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الملف تمهيد

؟ العنوسة عن الملف هذا لماذا

؟ والدراسة والبحث الهتمام هذا تستحق قضية هي هل

أصل ل عامية كلمة أنها أم اللغة؟ في "العنوسة" أصل لكلمة هل ثم
؟ لها

وغيرها. السئلة هذه عن نحاول! الجابة تعالوا

التغافل عدم ينبغي ظاهرة باتت لنها العنوسة عن الملف هذا جاء
واستنفار ومعالجتها، بها الهتمام يجب اجتماعية مشكلة بل عنها،
القل. على منها التخفيف أو حلها، أجل من الناس جميع

لها. الحلول اقتراح في يسهم العنوسة عن المسئول تحديد ولعل
عنها؟ المسئول هو فمن

هي أم ابنته؟ يد طالبين يتقدمون الذين الخاطبين يرد الذي البأ أهو
والتقاليد العادات هي أم إليها؟ يتقدم ممن أحد يعجبها ل التي الفتاة

التعليم إغراء هو أم الفتاة؟ قبيلة عن الخاطب قبيلة اختلفا مثل من
ذلك وصعوبة بلدهم بنات غير من الشبابأ زواج هو أم ومواصلته؟

بلدها؟ أبناء غير من زواجها أي الفتاة؛ على

البنات، % من13 بلغت الكويت في العوانس نسبة إن تقول الرقام
الخرى. الخليج دول في منها قريبة والنسب تزايد، في وهي

بوزارة للحصاء المركزية الدارة بها قامت دراسة أوضحت فقد
ً هناك أن التخطيط ًا ميل نسبة ارتفعت حيث الزواج، لتأجيل متزايد

-15( العمرية % للفئة58 من الزواج لهن يسبق لم اللواتي الناث
( العمرية % للفئة16 ومن عاما، عشر خمسة % خلل80 ) إلى19
إلى ذلك الدراسة نفسها. وأرجعت الفترة % خلل39 ) إلى24- 20

العمل. وعلى عليه والقبال التعليم فرص ازدياد

تتزوج الذي العمر متوسط ارتفع نفسها للدارة أخرى دراسة وفي
لم من نسبة  سنة. وارتفعت22.4 إلى  سنة19.8 من الفتاة فيه
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من الذكور % ومن28.5 % إلى20 من الناث من الزواج لهن يسبق
%.39.4 % إلى36.6

ًا بات صغيرة سن في الزواج أن ويبدو تؤكد فالدراسة عنه؛ منصرف
19- 15( العمرية الفئات في الكويتيات من المتزوجات نسب أن

متوسط وارتفع تناقصت،  سنة) قد29- 25 سنة) (24- 20سنة) (
الزواج. عند الكويتية النثى سن

وهناك السنين، بمرور يتدهور الموقف فتقول: إن الدراسة تضيف
لماذا؟ الكويتي. ولكن المجتمع في زواج أزمة

الذكور بعض أن إلى كبيرة، بدرجة ذلك، قائلة: يرجع الدراسة تجيب
كويتيات. غير إناث من يتزوجون الكويتيين

ذكرنا، كما الكويت، على مقتصرة ليست حال، أي على المشكلة،
ً مصر ففي كله، العالم بل كله، الخليج تشمل لكنها عدد وصل مثل

الماجستير حاملت % من55 و عانس، مليين أربعة إلى العوانس
عوانس. مصر في والدكتوراه

صحية أبعاد ذات هي بل فقط، اجتماعية أبعاد ذات ليست والمشكلة
ًا، كما الواقع، هو هذا لكن بذلك، القارئة وتفاجأ القارئ يفاجأ وقد أيض
والحب (الطب كتابه في سيجل بيدي الميركي الدكتور يقول

حدوث بين علقة وجود أظهرت البحاث الشفاء): "إن ومعجزات
العنيفة فالكراهية اليجابية، العاطفة وغيابأ السرطان أنواع مختلف

المادية الحديث العصر أمراض من العديد وراء العصبية والنفعالت
المعدة". قرحة مثل

بجلء هذا تؤكد كثيرة ودراسات أبحاث عرض عن هنا يضيق والمجال
كبيرين. علميين ووضوح

كلمنا: هل بداية في طرحناه الذي الثالث سؤالنا إلى معكم ونصل
لها؟ أصل ل عامية كلمة أنها أم اللغة في "العنوسة" أصل لكلمة

تقول: فالعربأ فصيحة، عربية كلمة العنوسة
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َنَست ُنس المرأة َع ْع ًا َت ُنوس ًا ُع ّنس فهي وِعناس ُع عانس. والجمع: 
ّنَست ِنس. وع ّنَسها وهي وعوا ّنس. وع َع الزواج عن أهلها: حبسوها ُم

ْعُجز. ولما السن فتاء جازت حتى َت

َنَست يقال الصمعي: ل قال ّنَست ول َع َنَست، يقال ولكن َع على ُع
ّنسة. فهي فاعله، يسّم لم ما َع ُم

َنَست ُع ّنَست عانس، فهي المرأة ويقال:  ُع ّنسة فهي و َع كبرت إذا ُم
أبويها. بيت في وعجزت

أهلها منزل في مكثها طال إذا تعنس الجارية الجوهري: عنست قال
فإن تتزوج، لم ما هذا البكار، عداد من خرجت حتى إدراكها بعد

عنست. يقال فل مرة تزوجت

َنست وقال َع ًا صارت إذا الليث:  تتزوج. ولم بكر وهي نصف

وهي ذلك، تترقب وهي تتزوج لم التي عانس الفراء: امرأة وقال
ْعنسة. الم

ْعِصر، فوق الكسائي: العانس وقال وأنشد الم

الرمة: لذي

ًا ْيط َفت الخروج كأسرابأ وِع ّو تش
العوانُس والعاتقاُت معاصيُرها،                         

ً بها العيط: يعني عيطاء. وقوله: منها الواحدة العناق، طوال إبل
ّوفات خرجن نساء كجماعة " أي الخروج "كأسرابأ لحد متش
ّبه متزينات، أي العيدين، حيضها. دنا بهن. والمعصر: التي البل ش
الزوج. اسم عليها يقع ولم أبويها بيت في التي والعانس والعاتق

ًا. للرجال هي إنما ل، فقط؟ للنساء صفة العنوسة هل ولكن، أيض

ًا يبقى والنساء: الذي الرجال من العربأ: العانس لسان في جاء زمان
يتزوج. ل يدرك أن بعد

وجمعه: عانسون. عانس، يقال: رجل 

مع وأخواتنا، إخوتنا ونترككم، ذلك، من أكثر الحديث في نسهب لن
الله. شاء إن وافية تفاصيل ففيه العنوسة، ملف
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كثيرات إنهن

" نفسي لقتلت إخوانهم على                 حولي الباكين كثرة "ولول

أخاها فيها ترثي قصيدة من الجاهلية، في الخنساء قالته ما هذا
قتل اللواتي النساء كثرة وهي الحقيقة، بهذه نفسها فتعزي صخرا،

المصابأ. بهذا المصابة وحدها ليست فهي لهن، إخوة

لها يكتب لم التي وحدها ليست أنها العانس المرأة إحساس إن
أكثر ويجعلها تلفها، التي الضيق مشاعر من كثيرا يخفف الزواج؛
بل مئاتها، بل اللفا، عشرات أن تتذكر فهي الله؛ بقضاء تسليما
مثلها. يتزوجن لم النساء، مليين

التحاد عن صادر تقرير ذكر مثل، المتحدة، العربية المارات ففي
النساء عدد إجمالي % من55 نسبة يشكلن العوانس أن النسائي

وغيرهن). ومطلقات (أرامل المتزوجات غير

عدد التقرير: إن على تعليقها معرض في خليفة آمنة الدكتورة وقالت
،1985 عام الشامل الوطني الحصاء إجراء منذ تضاعف العوانس

وزارة بها تقوم التي الجتماعية والعينات الحصاءات حسب وذلك
الجامعة. في والدارسون العمل

ستعيش امرأة  ألف35 من أكثر هناك أن نذكر أن وأضافت: علينا
غيابأ بسبب سنويا يزداد الرقم هذا أن العلم مع وحيدة، عمرها بقية

الخطيرة. المشكلة لهذه الناجعة الحلول

أن إلى إشارة السرة بشؤون مهتمة دراسة أوردت الكويت وفي
حيث تدريجية، بصورة التناقص نحو تتجه المتزوجات النساء نسبة

% في60 إلى1975 عام % في71 من المتزوجات نسبة انخفضت
يسبق لم من نسبة أن إلى أخرى دراسة . وأشارت1985 عام

،1965 تعداد % في16 ) كانت24- 25( العمرية للفئة الزواج لهن
.1985 تعداد % في39 إلى نسبتهن وارتفعت
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لهن يسبق لم من نسبة ارتفاع الحصاءات تؤكد ثالثة دراسة وفي
.1985 و1975 % بين28.5 % إلى20 من الناث بين الزواج

مصر في الرسمية الرقام فإن باللفا، زالت ما الرقام كانت وإذا
عانس. مليين أربعة هناك إن تقول

النساء مليين بالمليين، العربيات العوانس إن نقول أن يمكننا إذن،
مستقرة، حياة يعشن فإنهن هذا ومع الزواج، لهن يكتب لم العربيات

وأهلها أهلها، من قريبة العانس تجعل السلمية الجتماعية القيم لن
أكثر. ويزورونها كثيرا تزورهم أنها أو معهم، تعيش فهي منها، قريبين

إخوانهن أبناء بمودة المومة فقدهن يعوضن كثيرات عوانس أعرفا
وخالتهن بعماتهن يتعلقون ما كثيرا البناء هؤلء أن حتى أخواتهن، أو

وأمهاتهم. بآبائهم يتعلقون مما أكثر المتزوجات غير

أختي

مثلك النساء من كثيرة مليين هناك أن وتذكري نفسك، عن خففي
المتزوجات. من كثيرات من أسعد منهن كثيرات ولعل يتزوجن، لم

ومل عليه، أنت ما إلى والطمئنان بقضائه، للرضا صدرك الله شرح
سعادة. قلبك

6



كثيرات! من أسعد أنت

زوجها مع امرأة ترين حين زواجك عدم من معاناتك تزداد هل
نزهة؟! في يخرجون وأولدها

والولد ومساندته، الزوج وحرمانك وحدتك، تتذكرين هذا أيجعلك
وبراءتهم؟!

محرومة؟ أنك أو تعيسة، أنك أو مظلومة، بأنك إحساسا فيك أيثير

المحبطة؛ والحاسيس السلبية، المشاعر هذه تدعي ول قليل، تمهلي
الحزن. فيك وتزرع نفسك، عليك تمل

كثيرة جوانب هناك لكن السرة؛ هذه حياة من واحدا جانبا رأيت لقد
عينك. ترها لم أخرى

إلى واستمعت يرحم، ل قاس بزوج المبتلة الزوجة رأيت لو لعلك
من نجاك أن على الله حمدت لربما منه؛ الدائمة معاناتها من شكواها
الزواج.

وذهبت صحتها، من العمال نالت راحة، وقت تجد ل زوجة رأيت لو
كله... هذا من شكواها إلى واستمعت وجهها، بنضارة المسؤوليات

تحتملينه. ل قد مما وأعفاك عنك خفف أن على الله حمدت لربما

زواجها، على ندمها وتعلن حظها، تندبأ مطلقة مع جلست لو
على حصلت حتى وعانت احتملت كم لك تشكو وهي إليها واستمعت

ولم تتزوجي لم أنك على الله حمدت لربما أمنها؛ واستعادت الطلق،
عانت. ما مثل تعاني

احتملته وما الزوجات، آلفا تعانيه بما الغالية، أختي تفكرك، إن
مشاعر كثيرا عنك يخفف بالطلق، زواجهن انتهى غيرهن كثيرات
زواجك. عدم بسبب نفسك في تثور التي السى
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إحساسا محله ويحل مظلومة، بأنك إحساسك يبدد التفكر ذاك إن
في حدثتك كما الله، رضا لك يجلب الذي بالرضا. الرضا جميل

السابقة. الرسالة

الدائم، وغضبه المستمر، زوجها صراخ من صديقتك شكوى تذكري
هذا. من أنت ونجاتك

ضربها أن بعد باكية بيتها من خرجت التي جارتك مشهد واستعيدي
تجد ل التي أختك حديث وأذى. واستحضري ضررا بها فألحق زوجها

القراءة. في لديها الثيرة هوايتها وبممارسة بنفسها فيه تهتم وقتا
من حال أحسن أنك إلى وستطمئنين كثيرة، نعم في أنك ستجدين

مسؤوليات من فيه أنت ما على يحسدنك قد كثيرات متزوجات
من هواياتك فيها تمارسين كثيرة وافرة وأوقات خفيفة، وأعباء قليلة،
اجتماعي. أو خيري نشاط أو زيارة أو دعوة أو كتابة أو قراءة

ولن عظيم، خير في فأنت الرضا، ابتسامة الن تبتسمي أن أرجو
والنهزام. والسى، القلق، مشاعر اليوم بعد بك تستبد

والرضا، الطمأنينة، لمشاعر نفسك في المجال تفسحي أن أرجو
والهناءة.

سعيدة. تكوني أن أرجو
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نبيلة وغاية صادقة حروف

"، يمان "أم بأ نفسها كنت التي الخت من تلقيتها رسالة أعرض
عدم لها يسببه أن يمكن ما بتجاوز الناجحة تجربتها عن فيها وتحدثت
إحباط. أو حزن من زواجها

على خيرا وجزاكم سعيكم، الله رسالتها: "شكر بداية في تقول
هو: المرأة". مهما فردا يهم الذي الشائك الموضوع هذا اختيار

التي المتواضعة تجربتي الله في أخواتي إلى أنقل أن وتضيف: "أود
". وفضله الله بعون سعادة، أكثر منها خرجت

وأحمد أتزوج، ولم عمري من الربعين فتقول: "بلغت حالها تشرح ثم
بالحسرة أشعر كنت أمري بداية لي. في ارتضاه حال كل على الله

من واحدة تزوجت كلما حظي وأندبأ بنفسي، خلوت كلما واللم
الذي الرجل في محددة مواصفات أو شروط لي تكن صديقاتي. لم

صالح. لكن رجل بأي للقبول مستعدة كنت زوجا" فقد أرتضيه
لتحاشى الناس أعتزل الرجل. صرت هذا يأتي أن دون مرت السنين
عيون في أراها كنت فقد تماما منها أنج الشفقة... ولم نظرات
من يوم ". "وفي رأوني كلما لي يدعون كانوا الذين وإخوتي والدي
هداني المبارك، رمضان لشهر نستعد ونحن شعبان، شهر أيام أواخر

صعوبة ختمه. وجدت على بي. صممت خاص مصحف اقتناء إلى الله
سنين عشر طوال القراءة عن انقطاعي بسبب قراءته في كبيرة
فاشتريت اليات، بعض فهم في كذلك صعوبة ". "وجدت مضت
الكتابأ آيات من أتلوه ما تفسير فيه أقرأ وصرت تفسير، كتابأ

تلواتي فواصلت الله، بكتابأ تعلقي ينته ولم رمضان الحكيم. انتهى
". تفاسيرها وقراءة الله آيات

ْلَماُل سورة في آية فيه استوقفتني الذي اليوم "وجاء الكهف{ا
ُنوَن َب ْل َنُة َوا ِة ِزي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َياُت ال ِق َبا ْل ِلَحاُت َوا ْيٌر الّصا َد َخ ْن ّبَك ِع ًا َر َواب َث

ْيٌر َياُت معنى َأَملً}. تساءلت: ما َوَخ ِق َبا ْل َوا ِلَحاُت} وجدت { في الّصا
". صالح عمل كل أنها التفسير
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تحميد و وتسبيح وصدقة وصيام صلة من الصالحة العمال "عشقت
نفسي. في يستقر والرضا قلبي، تمل السعادة وتكبير. وبدأت وتهليل
إلى وأرشدني الطريق هذا إلى هداني أن كثيرا حمدا الله حمدت
". معالمه

فتقول: يمان أم الخت تستدرك

الله بقضاء للرضا دعوة هي بل للرهبانية، دعوة ليست هذه "لكن
". وقدره

الشهير: بيته الشافعي ديوان من وتورد
القضاء حكم إذا نفسا وطب             تشاء ما تفعل اليام دع

أبياته: وكذلك
يكن لم تشأ لم إن شئت وما                 أشأ لم وإن كان شئت ما

والمسن الفتى يجري العلم ففي              علمت قد لما العباد خلقت
حسن ومنهم قبيح ومنهم                سعيد ومنهم شقي فمنهم
تعن لم وذا أعنت وذاك              خذلت وهذا مننت ذا على

أريد أني الله يعلم ولكن كثيرا، عليكم أطلت بقولها: "لقد وتختم
". المسلمين منفعة

فأنا النشر تستحق رسالتي تكن لم فيها: "إن تقول ملحظة تذكر ثم
". انفعالي قمة في وأنا الرسالة كتبت فقد ذلك، أتفهم

والدعاء، والشكر بل النشر، رسالتك تستحق بل يمان؛ أم أخت يا
منه انطلقت الذي والخلص حروفها، به كتبت الذي الصدق ويكفي

توجهت التي النبيلة والغاية سطورها، بين كان الذي والرضا كلماتها،
معانيها. إليها

إلى ووفقك أخواتك، نصحك على الجر لك وأجزل فيك، الله بارك
العطاء. هذا من مزيد
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أنانيات! لنهن... غير زواجهن يتأخر

اجتماعية. تشرح اختصاصية عمرها. تعمل من والثلثين السابعة في
الجامعة، في دراستي أثناء بقولها: في الن حتى زواجها عدم سبب
يرغبون الذين الشبابأ من كثير لي تقدم تخرجي، بعد عملي وأثناء

لهم،- فقد رفضي وعدم بعضهم، إلى ارتياحي ورغم مني، الزواج في
على منهم الكثيرين قدرة علمي- ورغم منصب أو ثراء ذوي كانوا

للزواج الفرص هذه أرفض كنت فإنني عليها، والنفاق أسرة تكوين
لن غيري، أحد لها يكن لم التي المريضة، والدتي على حرصا

هن كن بل بعدي، من رعايتها على قادرات وغير صغيرات شقيقاتي
حتى مبكرة سن في الزواج رفضت يرعاهن. لهذا من إلى حاجة في

زواجي بعد والدتنا رعاية على قادرات ويصبحن شقيقاتي تكبر
أسرتي منزل وتركي

واليثار، بالتضحية الخت هذه عليه أقدمت ما نصف أن إل لنا يمكن ل
سليم. وقلب نبيلة، نفس على يدلن عظيمان، خلقان وهما

النانية من تحررت بضعفها، رحيمة عليها، حريصة بأمها، بارة ابنة إنها
النفس. وإيثار

أمها عن تتخلى أن دون الخت هذه تتزوج أن يمكن كان أما ولكن،
بقية تعيش أن وتضحيتهما إيثارها جزاء يكون هل أخواتها؟ وعن

وأولد؟ زوج دون عمرها

وكيف؟ متى؟ وزواجها! ولكن لمها حبها بين الجمع يمكنها أجل. كان
هو منه الزواج رفضها سبب أن ويعلم إليها، الخاطب يتقدم حين

على وحرصا فيها، ورغبة بها، تعلقا فيزداد أمها، رعاية في رغبتها
تضحي، جعلها خلق وذات أمها، من مرضية فتاة لنها منها، الزواج
تبرينها، كما وأبرها ترعينها، كما أرعاها والدتي، لها: والدتك فيقول

أمك لبيت ملصق بيت في معا ونقيم أتزوجك أخواتي، وأخواتك
لبيتنا. ملصق بيت في ليقيموا ينتقلون أو وأخواتك،

أو خطبتها، إلى تقدموا الذين أولئك عن يصدر أن ينبغي كان ما هذا
عنها ينصرفا ل بأمها البارة هذه فمثل القل، على منهم واحد عن

عشرته وتحسن تطيعه، زوجة في الراغب البصير الحكيم الرجل
أطفاله. وتربية
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لو الرجل يناله الذي الجر إدراك وعدم الذات، وحب النانية، لكنها
في منها والزواج شقيقاتها، ورعاية أمها بر على الفتاة هذه أعان

نفسه. الوقت

بنت (هند سلمة أم من وسلم عليه الله صلى النبي زواج كان وكأنما
تحمله ما يمنعهم فل المسلمون به المغيرة) ليتأسى بن أمية أبي

أبناء، أو لها أشقاء وبنات، أولد تجاه مسؤوليات من المرأة أو الفتاة
وسلم عليه الله صلى النبي خطبتها إلى تقدم منها. فقد الزواج من

صلى النبي فقال النساء، من وأغار عيال، ذات مسنة فقالت: إني
فيذهبها الغيرة وأما منك، أكبر فأنا مسنة إنك وسلم: "أما عليه الله
". ورسوله الله فإلى العيال وأما عنك، الله

أولدها تحب وأرملة أهلها، أجل من تضحي فتاة في لتزداد الرغبة إن
هؤلء عن ينصرفون الرجال أن الحزين الواقع لكن عليهم، وتحرص
وأهلها أولدها تترك عمن ويبحثون بهن، ويزهدون والنساء، الفتيات

وحدهم. أجلهم من

كبيرين أبوين عن مسئولة نفسها تجد فتاة لكل الولى كلمتان، وتبقى
ول الصغار أطفالها عن مسئولة مطلقة أو أرملة أو أحدهما، عن أو

بحالك، صارحيهم إنما الخاطبين؛ ترفضي عنهم: ل تتخلى أن تريد
أولدك، أو أهلك تجاه مسؤولياتك تحمل على تحرصين أنك وأخبريهم

وأنك فيه، وشاركك بذلك، إليك المتقدم رضي لو تسعدين وأنك
بحالك. قبل إذا منه للزواج مستعدة

التي الفتاة تلك مثل تضحيتها، بسبب تتزوج لم لمن الثانية الكلمة
فإن تضحيتك، على تندمي لها: ل أقول هذا، كلمي بحكايتها بدأت

أهلك إيثارك على عظيما، وثوابا كبيرا، تعالى- لجرا الله شاء لك- إن
أولدك. أو

 

12



لكم تجربتي.. أحكيها

أن يمكن ل الله، إلى الدعوة مجال في العاملة المؤمنة، "المرأة
وشاهدته، رأيته، ما عجوزا. هذا صارت ولو عانس، بأنها تشعر

". وجربته

أم الفاضلة الخت تبدأ الواثقة، السامقة، اليمانية الكلمات بهذه
عن فيها تتحدث التي صالح) رسالتها محمد (فاطمة الحسن

زواجها. عدم من الرغم على وطمأنينتها، ورضاها، سعادتها،

بالنقص الشعور على الرتفاع هذا حققت كيف هذا؟ إلى وصلت كيف
فتقول: ذلك عن تجيب هي ها تتزوج؟ لم من يصيب قد الذي

أساليب بكل حبا وشغفت قلبها، في الله إلى الدعوة جعلت "لنها
تكتب وقد أشرطتها، وتسمع السلمية، الكتب تقرأ فهي الدعوة،

قراءتها من استفادته ما إليهم وتنقل حولها، من جميع أحيانا.. لتفيد
الشرطة". وسماعها الكتب،

حديثها في تفضل هي بل العام؛ الكلم بهذا فاطمة الخت تكتفي ول
يلي: كما لخواتها نصائحها وتشرح

فيه تكتب دفترا لها تخصص أن فيمكنها مدرسة في طالبة كانت - إذا
المعلومات هذه تنشر ثم تسمعها، أو تقرأها التي المفيدة المعلومات

المدرسة. إذاعة أو الحائط، مجلة في استفادتها التي

معهن وتتنافس حولها، من صالحات أخوات لتكوين تسعى وكذلك
شهر- الذكار- البتسامة كل في البيض اليام الطاعات: (صيام في
النساء من عرفت من على والزميلت- السلم الصديقات وجوه في

تعرفا). لم ومن

وقتا دراستها إعطاء على فلتحرص جامعة في طالبة كانت - وإذا
اهتمامها، وتشغل وقتها، لها الدراسة تمل بحيث وافيا، واهتماما كافيا،
تعالى. الله بإذن متفوقة لتكون

تتصل من فإن معلمات، هن يعملن من وأغلب تعمل، كانت - وإذا
الطالبات. وتستطيع أو والتلميذات المعلمات، كثيرات: زميلتها بهن
ونصحا وتربية توجيها بهن؛ اهتمامها وتبذل لهن، طاقاتها توجه أن

وإرشادا.

13



وكيف تفعل؟ عاملة... فماذا ول جامعية ول طالبة تكن لم - وإذا
تصرفا وإلم نفسها؟ تشغل وبم فراغها؟ وتمل وقتها تمضي

اهتمامها؟

من يشتكين كن الشريحة، هذه من الله في لي أخوات مع بدأت لقد
الوقت! كيف قلة من يشتكين الوقات.. فصرن لكثرة والملل السأم
هذا؟ تحقق

أحد في التعارفا وتم بيننا، فيما الله في الخاء رابطة - عقدنا
منهن طلبي سبق فقد الكريم، القرآن لتحفيظ الخيرية المراكز

المركز. هذا في التسجيل

مهارة.. كانت من أكثر منهن واحدة كل لدى ووجدت إليهن، تعرفت
الطبخ، في ماهرة كانت منهن غيرها. واحدة منها يستفيد ل مضيعة

وبيعها طبعها، ثم طبخات، من تتقنه ما طرائق كتابة على فشجعتها
العالم. في المحتاجين للمسلمين الريع للمنتسبات. وكان

وجعلها دفتر، في محتوياتها وكتابة الشرطة، بعض بتفريغ قامت ثانية
الخوات. حلقات في تلقيها لدروس مادة

النبي وأحاديث الكريم القرآن سور حفظ في تسابقتا ورابعة ثالثة
وسلم. عليه الله صلى

(النادي به لتفيد الحاديث فيه تجمع دفترا تعد أخذت خامسة
وإجاباتها الثقافية المسابقة أسئلة تجمع أخذت كما الثقافي)،
وجذابأ. جميل بشكل وإعدادها

ولم الخيري، الصيفي المركز بانتهاء الخوات نشاطات تتوقف ولم
إعداد من بدأنه، ما واصلن بل فيه، الدوام بانقطاع صلتهن تنقطع
جديدة، أفكار عن والبحث وطرائف، ومسابقات حائطية لوحات

يتبادلن المقبل. وصرن العام في الخيري المركز إلى ليقدمنها
يحفظن بينهن؛ فيما صغيرة وحلقات دروسا ويعقدن الزيارات،

السلم. مبادئ على أنفسهن ويربين والحديث، القرآن

مثل فيها يكن لم أخرى، مناطق في عملنا.. أخوات نجاح شجع ولقد
بفتح مطالبات المسئولة؛ الجهات إلى التقدم على المراكز، هذه

وكن أردن، ما لهن وتحقق بينهن، فيما القرآن لتحفيظ مركز
بسبب المراكز، بهذه اللتحاق تستطيع ل من ذلك. أما في الرائدات

عن بها، دائم اتصال على المركز في الخوات فكانت لها، أهلها منع
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في ويتفكرن تعالى، الله معهن يتذاكرن والرسائل، الهاتف طريق
نشعر، كنا حتى القليل، ومتاعها الدنيا، هذه زوال وفي ونعمائه، آلئه
ل سعادة لفي والله إليكم: (إننا رسالتها في العانس الخت قالت كما

بالسيوفا)، عليها لجالدونا الدنيا أهل بها علم ولو الله، إل بها يعلم
البعض- وإنما يفهم قد العنوسة- كما عن ناتجة السعادة تلك وليست

قول بكل لرضائه الخت وتفرغ تعالى، بالله القلب تعلق ثمرة هي
وعمل.

ودامت وعافية، صحة في أعمارنا، في الله أمد إذا حقا؛ نشعر كنا لقد
الدنيا. جنة في أننا واليمان؛ والنعيم الخير من الحال هذه

"الراقصون كتابها في السباعي يمان للخت قرأته كلما هنا وأنقل
في كئيبة، وحيدة وهي عليها اليام تمر قد الفتاة جراحنا": إن على
في مستمر وجهاد جاد، وعمل الله إلى دعوة دون مملة، رتيبة، حياة

في وحدها وتخبو تذبل أن وتخافا الله، في أخوات ودون سبيله،
قارعة على تركتها التي للحياة تخرج أن وتحاول منسية، زاوية

هي فتسقط حقا، مسلمة أم بالهوية ملمة أكانت سواء الطريق،
ابتعاد هو حقا مسلمة كونها حال في والنحرافا وتنحرفا، الخرى

ل هذه، والحال ثانيا. ولكننا، الجاهلية في وتوغل أول، الله طريق عن
يرحم ل الذي المجتمع هذا مثل في الفتاة هم الزواج يكون أن نقبل

هم الزواج يكون أن الواجب من أنه مع النسان، حاجات يعرفا ول
قوله بدليل الحياة في وظيفتها تؤدي الزواج خلل من لنها الفتاة؛

َقْرَن َو ُكّن} فمن ِفي تعالى: { ِت ُيو عن العالم إلى تنطلق هنالك ُب
راعية وسلم: "والزوجة عليه الله صلى قوله وبدليل طفل، طريق

رعيتها". عن ومسئولة زوجها بيت في

بمعناها العبودية هي الحياة من الغاية أن فتاة كل لتعلم ... ولكن،
مسلم.. بيت لبناء المناسب المناخ توفر فإذا العام، ومعناها الخاص
لنا تنشئ وقد الولد، وتربية الزواج خلل من ربها بعبادة الفتاة قامت
نريد. الذي الجيل

الدعوة رأسها وعلى كثيرة العامة العبادة طرق فإن يكن؛ لم .. فإن
لتجعل الله طريق عن المنحرفات إلى وجل. فلتلتفت عز الله إلى

هدى، إلى دعا (من السوي الله صراط إلى وتهديهن لها بنات منهن
شيئا). أجورهم من ذلك ينقص ل تبعه من أجور مثل الجر من له كان
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هداية، شمس فيه هي كبيرا بيتا السلمي المجتمع من ولتجعلي
ِإّن بالحق وعلم. ولنتواص ومعرفة وعدل حق ونبراس ّلَه والصبر:{ ال

ُع ل ِنيَن} [التوبة: َأْجَر ُيِضي ْلُمْحِس ].120ا

نماذج لنا تنقل بأن تعدنا أن بعد إل رسالتها فاطمة الخت تختم ول
الكثير. أوقاتهن.. وأعطين من حقا " استفدن سعيدات "عوانس من
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أول! لماذا؟ الكبيرة

1417  محرم15 (في الفرنسية النباء وكالة نقلته خبر انتباهي لفت
النتحار على هنديات أخوات ثلث إقدام ) عن1/6/1996 الموافق

دون البقاء فكرة احتمال على قدرتهن لعدم للحشرات؛ مبيد بتناول
زوج.

أن يعتبرن كن الثلث الخوات بومباي: إن شرطة باسم ناطق وقال
يملكن ل أنهن واعتبرن معدومة، تكون تكاد الزواج في حظوظهن

النتحار. سوى آخر خيارا

25(  عاما) وشاكونتال30( الثلث: فيجايانتي الخوات انتحرت وقد
القتصادية العاصمة ضاحية  عاما) في20( سوفارنا عاما) ويامونا

للهند. والمالية

لم أنه أعلن الثلث المنتحرات والد الشرطة: إن باسم الناطق وقال
لبنتيه السماح ورفض الكبرى، لبنته زوج على العثور من يتمكن

الولى. تتزوج لم طالما بالزواج الخريين

قبل من ترتيبها يجري الهند في الزواج حالت معظم أن ويذكر
إليها. تنتمي التي نفسها الفئة من أزواجا لبنائها تختار التي العائلت
العثور في صعوبة السن.. ويجدن صغيرات عادة الفتيات وتتزوج

والعشرين. الخامسة بعد زوج على

دون ونشر، نقل كما العانس أختي إليك نقلته الخبر، في جاء ما هذا
حذفا. أو مني إضافة

عندها، معي تقفي أن أرجو لك؛ توجيهات ثلثة الخبر في أن وأرى
منها. للستفادة محاولة في

الخاطئة؟ العادة تلك من نستخلصه الول التوجيه

العادة، أول! هذه الكبرى تتزوج لم ما الصغرى البنت تزويج بعدم
ولكن وحدها، الهند في ليس السر، من كثير لدى موجودة للسف،

أيضا. المسلمين بلدان من كثير في

يقولون وهم لبناتهم الخاطبين يردون حين والمهات الباء ويخطئ
الكبيرة! أختهن تتزوج أن قبل بنت أي نزوج لهم: لن
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دون الصغيرات تبقى أبدا.. فهل الكبيرة تتزوج ل الله! قد سبحان
إلى والمهات الباء يخضع أيضا؟!! كيف كبيرات يصبحن حتى زواج
على وحرصهم نيتهم بسبب كان ولو الخاطىء.. حتى التقليد هذا مثل

الكبرى؟!! تزويج

للباء التوجيه: إنه هذا تقرأين وأنت الفاضلة، أختي تسألين، وقد
كذلك؟ البنات.. أليس نحن لنا والمهات.. وليس

إذ كبرى؛ أختا كنت إن أيضا لك توجيه فيه فأقول: بل وأجيبك
بسببي! أخواتي تظلموا لها: ل وتقولي أمك تصارحي أن تستطيعين

حرصا ذلك تفعلون أنكم إليهن؟! أعلم يتقدم من ترفضون لماذا
يكرهنني أن أريدهن بسببي.. ل أخواتي تظلم أن أريد ل علي.. لكنني

زواجهن. طريق في عثرة أنني يشعرن حين الزمن مع

الله، شاء إن ربك ورضا أخواتك، ومحبة والدتك، تقدير ستكسبين
نفسك، في عظيم برضا وتعودين نفسك، على تؤثرينهن بهذا لنك

الثاني التوجيه أما الول، التوجيه هو قلبك. هذا في كبيرة وحلوة
الله. شاء إن المقبل العدد معه فموعدنا
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النتحار؟!! في فكرت هل

الثلث الهنديات الخوات انتحار خبر الماضية الرسالة في لك نقلت
لبنتيه السماح الفتيات والد رفض عند ووقفت يتزوجن، لم لنهن

الولى. تتزوج لم ما والثالثة) بالزواج (الثانية

بل الخبر؛ يحمله آخر توجيه عند الفاضلة، أختي معك، أقف اليوم
النتحار ل النتحار، في التفكير من تحذير الخبر، يتضمنه آخر تحذير
وأن السلم، في محرم النتحار أن تعلم المؤمنة فالمسلمة نفسه،
جميعا. منها بالله نعوذ جهنم؛ نار المنتحرين مصير

بهذه لها يوسوس بأن اللعين لبليس تسمح ل المؤمنة المسلمة إن
الله رحمة وتتذكر ذهنها، إلى ورودها فور منها تستعيذ فهي الفكرة،

نسبة إل تشكل ل هي بل شيء، كل ليست الدنيا وأن الواسعة،
ًا جدا ضئيلة الخرة. إلى جد

الله صلى أخبرنا كما يخرجها ثم البحر في إصبعه يضع من نسبة إنها
إلى بالنسبة حقيرة ضئيلة الدنيا هي كم رأيت وسلم. هل عليه

كله..! البحر إلى البحر ماء من إصبعك به تخرج ما نسبة إنها الخرة؟
إلى مليار، ألف إلى مليار، إلى واحد مليون، إلى واحد نسبة هي هل

تحرمين بكثير... فهل النسبة هذه من أقل مليار..؟! إنها مليار مليار
زائلة، دنيا في زواج أجل الجنة.. من في البدية السعادة من نفسك

كانت بعوضة؟! إذا تعالى.. جناح الله عند تساوي حقيرة.. ل قصيرة،
على زواجك يحتل بعوضة.. فكم جناح الله عند تساوي ل كلها الدنيا

الجناح؟!! هذا

لكننا تتزوج، لم لنها انتحرت مسلمة عن نسمع لم أننا لله الحمد
"، لي خير ساخطات: "الموت يرددن يتزوجن لم بنات نسمع ما كثيرا

أولد".. ول فيها زوج ل هالحياة.. التي يلعن "الله "، أحسن "أموت
وغيرها.. وغيرها.

الخير فعل مجالت الدنيا. إن الحياة هذه في شيء كل ليس الزواج
تملينها خزائن وأيامها ساعاتها من كثيرة. فاجعلي متعددة فيها

سبحانه. الله من الحسنات مليين عليه تكسبين الذي الصالح بالعمل

ظلمة، قساة، بأزواج ابتلين اللواتي الزوجات آلفا أن وصدقيني
أقدمن بعضهن ولعل العوانس، من كثيرات من أكثر الموت يشتهين
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وكسب الحياة من حرمانهن في سببا زواجهن النتحار" فكان على
النار في للخلود ونعيمها، الجنة من حرمانهن ثم فيها، الصالح العمل

المبين؟! الخسران هذا أعظم.. بعد خسارة وجحيمها.. فأي

على بالحرص الحياة على وأقبلي المؤمنة، أختي تصوراتك، صححي
صحيفة وملء الحسنات، من رصيدك لزيادة فيها، الصالحات عمل

منها. أعمالك
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عانس صرخة
الذي "الدعوة" السعودية، مجلة في يسرا"، العسر مع "إن بابأ في

فتاة رسالة نشرت الفريح، الكريم عبد بن مازن الشيخ فضيلة يحرره
كثرة من الرغم على تتزوج، أن دون عمرها من الثلثين من اقتربت

مسؤولية وتحمله أبيها، إلى ذلك في السبب ترد الخاطبين. وهي
السن. تلك حتى زواج دون بقائها

الباء لعل عليها، الشيخ فضيلة ورد الفتاة، رسالة نشر رأيت وقد
الفتاة، تلك لقته ما يلقين أن قبل وبناتهم أنفسهم يتداركون الخرين
ندم. من البأ ذاك أصابأ ما ويصيبهم

السؤال:
إلى أنني ومشكلتي عمري، من الثلثين من مقربة على فتاة * أنا
يهتم ل كان الله- حيث والدي- هداه ذلك في والسبب أتزوج، لم الن
حيث الدراسة، إكمال بعذر وذلك دراستي، أثناء يأتيني خاطب بأي
بذلك. وكنت إخباري وبدون عنه، السؤال بدون خاطب أي يرد كان

خارج أشخاص من بعد فيما علمت ولكن خطابأ، يأتيني ل أنه أظن
تلو واحدا يردهم كان والدي ولكن (الخطابأ) أتوني، أنهم العائلة
الخر.

فل الخر البعض أما الخطابأ، بعض علي يعرض أخذ التخرج وبعد
وخلقه، دينه يرضي من منهم أن أعلم وأنا يردهم، لماذا أدري

آخرين. أناس من تأتيني والمعلومات

لعائلة الجتماعي المركز هو عنده المهم الشيء والدي؛ وطبعا
عنده. مهما ليس الخاطب لكن الخاطب،

رفضي منها أسبابأ لعدة خاطب أي من الزواج لي يقدر لم أنه المهم
لماذا؟ أدري ول والدي رفض ومنها شرعية لسبابأ للبعض

عدل خاطىء، هذا تصرفه أن والدي وعرفا السنون مرت أن وبعد
تصغرني التي أختي مع بل معي ليس ولكن التصرفا، هذا عن

هذه على وأنا النكاح عقد لها تم وطبعا سنوات، خمس بحوالي
وأن وقدره، الله بقضاء مؤمنة فأنا الله قدر على اعتراض ول الحالة،

تتكرر أل وأتمنى لختي الخير أتمنى أنا وطبعا المكتوبأ، هو هذا
يسألني من على أرد كيف إخباري فضيلتكم من معها. أرجو مأساتي

تزوجت؟. الصغرى وأختي أتزوج لم لماذا
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ا. ن. بأ
الجواب:

بعض تدفع التي المحرمة والشهوات الثمة النوازغ تعددت - لقد
أبأ أمرهن.. فهذا الله ولهم ومن بناتهم تزويج في للتعنت الباء
أو الموال أصحابأ من ليس لنه الخر تلو الخاطب يرد جشع

راتبها سيفقد أنه يعني ابنته زواج لن يرده ثان الحال.. وأبأ موسري
خياليا مهرا يطلب شهر.. وثالث كل آخر في عليه يستولي الذي
يريد القليلون.. ورابع إل تحقيقها يستطيع ل تعجيزية شروطا ويضع

دينا الناس أضعف من كان ولو قرابته أبناء أو قبيلته من الخاطب
خلقا.. وأسوئهم

زوجية حياة في حقوقهن ويهدرون بناتهم بمصير هؤلء يعبث وهكذا
سعيدة..

به وثقوا من على البأ يجني يوم وأقبحه الظلم هذا أشنع ما أل
وجشعه.. بشحه حياتهم ويحطم أمانتهم فيخون إليه أمرهم وسلموا

على الفتيات بعض أكرهت يوم وأخطره الظلم هذا أعظم ما أل
المارة نفسها شهوات تلبي إيمانها ضعف من فراحت العنوسة
فتكت العراض من النام.. وكم ربأ ومعصية الحرام بطريق بالسوء
وعاقبة خطر تجاهلوا أو الباء بعض غفل يوم دنست الشريفة والسر
عليه الله صلى الله رسول صدق بناتهم.. ولقد زواج في تعنتهم
الشبابأ تزويج في التعنت خطر من لب ذي كل حذر حين وسلم

دينه ترضون من جاءكم وسلم: "إذا عليه الله صلى فقال والفتيات
". عريض وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوا إل فأنكحوه، وخلقه

دينه ترضون من جاءكم قال: "إذا فيه؟ كان وإن الله رسول قالوا: يا
عليه. وسلمه ربي صلوات مرات ثلث " كررها فأنكحوه وخلقه

أن إل شاكلتك على هن ممن ولغيرك لك عزاء أجد الخت.. ل أيتها
َوَمْن فإنه الله، واتقين واحتسبن أقول: اصبرن ّتِق { ّلَه َي َعْل ال َلُه َيْج

ًا}، ما أموركن- متى أولياء أو الخ أو البأ بتجاوز عليكن ثم َمْخَرج
أو الم إلى شرعي سبب لغير تزويجكن في متعنتون أنهم ثبت

رادعا يكون ذلك لعل المحكمة إلى التوجه المر اقتضى ولو القرباء
وشهواتها الذاتية مصلحتها إل تعرفا ل التي الضعيفة لنفوسهم
المادية.
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أن فعليك زواجك عدم سبب عن الناس سؤال حول ذكرته ما أما
من إلى وجل عز الله يسوقه رزق الزواج أن غيرك وتخبري تعلمي
مشيئة هذه أن الله حمد بعد لهم، جوابك يكون وبهذا عباده، من يشاء
يهبهم وأناسا فقراء وآخرين أغنياء أناسا الله جعل وكما وقدره، الله

وحكمته مشيئته اقتضت عقماء. فكذلك وآخرين النجابأ على القدرة
يعملون.. فلقه كيف لينظر أيامى وآخرين متزوجين منهم يجعل أن

تعالى والله ونعمائه إحسانه على له والشكر قضائه على الحمد
أعلم.

أبيها!! ". على عانس وتحذير: دعاء * "تذكرة

التي الفتاة تلك أذكر زلت ل فإني يذكر، بالشيء الشيء كان وإذا
همست الموت.. إذ فراش على وهي عنوستها في أبوها تسبب
اقتربأ أن بعد له منها.. فقالت للقترابأ أباها تدعو الخافت بصوتها

هذه تودع وهي البنت البأ: آمين.. فقالت آمين!! فقال منها: قل
السعادة. من فاحرمه حق بغير الزواج من حرمني كما الحياة: اللهم

إل أبيها على دعائها في الفتاة موقف صحة عن النظر قلت: وبغض
على الباء بعض يجنيه الذي الظلم مدى لنا يكشف الموقف أن

بناتهم. عنوسة في سببا يكونون يوم غيرهم وعلى أنفسهم

 

23



! قلق في تنتظري

أخرى: هل بعبارة بزواجك؟ أمل هناك عاد ما بأنه قناعة تتملكك هل
حياة معهم تعيشين بأطفال، وترزقي تتزوجي، أن من يائسة أصبحت
بهيجة؟ سعيدة

وقد الثلثين؟ تجاوزت لعلك أم عمرك؟ من العشرين تجاوزت هل
الزواج! من السن، هذه بعد إذن، أمل ول الربعين؟ تجاوزت تكونين

عمرك. من مضى مهما يأس يأس. ل لك: ل أقول أن لي ل. اسمحي
العشرين، سن بعد تزوجن المليين هناك أن على توافقينني وأحسبك
بعد تزوجن اللفا ومئات الثلثين، بعد تزوجن غيرهن ومليين

تكونين الخمسين... وقد بعد تزوجن اللفا وعشرات الربعين،
تيأسي. هؤلء.. فل من واحدة

وتوتر، قلق، في تنتظرين وأنت الحالية حياتك تمضين هل ولكن،
ضيق من التوتر يخفف هل التاريخ؟ ذاك القلق يقدم وحزن؟! هل

شيئا؟ الواقع من الحزن يغير هل النتظار؟

الشكوى؟! التضجر؟! ولماذا " فلماذا كائن المقدر بأن مؤمنة كوني
مشاعر من نفسك وتريحين تعالى، الله إلى أمرك تسلمين ل لماذا

والسوداوية؟ والتشاؤم، الكآبة،

عالم تعالى الله خاطرك... أن ويطيب نفسك، ويطمئن يريحك، أل
سنان بن صهيب يحيى أبي صبرك؟! عن على لك مثيب بحالك،
وسلم: "عجبا عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي
للمؤمن: إن إل لحد ذلك وليس خير، له كله أمره إن المؤمن؛ لمر

خيرا فكان صبر ضراء أصابته وإن له، خيرا فكان شكر سراء أصابته
مسلم. " رواه له

لك الله قسم بما ورضاك زواجك، عدم على بصبرك فأنت إذن؛
ل قد تكسبينه الذي الخير وهذا خيرا، تكسبين إنما علينا، وكتب

مثل). زوجها عاصية كانت (إذا الزوجة تكسبه
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الله صلى يقول الخدري سعيد أبي عن عليه؛ المتفق الحديث وفي
خيرا عطاء أحد أعطي الله. وما يصبره يتصبر وسلم: "... ومن عليه

الصبر". من وأوسع

يتصبر وسلم: "... ومن عليه الله صلى قوله المؤمنة، أختي لحظي،
وتجاهدين تصبري، أن على تعملين عندما أنك " أي الله يصبره
وييسره عليه، سيعينك تعالى الله فإن الصبر، ذلك أجل من نفسك

الصبر. على وعونه- قادرة الله - بتوفيق فتكونين لك،

أحد أعطي "وما الصبر على وسلم عليه الله صلى ثناءه وتأملي
وسعة تكسبينه، خير الصبر، أي الصبر" فهو، من وأوسع خيرا عطاء

غير المتزوجة بهما تظفر ل قد الحياة، في وسعة النفس، في
الصابرة.

تسيطر قد التي الحباط مشاعر على تتغلبين الغالية، أختي هكذا،
بعون تنجحين، الساخطات. هكذا، العوانس من كثيرات نفوس على
الن. حتى زواجك بعدم راضية مؤمنة تكوني أن في وتوفيقه، الله

بينما زوجا، لها يجلب ولن شيئا، سخطها يفيدها لن الساخطة
صلى قال مطمئنة؛ هانئة وتعيش تعالى، الله رضا تكسب الراضية

إذا تعالى الله وإن البلء، عظم مع الجزاء عظم وسلم: "إن عليه الله
" السخط فله سخط ومن الرضا، فله رضي فمن ابتلهم، قوما أحب
صحيح. حسن حديث وقال الترمذي رواه

والخرة، الدنيا في شاء إن تعالى الله وسيرضيك رضا، قلبك املئي
والجر. الثوابأ لك ويجزل وسيسعدك،

رضي.. فله وسلم: "من عليه الله صلى قوله دائما، وتذكري،
الرضا".
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الخاطبون يهرب ل حتى

ارتفاعها عنها؛ الخطابأ فتصرفا الفتاة، ترتكبها التي الخطاء من
عليه تتعالى التي يحب ل نفسها. والرجل أو عقلها، أو بعلمها، عليهم

غيرها. عن ويبحث خطبتها عن فيعدل وترتفع؛

في يفكر أن يمكن ل أنه يؤكد الصادق، عبد عمرو اسمه محام، هذا
حاد، بذكاء تتمتع فتاة خطب أنه عليه. ويذكر تتفوق ممن الزواج
على الرد في بديهتها وسرعة تعليقاتها مسايرة من يتمكن ل فكان

منها. الزواج عن وعدل تركها يطرحه. ولذلك سؤال أي

في له قالت امرأة، تزوج أنه يذكر الهادي، عبد مدحت والمهندس
يده من قليل أطول اليسرى يده أظافر أن زواجهما، من الثاني اليوم

بينهما الفرق يكن فلم قبل، من هذا لحظ قد هو يكن ولم اليمنى،
من الدقيقة الملحظة بمسطرة! وهذه قياسهما تم إذا إل واضحا
إلى اضطر حتى منها زوجها.. فضاق مع كلها حياتها طبعت الزوجة
طلقها.

يتزوجها لم طبيبة خطبته عن فوزي محمد القانوني الباحث ويتحدث
تفكر، وهي "تمشي فقط، جمالها- عقل كانت- رغم لنها ذلك، بعد

وعقلها معي تتكلم حولها، ما لكل رياضية حسابات تجري وهي تأكل
تحدد التي هي عدة. كانت أشياء في التفكير عن يتوقف ل

حوارا وكان الحوار، تدير التي وهي فيها، نتحدث التي الموضوعات
كثيرا". أتكلم أكن لم واحد.. لنني طرفا من

عين بجامعة النفسية الصحة أستاذ صبحي سيد الدكتور ويعلق
محدودة امرأة من الزواج فعل يفضل الرجل فيقول: إن شمس
معاناة النساء أكثر فإن الذكية. ولذلك من بالزواج يرحب ول الذكاء،

حاد. بذكاء يتسمن اللواتي هن العنوسة من

يدركن النساء من فيقول: كثيرات يستدرك صبحي سيد الدكتور لكن
ولهذا الرجال، من أقل ذكاء بدرجة يظهرن أن يجب أنهن بفطرتهن
يبدين أو جدال، أو حوار في الخاطب مع الدخول عدم على يحرصن

عن ويعدل منهن، ينفر ل حتى منه، ويرينه يسمعنه ما على ملحظات
خطبتهن.
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تتعالى ول الرجل، على المرأة ترتفع ل أن الحقيقي؛ الذكاء هو وهذا
ذكيا، ليظهر وتتغابى له، تتجاهل بل علمه، على تتعالم ول عليه،

تفوق امرأة، كل تستطيعه الفطري الذكاء قويا. هذا ليبدو وتتضعف
وتكسب بال، راحة لنفسها تضمن به وهي ضعف، أم العقلي ذكاؤها

بعد. فيما وزوجها الن، خطيبها رضا طريقه عن

زوجها، محاورة في العقلي ذكاءها المرأة تظهر أن الغباء ومنتهى
عليه. مستدركة رأيه، مصوبة كلمه، مصححة تبدو بحيث

السديدة، آرائها إخفاء إلى المرأة أدعو أني هذا من يفهم أل وأرجو
ولكني الرشيدة... ل، نصيحتها وحبس الحكيمة، مشورتها وكتم

مودة، في مشورتها وعرض لطف، في رأيها إبداء إلى أدعوها
نقد. غير من نصيحتها وإسداء

من الزوج يضيق ول خطبتها، إلى يتقدم ممن الخاطب ينفر ل بهذا
تنصحه. أو عليه تشير حين زوجته
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الزواج؟ أم الدراسة مواصلة

والقرى، المدن في المأذونين، بعض لسجلت سريعة بقراءة قمنا
منخفضا زال ما القرية في للفتيات الزواج سن متوسط أن فاكتشفنا

ملحظة برزت الماضية، العشرة العوام المدن.. ففي في عنه
المدينة، في الزواج سن متوسط أن وهي بالدراسة، وجديرة مهمة

إلى  سنة.. وبالنسبة30  إلى25 بين يتراوح الفتاة، إلى بالنسبة
 أحيانا.40 إلى ويصل  سنة30 من الزواج سن فيبدأ الشابأ

أن على دفاترهم، على اطلعنا الذين المأذونين، جميع اتفق وقد
على الفتاة إصرار سببه القرية؛ عن المدينة في الزواج سن ارتفاع

المسكن توفير في الشبابأ إمكانات وقلة جهة، من تعليمها استكمال
أخرى. جهة من تأسيسه أو

بسوهاج: إن الربانية قرية مأذون المتعال، عبد محمود الشيخ يقول
على الزواج تفضل الفتاة لن الريف، في لها وجود ل المشكلت هذه

مبكرا. تزويجها على يحرصون أهلها أن التعليم. كما استكمال

في السرة تدعيم جمعية عام مديرة يوسف عدلت السيدة وتقول
الجمعية، تنظمه المقدس)" الذي "الرباط مشروع القاهرة: إن

ظاهرة تفشي ويؤكد المدني، المجتمع يعيشها مأساة لنا يكشف
المشروع يستقبل حيث والجيزة، القاهرة في واضح بشكل العنوسة

الخامسة وبعضهن الربعين، سن تخطين فتيات من كبيرة أعدادا
زواج. دون من والربعين،

كلية في الجتماع بقسم المدرسة المعتمد عبد عفافا الدكتورة وترى
الزواج سن تأخر في السبب أن الزهر بجامعة النسانية الدراسات

العمل. إلى وخروجهن الجامعي تعليمهن هو الفتيات لدى

اليومية، الصحف إحدى نشرته استطلع في جاء ما بعض هذا كان
في وذكروا، السابق، الحقائق مع العازبأ الشبابأ آراء اتفقت حيث
وخروجها دراستها استكمال على الفتاة إصرار أن على إجماع، شبه

الفتاة.. أو زواج سن لرتفاع الرئيسة السبابأ ضمن من للعمل،
عنوستها.
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وأترك أتعلم، أل إذن علي يجب هل عزيزتي، تسألينني، وقد
أصبحت كما عانسا، أصبح ل حتى الخاطبين، انتظار في المدرسة،
البنات؟! من اللفا، مئات أو اللفا، عشرات

المدرسة، وتتركي التعلم تهجري أن إلى دعوة السابق الكلم ليس
ويرضاه أنت، ترضينه الذي لخطبتك، المناسب الشابأ تقدم لكن

وذلك تعليمك، مواصلة تريدين أنك بحجة يرد أل يحسن لك، أهلك
التالية: للسبابأ

ًا. يأتي ل قد اليوم يأتي الذي المناسب - الشابأ1 غد

السابعة سن في وهن الثانوية الشهادة على يحصلن البنات - أكثر2
الدراسة، ومواصلة التعلم يحببن كن إذا يستطعن، أنهن أي عشرة،

ويتابعن الدوام، تشترط ل التي الكليات إحدى إلى ينتسبن أن
والبيت. الزوج نحو واجباتهن عن ينشغلن ل بحيث فيها، دراستهن

دون وتتعلم تقرأ أن للفتاة ويمكن بالشهادة، مرتبطا ليس - التعلم3
الحر، التعلم هذا طريق عن إنها، الدراسة. بل مقاعد على الجلوس
آخرتها، كسب في ويفيدها بيتها، في ينفعها ما تتعلم أن تستطيع

في الفوز في دنياها.. ول في ينفعها ل تحبه.. وما ل ما تعلم وترك
آخرتها.
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باتزان. من وتتحدث وهادئة عمرها. جميلة من والثلثين الرابعة في
الحجابأ سنوات. ملتزمة. ترتدي بخمس أقل عمرا يعطها يرها

السلمي.

أن بعد بوظيفتها المستشفيات. التحقت أحد في موظفة الن إنها
من قليل غير يأخذ العمل أن التجارية. ومع المعاهد أحد من تخرجت

كامل، البيت في دورها تؤدي أن على تحرص سامية أن إل وقتها،
ل أنها حتى المختلفة، حياتها شؤون في أسرتها مسؤولية وتتحمل

" بيت "ست بها. هي تقوم التي البيت أعمال في الخدم على تعتمد
وكبيرة. صغيرة كل في عليها تعتمد التي أسرتها وراعية بامتياز،

الذي القدر لكنه الزواج، من يمنعها عيبا تشكو ل أنها سامية تقول
معها أجرت التي للمحررة تقول لها. وهي يختاره بما وتسلم به تؤمن

هذا صغر مهما بالنسان، يمر حادث من هناك صحفية: ليس مقابلة
الله قدر بما يرضى أن النسان الله. وعلى بإذن إل كبر، أو الحادث

عليه. أو له

نلن أخواتها من إخوة. ست وأربعة أخوات سبع ولها البكر، هي
الجامعة. من الولى السنة في طالبة والصغرى الجامعية، الشهادات

من شيء ينقصني لله. لم والحمد سعيد أسري جو في تقول: تربيت
على ربياني عطفهما. ولقد من كفايتي ونلت وحنانهما، والدي حب

مخلصة وأنا مبكرة، سن في الحج فريضة أديت السلمي. وقد النهج
به. يأمرني بما وأعمل لديني

تنتمين التي والسرة مواصفاتك، مثل في المحررة: فتاة تسألها
ذلك؟ يحصل الكثيرون. ألم لخطبتها يتقدم أن الطبيعي من إليها؛

ومتزوجون. المتزوجون عزابأ كثيرون، سامية: بلى. تقدم تجيب
بالزواج. تنتهي ول خطباتهم تخفق قبولهم. والعزابأ عن أعتذر كنت

كان بما خاصة. ولعلمي أبي ولدى أسرتي، لدى معروفا كان أحدهم
فتاة، كل فيها ترغب وصفات حسنة، أخلق من الشابأ هذا به يمتاز
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لتمام عليه التفاق ينبغي مما شيء كل تم به. وقد قبلت فقد
وغيرهما. وكان القران؛ عقد وموعد للمهر، تحديد من الزواج،
بطلباتنا. نرهقه لم طرفنا من ونحن يرضينا، ما كل فعل على يحرص
إلى وانتقالي عزوبتي لنتهاء مهيئا بات شيء كل أن لي بدا وهكذا

قليلة. أيام غضون في الزوجية بيت

الشابأ أقاربأ أحد اتصل القران؛ عقد موعد من واحد يوم قبل
الزمن، من فترة سيتأجل القران عقد موعد بأن ليخبره بوالدي
الجوابأ. ليعرفا كثيرا يسأل أن غير من ذلك على أبي فوافق

بنواياه. يعلمنا أو بأخباره لنا يبعث أو يزورنا أن غير من اليام ومرت
بنا. يليق ول عاداتنا من ليس به.. فذلك نتصل نحن نكن ولم

القران، عقد بموعد ليخبرنا المحترم الشابأ هذا يأتي أن من وبدل
الزواج. في يرغب ول خطبته عن عدل بأنه ينبئنا برسول إلينا بعث

في يمضوا لم قبله من خطبوني فالذين الصاعقة، وقع علي هذا وقع
أسرتي يعرفا الذي الخير، هذا فيه مضى الذي الحد إلى خطباتهم
عقد على واحد يوم سوى يبق ولم شيء، كل أتممنا فقد وتعرفه،

حصل؟! الذي حصل القران... فلماذا

هناك بأن أحس جعلني لنه يعذبني، يزال ول السؤال، هذا عذبني لقد
ويهربأ. رأيه لخطبتي.. يغير يتقدم من كل يجعل حياتي في ما أمرا

أمي ويعذبأ أيضا، أبي يقلق كان بل وحدي، يعذبني السؤال يكن ولم
لم الجوابأ؛ عن تفتش وهي كثيرا تعبت أن وبعد ولذلك، الصميم، في
من... بدا تجد

الحقيقية الحكاية هذه معك أواصل القارئة، أختي المقبل العدد في
الله. شاء إن عليها، والتعليق
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تقدم التي سامية عن السابقة، الحلقة في الفاضلة، أختي حدثتك،
لهذا، فهي، خطباتهم، في يستمرون ل لكنهم كثيرون، خاطبون إليها

يوم قبل أحدهم، عدل أن الكبرى؛ الصدمة بالزواج. وكانت تنتهي ل
انصرفا بأنه أسرتها يخبر ذلك بعد أرسل ثم القران، عقد من واحد
منها. الزواج عن

يحصل؟ ما يحصل ووالدتها: لماذا سامية عذبأ الذي السؤال وكان
إلى الذهابأ من بدا والدتها تجد لم عنه الجابة محاولة وفي

هناك بأن هؤلء أقنعها السر. وقد لها يكشفون لعلهم المشعوذين
زواجها!! ثم من وتمنع بالربط، لبنتها السحر تعمل ما امرأة

بعد جنونها، يجن حتى ذلك سوى أمي ينقص يكن سامية: "لم تقول
كبيرا هما يشكل زواجي عدم وكان الشاغل، شغلها أصبحت أن

البنات. لذلك أخواتي وعلى علي وقلقة دائما، حزينة يجعلها عندها
كثيرا تذهب وصارت النساء، من حولها من كل في تشك أخذت فقد
"، الربط و"فك السحر بموضوعات دراية على أنهم ترى من إلى

بأن علما وقلقا، ألما تزداد جعلها ما وهذا سعيها، في تفلح لم ولكنها
كانت ضدي سحرها مارست التي المرأة بأن أقنعها قابلها من آخر
تجديده!!! إلى فعمدت فكه؛ بمحاولت علم على

المرأة هذه أمر من الحد هذا إلى تعبة لست فأنا الحقيقة وفي
أستطيع ما عندي يكون فلن هي من علمت لو حتى لنني المجهولة،

أمي. مزاعم أو كلمي أحد يصدق ولن عليها، إثباته

بأن أحلم زلت وما عني، الله يفرجها أن أنتظر فأنا حال أي على
منطق أرفض أنني أؤكد أن وأطفال. يبقى زوج من أسرة لي يكون
أربط أخواتي.. فلما قبل أتزوج أن على يصرون الذين وأهلي أمي

أصبحن إذا حتى بي؟ معلقات أتركهن ولماذا بمصيري؟ مصيرهن
الكراهية؟! ". قلوبهن في لي وحملن المسؤولية حملنني عوانس

توفر رغم الن حتى تتزوج لم التي الفتاة سامية، قصة هي هذه
الخاطبين. من مطلوبة تجعلها صفات

الخيال. نسج من وليست واقعية حقيقية قصة إنها
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التالية: التعليقات عندها ولي

قدر إلى زواجها تأخر أمر ردت حين سليما سامية اعتقاد كان - لقد
ما بل يحسن، ما بهذا. وهذا وتسليمها رضاها عن وعبرت تعالى، الله

زواجها. تأخر فتاة كل به تتحلى أن ينبغي

أمها على تعترض ل سامية وجدنا فإننا التسليم هذا من الرغم - على
وكأنها ابنتها، زواج تأخر سبب لمعرفة المشعوذين قصدت حين

طريق عن زواجها عدم وراء تقف امرأة هناك بأن صدقتها أو وافقتها
". "الربط بأ سمته ما

على يصرون الذين وأهلها أمها منطق رفضت حين صنعا - أحسنت
سابقة. رسالة في منه حذرنا ما أخواتها. وهو قبل زواجها

الصابرة الراضية للفتاة طيبا نموذجا سامية تبقى حال!؟ أي على
الكبير الجر لها يكتب وأن سعيد، زواج إلى يوفقها أن الله ندعو التي
وتسليمها. ورضاها صبرها على
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عانس صرخة

الذي الشريط ذاك تداعى حتى الوسادة؛ على رأسي وضعت إن ما
ثوبي في وأنا الزفافا، ليلة عريسي، يد في ليلة: يدي كل يتكرر

عيني. من السرور ويفيض الفرح، قلبي يغمر الجميل، البيض

أخي. ابن الحجرة. إنه بابأ طرقات على إل هذا حلمي من أصخ لم
وأنا وأنجب تزوج بسنوات يصغرني الذي ولدان. أخي عنده صار أخي

حمقاء. غبية كنت كم زلت... آه ما

إلى تقدم متدينا شابا أن تخبرني وهي أمي فرحة أذكر زلت ما
فرددت الخبر يومها يفرحني الثانوية. لم المرحلة في خطبتي. كنت

أكمل أن أمي.. أريد يا الموضوع هذا في أفكر ل بقولي: "أنا عليها
بنفسي. وعجب بغرور عنها " وانصرفت تعليمي

أبي: لي قال الثانوية مرحلتي أنهيت أن بعد

". تتزوجي أن لك أحمد. آن لبنه اليوم عمك خطبك هذا. لقد "يكفيك

الدراسة، مواصلة على وأصررت الزواج، ورفضت وبكيت، بكيت
السنة في صرت وحين الجامعة، ودخلت إصراري، في ونجحت
الناجح المهندس هذا الرحمن، عبد جيراننا ابن لخطبتي تقدم الثالثة،

من إليه تخطبني وهي أمه سمعت كيف أذكر زلت عمله. ما في
أن قبل أتزوج أصرخ: لن وأنا جلستهما عليهما اقتحمت أمي.. وكيف

الجامعة. في أتخرج

على كنت أنني أحد. أدركت يخطبني يعد ولم الجامعة، في وتخرجت
مواصلة على لصراري خضع حين خطأ على كان أبي لعل خطأ. بل

أدري.. أدري.. ل لي.. ل تشرح لم التي أمي لعلها دراستي. ل.. بل
عانسا. أصبحت الن... أنني أعرفه ما كل

أنور أم
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توجيه غير من حرية

عمرها، من والثلثين الثانية تبلغ سورية، فتاة عن زوجتي لي نقلت
الزواج"!! على أجبراني والدي لها: "ليت قولها الن، حتى تتزوج ولم

حين كثيرا والدي ضرني زوجتي: "لقد تحدث وهي الفتاة وأضافت
ضرتني وكذلك تعليمنا، بمواصلة الزواج تأجيل في الحرية لنا ترك

زواج دون وأبقى أكبر حين أندم قد أنني من تحذرني لم حين والدتي
أن وتريد عينيها، في محتبسة بالدموع زوجتي: "أحسست ". تقول
حزن من نفسها في تحمله ما بعض عن بها لتفرج خديها على تنسابأ

وأسى".

لي: قالت أن بحزنها؟ وتأثرها الفتاة، مع زوجتي تعاطف من وبلغ
في غاية تعرفا.. فهي من انظر "أو "! واستدركت أنت "تزوجها
وآدابها، الفرنسية اللغة في الليسانس على وحاصلة ومتدينة، الدبأ،
غير قدر على وهي الكويت، بدولة التربية وزارة في مدرسة وتحمل

". الجمال من قليل

أتوانى بأل ووعدتها مشاعرها، ونبل تعاطفها، على زوجتي شكرت
غيري زواج في بل منها، أنا زواجي في طبعا ليس الشأن، هذا في

منها!

حقا، انتباهي لفتت التي الفتاة عبارة إلى أعود أن لي واسمحوا
حين كثيرا والدي ضرني قولها: "لقد وهي عندها، أقف أن وأردت

ضرتني وكذلك تعليمنا، لمواصلة الزواج تأجيل في الحرية لنا ترك
زواج دون وأبقى أكبر حين أندم قد أنني من تحذرني لم حين والدتي

."

معا: فيها ننظر أن أرجو حقائق عدة تعني الكلمات هذه

في سببا الحرية تكون فقد دائما، خيرا ليست المطلقة - الحرية1
تنبيه. أو توجيه دون يمارسها بمن يلحق الضرر

إلى يتقدم من على الموافقة حرية للفتاة الوالدان يمنح أن جميل
على يجب كان لكن حقوقها، من حق هذا بل منها، للزواج خطبتها

الفتاة، تتزوج أن الحياة؛ سنة هذه أن لبنتهما يشرحا أن الوالدين
تضم التي السرة غير أخرى أسرة لها وتكون بالطفال، وترزق
وأخواتها. وإخوتها والديها
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فسيتزوج اجتماعها، يدوم لن هذه لها: أسرتك يقول أن عليهما كان
ل قادم فالجل الحياة، مدى معك والداك يبقى ولن وأخواتك، إخوتك
وتندمين. وحدك نفسك فيه تجدين يوم وسيأتي محالة،

الزواج على فتوافق نفسها الفتاة ترمي أن يعني ل هذا أن - غير2
عليها، عانسا. ل. إن تصبح أل أجل من إليها يتقدم خاطب أول من

ودينه. خلقه يرضون من يقبلوا أن أهلها، وعلى

العمل ثم الجامعية، الشهادة على والحصول التعليم، - إغراءات3
أسرة، وتكوين الزواج إغراءات دون تبقى مرتب، على والحصول

عليها. تعالى الله خلقها التي المرأة فطرة إلى أقربأ الخيرة فهذه

أو بناتهم، زواج تأخر في سببا يكونون الخرين الباء أن - يلحظ4
للزواج يتقدمون من برفضهم وعضلهم تسلطهم بسبب عدمه،
ابنتهما إقناع وعدم بسلبيتهما سببا كانا الفتاة هذه والدي لكن منهن،

الزواج. بضرورة
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سعيدة عانس من رسالة

خلل ساعة. عالجت نصف من أكثر طوال الهاتف عبر معي تحدثت
نظرة أنها كيف وبينت المتزوجة، غير إلى المجتمع نظرة محادثتها

المتزوجة غير بأن الظن أن الزوايا. أوضحت من كثير في خاطئة
غير من اللفا فهناك دائما، صحيحا ليس ظن سعيدة ليست

وبالصحة بنفسها، مثل المتزوجات. وضربت من أسعد المتزوجات
الخرين ثقة سواء بها، تتمتع التي والثقة فيها، تعيش التي النفسية

الراجحة، وآراؤها المتزنة، نظرتها بنفسها. أعجبتني هي ثقتها أو بها
المتزوجات غير من كثيرات تسمع أن وأحببت السديدة، وأفكارها

صفحات على لها لننشره الكلم هذا تكتب أن منها فطلبت كلمها،
في الفاكس عبر كلمها ووصلني الفور، على فاستجابت "مؤمنة"،

إلى وارتحت بآرائها، قناعتي فزادت كلمها التالي. قرأت اليوم
حذفا دون جميعه نشره فقررت إيمانها، وعمق قصورها، سلمة

لم أخت كل من الله. وأرجو شاء إن كبيرة فائدة من فيه لما منه،
والهم، القلق عنها وتبعد توازنها، وتستعيد تصورها، تصحح أن تتزوج،

أن سعيدة". وأرجو بأ"عانس وقعته التي الخت كلم من مستفيدة
"وثيقة" اجتماعية بمثابة تعد الرسالة هذه إن قلت إذا مبالغا أكون ل

هامة.
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سعيدة عانس من رسالة

المجتمع. وتقاليد الباء ظلم نتيجة دائما الزواج.. ليس * عدم

نفسي. في طيبة ثمرات جربتها.. وأثمرت * أدعية

التزامها! عن زواجها أبعدها ملتزمة من * كم

بزوج. مرتبطة ليست فالسعادة تصورها تصحيح الفتاة * على

والولد. الزوج تجاه عظيمة مسؤولية من تتخفف المتزوجة * غير

الله.. فقط.  طاعة في التفريط على الحقيقية * الحسرة

تعيسة!! هي بذرية.. فهل ترزق لم الغزالي * زينب

منذ المعوقين أم بأطفال.. لكنها ترزق السلطان.. لم * موضي
سنة. أربعين

والسعادة؟. المومة بين الربط على السلميون الكتابأ يصر * لم

الطريقة. بهذه تناولهن عن الكف يطلبن الكثيرات * أعرفا

عليها لجالدتنا سعادة من فيه نحن ما المتزوجات تعرفا * لو
بالسيوفا!

كثيرات. به خدعت حيطة) مثل ظل ول راجل * (ظل

ثانيات. زوجات يصبحن أن يرضين ل * كثيرات
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الرحيم الرحمن الله بسم

العويد رشيد محمد الفاضل الستاذ

وبعد.. الله ورحمة عليكم السلم

فيما لكم أبديتها التي نظري لوجهة تفهمكم من بدا لما سعدت فقد
باعتباري مؤخرا، حولها الكتابة تتولون التي العانس مسألة حول يثار

فهمها ويساء تظلم ما كثيرا أنها أرى التي الفئة هذه ضمن من واحدة
بمظهر تظهر أن إما عندهم فهي قضيتها، يتناولون من قبل من

تحاول كما أو والرثاء، للشفقة المثيرة التعيسة البائسة النسانة
الساخطة الحقود المعقدة بالنسانة تصورها أن والمسلسلت الفلم

شيء!  كل ومن شيء كل على

بعض على لؤكد الرسالة هذه لكم أكتب أن وددت فقد حال؛ أية على
أرى أخرى نقاط إلى إضافة معكم، حديثي في طرحتها التي النقاط

أن نيتكم في كان إذا الرشيق النيق قلمكم يتناولها بأن جديرة أنها
في مساهمة ذلك في لعل اقترحتم، كما سلسلة بشكل تصدروها

كما نسائه، من الفئة لتلك المجتمع من الخاطئة النظرة تلك تصحيح
ممن الفئة تلك تحت يندرجن من لبعض الفائدة فيها يكون أن نرجو

مبرر دون لنفسهن يخلقنها تعاسة في فيعشن النظرة بتلك يتأثرن
حقيقي..

فهي: النقاط هذه أهم أما

يقال كما أو وقدره، الله قضاء قبيل من الزواج عدم اعتبار - وجوبأ1
تقاليد أو الباء ظلم نتيجة دائما ليس والنصيب.. وأنه القسمة من

والصحة المال شيء، كل في الرزاق مقسم المجتمع.. فسبحان
نصيب طبعا ومنها شيء، وكل والمواهب والنسب والعقل والجمال

السكينة النفس في يولد اليمان هذا زوجة.. وإن أو زوج من المرء
وجل عز الله إلى التوجه ذلك على والطمأنينة. يساعد والرضا
مثل: بالدعية

واجعلني تحب، فيما لي قوة فاجعله أحب مما عني زويت ما - اللهم
تحب.. كما لك

تعجيل أحب ل حتى قدرك، في لي وبارك بقضائك، رضني - اللهم
عجلته. شيء تأخير ول أخرته شيء
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لن أنه أعلم حتى صادقا ويقينا قلبي، يباشر إيمانا أسألك إني - اللهم
ما وأن ليخطئني يكن لم أصابني ما وأن لي، كتبت ما إل يصيبني
ليصيبني.. يكن لم أخطأني

بها، واللحاح الدعية، هذه بمثل وجل عز الله إلى التوجه إن
ُحرمت بأنها لديها شعور أي انتفاء في ثمرته ستجد دائما، وتكرارها

هذه في كثيرة حقائق على بصيرتها وسيفتح عليها، عزيزا أمرا
القتران بمجرد السعادة تربط فل للمور نظرتها وستستقيم الحياة،

طفل! على الحصول أو بزوج

حظيت أو سعدت تزوجت من كل ليست أنه الواحدة تتذكر - أن2
كل بالبن.. وليست رزقت تزوجت من كل يسعدها.. وليست بزوج

فما لعينها، مقرا صالحا أو معافى صحيحا هذا جاءها بالبن رزقت من
وأكثر معاقين، أو مرضى أبناء مع بعينها التعاسة يعيشون من أكثر

من عنك والبنات.. دع الولد وعصيان عقوق من يعانون من منهم
من بالمشاكل المليء النكد العيش أو الطلق أو الترمل نصيبها كان
أعلم أو... وأنتم لئيم أو متسلط، أو خائن، أو الخلق، سيئ زوج

وفيهم. منهم يكون وما بالرجال

تنظر من به يذكر أن يجب مما ذلك من ضررا أكثر هو ما هناك بل
واحدة من كم أنه وهي للسعادة، الوحيد السبيل أنه على الزواج إلى
الزوج مجاراة إلى ذهبت حيث دينها، عن فتنتها في سببا الزواج كان

طريق في سارت تكن لم إن اللتزام، سبيل عن فحادت وإرضائه
زخرفا في النغماس أو منه، التخفيف أو الحجابأ، بنبذ المعصية

وملذاتها..! الدنيا

الرجل، باسم مرتبطة اليوم تعد لم المجتمع في المرأة مكانة - إن3
تؤديه الذي والدور بشخصيتها مرتبطة هي ما بقدر زوجا، أم كان أبا

في جهد من الواحدة تبذله ما مقدار على يتوقف المجتمع.. وهذا في
وظيفة كان سواء والعمل، والثقافة بالعلم وتطويرها شخصيتها تنمية

المرأة أمام المتاحة المجالت أكثر تطوعية. وما مشاركة أو رسمية
تعد لم اليوم المرأة أن أعني الوجود، وإثبات التطوير هذا لمثل اليوم
من لينقلها سيأتي الذي الرجل تنتظر الربعة بيتها جدران بين قابعة
تقبل وأساس سعادتها مفتاح بيده سيكون حال!.. والذي إلى حال

لها. وتقديره المجتمع
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والمرأة أسريا، مرتبط مجتمع في الحمد، ولله نعيش، زلنا ل - إننا4
أسرتها، ضمن موقع أي من إيجابيا اجتماعيا دورا تمارس أن تستطيع

وحفيدة. وعمة وخالة وأخت ابنة فهي وأما زوجة تكن لم إذا فهي

مجال الدوار هذه من تجعل أن تستطيع الواعية العاقلة والمرأة
ناحية من نفسها فتحقق والجتماعي والوجداني العاطفي للعطاء
الجر تكسب أخرى ناحية ومن الجتماعية، بالهمية والشعور الشباع
الرحمية. الصلت هذه مثل على بالمحافظة الله إلى بتقربها والثوابأ

وحده الله تجربة، فوات على التحسر في وقته البعض يضيع فلماذا
الكويت- في نقول كما سبحانه، وهو لها، قدرت لو ستكون كيف يعلم
بالعطاء تنبض حياة يحيا أن بإمكانه الصالح- بينما في وأدل أعلم

كثر. وأقرباء أحباء مع والتواصل

فقط، وعمله عمله، على الخرة في سيجازى منا النسان - إن5
الزوج طبعا ومنهم الخرين، تجاه مسئوليته شك ول ضمنه من والذي

الحسابأ.. عليها يقلل ممن ستكون الزوج تحرم من والبن.. أليست
أنهم وسلم عليه الله صلى الرسول قال الذين الفقراء على قياسا

خمسمائة الله علم في مقداره بما الغنياء قبل الجنة سيدخلون
الحسابأ.. من الجانب هذا مثل من نتخفف الحمد ولله نحن عام.. ها

ُهْم حسابأ وهو ُفو ِق َو ُهْم عسير.. { ّن ُلوَن}.. ِإ ُئو َمْس

سعادة دار وليست وامتحان، بلء ودار عمل، دار الدنيا - هذه6
هي ما وأكثر ومنغصة، قصيرة فهي وجدت إن وسعادتها وأنس،
المشاكل، تأتي ما أسرع فما الزوج، مع السعادة مسألة في كذلك

وألوان والمغريات المنغصات أكثر القلوبأ! وما تتقلب ما أسرع وما
واللجان الستشارية والمكاتب المحاكم هي وأشكالها.. وها الفتن

العلقة هذه طرفي بين الشتباكات فض إل لها هم ل كلها الجتماعية
مزيد! إلى إل ليس ولكن

والجاه الفن شهيرات من الدنيا أهل بعض بأقوال دائما - يستشهد7
أنهن إل وشهرة، نجاح من حققن ما برغم بأنهن، وغيرهن والعلم
كدليل بذلك المومة. ويحتج ممارسة عدم من فاتهن ما على يندمن
تعيش إنما ذرية، لها تكتب ل وبالتالي تتزوج، ل التي المرأة أن على
الله حباها كثيرة أخرى حظوظ من نصيب لها كان مهما تعاسة في
بها. وجل عز

41



أيضا- في تبدو التي اليحاءات أو الحتجاجات هذه مثل أن رأي وفي
المناقشة: بعض إلى كتاباتكم- بحاجة بعض

ل عدمه من المومة بممارسة وتعاستها المرأة سعادة ربط أول: أن
المسألة.. هذه في للمرء الله بقضاء التسليم مقتضيات مع ينسجم

تتزوج عقيما.. فقد يشاء من و.. ويجعل إناثا يشاء لمن يهب فهو
واحدة كل نعتبر فهل الله، من بتقدير تنجب ل ذلك ومع الواحدة

تحققت المومة مارست من كل ذلك.. وهل أعتقد تعيسة.. ل كذلك
كذلك.. أيضا أعتقد ل هذه..؟ السعادة لها

أهل بالحرى أو الدنيا، لهل بالنسبة صحيحا المر هذا يكون قد ثم
هذه في شيء كل على ويحصلوا يتمتعوا أن يريدون الذين الكفر
حياة بعد الشهيرات، هذه من الواحدة تأتي الدنيا.. وبالتالي الحياة
شيء فاتها قد أنه على لتتحسر والمجون، اللعب في قضتها حافلة

المسلمة قطعا المومة.. ولكن وهو به يتمتعن النساء ترى مما
فيما لله، أن تعلم لنها الصورة، بهذه الحرمان إلى تنظر ل المؤمنة

شيء على عمرها نهاية في تتحسر فل وحكمة، إرادة ويمنع، يعطي
تفريط أو تقصير من يكون قد فيما الحسرة تكون وإنما ذلك، من

عنه. ونهى به الله أمر فيما

يعرفها وبعضها معروفة، بعضها كثيرة أمثلة اليوم الحياة في ولدينا
ترزق لم المعروفة، الداعية مثل، الغزالي زينب هي حولها.. فها من

بناتها.. المسلمين بنات كل تعتبر تقول، كما فهي، ذلك ومع بذرية،
وتجربتها علمها من ويستفيد والرشاد، بالنصح بالكتابة لهم وتتوجه

السلطان، موضي السيدة الكويت في عندنا هي وها الكثيرات،
عاما.. لم أربعين من أكثر منذ المعوقين رعاية مجال في الرائدة

المعوقين لطفال الم بمثابة تعتبر ولكنها بذرية الخرى هي ترزق
الكويت... في

أظن ول ذرية، أو زواج لهن يقدر لم نشطات داعيات أخوات وهناك
مثل سيكون جوابهن أن منه حرمن فيما شعورهن عن سئلن لو أنهن

إليه!! أشرت الذي الدنيا أهل جوابأ

سعادة بين يربطوا أن على السلمية القلم أصحابأ يصر إذن فلم
إذا أنه المسلمين لفتيات يقلن وكأنهم المومة، ممارسة وبين المرأة

حسرة في عمرك ستعيشين أنك فاعلمي زواج لكن يقدر لم
والشهوة! الفن أهل من وعلنة لفلنة حدث وندامة.. كما
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إليه أشرت بما الفئة تلك إلى الخطابأ يتوجه أن الفضل من أليس
إياها، منحها يكون قد التي الكثيرة الخرى وجل عز الله نعم تذكر من

نفسها تطوير على وحثها والمجتمع، السرة في دورها وتفعيل
وجل عز الله إلى يقربها فيما فراغ وقت من لديها مما والستفادة

أكثرها.. وما الصالحة والعمال العبادات من

التي والتقاليد العادات ومحاربة الزواج لتيسير الدعوة من بد ل نعم
من بد ل أيضا المبكر.. ولكن الزواج على أمامه.. والحث عائقا تكون

الزواج، قطار يقولون كما فاتها قد المجتمع في فئة هناك أن نقر أن
فهمنا مع متسقا إيجابيا أشرت كما يكون أن يجب لها خطابنا وأن

في الحالي الخطابأ ودنيانا.. لن ديننا في كثيرة لحقائق السلمي
واللتواء الزيف ويلبسه التقوقع، إلى داع للحسرة، مثير محبط، غالبه

كثيرة.. جوانب في

نظرة تغيير في شك ول سيسهم اليجابي الخطابأ هذا ومثل
المليئة النظرة تلك إليها ينظر يعود فل العانس، إلى المجتمع
للتزامها وتقدير احترام نظرة وإنما الشك، أو السخرية أو بالشفقة

تجعل والتي لها، توجه أن ينبغي التي العديدة اليجابية وللدوار بالعفة
ممن العشرات شخصيا وأعرفا للخرين، وسعادة إصلح عنصر منها

أن المجتمع من يطلبنه ما وكل وهدوء بصمت الدوار هذه يمارسن
التي الطريقة قضية) بهذه تسمى كانت (إن قضيتهن تناول عن يكف

لنفسهن. يرضينها ل التي بالصورة تظهرهن

منا الواحدة نفس في تتولد عندما أنه الفاضل أخي لك قلت وكما
الناس وتخالط الدنيا حقائق وتعرفا اليمانية القناعات هذه مثل

لسان فإن مآسي بل مشاكل من المتزوجين مجتمع فيه يعج ما وترى
من فيه نحن ما الدنيا أهل يعلم الصالحين: لو أحد قاله ما يقول حالها

(أهل تغيير بالسيوفا.. مع عليها أظن) لجالدونا (فيما وأنس سعادة
الدنيا) بالمتزوجين!!

نقول: توفيا، وإن لوالديه الدائم الذكر يجلب الولد أن من يقال - ما8
فليس أتى وإن الزواج، مع يأتي أن بالضرورة ليس الولد هذا إن

من يذكر ودعائه! وما ذكره من ليستفاد صالحا يكون أن بالضرورة
تجعل قد والتي الناس، مع بناها التي الطيبة وعلقاته عمله النسان

له... وها وتدعو بالخير تذكره الناس، من مئات يكن لم إن عشرات،
والشيخ ذرية، يخلف ولم يتزوج لم عليه، الله رحمة قطب سيد هو
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تلهج ممن كثيرون كذلك.. وآخرون قريبا توفي الذي الجراح محمد
لهم. أبناء ل وهم لهم والدعاء بذكرهم الناس ألسنة

كل وقبل أول مرتبطة، تماما، كالرجل كإنسان المرأة - سعادة9
بقضائه وتسليم ويقين إيمان من تعالى الله يمنحها ما بمقدار شيء،
نصيب من لها يتحقق ما ونواهيه.. وبمقدار بأوامره والتزام وقدره

إذن فهو النفسي، واستقرارها سعادتها تكون ما بقدر المور هذه في
أكثر وما ذلك، لها يحقق ما السرة تكوين ول البناء ول الزواج ليس
يعشن فهن ذلك ومع موفقون أصحاء وأبناء طيبون أزواج لديهن من
هو من إلى وتطلعهن إيمانهن ضعف جراء من واضطرابأ قلق في

منهن!. أعلى

النساء من الفئة هذه عن تتحدث التي الكتابات معظم - إن10
المصري المثل للفتيات تؤكد أن السلمية) تحاول القلم (ومنهن

من كثير وراء السبب هو حيطة)! وهذا ظل ول رجل القائل: (ظل
يجدن ممن كثيرات تعيشها التي التعيسة أو الفاشلة الزيجات
لم إن بهم قناعة على لسن أزواج قبول إلى مضطرات أنفسهن

لم لو عنه غنى في كن النفسي والقهر الذى من الكثير منهم ينلهن
المثل. بهذا ينخدعن

عند مقبولة غير الثانية الزوجة مسألة أن الناس يفهم أن - يجب11
ذلك.. لمثل متلهفات أنهن ويظنون بالعوانس، يسمونهن ممن كثير
ولن يقولون، كما الرأس ووجع المشاكل من ورائها من يأتي لما

غيرهن.. وإن حسابأ على سعادتهن يبنين أن عن يتعففن من فيهن
يعتبر ل أنه إل الوضع، هذا لقبول أحيانا البعض تدفع الظروفا كانت
المفاهيم من كثير وتقبل فهم عن بعيدا زال ل مجتمع في الحل

الراقية! السلمية والمعاني

بودي كان مما لدي، ما أوردت قد أني أعتقد الفاضل، أستاذنا أخيرا،
في تجتهدون أراكم لقضية وأبعاد، حقائق من أيديكم، بين أضعه أن

فهمه، يساء وضعا يعشن كثيرات من واحدة طرحها.. وبوصفي
كتبكم أحد ما يوم في نرى أن بشأنه.. فعسى التوجيه يساء وبالتالي
الناس أذهان عن يزيل بحيث بنا؛ يتصل إيجابيا عنوانا تحمل اللطيفة

نفوس في والمل الثقة ويعيد مغلوطة، تصورات من بنا يتعلق ما كل
لها! أسيرات يقعن " ممن "العوانس بعض

خيرا الله وجزاكم
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الله في أختكم

سعيدة عانس
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ومناقشات ردود
السعيدة" "العانس رسالة على رد

حمد بن سعد
وستر. عافية في أزواجهن مع فعشن لبناتهم خطبوا كبير * جمع
صالحة! فتاة يد الله- على هدايته- بعد كانت شابأ من * كم
للعانسات؟ وتسلية للعنوسة تبريرا المشكلت من نجعل * هل
(أنانية). أنقاض) أو على (بناء يرينه لم التعدد قبلن * من

قدر على اعتراضا زواجها عدم على المرأة ندم تجعلين * كيف
الله؟!
بالعنوسة! رحبت أو الزواج من نفرت واحدة أن يوما نقرأ * لم

السر؟ مرة.. فما من أكثر رسالتك في تكررت الرجال عن * مقولة
بربها. الظن تسيء المستقبل من خوفا الزواج تترك * من

بثانية! زواجه وترفض زوجها بزنا ترضى امرأة مقولة أنسى * ل
سائق! مجرد فقط.. والرجل للمرأة البيوتات بعض في * الكلمة

الرحيم الرحمن الله بسم

العويد رشيد الخ/ محمد الستاذ سعادة
الله حفظه النور مجلة تحرير مدير

وبعد: وبركاته، الله ورحمة عليكم السلم

النور مجلة في المنشورة الرسالة على اطلعت فقد
سعيدة) عانس من (رسالة بعنوان مؤمنة ملحقها صفحات على

المجتمع، في المتفشية المشكلة هذه قراءتها. ولن وكررت وقرأتها،
ما وهو السلمية، المجتمعات جميع في ولكن وحده الخليجي ليس
ذوي من لها الحلول وإيجاد بدراستها جديرة ظاهرة الجميع، يهم

رسالتها في الخت كتبته ما على ملحظات والمعرفة. ولي العلم
خيرا. الله ونشرها. وجزاكم عليها الطلع أرجو لسعادتكم، أرفقها

الرحيم الرحمن الله بسم

سعيدة)، بأ(عانس لسمها رمزت التي الخت رسالة قرأت لقد
ورضاها فيه، هي لما صدرها وانشراح سعادتها مدى فيها تذكر والتي
بالمقسوم والرضا الصبر على جنسها بنات وحثها وقدره، الله بقضاء
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وعمل طيب شيء الواقع. وهذا من لهن أمثلة وضربأ لها، والمقدر
وأحببت قالت، ما بعض في الصوابأ جانبت ولكنها عليه، تشكر

في القلب من وحبا الموضوع، هذا طرق في مشاركة عليها التعقيب
(المسلمين) فليس إخوانه بأمور يهتم لم الناجعة. ومن الحلول إيجاد

منهم.

حيا، أنموذجا المسلمة المرأة تكون أن مسلم كل ويسر ليسرني وإنه
والصمود الحق، على والثبات البلء، على الصبر في شامخا، وصرحا

والخت الم هي المسلمة والمرأة نفرح ل العاصير. كيف وجه في
الله من تعاستنا. وأرجو وتعاستها سعادتنا سعادتها والبنت، والزوجة
والمعين: الموفق والله وأقول والتوفيق السداد

َوِمْن ورحمة ومودة سكن الزواج أن لدينا - معلوم1 ِه { ِت َيا َق َأْن آ َل َخ
ُكْم ُكْم ِمْن َل ُفِس ْن ًا َأ َواج ُنوا َأْز ُك َتْس َها ِل ْي َل َعَل ِإ ُكْم َوَج َن ْي ًة َب ّد َو ِإّن َوَرْحَمًة َم
ِلَك ِفي ٍم َلياٍت َذ ْو َق ّكُروَن} وما ِل َف َت بد ل أنثى، أو ذكرا للعبد، كتب َي

يد أو دور للبشر أيضا يكون أل والتسليم. ولكن الرضا وعلينا كائن،
لسبابأ: الزواج تأخر في

ُلقه، في مرغوبأ غير الزوج أن إما ْلقه، أو ُخ في أو هيئته، في أو َخ
الجتماعي العرفا بسبب أو الجتماعي، مركزه في أو وظيفته،

المعروفا.

ويصعب المرتقب، الزوج في أخرى مآربأ والمهات للباء أن وإما
أو علمي تنافس بينهما كان إذا خصوصا والبأ، الطرفين: الم إقناع

ابنته. بمصلحة أدرى وأنه معه، الصوابأ أن يرى فكل اجتماعي،

العلمي، التحصيل في حبا السبب نفسها هي الفتاة تكون أن وإما
سيحول عائق البيت ومهام الزواج أن ظنا والمركز، الشهادة ونيل
عدد أنفسهن- أعني على يشهدن أيضا وهن طموحاتها، وبين بينها
السبب الوظيفي- بأنهن المجال مارسن اللتي المتعلمات من كبير

أجل من مضى ما على ندمت إذا ريب فل عانسات، بقائهن في الول
أحد، لهن يتقدم لم أنه الخريات. وإما لدى والتفكير المسار تصحيح

الرجل يخطب أن عجب فل الموانع من سليمة المرأة كانت وإذا
خير هو من ذلك فعل وقد بعيد، أو قريب من لها أهل يراه من لبنته
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خطبوا كبير جمع هذا زمننا الله. وفي رحمه المسيب بن كسعيد منا
وإذا المطلوبأ، هو وهذا وستر عافية في أزواجهن مع فعشن لبناتهم

َوَمْن الصبر من بد فل يوفقوا فلم السبب الولياء بذل ّتِق { ّلَه َي ال
َعْل ًا َلُه َيْج ْقُه َمْخَرج َيْرُز ْيُث ِمْن َو َتِسُب} {َمْن ل َح ّتِق َيْح ّلَه َي َعْل ال َيْج

ِه ِمْن َلُه ِر ًا} َأْم ُيْسر

يتعسها بزوج حظيت أو شقيت تزوجت من كل ليس - أيضا2
أو سقيما مريضا مولودا رزقت تزوجت من كل وليس ويشقيها،

قضاء الولد من والحرمان العقم إن ثم فاسدا، عاقا جاء أو معاقا
يرزق من ومنهم بنين يرزق من منهم فيه، دخل للبشر ليس وقدر
ِه والله يحرم من ومنهم بنات ّل ِل ْلُك يقول: { َواِت ُم َْلْرِض الّسَما َوا
ُق ُل ُء َما َيْخ َهُب َيَشا ُء ِلَمْن َي ًا َيَشا َناث َهُب ِإ َي ُء ِلَمْن َو ُكوَر َيَشا ّذ ْو ال َأ  *

ُهْم ّوُج ًا ُيَز ْكَران ًا ُذ َناث ِإ َعُل َو َيْج ُء َمْن َو ًا َيَشا ِقيم ّنُه َع ِليٌم ِإ ِديٌر} ومرض َع َق
الخطايا لتكفير للوالدين تعالى الله من ابتلء والعاقة الطفال

وتمحيص

ِذيَن للصابرين ولكن الفرج يعقبها الله من ومنحة الذنوبأ، ّل َذا {ا ِإ
ُهْم ْت َب َبٌة َأَصا ُلوا ُمِصي ّنا َقا ِه ِإ ّل ّنا ِل ِإ ِه َو ْي َل ُعوَن}فيجب ِإ يكون أل َراِج
نكره أو المرض، أو العاقة من الخوفا سببه الزواج عن الحجام
علمها مغيبات فالمور معاقين أو مرضى مجيئهم من خوفا الذرية

وقدر. قسم ما على اعتراض ول والسماوات الرض فاطر عند

الله (قدر ذلك؟ على يعترض ومن الزوج، بوفاة إل يكون ل والترمل
فعل). شاء وما

فإن يحصل، ما بقدر مكانتها من ينقص ول المرأة يعيب ل والطلق
أو رجل صاحبه يعيب فإنه والخلق الدين يخدش أمرا السبب كان

مستقبح. أو مكروه غير والوفاق البقاء تعذر إذا حل والطلق امرأة،

فتنتها في سببا الزواج كان واحدة من العزيزة: كم أختي يا وقولك
الله صلى الرسول قول في ذلك لك: علج وتبرجها. فأقول دينها عن

تفعلوا إل فزوجوه وأمانته دينه ترضون من جاءكم وسلم: "إذا عليه
وبال كانت امرأة من كم كبير" وكذلك وفساد الرض في فتنة تكن
لقول الدين، بذات بالظفر مأمورون فنحن ولهذا زوجها؟ على
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" يداك تربت الدين بذات وسلم: "اظفر عليه الله صلى الرسول
أخرجته صالحة فتاة يد الله- على هدايته- بعد كانت شابأ من وكم
لختيار وسعها في ما تبذل أن وللمرأة النور، إلى الظلمات من

والركيزة يظلمها، لم كرهها وإن أكرمها أحبها إن الذي الصالح الرجل
بإحسان. تسريح أو بمعروفا إمساك الساسية

وأولدها لنفسها والواعظة الداعية تكون أن المسلمة الفتاة وعلى
وما نفسها ونذرت ملتزم، غير بزوج رزقت لو عليها وماذا وزوجها،

إن فاقته سد أو جاهل، كان إن تعليمه أو هدايته سبيل في تملكه
العمال بهذه المفاخرة! نعم والله تلك محتاجا؟ وكان غنية كانت
الجليلة الصحابية عن المسلمة الخت وأين حقا، المفاخرة تكون
تفاخروا الثرياء المهور) إذا (أغلى السلم مهرها جعلت التي

بثرواتهم.

لمشاركتها مفتوحة والمجالت المرأة، عن يستغني ل - المجتمع3
حقوقها من حقا يهضم أو ذلك ينكر أحد ول وقدرتها، طاقتها حدود في
لدينها خدمة تقدمه عمل كل على جدا مشكورة هي بل المجتمع، في

زوجا أم كان أبا رجل باسم مرتبطة تكون أن يمنع ل ولكن ومجتمعها،
وليا الرجل عن تستغني أن يمكن نفسها... ول ولية هي كانت إذا إل
محرما. أو

هذا المجتمع. وقوة هذا وتكافل ترابط على تعالى الله - نحمد4
للمجتمع بنية متماسكة أسر لتكوين قوي دافع والتآلف الترابط

المسلم.

وسلم: "إذا عليه الله صلى الرسول قول وأجل ذلك من - أفضل5
لها قيل زوجها، وأطاعت شهرها، وصامت خمسها، المرأة صلت

عنها وزوجها ماتت الثمانية" وقوله: "من أبوابها أي من الجنة ادخلي
الله صلى النبي عن " والمأثور ونارك جنتك الجنة" "هو دخلت راض
والحفاظ الزوج وطاعة الزواج في ترغيبا كثير ذلك في وسلم عليه
الولد وتربية النجابأ على والصبر فيها، بما الزوجية العشرة على

من يزيد ذلك زوجها. وكل بيت في كراعية مسؤوليتها، بمهام والقيام
الله. عند درجتها ويرفع أجرها

وامتحان- - ابتلء وامتحان ابتلء ودار عمل دار الدنيا إن - حقا6
وأكثر معاقا أو مريضا مولودا يرزق ومن والعقيم والمطلقة فالرملة
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الدنيا الخت- أن وقولك- أيتها والمتحان، البتلء من أيضا ذلك من
به تناقضين لكنك الشك يقبل ل صحيح وامتحان ابتلء ودار عمل دار

وجود ورغم رسالتك من الثانية الفقرة أو النقطة في نفسك
ووجود لعباده، الله منحها التي بالطيبات التلذذ من يمنع ل المنغصات
الجنة جعلت لما ذلك ولول الدنيا، هذه في طبيعي شيء المشاكل

لخرتك واعمل أبدا تعيش كأنك لدنياك (اعمل لكن ومستقرا راحة
وجل: عز الله قول وأجل القول هذا من غدا) وأفضل تموت كأنك

َفاْمُشوا َها ِفي { ِب ِك َنا ُلوا َم ُك ِه ِمْن َو ِق ِه ِرْز ْي َل ِإ ُقْل َو ّنُشوُر} {  َحّرَم َمْن ال
َنَة ِه ِزي ّل ِتي ال ّل ِه َأْخَرَج ا ِد َبا ِع َباِت ِل ّي ّط ِذيَن ِهَي ُقْل الّرْزِق ِمَن َوال ّل ُنوا ِل آَم
ِة ِفي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِلَصًة ال ْوَم َخا ِة} والزواج َي َياَم ِق ْل وإن والموال والولد ا

الله وجه به قصد إذا الطيب والرزق الزينة من أيضا فهي فتنة كانت
فهي الحاصلة الزوجية بالمشاكل عبرة ول الخلص، صاحبه ورزق
رسول وبيت المتزن، المجتمع بكثافة قيست إذا قليلة نادرة تعتبر
خير وهم صحابته وبيوت منها، يخل لم وسلم عليه الله صلى الله

من واد كل (في و وغيرهم والتابعون المشاكل، من خلت ما القرون
وما للعانسات، وتسلية للعنوسة تبريرا ذلك مثل يتخذ سعد) فهل بني
المسلمة- جريا الخت الزواج- وحاشا عن تهربن اللتي الفتيات أكثر

أحضان في أنفسهن ورمي الزياء ودور والشهرة الموضات خلف
امتهان رغم فهن المأجورة والقلم الدعاية وأصحابأ المخرجين
سعيدات- وحاشاك أنهن يرين كالدمية بهن واللعب أعراضهن

تزول. ما هذا- وسرعان حاشاك

الكريمات الخوات من كبيرة أعداد العزيزة الخت أيتها - نعم7
اللحاق وفاتهن العلمي التحصيل في كبيرة درجة بلغن اللتي

الرضا من يمنعهن لم كبرياءهن ولكن فواته على يندمن بالزوجية
بأنه التعدد يفسرن ولم لنفسهن تحصينا بالتعدد وقبلن والتسليم

أو الزواج، فوات على يندم من (أنانية) وليس أنقاض) أو على (بناء
يعد بالحلل، الجنسية الغريزة وإشباع التمتع حب أو النجابأ، فوات

(صوفية) نظرة فهذه خلق، من الخرة في له وليس الدنيا أهل من
والعبرة يعمل الدنيا هذه في السلم) كل في رهبانية ول (رهبنة، بل

الله وضعها فطرية غريزة إليها والشوق والمومة والنيات، بالمقاصد
من بالشواذ- وإنكارها عبرة البشر- ول صنع من وليست المرأة في
فوات على الندم ظاهرة (أعني الظاهرة هذه وجود ينفي ل أحد

لنا الله أخت- غفر يا بقولك يستشهد تقولين- وهل الزواج)- كما
الصالحات الخوات مئات أقوال عن آذاننا ونصم أعيننا ولك- ونسد
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أو الخرة أهل من وحدك أنت فهل فقط، الدنيا أهل إلى وننسبهن
مجال فل والشهرة العفن صويحبات الخرة؟!. أما لجل يعمل من
الستشهاد. في عندنا لهن

عموما الموظفات بل المدرسات أو الممرضات أو الطبيبات هل
الذرية فقدن وبالتالي الزوجية عش إلى الركون فاتهن اللتي

وحنان حلل، متعة من فاتهن ما على ويندمن ما، لمر أو بتفريط،
بالحرى أو الدنيا، أهل من ندمهن، بمجرد نعتبرهن، هل أمومة، إلى
ويحصلوا يتمتعوا أن يريدون أخت- الذين يا قلت الكفر- كما أهل من

عانسا المرأة أصبحت إذا الدنيا؟! هل الحياة هذه في شيء كل على
وأنها وقدره؟ الله قضاء على معترضة تكون فاتها ما على وندمت

جانبت المفهوم؟! لقد هذا كتابأ أي في فانية؟ بدنيا آخرتها باعت
َفل الصوابأ ّكوا { ُكْم ُتَز ُفَس ْن َو َأ َلُم ُه ْع َقى} والله ِبَمِن َأ ّت وعل جل ا

وامرأته سنه كبر على لربه ودعواته السلم عليه زكريا عن يخبرنا
ِلَك عاقر َنا ُه َعا { ّيا َد ِر َك ّبُه َز ْنَك ِمْن ِلي َهْب َربّأ َقاَل َر ُد ّيًة َل َبًة ُذّر ّي ّنَك َط ِإ

ُع ّيا َسِمي ِر َك َوَز ِء} { َعا ّد ْذ ال َدى ِإ ّبُه َنا ِني ل َربّأ َر َذْر ًا َت ْنَت َفْرد َأ ْيُر َو َخ
ِثيَن} ولم ِر َوا ْل وقدره. الله قضاء على معترضا يكن ا

مماتها بعد لوالديه متواصل أنثى- عمل أو الصالح- ذكرا - الولد8
عمله انقطع آدم ابن مات وسلم: "إذا عليه الله صلى الرسول لقول

" له يدعو صالح ولد أو به ينتفع علم أو جارية ثلث: صدقة من إل
الناس وأن يتزوجا لم أنهما الجراح محمد أو قطب بسيد واستشهادك

في صالح رجل كل لن محله في ليس ذرية لهما وليس بذكرهما تلهج
إذا إل له، وتدعو بذكره الناس تلهج أعزبأ أم كان متزوجا المجتمع

وتفضيل الزواج صريحة) لرفض (دعوة هو الستشهاد من المراد كان
أو قطب سيد حالة إلى نظرت هل (التعدد) وإل الضرة على العنوسة

حالتيهما عرفت هل تقولين؟ الله- كما الجراح- رحمهما محمد
بيتا الشعر من وأزيدك حياتيهما؟ قضيا وكيف والجسمية؟ الصحية
جسما أقوى وهو يتزوج ولم مات الله رحمه تيمية ابن السلم فشيخ
زينب الختان وكذلك العجب، بطل السبب علم وإذا فكرا وأسلم

وجربن بالقدر رضين كثير وغيرهما السلطان وموضي الغزالي
من نفرت واحدة أن يوما نقرأ لم ولكن الذرية يرزقن ولم الزواج
إلى يوحي ومقالك المهم، هو وهذا بالعنوسة، رحبت أو الزواج
زوجات في رأيك ما ذلك. وأقول تقصدين ل ولعلك خلفه القارئ

ضراتهن؟ لولد المخلصات المربيات كن عقيمات وغير عقيمات
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العمال هذه وبمثل هذا، عصرنا وفي فيه، مبالغ غير واقع وهذا
يستشهد. والحالت

وجل عز الله تقوى في ومكمنها السعادة في يطمع - كل10- 9
َفَمْن وطاعته َع { ِب َي َت َدا ْوفٌا َفل ُه ِهْم َخ ْي َل ُنوَن} وصفاء ُهْم َول َع َيْحَز
والولد والزواج التقوى، في كلها والطمئنان القلب وراحة النفس
للسعادة محقق والصلح التقوى من شيء مع السرة وتكوين

أهل جبابرة، طغاة، (ظلمة، الزواج ووصمك الله، بإذن والستقرار
خاطئ شيئا) قول عندهم تساوي ل المرأة وأن وعدوان، وقهر أذى

أكثر الرسالة في تكررت الرجال عن المقولة الصوابأ. وهذه خالف
السر؟! فما مرة من

عشرة الحادية النقطة المثل، يقول كما الفرس)، (مربط - هنا11
وعل: { ) جل الله خلصته. يقول وهي الكلم زبدة هي رسالتك من
ِإْن ُتْم َو ْف ُطوا َأّل ِخ ْقِس َتاَمى ِفي ُت َي ْل ِكُحوا ا ْن ُكْم َطابَأ َما َفا ِء ِمَن َل ّنَسا ال

َنى ْث ُثلَث َم َع َو َبا ِإْن َوُر ُتْم َف ْف ُلوا َأّل ِخ ِد ْع ًة َت َد َواِح ْو َف َكْت َما َأ َل ُكْم َم ُن ْيَما َأ

ِلَك َنى َذ ْد ُلوا} فالتعدد َأّل َأ ُعو النسل لتكثير جدا مهم وهو مشروع َت
زوجية وعشرة سعادة بناء التعدد يقال ول العنوسة، على وللقضاء

كان ولو غيرها، حسابأ على أو قبلها، ما هدم أو أنقاض على جديدة
بمصالح وعل- أعلم والله- جل المجتمع، على ضررا التعدد لصار كذا

ل الذي المستقبل من خوفا العنوسة وتقبل الزواج تترك ومن العباد،
الظن وإحسان بربها، الظن وأساءت فطرتها خالفت قد الله إل يعلمه
والمرأة؟! الرجل والنثى؟ الذكر إيجاد من الحكمة فما أولى، بالله
َيا َها { ّي أ

ّناُس َ ُقوا ال ّت ُكُم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل ْفٍس ِمْن َخ ٍة َن َد َق َواِح َل َها َوَخ ْن ِم
َها ْوَج َبّث َز ُهَما َو ْن ً ِم ًا ِرَجال ِثير ًء َك ِنَسا ُقوا َو ّت ّلَه َوا ِذي ال ّل ُلوَن ا َء ِه َتَسا ِب

َْلْرَحاَم ّلَه ِإّن َوا ُكْم َكاَن ال ْي َل َوِمْن َع ًا} { ِقيب ٍء ُكّل َر َنا َشْي ْق َل ْيِن َخ ْوَج َز
ُكْم ّل َع َوِمْن َل ّكُروَن} {  َذ ِه َت ِت َيا َق َأْن آ َل ُكْم َخ ُكْم ِمْن َل ُفِس ْن ًا َأ َواج َأْز

ُنوا ُك َتْس َها ِل ْي َل َعَل ِإ ُكْم َوَج َن ْي ًة َب ّد َو ِلَك ِفي ِإّن َوَرْحَمًة َم ٍم َلياٍت َذ ْو ِلَق
ّكُروَن}. َف َت َي

ممن كثيرات عند مقبول غير (التعدد) أمر الثانية الزوجة أن وقولك
أو الستبيان هذا أو بالخبر أتيت أين فأقول: من بالعوانس يسمونهن

قبول وليس الكثيرات، على يعمم ل ولكن يوجد، قد الحصائية؟
بالمشاكل قبلت بأنها عليها يحكم لزوج رابعة أو ثانية تكون أن المرأة
قال لها؟ خير القدر ذلك أن يدريك تقولين- وما الرأس- كما ووجع

َعَسى َو ُهوا َأْن تعالى: {  ْكَر ًا َت ْيئ َو َش ُه ْيٌر َو ُكْم َخ َعَسى َل ّبوا َأْن َو ُتِح
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ًا ْيئ َو َش ُه ُكْم َشّر َو ّلُه َل َلُم َوال ْع ُتْم َي ْن َأ َعَسى ل َو َف َلُموَن} { ْع ُهوا َأْن َت ْكَر َت
ًا ْيئ َعَل َش َيْج ّلُه َو ِه ال ًا ِفي ْير ًا} وهذا َخ ِثير كلها، المور كل في عام َك

وثلث ضرتين بين جمعت المجتمع في كثيرة بيوتات عن نغفل ولماذا
استفحل امرأة إقناع الصعب من ولكن وصفاء، سعادة في وأربع
مقولة أنسى ول عينها، بأم ذلك رأت لو حتى والغرور التغريب عليها
الفكر ضحية اليمان ضعيفة الحياء منزوعة الصنف هذا من امرأة

وفعله البلد خارج إلى زوجها سفر في تمانع ل أنها تقول المشبوه
ثانية- حلل- نسأل زوجة يأخذ أن من عليها أهون يشاء...) فهو (ما
الهداية. ولها ولنا العافية، الله

في راغب رجل لك تقدم لو العوانس من واحدة الخت أيتها وأنت
دون أصل؟ مرفوض هو أم به؟ تقبلين هل ثلث أو واحدة معه التعدد
تقولين- بناء تريدين- كما ل لنك هل السبب؟ وما عنه، سؤال

يكون. أم ل قد بغيب تتكهنين إذن أنت غيرك؟ حسابأ على سعادتك
وهذا ومنهجا؟ فكرا وترفضينه التعدد مشروعية تعارضين أنك

عواقبه. تحمد ل ما إلى يخرجك قد الكبر من فيه ما مع العتراض
المستعان. والله

كل في المؤمن سلوة هو وقدر الله قضاه بما الرضا إن وأخيرا: أقول
يكن لم أخطأك وما ليخطئك يكن لم أصابك ما أن (واعلم يصيبه ما

في المؤمن لتشكيك جادا يسعى الشيطان أن جيدا ليصيبك) ولنعلم
المعاملت. في أو الحكام أو العبادات في سواء دينه

ل قد خوفا للنساء يوحي الذي ما نعم! إذن الشرع؟ في مباح التعدد
ل البيوت في يحدث مما فكغيره منه شيء حدث وإن أبدا؟ يحدث
بالوسوسة الشيطان أنه شك ل الخوفا هذا مثل يثير الذي إن يذكر،

الباطل لخدمة أقلمهم يسخرون ممن وأعوانه ورجله خيله من أو
الحق. عن والصد

ورؤيتنا طيب، إسلمي مجتمع الحمد ولله فيه نعيش الذي المجتمع
السلم، دائرة عن كله المجتمع نخرج يجعلنا ل جهارا للمخالفات

وشعائر بخير، المجتمع زال فما الرادع، وقلة المنكرات فشو بمجرد
الذي الطبيب إلى بحاجة وهو كثيرون، والواعظون تقام السلم
استعماله. وطريقة الدواء وصف في فينجح الداء يتلمس

العانسات وانطواء بخير، يبشر ل المسلم المجتمع في العنوسة وجود
والمنتديات الصفحات على وظهورهن بخير، يبشر ل أيضا واختفاؤهن
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بخير، يبشر ل أيضا أنفسهن عن وراضيات مقتنعات بأنهن وتفاخرهن
الخريات وعزوفا العنوسة لتكثير دعوة يعتبر بذلك تصريحهن لن
الحل؟؟ هو الزواج. فما عن

في: أعلم والله والحل

دينه ترضون من جاءكم وسلم: "إذا عليه الله صلى الرسول - قول1
كبير". وفساد الرض في فتنة تكن تفعلوا إل فزوجوه وأمانته

أجل من زواجها تأخير في موليته أو لبنته العذار الرجل يتخذ - ل2
زواجها. تأخير في سببا فيكون الراتب أو الوظيفة أو الدراسة

وأهله البيت فسمعة البيت في السلمية القيم على - المحافظة3
وأم غافل أبأ الشائعات، ضده تثار المتفكك فالبيت جدا، مهم أمر

البيت في أن علموا إذا والناس عموما؟ الولد يفعل فماذا غارقة
هاتفية مكالمة كانت وإن حتى أحد مع مشبوهة علقة ذات واحدة
ملتزمات.  عشر البيت في كان وإن عنه انصرفوا واحدة

عنه أحجم الملتزم الخاطب رد المرأة ولي من تكرر - إذا4
المصير. هذا يتوقعون لنهم وغيرهم الملتزمون الخاطبون

أفضل هو من فعلها فقد لموليته خطب إذا الرجل على يعابأ - ل5
منها. أفضل هي لمن منه

هن بعون عليها وللقضاء بل العنوسة، من للحد حل التعدد - في6
والتي المجتمع، بنات عقول في المترسبة الفكرة تغيرت إذا الله،

المأجورة. والقلم العفن أصحابأ رواده، المشبوه الفكر مصدرها
وتكاليف المهور بتيسير وتشجيعهم التعدد على الشبابأ حث وكذلك
الزواج.

منه أصغر زوجة عن يبحث أن بد ل الرجل أن في المجتمع - نظرة7
ثيبا، أو بكرا العمر، في له مساوية يأخذ أن من يمنعه الذي بكثير! ما

أرملة. أو مطلقة

أو سائق مجرد والرجل فقط للمرأة الكلمة تجد البيوتات - بعض8
تجد لذلك القوامة؟، فأين الصلحية مسلوبأ المنزل في حديقة عامل

جاء وإذا المجالس، في بهن وتباهي ويسرة يمنة ببناتها تذهب المرأة
هاربا. فيفر يستطاع ل ما منه فتطلب البيت ربة إلى أحيل الخاطب

وثقل مسؤوليته بعظم ويشعر ويتقيه الله يخافا ولي للبيت كان ولو
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بتزويج المسؤولية أعباء من الخلص في لسارع حملها التي المانة
ذمته.  لتبرأ مولياته

إحجام في سبب والتقاليد والعادات الزواج وتكاليف - المهور9
للحياة الناس وفهم الوعي مع أنه فملحظ الزواج، عن الشبابأ
ًا زال ما الكثير أن إل الدين من وقربهم المعيشة وحسن ببقايا متشبث

الثروة حب في عصرنا جاهلية بل الكفر جاهلية أعني ل الجاهلية،
والفراح الولئم وتكلفة مرهق، غالي المظاهر: مهر وحب وتكديسها

إليه. النتباه يجب جدا منفر ذلك كثير. كل وغيرها يتبعها، وما

وتظن والوظيفة، الدنيوي: الدراسة مستقبلها على الفتاة - خوفا10
تحصيلها تواصل قد بصحيح، ليس وهذا لها، عائقا سيكون الزواج أن

الوفاق تم متزوجة. وإذا وهي تتوظف وقد متزوجة، وهي العلمي
فليعلم. مشاهد كل وهذا الحوال حسنت

يوضحن أن الله إلى الداعيات المسلمات الفتيات على - إن11
دراسة مجرد الحياة وليست عليهن، وما لهن ما المسلمات لخواتهن

الشاشة غثاء على الليالي سهر أو فقط البنك في رصيد أو وظيفة أو
غد وبعد صالحات، زوجات غدا أنهن يعلمن أقزامها، بأفكار والتمذهب

الدين هذا نصرة في تشارك التي المسلمة للجيال مربيات أمهات
تقدمها مشاركة وأجل أعظم هي وهذه جانب، كل من يحاربأ الذي

غيرها. من تقصير بل لدينها المرأة

كنت فإن قلت، ما في منك ألتمسها العزيزة الخت أيتها معذرة
الله أعاذنا والشيطان نفسي فمن مخطئا كنت وإن الله، فمن مصيبا
الفتن من ويعيذك الصوابأ يلهمك أن صادقة دعوات مني ولك منه،

وجل عز الله من وأرجو الجر يحرمك ل وأن بطن، وما منها ظهر ما
وآخرا. أول لوجهه خالصا قلته ما يجعل أن

حمد بن أخوكم/ سعد
 هـ1417/ رمضان/ 10
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السعيدة.. ترد العانس

على السعودية العربية المملكة من حمد بن سعد الخ رد أن بعد
السعيدة" لترد "العانس تعود الكويت، السعيدة" من "العانس رسالة

الرسالة: نص يلي ما سعد. وفي الخ رسالة على

حمد بن سعد الفاضل الخ

وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

وإن رسالتنا؛ أثارته الذي بالموضوع اهتمامكم على نشكركم بداية
رأيتم حيث لمرادها؛ الخاطىء للفهم الشديد استغرابنا نخفي ل كنا

تأييدا أو وحثا الزواج، عن العراض إلى مبطنة دعوة الرسالة
نقاطها في جاء ما جميع أن رأيتم لقد العزوبية. بل أو للعنوسة

موقف وهو ذكرتم- أل فيها- كما الفرس لمربط تمهيد هو إنما العشر
التعدد. لمسألة الرافض صاحبتها

ما الرسالة من هدفي كان فما الفاضل، أخي وأقول: رويدكم،
أن يمكن فكيف عاقل عن تصدر ل الدعوة هذه كانت وإذا ظننتم،
الحمد- لها- ولله ملتزمة مسلمة عن بالحرى أو مسلم؟ عن تصدر

الدعوة؟ في إسهاماتها

وهي حولها، معك نختلف ل قضية عن الدفاع في نفسك أجهدت لقد
أمور في معكم نختلف ظهر- طبعا- أننا وإن والنجابأ، الزواج قضية
هي: عدة

أن (دون السبابأ كانت مهما زواج، دون الفتاة بقاء إلى ننظر - إننا1
بالله) على والعياذ أساسها من للفكرة الفتاة رفض ضمنها من يكون

التسليم منها يقتضي ما وهو لها، وقدره الله قضاء قبيل من أنه
به. والرضا عليه الصبر ينبغي الذي البتلء قبيل من أنه أو والقبول،

ً ذلك ترون فل أنتم أما ذويها. كما أو الفتاة يد من بكسب إل حاصل
دون بالمنح إل يكون ل المسألة هذه في البتلء أن تعتقدون أنكم

عجيب. لعمري فهم وهذا المساك، دون بالعطاء أو المنع،

للحزن مدعاة زواجها عدم من تجعل ل أن تتزوج لم من ندعو - إننا2
يسعد وحده بالزواج ليس أنه يقينيا إدراكا تدرك وأن والكتئابأ،
كثيرة نعم من به الله حباها ما إلى تلتفت أن عليها وأن النسان،
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تكون أن على وتحرص عليها، سبحانه شكره إلى وتسعى أخرى،
أنتم أما مجتمعها، أو أسرتها محيط في سواء ومؤثرا فاعل إنسانا

أن تريدون ول بالحرمان، شعورها وتعززون الخناق، عليها فتضيقون
زوج، على لها يعثروا أن سوى شغل من لذويها ول هم، من لها تجعلوا

دونه.. وكفى! تبقى ل أن المهم زوج، أي

لله- والحمد منهن الكثيرات- وأنا هناك بأن تامة قناعة على - إننا3
حياة يعشن وجل، عز الله من بتقدير الزواج، لهن يكتب لم ممن
بمكانة ويحظين حميمة، رحمية بعلقات فيها ينعمن مستقرة، هانئة

أضعافا من أفضل هذه، بحالهن وأنهن، قدرها، لها واجتماعية أسرية
الطبع، نكدي الخلق، سيئ بأزواج المبتليات المتزوجات من عددهن

هذا مثل وجود إمكانية تتصورون ل حين عاقين... في أشقياء بأبناء أو
- سامحكم وتتهمونها بالمكابرة، بذلك تقول من وتصفون الصنف

النفس! الله- بتزكية

دون تعيش أن لها قدر امرأة من ما أنه يبدو- تحسبون - أنتم- كما4
تلك به اكتوت ما نحو على الحسرة بنار تكتوي وهي إل تتزوج أن

لفظت بصحتها- والتي أعلم الشهيرة- الله القصة صاحبة الفتاة
الجنة من سبحانه يحرمه أن والدها على تدعو وهي الخيرة أنفاسها

العقل ناقصة أنها إل الفتاة تلك نتصور ل بينما الزواج، من حرمها كما
ل الفكر من ونمط الفهم من لنموذج ضحية أنها إلى إضافة والدراك،

برجل. اسمها يرتبط لم ما لها، دور أو للمرأة، وجود بأي يعترفا

ولكننا منهجا، ول فكرا نرفضه ول التعدد، بمشروعية نؤمن - نحن5
المرأة- حق من أن أي بواجب، وليس مباح المر هذا أن أيضا نؤمن
على ينبني أن دون تقبل ل أو لنفسها به تقبل طبعا- أن الرجل وكذا
"الكبر"! " أو "التواضع بأ وصفها ذلك

الكثيرات ومعنا قناعتنا من السابقة رسالتنا في قلناه ما نؤكد كما
استعداد على لسنا الرجال) بأننا من المرة: الكثيرين هذه (ونضيف
إليه أشرنا الذي الثاني) للسبب (الزواج التجربة هذه في للدخول
هذا يمنعنا أن دون الرأس، ووجع المشكلت عن البتعاد وهو نفسه،

به. ولعمل يقبله لمن والبركة بالتوفيق ندعو أن من الموقف

لدن من هي الغراء- التي شريعتنا بأن أذكركم أن هنا يفوتني ل كما
في زوجها على تشترط أن للمرأة خلق- أجازت من يعلم خبير حكيم
أخرى. معها يجمع ل أن العقد
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ً يكون أن يمكن التعدد أن في معكم نختلف ل - نحن6 لمشكلة حل
(طلق- ترمل...) التي الجتماعية المشكلت من وغيرها العنوسة

عليك، وبالله أخي، يا ولكن، مجتمع، كل في كثيرات نساء منها تعاني
ً المشاركة نيته وفي اليوم يعدد من هذه مثل حل في فعل

السن صاحبة إلى يسعى يعدد من أغلب المشكلت؟!! أوليس
بين يجدها لم إن والتي الرشق، والقوام الضوأ، والوجه الصغر،

غيرها؟!! بلى بلد نساء بين همه- من إليها- وبكل سعى بلده نساء
الخليجية مجتمعاتنا في العنوسة مشكلة من كبيرا جزءا أن أجزم أكاد
البلد. نساء غير من الزواج الزواج- أعني هذا وجود إلى يعود إنما

مؤسساته بمختلف المجتمع تصدي أهمية على معكم - نتفق7
من قليل غير عدد بقاء وهي المشكلة، أو الظاهرة هذه لعلج ونظمه
أن علينا يجب نفسه- أنه الوقت نعتقد- في أننا إل زواج، دون النساء
أنه نحسب فل المشكلة، هذه نتناول ونحن الواقعية بالنظرة نتحلى
ًا، عليها القضاء يمكننا أبينا- تؤكد أم اليوم- شئنا الحياة فطبيعة تمام

عن العويد رشيد محمد الستاذ ذكره ما ولعل مستمرة، المشكلة أن
من وغيرها الخليجية مجتمعاتنا في الفئة لهذه المتزايدة النسب
ذلك. على به يستدل العربية.. مما الدول

أمرين: علينا يستوجب الحقيقة هذه إدراكنا أن في شك ول

أسلوبأ تغيير وجوبأ من السابقة رسالتي في ذكرته ما الول: وهو
ًا بجعله الفئة هذه إلى الموجه الخطابأ ًا خطاب ًا إيجابي بروح مشبع

هذه به تسهم ما لكل بالتقدير وموحيا والنفس؛ بالله والثقة المل
أو عملها أو ذويها أو أسرتها محيط في سواء عطاء، من المرأة

عامة. مجتمعها

المنتظر، السري دورها على اليوم الفتاة إعداد يقتصر الثاني: أل
بكافة الحياة لمواجهة إعدادها وأعني وأعم، أشمل هو لما يمتد وإنما

كرامتها لها يحفظ الذي السلح دائما معها ليكون وتقلباتها، صروفها
حياة تحيا يجعلها الذي المعنوية. أي وروحها النفسي وتوازنها وثباتها
كذلك. تكن لم أو زوج كنف تحت أكانت سواء كريمة

والخرة. الدنيا في السعداء، عيش وللجميع لكم نسأل والله هذا

أختكم

سعيدة عانس
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السعيدة العانس لرسالة طيبة أصداء

في نشرناها التي السعيدة، العانس لرسالة الطيبة، اليجابية الصداء
ًا أكثر جعلتنا الماضي، قبل العدد التي الهامة الرسالة إلى اطمئنان
وعونه. الله بتوفيق "مؤمنة"، صفحات بها تقوم

العزيزة القارئة بها بعثت التي الفاكس رسالة الصداء هذه من
فيها: وتقول البحرين، في الغربي الرفاع من حمود سلمان سبيكة

أي هناك فليس "النور" كالعادة، المفضلة مجلتي وصلتني "لقد
في لكم وأجزلي الجزاء، خير الله التوصيل.. جزاكم في تقصير

المعذرة". فنرجو منا تقصير كان الثوابأ. وإن

تقول: ثم

في وقرأت سعيدة"، عانس من "رسالة الجديد موضوعكم "أعجبني
لنا يختم أن وتعالى سبحانه الله أدعو إذ عنه. وإنني السابق العدد

مبادرة الخطوة هذه في أرى همنا، أكبر الدنيا يجعل ول بالصالحات،
وحكمه يقضي سبحانه الله بأن وتذكيرها النفوس لصلح طيبة

ًا العدل، الرضا أسألك إني بقضائه: (اللهم يرضينا بأن ندعوه ودائم
سواء صالحا تعمل دامت ما خير في المسلمة أن القضا). والحق بعد

في حياتها وتستغل لله، تعمل أن المهم عزباء، أم متزوجة أكانت
ُقْل سبحانه برضاه الفوز ِتي ِإّن وتعالى:{ ِكي َصل ُنُس َي َو َيا َوَمْح

ِتي ِه َوَمَما ّل َلِميَن}. َربّأ ِل َعا ْل ا

من نشرناه ما على بالتعليق رسالتها سبيكة الكريمة الخت وتختم
ل "النور" لكنهم على الحصول في الراغبين وعناوين أسماء

فتقول: فيها الشتراك ثمن سداد يستطيعون

مجلتنا على الحصول في الراغبين بالخوة اهتمامكم لكم نشكر "كما
لهم الشتراك في سنسهم تعالى الله شاء إن وإننا "النور"، الغراء

تعالى الله المباركة. وفقكم الصفحات هذه في فائدة من نراه لما
". ورعاكم وحفظكم

تفكير عليه يكون أن ينبغي لما السليم، والتصور الصحيح، الفهم هذا
كل ذهن في يكون أن يحسن الزواج، لها يكتب لم التي الفتاة
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تجعل ول زواجها، عدم على تندم ول تحزن، ول تتعقد، فل مسلمة،
وتعالى. سبحانه الله إرضاء الول همها بل الول، همها ذلك

والذاعات والمجلت، الصحف في ذلك نشر على فلتعمل
بناتنا. عليه ولنربّأ والندوات، والمحاضرات والتلفزيونات،

كلماتها النور) على في (المشتركة القارئة الخت نشكر أن يبقى
قراء "النور" إلى إيصال في مشاركتها عن فيها أعلنت التي الخيرة

الله لها: جزاك ونقول الشتراك، ثمن سداد يستطيعون ل وقارئات
الثوابأ. لك وأجزل هذا، صنيعك منك وتقبل خيرا،
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عانس... وتزوجت!

رسالة لها نشرنا أن سبق وقد الحسن، أم الخت رسالة هنا أنشر
رسالتها: في الخت لكم) تقول تجربتي.. أحكيها (هذه عنوان تحت

قد وكنت العوانس، عن مقالتي بنشر تفضلكم على أشكركم
ًا لي أخوات حالت عن والمزيد المزيد سأكتب أني وعدتكم في أيض

والطمئنان. السعادة بوافر ينعمن الله،

بها فاجأتني التي السارة المفاجأة هذه لكم أذكر بوعدي أفي وحتى
في السبب هي المفاجأة هذه وكانت العوانس، الصديقات إحدى
كنت أنني زواجها!.. أتعلمون وهي عنكم.. أل رسائلي تأخير

ًا مستغربة في ومعلمة جميلة، كانت العانس.. فقد هذه أمر من جد
يتمناه ما كل وفيها علم، وطالبة وجامعية، القرآن، تحفيظ مدرسة
أو شابأ إليها تقدم كلما ودين.. فكانت خلق من الملتزم الشابأ
عنها والكلم بالخذ يقومون قريتها أهل عليه.. لكن وافقت متزوج

استغرابي يتركها.. لكن حتى وراءها، وينبشون الخاطب، هذا أمام
والدعاء الليل قيام على مواظبة إنسانة أجدها عندما يكثر كان

بأن الله على الملح والدعاء القرآن وقراءة السحار، في والتهجد
لها الله يقدر لم الله.. كيف نفسي: سبحان في أقول تتزوج... فكنت

طويلً.. المر يدم الله؟! ولم على وإلحاحها دعائها كثرة مع الزواج
ًا، يصغرها بشابأ الن الله رزقها حتى سنوات أربع ربما وطالب سن
ًا لها واغتبطت النعمة، هذه على الله حمدت وقد علم، قد أن كثير

حتى يمل ل الله "إن الحديث في جاء دعاءها.. وقد الله استجابأ
تملوا".

الذان وبين السجود، وفي السحار، في الله أدعو الخت: كنت تقول
الغيب، بظهر لي الدعاء الصالحات الخوات من وأطلب والقامة،

أتمنى.. كما الله يرزقني أن رجاء بالزواج لغيري أدعو وكنت

المؤمن.. سلح فهو الدعاء، بركة من قلت: وهذا

تقول: الجامعة في لي زميلة الدعاء على شجعني الخت: قد تقول
ًا [زوجا يرزقني أن العبارة بصريح وجل عز الله أدعو كنت ًا صالح طيب

يهينني... الخ]. ول ويكرمني يحبني
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بالدعاء. فلله نفسك على تبخلي تمنيت.. فل كما الله رزقني وقد
ً والمنة الفضل ًا. أول وأخير

أن الله (العانس) فأسأل اسمها من ألغينا وقد إحداهن حال عن هذا
الصالح. والولد الصالح بالزوج الخوات جميع على يمن

ًا.. وهي زالت ما الثانية.. وهي حال عن وأما لمدرسة مديرة عانس
المدارس. من

الشبابأ قبول عدم عنوستي في السبب يكن نفسها: لم عن تقول
ًا.. فكنت مني الرفض كان ولكن كل في، وأخشى الزواج أؤجل دائم
وسلم عليه الله صلى النبي عن بحديث وأستشهد المسؤولية من

فأخبرها الزوج حق عن تسأله وهي إليه جاءت امرأة أن معناه فيما
رأس شج إذا كلمه: أنه معنى ما في وسلم عليه الله صلى النبي

ًا زوجك لما بفمك تمجيه أن إل الدم به تمسحي ما تجدي ولم دم
حقه. وفيت

ينبغي.. كما الزوج بواجب أقم لم أنا إن الله عقابأ من أخشى فكنت
أتخذ أن الحياة.. فقررت مدى معي سيبقى قراري هذا أن وعلمت

لخدمة نفسي الشاغل. سخرت شغلي هي وظيفتي البديل.. وكانت
النجاح في أوفق أن وحاولت استطاعة من أوتيت ما بكل الدين هذا
للتوجيه مديرة ثم مديرة ثم معلمة فكنت التعليمية، مسيرتي في

جعلني الذي الزواج.. وربما قطار وفاتني العمر مضى التربوي.. حتى
ًا فيه أفكر لم العاملت الخوات بل فقط وضعي ليس هذا أن مطلق

الزواج.. فنحن قطار فاتهن قد كلهن معي التربوي التعليم حقل في
ننسى ما والود الخاء من وبيننا الله في ونتزاور سوية الدروس نعقد

وكانوا وإخواني، أخواتي أولد بتربية قمت أهلينا... وقد حتى به
ًا.. فأغنوني يحبونني في الن الحمد ولله الطفال... وأنا عن كثير

بها أشعر التي السعادة هذه علي الله يديم أن وأرجو حال أسعد
هذا مثل طرح على الكثيرات.. وأشكركم عليها يغبطني والتي

الخوات من لها أن الزواج قطار فاتها أخت كل لتعلم الموضوع،
استغللها تحسن وأن تحزن، ول تصبر أن عليها ولكن أسوأ الكثيرات

شأنها.. من ويرفع ينفعها فيما حياتها

السبيل. سواء إلى والهادي الموفق والله
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طيبة دعوة من تكثر أنها أضيف العانس هذه أختي تجربة أقول: وبعد
خلقك.. جميع وإلى ملئكتك وإلى إليك حببني وهي: اللهم أل

ل الخوات من حاسداتها حتى أحبتها، رأتها من كل كان الله وسبحان
وقد بها، التصال عدم أو ملقاتها، عن الصبر منهن الواحدة تستطيع

لواحدة يمكن ل التي الهيبة على علوة القلوبأ في محبتها الله ألقى
ًا الله عوضه شيء على صبر من الله تنكرها.. وسبحان أن منه.. خير

ًا.. دعوة على قادرة الواحدة تكن لم العوانس: إن لخواتي وأخير
بالتي: فعليها الصبر

والخوة رزق بخضوع.. فالزوج والتضرع نهار ليل الدعاء - كثرة1
رزق. والصحة المال أن كما رزق

على الله بقدرة تثقي ل أن ما، عيب فيك يكون أن يمنعك - ل2
ًا كنت ولو حتى الله في كاملة ثقتك اجعلي بل تزويجك، عجوز

يستجيب فقد الجابة تتعجلي ول استطعت ما الله شوهاء. فادعي
الساعات. من ساعة في لك الله

والستغفار والصلة القرآن بقراءة وقتك استغلل من - أكثري3
َوَمْن السعادة مفتاح فهي الذكار وجميع ّتِق { ّلَه َي َعْل ال ًا َلُه َيْج َمْخَرج
ْقُه َيْرُز ْيُث ِمْن َو َتِسُب}. ل َح َيْح

الحمد أن دعوانا ويرضاه. وآخر يحبه لما الجميع يوفق أن الله نسأل
وبحمدك... اللهم العالمين. سبحانك ربأ لله

الله في أختكم
الصناعية حسن- الجبيل أم
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الزواج.. لماذا؟ في التأخر ظاهرة
المهور، في والمغالة الخرين تقليد

السباب الفتيات.. أبرز وشروط

القاهرة- الدعوة- خاص:

فقال بالتحصن وطالبهم المبكر الزواج على الشبابأ حث السلم
استطاع من الشبابأ معشر وسلم: "يا عليه الله صلى المصطفى

أهدافا له الراشد السلمي الهدي فليتزوج... " وهذا الباءة منكم
المجتمعات تميزت والمجتمع. وقد الفرد على كبيرة فوائد وله بعيدة

وقد المبكر الزواج بظاهرة والحاضر السابق في الملتزمة السلمية
ًا هذا ثمار جنت ًا عفاف ًا وتقى وصلح ًا والتزام ًا. وتكاثر أيض

أو فكرية أو ثقافية كانت سواء والمتغيرات الظروفا ظل وفي
العربية الدول من العديد تشهدها التي اجتماعية، أو اقتصادية

ًا الخارجية المؤثرات أو الداخلية الوضاع بفعل والسلمية، كانت، أي
لسنوات الزواج عن التأخر في الخرين يقلد الشبابأ من الكثير أخذ

الشبابأ بين عام بشكل ارتفع قد الزواج سن معدل حيث طويلة
32 و للشابأ،  سنة36 إلى وصل حتى السلمي عالمنا في والفتيات

ًا للفتاة، سنة إسلمي بلد من أكثر في نشرت تقارير في جاء لما وفق
والمعالجة. البحث يستحق خطير مؤشر وهذا

ًا يصيب السلمية المة على الدخيلة الظاهرة تلك تفشي لن ونظر
اهتمت فقد الخطيرة، الجتماعية المشكلت من بالعديد المجتمع

العلمي والتحليل للدراسة وأخضعتها الظاهرة بهذه بحثية مراكز عدة
منها. التقليل أو لتجاوزها السعي بغية

في والجنائية الجتماعية للبحوث القومي المعهد إليه سعى ما وهذا
ًا أصدر عندما مصر الخبير لسان على الظاهرة تلك حول تقرير

ظاهرة تفشي فيه: "إن ذكر المجذوبأ أحمد الدكتور الجتماعي
المشكلت من العديد بظهور ينذر الشبابأ بين الزواج عن الحجام

تتسق ل التي الخطيرة والمنية والنفسية الجتماعية والمراض
ًا ستعمل كما والخلقية، الدينية المجتمع ومبادئ توسيع على أيض

مما المجتمع في الناث وعدد الذكور عدد بين النسبي التباين فجوة
الزمة". تفاقم من يزيد
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الحل هو السلم

ً المجذوبأ الدكتور ويضيف على قائلً: "علوة الظاهرة أسبابأ محلل
البلدان بعض في الشبابأ، منها يعاني التي القتصادية المشكلت
التقاليد ومشكلة فكرية ثقافية مشاكل هناك فإن السلمية

من العديد تضع التي المسلمين غير من جلبت التي الجتماعية
مثل البالية المحلية العادات بعض ربما أو الزواج طريق في العقبات
أو الذهب من معينة كمية تقديم واشتراط المهور في المغالة

من أكثر تحت إسلمي بلد من أكثر في المعروفة المجوهرات
الشابأ تحبط التي الخرى والشروط العقبات من والعديد مسمى،
بعض في الطاحنة القتصادية الظروفا ظل في للزواج المتقدم
". السلمية البلدان

الجتماعية للبحوث القومي المعهد تقرير طرحه الذي الحل أما
الجميع وتنبيه الشريعة بأوامر الجميع توعية "ضرورة فهو والجنائية

الزواج بمسائل المتعلقة الصيلة السلمية للقيم إحياء الخطار لهذه
عن تنهى التي دينه أصول على المجتمع يتعرفا حتى وشروطه

في عقبات وضع أو المهور في المغالة وعن الزواج في التأخر
على حث الحنيف السلمي الدين لن تعويقه، أو الزواج إتمام طريق
المغالة وعدم التيسير إلى المسلمين ودعا مبكرة سن في الزواج

الشرط هو والخلق الدين حسن اعتبار وضع إنه حيث المهور في
عليه الله صلى المصطفى يقول الزواج، إتمام في والهم الول

". فزوجوه وخلقه دينه ترضون من جاءكم وسلم: "إذا

بما النفاق على القدرة سوى مادية شروط أية يضع لم ذلك ودون
والبناء". للزوجة اليومية العاشة ويضمن الود يقيم

الخبراء ونصيحة الجتماعية، الناحية من الظاهرة تلك تحليل وبعد
علماء آراء على التعرفا من بد ل كان الشريعة، تعاليم إلى بالعودة
ًا منها السلم وموقف الظاهرة تلك في السلم في جاء لما وفق
المطهرة. والسنة التنزيل محكم

الوحيد الشرط
السلم بالزهر: إن الفتوى لجنة صقر.. رئيس عطية الشيخ يقول
وإتمامه مباركته على الناس وشجع مبكرة سن في الزواج على حث
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الله صلى الله رسول قال كما والباءة، النفاق يستطيعون داموا ما
فليتزوج... " والمقصود الباءة منكم استطاع وسلم: "من عليه

الشريف الحديث هذا وفي والعاشة، النفاق على القدرة بالباءة
فتح على قدرته فقط الشابأ من المطلوبأ أن إلى واضحة إشارة

لهل والملبس والمشربأ المأكل توفير من يستطيع ما بقدر بيته
ًا يعتبر ذلك غير وما الباءة استطاعة هو فالشرط بيته، تعويق

الزواج وهو الله شرائع من لشرع إل هو ما التعويض ومغالة.. وهذا
ًا له السلم يحدد لم الذي قال حيث والخلق الدين سوى شرط

الشريف: "إذا حديثه في وسلم عليه الله صلى الكريم الرسول
فزوجوه.. ". وخلقه دينه ترضون من جاءكم

لتمام الساسي الشرط هو والخلق الدين حسن أن على دليل هذا
ًا الزواج عمليه الخرى والمور والهدايا المهور في المغالة عن بعيد
اليوم. نشاهدها التي

المهور في المغالة

الشروط أحد هو المهر أن ينكر أحد صقر.. ل عطية الشيخ ويضيف
فاليوم القضية، هو المهر هذا قيمة ولكن الزواج، لعقد الشرعية

الشابأ على يجب فيها مغالى بمبالغ العروس أمر ولي يطالب
عليه الله صلى الرسول أن حين في يدفعها، أن ابنته لزواج المتقدم

المتقدم الشابأ كان إذا الكريم القرآن من سورة المهر اعتمد وسلم
ً يملك ل للزواج ًا ليقدمه مال هذه المهر مسألة أن يعني مما مهر
ًا بهدية عروسه الشابأ يهادي أن بها والمقصود السلم، في رمزية أي
ًا وليست والتواد للمحبة رمز فالهدية قيمتها، كانت للتفاخر رمز

ًا يجري كما والمغالة يحصل ذكرتها التي المور لهذه اليوم. وتبع
يترك هذا وكل بالعوانس يسمى ما ويحصل الزواج عن التأخر

بهديه. السلم تحاشاها كبرى اجتماعية مشاكل

السلم مجتمع

إحجام الزهر: إن بجامعة الستاذ الطويل رزق سيد الدكتور ويوضح
هم وإنما باختيارهم ليس البلدان بعض في الزواج عن الشبابأ
ًا ذلك على مجبرون منها. يعانون التي الصعبة الحياة لظروفا نظر
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لدى الزواج سن تأخر إلى يؤدي الشبابأ جانب من الحجام هذا ولكن
ًا، الفتيات قبل من الزواج عملية تيسير إن يقول فالعقل لذلك أيض

مشكلة وتحل الزواج على الشبابأ سيشجع الفتيات أمور أولياء
ًا، الثنين ًا الباء يتمنى المسلم مجتمعنا في لنه مع بناتهم تزويج دائم

يعول أن يستطيع الشابأ لن البن، يتزوج لم إذا حتى الولى بالدرجة
فيجب لذلك ذلك، تستطيع فل الفتاة أما مسؤولياته، ويتحمل نفسه
ًا للطرفين المشكلة تحل حتى الشبابأ أمام الزواج عملية تيسير مع

السلم. أرادها كما سليمة حياة في المسلم المجتمع ويستقيم

ذلك غير وليست أنفسهم البشر صنع من هي المشكلة فتلك ولهذا
" فالسلم أنفسكم من شر الله من "خير ولكنها البعض، يدعي كما

أنفسهم على والمعوقون المعسرون هم الناس بينما عسر، ل يسر
عادات كانت سواء بصلة السلم لروح تمت ل بدع من ابتدعوا بما

الداخل... من ابتدعت ولوازم أعرافا الخارج. أو من جلبت وتقاليد

ابنته الرجل زوج لو متسائلً.. ماذا الطويل رزق الدكتور ويضيف
ابنته يسعد هذا فهل خلق، أو دين بل ولكنه الحال ميسور ثري لشابأ

يريحها؟! أو

خلق؟ ول له دين ل رجل ظل في مسلمة فتاة تهنأ ل.. فكيف بالطبع
منها. وسلم عليه الله صلى الله رسول حذر التي الفتنة هي فتلك

بسيط لكنه كريم وخلق دين ذي شابأ من الفتاة تزوجت إذا أما
ً يمتلك ل الدخل ًا ول مال ًا يمتلك بل عقار ًا دين ًا قيم ًا، وخلق كريم
لكنه زينة المال أن تعرفا الناس فكل حالً، وأسعد لها أهنأ هذا أليس
طالب أبي بن علي إن بل فقراء، كانوا الجلء قيمة.. فالصحابة ليس
ًا كان وجهه الله كرم الله صلى الكريم رسولنا زوجه ذلك ورغم فقير
ليال ثلث النار بيتها في توقد ل وكانت الزهراء، ابنته من وسلم عليه
علي قيمة من أو قيمتها من هذا قلل فهل تطهوه، ما وجود لعدم
وسلم:" أنا عليه الله صلى الله رسول عنه قال الذي عنه الله رضي
بقيمه الحقيقي السلم هو بابها". هذا على وعلي العلم مدينة

الرشيدة، السمحة

الله رسول هدي على السلم أسسه الذي الفاضل المجتمع هو وهذا
الكريم. الله كتابأ نور ومن وصحبه
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سعيدة عزباء.. لكن

صفحتنا عبر نشرها أصحابها.. رأيت لسان على حقيقية حكايات هذه
ًا، منها نستفيد كي هذه أو نتفاداها بأن وذلك منها السلبية سواء جميع

أخذها. وجدها إن المؤمن ضالة والحكمة فنأتيها اليجابية

الوليتي سعاد

في ورغبتي هذه، صفحتكم أو زاويتكم عبر أشارك أن لي اسمحوا
كما الزاوية وهذه متزوجة غير كوني من تنبع الذن على الحصول

للمتزوجات أو فقط للمتزوجين هي لها متابعتي خلل من فهمت
اللقب أحب ولست قط، الزواج لي يسبق لم ذكرت كما وأنا فقط،

أستبدله أن " وأحب "عانس يسمى بما اليوم عصرنا في المتداول
سعيدة. وقد لكن بعزباء.. عزباء العنوان خلل من ذكرت كما

لكن "مطلقة لقصة قراءتي خلل من هذه قصتي عنوان استوحيت
ًا تأثرت أنني والحقيقة سابقة، حلقات في نشرت سعيدة" والتي كثير

خشية ذلك بعد ترددت لكني حكايتي أكتب أن في وفكرت بقراءتها
أخرى مرة أمري عزمت ولكني أريد، ما غير على كلمي يفسر أن

فيها يكون وكي تنشروها كي حكايتي لكم وكتبت بالقلم وأمسكت
السواء. على والمتزوجة للعزباء الفائدة بعض

لي يكن ولم ذكرت كما أتزوج ولم قليلة أشهر منذ الربعين بلغت
كمؤمنة وأنا تعالى، الله لي قدره ما فهذا زواجي عدم أمر في قدر

فليست ونصيب قسمة الزواج بأن كذلك أؤمن وأنا الله، بقدر راضية
هي بل نسب أو حسب أو منصب أو مال أو جمال قضية القضية
ً ونصيب قسمة ًا، أول كبير قدر على كثيرات نساء صادفت وقد وأخير

ًا وهناك زواج بل ظللن ذلك ورغم الجمال من النسب صاحبات أيض
كما هي فالقضية الولى، كالفئة زواج دون وكلهن والثروة والجاه
وقد زواج بل يظللن أن تعالى الله من قدر ونصيب قسمة ذكرت

ذلك ومع المال أو الجمال من حرمن وقد نساء الحياة في نصادفا
ظروفهن أو بجاذبيتهن علقة له ليس المر أن فأكرر وأعود تزوجن

ونصيب. قسمة هو ما بقدر

لست أنني صحيح الجمال، من قدر على أنني أقول نفسي عن أنا
أثناء وفي كريمة، عائلة ومن قبيحة لست ولكني الحسن باهرة

ًا أتحمس لم شابأ لي تقدم بالجامعة الخيرة السنة في دراستي كثير
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طيب، أخلقي مستوى على يكن لم إذ أسرتي وكذلك عليه للموافقة
لي تقدم سنتين بعد نصيبي، أنتظر وبقيت رفضته، عميق تفكير وبعد
عنها. انفصل ثم أخرى من الزواج له سبق آخر

وحدة الشديدة عصبيته كان النفصال سبب أن تبين عنه وبسؤالنا
قائلة: لي زميلة فنصحتني ترددت أخرى ومرة طبعه،

في الن أنت يوم، كل يتقدمون ل عزيزتي... العرسان يا - اسمعي
بنصيحتي خذي الخطابأ، يتوقف معينة سن وعند والعشرين الثالثة

الشابأ. هذا على ووافقي

حيرة: في رأسي هززت

الموافقة. على يشجعني ل عنه سمعته ما - لكن

مبالة: بل شفتيها مطت

ًا، كونه في - وماذا هكذا! الرجال كل عصبي

مستدركة: قلت

ًا كان أنه به أثق من حدثني لقد ذلك أظن ل - كلهم؟ درجة إلى فظ
لقد عرفها من كل خلقها على يثني والتي الولى زوجته مع كبيرة
ًا. ضربها عن يتورع ل كان أنه لي قيل أحيان

مبالة: بل منكبيها هزت

ًا أنا ذلك؟ في - وماذا بعض في زوجي لضربأ تعرضت شخصي
هكذا!. الرجال كل المرات،

بفزع: إليها نظرت

يضربني؟! زوج مع أعيش - وكيف! وكيف

ساخرة: قهقهت

وقليل هكذا الرجال كل الزبيب أكل مثل الحبيب ضربأ عزيزتي - يا
خمدت. التي العواطف يشعل بل يضر ل الضربأ من

اقتناع: بغير قلت

لها يا شك ول النكد حياة إنها هذه؟ زوجية حياة غريم!! أي - منطق
كئيبة! حياة من
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هكذا. الرجال كل لك - قلت

نافية: رأسي هززت

ل شك، ول كريم خلق على رجال أصدق.. هناك - مستحيل.. لست
تصورينها، التي والفظاظة القسوة بهذه الرجال جميع يكون أن يمكن

بهذه أرضى لن علي يده يمد بزوج القبول يمكنني ل نفسي عن أنا
ًا. الحياة مطلق

ساخرة. ضحكت

نفسي عن أنا كذلك حولك ترينهن اللواتي الزوجات بلهاء.. كل - يا
عزم: في و.. قاطعتها

ًا! الحياة بهذه أقبل ل لكنني به، ترضين فيما وشأنك - أنت مطلق
يتقدم لم ولكن أنتظر بعده وبقيت الثاني الخاطب رفضت وهكذا
أحد!! بلغت يتقدم ولم الخرى تلو الواحدة السنون مرت أحد،

أحزن لم أنني وأدعي أكذبأ هل أحد، يتقدم ولم عمري من الثلثين
لنفسي قلت هكذا الله، قدر ولكنه وقلقت، بلى... حزنت أقلق؟ أو

لها، تعالى الله قدره بما ترضى أن على نفسي وطنت وبالتالي
الذكر، والعزبأ النثى العزباء قضية في فكرت طالما أنني والحقيقة
تحصل التي تلك مثل ليست كبيرة للختيار فرصة أمامه فالرجل

أسماء يستعرض يروح الزواج في يرغب حين فهو الفتاة عليها
لكن المرات بعض في يرفضن قد أنه وصحيح ومواصفاتهن الفتيات
لها يتقدم ل قد التي الفتاة بعكس وحده له تكون الختيار عملية
الختيار فرصة وتكون معي حصل كما اثنين أو واحد خاطب سوى
ًا ضئيلة أمامها تقبل فهل شديدة حيرة في تقع اختيارها قبل وهي جد

بشخص يرزقها الله لعل ترفض أو به اقتناعها عدم رغم تقدم بمن
معي!.. حصل كما القطار يفوتها ثم ومن أفضل

وبالتالي الله من قدر لنفسي: إنه قلت العمر من الثلثين بلغت حين
حياته في يبتلى النسان لنفسي: إن الله. قلت بقدر أرضى أن علي

أنكر ل زواج، دون أظل بأن أبتلى أن قدري وكان مختلفة بابتلءات
بالزوج ترغب عليها تعالى الله فطرها التي بفطرتها المرأة أن

توطن أن عليها ذلك من تحرم بأن القضاء ينزل حين ولكن والولد،
بكبريائها وتعيش وجهها ماء تحفظ وأن الله، بأمر الرضاء على نفسها

بأم شاهدت اللتي النسوة بعض من يحصل كما ل لذاتها واحترامها
يظفرن أن عساهن وتلك هذه أمام أنفسهن يعرضن رحن كيف عيني
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أمام نفسها تعرض مبتذل شنيع بأسلوبأ منهن الواحدة وتروح بزوج،
أرضى لست بالزواج، يرغب ما رجل أمام تزكيها أن لعلها تلك أو هذه

ًا، بذلك لنفسي بعض من المهين السلوبأ هذا استقبحت وطالما أبد
حولي. من رأيت من

والولد الزوج نعمة حرمني قد تعالى الله كان وإن

علي هونت التي اليمان نعمة أولها متعددة أخرى بنعم علي من فقد
تعالى الله أحمد نومي من فيه أستيقظ يوم وكل فيه أنا الذي الوضع

اليمان نعمة وبعد السلم، العظيم.. ابنة الدين هذا ابنة أنني على
فقد الطيبة والمال! والسرة الصحة كنعمة الخرى النعم تتوالى
ومحبة أبوي برضا أنعم زلت ول وتقدرني تحبني بأسرة تعالى حباني
ناظرة غدوت حتى وظيفتي في تدرجت وقد لي، وتقديرهم إخوتي

على أمومتي مشاعر أفرغت ومحبتهن مدرساتي باحترام أنعم
ًا وبادلنني بي وأنسن بهن فأنست طالباتي ًا بحب حب بتقدير. وتقدير

نعمه سرد أواصل أن شئت ولو علي تعالى الله نعم بعض هذه
أحصيها! على فكيف عديدة... عديدة نعمه إن توقفت، لما الخرى

أقبلت كيف لبين أخرى مرة اليمان نعمة عند توقفت لو أود أنني
بين ووقفاتي ملذي، خالقي جعلت وقرآني، وصلتي عبادتي على
ورضي طمأنينة نعمه من علي فأسبغ وأمني، سكني محطات يديه

السعادة، من مختلفة بأنواع مليئة جميلة الحياة أرى صرت له، بحبي
لكل طبيعي هدفا الزواج وحده، الزواج في تكون ل السعادة وأن
بائسة حياتها تعيش أن هذا يعني ل الهدفا هذا يتحقق لم إن لكن أنثى

الحياة جوانب تحملها والحبور البهجة من متعددة أنواع فهناك قانطة،
أعيش، أن لي يريد تعالى الله لن أعيش أنني نفسي الخرى. أقنعت

ًا هناك ولن أجل من العيش العيش، تستوجب الحياة في أخرى أمور
هذه أحد الزواج وليس القصير عمرنا خلل تحقيقها نود نبيلة غايات

الزواج... أجل من تعيش أن الفتاة نعلم أن الخطأ من الغايات،
أن باعتقادي لها، قيمة ل الخرى الحياة أهدافا وكأن وحده، الزواج

تلقن حين المجتمع وربما الم فيها تقع التي التربوية الخطاء من هذا
تحيا وبالتالي للحياة الوحد الهدفا هو الزواج أن الصغر منذ الفتاة

لقد وحده، الهدفا هذا تحقيق انتظار في وتشربأ وتأكل وتتنفس
المفهوم هذا من أتخلص حتى طويلة فترة مني المر استغرق

ووطنها دينها أجل من تحيا التي المؤمنة بمفهوم واستبداله الخاطىء
المتعددة. الخرى الخير ومقاصد وأبويها
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على وطمأنينتي سعادتي وأنشر وأسعد أحيا رحت الجديد اليقين بهذا
ًا ينتابها القلق كان التي أمي وأولهم حولي من هم من وإن سابق

دعواتها لكن مشاعري، تؤذي ل كي قلقها علي تخفي أن حاولت
نفسها: في عما تفصح كانت

ًا أراك حتى عمري في يمد أن تعالى الله - أسأل بيت في عروس
زوجك.

ملطفة: لها أقول عندها

مني! التخلص تريدين - كأنك

عاتبة: حاجبيها فتزم

حبيبتي؟ يا ذلك تقولين - كيف

مغادرتي! تنشدين فلماذا بقربك، سعيدة - لني

حنان: في تبتسم

ًا. الزواج إلى مصيرها فتاة - كل حتم

ًا - ولماذا الزوج جاء إن ونصيب، قسمة شيء كل الحبيبة، أمي يا حتم
ً به أرضى الذي الله. يختاره فيما فالخيرة يأت لم وإن وسهلً، فأهل

هدوء: في توافقني

بلطف: و... أقاطعها للفتاة ستر الزواج ابنتي. ولكن يا - صدقت

مستورة؟ تكون ل تتزوج ل التي - وهل

ولكن؟ هذا، أقصد - لست

جديد: من - أقاطعها

من نحيا أن تستحق الحياة في أخرى أمور هناك الحبيبة أمي - يا
شقية. زوجة أكون أن من لي خير سعيدة عزباء أعيش وأن أجلها

هذه وأحيا مثلها تزوجت أنني لو تحبين أكنت عمي ابنة لنورة انظري
اليوم؟ تحياها التي الشقية الحياة

وهتفت: بذعر رأسها هزت

يعرفا ل عربيد، فاسق... سكير زوج مع تعيش الشقية تلك والله، - ل
ًا لها بثقة: حديثي فيها. واصلت الله يخافا ول حق
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ًا تمكث التي تلك خالتي ابنة سارة مثل أكون أن تريدين - أم أسبوع
موزعين المساكين وأطفالها أهلها بيت في الشهر وباقي بيتها في

أبوته! مشاعر يحترم ل الذي الفظ الزوج ذلك وبين بينها

أسى: في أمي تنهدت

زوجها! مثل بزوج لك أرضى والله.. ل - ل

مرارة: في ابتسمت

يده يرفع الذي ذلك فوزية، صاحبتي زوج مثل بزوج لي ترضين - أم
منها. يبدر خطأ لقل عليها

وجوم: في أطرقت

ًا. هذا - ول أيض

انشراح: في ضحكت

ًا، الهواجس، بهذه نفسك تقلقي ول قانعة سعيدة أحيا دعيني - وإذ
ًا وتذكري الله. يختاره فيما الخيرة أن أمي يا دوم

ًا اقتنعت قد أمي أن يبدو قد طمأنينتي أن أو بحديثي، ما نوع
مرور ومع تلك، هواجسها عن فكفت فيها وأثرت عليها انعكست

تأثرت قد أم أمنية طياتها في تحمل كانت التي دعواتها تلشت اليام
كان فقد لمي لئمة ولست حولها، من التقليدية بالفكار كبير حد إلى

ًا قلقها ًا طبيعي منزل في برؤيتي ستكتمل كانت سعادتها أن ويقين
المرتقب. الزوجية

النسوة من غيرها موقف يدهشني ما بقدر أمي موقف يدهشني ل
عمي.. تلك ابنة نورة منهن الشقيات، الزوجات تلك وأولهن

يضمنا يكاد ول الزوج ذلك مع لحالها يرثي الجميع كان التي المسكينة
المعهود: بالسؤال يبادرن السرة عجائز كانت حتى عائلي مجلس

عربدته؟ في العربيد زوجها يزال - أل

بأسى: قائلة أمها فترد

ًا! يزداد إنه - بل سوء

أخرى: فتتساءل
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يضربها؟ يزال - أل

الولى: فتتهكم صامتة، برأسها الم فتومئ

- مسكينة!

ًا.. مسكينة! - حق

بنظرات ترميني تروح تراني حين هذه المسكينة نورة فإن ذلك ومع
خالي لزوجة تقول سمعتها مرة يستحقها. ذات من أول وهي الشفقة

أسمعها: ل أنني تظن وهي

بزوج. ترزق لم - مسكينة

المور ترى تكن لم لنها ربما كلمها، على خالي زوجة تعلق لم
نورة!! به تراها الذي المقلوبأ بالقياس

كانت والتي خالتي، ابنة سارة من يصدر كان المشابه الموقف نفس
عن تنبئ بعبارات تلفظت وربما الشفقة، ملؤها بنظرات تلحقني
ً لنفسها تلك شفقتها توجه ل لم حقيقة أدري ول تلك شفقتها من بدل

اليوم منذ الفظ زوجها مع شقية حياة تحيا فالمسكينة لي توجهها أن
ًا ولكنني فيه، به اقترنت الذي الولى بذلك أواجهها أكن لم مني تأدب
ًا أتمالك لم يوم ذات أنني إل مشاعرها، جرح عدم على مني حرج

السرة: نساء من جمع أمام لي قالت حين نفسي

هند. يا بزوج يرزقك - الله

تتفحصني.. النسوة باقي نظرات فإذا منزعجة إليها رأسي رفعت
لما ترقب في الخر والبعض ارتباك، في وبعضها خجل، في بعضها

سأقوله.

وقلت: إباء في إليها نظرت

ًا. أتوسل مسجد بابأ على واقفة أنني يظن يسمعك - من زوج

ارتباك: في قالت

تك... أن قصدت - إنما

حزن: في قاطعتها

ًا ًا حالي لك شكوت أنني أظن ل - عموم ما!  يوم
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سعيدة. تكوني أن - أردت

بهدوء: وقلت نفسي تمالكت

زوج من لي خير راضية، مطمئنة سعيدة أهلي بيت في أعيش - أن
شهر. كل بيته من يطردني

وصاحت: بالدماء وجهها تضرج

هذا؟ بحديثك تقصدين - من

ً الزوج هذا مثل مع حالك على أشفقي علي، تشفقي أن من - بدل
ًا معه بقيت لما زوجي كان لو والله به، اقترنت الذي ًا. يوم واحد

حدة: في هتفت

مني. تغارين - أنت

ساخرة: قلت

ًا.. أغار تحيينها! التي العز حياة من - حق

ومن مسرعة المجلس غادرت بل حديثها، بقية أسمع كي أنتظر لم
لها: يقول من أسمع كنت خلفي

أظلم! والبادئ البادئة، - أنت

الزوجية!! السعادة عن تتحدث أمثلك والله، صدقت - لقد

فقد خالتي، ابنة وبين بيني لقطيعة مدعاة الموقف ذلك يكن لم
ً يلقي الذي النوع من فلست كانت، كما بها علقتي عادت لتلك بال

ًا وضعت ذاك الحازم بموقفي لكنني الصغائر، كانت التي لعباراتها حد
الخرون، بها يراها التي الحقيقية الصورة تعي وجعلتها بها، تلحقني

ًا أدركت فقد ولست أنا، ولست الشفقة تحتاج التي هي أنها أخير
تربت قد مجتمعنا في النساء من غيرها مثل مثلها فهي لسارة لئمة
الوحد الهدفا هو الزواج أن الخاطىء... مفهوم المفهوم ذاك على
في مسكينة فتاة هي تتزوج لم التي الفتاة فإن وبالتالي فتاة، لكل

وجهة بنفس يؤمن ممن المئات يحوي مجتمعنا أن شك ول نظرها،
بائسة!! زوجية حياة يحيين أنفسهن هن كن وإن الخاطئة، النظر

بناتهن سيربين وهكذا ربين، هكذا ولكن شك، ول خاطىء منطق إنه
مثل وضعها كان لمن نصيحتي أوجه ولذلك جديد، من الخطأ ليتكرر
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الحياة من خير العزوبية فحياة تعالى الله تحمد بل تبتئس بأل وضعي
العمل همها تجعل وأن فيها، الله يتقي ول صحبتها يحسن ل زوج مع

يجب الذي والسمى الوحد الهدفا فهو تعالى الله مرضاة نيل على
ًا. له نسعى أن علينا جميع
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