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 املطلب الرابع عرش : الصفات الالزمة يف املخطوبة 

ة " تنكح  ☻له واالصل فيها قو ألربع ملاهلا وحلسبها املرأ

 .(1)ومجاهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"

الصفات التي اعتاد الناس عىل طلبها ،  ♀فقد راعى فيه النبي 

أخرب  ☺الصحيح يف معنى هذا احلديث أن النبي : "♫ قال االمام النووي 

صال األربع وخخرها عندهم بام يفعله الناس  يف العادة فإهنم يقصدون هذه اخل

 .(2)ذات الدين فاظفر أنت أهيا املسرتشد بذات الدين ال أنه أمر بذلك"

ة: " يستحب أن  تكون ♫ وقال الشاه ويل اهلل الدهلوي  من  املرأ

فإن الناس معادن  كمعادن الذهب  ، ةوقبيلة عادات نسائها صاحل (3)كورة

                                                           

 . 10/51برشح النووي –، صحيح مسلم  4802رقم  5/1958صحيح البخاري  (1)

وعىل هذا الفهم جرى كثري من العلامء منهم :  0 52-10/51رشح صحيح مسلم  (2)

، واملناوي يف التيسري برشح اجلامع  4/72الديباج عىل صحيح مسلم بن احلجاج ،  السيوطي يف

 1149، والشوكاين يف نيل االوطار ، ص:  3/152، والصنعاين يف سبل السالم  1/928الصغري ، 

 . 4/174، واملباركفوري يف حتفة االحوذي ، 

زابادي ، ت: انس حممد الشامي ، الكورة بالضم املدينة . ينظر : القاموس املحيط ، الفريو (3)

 .  1444م ، ص:2008زكريا جابر ، دار احلديث ، القاهرة ، 
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اإلنسان ،  وبمنزلة األمر املجبول وعادات القوم ورسومهم غالبة عىل ، والفضة 

 . (4)هو عليه "

 املطلب اخلامس عرش : االعالن عن النكاح  

 .(5):" أعلنوا النكاح " ☻وهو مرشوع بقوله 

:"قوله ) أعلنوا هذا النكاح ( أي بالبينة  ♫ قال العالمة املباركفوري

  .(6)فاألمر للوجوب أو باإلظهار واالشتهار فاألمر لالستحباب" 

يتحقق االعالن واالشهار لعقد النكاح بصور متعددة ، فكان يف العرص و

ادعى لظهوره ، فضال عن بركة املكان ، او من  ألنهاالول يتم اعالنه يف املسجد 

خالل وليمة النكاح ، او من خالل الرضب بالدف وهو خمتص بالنساء بضوابطه 

.  

يف يرخص هلم  ♀ فكان النبي : " ♫ قال احلافظ ابن رجب 

أوقات األفراح ، كاألعياد والنكاح وقدوم الغياب يف الرضب للجواري بالدفوف 

، والتغني مع ذلك هبذه األشعار ، وما كان يف معناها .فلام فتحت بالد فارس 

                                                           

 –حجة اهلل البالغة ، الدهلوي ، ت : سيد سابق ، دار الكتب احلديثة ، مكتبة املثنى ، بغداد  (4)

 . 2/12ونحوه يف الروضة الندية  1/683القاهرة ، 

، من  2/200املستدرك عىل الصحيحني ،  9/374االحسان برتتيب صحيح ابن حبان ،  (5)

حديث عبد اهلل بن الزبري بن العوام وصحح اسناده احلاكم ووافقه الذهبي ، وحسنه االلباين يف 

 . 7/50، ارواء الغليل  111اداب الزفاف ، ص:

 . 4/178حتفة االحوذي  (6)
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عتادوه من الغناء امللحن احابة ما كان أهل فارس والروم قد والروم ظهر للص

باألشعار التي توصف فيها باإليقاعات املوزونة ، عىل طريقة املوسيقى 

املحرمات من اخلمور والصور اجلميلة املثرية للهوى الكامن يف النفوس ، 

املجبول حمبته فيها ، بآالت اللهو املطربة ، املخرج سامعها عن االعتدال ، فحينئذ 

 أنكر الصحابة الغناء واستامعه ، وهنوا عنه وغلظوا فيه .

 ♀الذي رخص فيه النبي  وهذا يدل عىل أهنم فهموا أن الغناء

ألصحابه مل يكن هذا الغناء ، وال خالته هي هذه اآلالت ، وأنه إنام رخص فيام كان 

 يف عهده ، مما يتعارفه العرب بآالهتم .

فأما غناء األعاجم بآالهتم فلم تتناوله الرخصة ، وإن سمي غناًء ، وسميت 

عاقل ، فإن غناء األعاجم  خالته دفوفا ، لكن بينهام من التباين ما ال خيفى عىل

بآالهتا يثري اهلوى ، ويغري الطباع ، ويدعو إىل املعايص ، فهو رقية الزنا . وغناء 

األعراب املرخص به ، ليس فيه يشء من هذه املفاسد بالكلية البتة ، فال يدخل 

غناء األعاجم يف الرخصة لفظا وال معنى ، فإنه ليس هنالك نص عن الشارع 

ى غناء وال دفا ، وإنام هي قضايا أعيان ، وقع اإلقرار عليها ،وليس بإباحة ما يسم

هلا من عموم .وليس الغناء والدف املرخص فيهام يف معنى ما يف غناء األعاجم 

ودفوفها املصلصلة ، ألن غنائهم ودفوفهم حترك الطباع وهتيجها إىل املحرمات ، 

د أخطأ أقبح اخلطأ ، بخالف غناء األعراب ، فمن قاس أحدمها عىل اآلخر فق

وقاس مع ظهور الفرق بني الفرع واألصل ، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن 

 .(7)الصواب"

                                                           

 . 6/79فتح الباري ، ابن رجب ،  (7)
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اقول : ويمكن ان يتحقق االعالن يف عرصنا من خالل موكب الزفاف 

للعروسني ، او من خالل وسائل االعالم املختلفة ، كالقنوات التلفزيونية 

 .ونحوها ، واهلل تعاىل اعلم والفضائية واالذاعية والصحف 

 

 


