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منكرات األفراح
ممخص الخطبة

 -1ظاىرة العزوف عن الزواج -2 .عضل البنات عن الزواج -3 .الترغيب في نكاح ذات الدين.
 -4المغاالة في الميور -5 .منكرات حفل العرس.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فاتقوا اهلل ربكم ترزقوا وتوفقوا وأطيعوه تسعدوا وأنيبوا إليو تفمحوا.

عباد اهلل ،الزواج من نعم اهلل التي امتن بيا عمى عباده وجعمو من آياتو و ِمن ِ ِ
ق َل ُكم ّم ْن
َن َخَم َ
ءاياتو أ ْ
َ ْ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
ون [الروم،]21:
أَنفُس ُك ْم أ َْزواجاً لّتَ ْس ُك ُنوْا ِإلَ ْييَا َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َوَّدةً َوَر ْح َمةً ِإ َّن فى َذل َك َ
اليات لّقَ ْوٍم َيتَفَ َّك ُر َ
وكمما كان الزواج ومظاىره وما يحف بو قريباً من السنة بعيدًا عما حرم اهلل كان أحرى بتطبيق
اليدي النبوي ،وكان الزوجان أقرب إلى التوفيق بإذن اهلل ،ولكن المتأمل في واقع كثير من حفالت

الزواج يرى ويسمع الكثير من المخالفات والمنكرات التي تحصل لدى بعض المسممين ،مما يصيب

الغيور بحيرة وأسى حين تتحول مناسبة الزواج والفرح إلى ترح بارتكاب معصية اهلل ومخالفة أمره
صيبيم ع َذ ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
يم
َم ِرِه أَن تُص َيبيُ ْم فتَْنةٌ أ َْو ُي َ ُ ْ َ
ين ُي َخالفُ َ
وأمر رسولو  ،وقد قال ربناَ :فْم َي ْح َذ ِر الذ َ
ون َع ْن أ ْ
اب أَل ٌ
[النور.]63:
واليكم أييا األحبة بعضاً من المنكرات المتعمقة بالزواج :فمن ذلك العزوف عن الزواج بال عذر
ِ
امى
بحجة إكمال الدراسة أو طمب الرزق ،وقد أوصانا ربنا بالزواج ووعد عميو بالرزق َوأ َْنك ُحوْا َ
االي َ
ونوْا فُ َقراء ي ْغنِ ِيم المَّو ِمن َف ْ ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
َّال ِح ِ ِ ِ
ِ
ِ
يم
ين م ْن ع َباد ُك ْم َوِامائ ُك ْم ِإن َي ُك ُ َ ُ ُ ُ
م ْن ُك ْم َوالص َ
ضمو َوالموُ َواسعٌ َعم ٌ
[النور ،]32:والنبي يقول(( :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فميتزوج)) ،وأخبر أن الزواج
من سنتو وأن من رغب عن سنتو فميس منو .

وربما كان العائق عن تزويج البنت تعنت أب وطمعو أو عناد أم ،فكثرت العوانس في البيوت ،وما

ذاك إال لغفمتنا عن قول الحبيب (( :إذا جاءكم من ترضون دينو وخمقو فأنكحوه إال تفعموا تكن فتنة

في األرض وفساد)) الترمذي ،ويا ليت شعري أي ذنب يتحممو ذلك األب القاسي القمب الذي يصد
ابتز اًز لمضعيفة ،وقريب من ذلك من يكره كريمتو
الخطَّاب عن كريمتو بحجة واىية طمعاً في مال أو ا
ُ
عمى الزواج بمن ال ترغب فيو ،فيسوقيا سوقاً كالبييمة لتعيش مع زوج ال تطيقو ولم توافق عميو.
وقد أعطى الشرع المرأة حقاً في اختيار زوجيا ما دامت مكمفة عاقمة ،وبعض الشباب يرغب في

ذات المال والوظيفة والجاه والنسب أو الجمال ،ويتناسى أىم صفة في زوجة المستقبل وأم العيال
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وربة البيت أال وىو الدين ،وما أوصاك النبي صمى اهلل عميو وسمم إال بما فيو مصمحتك وسعادتك

((فاظفر بذات الدين تربت يداك)) ،ومما نيي المسمم عنو أن يخطب عمى خطبة أخيو المسمم وىذا

الفعل ال يجوز ،ففي الحديث (نيى النبي أن يبيع بعضكم عمى بيع بعض ،وال يخطب الرجل عمى
خطبة أخيو حتى يترك الخاطب قبمو أو يأذن لو الخاطب).

ومن المحرم أيضًا نكاح الشغار ،وىو أن يزوج رجل آخر من موليتو عمى أن يزوجو اآلخر موليتو

بال صداق صحيح ،فتصبح المرأة وكأنيا سمعة تباع ويستبدل بيا ،وىذا ليس لو مكان في اإلسالم.

ومنيا :المغاالة في الميور والتباىي بكثرتيا ،ويبدو أنيا مشكمة قديمة تصدى ليا عمر بن الخطاب

رضي اهلل عنو كما عند النسائي :قال عمر بن الخطاب( :أال ال تغموا صدق النساء فإنو لو كان

مكرمة وفي الدنيا أو تقوى عند اهلل عز وجل كان أوالكم بو النبي  ،ما أصدق رسول اهلل امرأة من

بصد َقة امرأتو حتى
نسائو وال أصدقت امرأة من بناتو أكثر من ثنتي عشرة أوقية ،وان الرجل ليغمي ُ
يكون ليا عداوة في نفسو) .وقال لرجل :تزوج عمى أربع أواق من فضة(( :أربع أواق! كأنما تنحتون

الفضة من عرض ىذا الجبل)) مسمم.

وليس في المبالغة في الميور إال تعجيز الشباب وتحميل الديون عمى الظيور وتعنيس الفتيات.

ومن ذلك بدعة قراءة الفاتحة بقصد الخطبة فإنو لم يرد عن النبي وال عن صحابتو رضي اهلل عنيم،

ومنيا (لبس دبمة الخطوبة) فإن كانت ذىبًا فيي محرمة ،ألنيا من الذىب وألن فييا تشبيًا بالكفار،

فإنو من فعل النصارى.

ومن منكرات األفراح :مظاىر التباىي في والئم العرس ،إذ يدعى األغنياء ويترك الفقراء ،وفي

الصحيحين ((شر الطعام طعام الوليمة يدعى ليا األغنياء ويترك الفقراء)) كما يكون فييا من التبذير
واالستيانة بالنعمة ما يحزن ،وكثي اًر ما كانت حاويات القمامة مصير الطعام المتبقي ،وربما كان

كثي ًار لم تمسو يد ،ولو حصل التعاون والتنسيق بين صاحب الوليمة والجمعيات الخيرية أو بعض
المحسنين ممن يعرف مساكن الفقراء لحصل من ذلك خير كثير وأجر كبير.

ومن الخطأ أيضًا أن تتعطر المرأة فتمر بالرجال ،وفي ذلك الوعيد الوارد في الحديث ((أيما امرأة

استعطرت فمرت عمى قوم ليجدوا ريحيا فيي زانية)) ،وأدىى من ذلك وأمر ما وقع فيو كثير من

النساء من التساىل في لبس المالبس العارية ذات الفتحات الجانبية واألمامية بحجة أن ذلك عند

النساء فقط ،فتصبح محارمنا وأزواجنا وكأنين في عرض فاتن لألزياء واألجساد ،وقد صدرت فتاوى

عممائنا حفظيم اهلل مبينة خطورة التساىل في ذلك وموقعة الموم عمى الولي الذي يسمح لزوجتو أو

كريمتو بمبس تمك المالبس ،ولكننا في زمان أصبح لمنساء فيو الكممة العميا إال من رحم اهلل ،فغمب

عمى الرجال أمرىم وأطمق لمنساء عنانين ،ولن يفمح قوم ولوا أمرىم امرأة ،يقول (( :صنفان من أىل

النار لم أرىما ))..وذكر الثاني بقولو(( :ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت عمى رؤوسين
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كأسنمة البخت المائمة ال يدخمن الجنة وال يجدن ريحيا)) مسمم.

وقد ورد في تفسير ذلك أنيا تستر بعض بدنيا وتكشف بعضو ،أو تمبس ثوباً رقيقاً يصف بدنيا،
َِّ
َىِمي ُك ْم
ءام ُنوْا قُوْا أَنفُ َس ُك ْم َوأ ْ
فاتقوا اهلل يا معشر الرجال وقوموا بواجبكم واستجيبوا أمر ربكم ياأَيُّيَا الذ َ
ين َ
ود َىا َّ
اس َواْل ِح َج َارةُ [التحريم.]6:
َنا اًر َوقُ ُ
الن ُ
أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسممين من كل ذنب ،فاستغفروه إنو ىو الغفور

الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل ،عباد اهلل ،وفي ليمة الزفاف يشرع لمنساء الضرب بالدف فقط ،فقد قال رسول اهلل (( :فصل
ما بين الحالل والحرام الدف والصوت في النكاح)) النسائي ،ولكن البعض من المسممين يقعون في

منكر عظيم يمطخون بو أفراحيم أال وىو دعوة المغنين والمغنيات واعالن مزمار الشيطان وقسر

الناس عمى سماع المحرم.

يث ِلي ِ
اس من ي ْشتَِرى لَيو اْلحِد ِ
والغناء قد ثبت تحريمو في الكتاب والسنة فقد قال تعالىَ :و ِم َن َّ
ض َّل
ُ
َْ َ
الن ِ َ َ
َعن سبِ ِ
ين [لقمان ،]6:وليو الحديث ىو الغناء،
يل المَّ ِو بِ َغ ْي ِر ِعْمٍم َوَيتَّ ِخ َذ َىا ُى ُزواً أ ُْولَئِ َك لَيُ ْم َع َذ ٌ
اب ُّم ِي ٌ
َ

كما قال ابن مسعود" :الغناء ،واهلل الذي ال إلو إال ىو" يرددىا ثالث مرات .وفي الحديث(( :ليكونن
في أمتي أقوام يستحمون ِ
الح َر والحرير والخمر والمعازف)) [عمقو البخاري بصيغة الجزم].
قال ابن القيم في المعازف" :وىي آالت الميو كميا ،ال خالف بين أىل المغة في ذلك" فيا لمعجب من
والد يفتتح زواج ابنو أو بنتو بسماع الحرام واسماعو والمجاىرة بو ،ثم بعد ذلك يرجو ليم التوفيق في

الزواج.

ومن منكرات األفراح :السير إلى وقت متأخر من الميل بسبب تأخر حفالت األفراح إلى ما بعد

منتصف الميل مما يؤدي إلى تضييع صالة الفجر ،وىذا السير محرم ،كما قالو العالمة الشيخ عبد

العزيز بن باز رحمو اهلل.

وفي ىذا حرمان لمنفس من ٍ
خير عظيم ،فعن عثمان قال :سمعت رسول اهلل يقول(( :من صمّى

العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الميل ،ومن صمّى الصبح في جماعة فكأنما صمّى الميل كمّو))

وفي الحديث(( :ليس صالة أثقل عمى المنافقين من الفجر والعشاء ،ولو يعممون ما فييما ألتوىما

فأحرق
ولو حبواً ،ولقد ىممت أن آمر المؤذن فيقيم ،ثم آمر رجالً يؤم الناس ،ثم آخذ شعالً من نار ِّ

بعد)) البخاري (.)657
عمى من ال يخرج إلى الصالة ُ
ومن منكرات األفراح التي تقع في بعض الجيات :ما يسمى بالنصة ،وىي دخول العريس إلى

عروسو وجموسيما في مكان عال بمرأى من جميع الحاضرين ،واألدىى من ذلك تصوير حفل النساء
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بالفيديو ثم يتداولو الناس مما يكشف عورات المسممين ،ويجر من المصائب ما ال يعممو إال اهلل ،قال

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل :ومن األمور المنكرة التي استحدثيا الناس في ىذا الزمان وضع
منصة لمعروس بين النساء ويجمس إلييا زوجيا بحضرة النساء السافرات والمتبرجات ،وربما حضر

معو غيره من أقاربو ،أو أقاربيا من الرجال وال يخفى عمى ذوي الفطرة السميمة والغيرة الدينية ما في

ىذا العمل من الفساد الكبيرة وتمكن الرجال األجانب من مشاىدة الفاتنات المتبرجات وما يترتب عمى

ذلك من العواقب الوخيمة.

فمنتق اهلل أييا المؤمنون ،ولنطع ربنا في أفراحنا رجاء التوفيق وحذر الوقوع في المحرم ،والسعيد من

اتقى ربو وأطاع أمره ،والشقي من ركب ىواه وأطاع شيطانو وأصغى ألىل الفسق وقمة العقل آذانو،

والمرحوم من رحم اهلل.

