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  : السؤال 
  وهل اليوجد حب بدون أخطاء ؟  احلب يؤدى بصاحبه إىل األخطاء ؟هل كل

  وهل الغرية ركن من أركان احلب ؟
  : اإلجابة 

الذى تريدون أن تصلوا إليه ، أن احلب العفيف أخذناه من الشعر العرىب ، بـأن فيـه حـب       
   ..ولييتعذرى ، وأن قيس كان حيب ليلى ، ومجيل حيب بثينة ، وروميو حيب ج

، واحلقيقة يابنات أن هذا الكـالم تارخييـاً ، كـل            طبعاً هذا الكالم تروجه وسائل اإلعالم       
أن قيس رأى ليلى مرةً واحدة ، وكان شاعراً فجلس يتكلم فيها ، ولكنه مل جيلس معهـا ،                    املوضوع  

  ..ومل يقابلها ، ومل حيدث بينهما لقاء ، ألن الكالم كان ممنوع بني العرب 
مل يرسل هلـا تلغـراف ،        وعزة مل جيلس معها ومل يكلمها ، و        لمجيبالنسبة  أيضاً  نفس الكالم   و

هو رآها فقط فتعلق ا قلبه مثل أى شاب ، وهذه نظرة تـسمى نظـرة                ..  وال شيئاً أبداً     وال رسالة ،  
  .إعجاب 

          نة ، ممكن الواحدة ترى أمامها واحد وتى هـى   عجب به ، وت   لكننا نعجب بشخصيات معيتمن
  ..  يكون هذا عريسها ، أو يكون عريسها مثله بعد ذلك ىف داخلها أن

  ..يقول هلا اإلسالم بأن هذا املوضوع ال ميشى أبداً 
  !!ةً بعد ذلكوال يتقدم خطو

وهى جالسة للمذاكرة ، أو جتلس تكتب له خطاب ، أو تفكر ان تتصل بـه          حىت ال تفكر فيه     
 ليس ىف صاحل البنت املسلمة ، وهذا الذى قرره اإلسـالم ىف      خطواتكل هذا الكالم يبقى     .. تليفونياً  

الغرية طبعاً هذه البنت مع خطيبها ، لكن إذا كانت الغرية من واحدة على واحد ليـست                 . هذا األمر   
  !!!هذا من اخليال ىف العقل ..  وال توجد عالقة بينهما مرتبطة به

وفـالن   ملاذا ؟  ألن اإلثنني حيبان فالن ،       ..  مع بعضهما    نعندما أرى إثنان من البنات تتعاركا     
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  ملاذا ؟  .. هاك وال معهذا ليس مع
 ىف ى تقدم هلا رمسياً وخطبها ، واألخرى تريد أن تأخذه منها ، أو واحـدة تـشاغله     الغرية للذ 

  .رها اإلسالمقالعمل ، هذه الغرية الىت اٌ
  .لكن الغرية األخرى غرية غري مغوب فيها دينياً ، وال إجتماعياً ، وال إسالمياً 

      وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم           
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