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  غالء المهور
  مقدمة

إن مــشكلة غــالء المهــور واإلســراف فــي حفــالت الــزواج، قــد شــغلت بــال كثیــر مــن النــاس وحالــت 
التـي " اهللا علیـه وسـلمصـلي "بینهم وبین الزواج وفي ذلك مخالفـة ألوامـر اهللا تعـالى وأوامـر رسـوله 

رغبت في الزواج وتیسیر أوامر وأسباب الزواج كما أن في ذلك تعـریض الـشباب والفتیـات للخطـر 
والفتنــه والفــساد والــسفر إلــى الخــارج مــن اجــل ذلــك فلیتــق اهللا كــل مــسلم فــي نفــسه وأوالده وبناتــه 

  . جهم بما تیسر فأعظم النكاح بركة أیسره مؤونهیولیبادر إلى تزو
 أدرك هــذا الخطــر كثیــر مــن العلمــاء األفاضــل فحــذروا مــن التغــالي فــي المهــور واإلســراف فــي وقــد

  .حفالت الزواج وأقاموا الحجة على الناس بذلك أثابهم اهللا وتقبل منهم
فإذا القینـا نظـرة عامـة علـى حیاتنـا االجتماعیـة، وواقعنـا الملمـوس نجـد أن أكثـر شـبابنا عزفـوا عـن 

ة البغیــضة التــي هــي اكبــر یــ ســبحانه وتعــالي، وانــصرفوا إلــى حیــاة العزوبالــزواج الــذي شــرعه اهللا
العوامـــل فـــي االنحرافـــات النفـــسیة والخلقیـــة واألمـــراض الجـــسمیة والعقلیـــة، واألخطـــار االجتماعیـــة 

  .واالقتصادیة
ة علــى یـوالبـد هنـاك مـن أسـباب مادیــة ومـؤثرات اجتماعیـة دعـت الــشباب ألن یفـضلوا حیـاة العزوب

ــــزوا ــــي، وصــــحتهم الجــــسمیة، وتكامــــل حیــــاة ال ــــذي بــــه اســــتقرارهم النفــــسي، واصــــالحهم الخلق ٕج ال
  .شخصیتهم االجتماعیة

ٕواذا بحثنا عـن أهـم األسـباب والمـؤثرات التـي وقفـت عقبـة فـي طریـق الـزواج، ودفعـت الـشباب إلـى 
حیـــاة االنحـــراف والمجـــون، عـــسى إن ینتبـــه لهـــا أولـــي األمـــر وعلمـــاء االجتمـــاع وأربـــاب الـــصحف 

  .قالم، فال یجدون سوى أن یتعاونوا على إزالتها والقضاء علیهاواأل
ٕإن أرادوا تحقیــق الخیـر لبنــي اإلنـسان وانقــاذ . بـل أن یتعـاملوا جــادین الستئـصالها واقــتالع جـذورها

  .الجیل من عوامل الفساد واإلباحیة
اب إلــى  الــشبدفعــتة یــومــن أهــم العقبــات التــي وقفــت فــي طریــق الــزواج وزادت فــي مــشكلة العزوب

  .غالء المهور: حیاة العزلة واالنطواء هي
  

 :تعریف المهر ومشروعیته
  :المهر لغة
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المهر أو الصداق لفظتان لهما ذات المعنى، وهو مهر المرأة، وقد أصدق المرأة حـین تزوجهـا أي 
واتــوا النــساء صــدقاتهن : (أصـدقها أي ســمى لهــا مهــرا، ومنــه قولـه تعــالى: جعـل لهــا صــداقا، وقیــل

  .1)نحلة
: وفـي روایـة) ال تغـالوا فـي الـصدقات: (والصدقات جمـع صـدقة وفـي حـدیث عمـر رضـي اهللا عنـه

  .2وهو جمع صداق) ال تغالوا في صدق النساء(
  .3الصداق هو مهر المرأة، و أصدقت المرأة أي سمیت لها مهرا أو صداقا: وقال الجوهري

  
  :المهر في االصطالح

  : كما یليأختلف الفقهاء في تعریف المهر، فجاء
  :تعریف المهر عند الحنفیة. 1

   .4)المهر هو مال زائد وجب للزوجة إزاء احتباسها عنده بمنزلة النفقة: (قال الحنفیة
  .وسمى زائدا مقابل احتباسها عند الرجل

 منـافع ي عقـد النكـاح علـى الـزوج فـي مقابـلالمهـر هـو المـال الواجـب فـ: (وعرفه أبن الهمـام بقولـه
  .5)میة أو بالعقدالبضع إما بالتس

  :تعریف المهر عند الحنابلة.2
أن المهـر هـو : "لم یوجد عند الحنابلة تعریفا محددا للمهر إنما یستشف من كـالم صـاحب المغنـي

  .6"المال المفروض على الزوج للزوجة بسبب النكاح
  :تعریف المالكیة والشافعیة للمهر.3

 تقریبـا حیـث عـرف الـشافعیة المهـر 8لـشافعیة كـالثمن وهـو موضـع اتفـاق مـع ا7المهر عند المالكیة
ــد الــزواج" بأنــه  " المــال الــذي یجــب للمــرأة علــى الــزوج فــي مقابــل ملكــه االســتمتاع بهــا بــسبب عق

وبالتوفیق بین التعریفین یمكن القول أن المهر هو ثمن االستمتاع وال أرى من خالف بـین الفقهـاء 
 وملــك اســتمتاع ضــروریة ألنــه ال یوجــد فــي تعریــف المهــر حیــث أن شــروط الفقهــاء مــن احتبــاس

  .استمتاع بدون احتباس
  

  :الحكمة من مشروعیة المهر وتعلیل وجوبه
                                                

  .4:سورة النساء، آیة 1
  ).197،ص10ج(،)184ـ ص5ج( لسان العرب، 2
  ).821،ص2ج(الجوھري، الصحاح، 3
  ).63 ، 62ص (السرخسي، المبسوط، 4
  ).304ص(ابن الھمام، شرح فتح القدیر،  5
  ).679، 6ج(ابن قدامھ، المغني  6
  ).172،ص5ج(الحطاب محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل 7
  ).605، ص8ج(النووي، كتاب المجموع  8
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ـــة أم عـــوض أم بـــدل، فإنـــه واجـــب علـــى الـــزوج ألن ذلـــك : مهمـــا یمكـــن مـــن قـــول فـــي المهـــر هدی
بمقتضي النظام الطبیعي في الوجود اإلنساني، فقـد حكـم هـذا النظـام علـى الرجـل أن یجـد ویجتهـد 

عمل لكسب المال، وعلى المرأة أن تكون أمینة البیت والقائمـة علـى تـدبیره، وذلـك مـن  غیـر أن وی
یكــون علیهــا مطالبــات مالیــة بینمــا التكلیفــات المالیــة بجملتهــا علــى الرجــل، لهــذا فمــن المناســب أن 

یل ٕتكون هدایا الزواج على الرجل لتكون امرأة على مودته ومقدمة على بره واخالصه وعطفه، ودل
    .على صدق رعایته للزوجة

  
ٕواذا كانت الزوجة تدخل فـي طاعـة زوجهـا بعـد زواجهـا وتخـضع لقوامتـه، وتنتقـل إلـى بیتـه ویملـك 
الزوج من أمرها ما لـم یكـن لـه مـن قبـل، لـذا كـان علیـه أن یقـدم لهـا مـا یطیـب نفـسها ومـا یـشعرها 

  .1بالرغبة في  قوامته علیها، وذلك بتقدیم المهر لها
  

  :لمهورأسماء ا
  . ومنها ما ورد في السنة النبویةللمهر أسماء متعددة، منها ما ورد في القرآن الكریم،

وآتــوا النــساء صــدقاتهن " الــصداق ، النحلــة، قــال تعــالي :  الــوارده فــي القــرآن منهــاؤهفأمــا أســما
 ومنها  3"فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فریضة"  ومنها األجر والفریضة، قال تعالي2"نحلة

ومـــن لـــم یـــستطع مـــنكم طـــوال أن یـــنكح المحـــصنات المؤمنـــات فممـــا ملكـــت :" الطـــول، قـــال تعـــالي
  .4"أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات

 المهـر والعالئـق وأمــا المهـر فقــد ورد فـي قــول النبـي صــلى اهللا :ومـن األســماء الـواردة فــي الــسنة
  .5)فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها(علیه وسلم 

: قیـل: أدوا العالئـق(أما العالئق فقد ورد في حدیث ابن عمر عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال 
  ).ما تراضى علیه األهلون: ما العالئق قال

  :الحكمة من وجوب المهر
هــو عقـد بنــاء ٕب المهـر هــو إظهـار أهمیــة هـذا العقــد الخطیـر، واعــالء مكانتـه، فووالحكمـة مـن وجــ

ٕ المجتمع، واعزاز المرأة وتقـدیرها، فهـذا هـو حـق لهـا، ویقدمـه الـزوج هي نواةاألسرة المسلمة، التي 
 للقلـوب والنفـوس وبـالمهر ل المـودة والرحمـة بینهمـا، وتقریـبٕكدلیل على صدق رغبته فیها، وایصا

  .تتمكن المرأة من إعداد منزل الزوجیة، وما یلزمها من لباس وزینة لزوجها

                                                
  )182ص(مقارن لألحوال الشخصیة بدران، الفقھ ال 1
  ).4(سورة النساء اآلیة  2
  ).24(سورة النساء اآلیة  3
  )25(سورة النساء اآلیة  4
  .الحدیث روتھ السیدة عائشة رضي هللا عنھا 5
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 ًمـاأة ألنه هو المكلف باإلنفاق على زوجته، والمرأة سواء كانت والمهر یجب  على الرجل ال المرأ

یفتهــا ظنمــا المكلــف هــو الرجــل، والمــرأة وٕ أو زوجــة ال تكلــف شــیئا مــن النفقــات، واً أو أختــاًأم بنتــا
األولى هي القیام على بیت الزوجیة وتربیة األوالد، وهذا أمر عظیم یحتاج إلى جهد كبیر، فیكفي 

 ویتــرك أمــر النفقــة للرجــال، وهــذا هــو التوزیــع العــادل للمــسئولیات بــین الرجــل أن تقــوم بــه المــرأة
  .والمرأة

  :استحباب تخفیف المهر
 حدیث فيیستحب تخفیف المهر وعدم التغالي فیه، لما ورد عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، 

 1"صداق أیـسرهخیـر الـ"قـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم " عقبة بن عـامر رضـي اهللا عنـه قـال
ان أعظــم النكــاح بركــة : "وعــن عائــشة رضــي اهللا عنهــا أن رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم قــال

  .2"أیسره مئونة
  :المهر حق الزوجة

واتوا النساء : وقد جعل اإلسالم المهر حقا للمرأة على زوجها ال یقابله عوض، قال تعالى
ام المهر حقا للمرأة فلیس ألبیها وال احد  أي عطیة من اهللا دون مقابل، وما د3"صدقاتهن نحلة

  .من أقاربها أن یأخذ منه شیئا إال برضاها واختیارها
 ملكها، ٕواذا ثبت أن المهر ملك للمرأة فالجهاز الذي اشتري به یكون ملكها وحدها ألنه مقابل

أن یجبرها خذ شيء منه وال االنتفاع به إال برضاها واختیارها فلیس له أوحینئذ فال حق للزوج في 
  .على فرش أمتعتها في بیته

  
  . غالء المهورالعوامل االجتماعیة وأثرها على ظاهرة

إن من یتابع ظاهرة غالء المهور في مجتمعنا العربي الفلسطیني یجد أن هذه الظاهرة متفاوتة من 
حیــث الحجــم ودرجــة االنتــشار مــن جیــل إلــى أخــر، ومــن مجتمــع محلــي إلــى أخــر بــل وحتــى مــن 

ى أخرى داخل نطاق المجتمع المحلي، ولیس من شك إن التعامل مع المهور یتأرجح بین عائلة إل
  .الضغوط البنائیة تارة، والحكمة الشخصیة تارة أخرى

وهذا التباین یرجع إلى عوامل متعددة تتجمـع فـي نهایـة المطـاف لـتعكس ثقافـة اجتماعیـة وعـادات 
  .وتقالید تضرب بجذورها في العمق الحضاري للمجتمع

                                                
  . سبق تخریج  الحدیث1
 .)312،ص6ج( أحمد، نیل االوطار 2
  .4:سورة النساء، آیة) 1 (3
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وهكذا عندما ندرس إصرار بعـض اآلبـاء أو األمهـات علـى رفـع قیمـة مهـر االبنـة، فإنـه ینبغـي أن 
 تشكل بصورة ظاهرة أو كامنة أساسا وجود عوامل نفسیة واجتماعیة وثقافیةنأخذ بعین االعتبار 

  . لهذا اإلصرار
 ویتخـذ مـن رهناك من یعتقد بطریقـة خاطئـة أن قیمـة البنـت مـن قیمـة المهـوعلى سبیل المثال 

أو . الـخ..ولهذا فكلما كانت االبنة عزیزة، أو جمیلة أو متعلمـة. غالء المهر مادة للفخر واالعتزاز
بمعنــي آخــر، كلمــا تــوافرت مزایــا أكثــر فــي البنــت اعتقــد ولــي أمرهــا أن هــذه المزایــا ال بــد أن تقــدر 

وفــي . ملیـة عملیــة مقایـضةمـساویة لقیمــة البنـت وكــأن الع) الــثمن(تقـدیرا مادیــا لتكـون قیمــة المهـر 
  : تراثنا العربي ما یشیر إلى مثل هذا التفكیر حیث یقول الشاعر

  .تهون علینا بالمعالي نفوسنا               ومن یطلب الحسناء لم یغله المهر
مــن جهـــة ثانیــة، هنـــاك مـــن یرفــع المهـــر لثنـــي إنــسان راغـــب فــي الـــزواج عـــن رغبتــه، إمـــا لـــسبب 

 ثقافي أو غیر ذلك وهنا یبدأ الوالدان بطلب المهر المرتفع ویكثران من اجتماعي، أو اقتصادي أو
  .ة ج وكثیرا ما تنجح مثل هذه السیاسالطلبات بقصد تعجیز الراغب في الزوا

  
اة اعتقــادا منــه أن فــي ذلــك حفاظــا علــى اســتمراریة الحیــ) المؤجــل(كــذلك هنــاك مــن یرفــع المهــر 
وكثیـر مـا تـنجح هـذه الـسیاسة أیـضا فـي . ال أو الطـالقاالنفـصفـي الزوجیة ورادعـا لتفكیـر الـزوج 
 علــى االســتقامة والتفــاهم والحــب ىولكـن الحیــاة الزوجیــة التــي ال تبنـمنـع وقــوع انفــصال أو طــالق 

فكثیـرا مـا تمـل الزوجـة حیـاة . المتبادل ال یمكن أن تستقیم تحـت التهدیـد والتلـویح بالخـسارة المادیـة
رة التي سببها له والد الزوجة فتقدم هي علي تـشجیع زوجهـا علـى زوجها الحاقد على الخسارة الكبی

ها في المهر المؤجل، األمر الذي یلغي أهمیة هذه الوسیلة فـي الوصـول قالطالق متنازلة عن حقو
  .إلى الهدف المنشود

لمنتظــر هنــاك مــن جهــة ثالثــة، بعــض أولیــاء األمــور الــذین یرفعــون المهــور ویثقلــون علــى الــزوج ا
خر، وهذا من وجهة النظر االجتماعیة تقلید مكـروه ألنـه یأخـذ بالـسلبیات آ فعله فالن أو تقلیدا لما

  . تجاه التساهل والتسامحفي االتقلید جیدا وحكیما إذا كان أكثر من االیجابیات وقد یكون 
 ویبقي أن نقول أن العادات والتقالید والقیم العامة كثیرا ما تسبب هذا الشطط في المهور وال یمكـن

عـــرف أهـــذه العـــادات والتقالیـــد والقـــیم، والتقـــدم لمعالجـــة األمـــر إال بمحاولـــة تغییـــر جزئـــي أو كلـــي ل
  .1مجتمعات محلیة كثیرة قطعت شوطا ال بأس به على هذا الطریق
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    وتكالیف الزواجأسباب غالء المهور
  

  :منهاوتكالیف الزواج هناك أسباب كثیرة لغالء المهور 
ـــاألمور الدینیـــ)1 ـــة بأحكـــام الـــزواج وشـــروطهالجهـــل ب ـــداء برســـول اهللا وســـنته .ة المتعلق وعـــدم االقت

  .الحسنة بتزویج بناته وفقراء المسلمین
إلرشــاد الــدیني والخطــب الهادفــة إلــى معالجــة مــشاكل المجتمــع وعلــى األخــص اقــصور عملیــة )٢

  .مشاكل الشباب وبالذات مشكلة الزواج وتكالیفه
  .ذا النحوقصور دور الوسائل اإلعالمیة في ه)٣
ــة فــي ) ٤  مــا یــستأثر ولــي ةتحدیــد المهــر وتكــالیف الــزواج فعــادعــدم األخــذ بــرأي المــرأة المخطوب

  .هیأاألمر بر
  .تشریع یحد من هذه الظاهرة یلتزم به الجمیعبعدم األخذ )٥
ًمفاهیم الترفیـه االسـتهالكیة واعتبـار اإلسـراف والمبالغـة فـي التكـالیف نوعـا مـن الوجاهـة التأثر ب)٦
  .جتماعیةاال
  .جهل أولیاء األمور بحیث یعتبرون بناتهم سلعة للبیع بأغلى األثمان)٧
مــا كانــت األســر أكثــر لالعامــل االقتــصادي النــاتج عــن العمــل التجــاري والــصناعي والزراعــي فك)٨

  .في التكالیف ومحاولة اآلخرین تقلیدهم  من المغاالة والبذخٍكلما أدى إلى مزید ًخاذب وأكثر ًثراء
  .میة بكل مستویاتها وأشكالها وتساهل المجتمع وقواه القادرة على التغییر في هذه المشكلة األ)٩
  

ومــن هــذه اآلثــار ء المهــور وارتفــاع تكــالیف الــزواج اآلثــار الــسلبیة لمــشكلة غــال
  :السلبیة

  
  .حجام أو تأخر سن الزواج لكل من الشاب والشابة ودخولهم في مرحلة العنوسةإ )١
  .ار النفسي للشبابعدم االستقر )٢
  .عدم االستقرار االجتماعي الناتج من حرمان تكوین األسرة )٣
ـــــــشباب ســـــــلوك )٤ ـــــــًاســـــــلوك بعـــــــض ال ـــــــل ًا انحرافی ـــــــ مث ـــــــصب مـــــــن الخـــــــتالس أو السرقة أو اال   ن
  .ًجل توفیر المبالغ الالزمة أحیاناأ
  .خرآ على ًا من اآلخرین المتسببین في تفضیلهم شخصًاقتل انتقامال -
  .نحرافي في إشباع الغریزة الجنسیة بأشكال محرمةالسلوك اال -
  .ٕضیاع الشباب في أوضاع أخرى وتعطل مواهبه وابداعاته وعطائه للمجتمع -
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عدم االستقرار الوظیفي للشباب فهناك شباب من الجنسین یرغبون في الزواج ولهم نفس القدر  )٥
ًال أمـام ذلـك بطلبـاتهم التـي ال تنتهـي من المال ولكن اآلباء وخاصة أبـو الفتـاه أو أمهـا یقفـون حـائ

  .عند سقف محدد
قـــد یـــؤدي غـــالء المهـــور إلـــى الـــزواج مـــن أجنبیـــات وخاصـــة عنـــد المغتـــربین فـــي الخـــارج مـــن  )٦

  .الطالب وغیرهم
مــن أجــل تــوفیر مؤونــه الــزواج قــد یــضطر الــشباب إلــى تــرك الدراســة والبحــث عــن العمــل أو  )٧

  .الهجرة خارج الوطن
ــذي ال یخــدم االقتــصاد الــوطني تــؤثر تكــالیف  )٨ الــزواج فــي شــیوع مظــاهر االســتهالك الترفــي ال

  .والذي یعزز من الفوارق بین األغنیاء والمقتدرین والفقراء
لقــروض واالســتدانة مــن اآلخــرین ودخــولهم فــي ل التعــرض  إلــىتــؤدي تكــالیف الــزواج المرتفعــة )٩

  .مشاكل وهموم ال تنتهي بسرعة
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  : وتكالیف الزواجفي مشكلة غالء المهور لماء االجتماعأراء ع• 
  

ن غالء المهور هو العقبة الرئیسیة بالدرجة األولـى فـي وجـه العـزاب أیؤكد الباحثون االجتماعیون 
الذین ینوون الزواج فباإلضافة إلى المهر یحسب الخاطب حساب ما بعد الخطبة من هدایا ووالئم 

اب المنتشرة أن الخاطـب ذا الـدخل المحـدود والـذي وذبائح، ویحلل األخصائیون أسبابا لظاهرة العز
هقــة والنفقــات الكثیــرة عنــد ذلــك ى هــذه المطالــب المریعــاني مــن وضــع اقتــصادي متــدهور حیــث یــر

یفضل أن یعیش في تقلبات العزوبیة األلیمة وحیدا مطویـا علـى نفـسه بعیـدا عـن مجتمعـه ألنـه لـم 
أن العادات والتقالید تبـرز صائیون االجتماعیون األخیلق من أولیاء األمور عدال أو إنصافا ویرى 

  .ظاهرة الكبر والغیرة والتفاخر عند بعض الناس
ر بـوعن حكم الشرع الحنیف في غالء المهور فـإن اإلسـالم یحـرص علـى إتاحـة فـرص الـزواج ألك

عدد ممكن من الرجال والنساء لیستمتع كالهما بـالحالل الطیـب وال یـتم ذلـك إال إذا كانـت وسـیلته 
مذللة وطریقته میسرة بحیث یقدر علیه الفقـراء والـذین یجهـدهم بـذل المـال الكثیـر والسـیما األكثریـة 

  . في مجتمعنا
  

 والمــسئولین وأصــحاب بــاء الــصحیة علــى األرض وینبغــي علــى اآلفــالزواج هــو مــن أنبــل الظــواهر
القرار أن ینظروا بعین الجدیة لخلق كل الوسائل لتیسیر هذا المشروع ومحاصرة كل العقبات التي 
تجعله صعبا، إن تفسخ الزواج یعني دمـار المجتمـع وفـساد األمـة ونهایـة الحیـاة فلیتـق الجمیـع اهللا 

  .1شددوا فسیشدد اهللا علیهمٕن اهللا سیجعل حیاتهم یسرا وان سر المسلمون على أنفسهم فإوأن یی
  
  : وتكالیف الزواجاآلثار االجتماعیة الناجمة عن غالء المهور• 
  

أن الهدف االجتماعي من المهر لم یتعد كونـه تحقیقـا لظـاهرة قدیمـة كـان احـد الطـرفین فیهـا یـدفع 
لتـي ماال أو متاعـا مقابـل تملكـه للطـرف اآلخـر، وفـق معـاییر المجتمـع وقیمـه ولكـن هـذه الوسـیلة ا

مجتمعاتنا المحلیة ممـا یـؤدي إلـى حسبها البعض هدفا بحد ذاته یساء استعمالها أحیانا في بعض 
  : ثار ونتائج ال حدود لها وأهمهاآ
  

توتر الحیاة الزوجیة وانعدام االنسجام حیث یجد الـزوج غالبـا مـا یـساعده علـى تـذكیر زوجتـه : أوال
  .ك الجشعبجشع والدها وبالتكالیف التي أنهكته نتیجة ذل

                                                
  .66 سبق ذكره ، صمرجع  :دیاب عیوش 1



 - 10 - 

  
ٕاإلقــدام علــى الــزواج مــن أجنبیــات كطریقــة ســهلة للحــصول علــى شــریكة الحیــاة واننــي علــى : ثانیــا

ن المـــصاعب الحیاتیـــة والثقافیـــة أالـــرغم مـــن تفهمـــي لـــضرورة اخـــتالط الـــشعوب واألجنـــاس، ألجـــد 
 واالجتماعیة التي تـصاحب معظـم حـاالت الـزواج مـن الخـارج هـي اكبـر بكثیـر ممـا یتوقعـه شـبابنا

وهنــــا تبــــرز مــــشكالت التكیــــف ) المجــــاني( فرصــــة تلــــوح لهــــم للــــزواج  عــــن أیــــةنانــــوالــــذین ال یتو
. الــخ..واالنــسجام، فهنــاك اخــتالف اللغــة، اخــتالف الثقافــة ومــا ینطــوي تحتهــا مــن عــادات وتقالیــد

  . وهناك لوعة الغربة والتي تشكل عامال مكلفا إذا ما أرید معالجته
  

ي المجتمع مما یؤثر على معدالت الخصوبة، ومعدالت الموالیـد، كمـا زیادة نسبة العوانس ف: ثالثا
  .1نحرافیة ومشكالت اجتماعیة ال حدود لهاایساعد على ظهور تصرفات 

  
  : وارتفاع تكالیف الزواجعالج ظاهرة غالء المهوراقتراحات ل 

ضــرات القیــام بحملــة توعیــة واســعة حــول مخــاطر غــالء المهــور عــن طریــق النــدوات والمحا: أوال
  . ووسائل اإلعالم المختلفةوخطباء المساجد

 فـي نفـوس المـواطنین والتـي تحـرص علـى خلـق الـزوج واسـتقامته أكثـر الـوازع الـدینيتعمیـق : ثانیا
أقلكـن صـداقا (من حرصها على المادة التي تدفع في المهـر قـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم 

  .) أكثركن بركة
لآلثار النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة واألخالقیة الناجمة عن غـالء إجراء دراسات علمیة : ثالثا

المهور واالستعانة بالمختصین لتباین انعكاساتها على بناء األسرة والمجتمع بل وعلى جـو الوفـاق 
  . بین األزواج

یین تعمیق روح التضامن والتسامح التي أوجدتها االنتفاضة الشعبیة بین المواطنین الفلسطین: رابعا
ــد الــسیئة الخاصــة بالتفــاخر بغــالء المهــور وافــي فلــسطین والتــي قــضت علــى ال لغــاء مظــاهر ٕتقالی

 التـي  العریقـة وعاداتنـا وأعرافنـاالبذخ والترف الذي ال ضرورة له وهذا ال یعني التخلي عـن تقالیـدنا
ي األسـرة ٕ وانما التخلص مما هو سلبي وترسیخ ما هو ایجابي فال تتعارض مع عقیدتنا اإلسالمیة

  . 2والمجتمع
 اطــالع وســائل اإلعــالم المرئیــة والمــسموعة والمقــروءة والقنــوات الفــضائیة ومواقــع الــشبكة :ًخامــسا

ــة النــاس بمخــاطر الظــاهرة ) االنترنــت ( العنكبوتیــة  الــشباب واألســرة علــى للقیــام بــدورها فــي توعی
  .ال تحمد والمجتمع وما تفرزه من مخاطر عزوف األبناء عن الزواج من عواقب 

                                                
  .45 ، 44، ص1999، 9 أحالم حماد، األمة، مركز القدس للدراسات واإلعالم، العدد 1
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ــة یان یــتفهم المــشا: ًسادســا خ والنــواب فــي المجلــس التــشریعي والشخــصیات االجتماعیــة واالعتباری
لمعاناة الـشباب مـن ظـاهرة غـالء المهـور والقیـام بـدورهم فـي سـن القـوانین التـي یتفـق علیهـا جمیـع 
 النــاس كــضوابط لتقلیـــل أســعار المهــور دون شـــروط فــي مكمـــالت الــزواج مــن ذهـــب وغــرف نـــوم

  . ومالبس ونحوها 
وضع الحلـول للتخفیـف مـن المغـاالة ب المختصة  والمؤسسات غیر الحكومیةقیام الجمعیات: ًسابعا

تــسهیل أمــور الــزواج بهــدف فــي المهــور وتكــالیف الــزواج وجعــل هــذه المــشكلة محــل اهتمامهــا، و
  .جتیسیر الزوافي  رة ونشر الوعي بین أفراد المجتمعالتعریف بمخاطر وأضرار الظاه

أن یطلع خطباء وأئمـة المـساجد والمرشـدون مـن الوعـاظ بالتوعیـة الـشرعیة بخطـورة الظـاهرة : ًثامنا
وما تسببه من آثار سلبیة على المجتمـع وذلـك بقیـامهم بعقـد اللقـاءات المـستمرة مـع أولیـاء األمـور 

ضارة بـالفرد لتزویدهم بالتوعیة الدینیة بهدف تـشخیص أسـباب الظـاهرة ومعرفـة نتائجهـا الوخیمـة الـ
  . واألسرة والمجتمع وكیفیة الحد من انتشارها وتجنب مخاطرها في نفس الوقت 

  .تشجیع األعراس الجماعیة لتسهیل تكالیف الزواج ودعمها بشتى الطرق: تاسعا
  .محاربة العادات السیئة التي تؤدي إلى زیادة تكالیف الزواج: ًعاشرا

  
  

 التحذیر من المغاالة في المهور
  1اف في حفالت الزواجواإلسر

ٕمن عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز إلى من یراه من إخواننا المسلمین وفقني اهللا وایـاهم لمـا 
  ...ًیحبه ویرضاه وجنبنا جمیعا الوقوع فیما حرمه ونهى عنه آمین 

  :أما بعد.... سالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
شا فـي المجتمـع مـن ظـاهرة المغـاالة فـي لقد شكا إلي العدیـد مـن أهـل الغیـرة والـصالح مـا فـ

ٕالمهور واإلسراف في حفالت الزواج وتنافس الناس في البذخ وانفاق األموال الطائلة في ذلـك ومـا 
ٕیقـع فـي الحفـالت غالبـا مـن األمـور المحرمـة المنكـرة كالتـصویر واخـتالط الرجـال بالنـساء واعــالن  ً

ل آالت المالهــي وصــرف األمــوال الكثیــرة أصــوات المغنیــین والمغنیــات بمكبــرات الــصوت واســتعما
في هذه المحرمات وكل ذلك مما أدى بكثیر من الشباب إلـى االنـصراف عـن الـزواج لعـدم قـدرتهم 
ٕعلى دفع تكالیفـه الباهظـة وانمـا الجـائز فـي األعـراس للنـساء خاصـة ضـرب الـدف والغنـاء العـادي 

ًبیــنهن إعالنــا للنكــاح وتمییــزا لــه عــن الــسفاح كمــا جــاءت ا لــسنة بــذلك بــدون إعــالن ذلــك بمكبــرات ً

                                                
  .12- 8غالء المھور وأضراره، ص: ھیم الجار هللا عبد هللا بن جار هللا بن إبرا1
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ًالصوت وحیث إن الكثیر من الناس یفعلون تلك األمور المحرمة تقلیدا لآلخرین وجهال بسنة سـید  ً
ًاألولــین واآلخــرین ورأیــت كتابــة هــذه الكلمــة نــصحا هللا ولكتابــه ولرســوله وألئمــة المــسلمین وعــامتهم 

مــن ســنن المرســلین وقــد أمــر اهللا ورســوله بــه قــال مــن المعلــوم أن النكــاح ... فــأقول واهللا المــستعان
َفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع{: تعالى َ َ ُُ َْ َ ََ َ ُْ َ ْ ََ َِ ِ ِِّ َ ُ ُوَأنكحوا {:  اآلیة وقال تعالى}1َ ِ ْ َ

ْاَألیامى منكم والصالحین من عبادكم وامائكم ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِٕ َ ََ َْ َ َّ اب مـن یـا معـشر الـشب" : )ص( وقـال النبـي }2ْ
استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لـم یـستطع فعلیـه بالـصوم 

لكنـي أصـوم وأفطـر وأصـلي وأنـام وأتـزوج النـساء فمـن ":  وقـال فـي حـدیث آخـر3"فإنه له وجـاء
ٕ وان علــى المــسلمین عامــة ووالة أمــورهم خاصــة أن یعملــوا علــى 4"رغــب عــن ســنتي فلــیس منــي

إذا أتــاكم مــن ترضــون دینــه ":  أنــه قــال)ص(ًنة وتیــسیرها تحقیقــا لمــا روي عنــه تحقیــق هــذه الــس
 وروى مسلم في صـحیحه وأبـو داود 5"وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبیر

ســألت عائــشة رضــي اهللا عنهــا كــم كــان صــداق : والنــسائي عــن أبــي ســلمة بــن عبــد الــرحمن قــال
قالـت أتـدري مـا الـنش قلـت . داقه ألزواجه اثنتي عـشرة أوقیـة ونـشاكان ص:  قالت)ص(رسول اهللا 

مــا علمــت رســول اهللا «: قالــت نــصف أوقیــة فــذلك خمــسمائة درهــم وقــال عمــر رضــي اهللا عنــه. ال
ً نكــح شــیئا مــن نــسائه وال أنكــح شــیئا مــن بناتــه علــى أكثــر مــن اثنتــي عــشرة أوقیــة)ص( قــال . »ً

صحیحین وغیرهمـا عـن سـهل بـن سـعد األنـصاري حـدیث حـسن صـحیح وقـد ثبـت فـي الـ: الترمذي
 زوج امرأة على رجل فقیر لیس عنده شيء من المال بما معه مـن )ص(رضي اهللا عنه أن النبي 

القرآن وروى أحمد والبیهقي والحاكم أن من یمن المرأة تیسیر خطبتها وتیـسیر صـداقها، ومـع هـذه 
قـد وقــع كثیـر مــن النـاس فیمــا یخالفهــا  وفعلــه ف)ص(الـسنة الواضــحة الـصریحة مــن أقـوال الرســول 

كما خالفوا أمر اهللا ورسوله في إنفاق األموال فـي غیـر وجههـا فقـد حـذر اهللا فـي كتابـه العزیـز مـن 
ذیرا {: اإلســـراف والتبـــذیر فقـــال ذر تب ًوال تب ِ ـــ َْ ُْ ِّ َـــ ان *َ وان الـــشیاطین وك انوا إخ ذرین ك َ إنَّ المب َ ـــَ َ ـــ ََ َِ ِِ َ ََّـــ ـــ ِْ ُِ ِّ ُ ْ

ِّالشیطان لرب َ ِ ُ َ ْ ًه كفوراَّ ُ َ ل {: ، وقال سـبحانه6}ِ سطها ك ك وال تب ى عنق ة إل دك مغلول َّوال تجعل ی ُـ َ ْ ُ َ َ ْـَ َْ ََ ِـَ ُ ُ َـَـ َـ ُِ ً ْ َ َ ْ
ًالبسط فتقعد ملوما محسورا ُ ُْ َ ً َُ َ ْ َْ َ ِ ْ َ7{.  

: وأخبـــر عـــز وجـــل أن مـــن صـــفات المـــؤمنین التوســـط واالعتـــدال فـــي اإلنفـــاق فقـــال تعـــالى

                                                
  .3سورة النساء اآلية  1
  .32سورة النور اآلية  2
  .رواه البخاري ومسلم وغريمها 3
  .رواه البخاري ومسلم وغريمها 4
  .واه الرتمذي وقال حديث حسن غريبر 5
  .27 ، 26سورة اإلسراء اآليتان  6
 .29سورة اإلسراء اآلية  7
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س{ م ی وا ل ذین إذا َأنفق ْوال ُـ ْ َـ ُـ َْ َ ِ َ ِ َّـ اَ ك قوام ین ذل ان ب روا وك م یقت ًـرفوا ول َ َ ََ ََ ِــ َ َْ َـ َـَ ُ ُـْ ْ َــ ُ وا {:  وقـال تعـالى}1ِ ــوَأنكح ُ ِ ْ َ
ن فـضله واهللا  نهم اهللا م راء یغ ُاَألیامى منكم والصالحین من عبادكم وامائكم إن یكونوا فق َُ َ َ َِ ِ ِـ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ ُْ ِ ْـ ُ َ َ ََ ْ ْ َـْ ُْ ُ ُ ُ ُِ َ َِٕ َ َّ

ٌواسع علیم ِ َِ ٌ ًرا مطلقا لیعم الغني والفقیر وبین أن الفقر ال یمنع التـزویج  فأمر بإنكاح األیامى أم2}َ ً
ٕألن األرزاق بیده سبحانه وهو قادر على تغییر حال الفقیر حتى یصبح غنیا، واذا كانـت الـشریعة  ً
اإلســالمیة قــد رغبــت فــي الــزواج وحثــت علیــه فــإن علــى المــسلمین أن یبــادروا إلــى امتثــال أمــر اهللا 

  .الزواج وعدم التكلف فیه وبذلك ینجز اهللا لهم ما وعدهم بتیسیر )ص(وأمر رسوله 
أطیعـوا اهللا فیمـا أمـركم بـه مـن النكـاح ینجـز لكـم مـا : (قال أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنه

  ).وعدكم من الغنى
فیاعبـاد اهللا اتقـوا اهللا فـي ) التمـسوا الغنـى فـي النكـاح: (وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال

اهللا علـــیهن مـــن البنـــات واألخـــوات وغیـــرهن وفـــي إخـــوانكم المـــسلمین واســـعوا أنفــسكم وفـــیمن والكـــم 
ًجمیعا إلى تحقیق البر في المجتمع وتیسیر سبل نموه وتكاثره ودفع أسباب انتشار الفساد والجـرائم 
ًوال تجعلـــوا نعمـــة اهللا علـــیكم ســـلما إلـــى عـــصیانه وتـــذكروا دائمـــا أنكـــم مـــسئولون ومحاســـبون علـــى  ً َّ

ین {: قــال تعــالىتــصرفاتكم كمــا  سَألنهم َأجمع ك لن َفورب ــ َِ ْ ْ َُ َّ َ َْ َــ َ ِّــ ون*ََ انوا یعمل ا ك َ عم ُــ َ ْ َ َُ ــ َ  وروي عنــه 3}َّــ
لن تزول قدما عبد یـوم القیامـة حتـى یـسأل عـن أربـع عـن عمـره فیمـا أفنـاه؟ وعـن : " أنه قال)ص(
بـادروا إلـى  و4"ابه فیما أباله؟ وعن ماله من أین اكتسبه وفیم أنفقـه؟ وعـن علمـه مـاذا عمـل بـه؟بش

تزویج أبنـائكم وبنـاتكم مقتـدین بنبـیكم وصـحابته الكـرام والـسائرین علـى هـدیهم وطـریقتهم واحرصـوا 
على تزویج األتقیاء ذوي األمانة والدین واقتصدوا في تكالیف الزواج وولیمته وال تغالوا في المهور 

 فأنفقوهـا فـي وجـوه البـر ٕأو تشترطوا دفع أشـیاء تثقـل كاهـل الـزوج، واذا كانـت لـدیكم فـضول أمـوال
ٕواإلحسان ومساعدة الفقراء واألیتام وفي الدعوة إلى اهللا واقامة المساجد فذلك خیر وأبقى وأسلم في 
الدنیا واآلخرة مـن صـرفها فـي الـوالئم الكبیـرة ومباهـاة النـاس فـي مثـل هـذه المناسـبات ولیتـذكر كـل 

مغنیــات لهــا مــا فــي ذلــك مــن الخطــر ٕمــن فكــر فــي إقامــة الحفــالت الكبیــرة واحــضار المغنیــین وال
العظیم وأنه یخشى علیه بذلك أن یكـون ممـن كفـر نعمـة اهللا ولـم یـشكرها وسـوف یلقـى اهللا ویـسأله 
عــن كــل مــا عمــل فلیقتــصد فــي ذلــك ولیتحــرى فــي حفــالت األعــراس وغیرهــا مــا أبــاح اهللا دون مــا 

  .حرم
األمـر وأن یجتهـدوا فـي أن یكونـوا وینبغي لعلماء المسلمین وأمرائهم وأعیانهم أن یعنـوا بهـذا 

                                                
 .67 اآلية سورة الفرقان 1
  .32سورة النور اآلية  2
  .93 ، 92سورة احلجر اآليتان  3
  .رواه البزار والطرباين بإسناد صحيح 4
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أسوة حسنة لغیرهم ألن الناس یتأسون بهم ویسیرون وراءهم في الخیـر والـشر فـرحم اهللا امـرًأ جعـل 
من نفسه أسوة حسنة وقدوة طیبة للمسلمین في هذا الباب وغیره، ففي الحدیث الصحیح عن النبي 

جر من عمل بها من بعده ال ینقص من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأ: " أنه قال)ص(
  . وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد.  الحدیث1"ًذلك من أجره شیئا

                                                
 .رواه مسلم 1
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