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-@@لهور@ليلاةمفاسد@ك@

بماصصالرح@لرحيم

محمدالثختال
تعالئ:اللهرحمهالسح!الإبراهيمبن

ذونعوليه،ونتوب!ونستغفره،ونستعينه،نحمده،دتهلحمدا

أنفسنا،يئمرررمنباثه
ومن

أعمالنا،صئات
مضلفلااللهيهلهمن

لاوحدهاللهإلاإلهلاأنونشهدله،هاديفلايضللومنله،

الهوعلئعليهاللهصل@ورسوله،عبدهمحمماوأنله،شريك

كثيرا.تسليفاوسلموأصحابه

@مابعد:

فبلغو@طكمة،الكتابعليهوأنزلمحمد-@ي@بعثقددته@فإن

ونصحالأمانة،وأ@ثا@لرسالة
فيوجاهدالأمة

جهاورحقالله

النعمة،بهو@غالدين،بهكملوقدالله،توفاهحت@
عل@!ودرج

المؤمنينعبادهوأمرلإحسان؟تبعهمومنالر@هئسدونخلفاؤهسبيله

وهممنهمالأمروأوليرسولهوطاعةبطاعته
والأمراء،العلماء

والاهتماملرعيتهم،النصحالأمرأوليعلئسبحانهأوجبكما

ريضمنيصلحهمماعلئوحملهمأمرهماللهولاهممنئئون

الله،بحكموأخذهمودنياهم،دينهمشئرنفيمصالحهم

كماعنم@نهىماوتركبهاللهأمرمابفعلفيلزمونهمورسوله؟



@له@ر@فيمفادد@لنالاة:@ت

إلنأيوالرسول-اللهإلئفيهتنازعوامايردواأنعليهمأوجب

@إتلمجرسولهوسنةاللهكتاب

حدإل@وصلواحتىفيهاالناستمادىالتيالأشياءمننل@

فيوالاسراففي)العاليمسألةوالتباهيلإسرافا

وعقلاؤهمالناسعلماءتضجروقدةفلكونحووالولائمالألبسة

من
منسببهلماهذا

منكثيرتئنمنهاالتيالكثيرةالمفاسد
النساء

ذلكعنونجمالزواج،تكاليفعنالرجالمنكثيرعجزبسبب

الصالحوراءوالسعيالدينيةالغيرةوبدافعمتعددة.كئيرةمفاسد

الدينوعلماءالدولةرجالمنالناسوقادةلأموراولاةرأىالعام

المسلمينعور@تعلئللمحافظةالملحةالضرورةأنالبلادوأعيان

وضعإل@تدعوفروجهمحصانل@
فيهتباصالذيلأمرالهذاحد

عنفيهخرجواحت@الناس
الرسولمنفيهالمرغبالمألوفالحد

فروجهم.إعفافمعهالناسمنالكثيريستطيعلامستوكاإلئك@رو

وغيرهمالعلمطلبةمنوكتاباتاجتماعاتجرتذلكعل@وبناء

الناسيتمشىفتوكاإصدارإلايبقولمالموضوعهذافيللنظر

بالتهفاستعنتبها،العملعلئالأمرولاةويحملهمضوئها،علئ

يلي:ماوتحررأطرافهجميعمنالموضوعوبحثت

عليهيشقبماالزوجتكليفوعدمالصداقتخفيفأنا-



-@@ولر@فى@مفاسد@لغالاة@

عنالثابتةالسنةوهووخلفا،سلفاالعلماءباتفاقشرغابهمأمور

قدامةابنالموفقلإماماوذ@.عنى،@لنبي
استحباب)المغخي(:في

عدم
مامنهاثذلكفيالوارقوالأحاديثالصداقفيالمغالاة

عنروي
عائئة

رضي
أعظمقال:أأنهرو@النبيوعنعنها،الله

ماو@اده،دابئأبو@صرواه.."ئونةأيسرهنبركةافساء

رضيعمرقالقال:أبوالعجفا"رواه
اتغلولاألا@اعنه:الله

كاناللهعندتقومماأوالدنيافيمكرمةكانلوفإنهالنساء،صداق

منامرأة!اجماللهرسولأصدقماع@تاللهرسولبهاأولاكم
نسائه

الرجلند@أوقية،عشراثنتيمنأكثربناتهمنامرأةأصدقتولا

يقولحتىقلبه،فيعداوةلهايكونحتىامرأتهبصدقةليغلي

مختصرا.ثاودوأبوالنسائيأخر-ء@القربةعرقلكمكلفت

هذا-علئالزياثلاتستحبولاالموفق:قالئم
صداقيعني

الدنيافيللضررفيتعرضعليهتعذرربماكثرإفالأنهك@-@لنب@

نتهئ.اة(لاضوا

بقضائهخاصئافصلاالمعاد@ازاد9كتابهفيالقيمابنالإماموعقد

عنمسلمصحيحفيثبتفيه:قالالصداقفيمج@
عائثة

رضي

ةعثراثنتيلأزواجه@عالنبيصداقكان"قالت:أنهاعنهاالله

رضيعمروقالخمسما@فذلكونشاأوقية
ما"عنه:الله



@لههر@فيضاسد@لغالاة:@ت
منشيئانكح@هاللهرسولعلمت

بناتهمنشيئاأنكحولانسائه

حسنحديتالترمذي:قالأوقيقأ..عثرةاثتيمنأكثرعل@

صحيح
0 انتهز.0

لمنقا@:@ر@النبيأنجابر،حديثمنداودأبيسقوفي

فتمدتمزاأوسويفاكفهملءصداقيفيأعطى
فيو

اللهرسولفتهالنعلينعلئتزوجتفزارةمنامرأةأنالرمذقي:

نعم.قانت:بهابخعلينومالكنفسكمندرضيتجميهد:

صحيح.حديث@لترمذيقال

فقالت:عووالاثالنبيإلئجاءتامرأةأنالصحيحين:وفي

رجل:فقالطويلأ،فقامتلك،نفسيوهبتقداللهيارسول

اللهرسولفقالحاجة،بهالكتكن@إنزوجنيهااللهيلىسول

عندكمل:@جم
عطماقال:بيامه..تصدتهاشعمن

إلاي

جلست@ركأعطها،إنلإنكع@عا:اللهرسولفقالهذا..إزاري

يكليهاإ:@الثيئا..لاأ@ر@ال:فالتمسلكولابئ،

خاتماولو@نالمس
:!جمقالشيئا..يجدولمفالتصىحديد،من

وسورةكذا،سورةنعم،قال:القرآن@امندثيءمعكيمل

ثمالقرآن!صمعكبمادفوجتكطع@:اللهرسولفقالسماها،

أقله،يتقدرلاالصداقأنالأحاديثهذهفتضفتالقيم:ابنقال



-@@لهور:فيضايد@لفاث.@

ا،مهرتسميتهايصحوالنعلينالحديدوخاتمالسويققبضةوأن

هةمكروالمهرفيلاةالمغاأنوتفمنتالزوجة.بهاوتحل
في

منوأنهاالنكاح،
فيادصومنقال:أنإل@وعسره.بركتهقلة

أومشوخةوأنهالمجدهبالنبياختصاصئاذكرناهاالتيالأحاثيثهذه

دليل،عليهايقوملافدعوكاخلافثاعلئالمدينةأهلعملأن

بنسعيدالتابعينمندية@@أهلسيدزوحوقديردها.والأصل

منذلك@بلأحد،عليهينكرولملوهميئ،علئابنتهالمسبب

صداقعلئعوفبنالرحمنعبدتزوجوقدوفضائله،منافبه

حصأ.ع@ؤ..النبيوأقرهثواهمخممة

فيعائةحد@ثعلئمسلمشرحفياللهرحمهالوويوقال

كونيستحبأنهعلئالحديثبهذااستدلع@!:البيصداق

خمسمائة@لصداق
انته@.ثوهم..

وقيةلأالأنونصف،أوقيةعثرةاثنتيالدرهم:وخمسمائة

فعثمرةةمئقالوخمسمثقالنصفوالدرهمدرهفا،أربعون

مائةالعربيةلاتالريامنتساويوهيمثاقيلسبعةا

يئا.تقرلأريارأربعين

الإمامكلامالاختيلىات:فيكماتيميةابنالإسلامشيخوقال



ا@لو@نىلاة@ظ@ظ:@ت
مع@هو@لصو@وهذادرهم،أربعمائةالصداقيكونأنأحمد

@أ.عليه.يزادولابلوغهفيستحبوالبسار،الاقدرة

تكلفإفاالزوجإن-2
يتنلسبولاعليهيقدرمالاالصداقمن

مع
كانولومكروفا،شيئافعللأنهثعليهالإنكاراستحقحاله

فيمسلمروىفقدجمده،النبيصداقدونالصداقذلك

رضيهريرةأبيعنصحيحه،
النبيإلئرجلجاءقال:عنهالله

منامرأةتزوجتإنيفقال:مجححده
مل:يئالنبيلهفقاللأنصار،ا

إليها.نظرتقدقال:عونفينف@إيهانظرت

النبيلهفقالأواق.أربععل@قال:تزوجها!؟كمعلىقال:ا

ماأالجلمذاعرضمن@لفغةتنخونكأنماأواقأربععلىجمجفه:ا

قال:تصيببثفينبثكأنعسىولكننعطكماعدنا

فيهم.الرجلفلكبعثبعثافبعث

كراهةالكلامهذامعنىالحديث:لهذاشرحهفيالنوويقال

)المقصرفيحاسن@أبو@وقالالزوج.حالإلئبالنسبةالمهرإكثار

عل@!زادمنعلئالانكارأنالحقالآثار(:مشكلمنالمختصرمن

لأنهةوحالهاحالهينلسبالذيالمقدار
من

لاالمذموم،لإسرافا

@أ.مباحة.نهاف@الزياثةمطلقعن



-@@له@ر:فيمفاسد@لغالاة@

فيوالحاكموسطلأواالكبيرفيانيوالطى@أحمدرروكا

فيافيءأ@مينهأتىأنهالأسلمي:دأبيعنالمستدرك

لو"قال:درهم...مائتيقال:)كمةقادامرأةمهر

لربوائد:اكمجمعفيلمازدتم!..بطحانمنتغرفونبهم

@أ.الصحيح.رجالأحمد

فيوفيه،مركوبمثروعأمرالزواجأنفيهلاشكومما-3

لا@نالناسوأغلبالوجوب،حدإلنيصلالحالاتغالب

المغالاةهذهوجودمعالمستحبأواثمروعحمذاإلىالوصولمن

في
لاماأنالمعلومومن@هور.@

اجب،وفهوبهإلاالواجبيتم

ومن
التما@عنوردعممالناسإرشادمشروعيةيؤخذهذا

فيي

لاعليه،اللهأوجبهمافعلوثونالمرءثونيحولالذيالأمرهذا

محضةمصلحةهوبكمفسدة،يتضمنلاالمهربتقليلوالأمرشما

كمافيهمرغبللشارعمحبوبأمرهوبلوالزوجة،للزوج

خطبهاإفابالكفتزويجهثامنالمرأةوليامتنحإن-4

أجلمنيفرضهالذيالكثيرالصداقذلكيدفعلمإذابهورضيت

غا،ضيسوغلاأمروالمباهاةالإسرافلقصدأوالثخصيةأطماعه

تكرر،إفافاعلهبهيفسقالذيعنهالمنهيالعضلبابمنهوبل



@لرر@فيغاسد@لفالاة@@-

وفيكيره،إلئالولايةبسببهوتنتقل
كلهمالأولياءعضلحالة

بنفسه.التزويجويتولئيتدخلأنالأمرلولي

وجالتزمنللكثيرقويعائقفيهاوالمغالاةالمهوركثرةأن-5

مايخف@ولا
ذلكعنينجم

من
اتالمنكروتفشيالكثيرةالمفاسد

و@لشريعةالغايات،حكملهاوالوسائلوالنساء،الرجالبين

المفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالحبتحصيلجاتالمطهرة

الذرائعسدإلاالمهورتقليلفيالسعيفييكنلمولووتقليلها،

لكفئ.@حرمات@فعلالمسببة

)أعلامكتابهفيتعالئ-اللهرحمهالفيم-ابنالعلامةذكر-6

منةالأزتغيربحسبواختلافهاالنهتويتغيرفيفصلأالموقعيز@أ

أنالفصلهذافيوذكروالعوائد،والنياتحواللأوامكنةلأوا

المعاشفيالعبادومصالحعلالحكمومبناهاالشريعةأساس

وحكمةكلها،ومصالحكلها،ورحمةكلها،عدلوأنهاوالمعاد

إلئالرحمةوعنالجورإلئالعدلعنخرجتمسألةفكلكلها،

وعنضدها
المفسدةإلرل@صلحة@

فليستالعبثإل@الحكمةوعن

ويح.بالطفيهاأدخلتو)نالثريعةمن
@أ.

يخفيولا
منالمهورفيالمغالاةسببتهما

حرمنفكمالمفاسد،
ة



-@@لهور:فيمفامد@لغالاة@

لاوزوجبدونأثمافتركوهاوظلموهاأولياؤهاعضلهامصونة

ىالهولداعيالاستجابةإلئذلكالجأهاامرأةسركم

وعشيرتهاأهلهاوعلئنفسهاعلئوالخزيالعارفجرتو@لشيطان

الرحمن!!غضبتسببالتيالمعاصيمنمما@رتكبته

التكاليفهذهعلئيقدرفلمالأسبابأعيتهشابمنوكم

السوءوجلساءالثياطينفاحترشتهسلطانمنبهادته@أنزلما@لتي

مووأوردوهأضلوه
أهله،فخسران،و@فسرلعطباردا

واخرته!!دنياهوخسرووطنه،أمتهخسرتهبلانجاهه،وفسد

للمرأةالمصلحةمنشيءفيهاكانو)ن@لصداقكئرةأن-7

ذلكعلئيترتبنماف@وأوليائها
من

المفاسد
المصلحةتلكعلئيربو

جلبعل@مقدمالمفاسددرءأن@لثمرعيةو@لقاعدةوجدت،إن

المصالح.

مورلأاولاةعلئ@لواجبأن-8
دفعورعيتهمبأمرلاهتماما

تقدممماعرفناوحيتالدينأمورفيسيماولاعنهم،@لشر
ما

لاةوعلئالواجبنف@الشرورمنالمهورفيلاةالمغاعلئيرتب

ووضعالمرضوعهذافيالتدخلالأمور
والمباهاةالسرتلهذاحد



فى@در@لاة@ظ@ظ@@ت

ةالاشارتقدمتمماذلكوغيروظلمهنالنساءعضلسببااللذين

إليه.

كتابفيأالثصرحمهتيمية-ابنالإسلامشيخكرت9

مثلالناسبينالعدلتضمنإناأنهالتعيربحثفيالحسبة(

ماعلئإكراههم
ومنعهمالمئلبثمنالمعاوضةمنعليهميجب

مما

منعليهميحرم
واجب،بلجائز،المثلعوضعلئزياثةأخذ

ماوالحالةالمهورتخفبفعلئالناسوحمل
هذا@لبابمنتقدم

للرعية.والخيرالعدلبهالمقصودلأن

أ@لساء:قنطارا@إيخم@فن)واتيتنمتعالئ:اللهقولأما1

تكليفلاللقنطارالقادردفعجوازعليهيدلمافغاية2،...

بذله،إفاإلا@بالك@النكحمنموليتهالرجلومغبهعنهالعبز

مائتين،إمهارةلأسلمياحدردأبيعلئلمج@هالنبيإنكلىبدليل

لاذلكلكونأواق،بأربعلأنصارصنامرأةالمتزوجالرجلوعلئ

له.والمفسرةاللهلكتابالمبينةهيفيالنبيوسنةحالهما،يناش

فيلأةالمغاجوازعلئدلالةلآيةافيأنيرىلمنكالجوابوهذا

ازجوعلئتدللاأنهاوهيقوي،اخرقولفهناكوالاالمهور،

علئتدللاقومقال@حيط@:)البحر@فيحيانأبوقالفلك،

جهةعلئتمثيللأنهالصداق-فيالمغالاةإباحةعل@أيذلك-



-@@لههر@فيمفاسد@لفالاة@

لاالذيالعظيمالمقدارهذاواتيتمقيل:كأنهالكثير،في@بالغة@

بنىمنبقوله-لجب@:اشبيهوهولأحد،يؤتى
ولومسجئالله

فيقطاةكمفحص
يكونلاالمسجدأنومعلومالجنقهفيياله@لله

لمنقالوقدالصغر،فيللمبالغةتميلهوو)نماقطاة،كمفحص

)كأنكموقال:@توغضبمهرهفيليستعينوجاءمائتينأمهر

عرضمنوالفضةالذهبتفطعون

علئفيهادلالةلاقال:أنهالرازيالفخرعنحيانأبوونقل

إيتاءجوازعلرلتدللا@)واتتمتعالئ:قولهلأنالمغالاة،

ذلككوناخرلشيءشرطاالثيءجعلمنيلزمولاالقنطار،

في@لشرط
فأهلهكيللهللمن"ةك@ك@ولىالوقوع،جائزنفسه

العاصلتكليفالآيةفيمبررلاأنهيتبينوبهذاا..بجر

هدارد@بمستقبلهنوالتضحيةالشاءلعضلولاعليه،يقدرلاما

والمباهاة.والجثعطماعلأاإلئالوصولسبيلفيكرامتهن

رضيالخطاببنعمرعنالمرويةالقصةأما-11
هيوعنهالله

حدثنياسحاق،ابنمحمدطريقمنيعل@أوروىما
بنمحمد

ركبقال:مسروقعنالشعبي،عنمجالد،عنعبدالرحمن،

رضي@ططاببنعمر
أيهاقال:ثمجميناللهرسولمنبرعظالله

!جاللهرسولكانوقدالنساء،صداقفيإكثلىكمماالناس



@لههر@فيد@لفالاةمفا@@@ت

همصأربعمائةبينيمفبماو@لصدقاتوأصحابه
ذلك،دونفما

تسبقوهملمكرامةأواللهعندتقوىذلكفيالإكناركانولو

أربعمائةعلئامرأةصداقفيالرجلزادماأعرفنفلاإليها،

درهم...
ل@قرمنامرأةفاعترضتهنزل،ثمقال:

فقالت:

مهرفييريدواأنالناسنهيتالمؤمنينأميريا
أربعمائةعلئالنساء

درهم،
بحطافن)وآتتئمتعالن:اللهقولسمعتأمافقالت:

أفقهالناسكلغفرا@للهمفقال:قال:2،.أ@لناء:.قنطارا@
من

اتزيدوأننهيتكمإنيالناسأبهافقال:المنبرفركبرجعئمعمر،

منيعطيأنشاءفمنأردعماطععلئصلاقهنفيالنساء
ماماله

نفسهطابتفمنقال:وأظنهيعليابوقالقال:فليفعل،أحب

.@أ.فليفعل.

اتخلولاطرقلهاعليهالمرأةاعتر@ضزياثةأنعنهافالجواب

وقدسعيدبنمجالدفيهاالمتقدمةيعلئأبيطريقمنهامقال:من

بشيء.ليسالناسيرفعهلامماكثيرايرفعفيه:أحمدالإمامقال

لاوغيره:معينابنوقال
ضعيف.يخه:@لبخاريوقالبه.يحتج

منجملةفيهوتكلم
طرقومنفلكبغيروالتعديل@برحأئمة

وفدالربغ،ابنفيسروايةمنالمنذرابنعندأخرىطرقالقضية

معبنبنويحيىمهديوابنكالبخريواحدغيرفيهتكلم



-@@لهدر@فيلاةمفامد@لنا@

)كتابفيالنسائيوقالالضعفاءفيالبخاريوفكرهوغيرهم

أنوحيثالحديث.متروكالربيعبنقيىوالمتروكيئ(:الضعفاء

لاوللاحتجاجتصلحلافإنهامقالمنتخلولاالقصمةطرق

ينقللموأنهسيمالافكرها،اتمقدمالثابتةالنصوصتلكلمعارضة

عنجاءماغيرعليهالإنكارأوعمرمخالفةالصحابةأحدشعن

فصتها.سندفيالعلماءكلامعلمتوقدالمرأة،هذه

منخلاإفاالملهم@حدثوهو@عمرفكلاموحينئذ
ةالزيا@هذه

@س@ا:النبيقالوقدبها،بالعملوملزمالنصوصلتلكموافق

اوكضوبهاتمسكوابعديمنالراشدينالحلفاءوشةبشتيعليكم.

بكربعدى@بيمنباللين@تدوا"ةوتالبابواجذ،...علها

وعمر،.

بهالعملعلئالرعيةحملنرىالذيانطريقفانهذاتتهررإفا

يلي:فيمايتلخصالصددهذافي

المملكةمدنمنوغيرهاوالمديةوجدةومكةللرياضبالشبة*

فأقل،ريالآلافأربعةلأعلللصداقاالحديكونأننرىالكبار

التوابعمنومعهاوأحوالهم،الاسمراتبحسب
معيتلاءمما

مقدار@لصد@ق.



ا@ر@فيلاة@ظ@ظ@@ت
بندةقاضيلكليكتبأنفنرىهنافكرمنلغيربالشبةأما*

أنوأميرها
لهملأموراولاةبإلزامويخبرهدأأعيانهميجتمع

ماعلئويتفقونمواطنيهمحالةضونيستيئمالمهور،بتخفجض

الحالرمتوسطالأضعفحالةملاحظيئحالتهم،معيتالسب

به.الإلزامتعينعليهاتفاقهمتمومامنغم،

فيمبقواالذين6
بعفه@منبينهمصيماواتفتواالميدانهذا

منهموغيرةأنفسهممنبدافعوغيرهموتهاسةالحجلىفيالقبائل

الماديةحالتهممتوىمعيتلاءمصداقعنئمحارمهمعلئ

الأضعفحالةذلكفيمراعين
عل@!يشجعرنفهؤلاءمنهم

أحديمكنولاعليههمعلماالاستصرار
الجهاتتلكأفرادمن

عليه.اتفقوامامخالفة

وا@أغاني،والطرباللهرالاتاستعمالبمنعالجميعيلزم@.

ذلثعلئوعلاوة
يمنع

ارتكبلمانظرأمباخاشأصلهكانند@الدف

@حرمة@والطرباللهوآلاتاستعمالفيالتوسعمنبسببه

غاني،لأباأصواتهنالنساءورفعبالشاء،الرجالواختلاط

معالمنكرد،لأصواتابتلكجاورين@@راحةلاقلاق
يقترنما

وغبرهن.للمغنياتمروعغيرسبيلفيالأموالبذرمنبذلك



-@@در@فيلاة@ظ@ظ@

ماكلعلئالقضاءيلاحظ@
من

والبذخالاسرافشأنه

منو@لتطاول
فيالأعظمالسببلهاكانالتيالتكاليفتلك

كغرفلأثاثاتوالائم،الوفيلإسرافكا@لهور:فيلاة@غا@

الثمينةلعقودكاوالحليونحوها،لفساتينكالبسةلأوا@لنوم،

ها.ونحو

الزوجعندكانتسواءفيها،إسرافلاواحدةبوليمةيكتفيش

مععليه،الاتفاقيحصلحسبماالزوجةأهلعندأو
أصلأن

الحفاثل،تلغ@ذلثعلئونجاءالزوججنبمنشرعيتها

ة.هالماوا

ملاحظةتتولئالقاضيمرجعهارقابةلجنةبلدكلفييجعل-

ماتطبيق
وتصدرمالية،بعقوبةفيعاقبمخالفتهثبتتومنتقدم،

دعقومأذونيبلغكماواج،للزجينللمحتاصدوتر@لزيادة،

علئيزيدلابأنزواجعقدأراد@نكلعلئالتعهدأخذالأنكحة

ذكر.ما

بدافعرضيتهالذيبالكفتزويجهامنالمرأةوليامتغمتىبم@

فيالتدخلالأمرفلوليتقررماعلئالزيادةفيمنهو@لرغبةالطمع

لثرعي.ابالوجه@لوضوع



@هور@@فيمفاسد@لنالاة@@-
دينهمعلئويثبتهمالمسلمين،أحواليصلحأناللهونسأل

بطن.ومامنهاظهرماالفق،مضلاتمنويعيذنا@إياهم

وسم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلى

بهرالفمير@لىأملاه

الشيئآلاللطيفعبدبنإبر@ميمبنمحمد



-@ا@ر:نىلاة@ظ@ظ@

ال@لماءكبارهينةقرار

5رتم 3تاريخ2 9 7/ 4 / النساءمهيرتحديدفيأ@4

وبعد:بعدهنبيلامنعل@والصلاةوحدهدثهالحمد

العاشرةدورتهفياطلعقدالعلماءكبارهيئةمجلسفإن

يومبينفيماالرياضمدينةفي@عقوثة@
12/3/1 3 9 7@

4/4/1 3 هيئةمنالدائمةاللجنةأعدتهالذيالبحثعلئ@97

بهقض@ماعلئبناكامهورالنساءتحديدموضوعفيكبار@لعلماء

علئالموضوعهذاعرضمنالوزراءمجلسرئي@نائبسموأمر

مابعضاستعراضوجركاتقرربماسموهلإفادةالعلماءكبلىهئه

فيالناستملدىعنالمسئولةللجهاترفع
رالمهوفيالمغالاة

زوبتجاوالزواجحفلاتفيلإسرافواالبذخإظهارفيوالتسابق

عنخارجةعظيمةإضاءاتمنيصحبهاوما@لولائمفي@طد
حد

قدعاليةبأصواتمحرمةطرببآلاتوغناءولهوالاعتدال

@أصو@علئحيانا،بعضفيتعلوحت@الليلطوالتستمر



@له@ر@فيضاسد@لنالاةول@ت

لائمووالخطوبةولائممنذلكيسبقوماالصبحصلاةفيالمؤفنين

تخفيفعل@الحثفيوردمابعضاستعرضكماالقران،عقد

فمنوالتبذبسالإسرافعنوالبعدالنففاتفيلاعتدالواالمهور

انإيخوكائواالمبنؤينبنتبنيرا@تبنبز)ولاتعالئ:اللهقولذلك

روقو7،..2،62لإسرا.:اكفورا@1لربهالشثيطانوكانالثئياطين

بنسلمةأبيعنوالنسائيوأبو@اودملمرواهفيماك@!النبي

عاثثةسألتقال:الرحمنعبد
رضي

البي-لمج@!:زوجعنهاالله

اثنتيلأزواجهصداقهكانقالت:ك@إنجاللهرسولصداقكانكم

قالت:لا..قلت:الث@؟ماأتدريقالت:ونثا.أوقية.عثرة

خمسمائةفذلكأوقيةنصف
درهم.

رضيعمروقال
منشيئانكحاللهرسولعلمتماعنه:الله

قالأواقي.عشرةمنكثرعلئبناتهمنشيئاأنكحولانسائه

الصحيحيئفيثبتوقدصحيح(.حسنأحديثالترمذي

رضيهريرةأبيعنوغيرهما
أةامرزوجالنبي-لمج!أنعنهالله

معهبمارجلأ
القران.من

رضيعمرأنوصححهالترمذيوروكا
تغلوالاقال:عنهالله

اللهعندتقوىأوالدنيافيمكرمةكانتلوفإنها@لنساءصداقفي



-@@لههر@فيد@لفالاةمفا@@

أةامصص@!اللهرسولأصدقومامج@فه،البيبهاأولاكمكان
@ن

و)نأوقيةعثرةاثنتيمنكثربناتهمنامرأةأصدقتولانسائه

وحتىنفسهفيعداوةيكونحتىامرأتهبصدقةليبتل@@لرجلكان

القربة.علقلككلنتبقول

النفقاتفيلاعتدالاعلئالحضفيلآثارواوالأحاثيط

يسببهولماذلكعل@وبناءمعلومةكثيرةالحاجةتجاوزعنوالن@

لائمالوفيالتوسعفيوالمسابقةالمهورفيالمغالاةفيالتحاثيهذا

صاحبوماوبعدهالزواجقبلماوتعدا@المعقولةالحدودبتجاوز

ذلك
منالأخلاقتفسخإلئتدعومحرمةأمورمن

واختلاطغناء

النساءلخدمةالرجالومباسرةالأحيانبعضفيبالنساء@لرجال

واتالمنكرأفحشمنيعدمماالحفلاتأقيمتإذاالفنالمحتىفي
لما

فيالانزلاقيسببه
عنالناسمنالكثيرعجزمنالميدانهذا

مجتمعمنالزواجإلئذلكفيجرهمالزواجنفقات
فييتفقلا

العقيدةفيالانحراففيكثرمجتمعنامعوتقاليدهأخلافه

قدبلوالأخلاق
يجر

الثبابانحرافإل@الفاحث@التوسعحذا

يرىالعلماءكبارهيئةمجلسفإنكلهولذلكوبنات،بنينمن

يلي:بماوحازمةجاثةمعالجةالوضعهذامعالجةضر@رة



@لههر@فيمفاسد@لعالاة:@ت
منعللجلسيرىا-

بماالزواجحفلاتفيأحدثالذيالغناء

لهاستأجرومااللهوالاتمنيصحبه
وبالاتومغنياتمغن@نمن

فاعله.ومعاقبةمنعهيجبمحرممنكرذلكلأنالصوتتكبير

2@

هاوغيرالزواجحفلاتفيوالشاءالرجالاختلاطغ

منومعاقبةالسافراتالشاءبينزوجتهعلئالزوجدخولومنع

عندهميحصل
فلك

مثلعنتزجرمعاقبةالزوجةوأولياءزوجمن

المنكر-هذا

3-
الحدوتجاوزالإسرافمغ

الناسوتحذيرالزواجولائمفي

الإنكحةعقودمأذونبواسطةذلكمن
أنوالاعلاموسائلوفي

عل@!فلكفيالإسرافلهمويذمالمهورتخفيففيالناسيرغب

فيتبثالتيالتوعيةبرامجوفيالعلممجال@وفيالمساجدمنبر

لإعلام.اأجهزة

4-
ولائمفيأسرتمنمعاقبةبالأكئريةللجلسيرى

@حاكم@إلئالحسبةأهلبواسطةيحالوأنبيئاافاإسرلأعراسا
بةعقومنالشرعيالحاكميراهبماالحدمجاوزتهثبتمنلتعزير

منلأن@لخيفالميدانهذاعنالناسجماحتكبحزاجرةرادعة

لامنالناس
يعالجأنعليهاللهوفقهالأمرووليبعقوبة،إلايمنع



-@@لههر@فيللنالاةدمفا@@

يو@حوأنا@اانحصأيمبابعلئويقضييصلحهابماالأمةئاكل

مخالفكلعل@
لكفه.يكفيما@لعقوبةمن

ذلكفيوالتركيبالمهورتقلبلعلئالحثيرى@لجلس-5

زركونالتيالأ@ةوذىالإعلام،وسائلوفيالمساجدمنبرعلئ

يدف@مابعضيردمنالناسمنوجدإذاالزواجتسهيلفيقدوة

لمامتواضعةحفلةعلئاتصرأومهرمن@ل!
التأثير.منالقدوةفي

فيالوساللأنجحأنبرى@لجلس-6
السرفعلئالقضاء

وغيرهموالعلماءالأمراءمنالناسقاثةبذلكيبدأأنوالإسر@ف

افالإسرمنهؤلاءيمنغلموماوأعيانهمالناسوجهاءمن

لأنهمذلكمنيمتنعونلاالناسعامةفمانوالتبذيرالبذخلاظهار

فييبدأواأنلأمراولاةفعلئمجتحعهموأعيانؤسائهمنبع

علئويؤكدواكيرهمتبلخاصتهمذويبهويأمروابأنفسهمذلك

واحتياطاعليهماللهرضوانوصحالهفياللهبرسول@اقند@ذلك

الأخلاقعنها@نحرافيتجالتيالعزوبةفيهتتفث@ئلئلالمجتمعهم

الأ@وولاةالفسادوشيوع
عناللهأماممسئولونر

الأمةهذه

وتقصيعنهمأسبابهومغالسرءعنكفهمعليهموراجب

ع@!يقضيبماليعالجوهاالزويغعنالثمبابتئبط@لتيالأسباب



ا@ر@فىلاة@ظ@ظ:@-
اللهأعطاهابماقلعرةووفقهااللهأعانهاوالحكومةالظاهرة.هذه

من

ماكلعلئتقضيأنالإصلاحفيأكيدةورغبةمتوفرةإمكانات

@ين@لنصرةاللهوفقهاانحرافأيفيهيوجدأو@جتمعبهذا@يضر

الدنيافيالثوابأجزلوأثابهاعباءو)صلاحكلمتهعلاءل@

وسلم.وصحبهوالهمح@دعلئاللهوصلئوالاخرة

بهار@لعلماءهينة



-@المههر:في@نالاد@ايد@@

رالمهوفيالمغالاةمنالتحذير

واجالزحفلاتفي@ابسراف

اللهعبدبنالعزيزعبدمن
إخواننامنيراهمنبازإلئبن

وفتكلنيالمسلمين
قوعالوجميغاوجنبناويرضاهيحبهلماياهمد@الله

آمين.عنهونهئحرمهفيما

بعد:أماوبركاته...اللهررحمةعليكماللام

فيفث@ماوالصلاحالغيرةأهلمنالعديدإلئشكافقد

اجوالزحفلاتفيلإسرافواالمهورفيالمغالاةظاهرةمن@جتمع@

يقعوماذلكفيالطائلةالأموالنفاقد@البذخفيانناسوتناف@

واختلاطكالتصويرالمنكرةحرمة@الأمور@منغالئاالحفلاتفي

اتالصوبمكبراتوالمغنياتالمغنيئأصواتنو)كا،بالنساءالرجاء

فيالكثيرةلأموالاوصرفالملاهيآلاتواستعمال
هذه

عنلانحسرافاإلئالشبابمنبكثيرأدىمماذلكوكلحرمات@@

فيالجائزدانماالباهظة،تكاليفهدفععلئقدرتهملعدم@لزواج

إعلائابينهنالعاثيوالغناءالدفضربخاصةللنساءالأعراس



@لههر@مفيسد@مفالاةمفا:@ت

لهوتمييرأللنكاح
إعلانبدونبذلكالسنةجاع@كماالسفاحعن

تلكيفعلونالنامرمنالكثيرأنوحيثالصوتبمكبراتفلك

لنالأوسيدبسنةوجهلأللاخرينتقليذا@حرمةلأمور@ا

ولرسولهولكتابهلثهنصخاالكلمةهذهكتابةرأيتلآخرينوا

المستعان...واللهفأقولوعامتهمالمسلميئولأئمة

بهورسولهاللهأمروقدالمرسلينسقمنالنكعأنالمعلوممن

@يرباعوتح@خىالتاءثنتكمط@بما)فانكخواتعال@:قال

منوالمئابجينمنكغالايامى)وأنكخواتعالئ:وقالأ@لناء03،،

الشبابيامعشر"@هه:النبيوقال2،،3أ@لرر:@وإسائكغعادكم

حديثفيوفالوجاع@)1(،لهنهف@فيتهوجالاعقمنكمايطاعمن

ميعنرغبفمنانساءوأتهوجوئنامو@نطرأصيملبهي5اخر:

أنخاصةأمورهموولاةعامةالمسلمبئعلرلإنمنيهفيس

لماتحقيفاوتيسيرهاالسنةهذهتحقيقعلئيعملوا
روي

أنه@ث@زعنه

كةتكنتفعلواإلافهوجو،وخلقهدينهترضونمنداذا@تاكمفال:

بهيراوفساد@لأرضفي
(3)

دلحاووأبوصحيحهفيمسلموروى

عائثةسألتقالالرحمنعبدابنسلمةأبيعنوالنسئي
رضي
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-@@لهور@فيمد@لنالاةمفا@
صداقهعانقالت:ع@؟@لتهرسولصداقكانكمعنهاالله

قلت:النث@أماأتدري"قالت:ونثا!أوقيةعثرةاثنتيزواجهلأ

خمممائةفذلكأوقيةنصف"قالت:لا.
رضيعمروقالدرهم!

أنكحولانسائهمنشيئانكحالله-@زرسولعلمتما"عنه:الله
حديثالترمذي:قالأوقيةعئرةاثنتيمنكثرعلئبناتهمنشيئا

بنسهلعنوغيرهماالصحيحينفيثبتوقدصحيححسن

رجلعلئامرأةزوج@النبيأنعنهاللهرضيالأنصاريسعد

عندهليىفقير
معهبماالمالمنشيء

أحمدوروىالقرانمن

صداقهاوتييرخطتهاتيسيرالمرأةيمنمنأنوالحاكموالبيهقي

رمع
وفعلهالرسول-@يدأقوالمنالصريحةالواضحةالسنةهذه

ورسولهاللهأمرخالفواكمايخالفهافيماالناسمنكئيروقعفقد

منالعزيزكتابهفياللهحذرفقدوجههاغيرفيالأموالإنفاقفي

اكائو@نئبنبزينبنتجتيرأ@تبنبز)ولافقاد:واتبذيرالإسر@ف

2ىالإسر@أكفورا@نجهير@لثتيطانوكان@ل@ثاطينبخو@ن 62،،7

كلتبسئطهاولاعقلثإننمغئونةيدكتجعل)ولاسبحانه:وقال
منأنوجلعزوأخبر@092،،الإسر@قحئورا@1مئوماكقغدنبط@

تعال@:فقالالإنفاقفيوإلاعتدالالتوسطالمؤمنينصفات

قو@ما@فللثيقوكانيقترواولثميرفوالنمأنفقوابنا)و@تنين

منوالمنالجينبخكغالآيامى)وأنكخواتعالن:وقال7،،6فان:أ@لص@



لله@ر@فيمفاصد@لغالاة:@ت
@لئةيخغنهغفقراءيكوتواإنوإمانكغعادكنم

@كليغوايغواللةففبهبن

والفقيرالغنيليعممطلفاأمرأالأياميفامر@انكاح2،.3أ@لنور:

لاالفقرأنوبين
قادروهوسبحانهبيدهالأرزاقلأنالتزويجيمنع

يصبححت@الفقيرحالتغييرعلئ
الثريعةكانتافادغنئا،

أنالمسلمينعلئفإنعليهوختالزواجفيرغبتقدالإسلامية

رعدمالزواجبتيسيرلمجزرسولهوأمراللهأمرامتثالإلئيبادروا

مالهماللهينجزوبذلكفيهالتكلف
الصديقبكرأبوقالوعدهم

مالكميخجزالنكاحمنبهأمركمفيمااللهأطيعواداعنه:اللهرضي

التمسرا@قال:عنهاللهرضيمسعودابنوعنالغنئ!منوعدكم

النكا@!.فيالغنئ

منعليهناللهولاكموفيمنأنفسكمفياللهاتقوااللهفياعباد

جميغاو@سعواالمسلمينإخوانكموفيوغيرهنلأخواتواالبنات

أشابوثغوتكحاثرعنموهسبلوتيسير@لجتمعفيائبرتحق@قإلئ

إلئسلفاعليكماللهنعمةتجعلراولاوالجرائمالفسادانتشلى

تصرفاتكمعلئسبونومحامسؤولونأنكمدائماواوتذكرعصيانه
@يغمئولنكانواعقا@ئجمعينبتأننفغ)فورثكةتعالرلقالكما
يومعبدقدماتزولالنقال:أنهمج@عنهوروى3،،9-92الحجر:أ

أبلايخمالثابهوعنئتاهيخماعمرهعنأربععنيسالحتىالقيامة



-@@له@ر@في@غالاةمفامد@@

مالهوعن
بهإعملطذاعلمهوعنأنفقهويخماايهسبه@ينمن

وصحابتهبنبيكممقتدينوبناتكمأبناثكمتزويجإلئوبادروا

تزويجعلئواحرصواوطريقهمهديهمعلئوالسائرينالكرام

ووليمتهالزواجتكاليففيواقتصدواوالدينلأمانةافويالأتقياء

وافاالزوج،كاهلتثقلأثمياءدفعتثشرطواأوالمهورفيتغالواولا

والإحسانالبروجوهفيفأنفقوهاأموالفضوللديكمكفت

المساجداقامةداللهإلئالدعوةوفيوالأيتام.الفقراءومساعدة

الولائمفيصرفهامنوالآخرةالدنيافيوأسلموأبقئخيرفذلك

منكلوليتذكرالمناسبات،هذهمثلفيالناسومباهاة@لكبيرة

مالهاوالمغنياتالمغنيئو)حضارالكبيرةالحفلاتإقامةفيفكر
في

فلك
كفرممنيكونأنبذلكعليهيخشىوأنهالعطمالخطرمن

عملماكلعنوشألهاللهيلق@وسوفيشكرهاولماللهنعمة

أباحماوغيرهاالأعراسحفلاتفيوليتحرىذلكفيفليقتصد
وينبغيحرتممادونالله

أنوأعيانهموأمرائهمالمسلمينلعلماء

لغيرهمحسنةأسوةيكونواأنفييجتهحواوأنالأمربهذايعنوا
اللهفرحموالشرالخيرفيورائهمويسيرونبهميتأسونالناسلأن
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دلهور@فيمفاسد@لفالاة:@-

منجعلامرغا
هذافيللمسلمينطيبةوقدوةحسنةأسوةنفسه

سندعنقال:أنهملمجالنبيعنالصحيحالحديثففيوغيرهالباب

لابعدهمنبهاعملمنو@جر@جرهافلهحسنةسنة@لإسلامفي

شينا"أجرهمنذلكينقص
(1)

الحديث.

والعملالصادقةبالتوبةالمسلمينعل@يمنأناللهوأسأل

شؤونهمكلفيالمطهرةبالثريعةوالعملالدينفيوالفقهالصالح

ويسلمرامجتمعهموشعدأحوالهموتصلحأمورهمتستقيمحتى

السبيل.سواءإلنالياديواللهعقابهو@صباباللهغضبمن

وصحبهوآلهمحمدنبيناورسولهعبدهعلئوسلماللهوصلئ

أجمعين.

@لملكةعامممتي

اللهعدبنالعزنرعد
بازبن

.(1017)مسلمرو@ه(1)
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