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  مقدمةال
الحمـد هللا علــى إحســانه، والشــكر لــه علــى توفیقـه وامتنانــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــریك 

میع البصــیر، وأشـــهد أن لــه، جــل عـــن الشــبیه والنـــد والمثیــل والنظیـــر، لــیس كمثلــه شـــيء وهــو الســـ
ـــداعي إلـــى رضـــوانه، صـــلى اهللا علیـــه وعلـــى أزواجـــه وآلـــه وصـــحبه وســـلم  محمـــدًا عبـــده ورســـوله ال

   :تسلیمًا كثیرًا إلى یوم الدین أما بعد

فـالزواج هــو الســبیل الــذي شــرعه اهللا تعــالى لحفـظ األنســاب وعمــارة الكــون ، والــزواج ســكن ، حــرث 
 فــيكمــا أخبــر   العفــة ، متــاع للحیــاة ، آیــة مــن آیــات اهللاإلســالم ، إحصــان للجــوارح ، طریــق 

ْ (: كتابه العزیز  ن ِم َ ِ  و اتِه َ ْ  آی َ  َأن ق َل كُم خَ ْ  َل ـا مِّن ً اج َ و ْ ْ َأز م ـكُ نُوا َأنفُسِ ـكُ ْ َ  لِّتَس ـل َ ع َ ج َ ـا و َ ه ْ ی َل م ِإ كُ َ ـن ْ ی َ ً  ب دَّة َ ـو ـًة  مَّ َ م ْ ح َ ر َ و
نَّ  لِكَ  في ِإ اتٍ  َذ َ ی مٍ  آلَ ْ َ  لِّقَو ون ُ تَفَكَّر َ   ) .٢٠ :الروم ) (ی
وللــزواج فوائــد ومصــالح كثیــرة  فیــه بقــاء لجــنس اإلنســان و كثــرة النســل وغــض البصــر و إحصــان  

شـــاعة  ٕ الفـــرج والتعفـــف عـــن الحـــرام، و حصـــول علـــى الســـكن و االســـتقرار النفســـي و العـــاطفي،  وا
  .الفضیلة والحد من الرذیلة في المجتمع

شبابًا یكتمون معاناتهم وآهاتهم، و ال وبالرغم من أهمیة الزواج  ینبغي أن نذكر في المقابل 
 ، تجعلهم یبتعدون عن حیاة السكن عوائق  تحول بین الشباب و الزواجو یجدون للزواج سبیًال

واالطمئنان، أال وهي مشكلة غالء المهور، تلك هي أكبر عامل یصد الكثیر من الشباب عن 
الطریق األمثل إلى تكوین  الزواج، وتجعل المجتمع یمیل میًال خطیرًا عن جادة الصواب في

لهي المشكلة الثانیة التي تأتي بعد سوء  فیها  األسرة المسلمة، فإن غالء المهور والمغاالة
لهذا فان هذه الظاهرة لها أثار بطیئة نسبیًا قد یتساهلها المجتمع أو قد ال یعني بحلها  ،االختیار

ور أكثر تعقیدًا أمام الشباب فتتحول إلى المقتدرین ولكن أثارها البطیئة تتسارع كلما أصبحت األم
  .أثار مدمرة ألخالق الشباب ومقدراتهم تنعكس على المجتمع بشكل عام

ومن هنا أصبحت هذه الظاهرة قضیة مهمة للنقاش وبالرغم من اختالف األسباب من شخص 
  .آلخر إال انه لن یختلف احد مع اآلخر

  

  



 ٤

  

  :غالء المهور أسباب:  أوالً 
  :ما یلي إلىاع األسباب یمكن إرجحیث 

القتداء برسول اهللا وسنته وعدم ا، الجهل باألمور الدینیة المتعلقة بأحكام الزواج وشروطه .١
  .الحسنة

معالجة مشاكل المجتمع وعلى األخص  إلىالدیني والخطب الهادفة  اإلرشادقصور عملیة  .٢
  .مشاكل الشباب وبالذات مشكلة الزواج وتكالیفه

  .لوسائل اإلعالمیة في هذا النحوور دور اصق . ٣
عدم األخذ برأي المرأة المخطوبة في تحدید المهر وتكالیف الزواج فعاده ما یستأثر ولي  .٤

  .برایة األمر
  .تشریع یحد من هذه الظاهرة یلتزم به الجمیع وجود عدم .٥
التأثر بالمفاهیم الترفیه االستهالكیة واعتبار اإلسراف والمبالغة في التكالیف نوعًا من الوجاهة  .٦

  .االجتماعیة
  .جهل أولیاء األمور بحیث یعتبرون بناتهم سلعة للبیع بأغلى األثمان .٧
 أكثرالعامل االقتصادي الناتج عن العمل التجاري والصناعي والزراعي فكما كانت األسر  .٨
  .تقلیدهم اآلخرینمزیدًا من المغاالة والبذخ في التكالیف ومحاولة  إلىدخًال كلما أدى  وأكثرراء ث
  . األمیة بكل مستویاتها وأشكالها وتساهل المجتمع وقواه القادرة على التغییر في هذه المشكلة  .٩
  

  :غالء المهور على مستقبل الشباب رأث: اً ثانی
  .كل من الشاب والشابة ودخولهم في مرحلة العنوسةأحجام أو تأخر سن الزواج ل .١
  .عدم االستقرار النفسي للشباب. ٢
  .عدم االستقرار االجتماعي الناتج من حرمان تكوین األسرة. ٣
اختالس أو نصب من اجل  أوسلوك انحرافي مثل سرقة  إلى سلوك بعض الشباب یتحول .٤

  .توفیر المبالغ الالزمة أحیاناً 
  .الغریزة الجنسیة بأشكال محرمة شباعإل دفع الشباب .٦
  
بداعاته وعطائه للمجتمع .٧ ٕ   .ضیاع الشباب وتعطل مواهبه وا



 ٥

عدم االستقرار الوظیفي للشباب فهناك شباب من الجنسین یرغبون في الزواج ولهم نفس القدر  .٨
تي ال تنتهي وخاصة أبو الفتاه أو أمها یقفون حائًال أمام ذلك بطلباتهم ال اآلباءمن المال ولكن 
  .عند سقف محدد

الزواج من أجنبیات وخاصة عند المغتربین في الخارج من  إلىقد یؤدي غالء المهور  .٩
  .الطالب وغیرهم

ترك الدراسة والبحث عن العمل أو  إلىمن أجل توفیر مؤنه الزواج قد یضطر الشباب  .١٠
  .الهجرة خارج الوطن

ستهالك الترفي الذي ال یخدم االقتصاد الوطني مظاهر اال شیوعتؤثر تكالیف الزواج في  .١١
  .والذي یعزز من الفوارق بین األغنیاء والمقتدرین والفقراء

ودخولهم  اآلخرینالقروض واالستدانة من  إلىتؤدي تكالیف الزواج المرتفعة في التعرض  .١٢
 .في مشاكل وهموم ال تنتهي بسرعة

  

  :ء المهورلعالج ظاهرة غال الحلولالمقترحات و :  ثالثاً 

التوعیة الدینیة المستمرة وعبر الوسائل اإلعالمیة بمختلف المنابر والمناسبات بخطورة هذه . ١
  .الظاهرة

 
  .واجتحسین األوضاع المعیشیة لذوي الدخول المحدودة والفئات الفقیرة وغیر القادرة على الز . ٢
 
  .تي تساعد على تیسیر الزواجلیة التشجیع األعراف والتقالید االجتماعیة الطیبة واألص .٣
 
 .تشجیع األعراس الجماعیة لتسهیل تكالیف الزواج ودعمها بشتى الطرق. ٤
 
  .محاربة العادات السیئة التي تؤدي إلى زیادة تكالیف الزواج . ٥
 
  .محاربة ظاهرة تعسف ولیها في تزویجها أو تطلیقهالتعلیم الفتاة وتوعیتها بحقوقها . ٦
 
  
  



 ٦

جتمع والمنظمات غیر الحكومیة في وضع الحلول للتخفیف من المغاالة في المهور إشراك الم. ٧
  .وتكالیف الزواج وجعل هذه المشكلة محل اهتمامها

أن تعمل الشخصیات االجتماعیة وقادة الرأي في المجتمع على خلق عادات وقیم إیجابیة . ٨
  .نا وبنیتنا االجتماعیةتحارب المظاهر الداخلة على بالدنا والتي ال تتناسب مع ظروف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧

  المراجع
  المهور أسباب غالء:  سامیة مشالي .١

 459.htmhttp://www.lahaonline.com/articles/view/16  

  

  أ ثر غالء المهور على مستقبل الشباب .٢

http://helwa.maktoob.com/sec6000/art12101/print.htm  

  

   " .المقترحات والحلول لعالج ظاهرة غالء المهور"  : مد وآخرون على محمد أح. ٣

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=6379  
  

  

  
    

  

  
  
  

 
 


