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ملخص البحث
 عهي الء الهور ف التمع البنالديشي ف ضوء،يهدف هذا البحث ىل معالة قضية من القضايا الجتمااية العاصرة
 حيث راب اسالٌ ف الزعاج عحث اليه؛ لنه دينم حنيٌم عنظاٌم شامٌل ياطي جيع جوانب الياة،الديث النبوي
 فقدٌ حلولل للزعاج التأخر ف، أع اقتصاديةل، أع اجتماايةل، عقد حٌل اسالٌ كٌ قضي ة اوا ء كانت أاريةل،اسنسانية
 «ىذا أتاكم من ترضون خلقه عدينه: قال راول ال، منها ما جاء ان أب حات الزن،القرآن الرري عالسنة الطهرة
 عمع هذا فالناس ف الوقت الاضر ل يتبعوا ما. )ٌ1975 ، ىل تفعلوا ترن فتنة ف الرض عفساد» (الترمذي،فأنرحوه
، عاضافة ىل ذلك. علذا ازدادت هذه الشرلة ف الوقت الراهن،أعصاهم به النب العرب ف نطاق العمٌ بالزعاج البرر
 عدعر التمع، عدعر الفراد ف معالة مشرلة الء الهور، مشرلة الء الهور: من أهها،توصلت الدرااة ىل ادة نتائج
.ف معالة مشرلة الء الهور

. الجتماع، الفراد، دعر، معالة، الء الهور:الرلمات الفتاحية
Abstract
The aim of this research is to address one of the outstanding contemporary social issues, which is the dowries’
high cost in Bangladeshi society in the light of the hadith of the Prophet, peace be upon him (PBUH), where
Islam encouraged and urged marriage since Islam is a righteous religion of a comprehensive system that
covers all different aspects of human life. Islam has provided solutions to all life issues, whether regarding a
family, society, or economy. It also has identified solutions for late marriages in the Holy Qur’an and the
Sunnah, regarding what Abu Hatim Al-Muzni has narrated, the Messenger of Allah (PBUH) said: “when
someone whose religion and character you are pleased with proposes to (someone under the care) of one of
you, then marry him. If you do not do so, there will be turmoil (Fitnah) in the land and abounding discord
(Fasad)” (Al-Tirmidhi, 1975 AD). Although the Prophet, peace be upon him, recommended the early
marriage, but at the present time people do not follow which complicate this issue at the present-day. This
study relied on the inductive and descriptive approach. This approach was adopted to collect data related to
dowries high-cost issue from old and modern books and literature as well. Also, the analytical approach has
been used to reach a conclusion for this problem. The study reached several findings on the very top of them
are the problem of dowries high cost and the role of individuals in addressing the problem of dowries high
cost. In addition to the role of society in tackling the problem of dowries high cost.
Keywords: Dowries high cost, Solution, Role, Individuals, and Combined

القدمة
، عخلق من الاء بشرا فجعله نسبا عصهرا، ث جعٌ نسله من اللة من ماء مهي،المد ل الذي خلق اسنسان من ني
 ﴿خَلقَ لركمم مِنم ألنفكسسركمم ألزمعَاججا ِلتَسمركننوا ىإليمهَا عَجَعٌَل بَيمنَركمم مَوَددةل: قال ال تعال،عجعٌ من اسنسان زعجي ذكرا عأنثى
 نبينا ممد صللى ال اليه عاللم عالى آله،[ عالصلة عالسلٌ الى أشرف النبياء عالرالي21 :ٌعَرَحممَةل﴾ ]الرع
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عأصحابه أجعي.

أما بعد!

الهر عاجب عيعتب أمر ال تعال للمرأة ىكراما لا ،عقد ثبت مشرعايته ف القرآن الرري عالسنة عاسجاع ،قال
ال تعال﴿ :عَآءتنوا النسَا ء صَدنقلاتِهإند نإحملةل﴾ ]النساء [4 :عأما السنة :ففعله ،عتقريره ،عأمره ،كقوله« :تَزَعدجم عَلوم بإخَاتَمم
مِنم حَدِيدة» (البخاري1422 ،هـ) ،عمهر الرأة اليه ىجاع السلمي عأفعالم ف كٌ زمان عمران.
مشرلة البحث
عمن الشاكٌ الهمة اليوٌ مشرلة الزعاج عبعض الوانب التعلقة به ،عمنها الالء ف الهور ،عاساراف ف الفلت،
عالتباهي برثرة الوهرات عالثاث ،عيعدد أحد معوقات الزعاج الت أمر ال با ،عراب فيها راوله ،عمن هدي الصطفى
الترايب ف تفيض الهر عتيسيه ،فقال النب صللى ال اليه عاللم« :ألامظلمن النسَاءس بَرَكلةل أليمسَرنهنند مَُكونَةل» (مسند اسماٌ
أحد ، )ٌ2001 ،عقال للرجٌ الذي أراد أن يتزعج« :التَمِْم عَلوم خَاتَمجا مِنم حَدِيدة» فللمم يَجإدم ،فلقلالل« :ألمَعَكَ مِنَ القكرمآنِ
شَيمءء؟» قلالل :نَعَمم ،انورَةك كلذلا ،عَانورَةك كلذلا ،لِسنوَرم اَمداهَا ،فلقلالل« :قلدم زَعدجمنَاكلهَا بإمَا مَعَكَ مِنَ القكرمآنِ» (مسند اسماٌ
أحد .)ٌ2001 ،يشي ىل هذه الشرلة ديار ممد ( 25ااما) فيقول :ىن الء الهور الذي بدأنا نعان منها ف السنوات
الخية ،عبدأت مشرلة ارتفاع الهور عالناس يتسابقون فيما بينهم حولا .هذا المر كأنه العة معرعضة ف مزاد ،علرن
أيضجا الى العديد من الشباب الذين يسعون ىل الاتقرار عتروين أارة( .شدان سسي.)ٌ2019 ،
منهجية البحث
عقد ااتمدت الدرااة الى النهج الاتقرائي عالوصفي؛ حيث ت ااتخداٌ هذا النهج لمع كٌ ما يتعلق بوضوع الء
الهور من الرتب عالؤلفات القدية عالديثة ،عأيضا النهج التحليلي للوصول ىل الجم لذا اسشرال.
عخلصة القول ،أن تأثي ارتفاع الهور الى التمع أدى ىل ارتفاع نسبة العنواة لدى الشباب عالفتيات ،حيث نرى
الرثي من تأخرعا ف ان الزعاج بسبب هذا المر ،عأدى بم ىل الطرق الرمة ،عانتشار ظاهرة تأخر الزعاج قد يؤدي ىل
البتعاد ان الدين هربا من الء عتراليٌ الزعاج من العربيات( .شدان سسي .)ٌ2019 ،علجٌ هذا يسعى الباحث
ىل تقدي حلو لم ىالمي ةة لذه الشرلة ساداد جي ٌم ىالم يم عذلك ف ضوء السنة النبوية ،عقد تضمن البحث
ثلثة ماعر:
أع لل :مفهوٌ الهر
ثانيا :دعر الفراد ف معالة مشرلة الء الهور
ثالثا :دعر التمع ف معالة مشرلة الء الهور
ىنل مشرلة الء الهور عاساراف ف حفلت الزعاج أصبحت ثقافةل مثٌ الثقافات الخرى ف التمع ،حيث
شالت بال كثيم من الناس ،عحالت بينهم عبي الزعاج ،عف ذلك مالفة لعامر ال تعال عأعامر راول ال صللى ال اليه
عاللم الذي راب ف الزعاج ،عكذلك أمر بالتيسي فيه ،حت ل يرون هناك تعريضم للشباب عالفتيات ىل مانر الفتنه
عالفساد ،عليبادرعا ىل تزعيهم بالقليٌ عاليسي ،فأاظم النراح بركة أيسره مؤعنة(.عليد شلش شبي .)ٌ2011 ،عتعتب
الشاكٌ القتصادية ف التمع البنالديشي من أكب أاباب تأخر الزعاج لدى الشباب عالفتيات ،علذا فرثيم من العزاب
عالعوانْ اي قادرين الى الزعاج البرر ،فران ل بد من البحث ان حلول لذا الانب من خلل السنن النبوية ،عهدي
الراول الرري.
الور العل :مفهوٌ الهر
لاةل :قال صاحب لسان العرب :الهر :الصداق ،عالمع مهور؛ عقد مهر الرأة يهرها عيهرها مهرا عأمهره( .ابن منظور،
1414ه) .عف العجم الوايط :الهر جعه مهور عمهورة بعن صداق الرأة عهو ما يدفعه الزعج ال زعجته بعقد النراح.
(ىبراهيم مصطفى.)ٌ2001 ،
اصطلحا :اختلٌ العلماء ف تعريٌ الهر الى أقوال ،منها:
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ما ذكره عهبة الزحيلي بأن الهر :الال الذي تستحقه الزعجة الى زعجها بالعقد اليها أع بالدخول با حقيقة.
عقال صاحب العناية الى هامش الفتح هو الال الذي يب ف اقد النراح الى الزعاج ف مقابلة البضع ىما بالتسمية أع
بالعقد .عقال بدران :هو ما أعجبه الشارع من الال أع ما يقوٌ مقامه حقا للمرأة الى الرجٌ ف اقد الزعاج مقابٌ
الاتمتاع با( ،أبو العيني بدران ،د.ت).
عهناك معان أخرى للمهر عهو كما يلي:
( .)1ارفه النيفة :بأنه ما تستحقه الرأة بعقد النراح أع الوطء.
( .)2ارفه الالرية :بأنه ما يعٌ للزعجة من الال نظي الاتمتاع.
( .)3قال الشافعية :بأنه ما عجب بنراح أع عطء أع تفويت بضع قهرا ،كرضاع عرجوع شهود.
( .)4قال النابلة :بأنه العوض ف النراح ،اواء سي ف العقد أع فرض بعده بتراضي الطرفي( ،عهبة الزحيلي،
.)ٌ2012
عيرن القول من خلل التعريفات أن معن الهر ف الصطلح يشي ىل الال الذي يب ف اقد النراح الى
الزعج لزعجته ىما بالتسمية أع العقد.
اللفاظ الدالة الى معن الهر
عالهر له اشرة أساء :مهر ،صداق أع صدقة ،عنلة ،عفريضة ،عأجر ،عقر ،عحباء ،عالئق ،عاقر ،عقنطار ،عنول،
عنراح( ،عهبة الزحيلي.)ٌ2012 ،
عقد نظمها الشاار فقال:
صداق عمهر نلة عفريضة * حباء عأجر هم اقر الئق( ،الصنعان ،د.ت).
عأضاف بعضهم ف بيت فقال:
مهر صداق نلة عفريضة * نول حباء اقر أجر الئق( ،الطيب الشربين ،د.ت).
حرم الهر
هناك العديد من الدلة ف الرتاب عالسنة عاسجاع الى عجوب الهر عهي الى النحو ايت:
 .1القرآن الرري ،قال ال ﴿ :عَآءتنوا النسَا ء صَدنقلاتِهإند نإحملةل﴾ ]النساء [4 :فهذه ايية تدل الى عجوب الهر
للمرأة ،عهو ممع اليه عل خلف فيه( ،القرنب.)ٌ1964 ،
 .2السنة ،عأما الحاديث فمنها ما عرد ان اهٌ بن اعد ،قال :جاءت امرأة ىل راول اللله ،فقالت :ىن عهبت
من نفسي ،فقامت نويلل ،فقال رجٌ :زعجنيها ىن ل ترن لك با حاجة ،قال« :هٌَل اِنمدَكَ مِنم شَيم ء
تنصمدِقكهَا؟» (البخاري .)ٌ2002 ،فهذا الديث دالل الى أن النراح ل بد فيه من الصداق ،عقد أجعوا الى أنه
ل يوز لحد أن يطأ فرجا عهب له دعن الرقبة باي صداق ،عفيه أن العل أن يذكر الصداق ف العقد لنه
أقطع للنزاع عأنفع للمرأة ،فلو اقد باي ذكر صداق صح ععجب لا مهر الثٌ بالدخول الى الصحيح،
(العسقلن1379 ،ه).
 .3الجاع ،عأما حرم الهر فقد اتفق الفقهاء الى أنه شرط من شرعط الصحة ،عأنه ل يوز التوانؤ الى تركه،
(القرنب.)ٌ2004 ،
حرم الاالة ف الهر
ذكر الدكتور نصر فريد عاصٌ مفت المهورية السابق ،أن اسالٌ أمر بالهر لصلحة الرأة نفسها ،عحفاظا الى كرامتها
عاحترامها ،عأن البالاة فيه يعد اائقا أماٌ الزعاج ،عمالفة للارض الصلي منه ،علذا حث راول ال صللى ال اليه عاللم
الى الرفق عالسهولة ف تراليٌ الزعاج فيقول النب صللى ال اليه عاللم« :ألامظلمن النسَاءس بَرَكلةل أليمسَرنهنند مَُكونَةل»( ،مسند
أحد.)ٌ1996 ،
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البيات عتأثي الء الهور الى التمع
 انتشار نسبة العنواة بي الشباب عالفتيات ،بسبب ادٌ القدرة الى توفي متطلبات الزعاج.
 انتشار القرعض عالديون كي يؤمن الشاب الال للزعاج ،عزيادة مسؤعلياته عهومه.
 ارتفاع الرض النفسي (السيرولوجي) مثلل الرمان عالربت عادٌ الاتقرار النفسي لدى الشباب عالفتيات.
 خطورة أن يؤددي ارتفاع اعر الهور ىل ماراة الفواحش عانتشارها ف التمع.
 البتعاد ان الدين ،عتفشي الامال البذيُة.
 سول الوك بعض الشباب أحيانا ىل الوكيات منحرفة مثٌ السرقة أع الختلس للحاجة ىل توفي مبلغ الهر
الرتفع.
الور الثان :عاائٌ الج الء الهور ف ضوء الديث
العالة بتقليٌ الهر:
اَنم اَهمٌإ بمنإ اَعمدة ،ألنن الندبإيد قلالل لِرَجنٌم« :تَزَعدجم عَلوم بإخَاتَمم مِنم حَدِيدة» (البخاري.)ٌ2002 ،
قول النب «تَزَعدجم عَلوم بإخَاتَمم مِنم حَدِيدة» :هذه العبارة الذكورة جزء من الديث الطويٌ الذي عرد اَنم اَهمٌإ بمنإ
اَعمدة ،قلالل :جَا ءتِ اممرَألةل ىإللى رَانولإ اللنهِ ،فلقلالتم :ىإنني عَهَبمتن مِنم نَفلسسي ،فلقلامَتم نلوإيللا ،فلقلالل رَجنٌل :زَعنجمنإيهَا ىإنل لمم تَركنم
لكَ بإهَا حَاجَةل ،قلالل« :هٌَل اِنمدَكَ مِنم شَيم ء تنصمدِقكهَا؟» قلالل :مَا اِنمدِي ىإلنا ىإزَارإي ،فلقلالل« :ىإنل ألامطليمتَهَا ىإيداهن جَلسمتَ لل ىإزَارَ
لكَ ،فلالتَمِْم شَيمُلا» فلقلالل :مَا ألجإدن شَيمُلا ،فلقلالل« :التَمِْم عَلوم خَاتَمجا مِنم حَدِيدة» فللمم يَجإدم ،فلقلالل« :ألمَعَكَ مِنَ القكرمآنِ
شَيمءء؟» قلالل :نَعَمم ،انورَةك كلذلا ،عَانورَةك كلذلا ،لِسنوَرم اَمداهَا ،فلقلالل« :قلدم زَعدجمنَاكلهَا بإمَا مَعَكَ مِنَ القكرمآنِ» (البخاري،
.)ٌ2002
عالديث يدل الى الرخصة ف نراح الرأة بالثوب أي بهر قليٌ( ،العسقلن1379 ،ه).
جاء الديث ف كتاب النراح ف باب خات الديد ،عهذا يدل الى أنل الهر مقبول من خات الديد ،عأيضا
ذكر بعض العلماء هذا الديث ف باب تزعيج العسر ،عأشار النب صللى ال اليه عاللم ىل تيسي أمر الزعاج ،ىضافةل ىل
ذلك ،فالديث فيه ىشارةل ىل أن يقدٌ الزعج لزعجته مهرا مهما قٌن ،علو كان خاًا من حديدة( .أحد الجي الرردي،
 .)ٌ2006قال الطاب :أن الهر ل حد لقله( ،الطاب .)ٌ1988 ،عىذا نظرنا ىل قصة الديث ،فالصحاب  ليْ
انده مالل يصلح أن يرون صداقا عل يستطيع أن يتزعجها ،علشدة الرابة اند ذلك الصحاب  ف الزعاج قال الراول
صللى ال اليه عاللم« :انظر علو خاًا من حديد» ،ففي هذا الديث حرمةل اظيمةل ،عفوائد جةل ،فقد دل الى قلة
الصداق للزعجة ،عفيه أيضا بيان يسر اسالٌ عساحته عادٌ التفاته للمظاهر الراذبة؛ فالال القليٌ علو كان خاًا من
حديدة يرفي أن يرون مهرا للعرعس( ،ىالٌ عيب .)ٌ2011 ،،عهذا الذي فهمه السلمون من هذا الديث ،عنبقوه ف
حياتم عمتمعاتم ،عهذا يعن أنه اوف سٌ الرثي من مشاكٌ الء الهور ف التمع البنالديشي.
علرن ف الوقت الاضر نرى حالةل معاكسةل ًاما ف التمع ،فبسبب الهر الاال هناك الرثي من الشباب ل
يستطيعون الزعاج ،ىضافةل ىل أن كثيا من عالدي الفتيات عالشباب عأعليائهم يددعن مقدار الهور بالقنطار؛ لرن
اسالٌ يستحب تفيفه ،عالذي يشي ىل ذلك حديث اائشة رضي ال انها ان النب صللى ال اليه عاللم قال« :ألامظلمن
النسَاءس بَرَكلةل أليمسَرنهنند مَُكونَةل»( ،مسند أحد .)ٌ1996 ،قال ابن قدامة :يستحب أن ل يالي الصداق( ،ابن قدامة،
 .)ٌ1968عقال شيخ اسالٌ ابن تيمية :السنة تفيٌ الصداق عأل يزيد الى نساء النب عبناته( ،ابن تيمية.)ٌ1995 ،
اَنم ألبإي اَلمَةل بمنإ اَبمدِ الردحممَنإ  ألندهن قلالل :اَأللتن اَائشَةل رضي ال انها كلمم كلانل صَدَاقن رَانولإ الس ؟ قلالتم« :كلانل
صَدَاقكهن لسزمعَاجإهِ ثِنمتَيم اَشمرَةل أعقِيَةل ،عَنششا ،قلالتم :ألتَدمري مَا الندشد؟ قلالل :قك لتن :لل ،قلالتم :نإصمٌن أكعمقِيدةة ،فلتِ لكَ خَممسنمِائلةِ
دِرمهَمم ،فلهَذلا صَدَاقن رَانولك الس لءزعَاجإهِ»( ،السلم.)ٌ2000 ،
قال الشيخ بسداٌ رحه ال :العقية أربعون درهلا ،عهو نقد من الفضة ،عقدره ( )147اراما ،خسمائة درهم
هي بالريال العرب السعودي مائة عأربعون ريالل( .ابن صال البساٌ التميمي .)ٌ2003 ،ىذا قمت بتحويٌ هذا الريال
بأموال النقود البنالديشية فسيرون الريال ( )1يساعي خسة اشر تاكا ( ،)2100 =140 x15( ،)15أين هذا مع
ما يفعله الناس اليوٌ من الاالة ف الهور ،عالتفاخر با يدفعون ىل الرأة عأعليائها ،اوا ء كان الزعج انيا أع فقيا ،فهو
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يريد أن ل يرون أقٌ من ايه ف هذا الال؛ عهذا يعتب من السرف عالتبذير ،قال الشيخ بسداٌ رحه ال :الفاخرة
عالباهاة ،هي الت جعلت الشباب اانلل بل زعاج ،فمن اصمه ال فهو مربوت ،عمن اتبع شهواته عملذاته اندفع ف
الرذيلة ،عهذا الفعٌ الشنيع هو الذي مل البيوت من الشابات العوانْ ،اللت يشتري الوحدة ،عيفن من الستقبٌ الظلم،
حينما ل يلفن أعلدا يرونون لن ف مستقبلهن عكب انهن( ،ابن صال البساٌ التميمي .)ٌ2003 ،عقال الشيخ ممد
صال النجد :عالرمة من تفيٌ الصداق عادٌ الاالة فيه عاضحةل :عهي تيسي الزعاج للناس حت ل ينصرفوا انه ،فتقع
مفااد خلقيةل عاجتماايةل متعددةل( ،صال النجد1434 ،ه).
العةل الى ذلك ،فإنل الصداق ل يقصد به أن يرون اوضا فقط ،عىنا القصود أن يرون نلةل عهديةل أيضا،
عهو المةل الى مبة الرجٌ لزعجته ،يررٌ با الرجٌ زعجته اند دخوله با ،علرن الاالة ف الهور أصبحت مشرلةل
اظيمةل ،عبسببها تأخر الشباب ف الزعاج ف التمع البنالديشي ،عايذكر الباحث دعر معالة مشرلة الء الهور،
عينقسم ذلك ىل قسمي:
الور الثالث :دعر الفراد ف معالة مشرلة الء الهور
الدعلة عالتمع لما دعرم مهمم ف معاجلة مشرلة الء الهور ف حياة الفراد ،عاندما يتم حٌ هذه الشرلة ف حياة الفراد
ايرون له تأثياتم الى عاقع التمع عالدعلة؛ لذلك فإنل مسؤعلية حٌ مشرلة الء الهور أصبحت ضرعريةل الى جيع
الفراد ف التمع ،مع تطبيقها ف حياتم قدر الاتطااة ،ففي الديث ان ابد اللله بن امر ،قال النب صللى ال اليه
عاللم« :ككلركمم رَاعم عَككلركمم مَسمُكولل ،فلاسسمَاٌن رَاعم عَهنوَ مَسمُكولل ،عَالردجنٌك رَاعم اَللى ألهملِهِ عَهنوَ مَسمُكولل ،عَا لرمألةك رَااِيَةل اَللى
بَيمتِ زَعمجإهَا عَهِيَ مَسمُكولةل ،عَالعَبمدن رَاعم اَللى مَالإ اَيندِهِ عَهنوَ مَسمُكولل ،أللل فلركلركمم رَاعم عَككلركمم مَسمُكولل»( ،البخاري،
 .)ٌ2002عالسلمون الذين فهموا هذا الديث حق الفهم يقومون بهد جبارم لداء مسؤعلياتم ،عتطبيقها ف حياتم،
ففي ذلك الي يرون الزعاج اهلل لدى الشباب عالشابات ،عمن ناحي ة أخرى بسبب قلة الهور فإن الفاحشة لن تد لا
مرانا ف التمع.
عقد حث القرآن الرري عالديث النبوي الزعج الى أداء الصداق ،فتحرٌ الشريعة اسالمية الذهاب ىل الزعجة
بدعن أداء الهر ،فعَنإ ابمنإ اَبداسم رضى ال انه :لمدا تَزَعدجَ اَلِيي فلانِمَةل قلالل لهن رَانولك اللنهِ صللى ال اليه عاللم« :ألامطِهَا
شَيمُلا» قلالل :مَا اِنمدِي شَيمءء ،قلالل« :أليمنَ دِرمانكَ الحنطلمِيدةك؟»( ،أبو داعد .)ٌ1422 ،عهو دليٌل الى جواز امتناع الرأة ان
تسليم نفسها ىل الزعج ما ل تقبض مهرها ،عمع هذا فإنل اسالٌ ل يدد مقدار الهر ،ىل أنه من الواضح الى كٌ زعجم
أن يؤدي الصداق ،فيحدد مهرا مناابا لقدرته الالية عيفظ كرامة الزعجة أيضا ،قال ممد أحد ىساايٌ :ىنل اسالٌ قد
جعٌ الهر نقدجا أع اينا حقا للمرأة ،عألزٌ الزعج الوفاء به( ،ممد أحد ىساايٌ القدٌ.)ٌ2005 ،
أما بصوص سديد مقدار الهر ،فقد قال الشاه عل ال الدهلوي رحه ال :ىنل النب صللى ال اليه عاللم ل يعي
مقدار الهر لنده أبقى عجوب الهر كما كان ،عل يضبطه بدة ل يزيد عل ينقص؛ ىذ العادات فِي ىظهار الهتماٌ متلفةل،
عالرابات لا مراتب شتدى ،علم فِي الشاحة نبقات ،فل يرن سديده اليهم كما ل يرن أن يضبط ثن الشياء الراوبة
بدة مصوصم( .الدهلوي .)ٌ2005 ،علذلك جاء ف الديث ان جابر بن ابد اللله  أنل النب صللى ال اليه عاللم قال:
«مَنم ألامطلى فِي صَدَاقإ اممرَأل ة مٌِل ء كلفنيمهِ اَوإيقلا ألعم تَممرجا فلقلدم اامتَحٌَن»( ،أبو داعد.)ٌ1422 ،
أما سديد مقدار الصداق الدن عالقصى فجائزم ،عقد شرع النب صللى ال اليه عاللم حدا أدن من الال للفقراء
من الصحابة ،عكما حدد مقدار الهر النااب للزعجة ،حت الناس يتقبلون عيددعن مهورهم حسب قدرتم ،عقد عرد أنل
امر أمهر قدرا مناابا عمترما لزعجته ،فعَنم اَبمدِ الس بمنإ زَيمدِ بمنإ ألاملمَ ،اَنم ألبإيهِ ،اَنم جَدنهِ« ،ألنن انمَرَ ألصمدَقَ أكٌد كك لثكوٌم ابمنَةل
اَلِيي ألرمبَعِيَ أللفلا» (الطحاعي .)ٌ1415 ،عهذا الديث يستدل به الى كثرة الهر ،عيثبت به قلة الهر عكثرة الهر أيضا،
عف كلتا الالتي ،فإن هناك فرصةل كبيةل للعرعس عالعريْ لتاذ القرار.
عقد حذلر اسالٌ من التجاعز عاسفراط ف سديد الهور ،فقد كان هناك مشاكٌ كثيةل ف الاهلية اند سديد
الصداق ،فران الناس يفرضون الء الهور ،ث يدث النزاع بي الطرفي ،عف الوقت الراهن نرى ثقافة الاهلية ف التمع
اسالمي ،علذا خطب امر بن الطاب  الناس فقال" :ألللا للا تناَالكوا بإصندنقإ النسَاءس ،فلإندهَا لوم كلانَتم مَرلرنمَةل فِي الددنميَا ،ألعم
تَقلوَى اِنمدَ اللنهِ لرلانل ألعمللاككمم بإهَا الندبإيد صللى ال اليه عاللم  ،مَا ألصمدَقَ رَانولك اللنهِ اممرَألةل مِنم نإسَائِهِ ،عَللا أكصمدِقلتم اممرَألةل مِنم
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بَنَاتِهِ ألكلثلرَ مِنم ثِنمتَيم اَشمرَةل أكعقِيدةل"( ،أبو داعد.)ٌ1422 ،
عهرذا ارْ الواقع الال ،حيث يتنافْ التمع ف الاالة ف الهور ،فيطلب ما يعجز انه الشاب لرثرته ،عقد
أشار ىل هذا ادد من أصحاب الفضيلة عالباحثي ف القضايا اسالمية العاصرة :فذكرعا أنل أاباب ازعف الرثي من
الشباب ان الزعاج يرجع ىل ماالة بعض أعلياء المور ف الهور( ،أحد الجي الرردي .)ٌ2006 ،عخلصة القول،
يرن أن نستنبط ما ابق بعض الدرعس الهمة ايتية:
الى الزعج أن يدفع مهره لزعجته حسب قدرته ،عمناابا لا أيضا.

اتباع النظاٌ اسالمي دعن اتباع ثقافة العصر الاهلي ف سديد الهور.

الى أعلياء الشباب تفيٌ الهور ،عتيسي ابٌ الزعاج ،عمراااة الفقراء عمواااتم.

الور الرابع :دعر التمع ف معالة مشرلة الء الهور
شالت مشرلة الء الهور ف الزعاج بال الرثي من الناس عالتمع ،عذلك لنا تعريضم للشباب عالفتيات للخطر عالفتنة،
عمع ذلك ،نرى حياة التزعج أفضٌ من حياة الازب برثيم ،فإن التزعج ترون نفسه مطمُنةل عايشته هنيُةل ،عتتوفر لديه
أاباب الراحة عالسرون ،عتزكو بذلك أمور دينه عدنياه كما جاء ف الديث ،اَنم ألنَْإ بمنإ مَالِكة :قلالل رَانولك اللنهِ صللى
ال اليه عاللم« :مَنم تَزَعدجَ فلقلدِ اامتَرلمٌَل نإصمٌَ الإيَانِ ،فل ليَتدقإ اللنهَ فِي النصمٌِ البَاقِي» ( .الطبان ،د.ت).
عحي التأمٌ ف الوقت الاضر ،يظهر أن هناك نواا من النافسة حول سديد الهور ،من يدفع مهرا أكثر من
ايخرين ،عهي من العادات الت يتمسك با التمع البنالديشي ،ما يعتبه الرثيعن مشرلةل اجتماايةل تثقٌ كاهٌ الشباب،
عكٌ هذا يتم دعن النظر ىل قدرة العريْ ف فرض الء الهور الذي يرره اسالٌ دائما( ،انوار الق.)ٌ2020 ،
ىنل متمعنا ينظر ىل الهر الى أنه قيمة الرأة ،فإذا كانت ابنة التاجر الفلن أع السؤعل الفلن ،فلبد لا من
متاعم كثيم عكبيم ،عحفٌم ضخمم عاشا ء متخمم عهرذا ،عحقيقة الياة الزعجية أنا ليست اوقا للمتاجرة عالربح
عالسارة ،بٌ هي شراكةل للمشاار عالحاايْ ،عأنْم عارنم ،عكمالل للدين قبٌ كٌ شيءء.
علذا فإنه ليْ من الرمة عل من الصلحة التاال ف الهور ،عاساراف ف حفلت الزعاج ،عنلب أعلياء
المور من التقدٌ للزعاج أموالل باهظةل يعجز انها الفقي ،عترون اببا للحرمان من الزعاج ،فترون الزعجة كأنا العةل
تباع عتشترى ما يٌ بالرعءة ،عيناف الشيم عمرارٌ الخلق( ،ابد ال بن جار ال.)ٌ2009 ،
علٌل هذا اسشرال؛ ينباي الى الماء السلمي عالباء عالمراء عالايان أن يعتنوا بذا المر ،عأن يتهدعا ف
أن يرونوا أاوةل حسنة ء لايهم ،عأن يرونوا الى بينة ء من شرعر فرض الهور الاالة ،عخطورة تأثيها الى التمع
عالارة ،لن الناس يتأاون بم ،عيسيعن عراءهم ف الي عالشر ،فرحم ال امر ء جعٌ من نفسه أاوة ء حسنة ء،
عقدعة ء نيبة ء للمسلمي ف هذا الباب عايه ،ففي الديث الصحيح قلالل رَانولك الس صللى ال اليه عاللم« :مَنم اَند فِي
الإامللاٌإ انندةل حَسَنَةل ،فللهن ألجمرنهَا ،عَألجمرن مَنم اَمٌِل بإهَا بَعمدَهن ،مِنم اليمرإ ألنل يَنمقكصَ مِنم أكجنورإهِمم شَيمءء ،عَمَنم اَند فِي الإامللاٌإ انندةل
اَينُلةل ،كلانل اَليمهِ عإزمرنهَا عَعإزمرن مَنم اَمٌِل بإهَا مِنم بَعمدِهِ ،مِنم اليمرإ ألنل يَنمقكصَ مِنم ألعمزَارإهِمم شَيمءء»( ،السلم.)ٌ1996 ،
عأهم نريق ة ف الداوة عاسصلح هو الرمة ،كما قال ال تعال﴿ :ادمعن ىإلىى اَبإيٌإ رَبنكَ بإالحِرلمَةِ عَالمَوماِظلةِ
الحَسَنَةِ عَجَادِلهنم بإالنتِي هِيَ ألحمسَنن﴾ ]النحٌ [125:فلبد أن يبدأ اسصلح أعلل من خلل تصحيح مفاهيم التمع تاه
قضية الهر ف اسالٌ؛ لن ألي نريق ة لصصلح هي أالوب النب للداوة حيث كان يقوٌ ف بداية البعثة بتفهيم الصحابة
حذرا من عقوع الفاجأة الى قريشم الذين تعصبوا لشركهم ععثنيتهم( ،البوني1426 ،ه).
عبنا ء الى ما ابق ،يتفق الباحث حول الرثي من أااليب التمع عالرومة الت قامت من أجٌ تفهيم التمع
عتوايته حول مشرلة الء الهور ،عمنها كتابة القالت حول تأخر الزعاج عالقته بالء الهور ،عذلك ف اللت،
عالصحٌ ،عالخبار ،عالواقع الرسية للحرومة ،عالوار عالناقشة حول هذا الوضوع ف التلفاز ،عمواقع التواصٌ
الجتمااي ،عخاصةل نريقة النظاٌ التعليمي من الرحلة البتدائية عحت الامعة.
التوصيات:
نتائج الدرااة ،توصلنا من خلل هذا البحث ىل ادة نتائج منها:
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. عتطبيق أحاديث الراول ف كٌ شؤعن الياة،أهية الرجوع ىل السنة النبوية
 عتبسيط تراليٌ الزعاج، عتسهيٌ ىجراءات الزعاج عنفقاته با يتنااب مع الظرعف،تفيٌ الاالة ف الهور
.قدر المران
.الد من ظاهرة البطالة ان نريق توفي فرص امٌ ف التمع
.البتعاد ان الترف عالتبذير ف تهيزات الزفاف
.داوة النظمات الرسية عاي الرسية لوضع حلول للتخفيٌ من حدة هذه الشرلة
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