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  ناصح: الكاتب    

  ..عدم اصطيادها، ال يقلل من قيمتها أبداً و  نقول هلا أنِت لؤلؤة يف أعماق البحار،
تتزوجي بعد، وأصارحك فيها، وكلي أمل أن تتسلل نعم هذه كلمات أكتبها لِك أخيت الكرمية يا من مل  

  .لعقلك، وجتد مكاا يف قلبك
جعلت اهلّم رفيقها، وغلفت باحلزن قلبها، وجعلت اليأس يدُب يف نفسها، وكل و  إىل من مل تتزوج بعد، 

  .هذا ألا مل ترزق بالزوج بعد

 ������ ���� تفعليه، بل هو سنة اهللا يف خلقه، فالزواج ليس فريضة يهدم دينك إن مل ..%���ً �#"!  �
يرزق ا من يشاء، وال راد لقضاء اهللا، فكم من عامل وعامله أثرُوا التاريخ اإلسالمي و  يكتبها ملن يشاء،

مع هذا ذاع صيتهُم، وخلفوا وراءهُم كنوز فكريه مثينة، و  مل يكتب اهللا هلم أن يتزوجوا،و  الكتب،و  باألحباث
  . األحجار الكرمية، ومل يقلل هذا من شأم أبداً و  خٌري من كنوز الذهب

 ����كل ذلك بسبب عدم زواجك، و  ملاذا تعتزلني الناس؟ أو تكوين معهم بقلب حزين يائس، ..�)' ��
  .. وهذا فيه اعرتاض على قضاء اهللا، فيا أخيت

وال حتزين أو تعتزيل قد يكون يف بقاءك دون زواج رمحة بك، فاشكري اهللا على أي حال، ! أنِت ال تدرين 
  .كرامتكو  كأن عدم الزواج، خيل يف عقيدتك أو ينقص من إميانكو  الناس، فهذا معناه شعورك بالنقص

كم و  إن كنِت متدينة، فهذا من نعم اهللا عليك،.. تعايل ألخربك كيف يكون عدم الزواج رمحة بك �)��( 
 انتكس حاهلا، فخسرت يف الدنياو  ن دينهافتنها زوجها فأبعدها عو  تزوجتو  من فتاة كانت يف مثل حالك

  ..اآلخرة، وقد حدث هذا حقاً و 
حال زوجها و  بعد زواجها أشتكى اجلريان من حاهلاو  على طاعة اهللا،و  فهذه فتاة تربت يف بيت متدين 

ال تسألني عن حال أبيها وهو يسمع بشكوى و  العالية اخلارجة من منزهلما،و  بسبب أصوات الغناء املزعجة
وهذه مهسة خاصة ملن تقرأ اآلن وهي مقدمة على الزواج للسؤال الدقيق عن الرجل قبل (ان واهللا املستعان،اجلري 

  .)جا و ز لا
أنت مثل هذه الفتاة اليت كانت تدعوا اهللا بالزوج الصاحل، فكانت و  اآلن يا أخيت أليس اهللا لطيف بك 

قدر لك هذا احلال حلكمة ال و  ن خلقه،إذًا اشكري اهللا أن فضلك على كثري م! هذه هي اية حاهلا
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ذلك أمر اهللا أنزله إليكم ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له {.. ولعل فيها املغفرة واألجر.. تعلميها
  .}أجراً 
إشباع عاطفة األمومة و  لن أنسى اجلانب اهلام، والذي هو سبب رغبة الفتيات يف الزواج، وهو اإلجناب 

قدر اهللا عليها عدم و  ترين حال من تزوجتو  بداخلها، وهنا أيتها الكرمية أمتىن منك أن تنظري حولك
  ؟ وكيف هو حاهلا اإلجناب، ختيلي شعورها

احلزن ميلئ نفسها بالتأكيد، و  عذاب ألا ُحرمت من شيء هام، تسعى له كل امرأة،و  فهي واهللا يف شقاء 
  . يفرج عنها، ويرزقها بالذرية الصاحلةو  اهلاواهللا يرحم ح

فوق ذلك و  أليس حالك أفضل من حاهلا، فأنِت حمرومة من هذه العاطفة، بينما تلك املرأة حمرومة �)��( 
  . تشعر باحلزن، ألا سبباً يف حرمان زوجها من عاطفة األبوه، وهذا ُيشكل ضغطاً نفسياً كبرياً عليها

ساعدي يف تنشئتهم على و  أقربائك، فوجهي عاطفتك حنوهم، وعلميهمو  أنِت لديك أبناء إخوتك 
لديك فرصة لرتيب من هم بني يديك خري تربية فأنِت و  قد تكوين معلمةو  على طاعة اهللا،و  أحسن األخالق

تكوين سببًا لسعادته، املهم و  -بإذن اهللا-نني طبيبة فتسامهي يف شفاء طفل معلمه ثانياً، وقد تكو و  مربيه أوال
  .معها األجر العظيمو  سيمتلئ قلبك بالسعادة احلقيقيةو  يف كل هذا أن حتتسيب األجر عند اهللا،

 ���حيرتق، فال جتعليه حيرتق فيكون هباء منثوراً، كعود و  إن كنِت تشعرين بأن عمرك ميضي ..�)' ����
ء لآلخرين حيام، تضيو  اخلشب اليابس، بل اجعليه حيرتق كالشمعة اليت حترتق لتنري الدرب لآلخرين،

  . وهدفها ابتغاء وجه رٍب كرمي
اجلفاء الذي تعيشه  و  الرمحة يف الزواج، فال خيفى عليك ذلك احلرمان والشقاءو  أما إن كنِت تنشدين املودة 

كثري من النساء يف ظل أزواج قصروا يف حقوقهن ومل يراعوا شرع اهللا، فكان الزواج وباًال عليهن، لذا عليك 
  . شكر اهللا فأنِت ال تعلمني عن حالك بعد الزواج كيف سيكون

 هذا موحشًا عليك، بل اصريفو  ال جتعلي كل تفكريك حمصور يف الزواج، فهكذا سيمضي العمر سريعاً  
اجعلي مهك رضى اهللا وتعلم دين اهللا، فأنِت إن مل تكوين عاملة و  التفكري عن بالك، وتوكلي على خالقك،

هكذا سيمر و  بكتاب اهللا وحافظة له فقد فاتك الكثري، فعليك بطلب العلم الشرعي وابتغاء وجه اهللا الكرمي،
  .أنِت كلك ثقة بنفسك وباهللا ألنك توكلت على اهللاو  العمر

لدي و  ال تبايل بتلك األوصاف اليت تطلق عليك، فالعنوسة اآلن تشمل الشباب قبل الفتيات، ..�)��( 
  ..مخس قريبات يف الثالثني من أعمارهن، تزوجن بشباب ترتاوح أعمارهم ما بني الثالثني واخلامسة والثالثني
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 ي أن عرفن قيمة الزواج،الشباب معاً، وهو  ويف هذا التأخري حكمة عظيمة شعرن ا هؤالء الفتيات 
جعلهن هذا األمر يقدرن احلياة الزوجية، وكان دافعًا هلن لقيامهن بواجبان على اكمل وجه ابتغاء مرضاة و 

  ..اهللا، ولتعويض ما فان
وسبحان من يوزع األرزاق كما يشاء، وغريهن كثريات من تزوجن وهن يف منتصف الثالثينات بل وحىت  

  . يف سعادة وهناء، فليس املهم طول احلياة الزوجية، املهم وقت السعادة احلقيقية فيهاعشن و  يف األربعني،

ال جتعليها خنجرًا مسمومًا تغرسينه بيديك و  اجعلي كلمة عانس رمزًا لعزتك وافتخارك بنفسك، ..�)' 
ة إن شعر اآلخرين بعظم شخصيتك وجناحك وعلو قدرك، فسيخجلون من توجيه هذه الكلم.. يف قلبك

  ..لك، ولو حدث ووجهوا لك هذه الكلمة
ثقتك مبن خلقك وصورك وشق مسعك وبصرك، فمن أنعم عليك ذا قادر و  فهذا لن يهز ثقتك بنفسك 

  . على أن ينعم عليك مبا هو خري لك

 ����بأي عمر كنِت، يف العشرين أو الثالثني أو األربعني أو حىت أكثر، أتعلمني مباذا أشبه  ..�)' ��
لك ؟ حالك كحال تلك اللؤلؤة الثمينة، الساكنة يف أعماق البحار، ال أحد يراها، فهي حمفوظة يف تحالك

  !األصداف، واليت مل تستخرج بعد
ألنه مل يأيت ذلك الصياد املاهر الذي يعرف كيف يستخرج اجلواهر الثمينة، أو بسبب ) بعد(وأقول  

  .الوصول إليها وجودها يف أماكن بعيدة وعميقة يصعب على الصيادين
عين هذا بأنه رخيص أو مثنه وما أكثر اللؤلؤ الذي مل ُيستخرج بعد من أصدافه، ألي سببًا كان، فهل ي 

  قليل؟

 ������ '(� ��ارفعي رأسك عالياً ليس من أجل العباد، بل من أجل رب و  أخرجي للناس،و  فافرحي، ..
  ..الرضى بقضاء اهللاو  املئي قلبك بالعزةو  العباد،
ادعيه أن يعينك على ذكره وشكره وُحسن و  توجهي فيه هللا،و  واجعلي هذا اليوم هو البداية احلقيقة لك، 

ردديه و  أكثري من هذا الدعاءو  يفقهك يف أمور دينك، وجيعلك نورًا ملن حولك،و  أن ييسر أمرك،و  عبادته،
   ).اللهم أغنين حباللك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك(مساء و  صبحاً 

  ������أحرصي أن يكون عندك علم ينتفع به وأن تكوين حمببة ممن حولك لينتفع به  ...�)' ��
  )فيها ألن يهدي اهللا بك امرئ خريا لك من الدنيا وما(ويدخل قلوم 

 دنياهمو  شباب اإلسالم ملا فيه اخلري يف دينهمو  وفق اهللا فتيات


