمياطي:الطالبين:إعانةوحاشيةالمليبارىالمعين:فتح،٣.٤الحطاب:الجليل:مواهبانظر:)٣(
(انظر:(النقرى).فتسمى:نحصوصينلقومالدعوةأما(انجفلى)،العامة:الدعوةوتمى.٦٠٠.٣

(نقر)).و(جفل)مادةالغيروزآبادي:المحط:القامومى
.٦ه٩ا٩تدامة:ابنانظر:)٤(

.١٤٨١٤البهوتي:)٥(
.٦٠٠.٣الطالبين:الدمياطي:إمحانةحائية)٦(



اإلسالميالفقهيةالزفافحفل١١

وهم-اإلجابةبوجوبقالواالذيناتفق:مرةمنلمحثويدعىأالب.

أعيفإذااحدة،همرة7إتجبالاإلجابةأنعلى-الحنغيةغيرالجمهور

لمبعدهاوماالثانيةللمرةدعيفإنالدعوة،إجابةعليهوجبتمرةألولالشغص

يوم~نيفيثانيأدعيثمأجا~أوآلدعي(منالمالكية:فقاا،اإلجابة.عليهتجب

إنفقالوا:والحنابلةالشافعيةوفصلالصحيح)(ا´.علىعليهاإلجابةتجبفالمنآل

فياال~دبحديث:أخذآبعدهوماالثالثفيثرهرثالثانياليومفيتشزاإلجابة

ا´(ولفاليوموكعة،أا´.رياءالثالثوفىمعروف،الثانيوفيحق،األولاليوم

إجابته،تسنوالمعروفمعرونه،والثانيإجابته،فتجبحقبأنهثيذالنبيوصغه

أأأ.كعةهريا،ألنهإجابتهفتكرهالثالثأما

عذرللمدعويكونو.الالداعي؟ويرضىالحضورمنالمدعوريت.الج.

(اإلجابةألنالوجو~،يسقطالمدعوباعتذارالداعيفرفىا~و:هئ.~
اآلذمي)´´´.حقوقكسر´ثرالدعوةعنبعفوهتسقطاعياللحق

التالية:األعذارمنرعلوجوذعرالملعبزاإلجابةوجوبيمقطكألك
الذىكالمرضوالجماعة:الجمعةتوكفيالرخصةاألعذارمنعذرطرو،-١

بعدأو؟المدعوغيرعرضلهليسمنبتمريضاالنثغاكأ.؟الحضور~يثق

.٧٠٢.٧الخرشي:علىالعدوىحاشية)(ا

تخريجه.سبق)٢(

.١٤٨~٤البهوتي:اح:الةكشاف،٦٦٠١٩قدامة:ابنألمغني:،٤٠٩.٤بينى:الشرالخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)٣(

.١٤٧.٤القناع:البهوتي:كئاف)٤(



ونوابعهاالولبمها_ول...ا~

الخوفأيضآاألعذارومنالشديدين.والبردالحرومثله،بعذرفليسواالاإلجابة

أداءأوميتكتجهيزبحقاالنشغالأومحدو،منمالهأوعرضهأونغسهعلى

منتنة(ا´.راثحةمالهأكلأولبسه،يليقمافقدأو،شهادة

لماموأةعلىاإلجابةتجبفالذلك:لهعنبالذهامهللمدعواإلذذعدم-٢

األبيرطىتجبالوكذلكأ~´،زوجذاتتكنلمإنوليهاأوزوجها(ا)،هايأذن

ا.٠له´علوكةمنافعهألنالمستأجرلهيأذنلمإنالخاص

سبقءفإنأحدهماإجابةفتسقط:بينهماالجمعيكنوالاثناذعوهيهأن-٧

فإندينأ،األكثرأجا~معأجا،اوان،األسبقأجاببالدعوةاآلخرأحدهما

أ~عاستويافإنجوارأ،األقربأجا~استويافإنرحآ،األتوبأجاباستويا

ابح`أ´.أ~~أحدهماإجابةيتركوالبينهما،

القاضيعلنالعرسوليمةحضوريجبالثاضمأ:المدعويكون~ال-٤

تشغلهلمإناإلجابةلهتند~الشافعية:وقالغيركراهة،منتجوزلكنباالتفاق،

ي:٠الحا،٥٣٢.٢الدسرقي):حاشية(معالدرد.الكبير:الشرح،٩٤.٩٣.١٨القرطبي:تفسيرانظر:)١(
.١٤٧.٤البهوتي:القناع:كثاف،٥٥٩~٩الماوردي:

.٣٦٥.٦الرملي:المحتاج:نهايةانظر:)٢(

.٦٠٢.١مفلح:ابنالغردع:انظر:)٣(
.١٤٧.٤البهوتي:القناع:كشافانظر:)٤(
كثاف،٦٦١.٩قدامة:ابنالمفني:،٤٠٦.٤الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٣٠٢~٣ألخرشي:انظر:)٥(

.١٤٩.٤البهوتي:القذع:



اإلسالصالفقهيهالزفافحفل٩،

كانتأوالخصمين،ألحدالوليمةكانتفإنأا´.بالدعوةيخمصولمالحكمعن

شغلتهبحيثالوالثمعليهكثرتوإناإلجابة.حرمتالرشوةمبيلعلىالعوة

دونبعضأيجيبوالأمحابها،منواعتذركلهاوتركهايحضرها،لمالحكمعن

واليةأوملطةذىكلبالقافيويلحقيجيب.المنقلبينكسرالحتىبعض

ملزمأ(~´.ليسحكمهمألنالقرأنومعلموالواعظالمفتيعكسعلىعامة،

يتأذئمنكوجودغره:علىاوعلمهضوواو٠مفسدإلىذهابهمؤدي.ال-٥
بحردإنبحيثبالفساداشتهرواالذينكاألراذلالوليمة،فيبحضورهالمدعو

للمدعوعدهوجودأوحقه.فيالكالمإلىوتؤديوءةوالالعرضتخرمبحالستهم

وتجبها،أثرفالالدعوهالداعيبينالعداوةأماأذيته،تخثىالعداوةظاهر

أ~أ.ةا~اهاك••سببتكونفلعلهااإل-´بةمعها
المدعويحتقرمنااوليمةفيألما:إنالمالكية-ذكر-كماأيضأألوجوبيسقطه

كثرهيسقطهوكذلكضرورة،لغيرحضورهعندالبيغلقكأنبه،ويزري
ومجلسهلمدخلهسعةوجدإنعذرآالزحامكثرة(وليستالشافعية:وقالالزحام´أ´.

.٢٨٨.٦الئربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)١1
ابنير:اتهتح،٤٥٠.٥الكاساني:الدينعال،الثراثع:تر~فيالمناثعبداثعانظر:)٢(

المحتاج:مغنى،٢١٧-٢١٦.٤الدموقي:حاثية،٤٨١٨عابدين:ابنحاشية،٣٧٢~٦الهمام:
البهوتي:القناع:كثاف،٤٧٧-٤٧٦.٤الثبرقاوى:حاشية،٤٠٦.٤،٢٨٨.٦الثربيني:الخطيب

م.م.م~رمم.م.رم

نهاية،٣٠٢.٣اخرشى:علىالعدوى،٥٣١~٢عليه:الدسوقىوحاشيةالدرديرالكبير:الشرحانظر:(أل)
.٣٦٧١٦ألرملي:المحتاج:

.٥٣٣-٩٣٢.٢الدسوقي:وحاشيةرديراللالكبير:الشرحانظر:)٤(



ونوابعهاالولبمةا~ول...ا~

عذر)`اا.واالعرضهنحوعلىوأمن

فتحرم،والنساءالرجالبينفتنةإلىاإلجابةتؤدىأالأيضأ:األعذارومن

الطرفين´اأ.منللفتنةسببأنهيظنمنوعلىيفتنأنهطنمنعلىاإل~ة

زيادة•األلفةحصولعلىتعينكانتإنتجبالوليمةإجابةأنواكا~:

شقاقأوضررمنذلكعكسإلىتؤدىاإلجابة~_نتإنأماالمسلمين،بينالمودة

ا~أ.الصاحجلبمنأولىالمغاسلدرءألنحينثذلوجوبهاوجهفال

أعلم.تعالىواثأ

الرئائهو~الولمأمئالعالثأ..الوامه.الهطلمه

منوعملالزفافحغلمنجزءأنهاعلىالوليمةبدراسةالبحثهذايقوم

أنرةبالضرهليرلكنءالغائبالعرفهوهذاألنذلكفيه،تقامالتياألعمال

..داثمأ.الزفافحفلمنجزءأالوليمةتكون

إلهدا،يقامألنهالدخول،قبيلالإيكونالالزفافحفلأنذلكوسبب

ويتكفلبعده.أوالوقتهذاقبلإقامتهافيمكنالوليمةأمازوجها.إلىسالعره

أصبحتالوليمةألننظرألكنغيرها،عنوتمييزهاوقتهابتحديدعادةالعرف

منهاغيهعنلتتميزتحديدهامنبدالاألماكن`أاكانبعضفيمنسيةمنة

.٨١٤الشرقاه~ى:حاشية)١(
البهوتي:القناع:كثأف،٦٠٠.٧الدمياطي:الطالبين:إعانةحاشيةء٩٧٢.٢االسوقي:حاشيةانظر:)٢(

.١١٤صطولون:ابنالمخواة:فص،١٤٨.٤
،٢١٧.١اليوطي:والئظاثر:األشباه،١١٧مىنجيم:ابنوالنظاثر:األشباهانظر:)٣(

السنة.اتباعبماقامتهاينوىأويفعلهاأنعن7فضاالوليمةباسميمحلمبعضهمإنبل)٤(



اإلسالميالفقهيهالزفافحفل

ليتموذلكالدخول،بعدمافترةإلىالعقدإنشاءمنذتقادالتيالكثيرةالدعوات

عليها.السابقةاألحكامتطبيق

وهي:أمور،تتبينالساثدةاألعرافمعالوليمةأحكادوعقارنة

ألنهاالعرمىوليمةاسمتحتيدخلالوأهلهاالزوجةتفعلهماجيع-١

تفعلهمابأنصرحتإنإالءتجبوالدعوتهاإجابةفتنبها،المخاطبةليست

وليمته.فيالزوجعننيابة

األسرتينبينالتعارفأوالتهنثةبنيةدعواتمنأهلههالزوجيفعلهما-٢

-الزواجمنامبمة`والايقاميكنلمذلككانإن•-أيضأوليمةيعدالذلك،ونحو

المنةفتحصلاألصلي.إقامتهاسببإلىباإلضافةالعرسوليمةمنهاقصدإنإال

الوليمة.أحكامجيعالدمحوةعلىوتنطبقالقصدبهذا

إهداءهواأليامهذهإقامتهمناألولالقصدفإنالزفافلحفلبالنسبة-٧

وليمةمنوايقصدالهتبعأالضيافةوتأتيالمناسبة،بهذهواللهوزوجهاإلىالعرومر

بهانوئإنإالللعرسوليمةيعتبرالتقليديةضيافاتمنيقدمفماالحرمى،

الناسالزوجيجمعماكثيرآلكنالسنة.عنوتقعتجزىوحينهاذلكاالوج

الودمحوتهمجعهممنقصدهوليس-قبيلهأوالحفلأثناء-طعامإلىويدعوهم

التيالعوسوليمةهيفهذهعرسه،إطعامهم.ممناسبةيجردواغاالتعارفوالالتهنثة

الذكورةبالشروطإليهااإلجابةوتجبعليها.األحكاممنسبقماتطبيقيعكن

أى-لهبالنمعبةلكنفقط.كعادةويفعلهاالوليمةسنيةيجهلالزوجكانإنهتى

ع.االببنيةإالالثوا~ينالالفإنه-الزوج



وتوابعهاالوليمة...ا_ولا~

فقطمستحبةفاإلجابةإالهإجابته،وجتالحفلأثناءالوليمةنتإن-٤

الوليمة.عاسنةاعابينوىأنالزوجويستطيعطبعا.السابقةالشروطمراعاةمع

هاالمستحبالوقتنياقعهالحفلأثناءالوليمةوفعلتقليدية.ضيافاتمنيقدمه

للجمهور.خالفأالحنابلةعند

األحثادجيععليهاتنطبقهذه،العرمروليمةبعدتفعلالتيالدعوات-٩

إنإالمكروهاتكرارأتعا7فا-واجابة-إقامةألوليمةتكرارمصألةفياالاردة

أمااألولى،المرةفىالمدعويننفسإليهاودعاأخرئمرةالعرسليمة•بهانوئ

أحواها.أفضلفيمسنرنةهيبلإليها،تجبفالاإلجابة
المختلطةوالحغالتالنسا،حفالتوخاصة-الزفافحغالتغا~إن-٦

والرقصالماجن،والغنا،كالموسيقىالمحرمةالمنكراتمنكثيرعلىتحتوى-

نظرأ•وغيرها...باآلخرينواالستهزاءوالفيبةالعورات،وكشفالمحرم،

منعتوانعرمأالحغالتهذهمثلإجابةفإنءالوليمةاجابةفيالمذكورةللثروط

لهايشفعوالوفسقهوبحلسألنهاإليهاوالدعوةإثامثهامحرمكمافيها،ألوليمة

أوالمنازلإعارة--أيضأويجرمالزفاف).(حغلأه~(العرمى)باسمتسميتها

أاأ.معميةعلىإعانةألنهاحفالتعذهفعلألجلالصاالتتأجيرأوتأجيرها

الذاهباختلغتفقدالعقدفيمرمحأالقصديذكرلمإذأماإقامتها،إرادةفيهذكرإذالعقديبطلبل(ا)

علىفاإلعانةكلوعلىالعقود،علىاليرالعثتأثيرفيالختالفهانظرآالعقدهذامحةفي
حائيةء٧٨.١٦السرخسي:المبسوط:(انظر:بصحته.أمالعقدببطالنقيلسواءمحرمةالمعصبة

نظريةء٤٨٩~٧قدامة:ابنالمفني:ء٢٠-١٩.٣الئنغيطي:محمدالرحيم:فتحء٣-ال٧٢.٤الدموقي:

).٨٦-٨٤حن:د.أحداألجور:يأنظء١١٩-١١٢:حزةالعقد:د.حزة



اإلسالمدالمتيهالزفافحمل

للوليمةتابعةمساثل..الخامس.المطلب

الفاثدةإلتمامذعرهامنبدوالوالتهنثة،الطعامبأحكامالمساثلهدهوتتعلق

وليمة.كلفيإليهايعتاجعاألنها

النثاو(اأ:حكماألول:عالف

عمألااللتقاطويجوزوغيره،العرسفيونحوهاوالدراهمالسكرنثويبوز

وقالأأ´،الكراهةمعجاثزهووالحنابلةالمالكيةقاللكناألمرين.فيبالعرف

عه،الهيردموتدا-هبإلىيؤدي´دهوذلك:ا~أ،األولىف7خاموالشافعية:

ائثة»اأ´.مالثهبىعنكاالبنيآآانهىل:ةاألمماريأأايزيدبناشرعبدنعن

.(انظر:ونحوها.ودراهمسكرمنوغيره،العرسفىمغرقأيرمىماهو،وكسرهاالنونبضمر:الث)ا(
النثار:أحكامفي(نثر)).وانظرمادةالغيروزآبادى:المحيط:القاموسوالرازىالصحاح:~ر

ابنحاشية،٢٠٨.٨نجيم:ابنالراثق:البحر،٣٤٦-٣٤٥.٥وآخرون:نظامالشيخية:الهنلانمتاوئ
واإلكليل:التاجومعهانحطا~الجليل:مواهب،٥٣٣.٢الدسوقي:حاشية،٣٤٥-٣٤٤~٦عابدين:
روضة،٥٦٧-٥٦٥.٩الماوردو:الكبير:الحاوى،٣٠٤.٣الخرثي:علىالعدوى،٦.٤المواة:

وحاشيتيالمحتاجنهاية،٤١١.٤الشربيني:الخميبالمحتاج:،مفني٣٤٣الطالبين:النووى:ا.
اإلرادات:منتهىثرح،٦٧٩-٦٧٦.٩قدامة:ابنالمغني:،٣ااا٦والرشيدى:الشبراملسي

.٩٨-٩٧المالحي:صطولونابنالخواة:فص،٩٢-٩اا٣البهوتي:
.٩١.٣البهوتى:اإلرادات:منتمىثرح،٥٣٣١٢الدموقي:حاشيةانظر:)٢(
.٤١١.٤الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)٣(
بيعةيومسنةعشرةسبعمحمرهكانالصحابة،صغارمناألنصارىزيدبنيزيدبناثهعبدهو)٤(

).٣٤٢-٣٤١~٤الذهبي:النبالء:أعالمسير(انظر:ه).٧٠قبل(ت:الرفوان،
بعضهاأوالحيوانأطرافقطعوالمثلة:).٢٣٤٢(٨١٨.٢ماهبهإذنبغير)لنهبىالمظالم.با~البخارى:)٥(

(نكل)).مادةالرازى:الصحاح:(نحتاربه.نكلبه:ومثل)،٥٢٨.٩ححر:ابن(ا~:حيوهو



(المحصول:،الرازى:واحد.وفعبحبلهيملحمالجميعالمتغرقاللفظهوالعام:الفظ)(ا
التوفيح(أنظر:للواحد.أ.المحصور،للكثرالموضوعاللفظوهو:انحاص،ويقابله)،٣٠٩.٢
).٧٩.١المحبوبي:التنقيح:ثرح

الئربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٥٦٦١٩الماوردى:الحاوى:،٦.٤اططا~:انجليل:مواهبانظر:)٢(
.٦٧٧١٩قدامة:ابنالمغني:،٤١١.٤م

.٦٧٧.٩قدامة:ابنالمغي:انظر:)٣(

.٦٧٨١٩قدامة:ابنألمفني:،٥٦٦١٩الماوردى:الحاوى:،٥٣٣١٢الدسوقي:حاشيةانظر:)٤(
.٣٤٥.٥وآخرون:نظامالثيخاهندية:الفتاوئانظر:)٥(

اإلصابة:(انظر:~).٥٦(عامالرومبأرضاستشهدالثمالى،أألزدىترطبناثهعبدالصحابيهو)٦(

وتوابعهاالوليمةا~ول...ا~

وغيره´~أ.النثارانتها~فيهفيدخلعام``)النهيوهذا

هومنويتركهوشرحه،ئدناءتهالشر´رصاحبيحرههمنيأخذهرعاوألنه

المزاعة´~أ.عننفسهوميمانةءتهومرهلشرفهإليهأحب

يخرج•بالتمماوىبينهمتسمهإ:كذلكهكراهة،فالتناهبهناكيكنلمفإذ،

الهدايااأأ.نحوجذلك

دايلهم:ه)،٠أالكراهةبعدمالحنفيةقاله

خسبدناثئاثهوسولإلىفقدئن...قال:دقال:قزط(اابناثوعبدرواهما

خفيفةبكلمةتكلمجنوبهاجبتقفلمايبدأء~تيهنإليهيزدلغنفطيقنست،أو
اااا.اقتطع»شا>منقال:كا؟اثهرسولقالمايليني:للذيفقلتافهمها،لم

).٢١٠-٢٠٩.٤العقالنى:حجرابن

المستدرك:فيالحاكم)،١٧٦٢(٤٢٥.٢يبلعأنقبلعطبإذاالحدىفيبا~المناسك.داود:أبو)٧(
التلخيص.فيالذهبىووافقهيجرجاهولماإلسئادصحيححديثهذاوقال،٢٢١.٤األفاحي:

له،واللفظ٢٨٨.٧الفرحفيالنثارفيجاءمابا~االمداقالكبرئ:الننفيأيضأالبيهقيورواه



اكاسالمىالفقه~اكزفافمحضل

مباحأااأ.فكانوالتقاطأ،رميأبالنثارشبيهشاءمنخذهااابدناتوترك

ذللئهفىنهبةالأنهعلمالنبيئ(أنعلىلمحموبأنهالحديث:هذاعنويجا~

تفويقها)´ا´.عبزبالمناسكالشتغالهذلكفعلأواآلخذين،قلةهاللحملكثرة

.لو~~لوالتناهب،وجودمحندالنثاركراهةللباحثة:يظهروالذى

أعلم.تعالىواثهو،ة،بالمنيلذلكوألنالنهبى،محنالصحيح

ليقعبسمئهكانفإنثوبه،أوحجرهفيوقعإنأمابأخذه،النثارالملتقطوعلك

لغيرهويحلوالشافعية´~)،الحنفيةعنديلكهلميقصدلموإنسقوطه،ملكه.عجردفيه

ملكهحجرهفيوقعإنالحنابلة:قالهغيره.منبهأولىهويكونلكنمنهأخذه

ال(أأ.أمبذلكتملكهقصدسواء

أثبه،باإلبلوهيوالبقرةوالناقةالجملعلىوتقعبدثة:بحعوالبدنات:حن.إمنادهوقال

والمعنىويتقدمن،يتقربنأىويزدلفن:الفعل،فيأخذوطفق:.ععنىوكنها،لعظمهابدنةوكيت
،١٠٨.١بدنة:األثير:ابنالنهاية:(انضر:ليذبحها.زاثهرمولإلىتتقدمأخذتناتالبلأن

).١٢٩.٣طفق:،٣٠٩.٢يزدلغن:
.٦٧٧.٩قدامة:ابنالمغني:انظر:(ا)

.٦٧٨.٩قدامة:ابنالمغي:)٢(

،٢٠٨.٨الطورى:الراثق:البحرتكملة،٣٤٦-٣٤٥.٥وآخرون:نظامالثيخالهندية:الغتاوئانظر:)٣(

.٤١١.٤الثربينى:الخطيبالمحتاج:مغنى

.٩١.٣البهوتي:اإلرادات:منتهىثرحانظر:)٤(



ونوابعهاالولبمةا~ول...ا~

التطفل(ا´:حكمالثاني:عالف

المتطفلدخلفإندعوة،غيرمبزاألطعمةإلىالذهامههو•التطفل،يحرم

الطعام.مماحبأذنإنإالأكللمافامنوهوحرامأءأكلوأكل

له،أذنأ.الداعيرضاعلمإنإالياع،لممناستصحابالمدعوعلىيحرمكما

ال.أهلهيأذنأنفيالخياروللداعياستصحابهجازحاجةذاالمستصحبكانفإن

.بولهيقالوجلاألنصاومن«كانقال:األنمارىسعودأبيعنجاءلما

خاموا-كاوسول.دعوطعامألياممنعله:فقاللحام،غالملهوكانشعيب

إنككاالثهوسولفقالوجل،فتبعهمخسةخامستالاثهوسولفدعاخسة،

قالتو~،شثتوانله)ذنتشثتفإنتبعناقدوجلوهذاخسةخامعىدعوتنا

ا~ا.٠له.ذنتبل

يقيدلكنالتطفيل،جوازفيأمألالحديثيكونأذ(وينبغيالفتح:فيقال
إليه)´أ).احتاج.عن

كانوانهتىمحرمالزفافحفلإلىمدعوغيرشخصفاستصحابوعليه

حاشية،٢٠صالنحالوى:المباحة:ألدرر،٤٦١.٩ني:7العسقاحجرابنالرى:فتحانظر:)١1
الكبير:ألحاوى،٣٢٩.٢الدردير:المغير:الثرحمعالصاوىالمالك:بلفة،٥٣٣.٢السوقي:
.١٥١.٤البهوتي:القناع:كشاف،٦١٥.٣الدمياطي:الطالبين:إعانةحاثيةء٢٦١ا٩الماوردي:

مسلم:له،واللغظ)٩١١٨(١٩٤٥•٤إلخرانهالمئعاميتكلفالرجلبا~األطعمة.البخارى:)٢(
شعيبوأبو).٢٠٣٦(١٢٨٠.٣الطعامماحبدعاهمنغيرتبعهإذاالضيفيفعلمااألشربة.با~

).٢٠٦-٢٠٥.٧العسقالني:حجرابناإلصابة:(انظر:األنصار.منلحام
.٤٦١١٩العقالني:حجرابنالري:فتح)٣(



اإلسالهيألضقه٩الزفافمحفل

يرغبالالداعيلعلإذيذهب،فلمدعيقدكانآخرشغصبدلذهابه

العرف.أوالواضحةالقرائنخاللمنبذلكالداعيرفاعلمإنإالبحضوره،

أعلم.تعالىواثه

والطعام.الئميائأأدا~معصالثالمثه.الئدع

هذهومنوالطعام،الضيافةفيالشرعإليهاندبالتياآلدا~~اعاةيتعب

اآلدا~´ا´_

بثالثاألكلهوبعده،قبلهاليدينوغسلبعده،والحمداألكلقبلالتسمية

يأكلون...وهماألخرينإلىالنظروعدمالغيريستقذرهمافعلومحدمأصابع،

الوجه...وطالتةالطعام،وتعجيلأضيافهإكرامللداعييسنكذلك

وأنبوضاه،إاليخرجوأالالداعي،أجلسهحيثيجلسأنللفيفيسنه

...اآلدا~منوغيرذلكعادة،بيتهفييأكلمامثليأكل

إلىالدخولفىإذنأالدعوةكانتإذافيمالمعرفةوالقراثنالعرفإلىويرجع

أوالمدعوينمنغيرهيطعمأنالمدعو.بملككانإذاوفيماالحفل،أوالوليمةمكان

البيت(~أ>إلىمعهالطعاممنشيئأيأخذأن

النحالوى:المباحة:الدررفيها:وانظرهنا،جيعألردهامجالالكثيرةوالطعامالضيافةآدا~(ا)
الشربيني:الخطيبالمحتاج:مفنىبعدها،وما٤١٣.٢ى:النغرا.الدواني:الغواكه،٢٣-١٨ص

،٢٠-٢.٢الغزالى:الدين:علومإحيا،بعدها،وما١٥١ا٤البهوتي:القناع:كشاف،٤١٢-٤١١.٤
.٢١٥-٢٠٥صالنووى:األذكار:

يدللمماباألكلإالالطعامفيالتصرفالضيفعلكفالإباحةالضيوفإلىالطعامتقديمألنذلك)٢(

فتح(انظر:األكل.غيرفيبالطعامالمدعوبتصرفالداعيرضاعلىالواضحةالقراثنتظهرأوالعرف



وتوابعهاالوليمةا~ول...ا~

التهنثة:الوابح:عالف

ونحوه،كالدعاءمعنويةبأسا~فرحهماويشاركونهماالعروسينالناسيهنر

ذلك.أحكامفةمدمنبدوالكاهداياءماديةوأسا~

ا~ية:األسا~ا~ول:المسرلة

التزامأومصافحةأيضأ--معهالناساعتاده،وسينللهالدمحاءوهي

وتقبيلهما.العروسين(معانقة)

الدعا<:ن:األمالفقرة

لحام

باركأولك،ألباركج:للمتزهيقالأنويمنمندوب؟الزفافمحندوالدمحاء

خير(اأ...ئبينكماوجحعليكاثه

:تزوجعندماعوفبنحنالىلعبدقاليندالنبيأنغثبهأنسحديثففي-١

ه´~ا.لكالثههباوك

وباركلكم،اثههباوالإذارفأقال:كانتنوالنبيأنفطههريرةأبيوعن-٢

خير»(أأ.فىينكماوبححعليكو،

،٤٠٦-٤٠٥.٧ن:وآخر.نظامالشيخالهندية:الغتاوئ،٤٦٤-٤٦٧.٩العسقالني:حجرابنالرى:

،٩٦٢.٩الماوردي:الكبير:الحاوى،٤١٩.٢النغراوى:انى:الد.الغواكه،٩.٤الحطا~:الجليل:مواهب

كثاف،٦١٥-٦١٠ال.الدمياطي:الطالبين:إعانةحاثية،٤١١-٤١٠١٤الشربينى:الخطيبالمحاج:مغني

).١٥٧-١٩١.٤البهوتى:ع:ألت

).٥١صالنووى:األذكار:انظر:)ا1

تخريجه.سبق)٢(

يقالفيماجاءمابا~النكاح.الترمذى:)،٢١٢٧(٤٠.٣للمتزوجيقالمابابالنكاح.داود:أبو)٣(



سالميابالفقه~اكزفافحفل

فيجاءالعروس،يهدىمنوتهنئةمعهماأيضأالعرومينأهلتهنثةوين

قالت:عاثشة~السيدةزفافحديث

فقلن:البيترفياألنصاومننسوةفإذاالداو،دخلتنيفيووماذ.م.ميفأتتنيد

´اا.طاثو»خيروعلىوالبركةالخيرعلى

يهدينالالتيللنسوةالدعا؟(بابصحيحه:فيالبخارىعليهوتوجم

وللعروس).العروس

ألنالتربحةعكسعلىيدلالحديثقلت(فإنالدراري:الكوا~فيجا؟

المجهزةللعروساهاذيةهىاألمتلت:هن،المدعوالالداعياتهنالنسوة

عليهحييتنأىالخيرعلىقلن:حيثوللعروسمعهاولمنلحاذعونفهنألمرها

ونحوه)``´.ثدمثنأو

معواءالحروصىيهلمنمألنسوةالبخارىمرادأذ(وحاصله:ا~:فىوقال

الدعا،يردولمالعروس،أحضرلمنيدعوذللثهحضرمنوأن،كثيرأأوقليألكن

العروس)أ~أ.)تيأنقبلالبيتفيالحاضراتللنسوة

٤٤.٢النكاحتهنثةالنكاح~با~ماجه:محيح،ابنحنحديثوقال)١٠٩١(٤٠٠.٣للمتزوج
:(انظدبذلك<همدعاأىورثأوالنماء،والبركةواالتغاقااللثاموالرفاء:له.واللغظ).١٩٠٥(

).٢٤٠~٢األثير:ابنالحديث:غر~فىالنهاية
تخريجه.سبقااا
.١١٤.١٩الكرماني:)٢(
ا.٨٣.٩العسقالني:حجرابن)٣(



ونوابعهاالولبمةا~ول...ا~

ئمناواحدلكلاتهباركويقول:اآلخرالزوجينمنكليهنرأنيندمهكما

صاهبه´´´.

ه.نهطا~(´´أبيبنعقيلفعنوالبنين،بالرفاءللعووسينيقالأنويكره

هكذا،ولكنتقولواالفقال:والبنين،بالرفاءفقالوا:جث،بنيمناهر~ةتزوج

عليهم،´~´.وباولدلهمباوكاللهم:كااثهوسولقالكماقولوا

ثناءوالفيهحدالألنهفقيل:ذللثهعنالنهيعلةفي(واختلفالفتح:فيقال

بالذكر،البنينلتخميصالناتبغضإلىاإلشارةمنفيهلماوقيل:اثه،ذكروال

للزوجدعاءوهو،ورفاءرفوآورفوتهالثوبرفأتمنااللتثامفمعناهالرفا،وأما

اللفظكرهتمذأنهيظهرألذىالنير´،´:ابنوقالفيه،كراهةفالواالثتالفبااللتثام

قيللوأنهفيظهردعاء،التفاؤأليقولونهكانواألنهمالجاهلية،موافقةمنفيهلما

بنينوارزقهمابينهماألفاللهميقول:كأنيكره،لمعا،اللبصورة~وج

.٢٥١صالنووى:األذكار:انظر:ا(ا

معاوية.خالفةفيتوفي،ثكلرأثهرسولعمابنالمطلبعبدبنطا~أبيبنعقيلالصحابيهو)٢(
)،٢٧-ا٢٦٩~٤الذهبي:النبال،:أعالمسير،٦٣-٢٠.٤الجزرى:األثيرابنالفابة:أسد(انظر:

تهنثةبا~النكاح.ماجه:ابن)،٣٣٧١(٤٣٨.١تزوج؟إذاللرجليدعىكيفالنكاح.الناثي:)٣(

.١٤٨.٧للمتزوجيقالماالنكاح.با~الكبرئ:الننفيالبيهقيله،واللفظ)١٩٠٦(٤٤٢.٢النكاح
يقال).فيماعقيلمنيمعلمالحسنأنإالثقاترجاله():١٨٢.٩(الغتحفيقال

العلومبعضفيمثاركعالمالعباس،أبوالمالكي،االسكندرانيا~امىمنصوربنمحمدبنأحدهو)٤(
مرتين،وخطابتهااإلمكندربةقضا،ولىالبالغة،هوالتفسيرواألصولوالفقهواألد~والعربيةكالنحو

سير(انظر:~).٦٨٣-٦٢٠(بينماعاشاإلسرا،).حديثو(تفيرالكشاف)من(االنتصافكتبهمن
)).٩٩~١كحالة:المؤلغين:معجم،٢٢٠.١الزركلي:م:7األعا،٣٢٦.١٧االهبي:ء:7النباأعالم



اإلسالهيالفقهيةالزفافحفل

ذلك)أاأ.ونحوذكرآولدآورزقكمابينكمااثهوألفمثأل،مالحين

(المعانقة)ااأ:وااللتزاموالتقبيلالمصافحةالثانية:الفقرة

التالى:النحوعلىالمهنئينحسبحكمهايختلفاألموروهذه

أفرادبينا~~تنالرجلين):.و(الموأتينالواحدالجنى.فرادبين٩

لهمااثهغغرإالفيتصافحانيلتقيانمسلمينمنما٥تال:لقولهالواحدا~´،الجنى

أأأ.يتغرقأءأنقبل
أصحابفيالمصافحةلمحانتدمالك:بنألنسقلت:قالاأ´قتادةوروئ

.١٨٢.٩العقالني:حجرابنالرى:فتح(ا)
-٤.٦٣،٤٤٨~٩عابدين:ابنوحاثيةالختارالدر،٣٦٩.٩وآخرون:نظامالشيخالهندية:الفتاوئانظر:)٢(

العدوىحاشيةمعالشاذلىالحنألبيالقيوواني:زيدأبيابنلرسالةالربانيالطا~كغاية،٤١٥
-٤٧٦.٤النووى:المجموع:،٤٢٦،٤٢٥-٤٢٤.٢النفراوى:الدوانى:الفواكه،٦٢٢-٦١٩.٢عليه:

حاشية،١٩٢-١٩١~٦الرملي:المحتاج:نهاية،٢١٥.٤الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٤٧٨

كثاف،٣٧٧و٣٧٥.٢مفلح:ابنالثرعية:اآلدا~،١٩٨.٩مفلح:ابنالغروع:،١٢٦~٤الجمل:
.٣٣٦صالبوطي:رمضانسعيدد.محمدالسيرة:فقه،١٥-١٤.٤البهوتي:القناع:

،١٢٦~٤الجمل:حاشية،٤٢٤.٢النفراوى:الدوانى:الغواكه،٤٦٤.٩الحصكفي:المختار:الدرانظر:)٣١
.٣٧٥.٢مغلح:ابنالشرعية:اآلداب

الممافحةفيجا،مابا~ااالستثذانالترمذى:،)٥١٧٠(٤٣٦١٥المصافحةفيالسالم.با~داود:أبو)٤(
وللترمذى،لهواللفظالبرا،عن)٣٧٠٣(٢٠٤.٤المصافحةبا~األد~.ماجه:ابن)،٢٧٢٧(٧٤.٥
الحديثهذاروىوقدالبرا،،عنإسحاقأبيحديثمنغر~هسنحديث(هذاالترمذى:قال
وجه).نحيرمنالبرا،عن

العصرحافظاألكمه،الضريرالبصرىالدوسىانحطا~أبوعزيز،بنقتادةبندمحامةبنقتادةهو)٥(
ولللك.بلمعروفمدلسفانهالسماع،بينإذاباإلجاعحجةوهووألمحدثين،المفسرينوقدوة

)<٩٩-٩٠.٦الذهبي:النبالء:أعالمسير(انظر:_).١١٨(سنةوتوفي_)،٦٠(منة



ونوابعهاالولبمةاألول...ا~

نعم،´ا´.قالكا؟الهرمول

المناسبة.لوجودأولىبل،المصافحةعندهيسنلقا،أىمثلوالتهنئة

تريه´´´.كراهةالمتكررةالعاديةاللقاءاتفيوالممامقةالتقبملالجمهورفيرالحنفمةوكره

صديقه،.و~خاهيلقىمناالرجل:الهرسوليارجل>دقالقال:أنىلحديث

ويصافحه؟بيدهخذأفقالال.قال:ويقبله؟افيلتزمهقالال.:قالله؟أينحني

ئعم<،(ا).قال.

كانتفإنالمعانقةأماأأ)،واإلكرامالمبرةجههعلىالتقيليجرزالحنفية:وقاا،

ومحماأأ´حنيفةأبوههافالحاثلغيرمنكانتواذجاثزة،فهيحاثلفوتمن
يوسف(~اا.أبووأحازما

)>٥٩٠٨(٢١٨٠.٤المصافحةابا~االستثذانالبخارى:(ا)
األدا~،١٢~أل٤الجمل:حاثية،٤٧٧.٤النووى:المجموع:،٤٢٤.٢النفراوى:الدواني:ألفواكهانظر:)٢(

.٣٧٧.٢مفلح:ابنألثرعية:
ابنحسن،حديثهذاوقال:له،واللفظ)٢٧٢٨(٧٥.٥المصافحةفيجاءامااالستثذانالترمذى:)٣(

)،٣١٠٢(٢٠٤.٤المصافحةابا~األد~ماجه:
).٤٦٣.٩الحصكغي:المختار:الدرتحرممأ.(انظر:مكروهفهوبشهوةكانإنأما)٤(
النبالء:أعالمسير(انظر:~).١٩٠-٦٠(بينماعاشثابت،بنالنعمانالمشهورالفقيهاإلمامهو)٥(

).٣٦.٨الزركلى:األعالم:،٥٣٨-٥٢٩.٦ألذهبي:
حبيببنإبراهيمبنيعقو~هويومفوأبو.٤٢٤-٤٢٣.٩الحصكغى:المختار:الرانظر:)٦(

أيامببغدادالقضاةأقضىوكانسنة،عثرةسبعلزمهحنيفة،أبىاإلمامماحبالكوفي،األنصارى

كتبه:منالفقه،علومهوأحدالعر~وأياموالمغازىالتغسيريحفظكانوالرشيد،واهادىا~ى
النبال،:أعالمسير(انظر:~).١٨٢-١١٣(بينماعاشالقاضى)؟و(أد~و(األثار)(انحراج)

).١٩٣~٨الزركلي:األمحالم:،٧٠٩-٧٠٧.٧الذهبي:



اإلسالمىالفتيهالوفافحفل

سببأومناسبةوجودعند-أىالعاديةاللقاءاتغيرفيالحكمو~

امأس٩إذلكفعلأ،اللقا،،تباعدعندأوالسغر،منالقدومعندوالمعانقةكالتقبيل

ذلك...ونحوالمالحينبركةرجاءأوالولد،علىشفقةأوللوالدين

ا´´.تنزيهكراهةالمعانقةوكرهالتقبيلأا´مالكاإلمامأباحفقد
كليهما´اا.والحنابلةالحنفيةوأباح
سنة´أ´.هماالثافعيةوقال

والمعانقة:التقبيلمنكلجوازدليل

الىطا~.بيبنجعغركاالهرسولوههدقال:عمرهألاببزروئما.١

´أ´.ه...عينيهبينوقبلاعتنقهقدمفلماالحبشةبالد

برسولوحديثأكالمأاشبهاحد.كانر.يتماهقالت:عانشة~وعن.٢

-٩٣(بينماعاشعامر،أبيبنمالكبنأنىبنمالكالهجرةدارإمامالمثهور،الفقيهاإلمامهو)1(

).٤٣٧-٣٨٢.٧الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:_).١٧٩

<٤٢٩.٢النفراوى:الدواني:الغواكهانظر:)٢(
عابدين:ابنوحاشيةاكصكفيالمختار:الدر،١٦٩.٥وأخرون:نظامالثيخالهندية:الغتاوئانضر:)٣(

.١٥.٤البهوتي:القناع:كثاف،٣٧٧.٢مفلح:ابنالشرعية:اآلدا~،٤٦٤-٤٦٣.٩

الجاثز،التقبيلموفعحولالمذاهببينبسيطةخالفاتهناكه.٤٧.٤النووى:المجموع:انظر:)٤(

فيولهممطلقأ..>أجازهمنومنهموالفمالوجهعلىوكرههفقطالرأسعلىأجازهمنفمنهم

بهاقالمنعندالكراهةوسببالتطويل،خشيةذلكذكروتركتاألحوال،حبتفصيلذلك

بشهوة.للتقبيلمظنتأتكونالمواضعتلكأن
عليه،غبارال~إمنادهذاوقال:.٣١٩.١التبيحمالةالتطوع.مالةالمتدرك:فيانحاكم)٥(

فياستسهدكااثهرسولعمابناثه،عبدأبوطا~،أبيبنوجعفرالتلخيص.فيالذهبيووافقه
)،١٣٨-١٣١.٣الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:ه).٨(عاممؤتةغزوة



ا٠٥وتوابعهاالوليمةا~ول...ا~

ييدهاوأخذبهاورحبفقبلهاليهالمقامعليهدخلتذالموكانتفاطمة،منألائه

مستقبلةإليهقامتىائهرسولعليهادخلإذاهيوكانتعبلسه،فيو~جلسها

``´~ألهيلوقيلت

هذأإلىبنااذهبلصاحبه:يمودىقا`سرقال:أ~أعسالبنمنمواذعنه-٣

يدهنتبلوا٥ثترله:إلىبطولهالحديث.فذكر.فسأاله.تيثراثهرسولفأتياالنبي.

أ`~أ.نبي..أنكنشهدفقاالووجله

الكثيرة.اآلثارهاألحاديثمنذللئهوي_

عندسرولماألمحاجم،~منأنهاالمعانقة:كراهةمحلىمالكاإلمامدليل

عليهبعدهائمحابةمنبهاالعمليجرولمجعفرهكله،معإالفعلهاأنهمذاثهرسول

ألمفرطمنامودعالإتكونالألنهاغاابأعنهاالنغوسلنغرةهالسالم،ها~ة

اأأ.األهلمعأوالشوق،

اإلمامأدلةعلن.دنيهاالسابقةواألحاديثالجمهور،رأىوارابح

٧٠٠.٩فاطمةفضلىالمنا~.با~:الترمذي)،٩١٧٥(٤٣٧.٥القيامفيجاءمابا~ام7الماداود:أبو)(ا

الصحابة.معرفةرك:المستلفيالحاكمالوجه،هذامنغر~حسنحديثهذاوقال:)٣٨٧٢(

الشيخينشرطعلىمحيحوقال:له،واللغظ١٦٠.٣إليهاقامالنبيعلىدخلتإذافاطمةكانت

.١٠١.٧هوللالرجلقبلةفيجا،مابا~النكاح.الكبرئ:السننفيالبيهقييخرجاه،ولم

)لفابة:أسد(انظر:معروف.غيروفاتهتاربخعنه،اثهرضيالمرادىعالبنصفوانالصحابيهو)٢(

).٤٣٦.٣العقالني:حجرأبناإلمابة:،٢٨١٣الجزرى:األثيرابن

،:1وقاروايته،فياللغظوهذا)٢٧٣٣(٧٧.٥والرجلاليدقبلةفيجاءمابا~االستثذان.الترمذى:)٣(

).٤٠٨٩(١٢٧.٧السحرالدم.تحريموالنساثي:محيح،حسنحديثهذا

الزوجة.باألهل:.والمقصود٤٢٥.١النفراوى:ألدواني:الغواكهانظر:)٤١



اإلسالميالفقهيهالزفافحفل

أكانقال:نكلبهأنسفعنالمعانقةعلىالمحابةبينالعملجرئفقدحنثممالك

(ا´.تعانقوااسغرمنقدمواواذاتصافحواتالقواإذاثالالنبي.صحامه

لحا.مناسبةوجودعندعنهاتنفرالالنفوسأنكما

واغاعادىللقا،لمساألنهماالتهنثةعندجاثزانوالمعانقةفالتقبيل:وعليه

أحيانأذلكوتركواإلكرام(ا´،المودةوجهعلىيكرناإنهماثمالزواج،لمناسبة

وأعلم.أعلىتعالىواثهووحشة.جفا،إلىيؤدي

واألطفالالمحارممصانحةحكميندرجواألطغال:ا~ومبينظ

لمس.فيهاالثالثةاألمورهذهمنكآلألنلمسهم،حكمتحتوالتزامهموتقبيلهم

بشهوة´~أ.يكن٤مامنهم،نظرهجازماكللمىبحلالفقها،قالوقد

ذلك:علىواستدلوا

اا´.فاطمةللسيدةالنبيثيدبتقبيل-١

..~نتدقال:عاز~´أأبنالبراءفعن،عاثشة~ابنتهالصديقوتقبيل-٢

.باهافو.يتحى،.صابتهاقدمضطجعةابنتهمحاثثةفماذا،.هلهعلىبكوأبيمع

الصحيح.رجالرجاله):٧٩.٨(المجمعفيالهيثميقال).٩٧(رقم:١٠١.١األوسط:فيالطبراني)(ا
مر.كماالعاديةاألحرالفيحتىاطنفيةعندجاثزالصغةهذهعلىكانوما)٢(

-١٩١~٦الرملى:المحتاج:نهاية،١٩٣.١الصاوى:اللك:بلفة،٤٤٨.٩عابدين:ابنحاثيةانضر:)٣(
حاجة،أولشفقةإالالمحارممسبحرمةآخرقولوللثافعيةا.٤ا٤البهوتى:القناع:كشاف،١٩٢

).١٩٢.٦)لرملي:المحتاج:نهاية(انظر:بثهوة.يكنلموان
تحريجه.سبق)٤(

.1٣٤٠.٤النبال،:أعالمسير(انظر:_).٧٢أو٧١(ت:األنصارى،المحارثبنعاز~بنالبراءاعحابيهو)٥(



ونوابعهاالولبمةا~ول...ا~

المحارممصجوازعلىدليلأأاأ.فهذابنيةيا~نتكيفوقال:خدهايقبل

أ~´.وااللتزامالمصافحةومثلهالشهوة،انتغاءعندوتقبيلهم

فعنومسهماألطفالتقبيلجوازعلىدليلوالحسين´~أللحسنرثيووتقبيله-٣

عشرةلىانفقالالحسن،يقبلالنبيى.بصرحابىبناألقرعأأننكلبه:هريرةأبي

ا´´´.يرحماليرحمالمنإنهى:اثهرسولفقالواحد~منهم.قبلتماالولدمن

وجهبأيلهمسهاويحرماألجنبية،للمرأةالرجلمسيحرماألجانب:بين0

النساء،´أ´.أصافحالإنيدالنبيكا:لقولالوجوه،من

هو:بكروأبو).٣٧٠٤(١٣٣٧.٢المدينةإلىأصحابه•النبىشهجرةالصحابة.با~فضاثلالبخارى:(ا)
سير(انظر:~).١٣(ت:الراشدينالخلفاءأولعثمانقحافةأبيبنعتيقأواألعبديقالصل

).٥٠٨-٤٦٧.٢الذهبي:النبالء:م3أعا

وعلئ)،١٩٢~٦الشبراملسي:حاشية()نظر:الشفقةعلىالثاني-قولهمفيالحديث-الثافعية.حل)٢(

كالعلىجاثزةفتكونعليها،المتعارفالحاجاتمنحاجةالتهنثةعندالثالثةاألمورهذهفغعلكل
أعلم.تعالىواثهالقولين.

وتوفي~٣عاملدمير(.اثهرسولبنتعنهم-اثه-رضيفاطمةأمهطا~،أبيبنعليابنهوالحن)٧(
عام(ولدأخوه،وانحسين).٤٠١-٣٧٧.٤الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:~).٥١أو٥٠وقيل:٤٩عام

).٨١-٧٢~٢العسقالني:حبابناإلصابة:(انظر:_).٦١سنةعاشوراءفيواستثهد~٤

يمقالبنحابسبنواألقرع).٢٣١٨(١٤٤٣.٤والعيالالصبيانىرحتهالفضاثل.با~:مسلما٤(

وكانعثمانزمنفيامتثهدقيلإسالمه،حسنوقدقلوبهم،المؤلغةمنممحابيالتميمي،

العقالني:حجرابناإلصابة:(انظر:باليرموك.استشهدوقيلخراسان،فيجيشعلئأميرأ
.م.رم~مم.م

المنكدربنمحمدعن٩٨٢.٢البيعةفيجاءمابا~البيعة.الموطأ:فيمالكرواهيثحلمنجز،اهل)٥(
با~الجهاد.ماجه:ابن)،٤١٩٢(١٦٨١٧النسا،بيعةبا~البيعة.الناثي:رقيقة،بنتأميمةعن
)١٥٦.٦الذهبي:النبالء:أعالم(ميرثقةحافظالمنكدربنومحمد).٢٨٧٤(٣٩٨•٧انا،~

).٩١٠~٧العقالني:حبدابن(اإلصابة:المبايعاتمنصحابيةرقيقة:بنتوأميمة



اإلسالمىالفقه~الزفافمحفل

بالحرمة.أولىوالمعانقةفالتقبيلكرمةالمصافحةكانتواذا

منوالمعانقةالتقبيل•المصانحةتكونأنكلها:السابقةالحاالتفيالجوازوشرط

الرجلبينإال-الجميعمعالثالثةاألمورهذهحرمتالشهوةجدتهفإذاشهوة´ا´،غير
أنالشافعيةوذكراألعراس،فياليرميفعلكماالناسأمامايسلكنطبعأ-وزوجه

الدنا،ة.علىلداللتهللمرو،ةمقطالناسبحفرةثها7جاليلةزوجهالرلجرتتبيل

كانلومابحالفالمرو،ة)ء(أىأجنبي´~´يسقطهاأو)لنامىبحضرة~ثر~ط

أوالناسبحضرةجالثهاليلةتقبيلهاأنواألوجهءزوجاتهأوجواريهبحضرة

االنا،ة)´~أ.علىلداللتهيقطهااألجنبيات

مناألفعالهذهمثلأنهوهأخرو~السرهذاذلكاجتنا~فالواجب

واثهالذراثع`´´<~با~منفتحرمالنفوسفيوالمحرماتالشرإثارةأسباب

أعلم.تعالى

المحتاج:ونهاية،٥٦صالنحالوى:المباحة:الدرر(انظر:لذة.ميلالنفىميالنمي:الشهوة)(ا
).١٨٨.٦الرملي:

له.أوطامحارممنولو):٢٨٤.٨(الشبراملسي:قال)٢(
.٢٨٤.٨الرملي:المحتاج:نهاية)٣(
فسد)كظورفعلإلىأداثهفيالتهمةقويتلنغهعنوعغيرأمرعن(عبارةوميذريعة،بحعالذراثع)٤(

الذراثع:سد(انظر:عظور.إلىيؤدىألنهالجاثزمنعهوأوالفسادوساثلقطعيعني:الذراثع
واعالم،٤٥٣-٤٥~ا٢القرافى:الفروة:أيضأ:وانظر،٨١-٨٠صالبرهاني:هشامكمدالشيخ

بعدهاا.وما١٠٣•٣القيم:ابنالموقعين:



وتوابعهااكوليمةا_ول...ا~

المادبأ:األسالببالئانبه:المسأأل
اهداياإرسالأيضأالناساعتادالمعنوية،التهنثةأ~ا~إلىباإلضافة

قال:غشزهويرةأبيفعنءاألحوالعامةفىمستحبةواهديةهما،تهنثةللروسين

`اأ.ا،تحابنثهادوا(تين:اثهرسولقال

الصحابةأعانكماءالزوجينإعانةبابمنأيضآالزفافعندوتستعب

له.بهداياهمتالالنبيعليهماثهضوانم
أ~´.نتظعاثشةبالسيدةزفافهعندلنأإليهفأهدوا0

باألقطيجي،الوجلفجعله:مغية~السيدةعلىوليمتهفيوأعانوه٩

ا~´.أبالسمنيجيءالوجلوجعلبالتمر،يجي،الوجلوجعل
قالجعش،بنتزينببالسيدةتالزفافهعند)٠́مثليم~أمفعلتوكذلك٩
بهذااذهب.نسياتورقالت:فيفجعلتههيسأسليم.مأمي...غمعنعتأأنى:

هذاانوتقولالسالمتقرثلثهوهي~ميبهذاإليلئهبعثتفقل:كااثهوصرلالى
ا´أ´.الثهوسولياقيىال~

فيالبيهقي)،٧٤٧(١٦٩ص:يةالهلقبولبا~باطدايا.التواصلآآامهد:المفاألدبفيالبخارى)١(
ابنالحافظقال،١٦٩.٦الناسبينملةواهديةالهبةعلىالتحريضبا~اطبات.الكبرئ:السنن
حن.إسناده):٧٠.٧(الحبير:تلخيصفيحجر

يجه.ألمبق)٧-٢(

األنصارية،خالدبنملحانبنترميئةأو.نيفة،أوالرميصاء،أوالغميما،،فقيل:فيهنحتلفوأكها)٤(
)عالممير،٣٣٤-٣٣٣.٧الجزرى:األثيرابنالغابة:أسد(انظر:معروف.غيروفاتهاتاريخ

).٥٤١-٥٣٧١٣الذهبي:النبالء:
بمنيخلطفتمرالحيى:أما)،٢٣٢.٩النو،ى:ملم:(ثرحالقدح.مثلإناءوالتور:تخريجه.مبق)٥(

(حيى)).مادةالرازى:الصحاح:(غتاروأقط.



بطعامإليهيبعثواأنالمتزوجألمدقاءيستحبأنه(فيهمسلم:شرحفيقال

وليمته)ااأ.علىبهياعدونه

عليهايقاسأنيكنأنهإالءالوليمةعلىاإلعانةبشأنكانتواناألدلةوهذه

األمرين.كالفىواأللفةالمودةوزيادةاإلعانةبحامعالزوجينإلىتهدئهديةكل

عليهمايجبهل(بالنقوط)يسمىما.والزوجينإلىترسلالقالهداياوهذه

ال؟أمشرعاأصحابهاإلىئامقابلرد

~،~لرديجبالهبةالنقوطقال:منفمنهمذلك،فىالغقهاءاختلف

هبةأ~معليهالمالكيةوأجرئله،بدل،رديجبمرضهوقال:منومنهم

العوض)´~)>بشرط(اهبةأوألثواب

العرف...إلىراجعالفقهاءبيناالختالفومرد

كالقرض.هنا(فالنقوط)القيمة،أوالمثلبرديقضيالعرفكانفحيث

فيالنقوطدفعمنزماننافيالعادةبهجرتما(هالمحتاج:نهايةفيجاء

بعضهم،األولعلىوجرئجح،الثانيأطلق؟قرضاأوهبةيكونهلاألفرأح

فيو~والقرضوينوىمثالخذهيقل:لمماالممطرابهفيهللعرفأثووالقال

بعضهموجع.ا_بالثانيقالمنق7إطايحملهذاوعلىووارثههوذلكنية

ه٣اا٥الووي.:ملمترح)ا(
عامةعندجاثزوهذاهبته،عنبدالإليهيردأنعليهويشترطشيأآلخرشخصييبأنيعني)١(

،٤٤٥~٩الحمكفي:المختار:الدر(انظر:أحكامه.وبعضذلكشروطفياختالفهممعالفقهاء
القناع:كشاف،٥١٣~٣الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،١٧٩-١٠٧٧.٤الدسوقي:حاشية

).٤٩٨-٤٩٧.٣البهوتي:



ونوابعهاالولبمها_ول...ا~

األثخاصباختالفويختلفبهالرجوعيعتدلمإذاماعلىاألولبحملبينهما

ذكر)´اا.ماتعينفه7اختاعلموحيثاعتيد،ماعلىوالثانيوالبالد،والمقدار

قيمتها،أوائديةمثلبردإليهالمهدئبإلزامالمناطقبعفرفى~روالعرف

مكافأةماشي،إهداءالمهمواغاالمثل،برديلزمالالعرفأخرئءمناطقفيلكن

حسبيهدىواحدفثلمهمةليستوالمماثلةمناسبة،حصولعندللثهدى

نىالتألنالقرض،حكمفى(النقرط)عدممكنالالحالةهذهففيمقدرته.

مورة،مثلهد-الشافعيةفقالالمنلياتغيرفيأماااأ،المثلياتفيمثلهردينبغي

فى(لئنقوط)فيكون٠القيمةوالالمثل٠ريحرىالوهناقيمته(~´؟ترذالحنابلةوقال

عندأماشرعأ(ا´.لهبدلرديجبفالالجمهوو،عندائديةحكمالحالةعذه

ألنهمالواب،هبةأحكام(النقوط)علىينطبقإذشرعأ،الردفيلزماأللكية:

الجمهور´´´.ف7بفابمموألابدلكوذأجازوا

وأنهالجمعمن(أى):٢٢٤.٤(الثبرامليقالذكر،ماتعينوقوله.٢٢٤-٢٢٣.٤الرملى:المحاج:نهاية)ا(
،٤٣٤~٩عابدين:ابنحاثيةوانظر:القرض).ونوئخذهقالإنمثلهبردالعادةجرتحيثقرضأيكون

.٣١٩~٨الرداوى:االنصاف:،٢١١.٨الهيتمي:حجوابنالمحتاج:تحفة،١٧٨.٤الدسوقي:حاشية

كالجوزالمتقاربةالعدديات:مثالهبه،يعتدتتفا.دونالسووفيمثلهيوجدما:الثليا~ل(،)

المعتدالتفاوتمعال~يوجدأوالسرقفيمثللهيوجدالما:وهوألقيميالمال:يقابلهوالبيض<
«١٤٨-١٤٥المواد:العدلة:األحكاممجلةانظر:(كالبصخ.المتغاوتةالعددياتمثاله:،القيمةفيبه

المحتاج:نهاية،٢٩٣١٧عابدين:ابنحاشية(انظر:المثليات.فيإالالحنفيةعندالقرضيصحوال)٧(

).٤٠.٣البهوتي:القذع:كشاف،٢٢٢.٤الرملي:

.٤٩٧.٣البهوتي:القذع:كثاف،٥.~٣الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٤٣٤.٩ين:عابهأبنحاشيةانظر:)٤(

الثوا~مبةبابمنالنقوطعدمكنوال.١٧٨.٤الدسوقي:وحاثيةالدرديرالكبير:الشرحانظر:)٥1
وانعندهماثتراطغيرمناإلثابةتقتضيالاطبةأناألول:ألمرين:عاديةهبةواغاالجمهور،عند



اهديةرأآنعلنتدلالشرعيةوالقواعدالنصوصفإنكل،وعلن

ويثيبالهديةيقبلاثه_وسولدكانقالت:ثتىعاثشةفعنشرعأ،مستحب

الضغاثنويجلبجغاء،يورثعذرغيرمنالبدلرأتوكوألن~أأاأ<

أعلم.تعالىوامثهاآل.

عندبيعالثواببثرطاطبةألنمجهوأل،العوضكونيجيزوالمأنهموالثاني:بذلك.العرفجرئ

بينماكالبيع،معلومأبدهاكونمنبد~فالانتهابيعابتدا،هبةهيالحنفيةوقالالحنابلة،والشافعية

ثرمحأ.بردهإلهالمهدئوألزمواالثوا~هبةبا~منألنقوطعدفأمكنهماألمرينفىالمالكيةخالف
الخطيبالمحتاج:مغنى،١٧٧.٤الدسوقي:حاشية،٤٤٥.٩الحصكفي:المختار:الدر(انظر:

).٤٩٨-٤٩٧.٣البهوتي:القذع:كثاف،٥٧٣.٣الثربيني:
).٢٤٤٥(٨٥٤.٢اطبةفيالمكافأةبابااهبةالبخارى:)(ا



الزفافحفليةاكلهوالناني...ا~

مؤمنأ،جيألتعدجديدة،مسلمةأسرةقيامااسرور،أسبا~أعظممنإذ

..األرفى.فيشريعتهويطبقاثهيعبد

للفوحإطهارأاألسرة،هذهتكوينبدايةعندعأمثرهالمباحاللهوكانلذلك

.عنهاوا`مريبةئلتهمةونفيأللنكاح،وإشهارأبها،

وساثلأكبرمناللهوأصبح-الزفافحفلفييجرىماوكساثر-لكن

والنسلالعرضحفظلمقصدناقض)ول-كرماتمنيحويه.عا-وغداالفساد،

له.خادمأيكونأنبدل

يكونأنعنلهإبعادأدألجلها،شرعالتيمهمتهإلىباللهوألعودةسبيلوفي

األقوالعلىباالعتمادالحفلفىاللهوحكمببيانالمبحثهذاقامللغساد،وسيلة

ا`تالية:المطا~حسبوذلكأدلتها،وتقريرالمذاهب،فيالراجحة

الزناف.عنداللهوحكماألول:ا~

الغناء.الثاني:المطلب

الموسيقية.اآلالتالثالث:الطلب

الحفل.فياألخرئاللهوأنوعالرابع:المطلب

الزفاف.فياللهوواقععلىتطبيقاتالخامس:المطلب



اإلسالمىالمتيهالزفافحمل

الؤفافهعئلاللهوحكما~ول...ا~

أهمهافيه،الوجودةالمتنوعةالمالهيتلكالزفافحفلمظاهرأبرزمنإن

غيرالزفافعندالتلهيأنالعلماءبينعليهالمتفقومنهو،منبهيتعلقوماالغنا،

لهاسببالالتيوالطر~اللهومجالسحضورمعتاديعدفحيثشرعأ،~موم

حضورمعتادفإنمحرم´اا،غيرالمجالستلكفيماكانوإنالمروءة،ساقطسفيهأ

مباحأ.فيهاالذىاللهوكانإذاالسفهاءمنيعدوالالذم،هذايلحقهالاألعراس

نوعينفيرغبتبلفقط،ذمهوعدمالزفافئوإباحةعلىالشريعةتقتمرولم

روتهمامنهاعدة،أحاديثخاللمنوذلكالدفوف،وضر~٠الغناوهمامنه

عاثشةياى:النبيفقالاألنصار،منرجلالىامرأةزفتأنهادنتأل:محاثشةالميدة

هذينفيالترغيبفيوا~(~´.اللهو،يعجبهماألنصارفإنلهو؟معكمكانما

الذىصوتهمابواسطةالنسل´اأحفظلمقصدخدمةمنبهيقومانماهوانوعين،

الفاح.عنوعيزها~حيثهر

خادمأمنهكانما-إالواللعباللهوترفضاإلسالميةالشريعةأنذلك

المحتاج:الخطيبمغني،١٧٨.٧الخرشي:،٤٦٧.٣وأخرون:نظامالشيخالهندية:الفتاوئانفئر:ا)(

األوقاتإفاعةفإنسفهأاألموالإفاعةكانتواذا.٥٩.١٤قدامة:ابنالمغني:،٣٥٣.٦الثربيز:

الحياة.قوامألنهاأولىبا~منسغه

الرواياتبينتهكماالدفوفر~الغنا،الحديثفيباللهووالمرادتحريجه.مبقوقدعليهمتفق)٢(

التالي.المطلبفيذكرهاوسيأتىاألخرئ،
وحفظالمال،،حفظالنل،وحفظالنغى،وحفظالدين،حفظمقمدوهي:خسةالتشريعمقاصد)٣(

).٨.٢ألثاطبي:إمحاقأبوالشريعة:أصولفىالموافقاتاانظر:العقل.



الزفافحفلاللهويةاكنافي...المبحك

القاممد´´´.لتلكمة٠اخاالنافعةاألمورمنغير.عنيشغلألنه-يرالتشلمقاصد

بقوسه؟وميهإال٠باطلالمسلمالوجلبهيلهوماهكلتيأل:قولهذئكفيواألصل

ء´~´.الحقمنفإنهن.هلهومالعبتهفرسه؟و)ديبه

فييفيدالعااإلنانبهيلتهيماكلأن٠أفاألنه(وذلكالرىح:كففيقال

باطل)´~`.فهوينية٠فاثدةواآلجلالعاجل

ءالنكاحعلىإلعانتهاجاثزةبالدفاللعبلذةكانت(وطذاالقدير:فيضوفي

فماثه،محبر~وكالهماالجهاد،علىالفرسوتأديببالقوسالرميلذةتعينكما

الحقمنامرأتهالرجلمالعبةعدوهئذاالحق،منفهومحبوبهحصولعلى)عان

المحبو~)`أ).النكاحعلىإلعانتها

لكنأترتهقدالشريعةفإنالتشريح،لقاصدخادمأالزفافعنداللهوكانولما

هي:الئروطوهذهالمقاصد´أ`،لتلكمناقضإلىتحولهعدمتضمنبشروط

لذاته.المحرمأوالمكروهائنوعمناللهويكونأال.وال~:

عقلإزالةأوممالة،كتركعنوع،أمرإلىذريعةأووسيلةاللهويكونأالثانيأ:

بعدها.وما١٦٨.٣الشاطبي::الموافقاتانظر:)(ا

•٧الرميلبا~الحهاد.داود:أبورواهعئه؟اثهرفيمحامربنعقبةروايةمنحديثمنجز،هذا)٢(

وقال:)١١٣٧(١٧٤.٤اثهسبيلفيالرميفضلفيحا،ماالجهاد.فضاثلالترمذى:)؟٢٩١٩1٢١٨

صحيح.حسنحديثهدا

.١٤٥صالهيتمي:حجرامز)٣(
.٣٠.٩المناوى:)٤(

التالية.المطا~فياللهوألنواعالتفصيليةواألدلةالفقهاءأقوالعرضعندسيتضحكما)٥(



...فاحشة،علىتهييجأو

بهتتحققالذىالمقدارعنيزيدبحيث-مباحأكانراناللهو-يكثرأالثاك~:

قليلهوإغايشرعالذىأنالغناءعنكالمهمعندالعلماءصرحفقدالمصلحة.

إذااللهويثغلهالذيالوقتأنذلك،فيوا~كثيره(ا´.دونالعرسفيالتغني

الئرعيةاألصولإقامةيناقضفراغأيولدالمصلحة،بهتتحققعما~زادكثر

واقامتها،األمولهذهلخدمةجاءقدعالثكانواذاالحياة´ا´.الستمرارالالزمة

للشرعموافقةفيهلهاخادموكلءلهومناقضةللشرععنالغةفيههامناقضكلفإن

ساعةترابة-والمحرماتالمكروهاتيحوىال-.عاالعيسفيفالتغنيله.واقامة

النسل.عاحفظأصليخدمألنهسيأتي)،لمامستحب(بلجاثزء-مثأل-الزمنمن

تغيركلهالليلا.ستوعبحتىالعرسفيالفناءطالفإذاللنكاح،إعالنمنيحدثه

.٢٧٤.٦العيني:القارى:عمدة،٥١.١٤القرطبي:تفيوانظر:)ا(

بهذاوهوجزثي،إنهحيثمنأوذاتهباعتباراألولباعتبارين:إليهينظرالمباحأنذلكوتوفيح)٢(
والمقاصدالخارجةاألمورباعتبارالثاني:واالعتبارالترك.مطلو~والالفعلمطلو~غيراالعتبار

الجهةهذهمنالفعلمطلو~فهوالشريمةأصولمؤألملحادمأؤأاكاككلى:إنهحيثمنأو
ساثرفييتركهأنأمامباح،فذلكأوقاتهبعضفياالنانتركهإذاأىذاته،فيمباحأكانوان

الفعلمطلوبلكنهبالجزءمباحفهومباحغيرفذلكتركهعلىكلهمالناسيتفقأنأوأوقاته،
تركهايباحالحياة،إقامةأملتحدممباحاتفهذهوالملبى،ا(كلبلذاثذالتمتعكتركوذلكبالكل،
ينقضهالماخادمأكانإنمنعالشريعة،مئامولخادمأألصلمكئالمماوانكليأ،الالوقتبعض

يكونألنهلثيء،خادمأيكنلمإنممنعوكذلكالنسل-،حفظأصللناقضالخادمكالطالة

وذلكويناقضها،التثريعأصولإقامةمنفيمنعدنياوالدينمصلحةغيرفيالزمانلقطعخادمأ
بالجزءمباحفهوالعرس،فيالمباحاللهومناالكثارومثلهمغل،غيرمنفارغأالمرءكجلوس
بعدها).وما١٦٨•٣ها٠٢-١٠٠و٩-إل٩٠.١الشاطبي:الموافقات::(انظربالكل.التركمطلو~



الزفافحفل_اللهوالنافي...ا~

يخدمالللوقت.كاتمضيةفهوزادفماالزمنمبزبساعةحصاراإلعالنألنحكمه،

يجدمها.عمايشغلألنهلهأمناتضأنيكوناألصول،منشيثأ

يحويال-.عامحمومأ-الزفافعندالقليلاللهويشدعأنهواطئالممة:

المخصوص،محلىنوعانمنهويستحبإليهاءيؤدى،الالمحرماتأوالمكروهات

أعلم.تعالىواثهللنكاح.إعالنمنبهمايحمللماوالفناءالدفضربوهما

أئفنأ<..أئئأني.أئعئبه

وفقفيهالبعثوسيتماالهالة،علىالزفافحفلفياللهوأنوعأعموهو

التالية:الفروع

الغنا،:تعويفاألول:الفرع

موزونة.بألحاذئلصوتورفىسروتتتفر~كلعلىالفناءيطق

به)(ا´.طرمهماالصوتمن(الغنا،-تحكساء-المحيط:القاموسفيجا،

رفعمنوكلعدود،السواعومنمقصور،المالمنالينى1اللسان:وفي

غنا،)أ~أ.العو~عندفصوتهاالهوهصوته

وغيه~ه،نالوز.م7بااكاأوالة(التطريببأنه:الغناءالوسيطالمعجموعرف

مصحوب)أ~).غيرهبالموسيقىمصحوبأويكون

(غني).مادةالغيروزآبادى:)ا(
والممدود.المقصورفىاألصمعيعننقأل(غنا)مادةمنظور:البن)٢(

(غي).مادةوآخرين:الزياتحسنألحا)٣(



يتناولإنهإذله،العرفيالمعنىمنأعماللفوىالغناء.ععناهأنهذامنفيتبين

وعابالمذمومالعرفيالمعنىيختصبينمايذم،ومامنهايباحماالتطر~أنوعجيع

الفقها،أمااإلنشاد.اسمالمباحعلىويطلقفقط،الفساقمنالغناءمحترفويفعله

معرفةيجعلعاالعرفي،وتارة.ععناهاللغويتارة.ععناهالغناءلفظيستخدمونفإنهم

المعنىواعتماأتعريفاتهم،ذكرعدمأثرتلذاأحيانأ،عسيو.لديهمالتغنيحكم

المبحث.هذافيللغناءاللفوى

الؤهافه.عئلالئئاءمشروعثالثائى.عاله

يلي:واستحبابه.عاالزفاففىالغناءمشروعيةعلىيستدل

علي،بنيحينفدخلكاالنبيجا،٥قالت:ثقؤذ´ا´بنتالرتيحعن-١

ويندبنبالدفيضربنلناجويرياتفجعلتمني،كمجلسكفراشيعلىفجلس

دعيفقال:غد،فيمايعلمنبيوفناإحداهن:قالتاذبدر،يومآ؟ثيهنتتىهن

´~أ.تقولين،كنتبالتيوقوليه،هل

فأمرهاإليه،الفيبعلمنسبتآعليهاأنكرولكنغنا،هاينكرلمكافالنبي

تقول.كانتماومتابعةذلكبترك

الملك.عباخالفةفيوسبعينبضعسنةتوفيتاألنصارية،عغراءبنثعوذبنتالربيعالصحابيةهى(ا)
).٣٤٣-٣٤٢.٤الذهبي:ء:7النهاأعالمسير(انظر:

فيعلي):بني(حينوقوله:).٤٨٥٢(١٨٥٠.٣والوليمةالنكاحفيالدفضر~النكاح.با~البخارى:)٢١
وهومني،مكانكأىمني):(كمجلكوقوله:بالزوجة.الدخولوالناء:عرسيءمبيحةرواية:
).١٦٦.٩ني:7العقاحجرابنالرى:فتح(انظر:الفتنة.مناألمنعلىمحمول



الزفافحفليةاللهوالثانى...المبحث

الحاللبينمافملدقال:تالائنبيعنحافب´ا´فكلنه،بنمحمدعن-٢

والصوت»´´´.فياللوالحرام

المرادأن-أعلمتعانعندي-واثهالظاهر(قلت:األحوذى:تحفةفيقال

حديثعليهيدلالعرس،فيجائزبالدفالمباحالغناءفإنالمباح،الغناءهنا:

معوذ)´~´.بنتالربيع

مسعودو.بي~بنقرظةعلىدخلتهقال:سعدبنعامرعن

ومن_الهومعولصاحباانتمافقلت:يفنين،جوارواذاعرمى،فياألنصارى

اذهب،شثتوانمعنافاكعشثتنلماجلس،فقال:عندكم؟هذايفعلبدرأهل

العرس،´´´.عنداللهوفيلنارخصقد

يادتإل:النبيفقالنصار،7امنرجلإنامرأةزفتأنهانتألعائشةوعن

اللهو،´أ´.يعجبهماألنصارفإنلهو؟معكمكانماعاثشة

ماذا؟تقولقالت:وتغني،بالدفهتضرببحاريةمعهابعثمفهلدرواية:وفي

بواديكم،هثلتمااألحرالذهبلوالنحييكم،فحيونااتيناكم،اتيناكرتقول:قال:

ء´ا´.عذاريكممثمنماالسمرااطبةولوال

الذهبى:النبالء:أعالم(سير~).٧٤(ت:الجمحىالحارثبنحاطببنمحماالصحابىهو)١(
ررم>رمممرم

تخريجه.سبق)٢(

.٢٠٩.٤المباركغورى:)٧(

تخريجه.سبق)٤(

تخريجه.سبق1والبخارى،رواه)٥(

الجراحبنروادوفيه):٩٧٢.٤(المجمهفيالهيثمىقال).٧٢٨٩(١٦٥.٤الطبراني:األوسط:المعجم)٦(

ضعف.وفيهحبانوابنمعينوابنأ~وثقه



اإلسالمياكفقه8الزفافحفل

إلىالجاويةيتمأهلألعاثشة:تيدالنبيقالقال:اثهعبدبن~براةر.وفي

فحيونا.تيناكم،.تيناكميقول:يفنيهممنمعهابعثمفهالقال:نعم،قالتيتها؟

(ا´.غزل»فيهمقوماألنصارفاننحييكم،

األوطار:نيلفيجاءالزفاف،عندالغنا،جوازعلىدليلاألحاديثهذهغي

بشيءاألصواتورفعاألدفاف،ضربالنكاحفييجوزأنهعلىدليلذلكوفي1

علىالمشتملةللشرورالمهيجةباألغانيالونحوه،أتيناكمأتيناكمنحو:الكاله.من

غيره)(~´.فييكرمكماالنكاحفييكرمذلكفإنالخمورمعاقرةهوالفجورالجمالومف

والفجور.المحرمات-أىذلكمنسلمما(فأماتفيره:فيالقرطبيوقال

األعمالعلىالتنشيطوعندوالعيدكالعرسالفربحأوقاتؤمنهألقليلفيجوز
الشاقة)أ~´.

فيبالغنا،بأسال..وكذا.غيرها:هالذخيرة(وفيالراثق:البحروفي

فق)اأ´.الحيثواألعيادوالوليمةاىس

تدلاألدلةأنللباحثةيبدوالذثرلكنفقط،الجوازثذكرالفقها،و~رات
الجواز´أ).يجردعلىوليساالمتحبامهعلئ

:)٥٣اا٤االمجمعفيا~تالاثه.ببنجابر~في)١٥١٠٥(٣١:١١٣المد:فيأحد)ا(

ت).ةرجالهوبتيةمسزونيهوغرهمعينابنوتهالكدى،األجلح(ونيه
.١٩١.٤الوكاني:())

اااه.٤القرهبي:تفير)٣(
اها).٨الطورى:)٤(

.٤٩مى:الرعاع~فىا~حعرابنذعركماالعلما،لبعضقولوهوا(ه



الزفافحفليةاللهوالناني...المبحك

ألناألمر،علىيدلمجارية..،،معهابعمثمدفهلعاثشة:حديثفيتالفقوله

أتمققل٩تعالى:قولهفيكمااألمرتأتي.ععنىلكنهالالستغهاماألصلفي(هل)

االستحبا~.ذلكفيماوأقلهنا´اأ.هيوهكذا)،٩ة:اايكلك٠٩تتتئوت

ألنء،يغنيهممنمعهابعمثمدفهالجابر:حديثفيكلدقولهوكذلك

يندمالغاعلتجعلأىتنديم،حرفتكونالمافىالفعلعلىدخلتإذا(هال)

المستحبأكونهيرجحأموفواتعلىوالندمأ~)،بهالتهأونوعلىاألمرعلى

فقط.جاثزا

إعالنمنفيهماجهةمنمستحبألزفافمحندالصوتورفعالغناءإنثم

بنمحمدحديثأيضألذلكويشهدالنكاح،´~´،دأعلنواكا:قالوقدءالنكاح

ومضىاأ´´،والصوتهالدفوالحاللالحوامبينمادفمل:ثنذالنبيعنحاطب

أعلم.تعالىواثهالمباح.الغناءبأنهالصوتتغسير

بعضهمرأئوقدالسوا،،علىوالنهاءالرجاليتناولاالستحا~وهذا

يجوزفالبالنساءغتصالفناءبأنوعللهالعرس،فيللرجالالغناءجوازعدم

تشبهفالاأليام،هذهفىبالنساءغتصغيرالغناءولكنبهن´أ)،التشبهللرجال

أعلم.تعالىاألالحكم.فيوالنساءالرجالويستوىالمنعيزولالعلةوبزوالإذن،

.٣٤٦صالمرادى:ثاممبنإحسنالمعاني:حروفلالداثيالجنىاثظر~(ا)

.١٩٩ص٠الثرنسيالعابدمزرينوالصرف:الثحوفيالمعحماثظر:)٢(
غريجه~مش)٣(
تحريجه.سبئ)٤(

.٢١٠١٤المباركغورى:األحوذى.محغة:اط)٥(



اإلسالميالفقهيهالزفافحفل

الحشروع:الغناءضوابطالثالث:حالف

أجلفمنوعليه:ما،شخصقتلمنباأللحانيؤدئكالممنالغناءيتألف

تلحينوحكمالمفنى،الكالمحكمممرفةمنبدالعالمشرهالغناءضوابطبيان

األغنية.مؤدىصوتوحكمئة،بالالكالم

ا~(ا´:الكالم~األولى:اسرلة

ءأحوالهغا~فيشعرشكلهحيثمنفهوومضمون،شكلالمفتنىللكالم

تأثيرالشعريةلألوزانوليسسواءءالحكمفيوالنثروالشرأحيانأ.نثرآيكونوقد

الشعر:جوازعلىاألدلةومنالكالم.حرمةأوحلعلى
اأ´.٥حكمةالشعومنإن«مال:قوله-١

مستحسنأ.كونهعلىالوزنيؤثروالكالنثر،حكمةهومامنهفالشعر

شعرمنمعلثههلفقال:يومأكاالهوسولودفتدقال:الثثريد´~´وعن-٢

حجرابنالبارى:فتح،١٧و١٩.١٥النووى:مسلم:ثرح،١٤٠-١٣٤١١٣القرطبي:تفيرانظر:)ا(
الناية:،٣٩٢-٣٥١.٥وآخرون:نظامالثيخاطندية:الغتاوئ،٤٥٧-٤٩٢و٤٤٥-٤٤٧.١٠العقالني:

،٣٧٦،٤٢٦.٩-٣٧٥.٢عابدين:ابنحاشية،٤٨٢.٦زاده:قاضيالقدير:فتحتكملة،١٠٤.١١العيني:
المحتاج:تحفة،٢١٠-٢٠٢.١٧الوردى:الكبير:الحاوى،٢١٥-٢١٤صالنحالوى:المباحة:الدرر

،٣٨٢.٥الجمل:حاشية،٢٢٦.١٣الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٢٢١.١٣اطيتمي:حجرابن
إحيا،،٣٦٥~٥البهوتي:القناع:كئاف،٥٧٥.٦مفلح:ابنالفروع:،٦٤-٦٣.١٤قدامة:ابنالمفني:
الهيتمي:حجرابنالكباثر:اقترافعنالزواجر،١٢٦.٣و٢٨٢و٢٧٣~٢الغزالى:الدين:علوم

.٥٨-٥٤صالهيتمي:حجر:ابنالرعاعكف،٩١٩-٩١٧~٢
بن~.أبيعن).٩٧٩٣(٢١٤٥.٤منهيكرهوماوالرجزوالحدا،الثرمنيجوزمااألد~.با~البخارى:)٢(

العسقالني:حجرابناإلصابة:(انظر:وفاة.لهالحافظيذكرلمسويد،بنالثريدالصحابيهو)٣1
مر.رمممممم



الزفافحفلاللهو_الثانى...المبحث

ثمييه،فقال:بيتأ،ذنشدتهييه،قال:نعم.قلت؟شيثأالصلت.بيبن.~
بيت»أا´.مثةأنشدتهحتىييه،فقال:بيتأ،أنشدته

إليه.استمعولماإنشادهتالالنبيطلبلماجاثزأالشعريكنلمفلو

هتلر.نأقال:أنهلحئه-هويرةأبووواهفيما-ثالنبىعنوردماأما

قولمناإلكثارذمبهادفالأ´´.شعر.،عتلوأنمنخيريويهقيحا~الوحلجوف

المرادوليسالشرعية،والعلومالقرآنعنويشغلهصاحبهعلىيفلبحتىالشعر

~(~~البخارىنعليهبوبوقداالمتالء´ا´.لفظعليهويدلمطلقأءالئعرذم

الشعر).اإلنسانعلىالغا~يكوك~نيكره

عنوردوكمايتعلق.عضمونه،إغاالمغنىالكالمفحكمكذللئه،األمركانواذا

ه`´´.الكالمكقيحوقييحاالكالم،كحمئفحسنهالكالم،الثسر.عنزلةءقال:أنهثزالنبي

(هيه):وقوله:الدابة.علىخلغهركبتأى(ردفت):قوله:).٢٢٥٥(١٤١١١٤الشعركتا~أولمسلم:)ا(
(ردف)،مادةالرازى:الصحاح:نحتار(انظر:المعهود.الحديثمنلالستزادةكلمةوهيإيه،أصله

جاملي،شاعرالثقفي،ربيعةبناثأعبدالصلتأبيبنوأمية).١٥.١٥النووى:مسلم:وشرح

ميذالنبيبعثفلماالنبوة،فيوطمحواألوثانالخمروحرمالسالم،عليهإبراهيمدينعلىتعبد
ألفرجأبو(انظر:األغاني:وفاة.لهتذكرلماآلخرة.ذكرفيشعرهعامةكانيلم،أنوأبىحسده

).١٣٤٧-١٣٣٤.٤األمفهاني:

العلمواثهذكرعنيصدهحتىالشراإلنانعلىالغا~يكونأنيكرهمااألدب.با~البخارى:)٢(
الؤرى:من(يريه):،توله:طما.اللفظه)٢٢٥٧(١٤١١.٤الشركا~أ،لملم:).٥٨٠٣(٢١٤٨.٤والقرآتذ

).١٧.١٥النروى:مسلم:شرح(انظر:~بغده.جوفهيأكلقيحأ:والمعنىالجوف،يغساداءوهو

>٤٥٣.١٠العسقالني:حبابئالرى:فتح،١٧.١٥النووى:مسلم:ثرحانظر:)٣(
)،١١٨٥(٤٩٩صقبيح:ومنهم،7الكاكحسنحنهالثعرالسر.فيجاءماالمفرد:األد~البخارى:)٤(

يوجبالواحدخبرالوكالة.سننه:فيالدارقطنيله،واللفظ)٧٦٩٢(٣٤٠.٨األومط:فيالطبراني



أو٠المنكرعنونهيأبالمعروفأمرآمضمونهكانإنمطلوبآالشعريكونفقد

تيأل.ورسولهتعالىثأمدحأأوم،7اإلساعندفامحأ

ذلك.<ونحووالطبيعةاألزمانوصففيكانإنمباحأيكونقد•

والوضيعكرعأالبخيليجعلبأن،وكذبأفحشأحوئإنمذمومأيكونوقد

للمعاصيمدحأحوئإنوكذلكذمي،أولمسلممجا،كانأوعظيمأ´ا´..

مذموم.بحرمذلكفكلونحوها..والزناالخمركمدحفيهاوترغيبآ

منهفيحرمالزفافه-أغانيفيالشائحوهو-بهنيتعلقوماالنساءوصفوأما

فيه،التيالغتنةهئاليذاءالرجالبينذلكقيلإنهية،معينةامرأةذكرفيهكانما

خشيةزوجهاأماماموأةوممفمنالزوجةثألالنبيذلك.ممنعمنععلىيستدلم

ينظرإليهاء´أأ.النهلزوجهافتنعتهاالمو.هالمر.ةتباشوال«رتتن:قالفقدبها،افتتانه

حسن.إسناده):٢٢٦.٨(المجمع:فيالهيثميقالعمرو،بناثهعبدعن)٤٢٦٣(٩٠~٤العمل
رقمهريرةأبيعنه)،٤٢٦٢و٤)٦١(رقمعاثثةعنالموفع:نغىفىأيضأالدارقطنيوأخرجه

امأرعهالشافعيقولمنأنهورجحالتلخيص،فيعاثثةحديثإسنادحجرابنوضعف)،٤٢٦٤(
).٢٠٣.٤التلخيص:(انظر:تعالى<

فيالغزالىقالالممدوبح،فيالخصلةوجدتإنالمحرمالكذ~منتكرنالالمدحفيالثعراءومبالفة)ا(
الشاعر:كقولبالكا~التحريمفييلتحقالفمانهبأككانوانفإنهالمدحفي(والتوسع):١٢٦.٣(اإلحيا،

ساثلهاثهفليتقبهالجادروحهغيركغهفييكنلملره

سخيأكانوإنكاذبأ،كانسخيأصاحبهيكنلمفإنالسخا،بنهايةالوصفعنعبارةهههنظ
رسوليدىبينأبياتأنثدتوقدصورته.يعتقدأنهمنهيفصد7فاالئمعرصنعةمننا~لغة

منه).عنعفلمذلكمثلفيهالوجدتتبعتلوثراثه
وقوله:مسعرد.بناثهعبدعن)٤٩٤٢(١٨٨١.٣لزوجهافتنعتهاأةالىالمرأةتباثرالابا~النكاحالبخاري:)٢(

ثمأخرئ،امرأةبشرةامرأةتمسالوالمعنى:للبشرة،البثرةممىوهيالمباشرة،منأصلهتباشر)ال(
).٧٦.٨المباركغورى:األحوذى:تحفة:(انظبها.افتتانهخثيةلزوجها،وليونتهانعومتهاتصف



الزفافحفلاللهويةاكثانى...المبحث

كانتوانوالفجورالفسقعلىالمهيجةالنساءأوصافذكريجرم~~

الفساد.هالشرإلىةدىمنفيهلمامبهمات،النساء•

الشعرلتحسينفقعلىيهيجالالمبهمات.عاالنساءأوصافاستحدامويباح

ثألالنبيأماممعاد)(بانتقصيدةقيلتوقداالستعارات´ا´والتشبيهات(~أ،وفي

بنكرها(~´.فلمذلكمئلوفبها

االمتعمال،هذاعلىالدالةالقرينةمعالمثابهةلعالقةأخرئبدلكلمةاستعمالهي:االمتعارة(ا)
فيالعمدةوانظر:(عار)،مادةآخرون:هالزياتالوسيط:(المعجمالشجاع.فياألسدكاستعمال

بعدها).وما٤٦٠.١القيرواني:انحنأبوالثعر:محاسن
(المعجمالثجاعة.فيباألمدالرجلكتثبيهبينهمامثتركةلصغةبأمرأمرإمحاقهو:التثبيه)٢(

بعدها).وما٤٨٨.١القيرواني:ة:العملوانظر:(ثبه)،مادةوآخرون:الزياتالوسيط:
فيها:جا،وقدتاثبأ،جا،عندماقاطازهير،بنلكعبوهي)٣(

مكحولالطرفغضيضأغنإالرحلواإأالتينغداةسعاأوما

طولوالمنهاقصريثتكىالمدبرةعجزاء،مقبلةهيغا،

السننفيالبيهقي،٥٨٠١٣سعادبانتقصيدةالمحابة.معرفةالمتدرك:فيالحاكم:أخرجها
المجمع:فياهيثميقال،٢٤٣•١٠شهادتهتردلمأحدآيتمفلمشببمنبابالثهادات.الكبرئ:
ثقات.المحيحرجالإمحاةابنإلىرجاله):٦٥٤.٩1

وعلىالوصلعلىيطلقاألضادمنوهرالفرقة،و(البين):النهار،وأولالفحوة(الغداة):و
الخيشوم،يخرجموتوهيغنة،صوتهفيالذيوغيرها،الغزالنمنو(األغن):الغرقة،

من~(مكحول):للبمر.جامحاسمو(الطرف):خفضه،طرفه:الرجلغضيقالو(نحفيض):
الخمر،دقيقةالبطنضامرةأى(هيفا،):•اكتحال،غيرمنالجغونيعلوسوادوهوالكحل،

مادة:منظور:ابنالعر~:لسان(انظر:الوركين.بينماوهيالتبييزة،عظيمةأىو(محجزا،):
وفي).عجز)هيف،غضض،تين،غداءمادة:(الفيومي:المنير:والمصباحطرف)كحل،(غنن،
وهذهالعينكحيلالطرفخافضاألغن،بالغزالرحيلهاحالعبوبتهالثاىيشبهاألولالممت
هيفاءفهيأحوالحا،كلفيالمنظرحنةأنهاالثاني-البيتفي-يبينثمالجمال،صغاتمنكلها
والقصر.ألطولبينمتوسطةإدبارهاءحالعجزاءإقبالها،حال



اكاسالمدالضقه~الزفافمحضل

ئأ:مالالكالمثلحئمحكمالثانعأ:المسرأل

يقسمونأنهمواضحبشكلىيتبينالغناء،فيالفقها،نصوصاصحراضعظ
عنوع.وآخرمباحتسمقمين:إلىاأللحان

ئةوعنلفظه،فيقبيحمحناألسان٩وانالفناءكراهةتذكرفنصوصهم

لمكذلكوالصوتواآللةمكروهنحيراللفظكانفإذاالنساء،منيكنولمكرمة،

علىجيعأاتفقوابالكراهة،قوهمومعالكراهة´ا´.إلهلتتوجهاللحنإاليبق
..الحدا،أ~´.أواألعرابغناءأواإلنشاديسمونهاالفناءمن~~أنوعوبود

يعنيكلهفهذاالجز،.إباحةعلىدليلالكلإباحةألنألحانها،إباحةيعنيوهذا

ومكروه.مباحاأللحان:مننوعينوجود

المعتمد(لكنالدسوقيأا:حاشيةفيجا،ماذللئه،علىأقوالهممنبهيستدلوعا

جدأأقوالهمعليأثكلتفقدالحنفيةأماالحنفية،غيرالجمهورعندوالتفصيلالحكماوهل(ا)
وجعللهوالفنا،وأنمباح،وأخراأللحانمنعنوعأنوعأهناكأنإالمنهالىيتبينولموتعددت،

لىيتضحلممافهذابالتحريمأمبالكراهةيتصفلاللحانالمنعهذاكونوأماخالف،3باحرامالمال

وحكمأ،صغةالمباحالنوعفيالجمهورمعمتفقونفهمكلوعلىالمألة،فيتفصيلهملعدم
عندهم:ذلكفي(اننمرمفتها.فيالعندهمالممنوعةاأللحانحكمفةمهفياإلشكالينحصره

نظامالشيخاطندية:الفتاوئ،٢١٥.٨الطورى:الراثق:البحرتكملة،١٧٣~٨العيني:الناية:
البنالحاثية،وتكملة٤٢٥-١٨٠،٤٢٤.٩-١٧٩.٨عابدين:ابنحاثية،٤٦٧~٣وأخرون:

).١٧٧-١٧٤.١١مؤلفها:
(حدا)).مادةالرازى:الصحاح:طا.(نحتاروالغنا،اإلبلسوقهوالحداء:)٢١

األزهر،فيمدرسآكانعصره،محققالمالكي،الدسوقيعرفةبنأحدبنعمداثهعبدأبوهو:الدسرقي)٣(
التغتازاني)،العدعلىو(حاثيتهخليل)غتصرعلىالكبيرالثرحعلى(حاشيتهمنها:عديدةدئيفله

)>٢٣٠.٦الزركلي:أألعالم:،٣١٢-٣٦١صنحلوف:الزكية:النورشجرة(انظر:ه).١٢٣٠(ت:



الزفافحفلاللهويةالنانى...ا~

كانءئةكانأوقبيحعلىيحملأوقبيحبكالمكانمتىالفناء)(أىأنهشيخنا:قالكما

_نئء.وانكاعأ،•فعالال،أمتكررغيرهما،أوممنيعأوبعرسكانسراءحرامأ،

تكررغيرهما،أومنعأوبعرسكانسواءفالكراهة،-ئةيكنولمعليهيحملولمبقبيح

بفيرها)´ا).أو،نةكانالسنةفيتكررإذاالشهادةبهتردكاعا،أوفعالالأم

اآلامةأوالقبيحعناامغنا،مة7لسااللحن،جهةمبزآتيةالكراهةأنفواضح

جهةمنآتيةأيضأالكراهةوليستوالرجال،النسا،فيمطلقوالنصا~~ء

حلمنبدفالأيضاا~´.العرسفيكراهتهذكرألنهناثدةبالالغناءعلىعاالبت

أماوخار~،العرسداخلتكرهاأللحانمنخاصذعفيهغنا،علىالنر

الجنيل:مواهبفيجا،مابدليلوغيرهالعرسفيجاثزفهوالمباحةباأللحانالتغني

والوالدف،الكبررغيهوالوليمة)العرسفي(أيللناءيجوز.وال..أصبغ(~):(قال

إالوغيره،الفرحفيبحرمام~ذامك•مزمارءوالبرابطضرمهوالمعهاغنا،

برجزأوهدئ،ماعلىوحداتسبيحأانهوبذكرهمال،والكبربالدفضربا

األنصار:جوارىفيجاءاألىمثلطويلوالال.عنكسرخفيف

آتيناكمآتيناكم

السمراالحبةولوال

نحييكمفحيرنا

بواديكملمخللأ،

(منع)).مادة:الغيروزآبادىالمحيط:القاموس(انظر:الطعاموالصنيع:.٢٥٨.٤سوقي:اللحاشية)ا(

الزفاف.عنداللهوحكممطلبراجع)٢(
منكعالمالكية،كارمنالنظار،المحدثالفقيهالثقةاإلماماثه،عبدأبوسعيدبنالفرجبنأمبعهو)٣(

١٥٠(بعدولدالميام).و(آآابالموطأ)حديث(تغيره(األصول)مؤلفاته:منالقاسم،وابنأشهب
).٣٣٣.١الزركلى:م:7األعأ،٦٦صنحلوف:الزكية:النورشبرة(انظر:~).٢٢٥(منةوتوفي~)



اإلسالمدالفتيهلوفاف1حمل

أللث..~)``´~أشمهوها

مباحبالركانية،التغني(وهكذا:الحاويفىقولهالشافعيةعندذلكعلىيدل•

التغنيإباحةعللفقدالغناء)´~´،ألمحانعنفيهليعلالحداءمنضر~ألنه

للحداء.ومشابهتهالغناءأللحانبالركانية.عخالغته

،لوعه،استوالمرادكذلككاعهالغناء...وبكره(وبكوهالمحتاج:~،في

كواهة)أا`.أشداألجنبيةمن:ةبالواستماعهفحرامان،اآلئةمحأماأولى،كانبهرعب

منئةالفناء...بالكاعيكره(هالقذع:كشا~رجاءفقدالحنابلةعندأما

المحدا،..الذىويباح..الغناء.اللهوئةمعأىمعهاويحرمونحوهما،وطنبورعود

ئ)`´`.يديهبينلغعلهالعر~نشيدويباح،اإلبلبهيساق

بهبأسالالنصب،وهواألعرا~نشيد(وكذلكالمغني:فيقولهمنهوأوضح

امأللمحانأنواضحالنصفهذاالغناء)´أ´.حدإلىيجرجامااإلنشادأنوعوساثر

كرهت>إليهوصلتإذا١حدالمباحة

؟بينهماالغرقفما،األلحانمننوعينوجودالبقةالنصوصأثبتتواذا

قمأل،تركتهايقال:و(هنمأل)و)كبار.كاروجعه:واحد،وجهلهطبلالكثبى):و(.٨١٤الحئا~:)(ا

و(الرجز):غنا،،بالواالفالكبرصر~إالوالمراد:رع،بالسرحتالماشية:وهملتسدئ،أى

القاموس(انظر:حروفه.وقلةأجزاثهلتقار~كيمرات،ستمئتفعلنوزنه:ألشعرمنضر~
)).همل،(كبرمادةالمنير:الممباح(رجز)،مادةالغيروزآبادى:المحيط:

.١٩٥١١٧الماوردى:)١(

.٣٤٨-٣٤٧.٦الثربيني:الخطيب)٣(

تريبأ.ستأتيىيديهبيناإلنشاد،أحاديث.٣٦٩-٣٦٤~٥البهوتي:)٤(
.٦٠١١٤قدامة:أبن)٥(



الزفافحفلاللهويةالثانى...المبحث

تمييزهما؟عكنوكيف

اإلنشادفىالعربقطوفقعلىكانماهوالمباحالنوعأنالفقها،ذكر

الغنا،محترفيمنتبعهمومنالعجمفرقوافقماهوالمكروهالنوعوأنوالتلحين،

الفساق.من

ءالعربتعرفهاالتياأللحانفيالرخصةرويت.وقد(.البرأاأ:عبدابنقال

لوالسلفعلماءمنبحاعةعنالمكروهةاألعاجمألحاندونبتاالعقيرةورفع

بذكرهم)ا~´.الكتابلطالذكرناها

فهيلحماأ~أ،مفدةغيرولفظهالسرلوزنتابعةبأنهاالعربألحانتتميزه

الزاثد.التمنعأوالتكلفعنخاليةبذلك
وتكسير،زاثدبتمطيطفتتميزالغربي)بالغناءاليوميسمىما(أواامعجمألحانأما

وبسط(اأ،قبضمنلهاتسببهلماأفسدتهاالشعريةواألوزاناأللفاطعلىدخلتفإذا

األلحانهذهمؤدىألنإلخراجها؟وتمنعكبيروتدريبتكلفإلىتحتاجبذلكفهي
حسابعلىوذلكفيه،اللحيةالقدراتإطهاربهدفموميقيةئة3صوتهيتخدم

الثقةالمغر~حافظعمر،أبوالمالكي،القرطبيالنمرىالبرعبدبنمحمدبناثهعبدبنيوسفهو)١(

موطأفيلما(التمهيدتصانيغه:ومنالركان،بهاسارتالقالتصانيفصاحباإلسالم،شيخالمتقن
-٣٦٨(بينماعاشاألمصار).علماءمذاهبشرحفي(االستذكارهواألسانيد)المعانيمنمالك

).٢٤٠.٨الزركلي:األعالم:،٥٢٩-٥٢٤.١٣الذهبي:النبالء:م7أعاسير(انظر:ه).٤٦٣

لسان(انظر:عقيرته.رفعبالغنا،:صوتهرفعمنلكليقال:العقيرة)و(رفع<١٩٩.٢التمهيل:))٢(
(عقر)).مادةمنظور:ابنالعر~:

.٩١صمحفوط:عليد.حسينالعربية:الموسيقىمعجمانظر:)٣(

.٩١مىد.محغوط:الموميقى:معجم،١٩٨١٢٢البر:عبدابنالتمهيد:انظر:)٤(
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الفساقمنالغناءمحترفيألحانومثلهاأا´.مفهومةغيرمبهمةتفدوماكثيراالتياأللفاط

أ~´.األعاجمغنا،فيكمااإلبهامدرجةفيهااأللفاطإفساديبلغلمران

سبى:ماعلىاألدله

الموب:علئجوازألحاذللاله

ابنل٩~،دوناألولالعصرفيبهابالتفنياآلثاربورودذلكعلىيستدل

السلفهمحناآلثارووردتالعلماءأجازهقدالغناءمنالمه(وهذاالبر:محبد

الغناءمناألوجههذهوالحداء،النصب،وغناءالركان،غناءيسمىهوهبإجازته،

ذلك:علىالدالةاألحاديثمنهالعلماء)(ا`.بينجوازهافيخالفال

فمالخبر،ى(لىالنبىمعخوجنادقال:األكوع´اأبنسلمةىزجاءما-١

لوالمالئهمذكو:بهممحدوفنزلهنامك،من.كعنالوعامر،.ىالموم:منرجل

مال:كوع،ابنعامرفالواألساثى؟هذامنى:اثهوسولاهدمنا...مالماالكه

.٢٦صزكريا:د.فؤادودرامات:ذكرياتالموسيقىمحانظر:)(ا

ذلك،ونحومعناه،ويلتبىيخفىحتىبتمطيطهأوود،المملقصرأوفيه،المقصوراللفظ.هلويضل)٢(

الماوردى:الكبير:الحاوىانظر:(باأللحان.القرآنقرا،ةعلىكالمهمعندالفقهاءذكركما
).٦٧.١٤قدامة:ابنالمفنى:،١٩٨.١٧

.١٩٧.٢٢ا~:)٣(

أمحالممير(انظر:~).٧٤(ت:األسلمي،محامرأبواألكوع،بنعمروبنسلمةالصحابيهو)٤(

).٤أل٩-٤٣٥.٤األهبي:ء:7النا

بالدعاءأخاهخصومن)،١٠٧(التوبة:رعليهموصلمتعالىاثهقولاالعوات.بابالبخاري:)٥(
).١٨٠٢(١١٧٩.٣خيبرنحز.ةوالير.با~الجهادمسلم:له،واللفظ)٩٩٦٢(٢٢٠٠~٤نفصهدون



الزفافحفلاللهو~الناني...المبحك

وعنديبكوأبوعلي«دخلقالت:أنهاخإلعاثشةالسيدةعنوردما-٢

قالت:ءبعاثيوماألنصاربهتقاولتتفغيان.عااآلنصاوجواوىمن~ر~ن

فيوذلككا؟-اثهوسولبيتفيالشيطان(عزمووبكو:ابوفقالولمستا.ممغنيتين،

عيدناهاا´.وهذا،٩عيدتوملكلإنبكوابايا:ىاثهرسولفقالهعيد-يوم

موافقاللحنوهذافيه،اللحنجوازعلىدليللغناثهماثذالنبيقرارظ
ذلكبينتكماوالمحترفين،العجمكألحانوتكسيرتمطيطفيهليىالعربأللحان
.(ولستا.عفغيتين)بقوها:عاثشة~السيدة

واهوئالتشويقمنالمغنياتبعادةيتفنىعنلسمتا(أىملم:شرحفيجا،

تمطيطفيهالذىالغناءبإحسانوعرفاشتهرعنولستابالغواحش...،والتعريض
وكسآ)ااا.صناعةذلكاتخذعنوالالكامن،ويبعثاناكنيجركوعملوتكسير

(هنو)،مادةالفيروزآبادى:المحيط:القاموس(انظر:اليسير<الشي،ومعناها:منة،جعا:و(هناتك

المعروفاألملمياثهعبدبنسنانابنهو،عامر).٣٧٤.٧العقالني:حجرابنالرى:فتح•
حجرابناإلصابة:(انظر:~).٧(سنةفماتخيبرغزوةفىسيغهعليهرجعاألكوع،بابن

).٥٨٣-٥٨٢١٣العقالني:

با~ين~العيلصالةمسلم:)،٩٠٩(٣١٦.١اإلسالمألهلالعيدينسنةبا~العيدين.البخارى:)١(

بهو(تقاولتله.واللفظ)٨٩٢(٥٠٨.٢العيدأيامفيفيهمعصيةالالذىاللعبفيالرخصة
يومو()،٣٥٢.٢العسقالني:الرى:(فتحوهجاء.فذمنلبعضبعضهمقالأى.عااألنصار):

فيهالظهوروكانحر~،الجاهليةفيوالخزرجاألوساألنصارقبيلتيبينفيهجرتيومهوا:بعاث
إلىونسبتهبصغير،صوتالمزمور:الشيطان):و(أ.عزمور)،٤٢٢١٦النووى:مسلم:(ثرحلألومى.

)،٣٩٧~٢ني:7العسقاالفتح:،٤٢٣.٦النووى:مسلم:شرح(غنا،هم«بهويعنىله،ذمالثيطان
).٣٥٢.٢العسقالني:(الغتح:أخرئ.رواياتفسرتهاكمامنى،أياموهيعيد):و(يوم

عياض.القافيعن.٤٢٣-٤٢٢.٦النووي:)٢(



طذهصفةأهمأنالعجمألمحاذيميزمابيانفيالسابقالكالممناتضحقد

هذهعلىاللحناجإخد~انوالتأنق،والتصنعوالتكسيوالتمطيطهياأللحان

واأللحانللغنا،ومالزمةمستمرأ،وتدريبأتكلفأيتطلبمعلوم-هوكماالصفة-

مناإلكثارهو.عثابةاأللحانبهذهواحدةأغنيةأداءأنيعنىوهذاعليها،و~اومة

فىلألوقاتبذلمنالواحدةالمرةهذهطبيعةتقتضيالماالمباحة،باأللحاذالغنا،

النغس،فيوتأثيرزاثدطرمهإحداثسوئمنهفاثدةالوهذااللحن،إجادةسبيل

دنيا´ا´.الهدينفيينفعالألنهالتشريحلمقامدمناقضفهو

منالواحدةبالمرةالتغنيوكانمكروهأ(~´،المباحالغناءمناإلكثاركاذواذا

بالمرةالتغنيفإنالمباحة،باأللحانألتغنيمنكاإلكثاروالمحترفينالعجمألحان

استدلراغااأللحان،هذهكراهةعلىواألالت،القبيحعنالخالىللفناءالفقهاءبكراهةاستدللتقد(اا
أثرتلكنيهنا،إيرادهاضالمغرهمنوكانالغناء،ذمفيكثيرةأثارهبنصوصذلكعلىالفقها،

داللتها،إلىاالحتمالتطرقأوأسانيدهامحةحولكثيرةخالفاتمنحوطادارلماذكرهاىم
منمأخوذقويدليللوجودكذلكليىأنهمعمحته،وعدمالفقهاءكالمبضعفيوحيعا

عباراتهمفيإليهيثيرونماخاللمنالدليلهذاويفهماأللحاذ،هذهكراهةعلىالثريعةأصول
هذابإيراداكتفيتلذلكعامة،واللعباللهوأنوعوساثرخاصةالغناءمنعفىالواردةوتعليالتهم

أنظر:األخرئ،الغقها،أدلةفيوللتوسعذلك،فىوالرثادالدادالمولىساثلةوايضاحهالدليل
-٢٨٤.٥الثوكاني:األوطار:يل،١١٩-١٠٢.١٢اآللوسي:تفسير،٥٣-٤٨.١٤القرطبي:(تفسير

فياللهفانإغاثة،٢٨٧-٢٨٤.٢الغزالى:الدين:علومإحياء،٦٣-٥٥.٩حزم:ابنالمحلى:،٢٩٨
).٣٨٨-٣٤٤~١القيم:ابنالشيطان:مصاثد

الزفاف.عنداللهوحكممطلبفياللهومناإلكثارعنوردماانظر)٢(
الزفاف.عنداللهوحكمفيجاءماأيضأوانظر.٩٣.١الثاطبي::الموافقاتانظر:)٣1



الزفافحفل٩اللهوالثانر...المبحث

واستماعأالعلة،هذهألجلفعألمكروه،والمحترفينالعجمألحانمنالواحدة

مكروه.المكروهإلىاالستواعألن

لمقامدومنافيةاألوقاتإلفاعةسببأاأللحانهذهمثلكانتوحيث

وأهلالعجمبينفعلهابقيواغاوالمروءات،الدياناتأهليفعلهالمالتشريع،

الفقها،:فيقولباكهم،كيتحتىلهممالزمةوأصبحتااا،والفسقالبطالة

وهكذا...الغناء،بمنعةالعارفينأوالعشاق،أوالعجم،ألحان

هذهكراهةفتكونبهؤالء،التشبهمحنبالنهىجاءقدالشرعأنومعلوم

ناحيتين:منآتيأعنهاوالنهياأللحان

التشريو.ألممولمضاآةهللوقتإفماعةمنفيهامااألولى:

أ~´.والفساقالعجمبحصاثصالتشبهمنفيهاماوالثانية:

معانإلىبهايخرجوقد(لغاطمغسدفيهاالذىالتمطيطأنإلىإضافة

األحيان(~´.بعضفيمحومةأهمكروهة

يؤديهاأغنياتبألحانونحوهاالنبويةالمداثحتلحينحكمفماوعليه:

المحترفون؟

نت<الصحابةقبلمنفعلهاعدمتقريرفي)٦٩،٦٧(صالرعاعكففيالهيتمينقلهماانظر)ا(
حدثلواأللحانهذهإنبحيثللتعليل،صاحمنهماكلبعلتين،معللةالكراهةأوهناوالنهي)٢(

التثبههنا:المغترفمة(والصورةالتثبه،منفيهالمامكروهةبقيتللوقتإضاعةدونوقيلت

فهوو~تهمالغاقابسرعبهيثةالتثبهأماالكلمات،واآلالتأواالجتماعهيثةدونباللحن
).السلمينغيردينشعاثرمنهيالتيباأللحانالتشبهيحرموكذلكعرم،

نفسه.اللحنكراهةإلىفتنضماللحن،جهةمنالوالمعنىاللغظفسادجهةمنآتيةالحرمةأوهنافالكراهة)٣(



اإلسالصالفقهيهألفافحفل

~ماإلمحائاذلكحكمإن

التشبهلعلتيمكروهأكانتمطيط،فيهالذيالمكووهالنوعمناللعنكانفإن

تعالىبائأالكالملتعلقيجرمقدالذياأللفاطفسادإلىإفافةالوقت،واضاعة

القصاثدأاا.تلكفيثالورسوله

كانفإذتظر:العرب-أللحانوفقأأيالمباح-النوعمناللعنكانوان

بينشاثعأكانوإنأ~´،التشبهلعلةبهالتلحينكرهبهم،ومرتبطأالفساقبينشاتعأ

استعارتهأبيحتالوطنية)،األناثميدوألحاذ،القديةاأللحان(كبعضالغثاتكل

أعلم.تعالىوامأالعلتين(~).لزوالالدينيةواألناشيدللمداثح

األغنية:مؤدىصوتحكمالثالثة:المسرلة

اتفقاألطفال.وقدمنأوالنساء،منأوالرجال،منإمااألغنيةمؤدييكون

ووضعالغساق،محترفويصدرهلحنكلتتبععلىالمداومةأمافقط،واحدلحناستعارةحالةفيهذاه)ا(

يجعلألنهعمئرهغيرالتتبعهذاوألذانشابهة،لشدةالحرمةإلىأقر~فهذاءلهأخرئكلمات

أعلم.تعالىواثهجاثز.غيروهذابهمخاصفنفيلهموتابعألحؤالءأثبأالملم
اللحن.فيتغييربماجراءذلكمنالخروجوعكن)٢(
للبالغةمناقضألنهنفسهالفنعذاأمحا~عندفنيأعجوجأمراأللحاناستعارةفانكلوعلى)٣(

):٣٠٢صالشرقية:الموسيقى(فلفةكتابهفيويردىاثهخليلميخاثيلعرفهاكماوهيالموسيقية،
الكتا~-أيضأ-هذاصاحبويقولمنه)،المقصودةالمعانيلمقتضىاللحنمموع(مطابقة

الناسيطبقحتىزمنعضيفالجديدة،أنثودةبعضهمينظمأنالغرا~ومن():٣١٧(ص
المتعارةأوالمكررةاأللحانهيوكثيرةاألنثودتين،فيواحدآالشعروزنكانإذاقديأ،لحنأعليها
منجرئمافكلإدينيةألناشيداستعيرتقدالغراميةاأللحانبعضإنحتىلها،يصلحاللكالم

.).الحال.لمقتضىمطابقتهلعدمالموسيقيةغة7المنشيثأيحوىالالمنوالهذاعلىاالحان



الزفافحفلاللهويةالثانى...المبحث

فى(ويدخلاآلخرعلىبعورةليسوالمرأةالرجلمنكلصوتأنعلىالفقهاء

ذلك:علىواستدلواأولى)،بشكلاألطغالذلك

والشرا،البيعفيإنكار،دونتنذالنبيعهدمنذوالنساءالرجالبتحاور

سعيدأبيحديثفيجا،ماذلكومنذلك`ا´...؟وغيرواالستفتا،

فمرالمصلى،إلىفطرءاواضحىفيكاالهرمولدخرجقال:الخدري´اهة

ومفقلن:النار..هللحر.ريتنفإنيتمدتنالنساءمعشريافقال:النساه،على

عقلناقصاتمنرأيتماالثشير،وتكفرناللعئ،تكثرن~ل:األ؟ر~ل_

ياوعقلناديننانقصانوماقلن:إحداكن.منالحازوالرجلللبأ~ذهبودين

قال:بلى،قلن:إلرجل.شهادةنصفمثلالرأةشهادةأليموقال:األ؟رسرل

قال:بلى،قلن:تمثم.و)تصلإحاضتإذاأليسعقلها،نقصانمنفذلك

كانتولوالنساء،وبينتألالنبيبينحوارفهذادينهاءأاأ.نقصانمنفذلك

حاورهن.لماعورةأصواتهن

األ~اتمنصوتأىإناالستوعتحر~~علىأيضآالفقهاءاتفقكما

تحفة،٣الدسوقي:ا.ااحاشية،٤٣٥.١الحطا~:الجليل:مواهب،٧٢.٢عابدين:ابنانظر:حاشية)(ا
.٣٠.٨المرداوى:اإلنصاف:،٢١-٢٠.٩الهيتمي:حجرابنالمحتاج:

).٣٢.،٧~ا~٤النبال،:أعالمسير(انظر:_ا.٧٤(ت:الخزرجىاألنصارىسنانبنمالكبنهوسعد)٩(

بيانبا~االعان.ملم:له،واللفظ)٢٩٨(١١٣.١للمومالحاثضتركبا~الحيض.البخاري:)٣(
ووأحد،أمرهمجاعةكلالمعئرمعثر):(ياوقوله:).٨٠(٨٤١١المئاعاتبنقصأإلعاننقصان

(اللب):وءالزوجحقتجحدنأىالعثير):(تكفرذواإلسرا،،ليلةإياهناثهأراهأى(أريتكن):
).٣٢٢.١العسقالني:حجرابنالرى:فتح(انظر:انحالمى.العقل



~```.افتتنأوالصو~بذلكالمتمعتلذذإذاالغناء-أوالعادىم7الكافيصوا،

الصوت:إلىنظر،السامعقبلمنفتنةأولذةتكنلمفإن

امتماعه،محنلالظنعلئاألالفتنةحصوليجعلوخضوعتغنجفيهكانفإن

نحوهم´~´.هالغاقمنالمحترفينونحنثةالمحقرفاتغناءفيكمااع،االمتحرم

صورذلكفيويدخلإليه،االستوعأبيحالغتنةأسبا~عناألكانوان

وهى(~´:الغقهاء،ينعليهامتفق

العادى.الكالمفياألخرمموتالمرأةهألرجلمنكلاستوع-١

ويؤيدالتخنث،عنالخالىالمباحبالغناءالرجلمموتإلىالمرأةاصوع-٢

المرأةاستماعحلعلىوقياسأاألسغار،فيالصحابةحداءإلىالنساءاستواعذلك:

األذان.فيالرجلممونتهإلى

التفنج>عنالخاليبالغنا،محارمهإلىالرجلاستواع-٢

األطغال´أ).غناءإلىاالستواع-٣

األجنبيةالمرأةصوتإلىع1االستووهي:فيها،أقوالهماختلغتصورةوهناك

للنفوس:المثيرالفاسدوالكالموالتخنثالتغنجعنالخالىبالغناء

.٥٤٩.٣البهوتي:اإلرادات:منتهىشرح،٢ا٨القيرواني:هىالفقهية:والرسالةالسابقةالمراجعانظر:(ا)
مسأذلكعلىزيادةيثتهيأنفهيالغتنة:أماءالصوتاستماععندلذةميلالقلبمميلأنهووالتلذذ:

).١٨٨،١٨٤.٦الرملى:المحاج:نهاية(انظر:نحوذلك.أوالصوت،بما~خلوةأه

<٥٩-٥٨صالهيتمى:حجرابنالرعاع:كفانظر)٢(
السابقة.ثة7الثااهوامثىفيالمراجعانظر)٣(

قبلهما.مماأولىبا~منتفهمانلكنهماصريحبشكارالفقهاءيذكرهمالمقبلهاوماالصورةوهذه)٤(



الزفافحفلاللهو~الناني...ا~

يعنيوهذاأا´.عورةونغمتهاموتهارفعالمرأةعلىيحرمالحنئية.قالفقد

ا~~(~أ>كالممنيفهمماوهومطلقأ.بالغناءمموتهاكاعوحرمةتفنيهاحرمة

بالغنا،´~´.األجنبيةالمرأةصوتكاعيكرهوالشائعية.المالكيةوقال

منإذنخالفهمفيكونالغتنة.خوفهي:العلةأنعلىمتفقانوالغريقان

الغنا،.منالنوعهذافيالمناط´ا´تحقيقفياالختالفقبيل

النساءغناءمنالنوعهذا-فيالغتنةوجودالظنعلىيغلبهلأخرئ:وبعبارة

بندرةالقولعكنأماع؟االستفيكرهفقطمحتملوجودهاأذأماستماعه؟-فيحرم

.٧٢،٤٥١٢عابدين:ابنحاثيةانظر:(ا)
الجهريةفيامرأةبحهربأس(وال:)٣٢٠١١(بالصالةالمرأةجهرحولللبهوتيألقناعكثاففيجا،)٢(

إذاأنهمنهوعلم...النسا،معأومحرمهامعأووحدهاتصليكانتبأنمنهاأجبييمعهالمإذا

وجبفإذاموتها)ترفعوالأحد:اإلمامقال،وجوباالمنتهى:شرحفيقالتسرأنهاأجنبيكعها

لكنأولى،بشكلالغنا،فيواجبذلكفأناألجا~،أمامألقرآنقرا،ةفيموتهاتحفضأنعليها
أياستماعه(ويكره):٥٤٩~٣(أيضأللبهوتياإلراداتمنتهىشرحفيجاءماذلكعلىيعكرقا

-تلذذغيرمنمنهااستماعهفلعلبالتلذذالحرمةقيدفهنابه)،التلذذفيحرمأجنبيةمنإالالغنا،
فقطوكرهوهباألذانالمرأةصوتإلىاالستماعحرمواإذالشافعيةقالكمافقطمكروهأعلم-واثه

استماعهلألجنبييكرهالغناء(ألن):٣٢١.١(الشربيني:المحتاج:للخطيبمغنيفيجا،بالغنا،،

بامتماعأألجنبييؤمرأنإلىألدئللمرأةجوزفلوامتماعه،لهيستحبواألذانالفتنة،أمنوان

<عتنع)وهوالفتنةمنهيخثىما
«٤٨.٦الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٧٢٤.٢الصاوي:السالك:بلفةانظر:)٣(

صورةفيوجودهافيفيجتهدإجاع،أوبنصصفهعليةعلىاالتغاقيقعأن(هوالمناط:تحقيق)٤(
مناط،أنهعلمالومعف،وهوالمناطألذألمناط،تحقيقوكيسارق.النهاشأنكتحقيقالنزاع،

وانظر:،١٤٢-٦٤١~٢الشوكاني:الفحول:إرثادالمعينة).الصورةئوجودهتحقيقفيالنظروبقى

.٢٤٥١٣الحلبي:الحاجأميرابنوالتحبير:التقرير



العادي؟كالكالممباحأإليهاالستوعفيكونالنوعهذامثلفيحصوها

نيهبطبيعتهالغناءنظنظر،فيهالعادىم7بالكاالغناءإلحاقأنالواضحمن

حسنيشتدوقدالعادى،الكالمفيماعلىزاثدالنفوسفيوتأثيرللصوتتحسين

والتكسر-التغنجعناآلكان-واناألحيانبعضفيالتغنيعندالصوت

غلبتعنالمستمعيكنأإذهتىاستماعهمنالفتنةحصولالفئنعلىفيغلب

.الشهوةعيه
له،مسيرفيىالنبي«كانقال:مالكبنأنىحديثفيجا،ماهذاويؤيل

ألنسا،-بالقواريرءاا´-يعني--ويجكانجشةياارفقى:النبيفقالالحادى،فحدا

وكانالصوت٠حسركانأنجثة(أنالعلماء´أ´منكثيهرجحفقديحدو،كانعندما

يفتنهنأنيأمنفلمتشبيب،فيهوماوالرجزالقريضمنشيئأوينشدبهن،يحدو
ذلك)(~ا.عنمفبالثهفأمرحداؤه،قلوبهنفيويقع

سلم:له،واللفظ)٥٨٥٦()١٦٣.٤الكذبعنمندوحةاهعاريضاألد~.با~البخارى:)١(

ويح):و().٢٣)٣(١٤٤٥.٤بثنبالرفقمطاياهنالسواقوأمرللنساءالنبيتألرهةالفضاثل.با~
العلما،:قالالنساء،فعغةالمرادو(القوارير):)،(ويح)مادةالرازى:الصحاح:(نحتاررهة.كلمة

إليها.االنكسارومرعلضعغهاالزجاجبقارورةتثبيهأعزاثمهن،لضعفقواريرالنسا،~
معروف<غيروفاتهتاريخمارية،أبوالحبئي،األسودوأنجشة:).٨٠-٧٩.١٥النووى:مسلم:شرح(

).١١٠-١١٩.١العسقالني:حجرابناإلصابة:،٢٦٥-٢٨٤.١الجزرى:األثيرابنالغابة:أسد(انظر:

فتح،٨٠.١٥النووى:مسلم:شرح(انظر:،وغيرهموا~وىعياض،والقافيالبخاري،ومنهم)٢(
).٤٤٩.١٠ني:7العسقاحجرابنالرى:

بالمرأة،ثببو(التشسر):يقال:قاله.الشعر:وترضالثعر،ا:و(القريض.٨٠.١٥النووي:مسلم:شرح)٣(

المحيط:القاموس(انظر:الناء.بذكرأولهترقيقالشعر:وتشسروا~،الفزلفيهاقالإذا
(شبب)).مادةمنظور:ابنالعر~:لسانا،(قرضمادةالرازى:الصحاح:نحتارأبادي،الفيروز



الزفافحفلاللهويهالثاس...المبحك

مناستماعهعندألغتنةإيجادفيأثرإباحتهعلىالمجمعالغناءهذاكانفإذا

أولى،المرأةمناستمامحهئللإيجادهافىأثرلهيكونفألنالصوت،حسنرجل

الرجل.صوتمنالغتنةالستثارةأقر~المرأةصوتطبيعةألن

العادى،الكالممحنبذلكوتميزهالشهوة،استثارةفيالغناءتأثيرثبتواذا

قليه،نىألهفيطتعلبألقق~قألالتعال:قولهفيعنهالنهيبالخضوعألحق

منهما.كلفيالمريضةالقلو~أطوحاستثارةمجامع)،٣٢تأ<ا.د`تتن٠٩قرفئ

إلىيدعوحسنأ-كانإذا-وخاصةالصوتكاعفإنأخرئ،جهةومن

إله.أدئمافيمنععنوعاألجنبيةإلىوالنظرالنظر،

التغنيمدةلقصرالصوتحنفيهايظهرالحالةعلىالغناءيأتيقدلكن

امثسليأالبسيطةباأللحاثالبيتينهللبيثوالمعلمةاالمغناءفيكمااللحئ،وبساطة

أطفاهما.

الختالطهالصوت،حسئتأثيرمعهايزولحالةعلىالغناء--أىيأتيأه

التكسرمحنخالهوالنساء.كامنمجموعةتغنيفيكماصاحبته،تميزوعدمبغيره

إل-و-~الفتنةحدوثاحتماليزولالحالتينهاتينفغيالغاسد.والكالم

ااا.المنععلةلزوا(،االستوعفيباحالمغنية-جهلت

إجالةأوإليهاالنظرعكنبحيثمعلومةامرأةمنالغناءجاءلوماعكسعلى

الجوارى.غنا،إلىعليهماتهرضوانوأصحابهالنبىئامتماحأحاديثتحملالغتنةمناألمنوعلى)١(
مشروعيةفياألحاديثهذهبعضذكروردوقد)،١٧٧.١٠المباركفوري:األحوذى:تحفة(انظر:
الزفاف.عندالغنا،



مدةوكانتمعلومة،تكنلموانشجياصوتهاكانأهتقدير،أقلعلىفيهاالفكر

عنع)لصوتإلىاالستواعفإنتأثيره،~بقوئالصوتحسنيستبينبحيثالتغني

فيه.الغتنةعوامللقوةالحالةهذهفي

حصولجعلفيللصوتتحسينفيهبطبيعتهالغناءأنذللئه:مئثتلخص

األخرئالغنا،لعناصر•للتغنيالمصاحبةالظروفلمجموعلكنمتوقعا،الفتنة

الصوت.~عمنالمتوقعةالفتنةإنقاصأوزيادةفيكبيرأثر

مجميعالعصرهذافيالمسألةتصويرمنبدفالثذلكمر7ا´كانواذا

افترصماأنالموفمويرء:جوانبعرضلدئويتبينالحكم،إعطاءقبلبساتها7ما

أوالصوتفيتكسرمنللنفوسبإثارتهيقطععمااامغناءخلومنالمسألةهذهفي

وتسمىباإلنشاد`اأ،يسمىفيماإالالحاضرالعصرفييتحققالالكالم،فيفساد

الفساد.بأهلغتصفهو(مغنية)اسمأما(منشدة)،بهالمشتهرة

كانتسوا،ماإلئشاد،تقوممنعلىغالبةمحةاإللقاءوجودةالصوتوحمن

لستأنهااأليامهذهأناشيدألحانفيوالالحظال.أماإلنشاد--أيبهاشتهرعن

بلالعادى،بالكالمإلحاتهاممكن7فاكبيراللصوتتحسينافيهافإنلذلكبسيطة،

إمااألناشيدعذهإئقاءويتمالغنا،.محترفيألمحانمنمأخوذةنتالما١كثيرإنها

منغردة.امرأةقبلمنأهجاعيبشكل

فىالصوثمكبراتهاالأاعاتاستحدامالمحاش،عذاثلالمثثجداثومن

لقربهاحكمهافيالعادىم7بالكاتلحقوهذهالمغار،باألطفالغتمةجدآبيطةأنواعنشاد7ال)ا(
نحوها.•المناسباتهالحفالتفييقالعاذلكمزئمامناوالمقصودصفتها،فيمنه



الزفافحفليمهاللهوالنى...ا~

يملمجعلهعاارتفاعاء•حسنأالصوتتزيداألجهزةوهذهالكبيرة،االجتماعات

إلىباإلفافةتشويثى،أوتشويهأيدونبوضوحاالبسرع~ن~رجإل

حغلوخامةالحفالت،أحداثلحغظوالمرثيةالصوتيةالتجيلوساثلاستخدام

األيام>هذهتسجيلهعدميندرإذالزفاف،

إلىإفمافةالمنشدة،جانبمنالغتنةحصولاحتمالتقوىكلهااألمورفهذه

وانتشارالنفوسلفسادالرجالمنالمستمعجا~منأيضأحصوهااحتمالقوة

الشريعةبأحكامالجملوانتشارالزمان،هذافيوكثرتهاالشرورعلىالمهيجات

.واإلباحةالحظرمنها.عساثليتعلقماخاصةأيضأ،

التالى:النحوعلىتفصيالإليها،واالستوعأةالإنشادلحكمفإنألث:ونشبه

حنبسببالفتنةلحصواءيةةمظنةإنشادعافإنمنفردةالمرأةكانتإذا-١

الرجالأمامباإلنشادصوتها.فععلهافيحرمالقلو~،ونسادواأللحان،الصرت

التجيلوساثلأوالصوتمكبراتباستغدامأورقيق،سترخلفمنأومباشرة،

حالةوفيفيه،الفتنةوجوداحتمالويقويبوضوحصوتهاينقلكلهذلكألن

الرجال،قلو~يستميلوهذاأيضأ،صورتهالنقلعرفةتكونالمرثيالتسجيل

منالمنشدةكانتإذا١سو،األمروبزدادفيها،التفكرأوإليهاالنظرإلىويدعوهم

التسجيل،وساثلأوالكبراتتستخدملمإذاأماذلك´ا´.فيالمفسدةلعظمالقدوات،

كالجدار-إليهمحاجزخلفمنااصرتبتسرلحنالرجال،منقريبةتجلسولم

بعضالمموتيشوهبينهماالحاجزألنمحرم،غيرفهومكروهأءالؤهاكانمثال-

).٣٢٣صالبرهاني:الذراثع:سدانظر:(.وتعمالمفدةتعظمالمرءمكانةبقدرألنه(ا)



اإلسالهراكفقه_الزفاف~

الرؤبةوعنعالغتنة،حدوثاحتمالالحاجز--أىفيضعفحسنه،ويقللالثي.ء

الغتنةحصولأنإالاأل،عنهاالحترازيعسرعااألصواتتسر~ألنهواانظر،

فإنلذلكالنغوس،وتغيرالزمانامغسادمعدومغيرمحتملبالصوتالتلذذأو

الفسادأا´.سدألذريعةمباح،غيرمكروهالحالةهذهفيغنا،ها

أبيحأعيانهن،والأصواتهنتتميزالنساءبحموعةمناإلنشادكانواذا-٢

بعضتمييزأمكنفإذاذلك.مثلفيالفتنةحصوللندرةواالستماعالفنا،

دونالصوتمكبرإحداهنالستخدامأومثأل،المجموعةأفرادلقلةاألصوات

المرثية،التسجيلوساثلخاللمنأومباشرةإماإليهنالنظرأمكنهمويحباتهاء

أعلم.تعالىوالثهمنغردة.المرأةغناءفىسبقماإلىالحكممحاد

ا~ممععأاألالث..الثالث.الحطلب

بأنواعها،الموسيقيةاآلالتالناسيستخامالحفلفيالفنا،إلىباإلضافة

بيانثموأنواعها،باآلالتالتعريفخاللمنذلكحكمبيانالمطلبهذاويتولى

اتفقواماثمفيه،اختلغواماثماآلالت،منالنكاحفيحلهعلىالفقهاءاتفقما

منها.حرمتهعلى

الموسيقية:ماآلالتالتعو~األول.يعالة

األممواتتحريك(فنأواأللحان)أ´´،فن(هي:الموسيقىكانتإذا

منهالمغدةحصولكانإذاويحرممظنونأ،أومتوهمأمنهالمفسدةحصولكانإذايكرهالفعلألن)ا(

).٣٢٢صألمابق:المرجع(انظر:به.مقطوعأأوالنئنطىغاال
.١٠١صد.محغوط:الموميقى:معجم)٢١



الزفافحفل8اللهوالثانى...المبحث

بأنها:الموسيقيةاآلالتتعريفعكننأانهومؤالغتها)أاأ،

والموزونة.المؤتلفةواألصواتاأللحانتصدوالتياألدوات

ااطرب.و~توالمعازف،المالهي،أيضأ:اآلالتهذه،تمى

عزفأ´اأ.يسمى:االمحنإلمدارواستخدامها

أنوع:ثالثةعلىالغنأهلعندوهي

بواسطةأممواتآتصدرالتيوهياإليقاعية،اآلالتأواانقر:~ت-١

واألجراسر~<.والطبلالدفومنها:عليها،الضر~

األوثار،علىالعزفمواسمأأمواتأثصدرالىهيهالوترمة.األالث-٢

.والقانوذ.العود،ومنها:

ازاميربأنواعهاا~ا.ومنهافيهاءالنفخبواسطةأمواتأتمدرالتيوهيالنفخ:كات-٣

اأأ-النكاحفيحكمها-حبتقيمهافيمكنالشرعية،الوجهةمنوأما

التالى:النحوعلى

الدف.وهي:حلهاءعلىالغقها،اتفقالقاآللةأ-

اليسيرة.والمزاميرالطبول،وهي:فيها،الفقها،اختلفالتياآلالت~-

.اآلالتبتتوهي:حرمتها،علىالفقها،اتغقالتياآلالتج-

.٧صالمتني:د.صغوانوسر:وفنعلمالموسيقى)(ا

.٨٩صد.محغوط:الموسيقى:معجمانظر:)٢(

وسر:وفنعلمالموسيقى،٩٢و٣٨و٢٧مىالحغنى:أهدد.محمودالموسيقية:األالتمحلمانظر:)٣(

.٨٢-٨١صد.المتني:

النكاح.خارجعننحتلفوهو)٤(



اكاسالهيالفقه_الزفافحفلأأا

الزفاف:فيالموسيقيةاآلالت.حكامالثاني:عالف

انزفاف:فيمشروعيتهاعلىالفقها،اتفقالتياآللةاألولى:اسرلة

فىردتهألحادثالزفافعندالدفضر~ويةشرعلىالفقهاءاتفق.
منها:ذلك،
الصوت»والدفوالحاللالحوامبينمافصل«ثيال:قوله.١

أا´).بالدفوفعيهواضربواالمساجد،فيواجعلوهالنكاح،هذا«.علنواثأل:وقوله.٢

مشمنىداألنصار:منرجلإلىامرأةزفتعندمالعاثثةثيألوقوله.٣

وتفني؟ء´´ا.بالدفتضرمهمجاريةمعها
عنبه~فخرجالسرور،وإطهاراإلعالنالنكاحعندالدفمنالمرادوألن

أأ´.محظورةهوالكونه

ثالثة:أمورفياختلغراف،اللضرمهشروعيةأصلعلىاتغاقهمبمدالفقهاءإنثم

علىأه.اإلباحةوجهعلىمشروعالنكاحفيالدففر~هلاألول:األم

االستحبا~؟جهه
أأ´.فقطمباحالنكاحفيالدففر~أنإلىالشافعية،وجهووالحنفية،ذهب

تخريجه.سبق)ا(

تخريجه.مبق)٢(

تخريجه.سبق)٣(

.٧٤٩.٦الشربينى:الخطيبالمحتاج:مغني،١٩٢.١٧الما،ردى:الحاوى:)٤(

علىيضر~الوأنبحالجليكونالأنوالرجال،الالنساءبهيضربأنإلباحته:الحنغيةواشترط)٥(

مفني،٤٢٧.٩عابدين:ابنحاشية،٢١٥.٨الطررى:الراثق:البحرتكملة(انظر:التطر~.هيثة
).٢٨٢.٨الرملي:المحتاج:نهاية،٧٤٩.٦الشربيني:الخطيبالمحتاج:



الزفافحفلاللهويهالنانر...المبحك

االستعباب´اأ.إلىءالشافعيةوبعضوالحنابلة،المالكية،وذهب

جلةمنألنهالتحريم،الدففربفياألمملأنباإلباحة:قالمندليل

الحظر´اا،بعدجاءألنهاإلباحة،يفيداألحاديثهذهفيواألمرالمحظورءاللهو

التحريم،الاإلباحةالدففياألملأنفهوباالمتمحاب:~لهئديى.~

الناذرة،حديثاإلباحة:فيهاألملأنعلىويدلاالستحباب.يفيدبضربهفاألمر

جاءتانصرففلمامغازيه،بعضفيكااثهرسولخرجهقال:بريدة´~´فعن

أضرب.نسالمأ،اثهردكإننذرتكنتإنياثه،رسوليافقالت:سودا،جارية

واالفاضربيرتنلكنتإنى:اثهرسوللهافقالواتغنى،بالدفيديكبين

)٠ننر~<.فجعلنزال،

والرجال،الالنسا،بهيضر~أنأيضأ:الثافعيةمناستحبهمنواشترطبحالجل،يكزلمإنعذا(ا)

الخطيبالمحتاج:مغني،٥٣٣.٢الدسوقي:حاثية(انظر:فربه.فيوالتمنعالتأنقعنيخلوأن

)<٩١صالهيتمي:حجرالرعاع:ابنكف،٩٢.٣البهوتي:اإلرادات:منتهىشرح،٣٤٩.٦الشربيني:
أقوال:ثة7ثاالحظربعداألمرمسألةفيولألصوليين.٩٢اطيتمي:صحجرابنالرعاع:كفانظر:)٢(

يفيدأنهالثاني:المالكية،وبعضوالحنابلةللثافعيوهواإلباحة،يفيدالحظربعداألمرأناألول:

إلىيرجعالحظربعداألمرأنالثالث:الثافعية،عندواألصحالحنفيةعامةقولالوبو~،وهو

الحنابلة.وبعضاطمامابنالكمالقولوهوغيره،أ.وجو~منالحظرقبلكانالذيالحكم

رفع،٣٤٢.١بادثاه:أميرالتحرير:تيير،٣٤٢.١التفتازانى:التوفيح:علىالتلريح(انظر:
،٦٠٥-٧٠٤.٢مفلح:ابنالفقه:أمول،٤١٥.١البيضاوى:السرل:نهاية،٥٤٨١٢السبكي:الحاجب:

)).٢٤-٢٢٣.١الزحيلي:د.وهبةاإلسالمي:الفقهأصول

النبال،:أعالممير(انظر:~).٦٢(ت:اثهعبدأبواثه،عبدبنالحصيببنبريدةالصحابيهو)٣(
).١٠٢-١٠١.٤الذهبي:

حنحديثوقال:)،٣٦٩٠(٦٢٠.٥عنهاثهرفيالخطا~بنعومناقبالمنا~~با~الترمذي:)٤(



اإلسالميالفقهيهالزفافحفل

منذورأااا.كاذإنهفربو،ثألالنبىهاأجازلمامكروحأالدفكانولو

أعلم.تعالىواثهالراجح.هوهذاولعل

فقط؟للنسا،جائزهوأمللرجال،الدففر~يجوزهل~:

بالنساءيختصعاألنهللرجال،جاثزغيرالدففربأنإلىالحنئية:ذ~

ا~´.بهنالتشبهللوجاليجوزوال

الدف´~أ.فربجوازفىوالنساءائرجالبينفرقالأنهإلىالجمهور:وذهب

يعدفالعرفأ،بالنسا،غتصايعدلمالدفضربألنالراجح،هووهذا

الرجالويستوىالمنعول،العلةوبزواكبالنساء،متشبهأالوجاءمنبهالضار~

ألحكم.فيالنسا،ه

خالذ´الجائزأمجل´أأ،7الجاعلىالحاوىالدففربيجوزهلاألموائثالث:

فقط؟عنها

الزيلعيوقالوعاثشة.وقاصأبيبنوسعدعمرعنالبوفيبريدة،حديثمنغريبمحيح

بنحينبنعليلضعفضعيفأنهوعندىكتابه:فيالقطانابن(قال):٦٤.٤(الرايةنصبفي

غيره).رواهقدولكنوأقد،

<٩٢هراطيتمى:حجرابنالرعاع:كف،٥٦.١٤قدامة:ابنالمغني:انظر:)ا(
ا.٨٠ا٨عابدين:ابنحاشيةانضر:(ال)

.٩٢١٣البهوتى:اإلرادات:منتهىشرحء٢٨٢.٨الرملى:المحتاج:نهاية،١٢٥٣٤الدسرقي:حاثيةانظر:)٣(

فيتجعلنحاميةعراضصنوجأوالعر~،كدفالدف،داخلتجعلالتىالحلقإما:جل7مالجاالمراد)٤(

نهاية،٣٤٩١٦الشربينى:انحطيبالمحتاج:مغني(انظر:العجم.كدفالدف،داثرةفيخروق
).٢٨٢.٨الرملي:المحتاج:



الزفافحفلاللهويةاكناني...ا~

زيادةمنفيهالماالدنوف،منالجالجلحوىماحرمةإلىالجمهوو:ذهب

اإلهرا~´اأ.

حوىوإذالدفضر~جوازإلىالمالكية:عكتولوموالشافعية،وذهب

الجالجل

مابين•جالجللهمانيهقيفامطلق،الدفإباحةفىالخبرأنودليلهم:

المحرم`~´،المستقلالصنجعلىتقاس7ناله،تابعةالدففيائمنوجأن•ئهليس

´..٠أالمستنتلفييغتغرالماالتابحئيفتغرألنه

ءفقطللنساءالجالجلعنالخالىالدفضر~أباحوااحنغيةأنوا~~:

ااتطر~.هيثةعلىيضرب٩آ´بشرطه

للنساءالجالجلعنالخالىالدفضر~استحبواوالحذابلةالمالكيةوأن

الرجال.•

كانرانوائرجالللنساءائدف~فدإباحةإلىالشافعيةجهوروذهب

والتمنعالتأنقوعنجل7الجاعنخالإذفقطللنسا<بعضهمواستحبهمجال-ر،

.٩١~٣البهوتى:االرادات:منتهىشرح،٥٣٤.٢ألدسوقي:حاثيةء٤٢٧ا٩عابدين:ابنحاثيةانظر:(ا)
الخطيبالمحتاج:مغني،٥٣٤.٢الدسوقي:حاشية،٣٠٤١٣الخرشي:علىالعدوىحاشيةانظو:)٢1

.٢٨٢.٨الرملى:المحتاج:نهاية،٣٤٩١٦بيني:الث

ابنالرعاع:كف،٢٨٢.٨الرملى:المحتاج:نهاية،٣٤٩.٦الثربيني:الخطيبالمحتاج:مفني:انظ)٣(

.٩٥صاهيتمي:حجر
.٢٧٦.١اليوطي:والنظاثر:األثباه،١٤٨نجيم:صابنوالنظاثر:األثباهانظر:)٤(



١)1

فه:٩ازعنةمشروعيتهافيالفقهاءاختلفالتياآلالتالثانية:ا~لة

التالي:النحوعلىالنكاحفياليسيرةا-روألمنالطبولمشروعيةفيالفقهاءاختلف

الطبول:ا~ولى:الفثوه

فيجاءاللهوءطبلغيروهوالعرس،فيالطبلفر~مجوازانحنفية:قال

وا~~)´`´.الغزاةكطبلبه،بأسفالاللهولغيرالطبلكان(وإذاالحاشية:

غيره(~´.فيوحومتهاخاصةالنكاحفيالطبولأنوعجيعبحبرازالمالكية:وقال

اا´ونحوهاالكوبةعداماحلإلىالمحتاجمغنيماحبفمالالشافعية:وأما

عداها(أأ.ماوحلفقطالكوبةحرمةإلىالنهايةصاحبومالأأ´،اللهوطبولمن

منتهىشرحفيجاءالعرس،فيالطبوكتحريمالحنابلةعباراتمن~ه

حلقالماهو>مباح،بدفعليهضربويسنالنكاح،إعالنويسن(اإلرادات:

الدف)`اأ.سوئملهاةكلوتحرم...،..صنوج.والفيه

وأكرهوالختان،العرسفيبالدفبأسالر~:أحدوقال(المغني:وفي

.٦٥-٦٤.٩محابدين:ابنحاشية)(ا
منغيرهمعندكماهمعنلالحر~طبلامتخدامويحلهذا.٥٣٤.٢الدسوقى:حاشيةانظر:)٢(

).٥٢٦.٣العربي:ابنالقرآن:أحكام(انظر:الفقهاء.
علىالعدوى(انظر:(الدربكة).اليوموتسمىألطرفين؟متعالوسطفيقطويلطبلهي)٣(

.1١٠٣صاطيتمي:حجرابنالرمحاع:وكف؟٣٠٤.٣الخرشي:
.٣٥٠-٣٤٩.٦الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)٤(
الثافعية.عندبالنكاحمقيدغيرالطبولوحل.٢٨٢.٨الرملي:المحتاج:نهايةانظر:)٥(
.٩٢.٣البهوتي:)٦(



)ااأ.ثيذالنبيعنهانهاالتيالكوبةوهوس،المنثهوهوالطبل،

الحرسر)´~´.لغيرالطبلأحدوكره(ع:الفرهفيوكذلك

السمره:المؤامرالثائمأ:المثوه

وغيره´~أ.العرسفيكثيرأهتليلفىالمراميراستعمالبحرمةالجمهووقال

أقواسر:ثالثةفعندهمألمالكيأوأما

الكثير´أا.وحرمةفقط،النكاحفياإلئاءكليلهي٦́الذىالتزميرمنالقليلجواز

الكثير´ك´.حرمةهيلهيالالذىالقليلكراهة

الجمهور´ا´´.قالكماالكثيرهالقليلحرمة

تحرعها،علىالمتفقاآلالتذكربعدوالمزاميرالطبولفيالراجحوسأبين

تعالى.اثهبإذنعلتها،وبيان

(انظر:~).٢٤١-١٦٤(بينمامحاشحنبل،بنمحمدبنأبحدالمثهورالفقهاإلمامهووأهد:.٢٧٥.٩امة:قلابن)١1

وفلبا~األشربة.داود:أبوأخرجهالكوبةعنالنهيوحديث).٥٤٧-٤٧٤١٩الذهبي:النبالء:أعالمسير
المنذرى.عنهسكتوالحديث):٩٣١١٠(المعبودعونفيقالعبامى،ابنعن)٣٦٨٩(٢٦٠.٢القيسعبد

.٧١١١٥مغلح:ابن)٢(
اإلرادات:منتهئشرح،٢٨١.٨:الرملي:المحتاجنهاية،٤٨٢-٤٨١.٩عابدين:ابنحاثيةانظر:)٣(

.٩٢.٣البهوتي:
)،٩٧٤.٢(حاشيته:فيأيضأالدسوقيوذكرهء)٧٠٤.٧(الخرثى:اعتمدهوقدءكنانةابنقولوهو)٤(

ال)،٠٤.٧(الخرشي:علىحاشيتهفيوىالعلوذكره)،٧٢٥.٢(الصفير:الثرحفياالرديرقولوهو)٥١

المدونة.فياثهرحهمالكقولأنهأيضأوذكر

فىسوقىاللوكذللثالخرشى،علىحاشيتهفيالعدوىذكرهاللقانى،إبراهيمالثيخقولوهو)٦(

البقة).المواضع(انظرحاشيته،



اإلسالمىالفقهيهالزفافحفل

حرمثها.علىالمثهاءاثمئالؤاآلالمثالثالثأ.المسرأل

وفيالزفاف-فياألالتمنسابقآالمذكورسوئماحرمةعلىالفقهاءاتفق

أصحهاذكرعلىوسأقتصرءأحاديثبعدةذلكعلىواستدلواأولى-بشكلغيره

التحريم.علةأبينثمالبخارى،حديثوهو

الحعازف:تحريمدليلاألولى:الفقوة

كعأنهاألشعرىأا)مالكأبيأوعامرأبيعنالبخاريمعيحفي٠جا

الخمروالحريروالحريستحلونأقوامأمتيمنليكوننديقول:ثيألالنبي

يعنييأتيهم-فم،بمثاوهثةعليهميروح~،جنبإلى.قوامولينزلنوالمعازفه،

أخرينوعسخالثلم،ويضح،اثهفيبيتهمغد.،إلنااوجعفيقولوا:لحاجةالفقير-
أا´.القيامة»يومإلىوخنازيرقردة

كانتولوالمالمي،~تهيالمعازفأنالحديث:هذامنالداللةوجه

الفقها،اتفقماوكذلكبالنص،منهاالدفخرجمتحلها.الحديثذملماحالأل

~اذموسى،أبىعمليسعامر،أبىبنعا>والد.هب،بنمبيداههمحابياألشعرى:عامرأبو(ا)
مشهورمحابىاألثعرى:مالكوأبوالملك.عبدخالنةفيماتوكيه،وأكهنبهفيوافقه

ابناإلمابة:(انظر:وناة.لهالحافظيذكرعبيد.(وقيلعمرو،اكهقيل:اكه،في~بكت
).٣٥٦١٧مالك:أبو،٤-اا٤)٠ا٤عامر:أبوالعقالي:حجر

الغرج،هوو(الحر):).٥١٦٨(١٩٩اه٤اكهبغيرويميهالخمريعلنيمنبا~ااألشربةالبغارى:(ا)

هم):بارحةعليهم(يروحهالجبل.رأسوتيلالعالى،الجبلهو:و(علم)الزنا.يسحلوذوالمعنى

مأنفها،إلبالعي-ترجعأى-حوترهرعيها،إلىبالغداةترحالتيالماشيةهيالرحة:
أىالعلم):و(يضعليأل.يهلكهمأىو(نيبيهم):بالماشية.العيفيالراعييرجعالعبارة:فمعنى
).٤٦-٤٥اا٠العقالني:حعرابنالرى:نح(انظر:عليهم.يوتعه



الزفافحفلاللهويهالثانر...المبحث

األوتار-منذللئهعدامافيبقىوالحجيج،الحر~كطبلالطبولمنحلهعلى

بالنص.محرمأاا~وطبولالمزاميره

حزمابنرأسهموعلى-المعازفمبيحينقاشاتمنالحد~هذايسلمولم

جيعأ.بردهاالعلماءقامأمورأعدةومتنهسندهمحلىفأوردواااظاهرى´اأ-

ملئالسثه:ووهوه٩ماو.

خالد´~´،بنصدقةهالبخارىبينمايتصللمأ~امنقطعالحديثإن-١

ببزصدقةحدثنااأ،عماركبنهشامقالقان:البخاريأنذلكوتوفيح

فييورءهولمأحاديثه(أأ،منبالمعلقيفعلكما،(قال)بلغظ:فابتدأه،خالد....

طاهرىفقيهوالمعارف،ذوالفنونعصره،فياألندلسعالممحمد،أبوحزمبنسعيدبنأحدبنعليهو)ا1
نفيإلىاجتهادهأداهثمللثافعيأوألتفقهأيه،بعدمنالوزارةووليأد~متكلمحافظالمأهب،
وميفحزمابن(لسانيقال:فكاناألثمةعلىقلمههلمانهوبطالنمى،بظاهرواألخذالقياس
بينماعاشوالمنوخ)و(النامخاألحكام)أمولفيو(اإلحكام(المحلى)كتبه:منشقيقان)،الحجاج

).٢٥٥-٢٥٤١٤ألزركلي:األعالم:،٥٥٤-٥٤٠١٣الذهبى:النبالء:م7سيرأعا(انظر:~).٤٥٦-٣٨٤(
اإليضاحأكثر)،أوواحدمومعفيواحدراوالصحابيقبلسندهمنسقطما(هوالمنقطع:الحديث)٢(

علوموانظر:،١٤٤ص:اللحام:اليدد.بديعالخن،د.مصطفىواالمطالح:الحديثعلومفي
.٨٤صالنووى:الحقاثق:طال~ورشاد،٥٦صالصالح:ابنانحديث:

ثقةحنبل:بنأحدقالأمرى،قرشيمحدثخاللبنوصدقة.٥٩١٩الظاهرى:حزمابنالمحلى::انظ)٣(
عامفقيلوفاتهؤواختلف_)١١٨(عامرلدماجهوابنوالنهاثيداودوأبوالبخارىلهروئثقة،

)<٤٤٩-٤٤٤~٧المزى:الكمال:تهذيب(انظر:ذلك.غيروقيل_)١٨٠(وقيل~)،١٧٠(
وغيره،معينبنيحىوثقهالدمثقي،ألوليدأبوالظغرىنصيربنعماربنهثامالبخارىشيخهو)٤(

النبال،:أعالمسه~،٤١٥-٤١١١٧المزى:الكمال:تهذ~(انظر:~).٢٤٥-١٥٣(بينماعاش
).٥٩٨-٥٨٨.٩الذهبي:

ابنالبارى:(فتح.اإلسنادآخرإلىولوفأكثرواحدإسنادهمبتدأمنحذ~ماهوالمعلق:الحايث)٥(
).١٤االمقدمةالعسقالني:ححر



منقطعأنهمحلىيدلعااالتصال،يغيدالذى(حدثنا)بلفظ:كتابهمنأخومكان

لالحتجاج.يصلحال

ذلك:عنوأبحيب

وكانوصدقة،البخاريبيناعاالنقطفادعىهذا،فيؤهمقدحزمابنبأن

بنهشاوقالقال:البخاريألنوهشام،البخارىبينيدعيهأنالمغترضمن

خالد´ا´..بنصدقةقاليقل:ولمصدقة،حدثناعمار،

هشام،قالعنه:البخارىوقولالبخارىأ~´،شيوخمنعماربنهشامإنثم

البخارىأنفرصوعلىا~´.بالتدليسمتهمأليسالبخارىألنحدثنا،ته~.كثابة

يصلحإال.عايجزمال(ألنهلهأثرالذلكفإنبواسطةهشاممنالمحديثكع

.١٧٥.٢١العيني:القارى:عماةانظر:)(ا

أعالموسير،٤١٢.٧و٢٢٨~٦المزي:الرجال:أكاءفيالكمالوتهذ~السابق،المرجع:انظر)٦(

>٩٩٠.٩هبي:اللالنبال،:
الحديثفيوالتدليى(دلس)).مادةزآبادي:هألفررالمحيط:(القاموسالعيبكتمانلغة:التدليس)٣(

ممالقيهعمنيروىأن(وهواإلسناد:تدليىهناوالمرادالشيوخوتدليساالسنادتدليسنوعان:
أبوالعالمةقالوقد).٧٣صح:7الماابنالحديث:(علوممنه).كعهأنهموهمأمنهيسمعه

منالبرعبدابنحكاهماذكرناقد(الثالث::٦٥صالحديث:علومكتابهفيالصالحبنعمرو

الشافعيبكرأبوأطلقومكذاكان،لفظبأىلقيهعمنالراوىكرهيلفيماباالتصالالحكمتعميم
لمأنهيعلمحتىالماععلىفهوعنهفحدثإنانمنكاعلهعلممن(كلفقال:ذلكالصيرفي
لمفيمنهذاقالواغاالحكم)،~افحكمهعنهفحدثإنسانلقا،لهمن،كلحكاه،مامنهيسمع

الروايةباطالقهلكانمنهكعهقديكنلملوأنهال~سائروفىذلكفياكجةومنتدليسه،يظهر
والكالمالتدليس،وممةمنالالمةنالظاهرمدلسأ،وبينه-بينهالواسطةذكرغير-منعنه

.)<..وكذااكذافالنقال(ذلك:أمثلةومنبالتدليس،يعرفلمفيمن



اكزفافحفل٩اللهوالثانر...المبحث

االحتجاج)(اأ.مساقيسوقهحيثوالسيماللقبول،

البخاري´´أ.غيرعندمتصلالحديثفإناألحوالكلوعلى

هوحلالصحابياسمفيبائشكقرورألنهمضطر~(~´الحديثسندإن-٢

أ.٠األشعرىأمالكأبوأوعامر،أبو

هذا:عنويجاب

عدول´أ´.كلهمألصحابةألنيضرالالصحابياسمفيالشكبأن

القيم´ا´ر~:ابنقال-كماالبخارىأذيكفيههءمحيحإذنفالحديث

عمدة،٦٨-٦٧الصالح:صابنالحديث:علوم:وانظ.٤٣~١٠العسقالني:حجرابنالماري:فتح)(ا
.١٧٩.٢١العيني:القاري:

مسنده،فيسفيانبنالحسنوصلهاعماربنهثام(رواية:ه)٨(المقدمة.الغتح:فيحجرابنقال)٢(

غيرهم)>همحيحه،فيحبانوابنق،طأربعةمننعيموأبوالكبير،فيالطبرانيوواإلكاعيلي،
ا.٤٣~١٠(للحديث:شرحهعندأيضأقالهماوانظر

الروايةتختلفالذى(هو)-:٩٤-٩٣(صالحديثعلومفيالصالحابن-قالالمضطرب:الحديث)٣(

تساوتإذامضطربأنسميهوانمأله،نحالفآخروجهعلىوبعضهموجه،علىبعضهمفيرويهفيه
النووي:الحقاثق:ب7طاإرشأدوانظر:.).الحديث.ضعفموجبواالفطرا~...».وايتان،7ا

.١٨٥-١٨٤صد<اللحام:د.الخن،وااليضاح:،١٠٤-١٠٧ص

.٢٩٣.٥الثوكاني:األوطار:نيلانظر:)٤(
.٤٥.١٠ني:7العسقاحجرابنالرى:فتحانظر:)٥(

العارف،النحويالغسراألصولىالفقيهاثه،عبدأبوالدمثقيالزرعيأيو~بنبكرأبيبنكملهو)١(
لهمحبوبأ،الخلقحسنكانعنته،فيمعهوسجنتيميةابنعنوأخذأحدءاإلمام~هبفيتنت

بينماهياته..كانتوغيرها.االمة)أهلو(أحكاماللهفان)و(إغاثةالموقعين)م7(إعامنها:كثيرة،ئيف

).٥٦.٦الزركلي:األعالم:،٩٧-٩٢١٥العليمي:األهد:المنهج(انظر:~).٧٩١-٦٩١(



اإلسالمدألفقهيهألفافحفل

يروئومرة،ءثالايروئمرة(الحر)فلغظمتنأءمضطر~الحديثإن-١

(الخز)

رواياتمعظمفيهو(وكذاالفتح:ؤقال(الحر)،هوالمحفوطأنوالجوامه:

هوالعربي´اأ:ابن.وقال.....ءغيرهتبعهومنعياض(´ايذكرولمالبخاري،

.)اأا.تصحيف.الخز)(أىبالمعجمتين

األمورمجموعاستحاللعلىواردأالحديثفيالذميكونأنيحتمل-٢

النهيألنالمعازف،تحريمفينمأالحديثيكونالاالحتمالحذاوعلىالمذكورة،

.٣٩١.١اللهغان:إغاثة)(ا

حجرأبنالرى:فتح:(انظدالحرير.مننوع):احذ.و(٢٩٣ا٥:الثوكاني:األوطارنيلانظر:)١(
).٤٥١١٠العقالني:

اإلسالمشيخهالمغر~،عالمالفضل،أبرالسبتيحصبيالعياضبنموسىبنعياضاآلضي~)٣(
ماعاشو(الفنية).الممطفى)حقوقبتعريف(الشفامنها:كثيرةتآليفلهرقته،ؤالعلماءوقدوة

)،٩٩.٥الزركلي:األعالم:،١٤١-١٤٠صغلوف:كية:اكالغورشجرة:(انظ~)<٩٤٤-٤٧٦(بين

االجتهاد،رتبةبلغالحديث،حغافمنءقاضالمالكي،االشبيليمححدبناثهعبدبنكمل~)٤(

آن)القد(أحكامكتبه:منوالتاريخ،األد~ه~التغسير،األصولوالفقهالحديثفيو~
٥٤٣-٤٦٨(بينماتاشالقوامم).منر(العواممترمذي)1امحيحبثدحاألحوذىو(عارضة

).٢٣٠.٦الزركلي:األعالم:،١٣٨-١~٦صنحلوف:الزكية:النورةثسبد:اف1~«

بقاءمعالكلمةرحروفأوحرففيتغييرإحدأثهووالتصحيف:.٤٥~١٠العسقالني:~ابعن)٥(

الحر:ف(حركات)ثكلفيكانوانتصحيغأ،ذلك:سميالنقطفيالتغييركانفإنالخط،~رة

.١٤٩٠-٤٨٨صني:3العسقاحبابنالثنكر:غنبةشرحالنظرنزهة(انظر:تحريفأ.ممي:



ا٥٥

بانفراده.منهاواحدكلتحريمعلىيدلالوذمهاالمتعددةراألموعن

األمورمجموعل7استحا~يكونأنإماالمحديثفيالذمإنوالجوامه:

منها.فردكلىاستحاللبسببيكونأنواماالمناقشون-يقول-كماالمذكورة

منهماواحدكلاستحالليحرموالزناالخمرألنواردءغيراألولواالحتمال

إالالزنايحرمالأنللزمالمجموع،استحاللعلىآتيأالذمكانولو،ننراده،

الذراالحتمالبطلواذاباإل~ع.باطلوهذاالمعازف،والخمرمعباجتماعه

األمورأفرادمنفودكلاستحاللعلىالمحديثفيالذمعلتعينأوردوه

المحديث.بنصحرامأفتكونمنها،واحدةوالمعازفءالمذكورة

المعازفهوالمحرمبأنيقولمنعلىأولى-باب-منرأفيهالجوا~وهذا

انغرد~(ا)<ولوائعازفحرمةلثبوتغيرها،٦́فقطالخمربشر~نةالمقة

الحوسمعمأ:األالثمحوممألالثائث.المثوه

حراماللهووطبلوالمزاميراألوتارأنالبخارىحديثداللةبيانعندتقدم

خرجكماأخرئءبصوصالتحريمعنخرجالدفوأنالحديث-بنصه-أى

الفقهاء.باتغاقوالحجيجالحر~طبارأيضأ

وهذهالمباحة،اآلالتعنتميزهابحصاثصالمذكورةالمحرمةاآلالتوتثترك

هي:الخصاثص

اآلالت.منغيرهامشاركةدونمطربأ،لحنأتمدرأنالمحرمةللث~عكن-١

.٢٩٤.٩الئوكاني:األوطار:نيلاتطر:)١(



معائنفستسترسلماوكثوأواهاثها،ألنعسلتسليةاآلالتهذهششخدم-٢

مهماتها.عنتنشغلحتىاألطان

منهى•والعساة،اطثمورترمأدأ~مناآلالتهأهمحلىالعزفإن-٧

والمرو،امثه.الياناتأصحا~مننحيرهممعأبدأترئوالشعارهم،

فإنلذلكنبرات،مجردأصواتهاواغاألحانأ،تصدرالفهيالمباحة،اآلالتأما

كالدفاإلعالنإمامنهاأألولوالمقصودبها،تلتهيوالمعهاتسترسلالالنفس
الناسبينشاثعةأنهاكما.،والحجيج.المحرسركطبلالتنبيههاإلنذارأوالنكاح،في

والفساق.بالشربةتختصوالكلهم
المالهي:~تحرمةتعليلفيثالثةمذاهبالعلماءذهبلذلك،ونتيجة

األوله:ا~هب

غتلغانأمرانوهمااإللها،،أواإلطرا~،هي:المالهي~تتحريمعلةإن

كمااأللة،تصدرهاالتيالموزونةواألصواتاأللحانوهوءواحدسببهمالحن

باآلالتوااللتهاءيلهيءاآلالتمنالمطربفالصوتأيضأ،متالزمانأنهما

تارة،(اإلطراب)لفظالفقها،يستخدملذللئهمرب.صوتمنفيهايكون.كا

األممواتمنيحدثهماماومرادهمالحرمةلتعليلأخرئتارةااإللها،)ولنذ
(مابأنها:المحرمةلالالالماوردىاا´فتبطذلك:ويؤيداآللة.منالخارجةاالزونة

الفقهفيكثيرةمصنفاتلهألقضاة،أقضىالشافعي،الماوردىاطسنأبوحبيببنكمدبنعليهو(ا)

الدياو(أد~الكبير)(الحاوىتصايغه:منللمذهب،حافظأوكانواألد~،واألصولا~٠
٤١٤.١٣النبال،:م7أعاسير(انظر:_).٤٥٠-٣٦٤(بينماعاشاللطانية).و(األحكاموالدين)

).٣٢١.٤الزركلي:األعالم:،٤٧٦



الزفافحفليهاللهوالناني...ا~

انغرد)ااأ.إذامطر~بموتأئى

عنهويعبراآللة،منالخارجالملهيالمطر~الموتهي:إذنالتحريمفعلة

واإلهاء.باإلطرابالفقها،

ألثأنى:أألهب

وا:تذكيرألخمور،وشربةبالغساقالتشبهمزفيهاماهياآلالتتحريمعلةإن

.ممجالدرمقترنالمالهي~تاستعماكأنوذلكأفعاهم.إلىوالدعوة.عجالسهم،

لعلةليسهلذلكتبعأاآلالتحرمتالخمر،حرمتفلماالعادة،فىاخمرشرب

كرمة´ا´.ألةهيإذن،الشربةشعارمنئةفكلذاتها.في

وشربةبائغساةو>التشبهاإلطرا~،بعلتيذ:معللالمالهيكاتتحريمإن

ابنق:الراثتالبحر،١٠٤،١٠٣-١٠٢.١١العيني:المناية:أيضأ:العلةهذهفىوانظر>١٩١~١٧ا~وي:(ا)

قدامة:ابنالمفني:،٥٣٤.٢الدسوقي:حاشية،٧-٦.٤الحطا~:الجليل:مواهب،٨٨~٧نجيم:

،٩٢.٣البهوتي:اإلرادات:منتهىثرح،٥٧.١٤
واإلكليل:التاجفيالمواقذلكفيوتبعه)،٢٧٢~٢(اإلحيا،:فيذكرهاثه،رحهالغزاليمذهبوهذا)٢1

مجالسهمداخلإليهاواالستماعاستخدامهاحرمثعارآللثربة،كانتإذااأللةأنوبدهي).١٥٣.٦(
ا:٢٧٢ا٢(االحيا،فيالغزالىقولذلكعلىويدلحرام.الثربةشعاراستعمالألنوخارجها،

عادةوضربهاالطرفين-وامعالوسطدقيقمستطيلطبل-وهوالكوبةفر~يجرمالعلة(وبهذه
لعلةالكوبةضر~تحريمأطلقفقدوالغزو).الحجيجطبلمثللكانالتشبهمنفيهماولوالالمخنثين،

معهامحرمألمحرمةاأللةصوتألذأيضأ،فحراماالستماعأماالغسق.ذلك.ممجلىيقيدولمالتثمبه
أألمريكنلمولوجدأر،ورا،أومنمباشرةسواءحرامانجرامإلىواالستماعمنها،المقصودهوإذ

أعلم.تعالىواثهجدارها.وراءمنآخرإليهوبتمعغرفةفيالمغتا~يجلىأنلجازكذلك



اإلمالمرالفقهيهالزفافحفل١٥٩

أا´.اآللةحرمتوجدتالعلتينفآيالخمور،

الحثأ>ئطرووحهأالحئاثشأ

الصو~بأناألول:الذهبأممحا~-تعالىائه-رحهأ~´الفزالىناقثى

الطيورمموتألنللتحريم،علةيكونأنيملحال(المطر~)الموزونالطيب

سواءالموزونةالطيبةاألممواتساثرعليهنيقاساستماعه،يجرموالموزون~

يتعينلذلك.،.الطبل.هكالدف~منأوحيوان،أوإنان،حنجرةمنخرجت

بااغسقة´~أ.التشبههي:والمزاميرواألوتارالمالهيتحريمعلةتكونأن

أنعكنالللطرمه،المحدثالموزونالطيبالصوتبأنألك:عئوإلمه

خاصانوعاحرمقدالنصلكن.،مطر~.مموتهوحيثمنللتريمعلةيصلح

(المعازف)أنذلك:وبيانءاآلالتعنممدرماوهيالمطربة،الطيبةاألصواتمن

يعنيالمعازفوتحريمنة،المرزهاألصواتتمدرالتيالطر~~تهي:الحديثفي

مايبقىءاآللة.منالمقصودإنهاإذعنهاالخاربةالموزونةالمطربةاألصواتتحريم

اإلباحة.أصلعلىوغيرهمالطيورعنالمادرةالطيبةاألصواتمنذلكعدا

الخطيبالمحتاج:مغني،٢٢٨.١١النووى::الطالبينروفة،٤٨٢-٤٨١.٩عابدين:ابنحاثيةانظر:اا)

علةالتثبهفجعلالمحتاج،مغنيفىفمثلوقد،٢٨١.٨الرملي:المحتاج:نهاية،٣٤٨.٦الشربيني:
هوذلكولعلاألمرين،بينغيرهعيزلمبينمااالستواع،تحريمعلةاإلطرا~وجعلاالستعمال،تحريم

أعلم.تعالىواثه.يطربهمفيمابالغاقمتثبوالمتمعإليما،متمعاآللةمتعملألناألصوب
بينماعاشالغزالىالثافعيالطرسيأحدبنمحمدبنمحمدبنمحمدم7اإلساحجةالحالماإل~م~(~)

).٣٣٤-٣٢٠.١٤الذهبي:ء:7النام7أعاسير(انظر:).٥٠٩-٤٥١(
).١-أ٢٧١ا٢الغزالى:الدين:علومإحياءانظر:)٣(



فافالنحفلاللهويةالثانر...المبحث

وقياس~.ا~مطلقالباآللةالتلهيأوالطر~إحداث)أك:لمحومظ

النص´ا´.مقابلةفيألنهاالعتبارفاسدقياسالطيوراتأمدعلىت7اآل´أصوات

مالحةعنةاألولالمذهبأمحا~.كرهاالتياإلطرابعلةفإنلذلك

تعالىاثأ-رههاليالفذكرماائتيالعلةأنأيضأائالحظلكنءاآلالت~لتد

أبرزهئاألالتهذهألنأيضأ،اآلالتلتحريمصالحةعلةبالغساق،التشبهوهي

كثيرأ~´.أوقليلفيبهمالتثبهمزعالثمنحوقدالفسقة،شعارات

الذىالثالث،المذهبهوالمالهيكاتحرمةتعليلرالراجحذانلذلك

للتحريم.مالحتينعلتينوااتشبهاإلطرا~مناعتبركأل

اآلالتوموزونة،طيبةأمواتأتمدرااسراآلالتهي:المحرمةفاآلالت

مطربة.تكنألوهالفسقةشعارهياتي

وعلمه:

لعلةألغساقيعتادهمحاونحوهاالكوبةمي•االمهو،هبر~ا~ليرم

منها.واإلطرابالتشبهمحلةاكئزهسراهامايباح•التثبه،

ألنهاتطر~،٦́•تئهي´طيسيرةكانتوكالعرمسثالمزاميراستعمااءيحرم•

الغساق.آالتمن

مثلالنص،نحالغةمعحجةالقياسيملحالإذللنص،المخالفالقياسهواالعتبارفاسلالقياس)1(

األحكام:أصولفيواإلحكام،٤٢٠ا٤الحا~:البكي:رفعانظر:المذكاة.(علىالميتةقياس
).٦٦١١٢الثوكاني:الغحول:~أرشادء٧٢.٤األمدى:

البحث.هذامنالحغلمبغةمطلبراجع:)٢(



~ةو~ه)،(كاألورغاإللكترونيةالموسيقيةاآلالتاستعماليحرمكما

فيهاتحققتأخرئموميقيةئةأيومثلهاالفسقة.شعاراتأطهروألنهاإطرابها،

أعلم.وأعلىتعالىواتهالعلتين.عاتينإحدئ

الحفلىفى~نحرئ١اللهو)نوح..الوابع.الحطب

الحالهي،منمتعددةأنوامتآاطفليضمالمعازف،~ت١هالفناءإلىباإلضاثة

تابعغيرهوهاومنها،..ونحوهما.والتصفيقكالرقصئلفناء،تابمهومامنها

االلىالنحوعلىأحكامهاوتفصيل،..والمسرحيات.كالمسابقاتللغناء،

الرقص.األول.عالة
علنالموزونةكة٨١(:بأنهويعرفللفنا،،التابعاللهوأنواعمننوعالرقص

نوعان:لهءنحموصة)´اأ.نغمةميزان

وذللث:وتكسر`~´.تثنفيهاألىوهولمحرمنوع-١

)٣٧(المز`تتر)_:أل.ترحاضأألقفيتمثيآلقألتعالى:لقولهأ)

والبطرا~´.حالىمنآشدوالرقص

.١٩٦صوى:7النحاالمباحة:الدرر)(ا

الصغير:الشرح،١٧٤مرالطحطاوى:حاشية،٤٨٢-٣١٣.٦،٤٨١.٩عابدين:ابنحاثيةانظر:)١(
.٣٥٠.٦الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٤أل٩.٣الدردير:

.١٩٦صالنحالوى:المباحة:الدرر،٢٣٧.١٠القرطبي:تغيرانظر:)٣1



الزفافحفلاللهويهالناني...ا~

الوجلبهيلهومادكلبقوله:ثألالنبيذمهقدفاثدةذىغيرلهووألنه~)

ه´´ا.الحقمنفإنهن.هلهومالعبتهفوسه،و)ديبهءبقوسهوميهاالباطل،المسلم

عنورء´~).بهموالتشبهوالفساق،المخثينوأفعالالكفارزىألنهج).~

سفاهة،منالرقصفيماللرجل-بالنبة-األدلةتلكإلىويضافد)

بالنهاء`~).وثشبهعتى،وننت

فيهاختلفوقدتكسر،والفيهتثنالماوهوالرقصمنالثانيعاك-٢

الفقهاء:

النوعهذاتحريميفيدوالمالكيةالحنفيةعندالرقصبتعريمالعارةفإطالة

نفسها´أ´.السابقةلألدلةأيضأ،

لحديثمحرمغيرفهوالنوع´أ´.هذابكراهةالشافعية:وبعضالحنابلةوقال

والحبشةحجرتيبابعلىيومأ_اثهرسولر.يتلقددقالت:عاثشة~

أتوثنئرفالنبي´´´.لعبهم»لىم.نظربرداثهيسترنيىاثهورسولالمسجدفيبلعبون

تخريجه.سبق)ا.

.١٧٤صالطحطاوى:حاشيةانظر:)٢.

.٧٣صالهيتمي:حجرابنألرعاع:كفانظر:)٣´

الدردير:الصغير:الشرح،١٧٤صالطحطاوى:حاشية،٤٨٢-٤٨١١٩عابدين:ابنحاثيةانظر:)٤.
مرممم

حجرابنالرعاع:كف،٢٨٢.٣البهوتي:القناع:كثاف٠٤٢٠-٤٥٩.٤مغلح:ابنالفروع:انظر:)٥
.٧٢-٧١صالهيتمي:

هالةمسلم:٠لهواللفظ)٤٤٣(١٦٨ااالمسجدفيالحرا~أصحا~بابالمساجد.البخارى:)٦
).٨٩)(٥٠٨.٢العيدأيامفيفيهمعميةالالذىاللعبفيالرخصةبا~االعيدين



اإلسالميألفقهيةالزفافحفل

عدمعلىيدلمماالعيديومالمسجدفيالرقصهيثةعلىوتوثبهمبالحرامهلعبهم

الرجلبهيلهوما«كللحديث:للهوكانإذامكروهلكنهءوالتوثبالرقصحرمة

الحديث.،أاأبقوسه..وميهاللمباطلالملم

وألنهالمحبثة،~لحديثمباح.الرقصمنالنوعهذاأنالشافعيةولبعض

اعوجاج´اا.أواستقامةعلىحركاتبحرد

مهيجهكانفإنمهيجه،حكملهلكنسبق،لمامباحالنوعهذاالغزالي:وقال

مذموم´~ا.فهومذمومآفرحأكانمرانعمودآ،الرقصمحمودأكانفرحأ

اأأ.الشهادةدمودهالمرو،ةساقطالرقصمنالمكثرأنعلىالجميعاتفقوقد

عناألكانوإن-الغناءمعللهوالرقصإباحةعدماجح:الولعل

فيفليسالحبثةرقصحديثوأماعقل،وخغةسفاهةمنفيهلماوالتثنيالتكسر

الوغنا،علىرقصأالحبشةمنيكنلمذلك(فإنالعلماءقالكماالنزعمحل

تدريبأللكفاح،وتأهبأح،7بالسالعبأكانبلباألكمام،إشارةال•باألقدام،ضربأ

والفر...)`أأ.الكومحلىوتمرينأالحربفيالسالحاستعمالعلى

ويدخل-الرجالعلىعرمأتثنبغيرواللهوللغناءالرقصيكونعذاوعلى

تخريجه.سبق)ا(

.٣٥٠.٦الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)٢(

<٣٠٤.٢الغزالى:الدين:علومإحيا،انظر:)٣(

البهوتي:القناع:كثاف،٢٨٤.٨الرملي:المحتاج:نهاية،١٠٥.٤الدردير:الصغير:الثرحانظر:)٤(
السابقة.المراجعإلىإضافة،٣٦٥.٥

٤٣٢~٦العسقالني:حجرابنالرى:فتحانظر:•،٧٩صالحيتمي:حجرابنالرىع:كف)٥(



الزفافحفلاللهو_الثاس...المبحث

النساء،أمابالناء،والتثبهالسفاعةهالعقلنقصمنفيهأل-الدبكاتذلكفي

بينشامعهوواغابالفقةنحتصنحيرالنوعهذاألنفقط(اأ،لهنالنوعهذافيكره

.مكروهأتجعلهعقلقلةفيهفاثدةذىغيرلحولكنهالناءءجيع

أعلم.تعالىوامأ

الثصمؤ:الثائى:ألئدع

اإلنسان،أعمالكساثرعملىذاته،فيإليهالنظرحثمنالتصفيقإن
جاثزا~´.فعملهماشخصلتنبيهصفقفمنإله،الداعيحسبيكونوحكمه

فيالتصفيقفيالشأنموكما-الغنا،واللعب.عصاحبةللهوالتصفيقأما

ا~´.تحريمكراهةمكروهأوحرامبأنهقالمنالفقهاءفمن-الحغل

فقط´´´.تنزيهكراعةمكروهللهوااتصفيقبأنقالمنومنهم

•يالثحرمئثالدلمل

).٣٥ثفثتا::1(ا..٩وممدمة~،أ~إآلعنتقالثم:6وتا٩معالى:قوله-١

فالمصفقالشركين،أفعالمنالتصفيقأنالداللة:ووجهالمصفيق´أ´.والتصدية:

حرم.واالءمحرملقتاءتابعأيكنولمالريال،عليهنيطلعلمإتاهت)ا(
.٤٤.٢الثبراملي:حاثيةاتظر:)٢(
حجرابنالرىع:كف،٤٨٢-٤٨١.٩عابدين.ابنحاشية(اتظر:الثافعيية،ويعضالحتفيةومنهم)٣(

).٤٥-٤٤.٢الثيراملي:حاشية،١٠٨صاكيتمي.
الحطا~:الجليل:مواهب(اتطر:الثافعية.~فيالمعتمدوفوألمالكية،عيارةمنيقهمماهذا)٤(

).٣٨١.٥الحمل:حاشية،١٠٨صالهيتمي_حجرابقالرعاع:كف،٨.٤

.٣٥٨.٧القرطبي_تقسيزاتطر.)٥(



اإلسالصالفقه~الزفافحفل

أاأ.المذمومةالتصديةمنالبيتحوليفعلونهكانوافيمابهممتشبه

كانواذاللئسا،»´اا.التصئيق«اغا:ثالبقولهيتدلللرجال،وبالنبة-٢

بهن(~)>التشبهالرجألعلىيحرمفإنهبهن،ومحمورآبالنساءغتصأالتمفيق

األدلة.وعكئالردملئكلك

ذثتاآليةألناللهو،أجلمنالتمفيقتحريمعلىاآليةفيداللةالبأنه-١

أنفيخالفوالالعمادة،وجهعلىالتحوليمفقونكانواالذينالمشركين

حرامأ.فعلهكانالتعبدبذلكيريدمنعقلواإلنسان

ؤثي،وامهمئهفيه:جاءفقدالصالةفيالتصفيقفيواردالحديثإن-٢

بهفاالستدالل´´´.٥للنعماءالتصفيقاغا)ليه؟~التفتسبحاذافإنه٠فليمعبحمعالته

رارذ.غيه~للهوالتصفيقحرمةعلى

مطلقأ.التصفيقبتحريمالجزميكنفالوعليه

ةفاثلذىنحيرلهوالتصفيقأندليلهمفلعلالتنزيهيةبالكراهةالقائلونوأما

فيالمذكوراالطلالعبثمنفهو٠العقال،كتوعنالوقارعناإلنانلخرج

.٢٣٠صالجوزي:ابنإبليس:تلبيسانظر:اا)
األولاإلمامفجا،الناسليؤمدخلمنبا~واإلمامة~الجماعةالبخارى:رواهحديثمنجز،هذا)٢(

٢٦٥.١اإلمامتأخرإذابهميصليمنالجماعةتقديمبا~الصالة.مسلم:له،واللغظ)٦٥٢(٢٣٥~١
أهابه.:أىنابه،أخرئ:رواياتوفيو(رابه):عنه.اثأرضيالساعدىسعدابنسهلعن)،٤٢١1

).١٣٤~٢ني:7العسقاحجرأبنالمارى:فتحأنظر:(
.١٠٨صالهيتمي:حجرابنالرعاع:كف،٢٣٠صالجوزي:ابنإبليس:تلبيسانظر:)٣(
تخريجه.مبق)٤(



اكزفافحفلاللهو_اكانى...ا~

´ا´الحديث.هبقوسه...وميهاالباطلالمسمالرجلبهيلهوماهكلثأل:قوله

التنزيه،بكراهةقالمنقولرجحان:األدلةخاللمنللباحثةيبدووالذى

تصفقكأنالتمنميق،طريقةفيببعضهموالنسا،الرجالمنكليتشبهلمإذاهذا
فغيكالمغنثين،الغناءمعالرجاليمنمقأوالعرافة،فيالرجاليفعلكماالنساء

أعلم.تعالىواثهالتصفيق.لذاتالللتشبهالتصفيقيحرمالحالةهذه

المشر:الثالث:عالف
ينبعثفهوصوتاإلنسان،أعمالكساثرعمل-كالتصفيق-أيضأالمنيه~إن

أوباآلخرين،استهزا،فعلهفمنفعله،إلىالداعيبحسبيكونوحكمهالفم،من

المجدعندالمثمركينمغيرذمفيتعالىاثهقالكماحرامأ،كانالعبادة،وجهعلى

الصفير`~´.والمكاء:).٣٥:ال<(ا.(ثفت.٩تمثديةة~ةاآلألتيتيمندقمألثتقاالنقطالمحرام:

وهكذا´اا...ءمباحفعملهنداءأوم3إعاكوسيلةالصفيوامتخدمومن

والغغلة،العقلوقلةالسفاهةمننوعاألعراسفيالصفيرأنوالمالحط:

أعلم.تعالىواثههذا.ألجلمكروهأفيكون

االاح:الوابه:ر~الة

منوهواامعرومين،وحالحضوربينوالدعابةالمزاحمئزفافحغليخلوال

تخريجه.مبق)1(

.٣٥٨.٧القرطبي:تغسيرانظر:)٢(
واننون:اإلسال~والشريعة،٦٢٩-٢٢٨١١الشربامي:د.أعدوالحياة:الدينفيسرلونكانظر:)٣(

.٢٣١صالقضاة:عليمصطفىأحد



كانفقدبإطالة،مذموهغيروالمزاحالعرمر.فىواللهوالغرحمظاهرجلة

رواهما،كامزاحهمنوردوعابهم،لقلومطايبةأمحابهكازحثالالنبي

اثاكا:النبيفقالاحلني،اثهوسوليافقال:كاالنبي.تىوجألد.نأنىفكله:

تلدوهل:كاالنبيفقالالناقة؟بولدأمنحوماقال:ناقة،ولدعلىحاملوك

النوق؟ءأاأ.إالاإلبل

هيأ´ا:همئرهالمزاحلجوازلكن

بهليضحكمهفكلمحدثللذىويلد:تأللقولهكذبأءيكونالأن.١

تحريمعلىدليل.والحديث(.السالم:سبلفيقالله،(~).ويل~،ويىاتمرم،

علموهإذاكاعهاالمعينعلىويحرمخاص،تحريموهذاالقومإلضحاكالكذمه

)أا´.الموقفمنالقيامأوالنكيرعليهميجببلالمنكر،علىإقرارألنهكذبأ،

والمستأمن.الذميالمسلمومثللمسلمإيذا،فيهيكون7أن.٢

عرما.كالماوالمعايموىالوأذالديز،فييكوذالأذ-٣

فيجا،مابا~والصلة~البرالترمذى:له،واللفظ)٤٩٥٩(٣٥٢.٥المزاحفيبا~ااألدبداود:أبو)(ا

غريب.صحيححسنحل~هذاوقال:)،١٩٩١(٣٥٧.٤الزاح

تحفة،١٧٢-١٧١.١٣اآلبادى::المعبودعون،١٥٨-١٥٧١٨العربي:ابناألحوذى:عارضةانظر:)٦(

المباحة:الدرر،١٣٢-١٢٧~٣ألغزالي:ألدين:علومإحيا،،٦٠٥-٦٠٤١١المباركفورى:األحوذى:
.١٦٩-١٧٨صالنحالوى:

فيمنبا~الزهد.الترمذى:له،واللفظ)٤٩٥١(٣٤٩.٥الكذ~عنالنهيفيبا~األدب.داود:أبو)٣(

حد~هذاالترمذيقالحيدة،بنمعاويةعن)،٢٣١٥(٥٥٧.٤النامىبهايضحكبكلمةتكلم
).٢٠٦٨.٤الصنعاني:الالم:(سبلالهالك:حن.والويل:

.٢٠٦٩.٤اعنعاني:)٤(



اكزفافحفلاللهويةالثافى...المبحك

أباسيدناىالنبيأوصىوقدالندور،علىيكونبلمنه،يكثرالأن-٤

وذكر´ا´.القلب،تميتالضحككثرةفمانالضحكتكثروال...دفقال:هكههريرة

إنإالالشهادة،مردودالمرو،ة،ساقطالمضحكةالحكاياتمنالمكثرأنالفقهاء،

ونكلغأا~أ.نمنعاولبىلهطبعاذلككان

مطايبةمنفيهلمامباح-المذكورةبالشروط•العرسفيالمزاحفإنلذلك:

وسخويةامتهزاءأهالكالمفيفحشفيهعايقالدأماوالعروسين.للحضور

البعضبهيقومهاالمؤذى،والمزاحالسخريةهورومنعرم.فهوباآلخرينمؤذية

محدمعلمإنإالمحرمفهذاءإضحاكهمبقصدوهيثاتهمالحضورألفعالمحاكاةمن

أعلم.تعالىواثأبذللئه´~أ.ورضاهمالحضوراستيا،

اكالهي:مئومحوهابالسيوفا~ا~مس:الدع

تقومفرقةإحضاراألفراح،منونحوهااألعراسفيأيضأشاثعهووعا

الطبو~ضر~معينة،.عرافقةبطريقةالو~معوالمبارزةبالسيوفباللعب

)٢٣٠٩(٥٩١١٤الناسأعبدفهوالمحارماتقىمنبا~الزهد.الترمذى:رواهحديثمنجز،هذا)1(

الحنومليمان،بنجعغرحد~منإالنعرفهالغريبحديثهذاوقالروايته،فياللفظوهذا

ابنورواه.،زيد.بنوعلىعبيدبنويو~أيو~عنروىهكذاشيثأ،هريرةأبىعنيسمعلم
فىالبوصيرىقالهريرة،أبيعنآخربإسناد)٤٢١٧(٤٧٥~٤والتقوئألورحبا~الزهد.ماجه:

حن).إمناد(هذا):٤٧٩.٤(الزجاجةمصباح

القناع:كثاف،٣٥٢.٦الشربيني:الخطيبالمحتاج:مفني،١٠٥.٤الصاوى:السالك:بلغةانظر:)٢(

.٣٦٦.٩البهوتي:
.١٣٢-١٣١.٣اإلحيا،:كتابهفيالخريةحولالغزالىذكرهماانظر)٣(



اإلسالميالفقهيهالزفافحفل

والمزامير´ا´.الصنوجتستحدموأحيانأوالدفوف،

الحبشةفعلمنلقربهاللعبهذابإباحة-انأعندالعلمن-القولوعكن

العيد(~أ.يومبحرابهمولعبهم

إنإاللخطورتهامحرمةفهيخطر،فيهاالتىاأللعا~منذلكسوئماوأما

تلكومنإليها(~´،النضرويحلحينثذلعبهافيحلالسالمة،بغلبةالعادةجرت

غيرالسالمةكانتوحيثالمشتعلة؟بالموادملثهبعدالغممنالنارإخراجاأللعا~

فيلماإطالقهايحرمفإنهاألعراس؟فيالهواءفيالناريةالساراتإطالقعندغالبة

أعلم.تعالىواثأالناس.حياةعلىخطرمنذلك

اسماممامه>السادمى.عالة

مسابقاتمنيجرئمااألعراس،بعضفيتمارسقدالتياللهوأنوعومن

موفموعذاتاألولى.المسابقات:منفئتينفىحصرهاوعكنالحضور،بين~~

الثائ»والئثةالتسلية.إلىإضافةوالتثقيفالتعليممنهايرادنامع،ثقافيأوديني

ثو~،أجلأوفتاة،أجلالنتقا،مسابقةكاجراءأكثر،الوالتسليةاللهومنهايراد

..ذلك.ونحوالتلغازأفالمهالمطربينحولمومموعهايدورأممثلةطرحأو

تكونأنوامابعوضتكونأنإمافهيالئائمة،والثمائمةمئمةالةالمماعا~ئأما

وحضورإليهاواالستماعامتعمالهايجرملذلكمبق،كماالمحرمةاآلالتمنوالمزمارالصنجو)١(

وجودها.حالاللعبمكان
الرقص.عنالكالمعندقيلماراجع)٢١

.١٥٦.٨الرملي:المحتاج:نهاية،٥٣٢~٢الدسوقي:حاشيةانظر:)٣(



الزفافحفلاللهو_النانر...المبحك

عاولعلهوحلها،جوازهافالظاهوعوضبغيركانتإنماظيونى´ا)،بنير

أإن:تالاثةسولمقالقال:عمرنكلئهبناثهعبدرواهماجوازها،علىبهيستدل

النامىفوقحهي؟مافحدثونيالمملم،مثلرانهاووقهايسقطالالشجرشجوتأمن

قالوا:ثمفاستحييت،النخلةأنهانفسيفيووقعاثه:عبدقالالبوادي،شجوفي

ءاا´.النخلةهي؟قالاكهوسولياهيهاحدثنا

أذهانالعالمامتحانتقدم،ماغيرالغواثدمنالحديثهذا(وفيالفتح:فيقال

العلم،فيالغهمعلىالتحريضوفيهيفهموه...،اإنلهمبيانهمعيننىا~.ال

العلم)أ~ا.فيالغهمبامهالبخارى):(أيالؤلفعليهبومهوقد

العلميةالمسابقاتفييجرىلمامطابقالحديثفيثالاثهرسولفعلهوالذى

أنكماالعلم،فهمعلىوالتحريضاألذهانالمتحاناألسثلةفرحيتمإذاليوم

اآلخرسبقهإنالمتسابقينأحدمنيكونأنفيه:يثترطهالسابق،يأخذهاألىالمالهوالعوض:)١(

أخذالمالكيةيجز(وممحللوجودمعكليهمامنيكرنأنأوثيثأ،يأخذلميسبقهلموانأعطاه
إنيغرموالمثبق،إنيغنمبينهمائالثمتابقوهولغيرهم)خالفأالمحللمألةفىالعوض

إنأ~-اإل~ميفرصهاالتيكالجواثز-الساقفيمشتركغيرأخرشخصمنيكونأنأوءسبق

.محرمقمارفهوالمال،جيعحازمثبقفمنالساقفيالمثتركينجيعمنمثروطأالعوصكان

الخطيبالمحتاج:مغني،٢٠٩.٢الصاوى:اللك:بلغة،٤٥٠.٤الموصلي:أالختيار:(انظر:

)٢٨٦-٢٨٩.٣البهوتي:القناع:كشاف،١٧١-١٧٠١٦الشربيني:
المنافقينصغاتمسلم:)،٦١(٣٣.١أنبأناأوأخبرناأوحدثناالمحدثقولبا~العلم~البخارى:)٢(

أىالناس:فوقعقوله:لهما.واللفظ)٢٨١١(١٧١٧.٤النخلةمثلالمؤمنمئلبا~وأحكامهم.

ابدنالرى:فتح(األنوع.منبنوعيفسرهامنهمكلفجعلالديةأشجارفيأفكارهمذهبت
اا).٩العسقالني:ا.حجر

.١٢٠-١١٩.١نى:7العقاحجرابنالرى:فتح)٣(



اإلسالصالفقه٩اكزفافحفل

األفها)(اأ.المتحانحتطالتيالعلميةباأللغازمليثةالفقها،~

وفقأالدينيةالمسابقاتفيجائزفهوالمسابقاتتلكعلىالحوض)نذوأما

للجمهور´اأ.خالفأالحنابلةوبعضالحنفيةلمذهب

يجعلماهوفالسبق:ونصل»`~.٩أوحافو~فياالمثبقاله:تبذتواهودليلهم:

منبيما•الحافر،•والنصلالخفررتنئزالنبيجوز>قا•المال`ك´،منسبقهعلىترللساة

أخذثجازبالجهاد،يقرمكمابالعلميقوماادين•اادين،لحمايةالجهادعلالمعينةاألسبا~

طإل.فيالجهدبذلعلىللحثالعلممساثلمعرفةعلىأاسباقزذرالعوض

والعوض)الجعلهشرهثغميل(أىالتفصيلهذا(وعلىاالنتيار:فيقال

ألنهجعأل،ذلكعلىوجعالشيخ،إلىالرجوعوأرادامسألةفيفقيهاناختلفإذا

فيهجاءوعا)٤٤٢-٤٣١(صوالنظاثراألشباهكتابهفيلفاز73كاماقمآنجيمأبنأفردوقد)(ا

الطلوع)بعدبلعمنفقل:نغأل؟،وقعالنيةوقتفيرمضاننوئرجل(أى):٤٣٣(ص

وضيقأ،سعةتعيينهافياختالفهممعالحربيةباآلالتاالمتباقعلىالعوضأخذحلالجمهورقمر)٢(
القناع:كشاف،١٦٧~٦الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٢٠٨.٢الدردير:ألصغير:الشرحانظر:(

).٢٨٤.٣البهوتي:
الرهانفيجا،مابا~الجهاد.الترمذى:له،واللغظ)٣٩٦٧(٢٤٨.٣السبقبا~الجهاد.داود:أبو)٣(

٤٠٠١٣والرهانالسبقبا~الجهاداماجه:ابنحسن،حديثهذاوقال)١٧٠٠(٢٠٩.٤،السبق

السالم:سبل(انظر:انحيل.والحافر:ألهام،والنصل:انجمل،والخف:هريرة.أبيعن)٢٨٧٨(
وتومعالثالثة،األمورهذهعلىالتبقأخذجوازوالحنابلةالمالكيةقصروقد).١٨١٣.٤المنعاني:

ابنحاشية(انظر:معناها.فيأخرئأمورأالبقأخذجوازفيبهافألحقواوالثافعيةالحنغية

الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٢٠٨.٢الدردير:الصغير:الشرح،٤٩٢-٤٩١.٩عابدين:
).٢٤٨.٣البهوتي:القناع:كثاف،١٦٨-١٦٦.٦

.٤٠٠~٧ماجه:ابنعلىالسندىحاشيةانظر:)٤(



فياكزفحفلاللهويهالثاف...المبحث

طلبفيالجهدعلىللحثهنايجوزالجهادإلىيرجعلمعثنىاألفرامىفي~ز٧

بالجهاد)أاأ.يقومكمابالعلميقومائدينألنالعلم

إمافهيفقط،اللهوهللتسليةتقامالتي•األموامى:مؤمسامماثالثائمةالئثةواما

راقصةأفضلاختيارأوالمطربين،أكاءعنالكالسومحرمة،أمورحولتد:رأن

الخسراركالتسابقإيذا،ءفيهوماسفاهاتحولتدورأنإما•الحفل.ئوراقص

ذلك...،ونحوالطعام،منمعينةكميةألكلكالتسابقأوثو~،أجلأوفتاةأجل

سوا،إيذا،،أوسغاهةأومحرمفيهكانماحرمةالفقهاءذكرفقدمحرم،علههذاه

أعلم.تعالىواثها~´.يمؤضبغيرأهبعوضكاذ

والمسوحيات:التمثيلالسابه:الفرح

النكاح،(عقدبنوعيهااجالز>حفالتبعضفياستحدثعاذنهوأخيرأ،

المجتمع،نقدأهالضحكبحردإمامنهاالهدفبسيمئة،مسرحياتالزفاف)،ه

غتلقةقصةوأحداثهاالسرحياتتلكنصويكونمع»األمرانيجتمعماظ•

أحيانأ.التاريخقمصمنتؤخذوقداأل،

المتأخرونوقفوقداألقدمون،يعرفهالمالتيالمستجدةاألمورمنوالتمثيل

معأصلهأباحمنمنهم•وتغميأل،جلةحرمهمنفمنهماثنين،موقفينمنها

>٤٦٢~٤:مفلحابنوالغروع:،٤٩٢-٤٩١.٩عابدين:ابنحاشيةوانظر:،٤٥٠.٤الموملي:)١1
،١٠٥-١٠٤.٤الصاوى:اللك:وبلغةالدرديرالصغير:الثرح،٤٩٤١٩عابدين:ابنحاثيةانظر:)٢1

القناح:كشاف،٢٧٩.٨الرملي:المحتاج:نهاية،١٦٨.٦الشربيني:الخطيبالمحتاج:مفني

.٢٣٠-٢٢٩صشلبي:حدىد.والسباق:واللعباللهوحكمفيالمشتاقبغيةء٢٨٣.٣البهوتي:



شرة.٩بشروطتقييده

هي´~´:ااافحبتهمالمومونمافي

ليسألنهالناسمبززيدأنهادمحاثهؤيكذبفالممثلكذ~،التمثيلأن-٦

بعضأوالقصةأصلفيسوا،كذ~منالتمثيليةتحتويهماإلىإضافةحقيقة،بزيد

محرم.كلهوهذاعباراتها،همشاهدها

فيالمسلمينبغيرتشبهوفيهتحرم،و´(تحللالأمممنمأخوذالتمثيلأن-٢

لمثلبحاجةليسوالمسلمعنوع،بهموالتشبه،والحواذالدوافعيجاد٦طراقهم

إلىأتوب~الذىالتمثيلعنيفنيماالخهمناإلسالمشريعةففيالحوافز،هذه

الجد.إلىمنهاهوئرغباتواشباعاللهو

هي´ا´:حججهبوزفيالتمثيل´´´)صل.باحمنو.ما

هئا~و~،أثناءوذلكالتمثيل،تشبهأفعالمنالمحابةبعضبهقامما-١

~(~ل:كاالغبيأننجباالثهعبدبنجابرروئماالمثال:سبيلعلىذلك

.قتله.ن.تحبمسلمة:بنمحمدقالورسوله،اثهآذئقدفانهاألشرفبنلكعب

المغيهالن(انظر:تعالى.اثهرحهماألالنيناصرمحمدوالشيخباز،بنالعزيزعبدألشيخومنهم(ا)

).٢٠و٩صالليماني:اثهعبدواألناشيد:التمثيلحكمعن
.٩١-٩٠و٤١و٢٠و١١-٩صالليماني:المفيد:النانظر:)٢(

و،١٢صالمغيد:المانفىالسليمانيعنهنقلاثأ،كمارحهالعثيمينماحبنكماالشيخومنهم)٣(

كتابهفيالقضاة،وأهد،٦٤٤-٦٤٣.١والحياة:الدينفييسألونككتابهفيالشرباصي،د.أهد

.٣٥٠صوالغنون:اإلسالميةالشريعة
حيثإال،٣٥٧-٣٥٠صالقضاة:ألحدالغنونهاإلسالميةالئريعةكتا~:منمأخوذةالحجججيع)٤(

ذلك.غيرإلىيثار



الزفافحفلاللهويهالناني...ا~

و~لناعناناقه-كاالبنييمني-هذاإنفقال:فأتاهقالنعم.قال:اثه؟وسوليا

ننظوحتىندعه.نفنكرهاتبعناهقدفاثاقال:لتملنه،واثهوايضأ،قال:الصدتة،

قامفقده(ا).فقتلهمنهاستمكنحتىيكلمهيزلفلمقال:أمره،يصيرماإلى

علىتحتايله،ئيألاثهلرسولالكارهالمنافقدوربتمثيلئظبهمسلمةبنعمد

قتله.منتمكنحتىالمختلقةاألحاديثببعضاألشرفبن~

أنجازلماحرامأكانولومث،،جبريلوالسيماالمالثكةمنالتمثيلحصول-٢

سيدناوتمثلأفياف(ا´،هيثةعلىءتثإبراهيمسيدناإلىةالمالئثهجاءتفقديفعلوه،

الغزوات´أ´ءوحضورهمالمالثكةتثتكلوكذلكبثراا´،هيثةعلى~يمللميدةيلبب

جاثز.-الممثليفعلكماأي-المباهةباألئكالالتشكلأنعلىدليلهذاكل

فهناكالناس،منفالنلخبرفعليةحكايةهوبلمه،بكليسالتمثيلأن-٣

الالممثلألنوتشبيه،تقليدالتمثيلأنأوباألفعال،وهذدباللسانللخبرحكاية

قتلبا~والسير~الجهادمسلم:له،واللفظ)٢٨٦٧(١٠١٧.٢الحر~فيالكذ~با~الجهاد.البخارى:(ا)
أىلتملنه:وقولهأتعبنا،أيعنانا:قوله:).١٨٠١(١١٧٧.٣اليهودطاغوتاألشرفبن~

اثهعبدأبوتلمة،بنمسلمة:بنومحمد).٣٧٢.١٢النووى:ملم:ثرحمنه.(انظر:تضجرون

ا.٣٩-٧٩~٤الذهبي:النبال،:أعالممير(انظر:~).٤٣(ت:الصحابة،نجبا،مناألومياألنصارى

ىاثهرسولتتالعلىيحرضأخذالنضيربيمنوأمهطي،منهويهودى،األشرف:بنو~
فأمربثعره،المسلميننسا،ويؤذىالمشركين،منفيهاقتلمنوبند~راألشهوينشدبدروقعةبعد

)<١٠-٦~٤كثير:ابنوالنهاية:البداية(انظر:~)٣(عامالنضيربنيإجال،قبلوذلكبقتلهالنبي
.٧٧-٢٤األيةاالاريات،مورةفيتعالىلهقوانظر)٢(
.١٧األيةمريم،سورةفيتعالىقولهانظ)٣(
ا.٤٣٩.٤و٦٣٣.٢هشام:ابنسيرة(انظر:حنين.وغزوةمثألبدرغزوةكحضورهم)٤(



مقلداألستاذ،عثلفالذىفالنأ´ا´.أقلدن،7بغاأتشبهيمول:بلثالن،أنايقول:

كذمألمستوالمختلعةالخياليةالقصصفإنأخرئجهةومناطتيقي.لألمتاذ

ثترآل،امأقثآلرجآلييهفترت٩تعالى:كقولهالمثل(~´،ضر~قبلمنهيبلكرمأ،

الموحدحالجلهعزامهمفهفمد).٦٥تبتن:ال.(أكجلة.جآلتلمايتمتثنيكوت

المتباينة،أخالقهمشركاءجماعةوعبدواحد،سيدلهبعبدلهماومثلوالمشرك

مجتمع،أوشخص،أوفعل،حالةوومفأاأ.استخدمهإالمنهمأحديلقاه

القبيل.هذامنهوغتلقةقصةخاللمنهاوالتمثيل

اإلنساءيؤديهاأعمالعزعبارةوالتمثيلاإلباحة،األشياءفيأألصل-٤

فييحملاإلئانأنكمااألفعال،تلكحسبيجرمأويحلفهومعينة،بطريقة

دونميذ7التاأمامبالتيممالعلمكقيامالتمثيل،تشبهااياألعماسرمنكثيرآهياته

أوالصيدأجلمنعليهللتدر~حجركوضعأوهم،تعليمأالتيممشروظتوفر

الحقيقي.ااعميادلدورتمنيلفهذاءالقتال

المئاثشأ.

الفريقين:7كاأدلةعلىالمئاقشاتبعضإيرادعكئ

وهوالمبيحون،أوردهالذىبالجوا~األولدليلهمعنفيجا~الحر-ال:~~

ذكروقدالمعنى،هذاحول١٢صالعثيمينالشينعنالمفيدالنكتا~فيالليمانيذكرهماانظر(ا)
.٣٥٤صالكالمهذانحووالغنوناإلسالميةالثريعةصاحب

الشيخعنالليمانى:المفيد:االن،٣٥٦-٣٥٤صالقضاة:والفنون:اإلسالميةالثريعةانظر:)٢١
.١٣صالعثيمين

.٢٢٦-٢٢٥١١٥القرطبي:تفيرانظر:)٣(



الزفافحفلاللهويهالناني...ا~

هوماخالفعلىبالشيء(اإلخبارهو:الكذمهألنبكذ~،ليسرالتمثيلأن

فالنبدوريقومإغاأنهيعلمالجميعبلذاته،فالنأنايقولالوالممثلعليه)´اأ،

تقليده.خاللمنللناطرينويشبهه

أنبعدواردنحيرفهو-المسلمينبغيرالتثبهوهو-الثاني:دليلهموأما

المشاهد،داخلبأفعاهمالتشبهعنعنعم،ءبقومغتصغيرعالميأفتأالتمثيلأصبح

أمله.حكمإلىالالتمثيلبهايقيدالتيللثراثطراجعهذاولكن

ملئالممحث:ادهوأماماعكؤاس

كذ~هوإغااألشرفبن~قتلأجلمنمسلمةبنمحمدفعلهماأن-١

علىنفسهمسلمةبنمحمدأطهرفقدفيها(~ا،مرخصحربيةوخدعةمحض

فعلهفماقتله،منليتمكنذلكيصدقكعبأوجعلالواقع،فيعليههيماخالف

تقومالغنونمنفنفهوالتمنيلأمااألعدا،.لحر~عةمثرهطريقةواغافنأليس

بحرهخرائةبهيقومماأنيعلمطرفوكلمعينة،بأدوارفيهالمشتركةاألطراف

الواقع،فياألحذاثأو.عجرئالحقيقيةبشخميتهاعالقةالمصطنعةحركات

فامتنعوتشبيهتقليدوالتمثيلكض،كذبالحديثفيمسلمةبنمحمدبهقامفما

.٨٩١.٢اطيتمي:حجرابنالكباثر:اقترافعنالزواجر)ا(
ميئيصلحىاللالكاا~ليس«قال:أنهالنبي_تمر:عنعقبةبنتكلثومأمروتهفيماالحديثفيورد)٢(

ولمدقالت:مسلم~روايةوفيللبخاري،واللغظعليهمتفق.خير.>،يقول)وحير.،يئميألئاس،

الرجليثأوحلالئاص،مينواإلصالحالحرمأ،ثالث:لالمالئامىيقولعاثي،ليرخص.~
٨٩٧.٢النامىبين~الذىالكاذ~ليسبا~ا~.(البخارى:.»روحهاالمرآةيثوحلامر)ته

))<٢٦٠٩(١٥٩٦.٤منهالمباحوبيانالحذ~تحريمبا~واآلداب.والصلةالبومسلم:)،٢٥٤٦(



اإلسالمىالمقهيهالزفافحفل

ا~هرينحقيقةالختالفاالستدالل

حلعلىالبشرهيئةعلىالمالثكةبتشكلاالستدال~يعكنالأنهكما-٢

خصاثصهممنالتشكلعلىالقدرةألناألخرين،بأدوارالقياهوحلالتثيى

ا~~أنبدليىحالألالتمثيلكانولوعليهاأا)،اثهخلقهمالتيوصفاتهم

عننهيناوقدأ~´،الشاطينتفعلهعاالتثكلأنبدليلأيضأحرامآلكانتتثكل،

واإلنسانالطيورأفعالمنالطيرانألنحرامآالطاثرةاخترعنوكعم.اب

الطبيعيةفالخماثصبها.التشبهوعنالحيواناتأفعالتقليدعنمنهي

اإلنسان.أفعالعلىدليألتصلحال-إذن-للمخلوقات

يحلحيثيباحواغامطلقأ،إباحتهيعنيالكذبأالتقليدأالتمثيلكونأن-٣

وتمثيلهبعيئهشحصبتقليدوالقيامحرام،للسخريةالتقليدأنومعلومفقط،التقليد

الطال~أحدجلسفلوابتدا،.ذلكيقصدلموإنواإليذاءالسغريةمننوعفيه

اإلخباربقصد-حرفيأوتقليدهشخصهبتمثيلوقامءأستاذهأومديرهمكتبخلف

منأدمهقلةذلكولعدبالحرج،األستاذأوالمديرذلكلشعر-بهاالستهزا،العنه

الإذ،هذاعننحتلففهومعمنعوأستاذبدورالقيامأمابعقابه.وقامالطا~هذا

وبالنسبةبالمدرسين.استهزاءالدورتضمنإنإالكرموالالتعيين،لعدمفيهإيذاء

فيإاليمحالفإنهالمثل،ضربقبيلمنألنهاجاثزةالمختلقةالقمصبأنللقول

وقدذلك،ونحوالمجتمعأخطاءنقدأووالعبرةللعظةتاقالتيالملفقةالقمص

.٢٦٨صالميداني:حبنكةالرهنعبدد.وأسسها:اإلسالميةالعقيدةانظر:(ا)

تتشكل.الثساطينأنتقريرفي،٢٨٨صالسابق:المرجحانظر:)٢(



الزفافحفلاللهويةالناني...ا~

اإلضحاكبقصدوالمكذوبةالمختلقةالقصصأماااا.القمصتلكملالفقهاءأجاز

:تولقولهالحديثبصعرمةفهي-المسرحياتفيموجودوهذا-فقطوالمتعة

،أ~´.لهويلله،ويلالقوم،بهليضحكفيكذمهيجدثللذىدويل

ليىالبحثمحلفإنمعينة،بطريقةاإلنانيؤديهاأفعاألالتمثيلكانإذا-٤

التمثيل،خارجحاللهوماإالمنهايحاالأنهعلىالجميعاتغقالتياألفعالتلك

منتحتويهالتمثيل.ممافنهيالتيالمعينة)(الطريقةهذهحلحرلالخالفواغا

وأماال؟أمعةمشرههيهلذلك،وغيرللشخمياتوتقمصوأممولقواعد

فنعناالختالفكلغتلففهولتعليمهمالطال~أماهالتيممبعمليةالمعلمقيام

يقصدوالحوارأ،والقصةعغتوالهيئتهوالشخصيتهيغه~الفالمعلمالتمثيل،

التعليمأجلمنأألفعالتقليدحلإثباتيكفيفالالممثل،بعكىوالمتعةاإلثارة

تمليدحلإثباتمن-ذلكإلىإضافة-بدالبلالتمثيل،حلإلثبات

القمص،واختالقوالصور،الهيثاتوتغييرشخصياتهم،وتممصاألشخاص

عليهايتدر~وأصولقواعدلهالفنونمنفنأكلهذلكجعلحلإثباتوأيضأ:

والغرا~األعاجيبكاعحليؤخذومنه(...):٣٤٤.١٢(المحتاج:تحفةفيالهيتمىحجرابنقال)١(

والموامحظ،األمثالفر~بهقصدلكنكذبهيتيقنماهبلالغرجة،بقصدكذبهيتيقنالماكلمن
المختار:الدرفىالحمكغيكالمهنقلوقدحيوانات)،أوآدميينألسنةعلىالشجاعةنحووتعليم

الثافعية،أهولعنهوإغاذكرهالذىهذا(لكنبقوله:عابدينابنعليهوعلق)،٤٩٥-٤٩٤.٩(

أصللهليىالنناس.هايحدثأنالمكروهالقصصأنالمجتبىعنالفروعفيفيأتيعندناوأما

إذابحوازهعندنايقالفهلإخ...،قمصهبهليزينوينقصيزيدأواألولين،أحاديثمنمعروف
يكرر).ونحوها؟األمثالضربقصد

تخريجه.سبق)٢(



وهو-الثانيالمثالوأماالتمثيل.هيلثبتكلهذلكحلثبتفإنها،غويتف

بعيدأوقر~منبالتمثيللهعالقةفال-األهدا~علىللتدر~حجروضع

رآ.إلىيحتاجأنمنضحأمذلكه

ومناقشتها:األدئةعرضبعدللباحثةيظهووألذى

أنايقول:الالممثلألن،تشبيهتقليدهيبلكذبأ،ليستالتمثيلعمليةأن-١

منبلفقط،أفعالهتقليدخاللمنالوأموره،نأ7فاأشتهأنايقول:ولكنذاته،فالن

..ذلك.وغيرومشاعروهيثةأفعانىمنتحويهكلها.عاوشخصيتهذاتهتقليدخالل

مبلالتاريخيةالمسرحياتمألةفىمرارأالنظرواعادةالتأنيضرورة-٢

ألمرين:ذلكهواباحتهابحلهاحكمإعطاء

غيا~علىودليلبه،وسحريةلهازدراءفيهبعينهإنسانشخميةتمثيلأنأ-

عنعانوتقديرهماشخصاحترامأنالمعلومومنوالمشاهد،الممثلنفسمنقدره

عنواإلخبارذاته.وتقليدشخصيتهانتحالعنفضالإليهالنظرإدامةمن،1١

شخصياتهم،بتقمصإيذاؤهمألجلهايستباحالتيالضرورةمبلعيبلعالالسلف

احترامهمإلىوالدعوةرمنزلتهمقدرعمممانعنهماإلخبارمنالغرضكانراذا

احترامهمضروراتمنألنالغرض،هذامعيتنافىتمثيلهمفإنبهم،واالقتدا،

شخمهم.بتقليدإيذاثهمعدم

يصورالممثلألنءعليهكذ~منيخوالبعينهشخصتمثيلأن~-

وتزدادبعصره،لتأثرهالواقعفىعليههيكماالهو،يتخيلهاكماالشخمية

الين`اأ.فيتغييرفيهاتغييرأىألنبالدين،قة7عاهاشخمياتتمثيلفيالخطورة

فيولماالغومى،فيتدرمنلهممغارهم.مادوذالمحابةكارتميلحرمةيعللوذللذينوأتول)ا(



الزفافحفلاللهويةالثانى...المبحك

أوملثأل:لقولهءكرمنقطاإلضحاكإلىتهدفالتيالمنتلقةالقصصتمثيل-٣

علىرببالتلوألنأ´ا´.لهويلله،ويل،القومبهليضحكفيكذبيحدثللذى

أيضأ´اأ.عنهمنهيهذاهاح،الهالضحكمناإلكثاريستزمالتمثيلية

منأنهاسبقلماجاثز،واإلمالحوالعبرةالعظةبقمدالقصمىاختالق-٤

القصصتلكاختالقويجوزالتعيين،لعدمفيهاإيذا،الوألنهالمثل،ضر~قبيار

وهو-األصليللمقصدتابعهنااحاكألنال،أمدعابةنوعفيهاكانسوا،

مشروطالقصصتلكتمثيلجوازلكنا~´.تابعوالتابع-اإلصالحهالعبرة

الوقتإضاعةوعدمواإلكثارالتكلفعدموهواإلسالم،فيللهوالعامبالشرط

فإنالمصاح،منذلكمنأهمهوماحسا~علىالتمثيليةأدوارعلىالتدر~في

أحواله´أأ.أقلفيمكروهأالتمثيلأصبحالشرطهذايتحققلم

كذبأالتمثيليكونولماذاالنغوس؟فيقدرالصحابةلصغارأليىأقول:عليهم،الكذ~منتمثيلهم
يعلمأينمنثمأيضأ؟قدروالصالحينواألثمةللتابعينأليىصغارهم؟دونالصحابةكارعلى

فيشخصيتهتموركمااإلزار،مسبلالعاءةطويلاللحيةقصيربتمثيلهيرفىأحدهمأن
ويعداليوماألحيا،والعلما،المشايخكارتمثيليستعظملماذااليوم؟هداثعلىقياسأالمسرحيات

راضونأنهميعرفأينمنبالدينلحمقة7عاالالذينثمهؤالء؟تمثيليستعظموالأد~قلةذلك

ثخصيةتمثيلعلىاليومأحديجرؤوهلتعالى؟أثهأماممثلهممنيحاسبوالنأنهمأوبتمثيلهم؟
هذاكلوالذوق؟األد~بقلةيتهمأنغيرمنأوإذنها؟أخدغيرمن-كانتأيأ-الحياةقيدعلى

بالصوا~.أعلمتعالىواثهنظر،موضهالتاريخيةالثخصياتتمثيلبإباحةالقوليجعل
تخريجه.سبق)١1

المزاح.عنقيلماراجع)٢١
.٢٧٢.١الميوطى:والنظاثر:األشباه،١٤٦صنجيم:ابنوالنظاثر:األثباهانظر:)٣(

الزفاف.عنداللهوحكمراجع)٤1



فيسالاالمتأوفعلهوالمروءاتالدياناتأهليأبىعاعمومأالتمثيلأن-٩

دونعليهمالتمئيلقصرفاألفضلولعبهم،األطغالبأفعالأشبهوهومشاهدته،

.المكلفينمنالعقالء

إنالزواجحفالتفيفيه،تكلفالالذىالتمثيل،قليليباحأنهوالخالصة:

والمرح`ا)،الدعابةمنشيءفيهكانإنحتىوالعظةاإلصالحإلىيهدفكان

فيهاالتيأوفقطاإلضحاكإلىتهدفالتيالتمثيلياتأمامكروه،ذلكمنواإلكثار

وأعلم.أعلىتعالىواثهجائزة.فغيرالتاريخمنمشاهد

الزئائهلا~واثهعلىثطعمثاث..الحامس.ا~

التالى:النحوعلىالتطبيقاتهذهوبيان

مو:اللاإلئشادا.ول:الئدع

ثيتغتحالهابطة،المعانيعنبعيدمهذمهبغناءالزفاففيالدينياإلنشاديتمثل

الكريم.القرآنمنآياتبتالوة

قراءةهالنبويةوالمدائحكالمواعظبحتةدينيةمعانحولاإلنشادموضوعويدور

الزواج،تتعلق.عناسبةمبا~أخرئمعانإلىإضافةاا´،الشريفالنبوىالمولدقصة

أحكامفيالمتخصصةاألبحا~محلهاالممثل،تصرفاتتضبطوشروطضوابطالحالتمثيلوهذا(ا)
تمثيل،غيرمنحرامأكانومائيه،فعلهحلالتمثيل،خارجفعلهحلمابأنه:إجالهاوعكنالتمثيل،

للتومع(انظراألول.المطلبفيتد~التيالعامةاللهوشروطإلىباإلفافةهذافيه،حرامأكان
).٣٨٠-٣٥٧مىالقضاة:والفنون:اإلسالميةالثريعةالضوابط:تلكفي

قراءةعنعبارةألنهاالدينية،األناشيدأنواعمننوعأالثريفالنبوىالمولدقمةقراءةمحدعكن)٢(
آيات.منمولدهفيجرئومائحياتهمبدأمنألخبارملحنة



اكزفافحفلاللهويهالثاف...المبحث

بأنواعها.للدفوفضر~معكلهذلكويترافق

والتزامهالكالمسيرعنلبعدهالجملةفيمباحوافح--هوكماوهذا

البدعة،وبيناإلنشادهذابينيربطمنهناكأنإالعادة.عالمشرهالغناءبضوابط

اندرجماكلجاعألالحفل،أثنا،الثريفالنبوىالمولدقصةمنمقاطعنظرآلقوا،ة
األحكامبعضفييتماهلمنهناكأنكماالمذمومة.الماعمن(مولد)كلمةتحت

اكرمة.أوالكراهةحيزإلىاإلباحةحيزمنفعلهفينقلاإلنشادأثنا،الشرعية

~قتههيثمناألولى:ناحيتين،منالدينياإلنشادموضوعممأتناوللذلك

غالفات.منيعتريهأنعكنومامضمونهحيثمنوالثانية:بالبدعة،

الزفاف:حفلفيلجوىوعالقها.عاالبدعةمعنىاألولى:اسرلة

المذعالي،نهواللفوى:معاهافأمائري،وآخرمنوي،معنمعياذ:للبدعة
مال)أا´.علىالعها_الشي،(أبدعتلالذ:فيجا،سبق.،مالغيرعلى

القانونيةواألنظمةكاآلالت،كانتأيأالمخترعاتجيعالعنىهذافيفيدخل

.>ذلك.وغرالحديثة،والفكرية

التيالتعريفاتأشهرومنذلك،منأخصفهوالشرعي:~هاوأما

االعتصام.كتابهفير~ا~´الشاطبيأوردهمااللذانالتعريفانتوضحه

أيضأ.ا(باعمادةالفيومي:ألمنير:المصباحوانظر:(باع)،مادةمنظور:ابن(ا)

األصوليالفقيهألمالكية،أثمةمنإمحاق،أبوالغرناطياللخميمحمابنموسىبنإبراهيمهو)١(
(االعتصام)كتبه:منالسنة،واتباعوالورعالعغةمعالغنونماثرفيراسخقدملهالمحدث،المفسر

ألنورشجرة(انظر:~).٧٩٠(ت:االئتقاق)؟علمفيو(االتغاقالفقه)أصولفيواالموافقات

)>٧٥١١الزركلي:األعالم:،٢٣١صنحلوف:الزكية:



اإلسالمىالممتيهألفافحمل

الشريعة،تضاهينحترعةالدينفي(طريقةبأنها:البدعةمنهمااألولويعرف

تعالى)´اأ.لهالتعبدفيالمبالغةعليهابالسلوكيقصد

الشريعة،تضاهينحترعةالدينفي(طويقة:بأنهاالبدعةفيعرفثانيهماأما

الشرعية)أاأ.بالطريقةيقصدماعليهابالملوكيقصد

علىالبدعةدخوليقصرمنأى•موافقمنهمااألولأنالتعريفين،بينوالغرق

فهوالثانيالتعريفوأماالعادات،فييدخلهااله.،.والصالة.كالصيامالعبادات،

..ذلك.ونحوالمشي،هكاألكلالبدعة،معنىفيالعاديةاألعماليدخلمنرأىعلى

علىتدخلالبدعةأنورجحالمذهبينبينكتابه(~´آخرفيالثاطبيوفقوقد

من~اغاعادية،كونهاجهةمنليسلكنأيضآالعاداتعلىوكذلكالعبادات،

وليستتضاف،واليهبالدينغتصةأىألدين)،في(طريقة:قولهومعنى.٤٧.١الشاطبي:االعتصام:(ا)

أى(نحترعة)،وقوله:البدعة،معنىفيتدخلالوغيرها~تمنالحديثةفالمخترعاتبالدنيا،غتصة

ماإلخراجالقيدوهذاالشرع،حدودعنخارجةوهيالشارع،منتقدمهامثالغيرعلىابتاعت

أىالشريعة)،(تضاهيوقوله:المرسلة،كالمصاحكليأوالثدع،فيجزثيدليللهيشهدولكنأحدث

ليستالحقيقةفيولكنهاالمبتاع،للفعلذلك-ونحوالمعينة-واطيثاتالحدودوضعحيثمنتشابهها

فيالمبالفةعليهابالسلوك(يقصدوقوله:يقعد،القاثمأللصيامكالناذربها،يأتلمالشرعألن~و~

بهيقصدولمالمثروعيفاهيعاالدينفياخترعماوكلوفعتا~لذلكأيتعالى)،التعبد
أ.٥١-٤٧.١نغسه:المرجع(انظر:الباعة.معنىفييدخلفالالتعبد

بالسلرك(يقصدوهي:األخيرةالجملةإالسبقعاالتعريفمعنىاتضحوقد.٤٨.١السابق:المرجع)٢(

ودنياهمفىالعادلمصاحجا،تإغاالثريعةأنومعناها:الثرعية)،بالطريقةبقصدماعليها

تماموعلىوجهأفضلعلىدنياهأودينهأمورتأتيأنيقصدبدعتهاخترععندعفالمتأخرتهم،
).٥٢.١نغمه:المرجع(انظر:المملحة.

.١٢٣-١٠١.٢االعتصام:انظر:)٣(



الزفافحفلاللهويةالثانى...المبحث

أوتعالىثهالعبدبيةثي،العاداتمنأحد~إذاأيالعبادة،مننيهاماجهة

بينكالركنىأا)،يعقلمعنىدونالمحتومواألمرالمزماإللهيكالتشريحوضع

وجعله-مثأل-مسا،صباحبذلكالنغسإلزامأوتعالى،ثهالتقرببنيةجبلين

بها.يدانالتيالشراثعمنجزءأ

حيثومنفيها،بدمحةالعاديةهيحيثمنالعاديات(وانالشاطبي:قال

القولين،اتغاقبذلكوحصلالبدعة،تدخلهاالتعبدوفعتوضعأوبهايتعبد

التوفيق)(ا).وباثأاحدأهمذهبأالمذهبانوصار

سبق:عافيتلخص

معنىالسلوكيأخذ(فلكيبالدنيا،البالدينيختصغتدعزاثدأمرالبدعةأنا-

الجز،وأنهالدينبنيةفيداخلأنهعلىصاحبهيارسهأنيجبوحكمها،البدعة

تحذيروسرالبدعةروحهيوتلكذلك،ف7خاعلىاألمرواقحفىأنهمعمنه،يتجزأ

مند:ثالقولهلذللثبدعة)ا~أ.وبشهدتسميتهافيالمالحظهوذلكهمنها،الشا،ع

وعرفتمعناهعقلفيماالمرملةالمصاحموفوحإنإذءالمرملةالمصاحوبينبينهافرقأهموهذا)ا(
يعقلالالتيالعاداتفيالمرسلة-المصاح-أيطامدخلوالالعاديات،فيأىومفسدتهمصلحته

).١٥٦-١٥٥.٢ألثاطبي:االعتصام:(انظر:معناها.

تلبيى،٢١٣.٣العسقالني:حجرابنالرى:فتحأيضأ:البدعةمعنىفي.انظر.١٢٣.٢االعتصام:)٢(

أبوالرهنعبليناللثها~والحوادث:العإنكارعلىالعث،٢٢صالجوزى:ابنإبليى:
اليوطي:والبدعة:السنةحقيقة،٨٧.٢تيمية:ابنالمتقيم:الصراطاقتضا،،٢٨-٢٣صثمامة:

ذلك..وغير،٢٢ص

.١٩٣صالبوطي:د.اإلنسانية:المجتمعاتكلمالذاإلسالم)٣(



أحد~فمناإلسالم،يعنيهذا)و(.مونافهوودء´اأ،منهليسماهذاأمونافي.حدهث

صاهبه(اأ.علىمردودفهوسنةأوكتا~منسندلهليسشيثأفيه

~عة»كىثال:قولهذلكويؤيدعنه،خارجةالشرعفيمذمومأمرالبدعة-٢

هدئالشدعألنالشرع،منلمستفهيصاللةبدعةكلكانتفإذاضاللة،(´´،

ألنهبدعة،يسمىالفهوأد-بأحداشرعواستحسهشي،~احدثواذاا´)،كله

مستعسنةإلىالبدعةفتقسيموعليه:مشروعة.ليتوالبدعةمشروعأأمبح

اللغوىالمعنىعلىذلكيستقيموإنمالها،الشرعيالمعنىفىواردغيرومذمومة

سابق(أ).مالغيرعلىمحد~كلبالبدعة:يعزالذي

:ملم)،٢٥٩١(٨٩٨~٢مردودفالصلحجورصلحعلىامطلحواإذابا~الصلح.البخارى:(ا)
اثهرضيعاثثةعن)١٧١٨(١٠٨٢.٣األموركاثاتوردالطلةاألحكامنقضباباألقفية~

لهما.واللغظعنها،

.١٧.١:ماجهابنعلىالندىحاثيةانظر:)٢١

١٩٢.٥السنةلزومفيبا~السنة~داود:أبوسارية:بنالعرباضعنرواهحديثمنجز،هذا)٣(

هذاوتال)،٢٦٧٦(٤٤.٥الباعواجتنا~بالسنةاألخذفيجا،مابابالعلم.الترمذى:،١٤٥٩٩1
)٤٢(٣٠.١المهديينالراشدينالخلفا،سنةاتباعبا~المقدمة.ماجه:ابنصحيح،حسنحديث
داود.وألبيلهاللغظوهذا

.٢١٤،٢١٧١١٣السقالني:حجرابنالرى::فتحانظر)٤(
واجب،فمنهاالتكليفية،األحكامحسبأقسامنحسةإلىالبدعةتقسيمإلىالعلماءبعضذهب)٥(

اثهرههما،النووىم،7الساعبدبنالعزالمقتمين:هؤالءومنوكرم،ه،ومكر.ومباح،ومندو~.

الشرعيفالباعة.ععناهامطلق،وخصوصمحمومللبدعةالشرعيالمعنىوبينتقيمهموبينتعالى،
البدعةمسمىفيتدخل7فااألقسامباقيوأمابحرمة،وبدعةمكروهةبدعةمثموهماعلىتنطبق

،٣٣٩-٣٣٧.٢السالم:عبدبنالعزاألحكام:قواعد(انظر:اللغوى.مسماهافيواغاالثرعي

).١٠٨صالواعي:توفيقالمرسلة:والمصاحالبدعة،٣٩٣.٦النووى:مسلم:شرح



١١٥الزفافحفليهاللهوألس...المبسر

منبحالالبدعةمسمىفييدخلالالحغلفييجريمافإنذللئهرتةواذا

أموالحفلفيالشريفالنبوىالموللقصةقرا،ةأنيعتقدأحدمنماألنهاألحوال،

االعتقادذلكوبانتغاءعوقب،خالغهاومنأثيبفعلهامنمحددةكيفياتلهالزم

يبقىهين،اللمنيتجزأالجزءأنهاعلىفعلهاوهوللبدعةاألساسيالركنينتفي

الشامية.الديارفيورالسرمناسباتؤعليهمتعارفاجتماعينشاطبحرداألمر

الشوعيأ.ا~لئاثعئاإلئشادلصولمالحطاثالثائمأ:الحسرلة

حغالتفيالمحرممنكرالغناءتغييرفيوهامكبيربدوراإلنشادمنعاكهذايقوم

اإلنشاد،هذافاثدةوإلتمامالطاهرة.النفوسإلىمحببعمشرهبغناءوابدائاالزفاف،

التالية:المالحظاتذكرأحببتالشريعة،نحالغةمنمنهفرمافييقعأنعنلهوصونأ

علىثألمولدهقصةعنوأخبارغتلفةأناشيدمنيقالماعرضضرورة-١

مبزليتمكنباإلنثماد،منهايتعلقماخاصةاإلسالمية،الشريعةبأحكامعالم

أبياتمنيقالقدماأوموضوعة،أخبارمنالموالدبعضفييوجدقدماتمحيص

فيتدخلالحتىاألناشيدألحانأيضأوليضبطالشرعية،الوجهةمننظرفيها

باللفظ.المخلالكووهالنوع

قرا،ةعنداستماعهوآآا~الكريمالقرآنتالوةآلدا~االنتباهضرورة-٢

كاألناشيد.للطر~أداةيكونأنعناثألكتابمونأأا´،الحغلبدايةفياآليات

وعلىعليهمحرمألنهلأللغاظ،المغسدوالتطريبللتلحينوتركهالتجويد،بأحكامالقارىكالتزام)ا1

أثنا،المكروهوالتلهيوألضحكالجانبيةاألحاديثوتركباإلنصاتالحضوروكالتزامالمستمع،
،٣٤٨~٦الشربينى:الخطيبالمحتاج:مغنيء٥١٧.٩عابدين:ابنحاشيةهذا:في(انظرالقراءة.



اإلسالهيالضقهمينالزفافمحفل

بعضفييجرىماالكريم،للقرأنالتعظيممجانبةومنالمكروهمنأنهوأرئ

إلىالعروسين)(أوالعرومردخولأثناءالكريمالقرآنقراءةمنالنساءحفالت

االستوععنيلهيهنالعروسينإلىبالنظرالحاضراتانشفالألنالحغل،~ن

أنعنعداهذاالعروس.ممصاحبتها،تدخلجيلة(أنغام)بحردالقراءةويجعل

محدمافترضفإنالتالوة،أدمهمعالمتناسبباللباسملتزماتغيراطاضرات

بكاملهاالمسألةفإنكل:علىهمكشوف.سواهامامعظمفإنالعورات،كثف

التراتيلالكنيسة.ممصاحةإلىالعروسينخالهم٠إفيللنصارئتتيدعنهبارة

هذهأنطقتثمأل،أهنغسهاوبالموسيقىبحرفيتهاإلناانتقلتالدينية،والموميقى

تتلى!آياتإلىفتعولتالشهادتينالموسيقى

صيانةالمسنونألنالساجد،فياإلنشادذلكجعلعدماألفضلمن-٣

عقدإجرا،فقطوالمستحبالدفوف´ا´،وضربالصوتورفعاإلنشادعنالمجد

ا~ح،~اأ~عنوا:ثالقولهوأمافيه´´´،الدفضر~الالمسجدفيالنكاح

أحكام،١١٢-١١١،٩٣-٩٢صالنووى:القرأن:هلةأدا~فيالتان،٦٧،٦٦.١٤قدامة:ابنالمغنى:
).١٢٨-٨٦،١٢٩-٨١صرامي:نزارالمصحف:

الشرح،٣٧٦.٢عابدين:ابنحاشيةانظر:المملين.علىشوشإذامحرمأيمبحاإلنثادإنبل(ا)
،٤٦١.٣الدمياطي:الطالبين:إعانةحاشية،١٠٩-١٠٨.٤الدسوقى):حاشية(معالدرديرالكبير:

.١٨٧.٢البهوتى:القناع:كشاف
واستحبهفقط،جاثزالمسجافىألعقدإنالمالكية:وقالانجمهور،مذهبالمسجافيالعقدوامتحبا~)٢1

-١٠٨.٤الدموقي:وحاشيةالرديرالكبير:الثرح،٣٧٨.٢عابدين:ابنحاشية(انظر:بعضهم.
).١٨٨.٢البهوتي:القناع:كثاف،٤٦١.٣الدميامئي:الطالبين:إعانةحاشية،١٠٩



اكزفافحفلاللهويهالثانر...المبحث

خارجبالدفالضومهبهنالمرأ>بالدفوف،´ا´؟عليهواضوبواالمساجد؟فيواجعلوه

العلما،``´.بينكماداخلهالالمسجد

الئساو.عئاءالثانى:العوع

بحرمةالقطمممكنالموسيقية،اآلالتأحكامهالغناءضوابطفيسبقماضوءعلى

كلماتها،لغسادوذلكها.ويالزفا~هغالتفىوالمتمخدمةائشائعةالفسقةأغنيات

منالمطهرةالشريعةبهأمرتداوغالفةاألخالقيوالفسادالمعصيةإلىالصريحةودعوتها

منمفنوهايتعمده،ماألحانهاءفسادإلىباالفافةالشهوات،وتركالبمروغضالستر

فيها.المستخدمةاا~مةاآلالتعبزعداأصواتهم،بواسطةوالغوائزللغتنإثارة

ذا~حضورحرمةيعنيماحغلفياألغنياتهذهمثلوجودنظلذلك

الوليمة.إجابةوجو~شروطفييانهسبقكماإليه،والذها~الحفل

اسمحلة.الوساثلإلىاالستماع´~أ~الثالمثه.اىع

إحضارعنعوضأالغساقألغنياتالمسجلةالوسائلتستخدمماغالمأ

؟٦́أممباشرةالمغنينإلىكاالستواعمحرمهذافهلمغنيهم،

إلىحاالستعلىبقياسهاالمسجلةالوساثلإلىأالستوعحكممعرفةممكن

حضورندهللصوتإنصاتمنهماكألأنبكبامعجدار،ورا،مناألتيةاألصوات

مصدره.مجلس

تخريجه.سبق)(ا

.٤٦١١٣الدمياطي:الطالبين:إعانةحاشية،٢١٠١٤المباركفورى:األحوذي:تحفةانظر:)٢1
القصد.عنخالفهوالماعأماوقصده،السماعتعمد:باالستواعيقصد)٣(



اإلسالمرالمتيهألفافحفلا١١

االستوعحكمتغيربعدميقولونأنهمتبينالفقها،،كالمإلىالرجوعولدئ

استدعحرمةعلىجيعأمتفقونأنهمبدليلمصاره،بحلسالصوته.عغارقةإلى

كانونالدار.منأخومكانمنإليهاألتيةالمحرماتألصواتالوليمةحاضر

عدمبشرطالحالةهذهفيالوليمةفيالبقاءجوازفىمنحصرفهوبينهمخالفنمة

عنه.والتشاغلالسواعتعمد

الحنفيةأجازبينماالحالة،هذهفىالمدعوعلىالخروجالجمهورأوجبفقد

أيضأالبقاءالشافعيةمنالماوردىوأجازبقلبه،اإلنكارمعةالقدهلغيرالبقاء
ه´ا).ويالقدوة.نيقتفدونالسواعتعمدعدمبشرط

ذلك:علىالدالةنصوصهمومن
غناءأولعبوثةوليمةإلى(دعيالحنفية:مذهبيانفيالمختارالدرفيقوله

فإن...،يخرجبليقعدأنينبغيالالماثدةعلىفلوالمنزل،فيالمنكرلووأكل،قعد

ولممقتدئكانفإنبه،يقتدرعنيكنلمإنصبريقدرواالفعلالمنععلىقدر
يقعد..)أ~).ولمخرجالمنععلىيقدر

بقلبه)`´´.اإلنكارمعأى(..(قوله:صبر):عابدين´~أ:ابنقال

إجابةوجو~شروطفيقيلما(راجحأصأل.الذها~حرمواالالحضور،قبلبذلكيعلملمإذاهذا)١(

الوليمة).

.٤٢٧-٤٢٢.٩الحصكفي:)٢(

عصره،فيالحنغيةرامامالشامية،الديارفقيهالدمشقي،عابدينالعزيزعبدبنعمربنأمينمحمدهو)٣(

رساثل).(مجموعة•المنار)شرحعلىاألسحارو(نسماتالمختار)الدرعلىالمحتار(ردكتبه:من

).٤٢.٢الزركلي:األمحالم:(انظر:_).١)٥٢-١١٩٨(بينمامحاش

.٤٢٧.٩عابدين:ابن-شية)٤(



الزفافحفلاللهويهالثاني...المبحث

آخر:مكانفيعابدين-ابنقال-أيهاالستوع،حرمةعلىيدلاإلنكاروطلب

يسمع)(ا´.الأنيجتهدأنويجبمعذورأ،يكونالمالهي-أمواتأيبغتة-كع(وان

إليهوصلوإغاالفسقبحلسفيليسالسامعأذعلىدليل(بغتة)،فقوله:

فيواجبأالسوعلعدماالجتهادكانمراذاآخر،مكانمنيكونقد•فجأةالصوت

االستوع.حرمةيعنيفهذاالحالةهذه

يلزمهفالبيتهفيوهوموتهوصلهواناستمامحهكرم(وماالمالكية:وقال

فالالوليمةدارمنآخرمحلفيالمنكركانفإنمنه،~مساعه...ءالتحول

التخلف~)´~´<يبيح

ولمالمعامي--أىكعها(...وانالحاوي:فيالشافعيالماوردىوقال

منزلهيكعلواإلنسانأألنالحضور،علىوأقاميشاهدها،~كما

هنا..)أ~).كذامنزله،عناالنتقاليلزمهلمغيرهدارمنمعاص

لزومالشافعيةعندالمعتمدلكنللحضور،إباحتهمعاالستوعمنعفقد

محلبغيرمر،عاونحوهمحرم(أمابقوله:المحتاجنهايةفىبينهكماالخروج

ويوافقهبعضهم،بهصرحكماالوجو~عنعنالالدار،منآخركبيتحضوره،

األأرعيونقلهبحراره(أأ،كالقكاعهايضرلمالمالهييثاهدلمإذاالحاوى:قول

.٤٨٢.٩عابدين:ابنحاثية)١(

.٩٣٢-٩٧١.٢االموقى):حاشية(محالدرديرالكبير:الثرحوانظر:.٩٢٩.٣عليش:محمدالجليل:منح)٢١
م~ورم<~~~.رمم

الماع.تعمدعدميئترطالماوردىأنتبينوقد)٤(

ثمءوالقاهرةدمثقفيوتفقهبأذرعات،ولدشافعي،فقيهالعباس،أبوأهدبنانهلبنأهلهو)٩(



ا_سالميالفقهيةالزفافحفل

ممحلآخرينكالمقضيةعننقلثمالشيخان(´)،منهمكثيرين،كالمقضيةعن

تجبالأنهالمختارفقال:واعتمدهالاربيوتوساثرحضورهركبينالغرو

فرو•الجار،يفارتووبهبالمدعو،الظنسو،منالحضورفيلماتجوزالبلاإلجابة

تعمدفإنها،هلبحالفمنهفعلوالعليهصررأدارهمغارقةفيأنأيضأألسبكي(~´

م3كاقضيةأنوبتسليمالوجه،هوقاالهوماضرورة،بالالمعميةلمحلالحضور

المعصيةعلىمقرآنهألهمنعنحعذرثمكانإذاماعلىمحمولفهوالحل،األولين

ضردده)بال
أيةفيهاوليمةمنأحد(وخرجفقال:الحنابألمذهباعالةكشاففيوبين

المكوعلىمقيمجارلهمنويغارق،..يرحع.أذفأبىغولها،الداعي:فقالفضة،

منلاكمنالخروجفيلماحاجةحالتلكفإذالمقام،لهباح~والزمر

فلهيسمعه،ولميرهوابالمكر،أيبه،المدعوعلمإذهالثرح،فيقالهالضرر

على(التنبيهاتهالمحتاج)(قوتهالمحتاج)(غيةتصانيغه:منفيها،القضا،ووليحلبمنسثه

ثهبة:قافيابنالشافعية:هبقات:(ا~~).٧٨٣-١٠٨(بينماعاثىالمهمات).أوها)
).١١٩.١الزركلي:األعالم:)،٩٤-٢٩٢١٢

والنووى.الرافعيأي)(ا
فيالقضاةوقافيالثافعيةفقها،مننصر،أبويالبهالكافيعبدبنعليبنالوهابعبدهو)١(

كانأيضأ،كثيرةمناصبتولى•كثيرة،عنعليهجرتالخطابة،وولىومنفودرمىأنتئا~)،
(جع•الكبرئ)الثافعية(طبقاتتصانيفه:منالعربية،فىو،عوالحديثواألصولبالغقهعالمأ

ابنالشافعية:طبقات:(ا~~).١٧١-٧٢٧(بينماعاشاألصول.فيالموانع)منع1واا~اح

).١٨٥-١٨٤.٤الزركلي:أألعالم:،٢٥٨-٢٥٦~٢ثهبة:قافي
.٤٠٧١٤الثربيني:الخطيبالمحتاج:مفنيوانظر:.٣٦٨-٣٦٧~٦الرملي:المعتاج:نهاية)٣(



الزفافحفلاللهويهالثانى...المبحث

والمنكواوسماههوثعةامحرمألثهنصأءاألكلهالجلوس

المجلس.حضورأويةالر.معدتراثقلموانكرمالمنكرىعبأنتصريحعذاوفي

إلىاالستواعحرمةعلىالفقهاءاتفاقعلىتدلكلهاالنصوصفهذه

منماتا~إلىاالستوعحرمةيعنيعامصدرها،بحلسغيرفيولوالمحرمات

المسجلة،الوساثلمنالغساقغناءإلىاالستواعيحرملذلكالمسجلة.األثسرطة

لحن-أونحناءمنالفراثزيثيرعمامجردةكانت-فرانالمالهي~تإلىءكذلك

معأ.كالهماأمالتثبهأماإلطرا~هوتحرعهافيالعلةإنقيلسواءذاتها،فيلحرمتها

قبلللمحرماتمسجلةوساثلبوجودالزفافحغارإلىالمدعوعلموان

حضوره،بعدإاليعلملمإنأماالتغيير،علىيقدرلمإنأمألذهابهحرمذهابه

-القعودلهوأبيحالجمهرر،عندوجوبأخرجوإالفعل،المنكرتفييرامتطاعفإن

أعلم.تعالىواثهبقلبه.اإلنكارمعقدوة،يكنلمإنالحنفية-محند

ااأ:والعراضةالزغاويدالرابع:عالف

فبالنبةالغنا،،أحكامتحتالعراضةهتافامتهو~االالرإل~~دج

ربالنبةاألغنيات.مضمونشأنهوكماءالكالمساثرحكمفيفهومضمومفاإك

.١٥٠.٤البهوتي:)ا(

ييرونحيثما،أحدبزواجاالحتفالمنامبةضمنالناسمنجهرةتجمحعنعبارةهي:العرافة)٢(

ويلي..يقول.ماكلخلغهالجمعويرددالكالمولتالذىالحيعقيديتقدمهم....موكب.ضمن

مو~ويليهمالحي،وجوهوبعضوأخوالهوأعمامهوالدهجانبيهوالى(الزوج)العروسالعقيد
قيروط:الدينمحييثامية:رعرافاتوأمئالزغاريدكتاب:(منالصبيان.مو~ثم،الشان

واالختصار).التصرفبعضمع١٥٢ص



اإلسالمدالفتيهألفافحفل

والصوتأصواتهن،كاعكحكمفهيالرجال،قبلمنالنساءزغاربد~علحكم

العادىالكالمإلىأقر~الزغاريدأنوخامةكاعهافيحلبعورة،ليسمنهن

طريتةفييكنلمإذاهذااألموات،فيهتختلطبحاعيبشكلوتقالالغناء،إلىمنها

كاعها.هقولهايحرمفحينثذالفتنة،تستثيرزاثدةميوعةأداثها

فيها(ا).فتنةالإذألرجالمنالعراضةهتافاتباستوعبأسالوكذلك

وتيناللهومنهالمقصودكانفإنالعراضة،فيالرجالتصفيقوأما

واحداثواإلشهاراإلعالنبهالمرادكانوانتنزيهأ(~أءمكروهفهوائتافات،

أعلم.تعالىواثأحينثذ.منهالقليلإباحةللباحثةيظوفالذيالضجيج،

ا~واث:مواوهالثصومثالحامس:الفوع

إلىالعروسنقلعندالراتبأبواقالتصويتالزفاف،عندالعاداتمن

هلاألول:أمرين،إلىالنظرمنبدالالفعلهذاعلىوللحكمالحفل،مكان

واألموالمحرمة؟المعازفأوالمزاميراستخدامحكمفيالراتبأبواقالتمويت

راجحة؟مصلحةالزفافعنداألبواقاستخدامفيهلالثاني:

التشبههي:الموسيقيةاآلالتتحريمعلةأنتبينفقداألول،:األمرفأما

فيفليسباألبواق،التمويتفيتمامأمنتفياناألمرانوهذانواإلطراب،

إذنبهافالتمويتيطر~.مااألبواقأممواتفيوليسبالغساق،تشبهالتصويت

ا~.هذامننياكالمطلبفيالمروعالغ»فوابط>اجعاا(

المفيق.حكمعنمالكاهعندالفقها>تالماراجع(اا



الزفافحفليةاللهوالنانر...المبحك

الناحية(اأ.هذهإلىبائننئرمباح

جاثزأمروهذالإلعالن،تتخدماألبراقفإنالثاني:األمرإلىبالنسبةوأما

ليأل،وأصواتيكونالعروسزفافلكنذاتها.فياألبواقحرمةلعدمشرعأ

اإلمحالنفيمهمتهاتؤدىالاألبواقأنإلىإضافةفيه،مااإلزعاجمنفيهاألبواق

السامعينيعلمحيثوأهليهماالعروسينمنزلمكانفىإالالكبيرةالمدنفي

إعالنفييفيدفالالشوارعفيالتصويتأماالمناسبة،أصحا~همثنلألبواق

ما.عوسأهناكأنمنهيعلممزعجفجيجبحردهوواغاالنكاح،

منعفإناإلزعاج´ا´،خشيةالناثمأمامالمصليجهرمنعواقدالفقهاءكانواذا

أولى.اإلزعاجخشيةليألباألبواقالتمويت

كثرإذاكماحرامأ،التصويتكانالتأذىتحققهالضجيجكثرإننإنههذا،

مستشفى.نحومنتويبأكانأوالليل،منمتأخروقتفيذلك

ائسيارة.سيرأثناءالشوارعؤكالتمويتمكروهأ،كاناإليذاءخففإن

فييباحفإنهالتصويت،باكرأوقلالوقتكانبأناإليذاء،يتحققلمإنأما

أعلم.تعالىواثأأا´>الحالةهذه

إليهااالستماغويكونحينثذيختلفاألمرفإنالموسيقى،كألحانخامىلحنالرةلبوقكانإذاإال)ا(
أعلم.تعالىواثهالمجل.منالموسيقىكاستماعحرامأ

بعضهموجعحرمه،منومنهمالشافعية،بعضعنالجهركراهةالمحتاجتحفةفيالهيتميحجرابننقل)٢(

التأذىيتحققلمأوالتثويثىخفإذاتكونالكراهة-أنحاثيتهفيالثروانيذكركما-األمرينبين
).٢٣٩-٢٣٨.٢عليه:الثروانيوحاشيةاهيتمي،ححرابنالمحتاج:تحفةانظر:(الحرمة.بعكس

األمنهالمفدةحصولكانإنيجرمأصلهفىالمباحالفعلألنالذراثع،سدبا~مناألحكاموهذه)٣(



الزفاف:حغلفياللهوعلىاالسشجاوالسادص:عالف

العامة،اإلجارةإحكامإلىالزفافحفلفياللهوعلىاالستثجارأحكامترجح

أبيحديثفيجاءلماجائز،غيرالمعاميعلىاالستئجارأنأحكامهافيالمعلومومن

وحلوانالبغيومهرالكلبعنعننهىىاثهوسوله.ناألنصاريفكلو:معود

الغقهاء´ا`،باتغاقباطلالمحرمباللهويقوممناستثجارفإنلذلك´ا´،الحا~)

المحرمة،اآلالتعلىالعازفيناستثجارأووالراقصاتوالمغنياتالمغنينكاستثجار

أشرطةشراء--أواستثجارأيضأذلكومثل.،عليها..للمز~اسشجار~تهمأو

فيألنهواألخذالدافععلىحراماألمورتلكمقابلفىالدفوعوالمالالمحرم،الغناء

أ~`.إعطاؤهحرمأخذهحرمماوألنالمعصية،مقابل

والغناء،والنوح،والزمر،كالزناءعرمةمنفعتهماالثاني:(القمالمغني:فيقال

فلممحرمألنه..،هنيفة.وأبووالشافعىمالكقالوبهلفعله،االستثجاريجوزفال

تحصللمإنأمامظنونأ،أومتوهمأمنهالمفدةحصولكانإذاوبكرهبه،مقطوعأأوالظنعلى
).٣٢٢صالبرهانى:الذراثع:سدانظر:(إباحته.أصلعلىفهومفدةمنه

وحلوأنالكلبعنتحريمما~المساقاة.ملم:)،٢١٢٢(٧٢٧.٢ألكلبعنبا~البيوع.البخارى:)(ا

مجاز.،مهرأكأهالزنا،علىالزانيةتأخذهماهوالبغي):طما.و(مهرواللفظ)١٥٦٧(٩٧١.٣الكاهن

حجرابنالرى:فتحانظر:(الفيباستطالعهلقاءلهيعطىماهوالكاهن):و(حلوان
).٣٣٨.٤العسقالنى:

ألدردير:الصغير:الشرح،٥٢٢-٦٥،٩٢١-٦٤.٩عابدين:ابنحاشية،٣٤٣.٩العينى:الناية:انظر:)٢(
كئاف،٤٨٧-٤٨٦.٧قدامة:ابن:المغني،٤٤٩١٣الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٤٦٩.٣
.١٧٤-١٧٢و٨٢-٧٥صد،حن:األجور:نظرية،٢٤١.٣البهوتي:القناع:

.١٨٢صنجيم:ابنوالنظاثر:األثباهانظر:)٣(



الزفافحفليةاللهواكافى...ا~

للزنا)ااا.أمهكاجارةعليهاالمجاريبز

إالإعطاؤها،يحومالمحرمعلىاألجرةأخذيحرم(وكماالمحتاج:مخنيوفي

.)´~´..يهجوه.لثالشاعرواعطاءأسيركغكلضوورة،

إنشادفافىالشرعيةاألحكامتلتزمالتيواللهواإلنشادقفياستثجارأما

معصية.ليرفعلهمألنفجاثز،ولهوها،~تهاه

استثجارهايجوزالنكاحفياللهو~تمنجازمافكلالسالك:(بلفةفيقال

الكالمأوالنبويةالقصاثديقولونالذينالمنشديننحوامتثجاروأمافيه<.><.،

جوازه)´~´.ششكفالالمعارفعلىالمشتمل

أعلم.تعالىواثه

ماعاشالعاسبنإدريسبنمحمدالمثهورالفقيه)إلمامهووالثافعى:.٤٨٧-٤٨٦١٧قدامة:ابن)(ا

).٢٦.٦الزركلى:األعالم:،٤٢٣-٣٧٧~٨الذهبى:النبالء:أعالممير(انظر:_ا.٢٠٤-١٩٠(بين

.٢٤٣١٣البهوتي:القناع:كثافوانظر:،٤٤٩.٣الشربيني:الخطيب)٢(

ئالدفكراءكراهة)٢٨.٤(الكبيرالشرحعلىحاثيتهفيذكرفقدالدسوقي.وأما،٤٧٠.٣الصأوى:)٣١

غيره.فيلكراثهيتوصلالحتىللذريعةسدأالعرمى





اكنكاحمإنهاولهاعالفأل٧النيا~عمال

الأموروهيالزفاف،حفلأنثطةبقيةالفملهذايتناول

وقيامالحفلإلتماممنهابتالأنهغيرالنكاح،إشهارفيئامهمة

أمره

اثنين:مبعثيذفيواألعمالاألنثطةهذهعرضةوقد

الزفاف.حفلراازينةاألول:المبحث

وتنظيمه.الزفافحفلإدارةالثاني:المبحث



الزفافمحفليةلنةالنا~ول...ا~

ماسباتمنغيرهعنوعيغأ--كثأزاندةخامثةبزيةألزنافحفاريميز

أنباعتبارأيضأاللباسيشملالذىالواسعمعناهاهنابالزينةويقصدالسرور؟

بيانالمبحث-هذا-فيةوقدالحغل،فيالثما~ارتداءمناألولالمقصدهوالتزين

بهعالقتهاوتبرزالحفلتخصالتيالزينةمساثلانتقاءثمللزينة،العامةالضوابط

فيوذلكالبحث؟هو~ععنوالخروجالتطويلخشيةالماثلمنغيرهانده

مطا~:أربعة

اإلهالمي.الشدعفيوضوابطهاالزينةمفهوماألول:المطلب

الزفاف.حفلفيالنساءزينةالثاني:المطلب

الزفاف.حفلفيالرجالزينةالثالث:الطلب

الزفاف<حفلفى٠ولمخوالمكانزينةالرابح:المطلب



اإلسالمي:الشرعفيوضوابطهاالزينةمفهوم..األول.المطلب
ذلك)ااا.هوأثبوحليلبرمناإلناذبهيتزين(ماوالشرع:اللغةفيالزينة

الوسيط:ا~فيجاءءالتحسينهالتجميلهووالتزين
وحسنه)``أ.جلهزينأ:زانه(
--دد<٠-~،-.:. وبهجت)´~).حسنتأى...و.ز~منتوازينتبالناتاالرفر(تز~ينتاللسان:و´ل

الميل.واحداثالحسنلزيادةالمرءيستخدمهماكلهيإذنينةفاك

يتأ:ا):1بحذ٠اقويكلريثه>فىقآإليقنقإليكمحبثتآتةلنيكنة٩تعالىقولهتفسيرفيجاء

اخترتموه)(´´.حتىإليكمحسنهأىقلوبكم)(فىبتوفيقه.(وزينه).(.

الحليسميولذلكالحسن،تصعيلأىالتزيينهو(وهذاالشعراوى´أ´:الشيخوقال

،٧٣~١٠القرطبي:تفسيروانظر:(زينة)،مادةالكغوى:الحسينيموسىبنأيو~البقا،أبوالكليات:)١(
(زين).مادةالزبيدى:العروس:وتاجمنظورابنالعر~:لسان

(زين).مادةوآخرين:الزياتحسنألحد())
(زبن).مادةمنظور:ابن)٣(
.٢٨٥.١٦القرطبي:تغير)٤(
مفسرعالمعنه،اثهرضيالحسيناإلمامإلىالنبوةبيتإلىنسبهينتهيالشعراوى،متوليبنمحمدالشيخهو)٩(

الثانويةعلىوحملمغير.،القرآنوحفظمصر،فيقريةفيم)١٩١١(عامولدأديب،ثاعرحنغي،فقيه
عملم)،١٩٤٣(عامالتخصصدرجةعلىثماعربية،اللغةكليةمنالعالميةإجازةعلىثماألزهرية،

جامعةوفياألزهرفيدرس)خرى،عدةمنامبوشغلم)١٩٧٨-١٩٧٦(عاميبينماوزيرآلألوقاف
الشيخكا~:(منالتغسير.فيالكريم)القرأنحول(خواطركتا~لهالمكرمة،مكةفيالعزيزعبدالملك

عامين.قرابةمنذتوفيحسن).محمدمحجو~لمحمدالعالميةإلىالقريةمنالئعراوى



اإلسالصالفقهيهالزفافحفل

واالنجذا~)´´).ستمالة3الاهرضمجالإذنالتزينزمنة....ءالمرأةبهتتجملوما

منكا~ئفوالتااممحبةيةوتوالترغيباالستمالةفى~اافى~وألثو

ينزمثبرهاالبعوله:الناسرعلنبهااثأثورامتنفقدالثرع،فياألصليةاط~

،)٢اإلنمزينأ:٠بيتا_.ءالأفنزجاليتناةزينهحزةمنفلزالوقال:)،٨أ:المخطل٠منأألنق

مقداربينالتنامبيتضحمية7اإلساالشريعةشالزينةأحكاموباستعراض

الحالة.تلكفيالتقاربهاأللفةمنطلبماوبينماحالةفيالمثروعهالزينة

النسلعلنللحغاطمطلوباذلكوكانجين،الزهبينالتقار~اشتدفحيث

وأصبحبلاألزواج´`´،ذواتنحيرمنلفيرهايبحلمماالزينةمنللمزوجةأبيح

بن~ن٠امر.~~٥:عاثثة~السيدةقالت،أمرامستغربأللزينةتوكها

مغب~؟أمأمشهدلها:فملمهعنىفد~فوكه،وطمبأنحتضبأ~ن

مومدوالنمااللمرمدالعثمانفا~:مالك؟لها:~كمغب،مشهدفماله:

غمال:عثمانفلمىبألك،خبرمهفيأألىرسولعلىفدخلعاثشه:د~النما،.

بناءأ´´.مالكسوهفيفال:اثه.وسولمانعمهال:به؟نؤمن~مؤمن.محاعثمانما

.٣٨٢١.٦الكريم:القرآنحولخواطر)١(
.١٧٢-١٧١.٣الئامبي:الموافقات:المعنى:هذامنوتريبأ،٤٨١-٤٨٠.٧قدامة:ابنالمغي::انظ)٢(
الثاني.الطلبفيالنساءزينةأحكامعرضل7خامنسيتضحكما)٣(
مثهد.قوطا:).٥٥٤.٤(المجمع:فياطيثمىقالكماثقاتاإلسنادورجال).٢٤٧٥٣(٢٧٣١٤١أحد:)٤(

حافر.زوجهاكانإذامثهدامرأة(يقال):٥١٥١٢(النهايةفياألثيرابنقالمفيب:أم
فهويتربثااللكنهحاهرجهازهأن....أرادتعنها،نحاثبأزوجهاكانإذامفيبأةعندها،واه

المهاجرينمادةمنصحابيالساثب،أبوحبيب،بنمظعونبنوعثمانعنها).كالغا~
).١٠٣-٩٩.٣الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:ه).٣(ت:



منهاالتزينتركأن•لزوجها´ا)،التزينمنهايحسنالزوجذاتأنيثرفهذا
والسؤال.االستغسارإلىيدعوغر~أمر

دونفكانتله،استمالةأهزوجإلىتحببمنهايطلبفالالمزوجةغيرأما

الذيالمقدارهافأبيحالخاطبين،لترغيبللتحسينتحتاجأنهاغيرزينتها،فيالمزوجة

ءالببعتبةعثوأسامة«قالت:كاعاثشةفعنوغوه،واللباسالحليمنذلكيحقق

عنهيثصثجعلفمتذؤته،األذئ.عثهأميطي:اثه~وسولفقالوجهه،فيفثثج
ا~أ.ء.نفقههتىوكسوتهلحليتهجاويةأسامةلوكانقال:ثموجهه.عنوعجهالدم

ماأمالخطبتهاأ~´،يدعوعاذلكونحوللفتاة،ا~ليمثروعيةعلىيدلفهذا

عليهاالغتنةخشيةمنهفتمنعالزوج-،الستمالةللمزوجةيشرع-عاذلكفوق

الزينة.مندونههوالمطلو~.عالحصولإليه،انحابةعدممعبهغيرهاوعلى

حصولالمطلومه.كانونحوها.والجتعاألعيادفيواللقا،اتالتزاورمجالوفي

االكثزازويبعدمعهالتعاملأثناءاالرتياحويحققالمسلمإلىالخلقيستميلما

).٩١٤اشوكاني:األوهار:يلانظر:(ا)
قالله.واللفظ)،١٩٧٦(٤٧١١١الزويجفيالناعةبا~االكاحماجه:ابن)،١٥٨٦١(٥٠١٤٣أحد:())

واسمعامة،منكعالبهيكاذإذمححإسزد(هذا):٤٧١(ااالزجاجةمصباحفيالبوميرى
هذافيأدرىمانتال:عاشة؟منكعهلعه:أحدسلالزير،بنممعبمولىاثهعبدالبهي
عنالبهياثهلعبدمحيحهفيملمأخرجالمراسيل:فىالعاليتالة.عرهعنيروىإغاشيأ،

يمجه:وكرهه،أىفقذرته:وتو~:أزيلي،أىأميطى:هتاعدته).علىذلكوكانحديأعاشة

(انظر:الرجال.تلو~إليهتميلحىيعنىروج،إذابالديد:نفقمنوأنفقه:الغم،منيرميه
فيمات٧اثهرسرلحبحارةبنزيدابنهووأسامة:).٤٧١١)ماجه:ابنعلىالديحاشية

ا).٢٦اا-٩ا٤الذهبو:البال،:أمالمسير(انظر:أجعين.عنهماثأرفىمعاوية،فة7خاأخر
.٤ا٤ا٥وى:اكالقدير:فيضانغر:)٣1



الغرض،هداهيتناسبما-والتنظفالهيثة-بإصالحالزينةمنفشرعوالنغور،

صلحوافيإخوانكمعلىقادمونإنكمدقال:النبيتيذعنالدرداءاا~أبوروئ

يجبالاللهفإفالناسفيشامة~نكمتكونواحتىلماسكمو.صلحوارحالكم

زيأصلحفيكونوا(والمراد:القدير:فيضفىتالا~).٥التفحشوالا~

كقاواالحتراةواإلكرامبالتوقيرفيرونكمالناس)(فيتظهرواحتىهيثةوأحن

الجهارأهلفيزدريكموالكفارالعوامأعينفيتحتقروألثالالشامةتستملحون
مبالغةباللكنوتحسينهاوالبدذوالعمامةالثومهنحوتنظيففيندبوالضالل

إعجا~)ا~).الهمباهاةوال

التقار~مقدارحسبثيهاالمشروحالزينةمقداريختلفأحوالثالنةفهذه

فيهاينعالتياألحوالفيالزينةيعنحعالمثفإنوبالمقابلونوعه،المطلوب

التقارمه.هاالستمالة

زينتهاإبداءمنمنعهاواستمالتهم،األجا~للرجالالمرأةفتنةاثهحرمفلما

ألبثولسثأوءابآءأؤءابآمهثيبئولهثإآلزينشنثبد-~وآلالتعالى:قالهم،

اآلية.)٣١(ابنؤف:

).٢٥-١٧~٤الذهبي:النبال،:أعالممير(انظر:_).٣٢أو٣١(ت:قيىبنزيدبنعوعرالصحابيهو)١(

٤١٥.٤اإلزارإمبالفيبابااللباسداود:أبوالحنظلية،بنسهلمسندفي)١٧٦٢٢(١٥٨~٢٩أهد:١٢(
حديث~اوقال:١٨٣.٤الحروريةمععباسأبنمناطرةحديثااللباسالحاكم:)،٤٠٨٦(

نحتار(انظر:الحد:بحاوزةوالفحئر:التلخيص.فيالذهبيووافقهيخرجاه،ولماإلسنادمحيح
(فحش)).مادةالرازي:الصحاح:

.٢٤٩.١المناوى:)٣(



~~أا´،فيترغبالتيالزينةمنمنعتالوفاة،معتدةعلىالنكاححرمولما

طتعامارتحتاجالذينمنهاينغرالهتىوغوهبالتنظفنغسهاتحسينمنتمنعلملكنها

وتررأهى،نموبفصىتنظيفها(ويجلالمحتاج:مغنيفيجاءالفترة،تلكفيمعهم

أيالزينةمنليسذلكجيعألنطاهرأ؟ولووسخوازالةإبطهشرونتفألطفار،

ونحوها)´´`>الجمعةصالةفيذلكعلىاكهاينافيفالالوط،إلىالداعية

الجدرانستركرهوزينتها،الدنيازخرفإلىالميلعنالشرعنهىلماوكذللئه

ئلسترا~´ا.طلبأأود،اابأ،اغر،كدفعرة،ضره7باالستاثرهباألقمثة

تحققالتيوالكيفيةبالمقدارلكزعأشدمطلوبةاازينةأ:ممبق:محاتلنر

األحواك.بأختالفيختلفوذلكمنها،المصلحة

اعاتهادمنبدالعامةابطضوأشكائا-هأنواعهااختالفه-علىوطزينة

هي:الضوابطوهذهالتزين،مئالرجوةالصلحةتحميللضمان

والوشم،كالرصل،لذاتثا،هةمكردوالمةالغيرالزينةتكرذأن-١

األطغار´ا´>إمالةأداللحيةبحلقكالتزينأهللحرير،-)اإلا،وارته

ردير:اللالصفير:الشرح،١٧٤.٥ين:عابلابنحاشية(انظر:باالتغاق.الوفاةمعتدةعلىالزينةتحرم)١(

.١٣٧٣-٣٧٢.٤البهوتي:القناع:كثاف،١٤٠.٧الرملي:المحتاج:نهاية،٤٤٨.٢
.١٠٣.٥الثربيني:ألخطيب)٢(

الحغل.فيالمكانزبنةعنالكالمعندالرابعالمطلبفيالمألةهذهتفصيلسيرد)٣(

فهوللحريرالرجالأرتدا،وأماالثانى.المطلبفىبالتفصيلعليهماالكالمفسيأتيوالوشم،الومملأما)٤(
عابدين:ابنحاشية(انظر:الفقها،.كتبفييعرفتفصيلعلىقليلةإال.عقاديرباالتفاقحرام

البهوتي:القناع:كثاف،٣٢٠.٤النووى:المجموع:،٤٠٣١٢النفراوى:الدواني:الغواكه،٤٢٧~٩
الشافعية:جهوروقالالثافعي،اإلماموعندالجمهورعندحرامفهواللحىحلقوكذلك).٢٦٢.١



عنوعإلىأصلها-فيمباحةكانت-وانالزينةاستعماليؤدىالأن-٢

منهاأبيحماإبدا،منالمرأةثنعتلهذاذلك.ونحووالتدليس،كالفتنة،عأ،شد

حرمةاكنابلةوبعضالشافعيةوذكوالفتنة(اأ.منفيهلمامحارمهاغيرأمامزبنة

أ~´.النغسإلىالريبةوجرالتغريرمنفيهلماالزوجذاتلغيرالوجنتينتحمير

´لتشبه5أووالعكس،بالمرأةالرجلكتشبهعنوع،تثمبهالتزينفييكونأال-٣
المشبهنىامهوسولدلعنتال:عباس~ابنفعنالفاق.أوالمسلمينبغير
قال:عمر~ابنوعنبالرجال،أاأ.النساءمنوالمتشبهاتبالنساء،الوجالمن

منهم،أأأ.فهوبقوممشبهمنها~كا:رسولقال

قال:عمر~ابنلمحديثالشهرة؟إلىتؤدىالمنظرغريبةالزينةتكونأال-٤
القيامهيوممذلهثومهاثهألبسهالدنيافىشهوهثومهلبس«منثبذ:امهرسولقال

الشهرةمنفيهلما؟١جداللحيةتعظيمالعلما،كرهوقدر~أأأا.ظ~~~ثم

إعانةحاشية،٤٠٢.٢النفراوى:الدوانى:الغراكه،٤٩٧.٩الحصكغي:المختار:الدر(انظر:مكروه.هو

التقليمفيهافالسنةاألطفاروأما).١٩.١البهوتي:ع:التكثاف،٥٦٧-٥٦٦.٢الدمياطي:الطالبين:
).١٤٠.٣النووى:مسلم:شرح(انظر:اإلطالة.ال

.٢١١.١٢القرطبي:تفيرانظر:)١(
،٢٣.٢المحاج:نهايةعلىالثبرامليحاشية،٤٠٧.١الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)٢(

.١٣٦.١مفلح:ابنالغروع:
).٩٥٤٦(٢٠٧٧.٤بالرجالوالمتثبهاتبالناء،المتثبهينبا~اللباس.البخارى:)٣(
حسن.سنده):٢٢.)١٠(الغتحفيالحافظوقال،)٤٠٢٧(٣٩١١٤الشهرةلبسفيبا~اللباس.داود:أبو)٤(

منةشولبسمنبابااللباسماجه:ابن)،٤٠٢٥(٣٩١.٤الشهرةلبسفيبا~اللباس.داود:أبو)٥(
وقوله:حسن.سنده):٣٢٦.٢(الخغاءكشففيالعجلونيقالله.واللفظ)٣٦٠٧(١٦٣١٤الثما~

).٤٦.١١اآلبادى:المعبود:عون(انظر:ألثوابهم.لمخالفتهالناسبينبهيثتهرثوبأأىئهرة:ثومه
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منفيهلماالمعتادالزىخالفارتداءكراهةالحنابلةذكرهااأ.المألوفعنوالخروج

اا´.الشهرة

والبسواواشربوادكلواتال:لقولهتكبرأوتغاخرآ؟التزينيكونأال-٩
رسولقالقال:هريرة~أبيوعنمخيلة»´~أ.والإسرافغيرفيوتصدقوا

فهوبه،الثهخسفاذجمتهثرجلءنغسهتعجبهحلةفيمشيوجلدينمانمر:اثه

إذامباح،الجميلةالثا~(يبىالراثق:البحرفيوجاءالقيامة»´اا.يومإلىيتجلجل

وهذاقبلها)(أ`،كانكمامعهايكونأنتفسيرد:هحرام،التحبرألنيتكبر؟الكان

بناثهعبدفعنحرة،بالكباقترنإذالكنهبكبرءليسالتجملنغسآنعلىيدل

الفواكه،٢٨٧صالفالح:مراقيعلىالطحطاوىحاثية،١٤٣١٣النووى:مسلم:ثرحانظر:)١١
.١٤٣.١الغزالى:الدين:علومإحياء،١٢٩.١مفلح:ابنالفروع:،٤٠٢١٢اوي:النفاني:الد.

>٢٦٠.١البهوتي:القناع:كشافانظر:)٢١
٨٣.٥الصدقةفياالختيالالزكاة.الناثى:له،واللفظ٢٠٥١.٤اللباسكتا~أولفيتعليقأالبخارى:)٣(

)~كماشثتماالبسباباللباس.ماجه:ابنجده،عنأيهعنشعيببنعمروعنأ)٥٩٨(
١٣٥~٤عبدهعلىنعمتهأثريرىأنيحباثهإناألمئعمة.الحاكم:)،٣٦٠٥(١٦٢.٤غيلةأوسرف

(انظر:تكبرأيوغيلة:التلخيص.فيالذهبيووانقهيخرجاه،ولماإلمنادمحيححديثهذا،قا~
).١٦٢.٤ماجه:ابنعلىالسندىحاشية

والزينة.اللباسمسلم:له،واللفظ)٥٤٥٢(٢٠٥٢.٤الخيال،منثوبهجرمنبا~•اللباءالبخارى:١٤(
حلةتمىوالررداء،إزارالحك:ه).٢٠٨٨(١٣١٦١٣بثيابهإعجابهمعالمثيفيالتبخترتحريمبا~

وودهنه،تسريحهالثعرترحيلرمرجل:(حلل))،مادةالرازى:الصحاح:(غتارثربينتكونحتى

األرض:فيويتجلجلذلك،منأكثروالىالمنكبينإلىالرأمىمنتدلىإذاالشعربحتمعالجمة:بت:

ابنالرى:فتح(انظر:مضطربأ.فيهاينزلأىاألرضرويتجلجلالصوت،معالحركةاجلجلة:
.1٢١٤١١٠العقالني:حجر

فتاواه.فيالولوالجيعننقأل٣٠١).نجيم:ابن)٥(
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منذرههثمالملبهفىكانمنالجنهمدخلال٥ثال:اثهرسولقالقال:مسعودأا´

هلالثهإنمال:حسنهونعلهحسنأثوبهمكون.نمحبالرجلإنرجل:مالكبر.٠

الناس،´~).وغثالحوبطرالكبرالجمال،محب

فياالعتدالوحدتفريط،والإفراطغيرمنباعتدالالتزينيكونأن~-

فيالمطلوبينوالمحبةئفالتإيجاد-وهومنهالمقصدمحققالذىالحدهوالتزين

بشعرالناسفمقابلةتريبأ.شرحهسبقالذيالنحوعلىاألحوال-هن)

المنظرإيجادهوإنماوالمطلوبنغرتهم،يسببألنهتغريطا،يعدمرجلغيرشغث

ه.ماناقال:انهعبدبنجابروعنوالتقار~،االرتياحبهيحصلالذيالحسن

بهسكنماعبدهذاكانامافعال:شعرهغروفدشعثأرجألفرأئاله_رصرء

بهمغسلماعبدهذاكان.مافمال:وسخهثابعلهأخروجألور~ئثره؟

يعدقدلكنتفريط،وتركهالناس،لقاءمحندمطلو~الشعرفترجيل´~`،ثر~؟)

التقاربألنالمعروفة؟الزينةبساثرتزينهادونللمزوجةبالنسبةتفريطأهاالكتفا،

بن~نامرأةتركنتبعائشةالسيدةاستفربتوقدأشد،زوجهاوبينبينها

أعالمسير(انظر:_).٣٢(ت:الصحابةمناألوليناالبقينمنغافل،بنمعودبناثهعبدهو)١(

).٣١٤-٢٩٠.٣الذهبي:النبال،:

وتجبر.،ترفعأوانكارهدفعهالحق:بطرمعنىه).٩١(٨٩~١،بيانهالكبرتحريمبا~اإلعان.مسلم:)٢(

).٢٧٥~٢النووى:مسلم:شرح(احتقارهم:الناس:وغمه

الزينة~النساثي:له،واللغظ)٤٠٥٩(٤٠٩.٤الخلقانفيهالثو~غلفيبا~اللبأص.داود:أبو)٧١

علىصحيححديثهذاوقال١٨األ٤الشعرتزييناللباس.الحاكم:)،٥٢٥١(٥٦٧.٨الثعرتكين
القامومى(انظر:الثعر.منتشرأىشعثأ:هالتلخيمى.فيالذهبيووافقهيخرجاه،ولمالثيخينطث

(شعث)).مادةالغيروزآبادى:المحيط:
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تركأنعلىيدلعا،،ثغيب.م.ثثثهددفسألتذ´:والطيبللخضابمظعون

الزوج.وجردحالتغريطأمنهايعدالزينة

فيالمصلحةبهتتحققعمازيادةيغثل-بحيثالتزينفيالمبالغةفإنوبالمقابل:

منرجألأنبريدة´اأ:بناثهعبدفعنشرعآ.مذمومةاألحوال-منحال

منكثيرعنينهىكانىاثهوسولإنهقال:عبيدءلهيقالالنبيثثأمحا~

ااا.الترجل،منهقال:اإلوفاهعنبويدةابنمثلاإلوفاه.

ومنهوالراحة،التنعمهاء:وآخرهوبغاءاهمزةبكسراإلرفاه:(قلت:الغتح:فيقال

يذم)أ~أ.المنهكالمعتلالوسطأنإلىإشارةبالكثيرالحديثفيوقيدهبغتحين،الرفه

ات~رفإعاد~المنظر،بتحينتتحقق-مثأل-للرجلالشرترجيلفيفالحاجة

يعدواألخرئالغينةبينشعرهتثمكلوتفييرهالمنظر،حنكونهمعوكراتمرات

علىيكونوالترجلالزينأمنالزاثدالمقداربذلكاالنشغالألنواسرافأ؟مبالغة

.محنفأكثرأبيهمحنروئوقاضيها،مروثيخاإلمامالحافظالحصيب،ة1برالصحابيابناثهعبهو)١(
النبال،:أعالمسير(انظر:ا~).١١٥-١٥(مابينعائىوغيره.معينبن~وثقهالمحابة،منغيره

م~مم~رم~رم<ر~.

له،قال:واللغظ)٥٢٥٤(٥.٦٨.٨الترجلالزينة.النساثي:)،٤١٥٧(٤٤٤.٤الترجلكتا~أولداود:أبو)٢(

وهؤالءبريدة.>.،بناثهعبدعنالجريرى،عنعلية،ابنحدثناقال:إبراهيم،بنيعقو~أخبرنا

بنفضالةإلىرحلرجألأندداود:أبيروايةوفيأجده،فلمعبيدوأماثقات،كلهمالرجال
(تالرضوانبيعةأهلمنصحابىعبيدبنوفضالةآخر؟بلفظفضالةعنالحديثوماق~...»

إياسبنسعيد،٦٧-٢٣.٨علية:ابن،١٢٠.١٠يعقو~:األهبى:النبالء:أعالمسير(انظر:ه).٥٣
)).٨٢-٢٨٠.٤فضالة:،٣٧٠-٣٦٨.٦الجريرى:

.٣٠٣.١٠العسقالنى:حجرابن)٣(



الحياة.بهاتقومالتيعيةا~المقاصدفيخلأل~عااألخرئ،الحاجاتحسا~

إالالترجلعنمكلراثهوسولئهى»قاك:المغغل´ا´بناثهعبدعنالحديثفيجاءلذلك

الفعلصيةخصوهالترجل)(أيعليهالمدأومةكراهة(والمراد:السندى´~):قالغبأه(´´،

قتادة(أنةأبيحديثلمحر:ماالمرادأنعلنليلأللهمراد)ا´)،غيريومأوالتركيومأ

كليتربىو.نإليهايحسن.نفأمرهالنبيموفسرلضخمهجمهلهأكانتقال:

فالوطوله،شرهلكثرةإليه،الحتياجهيوم~ربالترجلميذالنبيهأدفقده`اأ،يوم

إليه´~).يحتاجالنحصوصأ.عنغبآإالالترجلعنالنهيويكونبهذا،إاليصلح

مير(انظر:~ا.٦٠(ت:الرفوانبيعةأهلمننهم،عبدبنالمغغلبناثهعبدالجليلالمحابيهو)١(
).١١١.٤الذهبى:النبال،:أعالم

إالالترجلمحنالنهيفيجاءمابا~اللباس.الترمذى:)،٤١٥٦(٤٤٤~٤الترجلكتامهأولداود:أبو)٢(
)٥٠٧٠(٥٠٧.٨غبأالترجلالزينة.النماثي:~،حنحديثهذاقاله)١٧٥٦(٢٣٤.٤غبأ

)،٢١٤.١٠العسقالنى:حجرابنالفتح:(انظر:ودهنهالثعرتسريحوالترجل:واحد.ولفظهم
).٩٠٧.٨النمماثي:علىالمندى(حاثيةيومأويتركيومأيفعلأنالغب:ويمبأ:

،الحديثبالتفسيرعالمحنفيفقيهالندى،الديننورانحنأبوالتتوىالهادىمحبدبنكمدهو)٣(
محيحعلىحواشلهمات،أنإلىبالمدينةوتوطنفيهارمولدهالندمنأملهوالعربية،

(انظر:~).١١٣٨(ت:أبحد.وممندماجه،وابنوالنساثي،د،داهأمبي.سننهومسلم،البخارى،
).٢٥.أل٦الزركلي:األعالم:

.٥٠٧١٨الناثي:علىحاشيته)٤(

).٩٢-٨٧~٤األهبى:النبال،:أعالمسيو(انظر:_)،٥٤(ت:األنصارىربعىبنالحارثالصحابيهو)٥(

رجال):٤٤٦.٩(األحوذىتحفةفيالمباركفورىقال)،٥٢٩٢(٥١٧.٨الثعرتسكينالزينة.النساثي:)٦(

منأكثرمئلىالمنكبينإلىالرأمسمنتدلىإذاالثعرمجتمعوالجمة:الصحيح.رجالكلهمإسناده
).٢١٤.١٠ني:7العقاحجرابنالري:فتح:(انظذلك

.٤٤٦.٥المباركفورى:األحوذي:تحفة،٥٦٧.٨الناثي:علىالندىحاشيةانظر:)٧(



تقتضيهألذىالقدرعلىزيادةتزيتهنفإذللنهاء،بالنهبةمر٦اوكذلك

التشريو،مقاممديناقفرإسرافآيعدأجلها-منالزينةلهنأبيحت-التيالمصلحة

كتةقدالثامهوشراءالزيةمناإلكثاراعتادتالتيأنمنذلكعلىأ>لوليس

فأمبحتقبل،منأمامتنتلبثهلمالذيالثو~لفقدهاوأترابهاأقاربيازيارة

انهامعاج،`_حدرآومصلباال´خويات،صلتهاعدمفىسببآلحابالنسبةالزينة

بينهم.الراحةواشامحةالناسءئفعلىلالعانة7أصاشرعت

~ه~،التعاملفياإلسرافهوإغاينةاكمهمةفيالخللهذاوسبب

سيلة.•تكونأنبدكنحاية

وجهعلىإماعنوعأ،التز~نأمبحوإالمواعاتهامنيدالابطضوستةفهذه

وذلكاآلمراهةوجهعلىراماجيعها،الضوابطتلكإهمالحالةفيكماالحرمة

فيالزينةفي-كاإلسرافدائمآالتحريمبهاإلخالليقتضيالصابهإحمالعند

الحاالت-.بعض

يخرمألنهمحرم؟مر~للزينةالمحديثةاألسا~تتبعأنو~~ا_ ~
جيعآ.المذكورةالضوابط

عنتخلومانادر.ومعروف-مشاتمدهو-كماالتزينفياألسا~فهذه

ذ~...وغيروالوصل،والنمص،العورات،ككشفوهات،المكهالمحرمات

.ئغسه..أولغيرهئتنةعنيخلوالبهاوالمنشفل

تقليدهمتجعلهالعالم،في،الصاللالفسقوسبر.التشبهمحلىقاثمةعي•
...وحضارةتتدمأ
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واماجديد،هوماوانتقا،والتميزالشهرةحبيكونأنإمالتتبعهاوالدافح

محرم.وكالهمامعآ،الدافعانيجتمعوقداألقران،علىوالتكبوللتغاخريكونأن

وتتبعهامالحقتهافإنواألخرئالفينةبينتتغيراألسا~تلكأنوعا

هذاوفيالحياة،مهماتعنواكاءوالرقت،للغثه-وشغأللألموال،بذأليستلزم

والوقت.المالفيطاهرإسراف

علىدليلالنحوهذاعلىزبنتهمفيالغساقأسا~تتبعفإنذلك،إلىواضافة

الكباثرأا´.منكبيرةهؤالءمحبةأنالزواجرفيجاءوتدالصالحين،ندهمنمحبتهم

وكبتها،الزينةفىاألساايبتلكاستحسانيصاحبحينهذا،منوأخطر

يليقالعملهبأنهمتخلفبأنهلهووصفأتزينه،فىا~يتزما~اأ.كن

..شأنه.منتحطألغاطهبألقا~لهونعتبالعصر،

منبأمريتهزىائذيأنعلىالعلماءاتغاقاألمر:هذاخطورةفيوالبه

تآلتهةلنة٩تحر:لقولهبامأ-،-واي`ذموتد(~`فهوكان<سنة--ونالدينأمور

فيجا،بالدين،استهزأمنعلىبالكفراتأحكمفقدإيتيكترأل>الؤتيأ)،تقتتحقرةقت

.٢١٢.١الهيتمي:حجرابنالكباثر:اقترافعنالزواجرانظر:)١(
الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٤٦٦-٤٦٥١٤الدسوقي:حاشية،٢٧٠.٦عابدين:ابنحاشيةانظر:)٢(

ماأنعلمإنيكونذلكأنأعلم--واثهوالظاهر.١٤٥.٥البهوتي:القناع:كشاف،٤٢٩.٩

هو-وهذاشخصية،أذواقأووعادات،تقاليداأل~أنطنإنأماءالدينمنجز،بهيستهزى
يحاسبأنهغيربالدين،اءاالمتويقصدلمألنهبذلكألفرالأنهيبدهنالذىالعامة-علىالغالب

أعلم.تعالىوامأمعذور.به.يكنلمإنجهلهعلى
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أهجدأاالستهزاء-من-أيذللئهمنقالوه~´يكونأنيخو(الاآلية:تفيو

فإناألمةبينفيهخالشالكفر،بالكغراهزلفإنكفر،كانكيغماوهو،٦هز´

إلىانظرعلماؤنا:قالوالجعل،الطلأخووالهزلوالحق،العلمأخوالتحقيق

الدينسالمةعلىأثرلهيكونقدالزينةأحكامالتزامفيالتساهلكانوإذا

إعادةعلىوالعملالزينة-،-أىشأنهامنالتقليلعدمينبغيفإنهوالعقيدة

علىأحكامهاإلىوالنظراإلسالمي،للمفهوموفقأاألذهانفيمغهومهاميماغة

والصيام.ة7كالصاالدينمنيتجزأالجزءأنها

فيوضوابطهاالزينةلمغهومبيانمنالمطلب-هذا-فيبهاثهقنقدهاهذا

زينةفيممماثلأحكامنالثانيالمطلبتيوميثباختصار،اإلمالميالشرع

تعالى.اتأبإذنالزفاف،بحغلتتعلقالتيالنساء

الؤئا~حئللالئساءؤيئةالثائي...ا~

ئأماالزفاف،حغلفيعمشرهحاضرات-ه-عروسالنساءتزينأملإذ

اثه-رضيأنسقالزفافهاليلةلزوجهاوتهيأتهاتزينهافيستعبالعرومى،

مثليم~مإلى-الئي~-أىدئعها...ثمدمفية:السيدةزئافحديثفىعنه-

ئاأا...»رفافها:حديثفيعاثثة~السيدةوقالت...»(~أ،وتهيثهالهتصئعها

.١٢٤-١٢٢.٨القرطبي:تغروانظر:،٥٤٧.٢العربى:ابنالقرآن:أحكام)١(
شرح(انظر:عنهمنهيأليىالعرومى.كاعادةعلىتجملهاأىوتهيها:تمنعهاوقوله،تخريجهمبق)٢(

).٢٢٦ال٩ألنووي:مسلم:



اإلسالصالفقه~الزفافحفل

سلمتنيفيطاثو،خيروعلىوالبركةالخيرعلىفقلنالبيت،فياألنصارمننصوة

ىالهرسولإاليرعنيفلمشأنيمنصلحنفيرومان-،أم.مها-.ياليهن

(ا´.».اليه..فأسلمتنيضحى،

واستحبابلزوجها،.تزيينهاالعروستنظيفاستحباب(فيهالنووى´´):~ل

لذلك)´ا´.ال،اجوع

ذلكيعسنمنعندالعروستزيينجوازأيضأ:الحديثينهذينمنويؤخذ

ة.العومسترضمان•المحرمةالزينةاجتناببشرطالشعر)،(كمصففةالنا،من

للنسا،مباحالتزينأصلألنبشروطها،مباحةئنفالزينةالحاضراث:و~ما

فليسالواقع،فيتزينهنفييظهرالذىالخللأمامالحغل.فيعنعه~يودولم

التزامهنعدمبسببواغاونحوه،الحفلفيلهنالزينةمشروعيةعدمببب

وفوابطها.الزينةبأحكام

بشي،الزفافحملفيالنسا،تحتاجهاالتيالزينةأحكامببيانالمطلبهذاوسيقوم

األوقات:ساثرفييفعلنهماعلىزيادةالحفلفيبزينتهننظرأالعتناثهنالتفميى،من

الشعو:مثثطاألول:عالف

وتدوشرعأ،عرنأالمعسةاألمورمنمظرهوجالاشعرهيةحثنإذ

تخريجه.سبق)١(

٦٧٦-٦٧١(بينمامحاشالنووى،شرفبنيحيىزكرياأبرالدينمحيالعابدالفقيهالحافظاإلمامهو)٢(

).٧٢٤-٣٢١.١٧الذهبي:النبالء:أعالمسير(انظر:~).

.٢١١.٩مسلم:ئرح)٧(



الزفافحفل_الزينةا_ول...المبحث

فليكرمه»´اأ.شرلهكانمندبقوله:ذللثإلىتالالنبيندب

والترجيل،والتدهينبالغسلولينظفهفليزينه(أيالمعبود:عونفيقال

محبو~)´اأ.المنظروحثثنالنظافةفإنمتفرقأ،يتركهوال

والنسا،،للرجالتند~التياألمورمنالشعرئيثةواإلمالحالتحسينوهدا

وتنظيمهاشعورهنتر~فييتفننأنذلك،علىزيادة-أيضأ-للنهاءأنغير

بتر~التزينمنعنحماالشرعفييرد(هللمرأةمباحةالزينةألنبو`~)ءتزينأ

وتنظيمه.الثعر

الطرربتصفيفبأس(والالمرأة:زينةعنالكالمعندالمجموعفيجا،

األمدغ)اأأ.وتسوية

زينتها)´أأ.منألنهئاالتعثذيفيكره(الع:اتكشاففيه

):٣٠٣.١٠(الغتحفيانحافظقالهريرة،أبيعن)٤١٦٠(٤٤٦.٤الثعرإصالحبا~الترجل.داود:أبو)١(
حن.إسناده

.٠ء٠ا٠٠اآلبا،ى.(ء)
زينواواناألول-المطلبفيقريبأبيانهسبق-كماالثعرمثطفيالمبالغةفمفيكرهالرجالأما)٣(

للتشبه.حرامأكانالنهاءتفعلهمانحوعلىشعورهم

جبهتها-،ناصيتها-أىمقأمفيالمرأةتقطعهالذيالشعروهيطرة:جعوالطرر:،١٤٨.٣النووى:)٤(
المرادوهوعليه،المتاليالشعرعلىأيضأويطلقواألذن،العينبينماوهومثاغ:جعواألصدغ:

(صدغ)).ومادة(طرر)،مادةمنظور:ابنالعر~:ن(انظر:هنا.

ار:والعلالنزعة)•اليذاربينالذىالشعرإرمال(حوالتحذيفأنهذاقبلوذكر،٧.:١البهوتي:)٩(

جانبيعنالرأمىشعرمقدمانحارموفعفهيالنزعة:اللحية،أماجا~فيالنابتالشعرهو
إرسالالتحايف:فيكون(نزع))،ومادة(~ر)مادةمنظور:ابنالعر~:لسان(انظر:الجبهة

أعلم.تعالىواثهالمثدغ.موضعفياليالشعر



تحسينمجردعلىزيادةشعرهاتر~فيالرأةتفننجوازعلىنصانفهذان

فيهالوجهجانبيوعلىالرأسمقدمةفيالذىالشعرتصفيفألنومنظره؟هيثته

منظره.وتحسينالشعرثتقثلميجردعلىزاثدةزينة

(علىالرأمىأعلىإلىشعرهابرفعالمرأةتزينحرمةإلىالبعضذهبوقد

أبورواهالتحريم.عاعلىواحتجواالعروس)´اا،شعرتصفيففيالشامعالنحو

سياطمعهمقوم.رهما،لمالناو.هلمنصنغاندقال:أنهثالالنبيعننكباهريوة
ماثالت،عيالتعاويات،كاسياتونسا،الناس،بهايضوبونالبقرذنامبه5

ليوجدويحهاوانريحها،يجدنوالالجنةيدخلنالالماثلة،البختكأمنمةوؤوسهن

بصغاتالنسا،منصغأومثفنألالنبيأنالحديث:هذامنالداللةوجه

حرمةعلىيدلعاالجنة،يدخلنالوأنهنالنارأهلمنأنهنوذكرثالث،

البختكأسنمةرؤوسهنأنبينهاومنكررة،الملاألوصأفبتلكاالتصاف

رؤومهن.فوءورفعهاشعورهنتعظيمبسبب

<١٢-١١صالعثيمين:للثيخالمرأة:تهمأسثلةانظر:تعالى،اثهرحهالعثيمينماحبنمحمدالشيخمنهم)١(

وتو~:،«١٢٨(١٧٣٩~٧ت7الممياالماثالتالعاريات،الكامياتالنسا،با~والزينة.اللباسمسلم:)٢(
وتكشفبدنهابعضتستروقيلشكرها،منعارياتاثهنعمةمنكاسياتقيل:عاريات:كاميات

معناهقيلعيالت:وماثالتبدنها...،لونيصفرقيقأثومأتلبسوقيلونحوه،إطهار.بحالهابعضه

عيالتمتبختراتمشينماثالتوقيلالمذموم،فعلهنغيرهنيعلمنعيالتامأطاعةعنماثالت

(القاموساسانية.األاإلبلوالبخت:)،٣٣٦.١٤النووى:مسلم:ئرح(انظر:ألكتافهن.أى
أوعمامةبلفوبعظمنهارؤوسهنيكبرنأنهنومعناه:(بحت)).مادةالغيروزآبادى:المحيط:

السابق).الموفعملم:ئرح(انظر:اإلبل.سناممثلتكونحتىونحوهاعصابة



مكونمشعرالوممفعلىالمرتب(الحكمألنمقبوأل.الكالمهذايكونوقد

الحديثبهذااالستدالليمكنالأنهللباحثة:ظهرالذىلكنعلة)´اأ،الوممف

إليه...االحتماللتطرق-مطلقأ-الشعررفعحرمةعلى

وعظمتهشعرهارفعتمنبحقجاريأالوعيديكونأنالمحتملنصن

منععلىالحديثبهذاالفتحفيالحافظاستشهدوقدثثرته،ثواإليهامللتدليس

كثرته(~أ.إليهامونحوهابالمخؤةوتعظيمهالرأسشعوتكثير

للتبرجالشعرتعظيمعلىمحموألالوعيديكونأنقوىاحتماليحملكما

وصففيجا،ألنهذلكالحديث.سياقبهيشعرماوهذاوفتنتهم،الرجالأمامبه

الثا~رقاقيلبشنعاريات،كاسياتألنهنالجنةحرئنالنساءمنصنف

سهنرؤ.فوقمونتتهحتىشعورهنويعظمنألكتافهن،ت7عياماثالتوعشين

النساءأماموالالزوجأماميحرمالالرتيقةالثا~لبسأنومعلومالسنام،كهيثة

وهذاالزوج،أمامللتمايلبالنسبةاألمركذلكالعورة،سترتإنوا~رم

لعظماألجانبأمامالصغاتبهذهمتصفةتظهوفيمنجا،الوعيدأنيوبح
مذلك>الحاصلةالفتنة

حرمةعلىبهاالستداللامتنعالحديثعلىاالحتماالتهذهوردتفىاذا

فيللموأة.عامباحأاألشكالوترتيبه.عختلفالشعرمشطوكانمطلقأ،الثعررفع

عارضيعرضلمماللنسا،التزينحلاألمملأنبدليلالرأس،فوةرفعهذلك

<٧٤-~٧٤٩صالغزال:المنخول:وانظر:.١٤٥~٩الرازى:األصول:علمفيالمحصول)١(

.٣٠٨.١٠العسقالني:حجرابنالرى:فتحانظر:)٢(



ونحوالمسلماتوغيربالغاسقاتوالتشبهوالتدليسوالخيال،التبرجذلحئههن.~

أعلم.تعالى>واثأ.ذلك.

وذلكهيثته،علىللحغاظثثئطهبعدالشعرمثبتاتاستخدامللمرأةويجوز

عملجوازالمالكيةذكروقدالحج،فيالمحرميفعلهكانياللبالتلبيا´ا´أشبه

يلصقاتضوحاهلأنر~والأاأ.بهلتمتشطوالزبيبالتمرمنالتمثوحالمرأة

أندونتسريحه--بعدهيثتهعلىإبقائهعلىويعينببعضبعضهالشعر

الشعر.مثبتاتتفعلهماوهذايتشعث،

أنالتجميل-موادمنغيرهفييثترط-كماالشعرمثبتفييشترطأنهغير

يحويالوأنالشعر´~´،إلىوالغسلالوفوءماءوممولتمنحعازلةطبقةيشكلال

كالكحول´أ).نجسةمواد

العيني:القاري:عمدة(انظر:يتثثث.لثالالصمعمنشيثأرأسهفيالمحرميجعلأنهوالتلبيد)١(
ررررممممم

ا~ن:(انمر:راثت.تفوحالطيبمنضر~والنضوح:.٢٠٨.١الحطا~:الجليل:مواهبانظر:)٢(

(نضح)).مادةمنظور:أبن

فيوالثعرالبثرةجيعإلىالماءومولمنعحاثلوجودعدمعليهاالمتفقالوضوءمحةشروطمن)٣(

الفقها،اختالفإلىاالنتباهمعهذاالوضو،؟فيمسحهاأهغسلهاالمغروضاألعضاءوالىالغسل،
الفالح:مراقي(انظر:الوضوء.فيالرأسمنإليهالما،وايمالمحهالمطلوبالمقاارفي

الرملي:المحتاج:نهاية،١٣٧.١الدسوي):حاشية(معالدرديرالكبير:الثرح،٣٤صالشرنباللي:

).٨٠~١البهوتي:القناع:كثاف،١٤٠.١
عنهيعفىأنهغيرمائعأ،مسكرألكونهنجسأنهاألول:مذاهب:ثالثةالكحولنجاسةفيالعلماءذهب)٤(

دريةالشافعي:المذهبعلىالعاداتفقه(انظر:يفدهأندونالطيبإصالحفيا~إذا
التحرزلصعوبةبإطالقعنهيعفىلكنمسكر.،لكونهنجسالكحولأذالثاني:)>١٠٤صا~:



مبطا~):مجعله.و(تجعيدهالشعرطبيعةتغييرالثاني:الفدع

مبزفيهلمازوجها.بإذذللثزوجةاالحرامالشعرتجعيدأنالشائعيةذكر

النفس(اأ.إلىااريبةو-التغرير

فيبقىيم،للتدمالحتانالنغسإلىالريبةوجرالتفريرعلتيأنريبوال

األيام.هذهالمعروفالتجعيدفيوجودهمافيالنظر

فيالريبةبحرسببآ-عفرده-تعدأالشرتجعيدفإنإلئالئئمو:~ممةهتوافأما

ا.وغيرهمزوجةبينتفريقدونهضابطدونالنساءبينالنتشارهوذلكأأليام.هذه

الطبيعيةبابحعودةااشبهشديدااتجعيدكانإذاإاليقعالفإنهاتئرهر:وأما

المعرو~،التجعيدمننوعهناكهالناطر.علىالشرمنمةحقيقةيلبربحيث

خاصةمستحضراتهقبطالشعريحمل.ععالجةللشعر،االمليةالصغةمعهتستبين

بالثسليزولوالطويلةمدةيدومأنهع:اكهذاخصاثمىمنهااثسر،مصففةعند

محمدد<وفتاوئ:مثوراتالناسمع(انظر:والطبية.الصناعيةاألمورمنكثيرفيودخولهعنه

طاهرأنهإالثربه،مكر.يجرمكانوانالكحولأنالثالث:).١٨صالبوطي:رمضانمعيد
د.وأدلته:اإلسالميالفقه(انظر:حية.المعنويةالخمرنجامةإنقال:منلمأهبترجيحأ

فيبالكويتالطبيةللعلوماإلسالميةللمنظمةالثامنةالندوةتوميات٥٢٢٤.٧الزحيلي:

سعد،بنالليثالرأيهذاإلىذهبوعن).١٩٩صاطنطاوى:عليألثيخوفتاوئ~،١٤١٥.١٢
نجاسةأنمناألربعةالمذاهبفيالغقهاءجهورعليهلماغالفوهذاوغيرهما...،الرأىوربيعة

حاشية،٤٥٩.١عابدين:ابنحاثية،٢١٧.٦القرمئبي:تغسيرانظر:كالبول.(حيةنجامةالخمو

).١٧٣.١البهوتي:القناع:كثاف،٢٢٥.١الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٨١.١الدسوقي:

بالقولاألخذفبإمكانهاالكحولتحوىالتيالتجميلمستحضراتمنشيءالستعمالاضطرتفمن
أعلم.تعالىواثهالخالف،منخروجأأولىفهوامتعماهاالتحرزعناستطاعتوانالثالث،أوالثاني

.٢٣.٢الثبرأمليعليه:وحاثيةالرملي،المحتاج:نهاية،٤٠٧-٤٠٦.١الثربيني:الخطيبالمحا-:مفنيانظر:١١(



اإلسالمدالفقهيةالزفافحفل

كرمأالنوعهذايكرنأنفينبغياألمر،وتلبيسالتفريرفىيزيدوهذاواالمتشاط،

التغوير.منفيهلماالشافعية-قول-حسبزوجهائايأذنلمولمنالزوجذاتلغير

سبطأ،الخشزألجعدالشعرجعلالحكمفيبهيلحقأنأعلم--واثهوعكن
التغييريزولأندونطويلةلفتراتتمامأللئعراألصليةالصفةتخفيالتيبالطرق

منهما.كلفيالتدليسهالتغريربحامعواالمتشاط،بالغسل

عادةالمرأةتفعلهعاسبطأالشعرجعلمنوعكسهالبسيطالتجيدأنوعأما

علىاألمليةالشعرطبيعةيلبسوالوترتيبهالشعرتصفيفأنوعمنكنوع

إلىمنهالجاثزالتصفيفإلىأقر~فهوالثسل،أوباالمتشاظويزولالناظرء

أيضأ:النوعهذاجوازعلىبهيتدلعاولعلفيه،التغريرلعدمالمحرمالتجعيد

طبيعتهفيبيطتفييرمنتحدثهمامعالشعرلمشطالدهوناستعمالجواز

.أعلم.تعالىواثهوخشونته،جعودتهمنوتخفيف

الو.س:شعوثصالثالث:عالف

عنيميزهاماأهممنوهوئاءزينةألنه؟7طويايكونأنالمرأةشعرفياألصل

ذلك؟منتمنعهلوتقصيرهقمهأرادتفإذاالرجال،

-أى(وفيهالمختار:الدرفيجاءجاثز،غيرشعرهاالمرأةقمئأنالمحنفيةذكر

الز_ج؟بإذنوانالبزازية:فيزادولعنت،أعترأسهاشدتطعتالمجتبى-

لحيته-قطعالرجلعلىيحرم-ولذاالخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةالألنه

بالرجال)اا´.التشبهالمؤثروالمعنى

الحنفية.~منكتابانوالبزازيةوالمجتبى.٤٩٧.٩الحصكفي:)١(



أبورواهمابدليلللنأء´´´،الئعورتخفيفجوازالنووىفذكرالشافعية:وأما

عنسرلهاالرضاعةمنو.خوها.ناعاثثةعلىدخلتهقال:أ~أالرحنعبدبنسلمة

ستر،ويينهاوييننافاغتسلتالمسرعقدربإناهفدعتالجنابة؟منوالنبيغسل

هتىرؤوسهنمن~خذنالنبيتو.زواجوكانقال:ثالثا~.ر.سهاعلىو.فرغت

ا´´.كالؤنرة»تكون

تنزيهأ´أ).مكي~هشعرهاالمرأةقصأنإلىالحنابلةذهبه

للباحنأ:بظهروالذى

بهاستدلالذىللحديثجائز؟ذلكفيوالتغننسعرهاالمرأةتىأن

هي:شر.طلجوازهيشترطأنهغيرالثافعية،

ا).٩ا٤ملم:ثرحانظر:(ا)

اكهوتيل:إكاعيل،اعهوتيل:اش،عبداكهتيل:عوف،بنالرحنعبدالمحابيبنسلمةأبوهو(أ)
بنتتماضروأمهالحديث،كثيرفقيهأثثةكانسعد:ابنقالالمنورة،بالدينةاألعالمأحدكنيته،

بكر،أبىبنتكلثرمأموأرضعتهالنبيمز؟حياةأدركتالجندل،دومةأهلمنعمروبناألمبغ
).٢٦٧-٢٦٤.٥الذهبي:ء:7النباأعالمسير(انظر:_).٩٤(ت:الرضاعة.منخالتهفعاثشة

منالمستحبالقدوبا~انحيض~ملم)،٢٤٨(٩٨.١ونحوهبالصاعالفلبا~الغل.البخارى:)٣(
وكانيزيد،بنأثهعبداكهقيلالرضاع:منأخوهاله.واللغظ)٣٢٠(٢١٤١١الجنابةغسلفيال،

يلمماوألمةالمة،منأكثرالوفرةقيل:والوفرة:الرضاعة،منأختهاابنالرحنعبدبنسلمةأبو
النووى:مسلم:شرح(انظر:األذنينيجاوزالماوهياللمةمنأقلالوفرةوقيل:بالمنكبين،

وأصوع،أصوحبحعه:وبؤنث،يذكرأمداد،أربعةيأخذالمدينةألهلمكيالوالصاع:).٢٢٩~٤
(موح)).مادة~:الهن(انظر:وصيعان

أنذكرواأنهمغيرالمرأة،ثعرقصفىكالمللمالكيةأجدولم،٧٢١١البهوتي:القناع:كشافانظر:)٤(
).٤٠١.٢النغراوى:الدواني:الغواكهانظر:محرام.رأسهالثعرحلقها



فعنالنساء،حقفيمثلةتثدهيثةعلىأوجدأقصيرآالقصيكونالأن-١

(اأ.،وامةالنهثبىعنكاالنبينهى٥قال:يزيدبناثعبد

وغيره)´اأ،اآلدميالحيوانتعل~تحريمالحديثهذا(وفيالغتح:فيقال

فىمثلةيقدحدأبلغإنرأسهاشعرالمرأةقصتحريمأعلم--واثهيغيدو~ا

النفس.تعذ~منفيهلماحقها؟

تشبه-أيضأ-فيهيكونالوأنبالرجال،تشبهالقصفىيكونالأن-٢

إلىالنا،منالديانةأهلبينمألوفهوعمايخربجبأنوالفاسقاتبالغاجرات

ا~كورين`~).بهؤال،التشبهعنالثسرعلنهيالفامقات؟بهاتتميزالتيالفريبةاألشكال

العلماءعلقدهاأا،للمزوجةبالنسبةالزوجلحقتضييعفيهيكونالأن-٣

ذلكحلواكالونوة،تكونحتىشعورهنقصمنالنبيتالأزواجتفعلهكانتما
أعلم...تعالىواثهاأ´.حياتهحالالثتألوفاتهبعدمنهنكانأنهعلى

الشعر:غصالرامع:عالف

النمص:معنىاألولى:المسأأل

الشر)أ´´.(نتفاللغة:فىالنمص

تخريجه.مبق)١(

.٥٣٠.٩العسقالني:حجرابن)٢(

والفاسقات.الرجالأعني)٣(

.١٣٢.١مفلح:ابنالفروع:انظر:)٤1
.٢٢٩.٤النووى:مسلم:ئرحانظر:)٥(
(غص).ة٠ماى:٠الغيروزآباالمحيط:القاموس)٢(



الزفافحفليهالزينةا~ول...ا~

اللغوى:المعنىمنأخصكلهامعانثالثةفلهالفقهاءعندأما

الوجه´اا.مزالشعرنتفهوالنمصأناألول:المعنى

وترقيقه´~أ.لتحسينهالحاجبشعرنتفهوالنمصأنالثاني:
الوجه´~).أطراففيوماالمحواجبنتفهوالنمصأنالثالث:

أنيعنيوهذاالوجه،منالشعرنتفهوالشرعيةمعانيهأوسععلىفالنمص

أعلم.تعالىواثهشرمحأ،نمصأيسمىالالجسدساثرمنالشعرنتف

الثمص:حكمالثاثمأ:اكسرلأل

فقرتين:وتتناول

والشار~:اللحيةوازالةنمصحكماألول:

نبتاإذاالشاربهاللحيةشعرالمرأةإزالةاستحبابإلىوالشافعيأالحنفيةذهب

فيمثلةوالشار~اللحيةألنبغيرهما؟أمبالحلقأمبالنمص(إلزالةكانتسواءلها

عدمهما´´)<واألصلحقها

قدامة:ابنالمفني:(انضر:الحنابلة،ذكرهوكذلك)،٤٥٩.٩(حاشيته:فيعابدينابنذكرهالمعنىوهذا)١(
المحتاج:مفنيفيالثربينيالخطيبذكرهمامنه،قريب)،٧٥.١البهوتي:القناع:كشاف،١١٠.١

ذكرهماومثلهللحسن)،والحاجبالوجهشعرمناألخذوهو.والتنميص:(.قال:)،٤٠٧~١ا
).٢٣.٢(المحتاج:نهايةفيالرملي

الدواني:الفواكهفيالنفرا،ىوكذلك)،٦٣.٦(القدير:فتحثرحفياهئمامابنبهفسرهماوهو)٢1
)<٤٤٨.٤(سننه:فيالسجستانىداودوأبو،١٤٩.٣المجموع:فيوالنووى)،٤١١.٢(

.٣٣٢.١٤ملم:شرحفيالنوويذكرهماوهو)٣(
«١٣~١النووي:المجموع:،٤٥٥.٩عابدين:ابنحاثية،٣٣٢١١٤النووى:مسلم:شرحانظر:)٤(



اإلسالصالفقهيهالزفافحفل

للمرأة(اأ.نبتاإذاوالثمارباللحيةإزالةوجوبإلى:المالكيةوذهب

هوإغاوالمحرمنصآ،وحغهالوجهحلقالمرأةأي(ولهافقالوا:الحنابلةأما

وبحمما)``´شعرمثفأ

اللحيةذلكفىعندهم.عاكلهالوجهفيجاثزوهو~وف،وا~

.الشعر»منوجههاالمرأة(حفتالقاموس:فيفجا،الحفأماالشار~،م

غيطين)ا´).وجههاشعريحفمنأمرتالمرأة:احتفته..تشرته.

إزالةأنيرأ:الذىالسؤالفإنغيطينالرجهشعرإزالةالحفكانواذا

٧إذبالحرمةالمقصودالنتفهوفماأ´´النتفمننوعبالخيطالشعر

هوالمحرمأنوالسؤال:البحثفيالوسعاستفرغبعدللباحثةطهروالذى

التزيينفيللمبالغةشعرة،شعرةالشعربهيلتقطحيثبالمنقاش،يكونالذيألنتف

أنعكنالتيالقليلةوالشعراتالحاجبينإزالةفييستحدمعادةوهذاوالتحسين،

ذلك-.الممكنمنكان-وإناللحيةإزالةفييستخدموالالوجه،فيتوجد

بالمنقاش،الوجهشعرإزالة(النماص:النمص:تعريففيالغتحفيقال

.٤٠١.٢النغراوى:الدراني:الغواكهانظر:)١(
.٧٦.١البهوتي:القناع:كثاف)٢(
(حف).مادةالغيروزآبادى:)٣(

التزين.عايجوزالنووى:(وقال):٣١٠١١٠(الرى:فتحفيالعمقالنيحجرابنالحافظقولهذايؤكد)٤(
النماص).جلةمنفانهالحفإالذكر

.٣١٠١١٠العسقالني:حجرابن)٩(



الزفافحفل_الزينةا~ول...ا~

يشعرماوهذاوتفصيألءجلتأالشعريزيللكنهالنتفمننوعفهوالحفأما

قشرته..).الشعر...منوجههاالمرأة(حفتالقاموس:فيالسابققولهبه

تسويةفيالوالجبين،والشار~اللحيةثمعرإلزالةعادةالنسا،وتستخدمه

وتدقيقهما.الحابعبينشعر

ءالحف•بالحلقجاثزةالحنابلةعندوالثمار~اللحيةإزالةتكونهذا،وعلى

شتىاستخدامأجارواالذينالجمهو،محكسعلىفحرام،بالمنقاشنتفهماأما

..أعلم.تعالىواثهءذلكإزالةفيالوساثل

الوجه:منالشاربهاللحيةسوئمانمصحكمالثانية:الفقرة

مذاهب:ثالئةذلكحكمفيالعلماءوذهب

الحنالجة´اأ،مذهبوهووغيرها،الزوجلذاتمطلقأالنمصحرمةاألول:

والمتناتاالاكاتلعن~نهأمسعودتيبه:بناثهعبدحديثوديم:

اثه:عبدقالهذا؟مايعقوب:أمفقالتاثه،خلقالمغيرات~وا~ت

بينماتوأتلقدواثهقالت:اثه؟كابوفيكااثهرسوللعنمن.لعناللىو~

ثغذوهآلرئول،اتنكمتآة٩وجدتيه:لقدتو.تيهئنوا~قال:و~ته.~ا~~

.٧٥١١القذع:كثافاننمر:)١(

تحريمبا~اوالزينةاللباسملم:له،واللفظ)٥٥٩٥(٢٠٨٨١٤المتنمصاتبا~االلباسالبخارى:)٢١

الوشم،تفعلالتي.هيواكة:بحعوالواكات:).٢١٢٥(١٣١٣٣٧والمتوصلةالواملةنعل

تطلبالتيوهيمتفلجة:جحالمتفلجات:الوشم،بهايفعلالتيهيمتوكة:جحوالمستوكات:



اإلسالصالفقه~الزفافحفل

تنتفالتيفهيالنامصة:(وأماالمغني:فيقالالفعل،حرمةعلىيدلواللعن

حلقوانللخبر،يجوزفالبأمرها،شعرهاالمنتوف:والمتنمصةالوجه،منالشعر

.)´اأ..النتف.فيردمإغاالخبرألنبه؟بأسفالالشعر

النممى.ذاتهيأعلم--واثهاطنابلةعندالتحريمعلةأنإلىيشيرالنصوهذا

مذهبوهوسواها،لمنوحرمتهفقطالزوجلذاتالنمصجوازالثاني:المذهب

بينهم:ذلكتفصيلفياختالفعلىالحنابلةلبعضوقولوالشافعيةالحنفية

عنهوعبرواللتنغير،سببأكانماآخذالجاثزأنإلىالحنفيةذهبفقد

وجهها)ا~).عناألذئتلقيأنللمرأة(ويجوزالبحر:تكملةفيجاء(باألذئ)،

لتتزينفعلتهإذاماعلىالتحريم--أيمحمول(ولعلهعابدين:ابن~ثتوفي

بعد)أ~´.إزالتهتحريمففيبسببهعنهازوجهاينغرشعروجههافيكانفلووااللألجانب،

كانماإزالةالمباحأنبسببه):عنهازوجها(ينغروقولهم:(أألذئ)قولهم:منوبفهم

وتفييرتدقيقهأوبالكليةالحاجبإزالةأماالحاجب،وحولالوجهمنفقط،ومؤذيأمنفرأ

ينغر.عاذاتهبحدأيضأليىهأذئبأنهيومفالالحاجبألنجاثز؟فغيرشكله

ونحوه،بالمبردالمتالمقينبينيغرجأنواتفج:الثنيتين،بينماانغراجوالغلج:تصنعه،أوالفلج

أمنانهاتكونالتيالمرأةصنعتهفركاالمرأةمنويتحسنوالرباعيات،بالثناياعادةنحتصوهو
مغلجةتكوننحاألالمغيرةألنصغيرةأنهاتوهمالكبيرةتفعلهوقدمتغلجة،لتميرمتالمقة
بنىمنامرأةيعقو~:وأموئرآ،فيمىاألسنانتحديدوأماالكبر.فيذلكويذهبالسنجديدة

).٣٠٦-٣٠٩.١٠الرر:فتح(انظر:أخرئ.رواياتفيجاءكماالقرآن،تقرأكانتأمد
.١١٠١١قدامة:ابن)١(

.٢٣٣.٨الطورى:)٢(
.٤٥٥١٩عابدين:ابنحائية)٣(



الزفافحفلبةالزينةا~ول...المبحث

لي

النمصحليفيدعبارتهمفإطالقالحنابت-منمعهم-ومننتاثوأ~

بالكليةالحاجبإزالةذلكفيفيدخلمعينةبكيفيةتقييدغيرمنالزوجأذنإن
شكله>وتغيير

الوجهشعرمناألخذوهوحرام--أى(والتنميصالمحتاج:مغنيفيقال

ذلكفيالسيدأوالزوجئاأذنإنأماالتفرير،منذلكفيلماللحنوالحاجب

فيه)´اأ.لهاأذنوقدلهتزيينهافيغرضألهألنيجوز.فإنه

أىللزوج)´´ا،للتعسنالوجهمنالشعرآخذ(وكذلكالجوزى(~´:ابنوقال
مهمأال .س

زوج)´أ´.بطلبالنمص--أييجوزأنهوجأالغنية(وفيع:اتكشافوفي

ابنبحديثالزوجذاتلغيرالنمصحرمةعلىالمذهبهذاأصحا~واستدل

فعلتهإذاماعلىمحمولإنهالحنفية:فقالتعليله،إلىذهبوالكنهمأيفأ،مسعودنث

اإليداء´أ´.منبالمنمامىالنتففيلماإليهضرورةالماعلىيحملأولألجانب،لتتزين

التفرير´اأ.منفيهماالنمصتحريمعلةإنالشافعية:وقال

.٤٠٧١١الشربينى:الخطيب(ا)
حافظمحاثالحنابلة،علما،منالفرج،أبوالجوزى،بابنالمعروفمحمدبنعليبنالرهنعبلهو)٢(

فيو(الوفااإبليس(تلبيسكتبه:منغتلغها،فيومنفبحرأللعلومكانأد~،واعظفقيهمفسر
األحد:المنهج(أنظر:_).٥٩٧-٥٠٨(بينماعاشوغيرها...الصغوة)و(صغةالمصطفى)فضاثل

)<٣١٧-٧١٦.٣الزركلي:األعالم:،٤٢-١١.٤العليمي:
.١٣٠صالنساء:أحكام)٣(

.١٣٥.١مغلح:ابنالفروع:وانظر:،٧٦~١البهوتي:)٤1
.٤٥٥.٩عابدين:ابنحاشيةانظر:)٥(

.٢٣.٢الرملي:المحتاج:نهاية،٤٠٧~١الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)٦١



ا~سالميالضقه~الزفافمحضل

فيكنالغاجراتشعاركانقدذلكيكونأن(إماالجوزي:ابنوقال

يجوز)(`)<7فهذاالرجلعلىللتدليسمفعوأليكونأنأوبه،المقصودات

منهامطلوبةالزينةألنالزوج؟ذاتحقفىتزولجيعأالمذكورةالعللوهذه

كانلهذاورضاه،بذللثهالزوجعلمحالفييزولالتدليسأنكماللتحسين(~أ،

السابق.التفصيلعلىغيرهادوذالزوجذاتحقفيجاثز.النمص

مدهبوهووعيرها،الزوحلذاتمطلقأالشعرنمصحوازالثالث:األ~

حرمةعدمالشعرصلهعئالنهيمن(ويئهمالدواني:الغواكهفيجاءالمالكمة،

والتحفيمهوألتدقيقبالتزجيجالمسثىوهوالحاجب،أوالحا~بعصتئعرإزالة
.)´اأ.كذلك<.وهو

جوازمنعنهاتعالىاثهرضيعاثشةالسيدةعنروىلذلك.عاواستدلوا

د.نهاامرأتهعنالسبيعيإسحاقأبيفعن´،٠أوالوجهالحاجبمنالشعرإزالة

جبينهاتحفأالمو.ةفقالت:الجماليعجبهاشابةوكانتعاثشةعلىدخلت

(أ´.ءاستطعتماعنكاألذئاميطيفقالت:لزوجها،

.١٢٩صالنسا،:أحكام١١1

.٤٥٥.٩عابدين:ابنحاشيةانظر:)٢(

عنالنساء(وينهىالرسالة:فيزيدأبيابنقولمنيفهمإخ.>)،أي(ويغهموقوله:،٤١١~٢اننراوي:)٣(

ألمنهيات.فييذكرهلمألنهجاثزالنمصأن،)،الوشم.وعنالشعروصل

.٤١١.٢النغراوى:الدواني:ألفواكهانظر:١٤(
منالطبري(أخرجقال:)٣١٠~١٠(الرى:فتحفيالعسقالنيحجرابنالمذكور:األثرباللفظاهلأورد)٥١

قصة))،مع٤٥١(رقم٨٠(صمنده:فيالجعدابنورواهاألثر،فذكرامرأته..)عنإمحاقأبيطريق

أرقمبنلزيدولدوأمعاثشةعلىامرأتي(دخلتقال:إمحاةأبيطريقمنالبيع،فيأرتمبنزيد



قالت:جبينها،تحفأالمرأةعنامرأتيقال:(...وسألتهاثمالقصةكرفلأرقم...)بنزيدولدأملهافقالت
منأقرأالمرأةكانتإذاالصالة.با~مصنفه:فيالرزاقعبدورواهاستطعت)،مااألذىعنكأميطي

عاثثةعندكانت(أنها:الصقرأبىابنامرأةعنإمحاقأبيهريقمن)،٥١٠٤(١٤٦.٣الرجال..

لزوجي).>).بذلكأتزينأفأنتفهنشعرات،وجهيفيإنألمؤمنين،أميافقالت:امرأةفسألتها
علي،بنالثهعبدبنعمرووقيل:يحمد،ذىبناثهعبدبنعمروهوالسبيعى:إسحاقوأبو

ولدتقال:نزع،بالحجةثقةالتابعين،جلةومنالعاملينالعلماءمنالحافظ،الكوفياهمداني

سير(انظر:~)<١٢٧(ت:يجطب،طا~أبيبنعليورأيتعثمان،خالفةمنبقيتالسنتين
ابنذكرهاثراحيل،بنأيفعبنتالعاليةهي:،وامرأته).١٩٣-١٨٦.٦الذهبي:النبالء:أعالم
السبيعيإسحاقأبيامرأةشراحيل،بنأيفعبنت(العاليةفقال:):٣٩٤.٨(الطبقات:فيسعد

فيالزيلعيعنهنقل-كمابحهولةهيالدارقطني:وقالمنهاا.وكعتوسألتهاعاثثةعلىدخلت
مجهولةامرأةالعاليةقالوا:ابحوزى:ابن(وقالالموضع:نفسفيأيضأوقال)٤١٧.٤(الراية:نصب

ابنوقالالطبقات..).فيمعدابنذكرهاالقدر،جليلةمعروفةامرأةهيبلقلناخبرها،يقبلال

محنهاروئمعروفةالعالية(قلت):٣٣٠.٥(للبيهقي):الكبرىالنن(معالنقيانجوهرفيكمانىالت
ابنالثقات:(انظر:التابعين)،منالثقاتفيحبانابنوذكرهما،إمامانوهماوابنهازوجها

عنهااثنينلروايةالعينبحهولةغيرإذنفالعالية،١٦٥٠.٧يونس:وابنه،١٧٧١٩إسحاق:أبوحبان:

تضعيفها.أ.توثيقهاعلىيدلماورودلعدم(مستورة)الحالمجهولةلكنها
أنوويبلا~،منيديبينفيماترجةلزوجهاواللهاأجدفلمالصقر،أبيابنامرأةوأما

مصنفمحققاألعظميالرهنحبيبالثيخذلكإلىأثار-كماالفر)أبي(امرأةهو:الصوا~
(أبو):٦٨٤.٢(العسقالني:حجرالبنالمنفعةتعبيلففي))-٢(اهامش:١٤٦.٣(ألرزاقعبد

وقدالبيع).فيأرقمبنزيدقصةفيعنهااثهرضيعاثثةعنالفرأبيامرأةعنالبيعىإمحاق
السفروأبوواحدة.النمصوعنأرقمبنزيلبيععنالسؤالقصةأنانجعدابنروايةمنتبين
فيمعدابنوقال)،٢٠٦.٣المزى:ألرجال:أكاءفيالكمالتهذيب(انظر:يحثدبنمعيدهو:

عنها).اثهرضيالمؤمنينأمعاثثةعنروتالسغرأبي(امرأة):٣٥٤١٨(الطبقات:

أبيعنومرةامرأته،محنإسحاقأبيعنمرةيروىفهوالسنل،مضطر~فاألدكلوعلئ
صاحغيرفعيفاألثرأنيعنيوهذاترجح)،كماالفرأبي(أوالصقرأبيابنامرأةعنإسحاق

أعلم.تعالىواثهرواته.بعضحالفيوللجهالةمندهالفطرا~لالحتجاج،



اإلسالصالفقه~الزفافحفل

كالمتوفىالزينةاستعمالعنالمنهيةالمرأةعلىمسعودتطبهابنحديثوبحلوا

يقالوالالتعارض،وجودمحندالمحتيليلتأهمنمانع(والقالوا:زوجها،عنها

~لأنترئأالعنهمنهيتغييركلليسنقول:ألنااثه؟لخلقتفييرفيه

الحيوانمناألكلمباحخصاءمنغيرهاهوالشعراألطفاروقصكالختانالفطوة

جاثز؟)(´´.ذلكوغير

للباحثة:يظهووالذي
ممعيفالجبينحففيعنهاتعالىاثهوضيعائشةالسيدةعنرويماأن-١

ألنالحاجبين؟غصجوازعلىيدلالثبوتهفرضوعلىلالحتجاج،مماحغير

فيهيكونالالجبينألنالمعتاد.غيرالشعرعنأي:الجبين،حفعنجا،السؤال

بقولها:عنهاتعالىامأرضيعائشةالسيدةجوا~هذا:علىيدلهمحادة،شعر

األذئوإغاذاتهما،بحدأذئالحاجبانوليس،هاستطعتمااألذئعنكد.ميطي

الوجه>فيالمعتادغيرالشعرهو

عنالمنهيةالمرأةعلىالنامصات-لعن-فيمسعودابنحديثحلأن-٢

البخارى:فيماعلىزيادةمسلم´´)روايةفيجاءوقدءوغريببعيدالزينةاستعمال

فانطرى،اأهيقال.االن،امو.تكعلىهذامنشيثأآوئفإنيالمرأة:...نقالتد

شيثأ،رأيتمافقالت:اليهفجا،تشيثأ،ترفلمالثهعبدامر.ةعلىفدخلتقال:

.٤١١.٢النفراوى:الدواني:الفواكه)١(
٢٠٤عام(ولدقيل:ورد،بنملمبنانحجاجبنملمالصحيحصاحبالحافظالكبيراإلمامهو)٢(

).٣٩١-٣٧٩.١٠الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:_).٦٦١(عاموتوفي~)،



الزفافحفل~الزينةا_ول...ا~

معها`~)>نجتمعولمنصاحبهالمأى:`ا`،نجامعها»لمذلككانلو.مأفقال:

الزينة.عنمنهيةغيرأنهامحمعودابنالمرأةمباحغيرالنمصأنفيمريحفهذا

7تعطياالزينةاستعمالعنالمنهيةالمرأةعلىالحديثهذاحلفيإنثم

إنبالذكرالنمص•والفلجالوشمتخصيصمنحقهافيالفاثدةماإذللنمئ؟

أصأل)!الزينةأنوعجيحمنعنوعةكانت

ليلالجسممنمعينةمواضحفيللنمصاستحبابهبلالثرعإباحةأن-٣

وأماالنامصة،لعنلتعليليصلحانالاإليذاء،وعذلكءالنمصذاتأنعلى

بالغمص،العلمحالفيتزولإنهايقال:أنعكنلكنمالحة،علةفهوالتدليس

بذئك.زوجهاهايأذنكالزوجة

ماإالالنمصفيحرمالمسألة،هذهفيالحفيةمذهبقوةأعلم--واثهيبدوىوالل

وهداالنامصةلعنفيصريحسعودابنحديثألنوجة؟الحقفيفقطوينفريؤذى

عندمعتادةوغيرمستحةغيرصفةعلىأحيانأالحاجبيكونقدلكنءالتحريميغيد

بحكمالحالةهذهإلحاقفيمكنبها،األذيةوتلحقزوجهعنالزوجنفرةفتسببالنساء

والمؤذىالمشوهإزالةهينهاويباحكليهما،فياألذئحصولبكبامعللمرأةاللحيةإزالة

ألنهاالزوبج؟ذاتغيرعلىينطبقالوهذابقدرها´´´.يقدررةللضرهأبيحماألنفقطه

حقها،فيمتحققغيروالضورالمزوجة،بهتطا~الذىالنحوعلىبالتزينتطا~ال

تخريجه.مبق)١(

.٧ال٧.١٤النووى::ملمئرحانظر:)٢(

.٢١٢~١السيوطي:والنظائر:األئباهء١٠٧صنجيم:ابنوالنظائر:األئباه)٧(



اإلسالمرالمتيهالزفافحمل

غيرها.عكسعلىوالتدليسالتغريرحقهافييخشالالمزوجةإنثم

تعالىانهرفيعاثشةالسيدةعنوردلمانحالفغيرهذاالحنغيةومذهب

لزوجها)،جبعنهاتحف(المر.ةعنجاءفالسؤالصحته-؟فرض-علىعنها

استطعت).ماعنكاألذئ(.ميطىكان:والجوا~

إذركه؟واعادةبالكليةإزالتهأوالحاجبشكلتغييرالنساءعلىيجرملهذا:

ابنإليهأشارالذىاثهخلقتغييرمعنىفيهيقوئذلكأنكمالذلك،ضوورةال

إلىإضافةتحسين،بحردالالحاجبلشكلكاملتغييرألنهالحديث.فيمعودنثبه

ألفعاهن.واتباعبالفاجراتتشبهمنفيهما
فقدالجسد،ساثرمنالثعرنتفأماالوجه،منالشعربنتفيتعلقماعذا

النامصات،لعنفيالواردالنصيتناولهفالءالشرعفيغمأيسمىالأنهتبين

مايردلمالجسدشعرإلزالةطريقة-مثلهما-ألنهاأ؟٠والتتوركالحلقمباحأويكون

أعل»تعالىوالثهعنها>ينهى

الشعوةوصلالحامس:الئدع

عنهابالنهيالشريفةالثنةجاءتتدعةزينة-كالنمص-السروصلإن

ذلك:فيوردمماهفاعلها،ولعن

فتثثطموضتو.نهاتزوجتاألنصاومنجاريةأند.نهكلز:عاثثةالسيدةروتهما

شعربهويحلقالكلسمنهويسوئيجرقىاللالحجرمن(والنورةبالنورة؟الثعرإزاآلا~ر:)١(
إزالةفيتستخدمالتيالكيمياثيةالمواداليومومثلهامادة(نور)).منظور:ابنالعر~:النا.العانة

الفواكه)،٠٩.١الثوكاني:األوطار:نيل(انظر:جاثزة.والنورةبالحلقالجدشعروإزالةا~<
).١٣٠.١~:ابنالغروع:،١١٠و١٠٠.١قدامة:ابنالمغني:،٤٠١.٢النفراوى:الدواني:



الزفافحفل~الزينةا~ول...المبحت

(ا´.هوالمستوصلةالواصلةالثهلعنفقال:موالنبيفسرلوايصلوها.نرادوافيثعرها

عاةمفيان`~´أبيبنمعاويةكعأنهعوف`~´بنالرحنعبدبنحميدوعن

~يندحرميي:بيدكانتشعرمنقصةلوتنا.يقول:وهوالمنبرعلىوهوحج

(صراثيلبنوهلكتإغاويقول:هذهمثلعنينهىىاثهرصولكعتألعلماؤكم
ااا.ءنساؤهمههلاتخذحين

اأأ.شيثأ،برأسهاالمراةتصلانا~مالر~لزبحر(~ل:~برنثهن

لكنهماألحاديث،هذهفيوردلمامحرم.الوصلأنعلىالفقهاءاتفقوتد

األحاديثبينالجمعفيالختالفهموذلكفيها،بالوملالمرادتغسيرفياختلفوا

با~والزينة.اللباسمسلم:ءلهواللفظ)٥٥٩٠(٢٠٨٧١٤الثعرفيالوملبا~اللباس.البخارى:)١١

(فتحأهله.من~-أىفتمعط:وقوطا:).٢١٢٣(١٣٣٦١٣والمستوصلةألواصلةفعلتحريم
)،٣٠٨.١٠:العقالنىحجرابنالرى:

زرعةأبووثقه،شريفأنبيألفقيهأكانالمدني،الزهرىمحوفبنالرعنعبدالصحابيابنحميدهو)٢(

).٢أل٨~٩الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:د).٩٥(ت:الرازى.

أمحالممير(انظر:~).٦٠(ت:حر~بنصخربئسفيان)بيبنمعاويةالمعروفالصحابيهو)٧(

)،٧١٥-٢٨٥.٤هبي:اللالنبال،:

با~والزينة.اللباسمسلم:له،واللفظ)٩٩٨٨(٢٠٨٦.٤الشعرفيألوملبا~اللبامى.البخارى:)٤(

~)،٥١(عامكانمعاويةفيهحجالذىوالعام).٢١٢٧(١٣٧٨.٧والمستوصلةالواصلةفعلتحريم

منوقصة)،٤ه١.٢العسقالني:حجرابنالمارى:فتح(انظر:خالفتهفيحجهاحجةآخروهي

(انظر:يجرسونه.الذيناألميرخدموهمانحرس،إلنسبةوحرسي:شعر،منخصلةأىشعر:

).٧٠٧.١٠السابق:المرجع

(انظر:ونهى.منحوزجر:).٢١٢(أل١ال٧٨.٧والمستوصلةالواصلةفعلتحريماوالزينةاللبامىمسلم:)٩(

(زجر)).مادةالرازى:الصحاح:نحتار



اإلسالصالفقهيهالزفافحفل

أخرئ.جهةمنالتحريمعلةفياختالفهمهجهة،منالوصلفيالواردةواآلثار

التالى:النحوعلىمذاهبهموبيان

الوصلحرمةتفيدالواصالتلعنفيالواردةاألحاديثأنإلىالحنفية:ذهب

فأماذلك،وغيروالخيوطوالخرقالحيوانشعرمنغيرهدونفقطاآلدميبشعر

شعو).(ثصأتناولإذفهبه.معاويةحديثمنفواضحبالشعرالوصلحرمة

فبدليل:سواهماحلوأما

والقرامل:بالثوامل)أ~´،~مىال٠قال:أنهجير´اأبنسعيدعنرويماا-

صوفأوحريرمنخيوطهناوالمرادلين،الغروعطويلنبات><تؤثل.(جع

شعرها)ا~´.المرأةبهتصلفنماثريعمل

ومعهاعروسوهيعاثشةعلىدخلت.نهاأأمه:ا´عنبكيرروئ-٢

وصلتهوغيرهثعرهاالماشطة:فقالتهذا؟.شعرهاعاثشة:فقالتماشطتها

أ~في،اكموالهم،الوالبياألسدىمحمدأبوهشام،بنجبيربنسعيدالثهيدالمقرىالحافظاإلمامهو)١(

بنمعيديعنيالدهما،؟أمابنفيكمأليىيقول:يتفتونهالكوفةأهلأتاهإذاعباسابنكاناألعالم،
بعدى،أحدعلىتلطهالاللهمقتله:لماودعا~)،٩٥(عامالحجاجقتلهثه،الذكركثيركانجبير،

).٣٠٢-٢٨٧.٥الذهبي:النبالء:أعالممير(انظر:ليلة.عشرةخسبعدهاالحجاجفعاثى
سنده):٣٠٨.١٠(الريفتحفيالحافظقال).٤١٢٨(٤٤٩.٤الشعرملةفيبا~الترجل.داود:أبو)٢(

معيح.
ا.٣٦ااااآلبادى:المعبود:عوذ)٣(

فيمعدودالحانظ،القةاإلمامالممري،ممالمدنيالقرثياثهمبدأبواألشج،بناثهعبدبنبكيرهو)٤(
أعالمسير(انظر:~).١١٧(ت:ابحماعة.لهروىوغيره،معينبنعيىوتمهالتابين،ممغار

المراجع.منيدىبيننيماترجةلهاأجدلمبكيرأموأمه).٣٨-)٣٧٩١٦الذهبي:البال،:



اكزفافحفل~الزينةا_ول...اكبحت

يوصل)نمرهواغامير:قالذلك.تنكر)كعهافلربيو:أمقالتبصوف،

لعن٥ال~هذافيعنهاروينامنأحد(وعائشةالطحاوى(ا´:قالاا´.بالشرء

تملتتأقدماإالذلكمنيجرجيكنفلم`~أ،والمستوصلةالواصلةاله_رمول

منه)`´).أخرجهثمأرادهأنهأوذلك،بلعنهيردهلموئهئالاثهرسولأن

التزين.عابطويقعانتفالشعربغيرالوصلأنالمعقول:منواستدلوا-٣

جاثزآاأ´.فكانذلكيحتمل

ولعنعنهالنهيعلةفإنفقطهمي٠اآلبشعركانماالمحرمالوصلكانواذا

الواصلةبلعنهمراثهرسولمرادمثكلبيانبا~اآلثار:مشكلشرحفيالطحاوىرواه١١(
الليثحدثنيقال:صاح،بناثهعبدحدثناقالكامل،بنهارون(حدثناقال:.١٦٣.٣والمستوصلة

األيلي،سعيدبنهارونعنىالطحا.روئواغاعليه،أعثرلمكاملبنوهارونبكير..)،عن

فيحبانابنذكره•الناثيوثقهسعيدبنوهارون)،٥٠٥.١١الذهبى:النبال،:أعالمسير(انظر:

صاح:بناألو~)،٣٧٧-٣٧٦.٧المزى:الكمال:تهذيب(انظر:شيخ.حاة:أبووقالالثقات،

داءأصابهالعلم،أوعيةمننفه،فيمدوقأكانحال(وبكل):١٣٠-١٢٩١٩(السيرفيالذهبيقال

الثه،~يتركولميثه،حلفعفحتىبنغهوتهاونروايته)،فياختلط(أىطيعةابنشيخه
السيرفياألهبىعنهقالمعل:بنوالليثروئ)،ماسعةفيمعدودةعليهنقموهاالتيواألحاديث

آنفأ.بهمايتعلقماذكروأمهوبكيراإلسالم)،شيخاهئافظ(اإلمام):٤٣٨.٧(

المذهبرياسةإليهانتهتالمحدث،الحافظالفقيهاإلمامجعغر،أبوسالمةبنكمدبنأهدهو)٢(

واآلثار)،معاني(شرحكتبه:منأمره،أولفيشافعيأوكانازني،أختابنوهومصر،فيالحنفي
،٥٢-٤٩~٢الغزى:النية:الطبقات(انظر:~).٣٢١-٢٣٩(بينماعاشاآلثار).~ثرح1

).٢٠٦.١الزركلى:م:7األعا
تحريجه.سبق)٣(

.١٦٣.٣اآلثار:مشكلشرح)٤(

.٣٠٢.٤الكامانى:)لصناثع:بداثعانظر:)٥(



اإلسالمىالمتيهألفافحمل

التزوير.منفيهولمالآلآمياالمهانمنفهمافاعله

أنهترئأالبه،االنتفاعيحلالع.عالالنتفاللعن(وهذاالقدمر:فتحفىقال

للتكثير،النسا،هوونفىلنردالوبرمنيخذماوهوالقراميل،اتخاذفيخصم

الزينهأنشكوالالقرامل،لمنعواالالكثرةعدممعللتكثيرلساللعنأنفظهر

لزومفلوال،.٣ه>اإلبأنيا:6ببنبا..ءأخرجآلىآتهزتأحرذمنفلزالمعالى:قالحالل،

أضأ)اا´.النسا،بشعورومملهالحلباالسعمالاإلهانه

التزويرمنفيهلماغرها):شعوأمشعرهاكان(سواء(هوله:المعتار:ردوفي

أيضأ)أ~أ.اآلدميبحز،عانتفغيرهاشعروفىمأتي،عاظهركما

األحاديثعمومبدليلمطلقآ،بنيءالشعروصلتحرممإلىألمالكية:وذهب

ألنهاالشعر؟تشبهالالقالحريرخيوطوأجازواالوامال~.لعنفيالوارده

~أ.٠وائتحسينالتجماربثاالمرادواغاالوصل،بهاهمدوالبومل،لست

هيوقيلاثه(´)،لخلقتغيرمنفهماعندهم:الوصلتحريمفىوالعلة

أأأ.للدلس

لعموممطلقأالوصلبحرمهفقالواالمالكة،مذهبمنقريبأالشافعية:وذهب

.٣٠٢.٤الكاساني:الصناثع:بداثعوأنظر:.٢٣~٦الهمام:ابنااا
.٤٥٤.٩محابدين:ابن)٢(

.٤١٠.٢النفراوى:الدواني:الفراكه،٢٠٦.١الحطاب:الجليل:مواهبانظر:)٣(

النغراوى:الدواني:الفواكه،١٠.٦الكاندهلوى:زكريامحمدمالك:اإلمامموطأإلىالمسالكأوجزانظر:)٤(
.رر.م

.٦ا١~٢الر.ني:الطا~كفايةعلىحاشيتهفيالعدوىعنهنقله)لذىالقرافيكالميغيددماوهو)٥(



غيرا~،و!غابوصلليستألنهانحوفا؟هالحريرخيوطاستثنواهاألحاديث

غيرمنالطاعربالشعرسرهاتصلأنئا-أذن-إنألزوجاتللأجازواأنهم

ااا.وألصوفالخرقمنأشبههومااآلدمي

علةشفهم7اختازوجها-ئاأذنمن-<نم-فيالمالكيةمعاختالفهمسببه

:الشافعية--أىقااوافقدالوصلتحريم
كانوا:اآلدمي،اءأبداستعمالالتحريم:نعلةاآلدميبشعرالوملكانإن

باثثعركان~انعمدأ،النجاسةعاالتحريم:فعلةالمحيوان(~)منالنجىبالشعر

.٠أ~والتدليسألتغريرالتحريم:فعلةالشعرأشبه،عاغيرهمامنالطاهر

جودعما،•وراكإذذينفيالائنجاسةحا~هاآلدميأجزاءاستعمالنعلتا

وبشعراآلءميبشعرالوملغيرها-علنيحره-~~المزوجةعلىيجرمالا

النجس.الحيوان

الوصللهايباحلذلكزوجها،هاأذنمنبحقترأالفهيالتفريرعلةأما
حقه.فيالعلةلوجودلغيرهايباحوالاآلدميغيرمنالطاهربالشعر

تحريمعلةألنالمالكية؟عندعكبزغيروغيرهأالمزوجةبينالتفريق،عذا

الوصلفيجودهاهيختلفالالعلةوهذهاثه،خلقتغييرعندهم:بأنواعهالومل

وغيرها.هزوجةبين

نهاية،٤٠٧-٤٠٦.١ألشربيني:الخطيبالمحتاج.مفني،١٤٩-١٤٧.٣النووى:المجموع:انظر:)١(

.٢٣.٢الرملي:المحتاج:
).١٤٧.٣النووى:(المجموع:حياته.فيانفصلإذايؤكلالماوشعرالميتةشعروهو)٢(

.٤٠٧.١الثربينى:الخطيبالمحتاج:مفني،١٤٧١٣النووى:المجموع:انظر:١٣(



حيوان،أمآدميشعركانسواءمطلقأ،بالشعرالشعروصليحرمالحنابلة:وقال

شعو).منقصة(تغاوفأنه:معاويةحديثفيالمتصريحال؟أمالزوجأذنسوا،ه

ألنبه؟)سفالرأسهاالمرأةبهتثدمابقدركانفإنالشعر:بغيرالوصلأما

فروايتان:ذلكمنأكثركانوانعنه.التحرزيمكنوالإليهداعيةالحاجة

واستدالألالواملة،لعنفياألحاديثلعمومالوممل.تحريمإحداهما:

ااأ.شمثأ،بو.سها٠المرأتصل.نكااثهوسولزجر٥قال:جابرثنشربحديث

تخميصفيمعاويةحديثبدليلالشعو؟بغيرالوصلكراهةا~يت:وايةوال

لعمومالكراهةوتبقىالعام،للفظتفسيرأذلكجعلفيمكنبالشعر،تصلهالتي

ااأ.األحاديثساثرفياللفظ

وملهوالمحرمأن(والظاهرقال:الرواية،هذهثمقدامة´~اابنرجحوقد

الذلكوغيرنجاسته،فيالمغتلفواستعمالالتدليسمنفيهلمابالثسر.الشعر

غيرمنلزوجهاالمرأةتحسينمنالمملحةوحمولفيها،المعانيهذهلعدميحرم؟

أعلم)(أ´.واثهمضرة،

.تحريجهسبق)١(

.٧٦-٧٥١١البهوتي:القناع:كثاف،١٠٩-١٠٨١١قدامة:ابنالمفني:انظر:)٢(
محابدزاهدالحنابلة،لحابرمنفقيهمحمد،أبوالدينموفقالمقدسيقدامةبنمحمدبنأهدبنامأعبدهو)٣(

مؤلفاته:منذكره؟واشتهرواألصحا~ميذ7التاقصدهبدمشق،أقام•وبغدادوالمومللحع.ممكةربانى،
بينماعاثىالتصوف).مدعوعليهماو(ذماألصول،فيالناظر)و(روضةالخرقي،نحتصرثرح(المغني)

).٦٧.٤الزركلي:األعالم:،١٦٥-١٤٨.٤األحد:المنهج(انظر:_).٦٢٠-٥٤١(
.١١٠.١المغني:)٤(



التداميمس،الرواية:هذهحسبألحنابلةعندالوصلتحريمعلةفإن~:•

النص.هذافيبهمصرحهوكمانجاستهفيالمخثلفواستعمال

أنفالظاهرالشعر-بغيرالوصلبحرمةتقول-التياألولىالروايةمحلىأما

و~-أحداإلمام-أىعنه(وروئالمغني:فيجاءذاته،الوصلهيالتحريمعلة

عزالنبي_نهىالصوف،والألقراملوالا`شعربرأسهاالمرأةتصلالقال:أنه

صال)أا´.هفهويصلشي،ثكلءصالال

المناقشه:

-فياأللغاطبعموماستداللهمعلىالحنفية--غيرالجمهورنوقش.وأل:

داللةبأنالشعر:ربفولوالوصلتحريمعلىوالموصولة-الواملةلعنأحاديث

(سيقنثعاثثمةالسيدةروتهالذىفالحديثبها،مسلمغيرالعمومعلىاأللفاط

مرادهم:أذوالظاهريصلوها،أنأهلهافأرادشعرهاتمزقالتيالمجاريةجوا~في

السؤال)´~).فييتقيد.ثاأنفيحتملأ´´،شارحوهيفسرهوبذلكآخربشعر

ا.٠٩ااقدامة:ابن(ا)

قال:مرةبنعمرعنشعبة(حدماتال:سابقأالمذكورةبالورايةعاشة~اليدةحد~البغارىذكر(ا)
جاربة...)أذعها:اثهرفيعاثةعنشيبةبتمفيةعنيكد~ياتىبنملمبناغنكعت

الحافظتالعاشة).عنمفيةعنالحنعنماحبنأباذعنإسعاتىابن(تابعهتال:ثمالحدث،
روايةمنالمحامليأمالىفيمومولةروياهاالمابعة(وهذه):٣٠٩١٦٠(:الفحفيحجرابن

يحوممفذكره،هاحبنأباذحدثنيإسحاتى:ابنعنسدبنإبراهيميقطمنممعهاألمبهايين
المرأةشعووملعنعدهاوهيعامةسألتامرأة(أنعده:الحد~وأولالد،جيعفيبالحد~
ابنذكرهاالتيالروايةهذهشارحوه)،يغره(وبذلكبقوله:ادالنلعلالحد~...).نذكرباشعو)،

أعلم.تعالىواثهالعربالر.وملعنكاذالؤالبأذيحتمموالقحجر،
.٥)٥اااليومي:عليأبيرسامل)٣(



اإلسالمدالفقه_الزفافحفل

الشعر´ا´.غيرعلىيدلفالالشعر)(قصةفيجاءفقدغطمعاويةحديثوأما

قال:نكلبهمعاويةلحديثمحيعةروايةفيوقعقدأنهذلك:عنوأجيب

بعصارجلوجاءقال:الزور،عننهىكااثهنبيوانسوء،زىآحدثتمقددانكم

النساهبهيثرماينيقتادة:قالالزور،وهذا.المعاوية:قالخرقة،رأسهاعلى

ءا~أ.الخرقمن.شعارهن

بشيءااشعرصل•منعفيللجمهورحجةفيهالحديث(وهذاالفتح:فيقال

تصل.نا)_وممولزجرأجابر:حديثويؤيدهال،أم١شعركانسواءأخر

ثيثا~»أ´´.بشعوها٠الر.

بأناثه:خلقبتغييرمطلقأالومما_تحريمتعليلممفيلكية7انوتثىأل~:

الوملأماالنمه~،هشموالوللتفلجعلةيجعلأنينبغيالخلقةبتغيهالتعليل

تطريفهكائكحل،يبقى(7.اثاكانماماامكأباحوقد.اار،ر~رفأ-فهو

أأ´...ذللثوغيراألصابع،

با~منألنهباقيأ؟يكونفيماهوإغامحنهالمنهيهذاقيل:(ثمالقرطبي:تال

العلما،أجازفقدللنساءبهوالتزينكالكحلباقيأيكونالمافأماالثه،خلق~_

،٥٢٩.٢اليوسي:رساثل،٦٤.٢٢العيني:القارى:محمدةانظر:)١(

ملم.عنلألروايةوهذهءتخريجهمبقالحديث)٢(

تخريجه.سبقجابروحديث.٣٠٧.١٠ني:7العسقا~ابن(ال)

.٩٢٦.٢اليوسي:رساثلانظر:)٤(



بالحنأ،)أاأ.يديهاالمرأةتشيأنأيضأمالكوأجازوغيره...مالكذلك،

حالفيمشكلفهوالمالكية-منبهقالمن-عندبالتدليسالتعليلوأما

تزينالحالةهذهفىااوصلوألنحينثذ؟العلةالنتفاءبالوصل؟جالزهمحلم

الوالمالكيةهنا،الوصليباحأنفينبغيزوجها،محندالمرأةمنظربهيجسن

بهذاأ´´.يقولون

الماحثأ.ئطووحهأ
لعنفيعامةاألحاديثفألفاظالمسألة،هذهفيقويةنظروجهةنويق~رإن

عزللؤالجوابأوردتنبعائثةالسيدةحديثوكونوالموصولة،االامة

لحديثبالسبةاألمركذلكهبغيره،الوملحرمةيغيالالشعروصل
النظربغضهذاعداه،ماحرمةيفيالالشعر)(قمتةررودهمألنتنثبأ.معاوية

حديثللعموم:ويشهدبالخرق.التكثيرمة-فيهاجاءالتيالحديثايةرهعن

شيثا~أ´~`.بشعوهاالموأةتصلأنىالثهوسولزجوأقال:جابرضئه

بكيروأمرجبيهبنسعيدعنالحنفيةساقهمااللذيناألثرينفإن~اوح

األلفاظ.محموممعيشكالن

اثأ،خلقتغييرعلل:نحمريعدوالالوصارتحريمبهعللمافإنالعلل،وأما

ذاته.الوصلهالنجاسة،وهلالتدليس،هاآلدمي،ا~ن•

ال.٧٩.٩القرطبي:تفسيو)١(

،٩٢٧-٩٢٦.٢اليوسي:رساثل،٦٠١.٢الطا~:كغايةمحلىالعدوى~شيةانظر:)٢(

تخريجه.سبق)٧(



فيجبيربنممعيلأثرنيعارضهماذاتهوالومملاثهخلقتغييرعلتافأما

بتكثيره.الشرلخلقةوتفييروصلمنفيهامامعالقراملفيالترخيص

اآلدمي،شعرفيإالتكونالفهيباالستعمال:اآلدميأجزاءامتهانعلةأماه

الوهللتحريمأخرئعلةوجودمنبداللكنءبهالوصلتحريمعلىاتفقوقد
الشاثعية.فعلهماوهذاءاألحاديثلفظبعمومأخذمنعندبغيره

منالنجسالشعرفيإالتكونالفهيالنجاسة:حلعلةفييقالوكذلك
حرمةلتعليلأخرئعلةوجودمبزبدوالائشعرأا´،بنجاسةيقولمنعندالحيوان

بغير..الومل

أوبهاإلخبارحالةفيالوملتفارقئكنهاقوية،علةفهوالتدليسوأما

ااوصلبحرمةقالمنعندبهاالتعليلفيشكلالناطر،علىالتاسهوعدمطهور.

شي>.بكلمطلقأ

إال~الوصلبحرمةقو~فيالشافعيةمذهباختيارإلىا~~وتميى

منالمذهبهذافيلماوذلكجهاز.لهاأذنلمناآلدميغيرمنالطاهربالشعر

واحل...آنفيالوخصة•الحيطة

خنزير،منولوعندهمطاهرالثعرفجميعالمالكيةأمافقط.الخنزيرثعرهوالحنفية:عندالنجسالشعر١١(
منماتماوهيالميتة،وشعروالخنز>الكلبشعرالشافعية:عندالنجىوالثعرالحياة.تحلهالألنه

الحنابلة:وقالالمأكول،شعرإالكميتتهفهوحيمنقطعوماذكي،وانلحمهيؤكلالماهتاكية،غير

اللحم-مأكولغيركان-وانالطاهروالحيوان،ميتأ،حيأ~شعرهانحياةحالالنجسالحيوان
السالك:بلفة،٩٠صالطحطاوى:وحاشيةالثرنباللىالغالح:مراقي(انظر:وميتأ.حيأطاهرشعره

).٥٢~١البهوتي:القذع:كشاف،٢)٨.١الرملي:المحتاج:نهاية،٣٢~١الصاوى:



الزفافحفل_الز~ا~ول...المبحث

علىداللتهافياألحاديثألغاطلظاهرموافقةمنفيهماجهةمنأحوطفهو

إنونحوهالطاهربالشعرالوملفياألزواجاتلذهرخصةوفيهالعموم،

وأعلم.أعلىتعالىواثهأزواجهن،أجلمنلذلكافطررن

الشعر:صبعالدس:عالف

وإماا~،لتفييرإماشعرهن،تلوينفيالمتنوعةاألمبداغالنهاءتتخدم

وطرقاألصبغةأنوعفيكبيهتفننحصلوقدوالتجمل،التزينأنوحمنكنوع

منكانالشعرلونفىرتغييهإحداثجيعأمنهاالمقصودكانلماأثهإالبها،التزين

فيا~مةغاألصبحصدوعكناالعتبار.هذاونقأاأللوانتلكتقسيمالمغيد

أنوع:ثالثةفيفيه-يجريالذىالتغيير-حسبالشعرتزيين

اطثلقةفيمنهيوجدآخرلونإلىبالكليةالشعرلونتصرفالتياخاألمب-١

ذلك.وغيرواألحر،األشقر،هكاألسود،الطبيعية

فيموجودغيرلكنهآخر،لونإلىبالكليةالشعرلونتصوفالتيغاألمب-٢

ونحوهما.واألخضركاألزرق،الطبيعيةالخلقة

دونأزرة.ء.)أوأ~أو(أصغوللشعوملونآبريقأتعطيالتيغاألمب-٣

األصلي.لونهتفيير
منهخمثلفيتستخدمأوءالشعركلهلونتغييرفيغاألمبهذهتستخدموقد

األصلي.بلونهالشعرساثرإبقاءمع

ضوابطهيوما؟الشهتزيينفيخاألصبتلكاستخدامللنساءيجوزفهل

جاثز_كانإنذلك



السالص1الضته~الزفافحفل

التعر:تزيينفيلاللوانالنها،استخدامحكماآلون:ا~لة
ألهلغالفةوتغييره.الثسرمبعإلى-عمومأ-المطهرةالسةدعتلقد

ايهودداذأل:اشرسولتالتال:عهتعالىاثهرميهريرةأبيفعزالكتاب،

فخالفو~أ(´).بمبغوذالوالصارئ

شك،والمأجورةكانتتالاثهرسولألمراتباعأشيبهاغيرتفمن

واغااالتباعبنيةالشيبهاممبغتومنالزينة.علىذلك-إلى-إصافةوحصلت

جلة؟المطلوبالتغييرلحصولمباح؟فعلهاأنفالظاهرالهيثة،وتحسينفقهللتزين

ألنهاالتباع؟.جرنفسهاعلىفوتتقدتكونأنهاغيرللنساء،مباحتأالزينةوألن

بالنية´~أ.إالثوابال

ا~غيرفيواأللواناألصباغاستخدامأماا~،لمبغبالنسبةهذا

يلي:لماوذلكالجملة،فيجوازهفالظاهرللتزين

واألحاديثزينتهن،مواضعمنوالشعرللنساء،الزينةإداحةاألصلأن-١

غيره.مبغعنينهىمايردرأنهنحيرالثسر،صبحفىواردةكانتوان

ألنتزينأ؟ا~غيرصبغجازالتزينجاثزابنيةا~صبغكانإذا-٢

أعلم.تعالىالزينة.وامنهبقصدالشعرللونتغييراألمرينكال

فياليهودنحالفةفيبا~وألزينة.اللباسملم:)،٩٩٥٩(٢٠٨٠.٤الخضا~فيبا~اللباص~البخارى:)١١

لهما.واللفظ)٢١٠٧(١٧٢٥.٧الصبح

.٢٩صنجيم:ابنوالنظاثر:األشباهانظر:)٢(



اكزفافحفل_الزينةا~ول...ا~

باأللواف:الشعوتزمعنضوابطالثانية:المسرلة

يعكنأنهغيرالشعر،مبحبكنموصمعينةضوابطبذكرالفقهاءيصرحلم

هذافيأحكامهمسائلمنذكروهماخاللمنالضوابهتلكاستخالص

مسائل:ثالثذلكفيذكرواوقدالموضوح.

بالسواد.الثسرتغييراألولى:

اكمرة.أوبالصغرةالشيهتفييرالثانية:

ونحوه.بالكبريتالشعرتبييضالثالثة:

بالسواد:الشيبتفييراألولى:الفقرة

علىالشيبأمرفيلتبسآخر،لونإلىبالكليةالشعرلونيموفوالسواد

الثساب´ا´.إيهاممنبهالمبعفيلماضرر.ذلكعلىيترتبماوكثيرأالناظر،

للشعر.الطبيعيةالخلقةفيالسوادلونوجودهوواإليهامالتلبيىسببأنووافح

مذاهب:أربعةبالسوادالمبعفيالعلماءذهبوقد

لزوجها،بهتتزينللزوجةأولمجاهدإالبالسواد،الثسرمبعحرمةاألول:

الشافعية´ا´.مذهبوهو

الحنفية´~´.عامةتولوهوللمجأهدإالتحرعأ،بالسوادالثسرمبغكراهةالثافي:

الدواني:الغواكه،٥٨٤.٢عليه:ألعدوىوحاشيةالشاذليانحسنأبوالربانى:الطا~كفايةانظر:)١(
.٤٠٣.٢النغراوى:

.٤٠٧-٤٠٦١١الشربينى:اهطيبالمحتاج:مغني،٣٤٥.١ى:النو.المجموع:انظر:)٢(
.٥١٨.٩عابدين:ابنحاشيةانظر:)٣(



اإلسالهيالفقهميةالزفافحفل١٤٤

بهتتزينوالمرأةللمجاهدإالتنزيهآبالسوادا~مبعكراهةا~~:
والحنابلة´اأ.المالكيةمذهبهو•لزوجها،

الحنفيةلبعتىقولوهوكراهة،نحيرمنبالسوادا~مبغجوازابح:ال
كالحسنأيضأاللفمنجاعةعنذلكرويكمار~(~´ءيوسفه~بيعنوروي

أجعين`´´.عنهمتعالىاثهرضيوغيرهم،ميرين´´´وابنعامو´~´بنوعقبةوالحسين

ا.دة:محرض

الشافعمة-:بالسواد-والشهبصبغبتحريحقالمنامتدل ~~-~~
ولحيتهور.سهمكةفتحيومقحافة~بيه.تيقال:جابرغبهيثك-١

فهذاأ`).٥السوادواجتنبوابشيءهذاغيرواكا:اثهرسولفقالياضا~،كالثغامة

،٧١.١البهوتي:القناع:كثاف،١٠٧١١قدامة:ابنالمغني:،٤٠٣-٤٠٢.٢النغراوى:الدواني:الغواكهانظر:)١(
لغيربالسواداألسودالغيرالثعرمباغ(وبكرهقوهم:منيفهمولكنهللزوجةبإباحتهالمالكيةيصرحولم

عليه).يؤجربلفيهحرجفالمثألالعدوكارها~ثرعيلغرضغالمبكانلو.أما.شرعي.مقتض
ومنالعدو،بإرها~الشرعيللغرصثتلوافقدالمذكور).الموضعالنفراوى:الدواني:(الغواكه

أعلم.تعالىواهأعندهم.جاثزأفيكونلزوجها،المرأةتزين-أيضأ-الثرعيةاألغراض
.٥١٨.٩عابدين:ابنحاشيةانظر:)٢(

).١٠١-٩٩.٤الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:_).٥٨(ت:عبىأبوالجهني،عامربنعقبةالصحابىهو)٣(

شيخمالك،بنأنىمولىالبصرى،األنسىاألنمارىبكرأبوميرين،بنكمدالتابعينسيلهو)٤(
منفقههفيأورعوالورعه،فيأفقهأحدأرأيتماالعجلي:مورققالالتعبير،وصاحباإلمالم

(انظر:_).١١٠(سنةوتوفيعمر،خالفةوقيلعثمان،خالفةمنبقيتالسنتينولدميرين،بنمحمد

).٤٩٧-٤٨٧.٥الذهبى:النبالء:أعالمسير

.٢٩٢.١٠العقالنى:حجرابنالرى:فتح،٣٠٦.١٤النووي:مسلم:شربح،٤١٩١٥القرطبي:المغهم:انظر:١٥(
١٣٢٤.٣بالسوادوتحرممهحرةأوبصغرةالشيبخضا~استحبا~با~اوالزينةاللباسمسلم:)٦(

_)١٤(ت:مكةفتحيومأسلمالصديقبكرأبىوالدعامر،بنعثماناكهقحافة:وأبو)،٢١٠٢(



الزفافحفلاللهويهالنانر...المبحك

االستعباب´اأ.إلىءالشافعيةوبعضوالحنابلة،المالكية،وذهب

جلةمنألنهالتحريم،الدففربفياألمملأنباإلباحة:قالمندليل

الحظر´اا،بعدجاءألنهاإلباحة،يفيداألحاديثهذهفيواألمرالمحظورءاللهو

التحريم،الاإلباحةالدففياألملأنفهوباالمتمحاب:~لهئديى.~

الناذرة،حديثاإلباحة:فيهاألملأنعلىويدلاالستحباب.يفيدبضربهفاألمر

جاءتانصرففلمامغازيه،بعضفيكااثهرسولخرجهقال:بريدة´~´فعن

أضرب.نسالمأ،اثهردكإننذرتكنتإنياثه،رسوليافقالت:سودا،جارية

واالفاضربيرتنلكنتإنى:اثهرسوللهافقالواتغنى،بالدفيديكبين

)٠ننر~<.فجعلنزال،

والرجال،الالنسا،بهيضر~أنأيضأ:الثافعيةمناستحبهمنواشترطبحالجل،يكزلمإنعذا(ا)

الخطيبالمحتاج:مغني،٥٣٣.٢الدسوقي:حاثية(انظر:فربه.فيوالتمنعالتأنقعنيخلوأن

)<٩١صالهيتمي:حجرالرعاع:ابنكف،٩٢.٣البهوتي:اإلرادات:منتهىشرح،٣٤٩.٦الشربيني:
أقوال:ثة7ثاالحظربعداألمرمسألةفيولألصوليين.٩٢اطيتمي:صحجرابنالرعاع:كفانظر:)٢(

يفيدأنهالثاني:المالكية،وبعضوالحنابلةللثافعيوهواإلباحة،يفيدالحظربعداألمرأناألول:

إلىيرجعالحظربعداألمرأنالثالث:الثافعية،عندواألصحالحنفيةعامةقولالوبو~،وهو

الحنابلة.وبعضاطمامابنالكمالقولوهوغيره،أ.وجو~منالحظرقبلكانالذيالحكم

رفع،٣٤٢.١بادثاه:أميرالتحرير:تيير،٣٤٢.١التفتازانى:التوفيح:علىالتلريح(انظر:
،٦٠٥-٧٠٤.٢مفلح:ابنالفقه:أمول،٤١٥.١البيضاوى:السرل:نهاية،٥٤٨١٢السبكي:الحاجب:

)).٢٤-٢٢٣.١الزحيلي:د.وهبةاإلسالمي:الفقهأصول

النبال،:أعالممير(انظر:~).٦٢(ت:اثهعبدأبواثه،عبدبنالحصيببنبريدةالصحابيهو)٣(
).١٠٢-١٠١.٤الذهبي:

حنحديثوقال:)،٣٦٩٠(٦٢٠.٥عنهاثهرفيالخطا~بنعومناقبالمنا~~با~الترمذي:)٤(



اإلسالميالفقهيهالزفافحفل

منذورأااا.كاذإنهفربو،ثألالنبىهاأجازلمامكروحأالدفكانولو

أعلم.تعالىواثهالراجح.هوهذاولعل

فقط؟للنسا،جائزهوأمللرجال،الدففر~يجوزهل~:

بالنساءيختصعاألنهللرجال،جاثزغيرالدففربأنإلىالحنئية:ذ~

ا~´.بهنالتشبهللوجاليجوزوال

الدف´~أ.فربجوازفىوالنساءائرجالبينفرقالأنهإلىالجمهور:وذهب

يعدفالعرفأ،بالنسا،غتصايعدلمالدفضربألنالراجح،هووهذا

الرجالويستوىالمنعول،العلةوبزواكبالنساء،متشبهأالوجاءمنبهالضار~

ألحكم.فيالنسا،ه

خالذ´الجائزأمجل´أأ،7الجاعلىالحاوىالدففربيجوزهلاألموائثالث:

فقط؟عنها

الزيلعيوقالوعاثشة.وقاصأبيبنوسعدعمرعنالبوفيبريدة،حديثمنغريبمحيح

بنحينبنعليلضعفضعيفأنهوعندىكتابه:فيالقطانابن(قال):٦٤.٤(الرايةنصبفي

غيره).رواهقدولكنوأقد،

<٩٢هراطيتمى:حجرابنالرعاع:كف،٥٦.١٤قدامة:ابنالمغني:انظر:)ا(
ا.٨٠ا٨عابدين:ابنحاشيةانضر:(ال)

.٩٢١٣البهوتى:اإلرادات:منتهىشرحء٢٨٢.٨الرملى:المحتاج:نهاية،١٢٥٣٤الدسرقي:حاثيةانظر:)٣(

فيتجعلنحاميةعراضصنوجأوالعر~،كدفالدف،داخلتجعلالتىالحلقإما:جل7مالجاالمراد)٤(

نهاية،٣٤٩١٦الشربينى:انحطيبالمحتاج:مغني(انظر:العجم.كدفالدف،داثرةفيخروق
).٢٨٢.٨الرملي:المحتاج:



الزفافحفلاللهويةاكناني...ا~

زيادةمنفيهالماالدنوف،منالجالجلحوىماحرمةإلىالجمهوو:ذهب

اإلهرا~´اأ.

حوىوإذالدفضر~جوازإلىالمالكية:عكتولوموالشافعية،وذهب

الجالجل

مابين•جالجللهمانيهقيفامطلق،الدفإباحةفىالخبرأنودليلهم:

المحرم`~´،المستقلالصنجعلىتقاس7ناله،تابعةالدففيائمنوجأن•ئهليس

´..٠أالمستنتلفييغتغرالماالتابحئيفتغرألنه

ءفقطللنساءالجالجلعنالخالىالدفضر~أباحوااحنغيةأنوا~~:

ااتطر~.هيثةعلىيضرب٩آ´بشرطه

للنساءالجالجلعنالخالىالدفضر~استحبواوالحذابلةالمالكيةوأن

الرجال.•

كانرانوائرجالللنساءائدف~فدإباحةإلىالشافعيةجهوروذهب

والتمنعالتأنقوعنجل7الجاعنخالإذفقطللنسا<بعضهمواستحبهمجال-ر،

.٩١~٣البهوتى:االرادات:منتهىشرح،٥٣٤.٢ألدسوقي:حاثيةء٤٢٧ا٩عابدين:ابنحاثيةانظر:(ا)
الخطيبالمحتاج:مغني،٥٣٤.٢الدسوقي:حاشية،٣٠٤١٣الخرشي:علىالعدوىحاشيةانظو:)٢1

.٢٨٢.٨الرملى:المحتاج:نهاية،٣٤٩١٦بيني:الث

ابنالرعاع:كف،٢٨٢.٨الرملى:المحتاج:نهاية،٣٤٩.٦الثربيني:الخطيبالمحتاج:مفني:انظ)٣(

.٩٥صاهيتمي:حجر
.٢٧٦.١اليوطي:والنظاثر:األثباه،١٤٨نجيم:صابنوالنظاثر:األثباهانظر:)٤(



١)1

فه:٩ازعنةمشروعيتهافيالفقهاءاختلفالتياآلالتالثانية:ا~لة

التالي:النحوعلىالنكاحفياليسيرةا-روألمنالطبولمشروعيةفيالفقهاءاختلف

الطبول:ا~ولى:الفثوه

فيجاءاللهوءطبلغيروهوالعرس،فيالطبلفر~مجوازانحنفية:قال

وا~~)´`´.الغزاةكطبلبه،بأسفالاللهولغيرالطبلكان(وإذاالحاشية:

غيره(~´.فيوحومتهاخاصةالنكاحفيالطبولأنوعجيعبحبرازالمالكية:وقال

اا´ونحوهاالكوبةعداماحلإلىالمحتاجمغنيماحبفمالالشافعية:وأما

عداها(أأ.ماوحلفقطالكوبةحرمةإلىالنهايةصاحبومالأأ´،اللهوطبولمن

منتهىشرحفيجاءالعرس،فيالطبوكتحريمالحنابلةعباراتمن~ه

حلقالماهو>مباح،بدفعليهضربويسنالنكاح،إعالنويسن(اإلرادات:

الدف)`اأ.سوئملهاةكلوتحرم...،..صنوج.والفيه

وأكرهوالختان،العرسفيبالدفبأسالر~:أحدوقال(المغني:وفي

.٦٥-٦٤.٩محابدين:ابنحاشية)(ا
منغيرهمعندكماهمعنلالحر~طبلامتخدامويحلهذا.٥٣٤.٢الدسوقى:حاشيةانظر:)٢(

).٥٢٦.٣العربي:ابنالقرآن:أحكام(انظر:الفقهاء.
علىالعدوى(انظر:(الدربكة).اليوموتسمىألطرفين؟متعالوسطفيقطويلطبلهي)٣(

.1١٠٣صاطيتمي:حجرابنالرمحاع:وكف؟٣٠٤.٣الخرشي:
.٣٥٠-٣٤٩.٦الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)٤(
الثافعية.عندبالنكاحمقيدغيرالطبولوحل.٢٨٢.٨الرملي:المحتاج:نهايةانظر:)٥(
.٩٢.٣البهوتي:)٦(



)ااأ.ثيذالنبيعنهانهاالتيالكوبةوهوس،المنثهوهوالطبل،

الحرسر)´~´.لغيرالطبلأحدوكره(ع:الفرهفيوكذلك

السمره:المؤامرالثائمأ:المثوه

وغيره´~أ.العرسفيكثيرأهتليلفىالمراميراستعمالبحرمةالجمهووقال

أقواسر:ثالثةفعندهمألمالكيأوأما

الكثير´أا.وحرمةفقط،النكاحفياإلئاءكليلهي٦́الذىالتزميرمنالقليلجواز

الكثير´ك´.حرمةهيلهيالالذىالقليلكراهة

الجمهور´ا´´.قالكماالكثيرهالقليلحرمة

تحرعها،علىالمتفقاآلالتذكربعدوالمزاميرالطبولفيالراجحوسأبين

تعالى.اثهبإذنعلتها،وبيان

(انظر:~).٢٤١-١٦٤(بينمامحاشحنبل،بنمحمدبنأبحدالمثهورالفقهاإلمامهووأهد:.٢٧٥.٩امة:قلابن)١1

وفلبا~األشربة.داود:أبوأخرجهالكوبةعنالنهيوحديث).٥٤٧-٤٧٤١٩الذهبي:النبالء:أعالمسير
المنذرى.عنهسكتوالحديث):٩٣١١٠(المعبودعونفيقالعبامى،ابنعن)٣٦٨٩(٢٦٠.٢القيسعبد

.٧١١١٥مغلح:ابن)٢(
اإلرادات:منتهئشرح،٢٨١.٨:الرملي:المحتاجنهاية،٤٨٢-٤٨١.٩عابدين:ابنحاثيةانظر:)٣(

.٩٢.٣البهوتي:
)،٩٧٤.٢(حاشيته:فيأيضأالدسوقيوذكرهء)٧٠٤.٧(الخرثى:اعتمدهوقدءكنانةابنقولوهو)٤(

ال)،٠٤.٧(الخرشي:علىحاشيتهفيوىالعلوذكره)،٧٢٥.٢(الصفير:الثرحفياالرديرقولوهو)٥١

المدونة.فياثهرحهمالكقولأنهأيضأوذكر

فىسوقىاللوكذللثالخرشى،علىحاشيتهفيالعدوىذكرهاللقانى،إبراهيمالثيخقولوهو)٦(

البقة).المواضع(انظرحاشيته،



اإلسالمىالفقهيهالزفافحفل

حرمثها.علىالمثهاءاثمئالؤاآلالمثالثالثأ.المسرأل

وفيالزفاف-فياألالتمنسابقآالمذكورسوئماحرمةعلىالفقهاءاتفق

أصحهاذكرعلىوسأقتصرءأحاديثبعدةذلكعلىواستدلواأولى-بشكلغيره

التحريم.علةأبينثمالبخارى،حديثوهو

الحعازف:تحريمدليلاألولى:الفقوة

كعأنهاألشعرىأا)مالكأبيأوعامرأبيعنالبخاريمعيحفي٠جا

الخمروالحريروالحريستحلونأقوامأمتيمنليكوننديقول:ثيألالنبي

يعنييأتيهم-فم،بمثاوهثةعليهميروح~،جنبإلى.قوامولينزلنوالمعازفه،

أخرينوعسخالثلم،ويضح،اثهفيبيتهمغد.،إلنااوجعفيقولوا:لحاجةالفقير-
أا´.القيامة»يومإلىوخنازيرقردة

كانتولوالمالمي،~تهيالمعازفأنالحديث:هذامنالداللةوجه

الفقها،اتفقماوكذلكبالنص،منهاالدفخرجمتحلها.الحديثذملماحالأل

~اذموسى،أبىعمليسعامر،أبىبنعا>والد.هب،بنمبيداههمحابياألشعرى:عامرأبو(ا)
مشهورمحابىاألثعرى:مالكوأبوالملك.عبدخالنةفيماتوكيه،وأكهنبهفيوافقه

ابناإلمابة:(انظر:وناة.لهالحافظيذكرعبيد.(وقيلعمرو،اكهقيل:اكه،في~بكت
).٣٥٦١٧مالك:أبو،٤-اا٤)٠ا٤عامر:أبوالعقالي:حجر

الغرج،هوو(الحر):).٥١٦٨(١٩٩اه٤اكهبغيرويميهالخمريعلنيمنبا~ااألشربةالبغارى:(ا)

هم):بارحةعليهم(يروحهالجبل.رأسوتيلالعالى،الجبلهو:و(علم)الزنا.يسحلوذوالمعنى

مأنفها،إلبالعي-ترجعأى-حوترهرعيها،إلىبالغداةترحالتيالماشيةهيالرحة:
أىالعلم):و(يضعليأل.يهلكهمأىو(نيبيهم):بالماشية.العيفيالراعييرجعالعبارة:فمعنى
).٤٦-٤٥اا٠العقالني:حعرابنالرى:نح(انظر:عليهم.يوتعه



الزفافحفلاللهويهالثانر...المبحث

األوتار-منذللئهعدامافيبقىوالحجيج،الحر~كطبلالطبولمنحلهعلى

بالنص.محرمأاا~وطبولالمزاميره

حزمابنرأسهموعلى-المعازفمبيحينقاشاتمنالحد~هذايسلمولم

جيعأ.بردهاالعلماءقامأمورأعدةومتنهسندهمحلىفأوردواااظاهرى´اأ-

ملئالسثه:ووهوه٩ماو.

خالد´~´،بنصدقةهالبخارىبينمايتصللمأ~امنقطعالحديثإن-١

ببزصدقةحدثنااأ،عماركبنهشامقالقان:البخاريأنذلكوتوفيح

فييورءهولمأحاديثه(أأ،منبالمعلقيفعلكما،(قال)بلغظ:فابتدأه،خالد....

طاهرىفقيهوالمعارف،ذوالفنونعصره،فياألندلسعالممحمد،أبوحزمبنسعيدبنأحدبنعليهو)ا1
نفيإلىاجتهادهأداهثمللثافعيأوألتفقهأيه،بعدمنالوزارةووليأد~متكلمحافظالمأهب،
وميفحزمابن(لسانيقال:فكاناألثمةعلىقلمههلمانهوبطالنمى،بظاهرواألخذالقياس
بينماعاشوالمنوخ)و(النامخاألحكام)أمولفيو(اإلحكام(المحلى)كتبه:منشقيقان)،الحجاج

).٢٥٥-٢٥٤١٤ألزركلي:األعالم:،٥٥٤-٥٤٠١٣الذهبى:النبالء:م7سيرأعا(انظر:~).٤٥٦-٣٨٤(
اإليضاحأكثر)،أوواحدمومعفيواحدراوالصحابيقبلسندهمنسقطما(هوالمنقطع:الحديث)٢(

علوموانظر:،١٤٤ص:اللحام:اليدد.بديعالخن،د.مصطفىواالمطالح:الحديثعلومفي
.٨٤صالنووى:الحقاثق:طال~ورشاد،٥٦صالصالح:ابنانحديث:

ثقةحنبل:بنأحدقالأمرى،قرشيمحدثخاللبنوصدقة.٥٩١٩الظاهرى:حزمابنالمحلى::انظ)٣(
عامفقيلوفاتهؤواختلف_)١١٨(عامرلدماجهوابنوالنهاثيداودوأبوالبخارىلهروئثقة،

)<٤٤٩-٤٤٤~٧المزى:الكمال:تهذيب(انظر:ذلك.غيروقيل_)١٨٠(وقيل~)،١٧٠(
وغيره،معينبنيحىوثقهالدمثقي،ألوليدأبوالظغرىنصيربنعماربنهثامالبخارىشيخهو)٤(

النبال،:أعالمسه~،٤١٥-٤١١١٧المزى:الكمال:تهذ~(انظر:~).٢٤٥-١٥٣(بينماعاش
).٥٩٨-٥٨٨.٩الذهبي:

ابنالبارى:(فتح.اإلسنادآخرإلىولوفأكثرواحدإسنادهمبتدأمنحذ~ماهوالمعلق:الحايث)٥(
).١٤االمقدمةالعسقالني:ححر



منقطعأنهمحلىيدلعااالتصال،يغيدالذى(حدثنا)بلفظ:كتابهمنأخومكان

لالحتجاج.يصلحال

ذلك:عنوأبحيب

وكانوصدقة،البخاريبيناعاالنقطفادعىهذا،فيؤهمقدحزمابنبأن

بنهشاوقالقال:البخاريألنوهشام،البخارىبينيدعيهأنالمغترضمن

خالد´ا´..بنصدقةقاليقل:ولمصدقة،حدثناعمار،

هشام،قالعنه:البخارىوقولالبخارىأ~´،شيوخمنعماربنهشامإنثم

البخارىأنفرصوعلىا~´.بالتدليسمتهمأليسالبخارىألنحدثنا،ته~.كثابة

يصلحإال.عايجزمال(ألنهلهأثرالذلكفإنبواسطةهشاممنالمحديثكع

.١٧٥.٢١العيني:القارى:عماةانظر:)(ا

أعالموسير،٤١٢.٧و٢٢٨~٦المزي:الرجال:أكاءفيالكمالوتهذ~السابق،المرجع:انظر)٦(

>٩٩٠.٩هبي:اللالنبال،:
الحديثفيوالتدليى(دلس)).مادةزآبادي:هألفررالمحيط:(القاموسالعيبكتمانلغة:التدليس)٣(

ممالقيهعمنيروىأن(وهواإلسناد:تدليىهناوالمرادالشيوخوتدليساالسنادتدليسنوعان:
أبوالعالمةقالوقد).٧٣صح:7الماابنالحديث:(علوممنه).كعهأنهموهمأمنهيسمعه

منالبرعبدابنحكاهماذكرناقد(الثالث::٦٥صالحديث:علومكتابهفيالصالحبنعمرو

الشافعيبكرأبوأطلقومكذاكان،لفظبأىلقيهعمنالراوىكرهيلفيماباالتصالالحكمتعميم
لمأنهيعلمحتىالماععلىفهوعنهفحدثإنانمنكاعلهعلممن(كلفقال:ذلكالصيرفي
لمفيمنهذاقالواغاالحكم)،~افحكمهعنهفحدثإنسانلقا،لهمن،كلحكاه،مامنهيسمع

الروايةباطالقهلكانمنهكعهقديكنلملوأنهال~سائروفىذلكفياكجةومنتدليسه،يظهر
والكالمالتدليس،وممةمنالالمةنالظاهرمدلسأ،وبينه-بينهالواسطةذكرغير-منعنه

.)<..وكذااكذافالنقال(ذلك:أمثلةومنبالتدليس،يعرفلمفيمن



اكزفافحفل٩اللهوالثانر...المبحث

االحتجاج)(اأ.مساقيسوقهحيثوالسيماللقبول،

البخاري´´أ.غيرعندمتصلالحديثفإناألحوالكلوعلى

هوحلالصحابياسمفيبائشكقرورألنهمضطر~(~´الحديثسندإن-٢

أ.٠األشعرىأمالكأبوأوعامر،أبو

هذا:عنويجاب

عدول´أ´.كلهمألصحابةألنيضرالالصحابياسمفيالشكبأن

القيم´ا´ر~:ابنقال-كماالبخارىأذيكفيههءمحيحإذنفالحديث

عمدة،٦٨-٦٧الصالح:صابنالحديث:علوم:وانظ.٤٣~١٠العسقالني:حجرابنالماري:فتح)(ا
.١٧٩.٢١العيني:القاري:

مسنده،فيسفيانبنالحسنوصلهاعماربنهثام(رواية:ه)٨(المقدمة.الغتح:فيحجرابنقال)٢(

غيرهم)>همحيحه،فيحبانوابنق،طأربعةمننعيموأبوالكبير،فيالطبرانيوواإلكاعيلي،
ا.٤٣~١٠(للحديث:شرحهعندأيضأقالهماوانظر

الروايةتختلفالذى(هو)-:٩٤-٩٣(صالحديثعلومفيالصالحابن-قالالمضطرب:الحديث)٣(

تساوتإذامضطربأنسميهوانمأله،نحالفآخروجهعلىوبعضهموجه،علىبعضهمفيرويهفيه
النووي:الحقاثق:ب7طاإرشأدوانظر:.).الحديث.ضعفموجبواالفطرا~...».وايتان،7ا

.١٨٥-١٨٤صد<اللحام:د.الخن،وااليضاح:،١٠٤-١٠٧ص

.٢٩٣.٥الثوكاني:األوطار:نيلانظر:)٤(
.٤٥.١٠ني:7العسقاحجرابنالرى:فتحانظر:)٥(

العارف،النحويالغسراألصولىالفقيهاثه،عبدأبوالدمثقيالزرعيأيو~بنبكرأبيبنكملهو)١(
لهمحبوبأ،الخلقحسنكانعنته،فيمعهوسجنتيميةابنعنوأخذأحدءاإلمام~هبفيتنت

بينماهياته..كانتوغيرها.االمة)أهلو(أحكاماللهفان)و(إغاثةالموقعين)م7(إعامنها:كثيرة،ئيف

).٥٦.٦الزركلي:األعالم:،٩٧-٩٢١٥العليمي:األهد:المنهج(انظر:~).٧٩١-٦٩١(



اإلسالمدألفقهيهألفافحفل

يروئومرة،ءثالايروئمرة(الحر)فلغظمتنأءمضطر~الحديثإن-١

(الخز)

رواياتمعظمفيهو(وكذاالفتح:ؤقال(الحر)،هوالمحفوطأنوالجوامه:

هوالعربي´اأ:ابن.وقال.....ءغيرهتبعهومنعياض(´ايذكرولمالبخاري،

.)اأا.تصحيف.الخز)(أىبالمعجمتين

األمورمجموعاستحاللعلىواردأالحديثفيالذميكونأنيحتمل-٢

النهيألنالمعازف،تحريمفينمأالحديثيكونالاالحتمالحذاوعلىالمذكورة،

.٣٩١.١اللهغان:إغاثة)(ا

حجرأبنالرى:فتح:(انظدالحرير.مننوع):احذ.و(٢٩٣ا٥:الثوكاني:األوطارنيلانظر:)١(
).٤٥١١٠العقالني:

اإلسالمشيخهالمغر~،عالمالفضل،أبرالسبتيحصبيالعياضبنموسىبنعياضاآلضي~)٣(
ماعاشو(الفنية).الممطفى)حقوقبتعريف(الشفامنها:كثيرةتآليفلهرقته،ؤالعلماءوقدوة

)،٩٩.٥الزركلي:األعالم:،١٤١-١٤٠صغلوف:كية:اكالغورشجرة:(انظ~)<٩٤٤-٤٧٦(بين

االجتهاد،رتبةبلغالحديث،حغافمنءقاضالمالكي،االشبيليمححدبناثهعبدبنكمل~)٤(

آن)القد(أحكامكتبه:منوالتاريخ،األد~ه~التغسير،األصولوالفقهالحديثفيو~
٥٤٣-٤٦٨(بينماتاشالقوامم).منر(العواممترمذي)1امحيحبثدحاألحوذىو(عارضة

).٢٣٠.٦الزركلي:األعالم:،١٣٨-١~٦صنحلوف:الزكية:النورةثسبد:اف1~«

بقاءمعالكلمةرحروفأوحرففيتغييرإحدأثهووالتصحيف:.٤٥~١٠العسقالني:~ابعن)٥(

الحر:ف(حركات)ثكلفيكانوانتصحيغأ،ذلك:سميالنقطفيالتغييركانفإنالخط،~رة

.١٤٩٠-٤٨٨صني:3العسقاحبابنالثنكر:غنبةشرحالنظرنزهة(انظر:تحريفأ.ممي:



ا٥٥

بانفراده.منهاواحدكلتحريمعلىيدلالوذمهاالمتعددةراألموعن

األمورمجموعل7استحا~يكونأنإماالمحديثفيالذمإنوالجوامه:

منها.فردكلىاستحاللبسببيكونأنواماالمناقشون-يقول-كماالمذكورة

منهماواحدكلاستحالليحرموالزناالخمرألنواردءغيراألولواالحتمال

إالالزنايحرمالأنللزمالمجموع،استحاللعلىآتيأالذمكانولو،ننراده،

الذراالحتمالبطلواذاباإل~ع.باطلوهذاالمعازف،والخمرمعباجتماعه

األمورأفرادمنفودكلاستحاللعلىالمحديثفيالذمعلتعينأوردوه

المحديث.بنصحرامأفتكونمنها،واحدةوالمعازفءالمذكورة

المعازفهوالمحرمبأنيقولمنعلىأولى-باب-منرأفيهالجوا~وهذا

انغرد~(ا)<ولوائعازفحرمةلثبوتغيرها،٦́فقطالخمربشر~نةالمقة

الحوسمعمأ:األالثمحوممألالثائث.المثوه

حراماللهووطبلوالمزاميراألوتارأنالبخارىحديثداللةبيانعندتقدم

خرجكماأخرئءبصوصالتحريمعنخرجالدفوأنالحديث-بنصه-أى

الفقهاء.باتغاقوالحجيجالحر~طبارأيضأ

وهذهالمباحة،اآلالتعنتميزهابحصاثصالمذكورةالمحرمةاآلالتوتثترك

هي:الخصاثص

اآلالت.منغيرهامشاركةدونمطربأ،لحنأتمدرأنالمحرمةللث~عكن-١

.٢٩٤.٩الئوكاني:األوطار:نيلاتطر:)١(



معائنفستسترسلماوكثوأواهاثها،ألنعسلتسليةاآلالتهذهششخدم-٢

مهماتها.عنتنشغلحتىاألطان

منهى•والعساة،اطثمورترمأدأ~مناآلالتهأهمحلىالعزفإن-٧

والمرو،امثه.الياناتأصحا~مننحيرهممعأبدأترئوالشعارهم،

فإنلذلكنبرات،مجردأصواتهاواغاألحانأ،تصدرالفهيالمباحة،اآلالتأما

كالدفاإلعالنإمامنهاأألولوالمقصودبها،تلتهيوالمعهاتسترسلالالنفس
الناسبينشاثعةأنهاكما.،والحجيج.المحرسركطبلالتنبيههاإلنذارأوالنكاح،في

والفساق.بالشربةتختصوالكلهم
المالهي:~تحرمةتعليلفيثالثةمذاهبالعلماءذهبلذلك،ونتيجة

األوله:ا~هب

غتلغانأمرانوهمااإللها،،أواإلطرا~،هي:المالهي~تتحريمعلةإن

كمااأللة،تصدرهاالتيالموزونةواألصواتاأللحانوهوءواحدسببهمالحن

باآلالتوااللتهاءيلهيءاآلالتمنالمطربفالصوتأيضأ،متالزمانأنهما

تارة،(اإلطراب)لفظالفقها،يستخدملذللئهمرب.صوتمنفيهايكون.كا

األممواتمنيحدثهماماومرادهمالحرمةلتعليلأخرئتارةااإللها،)ولنذ
(مابأنها:المحرمةلالالالماوردىاا´فتبطذلك:ويؤيداآللة.منالخارجةاالزونة

الفقهفيكثيرةمصنفاتلهألقضاة،أقضىالشافعي،الماوردىاطسنأبوحبيببنكمدبنعليهو(ا)

الدياو(أد~الكبير)(الحاوىتصايغه:منللمذهب،حافظأوكانواألد~،واألصولا~٠
٤١٤.١٣النبال،:م7أعاسير(انظر:_).٤٥٠-٣٦٤(بينماعاشاللطانية).و(األحكاموالدين)

).٣٢١.٤الزركلي:األعالم:،٤٧٦



الزفافحفليهاللهوالناني...ا~

انغرد)ااأ.إذامطر~بموتأئى

عنهويعبراآللة،منالخارجالملهيالمطر~الموتهي:إذنالتحريمفعلة

واإلهاء.باإلطرابالفقها،

ألثأنى:أألهب

وا:تذكيرألخمور،وشربةبالغساقالتشبهمزفيهاماهياآلالتتحريمعلةإن

.ممجالدرمقترنالمالهي~تاستعماكأنوذلكأفعاهم.إلىوالدعوة.عجالسهم،

لعلةليسهلذلكتبعأاآلالتحرمتالخمر،حرمتفلماالعادة،فىاخمرشرب

كرمة´ا´.ألةهيإذن،الشربةشعارمنئةفكلذاتها.في

وشربةبائغساةو>التشبهاإلطرا~،بعلتيذ:معللالمالهيكاتتحريمإن

ابنق:الراثتالبحر،١٠٤،١٠٣-١٠٢.١١العيني:المناية:أيضأ:العلةهذهفىوانظر>١٩١~١٧ا~وي:(ا)

قدامة:ابنالمفني:،٥٣٤.٢الدسوقي:حاشية،٧-٦.٤الحطا~:الجليل:مواهب،٨٨~٧نجيم:

،٩٢.٣البهوتي:اإلرادات:منتهىثرح،٥٧.١٤
واإلكليل:التاجفيالمواقذلكفيوتبعه)،٢٧٢~٢(اإلحيا،:فيذكرهاثه،رحهالغزاليمذهبوهذا)٢1

مجالسهمداخلإليهاواالستماعاستخدامهاحرمثعارآللثربة،كانتإذااأللةأنوبدهي).١٥٣.٦(
ا:٢٧٢ا٢(االحيا،فيالغزالىقولذلكعلىويدلحرام.الثربةشعاراستعمالألنوخارجها،

عادةوضربهاالطرفين-وامعالوسطدقيقمستطيلطبل-وهوالكوبةفر~يجرمالعلة(وبهذه
لعلةالكوبةضر~تحريمأطلقفقدوالغزو).الحجيجطبلمثللكانالتشبهمنفيهماولوالالمخنثين،

معهامحرمألمحرمةاأللةصوتألذأيضأ،فحراماالستماعأماالغسق.ذلك.ممجلىيقيدولمالتثمبه
أألمريكنلمولوجدأر،ورا،أومنمباشرةسواءحرامانجرامإلىواالستماعمنها،المقصودهوإذ

أعلم.تعالىواثهجدارها.وراءمنآخرإليهوبتمعغرفةفيالمغتا~يجلىأنلجازكذلك



اإلمالمرالفقهيهالزفافحفل١٥٩

أا´.اآللةحرمتوجدتالعلتينفآيالخمور،

الحثأ>ئطرووحهأالحئاثشأ

الصو~بأناألول:الذهبأممحا~-تعالىائه-رحهأ~´الفزالىناقثى

الطيورمموتألنللتحريم،علةيكونأنيملحال(المطر~)الموزونالطيب

سواءالموزونةالطيبةاألممواتساثرعليهنيقاساستماعه،يجرموالموزون~

يتعينلذلك.،.الطبل.هكالدف~منأوحيوان،أوإنان،حنجرةمنخرجت

بااغسقة´~أ.التشبههي:والمزاميرواألوتارالمالهيتحريمعلةتكونأن

أنعكنالللطرمه،المحدثالموزونالطيبالصوتبأنألك:عئوإلمه

خاصانوعاحرمقدالنصلكن.،مطر~.مموتهوحيثمنللتريمعلةيصلح

(المعازف)أنذلك:وبيانءاآلالتعنممدرماوهيالمطربة،الطيبةاألصواتمن

يعنيالمعازفوتحريمنة،المرزهاألصواتتمدرالتيالطر~~تهي:الحديثفي

مايبقىءاآللة.منالمقصودإنهاإذعنهاالخاربةالموزونةالمطربةاألصواتتحريم

اإلباحة.أصلعلىوغيرهمالطيورعنالمادرةالطيبةاألصواتمنذلكعدا

الخطيبالمحتاج:مغني،٢٢٨.١١النووى::الطالبينروفة،٤٨٢-٤٨١.٩عابدين:ابنحاثيةانظر:اا)

علةالتثبهفجعلالمحتاج،مغنيفىفمثلوقد،٢٨١.٨الرملي:المحتاج:نهاية،٣٤٨.٦الشربيني:
هوذلكولعلاألمرين،بينغيرهعيزلمبينمااالستواع،تحريمعلةاإلطرا~وجعلاالستعمال،تحريم

أعلم.تعالىواثه.يطربهمفيمابالغاقمتثبوالمتمعإليما،متمعاآللةمتعملألناألصوب
بينماعاشالغزالىالثافعيالطرسيأحدبنمحمدبنمحمدبنمحمدم7اإلساحجةالحالماإل~م~(~)

).٣٣٤-٣٢٠.١٤الذهبي:ء:7النام7أعاسير(انظر:).٥٠٩-٤٥١(
).١-أ٢٧١ا٢الغزالى:الدين:علومإحياءانظر:)٣(



فافالنحفلاللهويةالثانر...المبحث

وقياس~.ا~مطلقالباآللةالتلهيأوالطر~إحداث)أك:لمحومظ

النص´ا´.مقابلةفيألنهاالعتبارفاسدقياسالطيوراتأمدعلىت7اآل´أصوات

مالحةعنةاألولالمذهبأمحا~.كرهاالتياإلطرابعلةفإنلذلك

تعالىاثأ-رههاليالفذكرماائتيالعلةأنأيضأائالحظلكنءاآلالت~لتد

أبرزهئاألالتهذهألنأيضأ،اآلالتلتحريمصالحةعلةبالغساق،التشبهوهي

كثيرأ~´.أوقليلفيبهمالتثبهمزعالثمنحوقدالفسقة،شعارات

الذىالثالث،المذهبهوالمالهيكاتحرمةتعليلرالراجحذانلذلك

للتحريم.مالحتينعلتينوااتشبهاإلطرا~مناعتبركأل

اآلالتوموزونة،طيبةأمواتأتمدرااسراآلالتهي:المحرمةفاآلالت

مطربة.تكنألوهالفسقةشعارهياتي

وعلمه:

لعلةألغساقيعتادهمحاونحوهاالكوبةمي•االمهو،هبر~ا~ليرم

منها.واإلطرابالتشبهمحلةاكئزهسراهامايباح•التثبه،

ألنهاتطر~،٦́•تئهي´طيسيرةكانتوكالعرمسثالمزاميراستعمااءيحرم•

الغساق.آالتمن

مثلالنص،نحالغةمعحجةالقياسيملحالإذللنص،المخالفالقياسهواالعتبارفاسلالقياس)1(

األحكام:أصولفيواإلحكام،٤٢٠ا٤الحا~:البكي:رفعانظر:المذكاة.(علىالميتةقياس
).٦٦١١٢الثوكاني:الغحول:~أرشادء٧٢.٤األمدى:

البحث.هذامنالحغلمبغةمطلبراجع:)٢(



~ةو~ه)،(كاألورغاإللكترونيةالموسيقيةاآلالتاستعماليحرمكما

فيهاتحققتأخرئموميقيةئةأيومثلهاالفسقة.شعاراتأطهروألنهاإطرابها،

أعلم.وأعلىتعالىواتهالعلتين.عاتينإحدئ

الحفلىفى~نحرئ١اللهو)نوح..الوابع.الحطب

الحالهي،منمتعددةأنوامتآاطفليضمالمعازف،~ت١هالفناءإلىباإلضاثة

تابعغيرهوهاومنها،..ونحوهما.والتصفيقكالرقصئلفناء،تابمهومامنها

االلىالنحوعلىأحكامهاوتفصيل،..والمسرحيات.كالمسابقاتللغناء،

الرقص.األول.عالة
علنالموزونةكة٨١(:بأنهويعرفللفنا،،التابعاللهوأنواعمننوعالرقص

نوعان:لهءنحموصة)´اأ.نغمةميزان

وذللث:وتكسر`~´.تثنفيهاألىوهولمحرمنوع-١

)٣٧(المز`تتر)_:أل.ترحاضأألقفيتمثيآلقألتعالى:لقولهأ)

والبطرا~´.حالىمنآشدوالرقص

.١٩٦صوى:7النحاالمباحة:الدرر)(ا

الصغير:الشرح،١٧٤مرالطحطاوى:حاشية،٤٨٢-٣١٣.٦،٤٨١.٩عابدين:ابنحاثيةانظر:)١(
.٣٥٠.٦الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٤أل٩.٣الدردير:

.١٩٦صالنحالوى:المباحة:الدرر،٢٣٧.١٠القرطبي:تغيرانظر:)٣1



الزفافحفلاللهويهالناني...ا~

الوجلبهيلهومادكلبقوله:ثألالنبيذمهقدفاثدةذىغيرلهووألنه~)

ه´´ا.الحقمنفإنهن.هلهومالعبتهفوسه،و)ديبهءبقوسهوميهاالباطل،المسلم

عنورء´~).بهموالتشبهوالفساق،المخثينوأفعالالكفارزىألنهج).~

سفاهة،منالرقصفيماللرجل-بالنبة-األدلةتلكإلىويضافد)

بالنهاء`~).وثشبهعتى،وننت

فيهاختلفوقدتكسر،والفيهتثنالماوهوالرقصمنالثانيعاك-٢

الفقهاء:

النوعهذاتحريميفيدوالمالكيةالحنفيةعندالرقصبتعريمالعارةفإطالة

نفسها´أ´.السابقةلألدلةأيضأ،

لحديثمحرمغيرفهوالنوع´أ´.هذابكراهةالشافعية:وبعضالحنابلةوقال

والحبشةحجرتيبابعلىيومأ_اثهرسولر.يتلقددقالت:عاثشة~

أتوثنئرفالنبي´´´.لعبهم»لىم.نظربرداثهيسترنيىاثهورسولالمسجدفيبلعبون

تخريجه.سبق)ا.

.١٧٤صالطحطاوى:حاشيةانظر:)٢.

.٧٣صالهيتمي:حجرابنألرعاع:كفانظر:)٣´

الدردير:الصغير:الشرح،١٧٤صالطحطاوى:حاشية،٤٨٢-٤٨١١٩عابدين:ابنحاثيةانظر:)٤.
مرممم

حجرابنالرعاع:كف،٢٨٢.٣البهوتي:القناع:كثاف٠٤٢٠-٤٥٩.٤مغلح:ابنالفروع:انظر:)٥
.٧٢-٧١صالهيتمي:

هالةمسلم:٠لهواللفظ)٤٤٣(١٦٨ااالمسجدفيالحرا~أصحا~بابالمساجد.البخارى:)٦
).٨٩)(٥٠٨.٢العيدأيامفيفيهمعميةالالذىاللعبفيالرخصةبا~االعيدين



اإلسالميألفقهيةالزفافحفل

عدمعلىيدلمماالعيديومالمسجدفيالرقصهيثةعلىوتوثبهمبالحرامهلعبهم

الرجلبهيلهوما«كللحديث:للهوكانإذامكروهلكنهءوالتوثبالرقصحرمة

الحديث.،أاأبقوسه..وميهاللمباطلالملم

وألنهالمحبثة،~لحديثمباح.الرقصمنالنوعهذاأنالشافعيةولبعض

اعوجاج´اا.أواستقامةعلىحركاتبحرد

مهيجهكانفإنمهيجه،حكملهلكنسبق،لمامباحالنوعهذاالغزالي:وقال

مذموم´~ا.فهومذمومآفرحأكانمرانعمودآ،الرقصمحمودأكانفرحأ

اأأ.الشهادةدمودهالمرو،ةساقطالرقصمنالمكثرأنعلىالجميعاتفقوقد

عناألكانوإن-الغناءمعللهوالرقصإباحةعدماجح:الولعل

فيفليسالحبثةرقصحديثوأماعقل،وخغةسفاهةمنفيهلماوالتثنيالتكسر

الوغنا،علىرقصأالحبشةمنيكنلمذلك(فإنالعلماءقالكماالنزعمحل

تدريبأللكفاح،وتأهبأح،7بالسالعبأكانبلباألكمام،إشارةال•باألقدام،ضربأ

والفر...)`أأ.الكومحلىوتمرينأالحربفيالسالحاستعمالعلى

ويدخل-الرجالعلىعرمأتثنبغيرواللهوللغناءالرقصيكونعذاوعلى

تخريجه.سبق)ا(

.٣٥٠.٦الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)٢(

<٣٠٤.٢الغزالى:الدين:علومإحيا،انظر:)٣(

البهوتي:القناع:كثاف،٢٨٤.٨الرملي:المحتاج:نهاية،١٠٥.٤الدردير:الصغير:الثرحانظر:)٤(
السابقة.المراجعإلىإضافة،٣٦٥.٥

٤٣٢~٦العسقالني:حجرابنالرى:فتحانظر:•،٧٩صالحيتمي:حجرابنالرىع:كف)٥(



الزفافحفلاللهو_الثاس...المبحث

النساء،أمابالناء،والتثبهالسفاعةهالعقلنقصمنفيهأل-الدبكاتذلكفي

بينشامعهوواغابالفقةنحتصنحيرالنوعهذاألنفقط(اأ،لهنالنوعهذافيكره

.مكروهأتجعلهعقلقلةفيهفاثدةذىغيرلحولكنهالناءءجيع

أعلم.تعالىوامأ

الثصمؤ:الثائى:ألئدع

اإلنسان،أعمالكساثرعملىذاته،فيإليهالنظرحثمنالتصفيقإن
جاثزا~´.فعملهماشخصلتنبيهصفقفمنإله،الداعيحسبيكونوحكمه

فيالتصفيقفيالشأنموكما-الغنا،واللعب.عصاحبةللهوالتصفيقأما

ا~´.تحريمكراهةمكروهأوحرامبأنهقالمنالفقهاءفمن-الحغل

فقط´´´.تنزيهكراعةمكروهللهوااتصفيقبأنقالمنومنهم

•يالثحرمئثالدلمل

).٣٥ثفثتا::1(ا..٩وممدمة~،أ~إآلعنتقالثم:6وتا٩معالى:قوله-١

فالمصفقالشركين،أفعالمنالتصفيقأنالداللة:ووجهالمصفيق´أ´.والتصدية:

حرم.واالءمحرملقتاءتابعأيكنولمالريال،عليهنيطلعلمإتاهت)ا(
.٤٤.٢الثبراملي:حاثيةاتظر:)٢(
حجرابنالرىع:كف،٤٨٢-٤٨١.٩عابدين.ابنحاشية(اتظر:الثافعيية،ويعضالحتفيةومنهم)٣(

).٤٥-٤٤.٢الثيراملي:حاشية،١٠٨صاكيتمي.
الحطا~:الجليل:مواهب(اتطر:الثافعية.~فيالمعتمدوفوألمالكية،عيارةمنيقهمماهذا)٤(

).٣٨١.٥الحمل:حاشية،١٠٨صالهيتمي_حجرابقالرعاع:كف،٨.٤

.٣٥٨.٧القرطبي_تقسيزاتطر.)٥(



اإلسالصالفقه~الزفافحفل

أاأ.المذمومةالتصديةمنالبيتحوليفعلونهكانوافيمابهممتشبه

كانواذاللئسا،»´اا.التصئيق«اغا:ثالبقولهيتدلللرجال،وبالنبة-٢

بهن(~)>التشبهالرجألعلىيحرمفإنهبهن،ومحمورآبالنساءغتصأالتمفيق

األدلة.وعكئالردملئكلك

ذثتاآليةألناللهو،أجلمنالتمفيقتحريمعلىاآليةفيداللةالبأنه-١

أنفيخالفوالالعمادة،وجهعلىالتحوليمفقونكانواالذينالمشركين

حرامأ.فعلهكانالتعبدبذلكيريدمنعقلواإلنسان

ؤثي،وامهمئهفيه:جاءفقدالصالةفيالتصفيقفيواردالحديثإن-٢

بهفاالستدالل´´´.٥للنعماءالتصفيقاغا)ليه؟~التفتسبحاذافإنه٠فليمعبحمعالته

رارذ.غيه~للهوالتصفيقحرمةعلى

مطلقأ.التصفيقبتحريمالجزميكنفالوعليه

ةفاثلذىنحيرلهوالتصفيقأندليلهمفلعلالتنزيهيةبالكراهةالقائلونوأما

فيالمذكوراالطلالعبثمنفهو٠العقال،كتوعنالوقارعناإلنانلخرج

.٢٣٠صالجوزي:ابنإبليس:تلبيسانظر:اا)
األولاإلمامفجا،الناسليؤمدخلمنبا~واإلمامة~الجماعةالبخارى:رواهحديثمنجز،هذا)٢(

٢٦٥.١اإلمامتأخرإذابهميصليمنالجماعةتقديمبا~الصالة.مسلم:له،واللغظ)٦٥٢(٢٣٥~١
أهابه.:أىنابه،أخرئ:رواياتوفيو(رابه):عنه.اثأرضيالساعدىسعدابنسهلعن)،٤٢١1

).١٣٤~٢ني:7العسقاحجرأبنالمارى:فتحأنظر:(
.١٠٨صالهيتمي:حجرابنالرعاع:كف،٢٣٠صالجوزي:ابنإبليس:تلبيسانظر:)٣(
تخريجه.مبق)٤(



لمانهفظنباللومعهخوجكااثهوسول«ان:عباس~اببزحديثوكذلك

)خذوباللوالخاة،القرطتلقيالمراةفجعلتبالصدقةواموهنفوعظهنيشمع،

منإنكاردونوخاةقرطمنالحليتلبىكانتفالنساءثويه،أا´ءطرففي

ئن.ذلكجوازعلىيدلعاثالالنبي

ا~را~ا.كثرةعلىوتعينالمرأةفيترغبزينةالتعليفيوألن

يليوفيماغيرعما،منثونثوقدوالغضة،ألذهبمنتكونقدالمرأةوحلية

أحكامها:بيان

والئصأ:ماأل~الثحلىاألولى:اس

ذلك:ودليلأ~´ءوالفضةبالذهبالمرأةتحليإبا~علىالفقهاءاتفق

اآليةففياء،٨ا%ثغا:٠6ئبينأيت_تمثفيهتةألييةفييثؤأ´تنأة٩تعالى:قرله

به´أ´.يتعلىماجلةمنوالفضةوالذهبللنساء،الحليإباحةعلىدلل

والحرموالذهبأحل«ئ:اثهرسولقالقال:ا~ااألشعريطبهموسىأبيعن

بابين.العيلصالةمسلم:له،واللغظ)٩٨(٤٨.١وتعليمهنالنا،اإلمامعظةبا~العلم.البخارى:)١(

روايةفيكماأضحىأوفطرفيأيخرج:).٨٨٤(٥٠٧.٢المصلىفيوبعدهاالعيدقبلالصالةترك
).١٥٦.١العسقالني:حجرابنالري:(فتحاألذنشحمةفيتكونالتيالحلقةوالقرط:مسلم،

.٩٤.٣الرملي:المحتاج:نهاية،٥٢٦.٥النووي:المجموع:انظر:)٢(

،٥٢٢~٩النووي:المجموع:،٤٠٥.٢النغراوى:الدواني:الغواكه،٤٣٥١٤الموملي:االختيار:انظر:)٣(

.٦٨.٢البهوتي:القناع:كشاف
،٢٦٥-٢٦٤~٥الجصاص:القرآن:أحكام،٦٧.١١ألقرطبي:تفسيرانظر:)٤(
).٥٨-٤٤.٤الذهبي::النبالءأعالمسير(انظر:).ه٤٤(ت:مليمبنقيىبناثهعبدالصحابىهو)٥(



اإلسالهرالفقهيهالزفافحفل

أاا.ذكورهاهعلىوحرمامتيإلناث

النجاثيمحندمنحليةكاالهرسولعلىثتقلدقالت:هنإلعاتشةعن

بعودكاالثهوسولخذهفيقالت:حبشي،فصفيهذهبمنخاةفيهاله،)هداها

زينب-بتته-ابنةالعاص.بيبنت.مامةدعاثم)صابعهببعض.ومحنه،~ف

ه´~´.بنيةيابهذاتحليفقال:

ذهب،أ~).خواتيمعنها-الثه-وضيعاثشةعلى«كانأنه:روىما

للنسا،.والفضةبالذعبالتعليإباحةعلىالمسلمونأجعوقد

منالحليأنوعلبسللنساءيجوزأنهعلىالمسلمون(أجعالمجموع:فيقال

علىالذهبتحريمالزينة~ألنساثي:)،١٧٢٠(٢١٧.٤والذهبالحريرفيجا،مابا~اللباس.الترمذى:)١(
عامر،بنوعقبةوعليءمحمر،عنال~(وفي):٢١٧.٤(الترمذىقالله،واللغظ)٥١٦٣(٥٤٠.٨الرجال

وأبيوجابر،الزبير،بناهأوعبدحصين،بنوعمرأنعمرو،بناثهوعبدهائ،وأموحذيغة،وأنى،

الشيخذكرهكمامحيح)،حسنحديثموسىأبيوحديثاألسقع،بنوواثلةعمر،وابنريحانة،
عشرسبعإلىرواتهوأومل)٩٨صالمتواترالحديثمنالمتناثر(نظمكتابه:فيالكتانيجعغربنمحمد
أجعين.عنهماثهرميعاز~.بنوالبراءعباس،وابنأرقم،بنزيدبزيادة:صحابيأ

خاةعنالنهيبا~)للباس.ماجه:ابنله،واللفظ)٤٢٣٢(٤٧٤.٤للنساءالذهبفيبا~الخاة.داود:أبو)٢(
فيماجهابنوأخرجهالمنارى:(قال):١٧٥.١١(المعبودعونفياآلبادىقال)،٣٦٤٤(١٧٧.٤الذهب

وأمامةأعلم).األحجة،حديثهفيكونبالتحديثمرحقلت:انتهى،ياربنإسحاقبنمحمدإسناده

عمر،خالفةفيتزوجهاعنهاثهرفيعلىوزوج،تراثهرسولبنتز~ابنةهيالعاصأبيبنت
).٢٠٩.٣الذهبي:النبالء:أعالمسير(انظر:سفيان.أبيبنمعاويةدولةفيماتت

الفتحفيالحافظقال،٢٠٧٦.٤للنسا،الخاةبا~اللباس.فيالجزمبصيغةتعليقأالبخارىذكره)٧(
بنالقاسمسرلتقال:المطلبمولىعمروأبيبنعمروطريقمنسعدابن(وصله):٢٧١.١٠(

الذهب).خواتيموتلبسالمعصفر،تلبسعاثثةواثهرأيتلقدفقال:محمد



والتعاويذ،والخلخال،والسوار،والخاة،والعقد،كالطوق،جيعآوالفضةالذهب

والابمعمه،يثتدنماوكلوغيره،العنقفىيتخذماكله.،والمخانق..قاج،والث

هذا)(ا´.منشيءفيخالف

علىداللة(فيهالبقة:الزخرفآيةتفسيرفياهراسيالكياتولمضىوقد
تحصى)(~ا.الفيهواألخبارمنعقث،واإل-عللنساء،الحليإباحة

الذهبمنالحلربأنوعالمرأةتحليإباحةعلىتدلجيعأاألدلةنهذه
بلبسهعادتهاجرتما،كل..والخاة،.والسوار،والعقد،كالقرط،والغضة،

أعلم.تعالىبه´~´.واثهوالتجمل

والدماج:.٢٩١١١٤أيضأ:للنووىمسلموشرح،٣٢٨-٣٢٧.٤نغسه:المرجحوانظر:،٥١.)٥النووى:)١(

وهييخنقة:جعوالمخانق:العضد)،فييلبسما(أىالحليمنالمعضاوأملوج:دملجبحع
و(خنق)).(دملج)مادةمنظور:ابنالعر~:الخناق.(لسانموضعأى:المخنق،علىالواقعةا~دة

فىالبيهقى٢٦٥،٠~٥القرأن:أحكامفيالجصاصأيفأ:اإلجاعذكروعن،٦٧.١٦القرمئبي:تفسير)٢(

الفتح:فيالعقالنىحجروابن،١٧٦ال٢٦االستذكار:فيالبرمحبدوابن،١٤٢~٤الكبرى:السنن
.٢٩٨.١الزواجر:فىاطيتميحجروابن،٢٦~ا١ا
األهببتحريمقالمنقولبطالنإلىلالشارةاإلجاحنقلواالذينالعلماءأكاءسردفىتوسعتوقد

اثهرههألالنيالدينناصرالشيخوهوالنساء،علىالحلقة)شكلعلىيكون(الذىالمحلق

علىالردفيللتوسعانظر•.١٦٨-١٣٩صالمطهرة:ألسنةفىالزفافآدا~كتابه:(انظرتعالى،
أمينةالوالثم:ألحكامثم7الماالقول،٢٠٠-١٨٦و١٠١-٨٩صعتر:الديند.نورالمرأةعنماذاقوله:
فقهموسوعة،٨٤-٧٦صخغاجي:د.حياةوالتحريم:اإلباحةبينالمرأةزينة،٨٣-٧٧صاد:حل

).٢٨٠-٦٧٢صالدخيل:فايزسعيدعاثشة:السيدة

الفقهاء،باتفاقحراملهفاستعمالهنعادةالنساءبهتتحلىالذىواطليالزينةمعنىمحنخرجماأما)٣(
الدردير:الصغير:الثرح،٤١٥.٩عابدين:ابنحاشية،٣١٥.٤الكاساني:الصناثع:بداثع(انظر:

بحرمةالحنابلةقالطذاأل)٨)~البهوتي:القناع:كشاف،٩٤،٩٣.٣الرملي:المحتاج:~ية،٤٤~١



اإلسالمرالفقهيهالزفافحمل

والفضة:الذهببغيرالتحليالثانية:المسرلة
جدا،شاثعأأمرآبهاالتحليأصبحوقدالتقليدية،بالحلياليوميسمىماأو

ومشابهتهالجمالهاوذلكاألحياذ.منكثيرفيوالفضةبالذهبالتحليعنوبديأل

حكمهاإيضاحالمهممنكانلذلكنسبيأ،ثنهاقلةمعالمظهرفيالذهبلحلي

المذاهب:بينتفصيلهم

التختمفيعرمللنساء،والفضةالذهبسوئالتختم.عاحرمةإلىاطنفمة:ذهبه

وغيرذلك´ا´...والزجاجوالحجر،والرمماص،والمثفر´ا´،والنحاس،بالحديد،

والنحاس،الحديد،منوالفضةالذهبسوئالتغتم.عا(وأماالبداثع:فيجا،

الناراأاأ>أهلزىألنهمجيعأ؟والنسا،للرجالفمكروهوالصغر،

أيمنفيجوزالفصأمابها،الخاةقوامألنالخاة؟لحلقةالتحريمفيوالعبرة

والشافعيةالمالكيةعكسعلىعادة،بهيتجملالعارأوهماألنهموالغضةالذهبمنالنعلينارتدا،
وكذلكالسابقة)،المراجع(انظرعادة.بهويتجمليلبسعارأوهماألنهمارتدا،هماأباحواالذين

بلغة(انظر:بالرجال.التثبهمنفيهلماللرجلالمباحةالحر~~تحلياستعمالالمرأةعلىيجرم
).٦٠٥.٣قدامة:ابنالمغني:،٩٣.١الرملي:المحتاج:نهاية،٤٤.١الصاوى:اللك:

(مفر)).مادةمنظور:ابنالالن:الجيد.النحاسالصغر:)١(

في:ذلكولمحرمحرم؟ذلكالتختم.عثلإن:قالمنفمنهمالمسألة،هذهفيالحنفيةعباراتاختلغت)٢(

وفي،٢١٧.٨الطورى:الراثق:البحرتكملةوفي،٤٥٧.٨القدير):فتحشرح(معالمرغينانياطداية:

ذلكالتختم.ممثلأنآخرونوذكر.٤٣٧٠٤٣٨~٩عابدين:ابنوحاشيةالحمكفي:المختار:الدر

،٤٣٦.٤الموملي:االختيار:،٣١٧.٤الكاماني:الصناثع:بداثعفيذلكوكرتحرعأ--أىمكروه
.٣٣٥.٥وآخرون:نظامالشيخاهندية:الغتاوئ

.٤٣٨-٤٣٧.٩الحصكغي::المختارالدروانظر:،٣١٧~٤الكاساني:)٧(



الزفافحفلمينالزينةا~ول...ا~

كما(ا~)´اا،المسمى:وبالحجربالعقيقااتختمالتحريم:منوبستثنىشي،أا´،

البحيمئهبفضةألبسأوفضةعليهلوؤإذاالحديدخاة-أيضأ-الحرمةمنيستثنى

الرجل،خاةعلىالكالممعرضفيجا،نصومهمفيالفضةوذكريرئأ~أ.

ارتدا،لحلعليه؟لوىأوبذهبألبسإذاللنسا،الحديدخاةحلوالظاهر

أعلم.تعالىواثهلهن<الذهب

أىمنفيباحوغيرهكالسرارالحليأنوعمنسواهماأمابالخاة،ريتعتماهذأ

منثعورهنفيالخرزبتعليقللنسا،بأس(والالهناية:ئالفتا.فيجا،شي،،

منها)اأ´.والسوارللزينة،ونحوهاحديدأوثتبه،أوءنحاسأومثفر،

الرماصهوالنحاسوالصغربالمحديدالتختمكراهةإلىوالحنابلة:~٧اوذهب

الخاة`´).معنىفيألنهاألملج؟لبسأيضأالحنابلةوكرهذللث،صرئو~ازه.عا

الحنابلةإطاقومنالخاة،ذكرعلىاقتصارهممز~~--وا~وهم

كانوانبهالتعلييباحوالسواركالعقدالحليمنذلكسوئماأنبه:لألئلج

به.ألحقوهوماالحديدمن

.٤٥٨.٨القدير):فتحشرح(معالمرغيناني:الهداية:انظر:)١(
باليمنيكونالغصوص،منهيعملأحرحجركريموالعقيق:.٤٣٨~٩عابدين:ابنحاثيةاننر:)٢(

وا~:ا)،(عققمادةوآخر،ن:الزياتالوميط:(المعجمعقيقة.واحدتهالمتومط،البحر.بعمواحل

ا~)).مادةالمطرزى:المفرب:(انظر:الخاة.منهيتخذالصغرةإلىعيلحجرواليثئم:اليشف،وبقال:

.٤٣٩.٩عابدين:ابنحاشية،٣٣٥.٥آخرون:هنظامالثيخاهندية:الفتاوئانظر:)٣(
.٣٥٩.٥وأخرون:نظامالشيخ)٤(

<٦٧~٢البهوتي:القناع:كشاف،٤٠٥.٢النغراوى:الدواني:الفواكهانظر:)٥(
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كراهة`ا´.بالعناهممباحونحوهوالرصاصبالحديدفالتختمئعمة.اثو.~

يلحلمنكانتوإنالخاة--غيرالحليأنوعلبسأولى-ما~-منويباح

.ذللئهوغيرورصاص

به:ألحقومابالحديدالتختمحرمةعلىالحنفيةاستدل

حديد،منخاةوعليهالنبيكاالىرجلدجاءقال:نالبريدةبحدال-١

ليمافقال:مثفر،منخاةوعليهجا-هثمالنار؟اهلحليةعليكارئليمافقال:

أهل~عنكارمفقال:ذهب،منخاةوعليهأتاهثماألصنام؟ريحمنك.جد

مثقاألأأا´.تتمهوالرققمنقال:اتخذه؟شيهايمنقال:الجنة،

الذهبخاةعننهىكاالنبيأندالعاص´~أ:بنعمروبناثهعبدوعن-٢

ذكركمابذلكالتختمكراهةإلىبعضهموذهب،٥٨٦.١الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)١(
اإلباحة.المختارأنإال)،٣٤١١٤(المجموعفىالنووى

٢٤٨.٤الحديدخاةفيجا،مابا~اللبامى.الترمذى:)،٤٢٢٠(٤٦٩.٤الحديدخاةبا~ا~ة.أبوداود:(~)
ىالترمل)،قال٥٢١٠(٥٥٣~٨الفضةمنالخاةفييجعلهامقدارالزينة.النساثي:له،واللفظ)١٧٨٩(

وهوطيبةأبايكنىمسلمبناثهوعبدعمرو.بناثهعبدعنال~وفيغريب،حديث(هذا):٢٤٨~٤(
فيالحافظوقالطيبة)،أبايعنيضعيفرجلإسناده(في):٧٤١.٤(المجموعفيالنووىوقالثروزى)،

~الرازى:أبوحاةقالالمروزى،ملمبناثهعبدطيبة...،اهه:أبوسنده(وفي):٢٦٦١١٠(الفتح
والورق:الجيا،النحامىويخالف).والمنعر:يجطرالثقات:فيحبانابنوقالبه،يحتجواليثهحل

(ورق)).و(مفر)مادةمنظور:ابنالعر~:لسان(انظر:الغضة.

النبال،:أعالمسير(انظر:~).٦٣وتيل:٦٥(ت:مثهورصحابيالعاصبنمحمروبنالثهعبد)٧(
).٢٦٧-٢٥٧.٤الذهبي:



(ا´.،يدالحلوخام

عنهما،للنهي(النحاس)؟والمغربالحديدالتنتمحرمةعلىيدالنالمحدينانفهذان

عابدين:ابنقالاألصنام،منهايتخذقدألنهوغيرهما؟والزجاجالحجر~:ويحق

فىالنصبهوردفاإللحاق.عاثدمناه،كمامعلولالنصأنيخفىال(أتول:

أيضأ)´´).النصمنأخذفيهالعلة

بالعقيقدتختمواقال:النبينذأنرويبااعقيق:.عاالتختمحلعلىواستدلوا

ا~´.همباركفإنه

الحجر´اأ.ثقللهماليىإذبحجر؟لسااليشرهالعقيقأنكما

فيممعيقيب(أأبحديثالغضةعليهلويتإذاالحديدخاةحلعلىواستدلوا

نرعاقال:فضة،عليهملوىحديد،منكااثهوسولخامدكانقال:عنهتعالىاثه

الءأا´.اثهوسولخاةعلىا~وكانقال:يدي.فيكان

ثقات.رجاله):٢٧٥.٥(المجمعفياطيثميقال))،٠٩٣(٤٩.٣األومط:فيالطبرانى)١(
.٤٣٨.٩عابدين:ابنحاثية)٢(

رفيعاتشةمحن٢٠١.٥نقثههالخاةفصفيفصلواألواني.المالبمىفيبا~اإلعان:شعبفيالبيهقي)٣(

وقالفيها،ماوساقساقهاثمواهية)كلهاطرق(له):٣٤٣.١(الخغاءكثففيالعجلونيقالعنها<أل
شي،).منهايثبتالبالعقيقالتختمفيتروئالتي(واألحاديث):٥٠٨.٢(نغهالكتابخاتمةفي

.٤٣٨.٩محابدين:ابنحاشيةانظر:)٤(

خالفةإلىعاشالنبيى´خاةعلىأمينأكانالدوسى،فامئمةأبيبنمقيقيبالمهاجريالصحابيهواها
«١١٦-١١٥~٤الذهبي:النبال،:أعالمميراانظر:~ا.٤٠(عامإلىوقيلعنه،اثهرضيعثمان

ملوىحديدخاةلبىالزينة.الناثي:له،واللفظ١٤٢٢١(٤٦٩.٤الحديدخاةبا~الخاة.داود:أبو١٦(
جيد.إمنادداودأبيإمنادأن):٣٤١١٤(المجموعفيالنووىوذكر)،٥٢٢٠(٥٥٦.٨بغضةعليه



اإلسالصالفقهيهألزفافحفل

الحنفيةبأدلةبهألحقومابالحديدالتختمىاهةعلىوالحنابلةاال~وا~ل

لوجوبالمقتضياألمرلغظألنالتنزيه.كراهةتغيدإنهاقالوا:أنهمغيرنفسها،

.كل~~إومدبريده:حديثفيتألقولهفيالذهب،فيإاليأتلمالخامإلثا،

قالواإللقاء،باالجتنابفيهماصريحأمريأتفلموالنحاسالحديدأماا،ابحت

مكروه،والنحامربالحديدالتختمأنالمعتمدأنيخفىوالأقول:(ثمالعدوى:

!~المقتضيباألمريأتاحيثلذلكيلوحالمذكوروالحديثحرام،وبالذهب

أنهذكرنافيماالثرهوفهذاترئ،كمااألوليندونالذهبخاةفيإالللوجو~

فتدبر)أا´.المعتمد،

وغيره:بالحديدالتختمحلعلىاستدلواالشائعمأ_فقدوأما

قالوفيهسعدضبه،بنسهلرواهالذىكا،للنبينغسهاالواهبةبحديث-١

مئحاعأولو..الثمس.دالمرأة:تلكمنالزواجطلبالذى~بيانبيثال

بإحضارهللمحابيالنبيثيألأذذألحرامأالحديدخاةكانفلوقالوا:(~ا،.~يد.

المرأة´)).بهلتنتفع

منكاالهوسولخاةدكانالسابق:معيقيببحديثأيضأواستدلوا-٢

أيضأ.الحديدخاةجوازالحديثهذاففينضة»عليهملوىحديد

.٩٨٦١٢الطا~:كفايةعلىحاتيته)١د

الصداقبا~االنة~حمسلم:له؟واللفظ)٤٨٤٢(١٨٤٧١٣رلىاللطانبا~االنكاحالبخارو:)٢(
).١٤٦٥(٨٤٣١٢حديدوخاةقرآنتعليمكونهوجواز

.٣٤١١٤النووى:المجموع:انظر:)٣(



اكزفاف~_الزينةا~ول...المبحنا

المنافنأ:

ضعيفا(`أ.الحدمثابأنة،بريليثبحلامتدلومن~لحنفيةنوقثى

جوازعلىيدلاليد،،حلمنخاتمأولوالتمسدثبذ:قولهبأنالشافعية:ونوقش

وجودهأرادأنهفيحملاللبس،جوازاالتخاذجوازمنيلزمال(ألنهالحديد؟خاةلبس

خاةخروجيتوهمأنخشيكأنهوجدمهمابالتماسأمرهآ..فإنهبقيمته.المرأةلتنتفع

قبلها)`´´.فيمابعدهامابدخولالمشعرةبالجملةدخولهفأكدلحقارته،الحديد

ومنبويدةحديثمنسندأأصحنفسهاالراهبةحديثأنوالظاهو:

أنيحتملبأنهالقولوأماوغيره.الحديدعنالنهيفيالواردةاألخرئاألحاديث

بهينتفعالخاةبأنعنهفيجا~المرأة،بهلتنتفعالحديدخاةوجودالمراد:يكون

عاالنتفحلعمومعلىفدليغمللموألنبيثثذوبالبيع،األغلب--وهوباللبى

الخاةارتدا،حلوالمسألة،هذهفيالشافعيةمذهبرجحانيعنيعاوغيره..لسأ

أنوعساثرارتداءلهنيحلكما.،غيرهما.أونحاسأأوحديدأكانوانللنساء

أوالخشب،أوالمختلفة،المعادنمنالمصنوعةواألساور--كاألطواقالحلي

أعلم.تعالىواثهذلك.عنينهىماد•ولماإلباحةاألصلألنوغره.البالستيك

ومحوها:مالحواهرالثحلىالثالثه.المسرلأل

الدرفىجا،ونحوهاا~´.واليواقيتبالجواهرالنساءتحليحلعلىالفقهاءاتفق

.٣٤١.٤النووى:المجموع:انظر:)١(

.٢٦٦~١:العقالني:~ابن:الرىفتح)٢(

.٢٤٦ص~م:ابناإلبحاع:مرا~انظر:)٧(



اإلسالصالفقهيهالزفافحفل

منألنهالرجالعلىونحوهاللؤلؤلبسحرمةالمذهبفىفالمعتمد(وعليه:المنتار:

النساء،حليمنونحوهاللؤلؤبأنتصريحفهذاالنساء)ااأ.حلي

نصأ،فيهأر(لمالنفيسة:بالجواهرالتحليذكرعندالجليلمواهبفيوقال

إناءاتخاذحلاللكيةعندوالراجحذلك)ا~أءمناآلنيةاتخاذعلىجارأنهوالضاهر

أيضأ.جاثزأالنغيسةبالجواهرالتحليفيكونالجوهر(ا´،

اثهامتن(القرطبي:قالوالال~الجواهرمنالبرمنيكرجماإباحةوفي

شي،عليهميجرمفالالبحر،منيخرجعامأ.عاامتنانأوالنسا،الرجالمحى~نه

والحرير)(أ´.الذهبالرجالعلىاثأحرموإغامنه،

كاللؤلؤونحوهبالجوهرالتحليوالمرأةللرجل(ويباحالقناع:كشافوفي

الاألم:فيالشافعيقالعشرة:(الثانيةا~ع:وفيحلي)اأ´.فيولواالقوت

لبسأكوهوالللتحريم،الالنسا،زئمنوأنهلألدمهإالاللؤلؤلبسللرجلأكره

األصحامهنقلهكذاهنمه،هذاالخيالء.هالسرفجهةمنإالزترجدأوياقوت

القوتمنالمتخذةاآلنيةأنالمحتاجمغنيفييجرم)´اأ.وذكرالأنهعلىواتفقوا

ذلكهمحرمة،أنهاوالثاني:الكراهة،معجاثزةأنهاأطهرهما:توالن:نيمذننوه

.٥١٥.٩الحصكض:)١(

.١٢٩.١المحطا~:)٢(

.١٠٩.١سوفي:اللوحائبهردبراللالكببر:النرحاتطر:)٧(

.٧٩~١~الفرطبى:نفسبر)٤(

.١٨.٢البهوني:)٥(

.٧٤٢-٧٤١.٤النووى:)٦(



فإنههوأماالخاةفصغيرفيأيضأالخالف(وعلقال:ثمالسرف،منفيهالما

جيعفيهيدخلالخاة)فص(غيرفقوله:المهذ~)´ا´.شراحقالهكماقطعأجاثز

عندبهاالتحليفياألطهرفيكونغيرها...،هوالعقوداألساورمنالحليأنوع

لذاتالوالخيال،السرفمنفيهالماذلكهالتنزيه،اهة3معالحلالشافعية:

رخيصةالتقليديةبالمجوهراتالتعلييكرهالأنههذا:منويفهمالجواهر.

فيها،والخيال،السرفهلعدمأولى-با~منهمي-وعندالشافعيةعنداألعان

أ~.تعالىواثهاإلباحة.أمارعلىفتبقن

الذهبيةالحليبأنوعالتحليوغيره-الحفل-فيللموأةيباحأنهوالخالصة:

يعرضلمما،الجواهربأنوعالتعليلهايباحوكذلكجيعها،والتقليديةوالفضية

ذلك...وغووالتزويروالخيا(ءكالسرفعارض

أوالذهبيةالحلياستعارةمنألبعضيفعلهماحرمةإلىالتنبيهويجدر

ثتتردثمئا،تملكهديةأنهاعلىالحضورأمامالروسسهااستثجارها(´أ

خداعأذهبية،أنهاعلىالتقليديةالحليالسئاحرمةوكذلكذلك،بعدخفية

منفالنأإنليقال:•وأقاربها،أحاثهاأمامالعووسشأنمنوللرفعللناطرين

اخدعمنفيهئاحرامهذاففعلالذعب....،منوكذاكذاالمروسأهدئالناس

.١٣٧.١الثربيني:الخطيب)١(

أخالقمنليستألنهاتنزيهأمكروهةإنهاقالوا:اللكيةأنإالالفقهاء،باتغاقالحليإجارةتجوز)٣(
،١٧٠.١٥السرخسي:المبسوط:(انظر:يعار.أنالحليزكاةيرونكانواالصاحاللفوألذالناس،
).٢٣٧.٣البهوتي:القناع:كشاف،٢٦٨.٥الرملي:المحتاج:نهاية،٤١٥.٥المواق:واالكليل:التاج



ليإناهأ،رسولياثالمته:امرأهاند:أكاء(ا´~السيدةوعنوالكذب،والتزوير

وسولفثاليعطيني؟ألذىغيرزوجيمنثشبعتنلمجناحعليفهلفثوه،

ااأ.زوو»ثوبيكالبسيعطلماتشبع.عاكا:اثه

أنيظهربأنعندهليسالمتكثر.عامعناه:العلما،:(قالمسلم:ثرحفيقال

منيذمكمامذمومفهواالطلويتزينالناسعندبذلكيتكثرعندهليسماعنده

ر)،زهقوله(ثوبيفيالتثنيةحكم(وأماالفتح:فيوقالزور)ااأ.ثوبيلبس
غيرهعلىهيأخذ،لمنغه.عاعلىكذبألنهثثثنىالمتحليكذبأنإلىفلالشارة

عليه)اأأ.المشهودويظلمنغسهيظلمالزورشاهدوكذلكيعط،لم.عا

أعلم.تعالىواثأ

مالثمامه:الثز~مزالثامع:عالف

مسألةوضعةلذاالحفل؟فيالثابارتداءمنللنسا،غايةأولالتزينإن

مساثل:ثالثمنهاباطفليتعلقماأهمهالزية،مساثلفمنالثاب

الصمأ:الثما~اءاوثلا~ولى.المسرأل

يفترضمنأمامللعورةساترةتكونأنالثابفيشرطأهمأنشكال

أمحالمسير(انظر:~).٧٣(ت:الزبيربنأثهعبدأما~يق،بكرأبيبنتأ~،الصحابيةهي)١(
).٥٣٢-٩٢٦.٧األهبي:النبال،:

ملم:له،واللغظ)٤٩٢١(١٨٧٥.٧الضرةافتخارمنينهىوماينل،لمالمتشبع.عابا~النكاح.ا~رى:)٢(

).٢١٧٠(١٧٧٩.٣يعطلموالتثبح.عاوغيرهاللباءرفيالتزويرعنالنهىبا~والزينة.اللبامس
سرممم<م~.ءميممم

.٢٦١.٩العسغالني:حجرابن)٤(



معرفةهنا،األهمأنغيرااا-،والمحارم-كالنساءالحغلفيلالبستهارؤيتهم

منمنهاالجمبهايدهنبألوانأشبهوالتيللبدن،الواصفةالضيقةالثا~حكم

التالي:النحوعلىالعورةواصففيالغقهاءومذاهبالترة،الثا~

فو~منشهوة-غيرمن-ولوغيرهعورةإلىالمرءنظريحومالحنفية:قال

اثوبإلىالناطرألنالبثرة؟لونيصفلموانحجمها،يصفبهاملتز-ثومه

العضو(~أ.إلىناطرأيكونالواصف

العورة.حكملهالعورةوامفأنهذاتعليلهمومقتضى

إليها،النظرلهيحلالمنأمامبدنهايمفمالبىالموأةعلىيجرمالمالكية:وقال

منهتبدو(مابالواممف:المرادأنوذكرواحته´~´،فيفقطمكروهفذلكالوجلأما

يظهرفالبارزةتكنلمإذاوأماكالثديين،بارزةكانتإذاجرمها-يظهر-أيالعورة

المرأه:علىالمرأهمحوره-١باخنصار:وهيالمخنصأ،األبحا~فىمبوطأهؤال،على٠أ1١وعوره)١(

الحنفبهعندعورهكبأوال(والركبأالسرهببنماالملمأالمرأهعلىالمرأهعورهأنعلىالغغها،انفن
والكغين،الوجهعداماوالمالكية:الحنفيةعندفعورتهاالمسلمة:غيرعلىأماللجمهور)،خالفأ
المرأةعورة-٢والركبة.الرةمابينكالملمة،الحنابلةوعندالمهنة،عنديبدوالماالشافعية:وعند

إلىأأللكية:ذهب•الركبة،إلىالسرةتحتوماوالبطنالظهرأنهاإلىالحنغيةذهبكارمها:على
وقالوالقدمين،النحرفوقوماوالذراعينالشعرمنهاالمحرمفيرئواألطراف،الوجهعداماأنها

بحرمه،مناأليظهرمانظرللمحرمفأباحواالحنابلةوأماوالركبة،الرةبينماهيالشافعية:
عابدين:ابنوحاشيةالحصكفيالمختار:الدراالق.(انظر:،القدموالذراعينوالرأمر.الرقبةأى:

حاشية،٤ا٨)~النغراوى:الدواني:الغواكه،٥٠٠.١المواق:واإلكليل:التاج،٤٥٣-٤٥٢و٤٤٧.٩

).١٤و١١.٤البهوتي:القناع:كثاف،١٨٥.٦،١٩٠ملي:الالمحتاج:نهاية،٣٣٩~١الدموقي:
.٧٧.٢،٤٤٦.٩عابدين:ابنحاشيةانظر:)٢(

،٩٩٠.٢الطا~:كفايةعلىالعاويحاشية،٤٠٦١٢النفراوى:الدواني:الغواكهانظر:)٣(



ااسالميالفقه~الزفافحفل

فالمغهومصغرأوكبرمنالعورةيحددالذىأمابيرمها)´ا´،فيظهريلتمقلمماجرمها

وليس.عحرم´ا´.فقطللمرأةمكروهأنهعبارتهممن

ارتدا،حكمفيوالمرأةالرجلبينتفريقهممنأعلم--واثهيفهموالذى
ينبغيلكانمهاالعندهم،العورةحكملهليىالعورةواصفأنالعورة:واصف

أيضأ.الرجلعلىارتداؤهيجرمأن

وهيثةالحجمتحكيالتيالرقيقةالثابارتدا،كراهةإلىا~لجة:وذهب

والحجم)ا~ا،والخشونةاللينيصفماللنسا،(ويكرهالقذع:كشاففيقالالبدن،

البشرة،يصفلمولولرقتهالبدنهيثةيحكيرقيقفيالتكفين(ويكرهأيضأ:وقال

قال:أبيه´أأعنزيدبنأسامةلحديثوذلكلبسه)ااأ،للعييكرهكماعليه،مى

فقالامر.تي،فكسوتهاالكلبي،دهيةله.هداهاكيفةقبطيةىاثهوسولأكساني

ثرهافقال:امو.تي،كسوتهاقلت:القبطية؟تلبساللكماكا:اللهرسول

عظامها،أاأ.تصف.ن~خاففإنيغاللةتحتهافلتجعل

.٩٩٠.٢الطا~:كفايةعلىالعدوىحاشية)١(

البق.الموضعانظر:)٢(

.٢٥٩.١البهوتي:)٣(

حكمذكرواواغاللنظر،بالنبةالعورةواصفبشأنكالمأللشافعيةأجدولم،٥٧٩.١البهوتي:)٤(
إعانةحائيةاانظر:للرجل.األولىوخالفللمرأة،مكروههوفقالوا:الصالةفيالواصفارتداء

أعلم<تعالىالألالنظر.حكمعلىفيهداللةالوهذا)،١٩٣١١الدمياطي:الطالبين:

استشهدسنين،بعشرالنبيركامنأصغركان،نمراثهرسولحبالجليلالصحابيحارثةبنزيدهو)٥(
).١٤٤-١٣٩.٣الذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:سنة.)٥٥(ابنوهوه)١(عاممؤتةغزوةفي

أوثيابهاتكثفأنفيالترغيببا~الصالة.الكبرئ:الننفيالبيهقي)،٢١٧٨٦(١٢٠.٣٦)حد:)٦(



الزفافحفل_الزينةا~ول...المبحث

التيفأمادرجات،علىاألعضاءتصفالتيالثا~أذللباحثة:يظهروالذى

يحرمالمنتشرة-المطاطية-كالثا~وشكألحجمأبدقةتحكيههبالعضوتلتمق

ةبعومليسرماومغتإنأماللناطر،باانسبةعورةهوماوصغتإنارتد(ؤها

أنفأولىثو~،بغيرالعضوإلىالنظرجازإنألنهبها.بأسفالللناطربالنسة

الثو~.فوقمنيجوز

العورة:ومنعتإنالثا~تلكتحريمعلىوالدليل

قوم.رهما،لمالنار.هلمنصنغانأتأل:قالقال:فهبههريرةأبيحل~-١

مميالتعارياتكاسياتونسا-الناس،بهايضربونالبقرذناب3سيافمعهم

ونريحها،يجدنوالالجنة،يدخلنالالماثلة،البحتسنمة3رؤوسهنماثالت،

تكونعورتهاشكليبينماتلبسوالتي´ا)،وكذاءكذامسيرةمنليو~ر~

بدليلمحرمللعورةالواصفةالثا~ارتدا،فإنلذلكحقيقة،عاريةصورةكاسية

الحدمث.هذا

:٧تالوفيهالحابلة،بهلاتالذىأبيه~عنزيدبنأمامةحدشرا-

):٢٤٠~٥(المجمعفياميثميقالله.واللفظ٢٣٤.٢درعهايصفهاأنخثيةثوبأدرعهاتحتتجعل
والقبطية:ثقات)<رجالهوبقيةفعف،وفيهحسن،وحديثهعقيل،بنمحمابنألعبد(وفيه

الثو~وألغاللة:ثخينة،أىوكثيفة:)،١.٤االثير:ابن(النهاية:بيضا،رقيقةمصرثيا~منالثو~
وا(كثفمادةمنظور:ابنالعر~:لسان(انظر:الحديد.درعتحتأوالثا~تحتيلبسالذى

(أنظر:معاوي«خالفةإلىعاشالمشهور،الصحابيالكلبي،فروةبنخليغةابنهوودحيةاغلل)).
.١٣٨٦-٣٨٤.٢العقالني:حجرابناإلصابة:

تخريجه.سبق)١(



اإلسال~الفقه_الزفافحفل

للوجو~،واألمرعظامهاء`ا´.تصف.ن.خاففإنيغاللةتحتهافلتجعلثرهاأ

العورة.يصفمابارتداءالمخالفةحومةعلىيدلعا

لزوجهافتنعتهاالموأهالمو.تأتباشوال«نبذ:قالقال:سعودبنالتأعبدعن-٣

يجلالمنأمامعنهمنهيآباللسانالدقيقالمرأةومفكانفإذا(~´،٠إليهاينظرنه3

منعنهمنهياألعضا،شكلتحكيالتيالثا~فارتداءالرجال،منإليهاالنظرله

اللسان.وصفمنالمرأةوصففيأبلعأولى؟ألنهبا~

يحلالمنأمامالعضوشكليصفماارتداءأنتبينجيعهااألحاديثفهذه

نغسه.العضوإبداءكرم.عثابةإليهالنظرله

بهاوالخروجشابههاوماالضيقةالمطاطيةالثا~ارتداءالنساءعلىيحرمو~:

حتىوالركبةالسرةبينمايصفالذىالبنطالارتداءعليهنويحرمالرجال،أمام

أعلم.تعالىواثهذلك،مثلارتدتمنإلىالنظريحرمكماالنساء،منأمثاهنأمام

التيالثما~أماشكلها،وتمفباألعضاءتلتمقالتيبالثا~يتعلقماهذا

دونمفرأوكبرمنالعضوحجممنهايستبينالتي-أىذلكمنأوسعهي

غيرسترآكامأل،تسترالألنهاارتداؤها؟يكرهأمحلم--واثهفهذهالدقيق-،شكله

منيؤخذوالتحرم،اللذلكذاتهاالعورةتظهوه.عثابةماأنالقوليعكنالأنه

األجا~الرجالأمامبالعورة-يلتصقال-الذىالبنطالارتداءأنالكالوهذا

إبداءالمرأةعلىحرموقدنفسه،فيزينةيعدالبنطالألنعرم؟هوبلفقط،مكروه

غنرلمجا.سبن)١(

غنرببسبن)٢(



الزفافحفليهالزينةا~ول...ا~

أعلم.تعالىواثهالغتنة.خشيةللرجالزينتها

العوومى:ثو~حكمالثأنه:ا~له
زفافها.ليلةاألبيضالثومهارتداءرفضتالناسمنفالنةأنأحيانأيسمع

األبيضالثوسرارتداءفهلزفافهن،فيالنممارئمنالغربياتترتديهلمالمشابهته

هؤال،؟تقولكماللتشبهبحرمأمجاثز

خلفها؟تجرهذيأللهوتجعلثوبهاتطيلأنللعروسيجوزهلثم:
النصارئ:محندالعروسترتديهلمااألبيضالثوبلمشابهةبالنسبةأما~وأل:
منزمنفيالمسلمينلغيرشعارأأصبحتإذاالحةاألمورأنالعلما،ذكرفقد

غتصةفيهتعدلمزمانجا،فإذاالزمن،ذلكفيفيهابهمالتشبهعنعفإنهاألزمان

األبيضالثو~وارتداءالمنح´اأءوزالاإلباحةمنأصلهاإلىعادتالمسلمينبنير

يكونيكادبلالمسلمين،بغيريختصعازماننافييعدوالالمباحات،مناأل~في

العروسار~ا،مبزمانعالئذاواألديان.األممجيعبينمنتشرةعالميةعادة

أعلم.تعالىواثهذلك،فىالتشبهلعدمالزفاف.ليلةاألبيضللثو~

مسألةإلىراجعفإنهله:الذيلوجعلالزفافثو~إلطالةبالنسبةوأماثانمأ:

األرضعلىثوبماالمرأةإرسالجوازعلىالفقهاءاتغقوتدللمرأة،الثو~إطالة
لمخمال-ثوبهجومنأثأل:اثهرسولقالقال:عمر~ابنلحديثذرع´ا´؟إلى

المنهيالتشبهوانظر:)،٢٩.١٠الري:فتحفيالعقالنيحجرابنالحانظذكرهماالمعنىهذافيانظر)١(

فيبالتثبهالمتعلقةالقواعدانظره،١١-:١٠٩صاللويحق:حبيببنجيلاإلسالمي:الفقهفىعنه

الحغل.صبغةمطلب
القناع:كثاف،٢٧٠.٢الرملي:المحتاج:نهاية،٥٩١•٢الثاذلي:الرباني:الطا~كفايةانظر:)٢(



اإلسالصالفقهيهالزفافحفل

قال:بذيولهن؟النسا،يمنثنفكيفسلمة:.مفقالتالقيامة،يومإليهاللهينظر
(اأ.عليه،يزدنالذواعأفيرخينهقال:.قدامهن،تنكشفإذ)فقالت:ثبر.،يرخين

التفصيالت:فيذلكبعداختلفواالفقهاءأنغير

الستر،بقصدتفعلهبأنمقيدالمرأةثو~فيالزيادةجوازأنإلىااللكية:فذهب

جورب´~أ.والخفلهايكونالوأن

ولمالثومهفيالذرعزيادةجوازللمرأةأطلقوافقدوالحنابلة:الشافعية.ما

علىالثو~إرسال..(وللمرأة.المحتاج:نهايةفيجاءالتر،بقصديقيدوه

الستر.بقمدمقيدةغيرفالعبارةذرع)´~أإلىاألرض

علىمطلقأذرعإلىثوبهازيادةفيجوزالمرأة(وأمااإلنصاف:فيوجاء

ا.٠المذهب)(منالمحيح

إزارهنفيرخينالناء(وأماقالوا:فمانهمالذراعذكرالحنفيةعبارةفيأجدولم،٢٥٩~١البهوتي:
).٣٣٣.٥وآخرون:نظامالشيخاهندية:(الغتاوئقدمهن).ظهرليسترالرجالإزارمنأسفل

النا،ذيولجرفيجاءمابا~اللباس.الترمذى:)،٤١١٦(٤)٩.٤الذيلفيبا~اللباس.داود:أبو)١(

٥٩٧.٨النساءذيولالزينة.الناثى:له،واللفظصحيح،حسنحديثهذاوقال:)١٧٣١(٢٢٣.٤

اللباسكتا~أولفيالبخارىرواهسلمة،أمسؤالغيرمنالصحيحينفيأصلهوالحديث)،٥٣٩١(

والذرع:).٢٠٨٩(١٣١٣.٣خيالءالثو~جرتحريمبا~والزينة.اللباسوملم:)،٥٤٤٦(٢٠٥١.٤
سلمة:وأم).٢١٢.١٠العقالنى:حجرابنالرى:فتح(انظر:المعتدلة.اليدبثبرشبرينمقدار

(انظر:~).٥٩وقيل:٦١(ت:المؤمنينأمهاتمنماتمنآخرأميةأبيبنتهندالمؤمنينأمهي
).٤٧٩-٤٧٤.٣الذهبي:النبال،:م7أعامير

.٥٩٢~٢الطا~:كغايةعلىالعدوىحاثية،٤٠٦.٢النفراوى:الدواني:الغواكهانظر)٢(
م.مممم.~~.ممم

،٢٩٩١١البهوتي:ع:التكشافوانظر:،٤٣٥.١المرداوى:)٤(



تجرهذيأللهتجعلوأنطويأل،ثوبأتلبمىأنللمرأةممكنالمذهبينهذينفعلى

ثو~~د~تر:قولهألنفحرام؟والخيالءللتكبرأماالتزين،با~منخلفها

بقصدالجوعلىالوعيدفيالسواءعلىوالنساءالرجاليتناولحيالء...،

لمإن->الذرععلىذيلهأوثوبهاتطيلأنللمرأةيجوزالأنهكماالخيالءأا´،

فيقال.عليه،تزدنالذواعأدفترخينهبقوله:ذلكعنثيذالنبيلنهي~-؟

زيادةغيرمنذرحإناألرضعلىالثر~~وللمرأة...إرسالالمحتاج:نهاية

اأ~)>ذئكعنالنهيمنمحلماعليه؟

المرأة؟تزيدهالذيالذرعيبتدىأينمنيرد:الذيوالممؤال

أنصافمناا_رحابتدا،األوجهأنالمجموععنالمحتاجمغنيفينتى

المحتاجنهايةصاحبجههها~´،الرجلثوبفيالمستحبالحدمنأي:ا~تين،

ىالعدهوذكرأاأ،للرجلالجاثزالحدمنأي:اامكعبين،منيكونالذرعا،اتأن

أأ´،األرضيسماأولمنيتمدىالذرعأنترجيحيفيدماالمالكية-دز-وهو

رضي~أمبحديثالرأىهذاأصحا~واستد)،أا´،الشافعيةلبعضتول،وهو

ثبر~،~ل:ذ~)منالمر)ةتجركمى:الهرسولسثل٥قالت:عنهاتعالاثه

<٤٠٦.٢النغراوى:الدوانى:الغواكه،٢١٢~١٠العسقالنى:حجرابنالرى:فتحانظر:)١(
رممممر~~.ممم

،٥٨٦١١الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغنىانظر:)٣(

٢١٢~١:ال،ى:فتحفيحجرابنالحافظذكرهماوهو،٢٧٠.٢الرملي:المحتاج:نهايةانظر:)٤(
العراقي.الحافهعننقأل٥٩٢.٢الطا~:كغايةعلىحاشيتهانظر:)٩(

.٢٧٠).الرملى:المحتاج:نهايةانظر:)٦(



اإلسالصالفقهيهالزفافحفلأ١٤

يكونواغاالسحبهوفالجرعليه،´ا´،تزيدالذوعقال:عنهاءينكشفإذ.قالت:

األرض.علىذراعأثوبهامنتجرأنفللمرأةاألرض،على

األدلة،لغقدئيسيه~؟غيرفيهاوائترجيحواضح-،هو-كماعتملةوالمسألة

منشبران)(أوذرعالمرأة:لذيلمجوازهقيلحدأقصىأنتبيناألقوا~هذهأنإال

المقدارهذاعلىالذيلأوالثوبإطالةعنفينهىاألرضالنو~يسماأول

باتفاق.وغيرهاللعر،س

تجعلوأنزفافها،ليلةاألبيضالثومهتلبسأنللعروسيجوزأنهوا~صة:

ذلكعلىالزيادةأماالغقهاء،بينالمتقدم-التفصيار-علىالذرحذيأل.عقدارله

فىالذوععلىالزيادةمحنالصريحللنهيفحرامأمتارعدةالذيلوجعل

أعلم.تعالىوالثهأ`´،الحديث

ابن)،٥٣٩٤(٥٩٨~٨النسا،ذيولالزينة.الناثي:)،٤١١٤(٤٢٨١٤األيلفيبا~اللباس.داود:أبو)١(
قال:بكر،أبو(حدثناقال:له،واللفظ)٣٥٨٠(١٥٥.٤يكون؟كمالمرأةذيلبا~اللبامى.ماجه:

.)سلمة..أمعنيسار،بنسليمانعننافع،عنمحمر،بناثأعبيدعنسليمان،بنالمعتمرحدثنا

-٧٩٤.٩شيبة:أبيابنبكرأبوالذهبي:النبال،:أعالمسير(انظر:ثقاتكلهماإلسنادورجال
،٩٦٧-٩٦٣.٥نافع:،٤٧٣-٤٧٢~٦عمر:بناثأعبيد،٦٦٩-٦٢٨.٧سليمان:بنالمعتمر،٣٩٩

).٣٧٤-٣٧٣١٥يار:بنزسليمان

آلخر،ثخصمنيختلفاإلمرافإنيقال:وقدالزفاش،ثو~فياإلسرافعنألنظربغضهذا)٢(

فياإلسرافأنغيرممحيح،وهذاإسرافأ،يعدالفانهصاحبتهوسعفيالثوبكلفةكانتفاذا
ألنأهلنفامته،عليهخثيةإمايعارأويلبسأندونالحفلبعدبهاالحتغاطمنءتيالزفافثو~

-النحوهذاعلىبالثو~واالحتغاطوالعار،العيبمنالزفافثو~إعارةيعدرنالنامىبعض
(انظرحراماللرافامحةالثو~،لمنافعتعطيلألنهالمالإضامحةأنوعمننوععنه-تىوان

عكنبحيثالثو~بحياطةإماوذلكيير،هذاعنوالتحرزالبحث)هذامنالحفلنفقاتمطلب



١ال٥

~فطار:الملمثهالثما~اءاوثةالثالثه.ا~له

أجلرمنالمتميزةالثابانتقا،ألحفل-فيالتزين-عندالنسوةبعضتتعمد

عزغتلفوالتميزوس،اءىنحتىبهنالحاضراتوشغلإليهناألنظارشد

فإذوكذامكمتميزأ،يكونأنندهجيأليكونأنيعكنالثو~إنإذالجمال؟

لئنظرالملغتيثونقدبلداثمأ،جيلةتكو:القدلألنظارالملفتةالمتميزةالثا~

..الوجوه<منبوجهبستها7باتليقالنهاكهأومنظرها،وغرابةقبحهافيها

بينيشهرهلأل~ارملفتأثوبأارتدئمنحقفيبالوعيدالشرعجا،وقد

لبسمند:ألاثهرسوسرقالقال:عنهحاتعالىاثهرفيعمرابنفعنالنامى؟

´اأ.ناواءفيهألهبثمالقيامة،يوممذلةثوباثهالبسهالدنيا،فيثهرةثومه

يومذلتهيوجبثربمذلة):(ثوببقوئة:(والمراداألوطار:نيلفيقال

،..<عليهم.بهويترنعالناسعلىبهيتعززثوبأالدنياشلبسكماالقيامة،

التحريم)´~ا.علىيدلوالحايث

نيهماوالس.(.الثاب:مناألروه~٩ذعندالفقهيةالقوانينفيقالألسز

المرف)ا~´.الصالحينكلبامىشهرة،

ااستناامأنواعمنذلكنحوأو،إليهاحتاجتلمنبإعارتهأواألثوا~،كساثرللتزينيلبسأن

أعلم.تعالىا~وع.«واأل

تخريجه.سبق)١(

.٦٣٨~١الثموكانى:())

.٤٧٠-٤٢٩صجزى:ابن)٧(



اإلسالمرالمتيهالزفافحفل

أنهتفيدالقرانينوعبارةحرام،الشهرةسأنتصرحاألوطارنيلفعبارة

أمالها،قصددونالثهرةثوبارتداءالمكروهبأنينهما:التوفيقوعذثنمكروه،

منجه•بأيعليهموانتميزالناسعلنالترفعبقصدالشهرةثومهفارتداءالحوام

يشتهرماأيشهرة،فيهمالبس(وكرهع:اتكثاففيجاءماهذايؤيدالوجوه؟

غيبتهعلنحلهمإلىسبباذلكيكون7لثاباألصابع،إليهيشارهالناسعندبه

ألنهمزريه،ولبسبلده،أهلزيخالفلبىويكره.،...الغيبة.إثمفيفيشاركهم

.)´اأ<.ريا،.ألنهحرمالتواضعوإطهارعاالرتفبهمصدفإنالشهرة،من

االشتهاوقصدإنأمامكروه،االشتهاربقصدالالغريبةالثامهفارتداء

كان(مراذااألوطار:نيلفيقالالواقع؟فيوالتميزالشهرةتحصللمونفحرام،

والموافقووفيعها،اامثيا~رفيعبينفرقفالائنامىفياالثتهارلقصداللبس

لموانالقصدوالمعتب~االشتهارمعريدهالتحريمألنالمخالف،هالناسللبوس

أعلم.تعانواثهالواقع)(أ´.يطابق

الؤثافحفلفىالوحالفرمنه..الثالث.المطلب

له؟كتزيينهامستحبزوجهلت´ءمحندبهيليق(الزوج).عاالعروستزيينإن

عبامىطبا:ابنقالاا،،٨>البثبز:٩بالتثروفنيثنالذىبثئلهنةالتعان:ا~لقول

هول:معالىاثهألنالمر.ه،لمتزمز.ن.حبهكماللمو.همن.ن.ذ.حبإنى٥

.٢٦٠•١البهوني:)١(

.٦٧٩~١النوكاي:)٢(



واألعيادالجمعفيالتزينكانإذاوألنه...»`اأ.٩بآلمتغروفقلتقألذىيثلطنالة

أولى...الزوجةمالقاةعنديسنفآلن،مسنونأ`~´األخوانمالقاةوعند

ينلذاواللقاءات،االجتماعاتكساثرلهمماانسبةالحفلفإنالمدعوون،أما

ونحوها...واألمحيادالجمعفيبهيتجملونالذىالنحوعلىفيه~

هو-كماالحغلبهايخمونزينةالعروس-فيهمعمومأ-عاللرجالوليس

أمرأيتعلقزينتهمفيأنإالغيره،فيكتجملهمفيهفتجثلهمالنسا،-ثأن

فرومحآ:يتضمنفيهوالبحثالزواج)،خاةارتداء(وهو:البحث.عوضوع

الزواج:نحاءاءاوثلحكما~ول:عالف

المادةوهي:أمورءفيالبحثعلىيتوقفألزواجخاةارتداءحكممعرفةإن

المنمير،فيارتداثهوحكمءسلطانذىلغيرارتداثهوحكم،الخاةمنهايمداغالتي

ة.الىووزذ

الخاة:منها~خالتيالمادةاألولى:المسرلة
آمكانخاتمأ،بالذهبالرجالتحليتحريمعلنالفقهاءاتغقاأل~:~وأل:

فيشيبةأبيابنء٢٩٩.٧الرمجلعلىالمرأةحقبا~والنشوز.القمالكبرئ:الننفيالبيهقي)١(

قالوكيهنا(قال:له،واللغظ٢٧٢.٩ألدرجةعليهنوللرمجالمقوله:فيقالواماالطالق.مصنفه:

سير(وكيح):(انظر:ثقات.اإلسنادورجالعباءر..)،ابنعنعكرمةعنسليمانبنبثيرنا

،٣٦٢.١سليمان:بنبشيرالمزى:الكمال:تهذيبوانظر:ها،بعلوما٨٧.٨الذهبي:النبال،:أعالم

بعدها).وما٢٠٩.٩عباس:ابنمولىعكرمة

و٢١٤.١الرملي:المحتابح:نهاية،٥٩٧-٥٩٦.١الدسوقي:حاشية،٤٥.٧محابدين:ابنحاشيةانظر:)٢(

.٩١٩.١البهوتي:القناع:كثافهبعدها،وما٧١٧.٢



١١(

.حلدث:اثهرممولقالقال:األثمعريغكلبهمومىأبيلحديثوذلكنحيره(اا،

اا´.ذكورها،علىوحرم.مؤإلناثوالحومراألهب

خاةإباحةعلىالمسلمون(أجعمسلم:شرحفيقالالمسلمين،وإل~ع

الرجال)(اا.علىتحرعهعلىوأمجعواللنساء،الذهب

للحديثوذلكأاأ،للرجالالفضةخاةجوازعلىالفقهاءاتفقالفضة:ثانيأ:

.نأواداالكانبي>~نعنه:تعالىاثهرضيمالكبنأنسفعنأيضأ:واإل~ع

خاة،عليهكتابأ.االيقبلونالإنهمله:فقيلاألعاجم،منأواناسؤهطإلىيكتب

-)وبؤبيصنيفكاثه،وسولمحمد:نقشهءفضةمنخاتمأالنبيكافاتحذ

كفه»´أأ.فيكا.والنبياصبعفيالخاةببميص-

،٩٠.٣الرملي:المحاج:نهاية،٤٢١١الدردير:الصغير:الثرح،٤٣٦١٩الحصكفي:المختار:الدر:انظر(ا)

الحنفيةفذهبللخاة،التامعالقليلالذهبئذلكبعداختلفواأنهمغير.٤٦٧.٢مفلح:ابنالفروع:
الكراهة،إلىالمالكيةوذهبالخاة،فيالقليلالذهبإباحةإلىالتفصيل-فياختالف-علىوالحنابلة

أحوطأعلم--واثهوهذاالرجال،علىوكثيرهالذهبقليليحرمالحنابلة:وبعضالثافعيةوقال
السالك:بلفة،٤٠٤.٢النفراوى:ألدواني:الفواكه،٤٣٩.٩عابدين:ابنحاشية(انظر:األدلة.لحموم

).٢٢٤.١،٩٦.٢البهوتى:القذع:كثاف،٩١.٣الرملى:المحتاج:نهاية،٤٣.١الصاوى:
تخريجه.سبق)٢(

.٢٩١.١٤ى:النوه)٣1

ملى:الالمحتاج:نهاية،٤٢.١الدردير:الصغير:الثرح،٤٣٦.٩الحمكغي:المختار:الدرانظر:)٤(

للرجلوالطوقكالسوارالفضةحلىمنالخاةسرئماأما،٦٢.٢البهوتى:القناع:كشاف،٩١.٣

النفراوى:الدواني:الفواكهالبق،الموضعالمختار:الدر(انظر:المذاهب.باتفاقحرامفهي
).٦٥.٢البهوتي:القناع:كثاف،٥٢١.٥و٣٣١١٤النووى:المجموع:،٤٠٤.٢

اتخاذبابوالزينة~اللباسمسلم:له،واللفظ)٥٩٣٤(٢٠٧٤.٤الخاةنقشبا~اللبامى~ا~رى:)٥(



الزفافحفليةالزينةا~ول...ا~

بالغضة)اا´.الرجالتختمإباحةعلى(واتفقوااإل~ع:مراتبفيوجاء

تحليعنالكالم-عندسبقلقدالمواد:منوالفضةالذهبسوئماثالثأ:

فيباحالمسألة،هذهفيالشافعيةمذهبالراجحأنوالفضة-الذهببغيرالمرأة

،.ذلك.وغيرا~ا،والبالتينااا،والنحاسكالحديد،الذهبسوئالتختم.عاللرجل

تصنعالتيالحلياأليامهذهفيشاعتلقدبغيره:.وبالذهبالمطليرابعأ:

فماأخرئ،بواقةأو.ععادنبالذهبذلكبعدتطلىثماألعان،زهيدةمواآمن

النحو؟هذاعلىلخاةالرجلارتداءحكم

مذهب-حسبجوازهافيشكفالالذهببغيرالمطليةالخواةأما

يجوزأنفأولىالذهب،غيرمنالخالصالخاةارتداءجازإنألنهالشافعية-

سوا...ممامطليأ٠ارتداؤ

بالذهمبه:المطليةالخواةو)ما

شي،منهيخلصالكانإذابالذهبالمتوهارتداءحلإلىالحنفية:فذهب

هذايؤكدشي،،منهيخصماجوازعدمهذامنويفهمالنار´ة´،علىبالعرض

منالحنغيةيبحولمالخاة،فيالقليلالذهبيشبهشيءمنيخلصماأنأيضأالفهم

والرهطوأهله،الرجلعثيرةهط:وا().٢٠٩()١٣١٩.٣العجمإلىيكتبأنأرادلماخاتمأالنبىتأل
المحيط:القاموس(انظر:والبريقاللمعانالبميص:أووالوبيصالعثرة،دونماالرجالمن

(وبص)).و(بمئ)و(رهط)مادةالفيروزآبادى:
.٢٤٦صحزم:ابن(ا)

فيها.واألدامةالفقهاءوأقوالالذهببغيرالمرأةتحلىمألةانظر:)٢(
.٦٤صالبوطي:رمضاذسعيدد.محمدوفتاوئ:مثوراتالناسمعانظر:)٣(
.٤١٩.٩عابدين:ابنحاشيةء٣٣٤.٥وأخرون:نظامالثيخاطندية:الغتاوئانظر:)٤(



عللواوألنهم،.هذاأاأ.ونحوبهتمسكالتياألسنانأوالغصمسمارسوئذلك

ببقاءعبرةفالمستهلكوبأنهشيءأ´`،منهيخصلمأو~إذابأنهالمتوهإباحة

بالتذويبشيءمنهخلصماأنأعلم-التعليل:-واثههذافمقتضىلونه´´´،

فحكمه~´´´.

الصفير:الشرحفيجا،مكروه،بالذهبالخاةتمويهأنإلىالمالكية:وذهب

لووكذاالغضة،عنتميزولوه،يكبليحرمفالالغضةعنالذهبيقلأن(...إال

تامع)(أ´.ألنهيظهرفيمابالذهبطلي

علىباعرضشيءمنهيحصللمإنبالذهبالمموهارتداءيحلالشافعية:وقال

فحرام´~´´.شيءمنهحصلإنأمااامنار،

.٤٣٩.٩عابدين:ابنحاثيةانظر:(ا)

.٣٣٤~٥وآخرون:نظامالثيخاطندية:الفتاوئانظر:)٢(

.٤١٩.٩عابدين:ابنحاثيةانظر:)٧(
ألنجاثزذلكوأنمؤجلبثمنوالفضةبالذهبالمموهةالدارشراءمألةعابدينابنذكروقد)٤١

وأقولقال:ثمالمحيطعننحوهالرملىالخير(ونقل):٤٠٩.٧(قال:ثمشيءمنهيخلصالالتمويه

فيخليلشي،منهيحصلبحيثكثرإذاأماالمموه،الذهبأوالغضةتكثرلمإذاالمسألة.عاتقييديجب

وقواعدناللثافعيةرأيتهلكنألمحابناأرهولماعتباره،حينثذيجبالنار،علىبالعرضانالمين
ا_)،فتأملبه،ثاهدة

الموصع.نفسفيذكركماالخاةثلثمنأقلكانماالقليلوالذهب،٤٣.١الدردير:)٥(

و٣٢٧~٤(المجموعفيالنووىوذكر،١٣٧-١٣٦١١الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغنىانظر:)٦(
قرلهعلوقذتفصيل--دونمطلقأبالذهبوخاتمهسيفهالرجلتمويهحرمةاألمحأن)٥١١.٥

الوماالنارعلىبالعرضشي،منهيحصلمابينفيهافيغرقاالستدامةأماالتمويه،فعلعلىهذا
)٢٦٤.٢الدمياطي:الطالبين:إعانةحاثية(انظر:يحصل.



اا´.الوجلعلىمطلقأالمموهارتداءحرمةإلىفذهبواالحنابلة:.ما

بأنهشي،:منهيحملالالذىالمطليجوازعلىالشافعيةهالحنفيةاستدل

لونه´~`،ببقاءعبرةفالمتهلكوأنهكالمعدوم(~`،

´.٠أللخاةتابعالذهببأنالكراهة:علىالمالكيةواستدل

الرجال(أأ.علىالذهببتحريمردهمابعمومالحنابلة:وامتدل

بالذهبطليفيماوالشافعيةالحنغيةمذهبرجحانللباحثة:يظهرواألى

االحتياطينبغيأنهنحيرءلهجرماللونألنهشيءمنهيخلصالالذىالقليل

وألنهوالنساء،بالفساقالتشبهمنفيهلمابالذهبالمطليالخاةارتدا،هنوا~ز

أعلم.تعالىواثهالبسه.حقفيالسو،قالةيجر

علطاأل.أىلئرالتحتمحكمالثائيأ.ا~لة

إلىحاجةلهدنولغيرسلطان،ذىلغيرأفضلالخاةتركأنإلىالحنفيةأهب

ا`).المختم

أ~´.التختمحكمفيرهوغيهسلطانذيبينفرقالأنهإلىا~ر:وذ~

.٦٨.٢البهوتي:القناع:كثافانظر:)١(
.٣٢٧.٤النووى:المجموع:انظر:)٢1
.٤١٩.٩عابدين:أبنحاثيةانظر:)٣(

.٤٣.١الدردير:الصغير:الشرح)٤(

.١٧٠١١قدامة:ابنالمغني:ء٥٢١.٥النووى:المجموع:انظر:)٥(
.٤٤٠١٩محاباين:ابنحاثيةء٤٣١ا٤الموملي:االختيار:انظر:)٦(

.٢٦.٢البهوتي:اىع:كثاف،٩١١٧الرملي:المحتاج:نهاية؟٤٠٤١٢النغراوى:الدوانى:الغواكهانظر:)٧(



اإلسالصالفقه~الزفافحفل

عنىالنبينهى»قال:عنهتعالىاثهرضىريحانة´ا´أبىبحديثا~ا~ل

وعنشاو،بغيرالرجلالرجلمكامعةوعنوالتتف،والوشم،الوشر،عنعشر:

مثلحوير.ثيابهأسغلفيالرجليجعلو.نشعار،بغيرالمرأهالمو.ةمكامعة

النموو،وركو~النهبى،وعناألعاجم،مثلحرير.ثنكبهعلىيجعلأواألعاجم،

أ´).ملطان»لذىإالالخاةولبوس

الجوازأا`،علىتدلالتياألخرئلألدلةالتنزيهعلىالنهيالحنفيةهلوقد

الجمهور.بهاستدلالذىاآلتيعمرابنحديثمنها

رسولهكانقال:عنهمإتعالىاثهرضىعمرابنبحديثابمرونوا~ل
الناسفنبذآبد.،ألبسهالفقال:فنبذه،،ذهبمنخاتمأيبسا~_

´`´.٢خوانبمهم

أمد(انظر:معروف.غيروفاتهتاريخخنافة،بنيزيدبن~نواكهبكنيته،مشهورمعحابيهو)ا(

)٣٢١-٣٩٨~٣العسقالني:حبابناإلصابة:،٢٨٥-٢٨٤~١الجزري:األثيرابنالغابة:
النتفالزينة.الناثي:ءلهواللغظ)٤٠٤٦(٣٩٩.٤الحرير)(أىكرههمنبا~اللباس.داود:أبو)٢(

ذكرفيهنحتصر.وليى)٣٦٥٥(١٨١.٤النمورركو~با~اللباس.ماجه:ابن)،٥١٠٦(٥١٩.٨

يصحفلممبهمرجلإسناده(في):١٧٦.١(الحبيرتلخيصفيحجرابنقالالشاهد.لموضع
وترقيقهاءاألسنانتحديدوالوشر:حاجز،دونواحدبثو~المضاجعةوالمكامعة:الحديث).

علىملقاةجلودهاأىالنمور:وركو~ينهب،لمااسمالنهبى:هالثوب،منانجسديليماوالشعار:
).٥٢٠~٨النساثي:علىوالندىاليوطيحاشيتي(انظر:التكبر.منفيهلماوالرحالالسرج

.١٣٣.١١العيني:الناية:،٢٦٧١١٠العسقالني:حجرابنالرى:فتحانظر:)٣(

يم٨با~والزينة.سالبملم:له،واللفظ)٥٥٢٩(٢٠٧٧.٤الفضةخاةباباللباس.البخارى:)٤(
ألقى.ونبأ:).٢٠٩١(١٣١٧.٣اإلسالمأولفيإباحتهمنكانماونسخالرجالعلىالذهبخاة

(نبذ)).مادةالرازى:الصحاح:نحتار(انظر:



الزفافحفليةالزينةا~ول...المبحت

فيماكانواقدالناسأنعلىدلقدماذلك(وفياآلثار:مشكلشرحفيقال

اتخاذإباحةعلىءلقدماذلكوفيبه،اتتداءمثلهيفعلونذلكمنيفعلهثنألكان

التوفيق)أا).نسألهواهأمجيعأ،للنامسالخواتيم

البنصو:فىالخاءا،٩او~الثالثه:الحسرله

فيقالاليد،خنصرفيالخاةلبسللرجلالسنةأنعلىالفقهاءاتفق
خنصره)أا´.فيخاتمهجعلللرجلالسنةأنعلىالمسلمون(وأجعالمجموع:

البنصر:فيارمداؤهأما

فيجاءالبنمير،فىخاتمهالرجلارتدأءإباحةإلىوالحغأبله:المالكمه~~

نحيرهما.فىمرهيهالفمفهومهوالوسطى)´`´،السبأبةفي.ويكره.(.العدوى:حاشية

عنالصحيحللنهيووسطىسبابةفىلبسه(ويكرهاع:الةكثاففيوجاء

١اقتصارأفضلالخنصركانوانوالبنصراإلبهامفىلبسهيكرهالوطاهرهذلك،

النص)اأ).على

.وهذهإصبعىفى.لخمأنىاثهرسولنهانىدعليغكله:حديثدليلهمه

´~أ.والوسطى،السابه٥رواية:وفىملمهاه(أأ،والىالومطىإلىومأفيدل:هأه،

.٢٦٧.١٠العسقالني:حجرابنالرى:فتحوانظر:؟٣٦٩.٨الطحاوى:(ا)

.٢٤٦صحزم:ابناإلجاع:مراتبوانظر:؟٣٤٠.٤النووى:)٢(

البدر.عننقأل٩٩~١الخرثى:علىحاشيته)٣(

.٦٦~٢البهوتي:)٤(

)<٢٠٧٨(١٣٢١.٣تليهاوالتيالوسطىفيالتختمعنالنهىبا~والزينة.اللباسمسلم:)٥(
).٤٢٢٢(٤٦٩.٤الحديدخاةبا~الخاة.د:داهأبيعندالروايةهذه)٦(



اإلسالمىالمتيهالوفافحمل

تنزيهأأاأ.مكروهالخنمتيرغيرفيالخاةلبسأنإلىالشافعية:وذهب
الموصوع´~).هذافيواضحأكالمأالحنفيةعندأجدولم

الفضة:خاتمزألالوابعة:الحسرلة

تجوزالميتنبوزنللرجلالغضةخاةزنهتحديدإلى:والمالكيةالحنفيةذهب

واشترطل(~أ،المتعلىالغضةخاةوزنيزيدأالالحنفيةفاشترطعليه،الزيادة

اأأ<درهمينعلىيزيدأالالمالكية
راغامعين،يحدد.عقدارالالغضةخاةوزنأنإلىوالحنابلة:الشافعةوذهب

حرا~أأأ.كانعنهخرجفما،الالبسأمثالعرفإلىتقديرهفييرجع

حاشية،٩٧~٢الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغني،٣٢٨.٤اطيتمي:حجرابنالمحتاج:تحفةانظر:(ا)
.٩٠.٣المحتاج:نهايةعلىالشبراملسي

فييكونأنوينبغي:اليرئ)ياه(في(قوله::)٤٣٩~٩(حاثيتهفيمحابدينابنقولإالأجدلم)٢(
نظامالشيخاطندية:الفتاوئفيأيضأومثله)،ذخيرةاليمنى.ودونأمابعهاساثردونخنصرها
.٣٣١١٥وآخرون:

.٤٤٠~٩الحمكفي:المختار:الدرانظر:)٣(
بنالملكعبددينار-حبة٧٢-الجمهورعندوالمثقال،٤٠٤.٢النفراوى:الدوانى::لفواكهانظر:)٤(

عندرهميناللفوزن،غ٢.٩٧٥-١٠:)٤،٢٥»٧(-المثقالمن١٠.٧-والدرهمغ،٤،٢٩-مروان
.غ٥،٩٠٢-٢ء٢،٩٧٩-المالكية

ااا.ا٠ااا~:في-٥د٠الد.٠١»د٢د٠.٠:في:١٠٠:::٠١ا٠٠-~اا٠اااأ >حنسههسره<سد-،ة مورنه٠خبه،<٠٠-نهو٠٠ ~م«~ح<مورفيحوسز..-ح«-<،٠:«٠٠ء،،ر«-٠
فيرسالةالمقادير:هذهتحريرفيانظر(تقريبأ.)غ٩(علىيزيدالماوالمالكيةالحنفيةعندالغضة
الخطيبأحدالشيخبنالقادرعبدالمجتهدين:األربعةاألثمةهبملعلىالثرعيةالمقاديرتحرير

النظم،٩٣صمبارك:باشاعليواألوزان:األقيةفيالميزان،بعدهماوما٤-٣صالطرابلسي:
).٤٢٨-٤٢٧صالماح:صبحيد.اإلمالمية:

القناع:كشاف،٢٢١.٢الدمياطي:الطالبين:إعانةحاشية،٩٢.٣الرملي:المحتاج:نهايةانظر:)٥(

.٦٦~٢البهوتي:



الزفافحفل_الزينةا~ول...المبحث

ثيء~ى.»~دالخاة:عنالساثلقالوفيهبريدة،بحديثالحنفية:استدل

´`´.٢هثقا~~والورو،من:النبيى-آىقال-.تخذه؟

دوهمن)ا~´.وزنهفضةمنخاممأاتخذكاالنبي(أنكبهم:فيفذكرواالمالكيةأما

الخاة،زنيحددواولمبهيأخذوالملهذابريدة،حديثوالحنابلةالشافعيةضثفوقد

ألن~الا:حرامأ`~،كانعنهخرجفماوزنهتقديرفيالعوفعلىواعتمدوابالمثقال،

اأأ.أصحابهوفعلتأللغعلهالمعتادجازواغاالرجال،علىالتحريمالغضةفياألصل

بريدة.حديثلضعفوالحنابلةالشافعيةمذهبأعلم--واثهوالراجح

معوالحنإبلة،المالكيةعندجاثزللوجلالزواجخاةارتداءأنوا~~:

مكروهوهوومقداره،الخاةمعدنشأنفيمذهبكلاشترطهمالمراعاةاالنتباه

يعينماعندهمأجدفلمالمحنفيةأمااألخرئ،الشروطووعيتإنهالشافعيةعند

لماوذلكأحواله،أحسنفياألولىخالفأنهإالالزواج،خاةحكممعرفةعلى

أعلم.تعالىواثهسلطان.لذىإالالتختمتركاألفضلأنمنإليهذهبوا

معا~:السئةفيالواودوالخاةالزواجخاةاءاوثلحكمالثافي:عالث

فيواآلخرللسنة،اتباعأالخنمترفيأحدهمامعأ،خاتمينالرجالبعضيلبى

تخريجه.سبقاا(

~فيعليهأعثولم،١٢٧.١اططا~:الجليل:مواهبوانظر:،٤٠٤.٢النغراوى:الدواني:الغواكه)٢(

الحديث.

<٦٦.٢البهوتى:القناع:كشاف،٢٦١.٢الدمياطى:الطالبين:إعانةحاشيةانظر:)٣(

غيرمنصنعماأنهذامنويفهمالسابق.الموصعالقناح:كشافء٤٧٢ا٢~:ابنابغروح:انظر:)٤1

أعلم.تعالىواثهالمتعارف،القدر٠عنزيادتهيجرمالالفضة



اإلسالصالفقهيهالزفافحفل

جاثز؟هذافهلالزواج،علىللداللةالغميو

لسأ:الخاةتعددحكمفيالفقهاءاختلف

درهمين´اأ.الجميعوزنكانلوهاللبىفيالخاةتعددحرمةإلىالمالكية:فذهب

جواز~:مطلقأ(~´.الخاةتعددحرمةاألول:أوجه:ثالثةوللشافعية
~

وا~ث.حرم´~´.~االالالبى،أمثالعادةبذلكجرتإنالتنزيهكراهةمعالتعدد

ا.٠حرم´واالسرف)إلىيؤد(لمالالبسأمثالعادةبهجرتإنالتعددجواز

عنيخرجلمإنجيعأفأكثرخاتمينلبسجواز(واألطهرالحنابلة:وقال

العاده)

الموفوع.فذافيكالمأللعنفيةأجدولم

يجوزفالالوجال،علىالتعريمالفضةفياألصل)نالتعدد:حرممنامتدل

علىأعثرولمالواحد´ا´.الخاةمنااللمحثرفياإلذنيصحولمفيه،اإلذنمحماإال

خالفمنخروجأواحدخاةعلىاالقتصارواألحوطاألخرئ،اآلراءأدلة

أعلم.تعالىواثالعلماء.

.٤٠٤.٢النفراوى::الدوانيالفواكهاتطر:)ا(
)٢٦١~٢(المعين:فتحفيوالمليبارى)،٣٢٨-٣٢٧.٤(المحتاج:تحغةفيحجرابناعتمدهماوهو)٢(

عليه.حاثيتهفيوالدمياطي
المنعحة.نغسئالنهايةعلىالشبراملسيحاشيةانظر•)،٩٢.٣(المحتاج:نهايةفيالرمليذكرهماوهو)٣(
).٩٨-٩٧.٢(المحتاج:مغنيفيالشربينيالخطيبعبارةإطالقيفيدهماوهو)٤(
.٢٢.٢البهوتي:القناع:كشاف)٥(

<٣٢٨.٤اطيتمي:حجرابنالمحتاج:تحفةانظر:)٦1



الخاء:علىالعوومععنامعمنثش~لمثه:اكحالف

خاتمه،نقشالنبيزألن´´،٠أالخاةعلىوالكتابةالنقشازجوعلىالفقها،اتفق

األعاجم،من.ناصوهط.وإلىيكتب.ن~واداله_نبي~نأنهثئه:مالكبنأنسفعن
محمدنقثمه:فضةمنخاتمأالنبيكافاتخذخاة،عليهاالالبأيقبلونالانهمله:فقيل

ه(´)>كفهفيالنبيى.وإمعبعفيالخاةببصيص--.وبؤبيصنيفكاله،وصول

داخلفيينقشكانوانوهومباح،الخاةعلىالعروسيناسمفنقشوعليه:

النقثى،إباحةعمومفيداخلأنهإالقبلمنمعهودآكانكماالفصعلىالالمخاة

~رالمستحمنأمرهذا•الزوجين،بينالتحببقبيلمنعادةيفطرأنهكما

بالصوامه.أعلمتعالاألفيه.

الزفافه~فىومحوهالحكاذزبنه..الواى.ا~

نقلووسيلةالحفلمكانتزيينالزفاف،حفلفيالمنتشرةالعاداتمن

وغيرواألزاهير،والمصابيح،والشموع،الملونة،واألوراقباألقمثةالعروسين

التزيين)هذاحكمفما،..ذلك´اأ.

النووى:المجموع:،٤٣.١الصاوى:السألك:بلفة،٤٤٠-٤٣٩.٩انحمكفي:المختار:راللانظر:)ا(

كرهوقدمة،عدمررةهيثةعلىالنقثىيكنلمإذاوهذا،٦٧و٦٦~٢البهوتي:القناع:كشاف،٧٤٠.٤
أنويكرها:)٦~~٢(للبهوتيالقناعكثاففيجاءءتعالىاثهذكرالخاةعلىيكتبأنالحنابلة

فيه،الخال،يدخلالراهويه:بنإسحاققالنصأ،غيرهأوالقرآنمناثهذكرالخاةأىعليهيكتب
.).لذلك.كرههأحدولعلع:الغرهفيقال

تخريجه.مبق)٦(

فتجعلهبالكلية،اكانهيثةبتفييرتقومالحغالت،أمكنةبتزيينغتصةشركاتتوجدالبلدأنبعضوفي)٣(



تزينأأا´:واألقمشةبالتوروالبيوتالجدرانسترمسألةالغقهاءذكرلقد

أنغيرتحرعأ-،-أىمكروهللزينةباألقمشةالجدرانسترإنانحنفية:فقال

ذلك`´).غيرتحتملبعضهمعبارة

تنزيهأأ~´.مكروهذلكإنالجمهوو:وقال

وتكبر(ا).زينةالجدرانستربأنءالتحرعيةالكراهةمنقالوهماالحنفيةعلل

العروسكتا~:فيالمعروضةوالصورالنماذج.(انظر.ذلك.غيرأوغابةأوشاطرأوبتاذهيثةعلى
)٢٠٧-٢٠٠صالعريسي:يننلبيضون،شبارولينةالذهبي:القفصنحوخطوةخطوة

نصجاثز،للحاجةالجدرأنوسترذلك،وغيربردأوحركدفعأخرئلحاجةالالزينةلمجردأي)ا(

القناع:كشاف،٣٥٩.٥وآخرون:نظامالثيخالهناية:الغتاوئ(انظر:والحنابلةالحنفيةذلكعلى

علىالستوراتخاذ(يجوز):٣٤٤.٤(المجموعفيالنووىقولمنيفهمماوهو،)١٥١~٤البهوتي:
فيها).المشهورةالصحيحةلألحاديثمحرمةصورفيهاوالحريرآتكنلمإذاونحوهااألبوا~

حيطانيتربأنبأسالالسير:شرحفيجعغرأبوالفقيه(ذكر):٤٣١.٩(عابدينابنحاشيةفيجا،)٢(

ال~علىالسترإرخا،الغياثية:وفيمكروه.فهوالزينةفاعلهقصدكانواذاالمنقثة،باللبودالبيوت

التكبروجهعلىكانماكلأنوالحاصلوتكبر.زينةألنهالكبيرالسيرفيمحمدعليهنص،~وه
تكبربالالزينةلمجردكانلوأنهوطاهرههندية،اهالمختاروهوال،وفرورةلحاجةفعلوانيكره،
ذكربعدالهنديةالفتاوئفيجا،والذي)مل).يخالغه.ماالظهيربةعنبعدهنقللكنيكره،تغاخروال

والقطنالصوفمنالمتخذةالثيا~منثاءمابيتهفييبسطأنلالنانويجوز.(.):٣٥٩.٥1الكالمهذا

الظهيريةفيماهوالكالمهذاأنويباواالمغتين)خزانةفيكذاوغيرها،المنقثةوغيرهاالمصبوغةوالكتان
يجوزالظهيرية:(وفي):٢١٦.٨(للطورى:الراثقالبحرتكملةفيجا،فقدالمغتين،خزانةفينقله

مايبسطأنويجوزوغيرهباللبدالجداريسترأن..وله(.آخرهافىزيادةوفيهاالعارةوساق،).لإلنسان.

جوازالظهيريةعبارةإطالقميتعالىاثهرحهعابدينابنإليهاأشارالتيالمخالغةفلعلصورة)>فيه

أعلم>تعالواثهللحاج»فعلتقييد.عادونباللباارالجلستر
<١٥١~٤البهوتي:القناع:كشاف،٣٦٩.٢الرملي:المحتاج:نهاية،٤٢٧.٥القرطبي:المفهم:انظر:)٣(
.٤٣١١٩عابدين:ابنحاشيةانظر:)٤(



التنزيه:كراعةعلىالجمهورواستدل

المغهم:فيقال´ا´.أوالطينالحجاوةنكسو)نءمرنالمالهأ(ن:كابقوله-٦

الدنيازهرةوفضولالسرفمنذلكالنبالستر،الحيطانستركراهةمنه(يغهم

ناإلىغيثبكنذنئتآلفى9تعالى:بقولهاليهاعينيهيدآنالنبيتنذتعالىاثهنهىالتي

االخرى:الروايةفيقالولذلكا،.٣اال(طثا:آلذنيتاآلخنبرهزفرهتنئتبةأزقءبهفثفنا

.)(~ا..ا~´.الدنيا»ذكرتدخلتكلماهيانيد

.بيفآذن.بي،عهدفيد.عرستقال:عمربناثهعبدبنسالمعنروي-.عا٢

أبو~يوبقبلفي.خضر،ببتادبيتيسترواوقدآذثا،فيمنيوب٩.بووكانالناص،

آتترونالثه،عبديانقالأخضر،مستتر.ببجادالبيتنو.ئفاطلحقاتما~فرآنيفدخل

انسا،~أنخشيمنقال:.يوب،.باياالنساءغلبناواستحيا:آبيقالألجدر؟

ثمييتأ،لكم.دخلوالطعامألكمأطعمالقال:ثميفلبنك،.ن.خشفلم

وهومكروه،والجدرانالبيوتسترآنعلىيدلأيوبأبيفانكارم~،(أأ.خرج

قالاجعين.أيوب~ابيغيرالصحابةباقيوسكوتله،عمرابنلغعلليس.عرم

تحرعهفييثبتلم..اذمحرم.غيرمكروهنالحيظسترفانهذاءئبت(اذاالمغني:في

اللباسملم:؟عاثثةعن١٥٦١٢(٢٠٩١.٤الصورعلىالقعودكرهمنباباللباص.ا~ري:)١(
البخارى<ون٠عندهاللغظوهذا)٢١٠٧(١٣٢٧~٣الحيوانهورةتصويرتحريمبا~والزينة.

أكرتئر.يتهدخلتكلما..ئانيدولفظها:المذكور؟الموضعفيأيضأسلمعندالروايةهأه)٢(
،.نيا...الل

.٤٢٧.٥القرطبي:)٣(
تخريجه.مبق)٤(



الصحابة_..)أاا.زمنفيوفعلعمر،ابنفعلهوقددليل،

والمأكول)أ~´.الملبوسفيكالزيادةالسرف(منالجدرانستربأن-٣

نصأفادهكماوزخريها،الدنياالحياةزينةإلىوالتطلعالميليببألنه-٤

السابق.المغهم

هألا:منيظهووالألى

والتكبر:المباهاةبقصدالعروسيننقلووسيلةالحغلمكانتزيينأن-١

القصد.هذالحرمةحرام،

األقمشةمنالمصنعةبالزينةأوبالمصابيح،النقلووسيلةالمكانتزيينأن-٢

إنبلبالستور،المجدرانتزيينألنه.عثابةتنزيهأ،مكروه:.ذلك..وغيرواألورات

فيهاواإلسرافالجدران´~)ءسترمنالدنيابزخوفااتحبيبفيأقوئالزينةهذه

أثناثه--أوالحغلانتها،بعدوترمىتتلفحينعرمأتبذيرأتصبحإنهاثم،أال

نافعة.أشياءفيمنهاالستغادةممكنكانلمالإضاعةذلكألن

سرفالزينةفيالكثيرةوالمصابيحاألضواءاستخدامإنالمثال:معبيلوعلى

تلكالشموع.عصاهبةإشعالأماءاإلنارةمصلحةبهتحصلعمازبادةألنمكروه،

ومثلصوثها(أأ،مناالستغادةدونالشموعإتالفمنفيهلمابحرمتبذيرفإنهاألضواء،

.٦٧٢-٦٧١١٩قدامة:ابن(ا)

.٤٢٧.٥القرطبي:المفهم:وانظر:،٦٧٢~٩قدامة:ابنالمغني:)٢(

ين.انالشي،إلىواالنجذابالميلإحداثمهمتهاأنالزينةمفهومعنالكالمعندمضىوقا)٣(

حغالتهم.فيالمسلمينغيريفعلهمانحوعلىاألحيانمنكثيرفىتستخدمأنهاعنعدااهل)٤(



..ذلك´ا´.شابهومابتفجيرها،االلونأت)إتالفه-أيضأ-الحكمفيذللئه

بهاللتمتعخلقتألنهااألصل،فيمباحبهاالتجتلفإناألزهار:أما-٣

فإفيرده،فالويجانعليهعوضمن«ثأل:قالقال:ذنكلبوهريرةأبيفعنوبواعتها،

بالرياحينعاالنتفإباحةإلىيثراانصفهذا´´´.ءالريحطيبالمحملخفيف

القدير:فيضفيقالأهديت،إذاردهاكراهةعلىويدلبها،والتمتعواألزهار

المهدىيأذئوالمتة،الهفيهامؤنةوالنافعة،قليلةهديةألنهيوده7:(وا(اد

له)ا´).وجهالنودهابها،

فيهااألزهارألذآفاف،٠اكهغالتأكرفييجريماعلىيظبقال~اأذ~

وأممحابهماالعروسينأتوباءأنوذلك.،للتأذى.وسبباوالمنة،المؤنةكبيرةكثيرة،تغدو

قيمتهاتفقدثادثهتىالحغلمكانفيفتكثرالكبيرة،الزهرباقاتإهداءإلىيبادرون

تحتمنهاقسمفيسحقبها،العنايةعنالمناسبةأصحا~يعجرولكثرتهاالتجميلية،

المحرم.يرالتبلمنوهذاويفسد،يذبلحتىاآلخرالقسمركية•الحضور،أقدام

ألنإليه،إرسالهاحرمالمحغل،فيالمصيرهذاستالقياألزهارأنعلمإن~ا:

بدألبقا،وأطولنفعأأكثرحديةإرسالواألفضليتلفه،لمنالمالإعطاءذلك.كثابة

تلكأثانبحموعإنثمالثمن،قلوانمحرمالتبذيرألناألعان،قليلةاألشيا،هذهإنيقال:وال)ا(

أعلم.تعالىراثهاألمر.نهايةفىقليلنحيرالزينات
والطيبالريحانردوكراهةالطيبأطيبوأنهالمكاستعمالبا~وغيرها.األد~من7األلغاملم:)٢(

كله،الطيبالمراديكونأنويحتملالريح،طيبمثمومبتكلوالريحان:).٢٢٥٣(١٤ا٩~٤

.١١٢.١٥النوور:ملم:شربح(انظر:بثقيل.ليىأىالحمل،أىالثانية:الميمبكسروالمحمل:
م~م.م<ر~~.ممم



علىغلبإن،سلغأاألزهارقبولعن٠يعتذرواأنالمناسبةأصحابوعلىعنها.

بإهمالهااإلثميلحتهمالحتىبها،العنايةعنوميعجزونعندهمستكثرأنهاطنهم

فياألزهارقلةالظنعلىغلبإنأمايلكهم.فيدخلتأنبعدللفسادوتعريضها

والتمتعوقبولهاإهدائهامنحينثذمانوفالمنها،وينتفعبهايعتنيمنأووجودا~،

بالصوامه.أعلمتعالىواثهآنفأ.المذكورهريرةأبيحديثعليهدلكمابها،



وتننييهاكزفافحفلداوةلمالئانر...ابمحد

أجلمنوتنظيمإدارةمناجتماعألىبدوالابسرع،الزفافحفلإن

طابعهيكتسبإغاالحغلأنإلىإضافةمنه؟المرجوةالنتائجواعطاثهنجاحهنان

إدارتهفيالمتبعةالطريقةخاللمنالحفالتمنغيرهعنيميزهالذىالخاص

شؤونه.ساثروتنظيم

بطريقةالحفلتنظيمعلىتعينأحكاممجموعةعلىالمبحثهذاويحتوى

مطا~:أربعةفياألحكاممذهبيانةوقداإلسالمية.الشويعةفيمرصية

الحفل.اقامةعلىالعثاألول:المطلب

الحفل.مبغةالثاني:ا~

الحفل.نغقاتالثالث:المطلب

والمكاني.الزمانيالحفلموعدالوابع:ا~



الحفلإقامةعلىال~..األول.المطلب

غرفققيتإلىللمرفالمنهوإرادةعركالذى(ادانعاال~:~
مباشر)ااأ.غير

راطهارزوجها،إلىالعروسإهداءالزئاف:حغلإقامةمنالمباثرفالفرض

السنةا.اعيكونأنفيمكنالباعث):(أوالمباشرغيرالغرضأماوالسرور.الفرح

لمجرديكونأنوعكنالنكاح،إعالنفيالشارعقصدوموافقةالعروسإهداءفي

أنوعكنالعادة،خولغتإنالناسألسنةمنوخوفأمتبعةمحادةاالحتغالكون

ذلك...ونحيراألتران،علىوالتكبرالتفاخرأوالرياءالعثيكون

لهكمافيه،المتبعالسلوكوفىتنظيمهفيكبيرأثرالحغلإقامةعلىوللباعث

األخروى.والجزا،الدنيويةاألحكامعلى-أيضأ-أثر

أنالمعلوممنفإنهفيه:المتبعوالسلوكالحفلتنظيمفيالعثألثوفبالنسبة

تنبعث(واغااإلحياء:فيقالعليه،للباعثاستجابةإاليكونالوالسلوكالغعل

أناإلنسانيعتقدلموماعا،ثم7الماللنفسالموافقللغرضإجابةالفعلإلىالنفس

قصده)´~´.نحوهيتوجهفالاألفعالمنبغعلهسرغرفمه

الختالفتبعأحغالتهمتنظيمفىالمحتفلينسلوكيختلفأنبدالئذا

يتحرئوأنبدالفيه،النبيثثثرسنةعابالحفلإقامةعلىباعثهكاذفمنبواعثهم´~اء

.٢)٨صالدريي:فتحيد.الفقهية:النظرياتااا

ال.٧٤.٤الغزالي:)٢(

جا،والمؤتمرات.االجتماعاتتنظيمفيمهمأدور.العثأوللقصدأنيفيامااإلداريونذكروقد)٣(



،..بذلك.يحملعقصودهألنحفله،فىالشرعيةاألحكاموتطبيقالمعاصيتجنب

حفلهيقيمأنالمتوقعفمنعليهم،والتكبراألقرانعلىالتفاخرباعثهكانومن

باعثهكانمنأما.،.بذلك.إالتحملالالمغاخرةألنإليه،يبقلمنحوعلىوينظمه

هوعماحفلهفييخرجالغاأل-فإنهوكفى،واللومالعتبوكفا~داتع١اة

نفسه...معتبرأفىغرفأتحققالإذلهامسرغالالزيادةألنمعتاد،شاثح

عنالكالم-عندمضىفقدالدنيوية:األحكامعلالعثألثروبالنسبة

السنةعاتبباعثهكانفإنالمولم،عثتبعأيختلفإجابتهاحكمأنالوليمة-

ابنحديثوفىكرهت،والمباهاةالمغاخرةباعثهكانواناإلجابة،وجبت

كانوانير~ا(اأ..لالمتمارييئطعامعئالئيوئهىإكهقال:عباس~

يكمااإلجابة،حرمتمحرمغرضإلىالوصولالو`يمةإلىالدمحوةعلىالماعث

للباعثأنالحغلنفقاتعنالكالمعندوسيأتي.،.مثأل´´ا.لرشوتهالقاضيد~ة

الطيب:أبشرحسند.ترجة:ميكنجى،لديغدفعالة)واجتماعاتمؤتمراتتنظم(كيفكتابفي

مؤتمربثأنقرارأىأتخاذأوترتيباتأيةفيالثروحقبلأسثلةخسةعنإجابةإلى(نحتاج:٢٩ص

علىكلهاتعتمدوجدواهومحتواهمدته•ونوعهوأسلوبهللمؤتمرالشاملةالخطةأنذلكمقترح،

متىحضوره؟يتعينمننحقق؟أننريدماذامؤتمر؟عقدإلىنحتاجالتالية:لماذااألمثلةعنإجابات

غيروالغرضالمباثرالغرضمعرفةاجتماعأيتنظيمفييؤثرانأمرينفأوليعقد؟).أينيعقد؟

أنوعمننوعأباعتبارهالزفافحفلعلىينطبقوهذااالجتماع،ذلكتنظيمفياالعث)المباشر
أعلم.واثهاالجتماعات.

قنريجه.سبق)(ا
المحتاج:نهاية،٣٠٣.٣الخرشي:علىالعدوىحاشية،١٨صي:النحالهالمباحة:الدررأنظر:)٢(

.١٤٧.٤البهوتي:القناع:كثاف،٣٦٦.٦الرملي:



اإلسالمدالفقهيهالزفافحمل

حفلعلىأنفقنمزال؟امهومبذرأموفثالحفلعلىالمفقعلىالحكمفيأثرأ

حفلعلىأنفقومنمعمية.فيمالهأنفقألنهمبذرآ،كاذوالتفاخر،للكبرأقيم

طاعة(اأ....فيمالهأنفقألنهمثابأكانالسنة،اعاببهقصد

يئامهطاعةالحفليجعلقدالعثفإناألخروى:للجزاءبالنسبةأما

أبرالالمبا~~ءمنيجعلهوقدعليها،يعا~معصيةيجعلهوقدعليها،المحتفل

اثهرضىالخمئا~بنعمروعناألمور.ممقاصدها`~´.أنذلكزر؟هواللصاحبه

كانتفمننوئ،ماامرىلمولكلبالنة،األعمالدقال:رنثألاثهرسولأنعنهتعالى

يميبها،لدنياهجرتهكانثومنورسوله،اثهإلىثهجوتهورسولهالهلىلمهجرته

حغلإثامةعلىباعئهكانفمنأا´.ءاليههاجرمالىلمفهبرتهيتزوجهاءامراةاو

باعثهكانومنوأثيب...،أجربذلك،تعالىاثهإلىالتقر~هالسنةاتباعالزفاف

إعالنمجردباعثهكانومنوزرآ...،عليهحغلهوكانعصىوالتكبر،التغاخر

لمكذلكمعمية،يقصدلمفهذاالناس،ألسنةعننفسهميانةأووالسرور،الفرح

منالحفلخلوفرضعلىعذاأجر...،والفيهوزرالفحفلهأيضأقربةيقصد

أعلم.تعالىوالتأكلها(ا).السابقةالحاالتفىالظاهرةالمعاصي

الحغل.نفقاتمطلبفيذلكتفصيلانظر(ا)

.٧٩صنجيم:ابنوالنظاثر:األشباهانظر:)٢(

له،واللفظ)٥٤(٣٠.١نوئماامرىءولكلوالحسبةبالنيةاألعمالأنجا،مابا~اإلممان.البخارى:)٣(

)<١٩٠٧(١٢١٤.٣بالنيات»األعمبالإغادثو:قولهبا~اإلمارة.مسلم:

.٣٧٣-٣٦٨.٤الغزالى:الدين:علومإحياءالكالم:هذامعنىتقريرفيانظر)٤(



وقنظيمهالزفافحفلإدارةالئاني...ا~

الحعلصمعه..الثائى.ا~

المؤثرةوالعواملالحافرا~فىالحفلمفةعنالكالمعندالتمهيدفيسبق

األمممحاكاةفيه:فأئرتالحفلعلىدخلتالتيالعواملأهممنأنبيانسبقفيها؟

وذلكأنشطته؟منكثيرعارسةوفيالحغلتنظيمفيالفربية--وخامةاألخرئ

ثيء<>.كلفيإعجابنظرةإليهاوالنظراألممبتلكالواسعاالحتكاكنتيجة

غربيةبصبغةبعضأ-أو-كألالحفلغاصبإلىالمحاكاةتلكأدتوقد

بصبغتها؟غواالمببهاوالتشبهاألخرئاألمممحاكاةحكمفما..،إسالمية.غير

-والصالحينالمسلمينبغيرالتشبهأنعلىالشرعيةالنصوصدلتلقد

يعلموذ،الالذينء1أهوا~ععنتنألالنبياأليةنهتفقد).1ه(لجنايثتأ:6يتئون

مشابهتهم،وتكلفالفساقأوالملمينغرتقليدإلىالسعيحكمبيانالمطلبهذافيالمقصودإن(ا)

به.المتثتبهاألمرعنالنظربغضذلك•
وخيرمفردة،وكتبأبحاثفيهألفتكماأهمها،اخترتقد•الموصوعهذافىكثيرةأدلةالعلماءذكر)٢(

تيميةابنأهداالسالمشيخأيضأ-فيهألفمنأول-ولعلههلهوجعالموصوحهذافيبحثمن
عليهاعتمدوقدالجحيم)،أصحا~لمخالغةالمستقيمالصراط(أقتضا،كتابه:فيتعالىاثهربحه

المنهي(التثبهكتابه:فياللويحقحبيببنجيلاألستاذالمعاصرين:المؤلفينومنبعده،منالعلما،
جلوكانالمكرمة،مكةفيالقرىأمجامعةفيماجستيررسالةوأصلهاإلسالمي)الفقهفيعنه

األخرىوالممادرالمراجعمنعددإلىالر-عمعالكتابين،هذينعلىالمطلبهذافياعتمادى
المتعان.واثهالموفوع.تفيدالتي



ا~سالصالفقه~الزفافحفل

كانسواءيهوونه،ماكلأهواثهمفيويدخلشريعته،خالفمنكلفيهمويدخل

ألهواثهم،عاالتبنمطكعننهتاآليةأنكماغيره؟منأودينهمخصاثصمن

ع´ا´.االبمنوالكثيرالقليلعلىالنهيفيصدق

قبلكمكانمئسننندلتتبعنقال:النبيرثنئرعنالمخد<ىذينسعيدأبيعن-٢

وسولياقلنا:بعتموهم.ضبجحودخلوالوحتىوع،بلوذواعأشبر.شبر.،

فيالموافقة(والمرادمسئم:شرحفيقالفمن؟،أ~).قال:والنصارئ؟اليهودأل،

الخبرنحرجخرج(هذاأناالستداللوموضعالكفر)`~)،فيالوالمخالفاتالمعاصي

الساعةيدىبينالناسيفعلهعمايخركانكمايفعله،لمنوالذمذلك،ءوةعن

اليهوداإلسالمية)األمة(أىمشابهتهاأنفعلمالمحرمات،واألموراألشراطمن

المطلو~)(أ`.وهوءورسولهاثهذثهعاموالرهوفارسالنصارئ،ه

أ´.٠منهم»فهوبقومتشبهمن٥ثال:اثهلرسرقالقال:عمر~ابنوعن-٣

يقتضيظاهرهكانوإنبهم،ااتشبهتحريميقتضيأنأحواله:أتلالحديث(وهذا

.٩٩-٩٨١١تيمية:ابنأعدالجحم:أمحا~لمخالغةالمتقيمالصراطاقتضاء:انظر)١(

)٥٠٨١٤قبلكم)كانمنسنن(لتتبعنتثالنبيقولباباوالنةبالكتا~االعتصاو:ا.خارثر)٢(

والنن:)٢٨٨٩(١٦٣١١٤والنصارئاليهوداتبارمننبا~إلالعلمملر:له،اللفظ•)٦٨٨٩(

عالشبنهىعاثي،كلفيبهملالقتداءتمثيلاطبرودخولوالطريقوالذراعوالشبرالطريق،
).٢٩ااأل٣٠العقالني.حجرابنالرى:فتح٠(انظر:وذمه.عنه

.٤٣٦١١٦النووى:)٣١
<١٧٠١١تمية.اابن:المستقيمالصراطاقتضاء)٤(
تخريجه.سبق)٥(



وتننيمهالزفافحفلإداوةالثانى...المبحث

الكغريوجبفإنهالمطلق،التشبهعلىهذايحملفقد.،..بهم.المتثبهكغر

الذىالمشتركالقدرفيمنهمأنهعلىيحملوقدءذلكأبعاضتحريمويقتضى

ا´`´.كذللئهحكمهكانها١شعارأومعصيةأو١كغركانفإنفيه،ثمابههم

يورثبهم،والتشبهالظاهرةاهيثةفيواامصالحينالمسلمننحيرمشاركةإن-٤

نوعإلىورهبليؤدىهذا•إليهم´ا´،انضمامنوعويوجدمعهم،وتشاكالتناسبا

االعانتنافىالمسلمينلغيرالمواالهأنتعالىامأبينوقدالطن(~´،فيومواالةكبة

قثزاأومثيقاآلينيآليتؤهةباثهيؤينومثقوقاتحدآلألتعالى:قولهفيوذلكالكامل،

فلماكافرآ،يوادمؤمنيوجدالأنهسبحانهاثةفبين).٦ه:ليأأل(ابحثاةرئوله،قأثةحآأ

الظاهرفيالمشاركةفإنكذلكأاأ.المنعفيحكمهاأخذللموادةمظنةالتشهكان

المرضيينبين١ظاهرالتمييزيحصلفالبهوالمتشبهالمتشبهبيناختالطأتوجب

فيماالمسلمينغيرمشابهةأنكماالمغسدة´أا.منفيهمافيهوهذاالضالين،ه

انتهازفيذلكأطمعهمورعاصاورهم،وانشراحفرحهمموجببهيختصون

.٢٧١-٢٧٠.١تيمية:ابنالمتقيم:الصراطاقتضا،(ا)

درجةتزيدالتيالعواملمنأناالجتماعىالنفىمحلمذكرقدو.٩٣١١السابق:المرجعانظر:)٢(
علم(انظر:واألهدافوالحاجاتالخصاثصفىأفرادهااثتراكما،جاعةنحواألفرادانجذا~
أنو~م،)١٥و٣٠٢.٢النيل:أبوالسيدد.محمودومحالمية:عربيةدراماتاالجتماعىءالنغس

به.المتشبهإلىواالنضماماالنجذا~يزيدفهوالخصاثص،فياشتراكالظاهرة،الحيثةفياالثترالث

.٥٤٩١١تيمية:ابنالمتقيم:الصراطاقتضا،انظر:)٣(
.٥٥١-٥٥٠.١السابق:المرحعانظر:)٤(

.٩٤١١البق:المرجعانظر:)٥(



أعلم.تعالىواتهالمسلمين(اأ.الستذاللالفرص

والعصاة،وبالفساقالمسلمينبغيرالتشبهأنعلىتدلجيعهااألدلة٠فهذ

أنالمسلموعلىشرعأءعنهمنهيأمروغير.-الحغل-فيبصبغتهماغواالمطب

يصبغوأنوباطنأطاهرأالمرسلينمثدىعابوعلىبالصالحينالتشبهعلىيحرص

وليتميزشخميته،استقاللعلىحغاطأبمبغتهم،فقط-حغله-الكلهاحياته

ذلك.منجيعأاثأأعاذناتعالى؟رحتهمنوالمطرودينالضالينمن~ههن

فهوللتشبهالتفصيليالحكمأمااإلبحال؟علىالتشبهحكم~هر~ا

يكونوقدحرامأ،يكونوقدكفرأ،يكونفقدأخرئ،إلىمسألةمنيختلف

الواردةواألدلةالمساثلبحسبوذلكتجب،وقدالمخالفةتندمهوقدفقط،مكروهأ

ذ~و~ا~،هذامثلفىالمساثلتلكجيعاستيعا~ويمعبفيها...،

القوالضوابطالقواعدمنعددذكرهناالمفيدمنأنهغيرالمختصة،األبحاث

عكنوألنهالمسألة،إيضاحفيألهميتهاوذلكالموضوع،هذافيالعلماءوصعها

فياآلخرينومحاكاةالتشبهمساثلمنلكثهالتفصيليالحكم~ة~طهز

هي.القواعدوهدهأاا_تميرههالحقل

تكلفمنفيهلماقمدعنإاليكوذالفالشبهبية)´اأ:اللمتسبه(ال-١

.٥٤٦.١السابق:المرجعانظر:(ا)

وبالفاسقين،الملمينبغيركالتشبهالمذموم،التشبهأنوعجيععلىالقواعدهذهتطبيقوعكن)٢(
..ذلك..وغيروالعكس،بالنهاءالرجالتثبهوكذلكوبالحيوانات،والثاطين،وبالجن

.٩٦صاللويحق:حسربنجيلاإلمالمى:الفقهفيعنهالمنهيالتثبه)٣(



وتنظيمهالزفافحفلإداوةالئاني...ا~

رافاتشبهأيسمىالفهذاأيضآ،لهغيرهفعلووافقشيثأفعلمنأماالمشابهة،

فيهاوجاسواءالظاهرةاألعمالعلىاألحكاميرتبقدالشرعأنغيرشبهأ،

المستقيم:الصراطاقتضاءفيجاءالتشبه.إلىذريعةتكونالحتىالأمقصد

فيغيرهتبعومننادر--وهوفعلوهأنهمألجلالشيءفعلمنيعم(والتشبه

فعلمنفأماالغير.ذلكعنمأخوذآالفعلكانإذاذلك،فيلهنحرضنى

هأاكونفغيصاحبه،عنأحدهمايأخذهولمأيضأفعلهالغيرأنواتفقالشي،

المخالفة،منفيهلما•التشبهإلىذريعةيكونلثالهذاعنينهىقدلكننظر،تثبعهأ

الشوارمه)(اأ.واحفاءاللحىبصبغأمركما

يتعلق.عاعنهالمنهيفالتثبهالملل)(~أ:عليهاتفقتفيماتشبه(ال-٢

ماأماعادة؟أودينمنهاشعارآوكاناإلسالميةاألمةغيربهاختصت

وكذلكاإلنسانية،األعمالوساثرالحميدةق7كاألخااإلنسانيةفيهاشة~كت

وعليه:به´´´.التشبهعنينهىالفهذاوالعلوم،الصناعاتفيالعقلإعمال

اللحىبصبحنمرأمره.وحديث٩٨-٩٦صاللويحق:عنه:المنهىألتثبهوانظر:.٢٧١.١تيمية:ابن(ا)
عنمحنهتعالىاثهرفيعمرابنفعنالثوار~،إحغاءوأماأمامة،أبيعنوتحريجهذكرهسبق

تقليمبا~اللباس.(البخارى:اللحى،و.وفواالثمواو~.حفواألمشركين،دخالفواقال:شالنبي
واحفا،له،واللفظ)٢٥٩(١٨٧.١الغطرةخصالبا~الطهارة.ملم:)،٥٥٥٣(١٠٧٩~٤األطغار

شرح(انظر:تقصوها.الكاملةوافيةاتركوهاأىاللحى:أ.فواوقوله:شعره،استصالالثار~:
).).١٤٢.٣النووى:مسلم:

.١١٢صاللويجق:عنه:المنهيالتثبه)٢١

،٤٨.١تيمية:البنالمستقيمالصراطاقتضاءكتا~علىمقدمتهفيالعقلناصرالدكتورذكرهماانظر)٣(
.١١٢صاللويجق:عنه:النهيوالتشبه



اإلسالمدالمقهيهالزفافحمل

أخرئدونيختص.علةالالحغلألنفيه،تشبهالالزفافحفلإقامةفأصل

بعضخاللمنأوتنظيمه،وطريقةوصفهل3خامنالحفلإلىالتشبهيردوإغا

األمم.بينذلكالختالففيه؟يجوىما

فعلهإن-إالمحرمفهوثشبهالذىالغردشخصمةيلفيثشبهكل-٣

منالنوعهذابكونوالالصوو؟بعضفيالكفرإلىالتحريمتتهىوثدلضرووه-

فيماالمسلمينبغيرتشبهفمنشعار.له:وصاوبهالغيراختصفيماإالالتشبه

فيوأماالمسلمين´اأ.بينالفعلذلكانتشروانحرامأفعلهكاذدينهم،بأموريتعلق

بحيثعرفاالمسلمينلغيرشعارأأمبحتالتيباألمورالتشبهفيحرمالعادات،

بالكغارالتشبهاقترنفإنالمسلمين´ا´.غيرمنأنهالمتشبهالمسلمإلىالناظريظن

للتشبهبالنسبةاألمروكذلككفرأأ~ا.ذمككانلهوالمحبةبالكفرالتشبهبقصد

ذلك،غيرأوهيثة،أوزئمن~´بأمرباختمامهمالعرفجرئفإذابالغساق،

الذىالتشبهكانفإناألمو´´أ.ذلكفيبهمالتشبهحرممنهم،أنهفاعلهيظنبحيث

األعداءبالدفيالكغاربلباسالمسلم-كتشبهلضرورةوقعالشخميةيغير

للكغارالموافقة(وتكون:٨٤صالمرجع:نفىفيوجاء.١٠٧صاللويحق:عنه:المنهيالتشبهانظر:)(ا

يوممياممثلالكغار،دينفيثبتكماديننافيأصلهثبتفعلمورةفيكانتإذامكروهة
وذلكوصورته،وصفهفيألمخالفةلهموئرعألمته،ثالالنبيوشرعهلليهودشرعفمانهعاشورا،،

أليهود).بصيامالصورةفيذلكلثبمكروهبالصومفإفرادهبعده؟أوقبلهيومبصيام
.١٠٧صالمابق:والمرجعء١٦٢صى:الطنمئا.عليالشيخفتاوئانظر:)٢(

.٨١صاللويحق:عنه:المنهيالتشبهانظر:)٣1
.١٤٧صالبق:والمرجع،١٣٥.٦المنا.ى:القدير:فيضانظر:)٤(



وتننيمهالزفافحفلدارةلمالئاند...ا~

مباح´ا´.فهوأخبارهم-علىلالطالع

فيبهاالتشبايمنعالتياألممنافألحدشعار.المباحةاألمور)صبحتاذا-٤

شعاو.فيهتعدلمزمانجا،فإذاالزمن،ذلكفياألمور٠بهذالتشبهمنعما،زمن

فيقالالعلة´~´:لزوالالمنعوزالاإلباحةفياصلهاإلىرجعتاألمعناف،لتلك

(واغاائيهود:سمنألنهالطيلسانارتدا،جوازمبعدهقالمنعلىرادآالغتح

وقدشعارهم،منالطيالسةتكونالذىالوقتفياليهودبقصةاالستدالليمح

أنالزينةأحكامفيمرالمباح)(ا´.وقدعمومفيداخألفمماراألزمنةهذهفيارتفع

فيبهمغتمعأيعدلمألئهبالنصارئءتشبهأيعدالاألبيضللثو~العروسا،٨ار

المناسة.تلك

عنعمنبهاختمىإذاحكمهيتغيرفالشوعنا؟فيواجبأأومندوبأكانما-٩

لكونتترك7́السننأنالمجموعفي:كرفقداألزمان:منزمنفيبهالتشبه

وغيرهم٥والغاالمسلمينغيرالمبتدعةعلىويقاستفعلها´،`؟المبتدعةمنطراثف

شرعأ.جيعأبهمالتشبهمنعمجامعبه،التشبهعنععن

.٤٧١.١تيمية:ابنالمستقيم:الصراطاقتضاءانظر:)(ا

.١١٠-١٠٩صاللويجق:عنه:المنهيالتثبهانظر:)٦(
النبيءعنعنهاثهرضيمالكبنأنىرواهمااليهودبقمةوالمراد.٢٢٥١١٠العقالني:حجرابن)٣(

وأشراطالغقذ(مسلم:.٥الطيالسةعليهمألفأمبعونأصبهانيهودمنالدحاليتبعهقال:
مننوعطيلثان:جعوالطيالة:).٢٩٤٤(١٧٩٢.٤الدجالأحاديثمنبقيةفيبا~الساعة~

(طلى))).مادةمنظور:ابنالعر~:ن(انظر:معر~فارسيوهواألكسة،
بالناءالرجالتشبهحرللكنههذامنقريبأكالمأانظر•،٣٤٠.٤النووي:المجموع:انظر:)٤(

.١٥٣صاللويجق:عنه:المنهيالتثبهكتابفيوالعكى،



اإلسالصالفقهالزفاف_حفل

تعاكوائأ؟وقواعدأحكاممئاآلخرينومحاكاةبالتشبهيتعلقماأهمهذا

بالصوامه.أعلم

الحئلئئقاتالثالث...ا~

حتىالزواجعلىللمقبلينقلقمصدرالزفافحغلنفقاتمسألةغدتلقد

وقدالعروسين،بينتنتهيالمثناحناتعنهاينجموكثيرآماالموسرين؟من

احتغاهما...قلبافتراقهماتنتهي...لكن

الدعاةعنهايتكلمالتيالرزةضوعاتالإحدئالحفلئفقاتكانتلذلك

لسر،الملبيةاآلثاروازاحةومفاالة،إسوافمنفيهاماإلغاءأجلمئوالعلما،

المجتمع.علىالحفلفياإلنفاق

النفقةحدودهالحغل،نفقاتفىوالعدلالقوامدالمطلباهلجاءوقد

اإلسرافمعنىإيضاحخاللمنوذلكتبذيرآ،الهإسرافأالشريعةتعدهاالالتي

المطهرة:الشريعةفيوضوابطهماحكمهماوبيانوالتبذير

وحكمهما.والتايو،اإلمعوائهتعويئها~ول:الئدع

المعنىهذاومنفعل.أوقولفيالقصد•الحدبحاوزة:لغةاإل~اففىاأل~

ه)ااأ.٣:(االثيز.6اقةرحةينأتقثطالأنفييتفوأقئأتتالذينتيتادىقئ٩تعالى:قوله

نثرته.:الحب.ععنىبذرت:يقالوالتغريق،النثوفهوالتبذير:فياألصلوأما

الفقةوعلىءالمالإنسادعلىاللغةفيوالتبذيراإلسرافمنكلويطلق

.٢٠٨.١٠ني:7العسقاحجرابنالرى:وفتح(سرف)،مادةمنظور:ابنالعر~:لسانانظر:)(ا



وتنظيمهالزفافحفل(داوةا~ف...المبحت

اا´.حاجةلغه~

كلهاوالتبذيراإلسرافحول،عديدةتعريغاتالعلماءعنوردفقدشرى~:.~

قوهم:التعريفاتهذهومنواحد،معنىحوليدور

التبذيربحالفينبغي،ماعلىزاثدأينبغيفيماالشيءصرفهواإلصرأف(

ينبغي)(~أ.الفيماالشيءصرففإنه

الحاللاإلنفاقفيالمنفقألمنالالمعتادالحاالمرءتجاوز(اإلسراف:وقولهم

أ.حقه)`كنحيرفيالمالإنفاقهووالتبذير

ا~ق)´أأ.الجهل.~ديوواإلسرافالحقوق،الجهل.ممواتع(التبذيرأيضأ:وقوهم

المر،ينفقأناإلسراف:أنهوالتعريفاتهذهمنيؤخذالذىالعامفالمعنى

ذلك.فىالمبالغةمعلكنمفيدةوجوهفيماله

أصأل.فيهةفاثلالمشر.عغيروجهفيمالهالمرءيضعأنهو:التبذيروأن

ؤأثؤئوأؤ~أألاإلسراف:فىتعالىلقولهم،حراهعالثمفيوالتبذيرواإلسراف

).٣١(اإلعنرفيأ:كا.ألمسرفينتحيثالإنأدأتموفقالق

شأمهىاللفالفعلفعلهم.ألبحلالمسرفيعنعنرضاهه~محبتهمحامسبحانهفبين

كرمأ.كرألكأللئه

(بذر).منظور:مادةابنالعر~:نانظر:)١(

ا.٦٩.٢الكرماني:يوسفبنمحمدالبخارى:صحيحشرحفيالدرارىالكوا~)٢(
.٧٩و٤٩:صجيقلعهرواسمحمد:د.عفانبنعثمانفقهمومومحة)٣(

.الماوردىعننقله١٣٦١٧الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغني)٤(



النآلشتطين~ةن٠احقكاتوأالمتذريناتثتذ~تتذيرأتتذتالةطالتبذير:في~لىل٩و

و.ةلم(اآلتم.٩تءتحورايهيتالثيطتن

كون(ومعنىللشياطينإخوانأالمبذرينجعلثمالتبذير،عنالا~قرةنهىفقد

اآلرضفيواإلفسادالمعاصيفيبدنهيستعملأنهولربهكغور.الشيطان

نميرإلفر~جاهاأ.ماألتعالىامأرزقهمنكلكذلكللناس،واإلضالل

إنوانا~رينأنوالمقصود:تعالى.امألنعمةكفرر)كانتعاؤاثهمرضاة

أخآالمبذروجعلوالفعل)أا´.الصغةثللشياطينموافقينكونهمالشماطين.ععنى

أعلم.تعالىوامنهالتبذير.تحريمعلىدليلوفعلهصفتهفيلهوشبيهاللشيطان

واليديو.اإلسراقهقموايطألثاتي:الدع

هذههيفماالجائزة،اآلمورفيالمشروعةالحدودتجاوزاإلسراف:كانإذا

البذير،وكذللثفيها؟الممنومحةوالمشروعةالحدودتعرفوكيفالجائزة؟األمور

فيها؟المالوضعينبغيالالتيباألمورالمقصودما

يو_التيةقموايطناألولىالمسرلة

فيالتبذيوعرفمحندماإليهالمالصرفينبغيالالذىالوجهالالفوصح

غرضفيهليسوجهإلىالمالصرفمعالفسقعن(عبارةبأنه:الوسيطكتابه

.١٩٦.٢٠:الرازىنغسبر)١(

.٧٧.٤الغزأل:المذهب:فىالوسبط)٢(



وتنظيمهالزفافحفلاداوةالئاف...ا~

فيهليسرماهوفيهالمالوضعيبغيالالذيالوجهأذالتعريفهذاويوضح
فيهالمالإنفاةألنالمفسدةعينهوالوجهوهذادنيوي،أودينيمعيحغرض

إضاعةاإلحيا،فيالوجههذافيالمالوضعكتىوقدمقابل.غيرمنلهبذل
تسمان:اإلمماعةأنمنهايؤخذأمثلةوذكر

معيحغوضفيهليسروجهفيالمالوضعوهيحقيقيةإضاعةاألول:

حفظعدمأوغرض،غيرمنالثا~تمزيقأو،البحرفيالمالكالقا،دنيوى،

..ينسد.حتىالطعام

غرضفيهليسوجهفيالمالوضعوميحكمية،إضاعةالثاني:والقسم

ألنهاالغساد،أنوعمنوغوهاوالناثحةالمطربإلىالمالكمرفديني،معيح
كالمعدومة´ا´.فصارتشرعأبحرمةأمور

األقواذ؟والتكاثر´ا´علىوالتفاخرللتكبرألمالصرفالتبذيرفىيدخلوهل

محيحدينيغرضفيهليساألمورهذهأجلمنالمالدفعألننعم.الظاهو
له.وإضامحةإفسادهذاممعتبر،مقابلغيرمنللمالبذلفهوأيضأ.دنيريوالبل

أعل.تعالىواتأ

.٣٤١.٢الغزالي:ين:اللعلومإحيا،انظر)١1
.١٣٥النحالوى:صالمباحة:الدررو؟٣٤١)~الغزالى::الدينعلومإحيا،انظر)٦(

الخلقعلىالتطاولهووالتغاخر:عليهم؟النغىواستعضاماحتقارهمهوالعبادعلىالتكبر)٣(

٠هذفيانظر(كيتها.وذالنفرمحاسنإطهارمعالتغاخرفهو:التكاثرأمانقصهم؟واطهار
ابنأحدالقاصدين:منهاجونحتصر؟٢٢٦-٢٢٥المحاسبى:صالحارثاثه:لحقوقالرعايةالمعاني:



مبذرآ.كانسبقفيمادرهمأوفعفمناإلنفات،كثرةالتبذيرفييثترطوال

حرام.الحرامفىدرهمووضعمحرمالفسادألن

مفسدة).وجهفىمال(إنفاقبأنه:وتعريفهالتبذيرضبطعكنوعليه

فتشمل(مفسدة)كلمةوكذلكوالكثير،القليلفتشملمطلقة،(مال)وكلمة

ألناإلسرافإلخراجمفسدة)وجه(فيوعبارةوالدينية.الدنيويةالمفسدة

مفسدة.وجهفيليسلكنالمالإنفاقفيمفسدةاإلسراف

اإلسواف:ضوابطالثاتث:ا~له

ضوابطه:بيانفىيقالأنفيمكناإلسرافوأما

فهذاالتبذير،غيراإلسرافوكانتبذيرأ،المفاسدوجوهفيينفقماكلكانإذا

المباحاتوهييقابلها،فيماواغاالمتاسدوجوهفييكونالاإلسرافأنيعني

فإنهالمغاسد،وجوهفياإلنفاقحرمقدوجلعزاثكانواذاالخيرات.ووجره

لتةيمنرفوألمأنفقوأاأآألذينق٩بقوله:الخيراتووجوهالمباحاتفياإلنفاقنظم

).٦٧(البرتبأيثأ:.٩قتراتايت٠ثتة~ق~نتقروأ

أوالمعميةفياإلنفاتىبأنهاآليةفياإلسرافتفرأقواألالقرهبينقلوقد

مرتطغيروغوهوهذااا´:عطيةابن(وقالقال:ثمماله،بإنغاقالغيرعلىالتعدى

وكيره،قليلهالشريعةحظرتقدأمرمعميةفىالفقةإذيقال:أذوالوجهباآلية،

والتفسيوالفقهفىإمامأكانالثرناطي؟المحاربيعطيةبنغا~بكرأبيالحافظبنا~ق~~)١(
بينمامحاثى٠العزيزاالكتا~تفيرفيالوجين(المحرركتاب:له٠العلمأوعيةومن٠والعربية

)<٢٨٢~٧الزركلي:م:7األعا٠٤٧٧-٤٧٢.١٤ألهبي:النبال،:أعالممير(انظر:~).٥٤٢-٤٨١(



وتنظيمهالزفافحفلإداوةالثاني...المبحث

وإغاذلك.عنأا´منزهونالموصوفرنوهؤالءالغير،مالعلىالتعدىكذلكه

يفرطأالفيهاالشدعفأآبالمباحات،فيالطاعاتنفقةهواآليةهأهفيا~ديب

يجيعحتىرويقةأيضأيضيقأالههذا،ونحوعياآلأهآخرحقأيضيعحتىاإلنسان

العدل)´اأ.أىالقوامذلكفيوالحسنالشح،فيويفرطالعيال

أقسام:ثالثةالمغاسدغيرفيفاإلنغاق

علىكالنفقةالمووءة،أهالشرعبحكمإماواجبوهوترثه،المرءيسعالتم

´~).7بحاتسمىمفسدةفيهوالتقميه~والضيافات،الهداياوأنوعالعيال،

الثوامهبهيقصدأنإماالقسمهذأفيواإلنغاقوتركه،فعلهالمر،يسعوقسم

العاجل،النفعبهيقصدأن~اماالخيرات)،(وجوهفياإلنغاقويسمىاألخروى،

وتجا~ز(القوام).هرالقسمهذاضمناإلنغاقه(المباحات).فياإلنفاق~بسمى

اإلسراف.تسمىمفسدةاإلنفاقالقسم.عبالفةهذا

المحرم،اإلسرافوهوفعله،المرءيسعالقسمفهوالثالث،التصمأما

قديكوناإلنغاقالقسم.عبالغةهذاودخلالثانيالقسمزتجاهمنأنوالسر

حصلهمافيكونعليها،وتزيدفيهينفقالذىالوجهمنفعةتعارضمفسدةارتكب

فعله.فيحرمومملحة،خيروجهأومباحفيإنغاقهكانإنحتىمفعدة،

إلىمالهإنفاترفييبالعبأنفيهااإلسرافحدالمرءفيدخلالمباحةاألمور~~

الرحن.عبادأى)ا(

.٧٠•١٣القرطبي:نفسبر)٢(

.٢٧٧و٢١٧-٢١٦مىفدامأ:ابنأحدالقامدبن:منهاجخصرانظر)٣(



اإلسالمرالفقهيهالزفافحفل

غناهحسبآلخرشخصمنيختلفهذاهالمالهالكمنمعهايخشىدر~

بالمالالتنعمكانؤنألنهالمال،هالكمعهخيفالذىالحدهذافيحرمويساره´ا)،

الحياة.قوامألنهالتنقم،مصلحةمنأعظمهالكهمفسدةأنإالمشروعةمصلحة

فالالمال،هالكعلىخوفغيرمنواللذاثذالمباحاتفيالزاثدالتوسعوأما

يتخذفالمالمقصودةمملحةفيهالتنقمألنأمثاله،عادةالمنفقجاوزولوحتىيجرم

إسرافأيعدولكنهالشرعي،بالمعنىإسرافأالتوسمهذايعدوالويلتذا~´.بهلينتفع

مكروهوهوالزاثد.التنعمهذاطباعهمتأبىوالمروءةالديانةأهلألنالمروءة،بحكم

فضيلةيفوتولكنهمفساة~لموانالتوسعهذاأنالكراهةوسببتنزيهأ.

منالنغاشىأكل(وأماالمباحة:الدررفىجاءواإلحسان.الصدقةوفضيلةالزهد

عنهعنعلمعاونحوهاالرفيعةاألبنيةوبناءوالرقيق،الغاخراللباسولبىاألطعمة،

الكبربهيقصدولمحالل،منكانإذابإمرا~ليىأنهفالصحيحتحرعأ،عالشام

بطا~ثق7الإذ..تنزيهأ،.ومكروعأمجازأ،منهويعدبه،شبيهأكانوانوالغخرء

وأبقى)اأا.خيراآلخرةألنفضل،وبتصدق.عاكغاية،بأدنىيقنعأناآلخرة

فيهفإنونحوها..،المساجدوعمارةكالصدقةالخراث)،(وجوهفىاإلنغاقوأما

األخروىالثوابمبيلفيكلهاألكوذها~الثوأ~.حصو-وهومعتبرأشرعأ،غرضأ

الحاالت-بعض-فيلهفإنذلكومعالقي.مقابلالغانيبذلألنهفيهخسارةال

.٣٤٢-٣٤١.٢الغزالي:الدين:علومإحيا،،٢٢٤.١٠القرطبي:تفيرانظر:)ا(

.١٣٦.٣الثربيني:الخطيبالمحتاج:مغنيانظر:)٢(
البهوتي:القناع:كناف،١٣٦~٣الشربيني:الخطيبالمحتاج:مفني:وانظ.١٣٥صوى:7النحا)٣(

رم.رم.مم



وتنظيمهالزفافحفل(داوةالثافي...المبحث

ين~أألتعالى:الثهقوءذللثعلىليلواللإسرافأ.أمبحواالتجاوزهيجوزالحل.

).1٤1م!النثيل.أل.أئئثرفعثإن»العيبألشرفترأحصاده~قتحمأ>مؤهء.ذآأنمروءاتوأ٠~

قالبالصدقة،واألمرالمباحباألكلاألمربعداإلسرافعنتعالىا~فنهى

المساكينحقإخراجومنهالمالمجميعالصدقةتكونهذافعلى(~:القرطبي:

:يبقي)´ا´.فيتصدةهذاخالفوالعل،~السرفه،حكمفيداخلن

فيهااإلنفاقعلىيطرأقدأنهالخيرا~وجوهفياإلمعرافدخولفيوالسبب

فتصبحالمال،ذهابإلىباإلضافةالثرا~تذهبعوارضالمبالغةنتيجة.أحيانأ.
هي´~أ:العوارضوهذهمقابل.دونالماللذها~مفسدةالعملمحصلة

ا~ل،علىكالنفقةواجبةنفقةمعالخيروجوهفياإلنغاقيتعارضأن.١

تضييعوفيالواجب،علىيقدمالوالمستحبمستحب،الخيروجوهفيواإلنغاة

الواجبمعيتعارفىالذىالقدرفيحرمالمستحبأجرعلىتربومفسدةالواجب

إسرافأ.يكونهالنفقةتلكمن

علىوالتحسرالفقرفتنةمننفسهعلىاإلنغاقفيالمبالغيأمنالأن-٢
حسننفسهمنيجدأالأومثأل-الماكمجميعالتصدقحالةفي-كماالمالذها~

أجرهبطلإنفاقهعلىندمإذاألنهأنفق.مامثلالمستقبلفيسيرزقهاثهبأنالظن
.واأل-الماللذهابمغسدةإلىإنفاقهفانقلبمالهوذهب

ا.٠٠القرطبي:ا.تغسير)1(

الخطيبالمحتاج:مفني،٢٢٣.٢النغراوى:الدواني:الغواكه،١٧٧.٩الحصكغي:المختار:الدرانظر:)٢(

علومإحيا،،١٢٠-١٩٩.٢البهوتي:القناح:كشاف،١٢٤-١١٢.٤قدامة:ابنالمفي:،١٩٧.٤الشربيني:

.٣٤٢-٣٤١.٢الغزالي:الدين:



اإلسالمىالمتيهالزفافحمل

عنالصدقة-خير-~والصدقةد~فضل٠النبينأل:قالالمعانيهذهوألجل

´اأ.1<تعولوابد~.عنالسفلى،اليدمنخيرالعلياواليدغنى،ظهر

توكلهفيصاد~وكانواجبةنفقةفييقصرلمبأنالعوارضهذهانتفتفإذا

علىينكرلمىائنبيألنماله.مجميحالتصدقولهاإلنغاقفيالمبالغةفلهومبره،

يكنفلمتاجرآكانوألنه،جلدهلقوةأ~´.مالهمجميعتصدقهبكر.بيسيدظ

عياله.مؤنةوتأمينالتكسبعنليعجزهاإلنفاق

مغشدتهفعلإلىفيهااإلنفاةيؤدىأنالخيراتوجوهفيالمبالغةفحدوعليه:

الصبر.محدمأوواجبةنفقةفىكالتقصيرءاإلنفاقهذانفعتغوق

خيرالالسرفألنالخير)`´)،فيفيسر(الالسلف:قولمعنىيتبينوبهذا

حدخليةلمفإنهللمنئقالخيريجلبالخيراتوجوهفياإلنفاةكان.ذا~،

فياإلنفاقفيإسرافهناكولكنالخيرفياإلنفاقفيإسراففالبعد،اإلسراف

الخروبعوه

اليدأنبيانبا~الزكاة.مسلم:)،١٣٦١(٤٧١.١غنىطهرعنإالصدقةالبا~الزكاة~البخاري:)١(

ماالصدقةأفضلومعناه:حزام.بنحكيمعنله.واللفظ)١٠٣٤(٩٩٢.٢الغلىاليدمنخيرالعليا

(شرحة.اآلخلهيوالسفلىالمنفقة،هيالعليا:واليدمعه،بقيمستفنيأ.ممابعدهاصاحبهابقي

).١٢٢-١٢٩~٧النووى:مسلم:
وسكت)١٦٧٥(٣٧٩.٢ذلكفيالرخصةبا~الزكاة~الخطا~:بنعمرعنداودأبورواهالحديث)٢(

وعمربكرأبيمناقبالمناقب.با~الترمذى:ئتصدق...،،.كاثه~رسول.)مرئاأوله:عنه،

محيح.حنحديثوقال:هأا).٣٦٧٥(٢١٤.٥عنهمااثهرفي

.٢٢٣.١٠القرطبي:تفسيرو،١٩٦.٢٠الرازي:تغيرانظر:)٣١



وتنظيمهالزفافحفلإداوةالثاني...المبحث

وجه.ومباحلىمالمالهانغاقفي(مبالغةبأنه:وتعريغهاإلسراففبطوعكن

واجحة).مفسدةعنهاينجمخير،

عندأمورعدةمالحظةعكنوالتبذير،اإلسرافألحكامالنهذاوبعل

هي:األموروهذهالزفاف.حغلعلىاألحكامهذهتطبيق

بأحكاموالملتزمالمنكراتمحنالخاليالزفافحغلاستحبا~بيانمبق-١

فىالشرعيةاألحكاممراعيأالستةعابنيةأىالنيةبهذهأقامهفمناشر~،

فيقيلماعليهفينطبقعليها(ا´يثا~طاعةحقهفيأصبحأعمالهجيعتطبيق

تؤدلمماالنفقةبلغتمهماالحفلهذاعلىالمنفقويثا~الخير،وجوهفياإلنفاق

راجحة´`´.مغسدةان

األهلعلىوالتكاثروالتفاخراألترانعلىللتكبرأقيمحفلعلىالنفقة-٢

فاسد.كرمجه•رللمالوفعألنهالنفقة،تلكقلتمهماعرمتبذيروالجيران،

قدره،ئالنليعلمالحغلأحدهمفيقيمالزفا~،حفالتفييالحظماكثيرآوهذا

..حفله.فيأقامهالجيران.عاالهربحفلهم،فالنبيتولييثر

(انظر:مباحة.محادةيظلالنيةهذهودونعليه،لثا~االتباعنيةإلىفيحتاجالعاداتمنالحفلألن)(ا

).٧٦.١السيوطي:والنظاثر:األشباه
القمامةفيالطعاممنبقيمابمالقاءالتبذيرثمالسنةاتاعبنيةاإليالميجوزالأنهإلىالتنبيهويحن)٢(

وهوبالطاعة،ريا،الحالةهذهفيالرياءألنالريا،،عناالحترازيجبكمابهذا.تأتلمفالسنةمئأل

فوضعحرامأالفعلهذاكانواذاملتزم،تقىعنهليقالالحغلبماقامةالنةيتبعكأنباالتفاق،محرم
مالدين.وألحكامالرياءمنأهونبالدنياوالريا،التبذير،فييدخلأنيبعدوالحرامألجلهالمال

:اثهلحقوةالرعاية(انظر:واألخالق.التصوف~فيمواضعهفييعرفتفصيلالرياء
بعدها)>وما٢٩٣.٣الغزالي:الدين:علومواحيا،بعدها،وما١٣٥المحاسبي:ص



اإلسالمرالمتيهالزفافحمل

ألذئودفعأالناسمذمةخشيةالحفلعلىاإلنفاقفييتوسعمنهناكاكن

أن~~ن(إذمباحألمرقصأفهذاحسن،أمامهم.عظهروليظهرألسنتهم،

الحفلهذاعلىفاإلنفاقباإلخوان)أاأ،األنىراحةويطلبالمذمة،ألممنيحترز

جاوزإذامكروهأيكونوقدمباحأ،يكونفقدالمباحات،راإلنفاقحكميأخذ

نفقةإلىأوالمالإتالفإلىالمذمةخوفدفعهإذاإاليحرموالأمثاله،عادةالمنفق

هالكه.منمعهايخشى

يقامكأنمباحاكانفاسدة،نيةأوالسنةعابنيةالحغلبإقامةيقترنلمإذا-٣

المباحاتفيكا´(نفاقمباحعليهواإلنفاقمرورحادثعلىاالجتواعلمجرد

طبعأكلهوهذا.معهتحرمهالمالهالكعلىالخوفدونالكبيرةالزيادةتكرهلكن

الذىالحفلأماالحغل.أعمالجيعفى١ظاهرالشرعيةاألحكاماتباعمغرض

المعاصىعلىنفاتر7واإقامته،تحرممحرم،حفلفهووالمعاميالمحرماتيحوى

أعلم.تعالىوانهالمفاسد.أكبرمنمجملتهأمبحألنه،تبذ.فيهالتي

والمكانيالزمانيالحفلموعد..الوابع.المطلب

فيعنهوالجوا~زفاف،حفلأىقبلمنهبتالسؤالوأين؟الحفليقاممتى

نرعين:فيو:لكالطلب~ا

الزفافه:لحفلالزمانيالموعداألول:عالف
أنهغيرالعام،أثمهرجيعفيزوجهاإلىسالعر.زفافاسرعأباحلقد

.٧٠٠.٣الغزالي:ين:االعلوماحياء)اا



وتنظيمهألزفافحفل(داوةالثاني...المبحث

قالت:عنهاتعالىاثهرفيعاثشةالسيدةعنجاءلماخامة،شوالفييستحب

كانكاالهوسولنساءيفيشوال،فيبيوبنىشوال،فيىالهوممولتزوجنيد

ه(اأ.شوالفينسا،هأتدنيلانتستحبعاثشةوكانتقال:مني؟عنده)حظى

وقدشوال،فيوالدخولوالتزوجالتزويجاستحبا~(فيهمسلم:شرحفيقال

الحديث)´~´.بهذاواستدلوااستحبابه،علىأصحابنانص

يفهمشوال،فىكانبهاوالناءزواجهابأنعاثشة~السيدةافتخارمنويغهم

الدخوليكنلملوألنهالعام،أشهرمنشوالغيرفيوالدخولالزفافجوازمنه

أعلم.تعالىوالتهمعنى.فيهبالدخولالفتخارهاكانلماشوالفيجاثزألإالوالزفاف

الزفاففإناليوم:ساعاتهيثمنأماالعام،أشهرحيثمنهذا

السيدةزفتفقدنهار؟أوليلمنساعةأىفيجاثزبالزوجةوالدخول

قالتليأل.مغية~اليدةوزفتالضحى،وقتفيالنبيرتنزإلىعاثشة~

مننسوةفإذا...دزفافها:حديثفيعنهاتعالىاثهرفيعاثشةالميدة

إليهنملمتنيفيطاثر،خيروعلىوالبركةالخيرعلىفقلنالبيت،فياألنار

سلمتنيفيضحى،ىالهرسولإاليرعنيفلمني،شمنصلحنفي.مها)(أي

ا~´.هسنينتسعبنتيومثذو.ناإليه

)>١٤٢٣(٨٤٢.٢فيهالذخولواستحبا~شوال،فيوالتزويجالتزوجاستحبا~با~النكاح.ملم:)ا(
(حظو)).مادةالفيروزآبادى:المحط:القاموس(انظر:المكانة.الحظة:أحظى:وتولها:

.٦أاهاهبمر:حعرابزالمعاج:غمأواهر:٠اا٣أاالووى:(اا

غرإل.سبو١١(



ليألجانزوهونهارأ،بالعروسوالدخولالزفافجواز(وفيهالنووى:قال

.)(ا´.ونهارآ..

~~يقكانإذا...حتى٥:أنس~قال،منمية~السيدةزفافحد~وفي

أ~´.أعروسر~».ىالنبيصبحفيالليل،منلهذهدتهامليمأملهجهزتها

الحفلإقاهةأنأيضأالحديثاهلمنويعلمليأل،الزفافجوازعلىيدلافهل

بعدالسمركراهةأنذكرواالعلماءألنالمكروه´اأ،السموفيداخلةليستالعشا،بعد

~بأهرالعروسوزفافمطلو~ا´)،أمرفيالسمريكنلمإذانحصوصة.عاالعشاء

أعلم>تعالىوالةشرعأ`أأ.جاثزاألهلمعالسمرأنكماالكراهة.تتناولهفال

الزفاف:لحفلالمكانىالموعدنى:اكالذع
كانوأيأذلك..<،غيرأوبستان،أوأفراح،مااةأهءمنزلرالحغليقامقد

أمور:ثالثةمرامحاةمنبدالالمكاناختيارعندفإنهاألمر،

مسجدآ:الحفلمكانيكوذأالاألول:األمو

فييستحبالذىأناللهو،مبحثفيالدينياإلنشادعنالكالمعندسبقوقد

.٢١١.٩ملم:شرح(ا)
تخريجه.سبق)٢(

.بعدها»والحديثالعشاءقبلالئوميكرهىكاناثهرسوله~نعنه:تعالىاثهرفيبرزةأبوروئ)٣(

مسلم:ءلهواللفظ)٥٤٣(٢٠.أ١العشاءقبلالنوممنيكرهمابا~الصالة.مواقيت(البخارى:

).).٦٤٧(٣٧٢.١وقتهاأولفيبالصبحالتبكيرامتحباببا~الصالة.ومواضعالمساجا
.٣٩١٢العقالني:حجرابنالري:فتحانظر:)٤١
.٦٠.٢البق:المرجعانظر:)٥(



وتنظيمهالزفافحفلإداوةالثاند...المبحث

األصواتورفعالدفوفضر~أماالنكاح´اأ،عقدإجراءهوإنمافقطاسجد

اللهوأنوعمنأمثاهاوعنعنهاالمسجدصيانةفالمسنونوالتغني،باإلنشاد

المصلين´~أ.علىشوشتإنتحرماألفعالهذهإذبل.،.والتمغيق.كالوقص

وهذافيه،العقدإجراءبعدالمسجدفيالدفوفوضر~اإلنشاديونو~دة

عليهاتنبيهأهناذكرتالمألةأذغيرالعقد،إعالنألجلراغازفاف،بحفلليى

ااأ.البلدانبعضفيالمساجدفيالزفافحغالتإقامةجوئقدوألنهألمميتها،

إنفقالوا:المالكيةأماالجمهور،مذهبالمجدفيالعقدامتحبا~أنإلىأيضأاإلشارةومبقتا)(

الكبير:الشرح،٣٧٨.٢عابدين:ابنحاشية(انظر:بعضهم.واستحبهفقط،جاثزالمسجذفيالعقد
القناع:كثاف،٤٦١.٣الدميامي:الطالبين:إعانةحاشية،١٠٩-١٠٨.٤الدسوقي:وحاثيةرديرالل

).١٨٨.٢البهوتى:
األخرئالمراجعفيوالموافع،١٨٧.٢البهوتي:القناع:كثاف،٣٧٢.١عابدين:ابنحاشيةانظر:)٢(

ألثرعية.المخالفاتعنالدينياإلنثادلصونذكرتالتيالمالحظاتوانظرالبقاطامثىفيالمذكورة
):٥١١٢-٥١١١.٧(وأدلتهاالسالميالفقهكتابهفيتعالىاثهحفظهالزحيليوهبةالدكتوراألمتاذنقل)٣(

الفقهبحمعبواثنطن،-.لمجلسمي7اإلماللفكرالعالميالمعهداستفاراتبشأن)١١(رقمالقرار
١٤٠٧صغر١٣-٨(الهاكيةاألردنيةالمملكةعاصمةبعقانالثالثمؤتمرهدورةفيالمنعقااإل~مي

حفالتإقامةإلىالملمينمعظمافطرعثر:الرابع(السؤالوفيه:م)١٩٨٦أكتوبر١٦-١١~ه

لهنتتوفروالغنا،،أووانثادرقصالحفالتهذهيتخللماوكثير.،مساجاهمفيلناتهمالزفاف
عقديند~الجوا~:المساجد؟فيالحغالتهذهإقامةحكمفمااطفالتهذهلمثلتتسعأماكن
الرجالكاختالطشرعياقترنت.عحظورإذافيهاالحفالتإقامةتجوزوالا~جد،فيا~ح

والغنا،).بالرقصوتبرجهنبالنسا،
بعدلألناثيدالرجالإنثادأثناءوذلكوالتصفيقبالرقصالمساجدأحدفيالنسا،قامتوقد

بحرمتهماقالمنومنهمداخلهعنفضألالمجدخارجمكروهانوالرقصوالتصفيقالعقد،

لعببحديثالمسجدفيإباحتهماعلىيجتجوالالبحث)هذامنوالتصفيقالرقصمعألتي(انظر



اإلسالمرالمتيهالزفافحمل

بوجوديعرفوأالالفساق،هبالعصاةغتصأالمكانيكونأالالثاني:األمو

ذلك...ونحوالماجنة،الحغالتإقامةأوالخمر،كشر~فيهالمنحرات

كلبحقالسو،وقالةالتهمةيلحقالمكانذلكمثلفيالحفلإقامةألنوالا

تلكمثلفيالحضورأنكماالمناسبة-أصحا~-وخاصةالحغلحضرمن

منالحالةهذهفييؤمن7فاوأثام،معاصمنفيهايجرىإقرارالمايعداألمكنة

الرورعندباإلسرعالمسلمينالنبيثألأمروقداإلثم،فيالعاصينمعاالشتراك

فيغيمواالعتبار،التفثرمنحالةعلىإالديارهميدخلواوأالالظالمين،بأمكنة

فعنأولى...،بابمنفيهاولهوهمحغالتهمإقامةعنمنهيونأنهمهذا:من

وسوللنافقالالحجو،علىكااثهوسولمعموونا«قال:عمر~بناثهعبد

حذر.~نباكينتكونوا.نإال.نفسهمظلمواالذينمساكنتدخلواالكا:الثه

خلفهاأأا´.حتىسرعفيزجرثم.صاممم.مامثليصيبكم

اعتبارآالبكا،يوجبفيمايتفكرواعليهممر(فمنالرى:فتحفيقال

ا،تخريجه•الحديثإيراد(مبقالرقصهيثةعلىألاثهرسولممجدفيوتوثبهمبحرابهمالحبشة
مصلحةففيهاسالح،علىوالتدريبالتوثبأنواعمننوعأمنهمكانذلكإنقالوا:العلماءألن

علىبغعلهماالستدالليصحفالالمسجد،فييجوزللمسلمينمصلحةفيهماوكللمين،

فتح،٤٢٦-٤٢٤.٦النووى:ملم:سرح(انظر:أعلم.تعالىواثهواللعب.للهوالرقصجواز
).٧٥صاهيتمي:حجرابنالرعاع:كف،٤٣٢.٦و٤٣٦.١العقالني:حجرابنالري:

الزهدملم:)،٣٢٠٠(١١٥٠.٢صا~~أخاهمعودوالىمتعالىاثهقولباباألنبياء.البخارى:(ا)

)٢٩٨٠(١٨٠٨~٤مين٩باتكونواأنإالأنغسهمطلمواالذينمساكنتدخلواالبا~قاثق:وال
سوقأساقهاومعناه:ناقته،زجرأىوزجر:م،7العليهصاحقومعودأرضوألحجر:له.واللفظ

)<٣١٢.١٨النووي:ملم:شرح:(انظالمساكن.جاوزحتىأيخلفها:وحتىكثيرأ،



وتنظيمهاكزفافحفلإداوةالثاف...المبحث

يأمنفالخشوعه،وعدمقلبه،قسرةعلىودلاإلهمالفيشابههمفقدبأحوالهم

الحثالحديثوفيأمابهم.....،مافيميبهأعمالهمالعمل.عثلإلىذلكيجرهأن

بها)اا´.المرورعندواإلسرعالمعذبينديارفيالسكنىعنوالزجرالمراقبةعلى

تعالىاثهأهلكهمالذينالكافرينبدياريختصالأعلم--واثهالحكموهذا

دخولفيعامالحديثفيالنهيألنالعامين،مندونهممندياريشملواغافقط

المعاصي،منذلكدونهوأو.عابالكفرذلككانسواءنفسه،طلممندياركل

اثهغضبفيهاينزلأنهإالباإلهالك،اثهعذاببهاينزللموانالمعصيةوأماكن

وعدمبها،الموورعندواإلسرعمفارقتهالذلكفلزماآلثام،منفيهالماوسخطه

أعلم.تعالىواثهفيها.الحفالتإقامة

بالنسا،الرجالاختالطمنمأمونأالحفلمكانيكونأنالثالث:األ~

خاللمنأومباشرةإمااآلخر،إلىالطرفينكالمنالمحرمالنظروحصول

-عاذلكمناألمنعدمحالفيالنسا،علىويحرمبأنواعها.التصويرأجهزة

السيدةروتهلماالحفلمكانفيالحجا~خلععليهنيحرما~وس-فيهن

فقدزوجها،بيتغيرفيثيابهاوضعتامو.ة«عاقال:ئالنبيعنعاثثة~

ءأ~´.الهوبينبينهاسترهامتكت

.٤٢٢-٤٢١.١العسقالني:حجرابن)ا(

١١٤.٥الحمامدخولفيجاءمابا~األد~.الترمذى:)،٤٠٠٦(٣٨٢.٤الحمامكتا~أولداود:أبو(أ)

له.واللفظ)٢٢٥.٤٣٧٥٠١الحمامدخولبا~األد~.ماجه:ابنحسن،حديثهذاوقال:)٢٨٠٣١
عماالسترخرة(اهتك:):٢٢٥.٤(ماجهابنعلىحاشيتهفيالندىقالمترها:ومتكت

الخيا،).بهالمرادلعل.قلت:.ورا،ه.



لألجنبيتكشفهاعنعبارةالثابالعأن(والظاهرالقدير:فيضفيقال

المحافظةمعناءبينثيابهانزعتلرمابحالفمقدماته،أوالجماعمنهالنال

الوعيد)´اك.هذافيلدخولهاوجهالإذالعورةسترعلى

إ~متهافإنالحغل،أثنا،ااشرعيبالحجا~اامتزامهايستحيلالعروسأنه.عا

إالباالتغاقدعوتهاعنالتخلفتوجبمعصيةيعدألمكانذلكمثارفيللحغل

أعلم.تعالىوأثهومنكرا~ا.لنامح

مكانفيمويرهاتةأجزووجودبالنساءألرجالاختالطمسألتيأنالحقيقةه

بينمشكالتحصولفيوتببتاوالرد،واألخذاللغطمنكثير.أثارتاقدالحغل

معرفةوعدمأمرهمارالتساهل~وذا~ءالمدمحوينهالمناسبةأصحا~

حفلفيأحكامهماتفصيلالموضع-هذا-فيآثرتلهذاوضوابطهما،حكمهما

اثنتين:مسألتينفيوذلكالزفاف

الزفاف:حفلفيوالنسا<الرجالاختالطاألون:ا~لة
والرجالالنسا،فيهيحتفلغتلطأاألملفيينظمأنإمافافاكحفلإن

معالنساءاجتوعيحصللكنغتلطغرأصلهفييكونأنمراماسين.بالعرهسوية

إلىالرجال-منغير.معأو-وحد.(الزوج)العروسدخولعندفيهالرجال

واحذ:يوزن.عيزانالحالينكالفيواألمرالنساء.حغلمكانفي(الزوجة)العرومى

ا.١٩ا٣المناوى:(ا)

ا~.هذامنبالداعيالمتعلقةالوليمةإجابةشروطانظر)١(



وتنظيمهالزفافحفل(داوةالثافي...اكبحث

ثعالىاثأومعهاالتيالشرعيةواألحكامالضوابطفيهترعلمإأاط7الخثاظ

فىالفتنأعواملوتحنب،والستالصر،غمئمنمالنساءالرجالاجثو،ععند

مات.المدمنأثناءهيقترفلمامحرمأاالختالط--أىكانوالفعل...،القول

ال~لأمامعورتهاأوزينتهاتظهرمنوجودعنداالختالطفيحرم

~~اآلنرالطرفيستميليتصرف.عامنوجودعندأواألجا~أاأ...،

يطلقمنوجودعندأوالعورات...،تكشفلموانذلك،ونحوالكالم،ولين

أنوذطئهاآلخرين...،إلىالمحرمالنظرمحنعينيهيمونالهشاءكمانظره

حاكاجتماعهمفيحرموالنساء،الرجالبينكئهااألمورهذهحرمتقدالشريعة

لثتأزتكيت٠ذنؤوتشتؤتحقنوأآتمتريميقتغنتوأيلثتريييعثقلالتعالى:قالفعلها؟

عليهايجبأنهغيروالكفين،الوجهعداماأألجا~:الرجالأمامالمرأةعورةأنإلىالجمهورذهب)1(

حتىثي،منهايبينفالاألجنبيعلىعورةكلهاالمرأةأنإلىالحنابلة:وذهبالفتنة.خثيةسترهما
ردير:اللالصفير:الثرح،٧٣-٧١.٢عابدين:ابنوحاثيةالحمكفيألمختار:الدر(انظر:طغرها.
القناع:كشاف،٣١٢-٣١٠١٩قدامة:ابنالمغني:،١٨٦-١٦٤~٦ملي:1١المحتاج:نهاية،١٩٣-١٩٢.١

)،١٤.٤و٢٤٨.١البهوتي:



هاتينفيالذكورةالبصروغضروالتصونالتسترأحكامر:عيتإذاأما

هذهفيمحرمغيراالختالطفإنالفتنة،أسبابعنوالرجاكالنساءتحرزهاآليتين،

تعالىاثهرضيسهلرواهفلمابحرمغيرأنهفأماوأفضار.أونتركهأنغيرالمحالة

لهمممنعفماو.صحابه،النبيكادعاالساعدى.سيدأبوهرصالأقال:عنه

الليلمنحجارةمنثورفيتمراتبلت.ميل.مامر.تهإالاليهمقوبهوالطعامأ

الرى:فتحفىقال(اأ.بذللثه»تتحفهفسقتهلهأمامثهالطعاممنالنبيىفوغفلما
عندذلكعلأنيخفىواليدعوه،ومنزوجياالمرأةخدمةجوازالحديث(وفى

التستر)`~أ.منعليهايجبمااعاةودالفتنةأمن

تركعلىالحثفيالواردةللنصومىفذلكأون:االختالطتركأنوأما

منمنهالبدنيماإالالشرعية-الضوابطفيهروعيت-ونوتجنبهاالختالط

ألآألونآلبتنهبيةتبزجتترثبثآلبيونكئةقزنذفىقالتعالى:قولهذلكومنالحواثج؟
مممرر~.م

لنسا،الخطابكانوانالت،بلزوماألمراآليةهذه(معنىالقرطبي:قال

تخريجه.سبق)(ا
فيتعالاثهحغظهالبوطيرمضانسعيدمحمدالدكتوراألستاذوقال.٢٠٦.٩العسقالني:حجرابن)٢(

تقديمعنعبارةليىاألمرفيالمنكرأنتعلمين(وأنت):٧٦-٧٥صباثهتؤمنفتاةكل(إلكتابه
المرأةتظهراللتينوالزينةالعريمنذلكيصاحبقاماالمنكرواغاالضيوف،إلالقهوةفنجان
فيالشرنكلالشأنواغاالقهوة،فنجانتقديمفياليومالناسعليهتعارففيماالشأنوليسبهما،

أنهجيعأالمسلمينوعلماءالفقهاءعلمولقدألقهوة!فنجانمعالمرأةبهتتقدمالذىالخالبالمظهر
ثرابأأوطعامأدارهافيالضيوفإلى.فتقدم>الكامل،اإلسالميبسترهاالمرأةتتقامأنفيفيرال

عرسه).حفلفيأميدأبيامرأةمنوتعالذىوهذاجالس،قريبهاأووزوجهابذلك،تكرمهم



وتنظيمهالزفافحفل(داوةالثاني...المبحث

~ا~ء،جيعيحصدليليردلملوهذابالمعنىءفيهغيرهندخلفقدركاءالنبى

لنرورة)أا`،إالمنهاالخروجعنواالنكفافبيوتينالنساءبلزومطافحةوالشريعة

يقضيحينالنساهقامسمإذااثهرسولكاندقالت:سلمة~أموعن

ذ~.ن.~--وا~~رئقال:يقوم،.نيسير.قبلمقامهفيهووعكثتسليمه،

الوجال»´~أ.من.حديدركهن.نقبلالنساهينصوفلكيكان

فيواالحتياطالمأمومين،أحوالاإلماممراعاةالحديث(وفىالفتح:فيقال

ى~وكراهةالتهممواضعاجتنامهوفيهالمحذور،إلىيفضىقدمااجتنا~

البيوت)´´´.محنفضألالطرقاتفيللنساءالرجال

~و~الرجالصفوفهخيرى:اثهرسولقالقال:فشزهريرةأبيوعن

.ولها»(أأ.وشوهاآخوهاالنسا،صفوفوخيرآخوها،وشرها

النسا،منموفبالحديثفالمرادالنسا،صغوف.أما(..مسلم:شرحفي~ل

كالرجالفهبزالرجال،ممالمتميزاتصلينإذاوأماالرجال؟مميملينالواتى

أقلهاوالنماء:ائرجالفيالصفوفبشراد1واآخرها،وشرهاأوهامفوفهنخير

آخرفضلواغابعكسه،وخيرهاااشرع،مطلو~٠مدوأبعاها7وفضاثوابأ

ورؤيتهم،الرجالنحائطةمنلبعدهناارجالمعالحافراتالنسا،صغوف

.١٦٣١١٤القرطبي:تفسير)١(
للجملةوالقاثل).٨٣٢(٢٨٩.١الرجالخلفالنساءمالةما~واإلمامة.الجماعةصالةالبخارى:)٢١

البخارى.عندأخرئرواياتفيكماثها~ابنهواألخيرة
.٢٦٨أ.العسقالني:حجرابن)٣(

).٤٤٠(٢٧٣~١منهافاألولاألولوفضلىواقامتهاالصفوفتسريةبا~ة~7الصامسلم:)٤١



اإلسالصالفقه~الزفافحفل

أولوأمذلك،ونحوكالمهم،عوكحركاتهمرؤيةعندبهمالقلبوتعلق
أعل)أاا.تعالىواثهذلك.لعكىمفوفهن

السترالتزاممحالعبادةمكانفياالختالطمناالحتياطهذاكانفإن

أعلم.تعالىواثهأولى.اللهوعليهيغلبمكانفيمنهيحتاطفألنوالتمتون،

هذا:وعلى

لالختالفالشرعيةالضوابطمراعاةلعدمعرم،المغتلطةالحغالتإقامةا-

الماجن،الغناء-عادة-ففيهاالجملة.فىالشرعيةاألحكاممراعاةلعدمبلفيها،

فيهاتشربأو،بالفسقمشهورةأماكنفيتقامماوكثيرأالمحرم،واللهو

وجه.منألكثرفعرمتهاالمسكرات...،

منغيرهعن-فضألحرامالنهاءحغلمكاذفيعروسهإلىالزوجدخول-٢

إنحتىومفاتنها،عورتهاتظهرأوينتهاء،جتتبىمنالحفارفيوجدإذاالرجال-

فيهدخولهألنعنهاءبصرهالزوجوغضأمأل،الحجا~ارتداءتلتزمالكانت

علىلهاإقراروهذاعليها،إنكارودونضرورةدونالمعصيةتفعلمنمعاجتوع

كرمأ´~أ.ثكاثمعمشها،

.٣٨١-٣٨٠.٤النووي:)ا(

أنالعامة:واألماكنالطرقاتفياالفراتالمتبرجاتمعاالجتماعحالةعناكالةهذهوتفترة)٢(

أماألجله.المحظوراتتباحفالدونه،الحياةتختلوالورةالفتقتضيهالأمرالحفلإلىالدخول

البيوتأمروا.عالزمةفلوالضرورة،تقتضيهفأمرالطرقاتفيوالمثيأعمالهمإلىالرجالخروج
غالطتهممغدةمنأعظممفاسدذلكعلىوترتبالحياة،سيرلتعطلالمحرماترؤيةنثية

أعلم.تعالىوأثهللسانوات.



وتنظيمهالزفافحفلإداوةالثاني...المبحث

أبصارهنأطلقنالزوجدخلإذااثه-رحمما-إالعادةالنسا،إن-٣

شبههمدئعنويتحدثنقدمه،إلىرأسهنوقمنذلكبعدليمنمنهإليه(ا´،.لنظر

غيرإلىلها..،حبهعلىيدلمامنهطهووهلال..،أمبهاالثقهووهلبعروسه،

تثوروالذكره...،عنالموضعهذاينزهعابالغيبةالملي،الغاحشالكالممنذلك

األمور...،هذهمعوفةسيغوتهنألنهإالإليهنالدخولالزوجرفضعندثاثرتهن

إعانةمنفيهلماعتجبات-كن-وإنإليهنوجاكدخوليجرمحالهنهذهونسا،

ذلك....وغيرالفحشهوالغيبةالمحرمالنظرفىمعميتمهنطىلهن

بهتسقطمافعلعروسه،أمامووقفدخلإذااألزواجبعضفإنوبالمقابل

غيرللمغيراتوخامةيه،ماانفامدمننيهوهذا٠حا،>وذمرو،ته

إعالنهعن7فضاالزوجينبينيكونعماالكالمالشرعحرموقد•..المزوجات.

رمولقالقال:عنهتعالىاتأرفيالخدريسعيدأبيفعنبالفعل،الناسبين

عندشهوتهاأمنتفانتخافها،أهنغسهاعلىالشهوةتأمنأنإماالرجل،إلىنظرتإذاالمرأةإن)(ا
عورة(والركبةوالركبةالرةبينماعداماإلىتنظرأنباتفاقلهاحلها،عرمأالرجلوكانالنظر

وقالوالحنابلة،اكنفيةعندكالمحرمفهو،أجنبيأالرجلكانوانلغيرهم).خالفأالحنفية~

إلىتنظرأنلهايحلفألواألطراف،الوجهيعنيمنها،المحرميراهمااألجنبيمنالمرأةترئالمالكية:
تعمدحرمةإلىاألمحفيالشافعيةوذهبلذة،.تخفلمولوساقهوالطهرهوالببوال~ره

فتنة.تحفلم~اناألجنبيالرجلبدنإلىالنظرائرأة

إليهالنظرفامهايه.أنهعلىالفقها،فاتفقالرجل:إلىالنظرعندثهوتهاالمرأةتأمنلمإنأ~
،٤٥٢.٩متابدين:وحاش،.´ك..نالحصكفيالمختار:الدر(انظر:أعلم.تعالىواثهأجنبيأ.أمكانمحرمأ

المحتاج:،٠ننما-الشريني،~أ.:ا)الخطيبالمحتاج:مغنيا،٩٣ا-٩٢~١الدردير:ا~:ا~ح
ا).٤ا-٣.٤البهوتي:القناع:كثافاء٩١وا٨٦~٦الرملي:



اإلسالمىالمتيهالوفافحمل

امر)تهالىيفضىالرجلالقيامة،يوومزلةالهعدمىاك.شرمن(ألاثاتبد:

سرها،أا´.ينشرثمإليه،وتفضي

الشرعيةبالضوابطااللتزاممعالنسا،حفلفيعروسهإلىالزوجدخلإذا-٤

يحرملمالفتنة،أسبا~عنوالبعدالجانبينمنالحوامعنالبصروغضالسترمن

ؤمكروهأكاكإناالختالهألنذلكتركواألفضلاألولىأنغيردخوله،

أعلم.تعالىواتهأوك.الحئالتفيمكرومائوالثئألنوالمساحدالطرقات

ئا~.اكحئللالتصويرالثائية.المسرلة

الؤئا~؟حفللعئهايتئئى7́التيالشاثعةاألمورمنالتصويرأصبحلقد

أمورأحدمهيعنونفإنهمالمناسةهالهؤالتمويرعنالناسيتحدثوعندما

المرثيةاألترطةتسحيلأو(الغوتوغرافية)،الضوثيةالصورالتقاطثالثة:

مماشرةالحفلأحداثاقة1التصوير~تمئنوعاستخدامأو(الفيديو)ء

األئراح...ماالتؤموحودهذا•أمنية،ألمئراض

حكمأحلمنورد،أخذموضعالتصويرمننوع7اهذهزالتوال

الحئإلت...ربهاتستخدمالتيالطريقةأجلمنثمأصالءاستخدامها

مابياكثم،٦أو´الثالثةبأئواعهالتصويرحكؤالبحثمنمدالكانأللك

التااية.الئقراتخاللمنوذلكثائيأ؟الزفافحفلفياستخدامهمينيةيتق

).١٤٧٧(٨٩٨.٢أهالسرإفئاءنحربمبا~النكاح.مسلم:)١(



وتنظيمهالزفافحفلإداوةالثاني...المبحث

الضوتي:التمويرحكماألولى:الفقرة
منعنهالكالموسيكونءالغوتوغرافيأوالشمسيبالتصويرأيضأويعرف

والناحيةالصور)،(التقاطأوالضوثيالتصويرعمليةحكماألولى:ناحيتين:

العملية،هذهعنالناتجةالصورحكمالثانية:

الصوثي:التصوومألحكم.و~:
،حرمةحألالضوثيالتصويرعمليةحكمفيالمعاصرون(ا´العلماءاختلف

التمويرعمليةعلىقاسهمنفمنهمالتصوير،هذاعليهقاسواالذىلألصلتبعأ

علىالقياسإلىعنهفعدلالفارق،معقياسهذاأنرأىمنومنهماليدوي،)

التالى:الغحوعلىأقوالحموتفصيلالصقيلة.والسطوحالمرآةعلىالمنعكسةالصور

إلىاالحثينمنفريقذهباليدوى:علىالضوثىالثصويرقاسمن.-

النصوصفيالواردالقديماليدويالتصويرعلىالضوثيالتصويرقيامى

يليأا´:هذا.عاقياسهمعلىواستدلواالشرعية،

التقاطةفقدمستحدث،أمرأيضأ-غيره-وفيالزفافحفلفيالتخدمالتصويرأنالمعلوممن)(ا

أوليظهرولمم)،١٨٧٣-١٧٦٥(نييبسجوزيفالغرنيقتلمنم)١٨٢٦(عامضوثيةصورةأول

العربيةالموسوعة(انظر:م).١٩٥٦(عامحتىلألثرطةجيدتجيلعلىقدرةلهفيديومسجل
-رحهمكانواوانالفقها،،متقدمي~فىذكرلحكمهيوجدالهذا).٦٣٨.١٧و٤٤١١٦العالمية:

اليوميعرفماوهوبثأنه،الشرعيةالنصوصوردتالذىاليدوىالتصويرعنتكلمواقداثه-
..والرسم.مالنحت

علىد.محمدالتصوير:فياإلسا_محكم،١٠٥-١٠٤صالقضاة:والفنون:اإلسالميةالشريعةانظر:)٢(
القول،١٩-١٨صأمين:محمدالحاجاألمينم:7اإلسافيالتصويرحكم،١٨-١٥صالصابوني:

.٤٦-٤٤صحداد:أمينةالوالثم:ألحكامالمالثم



اإلسالمدالمتيهالزفافحمل

فهوالقديم؟التصويرأنوحمنمتطورأنومحأإالليسالضوثيالتصويرإن-١

(صورة).يسمىاآللةمنيجوجماه(مصورأ)،يسمىفأعلبفعلإاليتمال

عنهاينشأواغا.محااليل،بحركةمتعلقةليستاليدوىالتصويرأحكامإن-٢

وبينبينهافالتغريقالمبورة،لحصولأداةإالليستالتصويروئةصور،من

بالرصاص.والقتلبالسيفالقتلبينكالتفريقباليدالتصوير

هذا:قياسهمعنيلزموالذي

-كاألشجاراألحياءغيرتصويرحالةفيمباحأالضوئيالتصويريكونأن-٦

-كأنللحياةمعهاتصلحالهيثةعلىاألحياءتصويرحالةوفيونحوها-والبيوت

باليد´اأ.تصويرهيباحعاهذاألناألسفل-النصفأوالرأسمقطوعةتكون

أقوال:ثالثةللحياةمعهاتصلحهيثةعلىاألحياءتصويرفييكونأن-٢

ا~فى:~حياء.اليدويالتصويرفيالجمهورمذهبعلىقياممأالحرمةاألول:

كانتسوا،ونحوها؟والبيوتوالفنكالشجرفيه،حياةالماتصويرجوازعلىالفقها،اتفق)ا(
المالكيةمنوالدرديرالفقهاءجهورأباحكما(ركأ).طلذاتغيرأم(تمثاأل)،طلذاتالصورة

مقطوعةتكونكأنال-أمطلذاتكانت-سرا،للحياةمعهاتصلحالميثةعلئااحيا،تصوير

وتبقىتعيثىألنهافال،رجلبالأويدبالكانتإنأمااألسفل،نصفهاأزيلأورصلبالأوالرأص
نأقصمنطلمالهتصويرفياألولىوخالفاهةبالكآخرانقوالنالمالكيةعندوهناكذلك،بغير

وأدلتها:المالةهذهفيللتوسع(انظرأعلم.تعالىواثهزيد،أبيابنرمالةثراحنقلهمااألعضا،

المباحة:ررالل،٣٦١و،٣٥٩~٢الحمكفى:المختار:الدر،٣٠٤.١الكاساني:الصناثع:بداثع

الصغير:الثرح،٥٣٢.٢الدسوقي):حاشية(محالدرد_الكبير:الثرح،٢٥٨صى:النحال.
،٤١٢.٢النغراوى:الدواني:الفواكه،٦٠٢.٢الطا~:كغايةعلىالعدوىحاثية،٣٢٥~٢الدردير:

).١٩٠.٤و٢٦٢.١البهوتى:القناع:كثاف،٤٠٩~٤الشربيني:الخطيبالمحتاج:مغني



وتننيمهالزفافحفلإدارةاكتاف...المبحت

األحيا،منلهطلالماتصويرفيالمالكيةمذهبعلىقياسأءالتنزيهيةالكراهة

اثه-ربحهعمد(ا´بنالقاسممذهبعلىقياسأالجوازءالثالث:الممتهن.غيهعلى

األهياءأ~أ.منلهطلالماتصويرفيتعالى-

التصويربكواهةقالمنالمراجع-منيدىبينوقع-فيماأجدلمأنيغير

منهمقسمذهبفقدالمالكية،أخذآ.ممذهبالمعاصرينمنالغريقهذامنالضوثي

وهومطلثأبالجوازأخرونوقالابحمهورا~ا؟أخذ)عذهبالتصويرهذاحرمأإل

وقتهعالمالحجة،الحافظالقدوةاإلمامالتابعيمحمد،أبوالصديق،بكرأبيبنكمدبنالقاممهو)1(
وتفقهعنهااثهرضيالمؤمنينأمعاثثةعمتهحجرفيوربيعلياإلمامخالفةفيولدزمانه،في

).٥٣٩-٥٧٤.٥الذهبي:النبالء:أعالمسير:(انظ_).١٠٨أو١٠٧أو١٠١(ت:عنها.وأكثرمنها
(أىطل،للصورةكانإنللحياةمعهاتصلحهيثةعلىاألحيا،تصويرحرمةعلىالفقها،اتفق)٢١

حرمةإلىالجمهورذهبفقدنقشأ)،أوركأكانت(أىطللهايكنلمإنأمامجسمة)،كانت
كالجدارألممتهنغيرعلىأموالساط،كاألرضالممتهنعلىصورتسواءأيفأ،تصويرها
علئ~نإنتنز~مكروهالضلذىغيراألعضا،كاملتصويرأنإلىالمالكية:وذهبوالقف.

حاشية(معالكبيرا~حفيالدرديرقالالممتهن،علىصورإناألولىوخالفالممتهن،نحير
واالعتهنغيركانإنفيكرهورقأوحاثطفيكالمنقوشطلذى(وغير):٥٣٢.٢الدسوقي:

الأنهإلىعنهماثهرضيبكرأبىبنمحمدبنالقاسموذهبالفرثى).فيكالمنقوشاألولىفخالف
ثم)٧١٩~١(األرى:فتحفيحجرابنالحأفظعنهنقلكمامطلقأ،لحاطلالالقبالصوربأس
هبملأنهعلىيدلذلكفيالواردةاألحاديثبينالجمع(لكنبقوله:المذهبهذاعلىعلق

النووى:مسلم:شرح،٤٢٤.٥القرطبي:المفهم:وأدلتها:المذاهبفيللتوسعمرجرح).(انظر:
عابدين:ابنحاشية،٣٢٢و٣١٩~١٠العسقالني:حجرابنالرى:فتح،٣١١و٣ا٨-٧ا٧~١٤
،٥٣٢.٢الدموقى):حاشية(معالرديرالكبير:الثرح،٢٥٧صالنحالوى:المباحة:الدرر،٣٦٠~٢

قدامة:ابنالمغني:،٤٠٩.٤الشربيني:انحطيبالمحتاج:مغي،٣٢٥.٢الدردير:المغير:الشرح
).١٥٠~٤و١٦١.١البهوتي:القناع:كثاف،٦٦٧.٩

جبردندلواألمتاذ)،١٨-١٥(صالتصوير:فياإلمالمحكمفيالصابونيعليالدكتورهؤال،:ومن)٣(



أاأ.رعثثمحمدبنالقاسمإليهذهبلماموافق

منفريقعدلالموآه:علىالمنعكسأالصورعلىالضوثىالثصورقاسمئ~-

معقياءربأنهوقالوا:اليدوى´اأ؟التصويرعلىالضوثيالتصويرقياسعنالمعاهمرين

اآلخر.عنتختلفمنهماكلحقيقةأنإالاالسمفياتفقاونالنوعينألنالغارت،

واعطائهالشيءصورةتشكيلخاللمناليدوىالتصويرعمليةتتمفبينما

خواصمناالستفادةبواسطةتتمالضوئيائتصويرعمليةفإنفشيثأ،شيثأهيثته

ءالغيلمعلىتنطبعاألشياءصورةتجعلتعالىاتهخلقهاوكيميائيةفيزيائية

معليتفاعلالتصويرئةسةعلخاللمنيدخلاألجسامعنالمنعكسفالضوء

للعيانإمهارهايتممرئية،غيرمورةيكونهالفيلمعلىالموجودةالفضةأمالح

الخاص´~).الورقعلىذللئهبعدتطبعثمخاصةكيمياثيةالفيلم.عوادمعالجةبعل

رالتمويرحكمفىأمينمحملاألمينواألستاذ)،٥٩-٤٦(صوالتصوير:الصورفياإلسالمحكمفي
وغيرهم...)،١٩-١٨(صاإلمالم:

)،١٨٩١٣(لألصول:الجامعالتاجشرحالمأمولغايةفيناصفعليمنصورالثيخهؤالء:ومن(ا)
وما٦٠(صير:التموأحكامفىحبشمحمدوالدكتور)،٢٧٤.٤(السنة:فقهفيسابقالسيد•

وغيرهم...بعدها)،

الدكتور(أبتالفرتوغرافيالتمو،إباحةفيالثافيالجرا~رمالتهفيالمطيعىبحيتالثيخومنهم:)٢(
الشيخإليهذهبماإلىوذهب،١١١-٧٨صالتصويرأحكامكتابهفيكامألالرسالةنصالحبش

رمضانتوفيقمحمدالدكتورأيضأ:ذلكإلىوذهبالكتا~)،نفىمن٦٧-٦٠صأيضأالمطيعي

ذلكفيوأيده)،١٥٣-١٣٨(صالثريعة:وفوابطالعصرحاجةبينالتصويركتابهفيالبوطي
).٨-٧(صالكتا~:علىمقدمتهفيسعيدمحمدالدكتوروالده

العددالشا~:موسوعة،٣٠-١٠مىالخطيب:أحدترجةكارىءداودالكاميرا:تعملكيفانظر:)٧(



وتننيمهالزفافحفل(داوةنر...اثالمبحث

يدلكماتعالى(ا´،اثهخلقمضاهاةاليدوىالتصويرتحريمعلةكانتواذا

مثهوة~سترتوقدكاألهوسولعليدخل«قالت:عاثشة~اليدةحديثعليه

عأابأالنامى.شدعاثشةياوقال:وجهه،وتلونهتكهوأهفلماتماثيل،فيهبقراملى

منهفجعلنافقطعناهعاثشة:قالتاثه.بحلقيضاهونالذينالقيامةيوماثهعند

الضوثىالتصوير:يةفإنالمضاهاة:العلةكانتواذاأا´،وسادتين،.ووسادة

الخواصاستخدامعلىتقومألنهاالمضاعاةعنالبعدكلةبعيلآنفأألمذكررة

الغيلمعلىوتثبيتهاالصورعكسفيمنهاواالستفادةينز%اثهخلقهاالتيالطبيعية

عكسفىالمقيلةواألجسامالمرآةخواصمناالستغادةتتمكماتمامأوالورة،

فإناإلباحة،األشياءفياألصلأنوعاالمرآة.علىتثبتالالصورأنإالالصور،

التحريم`~´.علىدليليقملممامباحةالضوئيالتصويرعملية

.١٠٠-٩٩صرمضان:توفيقد.محمدالتموير:،١٧٠-١٦٧ص:١٦والعدد،٧٦-٦٩ص:١٧

الخطيبالمحتاج:مغني،٣٦٠.٢عادين:ابنحاشية،٣٠٨.١٤النووى:ملم:شرحانظر:)١(

.٤٠٩١٤الشربيني:

تحريم~~والز~~اللباصمسلم:)،٥٦١٠(٢٠٩١.٤ألتصاويرمنوطرمابا~االلباسالبخارى:)٢(

الكوة،قيل•الت،جا~صفةهيله.والسهوة:واللفظ)٢١٠٧(١٣٢٨١٣الحيوانصورةتصوير

وهوتمثالجعتماثيل:فيهوقولها:نقوش،فيهمتروالقرام:بابه،علىالترعلقتصغيربيتوقيل
ونزعه،أى~:٠ذلك،غيرأودهانأأونقشأأوشاخصأيكونأنمنأعمالمصورالثيء

حجرابنالرى:~(انظر:اثه.يصنعهيصنعونه.عامايشبهونأىاأل:لمخلقيضاهون
).٣١٨١١٠العسقالنى:

التصوير:،١١٠-١٠٢صالحبش):للدكتورالتمويرأحكام(معالمطيعيالشافي:الجوا~انظر:)٣(
<٦٧-٦٠صد.الحبش:التصوير:أحكام،١٥٣-١٣٨صرمضان:توفيقد.محمد



عمليةحقيقةأنفيهشلئهالعاإنهالماحثة:نظوووجهةا~لةالتثتج-

مناتضح-كمااليدوىالتصويرعمليةحقيقةعنتمامأغتلغةالضوثيالتصوير

بينهما،والالقياسامتنعمنهماكلحقيقةاختلفت،حيثالثاني-.الغريقكالم

الصورةلحصولأداةالتموير~أنبسببكاليدوىالضوثيالتصويرإذيقال

يحرموالالصورةلحصولأداة-أيضأ-المرآةألنالحكم،بهاتعلقالتي

الصورإحداثتحريمفيالعلةألنمحرمة،مورةتحدثأداةكلفليساستخدامهاء

ألنهالضوثيالتصويرعمليةفيموجودةغيرالعلةوهذهاثه،لخلقالمضاهاة

لخلقه.مضاهاةوليساثهخلقلمااستخدام

ئةإنفقالوا:المرآةعلىالضوئيالتصويرقياسعلىبعضهماعترضوقد

أنكماالمرآة،عكسعلىالصور،اللتقاطإلعدادهافاعلفعلإلىتحتاجالتموير

التصوير´ا´.ئةبعكسرعليهاالصورتثبتالالمرآة

الموادالمشهدإلىاأللةتوجيهالتصوير:ئةمستخدمعملأنهذا:علىوابرا~

مستخدموكذلكالفيلم،إلىالعدسةخاللمنالضو،دخوليعيقماوابعادتصويره

انعكاسيعيقماوازالةعكسه،المرادالمشهدإلىبتوجيههايقومماكثير.فإنهالمرآة،

فىمؤثرغيرالصورتثبيتأنكماكرمأ.هذاعملهيكونأندونالمقصودة،الصور

منساعةالمرآةأمامماشخصوقوفبحرمةيقولأحدمنفماالتصويو(~´؟عملية

األحوال.مزبحالاثهلخلقمضاهاةفعلهيعدوالحراك،دونالزمن

،٤٦صحداد:المالثم:القولانظر:)ا(

الصور.اتخاذحكمفيتريبأسيأتيكماالتصوير،ئةعنالناتجةالصوراتخاذ~لةفىمؤثر.يكونقدلكنه)٢(



وتنظيمهالزفافحفل)دارةا~ني...ا~

التصويرعمليةإباحةمنالثانيالغريقإليهذهبمافالراجح~ا:و~

أعلم.تعالىواثهالضوثي.

الضوثى:التصويومألعنالحاصلةالممووةانحاأحكمثائيا~:

هوفماآنفأ،ذكرهاسبقالتيلألدلةمباحةالضوثيالتصويرعمليةكانتإذا

حصلتألنهامطلقآاتخاذهابإباحةيقالهلالعملية؟هدهعنالحاصلةالصورحكم

أخرئ؟العتباراتاليدويةالصرراتخاذبأحكامتلحقأنهاأممباحة؟بطريقة

الصورحكمتحتيندرجالضوثيةالصوراتخاذأنإلىالمعاصرينبعضذهب

ذللئه.محداماويباحعتهنغيراألعضاءكاملكيوانكانتإذااتخاذهافيعرماليدوية،

مباحالضوثيةالصوراتخاذأنإلىالبوطيأا´رمضانتوفيقمحمدالدكتوروذهب

القبلة-جهةفي-كوضعهاالتقديىإلىذريعةيكوننحوعلىوضعهاحالةفيإال

تشاركهاقابعللمعلألجا،اليدويةالصوراتخاذعنالنهيألنوذلكحينثذ؟فتحرم

جانببهسترتلعاثشةتؤامدكانقال:أنىسبهحديثففيءالضويةالصورفيها

~تيا(~).لىتعوضتصاويرهتزالالفإنهعني.ميطيى.النبيلحافقالييتها

الضوئيةالصوركانتفإ،اصالته،فيلهتعرضبأنهاالصورإماطةعللئفالنبى

طلحةأبوروئفقدوكذلكالحكم.فيالضوئيةالصورشاركتالصفةهذهعلى

.١٧٩-١٧٤صرمضان:نوفبنمحمدد.النصوبر:انظر:)١(

.)٥٦١٤(٢٠٩٢.٤النصاوبرفىالصال:كراهبهااللباس:البخارى)٢(



اإلسالمرالفقهيهالزفافحمل

العلماءفسروقد´اا،ههووةفيهبيتأتدخلالألمالثكةإنهقال:النبيتعن

غير(السليمة)الكاملةالصوربأنهاألجلهاالبيتالمالثكةتدخلالالتيالصور

يبعدفالالتعظيمميثةعلىواستخدمتكاملةالضوئيةالموركانتفإذاالمهانة´اأ.

كاملةالصفةهذهعلىاتخاذهاحرمة-وهوالحكمفيالضوثيةالصورتشاركأن

العلة.فيإياهالمشاركتهامهانة-غير

الماحثأ:نظووجهة

هناكهلالتالي:السؤالعناإلجابةمزبدالالمسألة،فيالحكمإعما،قبل

هيمامسررةمنعتحريمعلةوهلاتخاذها؟حكموبينالصورحكمبينتالزم

اتخاذها؟تحريمطةنفعى

أنهيتضحالمطهرة،الشريعةفيواتخاذهااليدويةالصررمنعأدلةاستعراضعند

الفقهاءأ´أ.جهوربهقالماوهذااتخاذها.وحكمالمورةمنعحكمبينتالزمال

علىاتخاذهفإنالممتهن،غيروعلىالممتهنعلىالكاملالحيوانتصويريحرمفحيث
الحيوانمورةتصويرالعلما،:منوغيرهمأممحابنا(قالالنووى:قالجاثز،الممتهن

المذكورالشديدالوعيدبهذاعليهمتوعدألنهالكباثر،منوهوالتعريم،شديدحرام

فيهألنحالبكلحرامفصنعتهبغيرهأوعتهنمنعه.عاوممواءاأل~ديث،في

با~والزينة.اللبامىمسلم:)؟٥٦١(ال٢٠٩٢.٤الصورعلىالقعودكرهمنبا~اللبامى.البخارى:)١(
لهما.واللغظ)٢١٠٦(١٧٢٦.٧الحيوانصورةتمويرتحريم

.٦٠٧.٨الناثي:علىالندىحاشيةانظر:)٢(

العلما،مذاهببيانوميأتياتخاذها؟وحكمالصورةصنعحكمبينيفرقوالماألينللمالكيةخالفأ)٣(

آخر.هامثىفيقريبأالصوراتخاذحكمفي



وتنظيمهالزفافحفلإداوةالثانى...المبحث

علىمعلقأكانفإنهيوانصررةفيهالمصوراتخاذوأما.،.تعالى..الثهلخلقمضاهاة

فيكانوانحرام،فهوعتهنأيعدالعاذلكونحوءعمامةأوملبوسآ،ثوبآأوحاثط،

بحرام)(اأ.فليسممتهنعانحوهاهووسادةونحدةيداسبساه

علةغيرروحلهماصورمنعتحريمعلةأنالحكمين:اختالففيوالسبب

فيثالقولهفيجا،كماتعان،اثهخلقمضاهاةالصور:منعيمتهفعلةاتخاذها.

بحلقيضاهونالذينالقيامةيومائهعندعذابأالناسداشدالمصورين:شأن

زالفإذااألمنام،بعبادةوالتشبهالتعظيمفهياالتخاذتحريمعلةوأما(اأ.األ،

اممتأذنهقال:غكلههريرةأبيحديثذلكعلىيدلءحرمةفالالتعظيم

فيهمعتربيتكوفي.دخلكيففقالادخل،نقال:النبيىعلىءثتثجبريل

الالمالثكةمعشوفانايو~،بساطأتجعلاووؤوسهاتقطع.نفإماتصاويو؟

السيدةروتهياللالحد~أيضأ:ذلكعلىيدلكماتصاويرء´~ا.فيهبيتأخلفي

~وومسادةمنهفجعلنا«فقطعناهوفيه:تصاوير،فيهادىالقرامعنعاثشة~

عليها.المموراتخاذفجازعتهنعاوالوسادةاأا´.وسادتين

.٣٠٨-٣٠٧.١٤سلم:ئرح)١(
تخريجه.سبق)٢(

الالمالئكةأنجاءمابا~األد~.الترمذى:)ء٤١٥٥(٤٤٢~٤الصورةفيبا~اللباس.داود:أبو)٣(

الزينة.النساثي:٠~حسنحديثهذاوقال)؟٢٨٠٦(١١٥١٥كلبوالصورةفيهبيتأتدخل
اللباسفيرواهملممحيحفيالحديثوأملله؟واللفظ)٥٣٨٠(٦٠٧.٨عدامأالناسأثدذكر

).٢١١٢(١٣٣٢.٣الحيوانصورةتصويرتحريمبا~والزينة.
تحريجه.رمب)٤(



اإلسالمرالفقهيهألفافحمل

المصورالثو~لبسوكونمحرمآ؟الصورمنعكونمعلألعابدينابنقال

(أىحرمتهمنيلزموال..(.الحنفية:مذهبفيفقطتحرعأوهأمكفيهوالصالة

التصويرأنبدليلحيوان)صورةفيهما(أىفيهالصالةحرمةالحيوان)تصويو

أومستترةأواليدفيكانتأمالدرهمعلىكالتيصغيرةالصورةكانتولويحرم

المضاهاةالتممويرحومةعلةألنتكره،والبلتحرمالبذلكالمالةأنمعمهانة

وهيالتشبه´ا)،بهاة7الصاوعلةذكر،ماكلفيموجودةوهيتعالىاثألخلق

ااتحرير)أ~´.هذافاغتنميأتيكماذكرفيمامفقودة
إنالحيوان):صوراتخاذحكمفي(أىذلكفي(والضابطالمحتاج:مغنيفيوقال

منعحكمفيذلكبعدقالثمفال)أ~´واالجازيهانعاشيءعلىالصورةكانت
تعالى)(أ´.ائهخلقمضاهاةمنفيهولماالمارللحديثهيوانتصوير(ويحرمالصور:

أنالغر~منفليساتخاذها،علةعنالصورمنععلةاختالفثبتواذا

<٣٠٤١١البداثع:فيالكاسانيذكركماالتعظيم.فيالصوربعبادةالتئبهأى(ا)
.٣٦٠.٢عابدين:ابنحائية)٢(

.٤٠٨١٤الشربيني:الخطيب)٣(

ماالمأر:بالحد~ويقصد.٢٦٢.١البهوتي:القناع:كئافأيضأ:وانظر.٤٠٩.٤السابق:المرجع)٤(

وانييدى،صنعةمنمعيشتيإغانسانلم(نيعباس،.بايافقال:عباسابن.تىرجأل«.نروى:
كعتهيقول،اثه_رسولمن~ماإال.حدثكالعبامى:ابنفقالالتصاوير،هذه.منع

الرجلفربا.بدأ.فيهابنافخوليىالروح،فيهاينفخحتىمعذبهالهفمانمورةصوومنيقول:

ليسشي،كلالشجو،بهذافعليكتصنع.ن(ال)بيتنلمويحك،فقال:وجهه،واممفرشديدةربوة

٧٢٣.٢ذلكمنيكرهوماروحفيهاليىالتيالتصاويربيعبابالبيوع.(البخارى:.روح»فيه
).٢١١٠(١٣٣١~٣الحيوانمورةتصويرتحريمبابوالزينة.اللباسمسلم:له،واللفظ)٢١١٢(

)).٣٣٠.٤حجر:ابنالبارى:فتح(انظر:خوفأ.وامتألذعرمعناهقيل:هانتفخ،أىربا:وقوله:



وقنظيمهالزفافحفلإداوةالتاف...المبحت

تلكعنالناتجةالصوراتخاذحكمعنالضوثيالتصوير~~ينتف

لعدممباحةالضوثيالتصويرعمليةأنثبتوقدالحاالت.بعضفيالعملية

إلىالمرآةبتوجيهأشبهالعمليةهذهوأنالمضاهاة--أيفيهاالتحريمعلةوجود

الضوثيالتصويرعمليةعنالحاصلةالصورأنإالعليها؟لينعكسمامشهد

يخثىالالمرآةعلىالمنعكسةالصورأنذلكالموآة،علىالحاصلةكالصورليست

يقومأنيعقلوالفعأل،أمامهاموجودهوماإالتعكسالالمرآةألنالتعظيممنها

الجالسالشخصذاتعنواالنصرافالمرآةعلىالمنعكةالمورةبتعظيمالناس

تعظيمأالبه،واستهزاءالشخصئذاانتقامأيعدفإنههذاحصللوحتىأمامها،

قويةذريعةفهيموته،أوصاهبهاغيا~بعدثابتةفتبقىالضوثيةالصورأماله.

اليدويةالصورأشبهتوبذلكالتعظيم´ا´،هيثةعلىاتخذتإنوالوثنيةللتقديس

الدكتورذكر-كماالقبلةجهةفييشترطوالالمنضدة،علىوفعتأوالجدارعلىعلقتكأن)ا(

وغيرهاالقبلةجهةفيكانمابينالصورتحريمفيتفرقلمالنصوصإذتعالى-اثنهحفظهتوفيق
محرمغيرالصرراتخاذأنبعضهموبرىهذاأعلم.تعالىواثههريرةأبيحديثمنظاهرهوكما
تعظيممنيخثىفالاألنأمابالجاهلية،العهدلقر~كانالتقديسمنالخوفألنالزمان،هأافي

الوثنيةإلىوالعودةلالنتكاسقابلالبثرىالعقلإنوالجوا~:اإلنسانيءالفكرتطورمعالصور
ألساعةأنثألالمصدوقالصادةأخبروقدالحضارة،•التطورمنبلعمهمااثأدينعنأعرنىإذا
قال:ثالأثهرسولأنعنه:تعالىاثهرضيهريرةأبيفعنأخرئ،مرةاألصنامتعبدحتىتقوملن
بابالفتن.االبخارى:.الخلصأ»ذىعلىدومرنسأ،التتضطر~حثىالساعهتثومال٠

البا~الساعة~وأشراهالغتنمسلم:له،واللفظ)٦٦٩٩(٢٤٤٤.٤األوثانتعبدحتىالزمانتفيير
كانواالتيدوسطاغيةانحلصة:وذو).٢٩٠٦(١٧٦٦.٤الخلصةذادوستعبدحتىالساعةتقوم

التقديسبعلةالصوراتخاذفتحريممباشرة-)،الحديثبعاالبخارىذكر-كماالجاهليةفييعبدون

أعلم.تعالىواثأالقيامة،يومإلىباةوالتعظيم



الصوراتخاذبحكمحكمهاإلحاقاألولىفكانالمرآة؟علىالمنعكسةالصوروفارقت

كأنتإنالتعظيمهيثةعلىالضوثيةالصوراتخاذحرمةهذاىنويلزمية،اليده

ذلك´ا`.عداماواباحةاألعضاءناقصغيرروحلذى

عئيهايقاسالالتيالتعبديةاألحكاممنالتصويرحكمأنللباحثةيظهروال

الصوريمتدوعلتاالتغميل)(´)،علىمعناهيعقللم(ماهو:التعبدىاألمرألن

على~ل~يوجة،لمالمعنى،معقرلتاعليهما،منصو-رمعلومتانواتخاذها

أعلم.تعالىواثهإذن.القياسمنمانعفالخصوميتهما،

مواءاالستعمالوجوهشتىفياستعمالهاوجوازالصورمنفيهروحالمااتخاذجوازعلىالفقها،اتفق)ا(
فقداألحيا،:صوراتخاذأماناقصة.أمكاملةكانتوسواءعتهنة،غيرأمعتهنةال،أمطلذاتكانت

التياألعضا،ناقمةأوعتهنةكانتإناألحياءصوراتخاذجوازإلىالمالكية--غيرالفقهاءجهورذهبه

مكروهاتخاذهاإناطنفية:فقالالممتهنة،غينالكاملةاألحياءصورأمافقدانها،عندالحياةتتحيل

منطللهيكنلموماطللهكانماذلكفيويتوىكرم.اتخاذهاإنوالحنابلة:الشافعيةوقالتحركأ،

الكاملةاألحياءصوراتخاذئإنوعليه:تصويرها،كحكممحندهمالصوراتخاذفحكمالمالكية:أماالصرر<

الظلذىالناقصوفياألرض،علىأمالجدارعلىالصورةوضعتسوا،محرمعندهمالظلذات
فمانالظلذاتغيراألحياءصوراتخاذالتنزيهية،أماوالكراهةاألولى،ف7وخااإلباحة،أقوال:ثالثة

كانتواناألولى،خالفالممتهنوعلىتنزيهأ،مروهتالممتهنغيرعلىفاتخاذهااألعضاءكامآلكانت

فيللتوسع(انظرأعلم.تعالىواثهوغيره.الممتهنعلىجاثزفاتخاذهادونها،تحياالالتياألعضاءناقصة
كفاية،٢٥٨صالنحا_وى:المباحة:الدرر،٣٦١-٣٦٠و٣٥٩.٢عابدين:ابنحاثيةواألدلة:الحكم

،٤١٢.٢النفراوى:الدواني:الفواكه،٦٠٢-٦٠١.٢عليه:العدوىوحاشيةالثافيالرباني:الطا~

مغنى،٣٢٥-٣أ٤.٢ردير:اللالصفير:الشرح،٥٣٢.٢الدموقي):حاشية(معالدرديرالكبير:الشرح
).١٩٠~٤و٢٦٢)-٦١١١البهوتى:القناع:كثاف،٤٠٩و٤٠٧١٤الثربينى:الخطيبالمحتاج:

.١٠١١٢الثاطبي:االعتصام:)٢(



وتنظيمهالزفافحفلإداوةالئاف...ا~

وعوصهاثأالاألثموطأوشمجملللمراثأ،الثصوموحكمالثانأل:المعوه
ه):المل(ثصومو

وعياامعمل،فيئيتهمامعرفةعلىيتوقفالنوعينهذينبشأنحكمأىإعطا،إن

المستخدمةالتصوير~تإنحيثالضوثي،التصويرئيةعناالختالفكلتختلف

عنالمنعكسالضوءبالتقاطتقومفيديو)أوتلفزيونيتصوير~ت(وتسمىفيهما

فيالصورةتحويلعئىتعملأنهاأىجدآ،دتيقةكهربائيةشحناتإلىوتحويلهاألبام

الشدة.غتلفةكهربائيةشحناتمنمؤلغةلكنهامطابقةصورةإلىالخارج

للمراقبة)،التصويرحالةفي(كمامباشرةالصورتلكاستعادةأريدفإذا

تترجمخاصةرة)(متفلهمطلية.عادةشاشةإلىالكهرباثيةالثحناتأرملت`

ةالتيااصورةثيلتشثوتعيدمنظمةضوثيةنقاطإلىباثيةالكمالشحنامته

أخرى.مرةالثاشة-تلك-علىتصويرها

الرثيالشريطعلىوتسجيلهاالمصورةبالمشاهداالحتفاظأريدإذاأما

المسجلالرأسإلىوإغاالشاشة،إلىترسلالالكهرباثيةالشحناتفإن(الفيديو)ء

الحديدأكسيدمنمجسيماتمطليبالستيكيشريطفيتخزنهالتسجيل،جهازفي

أغاط.إلىالجسيماتهذهمفنطةطريقعن

الموجودةالمفناطيسيةاألغاطيحولرأسفرقالثريطيرالعرضوإلعادة

صور´ا´.شكلعلىالشاشةعلىتظهرثمأخرىمرةكهرباثيةإشاراتإلىعليه

؟١٦٦صالشاملة:العلميةالموسومحة؟١٣٨-١٧٧.١٧و٤٩٩-٤٩٨.٢العالمية:العربيةالموسوقةانظر:)١(

<٧٠-٢٨و١٠صالسمان:وبحيهالمهندسترمجةكارى؟داودالتلغزيون:يعملكيف



الالمرثية،األشرطةتجيلأوالمراقبةفيالمستخدمةاآلالتأنيظهروبهذا

علىتظهرالتيوالمورومغناطيسية،كهرباثيةإشاراتهيواغاصورأ،تحدث

يكناللذلك:للتعظيم.واللالتخاذتملحالثابتةغيرمتحركةالعرضشاشة

كانواذااألمرين،النعتالفوأحكامهاليدوىبالتصويرالفيديوتمويرإلحاق

يباحعاذاتها--فىالفيديووتصويرالراقبة~تفإناإلباحةاألثياءفياأل~

أعلم.تعالىواثألتمويره´اأ.استحدمتالذىاألمرعنالنظربغضامتعماله

الزفاف:حفلفىالتصويراستخدامالثالثة:الفقرة

منللمراقبة)،والتصوير،والفيديو(الضوثي،بأنواعهالتصويرأنمبقمماتبين

اليدوى،التصويرتحريمفيوردتالتيالنصوصفييدخلالوأنهأاأءاإلحةراأله

هيثةعلىالضوثيالتصويرعنالحاصلةالصورةاتخاذفقطالمحروأنتبينكما

الممورةكوضعوذلكعليها،الحياةيستطيعهيئةعلىروحلذىكانتإنالتعظيم

ذلك(اأ...ونحوالمنضدةفوقأوكالجدار،بارز،مكانفيللعروسينالكاملة

و١ا٥-١٠٣~ر~ن:توفيقمحمدد.التصوير:كتا~أيضأ:الموفموعهذافىللتوسعانظر)ا(

.١٤٣-١٤٢ص
فيمستخدمأيعدمألنهبالذكرلهأتعرضولمالينماثي،التصويرأيضأ:الحكمفياألنوعهذهومثل)٢(

الدكتوركتبهماإلىفليرجعشهوحثالينماثيالتصويركيةفيالتوسعأرادومنت،7الحغاتموير
بعدها<وما١٣٨صو١٠٢-١٠١صالتصوير:كتابهفيرمضانتوفيقمحمذ

فيالصووألننحوه،أوبهاالخاصالمصنففيالصوروضعحالةالتحريمعلةوجودلىيتضحوال)٣(

الخالفمنالخروجواألحوطاألوثان،بعبادتثبهفيهاليىهالتعظيم،هيثةعلىليستالحالةهذه
أعلم.تعالىواثهمطلقأ.الكاملةالصورعنوالتحرز



وتنظيمهالزفافحفلإدارةالثاند...المبحث

ألنهالزفاف،حفلفيالتصويربإباحةالقولإطالقإمكانيةيعنيالهذاأنإال

حيزإلىاإلباحةحيزمنينقلهوجهعلىاستخدامهيتماألحيانمنكثيرفي

لتجنبمراعاتهاينبغيومالحظاتأمورإلىالتنبيهيحسنهذاالحرمة.أوالكواهة

اإلباحةأمملعلىبقاثهوضمانءالمناسبةهذهفيالتصويراستخدامفياإلساءة

األمور:هذهوأهمفيها،

بقصاوالمحروفأتالمحرماتتحرىالتيالزفافحفالتتمويرتجنب-١

والمكروعاتالمحرماتإقراريعنيالقصدبهذاتصويرهاألنبذكراها،االحتفاظ

إعانةالمحرماتتصويرفيوألنحرام.بالحراموالوضابها،والوضافيهااالبودة

محرمغناءفيهحفلتصويريحوملهذابعد،فيماسيشاهدهامنبيننثرهاعلى

..ذللئه.ونحوعورات،كشفأوورقص،

ذلكفيلمابهذا؟رضاهممعرفةدونللتصويرالحضورجيعتعريضتجنب-٢

علىبذلكيجبرألنهالتصوير،حرمةيرئلمنبالنسبةخاصةواإلحراجاإلزمحاجمن

حفلفىكثيرةمحاذيرفيهالحضورتصويرتعميمأنكمانظره،فيمحومهومافعل

سهألإليهنالنظرتكراريجعلهومغاتنهن،زينتهنلكشفيعرضهنإذالناء،

حالةعلىيجعئهنالتمويرفإنالشرعي،الحجا~يرتدينلمنبالنسبةهتىوميسورأ.

السليمة.الفطرتأباهعاوهذاوالراثح،الغادىإليهاينظرالشارعفيتجلسأشبه.عن

-مواءالرجالمناألجا~ألنظارالنساءبينتصويرهةماتعريضمعل-٣

النساءصورإلىالنظرألنالغيديو-،أوالضوثيالتصويرخاللمنأوالمراقبةأثناء

٠المر.ثماثسرال٥أل:بقولهذلكعلىيستدلوالحرمة،الحلفيمباشرةإليهنكالنظر



اإلسالمرالمتيهألفافحمل

منغير~المرأةوصفتحريميفيدفالحديثإليهاءأا´.ينظرنه5لزوجهافتنعتهاالمر~

للفتنةتعريضهمنذلكفيلماالرجال-من-وأمثالهزوجهاأمامدقيقآ،وصفأالنعاء

منذلكفيلمااألوصافلتلكالرجلاستوعحرمةعلىأولىبا~منيدلكمابها،

حرام.الحرامإلىاالستوعوألنالحرام،علىللواصغةواعانةللغتنة،نغهتعريض

نظر(ألنهويجعلهالرجلخيالفيوصورتهاالمرأةمثاليجليالذىالوصفكانواذا

عنهمنهيأالمرأةصورةإلىالنظريكونأذأولىبا~فمنالفتنة،خشيةعنهمنهيأإليها)

كأنهالرجلوتجعلاللسان،وصفمنوأبينأدقوصفأالمرأةتمفالممورألنأيضأء

غيرالنساءصورعرضحرمةنمه(~´بداللةيبينفالحديثذاتها.المرأةإلىينظر

أيضأ.إليهنالرجالنظرتعمدوحرمةاألجانب،الرجالأمامالمحتجات

ا:لهة

لتطبعبذلك-يرضينكن-وإنالمحتجباتغيرالنسا،صورإ،ماليحرم

األعضا،-كاملةغيركانت-وإنبارزنحوعلىصورهنوضعويجرمرجل،عند

-النعا،حفلوقاثععرضيحرمكمامحارمهن،غيرمنرجاليدخلهمكانفي

ألنهالعرومىكان~نالرجال،منأىأهامالغيديو-شريطخاللمنأومباشرة

تحريجه.سبق(ا)

فيهيوجدشيءفيالحكمعلىاللفظ(داللةبأنها:))٨٩١١(التوفيحفىالنصداللةالمحبوبيعرف)٢(

منالحنفيةعندفهيالمعنى).ذلكألجلالمنصرقفىالحكمأناللغةيعرفمنكليفهممعنى،

مغهومالجمهور:محندوتمىالجلى،القياسقبيلمنفهيالشافعيةعندأمااأللغاط،دالالتقبيل

شرح،٥٩صالقرافي:الفصول:تنقيح،شرح٩٤و٩٠.١أميربادثاه:التحرير:تيير(انظر:موافقة.

).١٠٦٥-١٠٥٩.٣مفلح:ابنالفقه:أصول،٤٢٤.١الثيرازى:اللمع:



وتنظيمهالزفافحفلإداوةالثاند...المبحث

علىيحرمالمحاالتتلكبحيعوفيالحاضرات،لجميعثحرمأيكونأنعكنال

بذلك.تبالينالالصورصاحباتكانتو)نالنظرااللجى

تلن٩تعالى:لقولهالبصربغضاألمرفيالوجلمعالمرأةاشتركتوحيث

منكالرجلاألحكامهذهفيفإنها).٣١(ابتنؤك:6أبنريئيتنيفننتقيلئتريشت

برؤيته.الفتنةتخثىمنصورةإلىنظرهاحرمة~

وأعلم.أعلىتعالىوالثه

ح





اكحاتمة

والتوصيات:البحثنتاثجوتتضمن

المحث.لثاثحأوأل:

الشرعيةبالضوابطمنضبطأكان-إذامسنونأموللزفافحفلإقامةإن-٦

النكاح.لعقدحغلإقامةوكذلك

هياته،أسلو~عنمصفرةصورةهومافودعندالزفافحغلشكلإن-٢

كاناألفرادمنبحموعةعندالشكلهذاتكررفإذالمعتقداته،واضحةوتوبحة

بينهم.ةالساثلواألفكارالسلوكماتتعبيراعن

اإلسالميةالشريعةمحنالبعدإلىعاثدالزفافحفلفسادسببإن-٣

األجنبية.بالعاداتالكبيروالتأثروشهواتها،الدنياإلىوالركون

قضايافىتطبيقهيبدأأنيجبالزفافحفلمشكالتلمعالجةيطرححلأىإن-٤

وحده.الحظرعلىبتطبيقهالمطلوبةنتاثجهيعطيأنالعسيرمنألنهاليوهية،ا~ة

النكاح،عقدمنالوليمةفعللهويجوزالدخول،بعديولمأنللزوجيسن-٥

)نفسهم.للمدعوينمرةمنأكثرتكرارهالهويكوه

نحيرأكلههباالعوة،خصمنعلىواجبةالوليمةإلىالدعوةإجابة-٦

االمحوةأممبحتتتحققلمإذاوالمدعوبالداعيتتعلقشروطوللوجو~وا~،

أخرى.أحانأوكرمةأحيانأجازة



ذلك.عنخالإنويجوزالتناهبوجودعندالنثاريكود-٧

اعياللرضاعلمأنإالالحفل،أوالوليمةإلىيارءلممناصطحامهيجرم-٨

الواضحة.اثنالةأوالعرفخاللمنبذلك

للعرومينويسناهدايا،بأنوع~اعانتهوتهنثتهللمتزوجالدعاءيسن-٩

بذلك.العرفجرئإذاوخاصةءالمهدينمكافأة

محنخالوانواجبةغيرفإجابتهفافانحغلأثناءائوليمةتصنعلمإذا-٦ا

اشرعية.المخالفات

المحرماتيحويال-عمومأ-.عاالزفافعندالقليلاللهويثسرع-٦١

إليها.يؤديوالوالمكروهات

بألحانيلتنوأنمكروهوالعرمم7بكايكونأالالغناءلجوازيشترط-١٢

الغتنة.يجلبنحوعلىيقالوأالوالفساق،العجمبألخانالالعرب

إليها>استماعهموكذلكحرامللرجالالمرأةتغني-١٣

الزفاف،وعندالعقدعندالجالجلعنالخاليةالدفوفضر~يمن-١٤

الدفسوئ~كلفر~ويحرممنها،الجالجلحوئمافر~الشافعيةوأجاز

بالفساق.والتشبهاإلطرامه~

تثن.بدونللنسا،ويكرهالرجال،علىهالتثني،معالوقصيحرم-١٥

للهو.كاناإذاوالصفيرالتمنعيقيكره-١٦

فييكنولمألحد،أذيةبهتحصلولمكذبأ،يكنلمإذااحالمنقليليجوز-١٧

المحرمات.فيوالا~ين



السالمة.غلبةعندالمالهيمنونحوهابالسيوفاللعبيجوز-١٨

الجواثزفرضويجو.الحفالت؟فيالنافعةالثقافيةألمسابقاتإجراءيباح-١٩

المحرمةاألمورفىالتسابقويحرمالحنابلة؟وبعضالحنفيةلمذهبوفقأللفائزين

والسخيفة.

غتلقةقصةالموضوعكانإذااج،الزهحغالتفيالتمثيلقلياريباح-٢٠

منواإلكثاروالمزاح،الدعابةمنشيثأحوتوانوالعظةاإلصالحإلىتهدف

تمثيلفيهاأوفقط،اإلفحاكإلىتهدفالتيالتمثيلياتأمامكروه،ذلك

البدعةمسمىفييدخلالالحفالتفيالشريفالنبوىالمولدقمةقراءة-٢١

المذمومة.

المسجلةالوساثلخاللمنالموسيقىأوالمحرمالغناءإلىاالستوح-٢٢

مباشرة.ذلكإلىكاالستوعحرام

جاثز.الجاثزوعلىحراد.،المحرماللهوعلىاالستثجار-٢٣

وحاليتناسبنحوعلىوالرجالالنساءمنشرعآمطلو~التزين-٢٤

المتزين.الشخص

جيعها.الزينةإباحةلشروطلمنافاتهاعرمفيأ-ئلزينةالحديثةاألساايباعاب-٢٥

المباحة،مالزينةزفافهاليلةلزوجهاوتهيئتهاالعروستزيينيستحب-٢٦

معأحواهنساثرفيبهالتزينلهنجازالحغل.عافيالتزينللحاضراتويباح

وغيرحا.وجةالبينللغرقاالنتباه



ا~سالصالفقهيةالزفافحفل

يباحوكذلكاألشكال،بشتىترتيبهفيوالتفننالشعرمشطللمرأةيحل-٢٧

الزوج.لحقتضييعوالبالرجالتشبهوالثثلةفيهيكنلمإنشعرهاقصلها

بطلبللمزوجةويباحالزوج،ذاتغيرعلىالحاجبينغصيحرم-٢٨

المجسدشعرمنذلكسوئماإزالةويباحشكله،تغييردونالحاجبتحسينالزوج

الوساثل.بشتى

غيرمنالطاهربالشعوالزوجبطلبللمزوجةإالالشعروصليجرم-٢٩

اآلدمى.

الموجودةباأللوانالشعرجيعمبغويكوهللتديس،الثسرمبغيحرم-٣٠

ذلك.عداماويباحالزوج،بطلبللمزوجةإالالطبيعيةالخلقةفي

للتدليسكانتفإننفسها:المرأةبهاتزينالتيغاألمبأماكوم،الوشم-٣٦

العرف،ومراعاةللمزوجة،بالنسبةالزوجرغبةمراعاةمعنمباحةوإالفحرام،

المروجة.لغيرمنهااإلكثاروعدم

وغيرها...والفضيةالذهبيةوالحليالمجوهراتأنوعمجميعالتزينللنساءيحل-٣٢

ارتدئمنإلىائنظرويجرمللعورة،الواصفةالضيقةالثابارتدا،يحرم-٣٣

والرجال.النسا،منذللئهمثل

إلىذيأللهتجعلوأنزفافها،ليلةاألبيضالثومهارتدا،للعروسيحل-٣٤

حرام.ذلكعلىوزيادتهذرع

علىوالتكبراالشتهاربقصدلألنظارالملغتةالثا~ارتداءيحوم-٣٩

الشهرة.قصدبغيرواناآلخرينزىخالفماارتداءويكرهاآلخرين،



الخانمه

به.يليقزوجه.عالقاءعند(الزوج)العروستزيينيسز-٣٦

والحنابلةالمالكيةلمذهبوفقأكراهةبالجاثزللوجلالزواجخاةارتداء-٣٧

عليه،العروسيناسمنقشويجوزالخاة-فيشروطهمماثرمراعاةمع

تعددحرممنخالفمنخروجأالسنةشالواردالمخاةمعارتداثهمحدمواألحوط

العلماء.منللرجلالخاةلبى

حرام،والتكبرللتفاخرنحوهاهاألوراةهباألقمثةالحفلمكانتزيين-٣٨

عنيعجزالذىالكثيرأمامباح،منهافالقليلاألزهارأماتنزيهأ،فمكووهواال

أصحا~علىوينبغيه،واهدا.بهالتزينفيحرمللفساد،عرضةويتركصيانته

سلغأ،قبولهعناالعتذارالناسبة

يعا~~يكونوقدعليها،المسلميثابطاعةالحغليكونقد-٣٩

فعله.علىالعثحسبوذلكأجر،والوزرالمباحأيكونوقدعليها،

أمروغالفتهمشرعأ،عنهمنهيأمرالمالحينوغيرالمسلمينبغيرالتشبه-٤٠

الجملة.فيللشارعمقصود

اإل~ا~وأ~المظ~؟وجوهفيللمالم،وضعألنهمطلقأالتبذيريحرم-٤١

يتحمتنز~،~و~كانواالالمالهالكمنخيفإنإالكرمأيكونفال

الخير.وجوهفيالنفقةوفيالمباحاتفيالنفقةفياإلسراف

علىوالتفاخرللتكبرأقيمحفلعلىالمالإنفاقالمحرمالتبذيرمن-٤٢

األقران.

العام.أوقاتساثرفيويجوزشوالفيوالزفافالعقديستحب-٤٣



اإلسالمىالمتيهالوفافحفل

حفالتإقامةويجرمالدفوف،وضر~اإلنشادعنالمساجدصونيسن-٤٤

شرعي.اقرنت.عحظورإنفيهاالزفاف

المنكرات.بغعلاشتهرأوبالفساق،اختصمكانفيالحغلإقامةيحرم-٤٩

كافةالشرعيةالضوابطالتزثتإذاإالعرمالنساءحغلإلىالزوجدخول-٤٦

الحالة.تلكفيحتىأولىالدخولوعدمءانجانبينمنالبصروغضالسترمن

وكاميراتوالغيديو،(الضوثية،بأنواعهاالتموير~تاستخدام-٤٧

تصويره.يرادمابحسبالحكمهذاويتغيرذاته،بحاجاثزاتت)٨ا

حرام.المحرماتيحتوىحفلتصويو-٤٨

أماوحومة،حألاليدويةالصوراتخاذكحكمالضوثيةالصوراتخاذحكم-٤٩

التصويرأحكامعليهاتنطبقفالالعرصشاشاتعلىتظهرالتيالمتحركةالصور

وى.اليل

-حألنفسهالشيءإلىالنظرنوعها-.عثابةكان-أيأالصورةإلىاننر-٩٠

الثوعي.النصبداللةوحرمة-

هذهواقامةالنساء-،عند-وخاصةاإلسالميواللهولإلنثادفرةإنثا،-١

اإلسالمية،العاطغةأساسعلىفقطوليسالشرعيالعلممنمتينةقاعدةعلىالفرة

الشريعة،بأحكامعالمعلىاإلسالميالغنمجالفيويبتكريؤلفماعرصوضرورة

الفنيةأعمالهفيشرعأجائزةغيرأمورفياإلسالميالبديلبإيجادالراغبيقعالحتى

ألغنإنهنا:قولهيجدروعاالعاطفة.ورا،وانياقأألمعامروالغنالهوتأثرأبأنوع



اكخانمأل

ماكثيرآالذهنعلىألبديلفكرةسيطرةوإنثمي،،عنبديألوليسأصلاإلسالمي

الغنأصحامهمنمستعارقا~فىإنتاجهملعرضاإلسالميالغنأصحا~تمموق

اإلسالمية.الشريعةأحكاممعمتنامسرغيراهابطه

ومحدمالنسا،-عند-وخاصةالحغالتزينةفىة٦المغامنالتخفيف-٢

الزينةجعلتألنهاالغر~،منالمأخوذةالحديثةالزينةأسا~تطرحهاالغترار.عا

سببآتكونأنبدلواإلحراجللتعبومصدرأوالعداواتاألحقادلمجلبمببأ

اإلسالميةالزينةبساطةفليجر~والسعادةالتميزأرادومناأللفة،وزيادةللراحة

الزينة...أنوعمنآ-ذعأىفييجدهالوتميزأسعادةحتمأاثأوسيمنعهوطهرها،

وذلكالنسا،عوراتحفظلزومعلىاألفراحصاالتأمحابتنبيه-٣

ومنافذه،المكانمداخلمنانكشافهنمنمعهيؤمننحوعلىصاالتهمبتجهيز

النسا،،حغالتفيالمراقبةكاميراتعلىلالشرافمأموناتنسوةوتوطيف

علىحرصأصاالتهمشوالثرعيةاألخالقيةالتجاوزاتينعواأنعلىوالحرص

أمواهم.وحلذعهمنقاء

الأحووتفقداإلسالمية،األخالقإلىوالعودةوالتبذير،اإلسرافتجنب-٤

تصرفالقباألموالالضروريةحاجاتهمبسدالنفسعلىوايثارهمالمحتاجين

فيماالمالببذ(،النفسسالمةويثارمعتبرة،فاثدةدونسويعاتفيالحفلعلى

..والمكروهات.المحرماتفيوضعهبدلوجلعزاثهمنيقر~

لألمموالتقليدالتبعيةوتركاإلسالميةبالصبغةخاالصطبتحرى-٩

شرعة.كلعلىشريعتهوتغضيلباثه،والثقةاألخرئ،



اإلسالمىالفقه_الزفافحفل

سعادتكماءأجلمنسلغأ-لكمااثه-باركعروسينكلإلىوصيتي-٦

القيامة.يومأليمةذكرئحفلكماتجعالالأحبكما،وألني

الواقعفيهذايتحققكيفأمايكون،أنيجبمايجوىالبحثفذاوأخرأ:

..والدمحا،.با~عالثهإلىوتوجهوتشمير،جدإلىيحتاجآخرأمرفهو

السميعأنتإنكمناوتقبلرشدنا،وأهمنامجيأل،ردأدينكإلىرأنااللهم

...العلمم

..الثالمين.رمأثأوالحمد



العامةاكفهاوس

العامكاكفهارس













































العا~الفهاوس

الشائعي:الئقه

القاممموابنالشروانىحاشيتي(معاطيتمي،حجرابنالمنهاج،بشرحالمحتاجتحفة-

العزيزعبامحماالثيخمححهم.١٩٩٦~-١:١٤١٢طت،بير.العلمية-الكتبدارالعادى)،

الخالدى،

دارالبكرىالدمياطيشطامحمدبنعثمانالمعين،فتحألغاطحلعلىالطالبينإعانةحاثية-

هاشم>سالمكمامححه:م.١٩٩٩ه-١:١٤١٥ظبيروت،العلمية-الكتب

المحتاج).نهايةمع(مطبوعالمحتاجنهايةعلىالشبراملسيحاشية-

العلمية-الكتبدارالشرقاوى،حجازىبناثهعبدالطال~،تحفةعلىالشرقاوىحاشية-

م.١٩٩٧~-١:١٤١٨ظبيروت،

المحتاج).تحفةمع(مطبوعالمحتاجتحفةعلىالحميا)(عبدالشروانيحاشية-

بيروت.العربي-التراثإحيا،دارالمنهج،شرحعلىالجملسليمانالثيخحاشية-

:١طبيروت،العلمية-الكتبدارردى،الما.محمدبنعليالحسنأبوالكبير،الحاوى-

الموجود.عباأحامحادلمعوض،محمدعليتحقيق:م.١٩٩٤_-١٤١٤

ت-بير.اإلسالمي-المكتبالنووى،شرفبنيحيىالمفتين،وعمدةالطالبينروضة-

م.١٩٨٥ا~-٤~٢:٩طدمشق،

مع(مطبوعالمليبارىالعزيزعبدالدينزيناالين،العين.عهماتقرةلشرحالمعينفتح-
الطالبين).إعانةحاشية

نجيبمحمدحققهجدة،اإلرشاد-مكتبةاانووى،ثسرفيحيىبنألمهذ~،شرحالمجموع-

إ~~~وىااالبوعايةاألبحزاءوبحعالمطيعي،ثمالسبكيلحملهثمالنووىأهات(الكتا~المطيعي.
الكتبدارالشربيني،الخطيبمحمدبنمحماالمنهاج،ألغأطمعانيمعرفةإلالمحتاجمغني-

اال~«~أهه٠عادلمعوض،محملعليتحقيق:م<١٩٩٤~-١:١٤١٥طبيروت،العلمية-

الشبراملسيحاثيتي(موالرمليأهدبنمحمدالدين~المنهاج،شرحإلىالمحتاجنهاية-

اإلسالمية.المكتبةوالرشيدى)،

~-١:١٤١٧طالقاهرة،السالم-دارالغزال،محمابنمحمدحامدأبوالمذهب،فيالوميط-

تامر.محمامحماإبراهيم،محمودأهدتحقيق:م.١٩٩٧



اإلسالمىالفتيهاكأفافحفل

الحنبلي:ألفقه

العلمية-ا~دارالمرداوى،سليمانبنعليالخالف،منالراجحمعرفةاإلنصاف.في-

إمحاعيل.حنكماتحقيق:م.١٩٩٧_-١:١٤١٨طييروت،

الفكر.دارالبهوتي،يونسمنصوربناإلرادات،منتهىئمرح-

:٤طبيروت،ا~-عألمللمرداوى)،عالفرهتصحيح(ويليهمغلحبنمحمدع،الغره-

فراج.الستارعبدراجعه:م.١٩٨٥ء-١٤أ٥

:١طبيروت،الكتب-محالمالبهوتي،يونىبنمنصوراإل~ع،متنعنا~عكشاف-
الضناوى.أمينمحمدراجعه:م.١٩٩٧_-١٤١٧

ابنالرهنلعبدالكبيرالئرح(محالمقد~قدامةابنأحدبناثأعبدالدينموفقالمغني،.

صادق.إبراهيمميدالسيل،محمدد.أالسيدتحقيق:م.١٩٩٦~-١:١٤١٦طالقاهرة،انحديث-دارقدافة)،

التراثإحياءلجنةتحقيقبيروت،الجد~ة-اآلفأتودارحزم،ابنأ~بن~ا~،-

الجديدة.اآلفاقدارفىألعربي

الحامه:ألممهمهوالكتبالفثاوئ

م.٢ا١١~-١:١٤٢١طالقاهرة،الصفا-مكتبةالعثيمين،صاحبنمحمدالمرأة،تهمأسثلة-

ورتبها:جعهام،١٩٩١~-٤:١٤١١طجدة،المنارة-دلنالطنطاوى،عليالشيخفتاوئ-

ديرانية.مجاهدحفيده

بيروت،المعاصر-الفكرداردمثق،الفكر-دارالزحيلي،د.ومبةواللته،إل~٦الععنه-

م.١٩٩٧ه-٤:١٤١٨ط

م.١٩٩٩_-٢:١٤١٩طالقاهرة،الغتح-دارسابق،اليدالنة،فقه-

م.١٩٨٩~-١٤٠٩الصباح،مطبعةالعيطة،دريةالثافعي،المذهبعلىالعاداتفقه-

الفكرداردمشق،الفكر-دارالبوطي،رمضانسعيدد.محمدوفتاوئءمشوراتالناسمح-

م.٢:١٩٩٩طبيروت،المعاصر-

م.١٩٩٥~-١٤١٦ا:ظبيروت،امجيل-دارالثرباصي،د.أحدوالحياة،الدينافيمسألونك-



العامةاكفورس

التصو~:ؤ-

بيروت.المعرفة-دارالغزال،حامدأبوالدين،علومإحياء-

م.١٩٨٥~-٤:١٤٠٩طبيروت،العلمية-ا~دارالمحاسبي،الحارثاال،لحقوقالرعايةأ-

عطا.القادرعبدتحقيق:

الكتبدارالمكي،طا~أبوالحارثيعلىبنكملالمحبو~،عامألفيالقلو~´قوت

السود.عيونبامملصححه:م.١~٧~-١:١٤١٧طت،بير.العلمية-

~ا-١٤٢::٢طدمشق،الن-دارمكتبةسى،المقلقاامةابىأبحدألقاصدين،منهاجنحتصر-

األرنؤوط.القادرعباأحاديثه:خرجم.١٩٩٩

اللفة:و~المعامجمح-

م.١:١٩٩٦طبيروت،لبنان-فكتبةالزنحشرى،عمربنمحموداثهجارالبالف_>أسامى-

العربي-التراثى،الزبيلاطسبنيمرتضىمحمدالقاموس،جواهرمنالعروستاج-

الجزء).حسبمحتلفوالمحققالطبع(عامالكويت،

:١طحلب،~بية-المكتبةالمرادى،قاسمبنالحسنالمعكني،حروففيانياللالجنى-

فافل.نديمقباوة.محمدالديند.فخرتحقيق:م.١٩٧٣~-١٣٩٣

إ:طبيروت،المعرفة-دارالقيرواني،رشيقبنالحسنوآآابه،الشعرمحاسنفيةالعمل-

ترقزان.محمدتحقيق:م.١٩٨٨~-١٤٠٨

:٣طبيروت،الرسالة-مؤسسةالغيروزآبادى،يعقو~محماالدينبحدالمحيط،القاموس-

الرسالة.مؤممسةفيالتحقيقمكتبتحقيق:م.١٩٩٧~-١٤١٧

الكغوى،موسىططينيبنأيو~اللفوية)،والفروةالمصطلحاتفي(معجمالكليات-

م.١٩٩٢~-١:١٤١٢طبيروت،الرسالة-مؤمسة

م.١٩٩٧_-١٤١<إل:٦طبيروت،صادر-دارمنظورءابنمكرمبنمحمدالعر~،لسان-

م.١:١٩٧٩طالثنعبية،المكتبةالرازى،بكرب«أبيمحماالصحاح،نحتار-

م.١٩٨٧بيروت،لنان-مكتبةالغيومي،أحاالمنير،المصباح-

م.١٩٧١~-٢:١٣٩١طالتونسي،ينالعابلزيزوالصرف،النحوفيالمعجم-

م.١٩٦٤بغااد،الجمهورية-دارمطبعةمحغوط،د.حينالعربية،الموسيقىمعجم-



اإلسالميالفقهيمذالزفافحفل

النجار،عليمحماالقادر،عبدحامدالزيات،حسنأهدمصطفى،إبراهيمالوسيط،المعجم-

.٣طدمثق،النورى-مكتبة

:١طبيروت،لنان-مكتبةالمطرزى،ين1اناصرالغتحأبوالمعر~،ترتيبفيالمفرب-
نحتار.الحميدعبدفاخوري،محمودتحقيق:م.١٩٩٩

وا~عالم:التاويخط-

ا~دارالجزرى،األثيرابنمحمدبنعلييناللعزالصحابة،معرفةفيالغابةأسل-

الموجود.عبدعادلمعوض،عليتحقيق:م.١٩٩٤ه-١:١٤١٥طبيروت،العلمية-

م.١٩٩٢~-١:١٤١٢طبيروت،الجيل-دارالعقالني،حجرابنالصحابة،تمييزفياالصابة-

البجاوى.محماعلىتحقيق:

المجمعمجلةفي(نشرتالحموى،علوانالهجرى،التامحالقرنأواخرفيالشامأعراس-

هاشم.اهادىعبلتحقيق:م.١٩٥٧~-١٣٧٦دمشق،)،٢الجز،٣٢المجلدالعربىالعلمي

م.١٠:١٩٩٢طبيروت،ءللماليينالعلمدارالزركليءالدينخيرءاألعالم-

الكتبدارطبعة(عنأ~دارطبعةاألمبهاني،الحسينبنعلىالغرجأبواألغاني،-

األبيارى.إبراهيمتحقيق:م.١٩٦٩~-١٣٨٩.عصر)،

تحقيق:م.١٩٩٤~-١٤١٤ءالقاهرةالحديث-دارالدمثقيءكثيرابنالحافظوالنهاية،البداية-

فتيح.الوها~عبدأهد
دارحن،إبراهيمد.حنواالجتماعى)،والثقافي،ءوالدينياالسي،االسالمتاريخ-

م.١٩٩٦~-١٤:١٤١٦طءالقاهرةالمصرية-النهضةمكتبةمحباالشتراكبيروت،الجيل-

م.١٩٨٧~-٢:١٤٠٧طت،بير.اإلسالمى-المكتبشاكر،كموداإلسالمي،التاريخ-

محملتحقيق:بيروت،سويدان-دارالطبرى،جريربنمحمدجعفرأبووالملوك،األممتاريخ-

إبراهيم.الغضلأبو
اإلسالمية-الشاثردإرالعقالني،حجرابناألربعة،األثمةرجالاثدبزهالمنفعةتعجيل-

الحق.إمداداهأد.إكرامتحقيق:م.١٩٩٦~-١٤١٦ا:طبيروت،

الرسالة-مؤسسةالمزى،يوسفالحجاجأبوالينبحالالرجال،أ~،فيالكمالتهذ~-

معروف.عوادبشارتحقيق:م.١٩٩٨_-١:١٤١٨طءبيروت



العا~الفهارسر

األكن،آبادحيارالعثمانية-المعارفداثرةمجلىمطبعةحبان،بنمحمدالحافظالثقات،-

م.١٩٨٠~-١:١٤٠٠ط

:٢طوالنشر،للطباعةمجرالقرشي،محمدبنالقادرعبدالحنفية،طبقاتفيالمضيةالجواهر-

الحلو.الغتاحد.عبدتحقيق:م.١٩٩٣~-١٤١٣

القاكي.سعيدمحمدنقحها:الحالق،بديريأحداليومية،دمشقحوادث-

م.١٩٩٦_-١:١٤١٧ظبيروت،دارالفكر-الذهبي،أهدبنمحمدالدينكسالنبالء،أعالمسير-

:١طبيروت،العربي-األت~دارنحلوف،محمدالماأل~،طبقاتفيالزكيةالنورشجرة-
١٣٤٩._

بيروت،الجيل-دارحسن،محمدمحجو~محمدالعالمية،إلالقريةمنالشعراوىالشيخ-

م.١٩٩٠~-١٤١٠اإلسالمي-القاهرة،التراثمكتبة

الرياض،الرفاعي-دارالغزى،القادرعبلبنالدينتقيالحنفية،تراجمفيالسنيةالطبقات-

الحلو.الغتاحعبدد.تحقيق:م.١٩٨٣~-١٤ا١:٣ط

ت،بير.الجديدة-الندوةدارمؤسسةشهبة،قافيابنمحمدبنأعدءالشافعيةطبقات-

خان.الحليمعبدد.الحافظبتصحيحه:اعتنىم.١٩٨٧~-١٤٠٨

م.١٩٩٠~-١:١٤١٠طبيروت،العلمية-الكتبدارسعد،بنمحمدالكبرئ،الطبقات-
عطا.القادرعبدمحمدتحقيق:

م.١٩٧٢~-١:١٣٩٢طوهبة،مكتبةالداودى،عليبنمحمدالدينكسالمفسرين،طبقات-
محمر.محمدعليتحقيق:

بيروت.الرسالة-مؤسسةكحالة،رفاعمرالمؤلغين،معجم-

صادر-دارالعليمي،كمدبنالرهنعبدأهد،اإلمامأمحابتراجمفياألهدالمنهج-
محققين.مجموعةم.١:١٩٩٧طبيروت،

المقريزى،عليبنأحدالدينتقيالمقريزية)،(الخططواآلثارالخططبذكرواالعتباراعظال-

بيروت.صادر-دار
الكتبداراألتابكي،ثردىتغرىبنيوسفالدينجالوالقاهرة،مصرملوكفيالزاهرة-

م.١٩٩٢ا~-٤ا١:٣طبيروت،العلمية-
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واالحماع:المىعلمي-

:٥طالقاهرة،الممرية-الهضبةمكبةشلبي،د.أحداإلسالمي،النكرفياالهحاعةالحياة-
ام.ه٠د

_-١٤٠٥بيروت،الرسالة-مؤبةكحالة،رضاعمر(الزواج)،اجمآغيةعومأسللة-
ام.اهه

الهضةداراليل،اليداأبود.كمودعالمية)،ههربية(دراساتالفى~االجماميعلم-

ام.٩١٥ا-٤:٤٠٥ط~بيروت،العربية-

)م.٨:٠٠٠ظبيروت،العربية-الهضةدارالمليبي،د.حلميالمعامر،الفىعلم-

أبوعليه:وعلقأحاديهخرجالوفيقية،المكتبةعمد)،بنالرحن(هبدحلدوذ،ابنمقدمة-

نهمي.سعيدكمالالممرى،مازذ

نحتلفة:~ث-

العالمفيالعلما،لكبارفتاوئمجموعة(محالحبشد.محمداإلسالمي،الفقهفيالتصويرأحكام-

م.١٩٨٧_-١:١٤٠٧طدمشق،الخير-داراإلسالمي)،

المارودى.زكيعمادتحقيق:التوفيقية،المكتبةابن~الجوزى،الغرجأبوالناء،أحكام-

اإلسالمي-الفكردارمطابعألالني،الدينناصرمحمدالمطهرة،النةفيالزفافآآا~-
.٢طدمشق،

تحقيق:م.١٩٩٧~-٣:١٤١٨طءبيروتالرسالة-مؤمسةمغلح،بنمحماالشرعية،اآلدا~-

القيام.عمراألرنؤوط،شعيب

بيروت.النصر-دارالنووى،شرفبنيحىأألبرار،سيدكالممنالمنتخبةاألذكار-

دارالبوطي،رمضانسعيدد.محمدلماذا..؟وكيف..؟ءاإلنسانيةالمجتمعاتكلمالذاإلسالم-

م.١٩٨٤~-١:١٤٠٤طدمشق،الفكر-داربيروت،المعاصر-الفكر

تحقيق:م.١٩٩٢ه-١:١٤١٦طالخاني،دارالشاطبي،محمدبنإبراهيمإسحاقأبواالعتصام،-

الندوى.سليمانأبوأ.د.مصطفى

الخاني-داربيروت،اإلسالمي-الكتبءالجوزيةقيمابنالثيطان،مصايدفياللهغانإغاثة-

عفيفي.محمدتحقيق:م.١٩٨٩~-٢:١٤٠٩طالرياض،
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تيمية،بنالحليمعبدبنأحدالدينتقىالجحيم،أصحا~لمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء-

العقل.د.ناصرتحقيق:م.١٩٩٨ه-٢:١٤١٩طالرياض،إشبيليا-دار

:٤طءدمشقالغارابي-مكتبةالبوطي،رمضانسعيدد.محمدباثه،تؤمنفتاةكلإلى-
م.١٩٧٥_-١٣٩٥

اللبناني،الفكردارءشامةأبوالرعنعبدالدينشها~والحوادث،العإنكارعلىالعث-

رمضان.إبراهيمتحقيق:م.١:١٩٩٢طبيروت،

دارالواعي،توفيقد.فيها)،العلماءأقوالتأميلها،(بيانهاءالمرسلةوالمصاحالبدعة-

م.١٩٨٤_-١:١٤٠٤طالكويت،التراث-

القاهرة.سينا-ابنمكتبةشلبي،د.حدىوالسباق،واللعباللهوحكمفيالمشتاقبغية-

إلحياءاإلسالميةالتربيةمكتبةالسليماني،اثهعبدواألناشيد،التمثيلحكمعنالمفيدالن-

م.١٩٩٠ه-١:١٤١٠طالجيزة،اإلسالمي-التراث

~-٤:١٤١٧طبيروت،حزم-ابندارالنووى،شرفبنكسالقرآن،حلةآآا~فيالتان-
الحجار.محمدتحقيق:م.١٩٩٦

ءجدةالخضراء-األندلىداراللويجق،حبيببنجيلاإلسالمي،الفقهفىعنهالمنهيالتثبه-

ماجتير).رسالةباألمللمم.١٩٩٩ا~-١:٤١٩ط

:٣طبيروت،الثقافية-الكتبمؤسةالجوزى،بنالرحنعبدالفرجأبوإبليس،تلبيى-
م.١٩٩٤_-١٤١٤

أحكاممح(مطبوعالمطيعيبحيتبحمدالغوتوغرافي،التصويرإباحةفىالشافىالجوا~-

الحبش).للدكتورالتصوير

~-٢:١٤١٧طبيروت،العلوم-إحياءدارالدهلوى،اثهولىشاهأهداللفة،اثهحجة-

مكر.شريفكمدشرح:م.١٩٩٢

الفكردارالسيوطي،الدينجاللاالبتدع)،عنوالنهيعباالب(األمروالباعةالسنةحقيقة-

إبراهيم.خليلالشيختحقيق:م.١:١٩٩٢طبيروت،اللبناني-

علىكمدباليد)،الرسمالتماثيل،الغوتونحرافي،(التصويرالتصويرفياإلسالمحكم-
م.١٩٨٢_-١٤٠٢مصر،القيمة-المكتبةالصابوني،
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م.١٩٨٥ه-٢:١٤٠٦طءاألردنالمنأر-مكتبةجبر،دندلوالتصوير،الصورفياإلسالمحكم-

جدة،الحديثة-ألمطبومحاتدارمكتبةأمين،محمدالحاجاألميناإلسالم،فيالتصويرحكم-

م.١٩٩٠ه-١:١٤١٠ط

مكتبةالبوطي،رمضانتوفيقد.محمدالثريعة،وضوابطالعممرحاجةبينالتصوير-

م.١٩٩٤~-١:١٤١٤طدمشق،الفارابي-

م.١٩٩٠~-١:١٤١٠طدمشق،الفكر-داراللحام،ماجاقرن،نصففيدمشق-

وتحقيقبحعالبيضا،،الدارالثقافة-داراليوسي،مسعودبنالحسنعليأبيرهماثل-

القبلي.خليلفاطمةودراسة:
الخطيبالقادرعبدالمجتهدين،األربعةاألثمةمذهبعلىالشرعيةالمقاديرتحريرفيرسالة-

~.١:١٣١٢طبوالق،األميرية-المطبعةالطرابلسي،

.٣طدمشق،الماليين-دارقيروط،الدينعسشامية،وعرافاتوأمثالزغاريد-

:١طميروت،دمشق-الرشيد-داربورتر،فيلرىقياسية،وأرقامتقاليدالعالمفيالزواج-
رر.~مم.و.~

صيدا-العصيرية-المكتبةالهيتمي،حجرابنمحمدبنأهدألكبأثر،اقترافعنالزواجر-

الرياض.مكة-الز-نزاروالبحوث.عكتبةالدراساتمركزتحقيق:م.١٩٩٩_-٢:١٤٢٠طبيروت،

اإلسالمي-العاارابطةخغاجي،عثمانعليمحمدد.حياةوالتعريم،اإلباحةبينالمرأةزينة-
م).١٩٩١ه-١٤١١ء١١١العدد:العاشرة،(السنةالمكرمةمكة

بيروت،التراث>العربي-إحيا،داراللبناني،بازرستمسليمالعدلية،األحكاممجلةشرح-

م.١٩٨٦~-٣:١٤٠٦ط

عليمصطفىأهدالتمثيل)،الغناء،الموسيقى،(التصوير،والفنوناإلسالميةالشريعة-
ماجستير).رسالةم.(باألصل١٩٨٨_-١:١٤٠٨طعمان،عمان-داربيروت،الجيل-دارالقضاة،

دمشق،القلم-دارالميداني،حبنكةالرحنعبدوالمناظرة،االستداللوأصولالمعرفةفوابظ-

م.١٩٨٨~-٣:١٤٠٨ط

الداربيضون،شبارولينةالعريسي،ندينالذهبي،القفصنحوخطوةخطوةالعروس-

م.١٩٩٨ه-١:١٤١٨طبيروت،للعلوم-العربي
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م.١~٦ء-٤:١٤٠٦طدمشق،دارالقلم-اليداني،حبنكةالرهنعبدوأسسها،االسالميةالعقيدة-

م.١٩٧١والنشر،للتأليفالمصريةالعامةالهيثةاطفني،أهدد.محمودالموسيقية،األالتعلم-

دمشق،الفكر-دارالصالحي،طولونبنعليبنمحمدالوالثم،فيقيلفيمااهنواةفص-
أباطة.نزارتحقيق:م.١٩٨٣_-١:١٤٠٣ط

ابنمطبعةويردى،اثهخليلميخاثيلالعربي،الفنأسرارفيالشرقيةالموسيقىفلسغة-
م.١٩٤٨_-١:١٣٦٦طدمشق،زيدون-

دارالطبال،أهدالمغربل،آقنةالماكاج)،بوامطةالوجهشكل(تصحيحالوجهتجميلفن-

م.١:١٩٩٣طلناذ،طرا~الثمال-

الجزاثر،باديى-ابندارالشريف،المصحفدارحداد،أمينةالوالثم،ألحكامالمالثمالقول-
م.٢٠٠١_-١:١٤٢٢ط

الكتبدارالهيتمي،حجرابنمحمدبنأحدوالسوع،اللهوبحرماتعنالرىعكف-
عطا.القادرعبدمحمدتحقيق:م.١٩٨٦~-١:١٤٠٦طبيروت،العلمية-

م.١٩٨٠بيروت،لنان-مكتبةالخطيب،أهدتربحةكارى،داودالكاميرا،تعملكيف-

الطيب،أبشرد.حسنتربحة:ءسيكنجسديفدفعالة،واجتماعاتمؤتمراتتنظمكيف-

م.١٩٩٥ه-١٤١٥العامة،اإلدارةمعهد

بيروت،لمنان-مكتبةالسمان،وجيهالمهندسترجةكارى،داودالتلفزيون،يعملكيف-

م~٠٠.~~~.

م.١٩٧٩-٣:١٣٩٩طدمشق،الفكر-دارعتر،الديند.نورالمرأة؟،عنماذا-

م.١٩٨٥للكتا~،المصريةالعامةالهيثةزكريا،د.فؤادودراسات،ذكرياتالموميمقىمع-

م.١:١٩٩٤طدمشق،طالس-دارالمتني،د.صغوانومر،وفنعلمالموسيقى-

الظاهر.الدينية-الثقافةمكتبةمبارك،باشاعليواألوزان،األقيسةفيالميزان-

م.١~٦:٢طبيروت،للماليين-العلمدارالصاح،د.مبحيوتطورها)،(نشأتهااإلسالميةالنظم-

دمشق،والمسلحة-والقواتللجيشالسيةاإلدارةمطابعالترجان،سهامءالشامماليا-

م.٢:١٩٧٨ط
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الجامعية:اوسرثلل-

ااا)م.~-١٤٢٢دمشق،جامعةالشريعة-كليةماجتير،رسالةرامي،نزارالمصحف،أحكام-

جامعةالشريعة-كليةدكتوراه،رسالةحمن،د.أحداإلسالمي،الفقهفياألجورنظرية-

م.٢٠٠٠_-١٤٢١دمثق،

المعارفكليةدكتوراه،رسالةحزة،د.حزةالقانون)،محمقارنةفقهية(دراسةالعقدنظرية-

م.١٩٩٢-١٩٩١كراتثى،جامعةاإلسالمية-

والمحالت:مموعاثاهم-

الكويت.،١٩٩٦تموز،٤٥٢العدد:العربي،مجلة-

م.١٩٨٥سويرة،ميدليفانت-شركةالشبا~،موسوعة-

~-١:١٤١٦طالرياض،والتوزيع-للنشرالموسوعةأعمالمؤسةالعالمية،العربيةالموسومحة-

م).١٩٩٤و٩٧و٩٢طبعات:الدوليةالمعارفداثرةعنبتصرف(مترمجةم،١٩٩٦

لندن،كندرملي-دورلنحمعبالتعاونبيروت،لنان-مكتبةالشاملة،العلميةالموسوعة-

ام.٥٥٦(ا<

النفاثص-دارخيل،اللفايزسعيدوفقهها،حياتهاالمؤمنينأممحاثشةالسيدةفقهموسوعة-

م.١٩٨٩~-١:١٤٠٩طبيروت،

:٢طبيروت،النغاثس-دارجي،قلعهرواسد.محمدءعفانبنعثمانفقهموسوعة-

م.١٩٩١~-١٤١٢
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٥اإلهدا،

٧البحثمقدمة

١٥التمهيد

١٧مشروعيتهماودليلالزواجحفليتعريفأل:أ.

١٧الزفافحغلتعريفا)

١٧اللفوىالتعريف-أ

ا٩ا....التعريفب-

ا)النكاحعقدحفلتعريف)٢

٢١اللغوىالتعريفأ-

٢١.االمطالحيالتعريف~-
٢٢ا....................مشروعيةدليل)٣

٢٢النكاحعقدحفلمشروعيةأ-

٢٣الزفافحغلمثروعية~-

١٢٦بحغلوعالقتهالمالكيةعنداإلشهار)٤

٢٨فيها.......المؤثرةوالعواملاالمالميالتاريخعبرالزفافحغلمغةثانيأ:

٤٠فيهاالمؤثرةوالعواملوألحافرالقريبالعصرفيالزفافحغلمفةثالثأ:

٤٩النكاحاشهارمعئىفهاطهرالىا.عمالا~ول:الئصل

٥٠وتوابعهاالوليمةاألول:المبحث

٥١ا.................معنىاألول:المطلب

٥١اللغةفيالوليمةاألول:عالف

٥٢الشرعفيالوليمةالثاني:عالف

٥٣و.............ووقتها،(حكمها،الوليمةإقامةالثاني:المطلب

٥٣الوليمةإقامةحكماألول:عالف
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٥٦الوليمةوقتالثاني:الفرع
٦١الوليمةإقامةتكرارالثالث:عالف

٦٩وشروطها)(حكمها،الوليمةإجابةالثالث:ألمطلب

٦٩................،................الوليمةإجابةحكم:األولعالف

٧٢الوليمةإجابةشروطالثاني:عالف

٧٣.بالداعيتتعلقالتيالشروطاألولى:المسألة

٨٦با......تتعلقالتيالشووطالثانية:المسألة

٩١ا.........................وحفلالوليمةبينالعالقةالرابع:المطلب

٩٤للو.تابعةمماثلالخامى:المطلب

١٩٤حكماألول:عالف

٩٧.التطفلحكمالثاني:عالف
٩٨والطعامالضيافةآدا~بعضالثالث:عالفم

٩٩التهنثةالرابع:الفرع
٩٩المعنويةاألسا~األولى:المسألة

٩٩ألدعاءاألول:الفقرة

١٠٢(المعانقة).............وأاللتزاموالتقبيلالمصافحةالثانية:الفقرة

١٠٢الرجلين)أو(المرأتينالواحدالجنىأفرادبين)١
١٠٦واألطفالالمحارمبين)٢

١٧١األجانببين)٣

١٠٩الماديةاألسا~الثانية:المألة

١١٣الزفافحفلفياللهوالثاني:المبحث
١١٤الزفافعنهاللهوحكماألول:المطلب
ا...........................اااالثاني:المطلب

١١.الغناءتعريفاألول:عالف
اا٨ا.....................عندالفناءعية٠شرالثاني:عالف
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١٢)عالمشرهالفنا،صوابطالثالث:عالف

١٢)ا................الكالمحكماألولى:المألة

١٢٦~...بالالكالمتلحينحكمالثانية:المألة

١٣٤ا....مؤدىصوتحكمالثالثة:المسألة

١٤٢ا........اآلالتالثالث:المطلب

١٤٢ا.....................باآلالتالتعريفاألول:عالف

١٤٤الزفاففيالموسيقيةاآلالتأحكامالثاني:الفرع

١٤٤الزفاف.......فيمشروعيتهاعلىالفقها،اتفقالتياآللةاألولى:المألة

١٤٨الزفاف...........عندمشروعيتهافيالغقهاءاختلفالتياآلالتالثاية:المسألة

١٤٨الطبولاألولى:الفقرة

١٤٩اليميرةالمزاميرالثانية:الغقرة

١٥٠حرمتهاعلىالفقهاءاتفقالتياآلالتالثالثة:المسألة

١٥٠أ...تحريمدليلاألولى:الفقرة
٦٥٥الموسيقية............................اآلالتتحريمعلةالثانية:الفقرة

١٦٠الحغلفياألخرئاللهوأنوعالرابع:المطلب

١٦٠ا............األول:عالف

١٦٣التصفيقالثاني:عالف

١٦٥الصغيرالثالث:عالف

١٦٥المزاحالرابع:عالف

١٦٧ا...منوغوهابالسيوفاللعبالخامى:الفرع

١٦٨.المابقاتالدس:عالف

١٧١والمسرحياتالتمثيلالسابع:عالف

١٨٠ا................فياللهوواقععلىتطبيقاتالخامس:المطلب

١٨٠ا..اإلنثاداألول:عالف

٦٨١الزفافحفلفييجريوعالقتها.مماالبدعةمعنىاألولى:المألة



اإلسالمرالفقهيةالزفافحفل

١٨٥الشرعيةالمخالغاتعناإلنشادلصونمالحظاتالثانية:المسألة

١٦٧.الغماقغناءالثاني:عالف

ا٨ا....االوساثلإلىاالستدعحكمالثالث:عالف
ا٩١والعراضةالزغاريدالرابع:عالف

١٩٢السارات~بواقالتصويتالخامى:عالف

.الزفافحفلفياللهوعلىاالستثجارالسادس:عالف
١٩٧النكاحبإشهارلحاعالقةالالتيا~عمالالثاني:الفصل

١٩٨الزفافحفلفيالزينةاألول:المبحث

١٩٩ا.....عالثفيوضوابطهاالزينةمفهوماألول:المطلب
)١١الزفافحفلفيالنساءزينةالثاني:المطلب

)١٢الشعرمشطاألول:عالف

٢١٧سبطأ)جعلهأو(تجعيدهالشعرطبيعةتفييرالثاني:عالف

٢1٨الرأسشعرقصالثالث:عالف

٢٢١ا....غصالرابع:عالف
١٢٠ا.........................معنىاألولى:اسرلة

٢٢١النمصحكمالثانية:المألة

)٢١والشارباللحيةوازالةغصحكماألولى:الفقرة

٢٢٣الوجهمنوالمشار~اللحيةسوئماغصحكمالثانية:الغقرة

٢٣٠ا..وصلالخامى:عالف

٢٤١الشعرمبغالسادس:عالف

٢٤٢الشعرتزيينفيلأللوانالنساءاستخدامحكماألولى:المسألة

٢٤٣با...الشعرتزيينضوابطالثانية:المسألة

٢٤٣بالسرادالشيبتغييراألولى:الفقرة

٢٥١الحمرة.....................أوبالصغرةالثسرتغييرالثاية:الفقرة

)٥٢ونحوهبالكبريتالشعرتبييضالثالثة:الغقرة
م



العامألالفهاوس

٢٥٤ا..............غيرفيغباألمبالتزينالسابع:عالف

٢٥٥إزالتهايعمراليالداثمةغ٠األمباألولى:المسألة

٢٥٦إزالتهايسهلالتيالداثمةغيرغاألمبالثانة:المسألة

٢٦٤با................................النا،تزينالثامن:الغرع

٢٦٥والغضةبالذهبالتحلياألولى:المسألة

٢٦٨والغضةالذهببغيرالتحليالثانية:المألة

٢٧٣ونحوهابالجواهرالتحليالثالثة:المسألة

٢٧٦با..التزمزالتاسح:عالف
٢٧٦ا............الثا~ارتداءاألول:المسألة

١٢٨١ثو~حكمالثانية:المسألة

٢٨٥لأل...الملغتةالثا~ارتدا،الثالثة:المسألة

٢٨٦ا..............................حفلفىالرجالزينةالثالث:المطلب

١٢٨٧خاةارتداءحكماألول:عالف

٢٨٧انحاةمنهاىغالتيالمادةاألولى:المسألة

٢٩١سلطانذيلفيرالثختمحكمألنانيأ:المسألة

٢٩٣ا~فيالخاةارتداءحكمالثالثة:المألة
٢٩٤الفضةخاموزنالرابعة:المسألة

٢٩٥معأالنةفيالواردوالخاةالزواجخاةارتدا،حكمالثاني:الغرع

٢٩٧ا...علىالعروسيناسمنقثىحكمالثالث:عالف
٢٩٧ا.......................حفلفينحوههالمكانزينةالرابع:المطلب

٣٠٣....وتنظيمهالزفافحفلإدارةالثاني:المبحث
٣٠٤ا...................................إقامةعلىالعثاألول:المطلب

٣٠٧الحغلصبغةالثاني:المطلب

٣١٤ا............نفقاتالثالث:المطلب

٣١٤..وحكمهماوالتبذيراإلسرافتعريفاألول:عالف



٣١٦والتبذيراإلسراففوابطالثاني:الغرع

٣١٦التبذيرضوابطاألول:المسألة

٣١٨االسرافضوابطالثانية:المألة

٣٢٤والمكانيالزمانيالحفلموعدالرابع:المطلب

٣٢٤الزفافلحغلالزمانيالموعداألول:عالف

٣٢٢ا.....................لحغلالمكانيالموعدالثاني:عالف

٣٣٠الزفاف.....................حغلفيوالنساءالرجالاختالطاألولى:المسألة

٣٣٦الزفافحفلفيالتصويرالثانية:السألة

~٣~...»»الضوثيالتصويرحكملى:األ.الفقرة
٣٣٧الضوثيالتصويرعمليةحكمأوأل:

٣٤٣الضوثيالتصويرعمليةعنالحاصلةالصورةاتخاذحكمثانيأ:

وعرضهاالمرثيةاألشرطةوتسجيلللمراقبةالتصويرحكمالثانية:الفقرة
٣٤٩الغيديو)(تصوير

٣٥٠الزفافحفلفيالتصويراستخدامالثالثة:الفقرة
٣ههالخاتمة

٣٩٩.......~.....~.......~..................................~.....~.....~~~...~..~....~~..~..~~.....~.~~.....~البحثنتاثحأوأل:

ال>م...~........~.~.....~.............~التومياتثاتياأ:

٣٦ه....~..~...............~......................~ياتاألثهرس

والم..~..~..~...~األحاديثسفة

مر-م..........~األثارلهرس

٣٧..........................ه....~.~~..~..~.................~..................~البحتعصادرنحر~

٣٩ه................................~........~.....~...~المحترياتفهرس


