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   املقدمةاملقدمةاملقدمة
  ... احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده 

  ....أما بعد 
  

أي  (  أراد أعداء اإلسالم غزو بالد املسلمني ، فأرسلوا عيناً هلـم            ، ففي زمن من األزمان   
يستطلع هلم أحوال املسلمني ، ويتحسس أخبارهم ، وبينا هو يسري يف حي من              ) جاسوساً

أحياء املسلمني ، رأى غالمني يف أيديهما النبل والسهام ، وأحدمها قاعد يبكي ، فدنا منه                
إني قد أخطأت اهلدف (( : ، وسأله عن سبب بكائه ، فأجاب الغالم وهو جيهش بالبكاء 

! ال بأس ، خذ سهماً آخر ، وأصب اهلدف          : فقال له العني    ...  عاد إىل بكائه      مثّ ... ))
ولكن العدو ال ينتظرين حىت آخذ سهماً آخر وأصـيب          (( : فقال الغالم بلهجة غاضبة     

   ..))اهلدف 
  

  .. ، فعلموا أنّ الوقت غري مناسب لغزو املسلمني ىفعاد الرجل إىل قومه ، وأخربهم مبا رأ
  

السنون ، وتغيرت األحوال ، وأراد األعداء غزو املسلمني ، فأرسـلوا عينـاً ،               مثّ مضت   
يف ! يستطلع هلم األخبار ، وحني دخل بالد املسلمني رأى شاباً يف العشرين من عمـره                

هيئة غريبة ، قاعداً يبكي ، فدنا منه ، وسأله عن سبب بكائه ، فرفع رأسه ، وقال جميبـاً                    
إنّ حبيبته اليت منحها مهجة قلبه ، ومثرة فـؤاده قـد            (( : ة  بصوت يتقطّع أملاً وحسر   

  ... !! مثّ عاد إىل بكائه ))هجرته إىل األبد ، وأحبت غريه 
   

  ...وعاد الرجل إىل قومه يفرك يديه سروراً مبشراً هلم بالنصر 
  

إن قوة األمة وضعفها يكمن يف مدى متسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صـلى اهللا عليـه                 
 –  ذكوراً وإناثـاً   –اهتمامات وشباا وفتياا    : سلم ، ولعل أفضل واقع يترجم ذلك        و

  :كما قال الشاعر 
              على ما كان عوده أبوهشأ ناشئ الفتيان منا         وين

  



 ، وكان حملّـه القلـب       )1(وملا كان احلب أصل فعل ومبدأه ، وأصل حركة كلّ متحرك            
وكان جديراً بالعناية   ... رء وفساده ، كان أمره يف غاية اخلطورة         الذي هو أصل صالح امل    

  ...والبيان والتوضيح 
  :إنّ احلب أنواع  : - وباهللا التوفيق –فأقول 

يف اهللا وهللا فمنه ما هو واجب كحب اهللا ورسوله ، وما يندرج حتت ذلك من احلب .  
 واجلبلة كحب الوالدين والزوجة  وهو ما يكون مبقتضى الطبيعةومنه ما هو جائز ومباح ،   

واألوالد والعشرية والوطن وحنو ذلك ، وهذا النوع له حد مىت ما جتاوزه كان حمرمـاً ،                 
  : ومثال ذلك قول أحد الشعراء خماطباً وطنه 

  ويا وطين لقيتك بعد يـأس                 كأين قد لقيت بك الشبابا
  )2( إذا فهت الشهادة واملتابا                 أدير إليك قبل البيت وجهي 

  

فالشاعر هنا قد جعل الوطن قبلته األوىل اليت يدير إليها وجهه إذا نطق بالشهادة قبل القبلة                
  .اليت جعلها اهللا لعباده املسلمني ، وال شك أنّ ذلك من الضالل الواضح ، والطغيان املبني 

  

ومن الناسِ من يتخذُ من دون  {: تعاىل   وهو احلب مع اهللا ، كما قال         ومنه ما هو حمرم ،    
    اللَّه بكَح مهونبحاداً يدأَن ى         ]165من اآلية : البقرة[  }اللَّهوهذا نوع من الشرك ، يسم ،  ) :

، وهو درجات حبسب ما يقوم بقلب صاحبه من التعلّق باحملبوب وحمبته من             ) شرك احملبة   
نوع هو الذي أردت احلديث عنه يف هذا الكتاب ، وهو ما ميكـن أن               دون اهللا ، وهذا ال    

، الذي نشأ عليـه الـصغري ،        ) حب األفالم واملسلسالت واالت اهلابطة      ( نسميه بـ   
وهرم عليه الكبري إال من رحم اهللا عز وجل ، حىت إن بعض ما يسمى باملسلسالت الدينية                 

 مل يسلم من إقحام هذا النوع من احلب فيها          )3(اليت يمثل فيها الصحابة رضي اهللا عنهم      ! 
.  
  

ولقد كنت منذ زمن أتابع ما ينشر حول هذا املوضوع يف بعض الـصحف واـالت ،                 
إضافة إىل ما يصلين من رسائل واتصاالت ، وما أمسعه من قصص وحكايات ، وعند تأمل              
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ه السيئة على الفرد واتمع ذلك كله ، تبين يل كثرة األضرار املترتبة على هذا الوهم وآثار         
، فرأيت مجعها ودراستها يف هذا املؤلف ليكون مبثابة صيحة إنذار للغافلني والغـافالت ،               
والالهني والالهيات ، سواء من الشباب والشابات ، أو اآلباء واألمهات ، وقد حرصت              

لفئـة  أن يكون بأسلوب سهل ، وعبارات واضحة ، السيما وأنه موجه بالدرجة األوىل              
سنة ، ألم هم     ) 20 -12(م ما بني    املراهقني والشباب ، السيما الذين تتراوح أعماره      

الضحية يف الغالب ، كما حرصت على االستشهاد يف كل ما أذكره بقصص من ابتلـي                
ذا البالء ، وأقواهلم واعترافام كما صرحوا ا ، ليكون ذلك أدعى للردع والزجـر ،                

 القصص يتضمن خمالفات شرعية كثرية من اختالط وخلوة وقلة حياء           علماً بأن أكثر هذه   
وغري ذلك مما ال خيفى على مسلم ، وقد علقت على بعضها ، واكتفيت يف بعضها بوضع                 
عالمة تعجب ، وتركت الباقي لفطنة القارئ ، واهللا تعاىل هو ويلّ التوفيق ، وهو حـسيب         

  .ونعم الوكيل 
  

  حممد بن عبد العزيز املسند
  29459ب . ص– 11457لرياض ا
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  متهيد
  

إن املتأمل يف نصوص الشرع املطهر جيد أا قد حرمت كل ما فيه ضرر على اإلنسان يف                 
ويحلُّ لَهم الطَّيبات   { :صلى اهللا عليه وسلم   دينه ودنياه ، قال تعاىل يف وصف نبينا حممد          

يا  وبالْخ هِملَيع مرثَحصلى اهللا عليه وسلم    ، وقال رسول اهللا      ]157من اآلية : ألعراف[ }ئ :  ))
  . ، فاملسلم منهي عن فعل ما يضره مما مل يأذن به اهللا )4())ال ضرر ، وال ضرار 

  

      فإننا سنجد أنه يكاد يكون      – الذي حنن بصدد احلديث عنه       –وحنن إذا تأملنا هذا احلب 
رد أحالم وأوهام ، ومتعة قصرية زائلة ، يعقبها هم وغم           ضرراً حمضاً ال نفع فيه ، سوى جم       

وآالم ال تنقطع ، وذل ال يفارق صاحبه ، إال أن يتدركه اهللا برمحة منه ، كما قال الشاعر                   
:  

  مساكني أهل احلب حىت قبورهم                      عليها غبار الذلّ بني املقابر
  

، واجتناب ما يؤذيه ويضره ، إال أن اإلنسان         وكل كائن حي مفطور على حب ما ينفعه         
 حني يغلبـه هـواه ،       – على الرغم من تكرمي اهللا له بنعمة العقل          –على وجه اخلصوص    

تنطمس فطرته ، وتعمى بصريته ، فيترك ما ينفعه ، ويلهث يف البحث عما يضره ، فينحط      
سأل اهللا الـسالمة    بذلك عن مستوى البهيمة ، وهذا هو حال املخدوعني بوهم احلب ، ن            

  .والعافية 
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  !من قال إن هذا احلب وهم ؟
  

لست أنا الذي قال ذلك ، وإنما هم أهل احلب أنفسهم الذين جربوه واكتـووا بنـاره                 
  :وعذابه ، هم الذين قالوا ذلك ، وإليك شيئاً من أقواهلم واعترافام 

 تقول إحداهن:  
! ء دراسيت اجلامعيـة      تعرفت على شاب أثنا    أنا فتاة يف التاسعة والعشرين من عمري ،       (( 

كلها تدعوا لكي نكون معاً رغم أنه ليس من بلدي ، تفامهنـا منـذ               ! كانت الظروف 
، وبعـد   ! الوهلة األوىل ، ومع مرور األيام توطدت العالقة حبيث أصبحنا ال نطيق فراقاً              

ا عرب اهلاتف والرسائل ،     انتهاء الدراسة عاد إىل بلده ، وعدت إىل أسريت ، واستمر اتصالن           
مل . االنتظـار ووعدين بأنه سيأيت لطلب يدي عندما حيصل على عمل ، وبالطبع وعدته ب            

   !!رص كثرية لبدء حياة جديدة مع آخرأفكر أبداً بالتخلي عنه رغم توفر ف
عندما حصل على عمل اتصل يب ليخربين أنـه آت لطلـب يـدي ، وفاحتـت أهلـي                   

سألين أيب فقط إن كـان      ! ... ن رفضهم ، ولكنهم مل يرفضوا        وأنا خائفة م   )5(باملوضوع
إنه قـادم يف زيـارة      : أحد من أهله سيأيت معه ، وملّا سألته عن ذلك تغري صوته ، وقال               

 ،  )6(وأيت بالفعل ، وليته مل يأت     .. شيء ما بداخلي أقنعين بأنه مل يكن صادقاً         ... مبدئية  
 وكلّما اتصلت به رب مني ، إىل أن كتبت لـه            ألنه عاد إىل بلده وانقطعت اتصاالته ،      

مل أعد أحبـك ، وال      : ((خطاباً ، وطلبت منه تفسرياً ، وجاءين الرد الذي صدمين ، قال           
  ))...!!أعرف كيف تغير شعوري حنوك ، ولذلك أريد إاء العالقة 

هلي ماذا أقول أل...  ست سنوات  تعلقت بالوهم أدركت كم كنت مغفلة وساذجة ألنين       
 إىل آخر ما ذكرت     )7(... ))؟ أشعر بوحدة قاتلة ، وليست لدي رغبة يف عمل أي شيء             

  .فهو الشاهد )) تعلقت بالوهم ست سنني ((: فتأملوا قوهلا ... 
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 – وما زلت –مل أكن أؤمن بشيء امسه احلب      إنين فتاة يف العشرين ،      ((  :وتقول أخرى   
كنت أنصح صديقايت وأحذرهن من فخاخ احلب       وال أثق مطلقاً بأي شاب ، بل كثرياً ما          

  ...نعم ، وقعت فيه ... الزائف الذي مل أستطع أن أمنع نفسي من الوقوع فيه 
  

، فخفـق   ته، وحياول أن يعطيين رقم هاتفه     شاب يالحقين بنظرا  .. كان ذلك يف مكان عام    
 خيـايل   وأنه الفارس الذي ارتسمت صورته يف     !  وشعرت باجنذاب إليه     )8(قليب له بشدة  

وكأنه قد الحظ مدى خجلي وترددي ، فأعطى الرقم لصديقيت ،           ... ورأيته يف أحالمي    
فكـان  !.. وحتدثنا طويالً   ! وأخذته منها والدنيا ال تكاد تسعين ، واتصلت به ، وتعارفنا          

  ... ، وكنت صرحية وصادقة معه )9(مهذّباً جداً 
رفضت يف البداية ، وأفهمتـه      ... معه  ، وطلب مين اخلروج     ! وشيئاً فشيئاً صارحين حببه     

أين لست مستعدة لفقد ثقة أهلي ، والتنازل عن مبادئي وأخالقي اليت متنعين من جتـاوز                
لكنه استطاع إقناعي ، ويبدو أن احلب أعماين فلـم أميـز            .. احلدود اليت رمستها لنفسي     

ة األوىل يف حيايت      )10(وخرجت معه   ..  من اخلطأ    الصحوصارحته برأيي     ، فكانت املر ، 
فيه ويف أمثاله من الشباب ، فلم يعجبه كالمي ، وسخر مين ، بل امين بتمثيل دور الفتاة               

 ، فقد قررت التـضحية      )12(  ، وكان اللقاء األول واألخري     )11(الشريفة ، وأشبعين جترحياً     
 خبطي  حببي من أجل كراميت ، ولكنه احتفظ بكتاب يتضمن أشعاراً ومذكرات يل كتبتها            

 )13(... ))إعادا يل رفض ، ووقعتها بامسي ، وقد 
  

  :وتقول ثالثة يف خاطرة هلا 
تنبت يف قليب ، والكلمات اليت اخترا ال تكتـب ،           واألوهام  األحالم تبقى أمامي ،     (( 

لكنها توجد يف فكري وأحاسيسي ، حكاية فيها كل املعاناة اليت أعيشها اليوم ، منـذ أن       
 يا  –احلب  ...  أهرب منها أو أجتاهلها      ومهاً ومأساة ، ومنذ أن أصبح احلب      افتقدت الثقة   
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وتوهم نفـسك    ال يعترف باحلذر أو اخلوف منه ، فإما أن تطرق أبواب احلب              –حبيبيت  
ففي هذه العبـارات تـصريح       . )14(... ))أنك حتب ، وإما أن رب منه أو تتجاهله          
  .أساة واضح بأن هذا احلب ما هو إال وهم وم

  

  .مزيد تأكيد لذلك )) احملبني (( وفيما يأيت من اعترافات 
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  !هل حنن حباجة إىل هذا احلب ؟
  

إن من املؤسف جداً أن الكثري من وسائل اإلعالم مبا تبثّه من أفالم ومسلسالت وقـصص            
توحي إىل كلّ فىت وفتاة بأن هذا احلب أمر ضروري يف حياة كل إنـسان ،                ... وأشعار  
فتاة اليت ال تتخذ هلا خديناً وعشيقاً هي فتاة شاذة ، وغري ناضجة وال واعية ، ممـا                  وأن ال 

بأي مثن ، ولو على حساب حيائها وعفتها وكرامتها         ) ! حبيب  ( يدفعها إىل البحث عن     
وطهارا ، وحني تعجز الفتاة عن ذلك لغلبة احلياء أو ألمور أخرى ، فإـا تـشك يف                  

ة حتتاج إىل حلّ ، وقد كتبت إحداهن إىل إحـدى اـالت             نفسها ، وتعد ذلك مشكل    
  :الساقطة رسالة تقول فيها 

  

 عامـاً ،    18عمـري   : ال أريد اإلطالة ، ولذا سأطرح مشكليت باختصار         .. سيديت  (( 
مشكليت أنين ال أعرف كيف أتعامل مع الرجال ، أرب دائماً من الكالم معهم ، حىت إذا               

.  تقرب إيل كرهته خوفاً منه ، ومل أجرب عالقة حب أبـداً              شعرت مبيل حنو أحدهم إذا    
  .. )) .مب تفسرين هذه احلالة ، لقد كتبت لك بعد كثري من التردد 

 بأن هذا اخلوف خوف مبالغ فيه ، وأن         – )15( وما أدراك ما احملررة      –! فأجابت احملررة   
إىل آخـر مـا   .. الفكري هذا احلياء ال مربر له ، وهو يدلّ على عدم النضوج العاطفي و        

  ...ذكرت 
إا حرب شعواء على العفّة والفضيلة واحلياء ، حرب يقف خلفها إماً مغرضون حاقدون              
يريدون هدم الدين ، وتقويض دعائمه ، وإما ماديون منتفعون شهوانيون ، مهّهم إخراج              

ابط ، ولكن   املرأة بأي وسيلة ، ليستمتعوا ا كيفما شاؤوا ، ومىت شاؤوا دون قيد أو ض              
خابوا وخسروا ، فإن الفتاة املسلمة اليوم بدأت تعي وتدرك ما حياك ضدها من مؤامرات               
وخمططات ، وال أدلّ على ذلك من عودة انتشار احلجاب اإلسالمي من جديد بعد زمن                
التعري والتربج والسفور ، وهذا ال يعين عدم وجود مغفلني ومغفالت الزلن يلهثن خلف              

  . أن تكوين منهن – أخيت املسلمة – الوهم ، فاحذري
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 فما هي األضرار املترتبة     – وهو أضرار احلب املذكور      –ولندخل اآلن يف صلب املوضوع      
  ؟) احلب ( على هذا الوهم املسمى بـ 

  :األضرار كثرية ، وميكن تصنيفها إىل ما يلي 
  .األضرار الدينية : أوالً 
  .األضرار النفسية : ثانياً 
  . ألضرار الصحية ا: ثالثاً 
  .األضرار االجتماعية : رابعاً 
  .األضرار األدبية : خامساً 
  .األضرار املادية : سادساً 

  . بالتفصيل – إن شاء اهللا –وسأعرض لكل واحد منها 
  

*************************************  



  األضرار الدينية : أوالً 
  

  :وأعظمها وأخطرها 
وحذر منه ، وجعله حائالً بني املـرء   حرمه اهللا عز وجل ،  الوقوع يف الشرك الذي -1

من : البقرة[} كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشد حباً للَّه        {: ودخول اجلنة ، كما قال سبحانه       
  ] .165اآلية

نةَ ومأْواه النار وما للظَّـالمني      إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْج        {: وقال سبحانه   
  ] .72من اآلية: املائدة[} من أَنصارٍ

ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر من السماِء فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الـريح  {: وقال تعاىل  
  ] .31من اآلية: احلج[} في مكَان سحيقٍ

  :ومن ذلك قول الشاعر 
  فإنه أشرف أمسائي)                  يا عبدها ( ال تدعين إال بـ 

وهذا هو لسان حال كثري ممن ابتلـوا ـذا          ! فهذا تصريح منه بالشرك ، وعبادة غري اهللا         
الوهم ، وإن مل يصرحوا به بلسان املقال ، بل قد صرح به بعضهم ، فهذا أحدهم يقـول        

  :ة يف جملة مشهور
 ))سواك ديناً                     وسوى اهللا ما عبدت كغري حب 16( ))ما تعشقت(  

  )) .احلب ديين ومذهيب : (( وأقبح منه قول أحدهم يف أغنية مشهورة 
  ... نعوذ باهللا من اخلذالن 

  : ويقول أحدهم 
ا رأت عيناي منذ أن يا أمجل م.... يا أحلى اسم نطقه لساين منذ والديت ... يا حبيبيت (( 

وسيكون كذلك لألبد شاءت    (....) ويا أحلى رمز كتبته مع رمز امسي        .. أبصرت النور   
إين أحبك حىت املوت ، ولن ينسيين إياك إال املوت         : أقول لك   ...  أم مل تشأ     )17(الظروف

فإذا كان يل حياة سأحياها ، فإن هواءهـا أنـت ، وبلـسمها              ! .. وحده مهما حصل    
  ... ! .نت وعطرها أ
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وإذا كـان  .. وإن كان يل بصر ، فعيناي أنت       ... ! وإذا كان يل قلب ، فنبضه هو أنت         
  !.يل سعادة فسعاديت ابتسامة حمياك الربيئة 

فاحلياة من  .. مل ولن أختيل نفسي وحيداً بدونك كما هي حالك أنت بالتأكيد            .. حبيبيت  
وتـساوت  .. وانعدمت أمهيتها ... دا تالشت فائ... غريك أصبحت بال طعم وال هواء    

   .)18(... ))ولكن ، ما عساي أن أفعل وقد كتب لنا قدرنا أن نفترق ..! مع املمات 
وهي هواؤه وبلسمه !  ولن ينساها أبداً مهما حصل – كما يقول –فهو حيبها حىت املوت     

 يـذكرين  إىل آخر ما ذكـر ، وهـذا  ... ، بل هي نبض قلبه ، ودمه ، وهي بصر عينيه    
وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل (( .... : باحلديث القدسي الذي يقول اهللا تعاىل فيه 

 .. ))حىت أحبه ، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبـصر بـه                  
 ، وهذا قد جعل حبيبه بصره الذي يبصر به ، ومسعه الذي يسمع به كمـا                 )19(احلديث  

  .} ..يحبونهم كَحب اللَّه.. { : حني قال يقول ، وصدق اهللا 
  ... نعوذ باهللا من اخلذالن 

  :وتقول إحداهن يف جملة مشهورة أيضاً 
   ...شبه صالة بليلي يف  أناجيكحني(( 

  .. حني ال يكون يل بدونك أمل يف جناة 
  . إخل )20( !.. ))أصدق من الصلواتحني جيمعنا هوى 

  . أصدق من الصلوات ، وما أحلم رب األرض والسموات فنعوذ باهللا من هوى هو
  : وتقول أخرى 

  ... ))نداء لك أيها الغائب (( 
  أال يكفي هذا الغياب ؟

  ... أراك معي دائماً فواهللا 
   ...قمريويف الليل ...  أنت مشسيففي النهار 
  ..الدنيا وما بعدها واِهللا أنت 
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  ...اء والنجوم حبق السم.... فخربين يا زمان حبق دنياك 
   )21(.... ))عن الغائب الذي مل يعد 

بغائب مل يعد ، ولن يعود ، وجعلته الدنيا وما بعـدها ،             ... أرأيتم كيف تعلقت بالوهم     
فرببكم خربوين مـاذا    !  يف كل مكان     – وهو الغائب    –بل هو معها    ! ومشسها وقمرها ؟  

  !ة ؟بقي هللا عز وجل من احلب واإلجالل والتعظيم واملراقب
واألمثلة على ذلك كثرية ، ملن تأمل ما ينشر بعـني البـصرية ، ويف األشـعار الـشعبية           
والقصائد النبطية من العبارات الشركية ، واأللفاظ الكفرية ، أضعاف مـا يف الفـصحى               

  .والعربية ، فإىل اهللا املشتكى 
 عز وجل ،    فإن سلم صاحب هذا احلب من الوقوع يف الشرك ، فلن يسلم من سخط اهللا              

فإن من ابتلي ذا الوهم البد أن يقصر يف حقوق اهللا تعاىل عليه ، ويترك بعضها ، فيبيت                  
التهاون : يف سخط اهللا ، ويصبح يف سخط اهللا ، ومن أمثلة التقصري يف حقوق اهللا تعاىل                 

 يف الصالة اليت هي عماد الدين ، واستثقاهلا ، وتأخريها عن وقتها ، وعدم اخلشوع فيها ،                
بني الرجـل وبـني     (( : أما تركها بالكلية فهو كفر ، لقوله النيب صلى اهللا عليه وسلم             

   .)22( ))الشرك والكفر ترك الصالة 
التقصري يف حقوق الوالدين وعقوقهم ، وقد حدثين بعضهم أنه كان جيلـس             : ومن ذلك   

والدين ،  عند جهاز اهلاتف بالساعات ، حىت غضب عليه والداه ، ورضى اهللا يف رضى ال              
   .)23(وسخطه يف سخطهما كما ثبت يف احلديث 

  :ومن األضرار الدينية 
من تشبه بقوم فهو    (( :  التشبه بالكفار وتقليدهم وحماكام ، وقد جاء يف احلديث           -2

 وقد عين الكفار ذا النوع من احلب عناية فائقة كما يف اتمـع الغـريب                )24( ))منهم  
له عيداً مسوه عيد احلب أو عيد العشاق حيتفلون به كـل عـام ،   املعاصر ، حىت اخترعوا    

 –إخل ، وقـد سـرى ذلـك         ... ويلبسون لباساً خاصاً ، ويقدمون فيه الورود احلمراء         
ومسعنا أخباراً يندى   .  إىل بالد املسلمني السيما مع ظهور الفضائيات         –ولألسف الشديد   
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 ومشاركتهم – بأولئك الكفار – )25(اء  وخباصة النس–له اجلبني من تشبه بعض املسلمني 
يف االحتفال ذا العيد ، ومن املعلوم لدى كل مسلم أنه ليس يف اإلسالم سوى عيـدين                 
اثنني يف العام ال ثالث هلما ، وأنه ال جيوز االحتفال بأي عيد من األعياد املبتدعة سـواء                  

 عيداً سخيفاً ال حيتفل بـه  فكيف إذا كان. مسي عيداً أم مل يسم مادام أنه يتكرر كل عام        
فلنفتخر بديننا ، ولنعتز بعقيدتنا ، وال نكن أذناباً         . إال أراذل الناس من البطالني الفارغني       
  :تابعني لغرينا ، ولنكن كما قال الشاعر 

  قوم هم األنف واألذناب غريهم                   فمن يساوي بأنف الناقة الذنبا
  :ومن األضرار الدينية 

اليت حرمها اهللا عز وجل ، واليت هي من كبائر الذنوب ، ومن             الوقوع يف الفاحشة     -3
أسباب سخط عالم الغيوب ، فكم من فتاة عفيفة شريفة كُشف سواا ، وانتهك عرضها              
                 ، ا ، باسـم الـصداقة واحلـبوفىت عفيف شريف غرق يف أوحال الفاحشة وقذار ،

 منها القلوب ، وتقشعر من هوهلا األبـدان ، وإن  واألخبار يف ذلك مبكية وحمزنة ، تتفطر      
 إذ أن أي فتاة مسلمة عاقلة تدرك هذا األمر جيداً ، وحتسب             – وهللا احلمد    –كانت قليلة   

 ، حيـضر الـشيطان ،       )26(له ألف حساب ولكن حني تستحكم الغفلة ، وتثور العاطفة           
 يف مستنقع الرذيلة اآلسن ،      وتنسى الفتاة نفسها يف غمرة اهلوى ، فال تفيق إال وهي غارقة           

ولن أطيل بذكر القصص يف ذلك ، ويكفي أن أذكر يف هذا املقام قصة واحـدة فقـط                  
  : لتكون عربة ملن أراد أن يعترب 

  : تقول صاحبة القصة 
دمـوع  ( بل اكتبوها بعنوان    ) دمعة ندم   ( ال أريد أن تكتبوا مأسايت هذه حتت عنوان         (( 

إا دموع كـثرية جترعـت      ... وع اليت ذرفتها سنني طواالً      ، تلك الدم  ) الندم واحلسرة   
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خالهلا آالماً عديدة ، وإهانات ، ونظرات كلها حتتقرين بسبب ما اقترفته يف حق نفـسي                
  .حق ريب : وقبل هذا وذاك ... وأهلي 

لقد أسأت إىل والديت وأخوايت ، وجعلت أعينهم ... إنين فتاة ال تستحق الرمحة أو الشفقة    
  ... إىل األرض ، ال يستطيعون رفعها خجالً من نظرات اآلخرين دوماً

  . بسبب اهلاتف اللعني )27(لقد خنت الثقة اليت أعطوين إياها ... كل ذلك كان بسبيب 
بسبب ذلك اإلنسان ارد من الضمري ، الذي أغراين بكالمه املعسول ، فلعب بعـواطفي               

  ...وأحاسيسي حىت أسري معه يف الطريق السيء 
احلـب  كل ذلك بـسبب     ... وبالتدريج جعلين أمتادى يف عالقيت معه إىل أسوأ منحدر          

 الذي أعمى عيين عن احلقيقة ، وأدى يب يف النهاية إىل فقدان أعز ما تفخر به الفتاة الومهي
لقد .. ، ويفخر به أبواها ، عندما يزفاا إىل الشاب الذي يأيت إىل مرتهلا بالطريق احلالل                

الشرف مع إنسان عدمي الشرف ، إنسان باع ضمريه وإنسانيته بعد أن أخـذ           أضعت هذا   
لقد تـركين يف    .. مين كل شيء ، فتركين أعاين وأقاسي بعد حلظات قصرية قضيتها معه             

وآنذاك مل يكن أحد يعلم مبـصيبيت سـوى اهللا          ! .. حمنة كبرية بعد أن أصبحت حامالً       
تهرب مين ، على عكس ما كان يفعلـه         وعندما حاولت البحث عنه كان ي     ... سبحانه  

لقد مكثت يف نار وعذاب طوال أربعة أشـهر ، وال           ... معي من قبل أن يأخذ ما يريد        
وألن .. يعلم إال اهللا ما قاسيته من آالم نفسية بسبب عصياين لريب ، واقترايف هلذا الذنب                

ة اليت تتحـرك يف     كنت أفكر كيف أقابل أهلي ذه املصيب      .. احلمل أثقل نفسييت وأتعبها     
.. فوالدي رجل ضعيف ، يشقى ويكد من أجلنا ، وال يكاد الراتب يكفيه              .. أحشائي ؟   

ووالديت امرأة عفيفة ، وفرت كل شيء يل من أجل أن أمت دراسيت ألصل إىل أعلى املراتب              
.  

لقد خيبت ظنها ، وأسأت إليها إساءة كبرية ال تغتفر ، ال زلت أجترع مرارا حـىت اآلن      
... إن قلب ذلك الوحش رق يل أخرياً حيث رد على مكامليت اهلاتفية بعد أن طاردته                . .

وعندما علم حبملي ، عرض على مساعديت يف اإلجهاض وإسقاط اجلنني الذي يتحـرك              
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 .. )28(مل يفكر أن يتقدم للزواج مين إلصالح ما أفسده .. كدت أجن   .. داخل أحشائي   
 أن يتركين يف حمنيت ، أو أسقط هذا احلمـل للنجـاة مـن               إما: بل وضعين أمام خيارين     

  ... !الفضيحة والعار 
وملّا مرت األيام دون أن يتقدم خلطبيت ، ذهبت إىل الشرطة ألخربهم مبا حدث من جانبه ، 
وبعد أن حبثوا عنه يف كل مكان وجدوه بعد شهرين من بالغي ، ألنه أعطاين امساً غـري                  

 يف النهاية وقع يف أيدي الشرطة ، واتضح أنه متـزوج ولديـه              لكنه .. )29(امسه احلقيقي   
  .أربعة من األوالد ، ووضع يف السجن 

  !.. وعندما علمت أنه متزوج أدركت كم كنت غبية عندما سرت وراءه كالعمياء 
  !ولكن ماذا يفيد ذلك بعد أن وقعت يف اهلوة السحيقة اليت جعلتين أتردى داخلها ؟

لك الفتاة اليت أعماها كذبه ، فأرسل إيل من سجنه امرأة ختـربين             لقد ظن أنين ما زلت ت     
بأنين إذا أنكرت أمام القاضي أنه انتهك عرضي فسوف يتزوجين بعد خروجي من السجن             

واآلن أكتب لكم بعد خروجي من سجن الشرطة إيل         .. لكين رفضت عرضه الرخيص     .. 
حداً ، وال يراين أحد ، بسبب تلـك         ها أنا قابعة فيه ال أكلم أ      .. مرتيل  .. سجين األكرب   

  ..الفضيحة اليت سببتها ألسريت ، فأهدرت كرامتها ، ولوثت مسعتها النقية 
بينما أصبحت أمـي    .. لقد أصبح والدي كالشبح ميشي متهالكاً يكاد يسقط من اإلعياء           

هزيلة ضعيفة ، ذي باستمرار ، وسجنت نفسها بإرادا داخل املرتل خشية كالم الناس              
  ... )) .ونظرام 

  : مث ختتم رسالتها بقوهلا 
إنين أبكي ليالًً واراً ولعـل اهللا      .. إنين من هذه الغربة الكئيبة أرسل إليكم حبايل املرير          (( 

يغفر يل خطيئيت يوم الدين ، وأطلب منكم الدعاء يل بأن يتوب اهللا علي وخيفـف مـن                  
   .)30()) آالمي 
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وهل بعد هذه العربات من عربات ، إال ملن كُتب عليـه            فهل بعد هذه العربة من عربة ،        
  . الشقاء ، عياذاً باهللا 
  :ومن األضرار الدينية 

   : ضعف األمة ، وتقهقرها ، وتسلط األعداء عليها -4
فما فشا هذا الوهم يف أمة إال قضى عليها ، وحطم رجولة شباا ، وسلط عليها األعداء ، 

  اا ونساؤها يف األوهام ؟وماذا يرجى من أمة قد غرق شب
يف العصر اجلاهلي قبل بزوغ فجر اإلسالم ، كان ال يسمع إال صوت قيس وهو يغين على                 
لياله ، فلما بزغ فجر اإلسالم ، وأكرم اهللا هذه األمة بنيب الرمحة حممد صـلى اهللا عليـه                 

لكرامة ،  وسلم ، انقطع هذا الصوت ، ومل يسمع إال صوت احلق وهو يدعو إىل العزة وا               
 كـانوا   – بل حـىت األطفـال       –وجنة عرضها السماوات واألرض ، حىت إن الشباب         
  .يتسابقون إىل ساحات اجلهاد طمعاً يف نيل الشهادة 

 عـاد ذلـك     – إال من رحم اهللا عز وجـل         –وملا ضعف املسلمون ، وختلوا عن دينهم        
، وال )) األقيـاس  (( ف الصوت النشاز جيلجل يف اآلفاق ، ومل يعد قيساً واحداً ، بل آال    

، وإذا أردمت الربهان والدليل فاستمعوا إىل ما ينعق به          )) اللياىل  ((ليلى واحدة ، بل آالف      
 .. )31(  كما يقال ؛ وينوح على حبيبه      –كل يغين على لياله     : املغنون عرب موجات األثري     

 األمة ، واحنطاطها    ولذا كان انتشار هذا الوهم بني شباب األمة وفتياا دليالً على ضعف           
وختلفها ، وقد ظهرت يف اآلونة األخرية بوادر يقظة وانتباه ، لعلها تكون إرهاصاً لعـودة             

  .األمة إىل سابق عزها وجمدها ، بل هي كذلك إن شاء اهللا 
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  النفسيةاألضرار  : ثانياًً
فسية بالغة األثر ، قد تنتهي بصاحبها إىل اجلنون ، فمـن            فإن هلذا احلب املزعوم أضراراً ن     

  : ذلك 
  .. فقدان الثقة بالنفس -1

أكتب مشكليت لعلي أجد احلل الذي يرحيين ، ويعيد النوم إىل جفوين             (( :تقول إحداهن   
حينمـا  ! واليت مل أذقها منذ أن تعرفت عليه عن طريق اهلـاتف            .. ، والراحة إىل نفسي     
قايت ، ورد علي أخوها ، وجذبين إليه رقّة حديثه ، بعـدها وجـدت           طلبت إحدى صدي  

وتكرر االتصال ، وتعمـدت اختيـار        .. )32(نفسي مشدودة للتفكري فيه ، والتعلق به        
  ! وتواعدنا على الزواج  .. )33(األوقات اليت ال تكون صديقيت موجودة فيها 

حاولت بأسلوب غري .. ته يب الحظت ربه من احلديث معي ، وانقطعت إتصال     .. وفجأة  
وأخرياً وبطريق الصدفة أخـربتين  .. مباشر التعرف على أسباب هذا التحول ، دون فائدة       

  ..صديقيت أن أخاها قد وقع اختياره على إحدى القريبات ، وسيتم زفافهما قريباً 
 يوفقدت بعدها الثقة يف نفـس     .. أصابتين دهشة أفقدتين توازين وقدريت على الرد عليه         

  ..تقدم يل الكثريون ولكنين أرفضهم مجيعاً دون أي مربر .. ويف كل من حويل 
العمر يتقدم يب ، ولكين عاجزة عن نسيان هذا اجلرح القدمي ، الذي متكن مـين لدرجـة        

   .)34(.. ))كبرية بدأت تثري شكوك أهلي جتاهي ، وال أدري كيف أختلص مما أنا فيه 
  .ى الرغم من أن األمر قد انتهى إا ال تزال متعلقة بالوهم عل

  :  االكتئاب النفسي -2
 سنة ، ولظروف عملي فإين أسكن       29أنا شاب أبلغ من العمر      : (( يقول أحد الشباب    

 كم ، وأسافر لزوجيت يومني يف األسبوع، وأحياناً         200بعيداً عن زوجيت وأطفايل مسافة      
ك ، إال أن ضعف مرتيب حـال        يوماً واحداً، كنت أحب زوجيت كثرياً، وكانت هي كذل        

  ..بيين وبني إحضارها لإلقامة عندي
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تريد التعرف يب ، فرفضت ذلك ، وأفهمتها بأين متزوج          ! ويف ليلة من الليايل اتصلت فتاة       
ولدي أطفال، وقمت بإقفال السماعة يف وجهها ، وما كان منها إال أن أصـرت علـى                 

صداع مل يفارقين تلك الليلة ، ويف التايل حمادثيت والتعرف علي ، ومن تلك اللحظة أصابين         
اتصلت يب ، فرد عليها أحد زمالئي فلم تكلمه، مث رد عليها الثاين والثالث ، فلم ترد إال                  
أنا ، ويف ساعة متأخرة من الليل اتصلت ، ومل يكن غريي ، فرفعت مساعة اهلاتف ، وزين                  

 أفعل ، فلقد زلزلت كياين ، وزرعت        يل الشيطان حمادثتها ، وتعرفت عليها ، ويا ليتين مل         
طريقي أشواكاً ، بل لقد فرقتين عن زوجيت وأوالدي ، فلم يعد هلم يف قليب من احلب مثل                  
ما كان قبل ذلك ، كان فكري يف ذلك الشيطان الذي متثل يل يف صورة تلك الفتـاة ،                   

تاة الـيت   فقدت أعصايب مع زوجيت وأوالدي ، أثور عليهم ألدىن سبب ، بسبب تلك الف             
كانـت تلعـب    .. حاولت أن أقاطعها فلم أقدر      .. زرعت املرض واخلوف يف أعماقي      

أصـابين االكتئـاب    نسيت حىت عملي من كثرة السهر ، ومع ذلك          .. بأعصايب كثرياً   
 وذهبت إىل عيادة األمراض النفسية ، وأعطوين أقراصاً فلم ينفع معي أي عالج              النفسي ، 
 (( ....)35(.   

  : األمن والراحة ، واخلوف من الفضيحة  فقدان -3
 بتسجيل املكاملات اهلاتفية اليت تتم بينـهم  – يف الغالب –وذلك أن أدعياء احلب يقومون      

وبني الفتيات ضحايا احلب ، وقد يطلبون منهن صوراً باسم احلب ، فيحتفظون ا ، مع                
ا ما استعصت الفتاة عليهم ، وأبت       الرسائل الوردية املعطرة اليت تبعثها الفتيات إليهم ، فإذ        

اخلروج معهم ، قاموا يهددوا بتلك الصور والرسائل ، وبصوا يف اهلاتف ، وهنا يسقط               
يف يد الفتاة ، وتعيش يف وضع مأساوي سيء ، وقد تستجيب ملطالبهم خوفاً من الفضيحة 

  .ن العذاب األليم فتبوء باإلمث يف الدنيا ، والفضيحة الكربى يف اآلخرة وما فيها م! 
   :- وقد كتبت يل مشكلتها بنفسها –تقول إحداهن 

مشكليت هي مشكلة بعض البنات هذه األيام ، يف جو غابت فيه مراقبة األهل ، ووجد                ((
يف هذه األجواء   .. فيه الفراغ ، وصديقات السوء ، وأفالم خليعة ، وأغان وطرب وجمون             

واليت هي علي اآلن كاحلديد احلامي الذي يلـسعين          –امللوثة ، ويف هذه الفترة من الزمن        
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 تعرفت على ذئب قذر ، وقد طالت فترة تعارفنا إىل سنة تبادلنـا خالهلـا                –كل حلظة   
كان قذراً ،   .. أعطيته كل ما عندي من وقت وتفكري ، بل ومساعدات مالية            !! .. الصور

بعـدها  .. ل شيء   طلب مين كل شيء باسم احلب ، وبذلت له ك         ! .. وكنت أقذر منه    
وجدت فتيات قمة يف    . التحقت باجلامعة ، وأقمت يف سكن الطالبات ، ويا سبحان اهللا            

أعجبت ن ، أحببـنين     ! قمة يف عمل اخلري والصالح      .. يف الطهر والعفاف    .. االلتزام  
وشعرت باإلميان يسري .. فتعلمت منهن الصالة والدين .. بإخالص ، وأخذن يتقربن إيل 

ولكن ماذا أفعل وهذا الذئب يطاردين يف كل مكان ، حىت هنا يف السكن ،              .. ايل  يف أوص 
، واملـشرفة املـسكينة قـد    !! فيتصل يب يومياً على أنه أخي الذي يريد أن يطمئن علي           

صدقت هذه الكذبة ، فكانت تلح علي ملكاملته ، فكنت أكلمه وأنا كارهـة لـه ، ويف                  
مت على التوبة النصوح وتبت إىل اهللا عـز وجـل ،            الوقت نفسه خائفة منه ، إىل أن عز       

وحولت إىل دراسة العلم الشرعي بعد أن كنت يف كلية علمية ، املشكلة أنـه ال يـزال                  
، ويهددين بكل ما لديه من أدلة وبراهني ، مـن           !! يطاردين ، ويطلب مين اخلروج معه       

لنا حيـث يقـيم   صور ومكاملات قد سجلها علي ، واألدهى من ذلك أنه يتصل على مرت         
أخي األصغر ، وأخاف عليه من هذا الذئب ، أخاف عليه من الغرية اليت ستقتله غمـاً إذا    

ومن أخته اليت طاملا أحبها واعتربها قـدوة لـه يف اجلـد        .. ومن  ... علم باألمر ، ومن     
  ... )) واملذاكرة 

   ...إىل آخر ما جاء يف رسالتها ، وهي طويلة جداً اختصرا يف هذه األسطر
إن : وإين ذه املناسبة أود أن أوجه نصيحة إىل كل فتاة ابتليت مبثل هذا األمر ، فـأقول                  

اخلطأ ال ميكن تصحيحه خبطأ آخر ، فإذا كنت قد أخطأت أوالً بإقامة عالقة حمرمة مـع                 
هذا الذئب ، وأعطيتيه صورك ورسائلك ، وصار يهددك ا ، فال تتبعي هذا اخلطأ خبطأ                

ه ، وهو استجابتك له ، وتلبية مطالبه اآلمثة ، فإنه أقلّ وأذلّ من أن يقوم بتنفيذها،                 أكرب من 
إذ هو شريك لك يف الفضيحة، وحىت لو أقدم على تنفيذها، فإنك ما دمت قد حافظـت                 
على عرضك وشرفك ، وتبت إىل اهللا توبة نصوحاً ، فإن ذلك لـن يـضريك شـيئاً ،                   

هيئـة األمـر    (( مكانك التعاون مع رجال احلـسبة       وسيكون هو املتضرر األكرب ، وبإ     
لإليقاع به أو كف شره بأسلوب حكيم ال ينالـك منـه            )) باملعروف والنهي عن املنكر     



مث إن الفتاة إذا تابـت      .. ضرر ، ولكثري منهم خربة يف هذا اال ، وهذا أمر متيسر جداً              
 خمرجاً ، وأسوق لك هذه القصة       إىل اهللا توبة نصوحاً ، وصدقت يف توبتها ، جعل اهللا هلا           

  : لتعلمي أن اهللا ال يتخلى عن عباده املؤمنني 
فنهـضت  .. كنت جالسة يف املرتل عندما رنّ جرس اهلـاتف          (( :تقول صاحبة القصة    

إن الرقم خطأ ، وألنت لـه       : ورفعت السماعة ، فإذا برجل يطلب صاحباً له ، قلت له            
وال يستطيع االسـتغناء    ! كلمه حىت قال يل إنه حيبين       صويت ، فإذا به يتصل مرة ثانية ، وأ        

، وبعد أربـع  !!! فصدقته ، وذهبت معه ، وأخذنا صوراً عديدة ! عين ، وأن نيته سليمة     
إذا مل متكنيين من نفسك فسأفضحك ، وأقدم الـصور          : سنوات مكثتها معه إذ به يقول       

ته يف اهلاتف أو مقابلته     فرفضت بشدة ، وابتعدت عنه ، وأصبحت أرفض حمادث        .. ألهلك  
، ويقدر اهللا عز وجل أن خيطبين صاحب أيب ، وقبل زواجي بأيام اتصل يب ذلك النذل ،                  

فأصبحت يف حرية من أمري     !! إن تزوجت من هذا الرجل فسأفضحك عنده        : وقال يل   
، وتوجهت إىل اهللا عز وجل أدعوه بإخالص أن خيلصين من هذا الرجل ، وبعد زواجـي                 

مت أنه أراد الذهاب إىل زوجي ومعه الصور ، ويف طريقه إىل مقر عمل زوجي               بيومني عل 
   .)36(.. )) ، تويف يف حادث سيارة ، واحترقت الصور معه 
  .ففي هذه القصة عظة وعربة لكل شاب وفتاة 

  : الفشل الدراسي -4
)  احملبوب   (وهذا هو الغالب على من ابتلي ذا البالء ، النشغال فكره وقلبه بالتفكري بـ               

، ولكثرة السهر ، وضياع األوقات الطويلة يف مكاملات تافهة رخيصة ، ال تتـرك وقتـاً                 
  .. للمذاكرة واملثابرة 
 ، متفوقـة يف دراسـيت ،        )37(أنا فتاة يف السادسة عشرة من عمري         (( :تقول إحداهن   

الصغرية أحببت أحد املشاهري بشكل جنوين ، متأل صوره الكبرية حجريت ، وأدس صوره              
بـدأ مـستواي    .. يف كل كتيب ، وأحلم دائماً بلقائه ، وأثور إذا حتدثت عنه زمـياليت               

الدراسي يف االحندار بسبب هذا احلب اجلنوين ، لدرجة أين أخشى مـن االسـتمرار يف                
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االحندار ، ويف نفس الوقت ال أستطيع التغلب على مشاعري ، وأشعر بأنين وحـدي يف                
   .)38(.. )) وال أستطيع مصارحة أحد ا مشكلة دد مستقبلي ،
  :ومن األضرار النفسية 

   : انتظار من ال يأيت -5
 بل حىت حلظاته وما أشدها على النفس ، فكيف إذا امتدت            –وما أطول ساعات االنتظار     

  !إىل شهور وأعوام 
   :- وهي من ضحايا هذا الوهم –تقول إحدى الفتيات 

شعرت مبـشاعر احلـب      .. )39(امللتزم ، أحببته    من خالل حديث أخي عن صديقه       (( 
تسيطر علي جتاهه ، وألين فتاة مسلمة ملتزمة بأمور ديين ، جنحت يف التمسك بالفضيلة ،                
واالمتناع عن أي سلوك ميكن أن يظهر مشاعري جتاهه ، وظللت على هذه احلال ملـدة                

انتظاراً لذلك الـشاب    ، و ! رفضت كلّ من يتقدم يل من أجل هذا احلب        .. أربع سنوات   
وأعيش حالة نفسية سيئة من جراء هذا       .. واآلن أنتظر   ! .. الذي ال يعلم مبشاعري حنوه      

  .. !! انتظار من ال يأيت  . )40(.. )) االنتظار 
ومن أعجب ما وقفت عليه يف هذا املوضوع ، ما ذكره أحد األخصائيني يف مؤمتر عقده                

إخفاقها ة يف العشرين من عمرها ، منت هلا حلية بسبب           مؤخراً ، أنه شاهد حالة غريبة لفتا      
 حيث أحدثت هذه الصدمة اضطراباً يف إفراز اهلرمونات ، ممـا أدى إىل منـو                !يف احلب   
   .)41(..حليتها 

هـل مـن     : - ضمن حتقيق أجراه بعض الصحفيني       –وقد سئل أحد األطباء النفسانيني      
   )42(شرين ؟ املمكن أن للحب جمانني يف اية القرن الع

 سؤال مطروح يف كل زمان ومكان ،   – هذا سؤال طريف ، ولكنه على طرافته         :فأجاب  
ففي عصرنا احلايل ، املوصوف بأنه عصر املادية ، أن تؤدي الصدمة العاطفية إيل العيـادة                
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النفسية ، ولقد عرِضت علي حاالت مرضية كثرية ، كان احلب هو السبب الرئيس هلا ،                
   .)43())ألكثر تأثرياً فيها والعامل ا

وقد قام بعض الصحفيني بزيارة إلحدى املصحات النفسية ، ووقفوا على بعض احلاالت             
اليت كانت ابنة عمه هي السبب يف       ) أ  .ط( من ضحايا احلب املوهوم ، منها حالة الشاب         

ه إىل  تدهور عقله ، ووصوله إىل حافة اجلنون ، وملا سئل طبيبه املعاجل عن سبب وصـول               
ابنة عمه  ) أحب( تلك احلالة ، أجاب بأا قصة طويلة ومعقدة، خالصتها أن هذا الشاب             

الذي كان على خالف مع أخيه والد هذا الشاب، وكانت الفتاة على علم ذا اخلالف ،                
فأرادت االنتقام ألبيها يف شخص ابن عمها ، فأومهته حببها له ، حىت إذا ما جـاء اليـوم         

اج ، رفضته ، وتزوجت بغريه ، فصدم هذا الشاب ، ووقع فيما يشبه الفصام               املوعود للزو 
   .)44(.. ))العصيب 

هذه بعض األضرار النفسية لوهم احلب ، وهي قليل من كثري ، ومـن تأملـها وجـدها      
] 124 اآلية من: طـه[}ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً         {: مصداقاً لقول اهللا تعاىل     

عيشة ضيقّة نكدة ، وهي ما يصيب املعرض عن ذكر ربه من اهلموم والغموم واآلالم : أي 
  . واهللا تعاىل أعلم  . )45(... ))واألمراض النفسية وغريها 

  
*******************************  
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  الصحية األضرار  : ثالثاًً
تصيب الروح مع سالمة البـدن ،       وهي اليت تصيب البدن ، خبالف األضرار النفسية اليت          

 وقد يكون الضرر النفسي سبباً لوقوع الضرر البدين ، كما هو احلال يف هم احلب.  
يف يوم من األيام جاءين اتصال من صديقة يل، ختربين           (( :تروي إحدى الفتيات ، تقول      

ـ               م الـسبب ،    فيه بأن صديقة لنا يف العناية املركزة باملستشفي ، فهرعت إليها وأنا ال أعل
وحينما وصلت إليها ، وجدا ممددة على السرير دون حراك ، وقد أصابتها حالة تشنج               
عنيفة ، تركت بصمات زرقاء وسوداء حول عينيها ، ويف مجيع أجزاء وجهها ، وعنـدما    

لقـد  : سألت شقيقتها عن السبب ، أخذتين بعيداً عن والـدا املنـهارة ، وقالـت يل     
  !!! ..متزوج ، ولديه ولد اكتشفت أن خالداً 

وبعد عـدة لقـاءات     ! أما عن خالد هذا ، فهو شاب قد تعرفت عليه عن طريق اهلاتف              
، وها هي تدخل املستشفى من أجله ، ولو علم هذان األبوان املنهاران             ! وعدها بالزواج   

   .)46(!)) أمام غرفة ابنتهما سبب دخوهلا املستشفى لقتالها بدالً من أن يبكيا عليها 
وأغرب من ذلك ، ما نشر يف بعض الصحف من قصة تلك املرأة املصرية اليت فوجئـت                 
وهي تفتح دوالب مالبسها بعد أن عادت إىل بيتها ، بشاب خيرج من ذلك الـدوالب ،                 
فتعالت صرخاا مستغيثة باجلريان ، وقد حاول الشاب إقناعها بأنه إمنا جاء خلطبة ابنتـها   

ولكن املرأة أصرت على استدعاء الشرطة ، وكانت املفاجأة ،    !  حب   اليت تربطه ا عالقة   
أن سقط ميتاً بالسكتة القلبية قبل أن ينقل إىل قسم الشرطة يف أغرب حادث حب غرامي                

   ..)47(... ))جمنون 
احلب هـو  : (( وقد سئل األستاذ الدكتور مصطفى حممود عن احلب قبل الزواج فأجاب         

ؤدي التفريق فيه إىل سلسلة من انفجارات العـذاب واألمل ، قـد             احتاد شديد العمق ، ي    
تستمر حىت املوت ، وقد تنتهي بتغري الشخصية متاماً ، وحتوهلا كما يتحول الراديوم بعـد                
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تفجر اإلشعاع إىل رصاص ، أما احلب بعد الزواج ، فهو احلب احلقيقي الـذي ينمـو                 
   .)48()) الص واجلالل على أبطاله ويعيش ، ويتحدى النسيان ، ويضفي النبل واإلخ

  
****************************************  
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  االجتماعية األضرار : رابعاً
  :وهي كثرية جداً ، ومن أخطرها 

  .. انتشار الفساد يف اتمع ، وشيوع الفاحشة فيه -1
ان فكم من عفيفة حرة صارت باسم احلب من البغايا ، وعفيف صار بـه عبـداً للـصبي     

وقعت يف وهم احلب ، وجرى      )49(وحيضرين يف هذا املقام قصة فتاة جامعية        .. ! والصبايا  
نظرة فابتسامة فكالم فموعد فلقاء ففجـور       : هلا ما جرى لغريها من ضحايا هذا الوهم         

لكن هذه الفتاة مل يقف أمرها عند هذا احلد ، فقد قام الذئب بتصويرها              ... فندم وحسرة   
 الفجور ، يف شريط فيديو ، مث صار يهددها ذا الشريط ، حىت انقادت               معه وهي متارس  

له ، وصارت كاخلامت يف يده ، خيرج ا مىت شاء بال قيود ، ومل يكتف الذئب بذلك حىت                   
أشرك معه غريه من الذئاب البشرية املسعورة ، فإذا بالفتاة اجلامعية املصونة ، تتحـول إىل        

مث تنتهي القصة بقيام هذه الفتاة بقتل ذلـك         ...!! ىل آخر   بغي فاجرة ، تنتقل من رجل إ      
   .)50(الذئب انتقاماً لشرفها وعرضها ، لتودع يف سجن خلف القضبان 

  :  فشل احلياة الزوجية ، وكثرة وقوع الطالق يف اتمع -2
زوجوا بعد  ففي دراسة علمية أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية تبني أن معظم الذين ت            

   .)51(!قصة حب كبرية مل ينجح زواجهم 
وليس هذا يف ديار الغرب فحسب ، بل حىت يف بالد املسلمني ، ففي دراسة أجريـت يف                  
املستشفى التخصصي بالرياض على الطالق ، وجد أن أكثر حاالت الطالق إمنا تقـع يف               

 52(!الزجيات اليت متت بعد عالقة حب(   
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إن مفهوم الصداقة بني    : (( أستاذة علم االجتماع السبب ، فتقول       خدجية علوي   . وتبين د 
الشاب والفتاة قبل الزواج أمر مرفوض دينياً واجتماعياً ، فهي ضمن األفكار الفاسدة اليت              

  .. )) .وردت إىل جمتمعنا بسبب االنفتاح الالحمدود على اتمعات الغربية 
 الشاب والفتاة حبجة أا ضرورية لوضـع        إن هذه الصداقة اليت تنشأ بني     : (( مث تضيف   

أخالق وطباع الشريك املرتقب حتت اهر أو لغري ذلك ، ما هي إال وهم كبري ، إذ أنها                  
ففي الغالب تكثر   .. تأيت بنتائج عكسية على العالقة ذاا فيما بعد إذا ما مت الزواج بينهما              

بدأ يرصد بدقـة عيـوب اآلخـر        اخلالفات ، وعدم التفاهم يزداد حدة ألن كالً منهما          
 الذي ربط بينـهما عـن طريـق         )وهم احلب   ( وسيئاته بعد أن كانت غائبة عنه حتت        

الصداقة ، وكثرياً ما تفشل هذه الزجيات ، ألن األسس اليت قامت عليها من البداية أسس                
   .)53())واهية 

دى زميالا  وأكرب شاهد على ذلك هو الواقع ، فقد روت إحدى األخوات قصتها مع إح             
  :، قالت 

لقد تغريت متاماً ، فقد حتـول   .. رأيتها بعد انقطاع دام أكثر من عام ، فهالين منظرها           (( 
امحرار وجنتيها إىل هاالت سوداء حول العينيني ، وحنل جسمها املمتلئ إىل وزن الريشة ،               

حينمـا  وحتول مرحها إىل حزن ال يفارقها ، تعلوها غربة ، ويكسوها شحوب وكآبة ، و              
: أجابت بصوت متهدج ! ما الذي غريك ، وأوصلك إىل هذا احلد من التدهور ؟ : سألتها  

، لقد تزوجته وليـتين مل      ) وهو شاب تعرفت عليه عن طريق اهلاتف        ( أتذكرين ناصر ؟    
  ! أفعل 

فأصابين الذهول مما مسعت ، أهذا هو ناصر الذي أومهت نفسك بأنه سـيجعلك أسـعد                
  !  ؟..و.. إنسانة و

لقد حتـول بعـد     ! لقد كان سراباً    : فابتسمت ابتسامة ممزوجة باألمل واحلسرة ، وقالت        
حتول إىل الضد وانقلب إىل وحش كاسـر ، يـسمعين ألـذع             ! زواجنا إىل شيء آخر     

الكلمات ، ويعريين حبيب له قبل الزواج ، ويذكرين بأسوأ أفعاله ولقاءايت معه ، ويهـددين                
   ... !))بإخبار والدي 
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  :وأسقطت من عينيها دمعتني ملتهبتني ، وقالت 
صدقيين ، لوال هذا الطفل الذي أخشى على مستقبله ، والذي أرى فيه كل آمايل اليت                (( 

   .)54(!! ))مل تتحقق يف والده لتركته عاجالً غري آجل 
  : فقد روا صاحبتها بنفسها ، فقالت أما القصة الثانية ،

  ..نسجت خيوطها بيدي مث اكتويت بنارها . .أنا السبب يف مأسايت (( 
      بشاب توجت بالزواج منه ، ورغم علمي من البدايـة          ! قبل سنوات ربطتين عالقة حب

  ! ..بعد ما أدركت أنين ال أستطيع العيش بدونه ! باستهتاره إال أنين رضيت به زوجاً 
  ومل قبلت الزواج منه وهو ذه احلالة ؟: قد تسألون 
ين راهنت على إصالحه وجعله إنساناً آخر ، وهلذا حتديت أهلي ، وأعلنت             إن: أقول لكم   

أشهراً قليلة ،   ! متردي عليهم ، وجتاهلت كلّ حتذيرام ، وعشت مع من أحببته كروحي             
غيرت من سلوكياته الكثري ،     .. وشعرت أنين أسري بالفعل حنو اهلدف الذي رمسته لنفسي          

 ولكنه عاد مرة أخرى إىل اسـتهتاره ، وفـشلت يف            ومحلت منه ، وأجنبت طفلة مجيلة ،      
  ..إصالحه 

كنـت أنظـر    .. ارتبط زوجي بأصدقاء السوء ، وصار يتغيب عن املرتل لفترات طويلة            
استهتار ،  .. ما العمل عندما تكرب ، ووالدها ذه احلالة السيئة          : لطفليت وأحدث نفسي    
 اخلالص منه ، وأربي ابنيت بعيداً عنه        وماذا أفعل عندما أقرر   ..!! وإمهال ، وعدم اكتراث     

  ! ، وكيف تعيش ابنيت يف هذا اجلو الفارغ من الوئام األسري ؟
جلأت إىل أهله وطلبت وساطتهم ، ونصحه وإرشاده ، ولكن فشلت أيضاً كلّ حماوالم              
                   بل متادى يف سهراته اخلارجية ، وغيابه عن املرتل ، واألسوأ من ذلك أنه نقـل مقـر ،

هرات الفاسدة إىل مرتلنا ، فأصبحت يف موقف ال أحسد عليه ، وعندما عجزت عـن      الس
مقاومة هذا الوضع السيء لزوجي ، قررت االنفصال عنه قبل أن أدخل وطفلـيت عاملـه                

  .)55())املميت 
  : خراب البيوت ، والتفريق بني املرء وزوجه وأهله -3
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سعيد مع زوجه وأهله وأوالده ، يبعث إليه        وهذا ما يطمح إليه إبليس اللعني ، فبينما املرء          
إبليس واحداً من جنوده من شياطني اإلنس ، فيفسد عليه حياته باسم احلب أو غـريه ،                 
ومن الشواهد على ذلك ، ما ذكرته آنفاً من قصة ذلك الشاب املتزوج الذي اتصلت بـه           

   .)56(اخل ... لهم فتاة ، فما زالت به إىل أن تعلق ا ، حىت كره زوجته وأوالده وأمه
  : رفض الزواج ، وتفشي العنوسة -4

فالفتاة اليت تقع يف هذا الوهم ، ترفض الزواج يف وقته ، إما انتظاراً للحبيب املوهوم الذي                 
غالباً ال يأيت ، وإما خوفاً من الفضيحة إن كانت قد فرطت يف عرضها ، وال خيفى ما يف                   

  ..ذلك من اآلثار السيئة على اتمع 
واخترته حبيباً لقليب ! أحببت شاباً بكل معىن الكلمة ! أنا فتاة جامعية  (( :تقول إحداهن 
، وفيما كنا نقوم باالستعداد للزواج فوجئنا       !!! مبوافقة ومباركة األهل    ! ، ورفيقاً لدريب    

باعتراضات رمسية ، وعقبات ومهية ، حالت دون إمتام فرحتنـا ، لكننـا مل نستـسلم ،               
لتغلب عليها ، وضحينا بالكثري دون جدوى ، ومل نفقد األمل رغم وصولنا إىل              فحاولنا ا 

  ! ..طريق مسدود 
!! ويف ذات يوم نسينا أنفسنا يف غمرة احلب         ! واستمرت اللقاءات واالتصاالت فيما بيننا      

  ..فكان الشيطان ثالثنا 
 غلطتنا ، فوجئت    ومن هنا بدأت املشكلة أو املأساة الكربى ، فبدالً من تصحيح غلطته أو            

واختذ مـن   ... به يتهمين زوراً وظلماً بأبشع التهم ، ويزعم ويدعي بأين مل أكن عذراء              
  ..ذلك حيلة للتهرب من املسؤولية ، وتصحيح غلطة فظيعة ارتكبناها يف حلظة طيش 

 ، وقد أقـسمت لـه أين مل      - غريه   – كيف ميكن أن حيدث يل هذا ، ومل ميسسين أحد           
له وال بعده ، وبكيت أمامه ، وتوسلت إليه أال يتخلى عين ، فواعدين خرياً          أعرف رجالً قب  

وكثرت اللقاءات بيننا ، فكنت أحرص خالهلا علـى عـدم           ! .. ، وعاد يؤكد حبه يل      
إغضابه ، وكان هو اآلمر الناهي ، والقاضي واجلالد ، مث بدأ يتهرب مـين ، وينتحـل                  

باره ، فأدركت أنين كنت اجلانية على شـريف         األعذار ، وأخرياً طال غيابه وانقطعت أخ      
  .. والضحية ، وأنين قد حكمت على نفسي باإلعدام 
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ورفضت عشرات الشبان خوفاً من افتـضاح       لقد صربت ، وانتظرت مبا فيه الكفاية ،         
   .)57( .. ))أمري فتكون اييت 
  :ويقول أحد الشباب 

وقد مـضى   ! تكربين قليالً ، وأحببتها     تعرفت على فتاة    ! أنا شاب يف املرحلة اجلامعية      (( 
، قبل ثالث سنوات فكرت بأن نعزز هذا احلب بـالزواج ،            !!! على حبنا عشر سنوات     

وفعالً كلمت إخويت ، فلم يعارضوا ، ولكن املشكلة أن أحد إخويت كان قد تقدم ألختها                
ففعلت ، لكن   اليت أكرب منها فرفضت أمها ، فوجدت حالً ، وهو أن الفتاة تكلم أمها ،                

لن أزوجك أبداً فاترك الفتاة     : أمها أيضاً رفضت وبأعلى صوا ، وقالت بصريح العبارة          
  ..وشأا 

لقد تقدم هلذه الفتاة ناس كثريون ، ولكنها ترفض بشدة ، وهكذا هي حيايت وحياـا ،                 
   )59( )))58(فما احلل ؟
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  : اخليانة الزوجية -5
 إال اخليانة الزوجية – دون الكفر باهللا     –ته كل شيء    إن الرجل السوي قد حيتمل من زوج      

، ومن هنا الضرر من أخطر األضرار اليت تزلزل كيان اتمع ، وتقضي على الثقـة بـني              
 : - إن مل يكن هو السبب الـرئيس         –وإن من أهم األسباب الداعية إىل ذلك        .. أفراده  

لكنها زفـت لغـريه ،      ! حبته  وقد كتب يل أحدهم قصته مع فتاة أ       .. وهم احلب املدمر    
حىت .. فأبت إال اخليانة معه قبل زفافها بأيام ، مث ال زالت تالحقه بعد زواجها ، وتغريه                 

  ..خلصه اهللا من شرها 
أما أنا فلم يدخل حبها قليب يف       ! إا هي اليت كانت حتبين       (( :يقول هذا الشاب معترفاً     

فتيات ، املخدوعات بوهم احلب ، مث يضيف    وهذا هو حال أكثر ال    )) حلظة من اللحظات    
مل تستطع الذهاب مع زوجها إىل مرتله ، وبقيت عند أهلها           ! ولشدة تعلقها يب    : (( قائالً  

، ويف هذه األثنـاء تبـت إىل اهللا ،          ! ما يقرب السنتني ، مث أجنبت ولداً وهي عند أهلها           
تتحني الفرص ملقابليت ، حىت     لكنها مل تتركين وشأين بل كانت تطاردين يف كل مكان ، و           

فقد أخـذها  ... عدت هلا مرة ثانية ، مث تبت إىل اهللا ، ودعوته أن يبعدها عين ، وبالفعل                
  ... )) .زوجها إىل مرتله البعيد عنا 

.. فياهلا من خيانة عظيمة تضج منها املالئكة ، وتظلم منها السماء ، وتز هلوهلا األرض                
  !! كل ذلك باسم احلب الزائف 

6-تمع  القتل وفشواجلرمية يف ا :  
أول ما يقضى بني الناس يوم      (( : وما أعظم حرمة الدماء عند اهللا ، فقد ورد يف احلديث            

  :والقتل ها هنا أنواع .  )60())القيامة يف الدماء 
 ، ورمبا أشرك معـه حمبوبـه ، إمـا         )61( قتل النفس ، وهو أن يقتل احملب نفسه        :أحدها  
  !! على القدر ، أو انتقاماً لنفسه من حمبوبه الذي ختلى عنه احتجاجاً
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 قتل الغري ، إما غرية على العرض ، وذلك من قبل طرف ثالث كأحـد أقربـاء                  :والثاين  
وذلك بقتل أناس أبرياء ال ذنب      . الفتاة ، أو انتقاماً خليانة احلبيب ، أو من أجل الظفر به             

  .هلم 
ى الصحف قصة تلك الفتاة اليت أشعلت النار يف جسدها          أما النوع األول فقد نشرت إحد     

، وكانت قبل ذلك قد حبست نفسها يف غرفتها         ! لتخلي حبيبها عنها ، وارتباطه بأخرى       
  .. مبرتهلا مدة ثالثة أيام متتالية
 إن هذه الشابة املسكينة مل تتوقف عن البكاء طيلة تلك الفتـرة ،              :تقول إحدى جاراا    

اولت مواساا ، لكنها ردت عليها بأا قد رتبت لقاًء أخرياً مع حبيبها             مشرية إىل أا ح   
ومت اللقاء األخري الذي حتول إىل مواجهة عنيفة بينهما ، مث           ! .. الذي أحلق ا ضرراً بالغاً      

دخال يف مشادة كالمية حادة ، وعندها توجهت الفتاة إىل مكان قريب ، وتناولت وعاء               
( ته على جسدها أمام حشد من الناس ، وأشعلت النار ، وقد حاول              مليئاً بالبرتين ، فصب   

منعها ، لكنها انقضت عليه وهي تشتعل ناراً ، واحتضنته بكل ما أوتيت من قوة ) احلبيب 
   .)62())ليحترقا مجيعاً يف مشهد مروع مل يشهد له مثيل 

عربيـة ،   كما نشرت بعض الصحف قصة مشاة هلذه القصة حصلت يف إحدى الدول ال            
انتحر شاب وفتاة يف حمافظة جرش ، مشال األردن بعد أن أطلق الرصاص             : ((يقول اخلرب   

   .)63()روميو وجوليت ( على نفسيهما يف أجواء تراجيدية ، حتاكي قصة 
 عاماً ، عاشا يف السنوات األخرية قصة عاطفية مل تكتـب     22 عاماً ، والفتاة     24الشاب  

اصطدمت برفض األهل لزواجهما ، حبـسب رسـالة تركهـا           بعد أن   ! هلا اية سعيدة    
إما أقدما على االنتحار بكامل إرادمـا وقوامهـا         : املنتحران خبط يديهما ، قاال فيها       

  ..!! العقلية 
ملطخني بالدماء بعد أن عربا عن      ) ر(والفتاة  ) ع(وتشري التحقيقات أنه عثر على الشاب       
تيهما رسالة تشري إىل اتفاق قدمي بينـهما علـى          احتجاجهما بالرصاص ، وإىل جوار جث     

  ..الزواج ، أدى اليأس من حتقيقه إىل هذه النهاية املفجعة 
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وأفادت التحقيقات إىل أن الشاب أطلق الرصاص على رأس الفتاة أوالً ، مث أطلق النـار                
 على رأسه ، وتويف على الفور ، فيما بقيت الفتاة حتت خطر املوت ملدة ثالثـة أيـام مث                  

   .)64(! ))فارقت احلياة 
وأعجب من ذلك ، قصة ذلك الطيار املغريب الذي فضل االنتحار ومعه مجيع الركـاب ،                

على !!! حني علم بوجود رجل على منت الطائرة اليت يقودها كان قد انتزع منه فتاة حيبها            
مـوت  الرغم من اعتراضه سلفاً على وجوده يف الطائرة ، فما كان منه إال أن قاد حفلة                 

   .)65(...مجاعية ذهب ضحيتها مجيع الركاب 
  : فقد نشرت إحدى الصحف العربية خرباً يقول أما القتل غرية على العرض والشرف ،

  ..وسلم نفسه للشرطة ! أقدم مواطن من إمارة ديب على قتل ابنته وصديقها (( 
 ابنته البالغة    عاماً قد اكتشف وجود عالقة بني      50البالغ من العمر    ) ك.س(وكان املواطن   

وقد شاهد والد الفتاة الشاب     ..  عاماً   25وعمره  ) م. م  ( عاماً ، والشاب     20من العمر   
وهو يقترب من مرتله ، وقد صعدت ابنته مع الشاب يف سيارته ، وغابا لفترة، وملا عادت                 

وأوقف األب سـيارته يف عـرض       .. كان األب يف انتظارها حامالً بندقيته       ! مع صديقها 
يق إلجبار الشاب على التوقف ، لكنه متكن من اإلفالت بسيارته ومعه الفتاة إىل قرية               الطر

جماورة ، فتعقبهما األب بسيارته ، ومتكن من اللحاق ما عند جدار القرية ، وأمطرمهـا                
من بندقيته اثنيت عشرة طلقة ، بعد أن صدم بسيارته سيارة الشاب إلجباره على الوقوف               

حتفهما على الفور ، وتوجه األب إىل مركز الـشرطة          ) الشاب والفتاة (ولقي االثنان   ... 
  .ليسلم نفسه 

 )66(.. ))وقد عثرت الشرطة على السيارة وبداخلهما القتيالن ، ومها يسبحان يف الدماء             
.  

أما قتل األبرياء انتقاماً لغدر احلبيب ، أو فقده فمن أمثلته ما تقدم قريباً من قصة الطيـار                  
وقد نشرت الصحف أيضاً قصة تلك املمرضة العربية ، اليت حكم عليها باإلعدام             املغريب ،   
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 وهي يف العشرينات من عمرها      –بتهمة القتل العمد والشروع فيه ، وكانت هذه املمرضة          
   .)68( .. !!! )67( قد حاولت قتل املرضى انتقاماً من الطبيب املعاجل الذي رفض حبها –

نون ؟أرأيتم ماذا يصنع احلب ا !  
هذا وإن من أبشع جرائم القتل اليت حتدث بسبب هذا احلب امللعون ، أن حتب املرأة رجالً              

 جرمية من   – لعمر اهللا    –غري زوجها ، فتتفق معه على قتل زوجها والتخلص منه ، وهي             
ومن ذلك ما   . أعظم اجلرائم ، وشواهدها ال تكاد حتصى ، السيما يف بعض البالد العربية              

بعض الصحف أن فتاة وضعت السم لزوجها قبل زفافهما بيوم واحد حىت تتمكن             نشرته  
وكان العريس قد توجه إىل مرتل عروسـه        !. من الزواج بشاب آخر حتبه منذ فترة طويلة       

ليعرض عليهم كروت الدعوة حلفل الزفاف ، فقدمت له العروس كوب شاي مـسموم ،        
   .)69(.. األطباء أنه مات مسموماً وفور خروجه من املرتل سقط على األرض ، واكتشف

  
***************************************
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  األدبيةاألضرار : خامساً
  ..سقوط كرامة املرأة من عني الرجل : ومن أعظمها 

فاملرأة اليت ختون أهلها وجمتمعها ، وتقيم عالقة مع رجل غريب ، تسقط من عينه ، وكلما 
زالت ، ولبت له من رغبات ، ازداد هلا احتقاراً ، وتسقط            اقتربت منه ، وقدمت له من تنا      

عرضها وشرفها ، وغالباً ما يتخلـى عنـها ،          : من عينه متاماً حني متنحه أغلى ما متلك         
  ..ويبحث عن غريها 
.. أحببت شاباً منذ ستة أشهر ، وتطورت عالقيت به تطوراً سـريعاً              (( :تقول إحداهن   

 معه إىل إحدى الشقق املفروشة اليت ميتلكها صديق له          وأخجل من القول إنين كنت أذهب     
ذلك أنه استطاع أن يقنعين بأن املكان املغلق سوف حيميين من نظرات اآلخـرين              .. )70(

   . )72(  وألنه وعدين بالزواج)71(وانسقت معه ألنين أحبه! حني يروننا معاً
ه إىل الشقة بدأ يتهرب مين      املشكلة أنين طالبت هذا الشاب بالزواج ، ولكنه منذ ذهايب مع          

إنين أعيش يف جحيم من اخلوف واملهانة ، وال أعـرف كيـف أتـصرف ، وال        .. )73(
علماً بأين أبلغ السابعة عـشرة مـن         .. )74(أستطيع مواجهة أهلي ، فهم يثقون يب متاماً         

   .)75(.. ))عمري 
 استعداده للخطبة   تعرفت عليه ، وبعد فترة من التعارف أعلن عن         (( :وهذه أخرى تقول    

أن الزواج قادم ، ولكن لألسف تكررت لقاءاتنا بشكل منفـرد  ! ، فرحنا ، وظن اجلميع      
، وبعدها سولت لنا أنفسنا ارتكاب بعض اآلثام الصغرية اليت بدأت           ! خارج إطار األسرة    

أين مل أحـافظ علـى   تتزايد مع مرور األيام ، ولألسف تركين بعد ارتكاب جرميته حبجة         
   .)76()) وبالتايل ال ميكن أن يستأمنين على نفسي بعد الزواج ،نفسي 

  .وهو صادق ، إذ كيف يأمن امرأة خانت أهلها ومل حتافظ على عرضها 
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  املادية األضرار : سادساً
هوم ، وبـذهلا لـه   إما يف إنفاق األموال الطائلة على احلبيب املو: وهي تتخلص فيما يلي    

بدون مقابل ، وقد يكون من مدمين املخدرات ، أو يف تسديد فواتري اهلاتف ذات املبـالغ             
الكبرية ، أو يف تضييع أوقات طويلة كان ميكن أن تستغل يف عمل نافع تجىن منه أربـاح                  

  ..وفرية 
 احلال   فقد ذكرت إحدى األخوات قصة فتاة ميسورة       فأما اإلنفاق على احلبيب املوهوم ،     
، وقد كان مؤهلة ال يتجاوز الصفوف األوىل مـن          ! ، أحبت شخصاً عن طريق اهلاتف       

املرحلة االبتدائية ، وبذلك مل تكن لديه مهنة يتعيش منها ، فتولت هـذه الفتـاة مهمـة        
حىت مل تعد جتد ما تنفقه على نفسها ، وقد وصل ما أنفقت عليه خـالل           !! اإلنفاق عليه   

 فهل مسعتم حبمق أعظم مـن       )77(انية عشر ألف ريال باعترافها هي       مث: أربعة أشهر فقط    
هذا احلمق ؟ وضياع أكثر من هذا الضياع ؟ ، وبذل للمال يف سبيل الباطل مـن أجـل                   

  حب موهوم ؟
وأما فواتري اهلاتف ، فقد نشرت بعض الصحف قريباً قصة رجل بلغت فاتورة هاتفه مبالغ               

اتفية ، وكثرا على القنوات الفضائية اخلارجية ، كل         خيالية بسبب طول مكاملات ابنه اهل     
 78(..!! ذلك باسم الصداقة واحلب(.   

 وهو شـاب يف     –أما تضييع األوقات ، وإشغاهلا باملكاملات التافهة ، فقد حدثين أحدهم            
 أنه كان جيلس عند جهاز اهلاتف ساعات طويلة حىت أمهل دروسـه ،              –املرحلة الثانوية   
  .ال شيء سوى الضياع ، والضالل ، والتعلق بالوهم :  ، والنتيجة وأغضب والديه

هذه بعض األضرار املادية لوهم احلب ، وقد تكون هناك أضرار أخرى كثرية ملن تأمـل                
  ..بعني البصرية 

  
***********************************  
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  من عجائب هذا الوهم 
 ذكره اإلمام ابن حـزم يف بعـض   ما) وهم احلب ( إن من أعجب ما قرأت يف موضوع   

دخلت يوماً على عمار بن زياد ، صاحبنا ، فوجدته مهموماً ، فـسألته              : (( كتبه ، قال    
! وما ذاك ؟  : قلت  ! لقد وقع يل أعجوبة ما سمع ا قط         : عما به ، فتمنع ساعة مث قال        

ت ـا ، وإين     رأيت يف نومي الليلة جارية فاستيقظت وقد ذهب قليب فيها ، وهم           : قال  
  .. !! .لفي أصعب حال من حبها 

مغموماً ال يهنأ بشيء وجداً     !! ولقد بقي أياماً كثرية تزيد على الشهر        : (( قال ابن حزم    
من اخلطأ العظيم أن تشغل نفسك بغري حقيقة ، وتعلـق           : إىل عذلْته ، وقلت له      ! عليها  

إنك لقليل الرأي ،    : قلت  .  واهللا   ال: هل تعلم من هي ؟ قال       .. ومهك مبعدوم ال يوجد     
مصاب البصرية إذ حتب من مل تره قط ، وال خلق ، وال هو يف الدنيا ، ولو عشقت صورة    

   .)79())فما زلت به حىت سال .. من الصور املصنوعة لكنت عندي أعذر 
وأعجب من قصة هذا الرجل ، ما نشرته إحدى االت الساقطة من قصة تلـك الفتـاة                 

: (( السبعة عشر ربيعاً واليت بعثت ا إىل زاوية الشكاوى العاطفية ، حيث تقـول               ذات  
إنين أعاين من أغرب مشكلة ميكن أن تسمعوا عنها ، وأرجو أن تصدقوين ، وال تسخروا                

(....) أحب  . هذه هي احلقيقة دون زيادة أو نقصان        ..!! مني ، إنين أحب شخصاً ميتاً       
...!! فيه ، حىت مل يعد يف حيايت وقت لشيء أو إنـسان غـريه               الراحل ، وال أفكر إال      

 وال معىن له ، ال مستقبل له ، لكنين ال أقدر على             )80(أعرف أن هذا احلب سخيف جداً       
وال أقدر على فعل أي شـيء غـري         !  ، فأظل أفكر فيه ليالً واراً        )81(مقاومة عواطفي   

ذي أرتكبه حبيب إلنسان ال يوجد يف هذه        يف بعض األحيان أدرك مدى اخلطأ ال      .. البكاء  
! ما معىن هذا احلب الذي يسيطر على حيايت ؟        ! هل هو اجلنون ؟   : احلياة ، وأظل أتساءل     

  ! هل فقدت أعصايب إىل هذا احلد ؟
   ؟)82(أفكاري تعذبين ، وحبي يقيدين إليه ، فهل تستطيعون مساعديت 
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      أكرب دليل علـى اخلـواء       –عمر اهللا    ل –، وهي   ) الوهم(هذه بعض عجائب هذا احلب 
الروحي ، والفراغ النفسي لدى أولئك الفارغني والفارغات ، الغارقني يف أوحال الوهم ،              
الذين مل يتذوقوا حالوة األنس باهللا ، وحمبته ، ومناجاته ، فكانت النتيجة هـي العـذاب      

ن أَعـرض عـن     وم{: والضنك الذي ذكره اهللا عز وجل يف حمكم كتابه فقال سبحانه            
ونحشره يوم الْقيامـة    {: هذا يف الدنيا ، أما يف اآلخرة        } ...ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً    

قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها       * قَالَ رب لم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصرياً        * أَعمى
ككَذَلى  وسنت موالْي  *            ةرالْآخ ذَابلَعو هبر بِآيات نمؤي لَمو فرأَس نزِي مجن ككَذَلو

   .]127-124:طـه[} أَشد وأَبقَى
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  ...! حب من نوع آخر 
   وىل ، إن مل يكن أخطر منه ،        من نوع آخر ال يقل خطراً عن النوع األ        ) وهم(هناك حب

  !! ذلكم هو الذي يكون بني جنس واحد 
إن امليل الغريزي الذي يكون بني جنسني خمتلفني أمر تقتضيه الطبيعة البشرية اليت خلقهـا               

ولكن حـني   .. اهللا عز وجل ، ولذا شرع اهللا الزواج إلشباع هذا امليل بالطريقة السليمة              
 الواحد ، فإنه يكون خروجاً عن الفطرة السوية ، وعـن            يكون هذا امليل بني أفراد اجلنس     

، وهذا  )) بالشذوذ اجلنسي   (( مقتضى الطبيعة البشرية ، وهو ما يسمى بالتعبري العصري          
النوع قد يبدأ أوالً باسم اإلعجاب أو احلب يف اهللا ، مث ال يلبث أن يتحـول إىل تعلـق                    

 التفكري ، وإن من أهـم أسـباب         وعشق وغرام ، يزعج القلب ، ويوهن البدن ، ويشغل         
وقوع هذا الوهم ، تأخري الزواج ، وصعوبة التقاء اجلنسني بالطريقة املشروعة اليت أباحها              
. اهللا عز وجل ، مع فراغ القلب من حمبة اهللا عز وجل ، والتعلق به وتعظيمه وتوحيـده                   

بـه يف اهللا وهللا ، ويف       فالقلب املعلق باهللا ال يرضى بغريه بديالً ، وإن أحب شيئاً فإمنـا حي             
  .حدود ما أباح اهللا ، فيكون هذا احملبوب عوناً له على طاعة اهللا 

وهذا النوع من الوهم كثرياً ما يصدر من املراهقني واملراهقات السيما يف هذا العصر الذي   
كثرت فيه املغريات وامللهيات اليت تصرف القلب عن التعلق باهللا تعاىل ، مع تقصري اآلباء               

 تربية أوالدهم على حمبة اهللا عز وجل وحمبة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، يـضاف إىل                  يف
ذلك صعوبة الزواج املبكر الذي أصبح يف هذا الزمن ضرباً من التخلف ، إن مل يكن من                 

  .املستحيل 
واحلديث عن هذا الوهم كاحلديث عن الوهم الذي قبله من جهة ما يترتب عليـه مـن                 

 ولو بنسبة ضـئيلة     – وهي الزواج    –ن األول قد يتحقق بطريقة صحيحة       األضرار ، إال أ   
جداً ، أما هذا الوهم فهو غري قابل للتحقيق أبداً إال باحلرام ، ومن هنا تكمن خطورتـه                  

  .. على الفرد واتمع 
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  أمور جيب أن حتذرها الفتاة املسلمة  
  :قوع يف مثل هذا الوهم املدمر أسباباً عدة ينبغي جتنبها ، من أمهها ما يلي  أن للو
 سواء كان النظر مباشراً ، أم بواسـطة ، كمجلـة أو             النظر إىل الصور احملرمة ،    : أوالً  

فالنظر إىل الصور من أعظم أسباب الفتنة ، والوقوع يف الشرك ، وكم             . جريدة أو شاشة    
عت يف أسر احلب واهلوى بسبب نظرة ، وقد كتبت إىل إحدى            من فتاة عفيفة طاهرة ، وق     

األخوات الصاحلات رسالة تذكر فيها أا وقعت أسرية للهوى بسبب نظرة نظرـا إىل              
وهلذا ورد الوعيد الشديد يف حق املصورين ، كما جـاء األمـر           ! شخص تافه يف التلفاز     

ال تدخله املالئكة ، وإذا مل تدخله       بتطهري البيوت من الصور ، وأن البيت الذي فيه صورة           
املالئكة صار مأوى للشياطني ، ومن تأمل حال الناس اليوم رأى العجب العجـاب مـن           
كثرة الصور يف البيوت وتنوعها ، وتساهل الناس يف اقتنائها والنظر إليها ، مع اخلطـورة                

 إىل نشر الـصور   لتتسابق– ولألسف الشديد –البالغة هلذا األمر ، بل إن وسائل اإلعالم  
اجلميلة اليت تختار بعناية فائقة للفت أنظار الناس ، حىت صرح أحدهم بكل وقاحـة ، يف                 

  .يعين املغفالت )) !!! إننا نصطاد اجلميالت : (( لقاء صحفي معه بقوله 
 يعد من أخطر أدوات هذا العصر إذا        – مع ما فيه من النفع العظيم        – فإنه   اهلاتف ، : ثانياً  

إنه ما من جرمية حتدث يف هذا الزمن إال وللهاتف دور فعال : ستخدامه ، حىت قيل أسيء ا
فيها ، فعلى كل فتاة أن حتذره ، وحتذر كل من حياول العبث عن طريقه ، فال يفعل ذلك                   
إال مريض فاشل ، أو ذئب خماتل ، واألصل أال يرد على اهلاتف إال رجل ، فإن مل يوجد                   

جد فلترد املرأة مع احلذر ، وال تسترسل يف الكالم حىت وإن كـان              فطفل مميز ، فإن مل يو     
، وإذا كان املتـصل عابثـاً       ) ال(أو  ) نعم(املتصل جاداً ، بل تكتفي برد السالم ، وقول          

  .فلتشغل مساعة اهلاتف ساعة حىت ميل ، عندها سيبحث عن رقم آخر 
لفراغ هو الذي يقود يف كـثري        فمثل هذا ا   ..الفراغ النفسي والروحي والعاطفي     : ثالثاً  

من األحيان إىل الوقوع يف مثل هذه األوهام الكاذبة ، فإن العاطفة إذا مل تضبط بالعقـل                 
فإا تتحول إىل عاصفة ، تقتلع كل ما أمامها ، فعلى الفتاة املسلمة أن متأل وقتها وفراغها                 

اع إلذاعة القـرآن    بكلّ عمل مفيد ونافع ، من قراءة كتاب ، أو مساع شريط ، أو استم              
الكرمي أو املشاركة يف عمل البيت ، أو بعض األعمال اخلريية النافعة ، مع ختصيص وقت                



يومي لقراءة القرآن الكرمي وتدبر معانيه ، وذا ال جيد الشيطان سبيالً إىل اإلغواء ، وهذا                
لطاعة بانـشراح  ال مينع من الترفيه عن النفس بشيء من املباح أحياناً ، لتقبل النفس على ا       

  .ونشاط 
 فعلى الفتاة أن حتذر من ذلك أشد احلذر ، وأن تشارك أهلـها              ..اخللوة والعزلة   : رابعاً  

، وإن أخطر ما يكون من اخللوة       ) ما دامت ساملة من احملرمات      ( يف جمالسهم وارتباطام    
  .أن جتلس الفتاة وحدها يف البيت عند خروج أهلها حبجة الدراسة أو غريها : 

القنوات الفـضائية   :  ومن أخطرها يف هذا الزمن       ...وسائل اإلعالم املختلفة    : خامساً  
املدمرة اليت تدعو الفتاة املسلمة إىل نبذ احلياء والعفاف وهتك الستر بأساليب خبيثة ملتوية              

     فعلى كل فتاة مسلمة ترجو النجاة ، أن تتقي اهللا          ! ، وحماربة الفضيلة باسم التحرر واحلب
  .جل وختشاه ، وتقاطع هذه القنوات املدمرة ، وغريها من وسائل اإلعالم املضللة عز و
 وهن أخطر ما يكون على الفتاة ، فكم من فتاة صاحلة عفيفة             ..رفيقات السوء   : سادساً  

وإن الفتاة املؤمنة ، ذات الشخصية . حتولت بسبب رفيقات السوء إىل فتاة ماجنة مستهترة 
 على صحبة الصاحلات وال تتأثر بغريها ، بل تؤثر وال تتأثر وجتـر              القوية هي اليت حترص   

  . غريها إىل الصالح ، وال ترضى أن جيرها أحد إىل طريق الفساد 
أخيت الكرمية ، ليست املرأة هي اليت تبحث عـن      : فأقول   !...البحث عن زوج    : سابعاً  

طلوبة ، وليست هي الطالبة ،      الرجال ، وإمنا الرجال هم الذين يبحثون عن املرأة ، فهي امل           
ومىت ما كانت املرأة هي الطالبة ، فإمنا تعرض كرامتها لالمتهان ، السيما إذا وقعـت يف                 

 ، وعلى الفتاة املسلمة أن تلجـأ إىل اهللا        - وما أكثرهم يف هذا الزمن       –أيدي بعض اللئام    
  .خييب اهللا دعاءها عز  وجل ، وتبتهل إليه بقلب صادق ، أن يرزقها زوجاً صاحلاً ، ولن 

 كإكمال الدراسة مثالً ، أو انتظار من هـو  رفض الزواج يف أوانه حبجج واهية ،      : ثامناً  
 بتزيني من   –أفضل ، وقد ميضي العمر وال يأيت هذا األفضل ، وهنا قد تلجأ بعض النساء                

 ، ويـستغل    - كاهلاتف مثالً    – إىل سلوك طرق ملتوية للحصول على زوج         –الشيطان  
ذئاب البشر هذه الفرصة ، فينصبون شباكهم إليقاعها يف الفخ باسم احلب والوعد             بعض  

  ..بالزواج 



 فقد تعجب الفتاة بشخص ما ، إما لدينه ، وإما ألمر آخر قد يكون               ..اإلعجاب  : تاسعاً  
فيستغلّ الشيطان هذا اإلعجاب ليحوله إىل عشق وجنون ، وهنـا تقـع             !! تافهاً وحقرياً   
تقع الكارثـة باسـم     .. ، مث   !! ، مث لقاء  ! وهم ، وقد يتطور األمر إىل اتصال        الفتاة يف ال  

  .احلب واإلعجاب 
 الذي ينتج عن ضعف الشخصية ، والـشعور بـالنقص ،            ...التقليد األعمى   : عاشراً  

فبعض الفتيات قد تكون بعيدة عن مثل هاتيك األمور ، لكنها حني تـرى مـن حوهلـا         
ولكن حني تكون الفتاة ذات شخصية قوية ،        !  تفعل مثله تقليداً     منهمكاً يف فعلها ، فإا    

وفطرة سوية ، فإا ال تسمح لنفسها بتقليد غريها السيما يف الشر ، بل إن غريها ليقلدها                 
  .وهذا ما نريده منك أيتها الفتاة املسلمة . يف فعل اخلري ، والتمسك به 

لفتيات بأب غليظ ، أو أم مقصرة        فقد تبتلى بعض ا    ...البحث عن خمرج    : حادي عشر   
، أو زوجة أب قاسية ، فتفتقد العطف واحلنان ، فتبحث عنه من طريق آخر ، وسـتجد                  
من يغمرها باحلنان والعطف من ذئاب البشر ، لكنه حنان كاذب ، وعطف مـصطنع ،                
لغرض دينء ال خيفى ، ولذا سرعان ما ينقلب ذلك العطف واحلنان إىل ضده ، مىت مـا                  

  ! الذئب غرضه حصل 
فال تكاد ختلو جملّة من االت الساقطة من صفحة خمصـصة ملـا             ..املراسلة  : ثاين عشر   

يسمى بالتعارف ، حيث يضع الشاب صورته وعنوانه مبدياً استعداده ملراسـلة اجلـنس              
فيزين الشيطان لبعض الفتيات مراسلة هؤالء الـشباب        !! اللطيف بغرض التعارف ال غري      

 مبراسلة  – إن كان فيها شيء من الصالح        –هم ، وقد يغوي الشيطان الفتاة       فيقعن يف الو  
أولئك الشبان بغرض دعوم إىل اهللا ، وهدايتهم ، وقد يظهر بعضهم االستجابة لـذلك               
حىت يوقع هذه الفتاة يف شباك الوهم ، فتقع ، وحينئذ يعز عليها اخلروج ، فـإن كانـت    

ر على دعوة فتيات مثلها ، ولتدع دعوة الفتيـان إىل           الفتاة حريصة على الدعوة ، فلتقتص     
  .شباب أمثاهلم 
إن التسلية ال تكون فيما حـرم اهللا عـز          : فأقول  .. التسلية وإزجاء الوقت    : ثالث عشر   

وجل ، وال فيما يضر وال ينفع ، وفيما أباح اهللا من احلالل املفيد غنية عما حـرم ، وإن                    



فهل تكون  ! كاملتهم ، كمثل من يتسلى بالنار والبرتين        مثل من تتسلى مبحادثة الرجال وم     
  ..النتيجة إال االحتراق 

االختالط احملرم سواء يف احلدائق ، أو األسواق ، أو التجمعات العائلية ، أو              : رابع عشر   
يف املدارس واجلامعات ، أو غريها من األماكن ، فاالختالط بني الرجال والنساء شر كله               

  .باب الفتنة ، والعاقل يرى ويتأمل ، وهو من أعظم أس
هذه بعض األمور اليت أود من كلّ فتاة مسلمة أن حتذرها وتتجنبها ، والسالمة ال يعدهلا                

  .شيء 
اللهم اكفين حباللك عن    : ((  أنصحك باإلكثار من هذا الدعاء       – أخيت املسلمة    –وأخرياً  

  )) .حرامك ، وأغنين بفضلك عمن سواك 
  

*****************************************  
 


