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وزوجالقيائ يوم للفغر سببا النكاح جعل الذي لله الحمد 
وبعدت، وسل؛ وآله عليه الله صيلى وأيبيائه رسله خاتم عليائه من 

م

النكاحبعقد له أذن هومن الأنكحة لعقود القرص المأذون 
والأحكاموالأصول للقواعد ومنمق الحنيف، الشرع وهومندوب 

الحيالحالكثيرمن تتحقق النكاح فيعقد ، القدس العقد ام لأتبم
الفاسد*من الكثير به وتدرأ 

تعاملمن فان حياته _ق بمواقف يمر العادي الفرد كان ا ؤإذ 
يمرأن لابد فإنه الهن إحدى ي بحدسهم وقام الأخرين مع ٠ يء 

"صءاء|_1  ةوهءرو^أ-ؤه"آ  ِ



؛ثء^؛ةهآقفخبممح;ت

1Iفف1هاخف  ماخ؟نوهو

1نيمكن كذكري عالمة تبض الش الواقف من العديد به 
منهاالاستفادة أو الطرفة باب من عليها الأخرون ليحللع تيساغ 

-Aالموقف لحساحب اة المعانمدى الأخر يدرك ولكي كتجربة' 
لعمله,ممارسته خلال تيسادفه التي الساخنة المواقف بعحس 

عرفتهالذي المؤينع محمل بن لأسد الفاصل الدكتور وقسنا 
سمةعليه تبدو الخلق كريم المحيا تللق الجانب لتي، الحلبع هائي 

ساخنةمواقف لرصد واسعا جهدا يذل قد د واليجار الاستقامة 

تعاملهخلال من وجدها محرجة، أو طريفة تكون قد أذون للم
تأتىقد والتي الماذ3ء0 بعض من، له رثيت أو للأنكحة عقوده -ق 

محسلحةورائها من يقحسد مبيته أو ا، اللحيلة ة زوليد يالمحسادفة 
النكاح.أطراف لأحد 

متصفاكقوأ يكون أن يتيئلب الذي الشرعي والمادون 
مخالفاتون د علمه أداء ه لقدرة ١ لديه الشرعية ات بالحسف

معهاؤيتعامل معالجتها يحاول الش، المواقف ببعتض يتفاجا لكن 

القضاء_قإجراءالناسوبيخ، بج، وصل حلقة كونه ورؤية بحنكة 

منتعد المأذونية فأعمال لذلك، يلزم ما كل واتخاذ النكاح عقد 
المجتمعؤينهضأواصر تجمع التي الرابهلة فهب، الأعمال، أنبل 

الضرورياتمن العريض وصون الناس، أعراض صون بمهمة 

□



^^قدسك؟أ(
طئبنيانه وتقيم صونها على القاؤع حرص التي الخمس 

سليم*شرعى اساس 

يتهللم-،الش المواقف من الكثير رصد ه المؤلف أبدع ولقد 
فقدالمرجو، الهدف يحقق بما ذلك ومعالجة عندها التوقف 

،jfpMjقرابة للأنكحة أذون كمعملي خلال من فعلا مررت 
لهداالمؤلف توجه حسن وكد التي المواقف من بالعديد ا عام

اهد سقه ساقه ا موبرغم ا هد ومع ، لهاعفاله إ م وعل الريسد 
بحرواسعسيطة^ جرشة 

هدهء ا أد ف مسيرته ل خلا من ون لماذ ا جه توا لتي ا قف لموا ا من 
العظيمة،الرسالة 

العديدمن الجمع على اعتمد المؤلف سطره الدي العمل هدا 
كانأحدهم، بحضفته مارسه الدي اليدانى المأذونينوالعمل من 

صاحبهايرجع التي ااؤلفات بقية عن يختلف حيث رائعا جهدا 
جديدةتعتبرصثاعة الكتاب هدا مادة لكن موثقة محمميادر إلى 

ومادةحسنا سدكارأ تلتكؤن صياغتها ٤ لمؤلف ا استطاع للكلمة 
والأهداف،للمقاصد محققة ومفيدة مثرية علمية 

والعوائقالمواقف من كثيرأ به يمر المأذون أن أؤكد الختام و_ق 
وتتلأشىالصعاب تلك عليه تهون لله بالاحتساب ولكن والمتاعب 

يأنسالتي الطرافة اب بمن المواقف تلك ولتكؤن المتاعب تلك 



لهومحلح^،ا نتعالى بالله مستتعيتا ورؤية حكمة بكل ؤيواجهها ا به
سبحانه.عنده من والمثوبة الأجر لنيل العمل 

المقدمةهده لؤضع اري ا.خت1يه المؤلث ثقة ومقدرأ شاكرأ 
به٠ينفع أن وعلا جل الله وسائلأ الكريم، الجهد هدا له ومثمنا 

نبيناعلى اللص وصلى الكريم لوجهه خاليسا ه عمليجعل وأن 
أج4عينوصحبه آله وعلى محمد 

أحوكم
حنينبن عثمان بن الله عبد بن حمد 

لعدلا بونارة مي لإعلا ا تباحث وا لشرعى ا السيشار 
لسعودوةا لفق^،ات ا لجمعية ١ عضعو 

نسيانلا ا لحموق لوط^دة ا لءسسات ا عْسو 

•■آمجبمءءس أآ 



ما>ذونو0جأوة^^^^
:؟٩

ونعوذوسيتهده وستنفره وسسعسه نحمده لله الحمد إن 

مضلفلا الله يهده من ، أعمالنا وسيثات أنفسنا شرور من بالله 
شريكلا وحده الله إلا إله ألا وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن له 
اتقواآمنوا الذين أيها قا ورسوله، عبده محمدأ أن وأشهد له 

)يأيهارآلسران:أ-ا{. ئتانوذ4 وأسم إلا ممويى ولا يماته حذ اف 
منهاوحلق واحدة نقص من حلقكم الدى ربكم اتقوا الدامس 
تسآلؤنالذي الله وائوا ونساء كثيرا رجالا منهما وبت زوجها 

انمواآمنوا الذين ')ياأيها رقيبا( عليكم كان الله ءاذ والأرحام به 

□



/فف1داخف

دنوكمويغمر1ىأ أعمالكم لكم ييسلح سديدا قولا وقولوا الله 
;عفلما( فوزا فارز فقد ورسوله الله يطع ومن 

ارتباطيتم خلاله من إذ عظيمة رسالة الشرعي المأذون يؤدي 
مهنةأن الثاس من البعص وقد الشرعي، الارتباط الزوجين 

وفهمخاطئ مفهوم وهدا فحسب، ادي المللكسب طريقا المأذون 
الله-قالأجرمن يحتسب الذي الشرعي المأذون أن إذ غيرصحيح 

تسهيلف ا الأهد تلك ومن سامية، أهداف يحقق عمله تائيته أثناء 
عقدإجراء قبل تقوم التي الخلافات بعص وحل النكاح عقد أمر 

المأذونيقوم وكيلك أثنائه، وف الحالات بعص وبعاله-ق النكاح 
والزوجةللزوج النافعة والتوجيهات النحسائح سداء يا المحسب 

عقدتمام بعد لماذون وا والتوجيهات، النحسائح تلك من ان فينتفع
وعليكلك الله ارك ربالمباركة بالدعوة يدعوللزوجثن كاح الن

،اكيالحة( الدرية يرزقهما الله ر يزيد وقد فمر( بينكما وجمع 
ّء

ؤإنمافحسب العقود إجراء عند المحتسب أذون المدور يتؤقف ولا 
والفتياتفإسامللشباب ^عي 

ببعضقم الله بتؤفيق وفتاة شاب من تزوج وكم وتيسيره، الزواج 
الأمور—قأولياء وأنميح الأنكحة، مأذوني لبعض المباركة الجهود 
أزواجإيجاد علةف للمسا وذلك الأنكحة مأذوني مع التواصمل 
والفتيات،للثياب وزوجات 

□



إءمحظ.•ي،. ءي -  ١١

تِحجمسصغغمحاء""" 
والمعرجهالطريفة المواقف من الشرعي المأذون يخلموعمل لا 

الأنكعهعقود بإجراء قيامه أثناء تواجهه والتي والعحسيبة 
أحوالبءتسب المواقف تلك وصعوبة طرافة وتختلف الشرعية، 

منفمنهم والمعاملة اكامل ق - تماما مختلفون واللماس ا، أهله
وليدةهي ؤإنما منميودة وغير عفؤية و طريفة مواقفه تكون 

خبيثاعن وصادرة ودة مقحنممواقفه تكون من ومنهم اللحظة 
,ومكرودهاء طؤية 

ٍاجراءأثناء _ق، الأنكحة مأذوني إخواني وبعض بي هو لقد 
أذكرولعلى جدأ، محرجة وأخرى طريقة مواقف، الأنكحة عقود 

والاسيتثعهادالمواقف هيده على التعليق مع الكريم، للقارئ بعصيها 
أثناءاء العلموأحاديعق، المطهرة ة وال1،،نالقرآن من ليل بالد 

بأبيات،المواقف، ختمت، وقد النحييحة داء ؤاسيالتوجيه ذكرى 
العربيللثيعر القراء لح،_، وذلك، الضممييح العربي النتمعر من 

_ق،اختلاف، على العربي السمعر من قحيائد خترت، ا وقد الأتنحميل، 
أحرصولم القحيائد، ات، واتجاهوععمميورهم الثيعراء درجات، 

ؤادماأومحتواه الموقف، لعنوان مناميبة القحييدة تكون أن على 
تكونأن على وحرصت، عثيوائيا، بشكل المقاطع ختيار ا جعلئ، 

هذهجعلتا وقد الفحمييح، العربي السمر روائع من القحياثد هذه 
القصميرقبلالفاصل بمثابة والعناؤين المواصميع بين القحياثد 

.الجديد الموقف، البدء_ق 
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ساخنفقف 

اذونانيستفيد تحةمج-الرصا، إJي٠-جLلممود 
المجتمع

العقوديجري لن ^_\r^ الئاس، بأحوال ومعرفة خبرة السعودي 
الطيبةالأخلاق مالك ضنهم معاملاتهم _ق مختلفون الناس أن 

الطباع،شرس يكون من ومنهم المعشر، حسن الحسن والملوك 
المأذونيكؤن أن بد ولا أقواله، الكاذبء_ق المخادع الطؤية حبيث 
ولاالشرعية، الجوانب يراعي وأن الناس مع تعامله سقت حدرأ 
الشرعيةلجوانب ا حمي—ع عن يسأل أن وعليه طش بالعوا يتأنر 

وقدالعقد، تبطل التي الأخطاء يقع—قت لا لكي بالعقد المتعلمة 
اليسرواكهولة،وأقغاية المأذون-ق عمل أن الئاس بعض يظن 

لمواقفيتعرض المأذون أن يدري ولا بالورود، مقروص طريقه 
٠البال عبي_، تخطر لا عحييبة 

الأنكحةعقود اأداس_قت مع تعاملي خلال من لي تبين لقد 
والتيلاالشرعية بالأمور جهل لميهم المجتمع من شريحة وحول 

والمعرفة،العلم عصير سقن يجهلها أحد يعذر 

الواقعةالقلمريفة المواقف ذكر الكتاب هدا من الهسدف إن 
المجتمع_قت تقع التي الميئه الظواهر بعتس ومعالجة للمأذون، 

المسلم،

ثق. لفل من كل إلى الجزيل بالشكر أتقدم أن يفوتني ولا 



Iطس ومواقف =٩^ ط
*ءءء

الأخأمثال والتوجيه والنمستة بالتشجيع وأكرمني بجانبي 
محمدبن إبراهيم / الأستاذ بأدبه والتميز بأخلاقه الكبير 

إبراهيمبن سعود الرائد/ الفاصل أخي وكيلك الغنيم ا أي
صاحبالخنين حمد الشيخ/ وفضيلة الؤؤ،، المنييق الرصيان 

الإصلاحورحل والشرعية العلمية والنظرة واللحلف المنماحة 
/الشيخ الفاضل والأخ خدراته،وكفلك من كثيرا استفدت الذي 
ولسنتالشرفة الواقف له سجلت الذي السميح محمد بن أحمد 

عبوالاهبن الفاصل/خالد لأستاذ اك 
الأدبوصاحب الفاصل المربي القحط_اذي خادم آل مشاوي بن 

عبدبن الأخ/محمد و ومعرفته، اقته بمني ^را 
والأخالحميدة، والساعي الطيبة المواقف صاحب الثثري الله 

الكرتمعبد بن سعد بن العزيز عبد / الكاتب الأييب الأسناذ 
وللجميعالجؤيعي، العزيز عيد بن محمد / والثييخ الخراشي، 

الغيب.ظهر —ق، والدعاء الجزيل الشكر مني 

لف ٠٤١

الوينعسعد 

El
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نأذونوالحرجة الطريفة المواقف عن الكلام القرؤع قبل 
الشرعي،وسمللمأذون أذكرتعريفأ أن أح—ب الشرعي الأنكحة 
العونومنه التوفيق وبالله فأقول فيه توافرها ينبغي التي الأمور 

:والسيد 

_قالهؤيمل الرحمن عيد بن الله عبد / الشيخ فضيلة يقول 
;الأنكحة( ماذوني أ-حكام ) وعنوانها الماجستير رسالة 

النكاحعقد باجراء له المرححس هواتشخحس ت النكاح مأذون 
•زانحسايا 

ولإ
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^سوءتّ،ك
؛مِد~س

يعدلا المأذون طريق عن النكاح عقد جراء إ أن فضيلته وذكر 
منهوواصح كما شروطه، من شرطا ولا النكاح، أركان من ركيا 
السلبمونبدأ عندما النكاح بدأتدؤينعقود وانما ، الفقهاء كلام 

والنسيان،الجحود لأمن وذلك منه؛ أوجزءا داق الحميؤخرون 
أبوابمن بابا المآذون طريق عن النكاح عقر إجراء يكون وبذلك 

للبمحيلحة.الأمام يفعلها التي الشرعية الهمديالأو،ة 

ِقالمآذون طريق عن النكاح عقد إجراء أن فض،يلته وذكر 
الشروطمن شرطا يعد ب بال،،،عودية الثيرعية المحاكم نظام 
يكونحتى وذلك النكاح؛ عقد لتتمام الأمر ولي ا وضعهالتي 
به.معتترئا ر،ييميا زواجا 

هي<الأئيحة ثعاقي، ذكرها اثني اثسيوط وأهم 
٠رشيدا عاقلا، بالعا، ذكرا، مسملما، يكؤن ن أه 

أمينا.الولاية، لهده يكونم،الخا أن 

عقي،عنو يال|وذه ما كل _قت سقة متتحريا أي؛ بطا؛ منيا يكون أن ك، 
النكاح.

ورعا٠عفيئا، محتميبا، يكون أن 

انعقاده،وموانع العقد، صيحة وشروط باركان عالما يكون أن 
النكاح.عقد عند ذللئ، جميع من يتحقق وأن 

m
-:٠:-;تحققه



محأ?بمث

ماْ=وآأةت^^^^
عليهايغلب الش الشرعية الخالقات بعض فضيلته ذكر وقف 

البعضهم فتجد لماذود_ثرع، ١ أوسياط والأنتشار_قث الفلهور طابع 
فيعتدهالنكاح، عقد عند المرأة لولي الثيرعي الترتيب يراعي 
منوجود مع العم بولأية أو الشقيق، وجود مع لأب الأخ بولاية 

الأخأو الشقيق، الأخ أو كالجد، الولاية؛ درجه_قء منه هوأقرب 
الأبن•أو لأب' 

فيه،النكاح بعقد الجمعة يوم اخمماص يغلمن من ومنهم 
منيوم أي ذلك-4 يكون أن حرج لا أنه مع الأيام، من غيره دون 
الأمبؤع.أيام 

Ej
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محاخ'ي-

النازل،من زل من_ق نكاح عقد لإجراء مرة ات ذ حضرت 
طلبتعرفاًبنذسه ونفسدهًولما الشرعي الولي يعرف أن وطلبت 

ثثلأ من يتكون وجدته أحضره ولما ئلة، العا كرت ر إحضا منه 
الأولادمن وثلاثون زوجات أربع لديه الرجل أق حيت صفحات 

)ياقارت الأبناء من العدد الحااصرينسا أحد رأى ولما والبنات، 
الشركاتمن شركة لوساهم_ه، الأبناء من العدد ذا عند.ه حظه 
.الأسهم( من كبير عدد له حح،دص،وا كان 

الوالدفإن ميالحة وجعلها فيها الله ارك با إذ الدرية ن إ ,

ك[أ



صالحةتربية تربيتتهم سق اجتهد ا إد يحصل وهدا بها، ينتفع 
اللهجعل وقد ييسلحهم، أن وسأله الدعاء الأه_قت على وألح 

يجعلبأن يدعونه أيه عباده صفات جميل من وتعالى سبحانه 

ؤو\وذوةتعالى: قال أعبن قرة وذرياتهم أزواجهم من لهم 
واجنلثاأعين تمره وذرياتثا أدواجثا من لثا همب ربما بقولوذ 

نظرةيرينه لكثرة ينظر لا وا.لؤْس ، ( ر٤٧إماما؛^الفرقان للمتفذ 
الدنيامن أبعد نظرة إلى نظرته تتعدى ؤإئما مجردة دنيؤية 
مسلممجتمع ءايجاد —قت والشاركة الأخرؤية النظرة ءالى وذلك 

سليم،ومنهج وهدى بحييرة على الله يعبد 

اكدالحكمانفمعردسوعظهالعبد إنالديسأملثدداء 
الحكيمللقمان يكن ولم وانمملاح للخير دعوة أيها يجد لولده 

الأحلاقوتهذيب التوحيد لتعليم كانعت وائما دنيؤية توجهات أي 
والسلؤك،

س0صنذؤبمناضلأمَم. ُء. . َءع ُ ُِْ 
الإئناني)ير(ننشا

ائكرأن همامين ز وفصاله وهمن هملى وهنا أمه حملته بوالديه 
o"ك 0  بىسرك أن على جاهداك وإ0 ( ١٤)الصر إل لوالديك ول 

■منئودا الدس١ ز وصاحنهما دطعهنا محلا بهَط لك شل ما 

LJحس



مي 
أيثكى حزدو مى حبة مسفاو إثها]ذئك )ها(دابس دنمالون 

افإن اش بها ثأت الأرصس و أن النناوات أوj ئزة صز 
عنواة ووت؛\دب؛وب اثلأة ثننأف تا ١( )٦ بث نطمس 
ولا( ١ )٧ الأمور همرم من دلك إذ أصابك نا على واصبن النكر 

ضَوالأنضننئاإناتلأبم
صوتكمن واعضض مشيك j وامحصد ( ١٨)محور نحتال كل 
صانر'ثا-ا'1(.ه ١( )٩ الحنر نصوت الأصوات ائكز إذ 

والهداية،بالبركة العبرة ؤإثما الذرية بكثرة ليست العبرة إن 
اللهعلى يلح أن للمؤ٠ن ؤيتبغى ومده، اللمه من تطلب والتي 
علىيحرص وأن شأنهم، بميلح وأن رينه ذ يهدي أن ه ؤيسأل

الإسلامية.التربية تربيتهم 

البردوني:الشاعر ْع وقفة 
اتغارفم من ألقف الغيب من بشرى 

بأسحارالدنيا إلى وأفضف وحيا 
سحراسوةطافالكلث،دى بشرى 

أنوارميلاد الربي واعلت_شي 
تحملهاالأنميام و الصمت وشقت 

داراتى دار من السئينة تمت 

املهاأنالوسض مكق وهدهدت 
بإسمارا ايدائلفجر ا وهرت ،٩ 

EJ



و-قالتلال حلف ض الفحر ُهأقدل 
وحينارمساق اممرار عينيه 

حملتوهل الأعلى البدا صاحب يا 
مختارالأرواح الحق رسالة 

لحاملهاصاغت ما البادئ أعلى 
تذكارنصب والضحايا الهدى من 

''=امحثبم!،



َص

.ِِ
.ِ'

نَِِ

وطلبتالقران، أعقد لكي المنازل من منزل ث .حضريث، 
بالعائلةالخاص المدني الهمل يحضر أن الزوجة والد من 

مايحضر كي الولي فدهب، للزوجين، الحيحي التوافق وورقة 
ردفترالمدني السمجل ومعه رجع قمييرة مدة وبعد منه، طلبت 

وقمتالأوراق، من معه ا مخدت فا يده، _قن وورقة ، ة( العائل
أظنهاورقة فتحت، ذللف، وبعد العائلة، دفتر معلومات بتممجيل 

بالزوجينتتعلق لا معلومات ا فيهفوجدت اليلبي، التوافق ورقة 
منها:أبدا، 



.بم.صْه

lEj

الدركسون،علبة الساعيان، الأذرعة، الشاص، ؤاللفرنس، أؤ 
بالإنسانتتعلق لا التي المطلحات من وغيرها ا، الفرامل., 

فقلت،;الأحوال، من حال بأي 

يوجدأوهل قاص، أو )لفرنس( له رحلا أق المعقول من هل 
؟أوم،،،اعالات، درك،،،ونإ، )علبة الئأ،،اء _ق 

سألنيوجهيل ط—ى التعجب علامات، الروحة والد رأى ولما 
الروحين.بين توافق هينالئ، عسس وقال: 

الأوراقهذ>، كبير، الروحين بين التوافق لله الحمو له: فقلت، 
منفقام الروحين، تخص وما ، الكابرس( ز سيارتك، تخص 

الخاصالطبي بالنوافق ة الخام،الأوراق وأحضير المجلس 
واعتذر.للزوجين 

بدلا التي الض،رورية الإجراءات، من الحلبي الفححص إن 
الزوجانيلتزم أن ؤينبغي النكاح' عقد إجراء قبل، توفرها من 

أوالأبناء أمراهصوراثية-—ت لتلأ_قوجود الحلبيوذلك، بالفححس 
معدية.أمراص 

درؤيص:محمود قمييدة مع وقفة 

:ا ال،،هجن من برقية ؤ قحممييدة 

؟ء

ش



أسعاريكس طارت منآحراييجن، 
أشجاريالسور، ووراء هنا، أنا 

ذتأدضسمرالخرف،ماارسمس
يدي:حول الأصفاد ثالمحتكم أقول 

يديوقيد نعلي، مجدكم جم حي 
هنانحن للناس،تلأحباب؛ أقول 

4r'  ،وطنيهوى ي عاما اكبر اليوم

عًَمحمحةمحغثؤاَ' 

نارعيي ريحا.. أيديكم تشد 
أشجاريا،دغرور.. الجبل يطوع 

أسواريأسلاك على النجوم غير 
وإصراريأشعاري أساور هذي 

بالعار:الجدول عمركم طول -4 
السارياثوكب ث مأاحبتكم ميرى 

ليتارالريح اق عنفعانقوني 

ع



٥٥تآ-م ن



ُِ

مدامحءٍ

.ِ

تمهء

ح۵دلت:الش الطريفة المواقف ومن 

القاعة_ق التكاح عقد موي وكان نكاح، عقد لإجراء دعيت 
أهلرتب حيت ، العشاء صلاة بعد وذلك للزواج المححيصة 

.2lLiJ_قنفس؛والعقد الرواج يكون أن الزوجين 
النكاحعقد بإجراء الخاصة السجلات ومعي حضرت ولما 

عقدإجراء طلبهما وانتظرت والزوج، الزوجة والد على سلمت 
وأناأحرى ساعة ومضت أنتظرل وأنا ساعة فمضت النكاح، 
والدأراد ذلك وبعد أنتظر، وأنا العشاء الناسإلى وقام أنتظر، 



ساخف,افف  ه1غونومو

بعل،يتم لم اليكاح وعقد عروسه على العريس إدخال الزوجة 
وقلت:حده على الزوجة والد بطلب وقمت ذلك فاستغربت 

علىالرجل تدخل فكيف الأن، إلى يتم لم النكاح عقد إن 
وقال:فتأسفط ابنتكلل 

ذلكوبعد الضيوف، مع مشغولا كنت ناسيا، كنت أنني والله 
الحمد.ولله النكاح عقد جراء إ تم 

اكياريفأن إذ طيب أمر الزواج وحفل العقد بثن الجمع إن 
ًء  م

واحدا.وقتا الزواج ووقت العقي، وقت جعل وكذلك كثيرا، تقل 

الشافعي:الأمام مع وقفة 
رازقيشمك لا اطه أذ وايئتث، نالقي الله غنى رزقي ئوس 

ولوذاذثفعاب،اراضاسيفوتني فليس رزقي من يذ وما 
بناطىاللسان مني يكن لم وثو بفميله العظيم الله به سيأتي 

العلائقرؤى الرحمن قسم وفد حسرة النفس ندهبا شيء أي ففي 

m



تقلآك؟ك

م

ديمص. آ
إس|لآج؛'

ِِ

الأدكحة:.حضرتعقود اء أثن_قت حدشت التي المواقف من 
أهلمنزل إلى وصفت ولما الأسر، لإحدى نكاح عقد ء لإجرا 

الشبابمن مجموعة وجدت المجلس ود.خالتًإفى الزوجة، 
،ووجدئالمجلس، مناس،بش مكان  *٤وجلميت علمهم فسلمت 

عنساحن حديث _قت ووالده والزوج وأشقاءها الزوجة ولى أن 
يتحدثونوكانوا العشاء، صملأة بعد ستقام قدم كرة مياراة 
والدوكان اراة، المبلنتيجة التوقعات وعن اراة المبعن بحماس 

الباراة،لإدارة أجنبي إحضارحكم أهمية عن يتحدن الزوج 

SB■؛

و



ُّاخفمأذونومواقف 

أنالزوجة والد إفهام فحاولت طؤيلأ، وقتأ الحديث بهم ل وطأ 
التأخيرفاعتدرعن لوعدي، الذهاب ه وأرغب ارتباط لدي 
والوليالزوج توقيع وأحيت العقد، وتم العقد بإجراء لي وأذن 

حدواالأن ; لهم قلت ذلك وبعد الزوجة، وبح،بمة والشهود 
الحديث،.ف راحتكم 

لمده،لما على يجب، التي الثيرعية العقود من النكاح عقد إن 
العقدانتهى ا ذ ئ به، تتعلق لا بأمور عنه ينضنل وألا يحترمه أن 

الأخرى.الأمور ث يتحدث، أن للأذأ،،ان 

القح،يويتغازي الدكتؤر الثماعر مع وقفة 
الطويلانمزين الليل اغالب، 

الوبيلسم المقيداء الاغالب 
طغتمهما الألأم أغالب 

الوكيلونعم اف بحسبي 
الثيروققبيل افه فحسبي 

الأصيلبيئي الله وحسبي 
رضنيإذا الله وحسبي 

الثقيلهمي اادسؤوم بميدره 

لتأسئإذا اثنه وحسبي 
الثيرانمليل

سيديائرتجي أنت رب ا ي
لميييلا ء سوا لخطوتي أنر 

أناها تائها، عمري قضيت 
ٍققرالقليل إلا يبق لم إذ أعود 

m,ت
bv؛ '



&"؛؛

مؤمني أنندري ياطه 
للجيهلرهبة قلبي مق عل 

الهدىيظل اكبح 
جميلبوجه يختال كالطود 

ياسيدياليوم الثيريد ا أن
ذليللعبد رب ا أيفر فاغ

توبةدمعتي أمس ذرفت 
يسيلخدودي على تزل وثم 

ولطفلا زلت ا 4_ليتني يا 
النخيلجمال زال ما عيني 

يتنيليا لقرآن ا ل أرت
النحيلالاهاب ل طفلا.. زلت ما 



محءم'



ه
وطلبالحيياح ش1ب_ق، طي انحل ؤقعت• التي المواقف ومن 

فأمرنهشرة، ميا لمغرب ا ة محيلا بعد حه نكا لشد لحضور ا مني 
وأمرالعريس فأكد ساشرة المعرب ة صلا بعد التواجد بضرورة 

الموعدوقت جاء ولما يتأخر، ولن المحدد الموعد سيحضره بأنه 
المجلس،ه الزوج أجد ولم الزوجة، أهل منزل ه حضرت 

وأخيرطيه اتصيلت لى: فمال العريس، عن الزوجة والد فسألت 
يحضرولم الزمن، من ساعة المجلس ه وانتظرنا الطريق، أوه-ؤت 

إوقلت الحيرة فأصابتني طي، يرد فلم به فاصلت المري،س، 



اافف.س[ذةماءونوْو

بحادثآصيب العريس يكؤن أن وحفت ١لاذعحيرا، عسى نفسي؛ 
وعدناللحسلأة وذهبنا العشاء فاذن الحضور، عن أحرث، أوأمر 

لهفقلت للمجلس، العريس حضر تقريبا سياعة وبعد يحضر، ولم 

أبد: برود بكل فقال ؟ شر ا مع،،،ى السهلامة، على لله ن، الحم•' 
أنابعها،وكنت للزعيم الآسديوية اليحلولة مياراة_قت كانضه والله 

مناسيبمنلف، التحيرك هدا هل ت له فقلت حضرت، انتهت ولما 

ذهبتثم النكاح، بعقد فقمت ، ١١شيخ يا آمث فقال؛ رحل؟ ا ي
منزلي•إلى 

شكولا الحيدة، بالواعيد يلتزمون لا السب—اب من كثيرأ ءان 
ألاللمسلم ينبغي الميثه الأمؤر من المواعيد احترام عدم أن 

٠بها يدحيف 

الغامدى:سعد الدكتور/ الشاعر مع وقفة 
لعيدا يوم غداة لحجاب ا سمط 

شديدالخميام غدري لون عن 
أكبرحج مساح يعدموه لم 

جديدأالشقاق ه لفصل إلا 
فسحةللحقيقة يتيحوا لم لم 

وشهيد؟تشاهد تستبين كي 
ءسفدوهةم^م^محة  'ظدروا ب لم 

وعبيد؟مسود بعجز توحي 
نزللم دسائس من صحائف تطوى 
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