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  لثانوية املشتركة  مبدرسة ميت حواى اتلفتيااحلب ىف اإلسالم لحماضرات أسئلة 
        ٩/١٢/٢٠٠٣ية  ـــ   هجر١٤٢٤من شوال ١٥الثالثاء                

  : السؤال األول 
وهـل  .. وهل اليوجد حب بدون أخطـاء ؟  ..  احلب يؤدى بصاحبه إىل األخطاء ؟       هل كل 

  الغرية ركن من أركان احلب ؟
  : اإلجابة 

حنن جنيب على األسئلة بإذن اهللا ، وأى بنت حتتاج إىل أى سؤال آخـر ، أنـا موجـود ىف                     
الذى تريدون أن تصلوا إليـه ، أن احلـب          .. وكما قلنا اآلن ىف احملاضرة      .. املدرسة فلتأتى إىل مكتىب     

، ومجيـل حيـب     العفيف أخذناه من الشعر العرىب ، بأن فيه حب عذرى ، وأن قيس كان حيب ليلى                 
، واحلقيقة يابنـات أن هـذا       طبعاً هذا الكالم تروجه وسائل اإلعالم       .. بثينة ، وروميو حيب جولييت      
أن قيس رأى ليلى مرةً واحدة ، وكان شاعراً فجلس يـتكلم فيهـا ،                الكالم تارخيياً ، كل املوضوع      

..  الكالم كان ممنـوع بـني العـرب         ولكنه مل جيلس معها ، ومل يقابلها ، ومل حيدث بينهما لقاء ، ألن             
مل يرسل هلا تلغراف ، وال رسـالة         وعزة مل جيلس معها ومل يكلمها ، و        لمجيبالنسبة  أيضاً  ونفس الكالم   

  .هو رآها فقط فتعلق ا قلبه مثل أى شاب ، وهذه نظرة تسمى نظرة إعجاب ..  وال شيئاً أبداً ،
عجب به ، وتتمنى هـى      ة ترى أمامها واحد وت    لكننا نعجب بشخصيات معينة ، ممكن الواحد      

  ..  يكون هذا عريسها ، أو يكون عريسها مثله بعد ذلك ىف داخلها أن
ةً بعـد ذلـك ، حـىت ال    يقول هلا اإلسالم بأن هذا املوضوع ال ميشى أبداً ، وال يتقدم خطو            

كـل  .. ل به تليفونياً    وهى جالسة للمذاكرة ، أو جتلس تكتب له خطاب ، أو تفكر ان تتص             تفكر فيه   
خطوات إجابية ليس ىف صاحل البنت املسلمة ، وهذا الذى قرره اإلسـالم ىف هـذا                هذا الكالم يبقى    

الغرية طبعاً هذه البنت مع خطيبها ، لكن إذا كانت الغرية من واحدة علـى واحـد ليـست                   . األمر  
 نندما أرى إثنان من البنات تتعاركـا      هذا من اخليال ىف العقل ، ع      .. مرتبطة به وال توجد عالقة بينهما       
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ى تقدم هلا رمسياً وخطبها ، واألخرى تريد أن تأخذه منها ، أو واحـدة تـشاغله ىف      الغرية للذ 
ة األخرى غرية غـري مغـوب فيهـا دينيـاً ، وال          رها اإلسالم ، لكن الغري    قالعمل ، هذه الغرية الىت اٌ     
  .إجتماعياً ، وال إسالمياً 
  :السؤال الثاىن 

إذا حـدثت   ) ما إجتمع رجلٌ وإمرأة إالّ وكان الشيطان ثالثهما         : ( قال صلى اهللا عليه وسلم      
ـ   معهما ، فكيف تكّفر هذه البنت عخلوة بني ولد وبنتاً وكان الشيطان    صحها ما فعلـت ؟ ومبـاذا تن

  لكى تتجنب ذلك ؟ وكيف تتخلص من العالقة مع أا متعلقة ذا الشاب وهو دائماً يشغلها ؟ 
  :  هذه البنت ليس هلا إالّ التوبة وشروطها :اإلجابة 

  .مرة أخرى مهما كانت األسباب فيها أن متتنع عن لقائها ذا الشاب .. أول شرط 
  .  نفسها وىف حق أهلها  تندم على مافعلته ىف حق .. الشرط الثاىن

  .. تعزم على أا ال تعود إىل هذا املوضوع مرة ثانية .. الشرط الثالث 
  فما الذى يساعدها على ذلك ؟

عندما جتلـس ىف حجـرة   دائماً ال جتلس مبفردها ىف مكان مغلق ، ألن البنت     : ول شيء   أ -  
 تأتى هلا بأشياء كلها أوهـام وخرافـات   وتغلق على نفسها ، يأتيها خيال اليقظة وأحالم اليقظة ، والىت    

تجلس مع أختها أو جتلس مع أمهـا      ف.. فإذا وجدت نفسها سوف تفكر      غري موجودة ىف أرض الواقع      
  .يطر عليها ألحالم اليقظة أن تسأو جتلس مع أبيها ، وال جتلس مبفردها حىت ال تعطى فرصة 

يقة تقية تـساعدها  ألن احلـديث       كذلك مما يعني البنت ىف هذه املرحلة أن يكون هلا صد           -  
  : يقول 

ومعظم الدواهى تـأتى مـن الـصحبة        ) املرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من خيالل          ( 
  .فتصادق بنتاً ليست سوية ، فتظل تفتنها حىت جترها معها .. واملصادقات 
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  : الشهوة ؟ كما قلت من قبل فما الذى يثري.. تبعد عن مثريات الشهوة  ـ
وتـأتى   أوالً هى املناظر املؤملة الىت تأتى ىف التيليفزيون ، واالّت الىت تأتى بصور فاضـحة ،           

  .من بريوت ولبنان مثل جملة املوعد وجملة الشبكة ، وجملة كذا وكذا ، وأنتم حافظينها كلكم 
وأيضاً الكتب الىت تتحدث ىف هذا املوضوع ، فال تسمع إىل أى كالم ىف هـذا املوضـوع ،                  

  :إذا تابت وأنابت فظها اهللا عز وجلّ لذلك تكون قد حصنت نفسها ، وحي
 ﴿ بي كفَأُولَئاتنسح هِمئَاتيلُ اهللا س٧٠: الفرقان  ( ﴾ د (.  

  :السؤال الثالث 
  ن يقاومه ، فكيف نتخلص من ذلك ؟ احلب إحساس ال أحد يستطيع أ

  :اإلجابة 
 إىل البيت على سنة اهللا ورسوله ، وتتم اخلطبة ، ويـتم          احلب عندما يكون قد متلك منا ، يأتى       

  .الزواج على سنة اهللا ورسوله ، لكن غري ذلك ال يسمى حب ، ولكن إمسه لعب 
   :السؤال الرابع

مـع أن    .. ، فهل هذا األمر حالل أم حرام ؟       تضطر الظروف أحياناً للبنت أن تنفرد باملدرس        
  خاصة ، وأحياناً يعاملها معاملةً عادية ؟األستاذ أحياناً يعاملها معاملةً 

 حنن قلنا يابنات املبدأ العام عدم اخلُلوة ، واخلُلوة يعىن ال جتلس مع مدرس ، أو مـع                  :اإلجابة  
فإذا كانت ستجلس مع مدرس جاءها ىف البيت ، فيكـون  .. طالب ، أو مع أى إنسان ىف غرفةً مغلقة          

  .الباب مفتوح 
ىف الثانوية فكرها ناضج وال تغلب عليها العاطفـة وتـضيعها ،             نت عندنا لناحية الثانية أن الب   ا

  فهذا املدرس إذا كان متزوجاً هل سيترك زوجته ويتزوجها ؟ 
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  .هى الىت ستغرقها 
هذا الكالم حيدث ىف كل مكان ، إن كان ىف اجلامعـة             .. )كويس  ( األستاذ يتكلم كالم حلو   

فهل كل واحد يكلمها كلمتني حلوين يبقـى        .. جتد الشباب التعبان هو الذى يتكلم الكالم الكويس         
  حيبها ؟ 

  فما املطلوب ؟ .. ن عندها متيز البنت العاقلة يكو.. فال بد أن تميز 
أنا أريد رجالً يكون شريكاً حلياتى ، وهو موافق على ذلك ، يأتى من الباب الشرعى ، غـري                   

، وأهلها مطمئنني إىل أن يكرمها اهللا بـالزواج  موافق على ذلك ، أغلق الباب لكى تظل البنت مطمئنة           
  .الصاحل إن شاء اهللا 

  : السؤال اخلامس 
   فما رأى فضيلتكم ىف ذلك ؟ب دافعاً للنجاح أشعر أن احل

  وما رأي حضرتك ىف تبادل الصور للذكرى بني البنني والبنات ؟ 
احلب الذى يدفع إىل النجاح حنن نعرفه ، لكن املثل الـذى يقـول أن وراء كـل                   :اإلجابة  

أعانته وسـاعدته   زوجته  .. عظيمٍ إمرأة  أى أن إنسان تفوق ىف أى جمال ، مالذى دفعه هلذا التفوق ؟                 
 والنصر الكبري الذى وصل إليه ، لكن تبادل الـصور يـا بنـات        أن وصل إىل هذا املقام العظيم ،       إىل

نفرض أن ىف البداية بينك وبينه وفاق ، وطلب منـك شـيئاً وأنـت               .. ممنوع ألن طبعاً أنتم تعلمون      
كـذا وكـذا ، وصـورا    ها صفتفالنة : فوراً ، ويقول بك يذهب للتشهري .. رفضىت ، ماذا يفعل ؟  

  !!معى
  .. ملاذا تضعى نفسك ىف هذا األمر ؟ 

ت حىت أن البنات العاقالت ىف الـرحالت ، إذا أراد           .. البنت العاقلة ال تفرط ىف هذا األمر        
يـستغلها ،   أن  ألنه ممكن   .. ال:  هلم   هم صور بالكامريات ، يقـلن    جمموعة من الشباب أن يأخذوا مع     
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أحـضروا  صوروا اإلباحية املوجودة ىف أوروبا ويرفعوا الرأس ويضعوا بدالً منها رأس ممثلة مصرية ، و              
 وهى ليس هلا عالقة ا أبداً ، ولكنـها تكنولوجيـا متقدمـة عنـدهم                الم على أن مصريات ،    األف

  .ويستعملوها ىف هذه األمور 
  .. ؟ فلماذا تضعى نفسك ىف هذا الوضع 

 طلـب منـك   نفرض أنه .. ىف أوتو جراف  البنت ال تفرط ىف صورة هلا ، وال تكتب كلمة           
ك ، وانت مرحبة بـه ، وتريدينـه ،   اب كويس وتقدم لكى خيطب   شيئاً وأنت مل توافقى عليه ، وجاء ش       

  ل ؟ وهو مغطاظ منك فماذا يفع
يذهب خلطيبك ويقول له فالنة هذه كانت حتبىن وكان بـيىن وبينـها             .. وهذا حيدث كثرياً    

الصورة أو الكلمـة الـىت      ب.. أنت  .. من الذى أفشل هذا الزواج ؟       .. كذا وكذا ، وهذا هو الدليل     
كون بينك وبني الشاب عالقـة إالّ عالقـة عمـل ، والعالقـات               ىف األوتوجراف ، لكن الي     اكتبتيه

هم أنفسهم اآلن يئسوا منها ، وميكن مسعـتم ىف العـام املاضـى              والىت نسمعها عن أوروبا ،    األخرى  
  ملاذا ؟ .. جتعل البنني وحدهم والبنات وحدهم ريكا أعلن جوائز للمدارس الىت بوش رئيس أم
رأوا أن التجربة فشلت ، ألن عندهم هناك إباحية ، فعرفـوا أن اإلخـتالط فـشل ،                  ألم  

البنـات  :الىت تطبق هـذا النظـام       األمريكية  املتحدة  فأعلن عن إعانة من احلكومة املركزية للواليات        
ملاذا حىت تظل القيم موجودة ، ألن اتمع بدون قيم ال يـصلح ، وكمـا                .. وحدهم والبنني وحدهم    

                   :ل الشاعر أمحد شوقى قا
إمنا األمم األخالق مابقيت           فإن ه       ذهبت أخالقهم ذهبوا                          م   

      وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم           
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