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حفظه الَله َعبد الَله طنطاِوي مقدمة بقلم األستاذ األديْب
  -١ معنى الحب ؟ما
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 بسم ا الرمحن الرحيم
 مقدمة املؤلف

 ، وعلى احلمد للَّه الذي بنعمتة تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على من بعثة اللَّه رمحة للعاملني
 :وبعد . آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
 :فيقف املسلم يف كثري من األحيان يتسائل 

  ما احلب ؟-
  وهل هو ظاهرة متأصلة يف اإل�سان ؟-
  وهل اعرتف اإلسالم هبذه الظاهرة ؟ وما احلكمة من ظاهرة احلب ؟-
  فما هي حدود جماالته ؟ وإذا كان احلب فطرة متأصلة ، وأمرا واقعا ،-
  وأي جمال من احلب أقدس وأعظم يف �ظر اإلسالم ؟-
  ثم ماذا عن موقف اإلسالم يف احلب العذري ؟-
  وأيضًا ماذا عن رأي الشريعة يف الغزل ؟-

 اإلجابة بإسهاب على كل هذه التساؤالت بشكل ال يرتك يف - أخي القارىء -فسوف ترى 
 .الستفسار إن شاء اللَّه وعلى اللَّه قصد السبيل �فسك أي جمال لاللتباس أو ا

ويف اخلتام أشكر األخ الداعية األديب األستاذ عبد اللَّه الطنطاوي على مقدمته اللطيفة ، وتذكريه 
ولقد استدركت فعال يف خامتة البحث ما �وه ... الطيب ، ولفتاتة ، املخلصة ، وتوجيهاته السديدة 

كما أشرت إيل الدور الذي تلعبه األخوة اإلسالمية .. ة يف اللَّه ، واحملبة فيه إليه يف تبيان فضائل األخو
 ..يف كلميت األخرية للشباب ..يف بناء احلضارة ، وصناعة اد ، وحتويل التاريخ 

اللَّه أسأل أن جيعل من احلب األخوي اخلالص طريق وحدة ، ومفتاح قوة ، وسبيل عزة 
 أن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يتقبلها يوم العرض عليه ، كما أسأله سبحا�ه.. وكرامة 
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وأن جيمعنا حتت لواء سيد املرسلني صلوات اللَّه وسالمه عليه يف جممع ... وأن ينجينا يوم الفزع األكرب 
 .من النبيني ، والصديقني ، والشهداء ، والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا 

 .دير إ�ه خري مسئول وباإلجابة ج
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 بسم ا الرمحن الرحيم
مقدمة بقلم األستاذ األديب 

 عبد اللَه طنطاوِي
 حفظه اللَه

هذه الكلمة اليت ما تكاد تذكر ، حتى تضوىء جوا�ب النفس البشرية ، وهتزها هزا ، .. احلب 
تنثر حوهلا اليامسني ، فال يرضى لتسرتيح على مهاد من العواطف النبيلة ، ترشها كلمة احلب بالعبري ، و

تسكبه عليه يد حا�ية ، ليتسامى فوق الديم ، .. باملاء الطهور ... احملب إال أن يغتسل مباء السماء 
يرف كاحللم الوضئ ، يتوضأ باملسك ، ويضم من حيب داخل دائرة العطر ، وحيوم به عرب سحابة وردية 

 ..، ال أحلى وال أمجل 
 املؤلف طعوم احلب ، وسار يف دروبه ، فا�طلق يبشر به ، ويدعو إليه، ألن من وقد ذاق أستاذ�ا

ذاق عرف ، كما قال األجداد ، وخباصة يف هذا العصر املادي الذي يكتوي بنريا�ه أبناؤه ، أولئك الذين 
 ..ما عرفوا للحب إال معنى املعشوقة والسرير ، مادة يف مادة ، وليس بعد املادة شيء 

حب الرسول صلى ا عليه وسلم ، حب .. حب اللَّه .. ناك ألوا�ًا من احلب �سوا أن ه
حب يف اللَّه .. حب اإلخوة واألخوات .. حب األبناء والبنات .. حب الزوجة .. الوالد والوالدة 

�سوا كل هذه األلوان املشرقة ، وتسللوا إىل العتمات ، حيث .. يتجاوز ختوم الصلف املادي الرعيب 
فعل .. يطفئون وقداته يف فراش وثري ، أو على قارعة الطريق .. حب املعشوقات .. حملرم احلب ا
 .من شعراء الغريزة اليوم .. البهائم 

املسلمون " ولن أ�سى املقال االفتتاحي الذي كتبه ذات يوم أستاذ�ا الدكتور سعيد رمضان يف جملة 
احلب مادتنا : هبا على يد الناصري ، وكان بعنوان اليت كان يصدرها يف دمشق بعد احملنة اليت أصيبوا " 

األوىل ، والتهمنا املقال ، قرأ�اه ثم حفظناه ثم طبقناه يف حياتنا اإلخوا�ية ، حتى شكا أستاذ�ا الدكتور 
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مشكالتك يف ضوء : " عز الدين إبراهيم من ذلك التعلق القليب ، فأصبح هاجسه يف ركنه األسبوعي 
الدمشقية ، وكان من أحب أبواب الة إىل قلوبنا ، إذ " الشهاب " شره يف جملة الذي كان ين" اإلسالم 

عندما أتذكر هذا وذاك، وأ�ظر إىل ما . كان يشد�ا إليه ما جند فيه من حل ملشكالت الشباب املسلم 
فقد كان حب اإلخوة بعضهم .. آلت إليه حالنا اليوم من تشتت وتباعد وتباغض ، يعتصر قليب األسى 

جمرد .. عضًا مشكلة كبرية يعا�ي منها املوجهون واملفكرون اإلسالميون ، ثم صار ذلك احلب ذكرى ب
ترى أي لعنة حلت هبؤالء الشبان حيت .. وقد �سينا أحاديث احلب يف اللَّه والبغض يف اللَّه .. ذكرى 

واب كل شيء ، حتى فلما �سوا ما ذُكروا به فتحنا عليهم أب{ �سوا ما ذكروا به ؟ واخلشية اخلشية 
إذ الغيبة .. }إذا فرحوا مبا أوتوا أخذ�اهم بغتة فإذا هم مبلسون ، فقطع دابر القوم الذين ظلموا

وكأ�نا �قرأ ما �قرأ من كالم اللَّه تعاىل وحديث رسوله عليه الصالة .. والنميمة والتجريح والسب واللعن 
ثم ال يتجاوز رؤوس .. هراتنا ومسر�ا وخطبنا والسالم ، وحنفظ ما �قرأ ، لنتشدق به يف جلساتنا وس

 ..ألسنتنا 
هل ينتبه الكتاب .. أالليت شعري .. أالليت شعري ، هل يعود إخوة اليوم إيل صفائهم ؟ 

والشعراء واملوجهون إىل إعادة بناء شخصية األخ املسلم البناء السليم الذي جيعل منه لبنة قوية يف بنيان 
 ..مرصوص ؟ 

 .. وال تتخلخل ؟ فرتتص الصفوف
ومن هنا كان إقبايل على قراءة هذا الكتاب الذي كنت أرجو منه أن يطيل ويطيل ويطيل يف هذه 

وقد فعل ومل .. املعا�ي، ويوجه النقول التوجيه الذي يصب يف واحة األخوة يف اللَّه ، واحلب يف اللَّه 
 واحلمد للَّه الذي صرف املؤلف عن ..أل�ه سىء من شعر املهووسني من العذريني وسواهم .. يطل 

 يعود إىل الشعراء اإلسالميني ، - يف طبعة ثا�ية -ويا ليته .. شعر التافهني من أمثال �زار يف هذه األيام 
.. وقد فعل هنا ملاما ، ليستشهد ويدرس متيز الشاعر املسلم من سواه الالهث وراء املعشوقة اجلنس 
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�سرتوح �سائمها البليلة يف هلب .. مسيسة ، مسيسة ، مسيسة فحاجتنا إىل ألوان احلب احلالل 
 ...احلضارة املادية 

وعندما أطلب من أستاذ�ا املؤلف هذا الطلب ، فلما أعرف من جماهدته �فسه ، ومعرفته 
وهو ذو ثقافة موسوعية ، .. بأحوال الشباب ، فهو بني الشباب دائما ، وليس كغريه يف برجه املستعلى 

األمر الذي جيعله قادرا علي حتقيق ما يصبو إليه الشباب املسلم .. لفاته الكبرية والكثرية ظهرت يف مؤ
الظامىء إىل املعرفة السوية ، اليت تقوده إىل السلوك السوي يف هذه املهامه ، كيال يضيع عرب الدروب 

 ..الشتيتة 
 . يف العاملني اخلالدين - أبا سعد -والسالم عليك 

/٧/ هـ١٤٠٢ املوافق ٥/١٠/  م١٧١٩٨٢الرياض يف 
 عبد ا الطنطاوي
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 بسم ا الرمحن الرحيم
 اإلسالم واحلب

 : ما معنى احلب ؟ - ١
ينجذب به قلب احملب جتاه .. احلب هو شعور �فسي ، وإحساس قليب ، وإ�بعاث وجدا�ي 

 ..حمبوبه حبماسة ، وعاطفة ، وبشر 
فطرية املتأصلة يف كيان اإل�سان ال ا�فكاك منه وال غناء عنه ؛ واحلب هبذا املعنى من املشاعر ال

وهو قابل يف كثري من األحيان لتحكم اإلرادة فيه إىل ما هو أمسى وأفضل إن أراد احملب أن يسلك يف 
 .حبه مسلكًا كرميا شريفًا ، وأن يعيش يف احلياة عيشة األصفياء األطهار ، واملتقني األبرار 
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 : هل اعرتف اإلسالم بظاهرة احلب ؟ - ٢
اعرتف بظاهرة احلب املتأصلة يف كيان .. اإلسالم بواقعيته املتجسدة بالفطرة والسلوك والتشريع 

احلب األعلى ، واحلب : ثالث مراتب من احلب  - كما سيأتي تفصيله -اإل�سان ؛ بل جسد لنا 
اريخ ، وخالل العصور إىل أن يرث اللَّه األرض وما ؛ تعامل هبا بنو البشر عرب التاألوسط ،واحلب األد�ى 

 !! .عليها 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوا�كم { : واألصل يف مراتب احلب الثالثة قوله تبارك وتعايل 

وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اللَّه 
: التوبة [  } ه فرتبصوا حتى يأتي اللّه بأمره واللَّه ال يهدي القوم الفاسقنيورسوله وجهاد يف سبيل

٢٤. [  
 . حب اللَّه والرسول واجلهاد يف سبيل اللَّه :فاحلب األعلى 

 ... حب اآلباء واألبناء واإلخوان واألزواج والعشرية :واحلب األوسط 
سكن على حب اللَّه والرسول واجلهاد يف  إيثار حب األهل والعشرية واألموال وامل:واحلب األد�ى 

 .سبيل اللَّه 
 إن اإلسالم أعرتف بظاهرة احلب على أ�ه فطرة متأصله يف كيان اإل�سان البد منه :وصفوة القول 

} اللَّه اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اللَّه فطرة { وال غناء عنه حلكمة أرادها اللَّه عز وجل 
  ] .٢٠: الروم [ 
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 : ما احلكمة من احلب ؟ - ٣
ال شك أن لظاهرة احلب اليت أودعها اللَّه يف اإل�سان حكما بالغة يف غاية األمهية، يعقلها من آتاه 

 .اللَّه فهما وعلما وبصرية 
 أن احلب امتحان قاس مرير لسلوك اإل�سان ، هذا االمتحان يتجسد يف : من هذه احلكم -

هل سيسلك يف حبه مسلكًا شريفًا عاليا أم مسلكًا د�يئًا .. ب يف احلياة املسلك الذي يسلكه احمل
هابطًا ؟ هل يغايل يف حبه أم يعتدل ؟ هل ينضبط يف اجنذابه حملبوبه أم يتفلّت ؟ كل ذلك سوف يعلم 

 !! ..بعد أن جيتاز مرحلة االمتحان 
 البواعث يف عمارة الكون ،  أن ظاهرة احلب املتأصلة يف اإل�سان من أكرب: ومن هذه احلكم -

لوال احلب ملا ا�دفع أبناء احلياة يف احلياة إىل حتقيق .. وتشييد معامل احلضارة ، وا�تظام شئون احلياة 
 ..غاياهتم ؛ وملا بنوا يف عصور التاريخ أجمادا وال حضارة ؛ وملا حققوا يف عامل الواقع كيا�ًا وال عزة 

 !!ا كان يف الكون حركة وال إبداع ، وال عمران وال مد�ية لوال ظاهرة احلب مل: وباالختصار 
 أن ظاهرة احلب عامل أساسي يف استمرار الوجود البشري ، والتعارف : ومن هذه احلكم -

 .اإل�سا�ي ، واالستفادة من حضارة األمم ، والتعرف على حقائق العلم يف الكون واحلياة واإل�سان 
 من أقوى الروابط - إن أُحسن توجيهها واالستفادة منها -ب  أن ظاهرة احل: ومن هذه احلكم -

يف متاسك األسرة ووحدة اتمع ، وتآلف أبناء احلياة ، ورفع ألوية األمن ، واالستقرار والسالم يف ربوع 
 ...األرض ، وزرع بذور الرمحة واحملبة واملودة يف أحناء املعمورة 

ا�ية إذا خالطت بشاشتها القلوب ، فإهنا تصنع  أن ظاهرة احملبة اإلمي: ومن هذه احلكم -
العجائب ، وحتول جمرى التاريخ وتشيد يف العامل صرح العزة والكرامة ، وتقيم يف العاملني دولة كربى ال 

كما حتقق ذلك على أيدي اجلدود البواسل األجماد الذين ما زالت ذكراهم .. تغيب عنها الشمس 
 !! .أغنية األجيال مضرب األمثال ، وما زالت مآثرهم 
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..إىل غري ذلك من احلكم اليت ال ختفى ظواهرها على كل ذي عقل وفهم وبصرية  .
  ما هي جماالت احلب ؟- ٤

 :سبق أن أشر�ا أن القرآن الكريم صور لنا ثالث ظواهر من ظواهر احلب 
 .ظاهرة احلب األعلى : األوىل 
 .ظاهرة احلب األوسط : الثا�ية 
 .احلب األد�ى ظاهرة : الثالثة 

 عن كل ظاهرة من هذة الظواهر الثالثة بشيء من التفصيل ، - كما وعد�ا -وسوف �تكلم 
 .وعلى اللَّه قصد السبيل ، ومنه �ستمد العون والسداد والتوفيق 

 :ظاهره احلب األعلى ) أ ( 
 واجلهاد يف من املسلم به لدى أهل اإلميان والتقوى أن ظاهرة حب اللَّه والرسول و�صرة اإلسالم

 ...ال ميكن أن يعادهلا أية ظاهرة أخرى يف املنزلة والفضل والكرامة ... سبيل اللَّه 
من مقتضيات اإلميان ، .. ذلك ألن حب اللَّه والرسول وإعالء كلمة اللَّه واجلهاد يف سبيل اللَّه 

رسالة اإلسالم يف األرض ، بل هو املنطلق األساسي يف إعزاز دين اللَّه، وتبليغ .. ومستلزمات اإلسالم 
 .وإشادة صرح اإلسالم يف أحناء املعمورة 

وال شك أن املؤمن الذي ذاق يف قلبه طعم اإلميان ينجذب بكليته إىل حب اللَّه سبحا�ه * 
ال ميكن ألحد من البشر أن .. العتقاده اجلازم أن الذات اإلهلية بلغت من الكمال واجلمال والعظمة 

وإلميا�ه الراسخ أن املنهج الربا�ي واجب االتباع لكو�ه غاية يف ... صور أو تعداد حييط هبا بوصف أو ت
 ...السمو والكمال والعظمة 

ومن أجل هذا يندفع املؤمن إىل تطبيق املنهج الربا�ي عن رغبة وقناعة وإخالص وذلك لألمور 
 :التالية 
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 ، وعلى املالك أن يتصرف يف هلذا الكونهو املالك  ألن املؤمن يعلم علما أكيدا أن اللَّه سبحا�ه -
 ...شئون ملكه كما يشاء وحيث أراد 

 ..وما على اإل�سان الذي هو عبد ملالكه إال أن ميتثل ما اختاره اللَّه له دون توقف ، أو تردد 
وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية سبحان اللَّه { : قال تعاىل يف سورة القصص 

  ] .٦٨: اآلية [ } شركون وتعاىل عما ي
 ما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضي اللَّه ورسوله أمرا أن يكون هلم {: وقال يف سورة األحزاب 

  ] .٣٦: اآلية [  } ...اخلرية من أمرهم 
 وأل�ه يعلم علما أكيدا أن اللَّه سبحا�ه عليم بكل شيء وإذا كان األمر كذلك فهو أعلم مبا يشرع -
أأ�تم أعلم أم { : قال تعاىل يف سورة البقرة ... ن أحكام ، وهو أدرى مبا حيقق هلم من مصاحل لعباده م

  ] .١٤٠: اآلية [ } الله 
  ] .٢١٦: اآلية [  } واللَّه يعلم وأ�تم ال تعلمون{ 
  ] .٢٨٢: اآلية [  } واللَّه بكل شيء عليم{ 

أن :  يف كل ما يفعل ، وحكمته جل جالله معناها  وأل�ه يعلم علما أكيدا أن اللَّه سبحا�ه حكيم-
 ...يضع كل شيء يف موضعه املناسب بالشكل الذي يؤدي إىل حتقيق املصاحل ، ودرء املفاسد 

 :قال تعاىل يف سورة األ�فال 
  ] .٧١: اآلية [  } واللَّه عليم حكيم{ 
  ] .٦٣: اآلية [  } إ�ه عزيز حكيم{ 

 عاجز عن التشريع لنفسه لكو�ه قاصرا - مهما عال شأ�ه -ن اإل�سان  وأل�ه يعلم علما أكيداً أ-
حمدودا ؛ ولكو�ه يتأثر بالبيئة ؛ ويتأثر بالعاطفة ؛ ويتأثر باهلوى ؛ ويتأثر باملبدأ الذي يعتنقه ، وبالنزعة 

 ..اليت ختاجله ، وباحلزب الذي ينتمي إليه 

 )١٢(الصفحة 



 

 ي حكما وهو الذي أ�زل إليكم الكتاب مفصالأفغري اللَّه أبتغ{ : قال تعايل يف سورة األ�عام 
أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اللَّه علي علم { : وقال يف سورة اجلاثية  ] ١١٤: اآلية [ } ؟ 

: اآلية [  } وختم على مسعه وقلبه وجعل علي بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اللَّه أفال تذكرون
٢٣. [  

 ..لك واخللق والعلم واحلكمة والقدرة من أجل تفرد اللَّه سبحا�ه بامل
ينجذب املؤمن بكليته إىل حب اللَّه سبحا�ه ويندفع إىل تطبيق منهجه عن رغبة وقناعة 

العتقاده اجلازم أن كمال شخصيته ، وبناء إ�سا�يته هو اتباع من اختص بالكمال ، وتنزه عن .. وإميان 
 .النقص ، ومتيز بالعظمة واجلالل 

ومن أعرض عن ذكري فإن * فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى { : سورة طه قال تعاىل يف 
  ] .١٢٤ ، ١٢٣اآلية [  } ..له معيشة ضنكًا 

 * وال شك أن املؤمن الذي ذاق يف قلبه طعم اإلميان ينجذب بكليته إىل حب الرسول صلى ا
ة احلسنة ، واملثل األعلى ، عليه وسلم ، لكو�ه جيد يف شخصية النيب عليه الصالة والسالم ، األسو

 ألن اللّه سبحا�ه خصه هبذه املزية -جيد يف النيب عليه الصالة والسالم األسوة احلسنة .. واخللق العظيم 
: قال تعاىل يف سورة األحزاب ... ؛ وجعل ظواهر القدوة يف أقواله وأفعاله ، وتقريراته وصفاته 

: اآلية [ }  كان يرجو اللّه واليوم اآلخر وذكر اللّه كثريا لقد كان لكم يف رسول اللّه أسوة حسنة ملن{ 
٢١. [  

:  وجيد فيه املثل األعلى ألن اللّه سبحا�ه عصمه من اخلطأ والزلل ؛ قال تعاىل يف سورة النجم -
، ورحم اللّه اإلمام مالك حني  ] ٤ ، ٣: اآلية [  } إن هو إال وحي يوحى* وما ينطق عن اهلوى { 
، وأشار إيل قرب النيب صلى ا عليه ) منا إال من رد ورد عليه إال صاحب هذا القربما: ( قال 

 .وسلم 

 )١٣(الصفحة 



 

:  وجيد فيه اخللق ألن اللّه سبحا�ه خصه هبذا الوصف اخلالد ؛ قال تعاىل يف سورة القلم -
  ] .٤: اآلية [  } وإ�ك لعلى خلق عظيم{ 

 :ورحم اللّه من قال 
 واحتكم فيه مدحا شئت مبا واحكم      �بيهم  يف  رىالنصا  ادعته   ما   دع

ii من شئت ما قدره إىل  وا�سب      شرف من شئت ما ذاته إىل وا�سب i iعِظم 
i  ليس  اللّه   رسول   فضل   فإن iله      بفم   �اطق    عنه    فيعرب    حد 
i    اللّه    لقخ    خري     وأ�ه      بشر كلهم    أ�ه    فيه     العلم     فمبلغ i i i

أن تنجذب ... فمن الطبيعي بعد أن ميزه اللّه سبحا�ه هبذه الصفات ، وخصه هبذا الفضل 
القلوب إليه ، وأن تتأسى النفوس به ، وأن جيد الناس يف شخصية حممد عليه الصالة والسالم املثل 

بل كان الذين .. يوية واالجتماعية يف كل ما يرتبط حبياهتم الدينية والد�.. األعلى ، والقدوة الكاملة 
عاينوا عصر النيب صلى ا عليه وسلم ، واجتمعوا به ، وتلقوا عنه من أقوى الذين شغفوا به إميا�ًا وحبا 

.. ، بل كان ال صرب هلم إذا مل يشهدوا وجهه وحمياه ، وال تطيب �فوسهم إذا مل تكتحل عيوهنم برؤياه 
ىل رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، وكان شديد احلب لرسول اللّه روي اإلمام البغوي عن ثوبان مو

: صلى ا عليه وسلم ، وقليل الصرب عنه ؛ فأتاه ذات يوم وقد تغري لو�ه ، فقال له عليه الصالة والسالم 
 " .ما غري لو�ك يا ثوبان ؟ " 

ة شديدة حتى فقال يا رسول اللّه ما بي مرض وال وجع ، غري أ�ي إذا مل أرك استوحشتوحش 
ألقاك ، ثم ذكرت اآلخرة ، فأخاف أال أراك ، أل�ك تُرفع مع النبيني ، وإ�ي إن دخلت اجلنة فأ�ا يف منزلة 

 ومن يطع اللّه والرسول فأولئك مع {: أد�ى من منزلتك ، وإن مل أدخل اجلنة ال أراك أبدا، فنزلت اآلية 
: النساء [  } ني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًاالذين أ�عم اللّه عليهم من النبيني والصديق

٦٩. [  

 )١٤(الصفحة 



 

وكان من �تيجة هذه احملبة القلبية أن آثروا حمبة النيب عليه الصالة والسالم ، على حمبتهم 
 :أل�فسهم 

ملا أخرج املشركون زيد بن ( كما رواها البيهقي عن عروة قال " زيد بن الّدثنة "  قصة :من ذلك 
زيد بن " ، و" خبيب بن عدي األ�صاري " احلرم ليقتلوه بالتنعيم ، وقد اجتمع يف الطريق الدثنة من 

 ...فتواصيا بالصرب والثبات على ما يلحقهما من املكاره " الدثنة 
 !! .أ�شدك اللّه يا زيد : قال أبو سفيان لزيد بن الدثنة 

 !! .ك ؟ أحتب أن حممدا اآلن عند�ا مكا�ك تضرب عنقه ، وأ�ك يف أهل
واللّه ما أحب أن حممدا اآلن يف مكا�ه الذي هو فيه تصيبه شوكة ، وأ�ي جالس : فقال له زيد 

 !! .يف أهلي 
 ما رأيت أحدا من الناس حيب أحدا ، كحب أصحاب حممدٍ حممدا: " فقال أبو سفيان 

. !! " 
يفديين رسول اللّه صلى ا عليه واللّه ما أحب أن : " ويف رواية أهنم �اشدوا خبيبا فقال هلم 

 " !! .وسلم بشوكة يف قدمه 
فقد آثر زيد وخبيب أن يقتال ، وال يصاب رسول اللّه صلى ا عليه وسلم بأقل شيء من 

 .األذي 
 ما رواه البيهقي وابن إسحق أن امرأة من األ�صار قد قُتل أبوها ، وأخوها وزوجها ، :ومِن ذلك 

) تسأل عن سالمته ( ما فعل رسول اللّه صلى ا عليه وسلم :  أخربت بذلك يوم أحد ، فقالت ملا
كل مصيبة : " أرو�يه حتى أ�ظر إليه ، فلما رأته قالت : خريا هو حبمد اللّه كما حتبني ، فقالت : قالوا 

 !! .أي كل مصيبة بعد سالمتك هينة " بعدك جلل 

 )١٥(الصفحة 



 

سول عليه الصالة والسالم تأسى جيل الصحابة من هذا املنطلق الوجدا�ي من احلب والوالء للر
.. ومن تبعهم بإحسان بنبيهم عليه الصالة والسالم ألهنم وجدوا فيه املثل األعلى يف العبادة واألخالق 

 .، والقدوة الكاملة يف املالطفة واملعاملة 
 !! .عداد وهكذا تعمل األسوة احلسنة عملها يف النفوس ، وترتك أثرها الطيب يف الرتبية واإل

ينجذب بكليته إىل حب اجلهاد و�صرة وال شك أن املؤمن الذي ذاق يف قلبه طعم اإلميان * 
 .مهما كلفه ذلك من مثن ، ومهما لقي يف سبيل اللّه من ضروب املكاره واألهوال  .. اإلسالم

 عبادة  ينجذب بكليته إىل حب اجلهاد ألن اللّه سبحا�ه إبتعثه مع املؤمنني ليخرج الناس من-
 ..العباد إىل عبادة اللّه ومن ضيق الد�يا إىل سعتها ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 

 ينجذب بكليته إيل حب اجلهاد أل�ه يف مقارعته للعدو على إحدى احلسنيني ، إما النصر ، -
 .ليعيش يف احلياة عزيزا ، وإما القتل ليمضي إىل ربه شهيدا 

اجلهاد ، لريي بأم عينيه راية اإلسالم قد ارتفعت ، ودولة القرآن قد  ينجذب بكليته إىل حب -
 ...قامت ، وجمد املسلمني قد حتقق 

أن ا�طلق الرعيل األول من صحابة رسول اللّه صلى .. وكان من مثرات حب اجلهاد واالستشهاد 
 األمم ، وينشرون يف جماهل األَرض ومناكب املعمورة ، يهدون.. ا عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان 

اإلسالم ، وحيطمون الطواغيت ، ويطمسون معامل الضالل ، ويرفعون يف العاملني ألوية العلم واحلضارة ، 
ويطبعون يف ضمري الزمان مبادئ التوحيد ، والعدل ، واإلخاء .. وينبتون األرض خريا وعسال ، ولبنا 

 .، واملساواة 
رهم ، وااللّه أكرب �داؤهم ، واجلهاد سبيلهم ، واملوت يف سبيل اللّه غايتهم ، وال إله إال اللّه شعا

وما أحسن ما قاله شاعر اإلسالم حممد إقبال عن ا�طالقتهم الكربى يف سبيل .. اللّه أمسى أما�يهم 
 :اللّه 

 )١٦(الصفحة 



 

 منارا  النجوم  هامات  فوق   مك      اس لريفع السيوف رفع الذي ذا من
ii  البحار  موج   على   سر�ا      ورمبا   اجلبال   يف   جباال    كنا i iحبارا 

ii   يفتح   الكتائب    قبل      أذا�نا    كان    اإلفر�ج     مبعابد i iاألمصارا 
i  تقذف  واألرض   سجداتنا      صحراؤها  وال  إفريقيا  تنس   مل i iiارا� 

 جباراii   غامشًا   يوما   خنش   مل      صدور�ا   للسيوف    �قدم    كنا
ii  حوهلا  تنبت   خضراء      حديقة  ظل  السيف  ظل  وكأن i iاألزهارا 

i   حولنا    املنايا    �صب      ولو  حياربنا   طاغوتًا   خنش   مل i i iأسوارا 
i  سوى  الإله  جهارا   �دعو iاألقدارا   وقدر   الوجود    صنع      الذي 

وجوارا   فوق    يارب    ورؤوسنا ii   مغنما    ثوابك    �رجو      أكفنا i i

والتاريخ سطر يف صفحاته املشرقة مناذج خالدة عن جهادهم وتضحياهتم وحبهم للشهادة يف 
 :سبيل اللّه 
وعجلت إليك ربي لرتضى : "  من هؤالء إذا سقط يف ميدان اجلهاد شهيدا يقول الواحد كان -

. " 
 :رية  وكان آخر يقول وهو يلفظ أ�فاسه األخ-

ii  حممدا      األحبة ألقى غدا وصحبه
 : وكان ثالث يقول وهو يغالب روحه يف ساحات الشرف -
 ) .هذا هو يوم الفرح األكرب ( 
 
 

 )١٧(الصفحة 



 

 : وكان رابع يقول وهو يف ساحة اإلعدام ، واألعداء حميطون به من كل جا�ب -
ii    للعدو    مببدٍ    ولست  اللّه  إىل  إ�ي  جزعا  وال      ختشعا i iمرجعي 

 مصرعي اللّه يف كان جنب أي علي      مسلما  أُقْتَل  حني   أُبايل   ولست
اجلنة ورب النضر، أجد رحيها من : يا سعد : (  وكان خامس يقول وهو يسلم الروح إىل بارئها -

 ) .وراء أحد 
 !! .ه مما ال حيصي عددهم إال اللّ... وهكذا كان السابع ، والثامن ، والتاسع 

ملا فتحوا املمالك ، ومد�وا األمم ، ... ولوال حب أولئك للّه والرسول واجلهاد يف سبيل اللّه 
وكرموا اإل�سان ، و�شروا اإلسالم ، ومتنوا الشهادة ، وحققوا يف العاملني دولة ال تغيب عنها 

 ...الشمس 
... لّه ، والرسول ، واجلهاد كان حب ال... من أجل هذه املعا�ي السامية ، والغايات النبيلة 

ولكن أكثر الناس ال .. من أعلى مراتب احلب منزلة ، ومن أعظمها كرامة ، ومن أمساها شرفًا وفضال 
 .يعلمون 

* * * 
 :ظاهرة احلب األوسط ) ب ( 

 واآلن �فصل القول يف احلب األوسط ما هو ؟
 وهل يعترب يف �ظر الشريعة ساميا ؟

 ن الفرد واألسرة واتمع ؟وما هي آثاره يف تكوي
 وهل تنفصم عرى هذه احملبة وإىل أي مدى ينبغي أن تبقى ؟

 :سوف جنيب عن كل هذه التساؤالت بالتفصيل واللّه املستعان وهو يهدي السبيل 
 .. فهو طاقة من العواطف القلبية واملشاعر النفسية :أما عن ماهية احلب األوسط * 

 )١٨(الصفحة 



 

 مع من حيب رابطة العقيدة ،ورابطة النسب ، ورابطة القرابة ، تنبعث من مشاعر إ�سان تربطه
فتتوثّق بينه ، وبني أولئك أواصر من احملبة ، واملودة ، والرمحة ، .. ورابطة العشرية ، ورابطة الصداقة 

 ..والتعاطف ، والوفاء 
�سان تكون حمبة فا�طالقًا من هذه املشاعر القلبية ، والعواطف النفسية اليت أودعها اللّه يف اإل

املؤمن إلخوا�ه املؤمنني ؛ وتكون حمبة الولد لوالديه ، وحمبة الوالدين ألوالدمها ؛ وتكون حمبة الزوج لزوجته 
، وحمبة الزوجة لزوجها ؛ وتكون حمبة اإل�سان لذوي رمحه وقرباه وعشريته ، وتكون حمبة الصديق 

 ...لصديقه ، وتكون حمبة املواطن لوطنه ومسكنه 
 شك أن شريعة اإلسالم أعتربت هذه املشاعر القلبية والعواطف النفسية من احلب يف مرتبة وال

 ولكنها من �احية املنزلة تأتي يف ..احلب الشريف ، والعواطف السامية ، واملشاعر الصادقة املخلصة 
د يف سبيل املرتبة الثا�ية بعد حب اللّه جل جالله ، وحب الرسول صلى ا عليه وسلم ، وحب اجلها

 ال تعدهلا يف احلياة منزلة ، وال يتصور أن - كما وضحنا -اللّه ؛ ذلك ألن حمبة اللّه والرسول واجلهاد 
وكيف ال تكون حمبة الناس لبعضهم بعضًا يف عداد احلب !! . يدا�يها يف الشرف والفضل مكا�ة 

قائمة على .. م احلياة بأسرها والعالقات االجتماعية كلها ، وا�تظا.. السامي ، والعواطف النبيلة 
 !! .هذه املشاعر من احلب، وعلى هذه العواطف واألحاسيس من املودة ؟ 

أما اآلثار اليت ترتتب على احلب األوسط يف تكوين الفرد واألسرة واتمع فإهنا ظاهرة للعيان * 
 ...بل ال ميكن أن ختفى على كل ذي عقل وبصرية وفهم 

أودعها اللّه عز وجل يف قلب الزوجني ملا تكو�ت األسرة ، وملا احندرت  إذ لوال املودة اليت -
 ...الذرية وملا حتققت لألوالد حضا�ة وال رعاية وال تربية 

 ولوال احملبة القلبية اليت ركبها اللّه يف الولد ملا قويت يف �فسه الروح العائلية ، وملا متتّنت الروابط -
 ..ابته �ظرة رمحة وتكافل وتعاون األسرية ، وملا �ظر إىل أفراد قر

 )١٩(الصفحة 



 

 ولوال ظاهرة احلب اليت فطر اللّه الناس عليها ملا قامت العالقات االجتماع ية بني الشعوب علي -
أساس التعارف ، واملسامهة يف بناء احلضارة ، واالستفادة من علوم األمم وحتقيق السعادة واخلري لبين 

 ..اإل�سان 
أجل حتقيق مصلحة األفراد واألسر بشكل خاص، وحتقيق إذن ضروري من فاحلب األوسط 

فال عجب أن �ري الشريعة اإلسالمية يف توجيهاهتا وأ�ظمتها . مصلحة الشعوب واإل�سا�ية بشكل عام 
وأحكامها قد عمقت حمبة األبوين ألولدمها ، وحمبة األوالد ألبويهما ؛ وكذلك حمبة الزوج لزوجته ، 

ك حمبة املسلم ألبناء ملّتة يف العقيدة واإلسالم ؛ وكذلك حمبة املرء وحمبة الزوجة لزوجها ؛ وكذل
 !!.ألبناء اإل�سا�ية مجيعا .. ؛ وكذلك حمبة اخلري واملنفعة واهلدي ..ألصدقائه وجريا�ة وذوي قرباه 
 :وشعار اإلسالم يف ذلك 

  .)١(" ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه  " -
 توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر مثل املؤمنني يف " -

  .)٢(" اجلسد بالسهر واحلمى 
  .)٣(" إن كره منها خلقًا رضي منها آخر ) ال يبغض ( ال يفْرك مؤمن مؤمنة  " -
  .)٤(" فليكرم ضيفه ... من كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر فليحسن إيل جاره  " -
  .)٥(" لق كلهم عيال اللّه فأحبهم إيل أ�فعهم لعيال اللّه اخل " -
  ] .٩: احلشر [  } ..ويؤثرون على أ�فسهم ولو كان هبم خصاصة  { -
  ] .١٠: احلجرات [  } إمنا املؤمنون إخوة { -

                                                 
 . رواه الشيخان )١(
 .رواه الشيخان  )٢(
 .رواه مسلم  )٣(
 .رواه الشيخان  )٤(
 . رواه الطبراني والبيهقي والبزار )٥(

 )٢٠(الصفحة 



 

} ...يا أيها الناس إ�ا خلقناكم من ذكر وأ�ثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا { -
  ] .١٣: احلجرات [ 

ال ينهاكم اللّه عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا  { -
  ] .٨: املمتحنة [  } إليهم إن اللّه حيب املقسطني

 ...إىل غري ذلك من هذه الشعارات واملبادئ والتوجيهات 
أن احلب األوسط بشكل عام فقد سبق أن ذكر�ا أما إىل أي مدي ينبغي أن تبقى هذه احملبة * 

لآلثار االجتماعية الرائعة اليت تنبعث من حمبة الولد ... هو من مبادئ اإلسالم ، ومستلزمات الشريعة 
فإذا كان األمر كذلك فينبغي أن تدوم هذه احملبة إىل األبد ال ... واألبوين والزوجة وسائر القرابات 

 ...الليايل تزلزهلا معكرات األيام ، وال تفصمها �ازالت 
 ولكن هل هناك مثة أسباب دينية ومقتضيات شرعية تفصم عرى هذه احملبة وتقطع آصرهتا ؟

 :وعلى اللّه قصد السبيل " اإلسالم واحلب " هذا ما �ريد أن �وضحه يف حبث 
فال جتوز مقاطعته وهجرا�ه حبال من .. املسلم ما دام مستقيما على اإلميان ، ممثلًا أوامر الشريعة 

فال جيوز . األحوال ؛ وبناء على هذا إذا وقع بني مسلم ومسلم أية مشاحنة أو خصومة أو بغضاء 
: " هجران أحدمها لآلخر أكثر من ثالثة أيام ، ملا روى الشيخان عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 

مها الذي يبدأ ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث يلتقيان ، فيعرض هذا ، ويعرض هذا ، وخري
، وهذه املدة الزمنية كافية من أن يرجع كل واحد منهما إىل عقله ورشده ، ثم يتصاحلان " بالسالم 

أما إذا جتاوزت القطيعة إىل أكثر من ثالثة أيام فإن كال من املتقاطعني يبوء باإلثم ، ويقع يف .. ويتصافيان 
ال تباغضوا ، وال حتاسدوا ، وال تدابروا ، وال : " ان احلرام لقوله عليه الصالة والسالم فيما رواه الشيخ

 " .تقاطعوا ، وكو�وا عباد اللّه إخوا�ًا 

 )٢١(الصفحة 



 

وأما .. من أجل قضايا ذاتية ، وأسباب شخصية.. هذا كله إذا كا�ت القطيعة أو اخلصومة 
ل حتل إذا كا�ت القطيعة ألسباب دينية كأن جاهر املسلم يف معصيته أو أصر على ارتكاب احلرام فه

 هذه القطيعة ؟ وإىل أي حد حيق للمسلم أن يقطع بينه وبني اآلخرين آصرة األخوة واحملبة ؟
اإلسالم حيتم علي املسلم باديء ذي بدء إذا رأى من قريبه أو صديقه أو زميله يف الوظيفة أو 

 على ا�فراد إذا رأي واحدا من هؤالء فعل حراما أو وقع يف معصية أن ينصحه.. املعمل أو املدرسة 
لقوله عليه ..  ، وأن يبني له مغبة هذه املعصية اليت وقع فيها ، واآلثار السيئة اليت ترتتب عليها )١(

للّه ولكتابه ولرسوله وألئمة : الدين النصيحة ، قلنا ملن ؟ قال : " الصالة والسالم فيما رواه مسلم 
بايعت رسول اللّه صلى ا : "  اللّه أ�ه قال ، وملا روى الشيخان عن جرير بن عبد" املسلمني وعامتهم 

فإذا مل ينفع النصح ، ومل جيد التذكري " . عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم 
باللّه ، وبقي صاحب املعصية سادرا يف غيه ، متماديا يف فسوقه وعصيا�ه فعلى املسلم الناصح أن 

 . يف اللّه ، ولو كان له قريبا أو صديقًا يهجره يف اللّه كما أحبه
 :وإليكم النصوص اليت تثبت ذلك 

: "  روي الطربا�ي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال -
 " .املواالة يف اللّه ، واملعاداة يف اللّه ، واحلب يف الّله ، والبغض يف اللّه : أوثق عرى اإلميان 

هنى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم : وروى الشيخان عن أبي سعيد رضي اللّه عنه قال  -
ويف " . إ�ه ال يقتل الصيد ، وال ينكأ العدو ، وإ�ه يفقأ العني ويكسر السن: "  ، وقال )٢(عن اخلذف 

ى عن اخلذف ، إن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم هن: إن قريبا البن مغفل خذَف ، فنهاه وقال: رواية 
 ... " .إهنا ال تصيد صيدا " وقال 

                                                 
 :عضهم ألن النصح االنفرادي أدعى إلي قبول النصيحة ، وأبعد عن التشهير والفضيحة ، وما أحسن ما قال ب)١(

 مرجعي   الّله  إلى  إني  جزًعا  وال      تخشًعا      للعدّو    بمبٍد    ولست
مصرعي الّله في آان جنب أي علي      مسلًما  ُأْقَتل  حين   ُأبالي   ولست

 .رمي الحصى بالسبابة واإلبهام :  الخذف )٢(

 )٢٢(الصفحة 



 

أحدثك أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم هنى عنه ثم عدت ختذف ؟ ال : ثم عاد فقال 
 " .أكلمك أبدا 

وقال كعب بن مالك حني  : - يف باب ما جيوز من اهلجران ملن عصى - وروى البخاري -
هنى النيب صلى ا عليه وسلم املسلمني عن كالمنا ، : " وك ختلف عن النيب صلى ا عليه وسلم يف تب

، حتى ضاقت عليهم األرض مبا رحبت ، وضاقت عليهم أ�فسهم، ومل يكن أحد " وذكر مخسني ليلة 
 .حيت أ�زل اللّه يف كتابه توبته عليهم .. .. من الناس يكلمهم أو حيييهم أو جيالسهم 

 عليه وسلم هجر بعض �سائه شهرا زجرا هلن  وقد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى ا-
 .وتأديبا 

وروىي السيوطي أن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما هجر ابنا له إىل أن مات ، أل�ه مل ينقَد 
حلديث ذكره له أبوه أن النيب صلى ا عليه وسلم هنى الرجال أن مينعوا النساء من الذهاب إىل 

 .املسجد 
 :هذه النصوص أن اهلجر يف اللّه �وعان ولقد تبني من 

منه ما كان لفرتة زمنية حمددة لضرورة تأديبية ، ومنه ما كان ملدى احلياة لإلصرار على املخالفة 
 ...هذا كله إذا كان املهجور يف اللّه مقرا بكلمة التوحيد ، معتزا بدين اإلسالم !!والتمادي فيها 

إلسالم فاهلجران الدائم له والتربؤ منه ، واإلعراض عنه من أما إذا أحلد وكفر وخرج عن ملة ا
 !! .أظهر مقتضيات اإلميان ، ومستوجبات اإلسالم 
 :وإليكم النصوص القرآ�ية اليت تثبت ذلك 

ال جتد قوما يؤمنون باللّه واليوم اآلخر يوادون من حاد اللّه { :  قال تعاىل يف سورة اادلة -
  ] .٢٢: اآلية [  } ..م أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم ورسوله ولو كا�وا آباءه

 )٢٣(الصفحة 



 

رب إن ابين من : و�ادى �وح ربه فقال { :  وقال يف سورة هود على لسان �وح عليه السالم -
قال يا �وح إ�ه ليس من أهلك إ�ه عمل غري صاحل فال * أهلي ، وإن وعدك احلق وأ�ت أحكم احلاكمني 

  ] .٤٦ ، ٤٥: اآلية [  }  أعظك أن تكون من اجلاهلنيتسألن ما ليس لك به علم إ�ي
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات { :  وقال يف سورة البقرة على لسان إبراهيم عليه السالم -

: اآلية [  } فأمتهن قال إ�ي جاعلك للناس إماما قال ومن ذرييت ؟ قال ال ينال عهدي الظاملني
٢١٤. [  

وما كان استغفار { : را عن تربؤ إبراهيم عليه السالم من أبيه  وقال يف سورة التوبة إخبا-
} إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أ�ه عدو للّه تربأ منه إن إبراهيم ألواه حليم 

  ] .١١٤: اآلية [ 
ان من مستوجبات اإلمي.. فمن هذه النصوص وغريها يتبني أن هجر أهل النسب وذوي القرابات 
ذلك ألن اإلسالم يعترب ... ، ومن أبسط مبادئ اإلسالم إن كا�وا مصرين على الكفر متمادين يف الضالل 

فوق آصرة النسب واجلنس ، ورابطة األرض واللغة .. آصرة األخوة اإلسالمية ، ورابطة العقيدة اإلميا�ية
إن { : ه الثابت الذي ال يتغري ؛ ومبدؤ} إمنا املؤمنون إخوة { : ؛ فشعاره الدائم الذي ال يتبدل ، 

 .} أكرمكم عند اللّه أتقاكم 
أن اإلسالم جييز للمسلم أن يقطع مع اآلخرين عرى احملبة ، ويفصم أواصر : وصفوة القول 

 ...األخوة 
لينزجر أهل الفسق .. إن كان هلذا اال�فصام وهذه القطيعة مثة أسباب دينية ومقتضيات شرعية 

 ؟!! أال فليفهم أولوا األلباب .. لكفر والضالل عن كفرهم وضالهلم عن فسوقهم ويكف أهل ا
 :ظاهرة احلب األد�ى ) جـ ( 

وهذا احلب أقسام .. أو إن شئت فقل احلب الد�يء اخلسيس اهلابط القاتل إل�سا�ية اإل�سان 
 :وأ�واع 

 )٢٤(الصفحة 



 

: بقرة قال تعاىل يف سورة ال.. منه حب الطواغيت واأل�داد من متأهلة البشر أو احلجر -
 } ..ومن الناس من يتخذ من دون اللّه أ�دادا حيبوهنم كحب اللّه والذين آمنوا أشد حبا للّه { 

  ] .١٦٥: اآلية [ 
يا أيها الذين آمنوا { : قال تعايل يف سورة املمتحنة ..  ومنه اإللقاء باحملبة واملودة ألعداء اللّه -

: اآلية [  }  ..احلقاملودة وقد كفروا مبا جاءكم من ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم ب
١. [  

قال تعايل يف سورة ..  ومنه االسرتسال يف شهوة اجلنس والتقلب يف محأة الرذيلة والفاحشة -
 وقال �سوة يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن �فسه قد شغفها حبا إ�ا {: يوسف عليه السالم 
  ] .٣٠: اآلية [ } لنراها يف ضالل مبني 

  ] .١٤: اآلية [  } زُين للناس حب الشهوات من النساء{ : وقال يف سورة آل عمران 
 ومنه تفضيل حب األب والولد والزوجة والعشرية والتجارة والوطن على حب اللّه والرسول -
جكم وعشريتكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوا�كم وأزوا{ : قال تعاىل يف سورة التوبة .. واجلهاد 

وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اللّه ورسوله وجهاد يف 
  ] .٢٤: اآلية [  } سبيله فرتبصوا حتى يأتي اللّه بأمره واللّه ال يهدي القوم الفاسقني

حتى أكون أحب ال يؤمن أحدكم : " روى الشيخان عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
 " .إليه من ماله وولده والناس أمجعني 

 ومنه عبادة اهلوى ، واخلضوع لسلطان النفس األمارة والتخلق خبلق العجب والغرور -
 ..أفرأيت من إختذ إهله هواه وأضله اللّه على علم { : قال تعاىل يف سورة اجلاثية .. واأل�ا�ية 

  ] .٢٣: اآلية [ } ؟ 
قال تعاىل يف .. اال�قياد إلحياءاته ، واإلستسالم لوساوسه : طان اليت معناها  ومنه عبادة الشي-

وأن اعبدو�ي * أمل أعهد إليكم يا بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان إ�ه لكم عدو مبني { : سورة يس 
 )٢٥(الصفحة 



 

 ] ٦٢ - ٦٠: اآلية [  } ولقد أضل منكم جبال كثريا أفلم تكو�وا تعقلون ؟* هذا صراط مستقيم 
 ...ري ذلك من أ�واع هذا احلب الد�يء، وجماالت هذا اهلوى اهلابط اخلسيس إىل غ

 ولكن ما هو موقف املؤمن من هذا احلب ؟* 
املؤمن الذي خيالط اإلميان بشاشة قلبة يتربأ من الطواغيت واأل�داد من متأهلة البشر واحلجر ، 

بل ..  ملحد ضال أو فاسق متهتك لكافر جاحد ، أو... ويربأ بنفسه أن يعطي والءه وحمبته وقياده 
وذلك ألن وليه اللّّه . ال ميكنه حبال أن يتخذ إهله هواه ، أو ينقاد إىل وساوس الشيطان وإحياءاته 

ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، وصدق اللّه العظيم القائل يف سورة 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت اللّه بقوم حيبهم وحيبو�ه أذلة على يا أيها الذين آمنوا { : املائدة 

املؤمنني أعزة علي الكافرين جياهدون يف سبيل اللّه وال خيافون لومة الئم ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء 
راكعون إمنا وليكم اللّه ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم * واللّه واسع عليم 

  ] .٥٦ - ٥٤: اآلية [ } ومن يتول اللّه ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اللّه هم الغالبون * 
ثم ماذا عن وقوع املؤمن يف الفاحشة والتقلب يف أحضان املومسات ؟ أليس له من تقوى اللّه رادع 

 ؟ أليس له من مراقبة اللّه يف السر والعلن ، واملتقّلب واملثوى زاجر ؟
 له من املوت وما بعده عربة ؟أليس 

 أليس له من عذاب اللّه خشية ؟
وإليكم منوذجني عظيمني يف العفة والتسامي ، واخلشية من اللّه يف السر �سوقهما للتأسي 

 :واالقتداء 
يوسف عليه السالم شاب يف ريعان الشباب مكتمل الرجولة ، ممتلىء الفتوة ، تدعوه إىل  [ - األول

وراودته اليت { : منصب ومجال ، واألبواب مغلقة ، والسبل ميسرة كما حكي القرآن �فسها امرأة ذات 
  ] .٢٣: يوسف [ } هو يف بيتها عن �فسة وغلقت األبواب وقالت هيت لك 

 ! .فماذا كان موقفه أمام هذا اإلغراء ، وتلك الفتنة اليت ختطف األبصار ؟
 )٢٦(الصفحة 



 

 أال�ت قناته فاستسلم وخان عرضًا أؤمتن عليه ؟
 ] .. ٢٣:يوسف[} معاذ اللّه إ�ه ربي أحسن مثواي إ�ه ال يفلح الظاملون { :  ، إمنا قال كال

ولقد حاولت امرأة العزيز بكيدها ومكرها ، وبكل ما لديها من ألوان اإلغراء والتهديد أن تُذيب من 
 ولقد راودته عن �فسه{ : صالبته ، وتضعضع من مشوخه ، وأعلنت ذلك للنسوة يف ضيق وغيظ 

  ] .٣٢: يوسف [ } فاستعصم ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكو�ن من الصاغرين 
ولكن الشاب املؤمن يوسف عليه السالم اجته بكليته إىل اللّه سبحا�ه وتعاىل يسأله املعو�ة 

رب السجن أحب إيل مما تدعو�ين إليه ، وإال تصرف عين كيدهن { : والعصمة وكف أذى الفساق 
  ] .٣٣: يوسف [ } ن من اجلاهلني أصب إليهن وأك

ففشلت املغريات ، ..وبني مغريات اإلثم .. كا�ت فتنة بني ضمري املؤمن وخشيته الربا�ية 
 .)١(!!] وا�تصر اإلميان 
وهذه امرأة يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه ذهب زوجها إىل اجلهاد ، وغاب  [ - الثا�ي

وحشة ، وهتجم عليها هواجس الوحدة، ويثور يف عروقها دم األ�وثة ، عنها كثريا ، فتخيم عليها كآبة ال
فال يصدها عن ارتكاب احملرم إالّ حاجز اإلميان ، ووازع املراقبة للّه ويف .. وتتأجج فيها �ار الغريزة 

 :جنح الليل البهيم مسعها عمر رضي اللّه عنه تنشد 
i   حبيب    أال    وأّرقين      جا�به واسود الليل هذا طال لقد iأالعبه 

i  السرير  هذا  من  حلرك      عواقبه جوا�به  ختشى  اللّه  لوال  فواللّه i i i

 :ويف اليوم الثا�ي دخل عمر رضي اللّه عنه على ابنته حفصة وقال هلا 
 كم تصرب الزوجة على زوجها إذا غاب ؟

 .قالت أربعة أشهر 

                                                 
 .الواحد مع بعض التصرف للدآتور مصطفى عبد " اإلسالم والمشكلة الجنسية "  من آتاب )١(

 )٢٧(الصفحة 



 

أال حيبسوا جنديا عن أهله :  جبهات القتال يأمرهم فأرسل اخلليفة الراشد إىل قواده املرابطني يف
 .أكثر من أربعة أشهر 

 ...كا�ت فتنة بني استشعار هذه املرأة املؤمنة خشية اللّه 
 .)١(!! ] وبني الدافع إىل إثم الفاحشة فهمدت الدوافع ، وا�تصر اإلميان 

اه ومراقبته يف السر  إن املؤمن إذا وضع �صب عينيه حب اللّه سبحا�ه ورض:وصفوة القول 
يستطيع أن ينتصر يف احلياة على كل الوساوس الشيطا�ية ، واهلواجس النفسية اليت تعتلج بني ...والعلن 

بل .. جواحنه ، وأن يتغلب على كل الدوافع الغريزية ، واألشواق اجلنسية اليت تتأجج يف أعماق كيا�ه 
كالسلف الصاحل يف العفة والتسامي ، واللّه سبحا�ه هو يكون كاأل�بياء يف اخللق وكاملالئكة يف الطهر ، و

 .املوفق ، واهلادي إىل سبيل الرشاد 
 وماذا أيضًا عن املؤمن الذي يؤثر حب اجلهاد على حب األهل والولد والتجارة ؟

سبق أن ذكر�ا أن شريعة اإلسالم اعتربت حمبة الوالدين والزوجة واألوالد والعشرية وذوي 
املشاعر النفسية الشريفة ولكنها تأتي يف املرتبة الثا�ية بعد حب اللّه جل جالله ، من .. القرابات 

 . وحب الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وحب اجلهاد يف سبيل اللّه 
إذا تعارضت مصلحة اجلهاد من أجل إعالء كلمة اللّه مع مصلحة الولد : وهنا يأتي السؤال 

 أيهما تقدم ؟. واألهل والعشرية 
أن من يؤثر حب األب واألخ :  أعلن بصراحة ووضوح - كما سبق أن أشر�ا -رآن الكريم الق

على حب اللّه والرسول واجلهاد يف سبيل اللّه فلينتظر حتى يأتيه اللّه مبا .. والولد والزوجة والعشرية 
 يستحق من خزي وهوان أل�ه سبحا�ه ال ينصر األمة احلائدة عن منهجه ، املنحرفة عن صراطه

فمن هنا يتبني أن مصلحة الدعوة واإلسالم واجلهاد يف سبيل اللّه فوق كل مصلحة واعتبار ...املستقيم 
يف هذا الوجود ، بل يعد املسلم فاسقا خارجا عن طاعة اللّه إذا تقاعس عن اجلهاد وإعالء كلمة اللّه 

                                                 
 .للدآتور مصطفى عبد الواحد مع بعض التصرف " اإلسالم والمشكلة الجنسية " من آتاب  )١(

 )٢٨(الصفحة 



 

فرتبصوا حيت يأتي اللّه بأمره { .. حبجة العمل للد�يا ، والتعلق بالزوجة واألهل واألوالد والعشرية 
  ] .٢٤: التوبة [ } واللّه ال يهدي القوم الفاسقني 

علي كل مصلحة د�يوية ، ومنفعة .. واملؤمن احلق الذي يغلّب مصلحة اجلهاد والدعوة واإلسالم 
ذلك ألن إقامة اتمع اإلسالمي ، وتثبيت دعائم الدولة .. شخصية ، ومشاعر �سبية ووطنية وأسرية 

هي غاية الغايات ، بل هي أمسى األهداف واألمنيات .. املسلمة ، وهداية اإل�سا�ية التائهة إىل اإلسالم 
وهذا صريح يف موقف ربعى بن عامر رضي اللّه عنه حني وقف أمام رستم يف .. يف �ظر اإلسالم 

للّه ، ومن ضيق الد�يا إىل ابتعثنا اللّه لنخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة ا: "حرب القادسية ليقول 
  " .سعتها ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم

وإليكم مناذج خالدة يف تغليب الرعيل األول من صحابة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم مصلحة 
وال .. اجلهاد والدعوة واإلسالم على كل مصلحة شخصية ، ومنفعة ذاتية ، ومشاعر أسرية و�سبية 

 :ركون إىل األهل والزوجات وزينة احلياة الد�يا سيما مشاعر ال
رئيس وفد املسلمني إليه جبمع " عبادة بن الصامت " ملك مصر " املقوقس " ملا خوف ) أ ( 

يا هذا ، ال تغرن �فسك وال أصحابك ، : " الروم اهلائل ، وأغراه باملال والد�ا�ري ، ابتدره عبادة وقال 
 وعددهم ، وكثرهتم وأ�ا ال �قوى عليهم ؛ فلعمري ما هذا الذي ختوفنا به أما ما ختوفنا به من مجع الروم

إما أن تعظم لنا : ، وال بالذي يرد�ا عما حنن فيه إن كان ما قلتم حقًا ؛ وإ�ا منكم علي إحدى احلسنيني 
: زيز غنيمة الد�يا إن ظفر�ا بكم أو غنيمة اآلخرة إن ظفرمت بنا ، وإن اللّه عز وجل قال يف كتابه الع

  ] .٢٤٩: البقرة [  } كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اللّه واللّه مع الصابرين{ 
وما منا رجل إال وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه اللّه الشهادة ، وأال يرده إىل بلده وال إىل 

استودع كل واحد منا أرضه وال إيل أهله وولده ، وليس ألحد منا هم فيما خلفه من أهل وولد ، وقد 
إ�ا يف ضيق وشدة من : ربه أهله وولده ، وإمنا مهنا اجلهاد يف سبيل اللّه وإعالء كلمته ؛ وأما قولك 

 )٢٩(الصفحة 



 

معاشنا وحالنا ، فنحن يف أوسع السعة ، لو كا�ت الد�يا كلها لنا ما أرد�ا منها أل�فسنا أكثر مما حنن فيه 
. " 

ليلة اجلمعة ، " مجيلة بنت أ�ي " الذي تزوج "  عامر حنظلة بن" وهذا الصحابي اجلليل ) ب ( 
، فما إن مسعها حنظلة حتى لبس درعه وتقلد " حي على اجلهاد " ويف صباح ذلك اليوم �ادى املنادي 

، فلما بدأت احلرب قاتل قتال األبطال ، ثم " أحد"ثم سار إىل القتال يف غزوة .. سيفه وامتطى جواده 
حنظلة يقاتل وهو مير بعينيه بني صفوف املشركني يف أحد حتى جيد أبا ا�كشف املسلمون ، فأخذ 

أَبو سفيان " سفيان ، فلما وجده هجم عليه ، فوقع أبو سفيان ؛ وحنظلة يريد ذحبه بالسيف ، فصاح 
مستنجدا بقريش ، فسمع الصوت رجال ، فهجموا على حنظلة وضربوه ضربة قاتلة فاستشهد رضي 

 .اللّه عنه 
إ�ي رأيت : "ا النيب صلى اللّه عليه وسلم يطلعه اللّه سبحا�ه على عامل الغيب فيقول وها هو ذ

  .)١(" املالئكة تغسل حنظلة بني السماء واألرض مباء املزن يف صحاف الفضة 
فأرسلوا إىل امرأته يسألوهنا .. ويسرع الصحابة إىل حنظلة ينظرون إليه فإذا رأسه يقطر ماء 

 !! . هيعة احلرب حتى خرج وهو جنب مل يغتسل فغسلته املالئكة فأخربهتم أ�ه ما مسع
 بعد -أن أبا خيثمة رضي اللّه عنه عندما رجع من سفر.. روى الطربا�ي وابن إسحق ) جـ ( 

 إىل أهله يف يوم حار ، فوجد امرأتني يف عريشني -أن سار رسول اللّه صلى ا عليه وسلم إىل تبوك 
ستان له ، قد رشت كل منهما عريشها ، وبردت له ماء فيه ، وهيأت له فيه هلما يف ب) أي خيمتني ( 

 رسول اللّه صلى : "طعاما ، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إىل امرأتيه ، وما صنعتا له فقال 
ا عليه وسلم يف الشمس والريح واحلر ، وأبو خيثمة يف ظل بارد ، وطعام مهيأ ، وامرأة حسناء يف 

واللّه ال أدخل عريش واحدة منكما حتى أحلق : " ثم قال  " ما هذا بالنصف ؟!!.. ه مقيم ؟مال

                                                 
 . رواه الترمذي واإلمام أحمد )١(

 )٣٠(الصفحة 



 

، فارحتله ، وخرج يف ) أي بعريه ( فهيأتا له زادا، ثم قدم �اضحه " برسول اللّه صلى ا عليه وسلم 
 .طلب النيب صلى ا عليه وسلم حتى أدركه حني �زل تبوك 

، وكا�ت حسناء مجيلة " عاتكة بنت زيد " ه بن أبي بكر رضي اللّه عنهما تزوج عبد اللّ) د ( 
" ذات خلق بالغ ، وأدب رفيع ، فشغلته عن مغازيه وجهاده ، فأمره أبوه الصديق بطالقها ، وقال معلال 

 :، فطلقها عبد اللّه، فمر به أبوه وهو ينشد " إهنا شغلتك عن مغازيك فطلقها 
i اليوم طلّق مثلي  أر  فلم ذ�ب غري يف  مثلها  وال      مثلها i i iتطلّق 

)١( لوامق وإ�ي مين  كرب  على      ومنصب ورأي جزل خلُق هلا i i

فرق له أبوه ؛ فأمره أن يراجعها فراجعها ، ثم شهد مع النيب صلى ا عليه وسلم غزوة بالطائف 
 .فأصابه سهم ، فمات بعده باملدينة رضي اللّه عنه 

ومن املآثر الكرمية اليت رواها الثقات عن اإلمام الشهيد حسن البنا رمحه اللّه وأعلى ) هـ ( 
منزلته أ�ه كان من عادته أن يتفقد شباب الدعوة يف األقضية والنواحي يف كل عيد من األعياد ففي مرة 

.. ى املوت مرضًا شديدا أشرف فيه عل" سيف اإلسالم" من املرات اليت كان خيرج فيها ، مرض ولده 
 لو بقيت معنا يف هذا العيد �ستأ�س بك ، وتكون جبا�ب ولدك املريض ؟: فقالت له زوجه 

إن من اللّه على ولدي بالشفاء فلله احلمد واملنة ؛ وإن قدر اللّه : فأجاهبا وبيده حقيبة السفر 
ل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ق{ : عليه املوت فجده أعرف بطريق املقابر ، ثم خرج وهو يتلو قوله تبارك 

  ] .٢٤: التوبة [ } ... وإخوا�كم وأزواجكم وعشريتكم 
 .إيل آخر اآلية 

اللّه أكرب ، هكذا فليكن التفا�ي والتضحية يف إعزاز دين اللّه ؛ فواللّه لو مل يكن لسلفنا ورجال 
 !!..ا وخلودا الدعوة فينا إال هذه املواقف ، لكفتهم على مدى الزمان واأليام فخرا وشرفً

                                                 
 .احملب : الوامق  )١(

 )٣١(الصفحة 



 

وال شك أن شباب اإلسالم يف كل زمان ومكان حني يكو�ون على هذا املستوى من اجلهاد وإعالء 
حني جيعلون حب اللّه والرسول واإلسالم يف املقام األرفع ، وحني يبذلون يف سبيل إعزاز دينهم كلمة اللّه و

فاللّه سبحا�ه ميكن هلم يف األرض ، ويبدهلم من بعد خوفهم أمنا ، ... كل غال ورخيص يف احلياة 
 ، وينزل هبم فليرتبصوا حتى يأتي اللّه بأمره.. وإال .. وتصبح الد�يا كلها حتت حكمهم وسلطاهنم 

 ..واللّه ال يهدي القوم اخلارجني عن طاعته ، احلائدين عن منهجه وصراطه .. �قمته وعقابه 
 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 

أن املؤمن الذي ذاق يف قلبه حالوة اإلميان ال يرضى لنفسه أن جيري وراء احلب الد�يء القاتل 
 ..ية إل�سا�ية اإل�سان ، واحملطم لكرامته اآلدم

ويربأ بنفسه أن .. بل يربأ املؤمن بنفسه أن يعطي والءه وحمبته لطاغوت جبار ، وحاكم ملحد 
 .يلقي باملودة ألي عدو من أعداء اإلسالم وقد كفروا مبا �زل من احلق 

 .ويربأ بنفسه أن يسرتسل وراء شهوة النساء ، ويتقلّب يف محأة الرذيلة والفاحشة 
فوق حمبة اللّه جل .. ة الولد واألب والزوجة والعشرية والتجارة والوطن ويربأ بنفسه أن جيعل حمب

 ..جالله ، والرسول صلى ا عليه وسلم ، واجلهاد من أجل إعالء كلمة اللّه 
 .ويربأ بنفسه أن ينقاد لوساواس الشيطان ، ويستجيب إلحياءات النفس األمارة 

ه من قبيل احلب الد�يء اهلابط القاتل إل�سا�ية يربأ بنفسه أن يفعل شيئًا من هذا ، ألن هذا كل
حتى يكون دائما ممن أ�عم .. اإل�سان ؛ واملؤمن يتطلع إىل ما هو أمسي ويسري يف حبه إىل ما هو أقدس 

وحسن ... اللّه عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ، وممن رضي اللّه عنهم ورضوا عنه 
 .أولئك رفيقًا 

 
 
 

 )٣٢(الصفحة 



 

 م ماذا عن احلب العذري والغزل ؟ ث- ٥
أن حيب الرجل امرأة حبا .. مفهوم احلب العذري عند العذريني كما ورد عنهم وعن شعرائهم 

 ..خالصا عفيفًا منزها عن الشهوة ، بعيدا عن اخلنا ، جمردا من الفحش 
 ...وباالختصار أن حيبها للحب دون غرض ، وأن يتيم هبا خلصال رآها دون شهوة 

والدافع هلذا احلب عند كثري من األدباء هو التقوى ، وبتأثري من مفهوم احلب يف اإلسالم ، 
صفحة " تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم " يف كتابه " شكري فيصل " وارتباطه بالعفة ؛ يقول الدكتور 

ب مذهب التقى فالغزل العذري تعبري عن وضع طائفة من املسلمني كا�ت تتحرج ، وتذه ) : ( ٢٣٢( 
إن النفس ألمارة " ، وتؤثر السالمة والعافية على املغامرة واملخاطرة ؛ وترى أن النفس أمارة بالسوء 

وأن النار قد حفت بالشهوات على حد تعبري احلديث الشريف وأ�ه من اخلري هلا أن تصرب " بالسوء 
عيناك عنهم تريد زينة احلياة الد�يا مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تعد .. { 

  ] .٢٨: الكهف [  } ، وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر�ا واتبع هواه وكان أمره فرطًا
وليستعفف الذين ال جيدون �كاحا حتى يغنيهم اللّه من { وأن تلتزم ما أمر اللّه به أن يلتزم 

دل عن شهواهتا ، فكا�ت مثال واضحا ؛ ولذلك آثرت هذه الطائفة أن تع ] ٣٣: النور [ } فضله 
 ...للرتبية اإلسالمية يف مسوها وتعاليها 

من هذا كله كان هذا .. ومن العفة اليت كان يواكبها الدين ، ومن احلب الذي كا�ت تواكبه الغريزة 
ن احلب العذري ، وكان البد للمؤمنني األعفة الذين أخفقوا يف حبهم من أن يعربوا عن هذا اإلخفاق وأ

يتحدثوا عنه يف هذه الصورة أو تلك ؛ ومن هنا وجدوا يف هذا الفن القويل سبيال إيل التعبري عن 
 .مشاعرهم 

لنا أن �قول إذن إن الغزل العذري هو املظهر الغين للعواطف املتعففة وامللتهبة يف آن معا، واليت 
 .. ) .ا وجدت أن هذا التعويض هو خري ما تطفىء به هلبها وتتسامى به غرائزه

 ولكن هل كل هؤالء الذين أحبوا كا�وا أعفة تقاة ؟
 )٣٣(الصفحة 



 

.. وهل كل من كثّري عزة ، ومجيل بثينة ، وقيس لبنى ، وجمنون ليلى ، وسالمة القس، وعروة 
 .هل كل واحد من هؤالء كان يف حبه عذريا ، وهل كان يف عالقته مع حمبوبته إ�سا�ًا عفيفًا تقيا ؟ 

؛ فما أكثر ما احتال هؤالء العشاق الذين رفعوا لواء احلب العذري، ليدخلوا اجلواب ، حتما ال 
بيوتًا غري بيوهتم فيقضوا فيها وجها من الليل ، أو طرفًا من النهار يسمرون ويتحدثون مع عشيقاهتم يف 

ناسبات بيوت أزواجهن حينا ، ويف خلوات الفالة أحيا�ًا، ويف أماكن خاصة يتواعدون فيها تارة ، ويف م
ورمبا أدى األمر هبؤالء العشاق إىل أحوال من قضاء الوطر ، والولوغ يف .. يلتقون فيها تارة أخرى

وما أكثر ما أرسل أحدهم رسوال لإليقاع بني احملب !! مبا ال يتفق مع خلق وال مع دين .. احلرام 
مجيل وبثينة ، وسعي قيس وحمبوبته ، وزرع العداوة والشحناء بينهما كالذي يروى عن سعي كثري بني 

 يتنافى مع أبسط مبادىء التقوى ، بل هذه األعمال - وال شك -وهذا .. بن ذريح بني انون ولياله 
 !!.جبملتها تتناقض مع مستلزمات اإلميان ، وأخالقية اإلسالم 

لشدة ورعه وتقواه ؛ فقد " بالقس " حتى ما يروى عن عبد الرمحن بن عمار اجلشمي امللقب 
 !!.ويت عنه وعن حمبوبته سلّامة أمور ال متت إىل التقوى بصلة ، وال ترتبط بالورع بأي �سب ر

وأ�ا واللّه : قال : أ�ا واللّه أحبك : أن سلّامة قالت له يوما  : ( ٦ ص ٨فمما رواه األغا�ي جـ 
ك ، فواللّه قالت فما مينع! قال وأ�ا واللّه أحب ذاك ! قالت وأحب أن أضع فمي على فمك ! أحبك 

األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال {: إ�ي مسعت اللّه عز وجل يقول : إن املوضع خلال ، قال 
، وأ�ا أكره ْأن تكون خلّة ما بيين ، وبينك تؤول إىل عداوة ، ثم قام  ] ٦٧: الزخرف [ } املتقني 

 ؟) وا�صرف وعاد إىل ما كان عليه من �سك 
 !!.ه ؟ وقد خلط عملًا صاحلًا وآخر سيئًا أي �سك هذا ؟ وأية تقوى هذ

وخلط آخر سيئًا لكو�ه خال !!خلط عمال صاحلًا لكو�ه مل يلب رغبة حمبوبته يف ُقبلة أو عناق 
هبا يف موضع مل يرمها أحدا ؛ ولكو�ه حيدثها عن احلب والقبلة وحتدثة أيضًا عنهما وهو أجنيب عنها ، 

 !!.وهي أجنبية عنه 
 )٣٤(الصفحة 



 

ت الورع أن يغض املسلم �ظره عن املرأة األجنبية امتثاال لقوله تبارك وتعاىل يف فمن أبسط مقتضيا
قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكي هلم إن اللّه خبري مبا { : سورة النور 

  ] .٣١ ، ٣٠: اآلية [  } ..وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن * يصنعون 
ستلزمات التقوى أال خيلو الرجل بامرأة ال حتل له ، ملا روى الشيخان عن النيب صلى ومن أظهر م

ما خال " ، ويف رواية "أال ال خيلون رجل بامرأة وال تسافرن إال ومعها ذو حمرم: " ا عليه وسلم أ�ه قال 
 " .رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما 

سلّامه ويغازهلا ؟ وكيف كان خيلو معها يف مكان ال فكيف استباح القس لنفسه إذن أن تغازله 
 يرامها فيه أحدا ؟ وكيف كان يظهر هلا الرغبة القلبية يف تقبيلها ؟

أليس هذا كله يتنافى مع منهج اإلسالم يف العفة ؟ ويتعارض مع مبادئ الشريعة يف التسامي ؟ ثم 
�صرا�ية ، أليس يستشف منها امليل أليست هذه التسمية " بالقس " ملاذا رضي على �فسه أن يسمى 

إىل الرهبا�ية اليت ابتدعها النصارى ؟ أليست الرهبا�ية تتصادم مع الفطرة الغريزية اليت ركّبها اللّه يف 
اإل�سان ؟ فهؤالء العذريون إذن هم بعيدون عن حقيقة التقوى اليت يأمر هبا اإلسالم ، ولو كا�وا متحققني 

 ..ج اإلسالم يف العفة ، ولطبقوا الشريعة يف التسامي بالتقوى فعال اللتزموا منه
 هو غض البصر عن احملرمات ، هو عدم اخللوة - كما هو معلوم - ومنهج اإلسالم يف العفة -

 ..باملرأة األجنبية ، هو البعد عن الغزل والتشبيب بامرأة معينة 
ال�صراف إىل اخلالق سبحا�ه  ومبادىء الشريعة يف التسامي هو التحرر من فتنة النساء ، هو ا-

 !!.دون املخلوق ، هو عدم اال�سياق وراء غا�ية أخذت عليه عقله ولبه 
فهؤالء العذريون مل يتحققوا بشيء من هذا ، فقد افتتنوا بالنساء فعال ، وا�صرفوا بكليتهم إىل 

وألباهبم ، وتغزلوا املخلوق دون اخلالق ، وا�ساقوا وراء الغوا�ي واحلسناوات وقد أخذن عليهم عقوهلم 
 ..بالعشيقات دون حياء وال خجل واختلوا بالنساء األجنبيات دون رادع من دين ، وزاجر من تقوى 

 )٣٥(الصفحة 



 

�عم قد يوجد يف هؤالء العذريني من ا�صرف عن الفاحشة بدافع اإلميان ، وابتعد عن احلرام بزاجر 
ذين يراقبون اللّه عز وجل يف السر ولكن هؤالء كغريهم من املؤمنني الصادقني املخلصني ال.. التقوى 

 ..والعلن ، وخيشو�ه يف املتقلب واملثوى 
وإذا كا�وا كغريهم فلماذا �نعتهم بألقاب الطهر و�طلق عليهم أمساء كبرية متيزهم عن عامة املؤمنني 

عملًا ، ومن املتقني ، وترفعهم إىل مقام األبرار والقديسني ؟ املسلم احلقيقي هو من التزم هدى اللّه قولًا و
سواء أكان .. أخذ بتعاليم اإلسالم مجلة وتفصيال ، ومن سار علي مقتضى الشريعة منهجا وأحكاما 

هذا املسلم عامال أو موظفًا ، أو أديبا أو عاملًا ، حاكما أو حمكوما ، جاهلًا أو مثقفًا فهؤالء مجيعا 
 !! .يم يكو�ون أتقياء تقاة ما داموا على اهلدى والصراط املستق

كأمثال قيس وليلى ، .. أما عن العذريني الذين تتناقل أخبارهم دواوين الشعر ، وكتب األدب 
 يف كثري من - إن شاءوا أو أبوا -ومجيل وبثينة ، وكثير عزة ، وغريهم فهؤالء يف تقديري قد وقعوا 

وسبق أن ذكر�ا .. جنبيات احملظورات الشرعية يف عالقاهتم مع العشيقات ، ويف ارتباطاهتم بالنساء األ
 .طرفًا منها 

 ثم ماذا عن شخصية هؤالء العذريني ؟
لو تتبعنا كتب األدب ، وتصفحنا سرية أولئك الشعراء الذين اشتهروا باحلب العذري، فماذا 
حنكم على تصرفاهتم وأقواهلم ومواقفهم ؟ أو بعبارة أوضح ماذا �قول عن توازهنم وشخصيتهم ؟ �قول 

 .يتهم اخللل والقصور والتميع ملاذا ؟ قد اعرتى شخص
ألفعال صدرت عنهم تنبىء عن اختالل يف الشعور ، وفقدان يف التوازن ، فلنستمع إىل ما * 

 :يف حقيقة هذه الظاهرة " جمنون ليلى " يقول 
i ديار  الديار  على  أمر وذا اجلدارِ  ذا  ألثم      ليلى i i iاجلدارا 

ii الديارا سكن من حب ولكن      يبقل شغفن الديار حب  فما

 )٣٦(الصفحة 



 

 :ولنستمع إىل ما قاله األقران عن جمنون ليلى * 
 ذيال اإلِحسان من  له  فجر      كلباii البيداءِ يف انون  رأَى
i  كان  ما  على  فالموه iلِم : وقالوا      منه يال الكلب أَ�لْت� 
i  حي  يف   ةمر   رأَته      عيين ليلَى إن املالمة دعوا  فقال i i i

 :يف تنسمه الريح من حي بثينة " مجيل بثينة " ولنستمع إىل ما يقوله * 
i  أَما  الشمال  ريح  أَيا  بادي  وأَ�ين   أَهيم      تريين i iiحولالن 

i على  باهلبوب  ومني      بثْنٍ ريح من �سمةَ  يل  هيب i i iمجيل 
القليل من أَقل أو  ،  قليلك      �فسي حسب بثينة يا وقويل i i

أحد " عروة عفراء" ؛ ولنستمع إىل ما قاله .. إلصابتهم بالنحول واألسقام وشدة اخلفقان * 
 :املتيمني الذي قتلهم اهلوى 

)١(   قميص    مين    أَغركما  زهيان  يمنةٍ   وبردا   جديد      لبستُه
i i 

ii  يا  عفراء  من  الضُّر   بي      اتَبين  القميص  عين  ترفعا   متى i iفتيان 
 اخلفقانii   دائم   وقلبا   ،   رِقاقًا      وأَعظما   قليلًا    حلما    وتعرتفا
)٢( تِكفَان هبا وجدٍ  من  وعيناي      قُرحةُ عفراءِ حب من كبدي علي i i

 :ويقول أيضًا * 
i  الراسيات   للجبال   وال      به يل ليس ما عفراء من حتملت iِيدان 

كأَن   لِّقت   قَطاةة  من  كبدي  على      جبناحها اخلفقانِ   عشد i i i i

 
                                                 

 .مشرقان : أي بردان يمنيان ، زهيان :  براديمنة )١(
 .تفيضان بالدمع :  تكفان )٢(

 )٣٧(الصفحة 



 

 :لتعرضهم ملخاوف القتل ، وإ�ذارات الوعيد والتهديد * 
كالذي يروى عن مجيل وترصد أهل بثينة له ليقتلوه ، وقوله يف ذلك مقالة فارس يرد عن �فسه 

 .عاديات األيام 
 لقُو�يii  ،  بثني  يا  بقتلي   ومهوا      دمي �ذروا قد فيكِ رجالًا ليتف
i عرفو�ي وقد هذا  من  :  يقولون      ثنية  من  طالعا  رأَو�ي  ما  إذا i

 :ويقول انون يف هذا املعنى 
i   وعيد   أَو   واشٍ    مقالة      وصلها دون حيل أَو يحجبوها فإِن iأَمري 
ضمريي  دائم  من  عيين  عوامين  فلن ii أَجن قد ما يخْرجوا  ولن      البكا ii

لتنازهلم عن خلق الرجولة ، وكرامة اإل�سان ، ولنستمع إىل ما قاله مجيل يف ظهوره يف بيت * 
 :بثينة مبظهر البؤس والفقر مع البؤساء والفقراء واهلالك 

ةبثينة    أَلقى    ال     أَرا�ي على أو ، خائفًا إال الدهر من      مر    ii i iلحر 
ضيفًا   اهلَّالك   مع   أَبيت  i iوسعون  قريب  وأَهلي      ألَهلهافضل ذوو  م 
أَهل من وأَهلك   حِيلَ  الذي  البيت  أَيها   أَال )١( بيت من أَ�ت بنا      دو�ه ii

وكيف !!. ب مرة يف حي ليلىوقبل قليل مسعنا عن انون يف إحسا�ه للكلب لكو�ه رأى الكل
 !!كان أيضًا يلثم بفاه ذا اجلدار وذا اجلدار حبا بالذي سكن الديار ؟

إيل احلب األد�ى املتمثل يف .. ال�صرافهم عن احلب األعلى املتمثل حبب اللّه والرسول واجلهاد * 
ولنستمع إىل بعض !! م غا�ية ال حتل له وما أكثر األشعار اليت أ�شدوها يف سبيل هذا احلب وهذا اهليا

 :ما أ�شدوه لنعلم أن التغين بالعشيقات هو مثلهم األعلى بل هو غاية الغايات يف هذا الوجود 
 

                                                 
 . أيهذا البيت  أي نفديك بأنفسنا)١(

 )٣٨(الصفحة 



 

 : يقول مجيل -
 قتليii على مزمعون وكلُّ ،  غيارى      كلهم  بثنة   دون   أَلفًا   أَن   ولو

رجلي قطعوا ولو ، ليلٍ رىس وإِما      جماهِرا    هنارا    إِما    حلاولتُها i i

 : ويقول أبو صخر اهلذيل -
ي    من    متنيتبة   حليع   iiثٍ على      أَ�ناملنا ليس ، البحر يف ر فْرو 
i واللُّجج األَهوال دو�نا ومن      موجه  الفلك  يعبر  ال  دائم   على iواخلُضْر 

البحر  منيمته  خنشى  من   ويغرِق      رقية غري  يف  النفس  هم  فنقضي
 : ويقول عروة بن حزام -

i بينهما  اثنني  كل  فياليت   واألَ�عام   الناس   من      هوى i iiِيلتقيان 
يريانِ   فال   ربي    ويرعامها      لبا�ةً حبِيبٍ من حبِيب فيقضي i i

 : ويقول جمنون ليلى -
)١(  غزالين   كنا   ليتنا   أال احلَوذان من رياضًا      �رتعي

i i لَدِ يفقَفْرِ ب 
i إيل بالعشي و�أْوى  ،  �طري      مفازةٍ  محامي   كنا   ليتنا   أَال i i iِكرو 
البحرِ يف �ُلَجج أَمسينا  حنن  إِذا      �رمتى البحر يف  حوتانِ  ليتنا  أَال ii

 :ويقول كثّري 
)٢(  لذي  كنا  عز  يا  ليتنا  أَال و�عزب اخلَالءِ يف �رعى بعريين      غِنى

i i 
و�ُضرب  صاح  منهلًا  ورد�ا  ما  إذا i �ُرمى �نفك فما  ،  علينا      أَهله i ii

 
                                                 

 .نبت له زهرة ححمراء في أصلها صفرة :  الحوذان )١(
 .نبتعد في المرعى عن الرعاة :  ونعزب )٢(

 )٣٩(الصفحة 



 

 ..لتعطيلهم الطاقة اليت أودعها اللّه يف �فوسهم لبناء احلضارة وتقدم احلياة * 
 :طيل طاقته البشرية يف حبه املتيم ، وغرامه احملموم وإليكم منوذجا مما قاله جمنون ليلى يف تع

i سلوت تشاء لو :  وقالوا iال  فإ�ي  :  هلم  فقلت      عنها  أَشاء 
i  يف  تنشأَ   حب   هلا iزُجر وإِن - له فليس      فؤادي - ا�تهاء 

بالء     تقطعين      وعاذلة i  يل  العواذل  زجر   ويف      مالما i i i

* * * 
i أَورثو�ي ليلى أَهل  أَرى iًطبيب الغداة ليلى سوى  ومايل      صبابة 
ii حني اهلند سيوف ومثل      مودة يل أَظهروا رأَو�ي  ما  إِذا i iأَغيب 
وجيب  الضلوع  بني  له  بقلب      هلم فمن ، منها عيين مينعوا فإن

* * * 
 والقوافيا  البكا  عين  متنعوا   فلن      حديثها وحسن  ليلى  متنعوا  فإِن

ii   بالالئمني   اهلوى   فليت      جهالةً    فيها     اللُّوام     يلومين iiمكا�يا 
حباليا ليلى تصريم  يف  احلظ  من      حظهم اللّه أَحسن ال - هلم وماذا ii

* * * 
أعراض التميع ، تلكم أهم ظواهر اخللل والقصور اليت طرأت على شخصية العذريني ، وأهم 

 ..وفقدان االتزان اليت استحوذت على �فوسهم ، وطغت على رشدهم وصواهبم
فأ�ى هلؤالء أن يتطلعوا يف حياهتم إىل هدف أقدس ، ومثل أعلى ؟ وأين هلم الرشد واالتزان 

 .وهم على هذه احلال من احلب املتيم ، والغرام املشبوب ؟ 
 دا ،وأن يشيدوا تمعهم حضارة ؟وكيف يستطيع أولئك أن يبنوا ألمتهم جم

 )٤٠(الصفحة 



 

 .. وقد صدرت منهم أفعال تنيبء عن اختالهلم يف الشعور ، وفقدان يف التوازن -
 .. وقد أصيبوا بالنحول ، واألسقام ، وشدة اخلفقان -
 .. وقد تعرضوا ملخاوف القتل ، وإ�ذارات الوعيد والتهديد -
 ...آلدمية  وقد تنازلوا عن رجولتهم اإل�ساية وكرامتهم ا-
إىل احلب األد�ى املتمثل ..  وقد ا�صرفوا عن احلب األعلى املتمثل حبب اللّه والرسول واجلهاد -

 ..يف حب غا�ية ال حتل هلم 
 .. وقد عطلوا طاقتهم البشرية -

وهم على هذه .. فال ميكنهم حبال أن يسعوا إىل جمد مؤثل ، وعز مشيد ، وحضارة مرموقة 
 ..العصيب واملرض النفسي ، والتميع اخللقي احلال من االهنيار 

فهؤالء يف أمس احلاجة .. وإذا وجد يف عصر�ا اليوم من هم على شاكلتهم اهنيارا ومرضًا ومتيعا 
عسى .. ليعطي هلم الدواء الناجح، والعالج الشايف .. ألن يدخلوا مشايف األمراض العصبية والنفسية 

أال فليعلم أولئك الذين جيرون وراء .. عوا إىل اتزاهنم وصواهبم أن يعودوا إىل رشدهم ، وعسى أن يرج
  هذه احلقيقة ، أال فليتذكر أولو األلباب ؟- وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا -احلب العذري 

قد .. صحيح أن العذريني يف حبهم الصادق لعشيقاهتم ، ويف �ظمهم القوايف الشعرية حملبوباهتم 
وحة فنية جديدة من األخيلة ، والتصورات ، واللغة ، والبالغة ، ومجال أكسبوا البيان العربي ل

وبني ما وقعوا فيه من حمظورات .. ولكن لو واز�ا بني ما أكسبوا األدب من مجال وفن .. الديباجة 
.. لوجد�ا أن الضرر الذي حاق هبم واحملظور الذي ا�عكس منهم على جمتمعهم .. وقصور وخلل 
 ..سبوا به األدب من فنون اللغة ، وأصناف البالغة أكثر بكثري مما أك

�عم ، لو حول أولئك حبهم العذري املتمثل يف �ظم القوايف واألشعار إىل حب اللّه جل جالله ، 
وإىل حب الرسول صلوات اللّه وسالمه عليه ، وإىل حب اجلهاد واإلسالم، وهجاء األعداء والتمجيد 

 )٤١(الصفحة 



 

روعة يف معا�يها ، وآية .. دخلوا على فن األدب لوحات فنية خالدة أل.. باملفاخر والبطوالت واألجماد 
 !! .يف بالغتها ، وغاية يف ديباجتها وأسلوهبا 

الشريعة اإلسالمية بسماحتها وواقعيتها مل حترم الشعر لذاته ؛ وإمنا حرمت الشعر البذئ ؟ 
أة معروفة ، يصور للناس مفاتنها والشعر الذي ميدح فال�ًا ، ويهجوا عال�ًا ؛ والشعر الذي يتغزل بامر

 ..ومجاهلا ؛ والشعر الذي يثري الغرائز ، وحيرك كوامن الشهوة 
أما الشعر .. أما الشعر الذي يصور حماسن اإلسالم .. أما الشعر الذي ينافح عن هذا الدين 

بذه ويبيحه ، فاإلسالم حي.. أما الشعر الذي يتغين باحلرب واجلهاد .. الذي يشيد باألجماد والبطوالت 
أمل تري * والشعراء يتبعهم الغاوون {: وملا �زلت هذه اآليات !! ..بل يدعو إليه ، ويشجع عليه 

  ] .٢٢٦ - ٤ ٢٢: الشعراء [ } وأهنم يقولون ماال يفعلون * أهنم يف كل واد يهيمون 
عليه جاء حسان بن ثابت ، وعبد اللّه بن رواحة ، وكعب بن مالك إىل رسول اللّه صلى ا 

قد علم اللّه حني أ�زل هذه اآليه أ�ا شعراء فتال النيب صلى ا عليه وسلم : ( وسلم وهم يبكون ، قالوا 
} إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا اللّه كثريا وا�تصروا من بعد ما ظلموا{ : تتمة اآلية 

أي أ�تم الذين استثناكم " أ�تم: "يهم اآلية ؛ قال عليه الصالة والسالم بعد أن تال عل ] ٢٢٧: الشعراء [ 
و�افحتم عن اإلسالم .. اللّه من اآلية السابقة باعتباركم صدقتم يف إميا�كم وأخلصتم يف أعمالكم ،

 ..بلسا�كم 
اهجهم : " وثبت يف الصحيح أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال حلسان رضي اللّه عنه 

 " .وجربيل معك 
د عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه أ�ه قال للنيب صلى ا عليه وروى اإلمام أمح

إن املؤمن جياهد : " إن اللّه عز وجل قد أ�زل يف الشعراء ما أ�زل ، فقال عليه الصالة والسالم : وسلم
  " .)١(بسيفه ولسا�ه ، والذي �فسي بيده لكأن ما ترموهنم به �ضح النبل 

                                                 
 .أي رش السهام ورشقها :  نضح النبل )١(

 )٤٢(الصفحة 



 

 :وصفوة القول 
 بواقعيته املستمرة ، وصلته الدائمة باحلياة مل يعطل املواهب املتأصلة يف اإل�سان ، ومل إن اإلسالم

وإمنا وجه هذه املواهب وهذه االستعدادات ، .. يقتل االستعدادات الفطرية اليت أودعها اللّه يف البشر 
فاملوهبة .. ا وآخرهتا وهذه الطاقة إىل ما فيه خري اإل�سا�ية مجعاء ، وإىل ما ينفعها يف دينها ود�ياه

الشعرية مثال مل يعطلها اإلسالم ، ومل يقف منها موقف املعاداة ، وإمنا وجه طاقتها ، ومنى قابليتها يف الرفع 
 ، من كرامة اإل�سان ، وتشييد بناء احلضارة ، وخدمة الدعوة اإلسالمية ، والسعي إىل مستقبل أفضل

 ..وإقامة جمتمع إسالمي معطاء 
 : اآلن بقي السؤال

ما موقف اإلسالم من رجل تعلق قلبه بامرأة ، وفشل بالزواج منها ، ومل ميلك أية وسيلة أو حيلة 
 يف دفع هذا امليل ، ورد هذا احلب ، وبقي على هذه احلال متعففًا حتى وافته املنية ؟

 .. عليها سبق أن ذكر�ا أن اإلسالم دين الواقعية ، وشريعة احلياة إىل أن يرث اللّه األرض ومن
 فمن واقعيته أ�ه مل يقف من الغريزة اجلنسية موقف الكبت واملعاداة ، وإمنا شرع الزواج -

فقد روى البيهقي يف حديث .. استجابة للغريزة ، ومتشيا مع امليل اجلنسي الذي ركبه اللّه يف اإل�سان 
قال

                                                

إن اللّه أبدلنا بالرهبا�ية  : "سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 
من كان : " ، وروى الطربا�ي والبيهقي عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قوله " احلنيفية السمحة 

الذين جاءوا يسألون عن عبادته عليه )١( ، وهو القائل للثالثة" موسرا ألن ينكح ثم مل ينكح فليس مين 
أ�تم الذين قلتم كذا وكذا ، أما واللّه إ�ي ألخشاكم للّه ، "  : - كما روي الشيخان -الصالة والسالم 

 " .وأتقاكم له ، ولكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين 

 
لدهر وال أفطره ، أنا أصوم ا: أما أنا فإني أصلي الليل أبًداُ  وقال آخر : قال أحدهم ..  بعد أن سألوا عن عبادته آأنهم وجدوها قليلة )١(

 .فجمعهم عليه الصالة والسالم وقال لهم ما قال .. أنا اعتزل النساء فال أتزوج أبًدا : وقال آخر 

 )٤٣(الصفحة 



 

 ومن واقعية اإلسالم أ�ه مل يؤاخذ اإل�سان على امليل القليب الذي يأتي للمرء رغما عنه ، وال -
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء { : قال تعاىل يف سورة النساء .. لة أو سبب ميلك لدفعه أية حي

 -، فمعين هذه اآلية القرآ�ية  ] ١٢٩: اآلية [ } ..ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة 
الكامل بني  أن حتققوا العدل التام - أيها األزواج -لن تستطيعوا : ( كما أمجع على تفسريها العلماء 

�سائكم ، وتسووا بينهن يف احملبة واالستمتاع ولو حرصتم وبذلتم كل جهدكم ، ألن التسوية يف احملبة وميل 
فإذا كان األمر كذلك فال متيلوا كل .. القلب ليس مبقدور اإل�سان وال يدخل يف حيز طاقته وإمكا�ه 

 كاملعلقة اليت ليست بذات زوج ، -  أي الزوجة املرغوب عنها-امليل عن املرغوب عنها فتجعلوها 
 .. ) .وليست مطلقة 

وهذا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم كان مييل قلبيا إىل السيدة عائشة رضي اللّه عنها أكثر من 
باقي الزوجات لكو�ه عليه الصالة والسالم بشرا ، وال يستطيع أن يدفع عن �فسه ماال يستطيعه وال ميلكه 

كان :  أمحد وأصحاب السنن عن عبد اللّه بن يزيد عن عائشة رضي اللّه عنها قالت ؛ فقد روى اإلمام
اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فال : "رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يقسم بني �سائه فيعدل ثم يقول 

  " .تؤاخذ�ي فيما ال أملك
 تستطيعوا أن تعدلوا بني ولن{ : وروى ابن كثري عن ابن عباس رضي اللّه عنهما يف تفسري قوله 

 أن تساووا بني النساء من - أيها الناس -أي لن تستطيعوا  ] " ١٢٩: اآلية [  } النساء ولو حرصتم
 فال بد من التفاوات يف احملبة واجلماع .. مجيع الوجوه ، فإ�ه وإن وقع القسم الصوري ليلة فليلة 

استطاع أن يصل إليها بعقد أو زواج ، فعليه  أن من ابتلى حبب امرأة ، وما :ومن واقعية اإلسالم 
أن يتشاغل عنها وينساها ، فإن بقيت حاضرة يف ذهنه ، وماثلة يف تصوره فعليه أن يبذل قصارى جهده 
، وغاية سعيه يف ولوج طريق التسامي واالستعفاف ، عسى أن جيعل اللّه له من كل هم فرجا ، ومن كل 

حتى وافاه .  ومل ينس ذكرها ، ومل تغب عن ذهنه صورهتاضيق خمرجا فإن بقى على هذه احلال
فاإلسالم يف واقعيته ودفعه للحرج ، واعرتافه بالضعف البشري اخلارج عن حدود الطاقة .. األجل 

 )٤٤(الصفحة 



 

.. يعترب هذا اإل�سان العاشق املتيم شهيدا لكو�ه عف فكتم فصرب حتى أدركه املوت وهو على ذلك 
لوات اللّه وسالمه اسم الشهيد ، وذلك يف احلديث الذي رواه احلاكم وقد أطلق عليه رسول اإلسالم ص

، ويف  ) من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا( : ، واخلطيب ، وابن عساكر ، والديلمي ، وغريهم 
ذلك ألن هذه احلالة النفسية اليت  ) . من عشق فعف فكتم فصرب فمات فهو شهيد: ( رواية لبعضهم

فمبدأ .. رجت عن إمكان إرادته اإل�سا�ية ، وجاوزت حدود طاقته البشرية أصيب هبا العاشق خ
، وشعاره الدائم  ] ٢٨٦: البقرة [ } ال يكلف اللّه �فسا إال وسعها{ : اإلسالم العام الذي ال يتبدل 

  ] .٧٨: احلج [  } وما جعل عليكم يف الدين من حرج{ : الذي ال يتغري 
فما أراه .. لعفة ، وال يتسامي عن احلرام ، وال يصرب على املصيبة أما العاشق الذي ال يتحلى با

ورمبا قتل .. إال واجلًا طريق الغواية ، وسالكًا سبيل الفاحشة ، وسادرا يف متاهات اهلواجس واألفكار 
�فسة فا�تحر ، أو قتل غريه فشقى وفجر ، أو توغل يف الفاحشة فشذ واحنرف ، أو أضناه السقام فعجز 

 !!..وقعد 
 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 

إن اإلسالم بواقعيته املالئمة للفطرة مل يتجاهل غريزة اجلنس اليت ركبها اللّه يف الرجل واملرأة ، ومن 
ومل يتجاهل اإلسالم أيضًا امليل القليب الال إرادي يف ميل الزوج إليى .. أجل هذا شرع هلما الزواج 

 .مل يؤاخذ اللّه األزواج إن مالوا قسرا إىل إحدى الزوجات زوجته دون أخرى ، ومن أجل هذا 
ومل يتجاهل اإلسالم كذلك ظاهرة العشق اخلارجة عن اإلرادة البشرية ، ومن أجل هذا اعترب من 

 ..ابتلى بالعشق شهيدا إذا مات العاشق مصابرا عفيفًا كرميا 
  ...هذا هو اإلسالم يف واقعيته ، ومسايرته للفطرة اإل�سا�ية

 !! .وما أمسى مبادئه اخلالدة على مدى الزمان واأليام !!. فما أعظم تشريع اإلسالم 
* * * 

 
 )٤٥(الصفحة 



 

  ثم ماذا عن الغزل ؟- ٦
 :الغزل هو التغين بامرأة ذات حماسن إظهارا ملفاتنها وإعجابا مبحاسنها ، ومنه قول القائل 

طرفها  يف  اليت  العيون  إِن  i iروح      اقَتَلْنقَتْال�َا    حييني    مل    ثم    ن 
إِ�ْسا�ًا  اللّه  خلْقِ  أَضْعف  وهن      به حراك ال حتى اللُّب ذا يصرعن i i

 :والغزل يف �ظر الشرع �وعان 
، ..  وهو التغزل بامرأة معينة معروفة إظهارا ملفاتنها ، وإفصاحا عن حماسنها : �وع حمرم - ١

زل الذي حيرك الشهوة ، ويثري كوامن الغريزة كالتحدث عن هنود املرأة وحنرها ويدخل فيه أيضًا الغ
؛ ويدخل فيه كذلك الغزل الذي يصور .. وأردافها وغنجها ودالهلا ، وحركتها املثرية ، وبسمتها الفاتنة 

هيج وهو ما يسمى اليوم باألدب املكشوف ، أو باألدب امل.. اللثم والعناق وأحوال اجلماع واملباشرة
وهذا النوع من الغزل والتغزل حرام باتفاق لكو�ه يؤدي إىل ا�تشار امليوعة واالحنالل يف اتع !! للغرائز 

فتحرميه من باب سد الذرائع .. املسلم ، ويفضي إىل هدم القيم اخللقية واإل�سا�ية اليت جاء هبا اإلسالم 
ألن اإلسالم إذا حرم شيئًا حرم .. يلة واألخالق درءا للفتنة ، وقتلًا للمفسدة وحفاظًا علي مبادئ الفض

فإذا حرم الز�ي مثال حرم كل مقدماته .. ما يفضي إليه من وسائل، وسد ما يوصل إليه من ذرائع
ودواعيه من تربج جاهلي ، وخلوة آمثة ، واختالط عابث ، وأدب مكشوف ، وغزل فاضح ، وغناء 

 !! ...هكذا و... فاحش ، وقصص مثرية ، ومتثيليات ماجنة 
، ) ال ضرر وال ضرار ( ، ) ما أدى إىل احلرام فهو حرام ( ومن هنا قرر الفقهاء هذه القواعد 

 ) ..درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة ( 
 ممن مل يرتبوا برتبية اإلسالم ، كم ا�ساقوا وراء الغريزة والشهوة ، -وكم مسعنا عن فتيان وفتيات 

وعة واالحنالل ، من جراء أهنم استمعوا إىل قطعة شعرية يتقاطر منها الفحش وكم تعثروا يف أوحال املي

 )٤٦(الصفحة 



 

والعهر ، ومتوج بديباجها اإلثارة والفتنة ، وتدعو جهارا هنارا إىل اإلباحية السافرة ، والز�ى املمقوت 
 ! .؟

غري شريطة أن يكون التغزل ..  وهو التغزل بامرأة غري معينة ، وغري معروفة : �وع مباح - ٢
ا�قلب التغزل بالشعر إيل أدب مكشوف ، وشعر .. وإال .. مهيج للغريزة ، وغري حمرك لكوامن الشهوة 

 ..ماجن 
 :ودليل اإلباحة 

روى الطربا�ي وابن ماجه عن عائشة رضي اللّه عنها أهنا زوجت يتيمة من األ�صار ، ) أ ( 
: ال لنا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فلما رجعنا ق: وكا�ت عائشة فيمن أهداها إىل زوجها ، قالت 

 .ما قلتم يا عائشة ؟ 
 .سلّمنا ودعو�ا بالربكة ثم ا�صرفنا : فقالت 

 :أال قلتم يا عائشة " إن األ�صار قوم فيهم غزل : " فقال عليه الصالة والسالم 
ii       أتيناكم       فحيو�ا      أتيناكم iiحنيكم 

ii  حللنا   ام      السمراء احلبة ولوال i iبواديكم 
ii عذاريكم مسنت ما      األمحر الذهب ولوال

وقد ثبت يف السرية أن كعب بن زهري أ�شد حبضرة النيب صلى ا عليه وسلم هذه ) ب ( 
 :األبيات الغزلية 
عاد   با�تاليوم  فقليب   س  i iولتْبم      مل    إِثرها    متيم    فْدمكبولُ   ي 
i إِذ البين  غداة  سعاد  وما iإِال      رحلوا  مكحولُ الطرف غضيض  أَغن 
i معلُولُ     بالراح     منهلُ     كأَ�ه      ابتسمت إِذا ظَلْمٍ ذي عوارض جتلو i

 

 )٤٧(الصفحة 



 

 :وقد صح عنه عليه الصالة والسالم أ�ه مسع قصيدة حلسان رضي اللّه عنه اليت أوهلا ) جـ (  
i)١( خريدة املنام يف فؤادك قبلت  ببارد  الضجيع   تسقي       بسام i

دخلت على قرظة بن : ( وروى احلاكم والبيهقي والنسائي عن عامر بن سعد البجلي قال ) د ( 
يضربن بالدف ، ويغنني ، ) أي بنات صغريات السن ( وجواري ... كعب ، وأبي مسعود ، وذكر ثالثًا 

رخص لنا يف العرسات : " لى ا عليه وسلم ، قالوا تقرون على هذا وأ�تم أصحاب حممد ص: فقلت 
 " .، ويف البكاء على امليت من غري �ياحة 

وروى الشيخان عن عائشة رضي اللّه عنها أن أبا بكر رضي اللّه عنه دخل عليها ) هـ ( 
 عليه تغنيان وتضربان ، والنيب) يف عيد األضحي ( يف أيام منى ) بنتان صغريتان ( وعندها جاريتان 

الصالة والسالم متغش بثوبه ، فأ�تهرمها أبو بكر ، فكشف النيب صلى ا عليه وسلم عن وجهه ، 
 " .دعهما يا أبا بكر فإهنا أيام عيد : " وقال 

يباح الشعر والغناء إذا كا�ا ساملنيِ من الفحش واإلثارة ووصف : من هذه النصوص كلها �ستنتج 
 ..أة غري معينة اخلمر وحا�اهتا ، والتغزل بامر

فهذا كله جائز إن .. ويباح أيضًا الغزل الربيئ الذي يقوله النساء يف األعراس وال رجال يسمعوهنن 
 )٢(مل يقل على آلة هلو حمرمة ، فإن قيل عليها كان الشعر أو الغناء حمظورا ولو وعظًا وحكما ملكان اآللة 

م دين الواقع واحلياة ، يعامل الناس على أهنم بشر هلم وماذاك إال ألن اإلسال. ال لذات التغين باملباح 
 كما يقول األستاذ -فلم يفرتض فيهم .. حظوظهم النفسية ، وأشواقهم القلبية ، وغرائزهم البشرية 

..  أن يكون كل كالمهم ذكرا ، وكل صمتهم فكرا ، وكل تأمالهتم عربة وكل فراغهم عبادة -القرضاوي
كل ما تتطلبه الفطرة البشرية من سرور وفرح ، ولعب ومرح ، ومساح ومالطفة ، وإمنا اعرتف اإلسالم ب

 .شريطة أن يكون ذلك كله يف حدود ما شرعه اللّه ، ويف �طاق أدب اإلسالم .. ومزاح ومداعبة 
                                                 

 .المرأة البكر :  خريدة )١(
 .. آالت العزف محرمة للحديث الذي رواه البخاري وأحمد )٢(

واستثنى الدف للحديث الذي رواه الترمذي " ، والمعازف ، والحرير ، والخمر ) الزنى ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر " 
 .الحديث حسن االسناد " فصل ما بين الحالل والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح : " والنسائي وابن ماجه والحاآم 

 )٤٨(الصفحة 



 

 : وأخريا أريد أن أمهس يف أذن الشباب هذه الكلمة - ٧
اعرتف .. سدة بالفطرة والسلوك والتشريع  أن اإلسالم بواقعيته املتج- يا شباب -لقد عرفتم 

 .بظاهرة احلب املتأصلة يف فطرة اإل�سان ، واملتدفقة يف كيا�ه ومشاعره 
فإذا كان األمر  ] .. ٣٠: الروم [  } فطرة اللّه اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اللّه{ 

وإىل بناء أجماد خالدة ، وإىل أن كذلك فحولوا هذه الطاقة من مشاعر احلب واحلنان إىل دفع حضاري ، 
 ..ختطوا باخللود يف اجلنة يف مقعد صدق عند مليك مقتدر 

 إال أن جتعلوا مشاعر احلب اإلميا�ي املتمثل يف حب اللّه جل جالله - يا شباب -وهذا ال يتأتى 
فوق .. ة فوق كل حمبة يف احليا.. ، وحب الرسول صلى ا عليه وسلم ، وحب اجلهاد يف سبيل اللّه 

. فوق حمبة الد�يا واملال واملتاع .. فوق حمبة النفس واجلاه والعظمة .. حمبة األهل والعشرية والوطن 
 أتدرون ملاذا يا شباب ؟!!فوق حمبة الغايل والنفيس مهما عال شأ�ه 

 ..من أجل أن تكو�وا يف احلياة شبابا ذللوا سبل املعايل وما عرفوا سوى اإلسالم دينا 
من أجل أن .. ل أن حتققوا العزة ألمتكم ، والسيادة لوطنكم ، والقوة والتمكني لدينكم من أج

حتملوا على كواهلكم أعباء الدعوة اإلسالمية وتستعذبوا يف سبيلها أمسى آيات الصرب والعذاب 
 ..والفداء 

ا�تشاره ، من أجل أن تواصلوا ليلكم بنهاركم حتى حتققوا هلذا اإلسالم ا�تصاره ، وهلذا الدين 
 ..وهلذه األمة مكا�تها حتت الشمس 

 إن املسلم الذي ال جيعل اللّه غايته ،واإلسالم منهجه ، والرسول عليه الصالة والسالم -
 ..مل يذق يف قلبه طعم اإلميان ، وحالوة اإلسالم .. قدوته 

-ا لغا�ية فاسقة ، وامرأة عاهرة ال يكون مسلما مهما صام وصلى  إن املسلم الذي جيعل هواه تبع
 !.وزعم أ�ه مسلم ؟

 )٤٩(الصفحة 



 

..  إن املسلم الذي جيعل مثله األعلى حب الشهوات والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة -
 ..فهو مسلم �اقص اإلميان ، مزعزع العقيدة 

يكون فاقد ..  إن املسلم الذي يسرتسل وراء شهوة النساء ، ويتقلب يف محأة الرذيلة والفاحشة-
 .حل الشخصية الغرية ، من
يكون مفلوت الزمام ،مهدور ..  إن املسلم الذي يعبد هواه ، وخيضع لسلطان النفس األمارة -
 ..الكرامة 
فإ�ه ..  إن املسلم الذي جيري وراء الوساوس الشيطا�ية ، ويسرح يف متاهات النزعة احليوا�ية -

 - يا شباب -فعوا شعار احملبة اإلهلية فار.. يكون إ�سا�ًا مائع اخللق ، ميت الضمري ، عديم املسؤولية 
اربطوا قلوبكم باللّه ، وأرواحكم .. لتقوى باإلميان عزائمكم القوية وإرادتكم الفتية ، وطموحكم املعطاء 

 جمد اجلدود العريض ، - يا شباب -باإلسالم ، وحمبتكم بالرسول عليه الصالة والسالم ، لتستعيدوا 
الم العتيدة ، وتسرتجعوا حتت الشمس مكا�ة اإلسالم احلضارية وتقيموا يف العاملني دولة اإلس

 .والسياسية 
فوق كل ..  أن جتعلوا حمبة اللّه والرسول واإلسالم - يا شباب -وإذا كان اإلسالم يفرض عليكم 

مع التكاليف .. فينبغي أن تكون مثرة هذه احملبة متوافقة متعادلة متواز�ة .. غال ورخيص يف احلياة 
 ..ة األخرى دون أن يكون بينهما تعارض أو تنافر أو ا�فصام الشرعي

وال يفصل بني الد�يا ذلك ألن من خصائص التشريع اإلسالمي أ�ه ال يباعد بني املادة والروح ، 
بني ..  بل ينظر إىل احلياة على أهنا وحدة متكاملة متواز�ة ..واآلخرة ، وال يفصل بني العقيدة واحلياة 

وهبذا يتسنى ..  ، وحقه لنفسه ، وحقه ألهله ، وحقه لدعوته ، وحقه تمعه حق اإل�سان لربه
على أسس .. لإل�سان املسلم أن ميارس احلياة العملية الواقعية املتواز�ة بكل طاقاته وأشواقه وطموحاته 

 الرتهنب ، فاإلسالم ال يقر احلرمان ، وال.. من مبادئ اإلسالم توافق الفطرة ، وتتالءم مع واقعية احلياة 
ويف الوقت �فسه اليقر املسلم أن ينهمك بكليته يف احلياة املادية، وينسى ربه .. وال العزلة االجتماعية 

 )٥٠(الصفحة 



 

.. وعبادته والدار اآلخرة بل يهيب باملسلم أن يتوازن مع هذا ومع ذاك ، وأن يعطي كل ذي حق حقه 
 على هذا التوازن بني املادة والقرآن الكريم قد حض.. دون أن يغلب حقًا علي حساب حق آخر 

والروح وأغرى بالتواصل بني العقيدة واحلياة يف كثري من آياته البينات اليت تالمس املشاعر والوجدان قبل 
 !! .أن ختاطب عقل اإل�سان 

 ففي تذكريه بأداء حق اللّه يف العبادة يف غمرة االهنماك يف األعمال الد�يوية ، واملمارسات -
رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اللّه وإقام الصالة { : ول تعاىل يف سورة النور يق.. التجارية 

  ] .٣٧: اآلية [ } وإيتاء الزكاة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب األبصار
 ويف تذكريه بأداء حق النفس والعيال يف التكسب وابتغاء الرزق يف غمرة املناجاة الربا�ية ، -

فإذا قضيت الصالة فا�تشروا يف األرض { : يقول سبحا�ه يف سورة اجلمعة .. ة والنفحات املسجدي
 .ومن األصول اليت وضعها القرآن الكريم يف هذه املواز�ة  ] ١٠: اآلية [ } .. وابتغوا من فضل اللّه 

وابتغ فيما آتاك {:  ابتغاء الدار اآلخرة مع األخذ حبظوظ الد�يا ، قال تعاىل يف سورة القصص -
  ] .٧٧: اآلية [ } .. للّه الدار اآلخرة وال تنس �صيبك من الد�يا ا

:  االستنكار علي من حيرم على �فسه الزينة والطيبات ، قال جل جالله يف سورة األعراف -
 قل من حرم زينة اللّه اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يف احلياة الد�يا خالصة {

وما هذه األصول إال للمواز�ة بني الدين والد�يا ، والتالؤم بني املادة  ] . ٣٢: اآلية [  } ةيوم القيام
 ..والروح والتوفيق بني العقيدة واحلياة 

 لو تأملنا مواقف رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يف معاجلته لظاهرة العزلة - أيها الشباب -وحنن 
الزدد�ا يقينا أن هذه املواقف قائمة على إدراك ..  عن الزواج واال�طوائية والزهد يف الد�يا والعزوف

حتى ال يتجاوز .. وهادفة إىل حتقيق مسؤولياته .. فطرة اإل�سان ، ورامية إىل تلبية أشواقه وغرائزه 
بل يسري على مقتضى .. أي فرد يف األمة حدود فطرته ، وال يسلك سبيال منحرفًا يصطدم مع أشواقه 

 !! . السوي الذي رمسه اإلسالم سريا طبيعيا معتدلًا متوازيا سويا بال عوج وال التواء املنهج القويم
 )٥١(الصفحة 



 

فهو القائل عليه الصالة والسالم للثالتة الذين غالوا يف إقباهلم على العبادة ، والعزوف عن * 
قد ، وأتزوج أما واللّه إ�ي ألخشاكم للّه ، واتقاكم له ، لكين أصوم وأفطر ، وأصلي وأر: " الزواج 

 .رواه الشيخان " النساء ، فمن رغب عن سنيت فليس مين 
 حينما علم أن - كما ثبت يف الصحيح -وهو الذي أ�كر على عبد اللّه بن عمرو بن العاص * 

عبد اللّه رجل قد ختلى عن الد�يا وحرم على �فسه أن ينام ، وأن يأكل اللحم ، وأن يؤدي إىل أهله 
إن لك يف رسول اللّه أسوة حسنة إن رسول اللّه ينام : " وموجها ومرشدا فقال �اصحا .. حقها 

إن للّه عليك حقًا ، وإن : يا عبد اللّه بن عمرو .. ويصلي ويأكل اللحم ويؤدي إىل أهله حقوقهن 
 " .فاعط لكل ذي حق حقه .. لنفسك عليك حقًا وإن ألهلك عليك حقًا 

وذلك أن  (- كما روى الرتمذي واحلاكم -ال�طوائية وهو الذي أ�كر على الرجل العزلة وا* 
لو اعتزلت : رجال من أصحابه عليه الصالة والسالم مر بشعب يف عيينة فيه ماء عذبة فأعجبته ، فقال 

الناس فأقمت يف هذا الشعب ، ولن أفعل حتى أستأذن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، فذكر ذلك 
ال تفعل ، فإن مقام أحدكم يف سبيل اللّه أفضل من صالته يف : لم فقال لرسول اللّه صلى ا عليه وس

 !! ..بيته سبعني عاما 
أال حتبون أن يغفر اللّه لكم ويدخلكم اجلنة ، اغزوا يف سبيل اللّه ، من قاتل يف سبيل فواق �اقة 

 ) ...وجبت له اجلنة ) زمن ما بني احللبتني ( 
 أن اإلسالم هو دين الفطرة ، والتوازن ، والوسطية ، -  يا شباب-ومن هذه املواقف يتبني 

ال إفراط وال تفريط حتى يف .. يضع األسس الثابتة يف بناء الشخصية اإل�سا�ية واكتماهلا .. والواقعية 
هذا .. عبادة اللّه وطاعته ليقوم املسلم بأداء مهمته ويضطلع مبسؤلياته على أكمل وجه وأ�بل معنى 

 !! .�ي ماذا شرع الذين من دو�ه ، ولكن الظاملني بآيات اللّه جيحدون شرع اللّه ، فأرو
 .. هو أن تعمقوا يف جمتمعكم املسلم روح احلب يف اللّه - يا شباب -وأمر آخر أذكركم به 

 )٥٢(الصفحة 



 

  ؟)١( ما هي فضائل احلب يف اللّه - يا شباب -أتعرفون 
 عن رسول اللّه صلى ا عليه ، وذلك ملا روى أبو داود إن وجوههم لنور وإهنم لعلي �ور *

إن من عباد اللّه أل�اسا ماهم بأ�بياء وال شهداء يغبطهم األ�بياء والشهداء يوم القيامة : " وسلم أ�ه قال 
هم قوم حتابوا بروح اللّه بينهم على : يا رسول اللّه خترب�ا من هم ، قال : ، قالوا " مبكاهنم من اللّه تعاىل 
 أموال يتعاطوهنا ، واللّه إن وجوههم لنور ،وإهنم لعلى �ور ، ال خيافون إذا خاف غري أرحام بينهم ، وال

 " .الناس، وال حيز�ون إذا حزن الناس 
، وذلك ملا روى مسلم عنه صلوات اللّه وسالمه إهنم يف ظل عرش اللّه يوم ال ظل إال ظله * 

تحابون جباليل ، اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال أين امل: إن اللّه تعاىل يقول يوم القيامة : " عليه أ�ه قال 
 : - كما روى الشيخان -ومن مجلة هؤالء السبعة الذين يظلهم اللّه يف ظله يوم ال ظل إال ظله " . ظلي 

 " ..ورجالن حتابا يف اللّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه " 
أن رجال "  عليه الصالة والسالم ، وذلك ملا روى اإلمام مالك عنه إهنم يف كنف احملبة اإلهلية *

أين تريد ؟ : أي طريقه ملكًا فلما أتي عليه قال ( زار أخا له يف قرية أخرى ،فأرصد اللّه تعايل مدرجته 
أي تقوم هبا وتسعى يف ( هل لك عليه من �عمة تربها عليه : أريد أخا يل يف هذه القرية ، قال : قال 

فإ�ي رسول اللّه إليك بأن اللّه قد : بته يف اللّه تعاىل ، قال امللك ال ، غري أ�ي أحب: قال ) صالحها 
 " .أحبك كما أحببته فيه 

 ، وذلك ملا روى الشيخان عنه صلى ا عليه وسلم أ�ه إهنم من املتذوقني حلالوة اإلميان* 
ا، وأن حيب أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سوامه: ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان : "قال 

 " .املرء ال حيبه إال للّه ، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أ�قذه اللّه منه كما يكره أن يقذف يف النار 

                                                 
طبع مكتبة  .. يبحث بشكل موسع فضائل األخوة ، وشروطها ، وحقوقها ، وثمراتها" األخوة اإلسالمية "  صدر للمؤلف آتاب )١(

 .المنار بالزرقاء في األردن ، وهو متداول في المكتبات 

 )٥٣(الصفحة 



 

إن : "  ، وذلك ملا روى الطربا�ي عنه عليه الصالة والسالم أ�ه قال إهنم يف مغفرة اللّه ورمحته* 
كما تتحات الورق عن ) تساقطت (ما ذ�وهبما املسلم إذا لقي أخاه املسلم ، فأخذ بيده حتاتت عنه

 " .الشجرة اليابسة يف يوم ريح عاصف 
 أهم الثمرات اليت جينيها املتحابون يف اللّه يف ظالل األخوة اإلسالمية اخلالصة - يا شباب -تلكم 

 ..، وحتت شعار العقيدة الربا�ية الرائدة 
وجتنون االستظالل بعرش اللّه يف يوم . وهكم  اإلشراق اإلميا�ي باديا على وج- وال شك -جتنون 

وجتنون . وجتنون حمبة اللّه سبحا�ه اليت هي غاية الغايات يف هذه احلياة . ال ينفع فيه مال وال بنون 
وجتنون مغفرة الذ�وب ، وما أكثرها يف حياة ... االستذواق حلالوة اإلميان اليت ال يعادهلا حالوة 

 !!. اإل�سان 
 ثر االجتماعي والسياسي واحلضاري ؟ ثم ماذا عن األ

 أ�كم إذا أحكمتم سفينة األخوة ، وعمقتم يف �فوسكم روح احملبة يف اللّه ، - يا شباب -ال شك 
 .وأخذمت مبنهج اإلسالم يف تقوية الروابط االجتماعية 

 .. حتققت يف جمتمعاتكم الوحدة اإلسالمية املتماسكة -
 ..، وأرجاء املعمورة  وا�تشر اإلسالم يف ربوع األرض -
 وترسخت يف اتمع اإلسالمي دعائم - وا�بثقت حضارة اإلسالم يف العاملني من جديد -

 ..التكافل والتعاون واإليثار 
 أن اتمعات اليت حكمتها شريعة اللّه ، واليت قويت فيها - يا شباب -وكم مسعنا يف التاريخ 

قر يف أرجائها ، وكيف ا�تشر احلب والتعاون والتكافل بني ؟ كيف ا�عدم الف..شكيمة األخوة يف اللّه 
أبنائها ؟ وكيف كا�ت هذه اتمعات جبهة واحدة مرتاصة أمام أعدائها ؟ وكيف كان هلا من اهليبة 

 والقوة والعزة جتاه غريها من شعوب األرض ، ودول العامل ؟

 )٥٤(الصفحة 



 

م ، وتآخوا بروح اللّه  أخوتكم ، ورسخوا وحدتكم ، وعمقوا إلفتك- يا شباب -فأحكموا 
عسى اللّه سبحا�ه أن حيقق على أيديكم الفتية وحدة املسلمني الشاملة ؛ وعسى أن تنشروا .. بينكم 

دين اللّه اخلالد يف كل قطر من األقطار املعمورة ، وعسى أن ترفعوا يف مساء الد�يا منارة احلضارة 
 وعسى أن حتققوا يف جمتمعات اإلسالم مبادئ اإلسالميه املضيئة باخلري ، املشرقة باهلدى والعلم ؛

 ...التكافل والتعاون واإليثار 
 :وقبل أن أختم كلميت أوصيكم يا شباب 

اهنجوا يف حمبتكم وبغضكم هنج الوسطية واالعتدال أخذًابوصية رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 
 :وسلم القائل 

ما ، وأبغض بغيضك هو�ًا ما، عسي أن أحبب حبيبك هو�ًا ما ، عسى أن يكون بغضيك يوما " 
  )١(" يكون حبيبك يوما ما 

 : كما روى اخلرائطي -وأخذ بوصية اإلمام احلسن البصري 
واحبوا هو�ًا ، وابغضوا هو�ًا ، فقد أفرط أقوام يف .. تنقوا اإلخوان واألصحاب واالس ( 

 ) .ن دون أخيك سرتًا فال تكشفه وإ.. احلب أقوام فهلكوا ، وأفرط أقوام يف بغض أقوام فهلكوا 
كان علي بن أبي طالب : وما أحسن ما أخرجه الرافعي عن أبي إسحاق السبيعي من أ�ه قال 

 :كرم اللّه وجهه يذاكرأصحابه وجلساءه يف حسن األدب ويوصيهم 
i   عملت   ما   راءِ   فإ�َّك      األَذى عن واصفح للخري معد�ًا وكن iوسامع 

i  أَ�ت  ميت  تدري   ال   فإ�ك      مقاربا  حبا  أَحببت  إِذا  واحبب i iiازع� 
راجع بغضًا  أَبغضت  إِذا  وابغض i احلب  متى  تدري  ال  فإِ�ك      مقاربا i ii

                                                 
 . رواه البخاري في األدب المفرد ، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة )١(

 )٥٥(الصفحة 



 

 تكو�ون قد فتحتم فيما بينكم بابا للتفاهم - يا شباب -فبهذا االعتدال يف احلب والكره 
إلسالمي طريقًا للوفاق والتآخي ؛ وتكو�ون يف الوقت �فسه إتبعتم سبيل والتصايف ، وشققتم يف جمتمعكم ا

فال تكيلوا هلم من املدح والثناء أكثر مما يستحقون ... اإلسالم يف تقديس الرجال ، وتكريم أهل الفضل 
وكم مجع اللّه عز وجل بني أخوين .. ، وال تذهبوا يف تقديسهم وتعظيمهم مذهب اجلهلة واملغالني 

حتت ظل األخوة اإلسالمية بعد أن ظنا كل الظن أن ال تالقي ، وال حمبة ، وال .. رين متباغضني متناف
 !! .صفاء؟

 :ورحم اللّه من قال 
تالقيا ii ال أَن الظَّن  كل  يظنانِ      بعدما الشتيتني اللّه جيمع وقد

دون أن يصلوا هبم إىل .. ام وكم اعتدل قوم يف حمبة رجال ، فأعطوهم حقهم من األدب واالحرت
مقام األلوهية يف التنزيه ، ودون أن يرتفعوا هبم إىل مرتبة النبوة يف العصمة ؟ بل كان شعارهم أن يقيسوا 

 !!..الرجال باحلق ، ال أن يقيسوا احلق بالرجال ، وهكذا يفعلون 
خملصني، وشبابا رجالًا مؤمنني .. وكم يسر الدعوة اإلسالمية أن جتد من جنودها ودعاهتا 

جيسدون أخوة اإلسالم يف سلوكهم ، ويصوغون فكرته يف احملبة يف أشخاصهم ، .. متآخني متحابني 
 !ويرتمجون فضائله يف حركاهتم وسكناهتم ؟

وملا تقدم الدعوة اإلسالمية يف العصر احلديث مناذج من الدعاة يقتدى بفعاهلم وأخالقهم ، 
يهم وصفاهتم ، وآالف من املسلمني يتأثر الناس حباهلم قبل أن يتأثروا و�وعيات من الشباب يتميزون بتآخ

املاليني من الكتل البشرية .. عندئذ حتصد الدعوة اإلسالمية يف ميدان التبليغ والدعوة .. بقاهلم 
بل تقطف يف جمال ا�تشار .. حتققت باإلسالم قوال وعمال ، وآمنت بالدعوة حركة وتبليغًا وجهادا 

 ..، وإشادة عزته ، ودولته أفضل الثمرات ، وأحسن النتائج ، وعندئذ يفرح املؤمن بنصر اللّه اإلسالم 

 )٥٦(الصفحة 



 

 وقل اعملوا فسريي اللّه عملكم ورسوله واملؤمنون وسرتدون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم {
  ] .٥ ١٠: التوبة [  } مبا كنتم تعملون

 
 وآخر دعوا�ا أن احلمد للّه رب العاملني

  هـ١٤٠٢ شعبان سنة ٣ي هذا البحث عصر يوم األربعاء يف ا�ته
 

 )٥٧(الصفحة 


