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 آداب عقد القرآن: الموضوع 

 :رید أن اوضح بعض األمور التي تحدث للعقد لكي نعرفھا أ

دون صیغة التوبة من خلفھ ؟ ألننا جمیعاً دّ رمن یعقد العقد لماذا یبدأ بالتوبة وكل الحضرین ی
الشھود وشرط العقد أن یكون وشرط العقد في اإلسالم أن یكون فیھ شھود، لعقد، شھوداً على ھذا ا

 وعلى سبیل المثال  ةشدیدھي شروٌط أثناء العقد، وشروط الشھود في المذاھب الشرعیة حاضرین 

 : في مذھب اإلمام الشافعي رضى هللا عنھ وأرضاه ؟ قال من الذي تجوز لھ الشھادة 

 .. تسقط شھادتھ عند اإلمام الشافعي فرأسھ مكشوفة ال تجوز شھادة من یمشي و

.. نھا شروط شدیدة ألــ سندوتش أو أى شیئ ــ تسقط شھادتھ إذا أكل في الشارع ولو مرة واحدة 
مذاھب الذي فیھ تیسیر ھو مذھب اإلمام السھل فعندما أرادت الدولة أن ُتقّنن الشھود وجدوا أن أ

ألنھ لماذا ؟ ]  بي حنیفةعلى مذھب اإلمام األعظم أ[ : قران لأبي حنیفة، ولذلك نحن نقول عند ا
 .ھو األیسر في الزواج 

على یكون و شافعي لكن العقد في الدولة نت مالكي أأكنت سواء وھذا الذي تسیر علیھ الدولة 
 :قال وأبو حنیفة ماذا قال ؟ مذھب أبي حنیفة ، 

في  ةداشھح للصلُ وتاب هللا علینا فنتبنا  فمادام قد حتى ولو كنا كلنا مذنبین ]التوبة تُجب ما قبلھا [ 
ألننا ونصلح كلنا للشھادة  ھذا الوقت وإنتھى األمر، وھذا سر التوبة واإلستغفار حتى نعرف ذلك

 .على ھذا العقد شھود 

لكن .. أوالً العریس ھو الذي یطلب أن المفروض أن : كثیر منا یقول یبدأ أوالً ویطلب ؟ من الذي 
والقبول، فمن إعالن لإلیجاب یوم تقدم قبل ذلك ووجد قبول ولكن الیوم ھو  أن العریس وضالمفر

 الذي ُیعلن أنھ موافق أوالً ؟ 

ُیعلن أم قبل ذلك ؟ ھو تقّدم قبل ذلك، فاألب ھو الذي تقدم أمامنا ، ألنھ ھل األمر أو وليّ األب 
 .، لذلك ھو الذي یبدأ أوالً وافقأمامنا كلنا أنھ 

قل الصیغة كلھا مرة ثانیة : وبعد ذلك یقول لھ  ،أنا وافقت وقبلت: العریس یقول لھ  وبعد ذلك
، ، ولذلك أنا أعجب من الموضة التي ظھرت في ھذه األیام في الكروتحتى یذكر اإلسم وُیحدده

 العقد اإلشھار ونقول فالنةفإن شرط  Eأو   Mفالن الفالني على اآلنسة عقد : یعمل الكارت ویقول 
؟ وھذه جزئیة وضعھا الجماعة المتشددین كأن إسم ھذه الفتاة عورة ال تكتبھا في الكارت  ولم

  .كنظام زمان 

ونحن كنا نشھد أنھ تزوج وُیزّوج إحداھن فالبد وأن أعرف اإلسم، فلو أن واحد عنده أربع بنات 
ألن ھذا كارت ن یظھر في الفالبد من ذكر اإلسم والبد أ فالنة،وھي  من بنات ھذا الرجلواحدة 
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مور لتي نراعیھا إن شاء لكي نعرف ذلك ولو ُسئلنا نستطیع فھذه ھي األ.. الكارت دعوة وشھادة 
 .علیھا ان نجیب 

الموضوع الذي یحدث في ھذه األیام وھو أن بعض الناس یعقدوا بالمأذون ثم یعملوا إشھار، 
 :بعض  عد أن یضعوا أیدیھم في أیدياألفضل فیھ ھو أن أقول بواإلشھار 

وال لكي یعلم الناس ویكون اإلسم الشرعي ــ  ]فالن الفالني على فالنة الفالنة عقد قران  قد تمَّ [ 
ألم تتم الصیغة ؟ ؟ مرة أخرى ولي صحیحة فلماذا أعیدھا داعي إلعادة الصیغة، ألن الصیغة األ

 : ن أشھر أقول أردت فلماذا أعیدھا مرة أخرى ؟ فإذا أ

 . وإنتھى األمر] فقط تم عقد قران فالن الفالني على فالنة الفالنیة [ 

؟ ألم یكن ھناك شاھدین ؟ ولم یكن الجمع كثیر، وماذا فیھا  المأذونعند كنا ولكن البعض یقول 
نشھد ولكنھ یكتفي بشاھدین، وطالما أن كلنا ونرید نحن كثیر حتاج إلي شاھدین فقط ؟ العقد ی نأل

 .الموضوع ھذا ون وتمت الصیغة فینتھي كنا عند المأذ

التي وضعھا والتي  صلّى هللا علیھ وسلّمفیھ سنة رسول هللا فیكون اإلشھار كما قلت أننا نراعي 
  .ى ذلك أجمعین نكون علن فیھا سعادة یوم الدین نسأل هللا أمور الدنیا وفیھا صالح أ

 

 ألغاني الخارجة ؟باالزواج الذي یعلنون فیھ " الِدي ِجي " عن : سئوال 

أصالً لیس فیھ أغاني " ألدي جي " ألن أصحاب الِدِجي ھم من یختارون األغاني، : الجواب 
الدینیة، أو  األغانيھذه الشرائط فیجب أن یتخّیر فیھ  وصاحبھ ھو الذي ُیغذیھ بھا وھو الذي یضع

وھذا مانفعلھ كلنا،  ،" ألدي جي" األغاني التي لیس بھا كلمات خارجة ونطلب منھ تشغیلھا على 
واألغاني التي فیھا فرح وفیھا وُنسّجل علیھا الكلمات المنتقاة فماذا نفعل ؟ نأتي بإسطوانات سیدیھ 
 .، وسیوافق على ذلك ونطلب منھ تشغیل ھذا السیدیھسرور ولیس فیھا مخالفة لشرع هللا 

ن ُیرضي كل أ فیریدألنھ یرید أن یكتسب منھ " الدي جي " وھناك أشیاء أخرى لصاحب 
صلّى هللا ، ألن رسول هللا یأتي بكل ھذه األغاني، ولكن لو أنك طلبت منھ كذا فلن یمانعفاألذواق، 

 .أعلنوا ھذا النكاح واضربوا علیھ بالدفوف : ھو الذي قال  علیھ وسلّم 

 ف فتاة كنا نزُ : قالت ) أین كنتي : ( صلّى هللا علیھ وسلّم ولما تأخرت السیدة عن المنزل سألھا 

: ــ یحبون األغاني ــ قالت لھ الغناء  غنیتم لھا فإن نساء األنصار یعجبھنھالّ : قال من األنصار، 
 ھال قلتم : لي رسول هللا فھو الذي وضع ھذه الكلمات ــ قال ــ وأنظر إوماذا نقول یا رسول هللا ؟ 

 مــــــیكونا نحیِّ م       فحیُّ ـــــــــــأتیناكم أتیناك
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 ماسمنت عذاریكم     الحنطة السمرا   ولوال

وقال لھا غّنوا بھن ألن نساء األنصار یعجبھن الغناء سیدنا رسول هللا ھو الذي وضع ھذه الكلمات 
ن یكون النساء في ركن والرجال في بشرط أالكیفیة فلیس فیھ شیئ  بھذه" ألدي جي " وطبعاً 

 .ركٍن آخر 

المسلمون لیس لھم شاٌن بھذا الرقص، للرقص ؟  وما رقص، فمالنا" ألدي جي " حدث مع وإذا 
مع بعضھم والنساء مع بعضھن وال یرى ھؤالء ھؤالء، وال یشھد ھؤالء إال إذا كان الرجال 

 .، ولكن ال یكون أمام الرجال إذا ستر النساء بعضھن بعضاً فال مانع.. ، فال مانع ھؤالء

أوقات فرح وسرور وأنا من یتحّكم في كل األمر،  األغاني في ھذه اآلنات ألنھاواإلسالم أباح ھذا 
 .لى وفق ھذا النور الموجود في الصدور اإلنسان على النور فإنھ ُیسّیر عإذا كان 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسّلم
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