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 اإلىػػػداء

 

 كسيدم قدكتي النكر الى الظممات مف البشرية لتخرج المعرفة شمس بكالدتو أشرقت مف إلى
 .كسمـ عميو اهلل صمى محمد، اهلل رسكؿ كحبيبي

 ... مكركه كؿ مف اهلل حفظيما العزيزيف كالدم   إلى

 ... بارؾ لنا فييـ  الكراـ أساتذتيمشايخي ك  الى

 إلى زكجتي العزيزة أكرميا اهلل ...

 ...أسيؿ جعميا اهلل ذخران لإلسالـإلى ابنتي 

 خكاتي...كاخكاني كا        

 ... إلى أصدقائي الكراـ                           

 بارؾ اهلل فييـ أجمعيف

  جارية كصدقة برّان  الجيد ىذا أىدم

 

 

 

 الطالب                                      

 عبد السميع بف يعقكب بف عبد السميع شبانة التميمي
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 عرفافشكر ك 

 

﴿َوَما ِبُُكْ بنعـ كثيرة ال تحصى،  الذم أنعـ عمي   ،سبحانو كتعالى، كالحمد لصاحبو كمستحقوالشكر    

﴾ ِ َمٍة فَِمَن اَّلله ـْ فأحمده عز كجؿ حمدان كثيران ال ينتيي، عمى أف يسر لي أمر ، [ 53النحؿ: سكرة ] ِمْن ِه
 أف كجؿ عز كأسألو ،ذه الدراسةى إلتماـ العظيـ كتكفيقوىذه الدراسة كأعانني بقكتو كبفضمو الكريـ،

 .الكريـ لكجيو ةن خالص ايتقبمي
كحثيما لي عمى المثابرة  برعايتيما أحاطاني المذيف ،لكالدم   الجميؿ عرفافالك  بالشكر الجزيؿ كأتقدـ

 ليما يغفر أف -كجؿ عز- ا أدعكك  ،ىذه الدراسة عمى ىذا الكجو إتماـ مف تمكنت حتى كبذؿ الجيد 
 ميزاف فى ذلؾ يجعؿ كأف كأمكاليما، ،كعافيتيما دينيما، فى يبارؾ كأف ،خير الجزاء كيجزييما عني

 .القيامة يكـ حسناتيما
األستاذ المشارؾ الدكتكر شفيؽ مكسى ، م الفاضؿيؿ الشكر كعرفاف الجميؿ، ألستاذكما أتقدـ بجز 

رشاده لي مما ساعدني ا، مشممنى بي يفتمعمى الرعاية كالعناية العياش  عمى إتماـ ىذه الدراسة عمى كا 
 ىذا الكجو .

أرل لزامان عمي أف أزجي الشكر الجزيؿ، كالثناء العاطر إلى ، كنرد الفضؿ ألىمو بالشكر لنتكج الجيدك 
كأخص بالذكر الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني الذم لـ  كؿ مف أعانني عمى إنجاز ىذا العمؿ

خص بالشكر أستاذم  الكريميف في كمية الدعكة كأصكؿ يدخر جيدان في إيصاؿ المعمكمة لي كذلؾ أ
 .الديف لفضميما عمي  الدكتكر محمد سميـ كالدكتكر عركة عكرمة صبرم جزاىما ا عني خير الجزاء

ًتي لبالشكر يفكتني أف أتقدـ كما ال  ٍكجى مًُّميا كصبرىا  يعقكبأـ العزيزة زى يذه انشغالي ب كمراعاتياعمى تىحى
 .الدراسة

 .كصمى ا كسمـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف
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 الرسالة  ممخص
في كذلؾ  ،دراسة شرعية تحميمية افظة القدس،تناكلت ىذه الدراسة ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في مح

 محاكلة لمكقكؼ عمى جكانب ىذه الظاىرة كمعرفة حجميا كأسبابيا كآثارىا المترتبة عمييا  .

ىذه الدراسة، الحاجة الماسة لتككيف رؤية كاضحة المعالـ لطبيعة ىذه  أىـ الدكافع إلعدادككاف مف 
الظاىرة، كتحديد مدل تغمغميا في المجتمع المقدسي كتأثيراتيا عميو،في كقت شحت فيو الدراسات 

 كالبحكث التي تبحث ىذا المكضكع.

أسباب كآثار ىذه الظاىرة بما يجعؿ مف كتأتي أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا تناقش مف منظكر شرعي 
ىذا البحث كنتائجو أساسان في اتخاذ اإلجراءات الكقائية كالعبلجية التي تسيـ في الحد منيا، كما أنيا 

 تعد الدراسة األكلى حسب عممي في ىذا المكضكع في محافظة القدس .

ؿ جمع كؿ ما يتعمؽ االستقرائي، كذلؾ مف خبل كقد اعتمدت الدراسة في األساس عمى المنيج
خراجيا كالتعميؽ عمييا بما يخدـ أىداؼ الدراسة  بالمكضكع مف بيانات، كأخذ المبلحظات كتدكينيا كا 
كيسيـ في استخبلص النتائج، كاستخدـ الباحث في الدراسة باإلضافة إلى المنيج االستقرائي أحد 

احث بتحميؿ ما جمعو كأسس أشكاؿ المنيج الكصفي المعركؼ بمنيج تحميؿ المضمكف، حيث قاـ الب
لقراءة في مضمكنو ثـ إبراز ذلؾ في الدراسة مف خبلؿ التعميؽ كالشرح كاالستدالؿ كالبياف المدعـ 
بالجداكؿ اإلحصائية كاألشكاؿ البيانية، كقد اعتمدت الدراسة عمى أداة البحث "االستبياف" كاعتمد 

 ىرة كأسبابيا كآثارىا .الباحث عمى نتائج االستبياف في الكقكؼ عمى معالـ الظا

إلى تسميط الضكء عمى ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، كمعرفة  كتيدؼ الدراسة
أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة، سكاء األسباب األخبلقية كالدينية كاالجتماعية كالسياسية 

، كالبحث في سبؿ حؿ كعبلج ىذه كاالقتصادية، كمعرفة ما يترتب عمييا مف آثار عمى المجتمع
يجاد السبؿ  الظاىرة مف منظكر شرعي، كذلؾ مف خبلؿ معرفة ىدم اإلسبلـ في الزكاج كتكاليفو، كا 
التي تكفؿ تيسير الزكاج كتخفيؼ تكاليفو عمى الشباب  كأكلياء أمكرىـ لما في ذلؾ مف تحقيؽ لمقاصد 

 لمجتمع في محافظة القدس.الشريعة اإلسبلمية، كاإلسياـ في الحفاظ عمى بناء ا

كاف مف ك مف خبلؿ الدراسة كمف نتائج االستبياف تكصؿ إليو مف نتائج كقد دك ف الباحث أبرز ما 
أبرزىا اتفاؽ الناس مف خبلؿ استجاباتيـ عمى أسئمة االستبياف عمى ككف تكاليؼ الزكاج في محافظة 

رغبة الشباب في الزكاج كتسبب العديد  القدس مرتفعة كال تتناسب مع كضعيـ االقتصادم، كأنيا تعيؽ
مف المخاطر كاآلثار السمبية، كأنو يمكف إعادة أسباب ىذه الظاىرة إلى مجمكعة مف األسباب 
االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كاألخبلقية الدينية، كما أف الدراسة أكدت عمى كجكد أثر كاضح 
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في تعميؽ الظاىرة، كما أف الباحث تكصؿ إلى  لجدار الفصؿ العنصرم ككجكد االحتبلؿ االسرائيمي
أىـ اآلثار الناتجة مف كراء ىذه الظاىرة ككاف مف أخطرىا ما أثر عمى األخبلؽ كيمييا اآلثار 

كعزكؼ الشباب عف الزكاج كتأخر سف زكاجيـ كارتفاع معدؿ العنكسة،  –االجتماعية المرضية 
دل انعكاسات البعد عف الديف كأف العبلج يكمف في كارتفاع نسبة الطبلؽ المبكر، كأف الظاىرة ىي إح

 التمسؾ بيدم اإلسبلـ في الزاكج.

كيحذر الباحث مف تفاقـ الظاىرة في المستقبؿ بما ينعكس عمى المجتمع المقدسي بمزيد مف األمراض 
التي تؤثر عمى األحكاؿ األخبلقية كالدينية كاالكضاع االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، كتكصي 
الدراسة بضركرة االىتماـ بجكانب ىذه الظاىرة كذلؾ بأف يستكمؿ مكضكعيا مف خبلؿ إيجاد دراسات 

 مكسعة لكؿ مرض كأثر ليذه الظاىرة تـ التكصؿ إليو في ىذه الدراسة.
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High Cost Of marriage Phenomenon In Province Of Jerusalem  

"Religious And  Analytical Study"   

Student : Abd  El Sami'  Yacoub Abd  El Sami'  Shabaneh 

Supervisor: Dr. Shafeeq Mousa Ayash 

Abstract  

This study is about the high cost of marriage in the province of Jerusalem, it 

is a religious and  analytical study  to show the multi-sides of this 

phenomenon and to know its size, causes and effects.  

The main aim of this study is to make an obvious vision of this phenomenon 

to describe it's effects and impact on society , as  

Those kinds of study are rare 

This study is essential as it discusses  the causes and effects of this 

phenomenon through a legitimacy vision in order to take preventive and 

curative steps to decrease it's impact on society, as for as I know it is the only 

study about this subject in Jerusalem province. 

This study depends on the inductive method ,of course by collecting data that 

is connected to the main subject, extraction of notes and comment on this 

collected information in way that serves the study aims , in addition to 

inductive method the researcher  descriptive method through analysis of 

collected data by statistic charts and diagram s ,this data is obtain by specific 

questionnaire about the phenomenon . 

This study highlights the phenomenon of high cost marriage in Jerusalem 

convince to know the main reasons which causes high cost marriage whether 

it was religion or moral , social , political and economical reasons, to know 

the negative impacts on the society .also it provoke to search for some ways 

to cure this phenomenon from legitimate look and this of course by knowing 

the Islam's opinion in marriage to find ways that could help the youths and 

their parents in a way that combined with the Islamic look in order to 

contribute to build the society in Jerusalem area . 

The researcher wrote down at the conclusion the main results of this research 

that includes the main aspects of this phenomenon by taking into 

consideration peoples opinions that a greed that marriage in Jerusalem is very 

high and expensive and is not suitable with their economical situation which 

prevents young men to get married . that may cause so much negative effects. 
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This phenomenon may refer to a very main aspects and economical reasons 

also political , social and religion ethics, The study shows the impact of the 

discrimination wall and Israeli occupation that may influence this 

phenomenon . also the researcher concludes in this research the main effects 

behind this phenomenon , and the most serious one was the moral effects then 

the sick social impact youths marriage refrain and old age to get married , also 

the high-rate of unmarried women and also early divorce. This phenomenon is 

a reflection of getting so far from religion and the only way to cure this is 

only to go back to Islam ushering. 

The researcher came up with several recommendation to avoid worsening of 

this phenomenon in future as it will affect ethical, religious and social, 

economic and political conditions , the study recommends the need for 

attention to aspects of this phenomenon through the creation of extensive 

studies for each disease and the impact of this phenomenon has been reached 

in this study, 
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 ؛المقدمة

لكؿ زماف كمصمحان الحمد  الذم أنزؿ لنا الشرع القكيـ لتحقيؽ مصالح الناس، كجعمو صالحان  
كقائـ عمى أسس التراحـ  ،متعاكفك  متكافؿك الدنيا في مجتمع فاضؿ  في سعادة عبادهل، ليؤٌمف كمكاف
 ، كالمقاـ في جنات النعيـ . كيضمف ليـ الفكز في اآلخرة كالكد،

ليككف قدكة  ،كالمبيِّف عف ربو أحكاـ الدِّيف ،رسكؿ ا المبعكث رحمة لمعالميفكالصبلة كالسبلـ عمى 
 ، كعمى آلو كصحبو كمف سمؾ نيجو إلى يكـ الٌديف .كأسكة لمناس أجمعيف

 ؛كبعد

صمى -عمى عباده بنعمة اإلسبلـ الذم أنزؿ عمى نبينا الكريـ سيدنا محمد -عز كجؿ –نعـ افقد أ 
كقد جاء ىذا الديف بالشريعة الغراء التي مف شأنيا أف تضبط كثيران مف األحكاـ  -ا عميو كسمـ

 الشرعية.

يدؼ إلى تحقيؽ التي تر بيف الجنسيف بقكاعد التيسي العبلقةكقد ضبط اإلسبلـ بشريعتو الشريفة 
كسيمة فكاف الزكاج ال ،عمى طيير العبلقة بيف الجنسيف الحفاظالبشرية كرفع الحرج عف العباد، ك سعادة ال

صيانة كة كالعاطفة اإلنسانية، ك الشية اإلحصاف كتمبية نداء الفطرة ك تحقيؽ غايالمشركعة السميمة ل
 تمؾ الرغبات.حبلؿ بما يمبي ف الزكاج كسيمة لمفكا ،مف تمبية شيكاتيا بطرؽ محرمة فسالن

تحقيقان ألسمى غايات اإلنسانية التي تحيط بيا مقاصد الشريعة الزكاج  –عز كجؿ  -كقد شرع ا  
َِ  :، قاؿ تعالى«الماؿك  -العرض   -قؿ كالنسؿ العحفظ النفس  كالديف ك »كىياإلسبلمية  ﴿َوِمْن آََٓيثِ

نه ِِف َذِِلَ َلََٓيٍت ِمَلْوٍم َآْن َخوََق مَُُكْ ِمْن َآهُْفِسُُكْ 
ّ
ًة ا ًة َوَرْْحَ َل تٌََُُُْكْ َمَوده ـَ هَْْيَا َوَج

ّ
َآْزَواًجا ِمدَْسُكٌُوا ا

 .  21سكرة الرـك ًََخَفكهُروَن ﴾

َوكَْد َآفََْض ﴿ :قاؿ تعالى ،لشريعة اإلسبلمية مف أغمظ العقكد، عقد الزكاج في اسبحانو كتعالى جاعبلن 

َل 
ّ
ُضُُكْ ا ـْ َ ٍغ َوَآَخْذَن ِمٌُُْكْ ِمِثَاكًا كَِوًَؼا ﴾ ت ـْ َ فيذا العقد الغميظ ىك أساس العبلقة  ،21سكرة النساء ت

فبالزكاج تككف األسرة التي أحاطتيا الشريعة اإلسبلمية بالرعاية كالصيانة؛  -الزكجيف –بيف الجنسيف 
تيدد سبلمة  فإنيا بنيت ىذه العبلقة عمى أسس غير مشركعةلمجتمع، فإف احرصان عمى سبلمة 

 المجتمع المسمـ كاألمة اإلسبلمية كتيدد نسيجو االجتماعي .

يعد بإمكاف المسمـ أف يتزكج إال ببذؿ الكثير إذ لـ ، مف األمكر الصعبةكقد أصبح الزكاج ىذه األياـ 
تكاليؼ  تؤثر في سبلمة األسرة الجديدة حيث إف تبعات ارتفاعالتكاليؼ التي تثقؿ كاىؿ الشباب، ك  مف
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، ىذا إف ؿ أك لسنكات عديدة بعد الزكاجالعقد إلى ما بعد ميبلد المكلكد األك الزكاج تمتد مف الخطبة ك 
فكؽ ي عند الزكاج ممالـ تنتو الحياة الزكجية منذ بدايتيا بسبب تكاليؼ الزكاج التي تحمميا الشاب 

حبان في الظيكر، ك  بيا مف سمطاف، التي ما أنزؿ ا التقاليدتمبية متطمبات العادات ك سبيؿ  في قدرتو
  انسياقان كراء المظاىر الخادعة .ك 

، فقد كاألسرة  كالمجتمع مف كبل الجنسيف زكاج مف آثار سمبية عمى الشبابكلما الرتفاع تكاليؼ ال
التحميؿ، لمكقكؼ عمى معالـ ىذه المشكمة التي تكاجو ف أتناكؿ ىذا المكضكع بالدراسة ك ارتأيت أ
 .في ضكء الشريعة اإلسبلميةمعرفة سبؿ العبلج ، ك ي محافظة القدسف المجتمع 

  «دراسة شرعية تحميمية »ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس  بػكقدعنكنت ليذه الدراسة 
حيث تناكلت فييا ىذه الظاىرة مف أجؿ الكقكؼ عمى جكانبيا كمعرفة حجميا، كأسبابيا كآثارىا المترتبة 

 عبلجيا. عمييا كسبؿ

 

 حيث كانت مشكمة الدراسة:

 

مع مف ارتفاع تكاليؼ الزكاج مف كبل الجنسيف كأكلياء أمكرىـ، الشباب مف قبؿ ما لكحظ مف  تذمر  
 التي جمبت ،تعدد األسباب التي عيد  مف أىميا التمسؾ بالعادات كاألعراؼ كالتقاليد غير المشركعة

مف الشباب إلى العزكؼ عف الزكاج،  ، مما أدل بكثيرالمكمفة التي ال داعي ليا مف النفقات ان كثير 
 العنكسة عند الفتيات، معدالتإضافة إلى ارتفاع كاج عند الشباب مف كبل الجنسيف،تأخر سف الز ك 
المبكر كاختبلؿ في العمر الكسيط عند الزكاج ألكؿ مرة عند الشباب مف كبل  ارتفاع نسبة الطبلؽك 

، حيث إف الزكاج مف غير المسممات في محافظة القدسالزكاج  كما أدل ذلؾ إلى ظيكر، الجنسيف
باىظة دعت بعضان مف ف ىذه التكاليؼ الالزكاج مف بنات المسمميف، كما أ منيف أصبح أيسر مف

 ، أدت إلى مفاسد كثيرة .الشباب كالفتيات إلى المجكء إلى تفريغ شيكاتيـ بطرؽ محرمة
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 لدراسة:أىمية ىذه ا

 تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:

 

ة التي ىي النكاة جتماعية مف حيث تأثيرىا السمبي عمى األسر إما ليذه القضية مف أىمية  -1
 .كانعكاساتيا عمى الفرد كاألسرة كالمجتمععمييا، المترتبة  السمبية يانتائجك  األكلى لممجتمع

في محافظة ي منيا المجتمع ، يعانةيى ضً رى ظاىر مى مما ترتب عمى ارتفاع تكاليؼ الزكاج مف  -2
 .حافظةماألخبلقية في الك  كالدينيةكاالقتصادية كاالجتماعية   في ظؿ الظركؼ السياسيةالقدس 

أدل إلى خركجيا عف الحد  مما التعاظـضركرة دراسة أسباب ىذه الظاىرة اآلخذة في  -3
 .المقبكؿ

لذا نراىـ  ،كاليؼ الزكاج مف اإلسبلـر كرفع تأف كثيران مف الناس يعتقدكف أف غبلء الميك  -4
تنبييان لمشاب عمى ضركرة الحفاظ ك  ،بأف ذلؾ فيو تحقيؽ لكرامة المرأةمعتقديف ؛فييا  يغالكف

 عمى الزكجة .
يكع ظاىرة عزكؼ الشباب أنو مف خبلؿ استقراء الكضع في محافظة القدس، فإنو يبلحظ ش -5

الثبلثينيات أك قصر أمد الزكاج ككثرة الطبلؽ التأخر في سف الزكاج حتى أكاخر ك  عف الزكاج،
 بعده  .قبؿ الدخكؿ ك 

مف الشباب المسمـ ضعيفي الكازع الديني مالكا إلى تمبية شيكاتيـ بغير  عددان ما يبلحظ مف أف  -6
 ألسباب عديدة عمى رأسيا ارتفاع تكاليؼ الزكاج .تعالى ما شرعو ا 

األسباب مف خبلليا عالج تك لشريعة اإلسبلمية في ضكء ا الظاىرةناقش ىذه ت ىذه الدراسةأف  -7
نتائجو أساسان في عمؿ إجراءات كقائية ظكر، بما يجعؿ مف ىذا البحث ك المن ذلؾاآلثار مف ك 

 .مف خبلليا الحد مف ىذه الظاىرة  يمكف
 كلى بما يخص ىذا المكضكع في محافظة القدس.تعتبر ىذه الدراسة حسب عممي األ -8
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 أىداؼ الدراسة :

 

 القدس. تسميط الضكء عمى مشكمة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظةتيدؼ الدراسة إلى   -1
لزكاج في محافظة القدس الخمقية كالدينية كاالجتماعية كالسياسية معرفة أسباب ارتفاع تكاليؼ ا -2

 االقتصادية.ك 
 معرفة ما يترتب عمى ارتفاع تكاليؼ الزكاج مف آثار سمبية عمى المجتمع المقدسي. -3
ؿ معرفة ىدم اإلسبلـ في لبحث في طرؽ حؿ كعبلج ىذه المشكمة مف منظكر شرعي مف خبلا  -4

 تكاليفو.الزكاج ك 
ذلؾ مف تحقيؽ لمقصد  السبؿ الكفيمة لتيسير الزكاج كتخفيؼ تكاليفو عمى الشباب لما في إيجاد -5

 بما يحافظ عمى بنياف المجتمع المقدسي .حفظ النفس كالنسؿ كالعرض كالماؿ،ك 

 

 :الدراسة منيج
 

ؿ ما يتعمؽ بالمكضكع ، كذلؾ مف خبلؿ جمع كفي األساس عمى المنيج االستقرائيعتمدت الدراسة ا
سيف كأكلياء أمكرىـ كرؤيتيـ ليذه معمكمات، كذلؾ استقراء حاؿ الشباب مف كبل الجنمف بيانات ك 

خراجيا بصكرة كاضحة ك  عمييا بما يخدـ  ميؽالتعالظاىرة كأثرىا عمييـ، كأخذ المبلحظات كتدكينيا كا 
ستخدـ الباحث  في الدراسة باإلضافة يـ في استخبلص النتائج مف كؿ ذلؾ، كايسأىداؼ الدراسة، ك 

التحميؿ  –إلى المنيج االستقرائي أحد أشكاؿ المنيج الكصفي المعركؼ بمنيج تحميؿ المضمكف 
لؾ في الدراسة ذ أظيرثـ مضمكنو، أسس لقراءة في حيث قاـ الباحث بتحميؿ ما جمعو ك ، -الكصفي 

، كقد ياف المدعـ بالجداكؿ اإلحصائية كاألشكاؿ البيانيةالبمف خبلؿ التعميؽ كالشرح كاالستدالؿ ك 
 .«االستبياف  »اعتمدت الدراسة عمى أداة البحث 
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 :الخطكات اإلجرائية

 

كمباحث  مف خبلؿ تقسيـ البحث إلى فصكؿ ذلؾ ك  جمع البيانات المطمكبة لمبحث كتحميميا،  -1
 مطالب .ك 

قشتيا مناتكاليؼ الزكاج في محافظة القدس ك تكضيح المظاىر التي تعتبر مف مظاىر ارتفاع  -2
صمى  -النبي الكريـ آثاراإلسبلـ ك ما أيثر مف ىدم في ضكء الكتاب الكريـ كالسنة الشريفة، ك 

 .-سمـ ا عميو ك 
كعزك اآليات الكريمة إلى سكرىا  ي المشككؿ، مع تمييزىا في النصكتابة اآليات بالرسـ القرآن -3

 أرقاـ اآلية في السكرة   .ك 
 الحكـ عمى األحاديث الكاردة في غير الصحيحيف .ريج األحاديث النبكية الشريفة  ك تخ -4
 االقتباسات مف مصدرىا المباشر . سائؿ ك المتكثيؽ النصكص ك  -5
 الحاجة إلى الترجمة ليـ . ترجمة األعبلـ التي تدعك -6
 . كتحميميو تكزيعو عمى الشرائح المختمفةكتحكيمو ك إعداد االستبياف  -7
 . ت إليياالتكصيات  التي تكصمأىـ النتائج ك  فييا  تسجمبخاتمة  كقد زكدت الدراسة -8
 تزكيد البحث بالمسارد البلزمة: -9

 . الكريمة اآليات القرآنية مسرد
 األحاديث الشريفة .  مسرد

 مسرد المصادر كالمراجع
 . حتكياتالم مسرد
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 «:المكضكعية كالزمانية كالمكانية  »حدكد الدراسة 

 

: اقتصرت الدراسة عمى تحديد معالـ ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في أكالن: الحدكد المكضكعية
مف حيث تـ دراستيا في ضكء الشريعة اإلسبلمية محافظة القدس، كالتعرؼ عمى آراء المكاطنيف فييا، 

 . الشريفة السنةيـ ك الكر  ىدم اإلسبلـ مف الكتاب خبلؿ

 مساحتيا كتبمغ الغربية الضفة كسط تقع تتمثؿ بمحافظة القدس كىي : : الحدكد المكانية :ثانيان 
 قرية 22 نحك كتضـ. 2006 عاـ إحصاءات حسب نسمة 407,290 سكانيا عدد كبمغ ²كـ 331.6
 طكبا، أـ ديس، أبك: التالي بالتفصيؿ كىي،  ²كـ 123 مساحتيا تبمغ التي القدس مدينة إلى اضافة
 صفافا، بيت جماؿ، بيت إكسا، بيت سكريؾ، بيت عناف، بيت إجزا، بيت بٌدك، حنينا، بيت دقك، بيت
 شعفاط، شرفات، الشرقية، السكاحرة سمكاف، الراـ، رافات، العمكد، رأس حزما، الجيب، الجديرة، جبع،
 عقب، كفر قمنديا، قطنة، القبيبة، عناتا، العيسكية، العيزرية، عبلر، الطكر، باىر، صكر جراح، الشيخ

 «.المدينة  كالبمدات كالقرل كالمخيمات »داخؿ الجدار كخارجو  .الجكز كادم مخماس،

 .ـ2012ىػ/ 1433-ـ 2000ىػ/1420العاـ الزمنية ما بيف  في الفترة  :ثالثان: الحدكد الزمانية

 

 :الدراسات السابقة

 

مف خبلؿ البحث عف مصادر كمراجع في المكضكع الذم أكتب فيو، ككفقان لما غمب عميو الظف فإنني  
لـ أجد أحدان بحث في مكضكع ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، مما شجعني عمى 
 الشركع بيذه الدراسة، كقد قمت بجمع البيانات المطمكبة المتعمقة بمكضكع البحث مف عمكميات
األمكر، كقد كجدت بعضان مف المصادر كالمراجع التي اىتمت بمكضكع األسرة كالزكاج بشكؿ عاـ، أك 
بحثتو مف ناحية اجتماعية أك فقيية كأحكاـ شرعية، إال أنيا لـ تمس الظاىرة في محافظة القدس ال مف 

 قريب كال مف بعيد.

 

 



 ف 

 

 :عمى النحك التالي األسرة لزكاج ك حكاـ ااسات السابقة التي تحدثت بمكضكع أكانت أىـ الدر ك 

 

: دركيش، تقديـ سعيد محمد. : د،إعداد«القدكة كندرة االلتزاـ ضعؼ»  الزكاج تكاليؼ ارتفاع .1
 السعكدية . -المنارة  ، دارمشعؿ عمي محمد

حيث يشير الكتاب إلى عنكاف قريب مف الدراسة إال أنو لـ يعالج ما عالجتو ىذه الدراسة، حيث إنو لـ  
يقؼ عمى األسباب كاآلثار لمظاىرة ،كلـ يتطرؽ فييا إلى ما يمس الظاىرة في محافظة القدس، لكنو 

 كخطبة ألخكاتكا بالبنات الكصية في النبكم يدمكضع معالـ كاضحة في أىمية الزكاج مف خبلؿ ال
 كمعيقات الكليمة، كحكـ منو، الحرماف أك الزكاج تأخير ظاىرة درس، كتبنتوال كالرجؿ لمرجؿ، المرأة
 لتزاـاال ، كمكضكعالزكاج في المساعدةالناس عمى  اإلسبلـ حث كالمير،كتناكلت ،المادية الزكاج
الزكاج إال مف خبلؿ مكضكع ؛ كلـ تقؼ الدراسة عمى ارتفاع تكاليؼ كالحاضر الماضي بيف كالقدكة

غبلء الميكر، كقد عرج إلى بعض المظاىر التي تعد مف مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج مف مظاىر 
 التباىي كالتفاخر .

ـ (  2006 -ىػ 1427) ، 1الزكاج اإلسبلمي السعيد، إعداد: محمكد المصرم، أبك عمار، ط .2
 . القاىرة –، مطابع دار البياف الحديثة ،مكتبة الصفا

، الزكاج تيسير سبؿ كعف ،المجتمع في أىميتوكبياف  عميو كالحث ،كفضمو الزكاج عفكالدراسة تتحدث 
، الزكجية كالمعاشرة الحياة كأحكاـ كالزفاؼ، العقد كآداب الزكجة اختيار، ك كالمير الخطبة أحكاـ كعف

 المعاصرة األنكحة عف كتحدث ،، عميو الصبلة كالسبلـزكجاتو كمعاممة الزكاج في النبكم كاليدم
 مف النماذج بعض كعف المحرمات النساء كعف الفاسدة، كاألنكحة العرفي، كالزكاج المسيار كزكاج
، كلـ يعالج الكتاب مكضكع ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في كالرجاؿ النساء مفالصالح  السمؼ

 .محافظة القدس

 ،2إعداد: عبد ا صالح عمكاف، طة، السنعقبات الزكاج كطرؽ معالجتيا عمى ضكء الكتاب ك  .3
 .الترجمةدار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ك 



 س 

 

عف أنو ال رىبانية في اإلسبلـ كما تطرؽ الكاتب إلى أخطار تحدث الكتاب عف سبب تشريع الزكاج، ك  
ء الميكر كارتفاع العزكبة عمى الفرد ك المجتمع ثـ شرع في الحديث عف عقبات الزكاج ، مف غبل

كعف مسؤكلية الدكلة كالمجتمع كعف اإلركاء الغريزم غير المشركع كاليؼ، كعف عائؽ الدراسة ك الت
طالة ك السكف ك المشاكؿ التي تككف عقبة في كجو مف يشرع في الزكاج كالبضعؼ الكازع الديني، ك 

 ، ثـ تحدث عف منيج اإلسبلـ في الكصكؿ إلى العفة .ممياعتدني األجكر، كعف المرأة ك 

تيعد األكلى مف نكعيا « ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس  »يقة أف ىذه الدراسة كالحق 
ال نجد مف يعتبر مف المكضكعات المعاصرة، لذلؾ دراسة ىذه ال مكضكع في محافظة القدس، كما أف 

صرة مف نيا لـ تتحدث عف المشكمة المعا؛ ألالمؤلفيف القدامى مف ألؼ استقبلالن في ىذا المكضكع 
في محافظة القدس كىي في تقاليد العادات ك تكاليؼ الزكاج، كألف الدراسة تبحث مكضكع ال ارتفاع

 عقبات الزكاج في العصكر الماضية . عقبة مف تشكؿ محدثة لـ تكف مجمميا 
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 :الخطة التفصيمية لمدراسة

 التالي:جاءت ىذه الدراسة في مقدمة كستة فصكؿ، كخاتمة، عمى النحك 

 :الفصؿ األكؿ: تعريؼ التكاليؼ كالزكاج كتعريؼ عاـ بالدراسة

 مفيـك التكاليؼ كالزكاج. :المبحث األكؿ       

 المطمب األكؿ: التكاليؼ لغةن كاصطبلحان.               

 المطمب الثاني: الزكاج لغةن كاصطبلحان.               

 مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.لمحة مكجزة عف : المبحث الثاني       

 ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، األسباب كاآلثار :الفصؿ الثاني

 المبحث األكؿ: أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.        

 المطمب األكؿ: األسباب الدينية كاألخبلقية.               

 المطمب الثاني: األسباب االجتماعية.               

 المطمب الثالث: األسباب االقتصادية.               

 المطمب الرابع: األسباب السياسية.               

 المبحث الثاني: آثار ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.       

 خبلقية.المطمب األكؿ: اآلثار كالمفاسد الدينية كاأل                

 المطمب الثاني: اآلثار االجتماعية.                
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 مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس: الفصؿ الثالث

 المبحث األكؿ: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج "في مقدمات الزكاج".        

 القراف.المطمب األكؿ: مظاىر ارتفاع التكاليؼ في الًخطبة كعقد                 

 المطمب الثاني: غبلء الميكر.                

 المطمب الثالث: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في شراء الكسكة"الجياز".                

 المبحث الثاني: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الكليمة كالحفالت.       

 كاج في الكليمة: المطمب األكؿ: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الز                

 المطمب الثاني:مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الحفبلت كحجز القاعات.              

ىدم اإلسالـ في التيسير في باب الزكاج مف الكتاب الكريـ كالسنة : الفصؿ الرابع
 .الشريفة

 .كعقد النكاحالمبحث األكؿ ىدم اإلسالـ في الِخطبة        

 الثاني: ىدم اإلسالـ في تيسير المير كالكليمة.المبحث        

 المطمب األكؿ: ىدم اإلسبلـ في تيسير المير .               

 المطمب الثاني: ىدم اإلسبلـ في تيسير الكليمة.               

 دكر المحاكـ الشرعية كالمؤسسات الدينية كالجمعيات الخيرية : الفصؿ الخامس
 ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس . كالمجتمع في عالج ظاىرة

المبحث األكؿ: دكر المحاكـ الشرعية كالمؤسسات الدينية  كالجمعيات الخيرية في عالج ىذه 
 الظاىرة .

 المطمب األكؿ:  دكر الكقاية مف خبلؿ التشريعات.               



 ص 

 

 المطمب الثاني: دكر التكعية  كالنصح كاإلرشاد.                

 المبحث الثاني: دكر المجتمع في عالج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج .         

  المطمب األكؿ: الدكر المطمكب مف المجتمع في محافظة القدس مف أجؿ عبلج  
 ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج فييا.

المطمب الثاني: الخطكات العائمية العممية في عبلج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في 
 فظة القدس كتيسير الزكاج :محا

 المطمب الثالث:إسيامات المؤسسات ) جامعة القدس، مؤسسة عمارة االقصى(.  

 المبحث الثالث: سبؿ عالج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.         

 .تحميؿ االستبياف حكؿ ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس: الفصؿ السادس
 : عينة الدراسة األكؿ المبحث         
 : تحميؿ الدراسة الثاني المبحث        
جراءات االستمار الستبانة ك ا :المبحث الثالث          ةا 

 .الخاتمة 

 مسرد اآليات القرآنية الكريمة.

 مسرد األحاديث النبكية الشريفة.

 مسرد المصادر كالمراجع .

 المالحؽ.

 مسرد المحتكيات .

أف ينفع بيذه الدراسة، كأف تناؿ القىبكؿ، كالحمد  الذم  ختامان فإنني أسأؿ المكلى،سبحانو كتعالى، 
 .بنعمتو تتـ الصالحات

 كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف .



 ؽ 

 

 رمكز الدراسة:

 مفتاح الرمكز التي استخدمت في الدراسة:

 

 ـ، س، ف = المرجع السابؽ، نفسو.

 سابؽ ـ، س     = مرجع

 ط + رقـ  =الطبعة كرقميا.

 د، ط     = دكف طبعة.

 د، ـ ، ف  = دكف مكاف نشر.

 د ، د ، ف = دكف دار نشر.

 د، س، ف = دكف سنة نشر

 السكرة ك)رقـ/ كرقـ(  = رقـ السكرة في القرآف الكريـ / كرقـ اآلية.

 )رقـ/كرقـ(           = الجزء كالصفحة

 مجمد/ رقـ الجزء / رقـ الصفحة.)ـ كرقـ/ رقـ / رقـ ( = رقـ ال
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 الفصؿ األكؿ

 تعريؼ التكاليؼ كالزكاج كتعريؼ عاـ بالدراسة

 كالزكاج. التكاليؼمفيـك  :المبحث األكؿ

 كاصطبلحان. المطمب األكؿ: التكاليؼ لغةن         

 لغةن كاصطبلحان. الزكاج :لثانيالمطمب ا         

 .ع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدسلمحة مكجزة عف مظاىر ارتفا: لثانيالمبحث ا
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 كالزكاج. مفيـك التكاليؼ :المبحث األكؿ

 

 :لغةن كاصطالحان  التكاليؼمفيـك  :المطمب األكؿ

 

 : التكاليؼ لغةن 

)كمؼ( الكاؼ » :ت عمى عدة معافو جاءك  ،)كىًمؼى (كرد معنى التكاليؼ في معاجـ المغة العربية في مادة 
مف ذلؾ الكىمىؼ تقكؿ: قد كىًمؼ باألمر  كالبلـ كالفاء أصؿه صحيح يدؿُّ عمى إيبلعو بالشيء كتعمُّؽو بو،

بُّؾى كىمىفان، كال بيٍغضيؾى تىمىفان »يىٍكمىؼي كىمىفان. كيقكلكف:   ،. كالكيٍمفة: ما ييتىكم ؼي مف نائبةو أك حؽ  «ال يىكيٍف حي
َِ ِمْن  ﴿قاؿ ا سبحانو:  ،كالمتكمِّؼ: الًعرِّيض لما ال يىعنيو َْ َ َآْجٍر َوَما َآََن ِمَن كُْل َما َآْسبَمُُُكْ ؿَو

ِفيَ   .(2)"(1)﴾امُْمَخَكِّ

كىًمؼ بالشيء كمىفان ككيٍمفة فيك كًمؼه كميكم ؼ لًيج بو، كالميكم ؼ كالميتكمِّؼ الكٌقاعي فيما »: كفي لساف العرب
لكيٍمفةي ما تكم ٍفت مف يقاؿ: كًمٍفت ىذا األىٍمر كتكم ٍفتيو كا (،ؼ الًعرِّيض لما ال يعنيو )الميثال يىٍعنيو، كالميتكمِّ 

:)اكمىفيكا مف العمؿ ما (3)أىمر في نائبة أىك حؽ؛ كيقاؿ: كًمٍفتي بيذا األىمر، أىم أيكًلٍعتي بو كفي الحديث
 .(4) «تيطيقكف( ...

                                                           
 .(86اآلية /38)، سكرة ص ( 1)
، معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، بف زكريا أحمدبك الحسيف أ ابف فارس،  (2)

 ، (5/136) ـ، دكف مكاف نشر، مادة كمؼ،1979 / ىػ1399دكف طبعة، 
البخارم، أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي، " صحيح البخارم "الجامع الصحيح   (3)

كسننو كأيامو، اعتنى بو  -صمى ا عميو كسمـ -ر مف أمكر رسكؿ اكىك الجامع المسند الصحيح المختص
 : كتاب الرقاؽ،صحيح البخارمق،)د.ـ .ف(، 1،1422محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، ط 

 .،(4/185، )6465باب القصد كالمداكمة عمى العمؿ، حديث رقـ:
، لساف العرب، بف محمد ابف منظكر،  (4) ، مادة كمؼ)ـ بيركت ـ،1955ق/1،1374صادر ط  دار مكـر

 (.46/2916/ج5
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، ككيٍمفىة ]مفرد[: ج كيميفات ككيٍمفات  كجاء في معجـ المغة العربية المعاصرة :تىٍكًمفة ]مفرد[: ج تكاليؼي
يد لتحصيؿ شيءككيمىؼ: ت  .(1)كًمفة؛ ما يينفؽ مف ماؿ أك جي

كفرض  ) كمفو(  أمران أكجبو عميو،ك ككرد في المعجـ الكسيط: كمؼ: األمر احتممو عمى مشقة كعسر،
كيقاؿ كىم ؼى األمر أك  ،مف الجيد، أك الماؿ استمزمو منو كم فو األمر كذا :كيقاؿ عميو أمران ذا مشقة،
، ) تكمؼ (الشيء حممو عمى نفسو كليس مف الماؿ أنفقو في سبيؿ تحصيمود أك الشيء كذا مف الجي

 . (2)عادتو 

يا، كىك احتماؿ ما ال يحتمؿ تيظير جانب المشقة في أحد معاني كمما سبؽ نخمص إلى أف التكاليؼ
 .محتممة دكف تكمؼ أك مشقةو إلدراؾ غاية ال يسيؿ إدراكيا ؛ عادةن 

 

 : مفيكـ التكاليؼ اصطالحان 

 

 صطبلحي،المعنى اال نظرنا إلى معنى التكاليؼ لغةن، نرل أنيا تعطينا كصفان شامبلن يقرب لناإذا 
 بيف المعنييف. فيناؾ تقارب

 :إلى قسميف يايمكف تقسيم صطبلحان بتعريفات متقاربةا ف التكاليؼى ك ؼ العمماء كاألصكلير  كقد عى 

 «:خطاب الشارع الحكيـ» ة الشرعية: مف الناحياألكؿ

فيتناكؿ  ،«إلزاـ مقتضى خطاب الشرع»، أم: في اصطبلح عمماء الشريعة:«التكميؼ "شرعان  » .1
 ،األحكاـ الخمسة: الكجكب كالندب، الحاصميف عف األمر، كالحظر كالكراىة، الحاصميف عف النيي

 .(3)كاإلباحة الحاصمة عف التخيير
                                                           

 (.3/1951)القاىرة،  ،1ـ، ط2008، عالـ الكتب، معجـ المغة العربية المعاصرة أحمد مختار، ،رعم  (1)
 ،1ـ، ط2004ق/1424، مكتبة الشركؽ الدكلية، المعجـ الكسيط، براىيـ أنيس كرفاقوإ مجمع المغة العربية،  (2)

 (.2/795))د.ـ،ف(، مادة كمؼ،
تحقيؽ: محمد الزحيمي كنزيو حماد، مكتبة  ،رمحمد بف أحمد الفتكحي الحنبمي، شرح الكككب المني ابف النجار، (3)

 (.1/483)ـ، )د .ـ . ف (، 1997ق/1418، 2العبيكاف، ط
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ما عمى العبد فيو  ، العبد -عز كجؿ -التكميؼ بأنو :إلزاـ ا -رحمو ا  -كعرؼ اإلماـ الجكيني .2
 .(1)كمفة... 

َِا ﴾كقد فسر القرطبي  قكلو تعالى .3 ـَ َله ُوْس
ّ
ُ هَْفًسا ا ُف اَّلله :األمر بما التكميؼ ىك :(2):﴿ ََل ٍَُكِّ

 .(3)يشيؽي عميو 

« لعقابكا بالثكاب»ما يتعمؽ لعبادات سكاء األمر أك النيي، ك الخطاب المتعمؽ با :كالمقصكد مف ذلؾ
التيسير كالسماحة، مبنية عمى  -عز كجؿ  -تجدر اإلشارة إلى أف تكاليؼ ا ك  ،عمى الفعؿ أك الترؾ

ليؼ الشارع ستطاعة معتبرة، لذلؾ نجد مف تكاالقدرة كاال تككف فيو –عز كجؿ -، فخطابو كرفع الحرج
قادر عمى القياـ، كعدـ ة جالسان لغير الالصبلأنكاع عديدة مف الرخص، كالتيمـ، كالمسح عمى الخفيف، ك 
سقاط الزكاة عف الفقير، ك  يسر رىا مف األمكر التي تعكس سماحة ك غيالحج لغير المستطيع، كا 

 .اإلسبلـ

ما  - مف األمكر ال يكمؼ عباده إال بما يطيقكف -عز كجؿ – ف اأ –كمما يؤكد صحة ىذا  األمر 
 (4): وإذ كرد في : إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطافكرد في كتاب

َِا﴾مية ذلؾ تكميفان في القرآف كقكلو: كقع تسفإف قيؿ»   ـَ َله ُوْس
ّ
ُ هَْفًسا ا ُف اَّلله ﴿ :قكلوك  (5):﴿ ََل ٍَُكِّ

َِا﴾ََل ىَُكِّ  ـَ َله ُوْس
ّ
سبحانو أكامره  ، قيؿ: نعـ إنما جاء ذلؾ في جانب النفي كلـ يسـً (6)ُف هَْفًسا ا

كنحك  ،ككصيةن  كعيدان  كحياةن  كرحمةن  كىدلن  كشفاءن  ان كنكر  ان بؿ سماىا ركح ،ككصاياه كشرائعو تكميفا قط
 .(7)«ذلؾ.

                                                           
لـ النبالي، ، تحقيؽ: عبد ا جك ، التمخيص في أصكؿ الفقوبف يكسؼ عبد الممؾ بف عبد ا الجكيني،  (1)

 (.1/134) ،مبيركت1996ق/1417كبشير أحمد العمرم، دار البشائر اإلسبلمية،،)د.ط(، 
 (.286اآلية/2)، سكرة البقرة (2)
، تحقيؽ: ىشاـ ، الجامع ألحكاـ القرآفبف فرح األنصارم بي بكرأبف  أحمدمحمد بف  أبك عبد ا القرطبي، (3)

 (.4/498)ـ، الرياض المممكة العربية السعكدية، )د.ط(، 2003ق /1423سمير البخارم، دار عالـ الكتب، 
 (.32/ 1)، بيركت2ـ، ط1975ق/1395دار المعرفة،  محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي، ابف القيـ، (4)
 (.286اآلية/2) ،البقرةسكرة   (5)
 (.152اآلية/6) ،األنعاـسكرة   (6)
 (.1/32))ـ، س(،ابف القيـ،  (7)
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 ختيار:ستطاعة كاالاؿ مف حيث االتصنيؼ األفعناحية : مف الثاني

 

نيا إما أف تككف  في حد فالتكاليؼ مف ناحية األفعاؿ الصادرة مف الناس أك النفقات التي ينفقك 
ما أف تخرج عف حد المستطاع، ما أف يككف مختاران  ستطاعة،اال كا  ما أف يككف ممزمان بيا كا  ، لفعميا كا 

المعنى تطابؽ ك  ة مف التعريؼ المغكم في جزء منياكقد عرؼ عمماء الشرع التكاليؼ بتعريفات قريب
 :لتزاـخر بصفة اإللزاـ كاالآالشرعي في جزء 

 –رحمو ا  -، كعرفيا الجكيني(1)كمشقةلزاـ ما فيو كمفة إ: األصكليكف التكاليؼ فقالكا بأنيا عرؼ  إذ
 .(2)إلزاـ ما فيو كمفة، فإف التكميؼ يشعر بتطكيؽ المخاطب الكمفة مف غير خيرة مف المكمؼبأنيا: 

: حيث قاؿ ،(4)«المفردات في غريب القرآف »إلى ىذا المعنى في كتابو(3)كقد أشار الراغب األصفياني
ت الكمفة في ، كصار تنالو في تعاطيو مع مشقةو  ؼو ر كمما يفعمو اإلنساف بإظيا ،كتكمؼ الشيء »: قاؿ

بع، كلذلؾ صار التكمؼ عمى تشفعؿ بمشقة أك تصنع أك سـ لما يي الممشقة، كالتكمؼ  ان سماالتعارؼ 
 :ضربيف

 

 

 

                                                           
1العممية، ط الكتب ، دارشباه كالنظائر، األالكافي عبد بف عمي بف الكىاب عبد الديف تاجالسبكي،   (1)

 (.2/77)ـ، )د، ـ، ف(،1991 / ىػ1411 
 محمكد العظيـ تحقيؽ:عبد ،البرىاف في أصكؿ الفقو ،المعالي أبك يكسؼ بف ا عبد بف الممؾ عبدالجكيني،   (2)

 (.1/101)مصر،  – ق، المنصكرة 4،1418ط الكفاء،  دار الديب،
صفياني )أك ـ( الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ األ 1108ق /  502): صفيانيالراغب األ  (3)

)جامع كمف كتبو )محاضرات االدباء، ك)الذريعة إلى مكاـر الشريعة  صبياني( المعركؼ بالراغب،األ
 بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير ، الزركمي،كغيرىا()المفردات في غريب القرآف كالتفاسير( 

 (.2/255،)(د،ـ،ف)،15ط ـ،2002لممبلييف، العمـ دار األعبلـ، فارس،
االصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، تحقيؽ: محمد سيد كيبلني، دار المعرفة، )د، ط(،  بيركت   (4)

 (.439-438(حةصف
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  :محمكداألكؿ   

 

كيصير كمفا بو  ،عميوذم يتعاطاه سيبل كىك ما يتحراه اإلنساف ليتكصؿ بو إلى أف يصير الفعؿ ال
 .يستعمؿ التكميؼ في تكمؼ العبادات، كبيذا النظر كمحبا لو

 

  :مذمـك كالثاني 

 

ياه كىك ما يتحراه اإلنساف  َِ ِمْن َآْجٍر َوَما َآََن ِمَن ﴿: بقكلو تعالى المقصكدمراءاة كا  َْ َ كُْل َما َآْسبَمُُُكْ ؿَو

ِفَي   عف ثابت عف زيد بف حمادعف  حرب بف سميماف، كما ركاه البخارم في صحيحو عف (1)﴾امُْمَخَكِّ

كىذا  (2)(التكمؼ عف نيينا) :فقاؿ -رضي ا عنو -عمر عند كنا :قاؿ -رضي ا عنو– أنس
َله  :تعالى كقكلو ،الحديث الصحيح يدؿ عمى ذـ التكمؼ كالنيي عنو

ّ
ُ هَْفًسا ا ُف اَّلله ﴿ ََل ٍَُكِّ

َِا﴾ ـَ  .(4)«ما يعدكنو مشقة فيك سعة في المآؿ... :أم، (3)ُوْس

 

 أما في المفيـك االقتصادم :

مفة عادة التكك  بذؿ مف أجؿ الحصكؿ عمى شيء ما،المبالغ التي يجب أف تدفع أك ت :فالتكاليؼ تعني
 . (5)أك ىي: النفقات ،لمكارد كالمخاطر المترتبة عمييااإما أف تككف في الجيد كالمادة ك 

                                                           
 (. 86اآلية /38، ) سكرة ص  ( 1)

 تسألكا ال} تعالى كقكلو يعنيو ال ما كتكمؼ السؤاؿ كثرة مف يكره ما صحيح البخارم، كتاب االعتصاـ، باب  ((2
 (.4/9/95)ـ{تسؤكـ لكـ تبد إف أشياء عف

 (.286اآلية/2 ، )سكرة البقرة (3)
 (.439-438(، صفحة المفردات في غريب القرآف (4)
 :النص المترجـ businessdictionary.comنقبلن عف مكقع / ( 5)
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فالتكاليؼ  ،قتصادمكالمفيكـ اال صطبلحكاال معنى التكاليؼ في المغة تقاربلى إ نخمص مف ذلؾ:
أك يمزميا بو غيره مف  نفسو فكما يىمتـز أك ييمـز بو اإلنسا ،رطمب ما فيو المشقة مف األمك  تعني:

يمكف إدراكو  ال جيد في سبيؿ تحصيؿ أمرو  كأفعاؿ، كأمكاؿ أك نفقات يصحبيا بذؿ كتضحية كمشقة أ
 إال بتمؾ التضحية أك النفقة أك الجيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

Cost :An amount that has to be paid or given up in order to get something.  
In business , cost is usually a monetary valuation of (1) effort, (2) material , (3)  
resources , (4) time and utilities consumed, (5) risks incurred, and (6) opportunity forgone 
in production and delivery of a good or service . All expenses are costs , but not all 
costs:(such as those incurred in acquisition of an income-generating asset ) are 
expenses  
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 لغةن كاصطالحان: مفيـك الزكاج :الثاني المطمب

 

 الزكاج في المغة:

 

 :ي الزكاج في المغة عمى عدة معافو يأت 

كالكاك كالجيـ أصؿه يدؿُّ عمى مقارنىة شيءو  ممف )زكج( الزا» :قتراف:  فالزكاجيفيد معنى اال: األكؿ
 .(2)«: اقتراف الزكج بالزكجة أك الذكر باألنثى كىك ،«(1)لشيء

كىاج، بالفتح «:زدكاج كالتزكيجيفيد معنى اال الثاني:   .(3)»، مف الت زكيًج : كالس بلـً مف الت سميـفالز 

ٍَن ﴿اْحُش  :في تفسير قكلو تعالى :(4)قاؿ البغكم  األمثاؿ:بمعنى األشباه كاألتباع ك  :الثالث  ِ وا اَّله

م ﴾ قاؿ قتادة كالكمبي: كؿ مف عمؿ مثؿ  ،اجيـ (أشباىيـ كأتباعيـ كأمثاليـأزك )ك  :(5)َػوَُموا َوَآْزَواََجُ

قرناءىـ مف  كقاؿ الضحاؾ كمقاتؿ: عمميـ، فأىؿ الخمر مع أىؿ الخمر، كأىؿ الزنا مع أىؿ الزنا،
 (.6(كقاؿ الحسف: كأزكاجيـ المشركات ،كؿ كافر مع شيطانو في سمسمةالشياطيف، 

                                                           
 (.35/ 3مادة )زكج (، ) معجـ مقاييس المغة، (1)
 (.405/ 1) ،المعجـ الكسيط  (2)
تحقيؽ:  ،مف جكاىر القامكس أبك الفيض، تاج العركس محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، الزبيدم، (3)

 (. 6/25) ،مادة ) زكج (مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية،)د.ط (،)د.ـ.ف( 
)شػػػػػػرح السػػػػػػنة ()معػػػػػػػالـ مػػػػػػف كتبػػػػػػػو،  أبػػػػػػك محمػػػػػػػد الحسػػػػػػيف بػػػػػػف مسػػػػػػػعكد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػػف الفػػػػػػراء، البغػػػػػػكم،  (4)

عاش كغيرىا،عػيف حػديثا(في المذىب،ك)الجمع بيف الصحيحيف(، ك)األرب التنزيؿ(ك)المصابيح(،ككتاب)التيذيب(
 بػػف عثمػػاف بػػف أحمػػد بػػف محمػػد ا عبػػد أبػػك الػػديف ، شػػمس) الػػذىبي/ىػػػ510ف عامػػان تػػكفي سػػنة يكسػػبع ان بضػػع
تحقيػػػؽ: مجمكعػػػة مػػػف المحققػػػيف بإشػػػراؼ شػػػعيب األرنػػػاؤكط، مؤسسػػػة الرسػػػالة،  سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلء، ،قايمػػػاز

 كما بعدىا (. 19/440))د.ط(، ) د.ـ.ف(
 (. 22اآلية /37)، سكرة الصافات (5)
(، دار السبلـ لمنشر كالتكزيع، معالـ التنزيؿ البغكم) تفسير مختصر عبد ا بف أحمد بف عمي الزيد، البغكم،  (6)

 (.7/37)ق، الرياض1416، 1ط
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ِّسَ  ﴿ قاؿ تعالى: معنى النكاحب الرابع:  (1)﴾اِء َمثََْن َوزََُلَث َوُرََبعَ فَاْىِكُحوا َما َظاَب مَُُكْ ِمَن امً

. كامرأةه  ناًكحه في بني فبلف، أم مف)نكح( النكف كالكاؼ كالحاء أصؿه كاحد، كىك الًبضاع. كنىكىحى يىٍنًكحي
. كأنكىٍحتي غىيًرم ٌكٍجتي : تىزى كجو منيـ. كالنِّكاح يككف العىقدى دكفى الكطء. يقاؿ نىكىٍحتي  .(2)ذات زى

 

 :الزكاج  اصطالحان 

 

غمب عندىـ  ، لكف فقياء عصرنااح في االصطبلح عف المعنى المغكمال يخرج معنى الزكاج أك النك 
فالنكاح ىك ، كالمفظاف يدؿ أحدىما عمى اآلخر، استخداـ لفظ الزكاج كقىؿ  عندىـ  استخداـ لفظ النكاح

 : بعدة تعريفات منياقد عرؼ الفقياء الزكاج شرعان س، ك الزكاج أك العك

 :الزكاج بأنوالحنفية عرؼ  .1
 .(3)«ىك عقد يىًردي عمى ًمٍمًؾ المتعة قصدان  »

 :بأنو المالكيةعرفو ك  .2

 .(4)«كيسمى بو العقد لككنو سببان فيو ،كالعقد كأكثر استعمالو في الكطء يطمؽ عمى الكطء»

 :بأنوالشافعية عرفو ك   .3

كىك حقيقة في العقد، مجاز في  ،أك ترجمتو عقد يتضمف إباحة كطء بمفظ إنكاح أك تزكيج»
 . (5)«كما جاء بو القرآف كاألخبار ،الكطء

                                                           
 (.3اآلية/ 4) ،سكرة النساء  (1)
 (.5/475ابف فارس، مادة )نكح(، ) (2)
 (.3/85)دار المعرفة، )د.ط(، بيركت، الرائؽ شرح كنز الدقائؽ،البحر  زيف الديف الحنفي، ابف نجيـ،  (3)
ضبطو كصححو، محمد عبد القادر التسكلي، أبك الحسف عمي بف عبد السبلـ ، البيجة  في شرح التحفة ،  (4)

 (.1/374)بيركت،  –ـ، لبناف 1998ق /1418 1دار الكتب العممية، ط شاىيف،
، 1تحقيؽ: محمد تامر، دار الكتب العممية، ط شرح ركض الطالب، األنصارم، زكريا، أسنى المطالب في (5)

 (.3/98)ـ، بيركت، 2000ق/1422
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 عميو كالمعقكد الكطء في مجاز العقد في حقيقة كىك، (1)«عقد التزكيج » :بأنوالحنبمية عرفو ك  .4
 . (2)ممكيا ال االستمتاع منفعة

 :كمف المعاصريف      

عقد يتضمف إباحة االستمتاع بالمرأة، بالكطء كالمباشرة كالتقبيؿ كالضـ كغير  »: عرفو الزحيمي، بأنو
أكىك عقد كضعو الشارع ليفيد ممؾ  ،غير مىٍحـر بنسب أك رضاع أك صير ذلؾ، إذا كانت المرأة

ستمتاع المرأة بالرجؿ، أم أف أثر ىذا العقد بالنسبة لمرجؿ يفيد الممؾ استمتاع الرجؿ بالمرأة، كحؿ ا
 (3)« الخاص بو فبل يحؿ ألحد غيره، كأما أثره بالنسبة لممرأة فيك حؿ االستمتاع ال الممؾ الخاص بيا

مرأة اك  عقد بيف رجؿ »: كاج في المادة الخامسة منو، بأنوالز قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ؼ عر ك 
يجاد نسؿ تحؿ لو شرعان، لتككيف أسرة  . (4)«، كا 

بيف ككنيا كممة تدؿ عمى العقد أـ  ،لزكاج كالنكاح معناىما كاحد، كلفظ النكاح فيو كبلـ عند الفقياءافا
كليس ىنا مجاؿ لسرد  التفسيرظر إليو في مظانو مف كتب الفقو ك بلؼ ينكىذا خ ،تدؿ عمى االستمتاع

 . ىذا الخبلؼ لئبل نخرج عف المكضكع 

عي بيف رجؿ كامرأة تحؿ لو شرعا، يفيد حؿ الكطء : عقد شر مف ذلؾ كمو نصؿ إلى أف الزكاج ىكك 
يجاد نسؿ.سرة ك أستمتاع بينيما بقصد بناء االك   ا 

   

 

 

 

                                                           
 (.339/ 9) ،ق، بيركت1405، 1، دار الفكر، طابف قدامة، عبد ا بف أحمد بف محمد ، المغني  (1)

أحمد بف حنبؿ، الحجاكم، شرؼ الديف مكسى بف أحمد بف مكسى أبك النجا، اإلقناع في فقو اإلماـ  (2)
 (.3/156لبناف،) –تحقيؽ:عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي ،دار المعرفة )د.ط( بيركت 

 (.7/29) ق، دمشؽ، 1404، 2دار الفكر، طالفقو اإلسبلمي كأدلتو ،الزحيمي، كىبة،   (3)
 (.2صفحة،)5المادة  القضاة، دائرة قاضيـ، 2010نة لس 36ردني المؤقت رقـحكاؿ الشخصية األقانكف األ  (4)
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 لمحة مكجزة عف مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس: اني:المبحث الث

 

اج في محافظة القدس ظاىرة مقمقة، فقد أثرت سمبيان عمى حاؿ ككاقع إف ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزك  
لظاىرة سببان في الفساد ، باتت االعبلقة بيف العائبلت كاألزكاج سبلمة كىددت ،المقدسي المجتمع
، التي أصبحت مظاىر مرضية تستدعي االجتماعية كاألسقاـ العديد مف العقباتكر ظيك  كالدمار،

 . ، كاقتبلع أسبابيا مف جذكرىاالعبلج الفكرم

 عمى حب الظيكر، كالتفاخر مبنيةمجمميا  فمظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس في
الحكمة مف حكاـ الشرعية ك األ تخالؼالتي عراؼ األتقاليد ك العادات ك كمجمكعة مف الالممقكت، 

تو الشريعة اإلسبلمية مف  أراد مع ماذلؾ أنيا ال تستند في شكميا كال في مضمكنيا ؛ ة الزكاجيعك شر م
التي حرصت  يةاإلسبلممقاصد الشريعة الذم ييدؼ إلى حفظ المجتمع، ك  النظاـ المتكامؿ ذلؾالزكاج، 

فيض في آيات ا تعالى في كتابو العزيز كذلؾ مست -عز كجؿ –عمى تحقيقيا جميع تشريعات ا 
 . صمى ا عميو كسمـ –كسنة نبيو الكريـ محمد 

، رالًخطبة كالعقد، كالمير، كاإلشيا، كعية الخاصة بواألحكاـ الشر الزكاج ك -عز كجؿ-فقد شرع ا 
عة اإلسبلمية ريراعت الش إذ،أحكاـ مظاىر الفرح كالسركرك  اجمتطمبات الزك أحكاـ غيرىا مف كالكليمة، ك 

 ،ة التي تصكنيا الشريعة اإلسبلميةالتزاـ اآلداب العام، ك عمى الناسذلؾ التيسير كالتخفيؼ كؿ في 
 ال تفريط .عاية مصالح العباد، كدرء المفاسد، بغير إفراط ك ألنيا أحكاـ كضعت لر 

المبنية عمى ما حىسيف مف المقاصد  ،كما راعت الشريعة اإلسبلمية، في كؿ ما يسبؽ  الزكاج مف أمكر
، كقد بكؿ ذلؾ أسباب السعادة لؤلسرة كالمجتمع تتحقؽ إذ، أسس الرحمة كالتعاكف كالتكافؿ االجتماعي

كما صنفيا العمماء ، فالحكمة منو ج ىي الدافع المحرؾ لكؿ متطمباتوكانت الحكمة الشرعية مف الزكا
 :  (1)تتمثؿ في النقاط التالية

                                                           
ككالة شؤكف المطبكعات كالنشر بكزارة الشؤكف اإلسبلمية آؿ عمر، عبد الرحمف بف حماد، ديف الحؽ ،  (1)

 (. 99)صفحة ، الرياض، 6ق، ط1420بالسعكدية، 
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، كحفظ العيف كحفظ الفرج عف الحراـ ) الزنا ( ،يتكافر سبب مف أكبر أسباب العفة أف بالزكاج  .1
 عف النظر إلى الحراـ .

؛ ألف ا جعؿ بينيما مكدة االطمئناف لكؿ مف الزكجيف بصاحبوكبالزكاج تحصؿ السكينة ك   .2
 كرحمة .

 كبالزكاج يكثر عدد المسمميف تكاثرا شرعيًّا فيو الطير كالصبلح .  .3
كبالزكاج يخدـ كؿ مف الزكجيف صاحبو، حينما يقـك كؿ منيما بكظيفتو التي تبلئـ طبيعتو كما   .4

 .-عز كجؿ -جعميا ا

ج عمى أمتف األسس، كأقكل الحرص عمى إقامة الزكا»مف مقدمات الزكاج :  كالحكمة الشرعية
األسرة، كاالستقرار كمنع التصدع ، لتتحقؽ الغاية الطيبة منو، كىي الدكاـ كالبقاء، كسعادة المبادئ

الداخمي، كحماية ىذه الرابطة مف النزاع كالخبلؼ، لينشأ األكالد في جك مف الحب كاأللفة كالكد 
 .(1)«كالسكينة كاطمئناف كؿ طرؼ إلى اآلخر

، ال كالكليمة، كغيرىا مف المتطمبات ،كحفؿ الزفاؼ، الًخطبة، كعقد القراف، كالمير: فمقدمات الزكاج
قكلو  الذم بينو في كتابو العزيز في –عز كجؿ  –أف تجتاز األصؿ الذم كضعو ا  يجب
ًة َوَرْْحَ :ىتعال َل تٌََُُُْكْ َمَوده ـَ هَْْيَا َوَج

ّ
َِ َآْن َخوََق مَُُكْ ِمْن َآهُْفِسُُكْ َآْزَواًجا ِمدَْسُكٌُوا ا نه ﴿ َوِمْن آََٓيثِ

ّ
ًة ا

 (.2) ُروَن﴾ِِف َذِِلَ َلََٓيٍت ِمَلْوٍم ًََخَفكه 

في ذلؾ قصده مف  بما ،مف المكمؼ في كؿ شيءتعالى عمى المسمـ أف يمتـز بما أراده ا ك 
لقصده  ،أف يككف قصده في العمؿ مكافقان فقصد الشارع مف المكمؼ » قاؿ الشاطبي: متطمبات الزكاج

في التشريع،... كالمطمكب مف المكمؼ أف يجرم عمى ذلؾ في أفعالو، كأف ال يقصد خبلؼ ما قصد 
 .(3)الشارع"

 

                                                           
 (.7/10) ،الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو  (1)
 (21اآلية /30 ، )سكرة الرـك  (2)
تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ  ، المكافقات،الغرناطي المخمي محمد بف مكسى بف إبراىيـ الشاطبي، (3)

 .(24-3/23)ـ، )د.ـ.ف(،1997ق/1417، 1سمماف، دار ابف عفاف، ط
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رفع  في تالتي أسيم ،الزكاج في محافظة القدسكمتطمبات  مظاىر مجمؿكىذا ما ال يتحقؽ في 
ىي ا فرح مف األفراح، ال يخمك منيك  -ات الزكاجالتي تعد مف شكميات متطمب-، فتمؾ األمكر وتكاليف
الحقيقة تنافي  كىيىيئاتيا، شكميا ك في  كلبلختبلؿ العظيـذاتيا لمقصكدة ألنيا غير مشركعة أمكر 

 . -رحمو ا -مقدماتو كما أشرنا سابقان في قكؿ الشاطبيالشرعية لتشريع الزكاج ك 

 يشترط في العرؼ ليككفإذ إلى العرؼ غير المشركع،  -أم مظاىر كمتطمبات الزكاج -مردىاإذ إف 
كىذا ما اليتحقؽ في كثير مف عادات كتقاليد  ت بو الشريعة اإلسبلميةءمشركعان أف يككف مكافقان لما جا

 الزكاج في محافظة القدس.

أف مظاىر  نرل كشرعية العمؿ بو عتبار العرؼف ذلؾ كمعرفة الناس بيذا الشرط العمى الرغـ مك 
تمؾ األعراؼ كالتقاليد المخالفة لمشريعة تبرز مف خبلؿ  القدسع تكاليؼ الزكاج في محافظة ارتفا

لما فييا مف  مقصكدة لذاتيا اإلسبلمية، البعيدة عف مقاصدىا؛  إذ إنيا تيشعر المسمـ عند القياـ بيا أنيا
سراؼ كتبذير مظاىر ترؼ كليك كبذخ ائح مختمفة مف يتضح ذلؾ جميان مف خبلؿ استقراء آراء شر  إذ، كا 

األخيرة  ، كمف خبلؿ مراجعة عدد كبير مف عقكد الزكاج التي عقدت في السنكاتالمحافظةالناس في 
 .ـ2012ىػ/1433كحتى عاـ  ـ2000ىػ/1420منذ العاـ 
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ْرِف : ابط العرؼ نستنبطو مف قكلو تعالىالحقيقة أف ضك  ـُ ْفَو َوِآُمْر َِبمْ ـَ َوَآْؾرِْض َؾِن ﴿ ُخِذ امْ

ِوَي ﴾ ُِ ما نزلت ىذه اآلية إال في » قاؿ:  -رضي ا عنو -عف عبد ا بف الزبيركما ركم ، (1)امَْجا

 .(4)«((3))تجسيسمف أخبلؽ الناس كأعماليـ مف غير خذ العفك » قاؿ مجاىد: ،(2)«أخبلؽ الناس

: ما استقرت النفكس عميو بشيادة العقكؿ، كتمقتو الطبائع بالقبكؿ، كىك العرؼ معناه في االصطالحك
كعادكا  ،استمر الناس عميو عمى حكـ العقكؿككذا العادة ىي: ما  ،يـأيضا، لكنو أسرع إلى الف حجة

 . (5)إليو مرة أخرل

أال  فيو، فيشترط بمكافقة الشرع كمقاصده معتبران قييِّدى  حتى يككف  –أم العرؼ  –إال أف ىذا األمر 
ا لؤلحكاـ الشرعية الناس مخالف، بمعنى أف ال يككف ما تعارؼ عميو شرعيةيخالؼ النصكص ال

ال فبل اعتبار لمعرؼ شرب الخمر كتبرج النساء كالتعامؿ  )عمى(، كتعارؼ الناسالمنصكص عمييا، كا 
 . (6)بالعقكد الربكية كنحك ذلؾ

الفساد،  لما فييا مف مظاىر ؛مرفكضة شرعان  و أىؿ العركس عرفان مف العادات كالتقاليدمعظـ ما يطمبك 
األزكاج بما ال كاىؿ ل إثقاؿو كمافييا مف ، كحب الظيكر ر، كالتباىي كالتفاخركاإلسراؼ كالتبذي

 يستطيعكف أداءه مف متطمبات شكمية.
                                                           

 (.199اآلية/ 7) ،سكرة األعراؼ ( 1)
اًىًميفى ﴾العرؼ المعركؼ،    ( 2) ًذ اٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًف اٍلجى صحيح البخارم، كتاب التفسير، باب﴿ خي

(6 /60-61.) 
مثؿ أف يشرب الخمر في الزمف الذم  تجسيس: أم ما يفسؽ بو في الزمف الماضي، أك الفسؽ الماضي،  (3)

نما ىك عيب مضى كتبحث عنو أنت بعد مدة ألف ذلؾ إ شاعة لممنكر بما ال فائدة فيو كال عكد عمى اإلسبلـ كا 
عبلنو : محمد بف أحمد بف سالـ الحنبمي، غذاء االلباب ارينيالسف ،كنقص فينبغي كفو كنسيانو دكف إذاعتو كا 

ـ، 2002ق/1423، 2، تحقيؽ : محمد عبد العزيز الخالدم، دار الكتب العممية، طشرح منظكمة اآلداب
 (.202)صفحة لبناف،  –بيركت 

القنكجي: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي بف لطؼ ا الحسيني، فتح البياف في مقاصد   (4)
ارم، المكتبة العصرية لمطباعة  إبراىيـ بف ا عىبد العمـ خادـ: كراجعو لو كقٌدـ بطبعوً  عنيالقرآف،  األنصى
 (.108/ 5) بيركت، –ـ، )د.ط(، صيدا 1992ق/1412كالنشر، 

ق، 1405،  1، تحقيؽ إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب العربي، طالجرجاني، عمي بف محمد بف عمي، التعريفات  (5)
 (. 154) صفحة  بيركت،

، مطابع دار الصفكة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المكسكعة الفقيية الككيتيةكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،   (6)
 (.30/58)ـ، الككيت، 1994ق/1414، 1ط
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التباىي ألف ،  مقدمات الزكاجمف  أمِّ  في كالتقاليد ال يعتبر ىذه األعراؼ -كما قمنا-فالشارع الحكيـ 
ير تبذككميا أمكر منيي عنيا،إذ إنيا تعد مف ال شرعان  ةمرفكضأمكر كالتفاخر كالتعالي عمى اآلخريف 

َِ قاؿ تعالى ،سراؼ بغير نفعاإلك  ِّ َعاُن ِمَرت َْ ََاِظِي َوََكَن امض ه ْخَواَن امض ه
ّ
رٍَِن ََكهُوا ا نه امُْمَبّذِ

ّ
:﴿ ا

َُ ﴿ ََي تَِِن آَٓدَم ُخُذوا زًًَِذَُُكْ ِؾْيَد ُكِّ َمْسِجٍد َوُُكُوا وَ ، كقاؿ تعالى:(1)َنُفوًرا﴾ ه ه
ّ
تُوا َوََل جُْْسِفُوا ا اْْشَ

ةُّ امُْمْْسِِفَي ﴾  تطبعت تفعةالزكاج في محافظة القدس مر  عادات حقيقة األمر أف مظاىر، ك (2) ََل ُُيِ

 .كالتبذير بطابع اإلسراؼ

يقـك منذ الكىمة األكلى، إذ  بيدية الًخطبة لتفتتح، الزيارة األكلى لممخطكبةتبدأ ىذه المظاىر منذ  إذ
كغيرىا مف  كمبلبس كفكاكو ، مف حمكياتالفتاة كلياءأل اليدايا مف عديدة مؿ أنكاعأىؿ الخاطب بح

 ، كىذه العادة مكجكدة عند معظـ العائبلت .ثمينةمف األمكر اليراعي فييا أف تككف ك األمكر، 

باإلضافة إلى مف الرجاؿ ب كبار العائمة يصطحب الخاطً إذ : -بكؿ بعد القى  – ثـ تككف الزيارة الثانية
كعد العقد، كىنا تبدأ تحديد مليتفقكا عمى الزكاج ك  ) العمات كالخاالت كاألخكات(مف النساء مجمكعة

أك ال يقع االتفاؽ عمى  مكعد عقد القرافتمؾ الميمة يحدد المير، ك  كفي ( إف صح التعبير؛المساكمة)
 . المتطمبات فتفض الجمسة بػ )كؿ شيء قسمة كنصيب(

كاليؼ في تبدأ مظاىر ارتفاع الت -أم المكافقة عمى الزكاج كالقبكؿ بو -مر األكؿفإذا كاف األ
كليرة  قيراطان، احد كعشريفيسجؿ المير المعجؿ  بما ال يقؿ عف مائتي غراـ ذىبي عيار ك ، ك المتطمبات

كغرفة  حده األدنى مف ثبلثة آالؼ دينار، ؤخر يبدأ فيم، كمير مع بركاز ك"سمسمة" ذىبية مقبكضة
 إف شاء ا. الدراسة ىذه أحكاـ المير في بيافأتي يكس ،آالؼ دينارتكابعيا بما ال يقؿ عف ثبلثة نكـ ك 

 

 

                                                           
 (.27اآلية/17) ،سكرة اإلسراء  (1)
 (.31اآلية / 7) ،سكرة األعراؼ ( 2)
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 : فاقسم (1)الًخطبةثـ إف الناس في   

ـ بعمؿ حفؿ الخطكبة، كيقـك بشراء خاتمي يقك فالًخطبة لفترة ما قبؿ عقد القراف، يكتفي ب: القسـ األكؿ
يدعك إلييا عددان مف ك بتو بغرض االحتفاؿ بيذه المناسبة، لمخطك  اى مبلبسيشترم ، ك الشبكةالخطكبة ك 

حسب حالو كيسره كقد تطمب المخطكبة ذلؾ، كقد  -صالة أفراح-يستأجر لذلؾ قاعة المدعكيف، ك 
 .ة ليمة بسيطيصحب ىذه المناسبة ك 

سجؿ في العقد كمو أك المير الذىبي الم يقكـ بشراءك ثـ يعقد قرانو عمييا المرأة يخطب : القسـ الثاني
العقد يقكـ بإعداد كليمة ك  -كما قمنا – الًخطبةيقكـ بشراء مبلبس لمزكجة باإلضافة لخاتمي بعضو، ك 

، إال أف ، كتككف في البيت عادةن ىميا ،ثـ تحتفؿ النساء بيذه المناسبةألمجمكعة محدكدة مف أىمو ك 
، كيكشؾ األمر أف يصبح عادة لغرضليذا ا أفراح حيانان استئجار قاعةأيفرض قد  ضيؽ المساحة

 .دائمة

تحرص الفتاة ف، راء الكسكة، كىي مكمفة بشكؿ كبيمرحمة شر  كىيثـ ينتقؿ العريس إلى المرحمة الثانية 
، كفي ىذا خصكصان في مبلبس حفؿ الزفاؼ كؿ شيءفي  -المكضة -عمى مكاكبة آخر صرعات

مف أمر الكسكة أمران  ما يجعؿم، في آف كاحدبس الصيفية كالشتكية تقكـ العركس بشراء المبل الشأف
 سيأتي تفصيؿ ذلؾ في ىذه الدراسة .مكمفان، ك 

كمير  الًخطبة كما يمحؽ بيا مف حفبلت،مظاىر االرتفاع في تكاليؼ الزكاج تبدأ منذ مف ذلؾ نرل أف 
 رقعاتو مفرؽ مكسيقية، ك كاستئجار قاعات كفً ف يكتزي ،كىدايا، كأثاث بيت ،جياز عركسكمصاغ ذىبي ك 

تكاليؼ نيا، ك يعف تزي اسيارات ما يعرؼ بالزفة عدكاستئجار سيارات نقؿ المدعكيف، ك ، كألعاب نارية
نفقات شير باإلضافة إلى البذخ كالترؼ،  عمييا مظاىرت الدعكة التي يغمب الصكر التذكارية كبطاقا

 غيرىا مف األمكر .العسؿ ك 

                                                           
كضتيـ في أمر االًخطبة: طمب الرجؿ يد امرأة معينة لمتزكج بيا، كالتقدـ إلييا أك إلى ذكييا ببياف حالو، كمف  (1)

)  ، )د.ـ.ف(،3دار الفكر العربي، ط أبك زىرة، محمد، األحكاؿ الشخصية، ،نوأكمتطمباتو كمطالبيـ بش ،دالعق
 (. 26صفحة 
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عبلف الزكاج، خر  ، التيإعداد الكالئـ المكمفة مظاىرالكمف   قد إذ جت بكميتيا عف مقصد اإلشيار كا 
التباىي في عدد المدعكيف كعدد  غالبان المقصد منيا ك الذبائح إلى خمسيف ذبيحة أك أكثر، يصؿ عدد 

 المشركبات.الذبائح، كتقديـ الحمكيات كالفكاكو ك 

الباىظة  ه التكاليؼ، بؿ إف ىذيا الشريعة اإلسبلمية مف األزكاجالنفقات ال تطمبكؿ ىذه األمكاؿ ك 
 ماحتو كىديو في تيسير الزكاج.ستعاليـ الديف اإلسبلمي ك  ى معنافتت الزائدة عف الحد المألكؼ

أف  تمؾ المظاىر التي  تستند في مجمميا  ،كشباب المحافظة مف كبل الجنسيف يدرؾ العديد مف أىاليك 
مية في متطمبات إتماـ األمكر الشك مف أنيايغمب عمييا لى العادات كاألعراؼ كالتقاليد، مكمفة جدان إ

 إلى ما بعد الزفاؼ بأياـ .  كتستمر الًخطبةتبدأ منذ كأنيا  الزكاج

عادة رفع تكاليؼ  باتتإذ  ،رة لدل معظـ المقبميف عمى الزكاجتجاكزت حد المقد كىي متطمبات مكمفة
مف أجؿ حب الظيكر  يؼالزكاج مكجكدة عند معظـ العائبلت، كأصبحت ىاجسان يحثيـ عمى رفع التكال

 التفاخر .ك كالتباىي 

التفاخر إلى استئجار أسطكؿ مف السيارات الفارىة بمبالغ تصؿ فعمى سبيؿ المثاؿ كصؿ حد التباىي ك  
محافظة  (1)، كفي بمدة مف بمداتمف أجؿ زفة العركسمف الدنانير كالدكالرات  إلى عشرات اآلالؼ

 .  (2)القدس استأجر أحدىـ طائرة لمزفة

مع الزكج الغريب عنيـ   ـالمتطمبات تحث األكلياء عمى المقارنة بيف أعراس أقاربيمثؿ تمؾ العادات ك 
 معظـ مجريات الزفاؼ االحتفالية كغيرىا،في  استمراران لمتقميد األعمىمثميـ أك أكثر  منو يطمبف
ف خبلؿ متطمبات يظير ذلؾ مجيراف كاألصدقاء كاألقارب، ك تتمسؾ بذلؾ البنات تقميدان ألعراس الك 

أنيا تريد مثؿ قريبتيا فبلنة كفي القاعة التي استأجرىا فبلف كشير عسؿ في تركيا تقميدان  –الفتيات 
 . لقريبتيا أك صديقتيا... كىكذا 

 

                                                           
 كمـ منيا.2مف مدينة القدس عمى بعد  الشرقية الشمالية بمدة عناتا، تقع في الجية  ((1
عديد مف الناس، كقد تحققت مف ىذا الشاىد كصؿ حد الشيرة عند أىالي بمدة عناتا، كالشخص معركؼ لدل   ((2

 صحة ىذه الحادثة مف شخص حضر زفاؼ ىذا الرجؿ .
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 يجدر مصمحة مقصكدة شرعانال منوال تتحقؽ مما أف كؿ عمؿ مف أعماؿ ما قبؿ الزكاج نرل  مف ذلؾ
 ، كفيو جمب لمفاسد عظيمة .ألنو ينافي مصمحة المسمميف؛ بالمسمـ العمؿ بو أك طمبو

حكؿ  يـقمت بسؤالك  شريحة مف الناس مف أىالي محافظة القدس، كقد أجريت استطبلعان آلراء
 عف عدـ الرضااليؼ الزكاج في المحافظة أظيركا كجدت أف معظـ مف سألتيـ حكؿ تكف ،المكضكع

 .لمةتكاليؼ جائرة ظا ىاتبرك اع إذتمؾ التكاليؼ، 

أف  ،كف تكاليؼ متطمبات الزكاج مرتفعةيرل معظـ الشباب المقبؿ عمى الزكاج باإلضافة إلى ك كذلؾ
 مرتفعة أيضان .كالكليمة تكاليؼ المير 

قكد الزكاج تنص كبنظرة تحميمية في مجمكع عقكد الزكاج في الفترة الزمنية لمدراسة،  يجد الباحث أف ع 
كبيف  يراطان،عشريف قبيف مائتي غراـ ذىبي عيار كاحد ك ما راكح تت عمى ميكر متقاربة، كنجد أنيا

 ،العركس، ليصؿ إلى خمسمائة غراـ كقد يزيد المير عف ذلؾ كفقان لما يطمبو كلي ،ثبلثمائة غراـ ذىبي
 .(1)لمعجؿ ألؼ غراـ مف المصاغ الذىبيأك يزيد فقد يبمغ المير ا

مير "سنسمة" ذىبية أك بركاز ذىبي، ك  ليرة ذىبية، مع» كتفصيمو: المير الغالب في المحافظة كىذا 
، كغرفة نكـ بقيمة قيراط غراـ ذىبي عيار كاحد كعشريفمعجؿ يتراكح ما بيف مائتي غراـ كثبلثمائة 

 .(2)خمسة آالؼ دينارثبلثة آالؼ دينار أك مير مؤجؿ: ثبلثة آالؼ دينار، ك 

 

 

                                                           
1)) 

الميكر المدكنة في عدد مف عقكد الزكاج التي اطمعت عمييا في سجبلت المحكمة الشرعية  مقدار عمى بناءن  
 كعدد مف عقكد زكاج بعض مف المعارؼ كاألقارب .، في القدس

الذىبي كالتكابع كغرفة النـك كالمير المؤجؿ نجدىا في عدد كبير مف عقكد الزكاج،  ىذه االرقاـ مف قيمة المير  (2)
مف تزكجكا في ل، في المحكمة الشرعية في القدس ككأنيا نسخة كاحدة، كقد راجعت مجمكعة مف عقكد الزكاج

اع أسعار ة لممير اختمفت مع ارتفي، كالحقيقة أف القيمة الحقيقـ2012حتى  -ـ2000السنكات ما بيف سنة 
العالمي كقمة الدخؿ كالكظائؼ المحدكدة كغبلء المعيشة، فثمف الذىب اليـك كحتى المالي  الذىب كالتضخـ

 أك قبمو بؿ يزيد ثمنو أضعافان عف ثمنو في السابؽ. ـ2000غير ثمنو في عاـ  ـ2012نياية 
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عة، نظران لكجكد البطالة كانخفاض سمـ الركاتب، تفمر  ميكر المقبميف عمى الزكاج يركف أنيالذا فإف  
الحد  أكلياء األمكرنظر بعض  ؛ عمى الرغـ مف ككنو فيمعظـ الشباب أف ىذا مير مرتفع يرلك 

 المتعارؼ عميو لدل العائبلت في المحافظة .(2)،أك ما يعرؼ بمير المثؿ(1)األدنى مف الميكر المسماة 

سكاء في متطمبات  ،يؼ الزكاج في محافظة القدس كثيرةتكالمظاىر ارتفاع مما مضى ندرؾ أف 
نص ير التي يي المفي تكاليؼ كنفقات الكسكة ك أك -الحفبلت كما يتبعيا مف نفقات  –الزكاج الشكمية 

 غيرىا .سكف كتأثيث ك  أجرة بعد الزفاؼ مفالنفقات البلحقة عمييا في العقد، ك 

 ،المجتمع في محافظة القدس مكف استقراؤه مف حاؿي ه المظاىر كظاىرة اجتماعية سمبيةككجكد ىذ 
دد آخر ممف تزكجكا أك زكجكا أبنائيـ ، كعلي عدد ال بأس بو مف المثقفيف كطمبة العمـ حيث أكد

اع تكاليؼ كجكد ظاىرة ارتف بالغ قمقيـ مف ( عمى(3)) حدكد الدراسةكبناتيـ، خبلؿ ىذه الفترة الزمنية
كعمى مستقبؿ أبنائيـ  مرضية  تؤثر بشكؿ سمبي عمييـظاىرة  أف ىذه الالزكاج في المحافظة، ك 

 كبناتيـ.

ف الزكاج، كتأخر سف الزكاج عالشباب  ،كعزكؼرة يجتماعية خطافي إفراز ظكاىر الظاىرة أسيمت إذ 
أك  غير المسممات،مف ، كالزكاج عند الفتيات ، كارتفاع نسبة العنكسةعند الشباب مف كبل الجنسيف

ظات الشمالية مف الببلد االتجاه نحك المحاف كفي بعض األحياف ،أكمجاكرة الزكاج مف دكؿ أجنبية
كمف ، تقؿ فييا الشكميات كنفقاتيانخفض فييا تكاليؼ الزكاج ك غيرىا (، التي ت)نابمس كجنيف كطكلكـر ك 

 عمى الزكج جراءديكف  مف تراكـما أياـ بسبب ب هبعدك  اآلثار أيضان ظيكر مشكمة الطبلؽ قبؿ الدخكؿ
 .لمزكاج تكاليؼ المرتفعةال

 

                                                           
ليا في العقد...، ) كىىيكى ( أىٍم: المير المسمى: العكض المسمى في عقد النكاح كالمسمى بعده لمف لـ يسـ   (1)

دىاؽي، المنتيى، المكتب  غاية شرح فيمطالب أكلي النيى  مصطفى الرحيباني، السيكطي، الص 
 (.5/173)ـ، دمشؽ، 1961اإلسبلمي،)د.ط( 

النسب  كالركف األعظـ في الباب،-)يقاس مير المثؿ ( -: ىكالقدر الذم يرغب بو في أمثاليا،ؿمير المث  (2)
كينظر إلى نساء عصباتيا كىف المنتسبات إلى مف تنسب ىذه إليو كاألخت كبنت األخت كالعمة كبنت العـ 

 كما بعدىا(. 608/ 5) ق، بيركت1405،المكتب اإلسبلمي، )د.ط(، ...، النككم، ركضة الطالبيف 
 ـ.2012ىػ/1433-ـ 2000ىػ/1420  ((3
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 الفصؿ الثاني

 ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، األسباب كاآلثار

 .أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس المبحث األكؿ:

 خبلقية.األك  األسباب الدينية المطمب األكؿ:        

 .االجتماعيةالمطمب الثاني: األسباب          

 .المطمب الثالث: األسباب االقتصادية         

 .األسباب السياسية: المطمب الرابع         

 .آثار ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس :المبحث الثاني

 كاألخبلقية. الدينية كالمفاسد المطمب األكؿ: اآلثار         

 .اآلثار االجتماعية :نيالمطمب الثا         
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 :أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس المبحث األكؿ:

 

مي تعكد ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس ألسباب كثي أسباب ية  ك قً رة، منيا أسباب دينية خي
 .ة في محافظة القدس مجتمعة كمتفرقةثر عمى بركز ىذه الظاىر ؤ ت كأخرل اجتماعية كاقتصاديةسياسية 

 

 : خالقيةاألك  األسباب الدينية األكؿ:المطمب 

 

 ضعؼ الكازع الديني كاألخالقي:

 

ـَْص  ﴿:قاؿ تعالى وَْساَن مَِفي ُخْْسٍ ﴿1﴿َوامْ
ّ
نه اَْل

ّ
اِمَحاِت 2﴾ ا وُوا امعه ٍَن آَٓمٌُوا َوََعِ ِ َله اَّله

ّ
﴾ ا

ْْبِ ﴿  .( 1) ﴾3َوثََواَظْوا َِبمَْحّقِ َوثََواَظْوا َِبمعه

أف  –جؿ شأنو  -، فقد بيف لناكرة الكريمةإلى أمر عظيـ مف خبلؿ ىذه الس -كجؿعز -أرشدنا ا 
سمكؾ،  ككؿفي كؿ شيء  كلـ يدرؾ قيمة المبادئ كاألخبلؽ اإلسبلمي،المسمـ ما لـ يمتـز بتعاليـ الديف 

 . تستقيـ حياة المجتمع مع الفساد، كالكسكؼ يجني الفساد كالدمار ظيـ،ع افو سر سيككف في خي 

الكريمة في اآلية  "الحؽ"كممة  كقالكا إف  العمماءكذلؾ ما بينتو السكرة الكريمة السابقة التي فسرىا  
لذلؾ بينت السكرة الكريمة أف اإلخبلؿ في مضاميف تعاليـ اإلسبلـ  ،(2)«كما يتضمنو اإلسبلـ» :تعني

إال  في محافظة القدس اجظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزك الخسراف الناجـ مف كراء مما ك فيو خسراف كبير 
 كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:تباع األىكاء، امف نتائج البعد عف الديف ك  كاحده 

                                                           
 (.3-1اآليات /102)، سكرة العصر (1)
ضبطو كصححو كخرج آياتو محمد سالـ ىاشـ، دار الكتب التسييؿ لعمـك التنزيؿ، محمد بف أحمد، بف جزم،ا (2)

 (.2/607)لبناف،  –ـ، بيركت 1415/1995، 1العممية، ط
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 :في االختيار ضعؼ كغياب الكازع الديني .1

 

ٍُ ًَْوَم امِْلَِاَمِة َآَْعَى :قاؿ تعالى ُشُ َُضًة َضْيًًك َوََنْ ـِ نه ََلُ َم
ّ
 ،(1)﴾ ﴿ َوَمْن َآْؾَرَض َؾْن ِذْنرِي فَا

ًذٍكًرم {: فمف يضؿ كلف يشقى، أما مف أعرض عف } يالذل جاءت بو رسم متبع ىدااكالمعنى أف مف 
َُضًة َضيًكً  ﴿ يجاءت بو رسمى، كاشتممت عميو كتبالذل  معف ىدا ـِ نه ََلُ َم

ّ
: فإف ليذا ، أم﴾فَا

، كالحطاـ ماؿ الكفيرليـ كالغـ كاألحزاف كسكء العاقبة، حتى كلك ممؾ المعيشة ضيقة مميئة با ٍض رً عٍ المي 
 .(2)، كاجتناب نييو كامتثاؿ أمره-عز كجؿ – الطيبة ال تككف إال مع طاعة افإف المعيشة ...، الكثير

ف أعظـ إعراض ك ، ، سبب في كؿ ضيؽ يعيشو المجتمعتعالى لحقيقة أف اإلعراض عف أكامر ااك  ا 
 كعادات فاسدة المجكء إلى أعراؼشرعان، ك س غير معتبرة يكاستخداـ مقاي قكانيف كضعيةيككف في اتباع 

 .ال تستند إلى الديف

ع تكاليؼ الزكاج في محافظة التي أسيمت في ارتفا ضعؼ كغياب الكازع الديني مظاىر  تكقد تعدد 
 :منيا، القدس

 : االختيار لألزكاجسكء  . أ
 

اإلسبلمية لذلؾ حرصت الشريعة  ،اج المبنة األكلى في بناء األسرة التي ىي لبنة بناء المجتمعيعد الزك 
رصان منيا عمى الحفاظ ح ،األخبلؽ كالديف ، فسي جت سبؿ الزكاج بسياج مفعمى سبلمتيا منذ البداية

ختيار لمزكج كالزكجة، الفي حسف ا كلى خطكات الزكاجية أي اإلسبلمجعمت الشريعة  إذعمى األسرة، 
ف فإكخمؽ كشرؼ كحسف سمت،  لمف لو ديفعمى الكلي أف يختار لكريمتو، فبل يزكجيا إال » فيجب
ف سرحيا سرحيا بإحساف ، عاشرىا ، ككذلؾ عمى الرجؿ أف يحسف اختيار (3)«عاشرىا بمعركؼ، كا 

 األقكـ لبناء األسرة .بناءن عمى الديف، فذلؾ األصمح ك زكجتو المستقبمية 

                                                           
 (.124اآلية/ 20) ،سكرة طو  (1)
 .http://www.altafsir.com طنطاكم، محمد سيد ،التفسير الكسيط ،مكقع التفاسير ( 2)
 (.2/16)لبناف،  -، دار الكتاب العربي، )د.ط(،  بيركتسيد سابؽ، فقو السنة  (3)
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لماليا  المرأة ألربع: )تنكح قاؿ -صمى ا عميو كسمـ -عف النبي-رضي ا عنو-فعف أبي ىريرة 
: ) تنكح صمى ا عميو كسمـ-، قكلو (1)فاظفر بذات الديف تربت يداؾ( ،جماليا كلدينيالكلحسبيا ك 

سبب  فيو إخبار عف طبائع البشر كرغباتيـ في ،جماليا كلدينيا (لالمرأة ألربع: لماليا كلحسبيا ك 
كف صاحبة الديف يختار  آخر يا، كبعضجماليا كحسبيا كمال د مف المرأةاختيار الزكجة، فبعضيـ يري

 . كالخمؽ الكريـ

صمى ا عميو -ىذا تكجيو منو ، )فاظفر بذات الديف تربت يداؾ (  :-صمى ا عميو كسمـ  -قكلو ك 
ديف ىك معيار يدعك فيو المسمـ المقبؿ عمى الزكاج أف يختار لنفسو  ذات الديف، ألف ال -كسمـ 

؛ ياة مستقرةالديف في الحديث ىك ما يكفؿ لؤلسرة ح، فالمعايير المادية كليست تمؾ ،السعادة  في الحياة
َِْة ِتَما َحِفغَ كَاِهَخاٌت َحاِفَؼاٌت نِوْ  ﴿قاؿ تعالى كاصفان صاحبات الديف بأنيف:  في ىذا الشأفف َل

 ُ  .  (2)﴾اَّلله

كذلؾ الحاؿ في  كانت المفاسد؛تعالى  مـ في اختيار زكجتو عف منيج افمتى خرجت معايير المس
فعف أبي  ،عف أخبلقيـ كمدل التزاميـ الدينيالسؤاؿ بالنظر ك  فعمييـ ،ياء ألزكاج بناتيـاختيار األكل

مف ترضكف خمقو ) إذا أتاكـ :-صمى ا عميو كسمـ -عنو قاؿ: قاؿ: رسكؿ ا -رضي ا-ىريرة 
رضي ا -كما ركم عف عائشة  ،(3)فساد عريض(ال تفعمكا تكف فتنة في األرض ك إكدينو فانكحكه، 

                                                           
كقكلو) تعالى(: ) كىك الذم خمؽ مف الماء بشرا  ،صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب األكفاء في الديف ( 1)

 (.8-7/ص7)،فجعمو نسبا كصيرا ككاف ربؾ قديرا ( 
 (. 34اآلية /4) ،سكرة النساء ( 2)
، 1دار الحرميف لمطباعة كالنشر، طالحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف  ابكرم، أبكعبد االنيس ( 3)

، (165-2/164قاؿ الحاكـ :ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه(، كتاب النكاح )ـ،1997ق/1417
ث ،تحقيؽ: أحمد شاكر كآخركف، دار إحياء التراسنف الترمذم الترمذم، محمد بف عيسى أبك عيسى السممي،

 ماجة، (،كابف3/394) العربي )د.ط(، بيركت، كتاب النكاح، باب ماجاء إذا جائكـ مف ترضكف دينو فزكجكه 
: الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ ماجو، ابف يزيد، سنف أبيو اسـ القزكيني كماجة يزيد بف محمد ا عبد أبك
رحمو  -حسنو األلباني (1/632)األكفاء البابي الحمبي،)د.ط(، باب عيسى فيصؿ - العربية الكتب إحياء دار
األلباني، محمد ناصر الديف، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا في السمسمة الصحيحة، -ا

، حديث رقـ كفكائدىا، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، لصاحبيا سعد بف عبد الرحمف الراشد،)د.ط(، الرياض
(1022()3/20.) 
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 كأنكحكا األكفاء، كانكحكا لنطفكـ، تخيركا):-كسمـ عميو ا صمى -ا رسكؿ قاؿقالت:  -عنيا
 فبل يجكز لمكلي أف يزكج ابنتو مف فاسؽ أك فاجر.، (1)(إلييـ

ألنو تصير ، ظر فى ديف الرجؿ كأخبلقو كأحكالوينبغي لمكلى أف ين »:-رحمو ا  -قاؿ ابف القيـ 
 .(3)«، فقد جنى عمييا كعمى نفسو ، كمتى زكجيا مف فاسؽ أك مبتدع(2)بالنكاح مرقكقة

كانسياقيـ كراء  كجو الديني، كتركيـ لؤلخبلؽ،حيث يغمب عمى بعض شباب اليكـ ابتعادىـ عف الت
ض الفتيات بعإذ نرل ـ عف الديف في نظرتيـ إلى الحياة، نفصايظير فييـ اال، فإنو النزكات كاألىكاء

 منفتحة تقدـ البنتيـ شاب ممتـز رفضكه، بدعكل أنو ال يصمح لمزكاج مف ابنتيـ ككنيا ما إذاكاألكلياء 
 «Open Mind  »،إذ أسيـ في رفع تكاليؼ الزكاج عمى الشباب المسمـ، مما كىك معقد بحد زعميـ 

لتزاـ الديني الغض النظر عف اأغنياء بً كف فييـ أف يككنكا لبناتيـ يتحر   إف األكلياء يبحثكف عف أزكاجو 
كىذا مف ؿ الغني الفاسؽ البعيد عف الديف قبك لياء دعاىـ إلى ترؾ صاحب الديف ك فطمع األك  ،لدييـ

ليذا  ما ارتفاع تكاليؼ الزكاج إال نتيجةن ك  ،حياة المسمـ كالمجتمععمى الضنؾ  أعظـ ما يجمب
 اإلعراض .

 

 

 

 

 
                                                           

( كصححو 2/176(، المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب النكاح، )1/633اب األكفاء )سنف ابف ماجة، ب  (1)
 (.3/56(، )1067حديث رقـ )في السمسمة الصحيحة   -رحمو ا–األلباني 

ًقيؽه(   ((2 مرقكقة: ) الرِّؽُّ ( بالكسر العبكدية كىك مصدر ) رىؽ  ( الشخص ) يىًرؽُّ ( مف باب ضرب فيك ) رى
ٍرقيكؽه ( ك) ميرىؽه ( كأمة ) :كباليمزة فيقاؿكيتعدل بالحركة  قُّوي ( مف باب قتؿ ك) أىٍرقىٍقتيوي ( فيك ) مى قىٍقتيوي ( ) أىري ) رى

ٍرقيكقىةه (  ق ةه (كمى ، الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي المقرم ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) ميرى
 (.1/253لمرافعي، المكتبة العميمة، )د.ط(، بيركت، )

، عمؽ عميو: شعيب األرنؤكط، عبد القادر مختصر منياج القاصديفأحمد بف عبد الرحمف بف قدامة،   (3)
 (.78)صـ ،دمشؽ، 1978ق/1398األرنؤكط، مكتبة دار البياف ،)د.ط (، 
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 :الزكجه ألمكر تجاتراجع نظرة أكلياء ا  . ب
 

إلى  ،أخبلؽ المقدميف عمى الزكاج -عز ك جؿ-لكازع الديني كاإلعراض عف ا ضعؼ ا – تعدل أمري 
حيث تغيرت لدييـ  ،كأخبلقيـ كغياب الكازع الديني لدل شريحة كبيرة مف أكلياء األمكر ضعؼً 

نظرتيـ تجاه تكاليؼ في  خطيره  ؿه ختبلاكبرز  ،أساسيا يقبمكف الزكج أك يرفضكنو المقاييس التي عمى
 -سيؿ فعف ،ينكري عمى فاعميو القياـ بمثؿ ذلؾفي ىذا الشأف ما السنة الشريفة ، كقد كرد في الزكاج

 ىذا؟( في تقكلكف فقاؿ: )ما-كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ عمى رجؿ مر » : قاؿ -رضي ا عنو
ف ينكح أف خطب إف حرم قالكا: ف عفى شى يي  أف فعشى  كا   مف رجؿ فمر سكت، ثـ قاؿ: يستمع، أف قاؿ كا 
ف ينكح ال أف خطب إف حرم قالكا: ىذا( في تقكلكف فقاؿ: )ما المسمميف، فقراء ف يشفع ال أف شفع كا   كا 
 .(1)«ىذا ( مثؿ األرض مؿء مف خير )ىذا:-كسمـ عميو ا صمى -ا رسكؿ فقاؿ يستمع، ال أف قاؿ

 :كانقسـ الناس في ذلؾ قسميف

 :القسـ األكؿ  

مف أف األصؿ في نظرة  -كما أشرنا إليو سابقان  -لشاب أصبلن خبلفان لما أيمركا بوال ينظر إلى أخبلؽ ا
يني، اتباعان لما الد كمدل التزاميـو، في أخبلقأف تبدأ بالنظر  اء تجاه الزكج المستقمبي لبناتيـاألكلي

ـ مدل حيث يككف لديي ،تمامان  باتت عكسية النظرة  لكف   -صمى ا عميو كسمـ -أكصى بو النبي
 شخصيتو كعممو .ة ككسام وكنسب الرجؿ كماؿ ،يفالد خرل غيرى أي بكؿ أك الرفض  بمقاييس القى 

  :القسـ الثاني  

، بالنظر إلى الماؿ النقص ذلؾعف ف، فعكضكا نظر منذ البداية إلى األزكاج عمى أنو ينقص لدييـ الدي
 لتكاليؼ قد تغطي عمى الضعؼ الديني لدل شريحة الشباب،، أف رفع ىذه ااءحيث يعتقد بعض األكلي

ظنان منيـ أف  ،الظمـ خكفان عمى بناتيـ مف، منوالمؤخر  المير في القسـيظير ذلؾ في تشديدىـ في ك 

                                                           
و نسبا فجعمان صحيح البخارم ، كتاب النكاح ، باب األكفاء في الديف كقكلو: ﴿ كىك الذم خمؽ مف الماء بشر  ( (1

 (.7/8) ،5090 :كصيرا ككاف ربؾ قديرا ﴾ حديث رقـ
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، فبل ينظر شريحة مف األكلياء مف أجؿ صكف حقكؽ بناتيـ يككف بالماؿتعكيض ذلؾ الضعؼ الديني 
 . بؿ إلى جاىو كمالو الزكج  إلى أخبلقو أك دينو عمىقبؿ اإلقداـ عمى المكافقة 

ظنت ىذه الفئة مف أكلياء األمكر أف ذلؾ يسيـ في الحفاظ عمى حقكؽ بناتيـ، فكاف ىذا دافعيـ ك  
حيث يككف الخكؼ مف التبعات المالية دافع  الزكج لمحفاظ  ،تكاليؼ الزكاج كزيادة المتطمباتلرفع 

ياء، مانعان لمزكج مف طبلؽ التكاليؼ العالية تعتبر في نظر األكلف ،عمى زكجتو، ال دينو أك أخبلقو
 ،تجبرىـ التكاليؼ المرتفعة لمزكاج، حيث شباب عمى عدـ االستيانة بزكجاتيـكعامبلن إلجبار ال ،زكجتو

، فيظؿ ؽ أك الزكاج بأيخرلنياء الحياة الزكجية بالطبلإمراران قبؿ أف يخطكا خطكة تجاه  عمى التفكير
 الفرقة.كط في العقد عائقان أماـ الطبلؽ ك لمؤخر كتبعات الشر ا ىاجسي 

 

 :ية في الزكاجاإلسالمأحكاـ الشريعة الجيؿ بيدم اإلسالـ ك  .2
 

أحاطتو الشريعة لذا  ،لذم مف شأنو حفظ استقرار الفرد كالمجتمعا ك النظاـ االجتماعيالزكاج ى
فبل يمكف  الزكاج جزء منيا،العامة كالخاصة، ك تتعمؽ بحياة المسمـ  يةكأكامر شرع ية بأحكاـو اإلسبلم

ان إلى اتجو دائم اإلسبلـ، فيدم ط بو عف أحكاـ الشريعة اإلسبلميةفصؿ الزكاج أك أم جزئية ترتب
يو ، لكف الظاىرة المعاصرة مف ارتفاع تكاليؼ الزكاج تبتعد عما اتجو إلتيسير الزكاج كحفظ الحقكؽ

المرأة، أك بحجج أخرل كالتباىي حجة الحفاظ عمى حقكؽ خرجت بالزكاج عف مقصده باإلسبلـ، ك 
 .ي تناقض أحكاـ الشريعة اإلسبلميةاألعراؼ التكالتفاخر، كااللتزاـ بالعادات ك 

 -صمى ا عميو كسمـ  -ء إلى تقميد اآلخريف عمى غير ىدل، كقد حذر النبيىذا الجيؿ دفع باألكليا
ال تقكـ الساعة قاؿ:) -صمى ا عميو كسمـ-النبي عف  -رضي ا عنو -مف ذلؾ، فعف أبي ىريرة 
؟ فقاؿ:  ،ف قبميا شبرا بشبر، كذراعا بذراعحتى تأخذ أمتي بأخذ القرك  فقيؿ: يا رسكؿ ا كفارس كالرـك

م ف الناس إال أكلئؾ( كى
(1). 

                                                           
لتتبعف سنف مف كاف : -صمى ا عميو كسمـ- باب قكؿ النبي صحيح البخارم ،كتاب االعتصاـ، ( 1)

 (.103-9/102قبمكـ،)
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كالتعاضد أسس التراحـ تقكـ عمى  اإلسبلـىدم كقيـ مـ أف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك لذلؾ يجب أف نع
الحفاظ عميو سعيدان اإلسبلـ مف الزكاج،كىك االستقرار كبناء المجتمع ك ، كيتمثؿ ذلؾ في ىدؼ كالعدالة
 .خبلفان لما تكصؿ إليو العادات كاألعراؼ كالقيـ غير اإلسبلمية، كمترابطان 

، فذلؾ ؿكال يصمح مقياسان لمتفاض كثيران  مختؿه  كعادات الزكاج في محافظة القدس ألف ميزاف أعراؼ
التي تنـ  ،ؼ الزكاج، ألف دافعيا النزكات كاألىكاء الشخصيةالميزاف أدل إلى كجكد ظاىرة ارتفاع تكالي

 ية.اإلسبلمالتقاليد التي ترفضيا الشريعة لياء في اتخاذ مثؿ تمؾ العادات ك عف أنانية كطمع بعض األك 

  

 :اإلسالـ في الزكاجضعؼ كخكر اإلرادة في االلتزاـ بيدم  .3
 

 حاديثاألك  الكريمة اآليات كفاج عمى المجتمع كيحفظيدرؾ كثير مف الناس خطكرة ارتفاع تكاليؼ الزك 
كيسمعكف  لسمؼ الصالح كىدييـ في الزكاج،، كيرككف قصص االداعية إلى تيسير الزكاجالشريفة 
في  هطر مخاكممكف عف ارتفاع تكاليؼ الزكاج ك كيت ،كالندكات المدارسلمساجد ك الدركس في االخطب ك 

أف اليسر في إلى التيسير في الزكاج كيرغبكف بذلؾ،  كيدرككف  الناس يدعكفك  ،جمساتيـ كندكاتيـ
 كيجعؿ حياتيما أكثر بركة. ،التزكيج يسر الزكجيف

قفيف يدرككف حقيقة ىذه المظاىر المثك  الناس ممف يعتبركف مف أىؿ العمـ، كالدعاة، حتى إف كثيران مف
اإلسبلمية، كتتنافى مع أخبلؽ لشريعة ا ألحكاـ مخالفةيا تقاليد كأعراؼ أنك  ،كأنيا ال تنفع المجتمع

 ال يمتزمكف بما يعرفكف . كمو ذلؾ، إال أنيـ رغـ إدراكيـ لالمسمـ

تعاليـ الديف اإلسبلمي في كؿ يمتزمكف ب مكرمف أكلياء األ التديف عنيـ ييعرؼككثيران ما نرل أناسان ممف 
ظمـ كجكر عمى الشباب  أف ذلؾ في قرارة أنفسيـ كىـ يعممكف ،في الزكاج في باب التيسير إال ،شيء
العازب الذم ال يقدر  أنيـ يتحممكف جزءان كبيران مف المسؤكلية، تجاه معاناة الشبابالجنسيف، ك  كبل مف

 .وبسبب ارتفاع تكاليف عمى الزكاج



- 28 - 

 

َا اىذه الفئة مف الناس ينطبؽ عمييا قكؿ ا تعالى  وُوَن :﴿ ََي َآُّيُّ ـَ ٍَن آَٓمٌُوا ِمَم ثَُلومُوَن َما ََل ثَْف ِ َّله

وُوَن﴾2﴿ ـَ ِ َآْن ثَُلومُوا َما ََل ثَْف ـ   »:ىذه اآلية الكريمة قاؿ الطبرم في تفسير( 1)﴾ َنُْبَ َمْلذًا ِؾْيَد اَّلله  ل

عظـ مقتنا عند ربكـ قكلكـ ما ال  لعمؿ، فأعمالكـ مخالفة أقكالكـ،تقكلكف القكؿ الذم ال تصٌدقكنو با
، فقاؿ بعضيـ: أينزلت الكريمة اختمؼ أىؿ التأكيؿ في السبب الذم مف أجمو أينزلت ىذه اآلية، كتفعمكف

ا مف ا لقكـ مف المؤمنيف، تمنكا معرفة أفضؿ األعماؿ، فعٌرفيـ ا إياه، فمما عرفكا قصركا  .(2)«تكبيخن

 

 :ثقافتيـالتأثر بأخالؽ غير المسمميف ك  .4
 

ًَِْل َؾِؼاميً﴾ :الىقاؿ تع ََِواِت َآْن ثَِمَوُوا َم وَن امضه ـُ هِب ٍَن ًَد ِ ُُكْ َوٍُرًُِد اَّله َْ َ ُ ٍُرًُِد َآْن ًَُخوَب ؿَو  ،(3)﴿ َواَّلله

تأخذ ) ال تقكـ الساعة حتى قاؿ: -صمى ا عميو كسمـ -عف النبي -رضي ا عنو-كعف أبي ىريرة 
م ف الناس  ،بذراع بشبر، كذراعان  ان قبميا شبر أمتي بأخذ القركف  ؟ فقاؿ: كى فقيؿ: يا رسكؿ ا كفارس كالرـك

 .(4)إال أكلئؾ(

سبب األكضاع كالظركؼ الثقافية كاألخبلقية غير ب ؛تعتبر الحالة األخبلقية في محافظة القدس سيئة
المسمميف في عاداتيـ، ، فظاىر حياة غير المجتمع أفرادالمؤثرة عمى سرائيمية العقبات اإلك  اإلسبلمية،
نرل  إذ، فيـ يحتفمكف في كؿ صغيرة ككبيرة ،حتفاالتخاصة فيما يتعمؽ باالكب ترؼه ك   كبذخه  أنيا ليكه 

أثرت  ،عندىـ فيو احتفاالت كثيرة الزكاج كذلؾ  ،مناسباتيـ الكثيرة عمى مدار العاـذلؾ في أعيادىـ ك 
المحتؿ ك  المسمميف حتكاؾ بيف الفمسطينييفبسبب اال القدس، مسطيني في محافظةعمى المجتمع الف

نراه  مامأعظـ بشكؿ  كىذا ما نرل أثره في محافظة القدس غير المسمميف في المحافظةالفمسطينيف ك 
 .يرىا المحافظات الفمسطينيةغفي 

                                                           
 (.3ك2اآليتيف /61) ،سكرة الصؼ ( 1)
تحقيؽ: أحمد  البياف في تأكيؿ القرآف،جامع  اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف الطبرم، محمد (2)

 (.23/350)ـ، )د.ـ.ف(2000ق/1420، 1محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ط
 (.27اآلية/4) ،سكرة النساء ( 3)
لتتبعف سنف مف كاف : -صمى ا عميو كسمـ- باب قكؿ النبي كتاب االعتصاـ، صحيح البخارم، (4)

 (..103-9/102قبمكـ،)
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تمؾ العادات  ابو معشتت نجد أف عددان مف سمككيات المسمميف في محافظة القدس، فيما يخص الزكاجف
جيؿ رغـ كنرل أنو  ،ية البعيدة عف المعاني األخبلقيةالتي يغمب عمييا الناحية المادالغربية  التقاليدك 

، نرل أنيـ متمسككف التي يعممكف عمى تحقيقيا في كؿ زكاج المسمميف بأصؿ تمؾ العادات كالمتطمبات
 .بيا

حافظة القدس الزكاج في مكتقاليد  مف عادات ان عمى أف كثير كمف خبلؿ ىذه الدراسة أستطيع التأكيد 
سرية ما تبثو كسائؿ إعبلميـ الداعية إلى إفساد الرابطة األمستقاة مف عادات كتقاليد غير المسمميف، ك 

 في المجتمع المسمـ.

شرعي الذم سار يجب أال تخرج عف اإلطار ال نظرة المسمـ إلى مناسبات الزكاجعمى ما تقدـ ف بناءن ك 
العادات كالتقاليد كأف يعرؼ المسمـ أف  ،ومتطمباتو ك خاصة فيما يتعمؽ بتكاليف ،الصالحعميو سمفنا 

ال ينتفع بو المجتمع بأم شكؿ  تكاليؼ الزكاج ما ىي إال إثـ المادية غير األخبلقية التي أثرت عمىك 
 .  مف األشكاؿ
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 المطمب الثاني: األسباب االجتماعية:

 

ٍْ  :قاؿ تعالى ِ َومَْو ؿَََل َآهُْفِسُُكْ َآِو امَْواِِلَ ََِداَء َّلِله اِمَي َِبمِْلْسطِ ُص ٍَن آَٓمٌُوا ُنوهُوا كَوه ِ َا اَّله ِن ﴿ََي َآُّيُّ

 
ّ
ِدمُوا َوا ـْ َ وا امََِْوى َآْن ث ـُ هِب َما فَََل ثَد ُ َآْوَل ِِبِ ْن ٍَُكْن قَيًَِّا َآْو فَِلرًيا فَاَّلله

ّ
ْكَرِتَي ا رُِضوا ْن َواْلَ ـْ ثَوُْووا َآْو ثُ

َموُوَن َخِبرًيا﴾  ـْ َ َ ََكَن ِتَما ث نه اَّلله
ّ
 .(1)فَا

ر معناىا عمى الشيادة في قتصإذ ال ية في بناء المجتمع في شتى األمكر، قاعد الكريمة ىذه اآلية
التزاـ ك  ،(2)في جميع أمكره -عز كجؿ -بشرع ا  في ضركرة التزاـ المسمـ نصه  يا، بؿ إنالخصكمة

بيا ألنيا نكاة  اإلسبلـالتي اعتنى  ،لعدؿ يككف باإلتياف بمكاـز الشرع، حيث إف مف لكازمو بناء األسرةا
، فشرع النظاـ الدقيؽ الذم مف صرىا إليجاد مجتمع إسبلمي متماسؾالمجتمع كعمؿ عمى تقكية أكا

تقابميا كاجبات في  ان مـ حقكق، كجعؿ لكؿ فرد مسمـ إلى إدراؾ تمؾ الغاية الساميةشأنو أف يصؿ بالمس
 المجتمع .

زءان مف المسؤكلية كجعميـ ج ،في شتى المجاالت اإلسبلـ عبلقة المسمميف بعضيـ ببعضكقد نظـ 
ف أي  تجاه األمة، تشكيؿ معايير أفراد المجتمع، كمياراتيـ كدكافعيـ  ، مسؤكلية "كلى ىذه المسؤكلياتكا 

 . (3)دكرىـ الراىف أك المستقبمي في المجتمع "، التي تتكافؽ مع كاتجاىاتيـ كسمككياتيـ

 إلى عدة نقاط:ة االجتماعيكيمكف مما سبؽ أف نقسـ أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج 

 

 

 

                                                           
 (.135اآلية/4) ،النساء سكرة (1)
 (. 3/261فتح البياف في مقاصد القرآف ،)  (2)
ـ، 1985-ـ1984دار الفكر الجامعي،  العيسكم، عبد الرحمف ،سيككلكجية التنشئة االجتماعية، نظر:ا  (3)

 .(207فحة ص) )د.ط(، االسكندرية،
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االحتكاـ إلى العادات ك  أفراد المجتمع في محافظة القدس تغير المقاييس االجتماعية عند .1
 :المغمكطة، ككجكد بعض المفاىيـ االجتماعية يةكاألعراؼ غير اإلسالم

 :في محافظة القدس ة عند أفراد المجتمعاالجتماعيتغير المقاييس 

 

 العادات كأصبحت القدس، محافظة في المجتمع أفراد مف كبير جزء لدل ةاالجتماعي المقاييس تغيرت
تجاه تحكيـ  الناس اختمفت نظرة كقد الزكاج، تكاليؼ في خاصة األمكر، مف كثير في تتدخؿ كالتقاليد
، ينفع ال كما ينفع ما بيف التمايز طرؽ عندىـ فاختمفت كضكابطو اإلسبلـ بخصكص الزكاج تعاليـ

ر إدراكيا مف بيف الغاية التي يحاكؿ بعض أكلياء األمك اقض بيف الغاية األصمية لمزكاج ك ظير التنك 
الحقيقة أف المقبميف عمى الزكاج، ك  كاىؿاء المتطمبات المكمفة، الذم يثقؿ بيا األكليكراء تمؾ العادات ك 
ي التصكر لممقصكد األفراح أحدثت اختبلالن فا يشاىدكنو مف أمكر في األعراس ك ما يسمعو الناس كم

ة في ، حيث يظير فيو البلمباالاضحان في المسؤكلية تجاه المجتمعمما يظير ارتباكان ك  ،الحقيقي لمزكاج
أك حرية  ان ص عمى تطبيؽ العرؼ غير المشركع ليس حق، حيث إف الحر مشاعر المقبميف عمى الزكاج

 ، بؿ إف األكلياء مطالبكف بحماية المجتمع مف التفكؾ .لؤلكلياء

، ألسباب شتى اـ في بعض المجتمعات، إلى درجة االنعدجع مفيكـ كركح التكافؿ االجتماعيترا»كقد 
 .(1) «اإلنساف ال ييتـ إال بنفسوفأصبح ، ف في حياة الناس تيميشان مدركسان أىميا تيميش دكر الدي

عند  الكثير منيـحجة  إذ كانت، ثناء إجراء الدراسة مف بعض الناسما سمعتو أ كمما يؤكد ىذا التكجو
التي يدرؾ المتمسؾ بيا مدل ثقميا عمى كاىؿ  مسكيـ بعادة مف العادات السيئةسؤاليـ عف سبب ت

 (. كايريد أف يفرح ـ) أني فيجيبكف  الشباب

 
 
 

                                                           
1421، 1منارة، ط، دار الدركيش، محمد سعيد، ارتفاع تكاليؼ الزكاج ضعؼ االلتزاـ كندرة القدكة  (1)

 (. 43،)صفحةـ، جدة 2000ق/ 
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 ية:األعراؼ غير اإلسالماالحتكاـ إلى العادات ك 

 

َ قاؿ ا تعالى ٍَن ََل ً ِ َواَء اَّله ُْ هِبْؽ َآ َِا َوََل ثَد ـْ هِب ٍة ِمَن اْلَْمِر فَاث ـَ وْيَاَك ؿَََل َْشًِ ـَ وَُمونَ :﴿ ُُثه َج ، لقد (1)﴾ـْ

قامة دينو كلزكـ شرعو،  -التسميـ بحكمو ك  ألكامره، بخضكع تاـ خمؽ ا تعالى الخمؽ كأمرىـ بعبادتو كا 
المذىب كالممة كالمنياج كيقاؿ: لمشرعة الماء كىي مكرد  تعني: فالشريعة في المغة » -عز كجؿ 

شاربيو شريعة، كالجمع شرائع، فاستعير ذلؾ لمديف ألف العباد يردكف ما تحيا بو نفكسيـ، كمنو الشارع 
عو ا لعباده مف الديف، أم جعمناؾ يا محمد عمى ألنو طريؽ إلى المقصد، فالمراد بالشريعة ىنا ما شر 

َذا فقد قاؿ تعالى ،(2)«اضح مف أمر الديف يكصمؾ إلى الحؽمنياج ك 
ّ
:﴿ َوَما ََكَن ِمُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمٌٍَة ا

 َ ِط اَّلله ـْ َ ُة ِمْن َآْمِرِِهْ َوَمْن ً ُ َوَرُسوَُلُ َآْمًرا َآْن ٍَُكوَن مَُُِم امِْخرَيَ َوَرُسوََلُ فََلْد َضله َضََلًَل  كَََض اَّلله

 .(3) ُمِبَيًا﴾

التي ال أساس ليا في الديف تعتبر مف اإلعراض عف  غير المشركعة العاداتحتكاـ إلى األعراؼ ك فاال
صمى ا عميو  -يـ كسنة نبيو حتكاـ إلى غير ما أنزؿ ا في كتابو الحكاالك  -عز كجؿ-شرع ا 

التقاليد التي مف ىذه العادات ك ران كالسيئات، فكثي أعظـ اآلثاـكذلؾ يعد مف أقبح المنكرات ك  سمـ ك 
، مف معاني التكافؿ االجتماعي بيف أفراد المجتمع محافظة القدس ال تحقؽ أم   ينتيجيا الناس في

ؾ العادات ريعتو الغراء، ألف تمشرص عمى تحقيقو الديف اإلسبلمي مف خبلؿ تعاليمو ك خبلفان لما ح
، فما يتـ في األفراح مف أمكر كما يطمب مف المقبميف مجمميا منافية لمشريعة اإلسبلميةالتقاليد في ك 

نان ظ، ؿ األمـ السابقة في المغاالة، يسمؾ القائمكف عمييا سبالزكاج مف مطالب شكمية كميا بدععمى 
 .منيـ أف فييا منفعة ليـ 

   

 

                                                           
 (.18اآلية/45) ،سكرة الجاثية  (1)
 (.12/424) ،القنكجي، مرجع سابؽ ( 2)
 (.36اآلية/33) ،سكرة األحزاب ( 3)



- 33 - 

 

 المغمكطة:ة االجتماعيكجكد بعض المفاىيـ 

 

َل ؿََل قاؿ تعالى ـَ َِ َوَج َِ َوكَوِْب ـِ ُ ؿََل ِؿْْلٍ َوَخََتَ ؿََل ََسْ ُ اَّلله ٍُ َوَآَضَّله وا َُ  َُ مَِ
ّ
ََذ ا :﴿َآفََرَآًَْت َمِن اَّته

ِ َآفََل ثََذنهُروَن﴾ ِد اَّلله ـْ َ َِ ِمْن ت ٍِ ِقضاَوًة فََمْن َُّيِْدً  .(1)تََصِ

في الزكاج مع عمميـ بمخالفتيا  اإلسبلـمنافية ليدم  دات كأعراؼيتمسؾ بو الناس مف عاحقيقة ما إف 
ينبع مف كجكد العديد مف المفاىيـ االجتماعية المغمكطة، إذ إف بعضان مف الناس ينسب التشدد لمديف، 

 إلى الديف كيدعي أف التمسؾ بأحكامو كضكابطو فيو إثقاؿ عمى الناس.

العادات كالتقاليد غير االحتكاـ إلى  تشديد فدعكلإذ إنيـ يركف في ىذه العادات خركجان مف ال
، كقد يتساىؿ ادعاءن بعدـ صبلحيا في ىذا العصر، ك زاتيامان لمشريعة اإلسبلمية بالعج، يعد اإلسبلمية

قد نسمع بعضان ليمة العمر كأنيـ يريدكف الفرح، ك  بعض الناس في اتخاذ مثؿ تمؾ العادات بحجة أنيا
قد قاؿ لي أحد األشخاص عند سؤالو عف تكاليؼ الزكاج ال تتشدد؛)فرحة العمر!! ( ك  مف الناس يقكؿ:

، «وإلمي ما معك ما بيمزم»: ؛ قاؿ-كىك كلي أمر لفتيات -األعراؼبب العادات ك أنيا مرتفعة بسككيؼ 
كؿ حياتنا  »، كقالت أـ لفتيات «إفرح كبعديف تكب »، كقاؿ آخر: «قكؿ لي الفرح حراـ !! »اؿ: قك 

 .«حراـ بحراـ ... أجت عمى األعراس كنقكؿ حراـ كحبلؿ!!

كيتكممكف بيذا األمر مدافعيف عف عاداتيـ  السركر،أف الشرع يعارض الفرح ك كقد يظف بعض الناس  
ُُكْ  كأعرافيـ غير المشركعة بغير عمـ، كا تعالى يقكؿ: ُِ َُ ِتبَمِْسًَِذُُكْ َوثَُلومُوَن ِتبَفَْوا َ ْذ ثَوَلهْوه

ّ
َما  ﴿ ا

ِ َؾِؼمٌي ﴾ َو ِؾْيَد اَّلله ُُ يًا َو َِّ َُ  َُ َ ُبوه س َ َِ ِؿْْلٌ َوََتْ  .(2) مََُْس مَُُكْ ِت

 

 

 

                                                           
 (.23اآلية/45) ،سكرة الجاثية (1)
 (. 15اآلية/24)،سكرة النكر  (2)
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 :اإلسالـالجيؿ بمكانة األسرة في  .2
                                                                                                                                                

كال انعكس ذلؾ عمى صبلحو، المجتمع، فمتى صمح حاليا  لبنة مف لبنات ىي اإلسبلـاألسرة في 
ىتـ القرآف الكريـ باألسرة اكقد  -عز كجؿ-أكامر ا  التزاـالديف ك تباع اف ىذا الصبلح إال بيكك 

محافظة القدس يعترييا ما يعترم البناء مف قكة أك في األسرة لذا فإف باعتبارىا أساس بناء المجتمع، 
 .ضعؼ كفقان لمتانة األسس القائمة عميو 

شأنان فيو صبلحيا إال أرشدنا إليو، ك  سرة فيويترؾ شأنان مف شؤكف األلـ  القرآف الكريـ  الكاقع أف ك 
َِ َآْن َخوََق مَُُكْ ِمْن َآهُْفِسُُكْ َآْزواجًا : قاؿ تعالى  لتركو،ال نيانا عنو ككجينا فسادىا إ ﴿َوِمْن آَٓيثِ

نه ِِف ذِِلَ َلَٓيٍت ِمَلْوٍم ًََخَفكهُرونَ 
ّ
ًة ا ًة َوَرْْحَ َل تٌََُُُْكْ َمَوده ـَ هَْْيا َوَج

ّ
 .(1)﴾ِمدَْسُكٌُوا ا

ة التي الجيؿ بالمكانة العالية الميم» أساسيا في محافظة القدس ارتفاع تكاليؼ الزكاجظاىرة  كحقيقةي 
، (2)«كرسالتيا السامية في الحياة عامة ،كازدىارهكدكرىا في بناء المجتمع  ،تحتميا األسرة في اإلسبلـ

تيسير سبمو، فمك أدرؾ الكلي ما في التيسير في الزكاج مف أثر عظيـ عمى المجتمع لما تردد لحظة في 
 مف أجؿ إعفاؼ كتحصيف الشباب مف كبل الجنسيف.

، حيث يعترم كشبابيا الثقافة العامة في المحافظة مبنية عمى البلمباالة في شؤكف األمةالظاىر أف ك 
عمييا، فيذا الشباب  ـ عكنان كأف يميميـ الصبرأف يككف لي تعالى الشباب مف المشاكؿ ما نسأؿ ا

كف في المحافظة المسؤكلقابضه عمى الجمر ال أحد يترأؼ بحاليـ، كال ييتـ بعض أكلياء األمكر ك 
 كفتناسفي ،ؾ فإنيـ ال يراعكف األسرة أك المجتمعكذلبيمكـ الشباب كليست تمؾ األمكر مف أكلكياتيـ، 

آماؿ الشباب نظر إلى تال الناس  عظمى مفنرل فئة إذ ، كما ليا مف أىمية دكر األسرةكف تجاىمكي
نتشر مف مظاىر مؤلمة، كالتبرج ، كما اكأحبلميـ كما آلت إليو أحكاؿ الفتيات األخبلقية كالنفسية

خاصة بيف طالبات انتشار مظاىر الفحش في المبلبس كالسفكر، كالصداقات بيف الجنسيف، ك 
 .الحاؿ عمى أحدىذا كال يخفى  ،الجامعات

                                                           
 (.21اآلية /30) ،سكرة الرـك  (1)
 (.42)صفحة  بتصرؼ، دركيش، مرجع سابؽمحمد سعيد   (2)
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 تجاه ىتماميـ عند قدكـ عريس لبناتيـكف جاـ ايصب كأكلياء األمكر ىـ المسؤكلكف عف ىذا الكضع، إذ
ف كاف كالمادية كالمظاىر كالتفاخر، الفرح ، صبلحيا أك فسادىاعمى حساب ديمكمة األسرة ك  ذلؾ كا 

ِوَُُكْ ََنًرا : ، قاؿ تعالىكدكف النظر إلى حاؿ تديف الشاب كخمقو ُْ ٍَن آَٓمٌُوا كُوا َآهُفَسُُكْ َوَآ ِ َا اَّله ﴿ ََي َآُّيُّ

ا اميهاُس َوامِْحَجاَرُة ﴾ َُ  . (1)َوكُوُد

 

 كندرة القدكة الحسنة:، سكء القدكة  .3
 

قاؿ: )أبغض الٌناس إلى الٌمو   -صمى ا عميو كسمـ–أٌف الٌنبٌي  -رضي الٌمو عنيما -عف ابف عٌباس
 ، ، كمٌطمب دـ امرلء بغير حٌؽ لييريؽ كمبتغ في اإلسالـ سّنة الجاىمّيةثبلثة: ممحد في الحـر

 . (2)دمو(

التأسي فطرة مف فطر ا تعالى التي فطر عمييا الناس، كليذا تجد أكثر الناس يتأسكف ببعضيـ »إف 
ي مجريات الزكاج التقاليد المعمكؿ بيا فمف العادات ك  ان أف كثير الحقيقة ك  ،(3)«كيحاكلكف تقميد غيرىـ... 

، ما ىي إال نكع مف التقميد لآلخريف عمى غير ىدل، كقد يتناسى بعض الناس ما في محافظة القدس
، حيث إف قمة مف األكلياء ؼ مف ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاجلمقدكة الحسنة مف دكر فاعؿ في التخفي

، فيركف البيعد اآلخر لمتمسؾ بالعادات السيئة كالتكاليؼ الباىظة أبنائيـ كبناتيـاه يشعر بالمسؤكلية تج
أمراض اجتماعية كفساد كما تؤدم إليو مف  ،مؾ العادات التي يقتدم بيا الناسلمزكاج الناتجة عف ت

الناس  ألعظـ مفف السكاد اأمف المطالب كالتكاليؼ في الزكاج، إال تخفؼ ىذه الفئة القميمة ، ك ركدما
 بناء األسرة.ستقرار كالزكاج ك أحبلـ الشباب في اال معيا بددفيطمبكف مف األمكر ما تي  ،يقتدم بقدكة سيئة

 

 
                                                           

 (.6اآلية/66) ،سكرة التحريـ  ((1
 (.6/ص9/ج4، )ـ6882:رقـ مف طمب دـ امرئ بغير حؽ،حديث كتاب الديات،باب صحيح البخارم،  (2)
عمى  121:الدرس رقـ تماـ القدكة بحسف األسكة، درس صكتي، بك اسحاؽ، حجازم محمد شريؼ،أالحكيني،   (3)

 islamweb.ne.مكقع الشبكة اإلسبلمية 
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 :طمع بعض أكلياء األمكر كالرغبة في إبقاء البنات عندىـ .4
 

ة القدس، طمع بعض أكلياء الرتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظ -(1)الثانكية–ة االجتماعيمف األسباب 
رأييـ في مسألة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، أعادكا سبب  اإف عددان ممف أبدك ، إذ األمكر

، كقد غير المير يأخذكنو ألنفسيـىذا االرتفاع في تكاليؼ الزكاج إلى طمع األكلياء في مبمغ مالي 
الخاطب أف يتعيد بمبمغ  ، حيث يشترط الكالد أك الكلي عمىليـ في ذلؾ عمؿ الفتاة كراتبيا كاف الدافع

 ، كمقابؿ االستغناء عف راتبيا الشيرم .و قبؿ العقد مقابؿ تعميمو البنتويدفع ل

ا كانت الفتاة تقيـ في خاصة إذو، استغنائو عف كجكد الفتاة في بيتآخر يطمب ىذا المبمغ لقاء  بعضه ك 
فريؽ آخر ك مقابؿ تزكيجيا،  ب مبمغان مف الماؿ، فيطمأكتدر دخبلن  بيت أخييا، كتخدـ زكجتو كأكالده

، كىذا النكع الرغبة في الماؿ، ككأف الفتاة عندىـ سمعة يأخذ ماالن لنفسو مقابؿ التزكيج بغير سبب إال
 .مف األكلياء قميؿ 

كلياء مف ينظر إلى البنت المتعممة صاحبة الكظيفة كالبقرة الحمكب يستفيد مف راتبيا أك كمف األ »
خرل كاشتراط الشركط مف رفع المير كالتكاليؼ األ -جيالتأخير زكا –ؿ يضع العراقيفكاردىا ...، 

 .(2)«، كال حاجة إلى طكؿ تفكير لمحكـ عمى ىذه النكعية مف البشر !المعجزة

تككف الفتاة يأتييا خاطب ذك جاه كعز كماؿ، ك ، متأمبلن أف وكمنيـ مف يدفع الخطاب بعيدان عف ابنت
، ككنو في ىذه الدراسة تجاىؿ ىذا السبب ال يسعنينيا مكجكدة ك يـ، كىذه فئة قميمة لكتمحؿ مساكم

 ة التي تقؼ كراء ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس .االجتماعيكاحدان مف االسباب 

 

 

 

                                                           
يمكف استبعادىا ألنيا كال ، كالحمد  عمى أف ىذه الفئة قميمة جدان  جاء بناءن  التعبير عف ىذا العامؿ بأنو ثانكم  (1)

 مكجكدة فعبلن ك إف كانت نسبتيا قميمة.
 (.147)صفحة ،دركيش ، مرجع سابؽمحمد سعيد  (2)
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 :ان ماديان بعيدان عف مقصد الزكاجاتخاذ مفاكضات الزكاج منح .5
 

الزكج  كأكلياءالفتاة أكلياء ية بيف المادجرت العادة أف يككف ىناؾ مفاكضات مسبقة في األمكر 
 حيث تتخذ المفاكضات ىذا المنحى، ،أم  منيماالرجكع إلى رأم  المقبؿ عمى الزكاج قبؿ العقد  دكف

الفيصؿ في القبكؿ أك  يككف إذ، الفشؿكأنيا صفقة تجارية قد تنجح كقد تبكء بكتصبح األمكر ك 
 الشاب فتجدالفتاة  مدل تقبمو لتنفيذ مطالب كلي لمخطبة، ك تعداد المالي لممتقدـ سمدل اإل الرفض

 تميؽ ػ"شبكةك  « مير مف الزكاج، كمؤنة لتكاليؼ تكطئة أعده كما دخرها عما ؿييسأ ما أكؿ ؿييسأ
 -ا رسكؿ قاؿقالت:  -رضي ا عنيا-ما ركم عائشة يتناسى األىؿ ك  ،(1) «كأىميا بعركسو
، كالكفاءة المقصكدة، (2)(إلييـ كأنكحكا األكفاء، كانكحكا لنطفكـ، تخيركا): -كسمـ عميو ا صمى

 مامى اإلتياف بشكميات االحتفاالت ك ة في الماؿ ال تشمؿ المقدرة عكفاءة الديف، ال الماؿ، ألف الكفاء
ظمـ  االحتكاـ إلى الشكميات فيوة التي يرفضيا الشرع كما تقدـ، ك التقاليد المكمفتطمبو العادات ك 

لكلي يجني اي بعض األحياف ىذه المفاكضات، ك ، إذ يككف مانع الزكاج فلمشباب مف كبل الجنسيف
 . تمسكو بالمتطمبات المادية المكمفةعمى الفتاة مف خبلؿ تعنتو ك 

 

 :ؿ النمكذج الثقافي في األخالؽ كالقيـ التي تحدد مفيـك الكفاءةاختال  .6
 

اء كالفتيات مسمسبلت عامبلن مساعدان في اختبلؿ نظرة األكليـ ك ئؿ اإلعبلـ كما تقدمو مف أفبلتعتبر كسا
مكازيف الطرفيف ، حيث اختمت باب المقبؿ عمى الزكاجالش كفي أحياف كثيرة نظرةإلى الزكاج كمقاصده،

ف بناءن عمى الصكرة المرسكمة في أذىانيـ لشخصية كؿ م كاألسرة  مستقبمي في الحياةتجاه الشريؾ ال
، كعمى أم سيككف عميو زكاجيـ، ككيؼ سيككف زكاجيـ، كبمف يتشبو ىؤالء في زيجاتيـالطرفيف كما 

ما لآلخر مف ىدايا كمصاغ ذىبي كمكاف عقد حفؿ الزفاؼ، شكؿ ستقاـ حفبلتيـ كما سيقدمو كؿ مني

                                                           

1))
 (.36) صفحة )د. ط ()د ، ـ .ف(،  ،منصكر بف سيد، تحفة العركسيفالشكرل، مجدل بف   
( كصححو 2/176(، المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب النكاح، )1/633سنف ابف ماجة، باب األكفاء )  (2)

 (.3/56(، )1067حديث رقـ )في السمسمة الصحيحة   -رحمو ا–األلباني 
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الدراسة،  ىذه في سنفصمو مما تركج لو كسائؿ اإلعبلـ كىذا ما غيرىا مف األمكركرحمة شير العسؿ ك 
 .ع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدسنكاف مظاىر ارتفاتحت ع

 

 :االحتجاج بحماية حقكؽ المرأة .7
 

 ، كقد كرد آياتة حقكؽ المرأة في كؿ أحكاليا، كالزكجة حالة مف حاالت المرأةياإلسبلمكفمت الشريعة 
نفكسان ال أف ، إ، تحث المسمـ عمى حفظ حقيا كعدـ ظمميا-عز كجؿ–ب ا كثيرة في كتا كريمة

مؽ زكجتو يعمؿ جاىدان عمى أف تبرئو ف طمريضة عند النزاع كالشقاؽ تبدأ باالنتقاـ كالتشفي، فالزكج إ
: في كتابو الحكيـ، قاؿ تعالى –عز كجؿ -، كىذا خبلؼه لما أمر بو ا الزكجة مف كافة حقكقيا

ََلُق ﴿ ََتنِ  امعه ْمَساكٌ  َمره
ّ
ُروٍف  فَا ـْ يٌ  َآوْ  ِتَم حْ  جَْْسِ

ّ
لُّ  َوََل  َسانٍ َِب ا ثَبُِخُذوا َآنْ  مَُُكْ  َُيِ نه  ِممه ُُ  آٓثَُُْذُمو

َله  َصُْئًا
ّ
افَا َآنْ  ا ِ  ُحُدودَ  ًُِلميَا َآَله  ََيَ نْ  اَّلله

ّ
ِ  ُحُدودَ  ًُِلميَا َآَله  ِخْفَُتْ  فَا َما ُجٌَاحَ  فَََل  اَّلله  افْذََدْت  ِفميَا ؿَوَْْيِ

 َِ ِ  ُحُدودُ  ثِْلَ  ِت ا فَََل  اَّلله َُ َخُدو ـْ َ ده  َوَمنْ  ث ـَ ِ  ُحُدودَ  ًََخ اِمُموَن  ِهُُ  فَبُومَئِمَ  اَّلله : ، كقاؿ تعالى(1)﴾امؼه
َذا﴿

ّ
هْلَُتُ  َوا َِّساءَ  َظو نه  َآَجوَُِنه  فََبوَْلنَ  امً ُُ ُروٍف  فَبَْمِسُكو ـْ نه  َآوْ  ِتَم ُُ ُِحو ُروٍف  َسّ ـْ نه  َوََل  ِتَم ُُ  ثُْمِسُكو

اًرا َخُدوا ِِضَ ـْ لْ  َوَمنْ  ِمَخ ـَ َُ  َػْلََ  فََلدْ  َذِِلَ  ًَْف ِ  آََٓيِت  ثَخهِخُذوا َوََل  هَْفَس ُزًوا اَّلله َمَت  َواْذُنُروا ُُ ـْ ِ  ِه  اَّلله

ُُكْ  َْ َ ُُكْ  َآْىَزلَ  َوَما ؿَو َْ َ ُؼُُكْ  َوامِْحْْكَةِ  اْمِكذَاِب  ِمنَ  ؿَو ـِ َ ً  َِ هُلوا ِت َ  َواث َ  َآنه  َواْؿوَُموا اَّلله  ءٍ َشْ  ِبُكِّ  اَّلله

َا َيَ  ﴿: تعالى ، كقاؿ(2)﴾ؿَِوميٌ  َذا اميهِبُّ  َآُّيُّ
ّ
هْلَُتُ  ا َِّساءَ  َظو نه  امً ُُ ُِّلو نه  فََعو ِِتِ ده ـِ ةَ  َوَآْحُعوا ِم ده ـِ هُلوا امْ  َواث

 َ نه  ََل  َربهُُكْ  اَّلله ُُ رُِجو نه  ِمنْ  َُّتْ َُوِِتِ ُ ُرْجنَ  َوََل  ت َله  ََيْ
ّ
يَةٍ  ِتَفاِحَضةٍ  ًَبِثِيَ  َآنْ  ا َِّ ِ  ُحُدودُ  َوثِْلَ  ُمَب  َوَمنْ  اَّلله

ده  ـَ ِ  ُحُدودَ  ًََخ َُ  َػْلََ  فََلدْ  اَّلله له  ثَْدِري ََل  هَْفَس ـَ َ َ  م ِدُث  اَّلله دَ  ُُيْ ـْ َ َذا﴾1﴿ َآْمًرا َذِِلَ  ت
ّ
 َآَجوَُِنه  تَوَْلنَ  فَا

نه  ُُ ُروٍف  فَبَْمِسُكو ـْ نه  َآوْ  ِتَم ُُ ُروٍف  فَاِركُو ـْ ٌُُْكْ  ؿَْدلٍ  َذَويْ  َوَآْصُِِدوا ِتَم َِاَدةَ  َوَآِكميُوا ِم ِ  امضه  َذِمُُكْ  َّلِله

َِ  ًُوَؾغُ ِ  ًُْؤِمنُ  ََكنَ  َمنْ  ِت ََْومِ  َِبَّلله َ  ًَخهقِ  َوَمنْ  اْلِٓخرِ  َوامْ لْ  اَّلله ـَ كقاؿ  (3)﴾ َمْخَرًجا ََلُ  ََيْ

                                                           
 (.229اآلية/2) ،سكرة البقرة ( (1
 (.231اآلية / 2) ،البقرة سكرة ((2

 (.2ك 1اآلية/65) ،سكرة الطبلؽ  (3)
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ٌَُْتْ ِمْن ُوْجِدُُكْ َوََل تعالى: ُِْر َسَك نه ِمْن َح ُُ ْن ُننه ُآوََلِت ﴿َآْسِكٌُو
ّ
نه َوا ُلوا ؿَوَْْيِ َِّ نه ِمُخَض ُُ و ثَُضارُّ

 َ نه َوِآثَِمُروا ت ُُ نه ُآُجوَر ُُ َن مَُُكْ فَبٓثُو ـْ ْن َآْرَض
ّ
وَُِنه فَا َن َْحْ ـْ نه َحَّته ًََض ٍل فَبَهِْفُلوا ؿَوَْْيِ ُروٍف َْحْ ـْ ٌَُُُْكْ ِتَم

ِضُؽ ََلُ ُآْخَرى﴿ ُُتْ فََسُُتْ اَسْ ـَ َ ْن ث
ّ
ا 6َوا ْيِفْق ِممه َُ َُ فَوْ َِ ِرْزكُ َْ َ َِ َوَمْن كُِدَر ؿَو خِ ـَ ٍة ِمْن َس ـَ ْيِفْق ُذو َس َُ ﴾ ِم

ا ﴾ َد ُؾْْسٍ ٌُْْسً ـْ َ ُ ت ُل اَّلله ـَ ََْج ا س َ َُ َله َما آََٓت
ّ
ُ هَْفًسا ا ُف اَّلله ُ ََل ٍَُكِّ ٍُ اَّلله تنص  كريمة فكميا آيات (1)آََٓت

، ككؿ ذلؾ مبني عمى المعركؼ كاإلحساف، مالية حقكؽو مير ك لمرأة فيما آتاىا زكجيا مف عمى حؽ ا
 درج ما كحسف االختيار لمزكج كالزكجة، إال أف  -عز كجؿ -األساس فيو تقكل ا كصدؽ النكايا، ك 

رج د، ف، ما انتشر في األمة مف فساد لمذمـ، كسكء االختيارتقديـ سكء الظ مف بعض األكلياءعميو 
، كقد يككف المير المسمى د سكاء المير المعجؿ أـ المؤخرمرتفع في العقعمى تسمية مير بعضيـ 

 ، كىذا كمو " بحجة حماية حقكؽف في العقد لكف الحقيقة خبلؼ ذلؾيدك ك  ،المقدـ بسيطان أك شكميان 
سكء االختيار، كالبعد  -كما تقدـ-كىذا األمر مرده  (2)مف الطبلؽ " (ة)لياككقاي ،المرأة كتأميف مستقبميا

ظمـ ف قصص مؤلمة لحياة زكجية انتيت بإساءة كبل الزكجيف لآلخر ك ، كما ينتشر مالديف عف
 إىماؿ كالسبب الرئيسي في ذلؾ ىك –ف صح التعبير إ –الطبلؽ المبكر  عند ، خاصةان بعضيما بعض

ان ذلؾ قصدقد كجدت عددان مف األكلياء يكتبكف د البدء في مشركع الزكاج، ك عن الكفاءة المعتبرة شرعان 
، حيث يقضي القانكف سابؽ ف اإلسرائيمي عندىـ مف األمكر الطبيعيةحتكاـ لمقانك خاصة إذا كاف اال

 .صؼ أمبلؾ الزكج لطميقتو، كأمكر أخرل كالحبس كاإلبعاد كفقد الكصاية عمى األكالدالذكر بن

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(7كاآلية  6اآلية/65) ،سكرة الطبلؽ  (1)
 (.147)صفحة مرجع سابؽ،  ،محمد سعيد دركيش ( 2)
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 :االجتماعيحب الظيكر كالنفاؽ  .8
 

الناس كربما يكتب مبمغان مف العريس، كذلؾ كمو أماـ يئان ش كفال يطمب -قبؿ العقد - األكلياءبعض 
 .يكتب في العقد " ليرة ذىبية كاحدة " لكف الحقيقة خبلؼ ذلؾفمير معجؿ في الصغيران 

 عند لممرأة كمو المير سكؽ ىك العمؿ عميو كاف الذم أف عمى جرل »قاؿ صاحب تفسير المنار: 
 مف أكثر يؤخركف كقد الغالب، في أم المير ثمث تأخير مف بعد، الناس استحدثو لما خبلفا العقد،
 حب سببيا أف كالظاىر العادات، مف عادة إال ىك كما ،الديف سنف مف ذلؾ كأف حتى أقؿ أك الثمث

 . (1)«بو ...  كالفخر المير بكثرة الظيكر

كشركط الحقة في  كربما يككف الكلي قد أخذ مبمغان ماليان كبيران قبؿ العقد أك يقكـ بتدكيف المبالغ الكبيرة
، مما يظير الكثير مف المطالب المكمفة تأتي بعد العقد الحقيقة أفقد أك في بند المير المؤخر، ك الع

األمكر يالية المكمفة في االحتفاالت، ك ، كالطمبات الخد العقد كيسبب الطبلؽ قبؿ الدخكؿالخبلؼ بع
 .الشكمية خبلفان لممير

 

 :التباىي كالتفاخر .9
 

تعكد ألسباب شخصية تنافسية،  تكاليؼ الزكاج المرتفعة في محافظة القدس،تطمبات ك إف كثيران مف م
ىذا االمر ال يقتصر عمى الفتيات فقط بؿ إنو مكجكد لدل في مثؿ ىذه األمكر، ك  دكرىاتأخذ المقارنة ك 

ٍَن  عف ذلؾ في قكلو: -عز كجؿ-كقد نيى ا  الشباب المقبؿ عمى الزكاج أيضان  ِ اْجذَيَُبوا ﴿َواَّله

ْ ِؾَبادِ  ى فَبَّشِ ِ مَُُِم امْبُْشَ َل اَّلله
ّ
ا َوَآََنتُوا ا َُ ُبُدو ـْ َ اقُوَت َآْن ً : - رحمو ا – سيؿ قاؿ ،(2)﴾ امعه

                                                           
، الييئة المصرية العامة لمكتاب،)د.ط( محمد رشيد بف عمي، تفسير القرآف الحكيـ)تفسير المنار( رضا،  (1)

 (.2/342).ـ، )د.ـ.ف(1990
 (. 17اآلية/39) ،سكرة الزمر  (2)
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 كميراثيا المعاصي كثمرتيا التفاخر كزينتيا  كالمشرب المأكؿ كفرعيا الجيؿ صمياكأ الدنيا الطاغكت
 :اؼ في ىذه الظاىرة سكاء أكاف العريس أك العركس أك األكلياءالزف كيتشارؾ طرفا ،(1) كالعقكبة القسكة

 :مف ناحية الشباب - أ

يرغب الزكج بالظيكر بالمظير البلئؽ أماـ أىؿ الزكجة، كذلؾ إما تعكيضان لنقص أك عيب أك  قد
غرائيـ بالمادة طمعان في مكافقتي  مشيكر،مر أكىذا  (2)ـمكانة اجتماعية، أك كسب كد أىؿ الزكجة كا 
ف كاف ذلؾ مكمفان إال  وكبعض آخر مف األزكاج يرغب في تقميد عرس فبلف كما قدمو فبلف لعركس كا 

 يي حاالت نسبية .ف كمع ذلؾ  أف التنافس سيد المكقؼ في مثؿ ىذه الحاالت

 :مف ناحية أكلياء األمكر  - ب

عمى  الزكجة، فنراىـ يحرصكف عائمة كبخاصة أماـ  ـتيظيكر بمظير الكماؿ أماـ عائبلرغبتيـ بال
، كالحمي كالحفبلت ركالمقارنة تدكر حكؿ المي ،كأبنائيـ في أفراح بناتيـ فأقاربي قاـ بوفعؿ كؿ ما 

لتقاليد كحب الظيكر كالمباىاة الحقيقة أف سيطرة اك  ،راألجمؿ، ... كغيرىا مف األمك ك ألفخـ ا ثاألثاك 
نما تتـ خكفان مف كبلـ الناس، ا  إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك  تندكؿ ذلؾ مف األمكر ال تس ،كالمحاكاة

بات باتت عادات مكمفة ال فتمؾ المتطم ،تي بعدىـ ممف يرغب بالزكاجأتباعان لعادات قد تضر بمف ياك 
 تياف بيا .يسيؿ اإل

يصدؽ كيكره لمرجؿ أف » في ىذه المسألة :   -رحمو ا  - مؿ قكؿ شيخ اإلسبلـ، ابف تيميةكما أج
كما يفعمو بعض أىؿ الجفاء ان...، قده، كيعجز عف كفائو إف كاف دينالمرأة صداقا يضر بو إف ن

، كىـ ال يقصدكف أخذه مف الزكج، كىك ينكم أف ال رياء مف تكثير المير لمرياء كالفخكالخيبلء كالر 
ف قصد الزك  ،خالؼ لمسنة، خارج عف الشريعة...يعطييـ إياه: فيذا منكر قبيح، م ج أف يؤديو كىك كا 

                                                           
تحقيؽ سيد السممي، أبك عبد الرحمف محمد بف الحسيف بف مكسى األزدم، تفسير السممي " حقائؽ التفسير "   (1)

 (.2/194)ـ، بيركت، لبناف 2001ق/1421عمراف، دار الكتب العممية، )د.ط(، 
 (.145صفحة مرجع سابؽ )محمد سعيد دركيش، ارتفاع تكاليؼ الزكاج،   (2)
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؛ كأىؿ رض لنقص حسناتو، كارتيانو بالديففي الغالب ال يطيقو فقد حمؿ نفسو، كشغؿ ذمتو، كتع
 .(1)« المرأة قد آذكا صيرىـ كضركه

 

 :الفتيات في استكماؿ التعميـبعض رغبة  .10
 

تكمـ فييا الفقياء كأىؿ العمـ،   عديدة كابطحـر اإلسبلـ تعميـ المرأة كال يىحًرميا منو، لكنو حفو بضال يي 
حكؿ نفقات التعميـ لممرأة كدخكليا في نفقات  بشكؿ عاـكىذا ليس مكضكع بحثنا؛ فالدراسة تدكر 

 ترغب بعض الفتيات ؛ كقدمرتفعة تشير بأنيا تكاليؼ بشكؿ عاـ كاقع نفقات التعميـالزكاج، إذ إف 
، سيارة،عمى نفقة زكجيا المستقبميتعمـ قيادة ال استكماؿ التعميـ الجامعي أك المقببلت عمى الزكاج في

الممفت ، ك مما يدفع بالشباب بعيدان عنيف اك انتظار انتيائيف مف التعميـ فتقؿ فرصيف في الزكاج
، مع كجكد تمقي التعميـ الجامعي أك قيادة السيارةفي لبلنتباه في ىذا الشأف أف معظـ الفتيات يرغبف 

ال المحدكد دخؿ الزكج ، ك كما قمنا ، فنفقة التعميـ مرتفعةاء بيذا األمردل الشباب عمى الكفعجز عاـ ل
 ياتأكلياء الفتعددان مف لكف  ، عدا عف نفقتو عمييا النفقات المطمكبة منو،يسمح لو بتعميـ زكجتو

ىذه القضية  مع العمـ أف، ما يضيؼ عبئان عمى فاتكرة الزكاج، ميشترطكف عمى الزكج إتماـ تعميميا
ما أف يعرض قبؿ العقداختيار الزكج فيك إما أف يكافؽ ك تبقى محؿ  أدل إلى عزكؼ  مما، بعده، ك ا 

 الشباب عف الزكاج مف الراغبات في التعميـ نظران الرتفاع تكاليؼ التعميـ في معظـ جامعات الببلد.

أم رأة في الجامعات المختمطة ك ـ المالمسألة تكمـ فييا الفقياء سكاء في حكـ تعمي كتجدر اإلشارة إلى
كنظران لبعد ىذه  ،لتعميـ كفييا مف األحكاـ الكثيرعمى مف تجب نفقة اك  كع مف العمكـ يجكز أف تتمقاىا،ن

 .( 2)مكضكع الدراسة، تينظر ىذه المسألة في مظانيا القضية عف صمب

 
                                                           

، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، الفتاكل الكبرل تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ، ابف  تيمية،  (1)
 (.3/194)ـ، )د.ـ.ف(، 1987ق/1408، 1كمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، ط

 ، كينظر: األزرؽ،73ىػ صفحة 1408إلى شكاؿ االصدار مف رجب  22مجمة البحكث اإلسبلمية: العدد    (2)
 (.2/290إبراىيـ بف عبدا ،االختبلط بيف الكاقع كالتشريع، كالمكسكعة الفقيية الككيتية )
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 :في مجريات الزكاج مف أقارب الزكجيف َتَدُخؿ النساء .11
 

يا في أمكر زكاج ابنتيا أك ابنيا، ، كال حرمانان ليا مف إبداء رأيكمكانتيا مقاـ المرأةليس انتقاصان مف 
لبشع لكثير مف متطمبات األفراح كاألمكر الشكمية ألنو أخذ الكجو ا لكف ىذا التدخؿ يعتبر سمبيا،ن 

 الفمسطيني عامة كفي يغمب عمى المجتمع، حيث ما ال يجمب منفعة ألم مف الطرفيف، مالمكمفة
المحرؾ ليا ىف الدافع العركس ىف مف يتكممف باسميا، ك  ، أف النساء مف طرؼس خاصةن محافظة القد

 كذلؾ األمركقريناتيا مف بنات العائمة، ك  المقارنة بيف العركسبدافع الغيرة ك  ؛فيما تطمبو مف العريس
ىاة كالتفاخر، المبا، ك «المكايدة»كر التي تعد مف ، ىف يحركنو لفعؿ األمعند أىؿ العريس مف النساء

، سكاء في عريس لعركسو تصنؼ في ىذه البكتقةاألعراؼ تؤكد عمى أف ما يقدمو الفمعظـ العادات ك 
سكل  التي ال يكجد ليا تفسير اعات كالفنادؽ كغيرىا مف االمكرجار القئاليدايا أك في األثاث أك است

كبيرة ليكـ كاحد، بأجر زىيد تغني ، فقاعة فحسب حتكاء عدد المدعكيفال، كليس أنيا كجدت لمتباىي
فييا المقصد  كذلؾ اليدايا؛ فالعبرةك  اـ مف أجؿ إقامة ىذه المناسبة،عف استئجار الفنادؽ الفخمة لعدة أي

كيكثر فيو المقارنة  ،ف أف يككف مف أفخـ األثاثاذلؾ األثاث الذم يحاكؿ فيو الطرفكمنيا ال قيمتيا، ك 
 اتيـ .   فبلف كما أحضراه لزكجك  بيف فبلفو 

؛ األىؿ مدل اىتماـ العريس بعركسو، ىؿ يقدـ ليا اليدايا أـ ال ؟ يقاس كفؽ ظف فبمثؿ ىذه األمكر 
حمكيات كغيرىا مف األمكر الك  "الكيؾ"كىؿ يحضر ليا  ،مى الزينة الفخمة لمقاعة أـ ال ؟ىؿ يكافقيا ع

 .الشكمية

في الزكاج،  كفيفكر  فالشباب الذي كاىؿ عمىكذلؾ يزداد العبء ما يشكؿ عبئان ثقيبلن عمى العريس، م
جعؿ مف فاتكرة ي، مما بتمؾ العادات عمى أكمؿ كجو كافي أغمب األحياف أف يأت كفممزم ـأني كفكير 

 .عف أدائيا عجزالالزكاج مرتفعة حد 
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أف  ،ع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدسكقد قالت بعض الفتيات ممف أجريت معيف حديثان حكؿ ارتفا
يطمبف مف الخاطب طمبات بسبب أف أمياتيف كف  ،السبب في ابتعاد الخيطاب عنيف أمياتيف كيف  

 . (1)اتحممي ييـمف الشركط ما ييصعب عم ـيشترطف عمييكثيرة، ك 

سنة ؛ أف أميا طمبت مف خطيبيا أمكران مكمفة ،كاف مف بينيا قاعة في  27: )س . غ((2)فقد قالت لي 
ف أميا أرادت التباىي بذلؾ غمب عمى ظنيا أخرل، ك الطمبات المكمفة األكغيرىا مف  ر،فندؽ فاخ

 ، كقد أردفت قائمة أف ىذا األمر كاف سببان في عدكؿ خطيبيا عف خطبتو .األمر

دفع ك  ،أف كاف قد حجزىا لمدة ثبلثة أياـمف خاطبيا أف يستبدؿ القاعة بعد  كقد طمبت: )ف . ـ (
: أنيا أرادت التغيير عامان 26 (3) س ( .) ع -سابقان -ؿ لي خطيبيا ، كقد قازعربكنان مقابؿ ىذا الحج

ؿ عف خطبتو بعد عقد ، فقاـ )ع .س ( بالعدك ضرف حفبلن بيا كلـ تعجبيف القاعةخاالتيا حألف أميا ك 
نياء العبلقة بعد إشكمية مكمفة، فكاف أف طيمب منو ، ألف أـ خطيبتو طمبت أمكران كثيرة قرانو بأسبكع
 " . خمييا كماف سنة أك سنتيفالطمبات، كقاؿ : سأعيد التفكير في كقت الزكاج " رفضو ىذه 

 1500: أف أـ زكجتو طمبت منو سبع بدالت ال تقؿ قيمة الكاحدة منيا عف ( 4)عامان  21)ش . ع( كقاؿ
 شيقؿ ، فعدؿ عف خطبتو .

 

 

 

 

 
                                                           

أجريت مقاببلت عديدة مع بعض الفتيات مف مختمؼ مناطؽ محافظة القدس فكانت أقكاليـ تشير إلى أف   (1)
 الخاطبيف عنيف أكعف فتاة يعرفنيا . بعضان مف األميات كف السبب في ابتعاد

ان شديدان مف تكاليؼ الزكاج، لكنيا أردفت ضعامان، أظيرت امتعا 27مف الناس: مقابمة أجريتيا مع )س .غ (   (2)
 قائمة: اف ىذه ىي العادة، كأف األمر يرجع لكلييا .

 ذا رده .حكؿ مشكمة ارتفاع تكاليؼ الزكاج ككاف ىحكاران مف الناس: أجريت معو   (3)
 أبك ديس .-مف الناس: أحد طبلب جامعة القدس   (4)
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 الزكاج:أكلياء األمكر لمسؤكلياتيـ تجاه ارتفاع تكاليؼ المجتمع ك  عدـ تحمؿ .12

 

بف  ا عبد ، فعفىذه الظاىرة كجكد عف يعتبر المجتمع في محافظة القدس، مسؤكالن مسؤكلية مباشرة
 فاإلماـ مسئكؿ، ككمكـ راعو  كمكـ : )-كسمـ عميو ا صمى - النبي قاؿ: -رضي ا عنو  –مسعكد
 مسئكلة، كىي زكجيا بيت عمى راعية كالمرأة مسئكؿ، كىك أىمو عمى راع كالرجؿ مسئكؿ كىك راع

فالمسؤكلية عف المجتمع  ،(1)مسئكؿ ( ككمكـ راع فكمكـ أال مسئكؿ، كىك سيده ماؿ عمى راعو  كالعبد
سكاءه مة؛بؿ ىـ سببيا جزء مف ىذه المشك فكيؼ إف كانكا ىـ أكلياء األمكر منيا  ءان مشاكمو يتحمؿ جز ك 

، كىـ أبنائيـ الذككرفتياف، نراىـ يتذمركف مف تكاليؼ الزكاج عند تزكيج ك لفتيات  أك أكلياء آباء كانكا
الباحث عف دكر األىالي يتساءؿ ك  تطمبات المكمفة عند تزكيج بناتيـ،أنفسيـ مف يطمبكف تمؾ الم

، معاناة الشباب المقبؿ عمى الزكاجتجاه كقؼ  ،يمتفت ىؤالء إلى تحمؿ مسؤكلياتيـكمتى  ،المتذمريف
، كما يمكف أف جتمع في المحافظة مع مركر األياـلتاـ بمخاطر تمؾ التكاليؼ عمى الممع عمميـ ا

 تفرزه مف أمراض اجتماعية قد تككف سببان في فساد كدمار المجتمع .

، كىنا المشكمة مع عدـ التزاميـ بما تداعكا إليونراىـ يتداعكف لخفض التكاليؼ  كالمثير لمجدؿ أف
بؿ إنيـ يحسبكف ألؼ  ،عمى التحرر مف ىذه العادات كالمتطمبات المكمفةتيـ ، كىي عدـ مقدر ةيالحقيق

 ف ىذا ىك السبب االجتماعي الرئيٍس أستطيع أف أجـز أك  ،رأم العائمة إف أغفمكا عادة ماحساب ل
 . أخيره ألىميتوت، كقد ارتأيت في محافظة القدس الرتفاع تكاليؼ الزكاج

 

 

 

 

 

                                                           
 (.27-26/ 7، )5188باب} قكا أنفسكـ كأىميكـ نارا {، رقـ الحديث  صحيح البخارم، كتاب النكاح، ( (1
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كغياب دكر كسائؿ  اىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاجضعؼ التكجيو ألخطار ظك  قصكر الكعي .13
 :اإلعالـ كالجمعيات الخيرية المنتشرة في القدس

 

ان في تكجيو المجتمع قصكر ان ك حكؿ مكضكع الدراسة أف ىناؾ ضعف طمعت آرائيـممف است ييجمع عدده 
المجتمع، كما ما يترتب عمييا مف مخاطر كآثار مدمرة عمى كلياء األمكر تجاه ىذه الظاىرة ك بخاصة أك 

ما تسيـ بو ىذه الظاىرة مف أمراض اجتماعية  خطيرة  لجنسيف، ك فييا مف ظمـ لمشباب مف كبل ا
يعيد إذ  انتشار الرذيمة،العنكسة، ك  الطبلؽ المبكر كارتفاع معدالتك  العزكؼ عنوكتأخر سف الزكاج ك 

نتشار ىذه الظاىرة إلى  سبب ا -خاصة الشباب مف كبل الجنسيف- آراءىـالجزء األكبر ممف استطمعت 
كضع  أفخاصة ك ، نتج عنيا مف مشاكؿالظاىرة ما ي رشادالتكجيو كاإل  العاـ في عممية القصكر

في محافظة القدس بأفراده ، كلكحظ في االستطبلع أف المجتمع محافظة القدس حساس دينيان كسياسيان 
أف الشباب  بحاجة إلى لظاىرة، ك ال يمتفت إلى مشكبلت الشباب كما يعانكنو مف مثؿ ىذه امؤسساتو ك 

نشاء أيساعك  مف يقؼ معيـ  سرة  .دىـ في تمبية آماليـ في الزكاج كا 

أكلياء ألمة جمعاء بعممائيا كمثقفييا ك ىذه الظاىرة  إلى مسؤكلية ا آراءىـعدد ممف استطمعت  رد  إذ  
يـ ال يقكمكف بدكرىـ أنك  الظاىرة المرضيةكجكد ىذه  أنيـ شركاء في التقصير كسببكر فييا، ك األم

يساعدىـ في أك غير حككمية أك جمعيات خيرية، إذ ة يحككم أك مؤسسات ان التكجييي سكاء كانكا أفراد
الكاضح في دكر الجمعيات الخيرية المنتشرة في القدس إذ يغمب عمييا القصكر  ؛ذلؾ التقصير

، أك جمعيات الزكاة أك كسائؿ اإلعبلـ (1)اختصاصيا في شؤكف الزكاة كحقكؽ اإلنساف كالطفؿ كالمرأة

                                                           
بعد مراجعة مشاريع ىذه الجمعيات مف خبلؿ سؤاؿ القائميف عمى ىذه المسؤسسات، تكصؿ الباحث إلى   (1)

المشاريع التي تيتـ بتزكيج الشباب أك إعفافيـ، كاف مف أبرز المؤسسات التي رجعت إلييا لجنة زكاة إنعداـ 
القدس حيث انحصرت مشاريعيا في األضاحي كالمخيمات الصيفية كالزكاة، ككسكة العيد كالحقيبة المدرسية، 

فطار الصائـ، كحفر آبار  كلكاـز المعتكؼ، كحمقات تحفيظ القرآف الكريـ، كندكة الحج، كىدية العيد، كا 
، أما الجمعيات األخرل المختصة بشؤكف المرأة كالطفؿ فإنيا ال http://www.zakatalquds.orgالمياه،

تيدؼ إلى تحقيؽ المساكاة الجندرية مف خبلؿ برامج التمكيف االقتصادم كالدعـ  تيدؼ إلى إحصاف المرأة 
الجمعيات النسكية في  ،كأنيا جمعيات تنفذ أىداؼ الممكؿ فقط، أـ عبادة النفسي لدعـ الفئات الميمشة،

نكفمبر  -ىػ، تشريف الثاني 1430، السنة الرابعة كالعشركف، ذك القعدة 274فمسطيف، العدد  –فمسطيف،
 . ـ2009

http://www.zakatalquds.org/
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ىادؼ يقكـ بميامو  سبلميو أك إفمسطيني مف إعبلـ  كفمسطيف بشكؿو عاـ حيث تخمك محافظة القدس
التكعكية، إذ يصب اإلعبلـ الفمسطيني جيده في المناكفات السياسية كالحزبية كىذا ما يتفؽ عميو 

 الفضائية، حيث يغمب عمييا ذاعات أكالقنكاتيشمؿ المجبلت كالصحؼ كاإل معظـ الناس، كىذا األمر
يرل ىؤالء أف جزءان مف األكلياء ال يكجو ك  ،آرائيـالذم ال ينظر إلى احتياجات الشباب أك  ذلؾ الطابع 

، كما سبؽ كأف أشرت إلى أف الفتاة في أغمب األحياف تككف آخر ناتو أك أبناءه تجاه ىذه المخاطرب
سخت مف النساء ممف انفصمف أك في  حتى إف عددان ممف قابمتيـيا، مف يعمـ بما طيمب مف خطيب

 طبتيف قمف أنيف ال يعرفف المير المكتكب في عقكد زكاجيف .خً 
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 المطمب الثالث: األسباب االقتصادية:

 

 ةففي ضكء األزم ،ع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدسسمبان عمى كاق ءأث ر الكضع االقتصادم السي
مى الكاقع االقتصادم في فمسطيف كمحافظة القدس بشكؿ االقتصادية العالمية التي ألقت بظبلليا ع

أثرت ىذه كما  ،تباعان لذلؾحيث ارتفعت  ،نفقات الزكاجكؿ شيء بما في ذلؾ  ت تكاليؼارتفع ،خاص
حة الشباب عمى شريبشكؿ خاص ك  لدل العائبلت في المحافظة، الماليةك  األزمة عمى األكضاع المادية
المالي التضخـ ف، أكمعدكمة في بعض الحاالت ضعيفة جدان  ييـلد الية،حيث أصبحت القدرة الم

غبلء المعيشة، كانتشار البطالة، كانخفاض القيمة ك ما صاحبو مف مشاكؿ اقتصادية،العالمي ك 
 1700) ليصؿ سعر األكنصة إلى ،كغبلء أسعار العديد مف السمع، كارتفاع سعر الذىب ،الشرائية

ىك السبب الرئيس لكجكد عدد مف المظاىر التي تعد  ،خرليرىا مف المشاكؿ االقتصادية األي غكالر(، ك د
 .أسبابان الرتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس

 :مف ىذه المشاكؿ ما يميك  

 

 قمة الكظائؼ:انتشار ظاىرة البطالة ك  .1
 

ه كىذ ،تناسبو أك تناسب تمقيو العمميفة مف شباب محافظة القدس عف إيجاد كظي يعجز كثيره 
قدس مختمؼ عف حاؿ الدكؿ ، إال أف كاقع محافظة الفي األساس المسؤكلية تقع عمى عاتؽ الدكلة

أم  ويكجد في حسبان، فبل يمعب دكران ىامان في ىذه المشكمةسرائيمي إف االحتبلؿ  اإل إذ، المستقمة
بركز ىذه  فالتقارير المنشكرة تشير إلى، محافظة القدسفي  العربي اىتماـ تجاه إيجاد كظائؼ لمشباب

)حسب معايير كمقاييس منظمة  حيث " بمغ معدؿ البطالة ،في محافظة القدس الظاىرة بشكؿ كاضح
% في حيف كاف  13.2سنة فأكثر  15في محافظة القدس بيف األفراد  ـ2011عاـ  (1)العمؿ الدكلية(

                                                           
ه الفئة جميع األفراد الذيف ينتمكف لسف البطالة )حسب مقاييس كمعايير منظمة العمؿ الدكلية(: تشمؿ ىذ  (1)

سنة فأكثر( كلـ يعممكا أبدا خبلؿ فترة اإلسناد في أم نكع مف األعماؿ ككانكا خبلؿ ىذه الفترة  13العمؿ) 
مستعديف لمعمؿ كقامكا بالبحث عنو بإحدل الطرؽ مثؿ مطالعة الصحؼ، التسجيؿ في مكاتب اإلستخداـ، 
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-ـ2006% لمسنكات  11.9%، ك 11.8%، ك 12.2%، ك 14.4ك،  13.9ىذا المعدؿ %
 . (1)عمى التكالي"ـ 2010

ـ في 2011فقد بمغ معدؿ البطالة في عاـ  (2)أما معدؿ البطالة  )حسب التعريؼ المكسع(
 .(3)% 17.9محافظة القدس 

ىي عمى  أيضان أف الكظائؼ أك األعماؿ التي يعمؿ بيا سكاف محافظة القدس كتشير اإلحصائيات
 ـ2011ترك ز تكزيع العامميف مف محافظة القدس حسب النشاط االقتصادم في عاـ إذ  :النحك التالي

% مف مجمكع العامميف ،كفي نشاط  27.4حيث شكمكا ما نسبتو  ،في نشاط الخدمات كالفركع األخرل
أقؿ نسبة مف %، ككانت  22.3.% كفي البناء كالتشييد 23.6التجارة كالمطاعـ كأنشطة الفنادؽ 

 .4))% 2.6العامميف في قطاع الزراعة كالحراجة كالصيد حيث بمغت 

يرجع ىذا األمر إلى أف جزءان كبيران مف شباب محافظة القدس ذه المعدالت تزداد يكمان بعد آخر، ك ى
عمى عدـ االعتراؼ  يقكـ نيج االحتبلؿ التيجيرمتعميميـ في جامعات الضفة الغربية، ك يتمقكف 

، مما دفع ببعض الخريجيف أبك ديس –جامعة القدس  بشيادات اعترافيـ، كعدـ ـ الجامعيةشياداتيب
كظيفة بشيادتو ل أبدان منتظران ، كجزء آخر منيـ ال يعمؿ في األعماؿ الحرفية كالخدماتية إلى العمؿ
 الجامعية . 

                                                                                                                                                                                

 كتاب ،2012 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم ، الجيازذلؾ مف الطرؽ سؤاؿ األصدقاء كاألقارب أك غير
 (.228فمسطيف، )صفحة  – ا "راـ14"  رقـ ـ2012 السنكم اإلحصائي القدس

ـ ، را"14رقـ " ـ  2012. كتاب القدس اإلحصائي السنكم  ـ2012الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  (1)
 . (121صفحة )فمسطيف ،  -ا

البطالة )التعريؼ المكسع(: لقد تـ إحتساب عدد العاطميف عف العمؿ في التعريؼ المكسع بإضافة األفراد    ((2
خارج القكل العاممة بسبب اليأس مف البحث عف عمؿ الى العاطميف عف العمؿ حسب مقاييس كمعايير 

اإلحصائي السنكم  . كتاب القدس 2012منظمة العمؿ الدكلية.، الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، 
 (.228فمسطيف، )صفحة  –راـ ا " 14رقـ " 2012

14رقـ " ـ  2012. كتاب القدس اإلحصائي السنكم  ـ2012الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  (3)
 . (121صفحة )فمسطيف،  -اـ را 

14رقـ " ـ  2012. كتاب القدس اإلحصائي السنكم  ـ2012الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،   (4)
 . (121صفحة )فمسطيف،  -اـ را 
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فاإلجابة أف ىذه أما عف التساؤؿ حكؿ تأثير البطالة في ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة ، 
لتمبية أثماف ما يطمب منيـ مف  الكظائؼ ال تعطي فرصة لمعامميف فييا لجمع المبالغ الكبيرة الكافية

سمح ال ي قميؿ ف ىذه األعماؿ قد تعطي دخبلن لمشباب إال أنوإفي كقت قصير، حيث  متطمبات الزكاج
، فكيؼ إذا ما قيس دخميـ فيـمصرك ، بؿ إف كثيران مف الشباب ال يغطي دخميـ االدخار منوب ليـ
 غيرىا !.متطمبات الزكاج مف مير كحفبلت كىدايا كقاعات ك ب
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 :تدني مستكل الدخؿ كاألجكر .2
 

ألساسية ، لتمبية حاجياتو اال يكفيو دخمو مف عممو أك كظيفتوإف كثيران مف الشباب في محافظة القدس، 
 كالسمع أصبحت أسعار األشياءبل فيو كؿ شيء، ك سكف، في عصر غممف مأكؿ كمشرب كممبس ك 

 الشاب،فذلؾ ؟! كنفقات الزفاؼ الكثيرة ، فكيؼ إف أيلـز بنفقات كبيرة ال يقكل عمى حمميابالغ فييامي 
، فمف أيف لمشباب أف يحقؽ الدخؿ المحدكد، كالتكاليؼ المرتفعة لمزكاج بنارالمقبؿ عمى الزكاج يكتكم 
 الضعيؼ؟!كؿ ىذه المطالب مف دخمو 

فتدني مستكل األجكر كالركاتب مقارنة مع متطمبات الحياة األساسية يجعؿ الشباب غير قادريف عمى  »
سنكات عمى األقؿ ليدخر كيكفر  10الى  8التكفير كاالدخار كالتييئة لمزكاج؛ فالشاب يحتاج مف 

 . (1)«متطمبات الزكاج

 .(2)ـ 2011-ـ2008 ة ( :عقكد الزكاج كفقان لمفئات العمري2: 1(الجدكؿ :

 

 

 

 

 

                                                           
(1)  ، "العجز عف الزكاج".. مرض اجتماعي يصيب فئة كاسعة مف شبابنا تاريخ  نقبلن عف: جريدة العرب اليـك

 ـ01/01/2012المشاىدة 
، راـ 14رقـ "  ـ2012صائي السنكم . كتاب القدس اإلحـ2012الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  (2)

سنة كىذه  14-10(، كيبلحظ في الجدكؿ المشار إليو كجكد فئة عمرية مف 59صفحة  )فمسطيف  -ا
الزيجات عمى األغمب تمت خارج المحاكـ الشرعية أك أجريت في ذلؾ السف استثنائيان أك أجريت كتـ المصادقة 

 .-ني لمزكاجبعد بمكغ السف القانك -عمييا فيما بعد أم 
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بمؤشر كاضح  مسطيف ارتفع في األعكاـ األخيرةإف سف الزكاج في ف إذ نكارىا،إكىذه حقيقة ال يمكف 
 .  كما يبيف الجدكؿ السابؽ مقارنة مع األعكاـ السابقة

المدكنة لفئات العمرية مف ا د زكاجيـك يكضح أعداد الذيف أجركا عقيؤكد ك  ( المشار إليو2: 1فالجدكؿ)
 حتىـ 2008) عكاـفي انخفاض كاضح خبلؿ األ بالنسبة لمسنكات ظير أف عدد العقكديي ، ك في الجدكؿ

 عقدان، 1,184كانت  ـ 2008في عاـ  24-20فئة العمرية: ال :، فعمى سبيؿ المثاؿـ(2011 عاـ
 .ان عقد 562لتصبح ـ 2011انخفضت إلى ما يقارب النصؼ في عاـ ك 

  

 :عارارتفاع األس .3
 

إفرازات غبلء األسعار في الببلد، حيث  حدأع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، تعد ظاىرة ارتفا
ممبس، أك مف ضركرية اليكمية مف مأكؿ كمشرب ك ، سكاء في الحاجيات الارتفعت األسعار بشكؿ كبير

أف ىذا شؾ كما إلى ذلؾ مف أمكر، كال ئجارهك استأمات بناء األسرة مف شراء المسكف ناحية مستمز 
ىذه المتطمبات التي ارتفع  ، فيي جزء مفكاضح تكاليؼ الزكاج في المحافظة األمر يمس بشكؿ

 .سعرىا

ة نـك أثاث البيت مف غرفكالكسكة، ك  مف مصاغ ذىبي كتكابعو، اليؼ الزكاج بشكؿ عاـ ىي : الميرتكك 
كأجرة لحفبلت كحجكز  لب،، الذم قد يككف مستأجران في الغاكغيرىا مف قطع األثاث، كمسكف الزكجية

باألزمة االقتصادية العالمية، ،  حيث  تأثرت أسعار السمع كاليؼ الكالئـ كغيرىا مف األمكرتقاعات، ك 
حكـ أصبحت ندرة السمع ىي مف تتت القيمة الشرائية لمعظـ العمبلت، ك انخفضكارتفع فييا كؿ شيء، ك 

كؿ الممبس، كالذىب كاألثاث، ك الشراب ك ك ك انخفاضيا، فأثر ذلؾ عمى سعر الطعاـ أبارتفاع األسعار 
 شيء يحتاج إليو كؿ مقبؿ عمى الزكاج لبناء أسرة يبدأ معيا حياتو .
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 :اء أك االستئجار في محافظة القدسكمفة البنارتفاع أسعار المساكف ك  .4
 

 حتبلؿ اإلسرائيمي الذم يعيؽدس يكمان بعد يكـ، كذلؾ بسبب االتتفاقـ مشكمة السكف في مدينة الق
فمصادرة األراضي  ،لمصنفة )ج( كفقان التفاقية أكسمك، كالمناطؽ المسيرة العمرانية في مدينة القدسا

، اضي األيخرل المسمكح البناء فييارفعت أسعار األر ك  أسيمت في قمة المساحة المخصصة لمبناء
الترخيص قبؿ اؼ إلييا بند ، فإف االحتبلؿ أضرغـ ارتفاع سعرىا كقمة مساحتيا حتى تمؾ األراضي

ارتفعت أسعار المساكف خاصة المرتفعة ليذه التراخيص إف منحت، ك  ، كال يخفى عمى أحد الكمفةالبناء
بسبب قمة ك ائيمية كالضرائب المجحفة، بسبب السياسات االسر ، المصنفة داخؿ حدكد بمدية القدس

 . (1)المساحة المخصصة لمبناء في المناطؽ الفمسطينية"

فتكمفة ، التراخيص يؼلقدس كذلؾ " نتيجة ارتفاع تكاليؼ البناء في محافظة اككذلؾ ارتفعت تكال
ألؼ دكالر، كالشركط  40أصبحت تزيد عف  متران مربعان  120رخصة بناء لمنزؿ ال تتجاكز مساحتو 

،إضافة إلى الرسـك طات االحتبلؿ أثناء عممية البناءالمعقدة التي تفرضيا سمكاإلجراءات الطكيمة ك 
تكمفتو في القدس بسكؽ العمالة الة ك ، كارتباط سكؽ العمات البنية التحتيةربط المباني بخدمالعالية ل

 500-300في اسرائيؿ، ك كذلؾ فإف أسعار الشقؽ المرخصة اآلف في القدس، أصبحت تتراكح بيف 
سنكات نظرا  8-6% مف السكاف، كمدة التسميـ اآلف تتراكح بيف 99ألؼ دكالر، كىذا ما ال يطيقو 

 .( 2)تعقيدات الترخيص"ل

ة في مناطؽ ما يعرؼ ببمدية ، خاصمفة استئجار المساكف في المحافظةباإلضافة إلى ارتفاع تك
أيضان بعيدان عف أىؿ الزكج كمشاكؿ الحماة، ك  يت مستقؿ،، حيث إف الفتيات اليكـ يطالبف ببالقدس

ىذه مشكمة كبيرة يعاني ك  القدس الفتيات ممف يحممف اليكية المقدسية يرفضف السكف خارج حدكد بمدية
 .قدسمنيا سكاف ال

 

                                                           
 .32صفحة )د.دار نشر( )د.ط ( اشتية كالديؾ، محمد كفائؽ، القدس تصكر تنمكم   (1)
مشاريع اإلسكاف في القدس...بيف الكاقع كاألحبلـ !، جريدة القدس، نقبلن عف ك ؛  32صفحة  ) ـ. س . ف (  (2)

 (11/10/2012مكقع الجريدة تاريخ المشاىدة 
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 الحقيقة أف مشكمة السكف في محافظة القدس تعد تراكمية:ك  

كالكضع السياسي المأساكم اجتمعت معان فمـ يعد  ،ارتفاع نسبة الفقر كازدياد البطالة كالدخؿ المحدكدف
ر باإلضافة إلى األسباب قة الذكعمى الزكاج تكفير المسكف لؤلسباب ساب يفالشباب المقبم بإمكاف

 فميذه العكامؿ، التي يفرضيا االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى كاقع الحياة في محافظة القدس السياسية
 مك تكجوف كتؤثر فييا بشكؿ كبير، السكف في محافظة القدسكجكد مشكمة في مجتمعة أثره بارز 

مادية المتعمقة بارتفاع أجرة المسكف سيكاجو نفس المعضمة ال ةنيالشباب إلى استئجار الشقؽ السك
 كالضرائب كالتقيد بالسكف داخؿ حدكد بمدية القدس.

فتكمفة  ،ببيت يقـك ىك ببنائو لحياة زكجية كايؤسس فميس بإمكاف الشباب أف الشراء أك البناءكذلؾ 
الشقة حيث تصؿ أجرة ، مكمفة حد العجز عف الدفعإذ إنيا أجرة المساكف  البناء أعمى بكثير مف

يا كأكثر كفقان لمنطقة السكف، دكالر في أقؿ أحكال 500داخؿ حدكد بمدية القدس إلى السكنية البسيطة 
 .كىذا أمر ال يخفى عمى أحد قد تقؿ أحيانان كفقان لحاؿ المسكف كمساحتو كمكقعوك 

 

 :ارتفاع سعر الذىب .5
 

لمفتاة مقداران  الشاب أف يكفره ، فيجب عمىجزءان أساسيان مف متطمبات الزكاجيعتبر  المصاغ الذىبي 
كقس ذلؾ  الًخطبة،في اليدايا التي تصحبيا مناسبات أثناء فترة  أك ،معينان مف الذىب، سكاء في المير

ف تكاليؼ الزكاج ، فالمصاغ الذىبي ال ينفصؿ عالًخطبةعمى كؿ المناسبات ،كفقان لطكؿ أك قصر أمد 
الحد  إف حيث -راف يككف مقداره بالغرامات الذىبية ، فالمير المدكف في عقد القفي محافظة القدس

 200تتراكح ما بيف  محافظة القدس معظـ عقكد الزكاج في فيكفقان لما دكف لمميكر المعجمة  األدنى
فإف ىذا  -أكثر مف ذلؾ قد يزيد ىذا الكزف ليصؿ إلى ك  ،ان قيراط 21ذىبي عيار  غراـ 250غراـ ك

حيث  ، كال يخفى عمى أحد ما كصؿ إليو سعر الذىب ىذه األياـالمقبميف عمى الزكاجى عبء آخر عم
دكالر في مرحمة معينة، ثـ ىبط 1800يبيف الجدكؿ التالي ىذا التصاعد إذ كصؿ سعر األكنصة إلى 

 :التالي دكالر لؤلكنصة كتذبذب كفقان لمجدكؿ1700ليستقر عمى 
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 ـ.2012ىػ/1433-ـ 2000ىػ/1420العاـارتفاع أسعار الذىب منذ ( 2: 1: ) (1)الشكؿ

 200ـ ما بيف 2000عاـ يظير المؤشر ارتفاعان كبيران في سعر "أكنصة الذىب" فقد كانت تتراكح في ال
" مما انعكس عمى تكاليؼ دكالر "لؤلكنصة  1800إلى  ـ2012، ليصؿ في سنة دكالر 300دكالر ك

المعجؿ في معظـ العقكد منذ العاـ  لـ يختمؼ مقدار المير إذ، الزكاج كأدل إلى ارتفاعيا
 ـ.2012ىػ/1433ـ كحتى نياية 2000ىػ/1420

    

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  KITCO  ،www.kitico.com( نقبلن عف مكقع 2: 1الشكؿ )  (1)

http://www.kitico.com/
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 :(1)مشكمة الفقر في محافظة القدس .6
 

 أبنائيـك سكاء بيف األىالي  تفاع نسبة الفقر في محافظة القدسإلى ار  تشير اإلحصائيات المنشكرة
كفقان لمعطيات التأميف ( 2)% 67، فنسبة الفقر بيف أىالي القدس كصمت نحك باب بشكؿ عاـالش

 القدس) القدس، أكضاع بشأف السنكمفي تقريرىا  الدكلية القدس مؤسسة الكطني اإلسرائيمي، كقالت
 الفقر مستكل رفعت اإلسرائيمي االحتبلؿ سياساتأف (» كالمآالت األحداث مسار في قراءة ـ2012

 لمسمطات المدينة المقدسية العائبلت نسبة تجاكز إلى إضافة ،%”77 لنحك العرب المقدسييف بيف
أما الجياز المركزم لئلحصاء »،(3)كالرسكـ الضرائب عمى المتراكمة الفكائد نتيجة% 75الػ المحمية

كفقا ألنماط  -نسب الفقر بيف األفراد -، لمفرد 8.8بمعدؿ الفمسطيني فأشار إلى أف نسبة الفقر 
 .(4)« -االستيبلؾ الشيرم الحقيقية

تفعة ال يقكل الشباب عمى تعتبر مر  ،ـ فإف تكاليؼ الزكاج في المحافظةتمؾ األرقاكمع ىذه النسبة ك 
فكيؼ لمشباب أف يكفركا مساكف الزكجية مع ىذه النسبة مف الفقر أك مع ىذا االرتفاع في  ،تكفيرىا

 .س معدالت البطالة في محافظة القد

عمى صخرة ، فالراغب في الزكاج تتحطـ آمالو الشباب عف تكفير مصركفيـ الشيرم عجز كذلؾ
ت الحفبلية مف أكلياء أمكر الفتيات، ك الشركط التعجيز كتكاليؼ المساكف ك  رالغبلء الفاحش في الميك 

                                                           
تفاقمنا في أحجاـ الفقر في جميع أرجاء الدكلة، لكف الكضع ـ  2010تيظير بيانات التأميف الكطنٌي مف العاـ   (1)

% مف األطفاؿ تحت خٌط الفقر.نقبلن 84% مف السٌكاف كى 78في القدس الشرقٌية أخطر مف ذلؾ، حيث يقبع 
، كتابة: المحامية نسريف ـ 2012يار أعف : تأثير سياسة الفقر عمى الكضع االقتصادم في القدس الشرقية ، 

 عمياف ،كركنيت سيمع كالمحامية ميخاؿ بكميرنتس ،ترجمة لمعربية:  تكاصؿ لمترجمة كالتعريب.
نقبلن عف مكقع فمسطيف اآلف .تاريخ ـ " 2010لمدراسات اإلسرائيمية  كفقان لمتقرير الصادر عف مؤسسة القدس  (2)

 ـ .20/11/2012المشاىدة 
ة:تاريخ المشاىد ،www.qudsmedia.com%،77مركز إعبلـ القدس، نسبة الفقر في القدس   ((3

 ـ.01/10/2013 
. ـ2011. قاعدة بيانات مسح انفاؽ كاستيبلؾ االسرة، ـ 2013الفمسطيني، الجياز المركزم لئلحصاء  (4)

 فمسطيف.-بيانات غير منشكرة. راـ ا

http://www.qudsmedia.com/
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غيرىا مف النفقات المرتفعة المبلبس كالجياز  كاألثاث ك  كنفقات ،البلزمةغير لنفقات البلزمة ك اكالكالئـ ك 
 . كيظير ىذا مف خبلؿ إبداء الرأم كمف خبلؿ استجاباتيـ في عمى عبارات استطبلع الرأم 

 : (1)كمف خبلؿ استطبلع آراء الشباب حكؿ رغبتيـ في الزكاج    

 ان ، خاصة أنو مكظؼ يتقاضى راتببحاجة إلى سنكات عديدة لتكفيرىا ف تكاليؼ الزكاجإيقكؿ )ـ .ع (: 
 ، يصرؼ نصفو عمى المكاصبلت .ضئيبلن  ان شيري

 . "لمف استطاع إليو سبيال "ف الزكاج أصبح كالحج ؛ أكيقكؿ ) ف .ش (:   

ف يأتييـ عريس حتى تبدأالشركط أاب، ما أكلياء األمكر ال يراعكف ظركؼ الشب إف)أ .ط( : كقاؿ
 " .مارد خرج مف مصباحك كأف العريس " ؛كالطمبات

 استمر ىذا الحاؿ ستحكؿ الناس إلى الزكاج مف أجنبيات غير مسممات . )أ.ر(: إذا كقاؿ

كفي ذات السياؽ قاؿ أكثر مف شخص إف غير المسمميف الييـ عندىـ القيمة المادية فنراىـ يتخذكف 
الخاتـ البسيط كتعبير عف مشاعر الكد كالحب بينيـ، فنراىـ يكتفكف بيذا األمر البسيط عند الزكاج، 

كؿ ما يقدـ لمعركس المسممة لمتعبير عف الكد كالرغبة فييا لذاتيا، بؿ إف بعضان مف  بينما اليكفي
النساء يشعرف بأف الزكج اليكدىف إذا لـ يقدـ ليف ىدية أك مصاغ ذىبي غالي الثمف، كيظير مف ىذا 

ات كاف البلمباالة في حاؿ الشباب المالي كمستكل الفقر لدييـ، بؿ إف عددان ممف أقدمكا عمى خطبة فتي
يكجو إلييـ سؤاليف ىما :كـ راتبؾ؟ ىؿ لديؾ بيت؟  كىذا بحد ذاتو أحد عكامؿ إحباط الشباب بشأف 

 الزكاج .

  

   

 

 

                                                           
 مقاببلت أجريتيا مع بعض الشباب ؛ أثناء تكزيعي ألداة البحث " االستبانة ".  (1)
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 األسباب السياسية:: المطمب الرابع

 

، حيث إف ظة القدس عمى الكاقع االجتماعي كاالقتصادم لممحافظةأثرت األكضاع السياسية في محاف
فظة القدس يرجع إلى سياسة المحتؿ، بخاصة في محالفمسطيني ك المجتمع امجمؿ التغيرات عمى كاقع 
ب السياسية في األسباب الخمقية كالدينية، كاألسباب تتداخؿ األسبا إذ ،كأحد أىـ عكامؿ التغيير

 .االقتصادية االجتماعية ك 

عمى تفريغ ؿ ففي محافظة القدس يعمؿ االحتبل ،السابقة ىي نتيجة لمكضع السياسي بؿ إف العكامؿ
يعمؿ االحتبلؿ بكؿ طاقتو لمضغط عمى أىالي خرل، ك تيجيرىـ إلى مناطؽ أي السكاف العرب منيا ك 

يبرز ىذا الضغط مف خبلؿ القكانيف المحافظة خاصة في مناطؽ التماس كداخؿ حدكد بمدية القدس، ك 
،أك ىاليبلؿ الضغط االقتصادم عمى األمف خي المحافظة مف جانب االحتبلؿ، ك المعمكؿ بيا ف

 الثقافي في المحافظة .االجتماعي كالديني ك السعي إلى تغيير الكاقع 

الكطنية الفمسطينية مف ممارسة أعماليا في داخؿ حدكد الحككمية ك كمف كجو آخر منع المؤسسات 
األحكاؿ السياسية في ظاىرة ارتفاع ة القدس كفؽ التسمية االسرائيمية، كقد أسيمت األكضاع ك بمدي

أسيمت بشكؿ مباشر أك غير التي  تجراءامحافظة القدس مف خبلؿ عدد مف اإل كاج فيتكاليؼ الز 
 مباشر عمى ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.
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 :الضغط االقتصادم كاالجتماعي .1
 

ادم كاالجتماعي في محافظة القدس، حيث قصائية الكضع االقتصحتبلؿ اإلاستيدفت سياسات اال
، كقد ازدادت ىذه في المحافظة عمى تصفية كؿ ما ىك فمسطيني منذ كجكده اإلسرائيمي عمؿ االحتبلؿ

 : زعت ىذه الضغكطات مف عدة اتجاىاتتك إذ  يرة خبلؿ السنكات العشرة األخيرة،الكت

 

ذابتو في االقتصاد اإلسرائيميتصفية االقتصاد الفمسطيني  . أ  :كا 
 

ياسة اإلفقار يتجو بكؿ قكة باستخداـ سالناس كأكضاعيـ االقتصادية ك  حتبلؿ عمى كتر أرزاؽيعمؿ اال
اؿ ، خاصة في ناحية إثقذه السياسة في كثير مف اإلجراءاتكقد برزت مظاىر ى ،اليادؼ إلى التيجير

حصار المدينة كفصميا عف محيطيا، : الناس بالضرائب دكف خدمات، كأبرز مظاىر ىذا الضغط ىك
جراءات التي تناكلت المرافؽ كالخدمات العامة كربطيا بشبكة المرتفعة، إضافة إلى اإلكفرض الضرائب 

ىماؿ التاـ لكؿ خدمات البنى التحتية التي تخدـ المكاطنيف المرافؽ كالخدمات االسرائيمية، كاإل
 .(1)الفمسطينييف في المدينة" 

 

مف إدخاؿ السمع  –بمدية القدس  داخؿ حدكد –منع األىالي مف سكاف محافظة القدس  . ب
 :كالبضائع مف المناطؽ الفمسطينية

 

بضائع خاصة فيما يتعمؽ باألثاث كاألطعمة، عالية عمى مف يدخؿ مثؿ ىذه ال مالية فرض غراماتو ك 
ؿ المنتجة في المناطؽ األشغاصدار المقاصة الضريبية لمبضائع ك مف خبلؿ إلزاـ األىالي مف استك 

استحضار ما يمزميـ مف األمكر مف داخؿ السكؽ اإلسرائيمية، حيث ، مما دفع األىالي إلى الفمسطينية
، كدفع بيـ إلى رفع ىامش ى التجار الفمسطينييف في المدينةأدل ىذا األمر إلى ارتفاع سعر التكمفة عم

                                                           
 (.10اشتية  كالديؾ ، مرجع سابؽ )صفحة  ( 1)
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ل عمى البضائع كالمحاؿ التجارية، كبذلؾ ارتفع السعر عمى خر رباح لتسديد الضرائب كالرسـك األاأل
، كألقى ىذا األمر بظبللو عمى تكاليؼ ثمنيا بو إلى العجز عف تمبية حاجياتو الرتفاع ، فأدلالمكاطف

 متطمبات الزكاج في المحافظة. 

 

، حممة اليكية المقدسية مف الزكاج إال مف قانكنية تعسفية تمنع الفمسطينييففرض إجراءات  . ت
 :حدكد البمدية ) بطرؽ غير مباشرة(داخؿ 
 

ى الشباب دفعيـ إلى الزكاج مف فتيات المدينة كترؾ األقارب مف المحيط فرضت أمران كاقعان عمحيث 
مف : "الزكاج ة الفمسطينية، ما يعرؼ بشكؿ عاـممف يحممكف اليكي –خارج حدكد البمدية  –الفمسطيني 

ف بعض العائبلت إد العبء عمى المقبميف عمى الزكاج، حيث مما زا غريبات أك غرباء عف العائمة "
لزكاج مف تعامميا مف ناحية الطمبات كالمير كالمتطمبات األخرل إذا كاف الشاب المقبؿ عمى ايختمؼ 

ف بتمبية المتطمبات خاصة إذا كانت الفتاة يما جعؿ المقبميف عمى الزكاج ممزم، معائمة غير عائمة الفتاة
 تتناسب مع طمكح الشاب أك يرل فييا فتاة أحبلمو .

 

 ؿ:إلغاء العمؿ بقانكف لـ الشم . ث
 

، يقض مضاجع االحتبلؿ «الييكد»ة كاف قانكف لـ الشمؿ الذم يرعى في األساس الشريحة اإلسرائيمي
ى أف تنبو االحتبلؿ إليو ، إللقدس العرب استخدمكا ىذا القانكفحيث إف الناس مف سكاف مدينة ا

مف امرأة  «قاء ال يحمؿ ىكية زر »، حيث كاف قانكف لـ الشمؿ إذا تزكج رجؿ مف الضفة الغربية كأكقفو
جمع شمميـ كاف يمكف أف يي ، لغربيةتحمميا، أك العكس بأف تزكج رجؿ مف امرأة تحمؿ ىكية الضفة ا

تيددت ك ، يكد أخرل كبحجج أمنية كاىيةقيد بقلغي العمؿ بذلؾ القانكف ك تبقى األسرة معان، إلى أف أي ك 
دينة فيما بينيـ، كترؾ عائبلت في الممما قصر زكاج ال ،يف في بيكتيـ كاستقرار عائبلتيـإقامة المقدسي

كتقاليد مبنية عمى التفاخر، ككف الرجؿ غريب عف  اداتو ، مما فرض عاألقارب مف الضفة الغربية



- 61 - 

 

 فيتساىمك ك زكجكه فينات أقاربو ، حيث كاف في السابؽ إذا أراد أف يتزكج الرجؿ اتجو إلى بعائمة زكجتو
 –كيغنييـ عف المظاىر الكاذبو معرفتيـ لمعريس ، معو في المير كالنفقات كمتطمبات الفرح كغيره

 نكاره.إكىذا األمر ال يمكف  -كأصمو كفصمو كمكانتو 

 

)مف  اشتراط السكف في القدس، ك إلزاـ المكاطنيف الفمسطينييف بالسكف داخؿ حدكد بمدية القدس . ج
 :أكليائيا(قبؿ الزكجة ك 

 

الفمسطيني مف كبل  إف إذ، غط االجتماعي عمى أىالي المحافظةخرل لبلحتبلؿ نحك الضأ سياسةه 
ال تعرضت  ىك كزكجتو المستقبمية سكفاللب بالزكج مطاالجنسيف أك  داخؿ حدكد بمدية القدس كا 

 ىذا العبء فإف أماـك  ، في المدينة كرفع أجكر المساكفأثر عمى تكاليؼ السكف مما ، لمسحب تيماىكي
عائقان أماـ الزكاج في  زاد مف ىذه المشكمة كجعؿ منيابيت مستقؿ ب مف األزكاج السكف النساء بطم

 فييا. المدينة، كرفع مف تكاليؼ الزكاج

ة كاالقتصادية زياد الحمكرم: ارتفاع أجرة السكف بما ال االجتماعيمحقكؽ لأكد مدير مركز القدس  كقد
إلى محاكالت  ان ، مشير - كفقان لما يشير إليو المصدر -ان يسمائة دكالر لمغرفة الكاحدة شير يقؿ عف خم

 .(1)لدفع المقدسييف لمسكف بأسعار أقؿ خارج المدينة، كىك ما ييدد ىكيتيـ كحقيـ في اإلقامة

ركض عمييـ مف قبؿ سمطات بسبب تأثرىـ بالكضع السياسي المفك  كلياء األمكرأمف  ان كثير كما أف 
، مكاف سكف داخؿ حدكد بمدية القدس ليف كاأف يكفر  فتياتيـالمتقدميف لعمى كف يشترط ،االحتبلؿ

حقكقيـ في مخصصات كحماية  ،مف السحب عمى ىكياتيـ المقدسية ان كحفاظ ،حرصان منيـ عمى بناتيـ
مييـ سبؿ الزكاج عصعب ب ك مما أسيـ في رفع عبء تكاليؼ اإلسكاف عمى الشبا التأميف الكطني،

 .قدسياتالم مف فتيات المحافظة

 

 
                                                           

 ، الجزيرة نت.مقدسييفضائقة السكف تؤرؽ المرجع سابؽ ،  (1)
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 :ديكف التأميف الكطني . ح

 

ع تكاليؼ الزكاج في حكؿ ظاىرة ارتفا آرائيـالستطبلع ؛ أثناء إجرائي لبعض المقاببلت مع الناس
 «اإلسرائيمي »يكف التأميف الكطني، لفت انتباىي أف بعضان مف الشباب يعتبر دمحافظة القدس
يدفع تمؾ المخصصات ، حيث إف كثيران مف األكلياء ال ى الزكجة جزءان مف تكاليؼ الزكاجالمتراكمة عم

إذ إف الكلي يراكميا عمى نفسو كال يدفعيا لسنكات، مما جعؿ مف  عف البنات، كيتحمؿ عبئيا الزكج 
كأصبح  -حكؿ مف يدفعيا -ىذه الديكف محؿ تفاكض بيف الشاب المقبؿ عمى الزكاج كأكلياء الفتيات 

 .اج في القدسمف تكاليؼ الزك  الشباب يعدكنيا

 

 : جدار الفصؿ العنصرم . خ

 

،حيث تقدر المساحة التي سغربان حكؿ القدكـ شرقان ك  200الفصؿ العنصرم عف يزيد امتداد جدار 
كـ مف أراضي المدينة خارج الجدار  170، كما يعزؿ مف أراضييا تمعيا الجدار بػ أربعيف ألؼ دكنـو اب
 عقب كفر كقرل قمنديا، لمطار كالمحاذية الشمالية الناحية مف الجدار استحداث تـ حيث »، (1)...

 كبيرنباال الراـ مثؿ كالسكاف( )األرضيابكامم تجمعات يعزؿ حيث البريد، كالراـ كضاحية كرافات كقمنديا
 منطقة حدكد خارج لميجرة كيضطرىـ السكاف شؤكف يعيؽ تنظيـ مما كالجيب، عقب ككفر
 حالمدينة، مف ضمف المناطؽ المسمك أدل كجكده إلى انخفاض المساحة الصالحة لمبناء في ف.(2)الجدار

، ىذا مع منع سمطات االحتبلؿ األىالي مف البناء بدكف ترخيص كقد أشار مسؤكؿ ممؼ البناء فييا
ألؼ  ، أف المقدسييف بحاجة إلى عشريفرحاتـ عبد القاد لكطني الفمسطيني،القدس في حركة التحرير ا

لكنو  ،دة مف السكاف المقدسييف في القدس،الستيعاب األعداد المتزايكحدة سكنية سنكيا عمى األقؿ

                                                           
مركز أبحاث عكدة ، يعقكب ،القيكد المفركضة عمى البناء الفمسطيني في القدس ) اليدـ مشركع كالبناء ممنكع(  (1)

 ك ما بعدىا (. 84)ينظر :صفحة 75جمعية الدراسات العربية العدد –األراضي 
فمسطيف  –راـ ا  13اإلحصائي السنكم رقـ " . كتاب القدس  2011الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  ( 2)

 (.53)صفحة 
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أضاؼ أف سمطات االحتبلؿ ال تصدر تراخيص إال لعشرة أك خمسة عشر مسكنا سنكيان، مما يضطر 
أربعة كستة السكاف لتعكيض ىذا النقص اليائؿ في البناء غير المرخص، حيث يتـ سنكيا بناء ما بيف 

كأكضح أف الفمسطينييف يحاكلكف تجنب اليدـ بتصكيب  ،منزؿ منيا 100زؿ سنكيا، يتـ ىدـ آالؼ من
أكضاعيـ القانكنية مف خبلؿ استصدار أكامر احترازية بعدـ اليدـ أك إعداد مخططات لممنازؿ 

لكقت، فتتـ المكافقة بيدؼ كسب ا  -التابعة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي -المستيدفة كتقديميا لمجنة المحمية
أف مساحة األراضي المتبقية  لممقدسييف مف  كبٌيف ميا إلى مخالفة بدؿ اليدـ،عمييا أحيانا أك تحكي

%، مشيران إلى أنيا بالتأكيد غير كافية، مما يضطرىـ لمبناء العمكدم 14أراضي القدس ال تزيد عف 
كرة تزداد أعباء ىذا األمر عمى فاتكف ك ىذا الجدار تتفاقـ مشاكؿ الس، كمع (1)«لمكاجية االكتظاظ.

 .يسيـ في ارتفاعيا تكاليؼ الزكاج في المحافظة ك 

 

 :( مف العمؿ في حدكد بمدية القدس)غير الحككمية الخيريةالمؤسسات بعض  منع كامتناع .2
 

حككمية  أكأك جمعية أىمية  سكاء كانت محمية أـ  دكلية تمنع سمطات االحتبلؿ أم جية خيرية
دكف ترخيص مف قبؿ سمطات االحتبلؿ أك أم  تنظيـ أم نشاط اجتماعي في القدس فمسطينية مف

عمؿ معمف خارج المظمة اإلسرائيمية،كتمتنع بعض الجمعيات الخيرية عف عمؿ نشاطات معمنة في 
ؿ، القدس؛ ألنيا تتحرز مف استصدار التراخيص مف قبؿ المحتؿ دفعان لتيمة التطبيع مع االحتبل

مساعدة  حاكلتبعض الجمعيات األىمية التي  إذ إف كحفاظان عمى الكجو الكطني لممؤسسة أكالجمعية؛
لشباب إال أنو إعفاؼ ا فينشطة تساعد أل بالتخطيطقامت إذ  بشكؿ معمف الشباب المقبؿ عمى الزكاج

المؤسسات تحت طائمة المسؤكلية القانكنية كمف ىذه  ىذه األنشطة كمنعيا مف ،تـ كقفيا عف العمؿ
التي خططت لعمؿ تزكيج جماعي لمشباب في المدينة إال أف ىذه المخططات لـ (2)مؤسسة تيكا التركية

                                                           
ميسرة  ان نقبلن عف مكقع الجزيرة نت: ضائقة السكف تؤرؽ المقدسييف ،سمطات االحتبلؿ تمنح تسييبلت كقركض  (1)

 .12/1/2013لممستكطنيف تاريخ المشاىدة 
، إال أنو لـ يتـ تزكيدم FACEBOOKقمت بمراسمة المؤسسة عف طريؽ صفحتيـ الرسمية عمى مكقع   ((2

عبلـ لـ تعطني النتائج بالبيانات المطمكبة، إال أف الحدث إعبلميان تـ إثارتو إال أف نتائج البحث في كسائؿ اإل
حكؿ المكضكع، إال أف المشركع حسب عممي، كاف ييدؼ إلى تيسير الزكاج في القدس عف طريؽ شراء 
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ألسباب سياسية أك سيادية، كالحقيقة أف مشكمة الجمعيات الخيرية في القدس  تر النكر بسبب االحتبلؿ
ة مف قبؿ الجمعيات كمف ناحية ضغكط سياسية أك فركض إسرائيمية، مزدكجة إذ فييا ناحية تقصيري

ال فما المانع مف أداء عمؿ نافع في سبيؿ إعفاؼ الشباب في محافظة القدس داخؿ حدكد بمدية  كا 
 . القدس دكف اإلعبلف عنو؟!

 

 :ية مف العمؿ في حدكد بمدية القدسمنع المؤسسات الفمسطينية الحككم .3
 

 ا مف عمؿ أم نشاط سيادمالمؤسسات التابعة ليبمنع الحككمة الفمسطينية  ك تبلؿ تقكـ سمطات االح
بناء اإلسكانات، كيتعذر عمى   منعيا في المدينة، كمف أىـ النشاطات التي تفي القدس معمف عنو

ذلؾ أسيـ في ارتفاع بلؿ، ك بسبب االحت أم مشركع حككمي إسكاني القياـ في القدس الدكلة الفمسطينية
 . (1)عمى ذلؾ كف كارتفاع تكاليؼ الزكاج بناءن تكاليؼ الس

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

الر كعمؿ عرس جماعي ليـ، إال أف األمر لـ يتـ، بسبب دك  5000األثاث لممقبميف عمى الزكاج بمبمغ 
، كقد تـ تكزيع المبمغ المالي عمى المقبميف عمى الزكاج كلـ يتـ عمؿ الحفؿ ألسباب سرائيمياالحتبلؿ اإل

 . سياسية 
اليا يمكف القياـ بأعماؿ غير معمف عنيا حتى ال تأخذ البعد السياسي إال أف معظـ الجيات المانحة تقدـ أمك   ((1

كتككف مشركطة بما ال يساعد في تنفيذو صامت ألم عمؿ داخؿ القدس، مما قد يجعؿ مف ىذا األمر صعبان 
 عمى الحككمة .
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حككمي الفمسطيني تجاه إضافة إلى التقصير الالفمسطينية السيادة الدكلة ك  دكر كتغيب غياب .4
 :ىذه القضية

 

ف إذ إ ،عمى الحالة االقتصادية كاالجتماعية فيياكاضحان أثر  غياب الدكلة الفمسطينية عف القدسيشكؿ 
، القدسمحافظة ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج يدكر رحاىا في كافة المحافظات الفمسطينية بما فييا 

ف حميا دكؿ مستقمة كاممة يعجز علعربي ك اكيعاني منيا العالـ اإلسبلمي ك يذه الظاىرة منتشرة ف
عجزىا عف حؿ ىذه مف مقدار يرفع  الكضع الذمالسيادة،  منتقصة فكيؼ بحاؿ فمسطيف  ،السيادة

ألنيا تعاني مف أزمة سياسية أشد مف غيرىا  ؛محافظة القدس خاصةن الظاىرة كتفاقميا في المحافظات ك 
 .مف المحافظات الفمسطينية 

يفرض عمى  الذمسرائيمي إضافة إلى أف كضع محافظة القدس بشكؿ خاص مرتبط بالتعنت اإل
، فبل تستطيع مف كبل الجنسيف لياتيا تجاه الشبابالحككمة الفمسطينية أف تككف غائبة عف تحمؿ مسؤك 

 تجاه ىذه الظاىرة بسبب االحتبلؿ. يئان أف تفعؿ ش

التي كما أف الدكلة الفمسطينية تعتمد في مكازنتيا العامة عمى المنح الدكلية مف الدكؿ المانحة التي 
ارتفاع تكاليؼ الزكاج  ظاىرة غالبان ما تككف مشركطة بما اليدع مجاالن لتنفيذ خطة تيدؼ إلى عبلج

تتمقاىا في معظـ األكقات عمى شكؿ مشاريع لبنية التحتية لممحافظات  مشركطةمكجية ك ككنيا منح 
 الكسائؿ بشٌتى الدكليٌ  التمكيؿى  تطارد الحككمٌية غير المحٌمٌية المنٌظماتك إذ إف الدكؿ المانحة  كاألرياؼ،

 مكٌظفيف كتعييفً  العربٌية، مف بدالن  باإلنجميزٌية معمكماتيا كنشرً  شركطىو، لتبلئـ برامجيا تعديؿ: قبيؿ مف
ـي  المنٌظمات لتمؾ يتسٌنى لكي إضافييف  مف ذلؾ كغير أجنبٌية، عمبلت عف مالٌية تقاريرى  تقدي

 . (1)التشٌكىات..

 

                                                           
بتصرؼ، نكرا ليسترد مراد المساعدات مشركطةن بالمكافقة الفمسطينية: دفاعنا عف المقاطعة، ما ىي مشكمة  1

ـ،كمشارقة محمد، 2012عدد خريؼ adabmag.com  مجمة اآلداب "المساعدات" في فمسطيف؟، نقبلن عف مكقع
، لبد، عماد سعيد ،التمنية االقتصادية في www.jadaliyya.comمكقع جدلية  أكسمك المدينة، فمسطيف القرية،

 ـ.2001(، آب، 11فمسطيف، مجمة رؤية، العدد)

http://adabmag.com/
http://www.jadaliyya.com/
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 :العربية بالتزاماتيا تجاه القدسعدـ كفاء الدكؿ  .5

 

يا لمقدس المرة أف الدكؿ العربية ال تمتـز بكافة ما ألزمت بو نفسيا مف أمكر مالية تقدم مف الحقائؽ
اقتصادية صعبة ضو االحتبلؿ مف أكضاع اجتماعية ك ، مع عمميـ التاـ بما يفر دعمان لصمكد أىميا فييا
خاص فيما يتعمؽ بأمكر المعيشة كالحياة االقتصادية، كما  بشكؿحافظة القدس، ك عمى المكاطنيف في م

تحت غطاء جامعة  عمى مر السنيف ، فقد كعدت الدكؿ العربية في اجتماعاتيايتعمؽ باإلسكاف كمشاكمو
إلى خمسمائة مميكف  مقدارىا كصؿالتي دس ، بمئات المبلييف مف المنح المكجية إلى القالدكؿ العربية

  اآلفحتى مف سنكات لـ يصؿ منيا ك »، أكراؽ محاضر اجتماعات الدكؿ العربية لـ تير إال عمى دكالر
 قبؿ لممدينة عاجؿ بشكؿ العربية الجامعة خصصتيا دكالر مميكف 500 أصؿ مميكف دكالر 40سكل 
يدعـ ىالي في المدينة، ك ما يدعـ صمكد األ، حيث كاف مف المفترض أف تكجو ىذه األمكاؿ بأعكاـ

ىذا مف أىـ العكامؿ المؤدية إلى ظ عمى الكجكد الفمسطيني في القدس، ك لتي تحافمشاريع اإلسكاف ا
ال تستطيع الدكلة إف الشباب بحاجة إلى مف يدعميـ ك ، حيث ع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدسارتفا

 .(1)«العربي بكاجبو تجاه قضية فمسطيف الفمسطينية ذلؾ إال مف خبلؿ قياـ العالـ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عف مدير مركز القدس لحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية زياد الحمكرم، ضائقة السكف تؤرؽ بتصرؼ   (1)

 المقدسييف سمطات االحتبلؿ تمنح تسييبلت كقركضا ميسرة لممستكطنيف )الجزيرة نت( مرجع سابؽ .
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 :آثار ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس :الثانيالمبحث 

 

مف اآلثار السمبية لظاىرة ييا في العالـ اإلسبلمي كالعربي مثقفكثير مف عمماء األمة اإلسبلمية ك حذر 
ة عمى الشباب مف كبل الجنسيف، كعمى المجتمع بكافة فئاتو، أخطارىا المستقبميزكاج ك ارتفاع تكاليؼ ال

، حيث إف شأنيا شأف الدكؿ كالبمداف المجاكرة محافظة القدس جزء مف ىذه المعاناة حقيقة األمر أفك 
تميس الكاقع الديني كاألخبلقي كالنفسي اآلثار السمبية الناجمة عف ىذه الظاىرة تعتبر أمراضان 

حريص لممجتمع في المحافظة، كىي أمكر خطيرة كأمراض باتت تقض مضاجع كؿ عاقؿ  كاالجتماعي
، كقد ارتأيت في ىذا المبحث أف أقسـ آثار ارتفاع تكاليؼ الزكاج في األمة مف المفاسد عمى سبلمة

 :أبيف فييا ىذه اآلثار ،مطالب محافظة القدس إلى ثبلثة

 

 كاألخالقية: الدينية كالمفاسد المطمب األكؿ: اآلثار

 

رتفاع تكاليؼ في ظؿ أزمة امف مفاسد كاألخبلقي  الدينيأحد ما طرأ عمى الكضع ال يخفى عمى 
مف كبل الجنسيف في محافظة القدس،  ، حيث ييرل انعكاس آثار ىذه الظاىرة عمى حاؿ الشبابالزكاج

ـ الجنسية التي خفيان عمى أحد ما يعانيو الشباب مف كبت لشيكاتي فإنو لـ يعدنظران ليذه الظاىرة ف
لما سبؽ ت عميو سابقان، إذ إنو ك ؿ بيسر كما كانكتبديد آماليـ في إشباعيا بالحبل ،فطرىـ ا عمييا

نتشرت مظاىر كمفاسد دينية الزكاج كتمبية متطمباتو، فقد ا ذكره مف أسباب أدت إلى عجز الشباب عف
قياس مع الدكؿ المجاكرة كىي مفاسد نسبية بال مف كبل الجنسيف أخبلقية نقرؤىا في حاؿ الشبابك 

 بالسكء األمارة النفكس تعمؽ» ؿ، حيث يعكد سبب ىذه المفاسد إلى األردف عمى سبيؿ المثاكمبناف ك 
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 الذاتية المصالح طريؽ في كالسير الفضائؿ ترؾ إلى باإلنساف تؤدم التي ،الطاغية الميمكة بالمادة
 كمف ذلؾ : ،(1)«الميمؾ الخمقي كاالنحدار كالفساد البغيضة كاألنانية

 

 :الحياء اضمحالؿ األخالؽ كقمة .1

 

 زكاج، بسبب التكاليؼ المرتفعة لو، أحد اسباب االنحطاط بغير الجنسيف كبل مف الشباب مككث إف
كاسعة مف االضمحبلؿ  أبكابو  فتحً ،  ك الحياء قمة كحؿ في أحد دكاعي الغكصالتدريجي، ك  األخبلقي
 بل الجنسيف إلى ائتبلؼ المعاصي كاستمراءتعريض الشباب مف كك  ،كاألخبلقي كانعداـ الغيرةالديني 
 . !!أم شيء أعظـ مف انسبلخ الناس مف خمؽ الحياءالفساد؛ ك 

 الحياة صكر مف صكرة كؿ دكنو الذم المكت فإنو السبلـ كقؿ أربعان  فكبر قـك بأرض الحياء عدـ» فإذا
ََا َوُِهْ َؾِن  :كتعالى سبحانو ا قاؿ كما لكنيا الظاىرة، ْ ه ََاِة اِلُّ ًرا ِمَن امَْح ُِ وَُموَن َػا ـْ َ الِٓخَرِة ُِهْ ﴿ ً

 المباني يبنكفك  السيارات يركبكفك  يشربكفك  يأكمكف الحياة، مف بيرج في يعيشكف إنما ، (2)كَاِفوُوَن ﴾

 كأنيـ فيصبحكف الحياء، زينة كعف اإليماف، حمية عف مجردكف كلكنيـ، بالزينة يتزينكفك  كالعمارات
 األذكاؽ، فيو كتنعدـ األخبلؽ، فيو كتقتؿ الفضائؿ، فيو تمكت مجتمع قيمة كما أحياء، صكرة في أمكات
 ،أك حرامان  -عيبان  يسمى شيء ىناؾ يصبح فبل المقاييسفيو  تنعدـ أبدان، مقياس ىناؾ يبقى ال كحينئذو 

  . (3)العاـ لمذكؽ مخالفة يسمى شيء كال لؤلدب، مخالفة يسمى شيء ىناؾ يعكد كال

 

 
                                                           

مجمػػػة مجمػػػع الفقػػػو اإلسػػػبلمي التػػػابع التميمػػػي، رجػػػب بيكض،كيفيػػػة مكافحػػػة المفاسػػػد األخبلقيػػػة ، بحػػػث مقػػػدـ    (1)
العػػػػػػػػػػػدد الرابػػػػػػػػػػػع، نقػػػػػػػػػػػبلن عػػػػػػػػػػػف مكقػػػػػػػػػػػع ممتقػػػػػػػػػػػى أىػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػديث  بجػػػػػػػػػػػدة، لمنظمػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػؤتمر اإلسػػػػػػػػػػػبلمي

www.ahlalhdeeth.com  
 (. 7اآلية/ 30) ،سكرة الرـك  ((2
، نقبلن عف مكقع الشبكة 134الدرس رقـ  بادحدح: عمي بف عمر بف أحمد، فقداف الحياء مكت لممجتمع،  ((3

 (.36) صفحة ، مرجع سابؽدركيشمحمد سعيد  ، كينظر:www.islamweb.netاإلسبلمية 

http://www.islamweb.net/
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 :كارتكاب المحرماتمف الفكاحش  تعالى تسييؿ سبؿ الكقكع فيما حـر اهلل .2

 

، الشرعي مطالبكف بالزكاج إنيـالجنسية ف ـفي إشباع شيكاتي كاإف الشباب مف كبل الجنسيف إذا ما رغب
صمى  -قكلو  ذلؾ مفك  مر معنا مف تكجيو اإلسبلـ لمشباب ما ف لمفرج كأغضي لمبصر، كألنو أحص

 لمفرج، كأحصف لمبصر أغض فإنو فميتزكج اءةالب استطاع مف الشباب معشر يا : )-ا عميو كسمـ
تفعة لم ا كانت تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس مر ، ك (1)كجاء( لو فإنو بالصكـ فعميو يستطع لـ كمف

شر في زمف انتشرت فيو كسائؿ ن ،يا تنفتح أماميـ أبكاب المعاصي، فإنيعجز الشباب عف االتياف بيا
فإف الشباب قد ييكم إلى المعاصي بسبب تمؾ  ،كظيكر االختبلط المحـر قمة الحياءالفكاحش كالفتف ك 

كؼ الصعبة التي تمنعيـ مف الزكاج، أك تؤخر الزكاج عف كقتو، كذلؾ أمره خطيره جدان، لو تبعاتو الظر 
أك إناثان، فيـ في  حصاف فركجيـ ذككران س عف إ، ألف اتباع األىكاء في األفراح يصد الناكعكاقبو األليمة

تقاليًد ك  إلى التمسؾ بعاداتً  أكلياؤىـالديني الذم يدعك فتنة سكاء، كىـ ضحايا ذلؾ التخمؼ الفكرم ك ال
، كمف تمؾ الفكاحش التي يخشى عمى المجتمع الكقكع التي ما أنزؿ ا بيا مف سمطاف األفراح المكمفة
 فييا ما يمي :

 

 :ظيكر كانتشار التبرج كالسفكر عند الفتيات . أ

 

السفكر عند الفتيات مف اآلثار السمبية المترتبة عمى ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة التبرج ك يعتبر  
ليذا فإف الفتيات يحاكلف جذب فعة مانع مف الزكاج كما تقدـ، ك القدس، ذلؾ أف في التكاليؼ المرت

بداء الزينة كالخضكع في القكؿاألنظار إلييف مف خبل ج، مخالفيف الزكا، بسبب قمة ؿ التبرج كالسفكر كا 
ِوَهِة اْلُوَل ﴾ :في ذلؾ قكؿ ا تعالى ُِ َج امَْجا  ما إظيار تكمؼ » :معناه، كالتبرج (2)﴿ َوََل ثََْبهْجَن ثََْبُّ

ظيار الحشمة مف المرأة خركج في استعمؿ ثـ القصر، كىك البرج، مف الخركج كأصمو إخفاؤه يجب  كا 

                                                           
 (.7/3) ،(5066حديث رقـ ) صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ،  (1)
 (.33اآلية/33) ،سكرة األحزاب  ((2
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براز مفاتنيا ىذه الظاىرة منتشرة في محافظة القدس كأثر مف آثار  ، حيث أصبحت(1)«محاسنيا كا 
، مع شيكع رتديف الجمباب الشرعي قميبلن جدان ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة، كأصبح عدد مف ي

لكنيا تخمك مف مكاصفات المباس  «-مجازان -التي يطمؽ عمييا جبلبيب  »كانتشار األزياء غير الشرعية 
األحياف يككف لدل الفتيات ممف تأخر عنيف الزكاج قناعة أنو يجب أف ، ففي معظـ لممرأة الشرعي
مف أجؿ أف يرل  التجمؿالتزيف كالتعطر ك  ما يظير المفاتف، كالتنافس فيما يصؼ كما يشؼ ك  يمبسف
فف »بػ  -ف صح التعبيرإ – لدل كثيرو منيف يقدمكا عمى خطبتيف بما ييعرؼما يعجبيـ فالشباب  فييف 
صمى ا عميو كسمـ  -ما حذرىف منو النبي ، ممقيف كراء ظيكرىف بيذه التصرفات «ياد الزكج اصط

صمى  -ا  رسكؿ قاؿ: قاؿ -رضي ا عنو -ىريرة أبي ، فعفىذا المنكر مف كعيد جراء فعميف -
 الناس، بيا يضربكف البقر كأذناب سياط معيـ قـك أرىما لـ النار أىؿ مف صنفاف):-ا عميو كسمـ

 يجدف كال الجنة يدخمف ال المائمة البخت كأسنمة رؤسيف مائبلت مميبلت عاريات كاسيات كنساء
ف ريحيا  .(2)( ككذا كذا مسيرة مف ليكجد ريحيا كا 

ما يركنو مف مغريات نظران ل ،ؿ عمى كاىؿ الشباب الراغبيف في الزكاجكقد زاد ىذا األمر مف ثقؿ الحم 
البطالة كغيرىا مؿ أيخرل كالفقر ك يمنعيـ عف نيميا بالحبلؿ تكاليؼ الزكاج المرتفعة كعكا تثير شيكاتيـ

 يعكد ال »، الذمي المرأة المسممة عف زييا الشرعي، كمف ذلؾ تخماالجتماعيةاألمراض ك ؿ اكمف المش
 األزياء ذهبي العامة المرافؽ في الفتيات خركج فإف كمو المجتمع عمى يعكد إنو بؿ فحسب، عمييا ضرره
يتجو بالشباب ، ك (4()3)»فمقاء" فمكعد فسبلـه  فكبلـ فابتسامة نظرةه ''إال  يككف كما لمنظر الشباب يدفعف
 الكقكع في الزنا كما تقدـ .كبل الجنسيف إلى دائرة الفكاحش ك مف 

 

 

 

 
                                                           

 (.2/209) ،فقو السنةسيد سابؽ،   (1)
باب النساء الكاسيات العاريات المائبلت المميبلت، حديث رقـ  صحيح مسمـ، كتاب المباس كالزينة،  (2)

 (.882 -881)صفحة  (،2128)
دـ إلى مؤتمر"اإلسبلـ بحث مق التحديات االجتماعية كالتربكية المعاصرة لممرأة المسممة، أبك شكقة، فاتف سعيد،  ((3

 .ـ3/4/2007-2في الفترة:  المنعقد بكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية، كالتحديات المعاصرة"،
شكقي، أحمد، الشكقيات، المطبعة المصرية، شركة مساىمة محدكدة،)د.ط(،)د،ـ،ف( مف قصيدة مطمعيا  ((4

دعكىا ٍسناءي  بقكليـ خى  .(.2/112) الثناءي  يغر ىيف   كالغكاني *** حى
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 :االختالط انتشار ظاىرة . ب

 

الزكاج المرتفعة في تعتبر ظاىرة االختبلط بيف الجنسيف أحد اآلثار السمبية المترتبة عمى تكاليؼ 
لى بو أف ييفكر في الزكاج الشرعي، ال اتخاذ الصاحبات ك فالشباب في سفو حرج األ ،محافظة القدس

 !.الرفيقات ك 

مع الفتيات كالعكس صحيح،  عبلقتو كقد أسيمت عقبة التكاليؼ المرتفعة في تغير نظرة الشباب تجاه
كف تمبية متطمباتيف، نجد أنيـ  يمجأك  تعذر المتقدميف عمى خطبة الفتيات مفمع تأخر سف الزكاج، ك 

ثكرتيـ  ىـ في ذركةك خر باالختبلط المحـر اآلإلى تمبية رغباتيـ في ميؿ كؿو مف الجنسيف إلى 
: قاؿ تعالى ذلؾ في الدنيا كاآلخرة،رل آثار حيث تي  ،، كما أخطر ىذا األمر عمى المجتمعالجنسية

ََِواِت  ُحةُّ  نِويهاِس  ُزٍِّنَ ﴿ َِّساءِ  ِمنَ  امضه  كبلـ »:قاؿ المفسركف في تفسير ىذه اآلية الكريمة ،(1)﴾ امً

 عند ما إلى رغباتيـ كتكجيو فييا الناس كتزىيد ،الدار ىذه في األنفس تستمذه ما حقارة لبياف مستأنؼ
 ما كسائر كالبنيف النساء مف يشتيكف ما محبة لمناس زييِّف: ذكره تعالى يعني: جعفر أبك قاؿ ،(2) «ا
نما عٌد، كا الذيف الييكد تكبيخ بذلؾ أراد كا   ا صمى- محمد اتباع عمى فييا، الرياسة كحب   الدنيا آثري
أف األكلياء بطمب ىذه المتطمبات المكمفة فإنيـ مالكا عف اتباع ك  ،(3)بصدقو عمميـ بعد -كسمـ، عميو
، حيث  كأمالكا غيرىـ مف الشباب كالفتيات كدفعكا بيـ إلى االنحراؼ -صمى ا عميو كسمـ  -النبي 
التقاليد في تكاليؼ الناظر في ىذه اآلية كفي تفسير العمماء ليا، تماـ اإلدراؾ مكقع العادات ك يدرؾ 

َنه  ﴿: قكلو تعالى رتفعة مما نيى ا عنو، بدليؿالزكاج الم
ّ
وْيَا ا ـَ  ِميَْبوَُوِهُْ  مََِا ِزًيَةً  اْلَْرِض  ؿَََل  َما َج

ُمْ  ًَل  َآْحَسنُ  َآُّيُّ ابتبلء، )أيحسف أـ تكاليؼ الزكاج يككف محؿ اختبار ك أف المسمـ في مكضكع ك  (4)﴾ ََعَ

تبر مف أسباب الكقكع في مف حب الشيكات التي تع نو إف أساء فيك المسؤكؿ عما ابتمي بو، كأ يسيء(
كمف األمكر التي تسيـ تكاليؼ الزكاج المرتفعة في محافظة القدس عمى الكقكع بيا ما نيي  ،المحرمات

 رضي- عباس، ابف فعف  -صمى ا عميو كسمـ  -الذم نيى عنو النبيعنو مف االختبلط المحـر 
                                                           

 (. 14 اآلية/3) ،سكرة آؿ عمراف  ((1
 (.2/197) ،القنكجي  ((2
 (.6/243الطبرم،)  ((3
 (.7 اآلية/ 18) ،سكرة الكيؼ  ((4
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 إال امرأة تسافرف كال بامرأة رجؿ يخمكف ال : )يقكؿ -كسمـ عميو ا صمى-النبي سمع أنو -عنيما ا
( كمعيا  .(1)محـر

غير المشركعة يدعكف إلى االنحراؼ، كما أنيـ يجنكف عمى التقاليد فاألكلياء بتمسكيـ بالعادات ك  
 دافع الميؿ الجنسيكالمعاصي، بسبب ثكراف الشيكة لدييـ، ك  إلى الخطأ فتياتيـ كأبنائيـ، كيجركنيـ

لشيطاف في اإليقاع ؿ ائكىك أحد حبا كؿه منيما لآلخر، فيككف االختبلط كيتبعو التبلقي، لدل البشر
 يككف ما ال تحمد عقباه مف أخطار .بيف الجنسيف ك 

 

 أماـ المدارس:في الطرقات ك لفتيات امالحقة  . ت

 

الخكاء حيث يعكد انتشارىا إلى الفراغ ك  ،جدان  تبرز ىذه الظاىرة في محافظة القدس بشكؿ خطير
التصرؼ بيذه الطريقة،  المراىؽ العاطؿ عف العمؿ، مما يدفعيـ إلى الشباب بعضو مف النفسي لدل
بخاصة الشباب العاطؿ عف العمؿ ممف تأخر ك  -نجد أنيـ حياء البعض اآلخر منيـ،قمة باإلضافة 
يقفكف أماـ  - زىـ عف تكاليفو المرتفعة،لعج ـ كسدت سبؿ الزكاج الشرعي في كجكىيـسف زكاجي

مف أجؿ  ظركف خركج فتيات المدارس أك مركرىف بقربيـتمحطات الباصات ين مدارس البنات، كعند
، أك كممةنظرة ب يحظكف منيف، عميـ كالمحاؽ بيف مف مكاف إلى آخر معاكستيف أك مكاعدتيف

 الصداقة .شؽ ك كالعفيتمكنكف مف بناء عبلقة غير شرعية معيف بدعكل الحب 

 

 

 

 

                                                           
كتاب الجياد، باب مف اكتتب في جيش فخرجت امرأتو حاجة أك كاف لو عذر ىؿ يؤذف لو،  صحيح البخارم،  ((1

 (.4/59( )3006رقـ الحديث )
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طالؽ النظرك  الجكع الجنسي  . ث  :ا 

 

َ َخِبرٌي ِتَما  ﴿قاؿ تعالى: نه اَّلله
ّ
ُِْم ا َ ْم َذِِلَ َآْزََك م َفُؼوا فُُروََجُ وا ِمْن َآتَْعاِرِِهْ َوَُيْ ٌَِي ًَُلضُّ كُْل نِوُْمْؤِم

وَن﴿ ـُ نه  ﴾33ًَْعيَ ُِ ﴾َوكُْل نِوُْمْؤِمٌَاِت ًَْلُضْضَن ِمْن َآتَْعاِر نه َفْؼَن فُُروََجُ فاآليات الكريمة ،(1)َوَُيْ

، اآلية الكريمة كاضح كىي دعكة إلى الزكاج ، حيث السبيؿ فيالسابقة أصؿه فيما ييطمب مف المسمـ
، (2)رسـ سببلن مشركعة لتمبيتيافي كؿ إنساف، ك  الشيكة الجنسية غريزة فطرية خمقيا ا  ذلؾ أف

 مع كنا :-رضي ا عنو -بف مسعكد ا عبد لقضاء ىذه الشيكة؛ قاؿالزكاج ىك الكسيمة المشركعة ك 
 يا : )-كسمـ عميو ا صمى -ا رسكؿ لنا فقاؿ شيئا نجد ال شبابا -كسمـ عميو ا صمى - النبي
 يستطع لـ كمف لمفرج، كأحصف لمبصر أغض فإنو فميتزكج الباءةمنكـ  استطاع مف الشباب معشر
المرتفعة لمزكاج دـ الشباب مف كبل الجنسيف بالتكاليؼ طفإذا ما اص ،(3)كجاء( لو فإنو بالصكـ فعميو

انجراران )بييميان( كراء السبؿ غير لبصره في النظر إلى المحرمات، ك ، يجد انطبلقان في محافظة القدس
لسبيؿ الزنا، ألف اادماف المكاقع اإلباحية، كالشذكذ الجنسي، ك المشركعة لسد ىذه الحاجة الفطرية، ك

شيكة  الجنسية ىذه ال، كىك السبيؿ الكحيد المشركع لتفريغ ىذه الشيكة ال يككف إال بالزكاج الطبيعي لسد
التي تثكر مع  المغريات الكثيرة  التي يراىا الشباب مف كبل الجنسف في كؿ مكاف سكاء في الشارع أك 

أصحاب ك كمف خبلؿ ما يخبركف بو عف طريؽ الصداقات السيئة  في الجامعة أك في كسائؿ االعبلـ،
قاؿ  نحراؼ،عة الشباب عف السبيؿ السميـ فيمجأكف إلى االحيث تعيؽ تكاليؼ الزكاج المرتف السكء،
ْم َحاِفُؼوَن ﴿ ﴿:تعالى ٍَن ُِهْ ِمُفُروَِجِ ِ ْم َآْو َما َموََكْت َآًَْماُُنُْم فَ 22َواَّله َله ؿَََل َآْزَواَِجِ

ّ
ُْم كرَْيُ ﴾ا ُنه

ّ
ا

اُدوَن﴾33َموُوِمَي ﴿ ـَ فانعداـ الزكج أك الزكجة سبيؿ  ،(4)﴾ فََمِن اتَْخَلى َوَراَء َذِِلَ فَبُومَئَِم ُِهُ امْ

الحقيقة أف ذلؾ يتمثؿ في أكثر ما يمجأ إليو الشباب في محافظة القدس لسد ىذه الرغبة مف ك  العدكاف 
عندما ء الشباب الذم كاف خجبلن مف نفسو، ستقرأت ذلؾ في آرا، كقد االمكاقع اإلباحية خبلؿ متابعة

                                                           
 (.31-30 اآلية/24) ،سكرة النكر  (1)
 (.35)صفحة محمد سعيد دركيش، مرجع سابؽ،   (2)
 (.7/3) ،(5066حديث رقـ ) صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ،  (3)
 (.31- 29اآلية /70)، سكرة المعارج  (4)
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حيث سألت عددان مف الشباب  ،ليغذم شيكتو الجنسية كاف أحدىـ يجيب عف ممجئو الذم يعكذ إليو
 مف فئات عديدة ممف تعسر عمييـ الزكاج فأجابكا أف ذلؾ يخفؼ عنيـ . -الذككر -عازبال

لى مدل المجكء إلى مثؿ ىذه الطرؽ، لتفريغ التي  تشير إكالكاقع أف ىذا األمر تؤكده اإلحصائيات 
، بدليؿ ترتيبو بيف دكؿ يعاني مف ىذا األمرالحقيقة  أف العالـ العربي بشكؿ عاـ الشيكة الجنسية، ك 

 .عالميان  العالـ في المراتب العشريف األكائؿ في متابعة المكاقع اإلباحية

يراف تأتي االمار د أمريكا ك فبع ة تحتؿ فمسطيف المرتبحيث ات العربية، كمصر كدكؿ عربية أيخرل ا 
المؤلمة تؤكد أف  في متابعة المكاقع اإلباحية كاإلحصائيات  ،"(1)"السادسة عربيان كالخامسة عشرة عالميان 

 امةفمسطيف تتابع بشكؿ يكمي مئة مكقع إباحي مف بيف خمسمائة مكقع مف المكاقع الع
( كتظير محركات البحثاالجتماعي، كالجامعات ك مكاقع التكاصؿ كصفحات)األخبار، كالترفيو، ك 

 باحية تأتي في المرتبة السادسة عشرة في التصفح كالمتابعة في فمسطيف،اإلحصائيات أف المكاقع اإل
إذ تكضح  ،يصفح المكاقع اإلباحية بشكؿ جنكنالعالمية أف العالـ العربي يتتشير اإلحصائيات  حيث

 34–18فئات العمرية نرل ارتفاع ىذه الظاىرة بيف الشباب مف سف ملا ن فكفق األرقاـ كالنسب التالية ذلؾ،
 : (3()2)ئات العمرية كىي بالتفصيؿ التالي% مف الف33.51حيث تبمغ نسبتيـ 

 . 24  الى  18لمفئة العمرية  %  13.61*

 . 34  الى   25لمفئة العمرية  % 19.90*

 . 44 الى    35لمفئة العمرية  % 25.50*

                                                           
الرأم  دنيا مكقع مجمة نقبلن  فمسطيف ..!! إلى متى مشاىدة المكاقع اإلباحية في الدقة، عبد الرحمف،  ((1

 .فمسطيف– جنيف.ـ13/01/2013 النشر اإللكتركنية، تاريخ
: ىك مكقع إلكتركني تابع لشركة أمازكف، يقع مقره الرئيس في Alexa Internet باالستعانة بمكقع اليكسا :  (2)

نترنت كترتيب مكاقع اإلكالية كاليفكرنيا بالكاليات المتحدة، كىك متخصص في إحصائيات 
www.alexa.com. 

باحية في محافظة حصائيات دقيقة حكؿ الفئات العمرية أك النسب المئكية  لتصفح المكاقع اإلإال تتكفر   ((3
سرائيمية ، كال القدس، حيث إف الخكادـ المستعممة تنقسـ بيف عدد مف المشغبلت كالشركات الفمسطينية كاإل

تمت إجابتي بعدـ كجكد فالفمسطيني  ءحصار، حيث قمت بالتكاصؿ مع مركز اإلحصاء لذلؾ األمإيكجد أم 
 حصائية في ىذا المكضكع .إ
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 . 54 الى 45 لمفئة العمرية  20.67%*

 كمافكؽ.  55لمفئة العمرية   20.32%*

محافظة القدس تعد ضمف عامة ال تتكمـ عف فمسطيف بشكؿ  خاص كلكف فمسطيف ك حصائيات إ ىذه
ث عف عبلج ليا، إذا ما في سبيؿ البح ،ينبغي الكقكؼ أماميا طكيبلن  حيث ،العالمية اإلحصائيةىذه 

يميكف تأتي في المربتة الثانية سرائلمكاقع اإلباحية التي يتابعيا اإلفارقات أف امعرفنا أف مف عظائـ ال
مكاقع يف يستخدمكف النيف أصؿ خمسمائة مكقع، أم أف الفمسطيم الخمسيف مف المكاقع األكثر مشاىدةك 

ف يف االسرائيميالفمسطيني، إذ إلعؿ ذلؾ نتيجة الكبت لدل الشباب ك  ف،يسرائيمياإلباحية أكثر مف اإل
؛ كدكاعي المفارقة في ذلؾ أف في أم كقت يشاؤكف لفسادىـيشبعكف رغباتيـ بطرؽ غير مشركعة 

 الشباب الفمسطيني يعتبر محافظان؛ لكف إلى متى ؟! .

 

 :الكقكع في الزنا . ج

 

أحد   –الجكع الجنسي ك  ط كمبلحقة الفتيات في الشكارع،االختبلالتبرج ك  -تعتبر األمكر السابقة الذكر 
 ا رسكؿ أف-رضي ا عنو - ىريرة أبي التي تعد مف الكبائر، فعف أسباب الكقكع في معصية الزنا،

َوََل ثَْلَرتُوا  ﴿قاؿ تعالى : ، (1)مؤمف( كىك يزني حيف الزاني يزني )ال:قاؿ -كسمـ عميو ا صمى-

 َُ ه ه
ّ
ََن ا أكثر مف مكضع في القرآف الكريـ كفي في  اإلسبلـفقد نيى  ،(2)ََكَن فَاِحَضًة َوَساَء َسِبًَِل﴾امّزِ

نو عف االقتراب مف نيى جؿ شأ كفي ىذه اآلية الكريمة  ،السنة الشريفة عف الزنا كالسبؿ المؤدية إليو
 المفسركف في تفسير ىذه اآليةكقد قاؿ  ،مف قكؿ أك فعؿ ،اجتناب كؿ ما يقرب منوالزنا بؿ انو أمر ب

 كمف دانيتو أك فعمتو، بالكسر قربانان  قتؿ باب مف لغة كفي تعب باب مف أقربو األمر : قربتالكريمة
 مقدماتو بمباشرة قربانو عف النيي كفي منو، تدف ال أم الحمى تقرب الثاني:ال كمف اآلية، ىذه األكؿ

                                                           
حديث  ينزع منو نكر اإليماف في الزنا، :صحيح البخارم، كتاب الحدكد، باب ال يشرب الخمر كقاؿ ابف عباس ( (1

 (.8/157(،)6772رقـ) 
 (.32اآلية/17) ،سكرة االسراء  (2)
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، (1)الخطاب بفحكل حرامان  إليو المتكسؿ كاف حرامان  كاف إذا الشيء إلى الكسيمة فإف باألكلى، عنو نيى
كمتطمباتو تدخؿ في ىذه اآلية؛  التقاليد المكمفة غير المشركعة في أمكر الزكاجكلما تقدـ فإف العادات ك 

لما يحؼ سبؿ الزكاج الشرعي مف  ،كتجبرىـ عميو في زمف الفتفألنيا تيسيؿ عمى الناس طريؽ الزنا 
شيكة باتت مكجكدة في كؿ مكاف كىي أيسر ليذه ال ةشباع المحرمأف طرؽ اإل ، كماتكاليؼ مرتفعة

ف أنفسيف لمرجاؿ بسيكلة لقاء أجر زىيد " يسمم البلتيعدد النساء  تكمفة مف الزكاج الشرعي، كما أف
 بالحراـ . شيكاتيـ إركاء  كمينة " يسيمف عمى الرجاؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.385/ 7)  ، مرجع سابؽالقنكجي  (1)
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 :اآلثار االجتماعية :نيالمطمب الثا

 

الرتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس آثاره اجتماعية خطيرة عمى األمد القريب كالبعيد، منيا ما 
يمقي بثقمو عمى المجتمع كبنية كاحدة بجميع فئاتو، كمنيا ما يعكد عمى الفرد المسمـ مف كبل الجنسيف 

التبذير، لذا فإف ىذه الظاىرة كقد أشرنا فيما مضى إلى أف تكاليؼ الزكاج مرتفعة جدان، قد تصؿ إلى 
تعكد بآثارىا السمبية عمى المجتمع، كتيدد سبلمتو، باألخص سبلمة األسرة التي ىي أساسو، كييدد 

 المجتمع بأمراض اجتماعية عديدة، كفيما يمي بياف ذلؾ:

 

 :إيذاء قمكب الشباب كزرع مشاعر الغؿ كالحقد فييا .1

 

محافظة القدس في إيذاء قمكب الشباب مف كبل الجنسيف، ألف تسيـ التكاليؼ المرتفعة لمزكاج في 
حرؾ مشاعر الحقد كالغؿ سكاء في قمكب مف نفقات الزكاج المرتفعة كما يتـ صرفو في بعض األفراح ي

، أك في قمكب الشباب الذم ينظر إلى ما يبذؿ في األفراح مف نفقات عمى أنيا أمكاؿ مبذرة ينفقيا
قد تقدـ أف الزكاج يككف مف حظ الغني دكف الفقير بما أشرنا إليو مف ، ك تصرؼ في كجو غير كجييا

 - ا رسكؿ عمى رجؿ مر قاؿ: -رضي ا عنو– سيؿ عف مقاييس، كقد أكردنا سابقان ما ركم:
ف ينكح أف خطب إف حرم قالكا: ىذا؟( في تقكلكف فقاؿ: )ما -كسمـ عميو ا صمى  يشفع أف شفع كا 
ف  قالكا: ىذا( في تقكلكف فقاؿ: )ما المسمميف، فقراء مف رجؿ فمر سكت، ثـ قاؿ: يستمع، أف قاؿ كا 
ف ينكح ال أف خطب إف حرم ف يشفع ال أف شفع كا   ا صمى -ا رسكؿ فقاؿ يستمع، ال أف قاؿ كا 
 . (1)ىذا ( مثؿ األرض مؿء مف خير ىذا : )-كسمـ عميو

                                                           
فجعمو نسبا ان صحيح البخارم ، كتاب النكاح ، باب األكفاء في الديف كقكلو: ﴿ كىك الذم خمؽ مف الماء بشر   ( (1

 (.7/8) (،5090) :كصيرا ككاف ربؾ قديرا ﴾ حديث رقـ
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نفقات عمى أنيا أمكاؿ مبذرة تصرؼ في كجو غير نظر إلى ما يبذؿ في األفراح مف ال -فيذه النظرة
قائمة في ىذا األكاف عند عدد مف الشباب مف كبل الجنسيف لذا فإنيـ ينظركف إلى غيرىـ ممف  -كجييا

شخص بالغكا في نفقات زكاجيـ عمى أنيـ يشكمكف عقبة أماـ رغبتيـ في الزكاج، إذ إف نفقات زكاج 
طالب فيما لك التـز الناس بم الشباب الراغب في الزكاج قد تزكج مجمكعة مف -في نظرىـ  -كاحد

 ﴿، كىذا صحيح، فإف أمعنا النظر في قكلو تعالى:التباىييسيرة تخمك مف حب المظاىر كالتفاخر ك 

ُم  ْن ٍَُكوهُوا فَُلَراَء ًُْلِِنِ
ّ
َمائُُِكْ ا

ّ
اِمِحَي ِمْن ِؾَباِدُُكْ َوا ُ َوَآْىِكُحوا اْلَََيَمى ِمٌُُْكْ َوامعه ُ ِمْن فَْضَِّلِ َواَّلله اَّلله

، نجد أف الكلي مطالب بتزكيج فتياتو مف الصالحيف حتى لك كانكا فقراء، كأف خبلؼ (1)﴾ َواِسٌؽ ؿَِوميٌ 

ذلؾ يحرؾ مشاعر الحقد كالغؿ بيف المسمميف؛ ألف الزكاج حؽ لمشباب كما في اآلية الكريمة، كألف 
ي َخوََلُُكْ ِمْن  ﴿قاؿ تعالى: ، فقد -عز كجؿ –المسمـ مطالب بتقكل ا  ِ هُلوا َربهُُكُ اَّله َا اميهاُس اث ََي َآُّيُّ

ي جََساَءمُ  ِ َ اَّله هُلوا اَّلله ا َوتَره ِمِْنَُما رَِجاًَل َنثرًِيا َوِوَساًء َواث َِ هَْفٍس َواِحَدٍة َوَخوََق ِمِْنَا َزْوََجَ وَن ِت

َ ََكَن  نه اَّلله
ّ
ُُكْ َرِكًِباَواْلَْرَحاَم ا َْ َ هُُكُ } أف -عز كجؿ -لتقكاه المكجب كأف، (2)﴾ ؿَو ي َرب ِ { َخوََلُُكْ  اَّله

هْفٍس  ِمن} خمقكـ جممتيا مف التي العظيمة، بنعمو كرباكـ كرزقكـ، ا ِمِْنَا َوَخوََق  َواِحَدةٍ  ه { َزْوََجَ

 لتقكاه الداعي المكجب مف ككذلؾ السركر، بو كيحصؿ النعمة، بذلؾ كتتـ ،إلييا فيسكف ليناسبيا،
 فيقكؿ ،با بالسؤاؿ بيا تكسمتـ كمآربكـ، حاجاتكـ قضاء أردتـ إذا إنكـ حتى كتعظيمكـ، بو تساؤلكـ

 الداعي اهلل تعظيـ مف قمبو في قاـ بما لعممو الفبلني؛ األمر تفعؿ أف با أسألؾ: لغيره ذلؾ يريد مف
،كبمكجب ىذه اآلية الكريمة (3)كتقكاه بعبادتو فمتعظمكه بذلؾ عظمتمكه فكما ،باهلل سألو مف يرد ال أف

يجب أف الييرد مف سأؿ اآلخر أمران با تعالى كالزكاج ميثاؽ غميظ يسألو الناس " عمى كتاب ا كسنة 
 أفراد بيف العبلقات تنظـ التي األحكاـ مف كثيران   »رسكلو " تعظيمان ليذا العقد، كالسكرة الكريمة تحمؿ

 تضمنت كما كالمكٌرث، الكرثة كبيف كاألكصياء، اليتامى كبيف كالنساء، الرجاؿ بيف.. اإلنسانى المجتمع
 كال اإلنسانية، األخكة ركابط فيو تتماسؾ ال الذم كالمجتمع ...،كالمير الزكاج، شأف فى كأحكاما حدكدا
 ال البناء، متداعى العكد، ىزيؿ مجتمع ىك أفراده، تنتظـ التي كالمكدة الرحمة مشاعر كيانو فى تسرل

                                                           
 (.32اآلية/ 24) ،سكرة النكر  ((1

 (.1 اآلية/4) ،سكرة النساء  (2)
السعدم، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، تحقيؽ:عبد   (3)

 (.163ـ، )صفحة 2000ىػ/1420، )د،ـ،ف( 1الرحمف بف معبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، ط
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مف ذلؾ نرل أف طمب كبذؿ (1)«!.عميو تيبٌ  عاصفة أية كجو فى يقكـ أك بو، تمرٌ  ىٌزة ألقؿٌ  يثبت
التكاليؼ المرتفعة لمزكاج  يتنافى مع مشاعر المكدة كتكرث األذية في القمكب كتزرع مشاعر الغؿ 

ا﴿النيى في قكلو تعالى:  يمة مع كالحقد تجاه فئة مف الناس، لذلؾ يمكف ربط ىذه اآلية الكر   َوَآمه

ائِلَ  ، فحينما يقدـ  أحدىـ عمى طمب يد فتاة فإنو يدخؿ في حكـ السائؿ الذم يطمب (2)﴾حَِْنَرْ  فَََل  امسه

األمر لغرض ما قياسان عمى طالب العمـ الذم يطمب بو المعرفة، كالفقير الذم يطمب الماؿ ليجد ما 
ككلده،  كذلؾ فإف الشاب العازب يطمب بالزكاج العفاؼ؛ فإنو يدخؿ في يقتات بو كينفؽ عمى نفسو 

 . -كا أعمـ  -اآلية الكريمة  

كيككف نير الشباب الفقراء ممف يرغبكف في الزكاج، بردىـ أك رفضيـ بسبب فقرىـ أك ضيؽ حاليـ 
ء دكف زكاج، مما كتزكيج األغنياء ممف يقككف عمى حمؿ تكاليؼ متطمبات لزكاج المكمفة كترؾ الفقرا

 يذكي في نفكس الشباب مشاعر سمبية تضيؽ بيا صدكرىـ كتنكسر ليا قمكبيـ .

 

 :اإلسالمية التي تتحقؽ بالزكاجتيديد مقاصد الشريعة  .2

 

تنبع مف مقاصد شريعتو الغراء اليادفة في كميتيا إلى إقامة ديف ا تعالى  -عز كجؿ -تكاليؼ ا 
ُبُدونِ  ﴿ :في األرض، قاؿ تعالى ـْ ََ َله ِم

ّ
وَْس ا

ّ
، كالزكاج أحد أىـ ىذه (3)﴾ َوَما َخوَْلُت امِْجنه َواَْل

 كالنسؿ، كالنفس، ،في األساس الديف حفظالشرائع التي تعتني بمقاصد الشريعة الخمسة الرامية إلى 
ما استمرت ، كقد تتعرض ىذه المقاصد إلى الخمؿ كالتيديد إذا (4)كما يذكرىا الشاطبيكالعقؿ، كالماؿ،

تكاليؼ الزكاج المرتفعة في محافظة القدس عمى حاليا، ألف ذلؾ يسيـ في إعراض الناس عف الزكاج 
 بما ال يتحقؽ معو مقصد العفة الذم ينبع مف حفظ النسؿ، الذم ىك عماد المجتمع، كبو يقاـ الديف،

 الكلكد الكدكد تزكجكا ):-صمى ا عميو كسمـ -: قاؿ رسكؿ ا-رضي ا عنو -يسار بف معقؿ عفف
                                                           

 (.2/681، )القاىرة –)د.ط(  الخطيب، عبد الكريـ يكنس، التفسير القرآني لمقرآف، دار الفكر العربي،  (1)
 (.10اآلية/93) ،سكرة الضحى  ((2
 (.56اآلية /51) ،سكرة الجف  ((3
 (.2/20) ،المكافقات ( (4
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، كمف ىذا فإف األصؿ إقداـ الشباب عمى الزكاج ال إعراضيـ عنو بسبب (1)( األمـ بكـ مكاثر فإني
التكاليؼ المرتفعة لو، مما ييدد المجتمع المسمـ ككجكده، فيما تتكاثر األمراض التي تقضي عمى بنياف 

ة إلى خكاء الناس مف العاطفة عمى المدل المجتمع بسبب الزنا ككجكد النسؿ غير الشرعي، باإلضاف
البعيد ممف كجدكا بطريؽ غير مشركع، فيـ ال يشعركف بانتماء ال لعائمة كال لديف أك مجتمع، كبذلؾ 

 تتيدد المقاصد كميا كيصير االنحراؼ سيد الحاؿ كتضطرب العبلقات كيسكد الدمار كالفساد .

 

 كسة:تأخر سف الزكاج عند الشباب كارتفاع معدؿ العن .3

 :عند الشباب مف كال الجنسيفتأخر سف الزكاج  . أ

 

كعدـ تأخيره  -تبكير الزكاج -رغب اإلسبلـ في الزكاج كحث الناس عمى التبكير فيو ك ذلؾ ىك األصؿ
 مف النكاح)صمى ا عميو كسمـ:  -ا رسكؿ قاؿ: قالت -رضي ا عنيا - عائشة عفعف كقتو، ف

 كمف فمينكح طكؿ ذا كاف كمف ،األمـ بكـ مكاثر فإني كتزكجكا، مني فميس بسنتي يعمؿ لـ فمف ،سنتي
، كالزكاج صيانة لمديف كتحصيفه لممسمميف مف (2)( كجاء لو الصكـ فإف ،بالصياـ فعميو يجد لـ

الشيطاف كنزغو ،فإذا كاف الشاب أك الفتاة عمى خمؽ كديف كرغبا في العفاؼ فقد شرع في حقيـ الزكاج 
 -: قاؿ رسكؿ ا عنو قاؿ -رضي ا-فعف أبي ىريرة  أف يقكمكا بتزكيجيـ، كطيمب مف أكليائيـ

أال تفعمكا تكف فتنة في األرض  ،: ) إذا أتاكـ مف ترضكف خمقو كدينو فانكحكه-صمى ا عميو كسمـ 
                                                           

صححو األلباني كذكره في السمسمة الصحيحة حديث ( ،2/162المستدرؾ عمى الصحيحيف ، كتاب النكاح )  ((1
 -رحمو ا-أشار إليو األلباني (، كتخريجو كما 5/498، )3(، كالحديث مفرؽ في الكتاب رقمو 2383رقـ)

 حديث مف" األمالي"  في كالمحاممي كالنسائي داكد أبك ركاه صحيح في كتاب آداب الزفاؼ،قاؿ فيو: حديث
 كما"  األكسط"  في كالطبراني منصكر بف كسعيد أحمد كركاه الذىبي ككافقو الحاكـ يسار،كصححو بف معقؿ
 ...،األلباني، محمد"  حسف إسناده: "الييثمي كقاؿ حباف ابف كصححو أنس حديث مف كالبييقي"  زكائده" في

 (.60ق، بيركت، )صفحة 1409 المطيرة، المكتب اإلسبلمي، السنة في الزفاؼ الديف، آداب ناصر
 إسناده : -رحمو ا -، قاؿ األلباني( 1/592، باب ما جاء في فضؿ النكاح ) سنف ابف ماجة ،كتاب النكاح  ((2

 في كما ضعيؼ كىك - محمد بف القاسـ مكلى المدني كىك - ميمكف بف عيسى ثقات، غير رجالو ضعيؼ،
أحاديث، حديث رقـ  في مفرقا جاء فقد صحيح، الحديث لكف: قمت ، كقاؿ األلباني:"التقريب"
(2383(،)5/497 -498.) 
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قاؿ : )تنكح  -صمى ا عميو كسمـ-عف النبي -رضي ا عنو-عف أبي ىريرة ك  ،(1)فساد عريض(ك 
 ﴿، كقاؿ تعالى: (2)المرأة ألربع لماليا كلحسبيا كجماليا كلدينيا ،فاظفر بذات الديف تربت يداؾ(

 ُ ُم اَّلله ْن ٍَُكوهُوا فَُلَراَء ًُْلِِنِ
ّ
َمائُُِكْ ا

ّ
اِمِحَي ِمْن ِؾَباِدُُكْ َوا ُ َوَآْىِكُحوا اْلَََيَمى ِمٌُُْكْ َوامعه ِمْن فَْضَِّلِ َواَّلله

 مىفٍ  الرجاؿ مف كاأليِّـ: في تفسير ىذه اآلية الكريمة: " -رحمو ا  -، قاؿ الشعراكم (3)﴾  ِسٌؽ ؿَِوميٌ َوا

 بيمزة ىكذا جاء ﴾ َآْىِكُحواْ ﴿  في األمر أف كنمحظ، ليا زكجى  ال مىفٍ  النساء مف كاأليِّـ لو، زكجةى  ال

 الذم لممفرد ليس(  أنكحكا)  ىنا األمر ألف ذلؾ الكصؿ، بيمزة(  انكح)  لمكاحد األمر أف مع القىٍطع،
 أك زكجات، ليـ ليس رجاؿ عندىـ كمىفٍ  األمكر أكلياء أمر كالمراد يينكحو، أفٍ  لغيره إنما األيِّـ، سينكح
مكا: أزكاج لىييف   ليس نساء  الزكاج نفقات في تتشددكا كال المسألة، ىذه ليـ كيسِّركا ىؤالء، بزكاج عىجِّ
ذا كبناتكـ، أبناءكـ تيًعفُّكا حتى  . (4)"كالمغاالة التشدد عدـ مف أقؿ   فبل تعينكىـ لـ كا 

فعمى الرغـ مف ىذه األىمية لمزكاج كدكره في حفظ المجتمع مف المفاسد كاألمراض االجتماعية، ييظير 
كاقع العادات كاألعراؼ كالتقاليد غير المشركعة في الزكاج في محافظة القدس، أنيا تنافي المصالح 
المتحققة مف تشريع الزكاج كتبكيره، كذلؾ لما يترتب عمييا مف تكاليؼ باىظة، تثقؿ كاىؿ الشباب 

 كأكليائيـ، كتعيؽ مشاريع الزكاج كتحطـ آماؿ الشباب مف كبل الجنسيف فيو .

كقد تقدـ في الدراسة الحديث عف خطكرة ىذه الظاىرة كاآلثار المترتبة عمييا، كمف أخطر ما ترتب 
، كالمقصكد بيا: تأخر الشباب مف الجنسيف عف تأخر سف الزكاجالظاىرة بركز مشكمة عمى ىذه 

 .(5)الزكاج إلى ما بعد السف المعركفة لمزكاج بحدييا األعمى كاألدنى

                                                           
في  -رحمو ا-حسنو األلباني (165-2/164باب األكفاء في الديف ) ،كتاب النكاحصحيح البخارم،  ( 1)

 (.3/20()1022السمسمة الصحيحة، حديث رقـ )
كقكلو) تعالى(: ) كىك الذم خمؽ مف الماء بشرا  ،صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب األكفاء في الديف ( 2)

 (.8-7/ص7)،فجعمو نسبا كصيرا ككاف ربؾ قديرا ( 
 (.32اآلية/24)،سكرة النكر  (3)
ـ، 1997مطػػػػػػػػػػػػابع أخبػػػػػػػػػػػػار اليػػػػػػػػػػػػـك )د.ط(، محمػػػػػػػػػػػػد متػػػػػػػػػػػػكلي، تفسػػػػػػػػػػػػير الشػػػػػػػػػػػػعركام"الخكاطر"، الشػػػػػػػػػػػػعراكم،  ((4

 (.16/10261)د.ـ.ف(،)
 (.31) صفحة  محمد سعيد دركيش، مرجع سابؽ، ((5
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فالتكاليؼ المرتفعة لمزكاج في محافظة القدس تشكؿ العائؽ أماـ الرغبة الشديدة لمشباب مف كبل 
رغبة لمزكاج مع التكاليؼ المرتفعة لو يعد حرمانان لمشباب مف ىذه الرغبة الجنسيف في الزكاج، فتكاجد ال

رغـ الحاجة الشديدة إلييا، كىي مشكمة خطيرة تجمب كثيران مف المفاسد كاألضرار عمى األمة جمعاء 
بكؿ فئاتيا، عمى الرغـ مف معرفة الناس باألصؿ المعمكؿ بو قديمان كىك التبكير في الزكاج، فمتى 

اجة الشاب إلى الزكاج أك خشي عمى نفسو الفتف لجأ إلى الزكاج، دكف أف يككف ىناؾ ما دعت الح
 يعيقو أك ينغص عميو رغبتو .

كقد سبؽ أف قمنا أف الشيكة الجنسية فطرة في كؿ إنساف، كلتمبيتيا يجب المسارعة إلى الزكاج، ألف 
الكقكع في الزنا، بما يكرث الكباؿ  حرماف الشباب مف الزكاج يعني المجكء إلى اتباع سبؿ الشيطاف أك

 ابف عف كالعقكبة بالزكاؿ كاليبلؾ، -عز كجؿ-عمى األمة كييدـ المجتمع، كيستدعي غضب ا 
 في كالربا الزنا ظير إذا): -صمى ا عميو كسمـ  -رسكؿ ا قاؿ: قاؿ -رضي ا عنيما  -عباس
 كالتقاليد العاداتاألعراؼ ك  مف الكثيراألكلياء  ب، فمع تمسؾ (1)( ا عذاب بأنفسيـ أحمكا فقد قرية

المبكر الذم حث عميو اإلسبلـ، فكثير مف الشباب مف كبل الجنسيف  زكاجعيؽ الت التي غير المشركعة
في المحافظة يصبحكف عرضة لآلثاـ كالمفاسد كقد يقعكف في الفكاحش، كىذه أخطار مدمرة سببيا 

 الرئيس ارتفاع تكاليؼ الزكاج .

 تكفير عف يـمن الكثير عجزالكضع العاـ في المحافظة يؤكد سكء الحالة االقتصادية لمشباب ك  ألف
الذم يصؿ إلى مقادير  ميرال المرتفعة التي تعددت مظاىرىا، سكاء في الزكاج تكاليؼ متطمبات

زكاج، أكتكاليؼ الحفبلت السابقة كالبلحقة لم مرتفعة جدان بالقياس مع الدخؿ المحدكد لمشباب عامة،
حب الظيكر كالمظاىر،  تطمبيايالتي  متطمباتال مفأكالكالئـ كاستئجار القاعات أكشراء اليدايا كغيرىا 

فالشاب بحاجة إلى مبالغ كبيرة تمكنو مف تمبية ىذه المتطمبات باإلضافة إلى فترة زمنية مف عمره 
 لتكفير ىذه التكاليؼ .

صرؼ نظره عف الزكاج مؤقتان في سبيؿ تكفير ي -الذككر -كتشير اإلحصائيات  إلى أف الشباب 
األمكاؿ التي تؤىمو إلى اإلقداـ اك التفكير في الزكاج، كعميو فإف الشاب المقبؿ عمى الزكاج  يمجأ إلى 

                                                           
حديث صحيح، األلباني، محمد  -رحمو ا -، قاؿ األلباني(2/43) ،المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب البيكع  (1)

ـ، 1988ق/1408، 3الصغير كزياداتو الفتح الكبير، المكتب اإلسبلمي، ط ناصر الديف، صحيح الجامع
 (.178/ص 1(،)ـ679بيركت كدمشؽ، حديث رقـ )
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العمؿ كاالدخار إذا لـ يكف لديو مف يساعده عمى الزكاج أك كاف كليو فقيران، كقد تمتد ىذه الفترة لسنكات 
الكافي لتمبية ىذه النفقات، مما يأتي عمى حساب عمره فيؤخر عنو الزكاج عديدة قبؿ جمع الماؿ 

لسنكات عديدة، كالتأخير ىذا مقياسو العمر الكسيط عند الزكاج األكؿ كما تذكره اإلحصائيات، حيث 
سنكات، إذا أخذنا بالحسباف قمة  10 -5تمتد فترة جمع نفقات الزكاج إلى سنكات تتراكح ما بيف 

خؿ المحدكد كربما تمتد لفترة زمنية أكبر ،فالحاؿ أف المقبؿ عمى الزكاج يعد لزكاجو قبؿ الكظائؼ كالد
سنكات عديدة مف التكجو إلى الزكاج، كتمر السنيف دكف أف يشعر الشاب بذلؾ فيجد نفسو مر في سف 

زكاج، سنة دكف أف يتزكج، ككذلؾ الفتاة تمكث في بيت كالدىا دكف  30كربما  25العشريف كصكالن إلى 
حتى يتقدـ ليا شاب لخطبتيا بما يؤثر عمى سف الزكاج لدييا، إذا ما عرفنا أف التكجو العاـ لمشباب 
عند التقدـ لمزكاج يرغبكف بفتيات أصغر منيـ سنان، فتقؿ فرص الفتيات ممف كبر سنيف في تقدـ أحد 

 الرجاؿ لخطبتيف .

 20-18طمب يد فتاة يتراكح سنيا ما بيف  سنة عمى 25فعمى سبيؿ المثاؿ، يقدـ الشاب إذا كاف سنو 
سنة، ككذلؾ األمر بالنسبة لمفئات  25-21سنة، كتقؿ فرص تكجيو لطمب يد فتاة يتراكح سنيا ما بيف 

العمرية األكبر سنان، كتتأثر بذلؾ الفتيات أكثر مف الرجاؿ؛ ألف الرجؿ ميما بمغ مف السف فإنو قد يجد 
 فرص الفتاة في الزكاج كمما تقدـ سنيا.فتاة أصغر منو لخطبتيا بينما تقؿ 

كلما تقدـ فإف  ليذه الظاىرة  أثر عظيـ عمى المقبميف عمى الزكاج حيث تأثر سف الزكاج لدل الجنسيف 
بذلؾ، كارتفع  العمر الكسيط  لمزكاج في محافظة القدس عما كاف عميو سابقان، كأصبح ىناؾ تأخر 

 حافظة مف كبل الجنسيف عند عقد الزكاج ألكؿ مرة .كاضح في سف الزكاج لدل كثير مف شباب الم

 ما كاألنثى، سنة 20-18 بيف ما يتراكح لمذكر الزكاج سف كاف -سنكات 10أم قبؿ  -ففي الماضي
سنة  25أف العمر الكسيط لمزكاج في محافظة القدس يتراكح ما بيف  اآلف نجد بينما ،سنة 18-16 بيف

المعدؿ في ارتفاع، كيمكف استقراؤه في المجتمع بكضكح، كيعكد ، كىذا (1) سنة لئلناث 19.8لمذككر ك
ذلؾ إلى عدة عكامؿ أىميا ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة، باإلضافة إلى أسباب تعد انعكاسان 

 لمكضع االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي في المحافظة .

                                                           
الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، العمر الكسيط في األراضي الفمسطينية عند الزكاج األكؿ حسب   ((1

 حصاء .بو الجياز المركزم لئل ، نقبلن عف المكقع الرسمي كما زكدنيـ2011المحافظة كالجنس، 



- 84 - 

 

في  (1)في جدكؿ معدؿ الزكاج الخاـكىذا ما تؤكده اإلحصائيات  في السنكات األخيرة ،كما يظير ذلؾ 
ـ، كالجدكؿ البلحؽ الذم يبيف عدد عقكد الزكاج كفؽ الفئات العمرية، كما 2011المحافظة حتى عاـ

يظير ارتفاعان في العمر الكسيط عند عقد الزكاج ألكؿ مرة بالمقارنة مع السنكات السابقة، باإلضافة 
حيث يظير ذلؾ مف خبلؿ معدؿ عقكد الزكاج في  إلى انخفاض حاد في عدد عقكد الزكاج بشكؿ عاـ،

 :(2)ـ 2011-ـ 2000محافظة القدس  خبلؿ الفترة 

 :(3)ـ2011 -ـ 2000( معدؿ الزكاج الخاـ في محافظة القدس في السنكات  2:  2الجدكؿ)
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يظير الجدكؿ أعبله انخفاضان كبيران في معدؿ الزكاج الخاـ في محافظة القدس، حيث انخفض معدؿ 
ـ كما يبينو الجدكؿ السابؽ كال تتكفر 2011في العاـ  3.6ـ إلى 2000في العاـ  7الزكاج الخاـ مف 
 إال أنو يمكف استنتاج معدليا مف عدد العازبيف مف الجنسيف .ـ 2012اإلحصائية لمعاـ 

 

 

 

 

                                                           
مف السكاف في منتصؼ العاـ، الجياز المركزم لئلحصاء 1000زكاج لكؿلالزكاج الخاـ: عدد حاالت ا  ((1

 (.28،)صفحة فمسطيف –راـ ا ، ـ2012الفمسطينيكف في نياية عاـ، ،ـ2012الفمسطيني، 
كاج كالطبلؽ في األراضي الفمسطينية لعاـ حصائيات الز إمركز اإلحصاء الفمسطيني، المكقع الرسمي،   (2)

حسب احصائيات جياز اإلحصاء المركزم الفمسطيني، كال تتكفر إحصائية لمعدؿ الزكاج الخاـ في ـ 2011
 ـ.2012محافظة القدس لسنة 

3
المؤشػػػرات  ـ،2002مركػػػز المعمكمػػػات الػػػكطني الفمسػػػطيني، المؤشػػػرات االجتماعيػػػة فػػػي محافظػػػة القػػػدس لعػػػاـ   ((

 السكانية، نقبلن عف المكقع الرسمي .
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(عدد عقكد الزكاج في محافظة القدس كفؽ الفئة العمرية لمجنسيف في السنكات 2: 3الجدكؿ )
 :(1)ـ 2002-ـ2001

عمز 

 الزوج

 مجموع عمز الزوجت

 م2002

 مجموع

-20 21-22 21-20 م2002

21 

22-

21 

00-

01 

02-

01 

10+ 

22-21 6 136 7 - - - - 149 174 

20-21 53 866 234 11 2 - - 16166 16170 

22-21 20 368 333 59 4 1 - 785 806 

00-01 3 49 73 57 13 3 2 200 196 

02-01 1 3 34 30 16 9 4 97 75 

10-11 - 2 3 16 11 5 2 39 41 

12-11 - - 4 5 7 8 4 28 23 

20+ - 2 1 4 9 13 13 42 40 

مجموع 

2002 

83 16426 689 182 62 39 25 26506   

مجموع 

2002 

83 16451 680 201 58 30 22   26525 

 

لمجنسيف في السنكات  كفؽ الفئات العمريةعدد عقكد الزكاج في محافظة القدس  (2 :4)الجدكؿ 
 :(2)ـ 2011 -ـ2008

 

 

 

 

 

                                                           
المؤشػػػرات  ـ،2002مركػػػز المعمكمػػػات الػػػكطني الفمسػػػطيني، المؤشػػػرات االجتماعيػػػة فػػػي محافظػػػة القػػػدس لعػػػاـ  (1)

 السكانية، نقبلن عف المكقع الرسمي .
،راـ ا 14"  رقـ ـ،2012، كتاب القدس اإلحصائي السنكم ـ2012الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، ( (2

 (..59فمسطيف ) صفحة  –
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في الجدكليف المتقدميف أعبله يظير أعداد العقكد كفؽ الفئات العمرية في المحافظة خبلؿ السنكات 
ـ، حيث يظير عدد العقكد لكؿ فئة عمرية مف 2011-ـ2008ـ، كالسنكات مابيف 2002 –ـ 2001

الفئات الذككر كاإلناث، كيظير انخفاضان في عدد العقكد لدل الفئات العمرية الصغيرة، كتعاظميا عند 
 األكبر سنان.

كتصديقات عقكد الزكاج المسمجة لدل المحكمة الشرعية في القدس لزكاج أعداد عقكد ا (2: 5)الجدكؿ 
 :(1)ـ 2004-ـ 2000الزكاج المكرر مف سنة راة خارج المحكمة الشرعية ك جالم

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الصادر عف دائرة قاضي القضاة في المممكة االردنية الياشمية، ـ2004حصائي السنكم لعاـ التقرير اإل (1)

 .134أنكاع الزكاج في محكمة القدس الشرعية،صفحة  حصائي،مف التقرير اإل (5)العدد التاسع،جدكؿ رقـ

 الرقـ

 

 السنة 

  أنكاع الزكاج

 المكرر صديؽالت الزكاج العادم المجمكع

 2369 104 99 2166 ـ2000 1

 2590 105 89 2396 ـ2001 2

 2178 84 61 2033 ـ2002 3

 1988 64 51 1873 ـ2003 4

 1995 45 94 1856 ـ2004 5
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 : )1(.ـ2012 -ـ2005 (عدد عقكد الزكاج في محافظة القدس في الفترة 2: 6الجدكؿ )

 السنة الرقـ

 عدد العقكد

المحكمة   كفؽ
في القدس  الشرعية

(2) 

عدد عقكد الزكاج كفؽ كتاب 
 القدس االحصائي السنكم

ككتاب الفمسطينيكف في نياية 
 (3)حصائيإلا ـ2012

 2522 1867 ـ2005 1

 2554 2133 ـ2006 2

 2945 (4)اليكجد ـ2007 3

 2927 (5)اليكجد ـ2008 4

 2907 2386 ـ2009 5

 1844 2473 ـ2010 6

 1397 1397 ـ2011 7

 (6)يكجدال  2714 ـ2012 8

 

                                                           
أعداد عقكد الزكاج في الجدكؿ كفؽ إحصائيات المحكمة الشرعية في القدس، كما عدا ذلؾ مما لـ تتكافر   (1)

احصائياتو لدل المحاكـ الشرعية تـ أخذه مف كتاب القدس االحصائي السنكم  الصادر مف قبؿ دكلة فمسطيف 
 كتـ اإلشارة إلى ذلؾ  في الجدكؿ . 

في القدس فقط دكف محاكـ المحافظة التابعة لقضاء الشرعي الفمسطيني رعية مصدر ىذه األرقاـ المحكمة الش ) 2)
 .ألنيا إحصائيات غير متكفرة

كالكتاب  ،61،صفحة ـ2012الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ،كتاب القدس االحصائي السنكم   (3)
صفحة  13نكم رقـ حصائي الس، ككتاب القدس اإل34"ص  ـ2012الفمسطينيكف في نياية عاـ : حصائياإل

150 . 
 . ألنيا غير معدة لمنشر  لـ يتـ تزكيدم بيذه البيانات مف المحاكـ الشرعية (4)
 .ألنيا غير معدة لمنشر لـ يتـ تزكيدم بيذه البيانات مف المحاكـ الشرعية (5)

 .غير متكفرة لدل الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني  ((6
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ـ، إذا ما  2012-ـ 2000كيكضح الرسـ البياني التالي انخفاض عدد عقكد الزكاج في السنكات  
ـ، 2011حيث بمغ في آخر اإلحصائيات  لسنة  أخذنا بالحسباف معدؿ النمك السكاني في المحافظة

1.90 (1):  

 

 ـ:2012-ـ2000(عدد عقكد الزكاج في السنكات ما بيف 2:2الشكؿ )

الرسـ البياني السابؽ كالجداكؿ السابقة انخفاضان كاضحان في عدد عقكد الزكاج كارتفاعان في  يظير  
العمر الكسيط، كتأخر سف الزكاج عف معدلو العاـ في العقكد المسجمة لدل المحاكـ الشرعية التي 

ـ، ىذا االنخفاض أدل الى ارتفاع المؤشر في سف 2012-ـ 2000عقدت في الفترة مابيف سنة 
لزكاج، حيث ارتفع سف الزكاج بالنسبة إلى معدؿ النمك السكاني كالتزايد في أعداد السكاف، ليصبح ا

 العمر الكسيط لمزكاج أكبر  .

كحقيقة األمر أف ىذه المشكمة يشترؾ فييا الذككر كاإلناث، كىي مشكمة خطيرة قد تيبرز ظاىرة العنكسة 
 ؤكده الدراسات كما سيتـ بيانو .كاحد إفرازات ظاىرة تأخر سف الزكاج، كىذا ما ت

 

                                                           
، نقبلن عف المكقع مؤشرات مختارة في محافظة القدس حسب السنة الفمسطيني،الجياز المركزم لئلحصاء   (1)
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 ارتفاع معدؿ العنكسة : . ب

 

أخطر ما يترتب عمى ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة تعتبر ظاىرة ارتفاع معدؿ العنكسة مف أىـ ك 
ة، حيث إف العنكسة في العرؼ العاـ مشكمة تخصي اإلناث دكف االجتماعي السمبية اآلثارالقدس مف 

حيث يغمب في إطبلقيا عمى النساء، فيقاؿ امرأة عانس كال يقاؿ رجؿ عانس، فالرجؿ إف لـ  الذككر
يتزكج يككف عازفان عف الزكاج في المفيكـ العاـ، أما في المغة فالعنكسة يشترؾ في معناىا الرجؿ 

 دراكياإ بعد أىميا بيت في مكثيا طاؿ، كعناسا كعنكسا عنسا البكر البنت مف) عنست (كالمرأة، كىي:
 كأكثر عانس أيضا فيك ،يتزكج كلـ أسف كالرجؿ كعكانس سه نى كعً  سه نٍ عي (  ج)  عانس فيي ،تتزكج كلـ
 .(1)النساء في يستعمؿ ما

كالجدير بالذكر أف فمسطيف بشكؿ عاـ تظير في التقارير كاإلحصائيات  العربية في العالـ العربي عمى 
كالنسبة األعمى في الزكاج المبكر، إذ تشير تقارير كثيرة أنيا صاحبة النسبة األقؿ في معدؿ العنكسة، 

%، إال أف ىذه النسبة التي يتـ تناقميا عبر كسائؿ اإلعبلـ 1أف معدؿ العنكسة في فمسطيف تشكؿ 
لما سبؽ اإلشارة  -غير دقيقة كذلؾ لـ يعد صحيحان أف فمسطيف صاحبة أكبر نسبة في الزكاج المبكر

حيث إف اإلحصائية االخيرة تؤكد أف نسبة العنكسة في  -كالفئة العمرية إليو في معدؿ الزكاج الخاـ
ـ، إال أف ىذه  2012، كال يكجد إحصائية خاصة بمحافظة القدس لمعاـ (2)%30فمسطيف عامة تبمغ 

النسبة تشمؿ الكؿ الفمسطيني بالنسبة لممرأة، حيث تشكؿ النساء ما يقرب مف نصؼ عدد السكاف في 
، (3)ـ2011 عاـ نياية فرد مميكف 4.2بػ المقدر السكاف عدد إجمالي مف ،%49.2فمسطيف بنسبة 

كتشير اإلحصاءات أف "ثبلث نساء مف كؿ عشرة نساء فمسطينيات ىف عكانس) أك لـ يتزكجف 
، كتشير اإلحصائية األخيرة بما يخص محافظة القدس إلى أف نسبة مف لـ يتزكج أبدان مف (4)أبدان("

                                                           
 (.631/ 2) ،المعجـ الكسيط  (1)
%،  1.3كالمطمقات  %، 6امؿ ر كاأل % نسبة العنكسة، 30عبلمية، فمسطيف:نقبلن عف شبكة فراس اإل  (2)

 ـ .6/3/2013اريخ المشاىدة حصائية عف جياز اإلحصاء المركزم، ) راـ ا (، تاإل
 (. المرجع السابؽ، نفسو)   (3)

 (. المرجع السابؽ، نفسو)   (4)



- 90 - 

 

%  43.3 بكاقع ،(1)أبدنا يتزكج لـ: التالي النحك عمى تكزعت ـ2010 عاـ المحافظة فيالجنسيف 
 مقابؿ لمذككر 52.6%بكاقع المتزكجيف األفراد نسبة بمغت حيف في ،لئلناث%  39.1 مقابؿ ،لمذككر
 .، كىذا مؤشر ينذر بخطكرة كسكء األكضاع في المحافظة (2)لئلناث%  51.2

المتزكجات يؤثر سمبان عمى أخبلؽ المجتمع، كينذر بالفساد كالدمار  كالحقيقة أف ازدياد نسبة النساء غير
لممجتمع، فقد سبؽ كأف أشرت إلى مشكمة االضمحبلؿ األخبلقي الناجـ عف عدـ الزكاج، كما يتبعو 
مف مظاىر االنحبلؿ كاالنحطاط التدريجي في أخبلؽ المرأة، التي تعتبر مف أشد الفتف عمى الشباب، 

 فتنة بعدم تركت ما) :قاؿ -صمى ا عميو كسمـ - النبي عف-عنيما ا رضي-زيد بف أسامة عفف
 بتكميؼ كذلؾ لمفتنة سببا :(فتنة)» ، كعمؽ المحقؽ عمى الحديث،قاؿ:(3)( النساء مف الرجاؿ عمى أضر
مالتيف كبإغرائيف أحيانا يطيؽ ال ما النفقة مف الرجاؿ  ال بالرجاؿ كاختمطف خرجف إذا الحؽ عف كا 
،فالنساء ممف لـ (4)«كدنياىـ لدينيـ فسادا كأشد ضررا أكثر :(أضر) ؛متبرجات سافرات كف إذ سيما

يتزكجف ابدان ىيف أكثر عرضة مف غيرىف لمكقكع في الفاحشة، لسد كتمبية الحاجة الفطرية كتغذية 
 .-عز كجؿ-الغريزة الجنسية بعيدان عف شرع ا

 

 

 

 

                                                           
كتاب القدس اإلحصائي السنكم  ـ،2012الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  ،سنة فأكثر (12)مف سف   (1)

لكف الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني لـ يحدد سف  (59حة ففمسطيف )ص –راـ ا  ،"14رقـ " ـ2012
العنكسة بشكؿ كاضح في التقرير السابؽ، كما أنو لـ تتـ إفادتي بيذا السف، حيث كاف رد الجياز المركزم 

 لئلحصاء الفمسطيني أنو ال تتكفر لدييـ ىذه البيانات.
راـ ا  ،14رقـ "  ـ2012حصائي السنكم كتاب القدس اإل ـ،2012الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،   ((2

 (59حة ففمسطيف )ص –
(3)   } ـٍ ـٍ عىديكًّا لىكي ـٍ كىأىٍكالىًدكي صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب ما يتقى مف شـؤ المرأة كقكلو تعالى: }ًإف  ًمٍف أىٍزكىاًجكي

 (. 8/ 7، )5096[، حديث رقـ 14]التغابف: 
 (.9- 7/8) ـ. س .ف ()  ((4
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 :لشباب عف الزكاجعزكؼ ا .4

 

كسبب مف أسباب استقرار النفس كالسكف الحسي كالبدني  -عز ك جؿ -الزكاج آية مف آيات ا  
َِ َآْن َخوََق مَُُكْ ِمْن َآهُْفِسُُكْ َآْزَواًجا ِمدَْسُكٌُوا  :كالعاطفي كالطمأنينة كاألنس، قاؿ تعالى ﴿ َوِمْن آََٓيثِ

 
ّ
ًة ا ًة َوَرْْحَ َل تٌََُُُْكْ َمَوده ـَ هَْْيَا َوَج

ّ
، كالزكاج شطر الديف كما (1)نه ِِف َذِِلَ َلََٓيٍت ِمَلْوٍم ًََخَفكهُروَن﴾ا

عديدة  ، كىك شطر العبادة، كفي الترغيب فيو آيات كريمةفرجلم كأحصف بصرلم غضتقدـ، فيك أ
 :كأحاديث شريفة كثيرة منيا

 :أكالن : مف القرآف الكريـ

هُلوا  ﴿: تعالى قكلو . أ َا اميهاُس اث ي َخوََلُُكْ ِمْن هَْفٍس واِحَدٍة َوَخوََق ِمِْنا َزْوََجا َوتَره َي َآُّيُّ ِ َربهُُكُ اَّله

 .(2)ِمِْناُم ِرجاًَل َنثرِيًا َوِوساًء ﴾

هَْْيا ﴾تعالى كقكلو . ب
ّ
َل ِمِْنا َزْوََجا ِمَُْسُكَن ا ـَ ي َخوََلُُكْ ِمْن هَْفٍس واِحَدٍة َوَج ِ َو اَّله ُُ  ﴿:(3) . 

هًة﴾ :﴿ َومََلدْ كقكلو تعالى . ت ُِْم َآْزواجًا َوُذّرًِ َ وْيا م ـَ  .(4)َآْرَسوْيا ُرُسًَل ِمْن كَْبِلَ َوَج

َل مَُُكْ ِمْن َآْزواِجُُكْ تَيَِي َوَحَفَدًة تعالى كقكلو  . ث ـَ َل مَُُكْ ِمْن َآهُْفِسُُكْ َآْزواجًا َوَج ـَ ُ َج :﴿ َواَّلله

باِت﴾ َِّ  . (5)َوَرَزكَُُكْ ِمَن امعه

ُ ﴿: تعالى كقكلو . ج وَُُكْ  ُُثه  هُْعَفةٍ  ِمنْ  ُُثه  حُراٍب  ِمنْ  َخوََلُُكْ  َواَّلله ـَ  .(6)﴾ َآْزواجاً  َج

امواِت  فاِظرُ :﴿ تعالى كقكلو . ح لَ  َواْلَْرِض  امسه ـَ  .(7)﴾ َآْزواجاً  َآهُْفِسُُكْ  ِمنْ  مَُُكْ  َج

                                                           
 (.21اآلية /30) ، سكرة الرـك (1)

 (.1اآلية/4) ،سكرة النساء  ((2
 (. 189اآلية /  7) ،سكرة األعراؼ  (3)
 (.38 اآلية/ 13) ،سكرة الرعد  (4)
 (.72 اآلية/16) ،سكرة النحؿ ( (5
 (.11 اآلية/35) ر،سكرة فاط ( (6
 (.11اآلية /42) ،سكرة الشكرل ((7
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 :السنة الشريفة: مف ثانيان 

 

 معشر يا : )-صمى ا عميو كسمـ  -عف النبي –رضي ا عنو  –عف عبد ا بف مسعكد   . أ
 فعميو يستطع لـ كمف لمفرج، كأحصف لمبصر أغض فإنو فميتزكج الباءة استطاع مف الشباب
 .(1)كجاء( لو فإنو بالصكـ

 الكدكد تزكجكا :)-صمى ا عميو كسمـ  -سكؿ ا : قاؿ:ر -رضي ا عنو-يسار بف معقؿ عفك  . ب
 .(2)( األمـ بكـ مكاثر فإني الكلكد

 مف النكاح) :-صمى ا عميو كسمـ  - ا رسكؿ قاؿ: قالت -رضي ا عنيا  - عائشة عفك   . ت
 فمينكح طكؿ ذا كاف كمف ،األمـ بكـ مكاثر فإني كتزكجكا، مني فميس بسنتي يعمؿ لـ فمف ،سنتي
 .(3)( كجاء لو الصكـ فإف ،بالصياـ فعميو يجد لـ كمف

:) إذا أتاكـ مف -صمى ا عميو كسمـ  -قالرسكؿ ا عنو قاؿ:  -رضي ا-عف أبي ىريرة  . ث
 .(4)فساد عريض(ك ال تفعمكا تكف فتنة في األرض إنكحكه، أترضكف خمقو كدينو ف

َة َوََل ًُْيِفُلوَُنَا ِِف :أنزلت لما: قاؿ -رضي ا عنو-ثكباف عف . ج َة َوامِْفضه َُ وَن اَّله ٍَن ٍَْكِِنُ ِ ﴿ َواَّله

﴾ ِ  عضب: فقاؿ ،أسفاره بعض في -كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ مع كنا: قاؿ، (5)َسِبِِل اَّلله

                                                           
 (.7/3) ،(5066، باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ،حديث رقـ )صحيح البخارم ، كتاب النكاح    (1)
(، 2383، صححو األلباني كذكره في السمسمة الصحيحة حديث رقـ)(2/162المستدرؾ عمى الصحيحيف )  ( (2

 . (،5/498، )3كالحديث مفرؽ في الكتاب رقمو 
 ميمكف بف عيسى ،غير ثقات رجالو ضعيؼ، إسناده : -رحمو ا -، قاؿ األلباني( 1/592سنف ابف ماجة  )  ((3

 الحديث لكف: قمت ، كقاؿ األلباني:" التقريب" في كما ضعيؼ كىك - محمد بف القاسـ مكلى المدني كىك -
 .(.498- 5/497(،)2383أحاديث،حديث رقـ ) في مفرقا جاء فقد صحيح،

في السمسمة الصحيحة، حديث رقـ  -رحمو ا-(، حسنو األلباني165-2/164المستدرؾ عمى الصحيحيف) ( 4)
(1022()3/20.) 

 (34اآلية / 9)، سكرة التكبة  (5)
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 أفضمو ):فقاؿ ،اتخذناه خيرؿ الما أم عممنا أنا فمك نزؿ، ما كالفضة الذىب في نزؿ قد أصحابو
 .(1)( إيمانو عمى تعينو مؤمنة كزكجة شاكرا، كقمبا ،ذاكرا لسانا

في مجمميا عمى أىمية الزكاج كفضمو، كأف ترؾ الزكاج كغير ذلؾ مف اآليات كاألحاديث التي تؤكد  
كالعزكؼ عنو خبلؼه لؤلصؿ، كفيو مف المفاسد الكثيرة التي تعكد أضرارىا عمى المجتمع بكافة فئاتو، 
ففي المحصمة يعد ترؾ الزكاج  مف العكامؿ المؤدية إلى ضعؼ األمة اإلسبلمية، كىذا ما يريده أعداء 

 إليو .الديف مف األمة أف تتجو 

كقد كضعت الشريعة اإلسبلمية ضكابطى مالية تيفيـ مف خطاب الشارع الحكيـ في آيات كريمة كثيرة  
حكؿ تكاليؼ الزكاج، ككافة النفقات مف خبلؿ النيي الصريح عف اإلسراؼ كالتبذير كاألمر بحفظ 

ر تكاليؼ مؤنة األمكاؿ بشكؿ عاـ كالحث كاالترغيب عمى االقتصاد في اإلنفاؽ، كذلؾ تخفيؼ كتيسي
الزكاج، كالحقيقة المؤلمة أف تكاليؼ الزكاج المرتفعة في محافظة القدس تعد  العامؿ الرئيس في كجكد 
 -ىذه الظاىرة، فالزكاج مع ىذه المتطمبات المكمفة التي ال يستطيعيا إال فئة محدكدة مف الناس

في المستقبؿ، حيث إف فئة مف الناس ممف ييعد قادران عمى تحمؿ أعبائو كتبعاتو في الحاؿ ك  -األغنياء
تستطيع تحمؿ تمؾ التكاليؼ ألنيـ أغنياء، كلدييـ مف المقكمات ما ييعدـ عند غيرىـ كىذه الفئة أقمية 
في المجتمع، كفئة أخرل مف الناس مستعدة إلىراؽ كرامتيا باالستدانة كالمجكء إلى القركض الربكية أك 

ذه الفئة غير مستقرة في حياتيا الزكجية بعد الزكاج بسبب تحمؿ الشراء بالتقسيط، مما يجعؿ مف ى
 تراكـ الديكف عمى عاتقيـ .

كفئة ثالثة مف الناس تعتبر األغمبية الساحقة ال تقبؿ عمى نفسيا أف تيياف كرامتيا، كغير مستعدة  
إنيـ  لبلستدانة مف أجؿ تمبية تكاليؼ الزكاج المرتفعة، كىي فئة ليست بالقميمة في مجتمعنا، حيث

اتجيكا إلى عدة أمكر تخرجيـ مف أزمة التكاليؼ المرتفعة لمزكاج منيا العزكؼ عف الزكاج، لما يترتب 
عميو مف تكاليؼ مرتفعة خاصة فيما يتعمؽ بالسكف كصعكبة تكفيره، مما يشير إلى كضع مقمؽ، فضبلن 

                                                           
 شػػػعيب تعميػػػؽ ،(37/75)22392مسػػػند أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ، مسػػػند األنصػػػار، مػػػف حػػػديث ثكبػػػاف ،حػػػديث رقػػػـ   ((1

صػػػحيح لغيػػػره،  -رحمػػػو ا–الصػػػحيح،قاؿ األلبػػػاني  رجػػػاؿ ثقػػػات رجالػػػو إسػػػناد كىػػػذا لغيػػػره حسػػػف:  األرنػػػؤكط
، 1األلبػػػػػػػاني، محمػػػػػػػد ناصػػػػػػػر الػػػػػػػديف، صػػػػػػػحيح الترغيػػػػػػػب كالترىيػػػػػػػب، مكتبػػػػػػػة المعػػػػػػػارؼ لمنشػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػع ط

 .ـ، الرياض 2000ق/1421
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ية كأثرو سمبي عمى عما يترتب عمى العزكؼ عف الزكاج مف مصائب كنكازؿ أخبلقية كأمراض اجتماع
 نفكس الشباب مف الجنسيف كبخاصة عمى اإلناث .

كتشكؿ ىذه الظاىرة خطران عمى أكاصر المجتمع؛ ألف الزكاج حاجة اجتماعية ضركرية، يمبي ماتطمبو  
الفطرة، كالعزكؼ عنو يؤدم إلى الكقكع في المحرمات كالزنا كالشذكذ كغيرىا مف األمكر المحرمة، 

اض النفسية كاالجتماعية التي ترمي إلى مجتمع فيو مف االنحطاط ما يعيشو المجتمع كالكثير مف األمر 
 الغربي غير المسمـ، مف فساد اجتماعي كانحبلؿ أخبلقي.

كال تكجد إحصائيات كاضحة تبيف أعداد العازفيف عف الزكاج في محافظة القدس، إال أف اإلحصائيات  
ر إلى نسبة مرتفعة في أعداد مف لـ يتزكج أبدان مف كبل السابقة تدؿ عمى حجـ ىذه الظاىرة؛ إذ تشي

الجنسيف، كتكحي بخطكرة الكضع ألف ىذا المعدؿ في محافظة القدس مرتفع جدان كآخذ في االرتفاع، 
كتيدد الكاقع الديمكغرافي لمحافظة القدس في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي الذم يسعى إلى ىذا األمر، بما 

فة جدية مف أكلياء األمكر في إيجاد حمكؿ ليذه الظاىرة، كالعمؿ عمى يتطمب صحكة مجتمعية ككق
-النبي قاؿ:تيسير الزكاج كتكاليفو أماـ الشباب، كالدعكة إلى الترغيب في الزكاج بدالن مف التنفير منو 

 أىمو عمى راع كالرجؿ ،مسئكؿ كىك راع فاإلماـ مسئكؿ، ككمكـ راع كمكـ ):-كسمـ  عميو ا صمى
 أال مسئكؿ، كىك سيده ماؿ عمى راع كالعبد مسئكلة، كىي، زكجيا بيت عمى راعية كالمرأة مسئكؿ، كىك
، كىذه المسؤكلية تبدأ مف االتباع كااللتزاـ بأكامر الشارع الحكيـ، بترؾ (1)مسئكؿ ( ككمكـ راع فكمكـ

التبذير كاإلسراؼ في النفقات كترؾ طمب المتطمبات المكمفة مف الشباب مف أجؿ الزكاج، قاؿ تعالى: 
ْر ثَْبِذًٍرا ﴿ ََاِظِي َوََكَن ا26﴿َوَل ثَُبّذِ ْخَواَن امض ه

ّ
رٍَِن ََكهُوا ا نه امُْمَبّذِ

ّ
َِ َنُفوًرا﴾﴾ ا ِّ َعاُن ِمَرت َْ ، (2)مض ه

َد َموُوًما : كقاؿ جؿ شأنو ـُ َل ُؾُيِلَم َوَل ثَبُْسْعَِا ُكه امْبَْسطِ فَذَْل
ّ
ْل ًََدَك َمْلوُوََلً ا ـَ ﴿َوَل ََتْ

 .(3)َمْحُسوًرا﴾

                                                           
 .(.27-26/ 7، )5188باب} قكا أنفسكـ كأىميكـ نارا {، رقـ الحديث  صحيح البخارم، كتاب النكاح،  ( (1
 (.27 – 26 اآليات/  17) ،سكرة اإلسراء  (2)
 (. 29 اآلية/17) ،سكرة اإلسراء  (3)



- 95 - 

 

َذا وَ ﴿قاؿ تعالى:في كصؼ المسمميف، نفاؽ كعمى المسمـ إدراؾ أف مف صفاتو االعتداؿ في اإل
ّ
ٍَن ا ِ اَّله

وا َوََكَن تَْيَ َذِِلَ كََواًما﴾ الفقر ال يعد مانعان مف  كعميو أف يعرؼ أف، (1)َآهَْفُلوا مَْم ٌُْْسِفُوا َومَْم ًَْلُُتُ

﴿َوَآْىِكُحوا اَلََيَمى ِمٌُُْكْ  ، قاؿ تعالى:التزكيج، ألف الخطاب باألمر في اإلنكاح مكجو لمفقير كالغني

اِمِحَي  ُم هللُا ِمْن فَْضَِّلِ َوهللُا َواِسٌؽ ؿَِومٌي﴾َوامعه ْن ٍَُكوهُوا فَُلَراَء ًُْلِِنِ
ّ
َمائُُِكْ ا

ّ
، كعمى (2)ِمْن ِؾَباِدُُكْ َوا

المسمميف أف يبادركا إلى االلتزاـ بيذه األكامر كاالنتياء عما فيو ضرر لممجتمع مف جراء طمب 
 المحافظة . المتطمبات المكمفة التي ترفع مف تكاليؼ الزكاج في

 

 :بعدهالطالؽ قبؿ الدخكؿ ك  .5

 

تعد مشكمة طبلؽ حديثي الزكاج في محافظة القدس مف أشد آثار ارتفاع تكاليؼ الزكاج خطكرة عمى 
الفرد كاألسرة كالمجتمع، ذلؾ أف الزكاج ميثاؽ غميظ ال يربط بيف جسديف فحسب بؿ يربط بيف ركحيف 

 –خبللو مشاعر األلفة كالمكدة بيف الناس، لذا سماه ا كقمبيف، كتكثؽ بو أكاصر المجتمع كيزيد مف 
ََْف ﴿ في القرآف الكريـ بيذا االسـ، قاؿ تعالى:  -عز كجؿ َُ  َوَن َ ُضُُكْ  َآفََْض  َوكَدْ  ثَبُِخُذوه ـْ َ َل  ت

ّ
ٍغ  ا ـْ َ  ت

،  كقد تصؿ الحياة الزكجية يكمان إلى طريؽ مسدكد بعد استنفاد كؿ (3)﴾كَِوًَؼا  ِمِثَاكًا ِمٌُُْكْ  َوَآَخْذنَ 

كسائؿ اإلصبلح بيف الزكجيف كتحدث الفرقة بالطبلؽ كغيره؛ كقد يككف ىذا الحؿ األخير إنياءن لمشاكؿ 
يصعب الحياة معيا، إال أننا في ىذه المسألة نبحث مكضكع طبلؽ حديثي العيد بالزكاج كأثر مف 

ليؼ الزكاج في محافظة القدس، خاصة كأف نسبة الطبلؽ بأنكاعو في تزايد مستمر بيف آثار ارتفاع تكا
المتزكجيف حديثان أم بعد شير أك شيريف مف الدخكؿ أك قبمو أك خبلؿ السنكات األكلى مف الزكاج 
كتزداد أىمية ىذه الظاىرة بشكؿ خاص في ارتفاع نسبة الطبلؽ قبؿ الدخكؿ، التي يرجع سببيا في 

الحاالت إلى عدـ االتفاؽ أك التكافؽ بيف الطرفيف عمى أمر مف األمكر المالية كالمادية التي أغمب 
ر الطرفيف كيجرح المشاعر،  تتعمؽ بمتطمبات الزكاج، كيعد الطبلؽ في ىذه المرحمة مف أعظـ ما يضي

                                                           
 (.67 اآلية/25)، سكرة الفرقاف  (1)
 (.32 اآلية/ 24)،سكرة النكر  (2)

 (. 21اآلية/4) ،سكرة النساء  (3)
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س الفضائؿ بؿ إنو يككف سببان في تنامى مشاعر ممؤىا الحقد كالكراىية لمغير، التي تحرؽ في النفك 
كتمكف الشر منيا، كمعو تتفكؾ أكاصر المجتمع، كما أف نظرة الطرفيف إلى الزكاج قد تختمؼ بشكؿ 
سمبي تصؿ بالطرفيف أك أحدىما إلى القناعة بعدـ حاجتو لمزكاج، أك قد يؤدم إلى كاحد مف األمراض 

 النفسية أك األمراض االجتماعية كالعنكسة أك العزكؼ عف الزكاج كغيرىا.

الحقيقة أف معدالت الطبلؽ بأنكاعو في محافظة القدس آخذة في االرتفاعمع تعدد األسباب، إال أف ك 
ارتفاع معدؿ الطبلؽ قبؿ الدخكؿ يعكد سببو في األغمب إلى خبلؼ مالي مع أكلياء العركس، كىذا ما 

مع مجريات  استقرأتو مف أقكاؿ مف استطمعت آرائيـ في ىذه المسألة، كمف خبلؿ االحتكاؾ المباشر
قضايا الطبلؽ لدل المحاكـ الشرعية، إذ نجد أف الطبلؽ قبؿ الدخكؿ في معظـ حاالتو كاف نتيجة 
المتطمبات المكمفة التي تطمب مف الزكج كلـ يكافؽ عمييا أك لـ يأًت بيا، باإلضافة إلى أسباب أيخرل 

ؿ الدخكؿ تككف بسبب تكاليؼ كالغش كعدـ الكفاءة، إال أف الفئة العظمى ممف يقدمكف عمى الطبلؽ قب
 الزكاج المرتفعة .

كما أف عددان مف حاالت الطبلؽ بعد الدخكؿ يعكد سببيا إلى تراكـ ديكف التكاليؼ المرتفعة لمزكاج؛ 
حيث ييرجع بعض الناس ممف استطمعت آراءىـ أف  سبب عدـ استقرار الحياة الزكجية في بدايتيا 

ر في اإلنفاؽ مف طرؼ الزكج عمى زكجتو، كسبب ىذا التقصير يككف نابعان مف خبلفات مالية أك تقصي
ما تراكـ عمى كاىؿ الزكج مف ديكف كثيرة قد يعجز عف سدادىا أك تمتد فترة سدادىا لسنكات عديدة بعد 

 الزكاج تؤثر عمى طريقة إنفاؽ الزكج عمى زكجتو فيعتبره الطرؼ اآلخر تقصيران كيككف الطبلؽ .

مر كأثر مف آثار ارتفاع تكاليؼ الزكاج لتساكيو في األىمية مع ما يشير إليو كقد ارتأيت بحث ىذا األ
العمماء مف أسباب تدفع إلى الطبلؽ، ألف مشكمة الطبلؽ تستدعي العبلج كال يككف عبلجان سميمان إال 
بمعرفة مسببات المرض، كىذا ما سنعمؿ عمى معالجتو في الفصكؿ البلحقة ليذا الفصؿ في ىذه 

 الدراسة .

كالكاقع أف ظف بعض األكلياء ممف قاـ كيقكـ بالمغاالة في متطمبات كتكاليؼ الزكاج كالمير بأف ذلؾ 
 زكجتو مف ييدد كجو في عقبة يشكؿ -كأف ذلؾ كالظمـ مف قبؿ الزكج، غدرال مفيحمي بناتيـ 

ىك ظفه خاطئ؛ ألنيـ ال يدرككف أف ىذه التكاليؼ قد تككف السبب الفعمي الدافع لكثير مف -بالطبلؽ
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حاالت طبلؽ مف تطمقكا بعد إجراء العقد كقبؿ الدخكؿ، كلـ تمنع األمكر كالمتطمبات المكمفة األزكاج 
 مف الطبلؽ  .

في المنطقة الشرقية كتشير اإلحصائيات  أف أعمى نسبة طبلؽ في فمسطيف ىي في محافظة القدس، ك 
، كتعكد أسباب ىذا االرتفاع في معدؿ الطبلؽ في المحافظة ألسباب (1)تحديدان في منطقة العيزرية

 اقتصادية بحتة، إذ يشكؿ ارتفاع تكاليؼ الزكاج أحد أىـ أضبلعيا .

مة ـ، نجد أف نسبة الطبلؽ قبؿ الدخكؿ في فمسطيف عا2012فبالنظر إلى اإلحصائيات األخيرة لمعاـ 
% مف حاالت الطبلؽ 45.1،مف حاالت الطبلؽ، كتشكؿ في محافظة القدس ما نسبتو(2)%42تشكؿ 

 -في بيت أكليائيـ  -قبؿ الدخكؿ، بمعنى أف الطبلؽ تـ لخبلؼ بيف الطرفيف كىما في بيتيف مختمفيف
ئيـ، أك عدـ مما يستبعد األسباب المعتادة لمطبلؽ " كالخبلفات الزكجية، أك تدخؿ األىؿ في حياة أبنا

اإلنفاؽ، أك العجز الجنسي أك المشاكؿ االخبلقية "كغيرىا مف األسباب التي تأتي بعد الزكاج كالدخكؿ 
كبناء االسرة المستقمة، كغالبان ما تككف مشكمة الطبلؽ قبؿ الدخكؿ كالخمكة ناتجة عف عدـ التكافؽ بيف 

الزكاج المرتبطة باألمكر الشكمية كالكسكة الطرفيف في األمكر المالية المتعمقة في تكاليؼ كمتطمبات 
 كاألثاث كالمسكف كالحفبلت كاليدايا كغيرىا مف األمكر الشكمية كما تقدـ.

                                                           
1)) 

النسبة كما  % مف ىذه42%  بكؿ أنكاعو ،كبمغت نسبة الطبلؽ قبؿ الدخكؿ 16معدؿ الطبلؽ في فمسطيف  
ذاعية، المادة بأعماؿ قاضي القضاة الفمسطيني يكسؼ دعيس في حديثو مع شبكة أجياؿ اإل يشير إلييا القائـ

ـ ، نقبلن عف المكقع الرسمي 2012أالؼ حالة طبلؽ في 4المسجمة عمى المكقع تحت عنكاف : دعيس : 
 ـ .1/3/2012لشبكة أجياؿ اإلذاعية، تاريخ المشاىدة 

% مف ىذه النسبة كما 42كبمغت نسبة الطبلؽ قبؿ الدخكؿ  اعو،%  بكؿ أنك 16معدؿ الطبلؽ في فمسطيف   (2)
يشير إلييا القائـ بأعماؿ قاضي القضاة الفمسطيني يكسؼ دعيس في حديثو مع شبكة أجياؿ االذاعية، المادة 

ـ ، نقبلن عف المكقع الرسمي 2012أالؼ حالة طبلؽ في 4المسجمة عمى المكقع تحت عنكاف : دعيس : 
 ـ .1/3/2012ذاعية، تاريخ المشاىدة لشبكة أجياؿ اإل
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، كبالرجكع إلى سجبلت المحكمة (1)كالحقيقة أف سجبلت المحكمة الشرعية ال ييذكر فييا سبب الطبلؽ
حالة طبلؽ  381ـ بمغ 2012الشرعية في القدس تبيف أف عدد حاالت الطبلؽ المسجمة في عاـ 

 :(2)،كىي عمى النحك التالي

بينكنة صغرل  بعد الدخكؿ  151 –طبلؽ بائف بينكنة صغرل قبؿ الدخكؿ  172 –طبلؽ رجعي  53
حاالت طبلؽ بائف بينكنة كبرل، بما يؤكد كجكد ىذه المشكمة كأثر مف آثار ارتفاع تكاليؼ  5 –

ذكر أف معدؿ الطبلؽ الخاـ في المحافظة في ارتفاع، كما ، كمف الجدير بال(3)الزكاج في المحافظة 
(، بالمقارنة مع السنكات السابقة التي 1.1ـ بمغ )2011تشير المعمكمات إلى أف المعدؿ في العاـ 

( كىذه زيادة كاضحة، كال يكجد إحصائية تكضح ىذا المعدؿ  0.8ـ ) 2010كانت قبؿ عاـ أم في 
كىذا يستدعي كقفة جادة مف طرؼ األكلياء تجاه تحمؿ  (5)،(4)ـ  2012في المحافظة لمعاـ 

 مسؤكلياتيـ لمحد مف ىذه المشكمة.

                                                           
يمكف الجـز بأف أكثر دكافع الطبلؽ قبؿ الدخكؿ ىي الخبلؼ عمى األمكر الشكمية مف متطمبات الزكاج، كىذا   (1)

متدرب ، كخبلؿ جمسات التدريب تمر حاالت يككف  استنتجتو بحكـ تكاجدم في المحاكـ الشرعية كمحاـو 
 الطبلؽ فييا قبؿ الدخكؿ لمسبب الذم ذكرتو .

شارع صبلح الديف ،الخاضعة إلدارة المممكة االردنية  –نقبلن عف سجبلت المحكمة الشرعية في القدس   (2)
شرعية الخاضعة إلدارة الياشمية، كقد تعذر الحصكؿ عمى أعداد حاالت الطبلؽ المسجمة في محكمة القدس ال

الت مف الطبلؽ قبؿ الدخكؿ كبعده ادكلة فمسطيف حيث لـ يتـ تزكيدم بالبيانات البلزمة ، كما اف ىناؾ ح
مسجمة لدل المحكمة الشرعية التابعة لئلدارة االسرائيمية كالمحاكـ المدنية االسرائيمية كلـ أتمكف مف الكصكؿ 

 .مى الرغـ مف كجكد خطاب مف جامعة القدس بيذا الشافلعدـ سماحيـ لي باإلطبلع عمييا عإلييا 
% بعد 39.6% قبؿ الدخكؿ ك45.1% رجعي،14عمى التكالي :ـ 2012نسب الطبلؽ في القدس في العاـ  ((3

 % 100% بينكنة كبيرل  =  1.3الدخكؿ بينكنة صغرل  
الفمسطينية حسب المحافظة الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، معدالت الطبلؽ الخاـ في األراضي   (4)

حصائيات تخمك مف ذكر (، نقبلن عف المكقع الرسمي لمجياز، كما زكدني بو الجياز، كاإل ـ2011 -ـ1997)
حصائية كاضحة بيذا الخصكص، أك إـ، ألنو اليكجد حتى اآلف أم 2012معمكمات عف ىذه النسب لسنة 

 لمنشر . معدة  أنيا غير
مف الصعب الجـز بدقة نسبة الطبلؽ في سنة مف السنكات، ألنيا تقاس بالتناسب بيف عدد العقكد المسجمة   ((5

كحاالت الطبلؽ في نفس السنة، كال يمكف القكؿ بأف الطبلؽ الذم يتـ في السنة مكضع البحث كالدراسة ىك 
يت قبؿ السنة التي تيظير نسبة ف يككف الطبلؽ لعقكد أجر أذات السنة التي جرل فييا عقد الزكاج ، فيمكف 

نو ال حصائيات المتكفرة ال تيفسر ذلؾ ألك سنتيف كربما أكثر مف ذلؾ، كاإلأعقكد الزكاج في نفس السنة بسنة 
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كالحقيقة أف مشكمة تأخر سف الزكاج كالعنكسة كالعزكؼ عف الزكاج، كمشكمة الطبلؽ قبؿ الدخكؿ، 
كارتفاع معدؿ الطبلؽ في محافظة القدس، مشاكؿ يمكف اعتبارىا مظاىر اجتماعية مرضية منفردة 
بحد ذاتيا، يجدر بحثيا في دراسات أخرل مستقمة عف ىذه الدراسة، ألف لكؿ كاحدة منيا أسبابان عديدة 
كليا آثارىا عمى الفرد كاألسرة كالمجتمع، في كؿ االتجاىات، اجتماعية كاقتصادية كدينية، كيمكف بحث 

حافظة القدس في ىذه سبؿ حميا كعبلجيا تمامان كما يجرم عبلج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في م
الدراسة، كالبد أف أؤكد عمى أف بحثنا ليذه المظاىر في ىذه الدراسة جاء مختصران دكف الخكض 
كالحديث في تفاصيؿ جكانبيا العديدة، التي كلك تحدثنا عنيا بشكؿ مستفيض لما اتسع المجاؿ لذكرىا، 

 كؿ كبير .حيث إف  تفصيميا في الدراسة تستدعي أف تطكؿ الدراسة كتتشعب بش

فذكرىا  بيذا الشكؿ المختصر يرجع إلى ككف الدراسة تبحث  ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في 
 محافظة القدس، كقد كردت ىذه المظاىر كأثر مف آثار ارتفاع تكاليؼ الزكاج االجتماعية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                

، عدا عف عدـ ذكر يتـ تضميف تاريخ عقد الزكاج في كرقة الطبلؽ كال تيسجؿ في سجؿ المحاكـ الشرعية
 . سبب الطبلؽ في كثيقة الطبلؽ
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 الفصؿ الثالث

 في محافظة القدسمظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج 

 .مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج "في مقدمات الزكاج"المبحث األكؿ: 

 المطمب األكؿ: مظاىر ارتفاع التكاليؼ في الًخطبة كعقد القراف.            

 المطمب الثاني: غبلء الميكر.              

 .«الجياز»المطمب الثالث: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في شراء الكسكة              

 مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الكليمة كالحفالت.المبحث الثاني: 

 .المطمب األكؿ: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الكليمة               

 مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الحفبلت كحجز القاعات. المطمب الثاني:              
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 :«الزكاج في مقدمات»مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج المبحث األكؿ: 

 

 المطمب األكؿ: مظاىر ارتفاع التكاليؼ في الِخطبة كعقد القراف:

 

 أكالن :في الِخطبة :

 

 اثنيف، بيف الكبلـي  أحدىما: أصبلف كالباء كالطاء الخاء( خطب) »الًخطبة بكسر الخاء في المغة مف 
 .(1)« ...يزٌكج أف الٌطمىب النِّكاح كفي ،ذلؾ مف الًخطبةك  ًخطابان، ييخاًطبو خاطبوي  يقاؿ

طمب الرجؿ يد امرأة معينة لمتزكج بيا كالتقدـ إلييا أك إلى ذكييا »أما في االصطبلح؛ فالًخطبة ىي: 
 .(2) «ببياف حالو ، كمفاكضتيـ في أمر العقد كمطالبو كمطالبيـ بشأنو

التزكيج أك الكعد طمب »كعرؼ قانكف األحكاؿ الشخصية األردني في المادة الثانية منو الًخطبة بأنيا :
 .(3) «بو

فالًخطبة كما تقدـ ال تزيد عف ككنيا كعدان بالزكاج ال ينعقد بيا النكاح، كىي ليست شرطان مف شركط 
انعقاد النكاح أك صحتو، كالغاية منيا طمب النكاح كالتعرؼ عف قرب إلى المخطكبة كىي بدكرىا 

قى الخاطب اإليجاب أك الرفض، كالًخطبة تتعرؼ إلى خاطبيا، كيعرض كؿه منيما حالو كيبقى أف يتم
ْضَُتْ : مشركعة لكؿ مقبؿ عمى الزكاج لقكلو تعالى ُُكْ ِفميَا َؾره َْ َ َِ ِمْن ِخْعَبِة  ﴿ َوََل ُجٌَاَح ؿَو ِت

َِّساءِ  ، كقد تعددت الحكـ مف مشركعية الًخطبة كأحد أىـ مقدمات الزكاج، فالحكمة مف الًخطبة (4)﴾امً

، لتتحقؽ الغاية الطيبة منو، كىي الدكاـ ج عمى أمتف األسس، كأقكل المبادئكاالحرص عمى إقامة الز »

                                                           
 (.2/198قاييس المغة ، مادة )خطب (، )م  (1)
 (. 26حكاؿ الشخصية )صفحة األأبك زىرة ،  ((2

 صفحة .2، دائرة قاضي القضاة ،المادة ـ2010لسنة 36حكاؿ الشخصية االردني المؤقت رقـ قانكف األ (3) 
 (.235اآلية/2) ،سكرة البقرة  (4)
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كالبقاء، كسعادة األسرة، كاالستقرار كمنع التصدع الداخمي، كحماية ىذه الرابطة مف النزاع كالخبلؼ، 
 ، فالًخطبة(1)«لينشأ األكالد في جك مف الحب كاأللفة كالكد كالسكينة كاطمئناف كؿ طرؼ إلى اآلخر

شرعت مف أجؿ التأكيد عمى تمؾ الغايات كمف أجؿ مستقبؿ يحفو االستقرار كالكد كالكئاـ بيف الزكجيف، 
 كتأكيدان عمى أىمية حسف االختيار.

حيث تعتبر فترة الخطكبة اختباران لمطرفيف  إذ يقكـ كؿه منيما بدراسة طبيعة اآلخر، كيتحقؽ بذلؾ ما  
كتعتبر كقتان إضافيان لمنظر في أعماؽ شخصية الطرفيف؛ ألف  شرع مف النظر إلى المخطكبة كالخاطب،

 ا شرعيا كقد »القادـ حياة ال تيدخؿ بتسرع دكف دراسة أك حسف اختيار ككعي بحاؿ كؿ كاحد منيما،
 ىدل عمى الزكاج عمى قداـإلا كيككف صاحبو، الزكجيف مف كؿ ليعرؼ الزكجية بعقد االرتباط قبؿ

 .(2)«كبصيرة

كيجدر التأكيد عمى أف الًخطبة مجرد كعد بالزكاج فبل يعتبر ىذا ممزمان ألم  مف الطرفيف ، كال يترتب  
عميو أم التزامات مالية أك مادية، إال أف ىناؾ أحكامان شرعية تتعمؽ باليبة كحكـ العدكؿ عنيا، كما 

األحكاـ الشرعية، كأحكاـ يجكز أف يسترده الخاطب مف اليبات بعد العدكؿ عف الًخطبة، كغيرىا مف 
ما يعطى لممخطكبة عمى حساب المير مف مصاغ ذىبي أك أمكاؿ أك كسكة، كلمفقياء آراء في مكضكع 

 .(3)اليبة كالرجكع بيا يمكف االطبلع عمييا في مظانيا فيي ليست في صمب الدراسة 

فقياء مف خبلؼ في بعض كتفاصيؿ ىاتيف المسألتيف كثيرة ال يتسع المقاـ ىنا لذكرىا لما دار بيف ال
كاستحباب الكفاء  »آثار أدبية  -أم الًخطبة  -أحكاـ اليبة كغيرىا مف األمكر، كقد يترتب عمييا

كأحكاـ أيخرل تتعمؽ بالعدكؿ عنيا، إذ إنو يجدر بالخاطب إف أراد العدكؿ عف خطبتو أف  «بالكعد

                                                           
 (.7/10الزحيمي، كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )  (1)

 (.2/25)  ،فقو السنةسيد سابؽ،   ((2
/ 7يمكف مراجعة الزحيمي، كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، الجزء السابع فيما يتعمؽ باألحكاؿ الشخصية)    ((3

 كمابعدىا(.26
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في ذلؾ مراعاة لحرمة البيكت  تككف ألسباب عادلة كأف يسارع في العدكؿ إف بدت لو أسبابو ألف
 . (1)ككرامة لمفتاة 

مع ىذا فقد أخذت الًخطبة ىذه األياـ اتجاىان آخر غير الذم شرعت ألجمو، سكاء في مظيرىا أك في 
غرضيا ككيفيتيا، كيغمب فييا االتجاه إلى األمكر المحرمة، كتقميد الغرب غير المسمـ، كيغمب عمييا 

 الظيكر .مظاىر التباىي كالتفاخر كحب 

فكما أف لمًخطبة مظاىر مشركعة، فإف ليا في الكقت المعاصر مظاىر أخرل غير مشركعة، فمف 
المشركع: أف يمتقي الخاطب بمخطكبتو كيزكرىا في بيت كلييا، لكف ال يشرع ليما الخمكة، كيشرع لو 

بيتيا إال أنيا ال تخرج رؤيتيا إال أنو ال يشرع ليما إبداء العكرة  أك النظر إلييا، كيشرع خركجيما مف 
مع أجنبي بغير محـر حتى لك كاف خطيبيا ما لـ ييعقد العقد، كاليدايا كذلؾ مشركعة بأصميا كىي مف 
األمكر المستحبة التي حث الشرع عمييا إال أف اإلسراؼ كالتبذير فييا محرماف، كىكذا مف األحكاـ 

 الشرعية .

ية التي تجرم في الًخطبة في محافظة القدس مما يرفع كالحقيقة أف ىناؾ الكثير مف المخالفات الشرع
مف تكاليؼ الزكاج، حيث اتيًخذت بعض العادات كالتقاليد التي يغمب فييا كعمييا حب المظاىر 
 كالتفاخر كالتباىي، كيغمب عمييا أنيا مرتفعة التكاليؼ بما يرفع مف فاتكرة نفقات الزكاج في المحافظة .

الًخطبة مف قبؿ كلي الفتاة، يتجو الخاطب مع مجمكعة مف أىمو إلى بيت فبعد تمقي اإليجاب بقبكؿ 
مخطكبتو مصطحبيف معيـ الحمكيات كالفكاكة كاليدايا ؛كىذا منذ المقاء األكؿ، كيبدأ بعدىا مسمسؿ مف 
األمكر التي تعد مف مظاىر النفاؽ االجتماعي، التي تستدعي ظيكر الخاطب ككأنو كنز مف الماؿ، 

ء المخطكبة بأنيـ تيجار، كبيف ىذا كذاؾ ؛ طمع أكلياء الفتاة، كحب الظيكر مف أكلياء كيظير أكليا
 . (2)الطرفيف، كتكثر األعباء عمى الخاطبيف كعمى الراغبيف في الًخطبة أك الزكاج مف بعدىـ 

                                                           
تفصيبلن جميبلن يسيؿ االطبلع عميو، كما أنو ذكر  ىذه المسألة الفقو اإلسبلمي كأدلتو فصؿ صاحب كتاب ((1

انكنية المتعمقة بالًخطبة كالعدكؿ عنيا " في قانكف األحكاؿ الشخصية " كذكر بالتفصيؿ آراء الفقياء المكاد الق
 كما بعدىا (. 9/ صفحة 7كبينيا لمقارئ )

عطا ا ناصر بعنكاف " أعراؼ كتقاليد الزكاج بيف العبادات ك العادات " القدس الباحث ىناؾ دراسة أعدىا  ( (2
لدل جامعة القدس  باشراؼ د. حسيف الدراكيش، كقد  ةة " كىي رسالة ماجستير مقدميمنمكذجان " دراسة تحمي

قداـ عمييا كما أنو أرفؽ في الرسالة دراسة تحميمية لكؿ عادات الزكاج في ذكر فييا طبيعة الًخطبة ككيفية اإل
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  ثانيان: في عقد القراف:

 

حرصان  «كتب الكتاب  » الشؾ أف عددان كبيران مف أىالي محافظة القدس يسارعكف إلى عقد القراف
منيـ عمى سمعة أبنائيـ كبناتيـ، كبدعكل أف ذلؾ يسيـ في تسييؿ زيارة الخاطب لمخطكبتو 
كخركجيما معان دكف حرج مف أقكاؿ الجيراف كاألقارب، كىذا أمر لو إيجابياتو كسمبياتو لكنو مف كجية 

 نظرم أمره فيو خير ما داـ يحقؽ مصمحة لمخاًطبىٍيف.

دة بعض العائبلت في محافظة القدس عمى عقد القراف بعد الًخطبة التي قد تطكؿ كقد كقد جرت عا 
 تقصر، كاألغمب في ىذا األمر المسارعة إلى عقد القراف بعد الًخطبة مباشرة.

كأشير ىنا إلى أف ما يترتب عمى عقد الزكاج ىك غير ما يترتب عمى الًخطبة مف األحكاـ الشرعية 
ت كاليدايا كمايعطيو الزكج لزكجتو قبؿ الدخكؿ كالخمكة عمى حساب المير إذ في سكاءه في أحكاـ النفقا

يمكف استرداد ما أعطاه الخاطب لخطيبتو كفقان لؤلحكاـ الشرعية، أما في  –الخطبة  –الحالة األكلى 
حالة عقد القراف فالمرأة تعتبر زكجة لو كتستحؽ بالعقد عددان مف الحقكؽ كحقيا في الميراث كنسب 

لمكلكد كحقيا في المير كالنفقة، كما أف كؿ ما يتـ تقديمو لمزكجة قبؿ الزفاؼ يككف في الغالب عمى ا
ـ عمى 2010، لسنة 36مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ 32حساب المير، إذ تنص المادة

الشخصية األردني ، كنص قانكف األحكاؿ (1)انعقاده منذ آثاره عميو ترتبت صحيحان  العقد كقع إذا أنو: 
- 39عمى آثار عقد الزكاج في الباب الثالث منو، كجاء في الفصؿ األكؿ: المير كالجياز في المكاد 

، كفي الفصؿ الثالث: المسكف كالمتابعة 71-59، كفي الفصؿ الثاني النفقة الزكجية في المكاد  58
 . (2)79-72في المكاد 

                                                                                                                                                                                

الدراسة في  تمؾرد في إلى تكاليؼ الزكاج في المحافظة، كيمكف االستئناس بما ك  تشيرالمحافظة إال أنيا ال 
في محافظة  ، كىي دراسة طيبة ينقصيا ذكر تفاصيؿ تكاليؼ الزكاجعادات كاألعراؼ المتعمقة بالزكاجترتيب ال
 كما يتطمبو مف نفقات .القدس 

 .32ـ، دائرة قاضي القضاة، المادة 2010لسنة  36قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المؤقت رقـ  ((1
 .79-39المكادـ، دائرة قاضي القضاة، 2010لسنة  36قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المؤقت رقـ  (2)
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اىر مكمفة يمكف حمميا عمى عقد القراف، سكاء فيما كالحقيقة أف ما سبؽ ذكره في الًخطبة مف مظ
يتعمؽ باليدايا، كالشبكة، كالمبلبس كالحفبلت باإلضافة إلى تقديـ المير كمو أك جزء منو، كتفاصيؿ 

 ذلؾ في المطالب التالية.

 : ما يمي الِخطبة كعقد القرافة في عمف مظاىر التكاليؼ المرتفف

 : اليدايا، كالمصاغ الذىبي، كالمالبس

 أكالن :اليدايا : 

، حيث يصطحب معو في كؿ (1)يقكـ الخاطب بشراء اليدايا لمخطكبتو" سكاء عيقد القراف أـ لـ يعقد " 
مرة يذىب فييا لمقاء مخطكبتو ىدية يغمب عمييا ارتفاع قيمتيا؛ كالدافع مف ذلؾ إرضاء الفتاة مف 

شعاران ليا باالىتماـ مف جانب آخر، مع أف سبؿ إشع ارىا باالىتماـ عديدة ال ينبغي حصرىا جانب كا 
ترغب في إظيار ما يقدمو ليا خاطبيا مف ىدايا  –أم المخطكبة  –في األمكر المادية فقط، كما أنيا 

 كنكع مف المباىاة كالمكايدة أماـ الجيراف كاألقارب كاألصدقاء.

ذىبي، كاليكاتؼ النقالة كمف اليدايا التي يمكف أف يأخذىا الخاطب لمخطكبتو : المبلبس، كالمصاغ ال
التي يراعي فييا ارتفاع قيمتيا كأف تككف مف آخر المكديبلت كالصرعات، كيتـ شراء اليدايا لممخطكبة 

 بمناسبة تمر أثناء فترة الخطكبة، كبدكف مناسبة، ككمما طالت ىذه الفترة ازدادت فييا اليدايا.

 :«الشبكة  »المصاغ الذىبي  ثانيان:

في بعض األحياف يقدـ الخاطب لمخطكبتو مصاغان ذىبيان ال يدخؿ في حساب المير إف لـ يككنا عقدا  
القراف أك لـ يصرح بذلؾ حيف تقديميا، كيعرؼ ىذا المصاغ بالشبكة، كيختمؼ مقداره بحسب يسر حاؿ 

 س .الخاطب، كما يتـ تمبيس الخكاتـ " الدبؿ " كىذه ىي العادة الغالبة في محافظة القد

 

 

                                                           
رانو أيضان د قً قى يطمؽ في العرؼ لفظ الخاطب كالخطيبة أك حاليما " مخطكب كمخطكبة " مجازان عمى مف عى   (1)

 مع أنو في الشرع يعتبر مف عقد قرانيما زكجان كزكجة .
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 :ثالثان: المالبس

بعد مكافقة أكلياء الفتاة عمى الًخطبة كتحديد مكعد عقد القراف، يتـ في اليكـ البلحؽ خركج الفتاة مع 
خطيبيا كأمو كأميا كيذىباف لشراء مبلبس لمفتاة إلعدادىا لحفؿ الخطكبة إف لـ يكف العقد معقكدان، أك 

ـ، كتشمؿ ىذه المبلبس ما يتناسب معيا مف زينة اف كاف العقد قد ت «الصمدة »حفؿ كتب الكتاب 
، كىي مكمفة أيضان، كما أنو يمكف لمفتاة أف تستأجر بدلة الخطكبة مف أحد معارض «اكسسكارات»ك

 المبلبس، باإلضافة إلى ما يقدمو ليا العريس مف مبلبس كيدية.

اؼ غير اإلسبلمية، كىي كىذه النفقات التي جرل تفصيؿ ذكرىا ناتجة عف العادات كالتقاليد كاألعر 
غير مشركعة أصبلن، حيث يمـز الخاطب نفسو بيذه التكاليؼ، كتزداد كمما أراد أف تطكؿ مدة الًخطبة، 
كيعد حفؿ الخطكبة قبؿ عقد القراف مف مظاىر التفاخر كالتباىي بامتياز، أما بعد العقد ففيو جزء 

مشركعة إذا ما خالطيا إسراؼ أك تبذير، أك مشركع يتعمؽ باإلشيار إال أنو يتجو إلى الناحية غير ال
.  مظير مف مظاىر التباىي كالتفاخر المحـر

متكاضع في محافظة القدس، كما يصحبو مف أمكر يمكف أف  (1)كالحقيقة اف تكاليؼ حفؿ خطكبة
يكمؼ في حده األدنى أربعة آالؼ إلى خمسة آالؼ دينار أردني، كىذا مبمغ كبير بالقياس مع دخؿ 

ي ىذه األياـ، الذم قد يمكث في جمعو سنكات عديدة ، باإلضافة إلى اعتبار غبلء األسعار الشباب ف
 التي سبؽ كأف أشرنا إلييا في ىذه الدراسة  .

   

 

 
                                                           

الخطكبة في معظـ األكقات يككف بعد كتب الكتاب، كيككف الغرض منو إشيار أمر الزكاج  الكاقع أف حفؿ  (1)
إمياالن لمزكج فترة لتجييز بيت الزكجية أك إتماـ دراسة الفتاة، كقد تبقى الفتاة في بيت أىميا سنكات كقد أجرم 

ا كاف في عاقة كتـ دعكة عقد الزكاج، لذلؾ قد تتساكل تكاليؼ حفؿ الخطكبة مع تكاليؼ حفؿ الزفاؼ إذا م
ففي ىذه المرحمة يككف الزكج قدـ المير أك جزء منو لزكجتو، كيشترم ليا مبلبسان لمحفؿ كيقـك  الناس إليو،

( كغيرىا مف األمكر DJباستئجار قاعة الحفؿ كتزينييا كطباعة بطاقات الدعكة كاستحضار أدكات الغناء )
الحفؿ، أما إذا ما تـ ىذا الحفؿ في البيت فإنو يككف مختصران كال لذلؾ يمكف التأكيد عمى ارتفاع تكاليؼ ىذا 

 يجر ىذه التكاليؼ. 



- 107 - 

 

 غالء الميكر: المطمب الثاني:

 

لـ يتدخؿ اإلسبلـ كلـ يحدد مقداران أعمى لممير، كلـ يعمؿ أحدُّ مف السمؼ الصالح أك الفقياء عمى 
ْن : قكلو تعالىتحديده انطبلقان مف التزاميـ باتباع ىدم اإلسبلـ ك 

ّ
ََلً فَا نه َِنْ َِّساَء َظُدكَاِِتِ ﴿ َوآٓثُوا امً

يُِئًا َمرًِئًا ﴾ َُ  ٍُ َُ هَْفًسا فَُكُو ٍء ِمٌْ كاختمفكا في تحديد أقؿ المير أك مير المثؿ، ، (1)ِظْْبَ مَُُكْ َؾْن َشْ

 العمماء، كأيفًردىت فييا أبحاث كدراسات كثيرة. كىذه قضية استفاض بحثيا عند 

كالحقيقة أف كاقع ىدم اإلسبلـ في المير كالزكاج يؤخذ منو جانب التيسير كالترغيب في الزكاج، لذلؾ 
رغب اإلسبلـ بتخفيؼ المير كتيسيره بعد أف حث عمى الزكاج كرغب بو، ككتب السنة الشريفة؛ كالسيرة 

رضي   - عائشة عف عامرة باألحاديث كاآلثار التي تؤكد ىذا الجانب كىي كثيرة جدان، منيا ما كرد
 .(2)(مؤكنة أيسرىف بركة النساء أعظـ ): قاؿ -كسمـ عميو ا صمى - النبي عف-عنيا 

، لكف كاقع األمة اليـك أنيا ال تيتدم بيدم اإلسبلـ في ىذه األمكر، كال شؾ أف غبلء الميكر لو أسبابو
حمميا عمى مكضكع غبلء الميكر، مكف كما ينطبؽ عمى أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج سابقة الذكر  ي

كأحد ،ألشير مف خبللو إلى مكضكع غبلء الميكر مستقؿ في مطمب كقد ارتأيت أف أفرد ليذه المسألة
 . مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج 

النكـ، تكابعو مف أثاث غرفة قدران كبيران مف تكاليؼ الزكاج، فالمير الذىبي كالنقدم ك  حيث يشكؿ المير
ككأف ، فقد ازداد اقباؿ األكلياء عمى طمب مير مرتفع مف األزكاج لنسبة المئكية كيزيديصؿ إلى ىذه ا
، كقد أشار فضيمة قاضي االجتماعية  الخطيرة، كقد بات األمر ظاىرة مف الظكاىر المير ثمف لمفتاة

اج اب ارتفاع تكاليؼ الزك القدس الشرعي الشيخ إياد العباسي إلى مكضكع غبلء الميكر كسبب مف أسب
حقيقتو الشرعية كفي فمسفتو إنما ىك رمز تقدير كرغبة مف الرجؿ بالمرأة، ف المير في أ »حيث قاؿ:

                                                           
 (.4اآلية/4)، سكرة النساء  ((1
(، قاؿ 402/ 5) 9274حديث رقـ  باب بركة المرأة، سنف النسائي الكبرل، كتاب عشرة النساء، النسائي،  ((2

األلباني، محمد ناصر الديف، سمسمة األحاديث الضعيفة ، ة الضعيفة أنو حديث ضعيؼماأللباني في السمس
المممكة العربية  -ـ، الرياض1988ق/1408، 2كالمكضكعة كأثرىا السيء في األمة، مكتبة المعارؼ، ط

 (.3/243) 1117السعكدية حديث رقـ 
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شعار حيب كبذؿ مف الخاطب لممخطكبة المبالغة في قدره  خرج عف ىذا تمت المغاالة فيو  ك ، فمتى كا 
 .«(1)عقباىا  ي ال تحمدكالدمار كالمشاكؿ الت سببان مف أسباب الفساد ، كأصبح عائقان اجتماعيان،المعنى

ير في الغالب يقع في منطقة الكسط، ف المأ »: مير الغالب في محافظة القدس أجاببسؤالو عف الك 
قمة المير كالمغاالة فيو، كقاؿ: ىذا ىك األعـ ، أك ما بيف حالتي أم كسط بيف حالتي اإلفراط كالتفريط

 :النحك التالي عمىحيث يتـ تسجيؿ المير في الغالب األغمب في الميكر، 

ردني كمصاغ ذىبي يتراكح ما ثاث بيت بقيمة ثبلثة آالؼ دينار أأر المعجؿ: ليرة ذىبية كاحدة، ك المي
المير مقدكر عميو ىذا ك  ،يف مائتي غراـ إلى ثبلثمائة غراـ، المير المؤجؿ :خمسة آالؼ دينار أردنيب

 . (2)«االقتصاديةم انو في حدكد قدراتيـ المالية ك ، ألكثير مف الناس

 : االة في الميكربسؤالو عف المغك 

حيث  ،انعداـ حاالت المغاالة في الميكرال يعني  –األعـ أم المير األغمب ك  –ىذا الكاقع »: قاؿ 
المصاغ الذىبي إلى نصؼ كيمك،  ، حيث يصؿخرج فييا المير عف القدر المعقكؿىناؾ حاالت كثيرة ي

أثاث البيت إلى ثمانية آالؼ دينار ر أردني أك عشريف ألفان، ك ديناالمير المؤجؿ إلى عشرة آالؼ ك 
 (3)«اردني ... 

، اف سبب ما ذكرت مف األسباب السابقة، كأضاؼ إلييا األسباب في ذلؾ إلى مثؿ كقد أعاد فضيمتو
 ، أك تزكيجيج الفتاة ممف ىك أكبر منيا سنان، بكثير مف السنكاتالة في المير قد يرجع إلى تزك االمغ
يث يعمؿ كثير ، حا األمر يكثر في منطقة بيت حنيناىذ» : لفتاة مف شاب يعمؿ في الخارج، كقاؿا

عدـ الثقة  أيضان  مف األسبابات مف القدس عمى ميكر مرتفعة، ك يتزكجكف فتيمنيـ في أمريكا، ك 
 خركج الفتاة منو مطمقة .لشباب لعدـ تحمميـ المسؤكلية، كخشية مف فشؿ الزكاج ك با

                                                           
 . 1ممحؽ رقـ  مف كرقة خصيا فضيمة قاضي القدس الشرعي اياد العباسي، ليذه الدراسة  (1)
%مف الشباب مف كبل 96% مف الناس في استطبلع الرأم أف تكاليؼ المير مرتفعة كما يرل 95يرل   (2)

% يركف أف 61الجنسيف أف غبلء الميكر أحد األسباب التي أدت إلى عزكؼ الشباب عف الزكاج، كذلؾ 
لميكر مناسبة ، لذلؾ فإف الناس اليركف ىذه اتكاليؼ المير أحد المظاىر التي أدت إلى تأخر سف الزكاج

لقدراتيـ المالية، كالدليؿ عمى ذلؾ تقسيط المير أك تسجيمو مع تدكيف مبلحظة " لـ يقبض" أك ذكر القدر 
 . المقبكض منو

 .(1فضيمة قاضي القدس الشرعي اياد العباسي المحمؽ رقـ )  ((3
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ف كاف اإلسبلـيدرء اقيقة أف اإلسبلـ يراعي المصمحة ك الحك    ال لمفاسد، لذلؾ فإف غبلء الميكر كا 
فراط في النفقات ألف ذلؾ يقؼ يتدخؿ في تحديد المير إال أنو ال يتفؽ أصبلن مع غبلء الميكر، كاإل

 .(1)«افرت نصكص الشرع عمى الحث عميو كالترغيب فيوحجر عثرة في سبيؿ الزكاج الذم تض

 قاؿ: السممي العجفاء أبي فعف ،كما تقدـالة فييا اعدـ المغك  في التيسير في الميكر اإلسبلـكقد رغب  
 في مكرمة كانت لك فإنيا النساء، صدؽ تغمكا ال أال النساء، صدؽ تغمكا ال )أال يقكؿ: عمر سمعت
 ا صمى- ا رسكؿ أصدؽ ما -كسمـ عميو ا صمى -النبي بيا أكالكـ كاف ا عند تقكل أك الدنيا
ف أكقية عشرة ثنتي مف أكثر بناتو مف امرأة أصدقت كال نسائو، مف امرأة-كسمـ عميو ليبتمى  الرجؿ كا 

ف : مرة كقاؿ، امرأتو بصدقة  يقكؿ كحتى نفسو في عداكة ليا تككف حتى امرأتو بصدقة ليغمي الرجؿ كا 
 عفكما كرد  ،(2)(القربة ... عمؽ ما أدر لـ مكلدا عربيا غبلما ككنت قاؿ ،القربة عمؽ إليؾ كمفت
 أيسرىف بركة النساء أعظـ ):قاؿ -كسمـ عميو ا صمى - النبي عف-رضي  عنيا  - عائشة
 .(3)(مؤكنة

   

 

 

 

 

 

                                                           
، المطبعة البيية المصرية، كالسبلـحسف، أسعد لطفي، الزكاج في اإلسبلـ، كأزكاج النبي محمد عميو الصبلة   ((1

 (.52)صفحة ـ )د.ـ.ف(1938ق/1357 1ط
تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة،  ابف حنبؿ، اإلماـ أحمد، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،  (2)

قاؿ المحقؽ في ، 285ـقر  -رضي ا عنو-مسند عمر بف الخطاب ـ، )د.ـ.ف (، .1999ق /1420، 2ط
 .(383-1/382) الذىبي، ككافقو إسناده الحاكـ : حديث صحيح،... صحح1رقـاليامش 

(، قاؿ 402/ 5) 9274حديث رقـ  باب بركة المرأة، سنف النسائي الكبرل، كتاب عشرة النساء، النسائي،  ((3
 (.3/243) 1117، سمسمة األحاديث الضعيفة حديث رقـ ة الضعيفة أنو حديث ضعيؼماأللباني في السمس
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 :«الجياز»المطمب الثالث: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في شراء الكسكة 

 

العركس مف مبلبس كزينة كأدكات كمكاد مف عادات كأعراؼ الناس في محافظة القدس شراء جياز 
التجميؿ قبؿ الزفاؼ، كىذا الجياز ينقسـ إلى قسيمف، جزء يتعمؽ بكسكة الزكجة كجيازىا في بيتيا بعد 
الزكاج كيتـ شراؤه بمجممو قبؿ الزكاج، كجزء آخر يتعمؽ بمبلبس حفؿ الزفاؼ كالحفبلت السابقة لو 

 أك في فترات متقطعة قبؿ مكعد حفؿ الزفاؼ .كالبلحقة بعده، كيتـ شراؤىا دفعة كاحدة 

كالكاقع أف شراء ىذه المبلبس كالزينة في األصؿ مباح شرعان، إال أف المحـر كغير المشركع فييا يتمثؿ 
ِ في المبالغة في إحضارىا بكثرة كفي قيمتيا المرتفعة، كفي ىذا قاؿ تعالى:  َم زًِيََة اَّلله ﴿ كُْل َمْن َحره

هِِت َآْخَرجَ  ََا َخاِمَعًة ًَْوَم امِْلَِامَ  ام ْ ه ََاِة اِلُّ ٍَن آَٓمٌُوا ِِف امَْح ِ ْزِق كُْل ِِهَ نَِّله َباِت ِمَن امّرِ َِّ ٍِ َوامعه َباِد ـِ ِة ِم

وَُموَن ﴿ ـْ َ ُل اْلََٓيِت ِمَلْوٍم ً َ امَْفَواِحَش َما َػََِر ِمِْنَا َوَما تَعَ 32َنَذِِلَ هَُفّعِ َم َرّّبِ هَما َحره ه
ّ
َن ﴾ كُْل ا

َِ ُسوَْعاًَن َوَآْن ثَُلومُوا ؿَََل  ِْل ِت ِ َما مَْم ًَُِنّ ُْثَ َوامَْبْلَي ِتَلرْيِ امَْحّقِ َوَآْن جُْشُِنوا َِبَّلله
ّ
ِ َما ََل َواَْل  اَّلله

وَُموَن ﴾ ـْ َ  .(1) ث

 :«حفؿ الزفاؼ »مالبس بفيما يتعمؽ  -1

سبؽ أف ذكرنا قياـ الخاطب بشراء مبلبس لخطيبتو لغرض حفؿ الخطكبة ككتب الكتاب، كباإلضافة 
إلى تمؾ المبلبس يتـ شراء عدد مف بدالت العركس كالفساتيف كتكابعيا المخصصة مف أجؿ حفؿ 
الزفاؼ كالحفبلت البلحقة لو، حيث جرت العادة أف يتـ شراء بدالت كفساتيف مختمفة كفؽ آخر 

ديبلت كالصرعات باإلضافة الى استئجار البدلة البيضاء أك شرائيا، كىي بمجمكعيا مكمفة جدان، المك 
فبل يقؿ ثمف أحد ىذه المبلبس عف خمسمائة دينار أردني، كال تقؿ قيمة استئجار البدلة البيضاء عف 

الفستاف األبيض ذات المبمغ كىذا الحد األدنى إذا كاف الفستاف األبيض استخدـ قبؿ ذلؾ أما إذا كاف 
يعرض ألكؿ مرة كتككف العركس أكؿ مف استأجرتو فتزيد تكمفة استئجاره إلى الضعؼ أك أكثر، كبعض 

                                                           
 (.33ك 32اآليتيف /7سكرة األعراؼ ) (1)
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الفتيات ال يرضكف باستئجار الفستاف األبيض فيشتركنو، كال تقؿ قيمتو عف ألؼ دينار أردني في الحد 
 .(1)األدنى 

عمى أك ثبلثة فساتيف في الحد األدنى، كقميؿ مف كالكاقع أنو يتـ شراء سبع أك خمس بدالت في الحد األ
 لعرسيا .-البدلة البيضاء  -النساء مف تقبؿ باالكتفاء ببدلة أك فستاف كاحد

 –كال تكتفي العركس بالفساتيف كحدىا بؿ يتكجب عمى الزكج شراء العديد مف الممحقات كالكماليات 
المكف األبيض لمزم الرئيسي لمعركس رمزان  المناسبة لكؿ فستاف، كيتـ أكالن اختيار –االكسسكارات 

لمعفاؼ كالنقاء، كتخصص فيو فقرات عديدة كيميو المكف األحمر كاألخضر كاألسكد كألكاف أخرل حسب 
 ذكؽ الفتاة في اختيار المبلبس، أك تختار األلكاف تقميدان إلحدل قريباتيا أك صديقاتيا كجاراتيا.

 ؟ال كع تكاليؼ مالبس الحفؿ إذا ما كانت مرتفعة أـكبسؤاؿ عدد ممف تزكجكا مؤخران عف مكض

ـ كينكم إقامة 2012كانت خطكبتو في منتصؼ عاـ  -عامان  26قاؿ ) ع .س .ع ( مف سمكاف  - أ
 «إف أسعار األزياء في القدس مرتفعة جدان »:  -ـ   2013حفؿ الزفاؼ في منتصؼ العاـ الجارم 

خيالية لذلؾ سأقكـ بشرائيا مف محافظة الخميؿ مع عممي بارتفاع أسعارىا ىناؾ أيضان إال أنيا أقؿ 
 شيقؿ . 1500-800نسبيان، قد أجد فساتيف بسعر يتراكح ما بيف 

: كلـ يحدد  -ـ 2012كانت خطكبتو في نياية عاـ -عامان  25كقاؿ ) ـ .ج( مف بيت حنينا  - ب
 -خطكبتو تنتظر مجيء مكديبلت جديدة مف بدالت الزفاؼ، حيثمكعد زفافو حتى اآلف:  ألف م

اف األزياء المكجكدة حاليان ىي مف مكديبلت العاـ السابؽ، كأف كثيران مف الفتيات -كفؽ تعبيرىا لو 
لبسف ىذه األزياء كىي تريد التجديد، كبسؤالو عف أثمانيا قاؿ: أنو يدخر ليذا الغرض منذ عاميف 

 ألؼ شيقؿ " .  20-15ح قيمة المبلبس ما بيف كقاؿ : ممكف أف تتراك 

:أف أسعار األزياء مرتفعة، إال أف ىذه ىي العادات كاألعراؼ،  -متزكجة–كقالت ) ر. ك. د (ؾ  - ت
 كسببيا المقارنة بيف فتيات العائمة .

                                                           
عدد مف أصحاب معارض مبلبس األفراح، كالحقيقة أف فئة مف  ىذه االسعار في الحد األدنى كقد أخذتيا  (1)

عظمى مف التيجار إذا ما عرفكا أف ىذه األزياء لغرض الزفاؼ، يضاعفكف السعر عف سعره الحقيقي، كىذا 
التجار عمى المقبميف  بعض ب إلى األسكاؽ كيرل بأـ عينو كيؼ يتآمراستغبلؿ كجشع ال ينكره أحد ممف يذى

 الزكاج عمى الشباب.أمر  شركاء في تصعيبفي ذلؾ ـ فيعمى الزفاؼ كيقكمكف باستغبلليـ، 
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عامان، كلـ يخطب حتى اآلف أنو لـ  26مضى مف عمره  –كقاؿ )ت . ش (: مف بيت حنينا أيضان  - ث
 بدالت العرس في تعبيرو عف ارتفاع تكمفتيا .يجمع ثمف 

كقالت: ) س . ف ( كالدة لعركس عند سؤاليا عف إمكانية االكتفاء بفستاف كاحد البنتيا في عرسيا  - ج
ليست أقؿ شأنان مف فتيات قريباتيا كأنيا لف ترضى إال بتطبيؽ عادة  -أم ابنتيا -أـ ال : أنيا

 العائمة.

كأعراؼ الزكاج في القدس أف بعض األزكاج كانكا يذىبكف إلى األردف كقد ذيكر في دراسة حكؿ عادات 
لشراء الكسكة لرخص األسعار ىناؾ، كمنيـ مف كاف يذىب إلى سكريا قديمان كما تشير الدراسة أنو كاف 

 . (1)يؤتى بالكسكة مف العراؽ كمصر

 : (2)" الجياز" ما يتعمؽ بكسكة الزكجة في بيت الزكجية  -2

يقكـ الزكج  قبؿ الزفاؼ باإلضافة إلى ما سبؽ بشراء الكثير مف مبلبس الزكجة قبؿ أف يأتي بيا إلى 
كىذا أمر مشركع في أصمو حيث تدخؿ الكسكة في النفقة الكاجبة عمى الزكج  « الكسكة أك الجياز»بيتو 

ُروِف َِب  َوِنْسَوُِتُنه  ِرْزكُُِنه  ََلُ  امَْمْومُودِ  َوؿَََل  ﴿لقكلو تعالى:  ـْ َله  هَْفٌس  حَُكهُف  ََل  مَْم
ّ
َِا  ا ـَ كلما  (3)﴾ُوْس

 فإنكـ النساء فى ا فاتقكا :)... -صمى ا عميو كسمـ  -كرد في صحيح مسمـ مف قكؿ رسكؿ ا 
 فإف. تكرىكنو أحدا فرشكـ يكطئف ال أف عمييف كلكـ ا بكممة فركجيف كاستحممتـ ا بأماف أخذتمكىف

 لف ما فيكـ تركت كقد بالمعركؼ ككسكتيف رزقيف عميكـ كليف مبرح غير ضربا فاضربكىف ذلؾ فعمف

                                                           
دراسة  أعراؼ ك تقاليد الزكاج بيف العبادات ك العادات " القدس نمكذجان " ناصر، عطا ا خميؿ أحمد ،  (1)

 (. 33) صفحة فمسطيف  -ـ ،القدس2008ق/1429تحميمية ،
جياز كٌؿ شيء: ما يحتاج إليو "جياز العركس: ما تقـك بتحضيره مف ثياب كغيره أثناء االستعداد  الجياز:  (2)

(، في العرؼ المعاصر الجياز يقتصر عمى 1/412لمزكاج، معجـ المغة العربية المعاصرة، )ج ق ز ()
ياز العركس يشمؿ المبلبس كاألثاث كغيرىا مف األمكر، كىك المقصكد في أما قديمان فج المبلبس كتكابعيا،

المكاد القانكنية في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المعمكؿ بو في المحكمة الشرعية في القدس في المادة 
 الفقرة ) أ (ك) ب( ك)ج(منو . 57الرابعة الفقرة )ج( كالمادة 

 (.233 اآلية/2) ،سكرة البقرة  (3)
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، فاألصؿ مشركع كالمخالفة تقع فيما عميو الحاؿ ىذه (1)...(.ا كتاب بو اعتصمتـ إف بعده تضمكا
 األياـ، مف زيادة عف حد المعقكؿ كالمعركؼ كالمشركع في شراء الكسكة .

الصيفية كالشتكية معان كاألحذية بأكمميا، كيشترم عمى سبيؿ المثاؿ حيث يحضر الزكج الكسكة 
الجبلبيب بعدة ألكاف مع تكابعيا، كالقمصاف  كالفساتيف كالسراكيؿ كمبلبس النـك كالمبلبس العممية 
لمبيت كالمبلبس المناسبة لممناسبات العائمية كالسيرات كغيرىا، كال تكتفي العركس بقطعة كاحدة مف كؿ 

بشراء المبلبس الصيفية مثبلن دكف الشتكية إذا كاف زفافيا في الصيؼ بؿ تشترييا دفعة كاحدة  نكع أك
كتشترم العديد منيا، حتى يمتمئ دكالب العركس بكؿ المبلبس التي تحتاجيا لكؿ كقت دكف مراعاة 

مع ازدياد كزنيا تغيُّر ىيئة الفتاة بعد الزكاج كالحمؿ مما يجعؿ كثيران مف تمؾ المبلبس غير صالحة ليا 
كيسارعف لشراء ما يستحدث  -مكضتيا –أك نقصانو، بؿ إف الفتيات ال يرغبف بالمبلبس التي انتيت 

في األسكاؽ مف مكديبلت، بما يعني أف تمؾ المبلبس التي تشترييا قبؿ الزفاؼ ىي عبء ال داعي لو، 
ضافتيا  فبإمكانيا شراء ما تحتاجو في كقتو دكف الحاجة إلى إثقاؿ كاىؿ الزكج بتكاليؼ ىذه المبلبس كا 

 إلى فاتكرة تكاليؼ الزكاج  .

كالحقيقة أف تكمفة المبلبس إذا كاف شراؤىا دفعة كاحدة تككف مكمفة جدان، خاصة كأف التجار كأصحاب 
حيث يقكمكف بطمب أسعار  –كىذا ما عميو الكثير منيـ  -معارض المبلبس ال يراعكف ظركؼ أحد

لزكج عالية كمكمفة تزداد عف السعر الحقيقي لمسمعة بعدة أضعاؼ إذا ما عرفكا أف ما يشتريو ا
مخصص لعركس، كذلؾ فإف بعضان مف التجار إذا كجد انجذابان لمفتاة تجاه قطعة مف المبلبس رفع 

 سعرىا ألنو يدرؾ أف الفتاة لف تخرج مف معرضو دكف شرائيا. 

كالكاقع أف مسؤكلية ارتفاع تكاليؼ الكسكة يتحمميا الزكج كالعركس كأـ العركس باإلضافة إلى أصحاب 
مبلبس، فالزكج يستحيي أف يقكؿ ال تشترم ذلؾ الثكب ألنو مكمؼ جدان كىذا المعارض كمحبلت ال

حياء في غير مكضعو، كما أف أـ العركس ترغب في كؿ ما غبل ثمنو أحيانان كنكع مف المكايدة، حيث 

                                                           
تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  صحيح مسمـ،النيسابكم، مسمـ بف الحجاج ابك الحسف القشيرم،   ((1

الحديث طكيؿ: حدثنا  -صمى ا عميو كسمـ-كتاب الحج، باب حجة النبي  التراث العربي،)د.ط(، بيركت،
سحاؽ بف إبراىيـ جميعا عف حاتـ قاؿ أبك بكر  حدثنا حاتـ بف إسماعيؿ المدني عف أبك بكر بف أبي شيبة كا 

ـي  جعفر بف محمد عف أبيو قاؿ : دخمنا عمى جابر بف عبدا فسأؿ عف القـك ... }آخره {. فىمىٍكالى أىٍف يىٍغًمبىكي
ليكهي دىٍلكنا فىشىًربى ًمٍنوي ") ، فىنىاكى ـٍ ، لىنىزىٍعتي مىعىكي ـٍ مىى ًسقىايىًتكي  (.2/886الن اسي عى
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إف حديث بعض النساء يكثر حكؿ جياز بناتيا مقارنة بجياز قريباتيف كجيرانيف، كىذا أحد مظاىر 
 التفاخر كحب الظيكر .حب التباىي ك 

كال يقؼ أمر الجياز أك الكسكة عمى المبلبس كاألحذية فقط، بؿ يتعدل ذلؾ ليدخؿ فيو مكاد التجميؿ 
كأدكاتيا، حيث تعد ىذه األمكر كفقان لمعرؼ مف جياز العركس، فيشتركنيا جميعيا بأعداد كأشكاؿ 

نكـ العركس، كىذه المكاد تكمفتيا  كألكاف كثيرة، مف أجؿ استخداميا ككضعيا أماـ الناس في غرفة
كالحقيقة أف الفتاة لك  –ماركة مشيكرة  –مرتفعة أيضان، إذ يراعى فييا  أف تككف مف شركة أجنبية كمف 

استخدمت ىذه المكاد يكميان لف تنتيي منيا كقد تنتيي صبلحية ىذه المكاد قبؿ استخداميا، كاألصؿ أف 
 .(1)فقط، كليس مجرد الشراء كما يحصؿ ىذه األياـ  تشترم الفتاة ما تحتاجو كما ستستخدمو

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

اء الكسكة لمزكجة، لكف الحاصؿ أف العركس تشترم مبلبس التستخدـ إال في يـك كاحد أك في مف الطبيعي شر   ((1
مناسبات خاصة، إذ إف معظـ ما تشتريو العركس لحفؿ الزفاؼ مف مبلبس تستخدـ فقط في حفؿ الزفاؼ كال 

يمة المرتفعة ليا تصمح لمناسبات أخرل، كالحقيقة أف معيار ارتفاع تكاليؼ ىذه المبلبس ىك مف خبلؿ بذؿ الق
دكالر أك أكثر،أما الناحية األخرل تتعمؽ بشراء المبلبس الصيفية  500إذا يتعدل سعر الفساف مبمغ اؿ

كالشتكية في الذات الكقت، كال تقتصر النساء عمى شراء قطعة أك قطعتيف بؿ إف المبلبس التي تشترييا 
% ممف استطمعت آرائيـ إلى اف 97يا، كقد أشار الفتيات تحتاج لحقيبتيف أك ثبلث حقائب كبيرة حتى تتسع ل

تكاليؼ الزكاج مرتفعة كىي أعمى مف طاقة المقبميف عمى الزكاج، أما المعيار الثالث:  يتعمؽ بجشع التجار 
 .كالربح الفاحش الذم يأخذكنو 
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 المبحث الثاني: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الكليمة كالحفالت:

 

 المطمب األكؿ: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الكليمة: 

 

، كتعد الكالئـ مف أكثر (1)كغيره لعرس صنع طعاـ كؿ ىي كقيؿ، كاإلمبلؾ العرس طعاـ الكليمة ىي:
مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس انتشاران، كالحقيقة أف الكالئـ المرتبطة بالزكاج تتعدد 
 –في مناسبات الزكاج كميا كفؽ العادات كاألعراؼ المتبعة في محافظة القدس، كيقكـ بيا الطرفاف 

فمكؿ مناسبة  حسب إمكانيات الطرفيف كرغباتيـ، ، سكاء كميا أـ جزء منيا، -أىؿ الزكج كأىؿ الزكجة 
فعند العقد يكلـ الزكج كىذا منتشر في المحافظة، حيث يكلـ كليمة صغيرة يدعى إلييا فئة مف أقارب 
الطرفيف، األخكة كاألخكات كاألعماـ كاألخكاؿ كالخاالت كالعمات، كعند الزفاؼ تككف الدعكة أعـ كأكبر 

  جيراف مف طرفي العرس .تشمؿ األقارب كاألصدقاء كال

كفقان -عشاء المباركة لمرجاؿ، كذلؾ ييعد أكلياء العركس  -أك أىمو –كقبؿ يـك الزفاؼ ييعد العريس 
كالئـ عديدة أقؿ في عدد المدعكيف في الكالئـ التي ييًعدىا الزكج، ككليمة  -لعادات بعض العائبلت

التعارؼ ككليمة " عبرة البيت "أك ما ييعرؼ بالتكصيمة، كىذه األخيرة ييعدُّ فييا أصناؼه كثيرة كعديدة مف 
طعاـ كالكعؾ كالحمكيات، كىي مكمفة جدان يقكـ بيا أكلياء العركس، كيتفاكت الناس في ىذه الكالئـ مف ال

حيث االلتزاـ كعدمو بحسب حاؿ أكلياء العركس كالزكج، حيث يمكف أف يكتفي الطرفاف بكليمة البناء 
 ككليمة الزفاؼ، أك بكاحدة منيا إذا كاف مكعد الزفاؼ قريبان . «كتب الكتاب »

كبعد الزفاؼ أيضان فيما ييعرؼ  –فيما يعرؼ بالسيبحة  –ثـ تىمي كليمة الزفاؼ عدة كالئـ  بعد العرس 
ما السابع –بالسابع كيمكف عمؿ كاحدة منيما   كيقـك بيا جية العريس . -إما السبحة كا 

                                                           
كم، دار الكتب ، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداأبك الحسف عمي بف اسماعيؿ، المحكـ كالمحيط األعظـ ابف سيده،  ((1

 (.10/440)ـ، بيركت .2000العممية )د.ط (، 
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عمى مف أىالي محافظة القدس يحافظكف (1)%90كتؤكد الدراسات كاالستطبلعات عمى أف ما يزيد عف 
فقد ركل  -صمى ا عميو كسمـ -ىذه العادة المتأصمة لدييـ مف الشرع الشريؼ كمف سنة النبي 

 بف الرحمف عبد -كسمـ عميو ا صمى -النبي سأؿ قاؿ : -عنو ا رضي- البخارم عف أنس
 كعف ".،ذىب مف نكاة كزف" :قاؿ ؟أصدقتيا كـ األنصار مف امرأة كتزكج -رضي ا عنو -عكؼ
 عكؼ بف الرحمف عبد فنزؿ األنصار عمى المياجركف نزؿ المدينة قدمكا لما :قاؿ أنسا سمعت حميد
 أىمؾ في لؾ ا بارؾ: قاؿ ،امرأتي إحدل عف لؾ كأنزؿ مالي أقاسمؾ :فقاؿ الربيع بف سعد عمى
 ا صمى- النبي فقاؿ فتزكج ،كسمف أقط مف شيئا فأصاب ،كاشترل فباع السكؽ إلى فخرج، كمالؾ
 .(2)(بشاة كلك أكلـ: )-كسمـ عميو

كقد كانت الكليمة فيما مضى يسيرة عمى معظـ الناس، كال يثقؿ أحدىـ نفسو بالديكف مف أجؿ إقامة 
ىذه الكالئـ، حيث كؿ الناس يعرفكف بعضيـ كيتفاضمكف بينيـ بمقاييس معتبرة شرعان كالديف كالنسب 

الناس كلـ يعد كمقياسيـ في الماضي، ففي ىذه األياـ إف لـ كالكفاءة، بينما انقمب ىذا المقياس بيف 
يجد أكلياء العركس في زكج ابنتيـ ما يتباىكف فيو اتخذكا عادات كأعرافان لمتباىي كالتفاخر مف بينيا 

 الكليمة، ككذلؾ األمر عند أكلياء الزكج، كتمؾ إحدل سبؿ التفاخر كالمباىاة .

كع في أصمو أمكران محظكرة تعد مف مآخذ ىذه الكالئـ، إذ إف فئة كقد اتخذ الناس في ىذا األمر المشر 
عظمى مف الناس تدعك إلييا مدعكيف كيثير، كيككف فييا كثيره مف اإلسراؼ كالتبذير كالبذخ كالترؼ، 
كقد يدعى إلييا األغنياء دكف الفقراء، أك ييعىدي طعاـه كثير يزيد عف حاجة المدعكيف، فيمقى معظمو بعد 

 لكليمة في القمامة ليككف طعامان لمقطط كيذىب معظمو ىدران بغير فائدة.انتياء ا

كتجمع فئة عيظمى مف الناس عمى غبلء متطمبات الكالئـ المختمفة، ككليمة الزفاؼ بشكؿ خاص، حيث 
يستخدـ فييا كميات كبيرة مف المحكـ كاألرز كالمكسرات كالجميد، كيضاؼ إلييا الحمكيات كالفكاكو 

باإلضافة إلى استئجار قاعتيف ليذا الغرض كاحدة لمنساء كأيخرل لمرجاؿ، إذ" يقكـ أىؿ كالمشركبات 
العريس في يكـ الكليمة بذبح الذبائح، ككؿه يذبح حسب مركزه ككزنو االجتماعي، كبعض العائبلت في 

حفؿ  القدس ال تكلـ، كتكتفي بما يقدـ مف حمكيات كمشركبات في القاعات ، كتقع الكليمة غالبان قبؿ
 .(3)الزفاؼ كليمة العرس، كقمما تجد كليمة تقع بعد العرس، كاألصؿ في المسمـ أف يمبي ىذه الدعكة "

                                                           
 (.35أعراؼ كتقاليد الزكاج بيف العادات كالعبادات " القدس نمكذجان" )صفحة   ((1
 (.7/24، )5167صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب الكليمة كلك بشاة، حديث رقـ  ((2

 .بتصرؼ (35القدس نمكذجان" )صفحة أعراؼ كتقاليد الزكاج بيف العادات كالعبادات "  (3) 
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 المطمب الثاني: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الحفالت كحجز القاعات: 

   

تعد األفراح في فمسطيف بشكؿ عاـ كفي محافظة القدس خاصة مف أكثر المناسبات التي يقاـ فييا 
فبلت الميك كالسيرات ابتياجان كفرحان بمناسبة الزكاج، فاألقارب كالجيراف كاألصدقاء يشارككف ح

العركساف الفرح  كالسركر، كيينئكنيـ بزكاجيـ كيتمنكف ليما الحياة السعيدة كأف يرزقيما ا الذرية 
اؿ، لكف الحظ الصالحة، كيشارؾ في ىذه االحتفاالت الناس مف المعارؼ كاألقارب، النساء كالرج

األكبر يككف في احتفاالت النساء كسيراتيف، كىي كذلؾ تحكز عمى التكاليؼ األكبر مف فاتكرة تكاليؼ 
الزكاج في محافظة القدس، نظران لما يترتب عمييا مف نفقات كمتطمبات كنظران لتعدد الحفبلت بيذه 

س كمكعد حفؿ الزفاؼ، إف كاف المناسبة. كالحفبلت تيقاـ بحسب حاؿ الزكج ككفؽ طمب أكلياء العرك 
 عمى الفكر أك بعد إمياؿ.

كالحفبلت التي يقيميا الناس بمناسبة الزفاؼ في محافظة القدس ىي حفؿ الخطكبة، كحفؿ ما يعرؼ  
كتحؿ كاحدة مكاف األيخرل بحسب كقت إجراء العقد" كمدة الًخطبة  –حفؿ كتب الكتاب  –بالصمدة 

 . (1) كمكعد حفؿ الزفاؼ العقدبالنسبة إلجراء العقد، أك إجراء 

ففي الًخطبة يقكـ أىؿ الخاطب باالتفاؽ مع أكلياء المخطكبة بتحديد يكـ لبلحتفاؿ بالخطكبة، كقد يككف 
ىذا الحفؿ في بيت العركس، أك يتـ حجز قاعة غالبان ليذا الغرض، ثـ يميو حفؿ الزفاؼ كفؽ اآللية 

الزفاؼ يككف ىناؾ حفؿ السبحة يككف في عصر اليـك التي أشرت إلييا في اليامش، ثـ بعد حفؿ 
عمى  الحفالت ىيك  الثاني بعد الدخكؿ، كبعد يـك أك يكميف مف الزفاؼ يقاـ حفؿ المباركة لمنساء،

 : النحك التالي

 
                                                           

يتحكـ بيذه الحفبلت رغبة الطرفيف بالعقد أك فترة الًخطبة ؛ فمثبلن اذا لـ يعقد الخاطب عقد الزكاج كأراد أف   (1)
تطكؿ فترة الًخطبة فإنو يقـك بعمؿ حفؿ الخطكبة  كيقـك بتكزيع الدعكات كحجز القاعة كمستمزماتيا، كيقكـ 

الصكرة يقـك بيا فئة قميمة جدا مف الناس في المحافظة، خاصة في منطقة بيت حنينا،  بتمبيس الدبؿ، كىذه
ك أكذلؾ بعض الناس كىـ فئة كبيرة يقكمكف بالبناء عمى المخطكبة كيقكمكف بحفؿ يطمؽ عميو اسـ الخطكبة 

كتب الكتاب،  ، كيستبدؿ بحفؿ ضيؽ يسمى حفؿان ذا كاف مكعد الزفاؼ قريبإالصمدة، كقد ال يقاـ ىذا الحفؿ 
 كىي مناسبات نسائية ال يككف فييا الرجاؿ.



- 118 - 

 

 حفؿ الخطكبة)يمكف االستعاضة عنو أك الغاؤه ( . - أ

 حفؿ كتب الكتاب" الصمدة" )بدؿ الًخطبة( . - ب

 ء( كفقان لعادات بعض أىالي المحافظة.حفؿ الشمع أك) الحنا  - ت

 حفؿ الزفاؼ . - ث

 حفؿ السبحة " الصباحية " عند بعض أىالي المحافظة. - ج

 حفؿ المباركة بعد الزفاؼ بيكميف .  - ح

كتعتبر تكاليؼ الحفبلت مرتفعة جدان، ناىيؾ عف المخالفات الشرعية الكثيرة فييا، إذ يستخدـ فييا 
أحيانان كاإلسراؼ كالتبذير في المتطمبات، كذلؾ تكاليؼ حجز المعازؼ كالغناء، كيصحبيا االختبلط 

% مف تكاليؼ 30 -%20قاعات كقصكر األفراح كصاالت الفنادؽ، كىي مكمفة جدان تشكؿ ما نسبتيا 
 الزكاج في محافظة القدس .

 :كما يميتفاصيؿ ىذه المتطمبات المكمفة ك 

 حجز القاعات :  -1

تعتبر القاعة حاجة ضركرية  ، أما اآلفتجرم في البيكتقديمان كانت حفبلت الزكاج رغـ تعددىا 
لضيؽ المساحة في البيكت في محافظة القدس اليمكف االستغناء عنيا بحسب آراء العديد مف الناس 

، لكف تكاليؼ القاعات تعد مشكمة بؿ عائقان أماـ الشباب المقبؿ عمى الزكاج، كتعد لتزايد عدد الناسك 
 يؼ الزكاج في محافظة القدس.أحد أىـ أركاف ارتفاع تكال

مف المحافظات مع غيرىا  قياسان  كمفة األكثر بؿ فأجرة القاعات في محافظة القدس مرتفعة، 
، كال تقؿ تكمفة حجز "قدس"بمدية الخاصة تمؾ القاعات التي تقع داخؿ حدكد ما يسمى كب ،الفمسطينية

ذا عف ذلؾ إتزيد التكمفة نت داخؿ القدس ك الؼ شيقؿ إذا كاليكـ كاحد عف ثمانية آ في المحافظة القاعة
المشيكرة أك  صاالت األفراحقصكر ك  كاف ىناؾ مميزات لمقاعة كأف تككف القاعة في أحد الفنادؽ أك
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كالحد األدنى في تكمفة القاعات خارج حدكد بمدية  ،(1)فييا إضاءة فريدة أك ميزات تتعمؽ بدخكؿ القاعة
القدس تتراكح ما بيف ثبلثة آالؼ إلى خمسة آالؼ شيقؿ لميكـ الكاحد، أك باألحرل لبضع ساعات مف 
اليكـ، كقؿ  مف يستأجر القاعة ليكـ كاحد بؿ يقكـ الزكج باستئجار القاعة لثبلثة أياـ أك أربعة كربما 

 . (2)أكثر

ج بحجز القاعة قبؿ الزفاؼ لحفؿ الخطكبة أك كتب الكتاب ثـ حفؿ الشمع لمنساء ثـ حيث يقكـ الزك 
قاعة لمباركة الرجاؿ كتقديـ طعاـ العشاء ليـ كيككف كقتيا قبؿ ليمة الزفاؼ بميمة، كقاعة لكليمة 
الزفاؼ، ثـ كاحدة لحفؿ الزفاؼ، ثـ قاعة لمسبحة " الصبحية " بعد الدخكؿ، كاحدة لمنساء ككاحدة 

مرجاؿ، كقاعة لمباركة النساء، كقؿ  مف يكتفي بحجز القاعة لمكليمة كحفؿ الزفاؼ فقط، أم أف الزكج ل
 يحجز القاعة لثبلثة أياـ عمى األقؿ .

 :تزييف القاعة -2

ال تتكقؼ النفقات عمى القاعات عمى أجرة القاعة لميمة الكاحدة، بؿ إف ىناؾ تكاليؼ إضافية تنفؽ   
 كالصابكف آالت نفث فقاعات الماءزىكر كاألقمشة الممكنة كاألضكاء كالشمكع ك عمى تزييف القاعات بال

دكالران تقريبان، في الحد األدنى  خمسمائة :في شيقؿ جديد، أم ما يعادؿاألدخنة، بما ال يقؿ عف ألك 
 .، كما أف ىناؾ مف يقـك بكضع زينة مف األزىار الطبيعية حيث ترتفع تكمفة الزينة إلى الضعؼ لمزينة

 

 

 
                                                           

بعض قاعات األفراح تضيؼ مايسمى بميزات عمى مظاىر الفرح في  قاعة الفرح إذ إف بعضيا مجيز برافعة   (1)
كيربائية ينزؿ العركساف مف خبلليا كسط دخاف كفقاعات ممكنة، كبعضيـ أعد القاعة لتيبط سيارة العركسيف 

... كغيرىا مما يسمكنو ، كفرقة الزفة كبعض الصاالت تقـك بزؼ العركسيف عمى الطريقة اليندية مف األعمى،
 زات، كىذه األمكر ترفع مف تكمفة استئجار القاعة أك الصالة .ميِّ 

يختمؼ الناس في عدد أياـ حجز القاعات كفقان لممناسبة، فعمى سبيؿ المثاؿ قد يتـ حجز القاعة لحفؿ الشمع   (2)
لحناء ليـك قبؿ الزفاؼ كليـك الزفاؼ كبذلؾ يككف قد حجزىا ليكميف إذا حجزىا لحفؿ السبحة" الصباحية" أك ا

فبذا يككف ثبلثة أياـ، كلمباركة النساء يككف اليـك الرابع، باإلضافة إلى حجز قاعة الرجاؿ ليـك قبؿ الزفاؼ ما 
 تصبح عدد أياـ حجز القاعة ستة أياـ. يعرؼ بمباركة الرجاؿ، كيـك الزفاؼ لكليمة الزفاؼ كبالمجمكع
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 كالفرؽ المكسيقية:«   DJ»أداة العزؼ كالغناء -3

يقكـ العريس باإلضافة إلى ما سبؽ باستئجار أجيزة مكسيقية لقاعات حفؿ النساء كىي أجيزة تشمؿ 
مكزعان مكسيقيان كمكبرات صكت كبيرة يتـ إحضارىا لغرض االحتفاؿ، كقد تتراكح  أيجرتيا ما بيف ألؼ 

مائة دكالر، باإلضافة إلى استقداـ أحد المطربيف أك الفرؽ المكسيقية شيقؿ أك أكثر أم ما يعادؿ ثبلث
المشيكرة كفرؽ الدبكة الشعبية لمرجاؿ كىذا أمر مكمؼ إذ تصؿ أجرة المطرب إلى آالؼ الدنانير كفقان 
لشيرتو، كعدا عف ىذه التكمفة  المرتفعة فإف ىذا األمر يسبب إزعاج الناس في الميؿ باألصكات 

 اإلضافة إلى ما يجرم فييا مف مخالفات شرعية كارتكاب لممحرمات كشرب الخمر مثبلن  .المرتفعة، ب

 :اإلضاءة -4

 ضكاء تستقدـ مع الزينةباإلضافة إلى أ ،بأبراج اإلضاءة المتحركة قاعات كصاالت األفراحز ييتـ تجي
رة الرجاؿ " كما أف أضكاء مماثمة يتـ استخداميا لحفؿ سي لتزيف الممرات كخشبة جمكس العركسيف،

العكيدة " كىي بمجمميا مكمفة تزيد مف أعباء تكاليؼ الزكاج عمى كاىؿ الشباب عدا عما يحيطيا مف 
 مخالفات شرعية.

 :الفتكغرافي كالفيديك التصكير -5

يتـ في الغالب استئجار مف يقكـ بتصكير الحفبلت المتعمقة بالزكاج مف بدايتيا حتى نيايتيا صكران 
تذكارية، باإلضافة إلى تصكير حي "فيديك" يتـ مف خبللو تصكير مباركة الرجاؿ كزفة العرس كحفؿ 

ىات كما أشرت الزفاؼ بكؿ تفاصيمو، كذلؾ التصكير في أحد االستديكىات أك الحدائؽ العامة كالمتنز 
 سابقان. 

كتكاليؼ التصكير تعد مرتفعة بمجمكعيا في محافظة القدس، فالتصكير يككف في كؿ الحفبلت أحيانان 
كتشترطو العركس في معظـ األكقات، كبسؤاؿ العديد مف أصحاب "استديكىات" التصكير في محافظة 

حاؿ أك المطمكب، إذ تككف كمفة القدس عف تكاليؼ التصكير  قالكا أف تكمفة التصكير تختمؼ حسب ال
التصكير في الحد األدنى ما بيف ألفيف إلى ثبلثة آالؼ شيقؿ حسب آالت التصكير كطريقتو كاستخداـ 
المكنتاج كعدمو، ككفقا لعدد الصكر التي يستخرجيا الزكج مطبكعة، فالحد األدنى لما يستخرجو 

عادية في الحد األدنى كتتراكح تكمفة الصكرة العريس مئة صكرة تذكارية بتكمفة خمسة شكاقؿ لمصكرة ال
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بحسب نكعية األكراؽ المستخدمة لمطباعة كجكدتيا كمقاييسيا، كتككف كمفة الصكرة الكاحدة عمى كرؽ 
جكدة عالية مع " منتجتيا " بتكمفة تتراكح ما بيف عشرة أك خمسة عشر شاقبلن عمى األقؿ، باإلضافة 

" ثـ CDأحجاـ مختمفة كتسجيميا عمى أقراص مدمجة "إلى كضعيا في ألبـك صكر كطباعتيا ب
، كالكاقع أف تكمفة التصكير  DVDاستخراج أشرطة فيديك األصؿ لمحفبلت كتسجيميا عمى أقراص

 مرتفعة جدان، كال تستغني عنيا الفتيات في األغمب  .

 : صالكف تزييف النساء " الماشطة "  -6

بالتكجو إلى أحد أشير صالكنات التزييف لتزييف نفسيا  في جميع حفبلت الزفاؼ إال نادران تقكـ الفتاة
عدادىا لحفبلت الزكاج سكاء لمخطبة أك لكتب الكتاب أك الزفاؼ كالسبحة كالمباركة مف أجؿ أف تقـك  كا 
ماشطة بعمؿ آخر صرعات المكضة في التسريحات ك"المكياج" لمعركس، إذ تختمؼ أجرة الماشطة 

 بحسب المناسبة.

عدادىا لحفؿ الزفاؼ األكثر تكمفة مف بيف المناسبات، حيث إف العركس كتعد تكمفة تزي  يف العركس كا 
في الغالب تقكـ باستئجار بدلة الزفاؼ مف ذات الصالكف، كتضاؼ قيمة استئجار البدلة " الفستاف 
ط األبيض " إلى قيمة الزينة كالتجميؿ كتصفيؼ الشعر، إذ كاف الحد األدنى ألجرة الزينة كالتمشيطة فق

ىي خمسمائة شيقؿ لمعركس إذا كاف في صالكف عادم أقؿ شيرة، كبدلة الزفاؼ التي ال تقؿ قيمة 
استئجارىا عف ألفي شيقؿ في حدىا األدنى، كقد تصؿ قيمة ما ييدفع ليذا الغرض إلى عشرة آالؼ 

 . ( 1)شيقؿ أك أكثر، كأقؿ ما يدفع لمصالكنات مف أجؿ التمشيطة كفستاف الزفاؼ أربعة آالؼ شيقؿ

 

 

                                                           
بعد مراجعة تفاصيؿ تكاليؼ الصالكنات كذلؾ بسؤاؿ أكثر مف صالكف تزييف في محافظة القدس تمت إجابتي    (1)

بأنيا تختمؼ تكاليؼ البدلة البيضاء مع التمشيطة كالتزييف مف صالكف إلى آخر، فسعر التسريحة يتراكح ما 
شيقؿ في بعض الصالكنات، أما 1000إلييا قيمة "المكياج" إذ تصؿ إلى شيقؿ،كيضاؼ 500-150بيف 

أسعار الفساتيف فتختمؼ بحسب "المكديؿ" كاستخداـ الفستاف، فإف كاف الفستاف يعرض لممرة األكلى تككف كمفة 
م شيقؿ، أما إذا اشترتيا فقد تتخطى العشرة آالؼ شيقؿ، أما الفستاف الذ 4000استئجاره مرتفعة تصؿ إلى 

 آالؼ شيقؿ. 3000شيقؿ إلى  2000سبؽ استعمالو لعركس أخرل تنخفض قيمتو كتتراكح ما بيف 
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 باعة بطاقات الدعكة لحفؿ الخطكبة:ط -7

في معظـ األكقات يقكـ العريس بتكزيع بطاقات دعكة لحضكر الزفاؼ عمى األقارب كالمعارؼ 
كاألصدقاء كيتراكح عدد بطاقات الدعكة بحسب الحالة المادية لمزكج كبحسب مركزه كعائمتو، كفي أغمب 

بطاقة الدعكة لحفؿ خطكبتيما، كيحرص كؿ منيما عمى  األكقات تقكـ الفتاة مع خطيبيا باختيار شكؿ
أف يككف شكمو كنمطو فاخران مكمفان إال فئة قميمة مف الناس، كتحسب القيمة في ىذه البطاقات بثمف 
البطاقة الكاحدة كقد  يصؿ ثمف بطاقة الدعكة إلى خمسة دكالرات، كيتـ دعكة عدد كبير مف الناس ليذه 

 المناسبة .

 :ييف سيارة العركسيفكتز  زفة العرس -8

مف العادات الدخيمة عمى المجتمع الفمسطيني كمحافظة القدس خاصة زفة العرس بطكابير مف 
السيارات، حيث يعد أصؿ ىذه العادة غربيان بامتياز فعادة زفة العرس بالسيارات كتزينيا نراىا في 

في محافظة القدس، الغرب بمظاىر عديدة، كىي أمكر مكمفة تضاؼ إلى نفقات تكاليؼ الزكاج 
باإلضافة إلى مافييا مف مخالفات لكثير مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، حيث تتعدد فييا مظاىر 
التفاخر كالتباىي كاإلسراؼ كالتبذير، ففي العادة يقكـ أقارب العريس كالعركس كأصدقاؤىما كمعارفيما 

حفؿ الزفاؼ، كتككف سيارة  بالسير بسياراتيـ في الطرقات انطبلقان مف بيت العركس إلى قاعة
العركسيف المستأجرة في أغمب األكقات مف أفخـ أنكاع السيارات كيككف قد سبؽ تزينيا باألزىار 
كاألقمشة الممكنة كتسير كأماميا سيارة التصكير كعدد مف السيارات كيككف خمفيا عدد آخر مف 

قعات كاأللعاب النارية كرش الرغكة يقكـ األصدقاء بإطبلؽ المفر  –كفي ذات الكقت -السيارات أيضان ،
كالفقاعات عمى سيارة العركسيف كعمى المارة، ثـ يكقؼ الشباب الركب كينزؿ بعضيـ راقصان في 
زعاج لآلخريف كتعطيؿ مصالحيـ،  الشكارع ميمميف ما يسببو ىذا األمر مف أزمة مركرية خانقة كا 

إلى السيارة الفارىة الفخمة عددان مف  كيتنافس الناس في ىذه األمكر فمنيـ مف يستأجر باإلضافة
 الخيكؿ تسير مع الزفة.
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 إطالؽ المفرقعات كاأللعاب النارية) كاستخداـ األسمحة (:  -9

مف األمكر السمبية المكمفة التي تبذؿ في األعراس إطبلؽ المفرقعات كاأللعاب النارية، كاستخداـ 
العريس، فيذا األمر فيو مف السمبيات الكثيرة األسمحة النارية إلطبلؽ الرصاص في السماء ابتياجان ب

التي تدعك الناس إلى ضركرة السعي إلى كقؼ ىذه الظاىرة كمنعيا في األعراس كسائر الحفبلت، لما 
زعاج لآلخريف، كلما يترتب عمييا مف تكاليؼ  ضرار بالناس كالنفس كا  في ذلؾ مف إضاعة لمماؿ، كا 

، حيث قمت بإجراء بحث دقيؽ حكؿ ىذا األمر باىظة كمخالفات شرعية، تعد مف التبذير  المحـر
لمكقكؼ عمى تكاليؼ ىذه األمكر ككجدت أف سعر القطعة الكاحدة  مف المفرقعات النارية تختمؼ مف 
كاحدة إلى أخرل كفقان لنكعيا كما تقكـ بإصداره، فبعض األلعاب النارية تصدر ضكءان بمكف كاحد 

-50مفرقعة كثمف ىذا النكع يتراكح مابيف  20-15ا النكع مف كصكتان مرتفعان كتتككف العبكة مف ىذ
، (1)شيقؿ لمعبكة، كيتحكـ بالسعر النكع كمنطقة البيع ككقتو كمدل مبلحقة الشرطة ليذه البضاعة100

فيي في معظـ األكقات تباع سران كيككف سعرىا أعمى مف ذلؾ، أما عف الكميات التي تؤخذ مف ىذه 
األكثر استخدامان في –ألخضر كالصكت المرتفع، أك لكف مف دكف صكت النكع الذم يصدر المكف ا

شيقؿ؛ كىذا بشكؿ  5000 -500فإف العرس الكاحد يأخذ كمية قيمتيا مابيف  –األفراح كالمناسبات 
عاـ  كقد تتجاكز ىذه القيمة لتصؿ إلى عشرة آالؼ شيقؿ أك أكثر، كالضابط في ىذه المسألة حاؿ 

 الزكج المالية.

كالتي  -نكاع األخرل فيي كثيرة تصدر ألكانان متعددة كأشكاالن ىندسية مختمفة كبيرة كصغيرةأما األ
كىذا النكع تكمفتو مرتفعة جدان قد تصؿ سعر العبكة إلى  -تستخدميا الدكؿ المستقمة في ذكرىا استقبلليا

كذلؾ إلى  شيقؿ،كال تستخدـ في األفراح ألنيا تحتاج إلى ترخيص إلطبلقيا كمنصة إطبلؽ 1000
شخص مختص، كيجب أف يككف يصحب المنصة مسعؼ كسيارة إسعاؼ كنادران ما يقكـ أحد مف 

 . (2)العامة باستخداـ ىذا النكع

                                                           
، كقد سألت أكثر مف تاجر حكؿ ىذا المكضكع، ىذه األسعار كفقان ألقكاؿ أحد التجار في منطقة بيت حنينا  (1)

 .ككانت ىذه إجاباتيـ 
لقدس كال تتكافر لدييـ ىذه األنكاع، كتتراكح سعر ىذه المعمكمات مف التجار في مختمؼ مناطؽ محافظة ا  ((2

شيقؿ، كىي تحمؿ الشكؿ الكركم كليا فكىات بحسب الرسـ أك الشكؿ الذم 1000-100الكاحدة ما بيف 
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أما فيما يتعمؽ بإطبلؽ الرصاص فيك ال يختمؼ كثيران عف أسعار المفرقعات كاأللعاب النارية، إال أنيا 
اح إلى أحزاف، كتشترؾ ىذه األمكر بأنيا أحد مظاىر أكثر خطكرة مف األلعاب النارية كقد تقمب األفر 

التباىي كالتفاخر المنيي عنو، كقد كجو سؤاؿ إلى فضيمة األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة حكؿ بيع 
 ذلؾ في كيدخؿ اإلباحة، كالشراء البيع في األصؿ إف العمـ أىؿ قاؿ  »كشراء األلعاب النارية فأجاب :

 كتركيع كأذل ضرر عمييا يترتب كلـ مأمكف بطريؽ استعممت أنيا لك النارية األلعاب في المتاجرة
سراؼ لمناس  مف ينتقؿ الحكـ فإف النارية األلعاب في كجدت قد السابقة المفاسد كؿ أف كبما كتبذير كا 
 فيك الحراـ إلى أدل كما الحراـ إلى أدل مباح كاستعماليا النارية األلعاب فشراء التحريـ إلى اإلباحة
: -عميو ا رحمة- السبلـ عبد بف العز اإلماـ قاؿد، المقاص أحكاـ لمكسائؿ أف العمماء قرر كقد حراـ

 المقاصد أرذؿ إلى كالكسيمة الكسائؿ أفضؿ ىي المقاصد أفضؿ إلى فالكسيمة المقاصد أحكاـ لمكسائؿ]
 إف »كقاؿ : (2)«حراـ ... فيك الحراـ إلى أدل ما إف أم محرمة، المحـر فكسيمة (1)[الكسائؿ أرذؿ ىي
 كقد الماؿ إضاعة باب مف كيعد ينفع ال فيما لمماؿ إنفاقان  يعتبر النارية األلعاب شراء في األمكاؿ إنفاؽ
: قاؿ -كسمـ عميو ا صمى- النبي أف الحديث في ثبت كما الماؿ إضاعة عف جبللو جؿ ا نيانا
ضاعة كقاؿ قيؿ ثبلثان  لكـ كره ا إف)  الماؿ إضاعة كأما] النككم اإلماـ قاؿ ،(3)(السؤاؿ ككثرة الماؿ كا 

 يحب ال كا إفساد، أنو النيي كسبب لمتمؼ، كتعريضو الشرعية، كجكىو غير في صرفو فيك
 .(4)[المفسديف

ضاعة: )قكلو: ]العسقبلني حجر ابف الحافظ كقاؿ  عمى حممكه األكثر أف االستقراض في تقدـ( الماؿ كا 
 المأذكف كجيو غير في أنفؽ ما أنو كاألقكل الحراـ، في باإلنفاؽ بعضيـ كقيده اإلنفاؽ، في اإلسراؼ

                                                                                                                                                                                

سيضيء في السماء، كنظران لخطكرتيا ال تباع دكف ترخيص كال تطمؽ إال تحت إشراؼ كأذف مف الجيات 
 المختصة في حككمة االحتبلؿ.

لعز بف عبد السبلـ، شيخ اإلسبلـ عز الديف بف عبد العزيز بف عبد السبلـ، القكاعد الكبرل" المكسـك بػ قكاعد ا  (1)
 –األحكاـ في إصبلح األناـ "، تحقيؽ: د.نزيو كماؿ حٌماد، كد. عثماف جمعة ضميرية، دار القمـ 

 (.1/74) ـ، دمشؽ2000ق/1،1421ط
نؾ، المكتبػػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػػػة كدار الطيػػػػػػػػػػػػػػب لمطباعػػػػػػػػػػػػػػة عفانػػػػػػػػػػػػػػة، حسػػػػػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػػػػػديف بػػػػػػػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػػػػػػػى، يسػػػػػػػػػػػػػػألك   (2)

 ( 143، 11أبكديس،)العدد  -ـ القدس2006ق/1،1427كالنشر،ط
3))

/ ،حديث رقـ)  273صحيح البخارم، كتاب الزكاة،باب قكؿ ا تعالى } ال يسألكف الناس إلحافا { / البقرة   
 (.1/2/124،)ـ(1477

بػػف حسػػف بػػف حسػػيف بػػف حػػزاـ، صػػحيح مسػػمـ بشػػرح النػػككم،  محيػػي الػػديف، يحيػػى بػػف شػػرؼ بػػف مػػرل النػػككم،  (4)
 (.12/11ـ، )د.ـ.ف(،)1929ىػ/1،1347المطبعة المصرية باألزىر ط
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 كفي العباد، لمصالح قياما الماؿ جعؿ تعالى ا ألف منو، فمنع دنيكية أك دينية كانت سكاء شرعان  فيو
ما مضيعيا حؽ في إما المصالح، تمؾ تفكيت تبذيرىا  .(1)[غيره حؽ في كا 

 مف العائمة لكاىؿ إثقاؿ مف النارية األلعاب شراء في الماؿ إنفاؽ عمى يترتب ما ذلؾ إلى كيضاؼ
 حصار مف الفمسطيني شعبنا يعيشيا التي الصعبة الظركؼ ظؿ في كخاصة ليا حاجة ال نفقات

 .(2)«كتضييؽ

 :ي تكاليؼ الزكاج في محافظة القدستفرقات فم -10

في المحافظة عدد مف األمكر التي تعد بمجمكعيا مف األمكر التي تضاؼ إلى نفقات كتكاليؼ الزكاج 
 مكمفة منيا:

 تزييف بيت الزكجية كغرفة النكـ كأحباؿ اإلنارة . .1

 استئجار كسائؿ نقؿ لممدعكيف . .2

 شير العسؿ في أحد الفنادؽ أك في دكلة مف الدكؿ األكركبية. .3

مكمفة جدان كما رأينا، كىي ىذه بمجمميا أىـ مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، كىي 
 سبب رئيس في مشاكؿ الشباب مف كبل الجنسيف فيما يتعمؽ بالزكاج .

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (10/408) كتاب األدب، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ((1
 (143/ 11العدد) عفانة، حساـ الديف بف مكسى، يسألكنؾ، (2)
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 الفصؿ الرابع

 في التيسير في باب الزكاج مف الكتاب الكريـ كالسنة الشريفة اإلسالـىدم 

 الِخطبة كعقد النكاح .في  المبحث األكؿ ىدم اإلسالـ 

 كليمة.الر ك في تيسير المي اإلسالـىدم  :المبحث الثاني

 المطمب األكؿ: ىدم اإلسبلـ في تيسير المير .              

 المطمب الثاني: ىدم اإلسبلـ في تيسير الكليمة.                
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 :كعقد النكاحالمبحث األكؿ: ىدم اإلسالـ في الِخطبة 

 

الِخطبة لغةن كاصطالحان، كأشير إلى التكييؼ  تقدـ في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة التعريؼ بمفيـك
الفقيي ليا كما يترتب عمييا كفي ىذا المطمب نبيف ىدم اإلسالـ في الِخطبة كالمخالفات الشرعية 

 فييا، كبياف أحكاميا.

إف مف يمف المرأة  :)قاؿ -صمى ا عميو كسمـ  -أف رسكؿ ا -رضي ا عنيا-ركم عف عائشة 
 .(1)( يسير صداقيا كتيسير رحمياطبتيا كتتيسير خً 

جابتيـ نكاحيا أكلياءىا الخاطب سؤاؿ سيكلةب »كتيسير الًخطبة كما يشير شراح الحديث أنو يككف   كا 
 . (2)« اشتراط كال تكقؼ ببل بسيكلة

كقد قدمت بيذا الحديث ألكجو القارئ الكريـ كأكلياء األمكر إلى المقصكد مف تيسير الًخطبة، كلمتنبيو 
أف معظـ متطمبات الخطكبة ىذه األياـ تعد مف الصعكبات كالعكائؽ التي تؤثر عمى مجريات إلى 

 الًخطبة كعقد القراف.

-كتجدر اإلشارة بعد ذلؾ إلى أف الزكاج في اإلسبلـ قيربة مف القربات التي حث الشارع الحكيـ عمييا 
كالزكاج ألىميتو عيد شطران  -األصؿكالقربات بشكؿ عاـ في اإلسبلـ يحفيا الكثير مف التيسير كىذا ىك 

كىديو، كتحقيقان لمعفة، فيك أغضي لمبصر  -صمى ا عميو كسمـ  -لمديف لما فيو مف اتباع لسنة النبي 
 كأحصفي لمفرج كما كرد في األحاديث الشريفة المتقدمة في الدراسة.

عز  -في مجرياتو إرضاء ا كقد عيد  الزكاج مف أغمظ العقكد التي يجدر بالمسمـ تعظيميا، فيتحرل 
 كاكتساب الحسنات . -كجؿ

لذلؾ حيؼ  الزكاج بعدد مف المقدمات اليامة التي تميد لقياـ الزكاج عمى أسس متينو  سميمة، كأف مف 
لى عظـ ًحكىميا،  «الًخطبة »أىـ ما شرعو ا كمقدمة مف مقدماتو  كقد أشرنا فيما تقدـ إلى أىميتيا كا 

                                                           
 صحيح الجامع األلباني، 2235األلباني:) حسف( حديث رقـ:  (، قاؿ الشيخ27/ 41مسند اإلماـ أحمد)  ((1

 .(444)صفحة 
مكتبة اإلماـ الشافعي،  المناكم، اإلماـ الحافظ زيف الديف عبد الرؤكؼ، التيسير بشرح الجامع الصغير،  ((2

 (.1/7139)ـ، الرياض،1988ق/3،1408ط
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مات تيدؼ في مجمميا إلى سبلمة بناء األسرة عمى أسس سميمة، كلضماف حيث إف تمؾ المقد
االستقرار في مستقبؿ ىذه النكاة التي ستككف جزءان مف المجتمع، كقد اتخذ الناس في ىذه األياـ عاداتو 
كتقاليد مخالفة لمشرع تستيدؼ سبلمة العبلقة الزكجية عمى األمد البعيد لما فييا مف أمكر تتسـ 

اختمفت نظرة الناس  -حيث كما بينا سابقان -البحتة التي تيبنى عمييا العبلقة بيف الزكجيف  بالمادية
كأصبحت تركز عمى األمكر المادية كالماؿ كالجاه بدالن مف الديف كاألخبلؽ، ككقعت تمؾ األمكر في 

مف كالكاقع أف الًخطبة في الز   -إال مف رحـ ربي -قمكبيـ كأصبح مقياس التفاضؿ في نظرىـ 
المعاصر قد تتـ قبؿ العقد كبعده كفي العرؼ يككف مف عقد العقد كمف لـ يعقده في حكـ المخطكب 

 عرفان لذلؾ  قرنت بينيما في ىذا المطمب .

كالحقيقة أف اإلسبلـ حرص منذ البداية عمى تيسير الزكاج كتيسير مقدماتو، كلـ يأمر الناس بما يفعمكنو 
مف متطمبات فاقت حد المعقكؿ كالمقبكؿ، فالًخطبة في اإلسبلـ كما اآلف مف مخالفات أك ما يطمبكنو 
طمب الرجؿ يد امرأة معينة لمتزكج بيا كالتقدـ إلييا أك إلى ذكييا ببياف  سبؽ أف ذكرنا في تعريفيا : ىي

 .  (1)حالو، كمفاكضتيـ في أمر العقد كمطالبو كمطالبيـ بشأنو 

ر التي يقـك بيا الناس مف إقامة الحفبلت كالكالئـ كما يقدـ فالتعريؼ كما نرل يخمك مف كؿ تمؾ المظاى
 مف ىدايا كما ينفؽ مف تكاليؼ تعد مف باب التفاخر كالتباىي كحب الظيكر.

كالكاقع أف اإلسبلـ لـ يترؾ في تشريعاتو المتعمقة بالزكاج أمران دكف تكجيو، كالًخطبة كعقد القراف أحد 
م أحاطو اإلسبلـ بعدد مف المقدمات ىك عقد الزكاج ككؿ ذلؾ أىـ ىذه األمكر، فالعقد الكحيد الذ

ََي  ﴿لضماف استمرار الزكاج كاستقراره، كقد جعؿ ا تعالى أىـ أساس في الزكاج التقكل، قاؿ تعالى: 

ا وَ  ي َخوََلُُكْ ِمْن هَْفٍس َواِحَدٍة َوَخوََق ِمِْنَا َزْوََجَ ِ هُلوا َربهُُكُ اَّله َا اميهاُس اث تَره ِمِْنَُما رَِجاًَل َنثرًِيا َآُّيُّ

ُُكْ َرِكًِبا َْ َ َ ََكَن ؿَو نه اَّلله
ّ
َِ َواْلَْرَحاَم ا ي جََساَءمُوَن ِت ِ َ اَّله هُلوا اَّلله ، كأف مف التقكل (2)﴾ َوِوَساًء َواث

االعتداؿ في مقدمات الزكاج كاتخاذ األمكر المشركعة فييا فقط كترؾ كؿ ما ال يعد مف اإلسبلـ مف 
 مكر مكمفة تخرج عف إطار المشركع سكاء في الًخطبة أك في كتب الكتاب كما يمييما مف أمكر .أ

                                                           
 (. 26)صفحة  ،حكاؿ الشخصيةاأل أبك زىرة ((1

 . (1اآلية/4 ، )النساءسكرة   (2)
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كقد كانت الًخطبة منذ تشريعيا تقتصر عمى ما كرد في المفيكـ الشرعي الذم أكردناه سابقان  في ىذه 
الشكاىد التي تدؿ ، كقد كردت في السنة الشريفة المطيرة كآثار السمؼ الصالح الكثير مف (1)الدراسة

عمى بساطة ىذه المقدمات كييسًرىا بشكميا المشركع الذم يمبى مف خبللو الغرض الشرعي الذم شيرعت 
 مف أجمو الًخطبة .

كالكاقع أنني مف خبلؿ البحث كالتمحيص كقفت عمى أحاديث كآثار تتعمؽ بمكضكع الًخطبة؛ كال تدؿ 
ييا العادات كاألعراؼ ىذه األياـ مف احتفاالت بمجمميا عمى مشركعية تمؾ األمكر التي  جرت عم

كسيرات تتعمؽ بالًخطبة كما ينفؽ فييا مف نفقات، فالنصكص في الكتاب كالسنة الشريفة  فيما يتعمؽ 
بالًخطبة في اإلسبلـ اقتصرت عمى بياف األحكاـ الشرعية بما يضمف استقرار الحياة الزكجية، كمف تمؾ 

 ة بالًخطبة كضكابطيا.األمكر تمؾ التشريعات المرتبط

 

 :الِخطبةأكالن : حكـ 

 

الًخطبة مباحة شرعان، كدليؿ مشركعيتيا مف الكتاب الكريـ كالسنة الشريفة،  فمف القرآف الكريـ قكؿ ا 
ُُكْ  ُجٌَاحَ  َوََل  ﴿:تعالى َْ َ ْضَُتْ  ِفميَا ؿَو َِ  َؾره َِّساءِ  ِخْعَبةِ  ِمنْ  ِت ُ  ؿَِْلَ  َآهُْفِسُُكْ  ِِف  َآْنيًََُْتْ  َآوْ  امً  َآىهُُكْ  اَّلله

َخْذُنُروَُنُنه  نه  ََل  َومَِكنْ  س َ ُُ ا ثَُواِؿُدو َله  ِسًّ
ّ
ُروفًا كَْوًَل  ثَُلومُوا َآنْ  ا ـْ زُِموا َوََل  َم ـْ  َحَّته  اميًَِّكحِ  ُؾْلَدةَ  ثَ

َ  َآنه  َواْؿوَُموا َآَجََّلُ  اْمِكذَاُب  ًَْبوُفَ  ْلَُ  اَّلله ـْ َ َ  َآنه  َواْؿوَُموا فَاْحَذُروٍُ  ِسُُكْ َآهْفُ  ِِف  َما ً ، (2)﴾َحِومٌي  قَُفورٌ  اَّلله

صمى ا عميو  -ا رسكؿ قاؿ: قاؿ عنو ا رضي جابركمف السنة الشريفة  النبكية الشريفة عف 
: قاؿ ،(فميفعؿ نكاحيا إلى يدعكه ما إلى ينظر أف استطاع فإف المرأة، أحدكـ خطب إذا:) -كسمـ 
،كقد جرت عادة (3)( فتزكجتيا نكاحيا، إلى دعاني ما منيا رأيت حتى ليا، أتخبأ فكنت امرأة فخطبت

                                                           
طمب الرجؿ يد امرأة معينة لمتزكج بيا كالتقدـ إلييا أك إلى ذكييا ببياف حالو، كمفاكضتيـ في أمر العقد   ((1

 (. 26نو، أبك زىرة ، محمد، األحكاؿ الشخصية، ) صفحة أكمطالبو كمطالبيـ بش
 (235اآلية/2، )سكرة البقرة  (2)
( كقاؿ: "صحيح عمى شرط مسمـ" 165/ 2(، كالحاكـ في المستدرؾ )334/ 3أحمد بف حنبؿ، المسند )   (3)

 (.1/204، )99، حديث رقـ ككافقو الذىبي، كصححو الشيخ األلباني )السمسمة الصحيحة
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عمى اتخاذ الًخطبة قبؿ الزكاج، كاستمرت حتى اليـك  -صمى ا عميو كسمـ  -الناس منذ عيد النبي 
 الشرعي.إال أنيا أحيطت بعدد مف التطكرات االجتماعية، التي حكلت الًخطبة كأخرجتيا عف مقصدىا 

 

 :الحكمة مف شركعية الِخطبةثانيان :

 

ىذا الحكمة الشرعية مف الخطبة، مف خبلؿ إرشاده  -صمى ا عميو كسمـ  -بيف النبي الكريـ  
عندما كاف يقدـ أحده منيـ عمى خطبة أمرأة ليتزكجيا،  -رضكاف ا عمييـ أجمعيف-لمصحابة الكراـ 

 خطبت: ) اؿق شعبة بف المغيرة عفكقد شرعت الًخطبة مف أجؿ استقرار األسرة في المستقبؿ لما ركم 
 أحرل فإنو إلييا فانظر :قاؿ، ال :قمت ؟إلييا أنظرت :-كسمـ عميو ا صمى-ا رسكؿ لي فقاؿ، امرأة
 (1)(. بينكما يؤدـ أف

في ىذا الحديث المآؿ الذم ييرغب فيو مف ىذه  -صمى ا عميو كسمـ  -فقد اختصر رسكؿ ا
كالكاقع المرير أف عددان كبيران مف الناس في محافظة القدس المقدمات، كىي استمرار كاستقرار األسرة، 

ممف يقدمكف عمى الًخطبة اآلف يصطدمكف بالتكاليؼ المرتفعة لمتطمبات الًخطبة، كنرل عددان منيـ 
يعدؿ عف خطبتو كربما يعدؿ عف الزكاج بعد العقد كقبؿ الدخكؿ، كقد تؤدم تمؾ التكاليؼ أك 

ف كثيران مف حاالت الطبلؽ المبكر كانت نتيجة تراكمات بدأت منذ المتطمبات إلى ًقصر أمد الزكا ج، كا 
 الًخطبة قبؿ إجراء العقد كاكتممت أركاف التنافر بعد الزكاج .

 

 ثالثان : النظر إلى المخطكبة :

 

مف أىـ ما شرعت مف أجمو الًخطبة النظر إلى المخطكبة كقد كرد في ىذا الباب الكثير مف األحاديث 
 يث يسف النظر إلى المخطكبة بما يظير منيا عادة كالكجو كالكفيف كالقدميف .الشريفة، ح

                                                           
 .(. 1/198،)96)السمسمة الصحيحة، حديث رقـ -رحمو ا–صححو األلباني (30/88اإلماـ أحمد )مسند  ((1
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صمى ا  -النبي إلى جاءت امرأة أف) :-عنو ا رضي - سعد بف سيؿفقد كرد في البخارم عف 
 طأطأ ثـ كصكبو إلييا النظر فصعد نفسي، لؾ ألىب جئت ا رسكؿ يا: قالت -عميو كسمـ 

 . (1)(...رأسو

 تزكج أنو فأخبره رجؿ فأتاه -كسمـ عميو ا صمى- النبى عند كنت قاؿ ىريرة أبى عفكركل مسمـ 
 فاذىب ) :قاؿ. ال قاؿ. ( إلييا أنظرت )-كسمـ عميو ا صمى - ا رسكؿ لو فقاؿ األنصار مف امرأة
 .(2) ( شيئا األنصار أعيف فى فإف إلييا فانظر

 إذا:) -صمى ا عميو كسمـ  - ا رسكؿ قاؿ أنو قاؿ : - رضي ا عنو -كلما ركم عف جابر
 امرأة فخطبت: قاؿ(. فميفعؿ نكاحيا إلى يدعكه ما إلى ينظر أف استطاع فإف المرأة، أحدكـ خطب
 .(3)( فتزكجتيا نكاحيا، إلى دعاني ما منيا رأيت حتى ليا، أتخبأ فكنت

 :كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ لي فقاؿ،امرأة خطبت: )  قاؿ شعبة بف المغيرة عفكما ركم  
 . (4) (بينكما يؤدـ أف أحرل فإنو إلييا فانظر :قاؿ، ال :قمت ؟إلييا أنظرت

 

 :الِخطبة: المخالفات الشرعية في رابعان 

نما ىي كعد بالزكاج، كبناء عمى ذلؾ فإف الًخطبة ال  تقدمت اإلشارة إلى أف الًخطبة ليست زكاجان كا 
أك التزاـ، كأنو يمكف العدكؿ عنيا مف قبؿ كاحد مف الطرفيف ألنيا كعد، كفي ذلؾ  يترتب عمييا شيء

 أحكاـ شرعية كثيرة يمكف مراجعتيا في كتب الفقو .

                                                           
 (.15-14/ 7،) 5126صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة قبؿ التزكيج ،حديث رقـ  ( (1
 باب ندب النظر إلى كجو المرأة ككفييا لمف يريد تزكجيا،حديث، ، كتاب النكاح صحيح مسمـ ( (2

 (. 2/1040، )1424رقـ 
( كقاؿ: "صحيح عمى شرط مسمـ" 165/ 2(، كالحاكـ في المستدرؾ )334/ 3أحمد بف حنبؿ، المسند )   (3)

 (.1/204) 99ككافقو الذىبي، كصححو الشيخ األلباني. )السمسمة الصحيحة رقـ 
 حػػػػػػػػػػػػديث الصػػػػػػػػػػػػحيحة، السمسػػػػػػػػػػػػمة) -ا رحمػػػػػػػػػػػػو– صػػػػػػػػػػػػححو األلبػػػػػػػػػػػػاني(30/88مسػػػػػػػػػػػػند اإلمػػػػػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػػػػػد )  ((4

 (1/198)،96رقـ
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كقد اتخذت الًخطبة في ىذه األياـ صفة أخرل غير الصفة األصمية المشركعة، حيث تخطت الحدكد، 
ت الًخطبة مقصكدة بحد ذاتيا كأحد مظاىر كما أنيا خرجت عف إطار الحكمة الشرعية ليا، كأصبح

حدل سبؿ إظيار التباىي كالتفاخر، كقد سبؽ أف بينا ما يحصؿ مف أمكر مخالفة  البذخ كالترؼ، كا 
لمشرع في الًخطبة ىذه األياـ ،مف حفبلت كليك كسير كمف نفقات ما أنزؿ ا بيا مف سمطاف، كما أف 

جنبية قبؿ العقد أصبحت تظير بمظاىر ال تميؽ أماـ المخطكبة التي مف المفترض أنيا في حكـ األ
المقدـ عمى خطبتيا مظيرة المفاتف كالزينة، كيحتفؿ أكلياء الطرفيف بمناسبة الًخطبة كيظير كبلىما 
أماـ الناس قبؿ العقد في الحفبلت دكف مراعاة لؤلحكاـ الشرعية في الخركج كاالختبلط كالخمكة كتمبيس 

 الخكاتـ .

شريفة كميا لـ تشر في شيء منيا إلى مشركعية ما ييفعؿ في ىذه األياـ في الحفبلت كاألحاديث ال
كالسيرات بمناسبة الخطكبة، بؿ إف تمؾ الحفبلت تعد مخالفة لمشرع ذلؾ أف المخطكبة في حكـ 

 األجنبية ك ظيكرىا في الحفبلت غالبان يككف بزينتيا ك إظيار مفاتنيا .

تكا في حكـ االحتفاؿ بالخطكبة، ككاف رأييـ يتجو نحك عدـ مشركعية تمؾ كالحقيقة أف عمماءنا الكراـ أف
 الناس بعض اعتاده ما بالخطكبة باالحتفاؿ المراد كاف فإذا »الحفبلت كأنقؿ عف أحد المفتيف قكلو :

 كقياـ كاحد، مكاف في أىالييما كبعض كالمخطكبة الخاطب حضكر في المناسبة ليذه االجتماع مف
لباسيا مخطكبتو بمصافحة الخاطب  الرجاؿ اختبلط مف فيو لما يجكز، ال منكر فيذا الحمي، مف شيئان  كا 
 إرادة عند إلييا ينظر أف لو يباح المخطكبة عف أجنبي كالخاطب بعض، إلى بعضيـ كنظر بالنساء،
 أف فالحاصؿ، الحمي يمبسيا أف كال يمسيا، أف لو يجكز كال العقد، يتـ حتى ذلؾ عف يمسؾ ثـ ،الًخطبة

 كمسارعتيـ الشريعة، بأحكاـ جيميـ بسبب المسمميف بيف انتشرت التي المنكرة العادات مف العمؿ ىذا
ف، بغيرىـ التشبو في  بيذه يحتفمكف الجميع نساء أك المخطكبة كأىؿ الخاطب أىؿ أف المراد كاف كا 

 ذلؾ، في حرج فبل الفاحش، كالغناء المكسيقى، سماع مف المنكرات تكقي مع اختبلط غير في المناسبة
 ىذا فتأخير يقع، ال كقد النكاح، بعدىا يقع قد أكلى مرحمة الًخطبة أف مف معمـك ىك لما تركو، كاألكلى
 .(1)« الِخطبةب االحتفاؿ السمؼ ىدم مف يكف لـ أنو خصكصان  أكلى، العقد تماـ حيف إلى االحتفاؿ

                                                           
جمػػادم األكلػػى  24تػػاريخ الفتػػكل:  ،20464فقيػػو، عبػػد ا، الرؤيػػة الشػػرعية لبلحتفػػاؿ بالًخطبػػة رقػػـ الفتػػكل ال  ((1

 ىػ، نقبلن عف مكقع الشبكة اإلسبلمية.1423
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يؤثر فيما أعمـ مف خبلؿ البحث شيئان مما يدؿ عمى أما فيما يتعمؽ بعقد القراف " كتب الكتاب " فمـ 
مشركعية ما يقكـ بو األكلياء بمناسبة عقد القراف، كقد كرد في الشرع مف األمكر المرتبطة بالعقد فيما 
يتعمؽ بالكلي كالشيكد كشركط العقد كأركانو، كلـ أقؼ بعد بحث عميؽ بمقدار جيدم كفيما أعمـ عمى 

 ظاىر التي يقيميا الناس احتفاالن بعقد القراف .ما يدؿ عمى جكاز تمؾ الم

كغالبان فإف اآلثار التي أحاطت بمكضكع عقد القراف لـ تشر إلى شيء مف مظاىر الفرح المعاصرة 
بمناسبة العقد، ذلؾ أف العقد كاف فيما مضى يميو الزكاج مباشرة كال تفصؿ بينيما مدة في األغمب مما 

 كسيرة زكاج السمؼ الصالح، كمف تمؾ األحاديث الشريفة:مر أثناء الدراسة في األحاديث 

 ا رسكؿ جاءت امرأة أف: ) -رضي ا عنو– سعد بف سيؿ عفما ركاه البخارم في صحيحو عف 
 صمى- ا رسكؿ إلييا فنظر ،نفسي لؾ ألىب جئت، ا رسكؿ يا :فقالت -كسمـ عميو ا صمى -
 شيئا فييا يقض لـ أنو المرأة رأت فمما ،رأسو طأطأ ثـ كصكبو إلييا النظر فصعد - كسمـ عميو ا

 ىؿ: فقاؿ ،فزكجنييا حاجة بيا لؾ يكف لـ إف :ا رسكؿ يا فقاؿ ،أصحابو مف رجؿ فقاـ، جمست
 ثـ فذىب ،شيئا تجد ىؿ فانظر أىمؾ إلى اذىب :قاؿ ،ا رسكؿ يا كا ال:فقاؿ؟ شيء مف عندؾ
، رجع ثـ فذىب ،حديد مف خاتما كلك نظرأ :قاؿ، شيئا كجدت ما ا رسكؿ يا كا ال :فقاؿ ،رجع
 لو ما :-رضي ا عنو -سيؿ قاؿ ،إزارم ىذا كلكف حديد مف خاتما كال ا رسكؿ يا كا ال:فقاؿ
 عمييا يكف لـ لبستو إف بإزارؾ تصنع ما : -كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ فقاؿ ،نصفو فميا رداء
ف شيء منو - ا رسكؿ فرآه ؛قاـ ثـ ،مجمسو طاؿ حتى الرجؿ فجمس ،شيء عميؾ يكف لـ لبستو كا 

 كذا سكرة معي: قاؿ ؟القرآف مف معؾ ماذا :قاؿ جاء فمما ؛فدعي ،بو فأمر مكليا-كسمـ عميو ا صمى
 بما ممكتكيا فقد ذىبا :قاؿ، نعـ: قاؿ ؟قمبؾ ظير عف أتقرؤىف :قاؿ ،عدىا كذا كسكرة كذا كسكرة
 .( 1)(القرآف مف معؾ

ككجو الداللة مف ىذا الحديث الذم تقدـ أف الًخطبة كالتمميؾ لتمؾ المرأة لـ يتخط يكمان كاحدان بؿ إف 
الًخطبة كالزكاج تمت كميا في جمسة كاحدة، كيمكف أف نأخذ مف ىذا الحديث بمفيكمو أف ما يجرم في 

 يسير الزكاج .الًخطبة ىذه األياـ ىك أمر مخالؼ ليدم اإلسبلـ في ت

                                                           
 (.15-14/ 7، )5126حديث رقـ ، صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة قبؿ التزكيج ( (1
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صمى -أردت أف أخطب إلى رسكؿ ا  كركل أحمد بف حنبؿ في المسند أف رجبلن سمع عميان يقكؿ : )
، فخطبتيا إليو، فقاؿ: شيء فكيؼ ؟ ثـ ذكرت صمتو كعائدتوابنتو، فقمت: ما لي مف  -ا عميو كسمـ

التي أعطيتؾ يكـ كذا ككذا ؟ " قاؿ: ىي  (1)ىؿ لؾ مف شيء ؟ " قمت: ال قاؿ: " فأيف درعؾ الحطمية
 . (2) (عندم . قاؿ: "فأعطنييا " قاؿ: فأعطيتيا إياه

كلـ يفعؿ -رضي ا عنيا -خطب فاطمة  -رضي ا عنو  -ككجو الداللة في ىذا الحديث أف عمي 
صداقيا ، فأيف  يىس ر خطبتيا، كٌيس ر في -صمى ا عميو كسمـ  -فعؿ الناس ىذه األياـ ،بؿ اف النبي 

 ؟! .-رضي ا عنيا -الناس مف التمسؾ بيذا اليدم أـ أف بناتيف أفضؿ مف فاطمة الزىراء 
مف كؿ ما سبؽ نؤكد عمى ما أكد عميو منيج اإلسبلـ القكيـ في تيسير الًخطبة كعقد القراف، كتمؾ 

رشاد  الشكاىد كغيرىا الكثير مما سأقدمو في المباحث القادمة فيما يتعمؽ بتيسير المير، مرت بتأييد كا 
كلـ يذكر فييا شيء مف تمؾ الحفبلت التي يجرم العمؿ  -صمى ا عميو كسمـ  -مف النبي الكريـ 

بيا عرفان بيف الناس، ألف مقصد الشريعة مف الزكاج لـ يعتبر شيئان مما عميو الناس اآلف مف قياميـ 
ُ ِبُُكُ امُُْْْسَ  ﴿مناسبات، قاؿ تعالى: باإلسراؼ كالتبذير كالصخب المصاحب لتمؾ الحفبلت كال ٍُرًُِد اَّلله

ْْسَ ﴾ ـُ ُسولُ  آََٓتُُكُ  َوَما ﴿، كقاؿ تعالى: (3) َوََل ٍُرًُِد ِبُُكُ امْ َُ  َُنَاُكُْ  َوَما فَُخُذوٍُ  امره هُلوا فَاْىََتُوا َؾْي َ  َواث  اَّلله

نه 
ّ
َ  ا َلاِب  َصِدًدُ  اَّلله ـِ  .(4) ﴾امْ

ـى كؿ ىذا التكمؼ في  -عميو الصبلة كالسبلـ-مف ىدم النبيفأيف أكلياء األمكر  كسنتو المطيرة ؟! كل
 متطمبات الزكاج، مع عمـ األكلياء التاـ بأف تيسير الزكاج فيو مصمحة ليـ كألبنائيـ كبناتيـ؟.

                                                           
ير:  ىي التي تحطـ السيكؼ، أم: تكسرىا، كقيؿ: ىي العريضة الثقيمة، كقيؿ: ىي الحطمية: قاؿ ابف األث  (1)

منسكبة إلى بطف مف عبد القيس يقاؿ ليـ: حطمة بف محارب، كانكا يعممكف الدركع، كىذا أشبو األقكاؿ) ابف 
تحقيؽ:  ،ركاألثالنياية في غريب الحديث  اإلماـ مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم، األثير،

حرؼ الحاء، ـ، بيركت، 1979ق/1399طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناحي، المكتبة العممية)د.ط(، 
 . .215حرؼ الحاء مع الطاء صفحة 

قاؿ شعيب (، حسف لغيره، 2/41)(،603حديث رقـ ) -رضي ا عنو-مسند أحمد مسند عمي بف أبي طالب  ((2
لجيالة الرجؿ الذم سمع عميا، كباقي رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير كالد عبد كىذا إسناد ضعيؼ األرنؤكط: 

 .(2/41،)فمف رجاؿ مسمـ -كاسمو يسار -ا بف أبي نجيح
 (.185اآلية/2)، سكرة البقرة  ((3

 (.7اآلية/59) ،سكرة الحشر  (4)
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يٌَة ِمَمْن ََكَن ٍَْرُجو قاؿ تعالى:    ِ ُآْسَوٌة َحس َ ََْوَم اْلِٓخَر َوَذَنَر ﴿ مََلْد ََكَن مَُُكْ ِِف َرُسوِل اَّلله َ َوامْ اَّلله

َ َنثرًِيا ﴾  سمككي، كنمكذج قدكة: أسكةفي تفسير ىذه اآلية:"  -رحمو ا  - (2)، قاؿ الشعراكم (1)اَّلله

- أيضا كىك الحياة، في اإلنساف حركة لصيانة منيجو ا عف مبمغ - كسمـ عميو ا صمى- كالرسكؿ
بما يرضي الناس لكف  يتكمـ كأف غيره اإلنساف يعظ أف أيسر فما سمكؾ، أسكة - كسمـ عميو ا صمى
 -صمى ا عميو كسمـ  -ا رسكؿ سيدنا كاف ككذلؾ كمراده، كبلمو منطكؽ كفؽ عمى يعمؿ أف الميـ
صمى ا عميو كسمـ  -، كىذه اآلية أصؿ في التأسي بنبي الرحمة، سيدنا محمد (3)سمككية كأسكة مبمغا
في كؿ شيء ؛ ففي زكاجو كزكاج بناتو كأصحابو أسكة حسنة، كىدم منير نقتبس منو ىديو عميو  -

الصبلة كالسبلـ في تيسير الزكاج، كنبني عمى ىذا األساس المتيف عبلجان لكؿ مظاىر الفساد في ىذه 
 . «ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس » خاصة ما يتعمؽ بمكضكع دراستنا األياـ، 

في الزكاج الحث عمى تيسير كتسييؿ أمره، كعدـ  -صمى ا عميو كسمـ  -فقد كاف ىدم النبي 
 المبالغة في متطمباتو كتكاليفو، فكاف الزكاج فيما كرد مف ىدم اإلسبلـ دليبلن عمى ككنو يسيران سيبلن 

 يحقؽ مقاصده كيحصف الفركج كيحفظ الديف كالعرض كالنسؿ .

في الزكاج بينت يسر أمره، فبل  -صمى ا عميو كسمـ  -كقد كردت أحاديث كثيره في ىدم النبي 
صمى  -يكجد فيو ما ذكرنا مف مظاىر غير مشركعة تجمب الكمفة كالتكمؼ، فتكمفة الزكاج في عيده 

لـ تكف تزيد عمى الصداؽ كالكليمة  –رضكاف ا عمييـ أجمعيف  –كراـ كأصحابو ال –ا عميو كسمـ 
كاإلشيار دكف إسراؼ أك تبذير، كقد كاف مف شأف ىذه األمكر البسيطة أف تحافظ عمى استقرار األسرة 

 إذا بنيت عمى أساس حسف االختيار الذم أشرنا إليو سابقان .

راء الناس حكؿ ىذه الظاىرة عمى أف سبب ىذه حيث أكد استطبلع الرأم الذم أجريتو الستقراء آ
كىديو في الزكاج، فإذا -صمى ا عميو كسمـ  -المشكمة يكمف في االبتداع كاالبتعاد عف نيج النبي 

عرفنا عمة ما نحف فيو فإنو مف اليسير عمينا أف نيتدم إلى عبلج ىذه األسقاـ االجتماعية بيسر،لنخرج 
 شبابنا مف كبل الجنسيف.  مف ىذه األزمة التي يعاني منيا

                                                           
 (21/ اآلية 33) ،سكرة األحزاب  ((1

كأحد دعائـ الفكر اإلسبلمي الحديث  ،عصرالمحمد متكلي الشعراكم، العالـ الفقيو المفسِّر، مف أبرز عمماء  (2)
 ـ(.1998 -ىػ 1419تكفي  1911 –ىػ 1329كلد في مركز ميت غمر بمحافظة الدقيمية بمصر. ) بمصر،

 .بتصرؼ (19/11979الخكاطر ) –تفسير الشعراكم   ((3
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 :كليمةالر ك في تيسير المي اإلسالـىدم  :المبحث الثاني

 

 المطمب األكؿ: ىدم اإلسالـ في تيسير المير:

 

المير حؽ مف حقكؽ المرأة عمى زكجيا، كىك يعبر عف صدؽ الرجؿ في زكاجو، كفيو إشارة إلى تقدير 
شعاران ليا بالكد، قاؿ تعالى:  َِّساءَ  َوآٓثُوا﴿الزكج لزكجتو كا  نه  امً ََلً... َظُدكَاِِتِ قاؿ المفسركف:  (1) ﴾َِنْ

 يريد ا كلكف ؛بضع كأجر حؽ إنو...، العطية ىي{ نحمة}ك الميكر، ىك{ صدقاتيف} ب كالمقصكد»
 ىي كالنحمة قضاء، حكـ ال ديف كازع أم نحمة، لمنساء الميكر إيتاء فميكف أم: لنا يكضح أف

 .(2)« لمنساء كرامة ا قررىا عطية ىذه..ك .العطية

كقد تقدمت اإلشارة فيما سبؽ إلى أف المير ىذه األياـ ككفقان لما جرت عميو عادة الناس في محافظة 
القدس ييشكؿ جزءان ىامان ك مقداران كبيران مف نفقات كتكاليؼ الزكاج، حيث إنو ييشكؿ نسبة تتراكح ما بيف 

، كقد تقدـ أيضان تفاصيؿ المير كفقان لعادات الناس كأعرافيـ (3)% مف تكاليؼ الزكاج 70%إلى60
كمقداره المشيكر عندىـ في المحافظة، كىناؾ بعض الحاالت التي يزيد فييا المير عف الحد 

األكثر  -نجد أنيا -المعركؼ، فمثبلن نجد بعض العائبلت في منطقة بيت حنينا عمى كجو الخصكص 
ؾ يعكد لكجكد بعض المغتربيف ممف يتزكجكف مف فتيات محافظة حظان في نسبة المير المرتفع كذل

كيترككف الزكجة كراءىـ بعد العقد أك  –الكاليات المتحدة األمريكية مثبلن  –القدس كيخرجكف إلى الغربة 
بعد الزفاؼ عمى أمؿ أف ييمحقيا بو بعد إتماـ معامبلت انتقاليا إليو؛ ككثيران ما تنتيي ىذه الحاالت 

                                                           
 (.4يةاآل/4) ،سكرة النساء  ((1
 (.4/2009الشعراكم،)  ((2

 3000قيراطان، كغرفة نـك بقيمة  21غراـ ذىبي عيار  300المير الغالب في محافظة القدس مصاغ ذىبي   (3)
دينار  10000 دينار أردني أم ما قيمتو في المجمكع : 5000-3000دينار أردني، كمير مؤخر بقيمة 

دينار  16000ثبلثة آالؼ مؤخر، ليصبح المجمكع النيائي ىك + ثبلثة آالؼ لغرفة النـك + أردني لمذىب 
 . شيقؿ 5.03ألؼ شيقؿ عمى حساب أف الدينار األردني يصرؼ بػ 80أردني أم ما قيمتو تقريبان 
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ذلؾ يضع األكلياء المير المرتفع المقبكض كضمانة لحماية حؽ المرأة في حاؿ ىجرىا الزكج بالطبلؽ ل
 أك طمقيا .

كفي ىذا المطمب البياف ليدم اإلسبلـ في تيسير المير، كذلؾ ببياف كؿ ما يتعمؽ في المير مف  
 أحكاـ شرعية، كذكر عدد مف األحاديث التي تدؿ عمى عمى تيسير الميكر .

 

 :عريؼ الميرأكالن : ت

 

 كطىٍكؿ، كعبلئؽ، كعيٍقر، كًحبىاء، كفريضة، كأجر، كًنٍحمة، صدقة، أك كصداؽ مير،: أسماء كلو  
 .(1)كنكاح

 إما البضع مقابمة في الزكج عمى النكاح عقد في يجب الذم لمماؿ اسـ :عرؼ الحنفية المير بأنو
 .(2) الكطء أك النكاح بعقد المرأة تستحقو لما اسـ بأنو بعضيـ عرفوك   … بالعقد أك بالنسبة

كالمير كالصداؽ ما قد أصدقا كفي الكتاب بالمجاز أطمقا  : (3)، في شرح ميارة الفاسي عرفو المالكيةك 
... يعني أف العكض الذم يعطيو الزكج لمزكجة كيصدقيا إياه يسمى في العرؼ ميرا كيسمى صداقا

 . (4) المير كىك النكاح عقد في لمزكجة الزكج يبذلو ما كالصداؽ

، بنكاح أك كطء أك تفكيت بضع قيران  بفتح الصاد ككسرىا ما كجب ... الصداؽ: :نوكعرفو الشافعية بأ
صدقة بفتح أكلو كتثميث ثانيو كبضـ أكلو أك فتحو مع إسكاف ثانيو :يقاؿ فيو ، كرضاع كرجكع شيكد

، الذم ىك األصؿ في إيجاب الميراح سمي بذلؾ إلشعاره بصدؽ رغبة باذلو في النك ،فييما كبضميما
                                                           

 (.7/251كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو ) الزحيمي،  ((1
 (.3/101حاشية ابف عابديف )  (2)
ـ( محمد بف أحمد بف محمد، أبك عبد ا،  1662 - 1590ق =  1072 - 999ميارة الفاسي: )ميارة( * )  (3)

حكاـ في شرح تحفة الحكاـ( جزآف، ك)الدر الثميف في تقاف كاإلمف أىؿ فاس ،مف كتبو )اإل ميارة: فقيو مالكي
 (.6/11الزركمي األعبلـ )/فقو، كيعرؼ بميارة الكبير (شرح منظكمة المرشد المعيف 

تحقيؽ:عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف،  شرح ميارة الفاسي، المالكي، أبك عبد ا محمد بف أحمد،ابف محمد   ((4
 (.1/245)ـ، بيركت ػ لبناف .2000ق/1420دار الكتب العممية، )د.ط( 
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كفريضة كأجر كطكؿ كعقر كعميقة كعطية كحباء ،مير كنحمة بكسر النكف كضميا  :كيقاؿ لو أيضا
 .(1) كنكاح

 النكاح في يسمى عكض كىك كأميرتيا كميرتيا المرأة أصدقت: يقاؿ؛ الصداؽ: عرفو الحنبمية بأنوك 
 .(2)بعده أك

 

 :ثانيان: حكـ المير

 

َِّساءَ  َوآٓثُوا﴿ عمى الزكج لزكجتو بداللة األمر في قكلو تعالى : المير كاجب نه  امً ََلً... َظُدكَاِِتِ ، (3)﴾َِنْ

ما يكىب بطيب نفس مف الكاىب، كأقكل مف النص السابؽ في الداللة عمى  -كما تقرر-كالنحمة 
نه  ﴿الكجكب قكلو تعالى:  ُُ َِ ِمِْنُنه فَبٓثُو َُتْ ِت ـْ َخْمَخ ُُكْ ِفميَا فََما اس ْ َْ َ نه فَرًَِضًة َوََل ُجٌَاَح ؿَو ُُ ُآُجوَر

َ ََكَن ؿَِوميًا َحِكميًا﴾ نه اَّلله
ّ
ِد امَْفرًَِضِة ا ـْ َ َِ ِمْن ت َُتْ ِت َْ ،فقد أمر النص بإيتاء الزكجات أجكرىف، (4)حََراَض

 .(5)كاألجكر الميكر، كاألمر لمكجكب ما لـ يصرفو عنو صارؼ 

مف القرآف الكريـ، كالسنة الشريفة مستنبطة األدلة عمى ذلؾ في كؿ نكاح ك  –كما تقدـ  – المير كاجبف
 اإلجماع .ك 

 

 
                                                           

الطالب، تحقيؽ: محمد تامر، دار الكتب  ركض شرح في المطالب األنصارم، شيخ اإلسبلـ زكريا، أسنى  ((1
 (.3/200ـ، بيركت .)2000ق/1422، 1العممية، ط

تحقيؽ: سعيد  ع في اختصار المقنع،تقنالبيكتي، منصكر بف يكنس بف إدريس، الركض المربع شرح زاد المس  (2)
 .(346صفحة لبناف .) -محمد المحاـ، دار الفكر لمطباعة كالنشر، )د.ط( بيركت

 (.4اآلية /4) ،سكرة النساء  ((3
 (.24اآلية /4) ،سكرة النساء  ((4
 ـ، األردف1،1418/1997،دارالنفائس،طاألشقر، عمرسميماف، أحكاـ الزكاج في ضكء الكتاب كالسنة   ((5

 (.255)صفحة 
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 أدلة كجكب المير مف القرآف الكريـ : . أ

 

 َُتْ   ﴿: قكلو تعالى َْ ُُكْ ِفميَا حََراَض َْ َ نه فَرًَِضًة َوََل ُجٌَاَح ؿَو ُُ نه ُآُجوَر ُُ َِ ِمِْنُنه فَبٓثُو َُتْ ِت ـْ َخْمخَ فََما اس ْ

 َِ َ ََكَن ؿَِوميًا َحِكميًا ِت نه اَّلله
ّ
ِد امَْفرًَِضِة ا ـْ َ  .(1)﴾ ِمْن ت

 :ٌِْعُف َما  كقكلو تعالى نه َوكَْد فََرْضَُتْ مَُِنه فَرًَِضًة فَ ُُ و نه ِمْن كَْبِل َآْن ثََمسُّ ُُ هْلُذُمو ْن َظو
ّ
﴿ َوا

 ٍِ ََِد ي ِت ِ ُفَو اَّله ـْ َ ُفوَن َآْو ً ـْ َ َله َآْن ً
ّ
ُفوا َآْكَرُب نِوخهْلَوى َوََل ثًََْسُوا فََرْضَُتْ ا ـْ َ ُؾْلَدُة اميًَِّكحِ َوَآْن ث

َموُوَن تَِعرٌي﴾ ـْ َ َ ِتَما ث نه اَّلله
ّ
 .(2) امَْفْضَل تٌََُُُْكْ ا

  نه َآْو ثَْفرُِضوا مَُِنه كقكلو تعالى ُُ و َِّساَء َما مَْم ثََمسُّ هْلَُتُ امً ْن َظو
ّ
ُُكْ ا َْ َ فَرًَِضًة :﴿ ََل ُجٌَاَح ؿَو

نه ؿَََل امُْموسِ  ُُ و ـُ ٍُ َوؿَََل امُْمْلُِتِ َوَمذِّ يَِي﴾ ؽِ كََدُر ُروِف َحلًّا ؿَََل امُْمْحس ِ ـْ ٍُ َمذَاؿًا َِبمَْم  .(3)كََدُر

فيجكز  ،شرطبألنو ليس  -في العقد  – لـ يذكر كسكاء ذكر أ -أم المير-قد قاؿ الفقياء بكجكبوك  
 . (4)تفاؽ إخبلء النكاح عف تسميتو كىذا باال

 

 

 

                                                           
 (.24/اآلية4) ،سكرة النساء  ((1
 (.237اآلية /2) ،سكرة البقرة  ((2

 (.2/236)، سكرة البقرة  (3)
 (، البجيرمي،2/278) ـ، بيركت.1982دار الكتاب العربي، )د.ط(  بدائع الصنائع،، عبلء الديف، الكاساني  (4)

، اؿ مكتبة حاشية البجيرمي عمى شرح منيج الطبلب )التجريد لنفع العبيد( سميماف بف عمر بف محمد،
، دار مغني المحتاج ،بالخطيمحمد الشربيني/ ،(7/249ركضة الطالبيف)،(3/413)اإلسبلمية )د.ط (تركيا،

، تحقيؽ: عبد ا ، عبد ا بف قدامة المقدسي أبك محمد، الكافية(، ابف قدام229/ 3كت،الفكر،)د.ط( بير 
كما  353/ 4جيزة ) -ـ، الميندسيف1997ق/1،1418بف عبد المحسف التركي، ىجر لمطباعة كالنشر، ط

 (.بعدىا
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 :السنة الشريفةأدلة كجكب المير مف  . ب

 أحؽ-عميو كسمـ ا صمى -ا رسكؿ قاؿ:  قاؿ -عنو ا رضي- عامر بف عقبة عف( : 
 .(1)(الفركج بو استحممتـ ما بو تكفكا أف الشركط

 أف أترضى :لرجؿ قاؿ) -كسمـ عميو ا صمى- النبي أف - عنو ا رضي- عامر بف عقبة عف 
 صاحبو أحدىما فزكج نعـ، قالت: فبلنا؟ أزكجؾ أف أترضيف لممرأة: كقاؿ نعـ، قاؿ: فبلنة؟ أزكجؾ

 الكفاة، حضرتو فمما بخيبر سيـ لو الحديبية شيد مف ككاف شيئا، يعطيا كلـ صداقا ليا يفرض كلـ
 شيئا، أعطيا كلـ صداقا ليا أفرض كلـ فبلنة زكجني-كسمـ عميو ا صمى-ا رسكؿ إف قاؿ:
ني  كقاؿ قاؿ: ألؼ، بمائة فباعتو سيما فأخذت بخيبر، سيمي صداقيا أعطيتيا أني أشيدكـ كا 
 .(2)( أيسره الصداؽ خير - كسمـ عميو ا صمى - ا رسكؿ

 (3)(ذىب مف نكاة كزف عمى امرأة تزكج عكؼ بف الرحمف عبد أف)-رضي ا عنو -أنس عف. 

 كجعؿ صفية أعتؽ)-كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ أف -رضي ا عنيما -مالؾ بف أنس عف 
 .(4) (صداقيا عتقيا

عمى كجكب -رضكاف ا عمييـ أجمعيف-الصحابةكقد كرد اإلجماع في كجكب المير، فقد أجمع 
كعمى ذلؾ عمؿ ـ يخؿي زكاج مف مير في عيدىـ، لمخالؼ، ك  لـ يرك عف أحد منيـ رأمه المير، ك 
،  كغير ذلؾ الكثير مف األدلة الشرعية مف الكتاب الكريـ كالسنة الشريفة (5)ف إلى يكمنا ىذاك المسمم

 كمف آثار السمؼ الصالح، كما عميو الناس حتى عصرنا ىذا .

                                                           
-3/190) ،2721 صحيح البخارم، كتاب الشركط، باب الشركط في المير عند عقدة النكاح... حديث رقـ  ((1

191.) 
 ،4مكتبة مصطفى البابي الحمبي، ط محمد بف إسماعيؿ األمير الكحبلني، سبؿ السبلـ، الصنعاني،  ((2

 (.2/182(، الحاكـ، المستدرؾ، )152/ 3)ـ )د.ـ .ف(1960ق/1379
 (.7/20) 5148صحيح البخارم، كتاب النكاح، حديث رقـ   ((3

 (.7/6) 5086ب جعؿ صداؽ األمة عتاقيا، حديث رقـ صحيح البخارم، كتاب النكاح، با  (4)
(، النفػػػراكم، أحمػػػد بػػػف غنػػػيـ بػػػف سػػػالـ، الفكاكػػػو الػػػدكاني عمػػػى رسػػػالة ابػػػف أبػػػي زيػػػد 2/247بػػػدائع الصػػػنائع، )   (5)

(،الشػربيني، محمػد الخطيػب، 3/950القيركاني، تحقيؽ: رضا فرحات، مكتبػة الثقافػة الدينيػة، )د،ط(، )د،ـ،ف()
لفكػػػػػػػػػػػػػر اإلقنػػػػػػػػػػػػػاع فػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػؿ ألفػػػػػػػػػػػػػاظ أبػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػجاع، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: مكتػػػػػػػػػػػػػب البحػػػػػػػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػػػػػػػات، دار ا
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 :وأقمأكثر المير ك : ثالثان 

 

نه  َوآٓثََُُْتْ  ﴿دؿ قكؿ ا تعالى:   ُُ ْحَدا
ّ
عمى أف ال حد ألكثر المير، كىذا محؿ اتفاؽ بيف  (1)﴾ِكٌَْعاًرا ا

، أما الخبلؼ بيف الفقياء ففي تحديد أقؿ حد لممير فمف الفقياء مف (2)أىؿ العمـ، ال خبلؼ بينيـ فيو 
، ككذلؾ قاؿ بتحديد أقؿ المير (3)قاؿ بتحديد مقدار ألقؿ المير، كىـ الحنفية حيث حددكه بعشرة دراىـ 

، كلـ يحدد (4)أحدىما قيمة ىك ما أك دراىـ ثبلثة أك دينار ربع المير أقؿ أف -عندىـ- المشيكر
 .(6)ككذلؾ الحنبمية  (5)الشافعية حدان ألقؿ المير كال ألكثره 

 

 :رابعان: حكـ تحديد الميكر

 

إف المتتبع آلراء الفقياء في مسألة تحديد الميكر يجد أنيـ  اتباعان لما كرد في الكتاب الكريـ كالسنة 
أف أحدان مف قدامى الفقياء قاؿ  -عمى حد عممي  –الشريفة  لـ يضعكا حدان ألكثر المير، كال ييعمـ 

المطيرة يدؿ عمى تحديد   بتحديد الميكر،كذلؾ ال أعمـ دليبلن مف القرآف الكريـ أك السنة الشريفة
الميكر، بؿ إف اآليات الكريمة كاألحاديث الشريفة سابقة الذكر تشير إلى أف المير حؽ صاؼو لممرأة 

                                                                                                                                                                                

كعساؼ، محمػد ،نظػرات جميػة فػي ، عياش، شفيؽ بف مكسى(،) 8/3(،المغني،)1/4ق،بيركت،)1415)د،ط(،
 الػديف، كأصػكؿ الػدعكة كميػة القػدس، جامعػة ،شرح قانكف األحكاؿ الشخصية المعمػكؿ بػو فػي المحػاكـ الشػرعية

 . (97)ص القدس، –ـ2000ىػ،1422 األكلى، الطبعة

 (20اآلية/4) ،سكرة النساء  (1)
 (.259)صفحة   ،حكاـ الزكاج في ضكء الكتاب كالسنةأ  ((2

 (.3/152) البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ابف نجيـ، زيف الديف الحنفي،  ((3
دار الفكر،)د.ط(، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، العبدرم، أبك عبد ا محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ،  ((4

 (.3/508)ق/ بيركت.1398
دار  أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بػف حبيػب البصػرم البغػدادم، الحػاكم فػي الفقػو الشػافعي،، الماكردم ((5

 (.9/400)ـ)د.ـ.ف(1994ق/1،1414الكتب العممية، ط
 (.8/5المغني ) (6)
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كأف اإلنساف يقدمو ليا كفقان لحالو، كما أف األدلة مف السنة الشريفة  المطيرة تيظير تفاكتان في الميكر 
كذلؾ -عميو الصبلة ك السبلـ -ككذلؾ بالنسبة لبناتو  -صمى ا عميو كسمـ  -حتى بيف زكجات النبي

عددان مف الصحابة الكراـ عمى ميكر -صمى ا عميو كسمـ -كفقان لما مر معنا مف أدلة كتزكيج النبي
يسيرة متفاكتة، فزكج أحد الصحابة، رضكاف ا عمييـ، عمى سبيؿ المثاؿ بسكرة مف القرآف الكريـ 

صمى ا  –أحد الصحابة عمى ميرو قدرهي زنة نكاة مف الذىب كأقره النبي  كبخاتـ مف حديد، كقد تزكج
 عمى ذلؾ، كغيرىا مف الميكر.-عميو كسمـ 

بحثكا مسألة تحديد المير كحكـ شرعي كتكصمكا إلى أنو ال دليؿ كالكاقع  أف الفقياء قديمان كحديثان 
لزاـ الناس بو، أما إف شرعي مف الكتاب الكريـ أك السنة الشريفة يقكؿ بجكاز تحديد  حدو أعمى لممير كا 

اصطمح الناس فيما بينيـ عمى ذلؾ فبل حرج مف باب تيسير الزكاج عمى الشباب، إذ إف الحاؿ 
يستدعي مثؿ ىذا اإلجراء، كقد كانت فيما مضى الدكلة اإلسبلمية تساعد الناس عمى الزكاج حتى 

ي األناضكؿ ما يدؿ عمى مساعدة الدكلة لمشباب في نياية الدكلة العثمانية، إذ كرد في قانكف الزكاج ف
زيجاتيـ بؿ إف الدكلة كانت تحدد سنان أقصى لمبقاء دكف زكاج حده خمس كعشركف سنة، كمف بعدىا 

 .(1)يككف عقكبات لكؿ مف تأخر عف الزكاج بغير سبب

الميكر مع التأكيد كمع غياب الدكلة اإلسبلمية فإف الناس يمكنيـ أف يصطمحكا عمى أمر ما كمف بينيا 
 عمى أف ذلؾ التحديد ال يأخذ مكانة الحكـ الشرعي كيصح مخالفتو في أم كقت.

 

 كر:حكـ المغاالة في الميخامسان: 

 

تقدمت اإلشارة إلى عظيـ اآلثار السمبية الناجمة عف ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، كما  
تقدـ الحديث حكؿ المغاالة في الميكر كبياف ككنو أحد مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة، 

                                                           
(، كلـ أتكصؿ إلى اسـ الكتاب إذ إف ىذه الصفحات 2قانكف الزكاج في األناضكؿ انظر الممحؽ رقـ )  (1)

 كصمتني عبر البريد اإللكتركني .
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مكمفة جدان تفكؽ في  ككيؼ أف الحد المشار إليو في عقكد الزكاج رغـ ككنيا في حد االستطاعة إال أنيا
 ىذه األياـ القدرة المالية لدل الفئة العظمى مف الشباب المقبؿ عمى الزكاج.

كالكاقع أنني مف خبلؿ مراجعة عدد مف األحاديث كجدت داللة كاضحة في بعض الركايات تدؿ عمى   
 أمريف اثنيف كىما عمى النحك التالي :

 

 :ا الميربما فيي أكالن : سنية تيسير تكاليؼ الزكاج

 

كآثار السمؼ الصالح أف شريعة اإلسبلـ في   -صمى ا عميو كسمـ  -تدؿ األحاديث عف النبي  
الميكر تيسيرىا  كأف كالتيسير في الميكر سنة، كما أف فييا الحث عمى الترغيب في تخفيؼ ثقميا عمى 

كاج مف فتيات كاىؿ الزكج مف أجؿ تيسير الزكاج كالعمؿ عمى إعفاؼ الشباب كحثيـ عمى الز 
ف أكؿ ما يدؿ داللة كاضحة عمى أىمية  المسمميف لما في ذلؾ مف آثار تنعكس إيجابيان عمى المجتمع كا 

 أعظـ ):  قاؿ -كسمـ عميو ا صمى- النبي عف-رضي  عنيا  -عائشة عفتيسير الميكر  ما كرد 
 .(1)(مؤكنة أيسرىف بركة النساء

 -رضي ا عنيا-مؤنة الزكاج كتيسيرىا، كذلؾ عف عائشة كىذا حديث كاضح في حثو عمى تخفيؼ 
طبتيا كتيسير صداقيا كتيسير إف مف يمف المرأة تيسير خً  : )قاؿ-صمى ا عميو كسمـ-أف رسكؿ ا

 .(2)( رحميا

-قدـ عبد الرحمف بف عكؼ المدينة فآخى النبي:عنو قاؿ -رضي ا -عف أنسكما كرد في البخارم  
: كاف سعد ذا غنى فقاؿ لعبد الرحمفك ، ينو كبيف سعد بف الربيع األنصارمب -كسمـصمى ا عميو 

فما رجع حتى ،ؾ في أىمؾ كمالؾ دلكني عمى السكؽبارؾ ا ل: قاؿ ،أقاسمؾ مالي نصفيف كأزكجؾ
                                                           

( ، اسناده 402/ 5) 9274النسائي ،سنف النسائي الكبرل، كتاب عشرة النساء ،باب بركة المرأة ،حديث رقـ   ((1
كجاء في  المستدرؾ : ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه، رقـ الحديث  متصؿ رجالو ثقات،

 . (3/243لسمسة الضعيفة أنو حديث ضعيؼ )قاؿ األلباني في ا  (،178 / 2، )(2657)
في صحيح  2235حسف ( انظر حديث رقـ :  حديث(، قاؿ الشيخ األلباني : )27/ 41مسند اإلماـ أحمد ) ( (2

 .(444) صفحة الجامع
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 (1)فجاء كعميو كضر مف صفرة ،استفضؿ أقطا كسمنا فأتى بو أىؿ منزلو فمكثنا يسيرا أك ما شاء ا
ما  : يا رسكؿ ا تزكجت امرأة مف األنصار قاؿ :قاؿ (2) مييـ -صمى ا عميو كسمـ -فقاؿ لو النبي
 .(3)( أكلـ كلك بشاة : )قاؿ (،نكاة مف ذىب أك كزف نكاة مف ذىب :)قاؿ ؟،سقت إلييا

 مف: )-صمى ا عميو كسمـ  - ا رسكؿ لي قاؿ:  قالت -رضي ا عنيا -عائشة عفكما ركم  
 أمرىا تعسير شؤميا كمف:  عندم مف أقكؿ كأنا:  عركة قاؿ( صداقيا كقمة أمرىا تسييؿ المرأة يمف
 .(4)صداقيا ككثرة

، أيسرىا كأف خير الميكر ،في الميكر في عدـ التغالي السنة الشريفة أف صؿ إلى مما مضى ن
 . كبناتو األطيار-صمى ا عميو كسمـ  -صداؽ نساء النبي لما كاف مكافقا  اكأفضمي

رضكاف ا عمييـ  -زكاجو كتزكيج بناتو كأصحابو في-كسمـ عميو ا صمى -ىدم النبي كافكقد 
 كقد كردت في ذلؾ أحاديث كثيرة صحيحة:،في مؤكنة النكاح " المير " أك" الصداؽ " تيسيرال-أجمعيف

 كلك تزكج): لرجؿ قاؿ-كسمـ عميو ا صمى -النبي أف -رضي ا عنو–سعد  بف سيؿ عفما ركم  
 . (5)(حديد مف بخاتـ

                                                           
كضر مف صفرة :أم لطخ مف خمكؽ اك طيب لو لكف ككاف ذلؾ مف فعؿ العركس إذا بنى بأىمو كيككف   (1)

 (.106ـ)صفحة تفسير غريب ما فى الصحيحيف البخارل كمسم ،كالحمرة كالطيب الكضر مف الصفرة
 حجر بف عمي بف السككف، العسقبلني، أحمد عمى مبنية استفياـ كممة كىي ىذا ما أك شأنؾ ما مييـ: كمعناه  (2)

بف عبد ا البخارم، قرأ أصمو تصحيحان كتحقيقان:عبد العزيز  صحيح بشرح البارم الشافعي، فتح الفضؿ أبك
بف باز، رقـ كتبو كأبكابو محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو محب الديف الخطيب، دار المعرفة، )د.ط( 

 (.9/234لبناف، باب قكلو الكليمة كلك بشاة ) -ق، بيركت1379
 (.3/52ركاه البخارم، كتاب البيكع )  ((3

بمباف، تحقيؽ:  ابف بترتيب حباف ابف البستي، صحيح التميمي حاتـ أبك أحمد بف حباف بف ابف حباف، محمد (4)
( 91ك 6/77) أحمد ( أخرجو9/405ـ، بيركت .)1993ق/1414، 2شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، ط

الذىبى، قاؿ  ، ككافقو"مسمـ شرط عمى صحيح:"كقاؿ( 2/181) الحاكـ أخرجو الزيادة كبيذه الكجو ىذا كمف
 ػ العدكل كاف إف كأما، الميثى كىك زيد بف أسامة فى المعركؼ لمخبلؼ سفح عندل كىك -رحمو ا–األلباني 

أعمـ، األلباني، محمد ناصر الديف،  كا. ضعيؼ فيك مستنده، لى يتبيف كلـ( 4/255) الييثمى جـز كبو
ـ،بيركت 1979ق/1،1399إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ،المكتب اإلسبلمي، ط

 (..6/350كدمشؽ،)
 (.7/20، )5150صحيح البخارم ، كتاب النكاح، باب المير بالعركض كخاتـ مف حديد ، حديث رقـ   (5)
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 :فقاؿ -صمى ا عميو كسمـ  -النبي إلى رجؿ جاء:  قاؿ -رضي ا عنو -ىريرة أبي عفكما ركم ك 
 في فإف إلييا؟ نظرت ىؿ:) -صمى ا عميو كسمـ  -النبي لو فقاؿ ،األنصار مف امرأة تزكجت نيإ

 لو فقاؿ،أكاؽ أربع عمى: قاؿ (؟ تزكجتيا كـ عمى: ) قاؿ إلييا نظرت قد :قاؿ (شيئا األنصار عيكف
 ما الجبؿ ىذا عرض مف الفضة تنحتكف كأنما ؟ أكاؽ أربع عمى : )-صمى ا عميو كسمـ  - النبي
 بعث عبس بني إلى بعثا فبعث: قاؿ (منو تصيب بعث في نبعثؾ أف عسى كلكف، نعطيؾ ما عندنا
 .(1)(فييـ الرجؿ ذلؾ

صمى ا عميو  -آخى النبيقدـ عبد الرحمف بف عكؼ المدينة ف:عنو قاؿ - رضي ا -عف أنسك 
أقاسمؾ مالي : كاف سعد ذا غنى فقاؿ لعبد الرحمفك ، ينو كبيف سعد بف الربيع األنصارمب -كسمـ

فما رجع حتى استفضؿ أقطا ، ؾ في أىمؾ كمالؾ دلكني عمى السكؽبارؾ ا ل: قاؿ ،نصفيف كأزكجؾ
، عميو كضر مف صفرة فقاؿ لو النبيفأتى بو أىؿ منزلو فمكثنا يسيرا أك ما شاء ا فجاء ك كسمنا 

 ؟،ما سقت إلييا : يا رسكؿ ا تزكجت امرأة مف األنصار قاؿ :قاؿ (2) مييـ، صمى ا عميو كسمـ
 .(3)( أكلـ كلك بشاة : )قاؿ (،نكاة مف ذىب أك كزف نكاة مف ذىب :)قاؿ

 المرأة يمف مف) : -صمى ا عميو كسمـ  - ا رسكؿ لي قاؿ:  قالت -ا عنيارضي  -عائشة عفك 
 ككثرة أمرىا تعسير شؤميا كمف:  عندم مف أقكؿ كأنا:  عركة قاؿ(  صداقيا كقمة أمرىا تسييؿ
 .(4)صداقيا

 أيسرىف بركة النساء أعظـ ): قاؿ -كسمـ عميو ا صمى -النبي عف-رضي  عنيا- عائشة عفك 
 .(1)(مؤكنة

                                                           
 (.2/1040صحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى كجو المرأة ككفييا لمف يريد تزكجيا )  ((1

 حجر بف عمي بف العسقبلني، أحمدالسككف،  عمى مبنية استفياـ كممة كىي ىذا ما أك شأنؾ ما مييـ: كمعناه  (2)
 (.9/234البخارم، باب قكلو الكليمة كلك بشاة، ) صحيح بشرح البارم الشافعي، فتح الفضؿ أبك

 (.3/52ركاه البخارم، كتاب البيكع )  ((3
 الحاكـ أخرجو الزيادة كبيذه الكجو ىذا كمف( 91ك 6/77) أحمد (، أخرجو9/405حباف،) ابف صحيح (4)

 حسف عندل كىك -رحمو ا–الذىبى، قاؿ األلباني  ، ككافقو"مسمـ شرط عمى صحيح:"كقاؿ( 2/181)
 يتبيف كلـ( 4/255) الييثمى جـز كبو ػ العدكل كاف إف كأما، الميثى كىك زيد بف أسامة فى المعركؼ لمخبلؼ

 (.6/350أعمـ،) كا. ضعيؼ فيك مستنده، لى
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إف مف يمف المرأة تيسير  : )قاؿ-صمى ا عميو كسمـ -أف رسكؿ ا -رضي ا عنيا  -كعف عائشة
 .(2)( طبتيا كتيسير صداقيا كتيسير رحمياخً 

أردت أف أخطب إلى  يقكؿ: ) -رضي ا عنو -كركل أحمد بف حنبؿ في المسند، أف رجبلن سمع عميان 
، شيء فكيؼ ؟ ثـ ذكرت صمتو كعائدتوابنتو، فقمت: ما لي مف  -كسمـصمى ا عميو -رسكؿ ا 

التي أعطيتؾ يـك  (3)قاؿ: " فأيف درعؾ الحطمية ،؟ " قمت: البتيا إليو، فقاؿ: "ىؿ لؾ مف شيءفخط
 . (4) (كذا ككذا ؟ " قاؿ: ىي عندم . قاؿ: "فأعطنييا " قاؿ: فأعطيتيا إياه

 فإنيا النساء صداؽ تغالكا ال (-رضي ا عنو- الخطاب بف عمر قاؿ:  قاؿ السممي العجفاء أبي عف
صمى ا عميو كسمـ  - النبي محمد بيا كأحقكـ ـأكالك كاف ا عند تقكل أك الدنيا في مكرمة كانت لك
ف ،أكقية عشرة اثنتي مف أكثر بناتو مف امرأة أصدقت كال نسائو مف امرأة أصدؽ ما  -  ليثقؿ الرجؿ كا 

 ككنت ،القربة عرؽ أك القربة عتؽ إليؾ كمفت قد :كيقكؿ ،نفسو في عداكة ليا يككف حتى امرأتو صدقة
 .(5)القربة عرؽ أك القربة عمؽ ما أدرم ما مكلدا عربيا رجبل

                                                                                                                                                                                
كفي (، 402/ 5) 9274النسائي ،سنف النسائي الكبرل، كتاب عشرة النساء ،باب بركة المرأة ،حديث رقـ   ((1

قاؿ   (،178 / 2، )(2657)المستدرؾ : ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه، رقـ الحديث 
 .(3/243األلباني في السمسة الضعيفة أنو حديث ضعيؼ )

في صحيح  2235حسف ( انظر حديث رقـ :  حديث(، قاؿ الشيخ األلباني : )27/ 41مسند اإلماـ أحمد ) ( (2
 .(444) صفحة الجامع

الحطمية: قاؿ ابف األثير:  ىي التي تحطـ السيكؼ، أم: تكسرىا، كقيؿ: ىي العريضة الثقيمة، كقيؿ: ىي   (3)
منسكبة إلى بطف مف عبد القيس يقاؿ ليـ: حطمة بف محارب، كانكا يعممكف الدركع، كىذا أشبو األقكاؿ) ابف 

تحقيؽ نياية في غريب الحديث ك األثر ،اإلماـ مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ،ال األثير،
 -محمكد محمد الطناحي، طاىر أحمد الزاكم، مؤسسة التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي،)د.ط( بيركت

 .(1/402)حرؼ الحاء، حرؼ الحاء مع الطاء لبناف .
قاؿ شعيب غيره، (، حسف ل2/41)(،603حديث رقـ ) -رضي ا عنو-مسند أحمد مسند عمي بف أبي طالب  ((4

كىذا إسناد ضعيؼ لجيالة الرجؿ الذم سمع عميا، كباقي رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير كالد عبد األرنؤكط: 
 .(2/41،)فمف رجاؿ مسمـ -كاسمو يسار -ا بف أبي نجيح

و ) ) عمؽ القربة ( حبؿ تعمؽ بو . أم تحممت ألجمؾ كؿ شيء حتى عمؽ القربة كىك حبميا الذم تعمؽ ب  (5)
عرؽ القربة ( أم تحممت كؿ شيء حتى عرقت كعرؽ القربة كىك سيبلف مائيا . كقيؿ أراد بعرؽ القربة عرؽ 

كىك مستحيؿ . كالمراد أنو تحمؿ األمر الشديد الشبيو بيا . ابف  -حامميا . كقيؿ أراد تحممت عرؽ القربة 
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 كـ:  -صمى ا عميو كسمـ  - النبي زكج عائشة سألت :قاؿ أنو الرحمف عبد بف سممة أبي عفك  
، كنشا أكقية عشرة ثنتي ألزكاجو صداقو كاف: قالت ؟ -ا عميو كسمـ صمى  - ا رسكؿ صداؽ كاف
صمى  - ا رسكؿ صداؽ فيذا ،درىـ خمسمائة تمؾ، فأكقية نصؼ :قمت: قاؿ ؟ النش ما أتدرم: قالت

 .(1) ألزكاجو -ا عميو كسمـ 

؛ فيو المغاالةالمبالغة ك  كعدـ المير تخفيؼتدؿ عمى سنية  ىذا ىديو عميو الصبلة كالسبلـ، كالركايات
 كقاؿكعمؿ بو أصحابو الكراـ مف بعده ، –صمى ا عميو كسمـ  -ألف ذلؾ خبلؼ ما قرره رسكؿ ا 

 األحاديث ىذه فتضمنت: المعنى ذلؾ في األحاديث مف جممة ذكر أف بعد -رحمو ا  -(2)القيـ ابف
 . (3)كعسره بركتو قمة مف كأنيا النكاح في مكركىة المير في المغاالة كأف.... أقمو يتقدر ال الصداؽ أف

 

 :نيان : كراىة المغاالة في الميكرثا

 

عف المغاالة في الميكر، كما أف الفقياء كرىكا أف يزيد المير  -صمى ا عميو كسمـ  -نيى النبي 
 -كسمـ صمى ا عميو  -كقد كانت أحاديث النبي  -صمى ا عميو كسمـ  -عمى ميكر نساء النبي 

 ،في النيي عف المغاالة في الميكر صريحة بيذا الشأف كمنيا:

                                                                                                                                                                                

( ، 1/607النكاح، باب صداؽ النساء )ماجو، محمد بف يزيد أبك عبدا القزكيني، سنف ابف ماجو ،كتاب 
: حديث 1قاؿ المحقؽ األرنؤكط : في اليامش رقـ، 285ـقر  -رضي ا عنو-مسند عمر بف الخطاب 

 ..(383-1/382. ) الذىبي ككافقو إسناده الحاكـ صحيح،... صحح
ذلؾ مف قميؿ ككثير كتاب النكاح، باب الصداؽ كجكاز ككنو تعميـ قرآف كخاتـ حديد كغير  صحيح مسمـ،  (1)

 (.2/1042كاستحباب ككنو خمسمائة درىـ لمف ال يجحؼ بو )
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعدكلد في دمشؽ ، ـ(1350 -1292ىػ، 751- 691) :ابف قيـ الجكزية

 العميؿ شفاء)ك( الشرعية السياسة في الحكمية الطرؽ)ك( المكقعيف إعبلـ)، مف كتبو كتتممذ عمى يد ابف تيمية
نقبلن عف األعبلـ  (الغناء سماع حكـ عف الغطاء كشؼ)كالتعميؿ(، ك كالحكمة كالقدر القضاء مسائؿ في

 (..6/56لمزركمي : )
مؤسسة زاد المعاد في ىدم خير العباد ،الديف ، شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف ابف القيـ، محمد  ((3

 (.5/178)ـ ، بيركت .1994ق/1415،  27الرسالة، ط 
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 نيإ :فقاؿ-صمى ا عميو كسمـ  -النبي إلى رجؿ جاء:  قاؿ -رضي ا عنو- ىريرة أبي عف
 في فإف ؟ إلييا نظرت ىؿ:) -صمى ا عميو كسمـ  - النبي لو فقاؿ ،األنصار مف امرأة تزكجت
 لو فقاؿ، أكاؽ أربع عمى: قاؿ (؟ تزكجتيا كـ عمى: )قاؿ إلييا نظرت قد :قاؿ (شيئا األنصار عيكف
 ما الجبؿ ىذا عرض مف الفضة تنحتكف كأنما ؟ أكاؽ أربع عمى : )-صمى ا عميو كسمـ  - النبي
 بعث عبس بني إلى بعثا فبعث: قاؿ (منو تصيب بعث في نبعثؾ أف عسى كلكف، نعطيؾ ما عندنا
، ىذا الحديث الصحيح يؤكد ما اتجينا إليو مف القكؿ بكراىة المغاالة في الميكر، (1)(فييـ الرجؿ ذلؾ

عمى مف بالغ في المير بما  -صمى ا عميو كسمـ  -كقد قيؿ تعميقان عمى الحديث؛ أنكر النبي 
، كعميو فإف تحميؿ اإلنساف نفسو ما ال يطيؽ مف المير فإنو يخالؼ السنة (2)يقتضي كراىة ذلؾ 

 الشريفة  كينكر عميو ىذا الفعؿ بمقتضى الحديث .

 ،النساء صداؽ تغالكا ال :-رضي ا عنو- الخطاب بف عمر قاؿ: قاؿ السممي العجفاء أبي عف 
صمى ا عميو  - النبي محمد بيا كأحقكـ كـأكال كاف ا عند تقكل أك الدنيا في مكرمة كانت لك فإنيا
ف ،(3)أكقية عشرة اثنتي مف أكثر بناتو مف امرأة أصدقت كال نسائو مف امرأة أصدؽ ما -كسمـ  الرجؿ كا 
 ،القربة عرؽ أك القربة عتؽ إليؾ كمفت قد :كيقكؿ ،نفسو في عداكة ليا يككف حتى امرأتو صدقة ليثقؿ
 -رحمو ا  -، كقاؿ ابف تيمية  (4)القربة عرؽ أك القربة عمؽ ما أدرم ما مكلدا عربيا رجبل ككنت
 .(5) دينا كاف إف كفائو عف كيعجز نقده، إف بو يضر صداقا المرأة يصدؽ أف لمرجؿ كيكره

 

                                                           
 (.2/1040)، صحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى كجو المرأة ككفييا لمف يريد تزكجيا  ((1
سميـ، عمرك عبد المنعـ، آداب الًخطبة كالزفاؼ مف الكتاب كصحيح السنة، دار الضياء لمنشر كالتكزيع،   ((2

 (.53مصر .)صفحة  –ـ، طنطا 2000ق/1،1421ط
اـ لو عبلقة بالحالة المالية لمشباب المقبؿ عمى الزكاج في محافظة القدس إذ القكؿ بغبلء الميكر ىذه األي (3)

يركف أف تكاليؼ المير مرتفعة كفكؽ طاقتيـ، ك الحقيقة أف الكاقع ىذه األياـ استثنائي ككف سعر الذىب في 
اسان عمى قي ـ، كمف ىنا القكؿ بغبلء الميكر ال2012ـ حتى2008أعمى مستكياتو خاصة في األعكاـ األخيرة 

 أك حتى قبؿ السنكات العشرة األخيرة . –صمى ا عميو كسمـ  -مقدار المير في عيد النبي
 -رضي ا عنو-( ، مسند عمر بف الخطاب 1/607سنف ابف ماجو ،كتاب النكاح، باب صداؽ النساء )  (4)

. الذىبي ككافقو إسناده الحاكـ : حديث صحيح،... صحح1قاؿ المحقؽ األرنؤكط: في اليامش رقـ، 285ـقر 
(1/382-383).. 

محمد عبد القادر عطا كمصطفى عبد  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ،الفتاكل الكبرل، ابف تيمية،  (5)
 (.3/194)ق، )د.ـ.ف(.1987ق/1،1408القادر عطا، دار الكتب العممية، ط
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 المطمب الثاني: ىدم اإلسالـ في تيسير الكليمة:

 

 لعرس صنع طعاـ كؿ ىي كقيؿ، كاإلمبلؾ العرس طعاـ تقدـ تعريؼ الكليمة في االصطبلح كىي :
تضبطيا مف أجؿ تحقيؽ مقصد الشارع الحكيـ  ، كلمكالئـ في الشريعة اإلسبلمية أحكاـ شرعية(1)كغيره

منيا، كمف المبلحظ في ىذه األياـ أف الكالئـ أصبحت حمبلن ثقيبلن عمى كاىؿ المقبميف عمى الزكاج، 
كقد اتجو بعض الناس إلى ترؾ الكليمة خبلفان ألقؿ ما قيؿ في حكميا شرعان كما سيأتي بيانو، ككذلؾ 

كمقتصد كمف خرج كميان بالكليمة عف مقصدىا الشرعي، كفي ىذا  نجد أف الناس في الكليمة بيف مسرؼ
المطمب سأبيف حكـ الكليمة شرعان كالحكمة المقصكدة منيا، كحكـ المخالفات الشرعية التي اتخذىا 

 الناس كعادة في كالئميـ .

 :أكالن: حكـ الكليمة

نة كفريؽ آخر عمى أنيا الكليمة في اإلسبلـ مشركعة، كقد ذىب جميكر الفقياء إلى أف الكليمة س
 كاجبة كآراؤىـ عمى النحك التالي:

إلى أف الكليمة  المالكية، كذىب (2)إلى أف الكليمة سنة مؤكدة أك أنيا قريبة مف الكاجب  الحنفيةذىب 
المنصكص  كىك كاجبةإلى أف كليمة العرس سنة مؤكدة ، كفي قكؿ أنيا  الشافعية، كذىب (3)مندكبة 

 .(5)، كقاؿ الحنبمية إنيا سنة مستحبة (4)

                                                           
 (.10/440ابف سيده، المحكـ كالمحيط األعظـ )  ((1
دار الفكر لمطباعة كالنشر،)د.ط(  ابف عابديف، حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار،  ((2

 (.374/ 6)ـ، بيركت2000ق/1421
 ـ، القاىرة،2005ق/1426، 1تحقيؽ: أحمد جاد، دار الحديث، ط الجندم،خميؿ بف اسحاؽ، مختصر خميؿ،  ((3

 .( 110)صفحة 
(، 396صفحة  ، دار المعرفة،)د.ط(بيركت،)الزىرم، السراج الكىاج عمى متف المنياجمحمد  الغمراكم،  ((4

لمشيرازم، مكتبة اإلرشاد،)د.ط( جدة المممكة العربية  المجمكع شرح الميذبتكممة  ،المطيعي، محمد نجيب
 (، كىك الجزء الخامس مف تكممة الشرح.18/75السعكدية،) 

دار عالـ الكتب،)د.ط( المبدع شرح المقنع،  بد ا بف محمد،ابف مفمح، إبراىيـ بف محمد بف ع (5)
 (.7/166)ـ، الرياض2003ق/1423س
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 سنة كفؽ األظير أقكاؿ الفقياء كما اتفؽ عميو الجميكر أف كليمة العرس الكليمةمما تقدـ ندرؾ أف  
 ا رضي -أنس عف البخارم اإلماـ ركاه ما ألدلة التالي ذكرىا في مشركعية الكليمة، كمنيا: مؤكدة
 كـ األنصار مف امرأة كتزكج عكؼ بف الرحمف عبد-كسمـ عميو ا صمى -النبي سأؿ: قاؿ -عنو

 عمى المياجركف نزؿ المدينة قدمكا لما: قاؿ أنسا سمعت حميد كعف ذىب مف نكاة كزف: قاؿ أصدقتيا؟
 إحدل عف لؾ كأنزؿ مالي أقاسمؾ: فقاؿ الربيع بف سعد عمى عكؼ بف الرحمف عبد فنزؿ األنصار
 أقط مف شيئا فأصاب كاشترل، فباع السكؽ إلى ،فخرج كمالؾ أىمؾ في لؾ ا بارؾ:قاؿ امرأتي،
 يكلـ أف بالمرأة الدخكؿ عند فيسف»،(1) (بشاة كلك أكلـ: )كسمـ عميو ا صمى النبي فقاؿ فتزكج كسمف،
 عف ينقص ال أف فيسف ليـ يذبح أف عمى يقدر كاف فإذا مثمو عميو كيقدر نفسو بو تطيب بما الزكج
 .(2)«... القادر مف يطمب ما أقؿ ألنيا شاة

 

 :ثانيان: دليؿ مشركعية الكليمة

 

دليؿ الكليمة مف السنة النبكية المطيرة، كقد حفمت كتب السنة الشريفة كالمتكف بكثير مف األحاديث 
التي تدؿ عمى مشركعية الكليمة، كتمؾ األحاديث كانت مستند األئمة الفقياء في آرائيـ في حكـ 

 األحاديث :كمف تمؾ الكليمة ، 

 عبد-كسمـ عميو ا صمى -النبي سأؿ :قاؿ -عنو ا رضي -ما ركاه اإلماـ البخارم عف أنس .1
 حميد كعف ذىب مف نكاة كزف :قاؿ ؟أصدقتيا كـ األنصار مف امرأة كتزكج عكؼ بف الرحمف
 عكؼ بف الرحمف عبد فنزؿ األنصار عمى المياجركف نزؿ المدينة قدمكا لما :قاؿ أنسا سمعت
 أىمؾ في لؾ ا بارؾ:قاؿ ،امرأتي إحدل عف لؾ كأنزؿ مالي أقاسمؾ :فقاؿ الربيع بف سعد عمى

                                                           
 (.7/24، )5167صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب الكليمة كلك بشاة، حديث رقـ   ((1
ـ، استانبكؿ تركيا 2004ق/1425، مكتبة الحقيقة، )د.ط(الجزيرم، عبد الرحمف، الفقو عمى المذاىب األربعة  ((2

(3/32-33 .) 
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 صمى- النبي فقاؿ فتزكج ،كسمف أقط مف شيئا فأصاب ،كاشترل فباع السكؽ إلى فخرج ،كمالؾ
 .(1) (بشاة كلك أكلـ: )- كسمـ عميو ا

 قاؿ -رضي ا عنيا -فاطمة -رضي ا عنو– عمي خطب لما: قاؿ أبيو عف بريدة، ابف عف .2
 .(2)( كليمة مف  لمعرس بد ال إنو ) :-كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ

طعاـ أكؿ يـك حؽ كطعاـ يـك  : )-صمى ا عميو كسمـ  -: قاؿ رسكؿ اعف ابف مسعكد قاؿ .3
 .(3)(سمع ا بو  ،الثاني سنة كطعاـ يـك الثالث سمعة كمف سمع

 

 :: كقت الكليمةثالثان  

 

اختمؼ الفقياء في كقت الكليمة كمبنى ذلؾ عندىـ التفريؽ بيف ما يصنع قبؿ الزفاؼ كما يصنع بعده، 
مف أحاديث تدؿ مرة عمى أف  -صمى ا عميو كسمـ -كسبب االختبلؼ بيف الفقياء ما كرد عف النبي

ميؿ إلى استحباب كقتيا بعد الزفاؼ  لما كقتيا قبؿ الزفاؼ كمرة عمى كجكبيا بعده، كالحقيقة أنني أ
حيث تدؿ الركايات أنو أكلـ بعد الدخكؿ  في بعض   -صمى ا عميو كسمـ  -فعمو رسكؿ ا

الركايات؛ ككذلؾ إرشاده لمصحابي الجميؿ عبد الرحمف بف عكؼ ككاف قد تزكج بأف يكلـ كلك بشاة، 
فاؼ كبعده كىي جائزة في الكقتيف، كلكثرة كبعض الفقياء ذىب إلى أف كقتيا كاسع فتصح قبؿ الز 

 .(4) -رحميـ ا-الكبلـ في ىذه المسألة أحيؿ القارئ الكريـ إلى كتب الفقو كالنظر في آراء األئمة 

 

 
                                                           

 (.7/24، )5167صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب الكليمة كلك بشاة، حديث رقـ   ((1
 (.475)صفحة 2419الجامع حديث رقـ  في صحيح -رحمو ا -، صححو األلباني(38/143)،مسند أحمد  (2)
، تحقيؽ: أحمد شاكر كآخركف، دار إحياء التراث سنف الترمذم أبك عيسى السممي،الترمذم، محمد بف عيسى  ((3

، ضعيؼ الجامع الصغير كزياداتو، : ضعيؼ-رحمو ا–قاؿ األلباني ( 403/ 3)العربي، )د.ط(، بيركت،
 .(529، )صفحة3616حديث رقـ

 (.45/249) ،المكسكعة الفقيية الككيتية  (4)
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 :رابعان :الحكمة مف الكليمة  

 

دخاؿ السركر عمى العركسيف كأىمييما كعمى  »لمكليمة حكمة شرعية تفضي إلى إشاعة الفرح كا 
المدعكيف، كفييا دعاء لمزكجيف، فكميا بركة إذا سارت عمى نيج اإلسبلـ مف البساطة كاالبتعاد عف 
المنكرات كالتباىي كالتفاخر الذم يمحؽ البركة كيمحك الحسنات، لذلؾ أكد الشارع عمى الترغيب فييا 

آثار اجتماعية بعيدة المدل في حياة الزكجيف كفي إعبلف النكاح كاإلشياد عميو في كالتنكيو بما ليا مف 
 .(1)«نطاؽ كاسع

 

 :خامسان: حكـ تمبية الكليمة

 

 العبيد" عبيد بف عمي بف إبراىيـاختمؼ الفقياء في حكـ تمبية الكليمة عمى خمسة أقكاؿ كما فصميا "
 »بعد أف عرض آراء الفقياء كأدلتيـ كىي عمى النحك التالي:

 .غيره أك عرسان  كانت سكاء مطمقان  الدعكة إجابة كجكبالقكؿ األكؿ: 

 .كغيره العرس في مطمقان  سنة الدعكة إجابة أفالقكؿ الثاني: 

 لتفصيؿ كىك أف إجابة الدعكة تجب في العرس دكف غيره.القكؿ الثالث كىك قكؿ الجميكر: 

 أف إجابة كليمة العرس فرض كفاية إذا قاـ بو البعض سقط عف الباقيف.القكؿ الرابع: 

 .(2) «.أف إجابة الدعكة تسف في العرس كتباح في غيره القكؿ الخامس:

                                                           
 .  (55صفحة  )،محمد سعيد دركيش، مرجع سابؽ  (1)
المدينة المنكرة  -العبيد، ابراىيـ بف عمي بف عبيد، بحث في إجابة الدعكة، مجمة الجامعة اإلسبلمية  ((2

 .ـ 2002ىػ /  1423 -، عمادة البحث العممي111العدد
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كىك التفصيؿ كأف الدعكة تجب إجابتيا في العرس كتسف فيما عداه » كقد رجح العبيد في المسألة بقكلو:
العمـ كىذا القكؿ أقكل في نظرم لقكة أدلتو كألف فيو تكسطان بيف القكؿ األكؿ كىك قكؿ جميكر أىؿ 

كالثاني كألف حمؿ حديث أبي ىريرة كابف عمر كالذم فييما إطبلؽ العصياف عمى مف لـ يجب الدعكة 
عمى كليمة العرس فيو قكة كيككف كافيان في تخصيص كليمة العرس بالكجكب دكف غيرىا كذلؾ ألف 

ة عمى كليمة العرس ىك قكؿ أكثر أىؿ العمـ كىك قكؿ أكثر أىؿ المغة فيذا يدؿ عمى أف حمؿ الكليم
بالنادر الذم ال يقع إال  ىذا ىك الغالب في استعماؿ ىذا المفظ كاألحكاـ إنما تعمؽ بالغالب ال

 .(1)...«قميبلن 

كاألدلة عمى ذلؾ  ،(2)إلييا يدعى مف كؿ عمى عينا كاجبة الكليمة إجابةككرد في المكسكعة الككيتية أف 
 - ا رسكؿ أف -عنيما ا رضي -عمر بف ا عبد عفكثيرة منيا ما كرد في صحيح البخارم 

(3)(فميأتيا الكليمة إلى أحدكـ دعي إذا : )قاؿ-كسمـ عميو ا صمى
 ا عبد سمعت: قاؿ نافع عفك ،  

 إذا الدعكة ىذه أجيبكا)-كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ قاؿ :يقكؿ -عنيما ا رضي- ،عمر بف
 .(4)( صائـ كىك العرس كغير العرس في الدعكة يأتي ا عبد ككاف :قاؿ(،  ليا دعيتـ

 

 :سادسان: مقدار الكليمة، كحكـ اإلسراؼ فييا

 

السنة  كتحصؿ ،الكليمة ألقؿ حد ال أنو إلى « كالحنابمة كالشافعية كالمالكية الحنفية » الفقياء ذىب
 ال أف لممكسر يستحب نو، كقد كرد في شرح مسمـ أ(5)شعير مف بمديف كلك أطعمو، شيء بأم الشريفة 

                                                           
 .)المرجع السابؽ، نفسو(  (1)
 (.30/39) ،المكسكعة الفقيية الككيتية  (2)
-ركاه البخارم، كتاب النكاح، باب حؽ إجابة الكليمة كالدعكة كمف أكلـ سبعة أياـ كنحكه كلـ يكقت النبي  (3)

 (.7/24، )5173يكما كال يكميف، حديث رقـ  -صمى ا عميو كسمـ
 (.25/ 7، )5179ركاه البخارم، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي في العرس كغيره، حديث رقـ   (4)
 (.45/250المكسكعة الفقيية الككيتية )  (5)
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 الطعاـ مف أكلـ شيء بأم بؿ المجزئ لقدرىا حد ال أنو عمى جماعاإل (1)القاضي كنقؿ شاة عف ينقص
 زينب كليمة كفي لحـ بغير كانت أنيا صفية عرس كليمة كفي ىذا بعد مسمـ ذكر كقد الكليمة حصمت
 قاؿ الزكج حاؿ قدر عمى تككف أف يستحب لكف الكليمة بو تحصؿ جائز ىذا ككؿ كلحما خبزا أشبعنا
 كاستحب قاؿ طائفة تكرىو كلـ طائفة فكرىتو يكميف مف أكثر تكرارىا في السمؼ كاختمؼ القاضي
 .(2)"أسبكعا ككنيا لممكسر مالؾ أصحاب

تدؿ عمى أنو أكلـ بشاة مرة كأكلـ بأقؿ مف  -ا عميو كسمـ صمى  -كقد كردت أحاديث عف النبي 
عمى شيء مف نسائو ما أكلـ عمى زينب  -صمى ا عميو كسمـ-ما أكلـ النبي : )عف أنس قاؿذلؾ، ف

 عتقيا كجعؿ كتزكجيا صفية أعتؽ - كسمـ عميو ا صمى -ا رسكؿ أف :)أنس عف،ك (3)(أكلـ بشاة
 .(5)((4)بحيس عمييا كأكلـ صداقيا

 بعض عمى-كسمـ عميو ا صمى -النبي أكلـ : )قالت شيبة بنت صفيةعف  كفي البخارم ايضان:
، ىذه األحاديث كغيرىا تؤكد عمى أف ال حد ألكثر الكليمة كال حد ألقميا (6)(شعير مف بمديف نسائو

 كأنيا بحسب حاؿ الزكج كقدرتو المالية. 

، حيث إف معظـ ما يجرم في الكالئـ في الكليمة كاضحة جدان  أما في أيامنا ىذه فإف مظاىر اإلسراؼ
مرده البذخ كالترؼ كالتبذير، كال تحقؽ مقاصد الشارع الحكيـ منيا، كالحقيقة أف كثيران مف الكالئـ التي 

                                                           
ـ( عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي  1149 -1083ق =  544 -476القاضي عياض )  (1)

ماـ أىؿ الحديث في كقتو ،كاف مف أعمـ الناس بكبلـ العرب كأنسابيـ  السبتي، أبك الفضؿ: عالـ المغرب كا 
كتكفي بمراكش مسمكما، قيؿ: سمو ييكدم ،مف  ضاء غرناطة،كأياميـ، كلي قضاء سبتة، كمكلده فييا، ثـ ق
ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ في معرفة أعبلـ مذىب االماـ ك تصانيفو " الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى "

 (.99/ 5) ،ك" شرح صحيح مسمـ، نقبلن عف الزركمي، األعبلـ،مالؾ 
المطبعة المصرية  شرح صحيح مسمـ بف الحجاج،المنياج  النككم، أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم، (2)

 (.9/218)ـ، )د.ـ.ف(،1929ق/1347، 1باألزىر، ط
 (.7/24، )5168ركاه البخارم ، كتاب النكاح ، باب الكليمة كلك بشاة ، حديث رقـ   ((3
الحيس: أصمو الخمط يقاؿ حاس يحيس حيسا كبو الحيس كىك ما جمعت فيو أخبلط مف أقط كسمف كتمر    ((4

كما اتفؽ ليـ، الحميدم، محمد بف أبي نصر فتكح بف عبد ا بف فتكح بف حميد بف بف يصؿ األزدم، تفسير 
 -1طبة السنة غريب ما فى الصحيحيف البخارل كمسمـ، تحقيؽ: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكت

 (.272) صفحة مصر –القاىرة  - ـ،1995 –ق1415
 (.7/24) 5269راه البخارم، كتاب النكاح، باب الكليمة كلك بشاة، حديث رقـ   ((5

 (. 7/24) 5172رقـ  ،ركاه البخارم، كتاب النكاح، باب مف أكلـ بأقؿ مف شاة، حديث  (6)



- 155 - 

 

نيى  -عز كجؿ-يضيع فييا الطعاـ ىدران لزيادتو عف الحد، كىذا حكمو حراـ ألنو إسراؼ كألف ا 
ةُّ امُْمْْسِِفَي )عنو، قاؿ تعالى َُ ََل ُُيِ ه ه

ّ
تُوا َوََل جُْْسِفُوا ا َم زًِيََة 31:﴿ ... َوُُكُوا َواْْشَ ( كُْل َمْن َحره

ََا خَ  ْ ه ََاِة اِلُّ ٍَن آَٓمٌُوا ِِف امَْح ِ ْزِق كُْل ِِهَ نَِّله َباِت ِمَن امّرِ َِّ ٍِ َوامعه َباِد ـِ هِِت َآْخَرَج ِم ِ ام اِمَعًة ًَْوَم اَّلله

وَُموَن )امْلِ  ـْ َ ُل اْلََٓيِت ِمَلْوٍم ً َ امَْفَواِحَش َما َػََِر ِمِْنَا َوَما 32َِاَمِة َنَذِِلَ هَُفّعِ َم َرّّبِ هَما َحره ه
ّ
( كُْل ا

َِ ُسوَْعاًَن َوَآْن ثَُلومُ  ِْل ِت ِ َما مَْم ًَُِنّ ُْثَ َوامَْبْلَي ِتَلرْيِ امَْحّقِ َوَآْن جُْشُِنوا َِبَّلله
ّ
ِ َما ََل تََعَن َواَْل وا ؿَََل اَّلله

وَُموَن﴾ ـْ َ  .(1) ث

كال يجكز اإلسراؼ في الكالئـ لمنيي الكارد في اآلية الكريمة السابقة، كألف في ذلؾ إضاعة لمماؿ، حيث 
إنو في معظـ األكقات يككف ىناؾ فائض في الطعاـ ال ييستفاد منو كيمقى في القمامة، كلما يترتب 

بالمقبميف عمى الزكاج، كتضع حدان أماـ مستقبؿ حياتيـ فبل يقدـ عمى ذلؾ مف مفاسد عظيمة تضر 
أحدىـ عمى الزكاج خكفان مف تبعات الزفاؼ كالكليمة التي تشكؿ نسبة عالية مف تكاليؼ الزكاج في 

مف  20إلى  15محافظة القدس، فمف المعركؼ أف أقؿ ما ييذبح في الكالئـ ىذه األياـ يتراكح ما بيف 
 الشياه .

تفى بيذا فقط بؿ إف بعض الكالئـ ىذه األياـ يدعى إلييا األغنياء كأصحاب المناصب كال ييك
 كالشخصيات المعتبرة  دكف الفقراء؛ كذلؾ مف أجؿ مظير أكلياء العريس أماـ الناس .

 

 :اإلسالـ في الكليمة: ىدم سابعان   

 

ما بيف المباح كالمندكب  شرعت الكليمة لتحقيؽ اإلشيار كالتعارؼ كالتآلؼ، كأف حكـ الكليمة يدكر
-صمى ا عميو كسمـ  -كالكاجب، كقد تككف الكليمة حرامان إذا ما كانت مف شر الكالئـ التي نبو النبي

 شر : )يقكؿ كاف أنو-عنو ا رضي- ىريرة أبي عفإلييا كمف ذلؾ ما ركاه البخارم في صحيحو 

                                                           
 (.31اآلية/7) ،سكرة األعراؼ  ((1



- 156 - 

 

 صمى- كرسكلو ا عصى فقد الدعكة ترؾ كمف الفقراء كيترؾ األغنياء ليا يدعى الكليمة طعاـ الطعاـ
 .(1)(- كسمـ عميو ا

كقد سبؽ أف قدمنا لحكـ  - سنة فضيمة» فمف الحديث السابؽ نصؿ إلى أف الكليمة في اإلسبلـ 
كقمنا أنيا كظيفة اجتماعية ليا  –صمى ا عميو كسمـ  -التي دعا إلييا الرسكؿ  -الكليمة في الشرع 

غاياتيا كمرامييا، كتمبيتيا كاجبة، كأساسيا البساطة كالتسييؿ،كحسب القدرة كاالستطاعةدكف تبذير كال 
إسراؼ، كأال يفرؽ في الدعكة بيف صغير ككبير أك غني كفقير؛ كألف غاياتيا سامية كمرامييا عامة، 

فقاتو كنفقات الزكاج عامة ككؿ ذلؾ تبعان لما سنو كاف عمى أىؿ الفضؿ أف يساعدكا العركس في ن
 .(2)«صمى ا عميو كسمـ . -المعمـ األعظـ كالقدكة المثمى 

ككاف ىديو عميو الصبلة كالسبلـ التيسير في المير فإف ىديو أيضان التيسير في الكليمة، كقد تقدمت  
ا كحكـ اإلسراؼ فييا، كفي ىذا في ىذه الدراسة أحاديث تدؿ عمى مشركعية الكليمة، كحكميا ككقتي
في كليمة  -صمى ا عميو كسمـ-المطمب أبيف بعضان مف األحاديث التي يؤخذ منيا ىدم النبي 

 النكاح .

 فتح فمما خيبر -كسمـ عميو ا صمى- النبي قدـ :قاؿ -عنو ا رضي- مالؾ بف أنس عفما ركم  
 فاصطفاىا عركسا ككانت زكجيا قتؿ كقد أخطب بف حيي بنت صفية جماؿ لو ذكر الحصف عميو ا

 صنع ثـ بيا فبنى ،حمت الركحاء سد بمغنا حتى بيا فخرج لنفسو- كسمـ عميو ا صمى -ا رسكؿ
 كليمة تمؾ فكانت ،حكلؾ مف آذف :-كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ قاؿ ثـ ،صغير (3)نطع في حيسا
 .(4)صفية عمى، كسمـ عميو ا صمى ،ا رسكؿ

                                                           
 (.7/25، )5177باب مف ترؾ الدعكة فقد عصى ا كرسكلو، حديث رقـ  كتاب النكاح،صحيح البخارم   (1)
 .(67صفحة  )،، مرجع سابؽدركيشمحمد سعيد   (2)
نطع: بساط مف االديـ،الزبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، تاج العركس، مادة   ((3

 (.22/261"نطع"،)
باب ىؿ يسافر بالجارية قبؿ أف يستبرئيا كلـ ير الحسف بأسا أف يقبميا أك يباشرىا، حديث  صحيح البخارم،  (4)

 (.3/48(،)2235رقـ )
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 قاؿ -رضي ا عنيا– فاطمة -رضي ا عنو -عمي خطب لما: قاؿ أبيو عف بريدة، ابف عفك  
 .(1)( كليمة مف  لمعرس بد ال إنو ): -كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ

 كتزكج عكؼ بف الرحمف عبد -كسمـ عميو ا صمى -النبي سأؿ :قاؿ -عنو ا رضي-كعف أنس  
 قدمكا لما :قاؿ أنسا سمعت حميد كعف ،ذىب مف نكاة كزف :قاؿ ؟أصدقتيا كـ، األنصار مف امرأة

 أقاسمؾ :فقاؿ الربيع بف سعد عمى عكؼ بف الرحمف عبد فنزؿ األنصار عمى المياجركف نزؿ المدينة
 ،كاشترل فباع السكؽ إلى فخرج، كمالؾ أىمؾ في لؾ ا بارؾ: قاؿ ،امرأتي إحدل عف لؾ كأنزؿ مالي

 .(2) (بشاة كلك أكلـ: )-كسمـ عميو ا صمى- النبي فقاؿ فتزكج ،كسمف أقط مف شيئا فأصاب

طعاـ أكؿ يـك  :)-صمى ا عميو كسمـ  -قاؿ : قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنو– عف ابف مسعكدك 
 .(3)(حؽ كطعاـ يـك الثاني سنة كطعاـ يـك الثالث سمعة كمف سمع سمع ا بو 

مف ذلؾ ندرؾ أف السنة الشريفة  في الكليمة أنيا تحصؿ في أم طعاـ سكاء كانت شاة أك أكثر أك  
 :المغنيأقؿ مف شاة، لكف بعض الفقياء قالكا إنو يستحب أال تقؿ عف الشاة كمف ذلؾ ما كرد في 

 .(4)«كيستحب أف يكلـ بشاة إف أمكنو ذلؾ»

ة تككف بحسب حاؿ الزكج، كأف المقصكد منيا تحقيؽ كىذا مف يسر اإلسبلـ  كتأكيدن عمى أف الكليم
شيار الزكاج كالصمة االجتماعية .  السنة الشريفة  في الكليمة كا 

 

 

 

 

                                                           
 (.475)صفحة 2419الجامع حديث رقـ  في صحيح-رحمو ا -، صححو األلباني(38/143مسند أحمد)  (1)
 (.7/24، ) 5167صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب الكليمة كلك بشاة ، حديث رقـ   ((2
، ضعيؼ الجامع الصغير كزياداتو، حديث : ضعيؼ-رحمو ا–، قاؿ األلباني ( 403/ 3سنف الترمذم)  ((3

 .(529، )صفحة3616رقـ
 (.8/106ابف قدامة، )  ((4
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 الفصؿ الخامس

المجتمع في ك كالجمعيات الخيرية ة يالمؤسسات الديندكر المحاكـ الشرعية ك 
 .تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس  عالج ظاىرة ارتفاع

الجمعيات الخيرية في ك المؤسسات الدينية ك  دكر المحاكـ الشرعية :المبحث األكؿ 
 .عالج ىذه الظاىرة 

 المطمب األكؿ:  دكر الكقاية مف خبلؿ التشريعات.                

 المطمب الثاني: دكر التكعية  كالنصح كاإلرشاد.                

 الزكاج . الج ظاىرة ارتفاع تكاليؼدكر المجتمع في ع :المبحث الثاني

المطمب األكؿ: الدكر المطمكب مف المجتمع في محافظة القدس مف أجؿ عبلج 
 ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج فييا.

المطمب الثاني: الخطكات العائمية العممية في عبلج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في 
 محافظة القدس كتيسير الزكاج :

 القدس، مؤسسة عمارة االقصى(.المطمب الثالث:إسيامات المؤسسات ) جامعة 

 .: سبؿ عالج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدسالمبحث الثالث
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الجمعيات الخيرية في عالج ك المؤسسات الدينية ك  : دكر المحاكـ الشرعيةالمبحث األكؿ
 ىذه الظاىرة:

 

 :المطمب األكؿ: دكر الكقاية مف خالؿ التشريعات

 

مف دكر المحاكـ الشرعية  مف بيف المؤسسات كالييئات الدينية التي تتمثؿ بكزارة ليس ىناؾ دكر أىـ 
األكقاؼ كالشؤكف الدينية أك األكقاؼ اإلسبلمية في القدس كدار اإلفتاء، في عبلج ظاىرة ارتفاع 
تكاليؼ الزكاج، حيث تعد المحاكـ الشرعية ىي العنكاف الذم  ييقبؿ عميو الناس عند الزكاج، فيي 

كاف الذم يتكجو إليو أكلياء الشباب مف كبل الجنسيف مف أجؿ إجراء معاممة عقد الزكاج كاختيار الم
المأذكف الشرعي الذم يجرم عقد الزكاج، كمف ىذه الميمة ندرؾ الدكر الحقيقي لممحاكـ الشرعية 

 كمدل تأثيرىا في كضع حد الرتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.

جة إلى عبلج جذرم مع ازدياد اآلثار السمبية ليا كمدل تأثيرىا عمى المجتمع بما إف ىذه الظاىرة بحا 
تمقيو مف مظاىر اجتماعية مرضية ال يىسييؿ حميا، إال مف خبلؿ كضع المخططات الشاممة حيث 
تتعاضد المؤسسات كالييئات المسؤكلة كالمحاكـ الشرعية أحد أىـ أضمعيا مع األكلياء مف أجؿ العمؿ 

حك عبلج ىذه الظاىرة حيث تقع عمى عاتقيا، كالسؤاؿ الذم يدكر في ذىف كؿ إنساف يبحث الجاد ن
عف  سبؿ عبلج ىذه الظاىرة مف خبلؿ المحاكـ الشرعية يجد أنيا تتمثؿ في الكجو األكؿ مف خبلؿ 

 التشريعات:

محكمة الشرعية إذ إف أحد أىـ التشريعات التي كضعت في المحاكـ الشرعية فيما يتعمؽ بالزكاج قياـ ال
، حيث (1)بإجراء عقكد الزكاج فييا أك مف خبلؿ أحد المأذكنيف الشرعييف الذم يعيف مف قبؿ المحكمة

                                                           
يكثؽ القاضي أك  -يجب عمى الخاطب مراجعة القاضي أك نائبو قبؿ إجراء عقد الزكاج.ب -أ-36: الػمادة  ((1

إذا أجرم عقد زكاج كلـ يكثؽ رسميان يعاقب كؿ مف العاقد  -ف لو عقد الزكاج بكثيقة رسمية .جمف يأذ
كالزكجيف كالشيكد بالعقكبة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات كتغـر المحكمة كؿ كاحد منيـ بغرامة 

ؾ بالعقكبتيف يعاقب كؿ مأذكف ال يسجؿ العقد في الكثيقة الرسمية المعدة لذل-دينار.د 200مقدارىا 
يعيف مأذكنك تكثيؽ عقكد الزكاج -المنصكص عمييما في الفقرة )ج( مف ىذه المادة مع العزؿ مف الكظيفة. ىػ
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يتـ تغريـ كؿ مف ال يجرم عقد الزكاج عف طريؽ المحكمة الشرعية أك أحد مأذكنييا، كىذا أمر ىاـ 
صية، بما يدفع الناس إلى يمكف المحكمة مف تكجيو تكاليؼ الزكاج مف خبلؿ قانكف األحكاؿ الشخ

إجراء العقد تحت ناظرم المحاكـ الشرعية ، كتأتي أىمية ىذا التشريع مف أنيا تضع حدان أماـ الشركط 
الميكمفة المخالفة لمشريعة اإلسبلمية كما أنيا تحد مف أطماع كتجاكزات األكلياء فيما يتعمؽ بالمير، 

زكاج كمف أمثمة ذلؾ إلغاء فقرة تكابع المير في كذلؾ مف خبلؿ إجراء بعض التغييرات عمى عقكد ال
 .ف تكاليؼ الزكاج في محافظة القدسنمكذج عقد الزكاج بما يخفؼ م

كما أف المحكمة الشرعية في محافظة القدس تيجرم العقد كفقان لمكاد قانكف األحكاؿ الشخصية، حيث  
 لزكاج في المحافظة كىذه المكاد ىي:تعتبر تمؾ المكاد مكادان جكىرية يمكف مف خبلليا تكجيو تكاليؼ ا

 .(1)طمب التزكج أك الكعد بوالًخطبة:  :ف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني: م(2الػمادة ) 

: ال ينعقد الزكاج بالًخطبة كال بالكعد كال بقراءة الفاتحة كال بقبض أم شيء عمى حساب (3المادة )
 . (2)المير كال بقبكؿ اليدية 

المادة يمكف تنبيو الخاطبيف إلى المخالفات الشرعية التي تجرم بيف الخاطبيف بما كمف خبلؿ ىذه 
يتعمؽ بالعادات كاألعراؼ التي تؤدم إلى ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة : كإقامة حفؿ الخطكبة 

حضار الشبكة كدبمة الخطكبة كغيرىا مف األمكر التي بيناىا سابقان في مظاىر ارتفاع تكاليؼ ا لزكاج كا 
 فيما يتعمؽ بالًخطبة .

 أف بعد إال سنة عشريف مف بأكثر يكبرىا خاطبيا كاف إذا امرأة عمى العقد إجراء يمنع :(11المادة ) 
 .(3)كاختيارىا رضاىا مف القاضي يتحقؽ

                                                                                                                                                                                

لسنة 36كتنظـ أعماليـ كفؽ تعميمات يصدرىا قاضي القضاة. قانكف االحكاؿ الشخصية االردني المؤقت رقـ 
 .  ،دائرة قاضي القضاة2010

(1)
 .  ،دائرة قاضي القضاة2010لسنة 36االحكاؿ الشخصية االردني المؤقت رقـ قانكف :  2المادة    

: ذاتيا في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المعمكؿ بو في المحكمة الشرعية في القدس كذلؾ في  3المادة   (2)
مسطينية رقـ في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ) المؤقت ( المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية الف 3المادة 
 .  ـ1976لسنة  61

 ،دائرة قاضي القضاة  .2010لسنة 36: قانكف االحكاؿ الشخصية االردني المؤقت رقـ 11المادة   (3)
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ـ تضع حدان اماـ طمع أكلياء 2010ىذه المادة كفقان لقانكف االحكاؿ الشخصية األردني الجديد لعاـ  
األمكر في تزكيج بناتيـ مف رجؿ أكبر منيف سنان بفارؽ فاحش طمعان منيـ في ماؿ الزكج، كذلؾ يحد 

 مف طمب الميكر المرتفعة مقابؿ التغاضي عف سف الزكج .

 (:53كذلؾ المادة المادة )

 ذلؾ كيمحؽ التصرؼ أىمية كاممي كانا إذا منو الحط كلممرأة العقد بعد المير في الزيادة لمزكج -أ
 أماـ رسميان  ذلؾ يكثؽ أف عمى منو الحط أك الزيادة مجمس في اآلخر الطرؼ بو قبؿ إذا العقد بأصؿ
 . القاضي

 . رسميان  تكثيقو تـ إذا إال منو زكجيا برائياإ أك ميرىا بقبض الزكجة قرارإ المتضمف بالسند يعتد ال-ب

 مقابؿ آخر شػئ أم أك نقكدان  الزكج مف يأخذ أف أقاربيا أحد أك الزكجة ألبكم يجكز ال: (54الػمادة)
 .ىالكان  كاف إف قيمتو أك قائمان  كػاف إف عينػان  منو أخذ ما استرداد كلمزكج لو، زفافيا إتماـ أك تزكيجيا

بفقرتييا )أ( ك)ب( تضبط أمران ىامان يتعمؽ بالمير كىك في الفقرة )أ( أف تعديؿ ىذه المادة كالتي سبقتيا 
المير إذا كاف لزيادتو ال يتـ إال مف خبلؿ الزكج أما في حالة الحط منو فمممرأة إجراء ذلؾ بنفسيا إذا 
 قبؿ الطرؼ اآلخر بذلؾ، كما أف المادة )ب( ىي ضمانة لحفظ حؽ المرأة في ميرىا إذا لـ تقبض
المير كلـ يكثؽ ذلؾ في كثيقة رسمية كىذا حجة عمى األكلياء ممف يدعكف أف رفع تكاليؼ الزكاج 

( فيي تؤكد أحقية المرأة بميرىا كما يعطى ليا، كما أنو يضع حدان 54تحفظ حقكؽ بناتيف، أما المادة )
 . أماـ طمب الكلي شيئان لنفسو مقابؿ التزكيج كىذا يمنع عضؿ الكلي ليا عف الزكاج

: منو األكؿ الفصؿ(:  الزكاج عقد آثارمف قانكف األحكاؿ الشخصية ) الثالث كذلؾ ما كرد في الباب
كميا تؤكد عمى حفظ حؽ المرأة، كما أنيا تنص  58كما بعدىا حتى المادة  39، المادة كالجياز المير

ت  كيضمف عمى أمر ميـ يتعمؽ بمير المثؿ كىذا أحد أىـ ضكابط االختبلؼ إف حصؿ في أم كق
عدـ اإلضرار بالطرفيف في حاؿ النزاع إف لـ يكف المير قد سمي مف قبؿ في العقد، كالحقيقة أف 
معظـ العقكد ىذه األياـ تسمى فييا الميكر إال نادران، كذلؾ ما أشير في المكاد فيما يتعمؽ بالجياز كأنو 

شراؤه كفقان لطمب الفتاة كقد  جزء مف المير حيث إف العرؼ القائـ أف الجياز خارجه عف المير يتـ
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أشرت في الدراسة إلى تكاليؼ الجياز كالكسكة كىي أحد األعباء التي ترفع مف تكاليؼ الزكاج في 
 محافظة القدس.

 : أما عف فعالية ىذه التشريعات

فإنو ال يخفى عمى أحد أف تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس تقع ضمف تراضي الطرفيف، فإف بعض 
المكاد القانكنية ال تغير حاؿ ىذه التكاليؼ إذا كانت بالتراضي، كىذا مرده إلى قصكر قانكف األحكاؿ 

أعمى يعتبر الشخصية في قدرتو عمى كضع حدو أعمى لتكاليؼ الزكاج، إذ إف أم تحديدو لممير بحدو 
مخالفان لمحكـ الشرعي في عدـ كجكد حدو ألكثر المير كأقمو، حيث ال دليؿ يقكم مف تشريع أمر كيذا، 
كقد يقكؿ قائؿ كيؼ لممحاكـ أف تثبت دكرىا في عبلج ىذه الظاىرة، قمت مف خبلؿ التكجيو كاإلرشاد 

 كالتكعية كما سنرل في المطمب التالي .  

 

 عية  كالنصح كاإلرشاد:المطمب الثاني: دكر التك 

 

ُروِف َوٍَِْنَْوَن َؾِن امُْمْيَكِر َوُآومَئَِم  ﴿قاؿ تعالى:  ـْ َل امَْخرْيِ َوًَبُِمُروَن َِبمَْم
ّ
ٌة ًَْدُؾوَن ا َومَْخُكْن ِمٌُُْكْ ُآمه

 يككف الذم كىك ،األفياـ فيو تختمؼ كلـ العقكؿ تعارفتو الذم األمر ىك المعركؼ،" (1)ُِهُ امُْمْفِوُحوَن﴾

 إنكاره عمى العقكؿ تضافرت ما ىك كالمنكر الناس، في تختمؼ الى  التي اإلنسانية الفطرة مع متفقا
ف ،اإلنسانية لمفطرة مناقض كىك كقبحو،  كعمى أقرتيا، أمكر عمى تضافرت الخميقة بدء مف العقكؿ كا 
 في العقكؿ تختمؼ كلـ كالعفة، كالحياء كالعدؿ الصدؽ مدح في العقكؿ تختمؼ فمـ أنكرتيا، أخرل

كال شؾ أف جانب األمر بالمعركؼ كالنيي  (2)" ضركبو بكؿ كاالعتداء كالفجكر كالكذب الظمـ استنكار
عف المنكر يجدر انتياجو في مكضكع عبلج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس نظران 

دة التي تنتج عف ارتفاع تكاليؼ لممعركؼ العظيـ الذم يترتب عمى تيسير أمكر الزكاج كالمنكرات الشدي

                                                           
 (.104اآلية/3) ،سكرة آؿ عمراف  ((1
دار الفكػػػػػػػػر العربػػػػػػػػي، )د.ط(  أبػػػػػػػك زىػػػػػػػػرة، حمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف مصػػػػػػػطفى بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد، زىػػػػػػػػرة التفاسػػػػػػػػير،  ((2

 (.3/1343))د.ـ.ف(.
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الزكاج في محافظة القدس كتصعيب أمكره، حيث يتمثؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر في ىذا 
الجانب، مف خبلؿ التكعية كاإلرشاد الديني فيك السبيؿ األمثؿ كالطريقة األقكـ أماـ مكاجية ظاىرة 

س كتقكية الكازع الديني في نفكس المسمميف ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، مف خبلؿ غر 
كصكف مناعتيا أماـ التقاليد كاألعراؼ الفاسدة كالمظاىر الزائفة، حيث تستمد المحاكـ الشرعية سمطتيا 

حيث إف القائميف عمى  -صمى ا عميو كسمـ  -أك فمنقؿ ميمتيا مف ىدم اإلسبلـ، كىدم النبي
عمـ كالدعاة كطبلب العمـ الشرعي، كتشكؿ المحكمة الشرعية المحاكـ الشرعية ىـ  القضاة مف أىؿ ال

في محافظة القدس المرجعية اإلسبلمية التي تحافظ عمى القيـ اإلسبلمية كىي التي تنشر الكعي الديني 
 كتبيف األحكاـ الشرعية لممسمميف .

كتقع عمى عاتقيا مسؤكلية تعريؼ الناس بسماحة الديف اإلسبلمي، كتبياف أف الشريعة اإلسبلمية ىي  
األجدر باالتباع كىي الضمانة لممرأة مف أجؿ حفظ حقكقيا ال األعراؼ كال التقاليد، كأف اإلسبلـ ىك 

 طريؽ الحياة الزكجية السعيدة كبو تككف األسرة المطمئنة المستقرة .

أف القضاة كالمأذكنيف في المحاكـ الشرعية يبينكف لمناس أف مف يمف المرأة يسر ميرىا كأف  كالحقيقة
البركة تكمف في تخفيؼ تكاليؼ الزكاج عف كاىؿ الشباب المقبميف عمى الزكاج، ككذلؾ ىـ مف 
يرشدكف الناس إلى السبيؿ الحؽ كينبيكنيـ إلى المخاطر التي تترتب عمى المغاالة في الميكر، 

لتكاليؼ المرتفعة لمزكاج، كيبينكف ليـ األحكاـ الشرعية في االحتفاالت كالسيرات، كذلؾ ىدم اإلسبلـ كا
في الكليمة كغيرىا مف أمكر الزفاؼ، كما أف القضاة يجيبكف عف أسئمة الناس ممف يستفتكنيـ كيقدمكف 

حد أىـ أسباب ارتفاع ليـ النصح كاإلرشاد بما يضمف استقرار حياتيـ، كقد تقدمت اإلشارة إلى أف أ
 تكاليؼ الزكاج يرجع إلى أسباب دينية.

فميمة المحاكـ الشرعية بالشراكة مع الييئات اإلسبلمية المختمفة ككزارة األكقاؼ كدار اإلفتاء تقـك عمى 
رساء المبادمء األخبلقية عندىـ كذلؾ  أساس تقكيـ سمكؾ الناس، كتعميؽ الكازع الديني في نفكسيـ كا 

اف ضكابط تكاليؼ الزكاج بما ال يخرج بو عف مقاصده الشرعية، كذلؾ بإعادة الناس إلى مف خبلؿ تبي
المسار الصحيح في مقياس التفاضؿ، كغرس ىذه القيمة في النفكس في مختمؼ األعمار عف طريؽ 
إعداد الفرد المسمـ إعدادان يكافؽ الشريعة اإلسبلمية بحيث تخضع تصرفاتو كسمككياتو في شتى أمكره 

كاعد الشريعة اإلسبلمية ك لتكف تصرفات المسمـ نابعة مف الديف ال مف أم شيء آخر غيره سكاء لق
 كانت أعراؼ ك تقاليد فاسدة أـ مقاييس خاطئة أك مظاىر زائفة .
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كيمكف لممحاكـ الشرعية كالييئات الدينية أف تمعب دكرىا المجتمعي، بما يتناسب مع متطمبات فئات 
عاة كؿ ما يتعمؽ بالفرد كمشاكمو كمتطمباتو، كأداء ىذا الدكر يمكف تحقيقو داخؿ المجتمع المختمفة كمرا

المؤسسة كخارجيا، مف خبلؿ تحيف الفرص كالمبادرة إلى النصيحة كنشر الكعي عمى أيدم الدعاة أك 
العمماء في كؿ كقت عبر الخطب عمى المنابر أك الندكات كالمحاضرات أك عبر كسائؿ اإلعبلـ 

ا أف تتضمف بيانان لممخاطر بذكر األمكر الكاقعية كاستدالؿ الدعاة أك المكجو أيان كانت كيراعى فيي
 صفتو باإلحصاءات التي تبيف خطكرة المكقؼ كاآلثار التي نتجت عف ىذه التكاليؼ المرتفعة .

كرىا أما عف التساؤؿ الذم يجدر إجابتو حكؿ إذا ما كانت المحاكـ الشرعية كالمؤسسات الدينية تقكـ بد
أـ ال؟ فقد أجيب عف ىذه المسالة مف ناحيتيف في استطبلع الرأم؛ فاألغمبية العظمى ممف استطمعت 
آراءىـ يقركف بقدرة المحاكـ الشرعية عمى إبراز دكرىا أك أنو يمكف أف يككف ليا دكر في مكاجية ىذه 

سات بما فييا المحاكـ الشرعية الظاىرة، إال أنيـ بعد ىذا اإلقرار؛ يقركف بعدـ قياـ ىذه الييئات كالمؤس
كدار اإلفتاء ككزارة األكقاؼ بدكرىا المطمكب منيا، كأف ىذا الدكر إف كاف مكجكدان فيك دكر محدكد ال 

 يكاد يممس في المجتمع.

أما عف الجمعيات الخيرية فإنو حسب عممي ال يكجد في محافظة القدس جمعيات خيرية تعنى بيذا   
في كزارة الداخمية في الحككمة الفمسطينية عف كجكد ىذه الجمعيات كقد  الجانب، حيث تكجيت بسؤاؿ

 قيؿ لي أنو ال يكجد أم جمعية تيعنى بيذا الجانب .

كال أعمـ إذا ما كاف ىناؾ جمعيات تعمؿ دكف ترخيص لـ تدخؿ بياناتيا في كزارة الداخمية، كما أف 
ت الخيرية في القدس في ىذا المكضكع، كلـ استطبلع الرأم أنكر ىذا الجانب، كلـ ييممس دكر الجمعيا

أسمع مف أم شخص قياـ جمعية مف الجمعيات الخيرية بمساعدتو في الزكاج أك حتى قياميا بدكر 
 تكعكم، أك عقدت ندكة أك ألقيت محاضرة في ىذا الشأف.
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 :عالج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاجدكر المجتمع في  :المبحث الثاني

 

في محافظة القدس مف أجؿ عالج ظاىرة ارتفاع : الدكر المطمكب مف المجتمع األكؿالمطمب  
 :تكاليؼ الزكاج فييا

 

المقصكد بالمجتمع: األسر كالعائبلت كالمجتمع المحمي في محافظة القدس، أما عف دكرىـ فالمقصكد 
يؼ الزكاج في فيو اإلجراءات التي فعمكىا أك يجدر بيـ فعميا مف أجؿ عبلج ظاىرة ارتفاع تكال

مف مسؤليتيـ االجتماعية كأكلياء لشباب مف كبل الجنسيف مقبميف عمى الزكاج  انطالقان  محافظة القدس،
تتيددىـ أخطار كأمراض اجتماعية خطيرة كالعنكسة كالعزكؼ عف الزكاج كتأخر سف الزكاج انتياءن 

ٍة ُآْخرَِجْت نِويهاِس ثَبُِمُروَن  ﴿منيـ لقكلو تعالى : اتباعان ك  -كالعياذ با  -بالكقكع في الزنا ُنْيَُتْ َخرْيَ ُآمه

 ِ ُروِف َوحَِْنَْوَن َؾِن امُْمْيَكِر َوثُْؤِمٌُوَن َِبَّلله ـْ فالمجتمع في محافظة القدس ىك مجتمع مسمـ  (1)﴾ َِبمَْم

 في أصمو ميزه ا بميِّزات ال تتكفر في غيره مف المجتمعات.

 يقيـ أساس مطالب بأف -المسمـ بصفتو فردان في المجتمع –كانطبلقان مف ىذه اآلية الكريمة فإف   
 -صمى ا عميو كسمـ  - كطاعة رسكلو تعالى عمى طاعة ا أعمالو كأقكالو كأعرافو كعاداتو

و مف خبلؿ في مكضكع الزكاج كتكاليفكتحكيـ شرعو في كافة أمكره  -عز كجؿ -ألمر ا  كاالنصياع
 كال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.، تحقيؽ مقاصد الشرع مف الزكاج

كال شؾ أف انتشار ىذه الظاىرة تقع مسؤكليتيا أساسان عمى كاىؿ ىذا المجتمع الذم شىر عى ألعراؼ 
تيـ، كىددت أمنيـ فاسدة كسار ًكفؽى تقاليد ميضرة، أضرت بأبنائو كأفسدتيـ، كنغصت عمييـ حيا

االجتماعي كاستقرارىـ األسرم، فالعائبلت في محافظة القدس جزءه مف ىذه الظاىرة المرضية  فيـ 
 باتباعيـ التقاليد كالعادات كاألعراؼ كاألىكاء غير المشركعة يجنكف عمى أنفسيـ كيفسدكف أبناءىـ.

                                                           
 (. 110اآلية/3) ،سكرة آؿ عمراف  ((1
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مـ ىذا فإنو يجدر بيـ  كرىـ مف خبلؿ اتباعيـ ليدم اإلسبلـ القياـ بد -أىالي محافظة القدس  –إذا عي
كامتناعيـ عف التقاليد الفاسدة غير المشركعة، كذلؾ ىك العبلج المطمكب كالسبيؿ األنجع لكقؼ ىذه 
الظاىرة أك الحد منيا، كذلؾ فإف المجتمع كأكلياء األمكر يطمب منيـ  إظيار المسؤكلية تجاه شباب 

ا بو مف أمر بالمعركؼ كنيي عف المنكر، مع مراعاة دكرىـ المحافظة مف كبل الجنسيف تحقيقان لما أمرك 
في تحصيف المجتمع مف األعراؼ كالتقاليد كالعادات الدخيمة، كعمييـ تكفير البئية اإلسبلمية التي ال 

 بكتاب العمؿ تقبؿ إال بما يتكافؽ مع ركح كمقاصد الشريعة اإلسبلمية، كذلؾ ال يجتمع إال مف خبلؿ
بما فييا  الحياة مجاالت شتى في األمة سمؼ بفيـ- كسمـ عميو ا صمى-ا كؿرس كسنة تعالى ا

 الزكاج كما يرافقو مف أمكر، سكاءه في الحفبلت أك الكالئـ أكالميكر كغيرىا .

كال يقاؿ: الناس فعمكا ذلؾ !! بؿ إف استحساف الناس لمضبللة ال يعني شرعيتيا، كال أدؿ  عمى ذلؾ إال 
 مف خيران  قمبان  يجد فمـ  العباد قمكب في نظر ا إف قاؿ : ) -رضي ا عنو  -مسعكد ما ركاه ابف 

 بعد العباد قمكب في نظر ثـ ، برسالتو كبعثو لنفسو فاصطفاه -صمى ا عميو كسمـ  - محمد قمب
 فيك حسنان، المؤمنكف رآه فما دينو عف يقاتمكف  نبيو كزراء فجعميـ العباد قمكب خير أصحابو فكجد قمبو
 . (1) (سيء ا عند فيك سيئا المؤمنكف  رآه كما حسف، ا عند

فالعادات التي يراىا المؤمنكف باالستناد إلى الكتاب كالسنة الشريفة كالفيـ الصحيح ىي العادات 
الكريـ المعتبرة شرعان كىي األجدر بأف تقكـ مقاـ األعراؼ كالعادات الكضعية الحالية المخالفة لمكتاب 

 كالسنة الشريفة كاليدم اإلسبلمي.
    
 
 
 
 

                                                           
(1)

األصبياني، أبك القاسـ اسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ التيمي، الحجة في بياف المحجة ك شرح عقيدة أىؿ   
 –ـ، الرياض1999ق/1419 ،محمد بف ربيع بف ىادم عمير المدخمي، دار الراية )د.ط ( :تحقيؽ السنة،

سناده حسف، السمسمة إحديث مكقكؼ عمى ابف مسعكد، :-رحمو ا-قاؿ األلباني  ،(2/429السعكدية )
 .(2/17،)533رقـ  الضعيفة،
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 في محافظة القدس عالج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاجفي  المطمب الثاني: الخطكات العائمية العممية
 :كتيسير الزكاج

 

تعد إسيامات المجتمع في محافظة القدس في ىذا الشأف قميمة جدان، فيي إما أف تككف محصكرة في 
ما أف تككف إسيامات عائمية ال تكاد تذكر، أك تأخذ شكؿ المساعدات المالية، منطقة ما ال تتج اكزىا، كا 

 أك التعاكف بيف أفراد العائمة أك الحمكلة:

 

 :أكالن: إسيامات عائمية

 

مف خبلؿ استطبلع آراء الناس التقيت ببعض مف كجياء العائبلت المقدسية في محافظة القدس، كقد 
العائمية لممساىمة في عبلج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة كمف صرحكا لي عف مبادراتيـ 

 ىذه العائبلت:

أحد المبادريف ككاحده مف كجياء  -حيث إنو كما قاؿ لي السيد خالد ربحي العمكرم :لعمكرمعائمة ا
 قاؿ : أف لدييـ مبادرة في ىذا الشاف تتمثؿ بما يمي: -العائمة  

فيو كؿ شخص ذكر مبمغان مف الماؿ تستخدـ ليذا الغرض كأغراض  إنشاء صندكؽ لمعائمة يضع .1
 أيخرل .

 يقكـ صندكؽ العائمة بإقراض المتزكج مبمغان مف الماؿ يسدده عمى سنكات بأقساط ميسرة دكف فكائد. .2

يقـك أفراد العائمة باإلضافة إلى مساىماتيـ في الصندكؽ بالمساىمة بمبمغ مالي " نقكط " لمعريس،  .3
 تبر قرضان كال دينان في ذمة العريس .كىذا ال يع

يتكفؿ بعض مف المكسريف بإحضار ما يمكف إحضاره مف األثاث أك األجيزة الكيربائية كمساىمة  .4
 في تيسير الزكاج كتقدـ ىذه األمكر عمى شكؿ ىدية لمعريس .
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رم لتغطية تفعيؿ دكر ديكاف العائمة، كيقكـ الديكاف بأخذ رسكـ مستقطعة مف أفراد العائمة بشكؿ دك  .5
 النفقات التشغيمية لديكاف كيقاـ فيو المناسبات لمرجاؿ كالنساء.

أجرت بعض العائبلت المقدسية خطكات جيدة تجاه التخفيؼ مف تكاليؼ : رلبعض العائالت األخ
الزكاج إال أنيا إسيامات ضعيفة، حيث إف بعضان مف أفراد العائبلت التي ىي امتداد لعائبلت كبيرة في 

خميؿ ممف يقيمكف في محافظة القدس كعائمة التميمي كالقكاسمة كغيرىـ؛ قامكا بإلغاء الكليمة محافظة ال
" الحسب " كجعمكىا كليمة بحسب يسر حاؿ الزكج كعسره، كذلؾ فإنيـ خففكا مف مقدار المير 
المقبكض مع تسجيؿ باقي المير المعجؿ في كثيقة عقد الزكاج، كبياف المقدار المقبكض منو، كذلؾ 
قامت بعض األسر في بعض العائبلت " أبناء األعماـ  " بالمساىمة مع المقبميف عمى الزكاج مف 
شباب العائمة كذلؾ بتكفؿ أبناء العـ بإحضار األجيزة الكيربائية لمعريس كقسـ آخر ييسيـ في غرفة 

، كقسـ يسيـ بمبمغ مالي كىكذا مف األعماؿ الفردية غير المعممة في العائمة األ صؿ؛ إال أنيا ال النـك
تخفؼ مف المتطمبات بؿ يتحمؿ ىذه النفقات شخص آخر مف العائمة، كىذا مأخذه عمى ىذه 

 اإلسيامات.

حيث قمت بالتكاصؿ مع أحد كجياء العائمة في منطقة الراـ كأفادني  كمف العائالت عائمة الساليمة:
عمى البدء بحياتيـ الزكجية، أف لمعائمة في منطقة محافظة القدس إسيامات تعيف األزكاج الصغار 

حيث إف قسمان مف العائمة يتحمؿ بعضان مف تكاليؼ الزكاج، كشراء األدكات الكيربائية كاألثاث، ككذلؾ 
حيث يستكعب الديكاف المناسبات،  -مقره الراـ –التخفيؼ عف العريس بافتتاح ديكاف عائمة السبلمية 

لشأف، كممف يقكـ بعمؿ المناسبات في ديكاف العائمة، آؿ كيقتطع مف أفراد العائمة مبمغان شيريان ليذا ا
دكيدؾ في منطقة باب حطة في القدس، كآؿ الراـز في الزعيـ كآؿ الجكالني في الراـ كغيرىا مف 
العائبلت، كتقـك بعض العائبلت بعقد القراف في المسجد األقصى المبارؾ لعدد مف أبنائيا، كتككف 

 أىؿ الخير في المنطقة كبمساعدة مف مؤسسة عمارة األقصى .نفقات ىذا المشركع مف إسيامات 
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حمائؿ قرية صكر باىر ك عائالت ما قامت بو )  في عالج ىذه الظاىرة عمميةال اإلسيامات كمف أبرز
 في القدس (:

إذ تعتبر ىذه اإلسيامات مف المبادرات الحقيقة التي يمكف تكرارىا، كىي مف األدكار العممية المستمرة، 
اقتضت ىذه المبادرة عمؿ ميثاؽ عائمي يشمؿ عائبلت القرية إذ اتفقكا عمى عدد مف البنكد التي  حيث

تعتبر بنكدان جكىرية تسيـ في خفض تكاليؼ الزكاج في المحافظة، كتيسير أمره عمى الشباب مف كبل 
ا مف الشريعة ، بأنيا تستمد شرعيتي-كما أيطمؽ عميو -الجنسيف، حيث تمتاز ىذه الكثيقة أك الميثاؽ 

اإلسبلمية كأحكاميا، حيث اشتممت المبادرة عمى اثني عشر بندان اتفقكا عمييا ككقع عمييا العمماء 
 :(1)ككجياء القرية كىي عمى النحك التالي باختصار

 عدـ المغاالة كالمباىاة في الميكر، كخاصة المصاغ الذىبي ... . .1

المبالغة في الكليمة كاقتصارىا عمى األقربيف  الكليمة يكـ العرس سنة مرغب فييا؛ ندعك إلى عدـ .2
 مف أىؿ العركسيف، كأف ال يتكمؼ صاحب العرس ما ال يطيؽ، كيمكف اكراـ الضيكؼ بالحمكيات.

المحافظة عمى أصالة األعراس باالمتناع عف إحضار الفرؽ المكسيقية كشراء المفرقعات  .3
 كاستخداميا .

كاألخبلؽ الكريمة كالتكاضع كالقناعة كالمشاركة في الخير  التعيد بتربية أبنائيـ عمى القيـ كالمثؿ .4
 كترؾ ما مف شأنو أف يفسد الكد بيف الناس .

 التعيد بعدـ إيذاء الجيراف  بأصكات االحتفاالت. .5

 ترؾ عادة النقكط عمى الدفاتر حتى ال يعتبر ذلؾ دينان ... . .6

 تشجيع العرس الجماعي ... . .7

 عمى العركس بحجة النقكط ... . عدـ دخكؿ األقارب كالشباب الذككر .8

 عدـ سير العركس في الزفة مكشكفة متبرجة ينظر إلييا الناس . .9

                                                           
 .القدس الشريؼ " -" ميثاؽ أفراح صكر باىرالبنكد الكاممة كنص الميثاؽ  ( 3) الممحؽ رقـ    ((1
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 التعيد بإخبلء األفراح مف المنكرات كالسفكر كالفجكر كشرب الخمكر . .10

 دعكة العركسيف لمتفقو في دينيـ كمعرفة كؿ كاحد كاجباتو نحك اآلخر . .11

ككجيائيا كأفخاذىا كفركعيا بتنفيذ كؿ ما جاء تتعيد كؿ حمكلة " عائمة "مف خبلؿ مختارىا  .12
 في الميثاؽ كحض أبناء عائبلتيـ عمى االلتزاـ بو .

ىذا الميثاؽ أثبت نجاحو كقد سار عميو عدد كبير مف أىالي القرية كأبنائيـ، كيعتبر ىذا الميثاؽ األكثر 
 جدية مف بيف المكاثيؽ التي أعمف عنيا في المحافظات الفمسطينية جمعاء .

 

  :كيةعمى ميثاؽ شبيو لألفراح في العيسكذلؾ تـ االتفاؽ 

 

 عدـ عمى ينص" أفراح ميثاؽ" المحتمة القدس كسط العيسكية بمدة ككجياء شخصيات عتحيث كق     
 إضافة لمستخدميا، الضرر تمحؽ أف ممكف سمبية ظاىرة باعتبارىا مناسبة، أم في المفرقعات استخداـ

 يعتبر ىاشراء أف كأكدكا عمييا، الحصكؿ مقابؿ دفعيا الفرح صاحب يضطر التي العالية التكمفة إلى
 استخداـ ظاىرة انتشار لبحث البمدة ككجياء شخصيات لقاء في ذلؾ جاء، االحتبلؿ القتصاد ان دعم

 أنيـ البمدة كجياء كأكد، كالمناسبات كاألعراس األفراح في القدس مدينة في النارية كاأللعاب المفرقعات
 خبلؿ كتقرر، السبلح إشيار خبلليا يتـ أك المفرقعات فييا تيستخدـ التي المناسبات سيغادركف
 خبلؿ حقترً اي  كما ،المفرقعات كمخاطر ضرارأ حكؿ لمتنبيو العيسكية في تكعكية لجاف عمؿ االجتماع
 .(1)المفرقعات مصاريؼ مف بدال لعريسا لدعـ صندكؽو  إيجاد االجتماع

الميثاؽ لـ ينؿ االىتماـ الكافي كلـ يتـ التعامؿ معو بجدية كلـ ييفعىؿ، حيث إف كثيران كالحقيقة أف ىذا 
مف األفراح في العيسكية تخالؼ ىذا الميثاؽ ككأف لـ يكف ، كىذا مرده إلى ضعؼ االلتزاـ مف قبؿ 

 الكجياء كاألفراد ،كىذا المأخذ يمكف حممو عمى شتى المكاثيؽ التي عنيت بيذا الشأف.

                                                           
 تاريخ المشاىدة نقبلن عف مكقع : مؤسسة القدس الدكلية، تكقيع ميثاؽ أفراح في بمدة العيسكية   ((1

 ـ.11/12/2012 
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 المؤسسات ) جامعة القدس، مؤسسة عمارة االقصى(:مات اسيب الثالث: إالمطم

 

تقكـ بعض المؤسسات بإجراء عقكد الزكاج تحت رعايتيا في المسجد األقصى المبارؾ، كتككف نفقات 
 .(1)ىذا المشركع مف إسيامات أىؿ الخير كالعائبلت كمؤسسة عمارة األقصى

البسمة كالفرحة عمى كجو العركسيف،  سمتمف خبلليا ر  التي المشركع العديد مف المراسـ كيتضمف 
 كىي:

 كفالة حافمتيف ألىؿ العركسيف لمكصكؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ. :(1

 ديف ىناؾ.ك جسسة كممتيا عبر أحد اإلخكة المك تقدـ المؤ  :(2

يقكـ الشيخ بإلقاء كممة قبؿ مراسـ العقد يبيف مف خبلليا أىمية الزكاج كاأللفة بيف المجتمع  :(3
 ي.اإلسبلم

 يقكـ المأذكف الشرعي بعقد القراف بحضكر أىؿ العركسيف. :(4

 يقـك األخكة في المؤسسة بتقديـ اليدية لمعركسيف كدركع تذكارية. :(5

مكاقع االنترنت بمكافقة العركسيف لتحفيز الشباب عمى ىذه تصكير مراسـ عقد القراف كنشرىا في   :(6
 الخطكة.

كىذا المشركع يخفؼ مف النفقات في تكاليؼ الزكاج ، حيث إنو يمكف إلغاء الكثير مف مظاىر الزفاؼ 
قامة الحفبلت، لكف  العائؽ الذم يكاجو ىذا المشركع  الفاسدة، كتخفيؼ أعباء استئجار القاعات كا 

األغمبية العظمى مف الناس عف االستغناء عف العادات كاألعراؼ التي عمييا معظـ   يتمثؿ في امتناع
 العائبلت في المحافظة .

                                                           
بحممػػة إعبلنيػػة فػػي  11/2010افتتػػاح ىػػذا المشػػركع ، قامػػت المؤسسػػة بدايػػة شػػيربقػػاـ الشػػيخ عكرمػػة صػػبرم   ((1

المبارؾ كحٌث الشػباب عمػى ذلػؾ. كمػا  الصحؼ كالمكاقع لئلعبلف عف مشركع عقد القراف في المسجد األقصى
، WWW.AQSAI.COM\QIRANكأنشأت حمقات كصؿ عديدة بيف الشباب كالمؤسسة عبػر المكقػع الخػاص

 .كشبكات التكاصؿ االجتماعية
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شابات مف مدف  تسعة شباف كتسعً باحتضاف عرس جماعي ل –بك ديس أ-كذلؾ قامت جامعة القدس  
 زفافيـ فمسطينيا شعبيان  ف تككف ليمة العمر مف القدس كأف يككفأاختاركا  القدس كراـ ا كجنيف كقمقيمية

، كقد تـ تكزيع اليدايا خرا بسبب الحكاجزأما العريس العاشر كصؿ متأالتكاليؼ العالية،  عف بعيدان 
 .(1)عمى العرساف، كما أف نفقات الكليمة تكفمت بيا بعض المطاعـ في المحافظة

أف يدخؿ في ىذا العرس إال أف ىذه المبادرات يؤخذ عمييا األعداد القميمة لؤلشخاص الذيف يمكف  
الجماعي، كما أنيا مناسبات مكسمية ال تتكرر باستمرار، باإلضافة إلى مافييا مف مخالفات شرعية 

 كاالختبلط كغيرىا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 جكيحاف ، دياال ، القدس تتحمى بإقامة عرس جماعي عمى مسرح جامعتيا ،نقبلن عف مكقع المدار  ((1
 http://www.almadar.co.il. 

http://www.almadar.co.il/
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 :ع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس: سبؿ عالج ظاىرة ارتفاالمبحث الثالث

 

اِظي قاؿ تعالى:    َذا ِِصَ َُ َق ِبُُكْ َؾْن َسِبَِِّلِ َذِمُُكْ ﴿ َوَآنه  ُبَل فَذََفره وا امس ُّ ـُ هِب ٍُ َوََل ثَد و ـُ هِب َخِلميًا فَاث ُمس ْ

وهُُكْ ثَخهُلوَن ﴾ ـَ َ َِ م اُُكْ ِت  .(1)َوظه

عالج اإلسبلـ مف خبلؿ تشريعاتو كؿ المشكبلت التي قد تكاجو المجتمع اإلسبلمي عمى مر الزماف، إذ 
مؿ لـ يترؾ شيئان إال كبينو كال مرضان إال ككضع  لنا عبلجو سكاء بالتحصيف إف اإلسبلـ ديف شامؿ كا

أك ببياف خطكرتو ككضع لنا الدكاء الفعاؿ الذم مف شأنو إنياء أم مرض اجتماعي ، كمف بيف ىذه 
األمكر كاألمراض ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج التي يعاني منيا الشباب مف كبل الجنسيف في محافظة 

غيرىا مف المحافظات، كقد كقفنا مف خبلؿ ىذه الدراسة عمى المسببات التي أدت لكجكد ىذه القدس ك 
الظاىرة كآثارىا السمبية عمى المجتمع كىذا يعتبر أكلى الخطكات في سبيؿ حؿ أم مشكمة؛ ألف عبلج 

 المشاكؿ بشكؿ عاـ يككف في الحد مف المسببات ككقفيا  . 

يف كتحكيميـ األعراؼ كالعادات كالتقاليد غير المشركعة كانت السبب كالحقيقة أف بيعد الناس عف الد  
الرئيس في كؿ ما يعانيو المجتمع اآلف مف أمراض، سكاء أمراض اجتماعية أك مشاكؿ اقتصادية أك 

 أزماتو سياسية، فبيعد الناس عف الديف يعتبر نقطة ضعؼ تنخر في جسـ ىذا المجتمع المسمـ .  

ىذه الظاىرة تككف بتذكير الناس بالديف كحثيـ عمى تحكيميـ إياه في شتى  إلنياء أكؿ السبؿكأف 
أمكرىـ كالعكدة إلى أحكامو في كؿ حاجاتيـ كتطبيقيا، كدعكتيـ إلى االلتزاـ بالكتاب كالسنة الشريفة 

 . -رضكاف ا عمييـ أجمعيف-كاليدم اإلسبلمي كما كاف عميو سمفنا الصالح 

الكعظ كاإلرشاد يأتي دكر اإلنكار عمى المفسديف أىؿ الزيغ كالضبلؿ كمف ثـ بعد ىذا التذكير ك 
 ـكيجعمكني ـأحكاـ ديني يفشياطيف اإلنس، الذيف يمبسكف عمى المسممكقمعيـ، كتنبيو الناس مف شركر 

                                                           
 (.153/ اآلية 6) ،سكرة األنعاـ  ((1
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وا ـ، بحجج التيسير عمى الناس كعدـ التشدد أك التشديد عمى أنفسيـ، قاؿ تعالى:بكاقعي ضكفير  ـُ هِب ﴿ اث

َِ َآْومََِ َما آُ  وا ِمْن ُدوِه ـُ هِب ُُكْ ِمْن َربُُِّكْ َوََل ثَد َْ َ م
ّ
 .(1)اَء كَِوًََل َما ثََذنهُروَن﴾ْىزَِل ا

 خطيبان  فينا يكمان  -صمى ا عميو كسمـ  - ا رسكؿ قاـقاؿ :  -رضي الم و عنو-عف زيد بف أرقـ 
 أييا أال بعد أما: ) قاؿ ثـ ؛كذكر ككعظ عميو كأثنى ا فحمد ،كالمدينة مكة بيف خما يدعى بماء
 فيو ا كتاب أكليما ثقميف فيكـ تارؾ كأنا، فأجيب ربي رسكؿ يأتي أف يكشؾ بشر أنا فإنما الناس
 بيتي كأىؿ :قاؿ ثـ، فيو كرغب ا كتاب عمى فحث بو كاستمسككا ا بكتاب فخذكا كالنكر اليدل
 .(2)... ( بيتي أىؿ في ا أذكركـ بيتي أىؿ في ا أذكركـ بيتي أىؿ في ا أذكركـ

فحاؿ الضنؾ الذم يشعره الناس سببو البعد عف الديف كترؾ االلتزاـ بما فيو مف ىدل كنكر لك لزمو 
ة المتعفنة كقمة العمـ بالديف،مف األخطار التي تيدد كياف االجتماعيمزـك التقاليد ف» الناس لما تعسكا، 

فنرل كثيران مف ىذه التقاليد التي لـ يشرعيا ا سبحانو كتعالى تحؿ محؿ الديف في كثير  ...،األسرة 
ي، فالعادات كالتقاليد متمكنة اإلسبلمالجيؿ كتخمؼ الكعي  ؛كف ليا السيطرةمف ببلد المسمميف، كمما مى 

ىذه األمكر ك ، اإلسبلمي كالجيؿ بأحكاـ اإلسبلـتمكنان راسخان، بحيث ينضاؼ إلييا تخمؼ الكعي 
تختمؼ مف مكاف إلى مكاف، لكنيا في كؿ مكاف تسيء في عممية بناء األسرة بناءن متينان أك تؤثر في 

ة المتعفنة راسخة كظاىرة ككثيرة كمعركفة االجتماعيمحاكلة اإلبقاء عمييا أماـ ىذه األعراؼ، فالتقاليد 
ة بسبب الجيؿ بالشريعة ماعياالجتمع الجيؿ بالديف، فتسيطر عمى الناس التقاليد كاألحكاؿ 

 .(3)«يةاإلسبلم
كىذه الميمة يجدر أف يتكفؿ بيا الدعاة كالعمماء كأرباب األسر ككبار العائبلت ككجياؤىـ كقد تقدـ 
ذكر تجارب ناجحة تكحي بتحمؿ القائميف عمييا لمسؤكلياتيـ تجاه دينيـ كتجاه أبنائيـ كبناتيـ، كعمييـ 

                                                           
 (. 3/ اآلية 7) ،سكرة األعراؼ  (1)
رضي  -باب مف فضائؿ عمي بف أبي طالب صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، رضي ا تعالى عنيـ،  ((2

 (.4/1873(، )2408رقـ الحديث )-ا عنو 
المقدـ محمد أحمد إسماعيؿ ،دركس الشيخ محمد إسماعيؿ المقدـ،دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة  (3)

 .www.islamweb.netاإلسبلمية 
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لزكاج كأىميتو كبياف فكائده كحث الناس عمى الزكاج كتزكيج أبنائيـ أكالن بياف فضؿ األسرة كفضؿ ا
 كترغيبيـ في تيسير أمكر الزكاج، كبياف أف مف يسر كبركة المرأة يسر صداقيا كتخفيؼ نفقة زكاجيا.

لعبلج ىذه الظاىرة فيك الشعكر بالمسؤكلية مف قبؿ األكلياء كالمجتمع بكؿ مككناتو  ثاني السبؿأما 
 -بف مسعكد ا عبدآباء كأبناء أميات كبنات، عمماء كدعاة، كؿه مف مكقعو ؛ لما ركاه كمؤسساتو ،

 كىك راع فاإلماـ مسئكؿ، ككمكـ راع كمكـ : ) -كسمـ عميو ا صمى- النبي قاؿ: -رضي ا عنو
 راع كالعبد مسئكلة، كىي زكجيا بيت عمى راعية كالمرأة مسئكؿ، كىك أىمو عمى راع كالرجؿ مسئكؿ
، فمسؤكلية األكلياء في عبلج ىذه (1)مسئكؿ ( ككمكـ راع فكمكـ أال مسئكؿ، كىك سيده ماؿ عمى

عفافيـ، كدرء المفاسد عنيـ،  الظاىرة تككف بشعكرىـ بكاجبيـ تجاه أبنائيـ  مف أجؿ تحصينيـ كا 
 كالكقكؼ إلى جانبيـ في محنتيـ حيث كثرت الفتف .

كذلؾ فالشعكر بالمسؤكلية مطمكب مف النساء ) األميات ، كالبنات (فيف مسؤكالت عف كؿ ما يجرم 
مف عادات كتقاليد فاسدة بدعاكل المباىاة كالتفاخر كحب الظيكر، كقد بينا في الدراسة أف معظـ 

 فسيا . التكاليؼ المكمفة في الزكاج في محافظة القدس تأتي تمبية لرغبة أـ العركس أك العركس ن
رشادىـ ككضعيـ أماـ الكاقع الذم    كعمى الدعاة كالعمماء أيضان مسؤكلية؛ فعمييـ تكجيو الناس كا 

ينتظرىـ إف استمركا عمى حاليـ في طمب المتطمبات المكمفة مف الشباب مف أجؿ تزكجيـ مف بناتيـ، 
ما سيؤكؿ إليو الكضع كيكفي أف يبيف ليـ عبر كسائؿ التكعية اإلحصاءات التي تقمدت في الدراسة ك 

حاؿ استمر ىذا األمر عمى ما ىك عميو، كالمخاطر المترتبة عميو في المستقبؿ القريب، حيث نعيش 
 بعضان مف مفاسد ىذه التكاليؼ كاآلثار السمبية التي ذكرتيا في الدراسة تؤكد ما أشير إليو. 

ـ سكل التزاـ بكاجبو كأف يككف ىك ىذه السبؿ األىـ التي يسيؿ تطبيقيا كىي ال تحتاج مف الفرد المسم
 قدكة لغيره.

 
 
 
 
 

                                                           
 (.27-26/ 7، )5188صحيح البخارم، كتاب النكاح،باب } قكا أنفسكـ كأىميكـ نارا {، رقـ الحديث  ( (1
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 :حات لعالج ىذه الظاىرة كىي عمى النحك التاليأما السبؿ األخرل فيي تعد مف المقتر   
 
 
 -إف معظـ المشكبلت التي يعانييا المجتمع في محافظة القدس يتحمؿ مسؤكليتيا االحتبلؿ، إذ إنو .1

كاالقتصادية كيدمر األخبلؽ كيفسد كؿ شيء كيسيـ في بطالة يعيؽ الحياة االجتماعية  -كما تقدـ
ف عبلج ىذه المعاناة يككف بإنياء االحتبلؿ .  الشباب كعجزىـ عف تككيف ذاتيـ، كا 

الدعكة إلى تبكير الزكاج مع تسييؿ أمره عمى الشباب، كعدـ االلتفات إلى الدعكات التي تحث  .2
 اد المجتمع كتمييع أخبلقو .عمى تأخير سف الزكاج بدعاكل فاسدة ىدفيا إفس

إحياء العادات كالتقاليد المستنبطة مف الديف اإلسبلمي كالتي ال تخرج عف رعايتو، كمف ذلؾ إلغاء  .3
كؿ ما يخالؼ الديف اإلسبلمي كالحد مف اإلسراؼ في الكليمة، كالكسكة كالحد مف عدد الحفبلت 

 لتفاخر في ىذه المناسبة .التي تقاـ بسبب الزكاج، كاالمتناع عف مظاىر المباىاة كا
حث العائبلت عمى تزكيج الشباب مف كبل الجنسيف كعدـ كضع العقبات أماـ رغبتيـ في الزكاج  .4

 إذا تكافرت الكفاءة .
إنشاء قاعات عامة عمى نفقة الحككمة أك البمدية أك أىؿ الخير أك العائبلت مف أىالي محافظة  .5

كتككف قيمة استئجارىا بأسعار رمزية تستخدـ في  القدس لتخفيؼ عف الناس معاناة حجز القاعات،
 نفقات تشغيؿ ىذه القاعات .

اإلتفاؽ بيف العائبلت عمى تيسير الزكاج كما ىك الحاؿ في ميثاؽ أفراح صكر باىر الذم أشرنا  .6
 إليو .

قياـ المحاكـ الشرعية  كالييئات اإلسبلمية ككزارة األكقاؼ بدكرىا، حيث يمكف ليا أف تكجو الناس  .7
 لى تيسير الزكاج مف خبلؿ التكجيو كالتكعية .إ
التعاكف بيف أكلياء أمكر الفتيات كالمقبميف عمى الزكاج مف الشباب كتحمؿ شيء مف تكاليؼ  .8

 الزكاج، سكاء بتخفيؼ المير أك تقميؿ نفقات الزكاج .
 دعكة التجار إلى عمؿ تسييبلت لممقبميف عمى الزكاج كتقسيط سداد أثماف السمع ليـ كعدـ .9

 استغبلؿ حاجة العرساف كمراعاًت حاجاتيـ .
تقديـ شقؽ سكنية لمشباب حديثي الزكاج بأجرة يسيرة  لمدة معينة تسيؿ عمييـ إخبلء ذمتيـ  .10

 مف الديكف .
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عمؿ األعراس الجماعية ضمف اإلطار الشرعي، أم أعراس خالية مف االختبلط يتـ فييا  .11
المشركع مف أدكات العزؼ، كالتزاـ ىدم اإلسبلـ في الفصؿ بيف الرجاؿ كالنساء كيستخدـ فييا 

 الفرح كالسركر .
تكعية الفتيات بحقكقيف كمنع األكلياء مف التحكـ في زكاجيف مقابؿ أمكاؿ يأخذىا األكلياء  .12

 ألنفسيـ .
حث الفتيات عمى االحتشاـ كعدـ ظيكرىف بمظير غير الئؽ أماـ الناس، كتكعيتيـ إلى  .13

 كمفاسدىما.مخاطر التبرج كاالختبلط 
يجاد الصياغة المناسبة ليذا األمر، سكاء بتشريع قانكف أك  .14 الحد مف المغاالة في الميكر كا 

 بتحديد حدو لمير المثؿ بما يتناسب مع الكضع االقتصادم لمشباب كحاؿ المجتمع .
 قصر الكليمة عمى عدد مف الناس لتحقيؽ اإلشيار كلتحقيؽ السنة الشريفة  في الكليمة. .15
المظاىر التي ال تساعد المجتمع عمى إعفاؼ أفراده، كمف تمؾ العادات كاألعراؼ  إلغاء كؿ .16

طبلؽ المفرقعات كاأللعاب النارية  حضار الفرؽ المكسيقية كا  كالمظاىر التي يجب إلغاؤىا) الزفة كا 
كالمباىاة كالتفاخر في القاعات كالصاالت كقصكر األفراح، كاإلكثار مف جياز العركس، كاإلكثار 

دالت العركس في صالة األفراح التي قد تصؿ إلى سبع بدالت عند بعض العائبلت ( كذلؾ مف ب
مف خبلؿ اتفاؽ العائبلت فيما بينيا عمى إلغاء كافة ىذه المظاىر بالتراضي كالكقكؼ معان في كجو 
مف يخالؼ ىذه االتفاقات كالتفاىمات كتفعيؿ دكر مقاطعة المناسبات التي يكثر فييا الترؼ 

 االة.كالمغ
 الحث عمى تعدد الزكجات لمقضاء عمى مشكمة العنكسة كدفع الناس إلى تيسير أمر الزكاج . .17
قياـ الحككمة أك مف يمثميا كالمؤسسات األىمية غير الحككمية ببذؿ ما يساعد الشباب عمى  .18

الزكاج، فعمى الحككمة أف تكفر الكظائؼ لمشباب كأف تحسف مف كضعيـ االقتصادم،كذلؾ يجدر 
سسات األىمية أف تسيـ في عبلج ىذه المشكمة برصد تبرعات تصرؼ في مساعدة الشباب بالمؤ 

 عمى الزكاج .
لى فضيمة تيسير الزكاج في كؿ مناسبة  .19 عمى الدعاة لفت انتباه الناس إلى خطكرة المكقؼ كا 

ه كعبر كسائؿ االعبلـ بأنكاعيا، كعمييـ بياف الحاؿ في كؿ كقت كال يكفكف عف ذلؾ مالـ تنيي ىذ
 الظاىرة .
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العمؿ عمى تفعيؿ القرض الحسف كالسداد الميسر، كىذه الفضيمة مفقكدة لك فعمت لكاف الناس  .20
 بخير .

 تفعيؿ دكر العائبلت مف خبلؿ إنشاء صناديؽ دع األزكاج الشابة. .21
 االتصاؿ بمجاف الزكاة لبحث مدل إمكانية صرؼ الزكاة لممساىمة في نفقات الزكاج. .22
ؿ التي مف شأنيا التيسير عمى الناس في الزكاج كأكتفي بيذا القدر مف ىذا كال تعدـ الكسائ 

 المقترحات، كأسأؿ ا العمي العظيـ أف يحصف شبابنا كفتياتنا كأف ييسر ليـ سبؿ العفاؼ.
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 الفصؿ السادس

 القدسستبياف حكؿ ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة تحميؿ اال
 مباحث:كفيو ثالثة 

 .األكؿ: عينة الدراسة بحثالم 
  .الثاني: تحميؿ الدراسة لمبحثا

جراءات االستمار المبحث الثالث: االستبانة ك   ة.ا 
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 :المبحث األكؿ: عينة الدراسة
 

 :اختيار عينة الدراسة :أكالن 
 

المككنة مف الشباب مف كبل اختيار عينة الدراسة بأسمكب العينة العشكائية البسيطة بقاـ الباحث 
كمف مختمؼ  –اآلباء كاألميات  –الجنسيف مف مختمؼ األعمار كذلؾ عينة مف أكلياء األمكر 

 الحاالت االجتماعية، ككانت العينة المستيدفة مف سكاف محافظة القدس .
استمارة بشكؿ عشكائي كزعت عمى الفئات المستيدفة في الفترة الزمنية مف  (400كقد تـ تكزيع )

ـ،  كقد ركعي في اختيار العينة أف يككنكا ممف لدييـ الكعي 2012 -ىػ 1433النصؼ األخير لمعاـ 
 بما سيسألكف عنو في استطبلع الرأم، أم أف معظـ العينة كانت مف المتعمميف،

 .استمارة (14بعد استبعاد)  ستمارة ( ا300) االستمارات جمع مفكقد 
 

 :كصؼ أفراد عينة الدراسةثانيان: 
 
إف أفراد عينة الدراسة تميزكا بعدة خصائص في ضكء المتغيرات التي حددتيا الدراسة كيمكف   

 عرضيا فيما يمي:
 نكعية المشاركيف: - أ

 
عمى  ما بيف الذككر كاإلناث مؤثران في التنكع في االستجابات يمثؿ متغير نكعية المشاركيف عامبلن 

الستطبلع الرأم حكؿ ظاىرة ارتفاع في االستجابة  شارككا اختبلؼ أعمارىـ كحاالتيـ االجتماعية ممف
 تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.
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 :يـجنس كفؽ المشارككف
 :المشاركيف جنسزيع أفراد عينة الدراسة كفؽ تك ( 6: 1:  1 )الجدكؿ  
 

 النسبة المئكية العدد الجنس
 %55 164 ذكر
 %45 136 انثى

 %100 300 المجمكع
   

( أف النسبة متقاربة ما بيف الذككر كاإلناث، حيث شكؿ عدد الذككر ما 6:  1: 1يبلحظ مف الجدكؿ )
% ، كىذا يضمف تنكع االستجابات 45% مف أفراد العينة أما اإلناث فقد بمغت نسبتيـ 55نسبتو 

 االستبانة .ألسئمة محاكر 
 
 :مستكاىـ التعميمي كفؽ المشارككف 
 

 :( تكزيع أفراد عينة الدراسة كفؽ المستكل التعميمي6: 1: 2)الجدكؿ 
 

 النسبة المؤية العدد المستكل التعميمي
 %9 28 يقرأ ك يكتب
 %4 12 ابتدائي
 %31 92 ثانكم
 %52 156 جامعي

 %4 12 دراسات عميا
 

تضح مف ، حيث يعينة الدراسة مف دكف الجامعي إلى ما فكؽ الجامعي يختمؼ مستكل تعميـ أفراد
 ممف يحممكف( أف أعمى قيمة ألفراد عينة الدراسة بالنسبة لممستكل التعميمي ىـ 6: 1: 2الجدكؿ رقـ )
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بنسبة  التعميـ الثانكم% ثـ يمييـ مباشرة الحاصمكف عمى 52الشيادة الجامعية ، فقد بمغت نسبتيـ 
، كيمكف القكؿ أف %4قد بمغت نسبتيـ ك  في الدراسات العميامف حصؿ عمى مؤىؿ  % ثـ يمييـ30

 –%، اما مف ىـ دكف الثانكم 87المتعمميف مف التعميـ الثانكم حتى ما فكؽ الجامعي يشكمكف نسبة 
% أم أف نسبة مف تمقكا التعميـ 9% ، كشكمت نسبة مف لـ يتمؽ  التعميـ 4االبتدائي شكمت نسبتيـ 
 %  كىي نسبة قميمة .13االبتدائي فما دكف ىي 

 
 :حالتيـ االجتماعية كفؽ المشارككف

 
 حالتيـ االجتماعية:( تكزيع أفراد عينة الدراسة كفؽ 6: 1:  3)الجدكؿ رقـ 

 
 

 ةاالجتماعيالحالة 
 النسبة المئكية العدد

 ذككر% المجمكع اناث ذككر
 

 اناث %

 %16 %30 140 49 91 متزكجة -متزكج 
 %27 %22 146 81 65 عزباء -عزب أ

 %1 %2 10 4 6 مطمقة -مطمؽ 
 %0 %1 4 1 3 رممةأ -أرمؿ 

 %44 %55 300 المجمكع
 

لحالتيـ االجتماعية ىـ ( أف أعمى قيمة ألفراد عينة الدراسة بالنسبة 6: 1: 3)تضح مف الجدكؿ حيث ي
%، 46متزكجكف حيث بمغت نسبتيـ ، فقد ثـ يمييـ مباشرة ال%47حيث بمغت نسبتيـ  غير المتزكجكف

%، كقد حممت نسبة األرامؿ مف النساء 4أما األرامؿ كالمطمقيف مف كبل الجنسيف فقد بمغت نسبتيـ 
 % .1% حيث كانت فردان كاحدان مف بيف أفراد الدراسة كتشكؿ قيمة أقؿ مف 1دكف % ألنيا 0القيمة 
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 :الفئة العمرية كفؽ المشارككف
 

 سنيـ:( تكزيع أفراد عينة الدراسة كفؽ 6: 1:  4)الجدكؿ رقـ 
 

 النسبة المئكية العدد السف
 %25 74 25أقؿ مف 

25 - 35 136 45% 
36- 40 52 17% 
 %13 38 فما فكؽ 41

 %100 100 المجمكع
 
لمفئة العمرية ىـ مف ( أف أعمى قيمة ألفراد عينة الدراسة بالنسبة 6: 1: 4تضح مف الجدكؿ رقـ )ي

يمييـ مرحمة األعمار الصغيرة أقؿ ، %62سنة حيث بمغت نسبتيـ  40-25تراكحت أعمارىـ ما بيف 
العينة مف طمبة الجامعات حيث سنة حيث كانت ىذه  18كىـ مف الشباب ممف تجاكزكا سف  25 مف

%، كىذا يعني أف معظـ مف 13% أما مف تجاكزكا سف األربعيف بمغت نسبتيـ 25بمغت نسبتيـ 
 استطمعت آراءىـ مف الشباب .

 
 عينة الدراسة كفؽ مكاف السكف:

 :عمى النحك التاليتكزعت عينة كفقان لمكاف السكف في محافظة القدس 
 

مكاف، رأس العامكد، الطكر، الثكرم، بيت صفاؼ، صكرباىر، كفرعقب، القدس) البمدة القديمة (، س
بيت حنينا، العيزرية، أبك ديس، عناتا، قمنديا، الراـ، مخيـ عناتا، شعفاط، الزعيـ، حزما، كضاحية 

 البريد كالعيساكية،كاد الجكز .
 
 



- 184 - 

 

 :المبحث الثاني: تحميؿ الدراسة
 

أكلياء الشباب مف كبل الجنسيف ك ما ىي اتجاىات كآراء  »: لبلستبانة لئلجابة عمى التساؤؿ الرئيس
ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، كآراؤىـ في أسباب الظاىرة كآثارىا نحك  ىـ أمكر 

 «؟ كسبؿ عبلجيا
كقد قسمت أكراؽ االستبانة إلى أربعة محاكر، تحت كؿ محكر عدد مف األسئمة، حيث كانت االستجابة 

 ثبلثة اختيارات ) مكافؽ، ال أدرم، غير مكافؽ ( . المتكقعة أحد
 :االستجابات تحميؿ ثـ المئكية كالنسب التكرارات عرض ثـ العباراتالمحكر ك  عرض سيتـ

 اآلثار :ظة القدس، األسباب ك المحكر األكؿ : ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محاف
 األسباب  - أ

 العينة حكؿ المحكر األكؿ:التكرارات كالنسب المئكية الستجابات أفراد ، (6: 2: 1الجدكؿ رقـ)

 

 الرقـ العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 % تكرار % تكرار % تكرار

تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس مناسبة  2% 5 3% 10 95% 285
 لمكضع االقتصادم لمشباب بشكؿ عاـ.

1.  

الرتفاع تكاليؼ  الزكاج في ىناؾ مبرر  13% 39 4% 12 83% 249
 محافظة القدس .

2.  

أكلياء األمكر مسئكلكف عف  ارتفاع  92% 275 2% 7 6% 18
 تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.

3.  

أكلياء األمكر تكجد لدييـ نظرة مستقبمية  33% 100 5% 15 62% 185
عما يمكف أف يسببو ارتفاع تكاليؼ 
الزكاج مف آثار خطرة عمى المجتمع في 

 محافظة القدس .

4.  
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( آراء أفراد العينة فيما يتعمؽ بتكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، حيث إف 6: 1:2يعرض الجدكؿ ) 
تؤكداف عمى عدـ مناسبة تكاليؼ الزكاج لمكضع االقتصادم لدل الشباب في محافظة  2ك1العبارة رقـ 

تكاليؼ أف )  (عمى1القدس كأنيا تكاليؼ مرتفعة  كال يكجد مبرر ليذه التكاليؼ، حيث تنص العبارة)
(ككانت االستجابة بغير  الزكاج في محافظة القدس مناسبة لمكضع االقتصادم لمشباب بشكؿ عاـ

% مف نسبة المشاركيف مما يشير إلى استجابة سمبية تجاه تكاليؼ الزكاج 95مكافؽ تشكؿ ما نسبتو 
ىناؾ مبرر (التي تنص عمى )2في المحافظة تؤكد عدـ الرضا عف ىذه التكاليؼ، كما أف العبارة)

أفراد العينة عمى أنو ال مبرر  % مف 83كتشير بنسبة  ( الرتفاع تكاليؼ  الزكاج في محافظة القدس
 ليذه التكاليؼ  .

إلى أف المسؤكلية المباشرة في ارتفاع  4ك 3أما عف مسؤكلية أكلياء األمكر فقد أشارت العبارتاف  
تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس تقع عمى عاتؽ أكلياء األمكر حيث إف نسبة اإليجاب حكؿ العبارة 

( األمكر مسئكلكف عف  ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدسأكلياء ( التي تنص عمى )3رقـ )
فيي تؤكد عمى أف نسبة قميمة مف أكلياء  4% مف استجابات أفراد العينة ، أما العبارة رقـ 92بمغت 

أكلياء األمكر تكجد األمكر تكجد لدييـ نظرة مستقبمية حكؿ آثار الظاىرة حيث تنص العبارة عمى )
عما يمكف أف يسببو ارتفاع تكاليؼ الزكاج مف آثار خطرة عمى المجتمع في  لدييـ نظرة مستقبمية

% فقط كىذه نسبة تؤكد عدـ إدراؾ عدد كبير 33ككانت نسبة االستجابة باإليجاب  (محافظة القدس 
ف كانت نسبة االستجابات التي ال تكافؽ  مف الناس لخطكرة ىذه الظاىرة كىذه النسبة ليست قميمة كا 

 % مف أفراد العينة كىذا تأكيد عمى خطكرة الظاىرة .66بنسبة  عمى العبارة
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حكؿ المحكر األكؿ فيما العينة التكرارات كالنسب المئكية الستجابات أفراد  (6: 2: 2الجدكؿ رقـ )
 يتعمؽ باألسباب السياسية كالدينية كاالقتصادية كاالجتماعية:

 

( التكرارات كالنسب المئكية الستجابات أفراد العينة حكؿ األسباب الرئيسة  6: 2: 2يعرض الجدكؿ )
سبب الظاىرة إلى أسباب لمظاىرة حيث يتضح مف الجدكؿ أف أعمى نسبة مف آراء أفراد العينة تعيد 

%، ثـ يمييا نسبة مف أعادكىا إلى أسباب اقتصادية حيث بمغت 97اجتماعية حيث شكمت نسبتيـ 
% لؤلسباب السياسية، في حيف كانت أقؿ نسبة لمف أعاد السبب إلى أسباب 82%، ثـ يمييا نسبة 91

لمظاىرة ىي أربعة  %، كىذا يعني أف األسباب الرئيسية81أخبلقية دينية حيث بمغت النسبة 
أسباب)اجتماعية كاقتصادية كسياسية كأخبلقية دينية( كيعني أف األسباب األربعة مجتمعة ىي سبب 

 ىذه الظاىرة كال يمكف إىماؿ كاحد مف األسباب .

 

     

 

 الرقـ العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 % تكرار % تكرار % تكرار

ج في محافظة ارتفاع تكاليؼ الزكا 82% 245 4% 12 14% 43
 سياسية.القدس تعكد ألسباب 

5.  

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة  81% 244 4% 12 15% 44
 القدس تعكد ألسباب أخبلقية دينية.

6.  

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة  91% 273 2% 6 7% 21
 ألسباب اقتصادية.القدس تعكد 

7.  

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة  97% 290 2% 6 1% 4
 القدس تعكد ألسباب  اجتماعية.

8.  
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 حكؿ المحكر األكؿالعينة التكرارات كالنسب المئكية الستجابات أفراد ( 6: 2: 3الجدكؿ رقـ )
 فيما يتعمؽ باألسباب الفرعية لظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس: 

 
( أف أفراد العينة أبدك استجابات جيدة حكؿ تفصيؿ األسباب لظاىرة 6: 2: 3يتضح مف الجدكؿ )

(أف سبب 6: 2: 3ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، حيث كانت النسبة األكبر في الجدكؿ)
لككف التفاخر % 98الظاىرة يعكد ألسباب اجتماعية، كأكدت االستجابة ىذا األمر مف خبلؿ نسبة 

كالمباىاة أحد أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة، كىك يندرج تحت بند األسباب االجتماعية 
% 81% مف آراء أفراد العينة، ثـ نسبة  96،ثـ يمييا سبب الضعؼ الديني الذم حصؿ عمى نسبة 

س تسيـ في ارتفاع تكاليؼ القكانيف االسرائيمية المعمكؿ بيا في محافظة القدلعبارة التي تنص عمى )
( كىك أحد األسباب الذم يندرج تحت األسباب السياسية لمظاىرة، ثـ كانت أدنى نسبة لمسبب الزكاج

طمع بعض أكلياء أمكر الفتيات أحد أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الذم تنص عبارتو عمى )
 ( كذلؾ يعني أنو سبب ثانكم.محافظة القدس

 الرقـ العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 % تكرار % تكرار % تكرار

طمع بعض أكلياء أمكر الفتيات  35% 104 4% 13 61% 183
أحد أسباب ارتفاع تكاليؼ 

 الزكاج في محافظة القدس.

9 

المباىاة سبب مف التفاخر ك  98% 295 0% 1 1% 4
أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج 

 في محافظة القدس.

10 
 

الضعؼ الديني أحد أسباب  96% 288 2% 6 2% 6
ارتفاع تكاليؼ الزكاج في 

 محافظة القدس.

11 

القكانيف االسرائيمية المعمكؿ بيا  81% 243 4% 13 15% 44
في محافظة القدس تسيـ في 

 الزكاج.ارتفاع تكاليؼ 

12 
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النسب كالتكرارات آلراء العينة حكؿ المحكر األكؿ فيما يتعمؽ بباقي األسباب  ( يبيف6: 2: 4الجدكؿ )
 المؤدية الرتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس:

 

 

 الرقـ العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 % تكرار % تكرار % تكرار

سيـ جدار الفصؿ أ 90% 271 3% 8 7% 21
العنصرم في مشكمة السكف 

 القدس .في محافظة 

14. 

أدل الجدار الفاصؿ إلى  92% 275 2% 5 7% 20
ارتفاع تكاليؼ السكف مما 

 .كاجأسيـ في تأخر سف الز 

15. 

التقاليد غير العادات ك  94% 283 1% 4 4% 23
ية تسيـ في رفع اإلسبلم

 تكاليؼ الزكاج.

16. 

أثر جدار الفصؿ العنصرم  88% 263 3% 9 9% 28
 عمى ارتفاع تكاليؼ الزكاج

 في محافظة القدس.

17. 

تكاليؼ السكف في محافظة  96% 289 2% 6 2% 5
 القدس مكمفة .

18. 

تشكؿ تكاليؼ السكف في  97% 290 2% 6 1% 4
محافظة القدس عائقان أماـ 
 رغبة الشباب في الزكاج .

19. 
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( أف العادات كالتقاليد تشكؿ سببان اجتماعيان رئيسيان مف أسباب ارتفاع 6: 2: 4يتضح مف الجدكؿ )
كبتحديد العادات   %97تكاليؼ الزكاج في المحافظة، حيث شكمت نسبة االستجابة إلى ىذه العبارة 

% مف نسبة آراء 94كالتقاليد بككنيا تقاليد كعادات غير إسبلمية فقد بقيت التنيجة متقاربة حيث شكمت 
أفراد العينة، كالغريب أف نسبة مرتفعة مف آراء أفراد العينة تشير إلى أف التكاليؼ المرتفعة تسيـ في 

كجيو كتكعية إلى مخاطر ىذا االعتقاد كتكجيو حماية حقكؽ المرأة كىذا يعني أف الناس بحاجة إلى ت
% مف اآلراء تشير إلى أف الجدار أثر 97الناس إلى أىمية إعطاء الحقكؽ ألصحابيا، كما أف نسبة 

في تكاليؼ الزكاج فيما يتعمؽ بتكاليؼ السكف في المحافظة، ثـ يمييا عمى التكالي آثار الجدار الفاصؿ 
% فيما يتعمؽ في إيجاد سكف في القدس أك 90السكف، ك % فيما يتعمؽ بتكاليؼ92حيث شكمت 

 السكف خارجيا بسبب الجدار الفاصؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

التقاليد في إثقاؿ كاىؿ أسيمت العادات ك  97% 292 2% 5 1% 3
 المقبميف عمى الزكاج

20. 

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس  60% 180 4% 12 36% 108
 يسيـ  في حماية حقكؽ المرأة.

21. 
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 :ع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، األسباب كاآلثار: ارتفار األكؿالمحك 
 اآلثار :  - ب

 (، آثار ارتفاع تكاليؼ الزكاج :6:  2: 5الجدكؿ )

 

 الرقـ العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 % تكرار % تكرار % تكرار

يؤدل ارتفاع تكاليؼ الزكاج إلى عزكؼ  95% 286 1% 3 4% 11
 الشباب عف الزكاج .

22.  

يؤدل ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة  99% 296 0% 1 1% 3
 القدس إلى تأخر سف الزكاج .

23.  

يؤدل ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة  96% 287 3% 8 2% 5
 ظاىرة العنكسة.القدس إلى انتشار 

24.  

يؤدل ارتفاع تكاليؼ الزكاج  في محافظة  88% 264 6% 17 6% 19
القدس إلى الزكاج مف غير المسممات أك 
مف نساء مف غير فتيات محافظة القدس 
أك الزكاج مف فتيات الدكؿ الغربية أك الدكؿ 

 المجاكرة .

25.  

يؤدم ارتفاع تكاليؼ الزكاج إلى ارتفاع  88% 263 5% 14 8% 23
 نسبة الطبلؽ قبؿ الدخكؿ

26.  

متطمبات االحتفاؿ في الزفاؼ ك غيره مف  85% 254 7% 20 9% 26
حفبلت الزكاج تؤدم إلى الطبلؽ بعد أياـ 

 مف العقد .

27.  

تؤدم ارتفاع تكاليؼ الزكاج  إلى عدـ  94% 283 3% 8 3% 9
 استقرار العائمة ماديان بعد الزكاج

28.  
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اآلثار الخطيرة المترتبة عمى ارتفاع تكاليؼ الزكاج في ( أف نسبة 6: 2:  5يتضح مف الجدكؿ )
% مف نسب آراء أفراد العينة، حيث كاف األثر الرئيس ليذه 9% ك85محافظة القدس تتراكح ما بيف 

سنة 25الظاىرة تأخر سف الزكاج حيث كما تقدـ في الدراسة تحكؿ السف الكسيط لمزكاج ليصؿ إلى 
% ،ثـ 99حيث بمغت نسبة االستجابة آلراء أفراد العينة بنسبة سنة لئلناث  20لمذككر كما يقارب 
% لمعبارة التي 94% ثـ تمييا نسبة 95% كعزكؼ الشباب عف الزكاج بنسبة 96يمييا العنكسة بنسبة 

أما باقي العبارات  (تؤدم ارتفاع تكاليؼ الزكاج  إلى عدـ استقرار العائمة ماديان بعد الزكاجتنص عمى )
%، مما يعني أف أخطر اآلثار ىي تأخر سف الزكاج كالعنكسة كعزكؼ 88 -85بيف فيي تتراكح ما 

 الشباب عف الزكاج .

 ع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس: ارتفامظاىر : لثانيالمحكر ا
 :ع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس( يبيف آراء العينة حكؿ مظاىر ارتفا6 : 2 :6الجدكؿ )

  

 

 العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 

 الرقـ

 % تكرار % تكرار % تكرار

تكاليؼ  عادات ك أعراؼ الزكاج في محافظة  96% 287 2% 6 2% 7
 القدس مرتفعة .

29.   

  .30 تكاليؼ المير مرتفعة . 95% 284 2% 5 4% 11

  .31 تكاليؼ تجييز العركس " الجياز " مرتفعة . 97% 291 1% 4 2% 5

صالكف تزييف النساء كالماشطة تكاليؼ  97% 290 2% 5 2% 5
 مرتفعة .

32.  

  .33 تكاليؼ التكصيمة " عبرة البيت " مرتفعة . 92% 276 6% 19 2% 5

  .34 تكاليؼ الكليمة مرتفعة . 98% 294 1% 2 1% 4
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( أف تكاليؼ الزكاج تتمثؿ في المظاىر المذككرة ، حيث تتراكح 6: 2:  6يبيف الجدكؿ السابؽ، رقـ: )
% حيث شكمت النسب األعمى لمتكاليؼ في 98% ك92كفقان آلراء العينة ما بيف نسبة االستجابات 

% 92% لممير ثـ 95% لمجياز كأجرة الماشطة، ك97%، ك98المظاىر التالية: تكاليؼ الكليمة 
 لتكاليؼ عبرة البيت كىي تقع عمى تقاـ عمى نفقة أكلياء العركس كىي مرتفعة التكاليؼ .
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 العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 

 الرقـ

 % تكرار % تكرار % تكرار

تكاليؼ استئجار القاعات " الصاالت "  99% 297 1% 2 0% 1
 مرتفعة .

35.  

 .36 القاعات مرتفعة .تكاليؼ تزيف  88% 264 1% 4 11% 32

 .37 تكاليؼ  التصكير مرتفعة . 88% 265 1% 4 10% 31

 .38 تكاليؼ الزفة مرتفعة . 89% 267 2% 5 9% 28

 .39 تكاليؼ استئجار السيارات مرتفعة . 85% 254 1% 2 15% 44

حضار الفرؽ المكسيقية ك إطبلؽ األلعاب إ 90% 270 1% 3 9% 27
 النارية مرتفعة .

40. 

يمكف االستغناء في حفؿ الزفاؼ عف  38% 115 3% 9 59% 176
 استئجار قاعات الحفؿ

41.  

يمكف االستغناء عف الكليمة في حفؿ  50% 150 2% 7 48% 143
 الزفاؼ

42.  

يمكف اقتصار الكليمة عمى عدد قميؿ مف  89% 268 2% 5 9% 27
 الناس لتمبية مطمب اإلشيار

43.  

المذككرة أعبله سبب في تكاليؼ األمكر  61% 183 1% 4 38% 113
 تأخر سف الزكاج .

44.  

تكاليؼ األمكر المذككرة أعبله سبب في  96% 288 2% 5 2% 7
 عزكؼ الشباب عف الزكاج .

45.  

( :التكرارات كالنسب المؤكية حكؿ مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة 6: 2: 7الجدكؿ )
 القدس :
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% مف أفراد العينة 99يبيف الجدكؿ السابؽ أف تكاليؼ استئجار الصاالت مرتفعة حيث يؤكد عمى ذلؾ 
% باقي  89% ك85% مف آراء العينة، ثـ ما بيف 90ثـ يمييا الفرؽ المكسيقية حيث تشكؿ ما نسبتو 

المظاىر كىي أيضان تشكؿ نسبة مرتفعة مف اآلراء التي تراىا ضمف التكاليؼ المكمفة لمظاىر تكاليؼ 
الزكاج في المحافظة، كىذا يعني أف مظاىر تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس كاضحة كىي معركفة 

يف أف نسبة مف فئات العينة يركف أف ىناؾ حمكؿ ليذه المظاىر لدل أفراد العينة، كما أف الجدكؿ يب
% بالنسبة لمعظـ مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة، 50إال أف ىذه النسبة ال تزيد عف 

ككاف أبرز الحمكؿ فيما يتعمؽ بتقميؿ تكاليؼ الكليمة القكؿ بتقميؿ عدد المدعكيف كقصرىا عمى األقارب 
%، كما أف أفراد العينة كيركف أف المظاىر المكمفة  تسبب 89الرأم حمؿ النسبة مف الطرفيف، كىذا 

 % مف أفراد العينة .96عزكؼ الشباب عف الزكاج حيث استجاب ليذه العبارة 
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 العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 

 الرقـ

 % تكرار % تكرار % تكرار

  .46 في عدـ المغاالة في الميكر اإلسبلـرغب  99% 297 0% 1 1% 2

أمر تقدير المير لمناس ك لـ  اإلسبلـترؾ  80% 241 5% 16 14% 43
 يتدخؿ فيو

47.  

يعتبر غبلء الميكر مف األمكر التي رغب  8% 25 2% 5 90% 270
 اإلسبلـبيا 

48.  

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس  87% 262 5% 16 7% 22
 ي.اإلسبلممخالؼ ألكامر الديف 

49.  

كثيران مف العادات ك التقاليد ك األعراؼ في  96% 288 1% 3 3% 9
األعراس متناقضة مع ركح الشريعة 

 تيسير الزكاج .ية  الداعية إلى اإلسبلم

50.  

في تيسير  اإلسبلـيسيـ التمسؾ بيدم  97% 290 2% 7 1% 3
 الزكاج في محافظة القدس .

51.  

ية تصمح اإلسبلمىناؾ نماذج في السيرة  96% 287 4% 11 1% 2
 ألف يقتدل بيا في عبلج ىذه الظاىرة.

52.  

ىناؾ حمكؿ معاصرة مقتبسة مف ىدم  83% 248 6% 17 12% 35
طبقت في أماكف مجاكرة ك تصمح  اإلسبلـ

 ألف تطبؽ في محافظة القدس.

53.  

عبلج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج   91% 273 6% 18 3% 9
 ية .اإلسبلمأحاطت بو الشريعة 

54.  

 :اإلسالمي في عالج ىذه الظاىرةالمحكر الثالث :دكر اليدم 

 تكاليؼ الزكاج كدكر ىدم اإلسبلـ في ذلؾ:( :يبيف سبؿ عبلج ظاىرة ارتفاع 6: 2: 8الجدكؿ )
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(أف تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس نابعة مف عادات كتقاليد تخالؼ  6: 2: 8يبيف الجدكؿ) 
األمر أفراد العينة، حيث كانت استجابتيـ في ىذا المكضكع بنسبة الشريعة اإلسبلمية، حيث أكد ىذا 

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس % ككانت أقؿ االستجابات لمعبارة التي تنص عمى )96
%، كيرل معظـ أفراد االستبانة أف اإلسبلـ 87( حيث بمغت ما نسبتو ي.اإلسبلممخالؼ ألكامر الديف 

%، كىذا يعني أف 9% ك83الزكاج حيث تراكحت نسبة االستجابة ما بيف رغب في تخفيؼ تكاليؼ 
بعد الناس عف الديف كلجكئيـ إلى العادات كالتقاليد غير اإلسبلمية ىي مف أسباب ىذه التكاليؼ كأف 
سبؿ العبلج ال تككف خارج اإلطار اإلسبلمي بؿ إف الشريعة اإلسبلمية أحاطت بالعبلج، كال يحتاج 

َل ﴿المجكء كالعكدة إلييا في حؿ مشكبلتيـ قاؿ تعالى:مف الناس إال 
ّ
ٍُ ا و ٍء فَُردُّ ْن ثَيَاَزْؾَُتْ ِِف َشْ

ّ
فَا

ََْوِم اْلِٓخِر َذِِلَ َخرْيٌ َوَآْحَسُن ثَبِِوًًَل ﴾ ِ َوامْ ْن ُنْيَُتْ ثُْؤِمٌُوَن َِبَّلله
ّ
ُسوِل ا ِ َوامره  .(1)اَّلله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.59/ اآلية4) ،سكرة النساء  ((1
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العائالت في محافظة الرابع: دكر المحاكـ الشرعية كالمؤسسات الدينية كالجمعيات الخيرية ك  المحكر
 :القدس في عالج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة

( عبارات المحكر الرابع التكرار كالنسب المئكية آلراء العينة في عبلج ظاىر ارتفاع 6: 2: 9الجدكؿ )
 القدس" دكر أكلياء األمكر كالمحاكـ الشرعية": تكاليؼ الزكاج في محافظة

 

 

 

 

 

 العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 

 الرقـ

 % تكرار % تكرار % تكرار

ء األمكر لمتمسؾ باليدم النبكم ىناؾ تحفيز لدل أكليا 53% 160 7% 20 40% 120
 تخفيؼ تكاليفو .كتيسير الزكاج ك 

55.  

أكلياء األمكر القياـ بدكرىـ تجاه يتكقع المجتمع مف  66% 197 3% 8 32% 95
 تيسير الزكاج كخفض تكاليفو .

56.  

إذا خفض كلي األمر مف التكاليؼ أك المير يحمده  66% 199 4% 13 29% 88
 الناس

57.  

إذا خفض كلي األمر مف التكاليؼ أك المير أنكر عميو  37% 111 5% 16 58% 173
 الناس

58.  

المؤسسات الدينية في الشرعية ك استطاعت المحاكـ  25% 74 11% 34 64% 192
محافظة القدس إبراز دكرىا في معالجة ظاىرة ارتفاع 

 تكاليؼ الزكاج أك التخفيؼ منيا .

59.  
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 العبارة مكافؽ أدرمال  غير مكافؽ

 

 الرقـ الرقـ

 % تكرار % تكرار % تكرار
 

يمكف لممحاكـ الشرعية بالتعاكف مع أكلياء  68% 205 18% 54 14% 41
األمكر تحديد مقدار أقؿ لمير المثؿ يراعي 

 ظركؼ الناس.

60.  

تستطيع المحاكـ الشرعية إلزاـ األكلياء  22% 67 10% 29 68% 204
 أقؿ لمير المثؿبمقدار 

61.  

ىناؾ دكر لممحاكـ الشرعية في محافظة  51% 152 26% 78 23% 70
القدس تسيـ في عبلج ظاىرة ارتفاع 

 تكاليؼ الزكاج.

62.  

ية اإلسبلماستطاعت الجمعيات الخيرية أك  29% 88 30% 91 40% 121
في محافظة القدس إبراز دكرىا في معالجة 

التخفيؼ ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج أك 
 منيا .

63.  

أسيمت ركابط العائبلت في محافظة القدس  41% 123 21% 62 38% 115
في طرح رؤل أك مساىمات في محاكلة 
إلبراز دكرىا في التخفيؼ مف تكاليؼ 

 الزكاج في محافظة القدس.

64.  

تسيـ األعراس الجماعية في عبلج ظاىرة  77% 232 4% 13 18% 55
 القدس. ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة

65.  

تقـك المؤسسات السابقة بدكرىا التكعكم  28% 84 30% 91 42% 125
 تجاه مخاطر ارتفاع تكاليؼ الزكاج .

66.  

( دكر المحاكـ الشرعية كالجمعيات الخيرية كأكلياء األمكر في عبلج ظاىرة 6: 2: 10الجدكؿ )
 ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس:

 الرقـ
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( أمريف ميميف، األكؿ فيما يتعمؽ بأكلياء األمكر 6: 2: 10( كالجدكؿ )6: 2: 9يبيف الجدكؿ )
تحفيز لدل أكلياء األمكر تجاه % أف ال يكجد 40كدكرىـ في ىذه الظاىرة حيث يرل أفراد العينة بنسبة 

 1: 1اإلسياـ في عبلج ىذه الظاىرة، كىذا يؤكد ما قالو أفراد العينة حكؿ العبارة الثالثة في الجدكؿ )
( أكلياء األمكر مسئكلكف عف  ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس( التي تنص عمى أف) 6:

( التي تشير 6: 1: 1كالعبارة الرابعة مف الجدكؿ )%، 92كالتي بمغت نسبة االستجابة باإليجاب عمييا 
% مف آراء أفراد العينة عمى أنو التكجد نظرة مستقبمية عند أكلياء األمكر حكؿ مخاطر ىذه 62بنسبة 

يتكقع المجتمع مف أكلياء األمكر القياـ بدكرىـ % أنو 66التكاليؼ، كذلؾ فإف أفراد العينة يركف بنسبة 
، كيركف أف تخفيض المير مف قبؿ كلي األمر يناؿ استحساف الناس كخفض تكاليفوتجاه تيسير الزكاج 

% لمعبارة 66، ما نسبتو 6: 2: 9مف الجدكؿ  58ك 57حيث بمغت نسبة االستجابة عمى العبارة رقـ 
 .58% بالسمب عند العبارة رقـ 58باإليجاب ك 57

قكـ بدكرىا في عبلج ىذه الظاىرة ،كيركف % فقط أف المحاكـ الشرعية ت25كيرل أفراد العينة بنسبة   
 60بنسبة مرتفعة إمكانية كجكد دكر ليا في حاؿ كاف باتفاؽ مع أكلياء األمكر حيث تنص العبارة رقـ 

يمكف لممحاكـ الشرعية بالتعاكف مع أكلياء األمكر ( التي تنص عمى أنو )6: 2:  10مف الجدكؿ )
% كبنفس النسبة سمبان لمعبارة التي تنص 68(بنسبة لناستحديد مقدار أقؿ لمير المثؿ يراعي ظركؼ ا

لزاـ أكلياء األمكر بو، حيث رفض أفراد العينة ىذا اإللزاـ بنسبة  % 68عمى تحديد مقدار لمير المثؿ كا 
كىذا يعني أف تقبؿ الناس لبلتفاؽ بالتعاكف أكثر مف تقبميـ لئللزاـ ،مما يؤكد ما أشير إليو في الدراسة 

اء لدييـ تحفيز إال أنيـ يتميزكف بضعؼ في االلتزاـ كىذا يؤكد ما كصمنا إليو مف خبلؿ مف أف األكلي
الدراسة ،أما النسب األخرل لمعبارات المتبقية في الجداكؿ فقد تـ معالجتيا مف خبلؿ الفصؿ الخامس 

 .مف ىذه الدراسة كىذه النسب تؤكد ما تكصمنا إليو 
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جراءاالستبانة ك  :المبحث الثالث  ة:ات االستمار ا 

 

 :: خطاب التحكيـالن أك 

 خطاب تحكيـ أداة بحث " استبانة "

.  حضرة السيد :................................................................ المحتـر

 السبلـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو؛

ء العينة عدادىا ألخذ  آراإاة البحث " االستبانة " التي تـ يسرني أف أضع بيف يديكـ أديطيب لي ك 
: بعنكاف "ظاىرة ارتفاع تكاليؼ كـ حاليان بإجراء دراسة أكاديمية، حيث إنني أقالمختارة  ليذه الدراسة

نيؿ درجة   لمتطمبات التخرج ك " كذلؾ استكماال -ةيدراسة شرعية تحميم-الزكاج في محافظة القدس 
 .معة القدسمف جا ،اإلسبلمية المعاصرةالماجستير في الدراسات 

كنظران لخبرتكـ العممية كالعممية فإنو يشرفني مساىمتكـ في تحكيـ ىذه االستبانة أرجك تفضمكـ بقراءتيا 
بداء الر  لتكـر ، أرجك أف استفيد مف مبلحظاتكـ  آمبلن منكـ اأم كمدل مناسبتيا لمكضكع الدراسةكا 

 : قان لمتاليبإبداء رأيكـ كتحكيميا كف

 غة " سميمة أـ غير سميمة ".سبلمة العبارة " الصيا .1
 ارتباط العبارة بالبحث " مناسبة أـ غير مناسبة ". .2
 الحذؼ أك اإلضافة أك التعديؿ . .3

 مع فائؽ الشكر كالتقدير لحسف تعاكنكـ كمساعدتكـ.

 الطالب :عبد السميع يعقكب شبانة

 ا/ برنامج ماجستيرالدراسات العمي                                                           

 ية المعاصرةاإلسبلمالدراسات                                                           
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 األكؿ " "بيانات المحكـ 

 
 د.عركة عكرمة صبرم  االسـ  :

 مشارؾستاذ أ الدرجة العممية:
 دكتكراة فقو إسبلمي التخصص:

 جامعة القدس -يةاإلسبلمالدراسات ك رئيس دائرة القرآف الكريـ  العمؿ الحالي :
 osabri@is.alquds.edu البريد االلكتركني:

  - رقـ الجكاؿ  "اختيارم"
 

 الثاني" "يانات المحكـ ب
 

 د.محمد سميـ مصطفى "محمد عمي"  االسـ  :
 ستاذ مساعدأ الدرجة العممية:

 دكتكراة في الفقو المقارف  التخصص:
 جامعة القدس  -كمية القرآفستاذ في أ العمؿ الحالي :

 M_salim208@yahoo.com البريد االلكتركني:
 0542463834 رقـ الجكاؿ  "اختيارم"
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 حضرة األخ /ػت الكريـ /ػة 

: عبد السميع يعقكب شبانة بإجراء دراسة  -أبك ديس  –يقكـ الباحث الطالب في جامعة القدس       
" بإشراؼ الدكتكر  –دراسة شرعية تحميمية  –حكؿ " ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس 

آرائكـ في  شفيؽ مكسى عياش ،لذا يرجى منكـ التكـر بإبداء آرائكـ حكؿ المكضكع مف خبلؿ تعبئة
تماـ الدراسة عمى أتـ كجو كـ ذات أىمية كبيرة،ءستبانة؛ حيث إف آرااال  .كتسيـ في مصداقية البحث كا 

 ىذه الدراسة تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط .

 

 مع الشكر 

 : عبد السميع يعقكب شبانةالطالب
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 :القسـ األكؿ

 :المعمكمات شخصية

 :ؽ عميو /ىاالكراـ كضع دائرة حكؿ الحالة التي تنطبيرجى مف األخكة ك األخكات 

 :  السف

 فما فكؽ 41مف       40-36مف        35-25مف          25أقؿ مف 

 :الجنس  

 ذكر          أنثى        

 : ةاالجتماعيالحالة 

 أعزب/عزباء      متزكج/ػة      مطمؽ / ػة      أرمؿ/ػة  

 المستكل التعميمي:  

 يقرأ ك يكتب     ابتدائي      ثانكم    جامعي   دراسات عميا 

 :       مكاف السكف 

 

 
 

 
 
 

 فيما يمي االستبانة مع بياف التكرار كالنسب المئكية لالستجابة :
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 / األسباب ك اآلثار ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس   المحكر األكؿ :

 الرقـ العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 % تكرار % تكرار % تكرار

تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس مناسبة لمكضع االقتصادم  2% 5 3% 10 95% 285
 لمشباب بشكؿ عاـ.

1.  

  .2 ىناؾ مبرر الرتفاع تكاليؼ  الزكاج في محافظة القدس . 13% 39 4% 12 83% 249

تكاليؼ الزكاج في أكلياء األمكر مسئكلكف عف  ارتفاع  92% 275 2% 7 6% 18
 محافظة القدس.

3.  

أكلياء األمكر تكجد لدييـ نظرة مستقبمية عما يمكف أف يسببو  33% 100 5% 15 62% 185
ارتفاع تكاليؼ الزكاج مف آثار خطرة عمى المجتمع في 

 محافظة القدس .

4.  

ج في محافظة القدس تعكد ألسباب ارتفاع تكاليؼ الزكا 82% 245 4% 12 14% 43
 سياسية.

5.  

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس تعكد ألسباب  81% 244 4% 12 15% 44
 أخبلقية دينية.

6.  

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس تعكد ألسباب  91% 273 2% 6 7% 21
 اقتصادية.

7.  

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس تعكد ألسباب   97% 290 2% 6 1% 4
 اجتماعية.

8.  

طمع بعض أكلياء أمكر الفتيات أحد أسباب ارتفاع تكاليؼ  35% 104 4% 13 61% 183
 الزكاج في محافظة القدس.

9.  

التفاخر ك المباىاة سبب مف أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج في  98% 295 0% 1 1% 4
 محافظة القدس.

10.  

الضعؼ الديني أحد أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج في  96% 288 2% 6 2% 6 11.  
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 القدس.محافظة 

القكانيف االسرائيمية المعمكؿ بيا في محافظة القدس تسيـ في  81% 243 4% 13 15% 44
 ارتفاع تكاليؼ الزكاج.

12.  

إيجاد قكانيف في المحاكـ الشرعية تسيـ في عبلج ظاىرة  79% 236 9% 27 12% 37
 ارتفاع تكاليؼ الزكاج.

13.  

مشكمة السكف في محافظة سيـ جدار الفصؿ العنصرم في أ 90% 271 3% 8 7% 21
 القدس .

14.  

أدل الجدار الفاصؿ إلى ارتفاع تكاليؼ السكف مما أسيـ في  92% 275 2% 5 7% 20
 تأخر سف الزكاج .

15.  

ية تسيـ في رفع تكاليؼ اإلسبلمالتقاليد غير العادات ك  94% 283 1% 4 4% 23
 الزكاج.

16.  

تكاليؼ الزكاج في  أثر جدار الفصؿ العنصرم عمى ارتفاع 88% 263 3% 9 9% 28
 محافظة القدس.

17.  

  .18 تكاليؼ السكف في محافظة القدس مكمفة . 96% 289 2% 6 2% 5

تشكؿ تكاليؼ السكف في محافظة القدس عائقان أماـ رغبة  97% 290 2% 6 1% 4
 الشباب في الزكاج .

19.  

  .20 التقاليد في إثقاؿ كاىؿ المقبميف عمى الزكاجأسيمت العادات ك  97% 292 2% 5 1% 3

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس يسيـ  في حماية  60% 180 4% 12 36% 108
 حقكؽ المرأة.

21.  

  .22 يؤدل ارتفاع تكاليؼ الزكاج إلى عزكؼ الشباب عف الزكاج . 95% 286 1% 3 4% 11

يؤدل ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس إلى تأخر  99% 296 0% 1 1% 3
 سف الزكاج .

23.  

يؤدل ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس إلى انتشار  96% 287 3% 8 2% 5 24.  
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 ظاىرة العنكسة.

يؤدل ارتفاع تكاليؼ الزكاج  في محافظة القدس إلى الزكاج  88% 264 6% 17 6% 19
مف غير المسممات أك مف نساء مف غير فتيات محافظة 

المجاكرة القدس أك الزكاج مف فتيات الدكؿ الغربية أك الدكؿ 
. 

25.  

يؤدم ارتفاع تكاليؼ الزكاج إلى ارتفاع نسبة الطبلؽ قبؿ  88% 263 5% 14 8% 23
 الدخكؿ

26.  

متطمبات االحتفاؿ في الزفاؼ ك غيره مف حفبلت الزكاج  85% 254 7% 20 9% 26
 تؤدم إلى الطبلؽ بعد أياـ مف العقد .

27.  

استقرار العائمة ماديان تؤدم ارتفاع تكاليؼ الزكاج  إلى عدـ  94% 283 3% 8 3% 9
 بعد الزكاج

28.  

 نياية المحكر األكؿ

 المحكر الثاني: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس

 العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 

 الرقـ

 % تكرار % تكرار % تكرار

  .29 .الزكاج في محافظة القدس مرتفعة تكاليؼ  عادات ك أعراؼ 96% 287 2% 6 2% 7

  .30 تكاليؼ المير مرتفعة . 95% 284 2% 5 4% 11

  .31 تكاليؼ تجييز العركس " الجياز " مرتفعة . 97% 291 1% 4 2% 5

  .32 تكاليؼ صالكف تزييف النساء كالماشطة مرتفعة . 97% 290 2% 5 2% 5

  .33 تكاليؼ التكصيمة " عبرة البيت " مرتفعة . 92% 276 6% 19 2% 5

  .34 الكليمة مرتفعة .تكاليؼ  98% 294 1% 2 1% 4

  .35 تكاليؼ استئجار القاعات " الصاالت " مرتفعة . 99% 297 1% 2 0% 1
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  .36 تكاليؼ تزيف القاعات مرتفعة . 88% 264 1% 4 11% 32

  .37 تكاليؼ  التصكير مرتفعة . 88% 265 1% 4 10% 31

  .38 تكاليؼ الزفة مرتفعة . 89% 267 2% 5 9% 28

  .39 استئجار السيارات مرتفعة .تكاليؼ  85% 254 1% 2 15% 44

  .40 احضار الفرؽ المكسيقية ك إطبلؽ األلعاب النارية مرتفعة . 90% 270 1% 3 9% 27

  .41 يمكف االستغناء في حفؿ الزفاؼ عف استئجار قاعات الحفؿ 38% 115 3% 9 59% 176

  .42 يمكف االستغناء عف الكليمة في حفؿ الزفاؼ 50% 150 2% 7 48% 143

يمكف اقتصار الكليمة عمى عدد قميؿ مف الناس لتمبية مطمب  89% 268 2% 5 9% 27
 اإلشيار

43.  

  .44 تكاليؼ األمكر المذككرة أعبله سبب في تأخر سف الزكاج . 61% 183 1% 4 38% 113

تكاليؼ األمكر المذككرة أعبله سبب في عزكؼ الشباب عف  96% 288 2% 5 2% 7
 الزكاج .

45.  

 نياية المحكر الثاني

 ي في عالج ىذه الظاىرةاإلسالمالمحكر الثالث :دكر اليدم 

 العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 

 الرقـ

 % تكرار % تكرار % تكرار

  .46 في عدـ المغاالة في الميكر اإلسبلـرغب  99% 297 0% 1 1% 2

  .47 أمر تقدير المير لمناس ك لـ يتدخؿ فيو اإلسبلـترؾ  80% 241 5% 16 14% 43

  .48 اإلسبلـيعتبر غبلء الميكر مف األمكر التي رغب بيا  8% 25 2% 5 90% 270

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس مخالؼ ألكامر  87% 262 5% 16 7% 22
 ي.اإلسبلمالديف 

49.  
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كثيران مف العادات ك التقاليد ك األعراؼ في األعراس متناقضة  96% 288 1% 3 3% 9
 الداعية إلى تيسير الزكاج .ية  اإلسبلممع ركح الشريعة 

50.  

في تيسير الزكاج في محافظة  اإلسبلـيسيـ التمسؾ بيدم  97% 290 2% 7 1% 3
 القدس .

51.  

ية تصمح ألف يقتدل بيا في اإلسبلمىناؾ نماذج في السيرة  96% 287 4% 11 1% 2
 عبلج ىذه الظاىرة.

52.  

طبقت في  اإلسبلـىناؾ حمكؿ معاصرة مقتبسة مف ىدم  83% 248 6% 17 12% 35
 أماكف مجاكرة ك تصمح ألف تطبؽ في محافظة القدس.

53.  

عبلج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج  أحاطت بو الشريعة  91% 273 6% 18 3% 9
 ية .اإلسبلم

54.  

 نياية المحكر الثالث

محافظة القدس في عالج المحكر الرابع : دكر المحاكـ الشرعية ك المؤسسات الدينية ك الجمعيات الخيرية ك العائالت في 
 ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في المحافظة

 العبارة مكافؽ ال أدرم غير مكافؽ

 

 الرقـ

 % تكرار % تكرار % تكرار

ىناؾ تحفيز لدل أكلياء األمكر لمتمسؾ باليدم النبكم ك  53% 160 7% 20 40% 120
 تيسير الزكاج ك تخفيؼ تكاليفو .

55.  

يتكقع المجتمع مف أكلياء األمكر القياـ بدكرىـ تجاه تيسير  66% 197 3% 8 32% 95
 الزكاج كخفض تكاليفو .

56.  

  .57 إذا خفض كلي األمر مف التكاليؼ أك المير يحمده الناس 66% 199 4% 13 29% 88

إذا خفض كلي األمر مف التكاليؼ أك المير أنكر عميو  37% 111 5% 16 58% 173
 الناس

58.  

استطاعت المحاكـ الشرعية ك المؤسسات الدينية في محافظة  25% 74 11% 34 64% 192
القدس إبراز دكرىا في معالجة ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج 

59.  
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 أك التخفيؼ منيا .

يمكف لممحاكـ الشرعية بالتعاكف مع أكلياء األمكر تحديد  68% 205 18% 54 14% 41
 مقدار أقؿ لمير المثؿ يراعي ظركؼ الناس.

60.  

تستطيع المحاكـ الشرعية إلزاـ األكلياء بمقدار أقؿ لمير  22% 67 10% 29 68% 204
 المثؿ

61.  

ىناؾ دكر لممحاكـ الشرعية في محافظة القدس تسيـ في  51% 152 26% 78 23% 70
 عبلج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج.

62.  

ية في محافظة اإلسبلماستطاعت الجمعيات الخيرية أك  29% 88 30% 91 40% 121
إبراز دكرىا في معالجة ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج القدس 

 أك التخفيؼ منيا .

63.  

أسيمت ركابط العائبلت في محافظة القدس في طرح رؤل أك  41% 123 21% 62 38% 115
مساىمات في محاكلة إلبراز دكرىا في التخفيؼ مف تكاليؼ 

 الزكاج في محافظة القدس.

64.  

الجماعية في عبلج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ تسيـ األعراس  77% 232 4% 13 18% 55
 الزكاج في محافظة القدس.

65.  

تقـك المؤسسات السابقة بدكرىا التكعكم تجاه مخاطر ارتفاع  28% 84 30% 91 42% 125
 تكاليؼ الزكاج .

66.  

 نهاية المحور الرابع

 نهاية االستبيان
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 :الخاتمة

 

الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كأحمده تعالى عمى أف يسر لي تماـ ىذه الدراسة كمدني بعكنو 
عمى أدائيا بيذا الشكؿ الذم تكصمت إلييا. كفي ختاـ األمر؛ مف إنياء دراسة ظاىرة ارتفاع تكاليؼ 

كؿ كمباحث ىذه الزكاج في محافظة القدس " دراسة شرعية تحميمية "، كبعد ىذا العرض المفصؿ لفص
 ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا كىي :الدراسة فيذا تسجيؿ 

ىناؾ اتفاؽ بنسبة عالية عمى أف تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس مرتفعة كال تناسب الكضع  .1
 االقتصادم لمعظـ أىالي محافظة القدس .

مف المخاطر كاآلثار أف ىذه التكاليؼ تقؼ عائقان أماـ رغبة الشباب في الزكاج كتسبب العديد  .2
 السمبية .

القت غالبية األسباب المؤثرة في كجكد ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج إتفاؽ أغمبية عينة الدراسة  .3
 كأكدكا أنيا تؤثر بشكؿ مباشر كغير مباشر في ىذه الظاىرة .

 تعكد أسباب كجكد الظاىرة إلى أسباب سياسية كاقتصادية كاجتماعية كدينية كأخبلقية. .4

 إتفاؽ عمى أف جدار الفصؿ العنصرم لو آثار سمبية كثيرة تسيـ في تفاقـ ىذه الظاىرة. ىناؾ .5

 اآلثار السمبية الناجمة عف ىذه الظاىرة كثيرة كليا مخاطر عمى المجتمع . .6

 مف أشد اآلثار خطكرة اآلثار األخبلقية كاالجتماعية . .7

عنكسة آثار سمبية بارزة في عزكؼ الشباب عف الزكاج كتأخر سف الزكاج، كارتفاع معدالت ال .8
 المجتمع في محافظة القدس كيمكف لمسيا بشكؿ كاضح .

ىناؾ آثار سمبية أخرل تكصمنا إلييا في الدراسة كالقت نسبة عالية مف اإلتفاؽ عمى كجكدىا كمف  .9
 ىذه اآلثار ارتفاع نسبة الطبلؽ قبؿ الدخكؿ كالطبلؽ المبكر ككذلؾ الزكاج مف غير المسممات.
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لمظاىر التي القت اتفاؽ أفراد العينة عمى أنيا تؤثر في كجكد ظاىرة ارتفاع تكاليؼ غالبية ا .10
الزكاج كأنيا أحد مظاىرىا تتعمؽ بأمكر مالية كغبلء المعيشة كارتفاع تكاليؼ السكف كغبلء الميكر 
ار كااللتزامات المادية األخرل التي تشكؿ متطمبات الزكاج في المحافظة كالكسكة كالكليمة كاستئج

 القاعات كغيرىا مف األمكر .

يبلحظ أف أفراد العينة عمى اختبلؼ أنكاعيـ يركف أف العادات كاألعراؼ كالتقاليد تفرض  .11
 التزامات مالية كبيرة عمى األزكاج كتثقؿ كاىميـ .

أف ىدم اإلسبلـ كاضح في مثؿ ىذه األمكر كأف سبب كجكد ىذه العادات كالتقاليد ىي عدـ  .12
 اإلسبلمية في مثؿ ىذه المناسبات . االلتزاـ بالشريعة

في الزكاج في عبلج  -صمى ا عميو كسمـ  -يسيـ التمسؾ باليدم اإلسبلمي كىدم النبي  .13
 ىذه الظاىرة .

لممحاكـ الشرعية دكر ىاـ في عبلج ىذه الظاىرة إال أف العادات كالتقاليد يتـ إجراؤىا خارج  .14
ليا أكمنعيا، كتسيـ المحاكـ الشرعية في عبلج  المحكمة كال سمطة لممحاكـ الشرعية في كضع حد

بعض مف المظاىر السمبية التي تتعمؽ بإجراءات العقد داخؿ المحكمة أك عف طريؽ أحد مأذكنييا 
 كيبقى أف يقكـ ىك بدكره المكككؿ إليو،كذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ دائرة اإلرشاد األسرم . 

ث إف المكاثيؽ ىي دعكة إلى العكدة إلى تسيـ المكاثيؽ العائمية في عبلج ىذه الظاىرة ، حي .15
الشريعة اإلسبلمية  في مثؿ ىذه األمكر كىي أيضان دعكة إلى نبذ العادات كالتقاليد غير اإلسبلمية، 

 كنبذ التفاخر كالمباىاة كالترؼ .

لمعائبلت الدكر األىـ في إلغاء العادات كالتقاليد التي تسبب ارتفاع تكاليؼ الزكاج في  .16
 كما أنو يمكف ليـ المساىمة في مساعدة األزكاج الشابة.المحافظة، 

نشاء  .17 عبلج ىذه الظاىرة يحتاج إلى كقت كجدية مف كافة األطراؼ، كيستدعي منيـ اإللتزاـ كا 
 القدكة في مثؿ ىذه األمكر .

يبقى الدكر األىـ كالميمة العظمى كىي كاجبة عمى الدعاة كالمصمحيف كذلؾ مف خبلؿ القياـ  .18
 ية كالتكجيو كاإلرشاد.بكاجب التكع
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 :أىميا ،ي خاتمة ىذه الدراسة بعدة تكصياتكيكصي الباحث ف

ضركرة تكعية الناس في محافظة القدس حكؿ أىمية الزكاج كتككيف األسرة، كدكرىا في تماسؾ  .1
 المجتمع كاستقرار الحياة اإلنسانية كاألخبلقية في المجتمع كخمكه مف األمراض االجتماعية .

إلى معرفة المخاطر التي تجمبيا مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج عمى المجتمع في  تكجيو الناس .2
 محافظة القدس .

 نشر ثقافة االلتزاـ باليدم اإلسبلمي كاليدم النبكم في الزكاج كليكف الزكاج إسبلميان . .3

العمؿ عمى تخفيض الميكر بالتراضي بيف العائبلت كاالتفاؽ عمى كضع حدكد لو لمخركج مف  .4
 غبلء الميكر .أزمة 

أكصي المؤسسات الحككمية كغير الحككمية بتكثيؼ دكرىـ مف أجؿ عبلج ىذه الظاىرة كذلؾ  .5
 مف خبلؿ إيجاد السبؿ لمعبلج أك كضع السياسات الكفيمة بدعـ الشباب المقبؿ عمى الزكاج .

نشاء القاعات  .6 العامة تكفير اإلمكانات التي مف شأنيا تيسير الزكاج كاألعراس الجماعية، كا 
برسكـ رمزية، أك التعاكف مع األغنياء كرجاؿ االعماؿ كالشركات مف أجؿ اإلسياـ في عبلج ىذه 

 الظاىرة كالتخفيؼ مف حدتيا عمى الشباب مف كبل الجنسيف.

ظيار جديتيـ في محاربة ىذه  .7 أكصي المؤسسات المحمية كالحككمية بتفعيؿ دكرىـ كتكثيفو،كا 
 الظاىرة كالعمؿ عمى عبلجيا .

كصي أكلياء األمكر بتقكل ا في أكالدىـ كبناتيـ، كأف يخففكا عف أبنائيـ مف مظاىر التباىي أ .8
كالتفاخر؛ لكضع حد أماـ اآلثار السمبية التي نتجت عف ىذه الظاىرة كالتي يمكف لمسيا بشكؿ 
كاضح في المجتمع، كرؤية انعكاساتيا الحادة عمى أخبلؽ الشباب مف كبل الجنسيف التي ىددت 

 أمنيـ االجتماعي .

 كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف
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 الكريمة مسرد اآليات القرآنية

 الصفحة رقميا الكريمة اآلية السكرة

 134 185 ﴿ ... يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر...﴾ البقرة

 38 229 دبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن...﴾﴿ الطَََّلُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك  

﴿َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُىنَّ دبَْعُروٍف أَْو  
 َسرُِّحوُىنَّ ...﴾

231 38 

نَ ْفٌس ﴿ َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُو رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ََل ُتَكلَُّف  
 ِإَلَّ ُوْسَعَها ﴾

233 112 

 129، 101 235 ﴿ َوََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم بِِو ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء ﴾ 

وُىنَّ أَْو تَ ْفرُِضوا ﴿ ََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما لَْ    139 236 ﴾سَبَسُّ

وُىنَّ َوقَ ﴿ َوِإْن    139 237 ﴾ْد فَ َرْضُتْم ََلُنَّ َفرِيَضةً طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن سَبَسُّ

 6،  4 286 ﴿ ََل يَُكلُِّف اللَُّو نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها ﴾ 

َهَواِت ِمَن النَِّساِء ﴾ آؿ عمراف  71 14 ﴿ زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

ٌة َيْدُعوَن ِإََل اْلَْْْيِ ﴾﴿ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم    162 104 أُمَّ

ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاسِ ﴿    َر أُمَّ  165 110 ﴾ ُكْنُتْم َخي ْ

 128، 78 1 ﴿ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة﴾ النساء

 9 3 َمثْ ََن َوُثََلَث َورُبَاَع﴾﴿ فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء  

 ،136، 107 4﴿ َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاِِتِنَّ ِِنَْلًة فَِإْن ِطْْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُو نَ ْفًسا  



- 214 - 

 

 138 َفُكُلوُه َىِنيًئا َمرِيًئا ﴾

 141 20 ﴿ َوآتَ ْيُتْم ِإْحَداُىنَّ ِقْنطَارًا...﴾ 

َوَقْد أَْفَضى بَ ْعُضُكْم ِإََل بَ ْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ﴿ وََكْيَف تَْأُخُذونَُو  
 ِميثَاقًا َغِليظًا ...﴾

21 95 

 ﴾ ُهنَّ َفآتُوُىنَّ أُُجوَرُىنَّ  139، 138 24 ﴿  َفَما اْسَتْمتَ ْعُتْم بِِو ِمن ْ

َهَواِت َأْن ﴿ َواللَُّو يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن   الشَّ
 سَبِيُلوا َمْيَلً َعِظيمًا﴾

27 28 

 23 34 ﴿قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب دبَا َحِفَظ اللَُّو ﴾ 

 196 59 ﴿ فَِإْن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اللَِّو ...﴾ 

 30 135 ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي ...﴾ 

 4 152 ﴿ ََل نَُكلُِّف نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها﴾ األنعاـ

 173 153 ﴿ َوَأنَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه ...﴾ 

﴿ اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوََل تَ تَِّبُعوا ِمْن ُدونِِو أَْولَِياَء قَِليًَل  األعراؼ
ُروَن ﴾  َما َتذَكَّ

3 174 

﴿ يَا َبِِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوََل  
بُّ اْلُمْسرِِفنَي ﴾  ُتْسرِفُوا ِإنَُّو ََل ُيُِ

31 15 

154 

 154، 110 32 ﴿ ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّو الَِِّت َأْخرََج لِِعَباِدِه ...﴾ 

َا   َها َوَما َبَطَن ...﴾﴿ُقْل ِإَّنَّ  110،155 33 َحرََّم َرِّبَِّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ
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﴿ ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس واِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها لَِيْسُكَن  
 إِلَْيها ﴾

189 91 

 13 199 ﴿ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْْلَاِىِلنَي﴾ 

َىَب َواْلِفضََّة َوََل يُ ْنِفُقونَ َها ِف َسِبيِل اللَِّو﴾ التكبة  92 34 ﴿ َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ

 91 38 ﴿ َوَلَقْد أَْرَسْلنا ُرُسًَل ِمْن قَ ْبِلَك َوَجَعْلنا ََلُْم أَْزواجاً َوُذرِّيًَّة﴾ الرعد

أَنْ ُفِسُكْم أَْزواجاً َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزواِجُكْم ﴿ َواللَُّو َجَعَل َلُكْم ِمْن  النحؿ
 بَِننَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِّباِت﴾

72 91 

ْر تَ ْبِذيرًا ﴾ اإلسراء  94 26 ﴿َوَل تُ َبذِّ

ْيطَاُن ِلَربِِّو َكُفورًا﴾  َياِطنِي وََكاَن الشَّ رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَّ  94، 15 27 ﴿ ِإنَّ اْلُمَبذِّ

﴿َوَل ذَبَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإََل ُعُنِقَك َوَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد  
 َمُلوًما ََمُْسورًا﴾

29 94 

 75 32 ﴿ َوََل تَ ْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّو َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًَل ﴾ 

ُلَوُىْم أَي ُُّهْم َأْحَسُن َعَمًَل﴾   الكيؼ  71 7 ﴿ ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْْلَْرِض زِيَنًة ََلَا لَِنب ْ

﴿ َوَمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوَِنُْشرُُه يَ ْوَم  طو
 ﴾ اْلِقَياَمِة َأْعَمى

124 22 

ْونَُو بِأَْلِسَنِتُكْم َوتَ ُقوُلوَن بِأَفْ َواِىُكْم َما لَْيَس َلُكْم بِِو ِعْلٌم  النكر ﴿ ِإْذ تَ َلقَّ
ًنا َوُىَو ِعْنَد اللَِّو َعِظيٌم ﴾     َورَبَْسُبونَُو َىي ِّ

15 33 

 ﴿ ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم َوَُيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى 
﴾ َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن 03ََلُْم ِإنَّ اللََّو َخِبٌْي دبَا َيْصنَ ُعوَن ﴿

 ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوَُيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ ... اآلية ﴾   

30 

 

73 
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31 

﴿ َوأَْنِكُحوا اْْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِِنَي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن  
 َيُكونُوا فُ َقرَاَء يُ ْغِنِهُم اللَُّو ِمْن َفْضِلِو َواللَُّو َواِسٌع َعِليٌم ﴾

32 78 ،81 

 95 67 ﴿َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْ َفُقوا لَْ ُيْسرُِفوا وََلْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ نْيَ َذِلَك قَ َواًما﴾ الفرقاف

نْ َيا ... ﴾﴿ يَ ْعَلُموَن ظَاِىرًا ِمَن اِْلََياِة  الرـك  68 7   الدُّ

َها   ﴿ َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
ُروَن﴾ َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ  َوَجَعَل بَ ي ْ

21 12 ،34 

91 

َرُسوِل اللَِّو أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو ﴿ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف  األحزاب
 َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثْيًا ﴾

21 135 

 69 33 ﴿ َوََل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اْْلَاِىِليَِّة اْْلُوََل ... اآلية ﴾ 

﴿ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو أَْمرًا َأْن َيُكوَن  
ََلُُم اْْلِيَ رَُة ِمْن أَْمرِِىْم َوَمْن يَ ْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو فَ َقْد َضلَّ َضََلًَل 

 ُمِبيًنا﴾  

36 32 

 91 11 ﴾ أَْزواجاً ﴿َواللَُّو َخَلَقُكْم ِمْن تُراٍب ُُثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُُثَّ َجَعَلُكْم  فاطر

 8 22 ﴿اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهم ﴾ الصافات

 6، 2 86 ﴾﴿ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِِّفنَي  ص

 الزمر

 

َوالَِّذيَن اْجتَ َنُبوا الطَّاُغوَت َأْن يَ ْعُبُدوَىا َوأَنَابُوا ِإََل اللَِّو ََلُُم ﴿ 
ْر ِعَباِد ﴾  اْلُبْشَرى فَ َبشِّ

17 40 

ماواِت َواْْلَْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزواجًا﴾ الشكرل  91 11 ﴿ فاِطُر السَّ
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 32 18 َشرِيَعٍة ِمَن اْْلَْمِر فَاتَِّبْعَها... ﴾﴿ ُُثَّ َجَعْلَناَك َعَلى  الجاثية

 33 23 ﴿أَفَ رَأَْيَت َمِن ازبَََّذ ِإَلَُو َىواُه َوَأَضلَُّو اللَُّو َعلى ِعْلٍم...﴾ 

﴿ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ  الحشر
 َشِديُد اْلِعَقاِب ﴾اللََّو 

7 134 

 28 2 ﴿ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَ تَ ُقوُلوَن َما ََل تَ ْفَعُلوَن﴾   الصؼ

 28 3 ﴿َكبُ َر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّو َأْن تَ ُقوُلوا َما ََل تَ ْفَعُلوَن﴾ 

 38 1 َفطَلُِّقوُىنَّ ....﴾﴿ يَا أَي َُّها النَِّبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء  الطبلؽ

 38 2 ﴾ ﴿فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُىنَّ دبَْعُروٍف... 

 38 6 ﴿ َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم .... ﴾ 

 38 7 ﴿لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِو ... ﴾ 

آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس ﴿ يَا أَي َُّها الَِّذيَن  التحريـ
 َواِلَِْجارَُة ﴾ .

6 35 

 73 29 ﴿ َوالَِّذيَن ُىْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن﴾ المعارج

 73 30 ﴿ِإَلَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَْْيَانُ ُهْم ... ﴾ 

 73 31 َذِلَك فَُأولَِئَك ُىُم اْلَعاُدوَن﴾﴿َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاَء  

ْنَس ِإَلَّ لِيَ ْعُبُدوِن ﴾ الجف  79 56 ﴿ َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ

َهْر﴾ الضحى اِئَل َفََل تَ ن ْ ا السَّ  79 10 ﴿ َوأَمَّ

 21 3-1 َواْلَعْصِر ﴾ ﴿ العصر
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 مسرد األحاديث النبكية الشريفة

 الصفحة تخريج  الحديث كحكمو  طرؼ الحديث

 2 ركاه البخارم/صحيح اكَلُفوا من العمل ما ُتطيقون

 6 ركاه البخارم/صحيح هنينا عن التكلف

﴿ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْْلَاِىِلنَي ﴾، روي 
ما نزلت »قال:  -رضي اهلل عنو -عن عبد اهلل بن الزبْي

خذ العفو »، قال جماىد: «ِف أخَلق الناسىذه اآلية إَل 
 من أخَلق الناس وأعماَلم من غْي)ذبسيس(.

 14 ركاه البخارم/صحيح

 81، 23 ركاه البخارم/صحيح تنكح املرأة ْلربع

 سنف الترمذم، المستدرؾ، إذا أتاكم من ترضون خلقو ودينو فانكحوه
سنف ابف ماجو/حسنو 

 رحمو ا-األلباني

23،80،
92 

سنف ابف ماجو، المستدرؾ  زبْيوا لنطفكم
 /صححو األلباني

24 ،37 

فقال: ما -صلى اهلل عليو وسلم-مر رجل على رسول اهلل 
 تقولون ِف ىذا...

 77، 25 ركاه البخارم/صحيح

َل تقوم الساعة حىت تأخذ أمِت بأخذ القرون قبلها شربا 
 بشرب

 28، 26 ركاه البخارم/صحيح

 35 ركاه البخارم/صحيح الّلو ثَلثة: ملحد ِف اِلرمأبغض الّناس إَل 

،45،94 ركاه البخارم/صحيح كلكم راٍع وكلكم مسئول
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175 

،69،73 ركاه البخارم/صحيح يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج
92 

 70 ركاه مسمـ/صحيح صنفان من أىل النار ل أرمها

 72 ركاه البخارم/صحيح َل خيلون رجل بامرأة

 75 ركاه البخارم/صحيح َل يزين الزاين حني يزين وىو مؤمن

سنف أبك المستدرؾ، تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم اْلمم
 داكد،كالنسائي/كالبييقي،

 ححو األلباني ص

79 ،92 

 82 المستدرؾ/صححو األلباني إذا ظهر الزنا والربا ِف قرية

 90 البخارم/صحيح ركاه ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 

سنف ابف ماجو/قاؿ األلباني  النكاح من سنِت
اسناده ضعيؼ لكف الحديث 

 صحيح 

80 ،92 

مسند أحمد/قاؿ  أفضلو لسانا ذاكرا
 األلباني:صحيح لغيره

93 

سنف النسائي الكبرل/ضعفو  أعظم النساء بركة أيسرىن مؤونة
 األلباني

107 ،109 ،
143 ،145 

مسند أحمد، المستدرؾ،قاؿ  النساءأَل َل تغلوا صدق 
شعيب األرنؤكط حديث 

109،146
 ،148 
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 صحيح.

 112 ركاه مسمـ/صحيح فاتقوا اهلل ىف النساء فإنكم أخذسبوىن بأمان

116،150 ركاه البخارم/صحيح عبد الرْحن بن عوف -صلى اهلل عليو وسلم -سأل النِب
 ،156   

 124 ركاه البخارم/صحيح املال وكثرة السؤالإن اهلل كره لكم ثَلثاً قيل وقال وإضاعة 

، 127 مسند أحمد/صححو األلباني إن من ْين املرأة تيسْي ِخطبتها
143 ،
146 

إذا خطب أحدكم املرأة، فإن استطاع أن ينظر إَل ما 
 يدعوه إَل نكاحها فليفعل

مسند 
أحمد/المستدرؾ،صححو 

 األلباني

129 ،
131 

قالت:  -اهلل عليو وسلم صلى  -أن امرأة جاءت إَل النِب
يا رسول اهلل جئت ْلىب لك نفسي، فصعد النظر إليها 

 وصوبو ُث طأطأ رأسو

، 131 ركاه البخارم/صحيح
133 

، 130 ركاه مسمـ/صحيح أنظرت إليها
131 

 ، 133 مسند أحمد/صححو األلباني أنظرت إليها؟ قلت: َل، قال: فانظر

 -عليو وسلمصلى اهلل -أردت أن أخطب إَل رسول اهلل 
 ابنتو

مسند أحمد/قاؿ شعيب 
سناده  األرنؤكط حسف لغيره كا 

 ضعيؼ

134 ،
146 
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 140 ركاه البخارم/صحيح أحق الشروط أن توفوا بو

المستدرؾ، سبؿ  أترضى أن أزوجك فَلنة؟
السبلـ،صححو األلباني 

 1940حديث رقـ رحمو ا 
 في اإلركاء

140 

وزن نواة من  أن عبد الرْحن بن عوف تزوج امرأة على
 ذىب

، 140 ركاه البخارم/صحيح
144 ،
150 ،
156 

 140 ركاه البخارم/صحيح أعتق صفية وجعل عتقها صداقها

صلى اهلل -قدم عبد الرْحن بن عوف املدينة فآخى النِب
 بينو وبني... -عليو وسلم

، 143 ركاه البخارم/صحيح
145 

حباف،مسند صحيح ابف  من ْين املرأة تسهيل أمرىا وقلة صداقها
أحمد/حسنو األلباني مف 

 غير طريؽ العدكم

144 ،
145 

 144 ركاه البخارم/صحيح تزوج ولو خبامت من حديد

ىل نظرت إليها؟ فإن ِف عيون اْلنصار شيئا قال: قد 
 نظرت إليها

، 144 ركاه مسمـ/صحيح
147 

 149 ركاه مسمـ/صحيح صلى اهلل عليو وسلم -كم كان صداق رسول اهلل 

 156، 151 مسند أحمد/صححو األلباني َل بد للعرس  من وليمةإنو 

، 151 ركاه الترمذم/ضعفو األلباني طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاين
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157 

 153 ركاه البخارم/صحيح إذا دعي أحدكم إَل الوليمة فليأِتا

 153 ركاه البخارم/صحيح أجيبوا ىذه الدعوة إذا دعيتم َلا

على شيء من نسائو  -اهلل عليو وسلم صلى-ما أول النِب 
 ما أول على زينب

 154 ركاه البخارم/صحيح

أعتق صفية  -صلى اهلل عليو وسلم  -أن رسول اهلل
 وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأول عليها حبيس

، 140 ركاه البخارم/صحيح
154 

على بعض نسائو دبدين -صلى اهلل عليو وسلم -أول النِب
 من شعْي

 154 بخارم/صحيحركاه ال

 155 ركاه البخارم/صحيح شر الطعام طعام الوليمة يدعى َلا اْلغنياء

خيرب فلما فتح اهلل عليو  -صلى اهلل عليو وسلم-قدم النِب 
 اِلصن

 156 ركاه البخارم/صحيح

أما بعد أَل أيها الناس فإَّنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول 
 رِّب فأجيب

 174 ركاه مسمـ/صحيح
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 مسرد المصادر كالمراجع

 القرآف الكريـ

 :التفاسير

 :القسـ األكؿ المصادر

األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، المفردات في غريب القرآف تحقيؽ كضبط: محمد سػيد  .1
 ( بيركت.د، س، فكيبلني، دار المعرفة، )د، ط(،)

معػػالـ التنزيػػؿ(، دار السػػبلـ لبغػػكم، عبػػد ا بػػف أحمػػد بػػف عمػػي الزيػػد، مختصػػر تفسػػير البغػػكم)  .2
 ىػ، الرياض.1416، 1لمنشر كالتكزيع، ط

ابػػف جػػزم، محمػػد بػػف أحمػػد، التسػػييؿ لعمػػـك التنزيػػؿ، ضػػبطو كصػػححو كخػػرج آياتػػو محمػػد سػػالـ  .3
 لبناف. –ـ، بيركت 1995ىػ/1415، 1ىاشـ، دار الكتب العممية، ط

مف فػػي تفسػػير كػػبلـ المنػػاف، السػػعدم، عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػػف عبػػد ا، تيسػػير الكػػريـ الػػرح .4
 .ـ)د،ـ،ف(2000ىػ/1420، 1تحقيؽ:عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، ط

السممي، أبك عبد الرحمف محمد بف الحسيف بف مكسى األزدم، تفسير السممي " حقائؽ التفسػير "  .5
 ـ، بيركت، لبناف.2001ق/1421تحقيؽ سيد عمراف، دار الكتب العممية، )د.ط(، 

طبػػرم، محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػب اآلممػػي، جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػػرآف، ال .6
 ـ)د، ف، ـ(.2000ىػ/1420، 1تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ط

القرطبػػي، أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف فػػرح األنصػػارم، الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف،  .7
ـ، الريػػػاض المممكػػػة 2003ىػػػػ /1423ار عػػػالـ الكتػػػب)د.ط(، تحقيػػػؽ: ىشػػػاـ سػػػمير البخػػػارم، د

 العربية السعكدية.
القنكجي: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي بف لطؼ ا الحسيني، فتح البياف في  .8

ػارم، المكتبػة  بػد ا بػف إبػراىيـ األنصى مقاصد القرآف، عني بطبعًو كقػٌدـ لػو كراجعػو: خػادـ العمػـ عى
 بيركت. –ـ، )د.ط(، صيدا 1992ىػ/1412عة كالنشر، العصرية لمطبا
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 :القسـ الثاني: المراجع

 

 –د، س، ف( الخطيػػب، عبػػد الكػػريـ يػػكنس، التفسػػير القرآنػػي لمقػػرآف، دار الفكػػر العربػػي، )د.ط(، ) .9
 .القاىرة

رضػػػا، محمػػػد رشػػػيد بػػػف عمػػػي، تفسػػػير القػػػرآف الحكيـ)تفسػػػير المنػػػار(، الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة  .10
 ـ، )د.ـ.ف(.1990لمكتاب،)د.ط( 

د، أبك زىرة، حمد بف أحمد بف مصطفى بػف أحمػد، زىػرة التفاسػير، دار الفكػر العربػي، )د.ط( ) .11
 ( )د.ـ.ف(.س، ف

ـ، 1997الشػػػعراكم، محمػػػد متػػػكلي، تفسػػػير الشػػػعركام"الخكاطر"، مطػػػابع أخبػػػار اليػػػكـ )د.ط(، .12
 )د.ـ.ف(.

 

 كتب السنة كشركحيا:

 القسـ األكؿ: المصادر:

 

ابػػف األثيػػر، اإلمػػاـ مجػػد الػػديف أبػػك السػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد الجػػزرم، النيايػػة فػػي غريػػب  .13
الحػػػديث كاألثػػػر، تحقيػػػؽ: طػػػاىر أحمػػػد الػػػزاكم كمحمػػػكد محمػػػد الطنػػػاحي، المكتبػػػة العمميػػػة)د.ط(، 

 ـ، بيركت.1979ىػ/1399
صػػحيح البخػػارم البخػػارم، أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف المغيػػرة الجعفػػي، "  .14

صػمى ا عميػو  -"الجامع الصػحيح كىػك الجػامع المسػند الصػحيح المختصػر مػف أمػكر رسػكؿ ا
كسػػػػػننو كأيامػػػػػو، اعتنػػػػػى بػػػػػو محمػػػػػد زىيػػػػػر بػػػػػف ناصػػػػػر الناصػػػػػر، دار طػػػػػكؽ النجػػػػػاة، ط  -كسػػػػػمـ

 ىػ،)د.ـ .ف( .1،1422
كآخػركف، الترمذم، محمد بػف عيسػى أبػك عيسػى السػممي، سػنف الترمػذم، تحقيػؽ: أحمػد شػاكر  .15

 (، بيركت.د، س، فدار إحياء التراث العربي )د.ط(، )
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ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي، صػحيح ابػف حبػاف بترتيػب ابػف  .16
 ـ، بيركت.1993ىػ/1414، 2بمباف، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، ط

بػػف حميػػد بػػف بػػف يصػػؿ األزدم،  الحميػػدم، محمػػد بػػف أبػػي نصػػر فتػػكح بػػف عبػػد ا بػػف فتػػكح .17
تفسير غريب ما فػى الصػحيحيف البخػارل كمسػمـ، تحقيػؽ: زبيػدة محمػد سػعيد عبػد العزيػز، مكتبػة 

 مصر. –القاىرة  -ـ، 1995 –ىػ1415 -1السنة ط
ابػػػف حنبػػػؿ، اإلمػػػاـ أحمػػػد، مسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ، تحقيػػػؽ: شػػػعيب األرنػػػؤكط كآخػػػركف،  .18

 ـ )د، ـ، ف(.1999ىػ /1420، 2مؤسسة الرسالة، ط
الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ األمير الكحبلني، سبؿ السبلـ، مكتبة مصطفى البابي الحمبػي،  .19

 ـ، )د، ـ، ف(.1960ىػ/4،1379ط
العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضػؿ الشػافعي، فػتح البػارم بشػرح صػحيح البخػارم،  .20

ف بػػاز، رقػػـ كتبػػو كأبكابػػو محمػػد فػػؤاد عبػػد قػػرأ أصػػمو تصػػحيحان كتحقيقان:عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد ا بػػ
 لبناف. -ىػ، بيركت1379الباقي، قاـ بإخراجو محب الديف الخطيب، دار المعرفة، )د.ط( 

ابف ماجة، أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني كماجة اسـ أبيو يزيد، سنف ابف ماجو، تحقيػؽ:  .21
د، س، عيسػػى البػابي الحمبػػي،)د.ط() فيصػؿ -محمػد فػؤاد عبػػد البػاقي: دار إحيػػاء الكتػب العربيػػة 

 ( د،ف،ـ(ف
المناكم، اإلماـ الحافظ زيف الديف عبد الػرؤكؼ، التيسػير بشػرح الجػامع الصػغير، مكتبػة اإلمػاـ  .22

 ـ، الرياض.1988ىػ/3،1408الشافعي، ط
النككم، أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم، المنياج شرح صحيح مسػمـ بػف الحجػاج، المطبعػة  .23

 ـ، )د.ـ.ف(.1929ىػ/1347، 1باألزىر، طالمصرية 
النككم، محيػي الػديف، يحيػى بػف شػرؼ بػف مػرل بػف حسػف بػف حسػيف بػف حػزاـ، صػحيح مسػمـ  .24
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 ،)د،ـ،ف(.15ـ، ط2002ممبلييف،ل
 ، )د.ـ.ف(.3أبك زىرة، محمد، األحكاؿ الشخصية، دار الفكر العربي، ط .83
: تحقيػػؽ السػػفاريني: محمػػد بػػف أحمػػد بػػف سػػالـ الحنبمػػي، غػػذاء االلبػػاب شػػرح منظكمػػة اآلداب، .84

 لبناف. –ـ، بيركت 2002ىػ/1423، 2محمد عبد العزيز الخالدم، دار الكتب العممية، ط
عمػػػرك عبػػػد المػػػنعـ، آداب الًخطبػػػة كالزفػػػاؼ مػػػف الكتػػػاب كصػػػحيح السػػػنة، دار الضػػػياء سػػػميـ،  .85

 مصر . –ـ، طنطا 2000ىػ/1،1421لمنشر كالتكزيع، ط
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 لبناف. -(  بيركتد، س، فسيد سابؽ، فقو السنة، دار الكتاب العربي، )د.ط(،) .86
أبػػػك عبيػػػدة  الشػػػاطبي، إبػػػراىيـ بػػػف مكسػػػى بػػػف محمػػػد المخمػػػي الغرنػػػاطي، المكافقػػػات، تحقيػػػؽ: .87

 ـ، )د.ـ.ف(.1997ق/1417، 1مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف، ط
 )د ، ـ .ف(.)د،س،ف(ط ( ،، تحفة العركسيف  )دالشكرل، مجدل بف منصكر بف سيد .88
 ،)د،ـ،ف()د،س،ف(شكقي، أحمد، الشكقيات،المطبعة المصرية، شركة مساىمة محدكدة،)د.ط( .89
ؾ، المكتبػػػػة العمميػػػػة كدار الطيػػػب لمطباعػػػػة كالنشػػػػر، عفانػػػة، حسػػػػاـ الػػػديف بػػػػف مكسػػػػى، يسػػػألكن .90

 .11الجزء أبكديس -ـ القدس2006ق/1،1427ط
عميػػاف، نسػػريف كركنيػػت سػػيمع كالمحاميػػة ميخػػاؿ بػػكميرنتس: تػػأثير سياسػػة الفقػػر عمػػى الكضػػع  .91

 ـ،ترجمة لمعربية:  تكاصؿ لمترجمة كالتعريب. 2012االقتصادم في القدس الشرقية، أيار 
لػرحمف بػف حمػاد، ديػف الحػػؽ، ككالػة شػؤكف المطبكعػات كالنشػر بػكزارة الشػػؤكف آؿ عمػر، عبػد ا .92

 ، الرياض.6ىػ، ط1420اإلسبلمية بالسعكدية، 
عيػػاش، شػػفيؽ بػػف مكسػػى، كعسػػاؼ، محمػػد ،نظػػرات جميػػة فػػي شػػرح قػػانكف األحػػكاؿ الشخصػػية  .93

األكلػػى،  المعمػػكؿ بػػو فػػي المحػػاكـ الشػػرعية، جامعػػة القػػدس، كميػػة الػػدعكة كأصػػكؿ الػػديف، الطبعػػة
 القدس. –ـ2000ىػ،1422

-ـ1984العيسػػػػكم، عبػػػػد الػػػػرحمف ،سػػػػيككلكجية التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة، دار الفكػػػػر الجػػػػامعي،  .94
 ـ، )د.ط(، االسكندرية.1985

 ـ، دائرة قاضي القضاة.2010لسنة  36قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المؤقت رقـ .95
العبادات ك العادات " القدس نمكذجان "   ناصر، عطا ا خميؿ أحمد ،أعراؼ كتقاليد الزكاج بيف .96

 فمسطيف . -ـ ،القدس2008ىػ/1429دراسة تحميمية، 
كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػؤكف اإلسػػػبلمية، المكسػػػكعة الفقييػػػة الككيتيػػػة، مطػػػابع دار الصػػػفكة لمطباعػػػة  .97

 ـ، الككيت.1994ىػ/1414، 1كالنشر كالتكزيع، ط
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 :بحكث كمجالت كجرائد كمقاالت

 

، نقػػبلن عػػف 134،الػػدرس رقػػـ ، فقػػداف الحيػػاء مػػكت لممجتمععمػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد ،بادحػػدح .98
 مكقع الشبكة اإلسبلمية.

كيفيػػػة مكافحػػػة المفاسػػػد األخبلقيػػػة، بحػػػث مقػػػدـ مجمػػػة مجمػػػع الفقػػػػو  ،تميمػػػي، رجػػػب بيػػػكضال .99
(، نقػػػبلن عػػػف مكقػػػع د، س، فالعػػػدد الرابػػػع ) ،ي بجػػػدةاإلسػػػبلمي التػػػابع لمنظمػػػة المػػػؤتمر اإلسػػػبلم

 ى أىؿ الحديث.ممتق
تكقيع ميثاؽ أفراح في بمدة العيسكية  نقػبلن عػف مكقػع  مؤسسػة القػدس الدكليػة تػاريخ المشػاىدة   .100

 ـ.11/12/2012
جريدة العرب اليـك :"العجز عف الزكاج".. مرض اجتماعي يصيب فئة كاسعة مف شبابنا تػاريخ  .101

 نترنت (.ـ. )نقبلن عف المكقع الرسمي لمجريدة عمى اال12/2012/ 1المشاىدة
جريػػػػػدة القػػػػػدس: مشػػػػػاريع اإلسػػػػػكاف فػػػػػي القػػػػػدس...بيف الكاقػػػػػع كاألحػػػػػبلـ ! تػػػػػاريخ المشػػػػػاىدة ،  .102

 ـ، نقبلن عف المكقع الرسمي لمجريدة عمى االنترنت .11/10/2012
، القػػدس تتحمػػى بإقامػػة عػػرس جمػػاعي عمػػى مسػػرح جامعتيػػا ،نقػػبلن عػػف مكقػػع جكيحػػاف، ديػػاال .103

 .المدار 
، نقػػػبلن مكقػػػع دنيػػػا المكاقػػػع اإلباحيػػػة فػػػي فمسػػػطيف ..!!ى مشػػػاىدة إلػػػى متػػػ دقػػػة، عبػػػد الػػػرحمف،ال .104

 فمسطيف.–ـ.جنيف 13/01/2013الرأم، تاريخ النشر 
، السػػنة الرابعػػة كالعشػػركف، 274فمسػػطيف، العػػدد  –الجمعيػػات النسػػكية فػػي فمسػػطيف، ،أـ عبػػادة .105

 .ـ2009نكفمبر  -ىػ ، تشريف الثاني 1430ذك القعدة 
أالؼ حالػة طػبلؽ 4دة المسػجمة عمػى المكقػع تحػت عنػكاف: دعػيس: الما، شبكة أجياؿ االذاعية .106

 ـ .1/3/2012، تاريخ المشاىدة كقع الرسمي لشبكة أجياؿ اإلذاعية، نقبلن عف المـ2012في 
بحػػث مقػػدـ  رأة المسػػممة،التحػػديات االجتماعيػػة كالتربكيػػة المعاصػػرة لممػػ ،شػػكقة، فػػاتف سػػعيدأبػػك  .107

المنعقػػد بكميػػة أصػػكؿ الػػديف فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية  ،لمعاصػػرة"إلػػى مؤتمر،"اإلسػػبلـ كالتحػػديات ا
 ـ.3/4/2007-2،في الفترة: 
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سمطات االحتبلؿ تمنح تسييبلت كقركضػا ميسػرة لممسػتكطنيف  ،ضائقة السكف تؤرؽ المقدسييف .108
 ـ.12/1/2013مكقع الجزيرة نت، تاريخ المشاىدة 

 .التفاسير عمى الشبكة العنكبكتية التفسير الكسيط ،مصدر الكتاب مكقع ،طنطاكم، محمد سيد .109

المدينػة  -عبيد، ابراىيـ بف عمػي بػف عبيػد، بحػث فػي إجابػة الػدعكة، مجمػة الجامعػة اإلسػبلميةال .110
 ـ. 2002ىػ /  1423 -، عمادة البحث العممي111المنكرة العدد

 24 الفتػػكل :تػػاريخ  ،20464حتفػػاؿ بالًخطبػػة رقػػـ الفتػػكل ، الرؤيػػة الشػػرعية لبلفقيػػو، عبػػد اال .111
 ، نقبلن عف مكقع الشبكة اإلسبلمية.ىػ1423جمادم األكلى 

حصػائية عػف جيػاز %، اإل 1.3% ،كالمطمقػات  6% نسػبة العنكسػة ،كاالرامػؿ  30 :فمسطيف .112
 ـ نقبلن عف شبكة فراس االعبلمية.6/3/2013، ) راـ ا (، تاريخ المشاىدة االحصاء المركزم

 ـ.2001(، آب، 11في فمسطيف، مجمة رؤية، العدد)التمنية االقتصادية  ،د، عماد سعيدلبٌ   .113
 ىػ .1408االصدار مف رجب إلى شكاؿ  - 22مجمة البحكث اإلسبلمية : العدد  .114

 مشارقة محمد، أكسمك المدينة، فمسطيف القرية، مكقع جدلية . .115
محمد أحمد إسماعيؿ ،دركس الشيخ محمد إسماعيؿ المقدـ،دركس صكتية قاـ بتفريغيا  ،مقدـال .116

 لشبكة اإلسبلمية .مكقع ا

ػػػا عػػػف المقاطعػػػة، مػػػا ىػػػي  .117 نػػػكرا ليسػػػترد مػػػراد المسػػػاعدات مشػػػركطةن بالمكافقػػػة الفمسػػػطينية: دفاعن
 ـ.2012مشكمة "المساعدات" في فمسطيف؟، نقبلن عف مكقع مجمة اآلداب عدد خريؼ 
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 الكتب اإلحصائية:
  

ـ رقـ 2012اإلحصائي السنكم ـ. كتاب القدس 2012الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  .118
 فمسطيف . -، راـ ا14" 
ـ.  2011الجياز المركزم لئلحصػاء الفمسػطيني قاعػدة بيانػات مسػح إنفػاؽ كاسػتيبلؾ االسػرة،  .119

 فمسطيني .-بيانات غير منشكرة. راـ ا
الجيػػاز المركػػزم لئلحصػػاء الفمسػػطيني ، العمػػر الكسػػيط فػػي األراضػػي الفمسػػطينية عنػػد الػػزكاج  .120

ـ، نقػػػبلن عػػػف المكقػػػع الرسػػػمي كمػػػا زكدنػػػي بػػػو الجيػػػاز 2011حسػػػب المحافظػػػة كالجػػػنس،  األكؿ
 المركزم لبلحصاء .

الجيػاز المركػزم لئلحصػاء الفمسػػطيني ، إحصػائيات الػزكاج كالطػػبلؽ فػي األراضػي الفمسػػطينية  .121
 فمسطيف  . -،" اإلحصائية عف المكقع الرسمي لمجياز، راـ ا  2011لعاـ 

لئلحصاء الفمسطيني ،مؤشرات مختارة في محافظػة القػدس حسػب السػنة، نقػبلن الجياز المركزم  .122
 فمسطيف  . -راـ ا -عف المكقع الرسمي لمجياز 

الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني ، معدالت الطبلؽ الخاـ في األراضي الفمسطينية حسػب  .123
 فمسطيف. -راـ ا -ـ(، نقبلن عف المكقع الرسمي لمجياز2011 -ـ1997المحافظة )

 -ـ، راـ ا 2012الجيػػػػػاز المركػػػػػزم لئلحصػػػػػاء الفمسػػػػػطيني ،الفمسػػػػػطينيكف فػػػػػي نيايػػػػػة عػػػػػاـ  .124
 فمسطيف  .

 -، راـ ا 13الجيػػاز المركػػزم لئلحصػػاء الفمسػػطيني ،كتػػاب القػػدس االحصػػائي السػػنكم رقػػـ   .125
 فمسطيف  .

 2002دس لعػاـ مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني ، المؤشػرات االجتماعيػة فػي محافظػة القػ .126
 ـ المؤشرات السكانية، نقبلن عف المكقع الرسمي .

ـ، 2004قسػػػـ اإلحصػػػاء كالجػػػداكؿ ، دائػػػرة قاضػػػي القضػػػاة، التقريػػػر االحصػػػائي السػػػنكم لعػػػاـ  .127
 .ـ )د.ط(2004مية ، العدد التاسع /الصادر عف دائرة قاضي القضاة في المممكة االردنية الياش
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 :«نترنت اإل » مكاقع عمى الشبكة العنكبكتية
 

 .adabmag.com داب ،اآل .128
 www.panorama.co.ilبانيت :  .129
 .www.altafsir.com تفاسيرال .130
 .www.jadaliyya.comجدلية  .131
 www.alquds.eduجريدة القدس : .132
 www.aljazera.netجزيرة نت :.ال .133
 www.ajial.comشبكة أجياؿ االذاعية :  .134
 www.islamweb.netشبكة اإلسبلمية : ال .135
 www.firas.comشبكة فراس اإلعبلمية : .136
 businessdictionary.comقامكس اإلقتصادم : ال .137
   KITCO  :www.kitico.comكيتكك .138
  www.almadar.co.ilمدار: ال .139
 www.ahlalhdeeth.comممتقى أىؿ الحديث :  .140
 WWW.AQSAI.COM\QIRANمؤسسة األقصى:  .141
 Alexa Internet  :www.alexa.com اليكسا : .142
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 (1الممحؽ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 237 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فضيمة قاضي محكمة القدس الشرعية 

 الشيخ إياد العباسي 
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 (3الممحؽ رقـ )
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 المحتكيات مسرد

 الصفحة المكضكع

 أ إقرار

 ب اإلىداء

 ج شكر كعرفاف

 د  رسالةممخص ال

 ك بالمغة اإلنجميزية ممخص الرسالة

 ح المقدمة

 ط مشكمة الدراسة

 م أىمية الدراسة

 ؾ أىداؼ الدراسة

 ؾ منيج البحث

 ؿ الخطكات اإلجرائية

 ـ حدكد الدراسة

 ـ السابقةالدراسات 

 ع الخطة التفصيمية 

 ؽ رمكز الدراسة

 1 :الفصؿ األكؿ: تعريؼ التكاليؼ كالزكاج كتعريؼ عاـ بالدراسة
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 2 مفيـك التكاليؼ كالزكاج. :المبحث األكؿ

 2 المطمب األكؿ: التكاليؼ لغةن كاصطبلحان.

 8 المطمب الثاني: الزكاج لغةن كاصطبلحان.

 11 عف مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس. لمحة مكجزة: المبحث الثاني

ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس، األسباب : الفصؿ الثاني
 كاآلثار

20 

 21 المبحث األكؿ: أسباب ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.

 21 المطمب األكؿ: األسباب الدينية كاألخبلقية.

 30 االجتماعية.المطمب الثاني: األسباب 

 48 المطمب الثالث: األسباب االقتصادية. 

 58 المطمب الرابع: األسباب السياسية.

 67 المبحث الثاني: آثار ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.

 67 المطمب األكؿ: اآلثار كالمفاسد الدينية كاألخبلقية.

 77 المطمب الثاني: اآلثار االجتماعية. 

 100 مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس: الثالثالفصؿ 

 101 المبحث األكؿ: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج "في مقدمات الزكاج".

 101 المطمب األكؿ: مظاىر ارتفاع التكاليؼ في الًخطبة كعقد القراف.

 107 المطمب الثاني: غبلء الميكر. 
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 110 .«الجياز»الزكاج في شراء الكسكةالمطمب الثالث: مظاىر ارتفاع تكاليؼ 

 115 المبحث الثاني: مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الكليمة كالحفالت.

 115 .رتفاع تكاليؼ الزكاج في الكليمةالمطمب األكؿ: مظاىر ا

 117 مظاىر ارتفاع تكاليؼ الزكاج في الحفبلت كحجز القاعات. المطمب الثاني: 

اإلسالـ في التيسير في باب الزكاج مف الكتاب ىدم : الفصؿ الرابع
 .الكريـ كالسنة الشريفة

126 

 127 .كعقد النكاحىدم اإلسالـ في الِخطبة  :المبحث األكؿ

 136 المبحث الثاني: ىدم اإلسالـ في تيسير المير كالكليمة.

 136 المطمب األكؿ: ىدم اإلسبلـ في تيسير المير .

 149 اإلسبلـ في تيسير الكليمة.المطمب الثاني: ىدم 

دكر المحاكـ الشرعية كالمؤسسات الدينية كالجمعيات : الفصؿ الخامس
كالمجتمع في عالج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة  الخيرية 
 القدس .

158 

المبحث األكؿ: دكر المحاكـ الشرعية كالمؤسسات الدينية  كالجمعيات الخيرية في 
 الظاىرة .عالج ىذه 

159 

 159 المطمب األكؿ:  دكر الكقاية مف خبلؿ التشريعات.

 162 المطمب الثاني: دكر التكعية  كالنصح كاإلرشاد.

 165 المبحث الثاني: دكر المجتمع في عالج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج .

 165  المطمب األكؿ: الدكر المطمكب مف المجتمع في محافظة القدس مف أجؿ عبلج  
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 ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج فييا.

المطمب الثاني: الخطكات العائمية العممية في عبلج ظاىرة ارتفاع تكاليؼ الزكاج في 
 .محافظة القدس كتيسير الزكاج

167 

 171 المطمب الثالث:إسيامات المؤسسات ) جامعة القدس، مؤسسة عمارة االقصى(.

 173 ارتفاع تكاليؼ الزكاج في محافظة القدس.المبحث الثالث: سبؿ عالج ظاىرة 

تحميؿ االستبياف حكؿ ارتفاع تكاليؼ الزكاج في : الفصؿ السادس
 .محافظة القدس

179 

 180 المبحث األكؿ: عينة الدراسة 

 184 المبحث الثاني: تحميؿ الدراسة 

جراءات االستمار  المبحث الثالث:  200 ةاالستبانة كا 

 210 .الخاتمة 

 213 اآليات القرآنية الكريمة. مسرد

 218 مسرد األحاديث النبكية الشريفة.

 223 مسرد المصادر كالمراجع .

 236 المبلحؽ

 242 مسرد المحتكيات

 

 

 

 


