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 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 نحو زواج راشد

 ( لماذا هذه التكاليف1)
 الشيخ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:  ،اغبمد هلل

أن  -تبارك وتعاىل-فنسأل اهلل  ،سيكون اغبديث إن شاء اهلل عن أمور تتصل دبناسبة الزواج اليت تكثر يف ىذه اإلجازاتف
وأن يزرق  ،وأن حيسن ؽبم العاقبة يف األمور كلها، وأن يزوج األيامى من الشباب والفتيات ،يوفق اعبميع لكل خَت

 وقرة العُت يف الدنيا واآلخرة. ،اؼبتزوجُت الذرية الطيبة
ا، فذىب طلبت من أحد اإلخوان أن يذىب إىل صبلة من الصاالت والفنادق مث بعد ذلك يأيت بتصور عن ما يعرض فيه

وجاء بتفاصيل أذكرىا ؾبملة مث بعد ذلك حنسب بعض اغبسابات على حد  ،ويف الرياض ،ىناإىل ؾبموعة من ىذه احملال 
ولردبا يصل بعضها إىل أكثر من مائيت  ،ومنها ما يزيد على ذلك ،ألف 06ما يصل إىل  :قريب من األدىن، القاعات منها

 ألف لاير.
ي كما يقولون، الكرسي يبدأ من مائة وعشرة ومرورًا دبائتُت إىل ثالشبائة، بل أخربين أحد غالبًا ما حيسب ىؤالء بالكرس

 .يأيتاإلخوان قريباً أنو استأجر صالة يف إحدى اؼبدن الكرسي بثالشبائة ألف لاير غَت اؼبصاريف األخرى كما س
ىؤالء لردبا تصل ابتداء من ثالثة  -ذلكإن التزمن -ىؤالء الاليت يأتون هبن يضربن بالدف  ؛أشياء أخرى أيضاً  ىناكو 

 .اً و، ومنهن بعض اؼبشهورات تطلب طبسُت ألفكل حبسبوأكثر،   اً اثنا عشر ألفأالف إىل 
 التذاكر والسكن واؼبتطلبات اليت تطلبها إذا كانت جاءت من اػبارج مع الفريق الذي معها. :ىناك أشياء أخرىو 
تصل الواحدة إىل مائة لاير، ومن ىذه البطاقات ما بُت ثالشبائة إىل ستمائة لاير إىل ألف، كروت األفراح لردبا البسيط منها و 

 أحيانا يكون عبارة عن كتيب وؿبلى ومزين. ، أو فيهاوأكثر إذا كانت علبة فيها حلوىإىل ألف وطبسمائة 
فالتصوير العادي ما  ،حبسبو أيضاً  فهو -وىو منكر ال جيوز جبميع أنواعو-وأما التصوير الذي ابتلي بو كثَت من الناس 

ديو ما بُت ألفُت إىل أربعة آالف، وأما الفيديو بُت ألفُت إىل طبسة آالف لو استأجروا أناس يصورون، وأما الفي
واألجرة للمفتشة ما بُت ثالشبائة إىل  ،السينمائي فيصل إىل طبسة وعشرين ألف لاير، لردبا يستأجر مفتشات للجوال

 طبسمائة.
لف للصحن الواحد أو الطبق اغبلويات حبسبها من ثالشبائة إىل طبسمائة ىذه العادية الصحن الواحد، ومنو ما يصل إىل أ

 ، وقد ذكر يل أحد اإلخوان أنو يف قاعة النساء طبسة من الصحون خبمسة عشر ألفاً، ىذه اغبلويات اليت اشًتاىا.الواحد
 الصحن الواحد لردبا بثالشبائة وأكثر. ،وحنو ذلك كالفطائر كما يقولون،  ا يؤتى بو عادة عند النساءوقل مثل ذلك مم

 بدأ الصحن الواحد من مائة إىل سبعمائة.ي ،التمور حبسب شكلها ونوعها
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بدأ من ألف فما فوق، فساتُت الزفاف اليت تلبسها اؼبرأة اؼبتزوجة إن كانت وافَت اليت تزين هبا ىذه اؼبرأة تالتسرحية والك
ىذا الذي باإلجيار، وأما بالشراء فاحسب من ألفُت إىل شبانُت  ،فآالفهي تبدأ من ألف وستمائة إىل طبسة  باإلجيار

 ألف فأكثر.
عر، الطيب العود تأيت بو أنت حبسبو يؤلف شعر دببلغ معُت هبذه اؼبناسبة من شبامنائة إىل ألفُت، ىذا الش   ،عرالزفات الش  

يُت الطاوالت وحنو ذلك إذا ىي أشياء بسيطة وعادية فمن ألف وطبسمائة إىل ثالثة من ثالشبائة إىل ألف، الطاوالت وتز 
 زينة الطاوالت والكوشة كما يقولون. ،إذا ىي راقية فمن عشرة آالف إىل شبانُت ألفو آالف وطبسمائة، 

ائة إىل ألف من شبامن ؛وحنو ذلك ،وإضاءة للعروس ،وخبار ،فقاعات صابون :األشياء اليت توضع يف قاعات النساء
 ومائتُت.

اؼبغنية لردبا تصل إىل شبانُت ألف إىل أكثر من ىذا  ؛الذين يعملون عرضة أو يأتون دبغنية ،ىناك أشياء أخرى مل أذكرىا
 حبسبها، وىذا من اؼبنكرات.

النصف إىل  ،قليلة أو قريبة من اؼبتوسطة، إذا قلنا عدد اؼبدعوين يصل إىل طبسمائة من الرجال :فدعونا نأخذ أشياء نقول
 :ومن النساء إىل مائتُت وطبسُت، ىؤالء طبسمائة، إذا قلنا الشخص الواحد دبائة وعشرين، وإذا قلت ،مائتُت وطبسُت

توسع، ىذا غَت قيمة الذبائح  وا يف أشياء ثانية ما فيمائة وعشرين معناىا أنو غبم ورز وأشياء بسيطة جداً من اؼبقبالت م
الشخص مائة وعشرين وعندك طبسمائة كم يصل؟ ستُت ألف ىذا العشاء، إذا  :فهي غَت ؿبسوبة يف ىذا، إذا قلت

ثالشبائة للشخص الواحد معناىا مائة وطبسُت ألف ىذه  ،الشخص ثالشبائة كما حدثٍت من تزوج هبذه الطريقة :قلنا
غَت األشياء الثانية اليت معو كما سأذكر، مائة وطبسُت ألف تدفع ىذه فقط للصالة، قل بأن ىؤالء الاليت  ،للعشاء

 .ما أتُت من مكان آخر ،نفس البلدومن  ،ال نذىب بعيداً متواضعات ،يضربن بالدف ستة آالف
 ،ة الناس ابتلوا بالتصوير وال جيوزبطاقة ىذه ألف وطبسمائة، عام ،بثالثة رياالت الواحد طبسمائة :كروت األفراح قل

 .خبمسة آالف :قل
واحدة تفتش فقط عند النساء، اغبلويات  :قل ،بأربعمائة الواحدة :قل ،مفتشات اعبوال ما بُت الثالشبائة إىل اػبمسمائة

ن الطبق إ :قلتاعتربىا إذا اعتربهتا بأربعمائة لاير للطبق الواحد ىذه طبسة أطباق عند النساء يسوي ألفُت لاير، إذا 
الواحد بألف أضرهبا خبمسة ىذه طبسة عشر ألف فقط للحلويات، األشياء الثانية من الفطائر وحنو ذلك إذا قلت 

 .الصحن بثالشبائة ىذه طبسة صحون للنساء ألف وطبسمائة
أنواع التمر كما ىو ن أفضل م ،بثالشبائة للصحن الواحد فهذه طبسة بألف وطبسمائة، ىذه قيمة التمر :التمور إذا قلت

 معلوم.
 .إنو بسعر ال بأس بو ثالثة آالف للمرأة ىذه :الكوافَت قل

ألن كل مناسبة تتطلب فستانًا جديدًا بزعمها؛ ألن السابق مهما  ؛أما الفساتُت كل مرأة البد أن تفصل فستانًا جديداً 
 !، ىذا مشيوف علّي.عيب ؟!،ه عورةوإذا شافو  -يعٍت قد رؤّي عليها- (مشيوف عليها)غال شبنو وحسنت أوصافو 

مث  ،من سوق إىل سوق حىت زبتار القماش ،صداع طويل ،ليتو تفصيل فقطو كل مناسبة البد من تفصيل جديد،   إذن
أو  ،مث اػبياط اؼبناسب، طبعًا دعنا من الذين خييطون ،وتفكَت طويل يف اختيار اؼبوديل ،بعد ذلك تبدأ يف عصف ذىٍت
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ىنا، فتصور عندك ما يصل إىل مائتُت وطبسُت امرأة من اؼبدعوات، كل واحدة  :ال، نقول ،يفصلون يف باريس ولندن، ال
يا حليلك يعٍت ىذا وال  :حبد أدىن التفصيل مع القماش مع كل شيء بألف، طبعاً النساء إذا ظبعوا ىذا الكالم قالوا :قل

وعدد مائتُت وطبسُت ليس كثَت يف حضور  ،غبضور ىذه اؼبناسبة ةواحدألف، تدرون كم يطلع لكل  :شيء، لكن قل
الزواج، العادة يدعى أكثر من ىذا، مائتُت وطبسُت ألف لاير ىذا فقط فساتُت اؼبدعوات، ناىيك عن اؼبنكرات اليت 

 تبارك وتعاىل.-وما ينايف اغبياء مما يسخط اهلل  ،وما حيصل فيها من التعري ،سأربدث عنها فيما يف ىذه األلبسة
وحنو ذلك  ،وكذا من أشعار ،يف الزفة :دببلغ متواضع خبمسة آالف، األشياء اليت تقال :فستان الزفاف الذي تلبسو لو قلنا

بعشرة آالف، اإلضاءة واألشياء  :والكوشة وحنو ذلك قلالطاوالت بألف وثالشبائة، العود والطيب بسبعمائة،  :قل
ثالشبائة واثنُت وأربعُت ألف لاير، ىذا مبلغ كبَت ؼبناسبة واحدة،  :بألف، اجملموع على ىذه اغبسبة اؼبتواضعة والفقعات

 اؼبرأة عادة كم ربضر مناسبة يف اإلجازة؟ و 
أربع، وكل مناسبة هبذه الطريقة، فكم يكون يا ترى من ميزانيات ديكن أن تغٍت الفقراء يف البلد وتنحل  ،ثالث مناسبات

كالت أصحاب ديون وإعواز وما إىل ذلك، االعتدال يف األمور مطلوب، واؼببالغة يف مثل ىذه األشياء غَت ؿبمود، مش
وإذا أردت أن تعرف عقول الناس فانظر إىل تصرفاهتم يف مناسباهتم يف حال الفرح يتبُت لك صاحب العقل الرجيح الذي 

والرزانة، ويتبُت لك أىل اػبفة وأىل اؼبظاىر العقول تتبُت يف ىذه  ولباس نساؤىم من االعتدال واغبشمة ،ال حيب اؼبظاىر
 اؼبناسبات، تعرف عقول الناس يف مناسباهتم، من حيبون الفخر وحيصل ؽبم شيء من عدم التوازن يف مثل ىذه اؼبقامات.

ولردبا بعضهم ال يستطيع يتحمل الديون،  ،فيضيع لب الرجل اغبازممن اػبطأ أن تًتك ىذه األمور للنساء  :ولذلك أقول
وأسبٌت لو أنو  ،ىذا جيد ،يف بعض البالد اجملاورة الصاالت تابعة للجمعيات التعاونية فهي بأسعار رمزية ال تكلف كثَتاً 

ل حبيث يوجد يف ك -دار الرب وما شابو- ،حيصل تظافر اعبهود بُت اإلمارة واعبمعيات اػبَتية ،وجد عندنا يف كل مدينة
وبعضهم  ،ابتداء من اآلن بأن الكثَتين حىت من الفقراء يذىب ويقًتض :مدينة صاالت تابعة للجمعيات، مع أين أقول

 :جيمع الزكوات من أجل أن يستأجر صالة لردبا بثالثُت أو أربعُت ألف، وقبل أيام وىو مثال من األمثلة اليت تتكرر
لكن ىذا يسأل  ،أنا حباجة إىل مساعدة زواج :لون أصاًل يقولوجيد أنو يسأل؛ ألن الكثَتين ال يسأ ،شخص يسأل

يقول: بأنو وفر كل ما حيتاج إليو من مهر وحنو ذلك من الزكوات لكن عنده مبلغ من اؼبال ىو يريد أن جيعلو يف الصالة 
اصة يف الصالة، مثل وىنا صارت أموالو اػب ،دبعٌت أنو استحق الزكاة يف اؼبهر ؟فهل فعلو ىذا من الناحية الشرعية صحيح

وىو هبذه اؼبثابة، وال زلت أذكر يوجد يف إحدى اؼبدن عندنا صالة  ،ىذا ال تربأ ذمتو وال حيل لو أن يأخذ من الزكاة شيئاً 
صالة ممتازة على شارع من أشهر الشوارع وكبَتة، فأحد األشخاص زواجو من  ،لتكون صالة خَتية ؛أسسها أحد التجار

يتزوج يف ىذه الصالة إن كان والبد من صالة وصبع اغبشود من الناس، فرأيت تلكًأ فسألتو عن  اؼبساعدات فاقًتحت أن
 ىذا ؼباذا؟ قال: يعٍت من الناحية االجتماعية، ىذا طالب علم، من الناحية االجتماعية، ما معٌت ىذا الكالم؟ 

نو كان بألفُت وطبسمائة، يريد أن يستأجر يف معناه ال يريد أن ينظر إليو الناس أنو متزوج يف صالة خَتية، اإلجيار أظ
صالة، وىذه اؼبشكلة موجودة ليست فقط يف الصاالت حىت يف استئجار البيوت وكذا، بعضهم يستأجر أحيانًا شقة أو  

 كذا قد تقيمها أهنا ال تساوي طبسة وعشرين ألف، لكن تفاجأ أهنا بثمانُت ألف، ؼباذا؟ 
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، أنا مستأجر بثمانُت ألف، ىذه عقول ال يعول عليها، فأصبح كثَت من الناس يُعٌت ىذه اؼبسألة فيها ناحية اجتماعية
سبعة ماليُت! أين يوجد ىذا! وأرقام نسمع اآلن أرقام  ،ورقم السيارة، رقم سيارة يُباع بستة ماليُت ،رقم اعبوال ،باؼبظاىر

 ،يتميز برقم، ىذا خطأ ،وال بعمل ،ال بعلم ىو يتميز بالرقم ال يتميز ،أخرى أيضًا صارت يريد أن يكون الرقم مميز
 .يعرف األمور ويزن األشياء باؼبيزان الصحيح ،ويتعقل ،فينبغي على اإلنسان أن يعرف

وىذا الذي ذكرتو ليس فيو حسب ما يتصل بالذىب واألمور ىذه واؼبهور اؼببالغ فيها أحياناً، بعضهم ردبا حيتاج إىل 
 بثمانُت ألفبثمانُت ألف، بسبعُت ألف، دبائة ألف، زواج على اؼبساعدات  :هر قالمساعدة يف الزواج فإذا سأل عن اؼب

مما يوجد يف بعض البيئات عندىم أيام ىناك قبل الدخول ديكن حوايل ست أو سبع مناسبات عندىم اؼبهر فقط، دعك 
، أيام، وكل يوم فيو أشياء معينة، اغبناءاؼبلكة ىذه مثل الزواج يف فندق يف بعض البيئات، وعندىم يوم الشبكة، ويوم 

ويوم الشبكة يضعها يف عربة مث يأيت هبا وعليها أشياء من اؽبدايا والنفائس، كل ىذا ما أنزل اهلل بو من سلطان، واؼبشكلة 
وماذا سيقول  ؟!فإذا أراد الواحد أن يفارقها قيل لو إىل أين ،ما تًتسخ تأسر الناس أسراً عندأن ىذه األمور العادات 

 .لألسف ؟!الناس
وأيضاً دفع ما ديكن دفعو من ىذه العادات البائسة قبل أن تتوطن، تغزوا عادات  ،ينبغي توعية الناس يف مثل ىذه األمورف

ىذا الشاب الذي ردبا ال جيد ثالثة آالف يف الشهر أو حنو  ،والكلفةجديدة كل مرة مث يصبح الزواج يف غاية الصعوبة 
وأن ما  ،اليف الباىظة ال يستطيع أن يتزوج، وإذا تزوج لردبا جيد يف نفسو نقمة على ىذه اؼبرأةذلك ؼبا يطالب هبذه التك

دفعو إمنا ىو مغرم، فهو يريد منها أن تكون على الكمال يف كل شيء؛ ألنو بذل فيها ما ديلك وركبتو الديون بسببها فإن 
وبعضهن ذباوزت  ،ء يف البيوت، امتألت البيوت بالفتيات! مث أدى ذلك إىل ما نراه من بقاء النسا؟مل توافقو فما ظنكم

 وىذه مشكلة ومصيبة ربتاج إىل عالج جذري، ومن أسباهبا ما ذكرت، التسهيل يف األمور ىو اؼبطلوب. ،سن الزواج
  .واهلل أعلم، وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو ،واهلل اؼبوفق

 


