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تمهيــد
�ل��ذي علم بالقلم، وه��دى من �ل�ضالل، و�أن��ار  �حلمد هلل 

�لطريق للتائبات.
و�ل�����ض��الة و�ل�����ض��الم على خ��ر �ل��ع��امل��ن، �ل��رج��ل �لكامل، 
و�لنبي �خلامت، عليه خر �ضالة، و�أزكى �ضالم، و�آله و�ضحبه 
�لأطهار، وكل من �ضار على �ضنتهم �إىل يوم �لقيامة .. ثم �أما 

بعد:
�لتمري�س لي�س كلمة، ولي�س جمرد مهنة، بل هو تاريخ، 
�لب�ضر، هذه  �ملليار�ت من  �إنقاذ لأرو�ح  .. هو  و�أعظم من هذ� 
�ل����روح ج��ع��ل دي��ن��ن��ا �مل��ح��اف��ظ��ة عليها يف �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 

�ل�ضروريات �خلم�س.
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نبداأ يف ر�سالتنا - وهلل املّنة -:
لو تاأملنا فقط فما قدمته �ملمر�ضة �لقابلة عرب قرون يف 
ما يتعلق "بالقبالة" توليد �لأمهات، وم�ضاعدتهن يف �إخر�ج ما 
يف �أرحامهن من �لأطفال بدًل من �أن يرتكن يف �لبيوت حتى 

�ضاعة �لو�ضع بال رعاية وبال م�ضاعدة.

تقول �لطبيبة �لأملانية "�يفا هويك" يف كتابها )�ضنو�ت يف 
�ليمن وح�ضرموت(:

�ليمن(  يف  )مدينة  ترمي  �إىل  يرك�س  ر�ضول  بي  "وحلق 
�أ���ض��د �لآلم يف م�ضيلة )ق��ري��ة يف  وق���ال: ه��ن��اك �م����ر�أة ت��ع��اين 

�ليمن( منذ ثالثة �أيام، �إذ تعذر نزول �لطفل منها. 
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فهل ت�ضتطيعن �ملجيء لنجدتها؟"
تقول: و�ضار بي �لر�ضول يف م�ضيلة �إىل كوخ و�طئ �ل�ضقف.
�ل�ضحوب  ���ض��دي��دة  �ضابة  �م����ر�أة  �ل��ك��وخ  �أر����س  ور�أي����ت على 
يبدو عليها �لإنهاك و�جلهد، وقد تولت �إ�ضنادها �ضقيقتها، �إذ 
�أن ن�ضاء ح�ضرموت يلدن �أطفالهن وهن جال�ضات - )يف ذلك 

�لوقت( -. 
�ملجهدة  �لأم  تعلقت  نب�ضها،  لأقي�س  وعندما مددت يدي 
بذر�عي وكاأنها تتو�ضل �إيلَّ �أن �أ�ضاعدها يف �خلال�س من �لآلم 

�لتي تعانيها.
وكان قد م�ضى على �لأم �ل�ضابة "عائ�ضة"، يومان كامالن 
وهي جال�ضة يف هذ� �لو�ضع �ملنت�ضب، مما مل يتح جل�ضدها �أية 

فر�ضة للر�حة. 
وكانت �لِولدة قد و�ضلت قبل مدة مرحلتها �لأخرة ثم 
و�إخ��ر�ج  �ل��ولدة  مل�ضاعدتها يف  �حتياط  قوة  تبق  توقفت، ومل 

�جلنن. 
وحتتم عليَّ �أن �أعن �لولدة با�ضتخد�م كالبتي �لطبية. 

�أن �لطفل ولد ميًتا؛ متتمن  وعندما قلت لالأم و�أ�ضرتها 
قائالت: )�حلمد هلل، فاإن �لطفل �لأول ميوت عادة(.

�لقليلة  �لأ�ضابيع  �آلًم��ا خميفة طيلة  �مل��ر�أة تعاين  وظلت 
�إ�ضالحها  ميكن  ل  ب��اأ���ض��ر�ر  �أ�ضيبت  مثانتها  �أن  �إذ  �لتالية، 

نتيجة �لتاأخر يف �لو�ضع" �.ه�.
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هذ� فقط يف تخ�ض�س متري�ضي و�حد وهو �لقبالة؛ فكيف 
باأعمال ووظائف �ملمر�ضة �لأخرى من غيار، وجتبر، وتعقيم، 

وتطعيم، وتثقيف، وتقدمي للعالج، و�لطعام، و�لرعاية.

ولهذ� �هتم �لإ�ضالم منذ فجره �لأول مبهنة �لتمري�س، 
بل هو �ملوؤ�ض�س �حلقيقي لها؛ فهل تعلمن �أختي �ملمر�ضة باأن 
من ن�ضاء �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص من ��ضتغلت مبهنة �لتمري�س؟!! و�أترك 

لِك �ملجال للتعرف عليهن.

�ليوم؛ و�ضل تعد�د �لتمري�س يف �لعامل لأكرث من )15( 
يف  عيب  ول  ن�ضاء،  منهن   )%85( م��ن  �أك��رث  ممر�ضة،  مليون 
هذ� ول �ضرر ول �ضر�ر؛ بل نحن بحاجة �إىل �ملزيد من هذه 

 )2.5( �إىل  ما�ضة  حاجة  هناك   .. فقط  �لهند  ففي  �لأع���د�د؛ 
مليون ممر�ضة!!.

�لغرب  ب��وق  نافخي  م��ن  و�ملجتمع  �لنجاح  �أع���د�ء  وع��رف 
و�ل�ضهاينة حاجة �لأمة �لإ�ضالمية �إىل �ملمر�ضة تلك �لأم .. 
تلك �لرحمة .. تلك �لنور .. �لذي يرعى �لأطفال، و�لفتيات، 

و�لأمهات يف �ملدن �لطبية، و�مل�ضت�ضفيات، و�ملر�كز �ل�ضحية.

يف  )خ��ادم��ة(  ف�ضموها  �ملمر�ضة؛  �ضورة  ت�ضويه  فحاولو� 
م�ضل�ضالتهم، و)عاهرة( يف �أفالمهم، وهي �أ�ضرف و�أجل و�أكرم؛ 
وجوههم،  �هلل  ف�ضود  جمتمعنا،  وف��ت��اة  و�أخ��ت��ن��ا،  �أبنتنا،  فهي 

و�أعمى �أب�ضارهم.
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يريدوننا �أن نبقى عالة ن�ضتقدم �ملمر�ضات �لكافر�ت من 
جميع دول �لعامل، ورفيدة �لأن�ضارية - ر�ضي �هلل عنها - كانت 
تنتقي �ل�ضحابيات لتدربهن على مهنة �لتمري�س، ومل ت�ضتعن 

بغر �مل�ضلمات مع �حلاجة؛ بل �أ�ضتعانت ببنات �مل�ضلمن.

ا يف دول �لنفط -  ولالأ�ضف؛ ما ز�ل �ل�ضتقد�م - وخ�ضو�ضً
يجري ب�ضرعة، ويف �مل�ضار �ملعاك�س هناك �ن�ضحاب من ميد�ن 
�لتمري�س من �مل�ضلمات من بنات �لبلد �إىل �لعمل �لإد�ري �أو 

حتى �ل�ضتقالة.

قد  �ل��ت��ي  �ل��ك��و�رث  ح���الت  ففي  عظيمة؛  م�ضيبة  وه���ذه 
من  �مل�ضت�ضفيات  �ضتخلو�  �لإ���ض��الم��ي��ة،  �لبلد�ن  لها  تتعر�س 

هوؤلء �مل�ضتقدمن و�ضيعودون من حيث �أتو�.

في�ضل  �مللك  م�ضت�ضفى  حت��ول  �خلليج،  ح��رب  يف  فمثاًل؛ 
�لتخ�ض�ضي بالريا�س من م�ضت�ضفى ب�ضعة )500( �ضرير، �إىل 
�ل��ك��و�در  جميع  و���ض��وح؛  بكل   .. �ضرير   )50( ب�ضعة  م�ضت�ضفى 
كانت م�ضتقدمة، وبكل هدوء هربت �إىل دولها؛ فهل نلومها �أم 

نلوم �أنف�ضنا؟!!
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�ُضوهت �ضورة �لتمري�س يف �إعالمنا، ومل تكرم �ملمر�ضات 
�ملخِل�ضات �لالتي ل �ضوت لهن من قبل �لإد�ر�ت �لعليا، ومت 
�لعمل  يف  خ�ضو�ضياتهن  و�إه��م��ال  �مل��ال��ي��ة،  حقوقهن  جت��اه��ل 
ب�ضكل منفرد عن �أق�ضام �لرجال؛ فجعلوهن يف معمعة حتزن 

ول ت�ضر.

ودعوين �أحتدث يف ر�ضالتي هذه عن �لختالط لي�س عن 
�ضوؤ�ًل  �أ�ضاأل  .. فقط  �أق��ل من هذ�  حرمته ول عن خطره بل 

و�حًد� لِك �أختي �ملمر�ضة:

 ،)%100( ن�ضائي  م�ضت�ضفى  يف  �لعمل  عليِك  ع��ر���س  ل��و 
و�ل��ع��م��ل يف م�����ض��ت�����ض��ف��ى خم��ت��ل��ط، وك��اله��م��ا ب��ن��ف�����س �ل��ر�ت��ب 

و�جلودة.. ما هو �ختيارِك؟

جن�ضِك؛  ب��ن��ات  م��ع  �إل  ت��ك��ون  ل  خ�ضو�ضيتِك  ب��ال��ط��ب��ع؛ 
ول  �لأق��وي  هو  للممر�ضات  �لن�ضائي  �مل�ضت�ضفى  تاأييد  فنجد 
�أقوى منه، وجند تاأييد �مل�ضت�ضفيات �ملختلطة هو �لأ�ضعف ول 

�أ�ضعف منه.

وو�قع �مل�ضت�ضفيات �ملختلطة �ملفرو�س �ليوم على �ملمر�ضة 
حرمها كثًر� وكثًر�؛ فهي تعاين مبكًر� مع �أ�ضرتها يف دخول 
هذ� �لتخ�ض�س، ثم هي حتارب للبحث عن زوج يقبل مبهنتها؛ 
ثم هي بعد ذلك تبكي لتوفق بن رعاية مر�ضاها يف �مل�ضت�ضفى 
ورعاية �أطفالها يف �ملنزل يف معادلة طويلة،  ومليئة بالرموز.
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وماذا بعد .. ؟
تعي�س �ملمر�ضة يف �مل�ضت�ضفى ول �أقول تعمل؛ لأنها تقدم 
فيه من جهدها وعطائها ما ل تقدمه يف منزلها؛ فهي تعترب 

�مل�ضت�ضفى منزلها �لثاين حتى و�إن مل ت�ضعر بذلك.

ولهذ� �لعمل �أجر من رب �لعاملن �إن ر�فقه �لإخال�س ذ�ك 
�لنف�س، ويقرب  �لإمي��ان، ويزكي  �ل��ذي يرفع  �خللق �جلميل، 

�إىل �هلل تعاىل.

فهال ��ضت�ضعرِت �أختي �ملمر�ضة تلك �لنية �خلال�ضة عند 
تقدمي �لرعاية لأي مري�ضة، حتى و�إن يكن يف �لعيادة �أحٌد �إل 

�أنِت و�ملري�ضة؟!!

مينِك  على  �مل��ل��ك��ان  يكتبه  تقدمينه  م��ا  ك��ل  �أن  ت��ذك��ري؛ 
�لآخ��رة،  �أج��رِك يف  و�أخل�ضي، فلن ي�ضيع  فاأح�ضني  و�ضمالِك؛ 

ول حتزين �إن �ضاع يف �لدنيا.

وماذا بعد .. ؟
تفتخرين باأن مهنة �لتمري�س مهنة �ضحابيات - ر�ضو�ن 
نف�ضِك بن  �أ�ضاألك ب�ضدق؛ هل تتخيلن  - ولكن  �هلل عليهن 
�لو��ضع، وعطرِك  و�أنِت بلبا�ضِك �ل�ضيق، ونقابِك  �ل�ضحابيات 

�لفو�ح؟!!

�أن �ضرهن فقط قول  �أم  �أل ت�ضتحن من تلك �لقدو�ت، 
بالل�ضان ول د�عي لتطبيق �أفعالهن و�ضننهن؟!!
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�لعظمي  �لهيكل  ���ض��ورة  ت��اأم��ل��ي يف   .. ب��اهلل  �أخ��وف��ِك  �إين 
للمر�أة، جمرد عظام بالية!!

ك�ضاها �هلل باللحم، ثم جملها باجللد؛ فك�ضاِك �هلل جماًل 
وح�ضًنا، وبهاًء؛ فاأبيت �إل �أن تع�ضيه، و�أن تعلني ذلك جماهرة 

�أما �جلميع، ولثماِن �ضاعاٍت يف �ليوم.

�أدع��وِك لزيارة ق�ضم �حل��روق يف �مل�ضت�ضفى �لذي  فقط .. 
تعملن فيه، لتعلمي حًقا نعمة �جللد �لذي جملِك �هلل به.

ق���د ي��ق��ال ب����اأن م���ن ت���رت���دي �ل��ف��ات��ن م���ن �ل��ل��ب��ا���س ت�ضوه 
لإد�رة  وت�ضبب  للم�ضايقات،  نف�ضها  وتعر�س  �ملمر�ضة،  �ضورة 
�مل�ضت�ضفى �إحر�جات لأنها ل تعك�س �ضورتها فقط؛ بل �ضورة 

ا، فهي ل تعمل وحيدة. �ملرفق �ل�ضحي �أي�ضً

م��ا ج��اء يف حديث عمر�ن  و�أج���ود  ه��ذ�  �أح�ضن م��ن  ولكن 
بن �حل�ضن - ر�ضي �هلل عنه - ، َق��ال: َق��اَل ر�ضول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : 

كله" �ضحيح �جلامع لالألباين. خر  "�حلياء 
ور�ضي �هلل عن �أم �ملوؤمنن عائ�ضة - ر�ضي �هلل عنها - كانت 

تقول: )... �ضبحان من زين �لن�ضاء باحلياء(.

وماذا بعد .. ؟
تعملن مع ممر�ضات كافر�ت، وتفكرين كثًر� يف دعوتهن 

لالإ�ضالم ولكن رمبا مل تبدئي حتى �لآن .. فلماذ�؟!!
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هل تعلمن باأن �أي عمل �ضالِح تعمله تلك �مل�ضلمة �جلديدة 
ي�ضب يف ميز�ن ح�ضناتِك �إذ� كنِت �أنِت �ضبب دخولها يف �لإ�ضالم 

ولو بكلمة، �أو هدية، �أو كتيب؟!!

�لبد�ية يف عمل �خلر د�ئًما ثقيلة �إذ� �ضمعنا كالم �إبلي�س؛ 
 ولكن لو تدبرنا كالم ربنا لهان علينا كل �ضيء؛ قال تعاىل: 

زب ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ ے 
ے ۓ ۓ رب. )�لنحل:125(.

�أن��ِت  وي��ق��ول:  �لآن  �إذن����ِك  يف  يهم�س  �للعن  �إبلي�س  ك���اأن 
�أه��اًل  ل�ضِت  �أن���ِت  �هلل،  �إىل  �ل��دع��وة  ل��ِك يف  ���ض��اأن  ول  ممر�ضة 

لذلك!!

قويل له: �أعوذ باهلل منك )ثالث مر�ت(، تريد �أن حترمني 
"لئن يهدي �هلل بَك رجاًل و�حد�ً   : ملسو هيلع هللا ىلص  �أجر قال فيه نبّينا 

خر لك من حمر �لنعم" رو�ه م�ضلم.

وماذا بعد:
�إليه يف �لكثر  �لأمانة؛ خلق عظيم، ولكن تتاأكد �لدعوة 

من �ملهن �لعظيمة.

ل تظني �لأم��ان��ة ه��ي فقط �إع��ط��اء ع��الج، ل .. ب��ل؛ هي 
�أ�ضمل من ذلك.

�لعالج  تقدمي  تقت�ضي  �ملمر�ضة  �أيتها  عليِك  ف��الأم��ان��ة 
و�لغذ�ء و�لتثقيف لهذه �ملري�ضة �لتي بن يديِك.
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وكذلك �ملحافظة على خ�ضو�ضيتها، وعدم ك�ضف �أي جزء 
كل  كتمان  وبقدر �حلاجة، مع  �ل�ضرورة  �إل عند  من عورتها 
ما ترينه على �ملري�ضة من مر�س، �أو �بتالء، �أو �أخطاء .. كلها 
�أ�ضرتيها ول تخربي بها �أحًد� �أبًد� �إل ما يوؤدي �ل�ضكوت عنه 
�أكانت  �ضو�ًء  �ل�ضاأن  �ضاحبة  به  تخربين  فهذ�  بها؛  �ضرر  �إىل 

طبيبًة �أم غرها.

وقبل  ل�ضحتها،  فيه خر  ملا  �ملري�ضة  ن�ضح  �لأمانة  ومن 
هذ� دينها.

ومن �لأمانة �ملحافظة على متعلقات �ملري�ضة من هاتف 
ا  نقال، �أو �ضنط، �أو ما �إىل ذلك مما يحتاج �إىل حفظ وخ�ضو�ضً

عند تنقل �ملري�ضة من ق�ضم �إىل �آخر.

وم���ن �لأم���ان���ة ع���دم �ل�����ض��ك��وت ع��ن �أي خ��ط��اأ ت��ع��ر���ض��ت له 
�ملري�ضة و�ضبب لها �ضرر، مثل: جرعة عالج ز�ئدة، �أو �إهمال 

متكرر، �أو عدم تنفيذ ما �أو�ضت به �لطبيبة لها.

كل هذ� يقع �أمام ب�ضر �ملمر�ضة، و�ضكوتها يعر�ضها لالإثم 
تتوىل  كانت  كلما  م�ضوؤوليتها  وت��زد�د  تعاىل،  �هلل  من  و�ملقت 
من�ضًبا متري�ضًيا يتيح لها �ضالحيات �أكرث، ويف �ملقابل يحتم 

عليها م�ضوؤوليات �أكرب.

هي  �لب���د�ن؛  منها  تق�ضعر  �لتي  �لق�ضة  لهذه  و�أ�ضتمعي 
ق�ضة ملمر�ضة خانت �لأمانة �لتمري�ضية �لتي حملت بها.
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تقول الق�سة: 
�لطو�ف تنحجب عنها  �لعمرة وعند  �إيل  ممر�ضة ذهبت 
�لكعبة يف كل ط��و�ف؛ فذهبت و�ت�ضلت علي �ضيخ وقالت له: 
يا �ضيخ ذهبت �إىل �لعمرة وعند �لطو�ف تنحجب �لكعبة عن 

عيني. ف�ضاألها �ل�ضيخ: ماذ� فعلتي يف دنياِك من �لكبائر؟ 

فقالت له: كنت �أبدل �لأجنة �أثناء عملي بامل�ضت�ضفى. 

قال لها: ل .. يوجد ذنب �أكرب من هذ�!! �أخربيني عنه. 

قالت: كنت �أ�ضع �ل�ضحر يف جوف �لن�ضاء �ملوتى بالقرب!!. 

فقال لها �ل�ضيخ: توبي �إىل �هلل .. و�أغلقت �لهاتف.

 وبعد )3( �أ�ضابيع �أت�ضل �ضقيق �ملمر�ضة على نف�س �ل�ضيخ، 
�أردنا  يا �ضيخ كلما  �ملمر�ضة وقال له:  و�أخ��ربه بوفاة �ضقيقته 
و�ضع �أختي بالقرب ترف�ضها �لأر�س ويخرج ج�ضدها من �لقرب 

وتركناها بجانب �لقرب.

 ثم يقول: و�أنا �أ�ضر �ضعرت بيد على كتفي و�ضوت يقول 
يل: "�ضر ول تلتفت ول تنظر �إىل �أختك".

؛ فالتفت ف��اإذ� هي حترتق وت�ضتعل   يقول: فما هان عليَّ
ناًر�؛ فنعمت عيناي بلحظتها!! 

�لق�ضة هذه يا ممر�ضات �لإ�ضالم حقيقية، كانت يف برنامج 
)�قر�أ( مع �ل�ضيخ/ عبد �هلل �ضحاته - رحمه �هلل -.
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وماذا بعد:
�ضخ�ضيتِك قوية، و�ضوتِك جهوري .. و�أن��ِت يف يف �ملقابل 
ممر�ضة هادئة، �ضوتها منخف�س، وتعاملها لبق .. كيف هذ�؟

و�ضوتِك  �ل�ضعيفات،  مري�ضاتِك  م��ع  قوية  �ضخ�ضيتِك 
جهوري على �ملر�جعات.

�ل��ع��ب��ار�ت عند �حل��دي��ث مع  �أج��م��ل  �مل��ق��اب��ل؛ تنتقن  ويف 
ممر�س و�ضيم، وتتمايلن يف م�ضيتِك عند �لدخول على مكتب 

�ملدير �أو �أي م�ضوؤول.

بق�ضوة،  فعاملتيهن  بحاجتك  �ملري�ضات  كانت   .. هناك 
و�ضدة، وتاأفف.

وعند �ملدير و�مل�ضوؤول خ�ضيِت �أن تكون لِك حاجة عندهم 
وخ�ضع  كعبِك،  �ضوت  وَف��ن  م�ضيتِك،  فتمايلْت  �مل�ضتقبل؛  يف 

ل�ضانِك لهم بالقول، وتلذذت �أ�ضماعهم ب�ضحكاتِك!!

فيا لهو من تناق�س، ويالها من معادلة خا�ضرة!!.

 - �لأن�ضارية  رفيدة  حفيدة  �مل�ضلمة  �ملمر�ضة  كانت  متى 
كانت  �لأجانب عنها، مهما  للرجال  تتك�ضر   - ر�ضي �هلل عنها 
حاجتها، ومهما بلغ بها �ملطاف؛ فالرجل �لأجنبي - يا �أخيتي 
ويبد�أ  �ملكتب،  يف  �أم��ام��ه  عارية  و�أن���ِت  تخيلك  ب��ِك  �إذ� طمع   -
�ل�ضيطان يو�ضو�س له، ومينيه باأنِك ما �ضحكِت عنده �إل لأجل 
�أن يعجب بِك، ويتخذِك خليلًة له، مي�ضغها كالعلكة كما يريد، 
حتى تذهب حالوتها فرميها، وميجها من فمه كما ميج �ملاء.

www.alukah.net
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عر�ضها،  وخ�����ض��رت  �ضمعتها،  ���ض��اءت  مم��ر���ض��ة  م��ن  وك���م 
�لوظيفي،  �لأم���ان  �أعطاها  م�ضوؤول  ب�ضبب  زوج��ه��ا؛  وطلقها 

و�أعطته حز�م �ضرفها �لذي ل يقدر بثمن!!.

وماذا بعد:
�ضجادتِك .. �أين هي؟

عجًبا لِك .. م�ضلمة وعليِك َدْين هو )50( �ضالة يف �ليوم 
و�لليلة، خففها �هلل عليِك ب�)5( �ضلو�ٍت فقط!! ومع ذلك ل 
ت�ضجدين �أو تركعن طو�ل �لثماِن �ضاعاٍت �لتي تد�ومينها يف 

�مل�ضت�ضفى .. فما عذرِك؟

مكاٍن  �أي  يف  �ل�ضالة  على  �حر�ضي  م�ضلى:  يوجد  ل   •

عيًبا  لي�ضت  فال�ضالة  �ملري�ضات؛  �أ���ض��رة  بجانب  ول��و  ط��اه��ٍر؛ 
لنخفيها بل و�جب نفتخر باأد�ئه، ونخل�س هلل فيه.

ل وق���ت ل���دي: �ل�����ض��الة ل ت��ت��ج��اوز خم�س دق��ائ��ق يف   •
�لأوىل  ه��م  �ملجاهدين  ل��ك��ان  �أح���د  منها  ُع���ِذَر  ول��و  �ملتو�ضط؛ 
و�لأح��ق؛ فهي و�جبة يف وقتها، فبادري لأد�ئها يف �أول وقتها، 

و�ضيتبن لِك خطاأِك فيما �ضبق.

 - �لنبي  بعثة  منذ  ع��امل  يوجد  ل  �لبيت:  يف  �أجمعها   •
�إىل يومنا هذ� يبيح للممر�ضة جمع  �ضلى �هلل عليه و�ضلم - 

�ل�ضلو�ت على �لدو�م .. فهل �أنِت مفتية �أم ممر�ضة؟!!

ول���الأ����ض���ف؛ ج��م��ع �ل�����ض��ل��و�ت م��ن��ت�����ض��ر ع��ن��د �مل��م��ر���ض��ات، 
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��ا م���ن �جل��ن�����ض��ي��ات �ل��غ��ر ع��رب��ي��ة، ب���د�ف���ع �جل��ه��ل؛  وخ�����ض��و���ضً
فتو��ضو� باحلق، وتنا�ضحو�، فال�ضالة ركن، وتركها كفر.

وماذا بعد:
حجابِك �لكامل .. عز ولي�س ذل.

�إخ���ر�ج  يف  تفننها  �ملمر�ضات  م��ن  �لكثر  تفعله  م��ا  �أق��ب��ح 
حجابها لرت�ضي �ضيطانها، وت�ضخط ربها.

معركة،  ل��دخ��ول  م�ضتعدة  كاأنها  لثمة  �إىل  حولته  فهذه 
وتلك جعلت نقابها غابة ترى من خالله �لكثر من وجهها، 
للناظرين؛ فهل هذ�  باألو�ن قو�س قزح فتنة  و�لثالثة جعلته 
حجاب �ملمر�ضة �مل�ضلمة �ملقتدية ب�ضنة نبيها ملسو هيلع هللا ىلص �أم �أنه حجاب 

�إبلي�س عن �جلنة؟
�أختي �ملمر�ضة: هذه �لعباء�ت، و�أ�ضكال �حلجاب �لفا�ضحة 
نعت  �لن�ضاء؛ �ضُ �لأ�ضو�ق، وتهافتت عليها جماهر  �لتي ملئة 
ب���اأي���دي ك���ف���رة، وط�����رزت ب���اأي���دي ف���ج���رة؛ ف��ب��اهلل ع��ل��ي��ِك متى 
عباءت  لهن  لت�ضنع  �مل�ضلمات  عر�س  على  تغار  فرن�ضا  كانت 

فرن�ضية؟!!
خلعه  ف���اأر�دت  حجابهن،  على  �مل�ضلمن  بنات  ح�ضدت  هي 
مر�ًر� وتكر�ًر�؛ فعجزت عن ذلك، ومل جتد �ضبياًل �إل بتحريفه 
عن �ضكله وم�ضمونه حتى تتقبله �لن�ضاء رويًد� رويًد� في�ضبح 

هو �لأ�ضل، وغره هو �ل�ضاذ .. وهذ� ما بد�أ فعاًل بل و�نت�ضر.

فهل فهمِت �لآن؟ �أل هل بلغت .. �للهم فا�ضهد.
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وماذا بعد:
مازلِت َعزَبٌة لزوج لِك .. وقد و�ضل عمرِك �إىل �لثالثن 
�أو يزيد .. فهل تعلمن ب��اأن �هلل �ضرع �ل��زو�ج؛ بل ورغ��ب فيه 

�أميا ترغيب .. قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پپ  پ 

ٿ ٿ  رب )�ضورة �لن��ور:32(.
�أعطاِك �هلل مال، وعلم، ودين؛ فلماذ� ل تبحثن عن زوٍج 

�ضالٍح ي�ضعدِك يف دنياِك، ويعينِك على �أخر�ِك؟!!.

مهنة �لتمري�س �ضاقة، ووجود زوٍج بجانبِك �ضيزيح عنِك 
�لكثر من �ملتاعب.

رمبا ر�ودتِك نف�ضِك باأن �ملجتمع ل يتقبل مهنة �لتمري�س 
باأنه لذنب لِك يف  ُكرُث يعلمون  �أقول هناك �ضباب  �ملختلطة؛ 
فيه؛  ل��ِك  و�ق��ع مفرو�س ل حيلَة  و�أن���ه  �لإخ��ت��الط،  مو�ضوع 
فاعقدي �لعزم، و�ضتجدين �أمامِك �لكثر من �لفر�س - باإذن 

�هلل -.

�أين �أبحث عن �لزوج �ملنا�ضب؟

ما زلت �أوؤوي��د �لزو�ج �لتقليدي، وهو �أن جتل�س �لفتاة يف 
�لزو�ج  �لباب يريد  ياأتي من يطرق  �أن  �إىل حن  و�لدها  بيت 
�ملمر�ضة  ه��ل تبقى   .. �ل��ب��اب  ع��دم ط��رق  ب��ِك؛ ولكن يف حالة 

مكتوفة �لأيدي؟!!
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ل .. بل من حقها �أن تبحث لها عن زوج �إذ� مل يقم بهذه 
تت�ضل  �أن  فلها  �أح���د حم��ارم��ه��ا؛  �أو  �ل�����ض��رع��ي،  ول��ي��ه��ا  �مل��ه��م��ة 
�مل�ضاعدة من مكتب  �أن تطلب  ولها  �ملعتمدة،  �ل��زو�ج  مبكاتب 
�مل�ضاجد  �أئمة  �أن  �لدينية عندها يف مقر عملها، كما  �ل�ضوؤون 
وكتاب عقود �لأنكحة لهم م�ضاهمات يف �لتوفيق بن �لر�غبن 

يف �لزو�ج.

وظ��ه��رت يف �لآون�����ة �لأخ�����رة و���ض��ي��ل��ة ج��دي��دة ت�����ض��اع��د يف 
�ل�ضبكة  �ل��زو�ج عرب  مو�قع  وه��ي  �حلياة؛  �ضريك  �لبحث عن 
ويل  م��ع  يتو��ضل  ه��و  ث��م  ينا�ضبِك  م��ن  فختاري  �لعنكبوتية، 
�أمرِك، وقد وفق �لكثر من �ل�ضباب و�لفتيات عرب هذه �ملو�قع 

ولكن ينبغي �حلذر؛ لأن �ملتالعبن يف هذ� �لع�ضر ُكرُث.

ويف هذ� �لأمر؛ �أن�ضح مبوقعن �إلكرتونين وهما: موقع 
ن�ضف �لدين للزو�ج، وموقع �لعفاف نت؛ فكالهما حتت �أنا�س 

ثقات.

ولِك �أختي �ملمر�ضة حرية �لبحث، ولكن لي�س من �ضاحلِك 
جتاهل �لأمر، لأن �لتجاهل عاقبته �لند�مة؛ فمن �ضيقبل بِك 

بعد تقدم عمرِك؟!! ومن �ضي�ضاأل عنِك بعد تقاعدِك؟!!

.. ل  ي��زرن��ِك  بنات  �أب��ن��اء يخدمون، ول  يهتم، ول  زوج  ل 
�ضيء .. وحيدة!!.

يف  تقدمها  بعد  طبيبة  كتبتها  و�أب��ي��ات  كلمات  يف  تاأملي 
�لعمر، وو�ضولها ل�ضن �لعنو�ضة: 

www.alukah.net
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وي�ضتمطر  ي�ضتفزين  وق��ت  ي��وم  كل  �ضباح  "�ل�ضابعة من   
�أدمعي .. ملاذ�؟

)بل مدفني  عيادتي  �ضوب  متوجهة  �ل�ضائق  �أرك��ب خلف 
زنز�نتي(!! 

�أ�ضل مثو�ي .. �لن�ضاء ينظرن �إىل معطفي �لأبي�س وكاأنه 
بردة حرير فار�ضية، وهو يف نظري لبا�س حد�د يل.

�أتقلد �ضماعتي، وكاأنها حبل م�ضنقة يلتف  �أدخل عيادتي، 
حول عنقي!! 

عنقي،  حول  �لتفافه  لإكمال  ي�ضتعد  �لثالث  �لعقد  �لآن؛ 
و�لت�ضاوؤم ينتابني على �مل�ضتقبل!!

مراجعي،  وك��ل  معاطفي،  وك��ل  �سهادتي،  خ��ذوا 
كلمة  واأ�سمعوين  )املال(؛  الزائفة  ال�سعادة  وجالب 

)ماما(!!

ق��د كن������ت �أرجو �أن ي��ق����ال طبيب������ة
ل��قد قيل، ماذ� نالني من مقال��ها؟    

ف��ق����ل للت���ي كانت ترى ف�يَّ ق������دوة
هي �ليوم بن �لنا�س يرثى حلالها    

وك�����ل مناها بع�������س طفل ت���ض���م���ه

ف���ه���ل مم���كن �أن ت�ضرتي���ه مبالها؟    
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وت���ق���ول �أ����ض���ت���اذة ج��ام��ع��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا يف ت��ودي��ع��ه��ا   •
لطالباتها: 

لأعلى  وو�ضلت  عمري،  من  �ل�ضتن  بلغت  قد  �أن��ا  "ها 
لقد ح�ضلت   .. �ملجتمع  كبًر� يف نظر  �ملر�كز، وحققت عماًل 

على �ضهرة كبرة، ومال كثر، ولكن .. هل �أنا �ضعيدة؟!!

ل .. �إن وظيفة �ملر�أة �لوحيدة هي �أن تتزوج وتكون �أ�ضرة، 
و�أي جمهود تبذله بعد ذلك ل قيمة له يف حياتها ب�الذ�ت".

وماذا بعد:
�هلل  ر�ضو�ن   - و�آمنة  و�لربيع  رفيدة  حفيدة  يا   .. �أخ��ًر� 

عليهن �أجمعن - :

رفيقة  م��ن  عليِك  �أ���ض��د  �مل�ضت�ضفى  يف  ع���دوى  جت��دي  ل��ن 
�ل�ضوء؛ فعدو�ها كاجلرب ينه�س يف �جللد.

لتتحرك  �حل��ر�رة يف ج�ضدك،  ي�ضعل  ا فرو�س  �أي�ضً وهي 
غر�ئزِك نحو �لجتاه �خلاطئ.

كيف ذلك؟!!

تتعاملن مع �لأطباء و�ملمر�ضن بحدود و�أدب و�حرت�م؛ 
�إليِك تلك �ل�ضو�ضة لتزين لِك قبح �لتمرد على �لآد�ب  فتاأتي 
و�لأخالق؛ فال بد لِك من �أن ت�ضحكي كما ي�ضحك �لطبيب، 
و�أب��اك،  �أم��ك  �أخ��اِك من  وتتحدثي مع �ملمر�س �لأجنبي كاأنه 
وهكذ� .. حتى تكوين مثلها �أو �أ�ضفل منها .. فت�ضوء �ضمعتِك يف 

www.alukah.net
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بيئة عملِك، وقبلها تنالن ع�ضب �لرحمن.

�أخيتي: �أتيت لتقدمي خدمة ورعاية؛ فاأتت تلك �ل�ضو�ضة، 
فو�ضو�ضة وو�ضو�ضة حتى توقعِك يف طريق �حلب و�لتعارف .. 

فتعوذي باهلل من �لو�ضو��س �خلنا�س.

ي��ر�ِك �جلميع و�أن��ِت جمتهدًة يف عملِك تر�قبن  �أخيتي: 
باأنها  وت��اهلل  ب��اهلل  ل��ِك  لتحلف  �لبلي�ضة  تلك  ف��اأت��ت  خالقك؛ 
تقدمن،  �لأ�ضرة  بن  ت��ر�ِك  �أن  حتزن  فهي  م�ضلحتِك،  تريد 
ويف �مللفات ت�ضجلن، ومع �ملر�جعات ت�ضحن .. ومع ذلك ل 

�ضكر ول ثناء .. فلمن تقدمن كل هذ�؟!! 

�أق��دم كل �أعمايل ..  قويل لها: هلل وح��ده ل �ضريك له .. 

�ل�ضطان  م��ن  ب��اهلل  تتعوذي  �أن  بعد  تعاىل  قوله  عليها  و�أت���ِل 
�لرجيم ومنها: زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېې 
ې ى       ى ائ ائ    ەئ ەئ وئ          وئ رب  

)�ملوؤمنون: 104(.

ويف �خلتام: رفيقة �ل�ضوء ي�ضيق �ضدرها �أن تر�ِك ح�ضنة 
�لبالطو،  بت�ضييق  فناق�ضتِك  مظلمة؛  �ضيئة  وه��ي  م�ضيئة، 
�أن  و�أن�ضتِك  للعمل،  �أن�ضب  �أن��ه  بحجة  بالبنطال  جادلتِك  ثم 
ذلك  وقبل  �حلياء،  خلق  مع  يتو�فق  ل  قد  �لعمل  ينا�ضب  ما 
�أ�ضابِك فرو�س  �أم  �أختي �ملمر�ضة،  ُيحرمه �لدين؛ فهل ثبِت 

تلك �لرفيقة �ل�ضيئة؟!!



42

�لو��ضع من  و�هلل لو مل يكن من �ملمر�ضات من ل تلب�س 
�لثياب �إل �أنِت لكفاِك فخًر� �أنك �أطعِت خالقِك وربِك ومولِك، 
وع�ضيِت �لهوى و�لنف�س ورفيقة �ل�ضوء؛ فختاري .. طاعة �هلل 

تعاىل .. �أم طاعة �لهوى و�لنف�س ورفيقة �ل�ضوء؟!!

ومل يتبقى �إل �أن �أذكر بقوله تعاىل: 

زب ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ  ڤ رب.

           كتبها املمر�ض
           عبدالعزيز الفقريي

abdulaziz9955@hotmail.com           
)00966( 0503245519              
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