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 فتياتنا واإلعجاب

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هلل، ضلمده ونستعينو، ونستهديو، ونستغفره، ونتوب إليو، 
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فبل 
مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال هللا، وأشهد 

و وعلى آلو أف زلمًدا عبده ورسولو، صلى هللا وسلم وبارؾ علي
 وصحبو وسلم تسليًما كثَتًا إذل يـو الدين.

 ... أما بعد
فقد لوحظ يف اآلونة األخَتة انتشار ظاىرة عجيبة غريبة بُت 
الفتيات وعلى صبيع ادلراحل سواء يف ادلدارس أو ادلعاىد أو 
الكليات.. أال وىي ظاىرة اإلعجاب بُت الفتيات، وذلك بأف 

ط يف زلبتها، حىت إف بعض ىذا تعجب فتاة بفتاة مثلها وتفر 
اإلعجاب قد يتجاوز احلد ادلشروع بأف تصبح زلبتها ذلا زلبة شركية، 
دبعٌت زلبة مع هللا، فبل تسلو إال وتذكر امسها، وال تغيب زلبوبتها عن 
ذىنها، وؼلفق قلبها لرؤيتها، ىذا باإلضافة إذل تبادؿ الرسائل الغرامية 

 ال تليق اها كاالبة أت  لالب وعبارات العشق وفعل احلركات اليت
العلم، وإذا فارقتها فالقلب ػلزف والعُت تدمع، بل وقد تصاب الفتاة 

 ادلعجبة بادلرض والوىن لذلك.
ذلذا فهذه الرسالة الصغَتة ما ىي إال توضيح سلتصر حلقيقة 
اإلعجاب أو العشق، والفرؽ بينو وبُت احملبة يف هللا، وخاره ونتائجو 

ة البعد عنو والعبلج منو، ويتخللها توجيهات وتنبيهات الوخيمة، وكيفي
وربذيرات دلن وقعن يف مثل ىذا الكمُت الذي أعده ونصبو الشيااف 
رب  ستار احملبة يف هللا، ليصد فتياتنا عن ذكر هللا وعن طاعتو وزلبتو، 
ويشغلهن بالتوافو من األمور، بل وقد يؤثر على عقيدهتن وسلوكهن 
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من خبلؿ القصص الواقعية ادلاروحة يف ىذه  وأخبلقهن كما سنرى آالوصايا العشر   
الرسالة، وال أدعي الكماؿ أو اإِلدلاـ اهذا ادلوضوع؛ فما ىذه الوريقات 
إال لف  نظر وتنبيو خلار ىذا األمر الذي وقع  فيو بناتنا، أمهات 

 ادلستقبل ومربيات األجياؿ.
وأستميح األخوات القارئات العذر إذا ما وقع مٍت قصور أو خاأ 

انتقاد، فما كاف من صواب فمن هللا وحده، وما كاف من خاأ  أو
فمن نفسي ومن الشيااف؛ وأستغفر هللا على ذلك، وال أنسى أف 
أشكر كل من أسهم معي يف صبع مادة ىذا ادلوضوع أو أسدى إرلَّ 
فيو معروفًا أو نصيحة أو مشورة. فجزاىم هللا خَتًا، وجعل ىذه 

 ـ نلقاه، إنو مسيع رليب.األعماؿ يف موازين أعمالنا يو 
 وصلى هللا وسلم على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

 

 نوال بنت عبد هللا
 الرياض   
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 مأساة فتاة مع اإلعجاب 
جاءتٍت مكادلة ىاتفية من طالبة )....( تشكو مشكلتها اليت تريد 
ذلا حبًل فتقوؿ: مشكليت تكمن يف أين شديدة اإلعجاب دبعلميت 

تدأ إعجايب اها عندما كن  أمسع نصحها وتوجيهها )...( لقد اب
للاالبات يف وجوب التمسك بالدين وااللتزاـ بشرع هللا وضلو ذلك، 
فأوؿ ما أحببتها كان  زلبيت ذلا يف هللا، لكن ىذه احملبة أخذت تزداد 
يوًما بعد يـو وتأخذ مسارًا غَت طبيعي حىت أنٍت أصبح  ال أستايع 

م هللا أنٍت آخذ يف التقلب يف صبرة شوقي ذلا فراقها وال حلظة.. ويعل
طيلة غيايب عنها وإذل أف ألقاىا يف اليـو اآلخر، بل إنٍت حىت ال 
أستايع نسياهنا؛ أصبح  أزبيلها يف كل شيء ويف كل مكاف! أصبح 
امسها ال يفارؽ لساين! وأصبح  صورهتا أمامي! أعلم أنٍت ذباوزت 

 الكثَتات من صديقا،ي، بل احلد وأفرط  يف زلبتها. ولقد نصحتٍت
 ومعلما،ي، بل ىي نفسها نصحتٍت وبين  خائي لكن دوف فائدة.

وعندما شعرت معلميت بزيادة تعلقي اها حىت إنٍت كن  ال أذىب 
إذل ادلدرسة إال ألجلها وألجل أف أراىا فقط، ازبذت ِحيارل أسلوبًا 
آخر بعد أف حاول  نصحي وتوجيهي بالكلمة الايبة وادلوعظة 
احلسنة؛ فأصبح  تتجنبٍت بقدر ادلستااع، حىت إهنا دل تعد تنظر 
إرل، وال ربدثٍت أبًدا، علم  أهنا تريدين أف أكرىها، لكن تصرفها 

 ىذا زاد من تعلقها يف قليب دوف أف تشعر.
وتقوؿ: لقد حاول  إصبلح نفسي بقدر ادلستااع؛ جلأت إذل 

قة أدعو هللا أف ينسيٍت هللا بالدعاء واالبتهاؿ، كن  أبكي أحيانًا حبر 
إياىا لشدة ما أجد من ادلعاناة واألدل لكن دوف جدوى. تغيب  عن 
ادلدرسة مدة من الزمن لعل وعسى أف أنساىا أو أف يقل تعلقي اها 
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لكن دوف أف ينفع ىذا الفعل، أصبح  مهملة جًدا يف دراسيت؛  آالوصايا العشر   
 رسويب مضموف. لكن ما الوسيلة ما احلل؟!

هنا ستنتقل من ادلدرسة لسبب ما، كدت أخَتًا.. جاءين خرب أ
أجن بل أموت كمًدا عندما مسع  ىذا اخلرب، رأي  أف الدنيا ضاق  
علي دبا رحب ، وجدت أنٍت سأفقد روحي إذا ذىب ، بكي  كثَتًا. 
ووهللا إنو لو قيل رل جودي بنفسك ألجلها، لقل : حًبا وكرامة ووهللا 

حىت إنٍت أصبح  أذكر ألفعلنَّ، فأن  ال تتصورين شدة حيب ذلا 
امسها يف كل شيء. وشلا أحزنٍت وأشعرين أنٍت أذنب  كثَتًا أنٍت لفرط 
زلبيت ذلذه ادلعلمة وعدـ غيااها عن ذىٍت أصبح  أذكر امسها يف 
أشرؼ األماكن واألوقات واألحواؿ، بل وأشرؼ العبادات يف الصبلة، 

 ، لكن لقد أخذت ألـو نفسي وأتوب إذل هللا شلا جني  وشلا فعل
احلب األعمى جعلٍت أعيش حَتة عظيمة أحاوؿ أف أشتغل عنها 
وعن التفكَت اها بقراءة القرآف ومساع ادلواعظ واخلاب، ولكٍت دل 

 أستاع االنشغاؿ عنها.
إنٍت أقرُّ وأعًتؼ بأنٍت مذنبة وأنٍت سلائة، لكن قليب دل يصبح ملًكا 

وصل يب احلد أنٍت  رل. ماذا أفعل وصورهتا تبلحقٍت يف كل مكاف؟!! لقد
فكرت يف شيء عظيم أرتكبو يف حق نفسي وديٍت؛ لقد فكرت يف 
االنتحار حىت أرتاح من آالمي وعلومي ومن عذايب. وفعبًل حاول  

 االنتحار لكن هللا صلاين من ىذه اجلرؽلة الشنيعة الفظيعة.
حسًنا، ما الفائدة من زعمك أنك ترتاحُت من  فقلت ذلا:

ستعانة باهلل واللجوء إليو والعـز األكيد منك عذاب بإمكانك مع اال
 أف تتخلصي منو إذل عذاب مقيم شديد يف اآلخرة. -

 فما احلل؟!! ماذا أفعل أرشديٍت؟!! قالت:
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فأرشدهتا إذل أف تلتجئ إذل خالقها وتلهج بالدعاء والتضرع إليو  
بإخبلص وصدؽ، وتقف على عتبة بابو منكسرة ذليلة، داعية أف 

ذا الببلء الذي وقع  فيو، وترجوه أف يزيل عشق ىذه ينجيها من ى
ادلعلمة من قلبها وغلعل حب هللا ورسولو بداًل عنو، وبين  ذلا أف ىذه 
ادلعلمة ما ىي إال بشر مثلنا ال سبلك لنفسها نفًعا وال ضرًا، وذكرهتا 

 بادلوت وباليـو اآلخر.
، وأف ويف األخَت ختم  مكادليت ذلا بأف تتفكر يف ىذه ادلخلوقة

اها من العيوب والنقائص الكثَت، وأف الكماؿ هلل وحده فهو األحق 
بأف تصرؼ لو ىذه احملبة كلها، وأف ىذه احملبة ما ىي إال زلبة شركية؛ 
ألهنا زلبة غَت هللا أو مع هللا، وإف دل تتب إذل هللا وتقلع عن ىذا 

 سبوت على الشرؾ. –والعياذ باهلل  –الفعل فإهنا 
ا، وتركتها مدة من الزمن وإذا اها تكلمٍت وتقوؿ: فوعدتٍت خَتً 

لقد بدأت زلبيت دلعلميت تأخذ مسارىا الابيعي، فقل  ذلا: 
وباالستعانة باهلل بإمكانك أف ذبعلي ىذه احملبة تكوف يف هللا، وادلرء 

 مع من أحب يـو القيامة.
أخَتًا... أضبد هللا الذي أصلى ىذه الفتاة من شرؾ زلقق؛ فقد 

تعلق دبعلمتها خاصة بعد أف انتقل  ىذه ادلعلمة من ادلدرسة ترك  ال
 اليت كان  اها الفتاة. فاحلمد هلل ضبًدا كثَتًا، والفضل هلل أواًل وآخًرا.

 أخييت يف هللا:
صلد أف ىذه األخ  ومثلها كثَتات بسبب إفراطها الشديد يف زلبتها 

الشرؾ باهلل،  وقع  يف أمور عظيمة أشدىا –دلعلمتها ولشدة تعلقها اها 
فعلى الرغم من أف ىذه الفتاة تصلي وتصـو وتذكر هللا إال أف زلبة ىذه 
ادلعلمة طغ  على زلبة هللا، وذكر ىذه ادلعلمة زاد على ذكر هللا، وتفكَتىا 
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 انشغل دبعلمتها عن غَتىا، وىذا ىو الشرؾ. آالوصايا العشر   
والشيء اآلخر الذي كادت أف تقع فيو لوال أف تداركتها عناية هللا 

ىو علها بقتل نفسها )االنتحار(، وىذا يعترب من  –انو وتعاذل سبح
الذنوب العظيمة، ىذا باإلضافة إذل اآلالـ واألحزاف واذلمـو اليت 

 أصابتها؛ فأشغلتها عن أمور تنفعها يف دينها ودنياىا وآخرهتا.
وكاف ذلك من وسوسة الشيااف الرجيم الذي جعل ىذه الفتاة 

يها كياهنا وتفكَتىا، ومعلـو أف الشيااف ربب معلمتها زلبة سبلك عل
يستغل الفرص اليت يوقع فيها ادلسلم يف األمور اليت حذرنا هللا منها، 

 وينفذ من أي باب أو وسيلة ليحقق غايتو ومراده، فلـز أف ضلذره.
فما اإلعجاب؟!! وما أسبابو؟!! وما طرقو؟ وما األساليب اليت 

وما آثاره وأخااره ادلًتتبة عليو؟! تتخذىا ادلعجبة ذباه ادلعجب اها؟!! 
 وما كيفية عبلجو؟!!

 ما اإلعجاب؟!!
حقيقة اإلعجاب أو العشق  –رضبو هللا  –وضح ابن القيم 

 :(ٔ)فقاؿ
يف احملبة حبيث يستورل على القلب من  إف العشق ىو اإلفراط»

العاشق حىت ال ؼللو من زبيلو وذكره والتفكَت فيو، حبيث ال يغيب 
نو، فعند ذلك تشتغل النفس باخلواطر النفسانية، عن خاطره وذى

فتتعال تلك القوى، فيحدث بتعايلها من اآلفات على البدف والروح 
 «.ما يعسر دواؤه، فيعجز البشر عن إصبلحو

 أسباب اإلعجاب:
 أواًل: الفراغ الروحي وخلو النفس من ذكر هللا وحمبتو:

                                                 

 .ٖ٘ٓص – ٖٓٓاجلواب الكايف دلن سأؿ عن الدواء الشايف، البن قَػيِّم اجلوزية، ص (ٔ)
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يف قلبو مكانًا حملبة وإال فمن مؤل قلبو باهلل وتقواه وذكره، ما وجد  
غَته، بل قلبو وكيانو كلو هلل، ولسانو ال يذكر إال مواله، وتفكَته 

 مشغوؿ بالتأمل يف عظيم صنع هللا.
القلب إذا أخلص عملو هلل »: -رضبو هللا  -وكما قاؿ ابن القيم 

 «.من القلب الفارغ دل يتمكن منو العشق، فإنو إظلا يتمكن
 وكما قاؿ الشاعر:

 ىػػػػػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػػػػػل أف أعػػػػػػػػػػػػػػرؼ اذلػػػػػػػػػػػػػػوىأتػػػػػػػػػػػػػػاين ىوا
 

  
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؼ قلبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خاليًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فتمكَّ

فبلبد من شغل ىذا الفراغ فيما يعود على اإلنساف باخلَت وادلنفعة  
 يف الدنيا واآلخرة.

 ثانًيا: انتشار الدعاة إىل احلب واحلرية:
ىذا السبب أدى إذل حصوؿ ربام نفسي لدى الفتاة السعودية 

مسلم زلافظ تتأثر بو، وتراه يأمرىا خباصة، فهي تعيش يف رلتمع 
بالتحشم والبعد عن الرجاؿ، ويف نفس الوق  ذبد أمامها من يدعوىا 

فأصبح  الفتاة  –على حد زعمهم  –للحب والتفتح على الدنيا 
ادلسلمة مشتتة بُت رلتمع ربًـت أوامره، وبُت دعاة يزيفوف ذلا احلب يف 

زع النفسي والفكري جلأت قوالب من فضة؛ وبالتارل نتيجة ذلذا التنا
 وىو اإلعجاب. –يف نظرىا  –الفتاة إذل حل عادؿ 
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 ثالثًا: أثر اإلعالم يف سلوك الفتاة ادلنحرفة: آالوصايا العشر   
صلد أف بعض الوسائل اإلعبلمية ال تكلُّ وال سبل يف زلاربة 
الفضيلة ونشر الرذيلة؛ بالتلميح مرة، وبالتصريح أخرى، ليبًل وهنارًا، 

 رئية واجملبلت والقصص والروايات ادلاجنة.ومن ذلك الوسائل ادل
* فالفيديو، وما ظهر اآلف شلا يسمى )الدش( يبث مسومو من 
خبلؿ الشاشة الصغَتة، وىذه األجهزة ال يكاد بي  ؼللو منها، فتشد 

 انتباه ادلشاىدين دبختلف وسائل اإلغراء واجلذب.
ية تعرض ىذه األجهزة أفبلًما خبيثة خليعة ماجنة وقصًصا غرام

مثَتة ذات أثر مفسد تؤدي إذل االضلراؼ واالضلبلؿ وىدـ الفضيلة 
 .(ٔ)وشيوع الرذيلة!!

فالفتاة رباكي ما تراه يف الفيلم مع فتاة مثلها فتقـو دبراسلتها، 
 ومكادلتها، وازباذ أسلوب احلب والغراـ معها، وىذا ىو اإلعجاب.

تلتهمها * ومن ذلك اجمللة العارية اليت تعرض األجساـ عارية ف
الفتاة صفحة صفحة وكلمة كلمة وصورة صورة، وإظلا تلتهم حرقة 

 قلب وإثارة حب.
* والقصة تستهلك وق  وفكر الفتاة، وىي منتشرة جًدا بُت 

 الفتيات ادلراىقات، وال ؼلفى أثرىا البليغ على شعور بن  غضة.
(: ٕٚٔوكما قاؿ منَت الغضياف يف كتاب )أيتها الفتاة ادلسلمة/ 

لفتاة اذلائمة بُت اجمللة ادلبتذلة والقصة ادلثَتة والفيلم التافو يؤدي إف ا»
 اىػ.«. اها إذل شلارسة الشذوذ

 
                                                 

أيتها  ،ٜٓٔرلاالت انتشار العلمانية وأثرىا على اجملتمع اإلسبلمي، د. زلمد اذلادي ص (ٔ)
 )بتصرؼ(. ٕ٘ٔالفتاة ادلسلمة، منَت الغضباف، ص
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 رابًعا: ضعف القدوة: 
فهي   –وهللا ادلستعاف  –فالفتاة اليـو تعيش مرحلة عصيبة جًدا 

كافلة أو مراىقة تعيش يف رلتمع نساء علو تتبع ادلوضة ومبلحقة 
، فًتى أف أفضل قدوة لديها ىي الفتاة اليت آخر الصيحات الغربية

سبلك كل مقومات األناقة يف آخر صيحاهتا، فإف تلك اليت سبلك 
 –يف فكرىم  –األناقة وادلوضة ىي زلط األنظار وموضع االحًتاـ 

والكل يسعى إذل تقليدىا للوصوؿ إذل مكانتها، فًتى ادلراىقة ذلك 
وصباذلا، وتسعى جاىدة  فتستحسنو منها، وتعجب برشاقتها وأناقتها

فتجعل إعجااها اها ستارًا  –وال بد من القرب منها  –إذل تقليدىا 
يوصلها إليها، ومن ىنا نرى أف القدوة احلسنة قد اضمحل  ودل يعد 
احلبُّ يف هللا ىو نرباس كل عبلقة بُت اثنتُت إال من رحم هللا فتلك ال 

ورشاقتها وغَت ذلك،  تتقرب إذل األخرى لوجو هللا، بل ألجل صباذلا 
كما أننا اليـو نرى ندرة ادلرأة الداعية القدوة اليت سبلك شخصية فذة، 
وإف حصل ورأينا قدوة دل نقتد اها يف دينها وأخبلقها وترفعها عن 

 السفاسف واألراذؿ.
 خامًسا: اخللط بني احملبة يف هللا واإلعجاب:

حب أخرى؛ تلتبس على األخ  يف هللا حقيقة احملبة يف هللا، فت
إما جلماذلا، أو رشاقتها، أو حسبها، أو نسبها، وثرائها، وتقوؿ عندما 
تُواجو بذلك إنٍت أحبها يف هللا! وىي يف احلقيقة ال تعرؼ ماىية 
احملبة يف هللا، ودليل ذلك أهنا قد تعجب بفتاة مقصرة يف حقوؽ هللا 

يقة أو سيئة األخبلؽ، وىذا ال يعد زلبة يف هللا كما سنرى يف حق
 .(ٔ)احملبة يف هللا والفرؽ بينها وبُت اإلعجاب يف البحث إف شاء هللا 

                                                 

 لقد استفدت كثَتًا من حبث إحدى األخوات يف ىذا ادلوضوع فجزاىا هللا خَتًا. (ٔ)
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 سادًسا: آالوصايا العشر   
ذبمل بعض الاالبات أو ادلعلمات التجمل الزائد عن احلد 
ادلعقوؿ )بلبس الضيق أو ادلفتوح أو القصة الغربية وضلو ذلك( يؤدي 
إذل االفتتاف اهن، أو إالنة الكبلـ واخلضوع بو، والتلفظ ببعض 

بارات اليت فيها تكسر وتغنج وميوعة، وكذلك النارات ادلائعة اليت الع
تنبئ عن إعجاب تلك باآلخرى، وحىت إف كان  ىذه األمور تقع 
من فتاة دلثلها، فإنو قد يؤثر على قلب تلك فتميل إليها ويقع 

 اإلعجاب.
وبعض الفتيات بسبب حركات الًتجل من بعض الفتيات 

أو تعمد زبشينو، أو لنظراهتا الصبيانية،  األخريات، إما خلشونة صوهتا
وكذلك ادلشي واحلركة الٍت فيها تقليد للرجاؿ، فتتصورىا األخرى بأهنا 

عندما  رجل أمامها، فيميل قلبها ذلا، وىذا ينبئ عن حكمة النيب 
هنى عن تشبو النساء بالرجاؿ والرجاؿ بالنساء، ولعن من يفعل ذلك 

ادلتشبهُت من الرجاؿ بالنساء  لعن رسوؿ هللا »ففي احلديث: 
 .(ٔ)«وادلتشبهات من النساء بالرجاؿ

 أساليب اإلعجاب:
تقوؿ إحدى األخوات ذاكرة بعض تصرفات ادلعجبة ذباه 
ادلعجب اها: مضموف اإلعجاب أف سبيل فتاة إذل أخرى؛ إما ألجل 
شكلها، أو شخصيتها، أو طريقة كبلمها، أو صباؿ ىندامها، أو 

 هنا غنية وضلو ذلك.ألناقتها، أو أل
فتبدأ األخية )ادلعجبة( دببلحقة زميلتها يف كل مكاف، وتبادذلا 
نارات غريبة كلها حب وحياء، ويتم التعارؼ، وتنعقد اللقاءات 

                                                 

 رواه البخاري. (ٔ)
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ا عند اللقاء عدا   ُُ السرية يف أماكن منعزلة، ويكوف الصم  مابًق
بعض الكلمات اخلافتة على استحياء، وبعضهن تلجأ إذل ادلخاطبة 

طريق الرسائل واخلاابات الرقيقة ادلملوءة بعبارات العشق واحلب عن 
والغراـ وادلزينة بباقة من أبيات شعر غزلية يف زلبوبتها، وىذا مشاىد 

 حقيقة، وهللا على ما نقوؿ شهيد.
ويتبع ما قلنا سابًقا أف الفتاة ادلعجب، اها وكذا األخرى يبدآف 

غها، وذبمِّل وجهها بالتجمل كل صباح؛ فتلبس الفتاة أصبل مصو 
وىندامها لعلها ربظى بإعجاب رفيقتها، وال ينسياف تبادؿ الورد كل 
صباح شلا يضفي على األمر جًوا رومانسًيا، لذلك نسأؿ هللا العافية 

 .(ٔ)والسبلمة 
قل : ىذا باإلضافة إذل الساعات الاواؿ اليت سبكثها مع زلبوبتها 

وقد ػلصل بينهما تبادؿ  على اذلاتف، وكل حديثهما غراـ يف غراـ،
 للصور للذكرى واألشرطة ادلمنوعة واذلدايا الثمينة الغالية وضلو ذلك.

وفعبًل وهللا ىذا ػلصل بُت ادلعجبات، وسنقف قليبًل عند بعض 
ىذه األساليب ُمعّزِزينها ببعض النماذج والقصص اليت حصل  لبعض 

 الفتيات اهذا الصدد.
 فمن ىذه األساليب:

 غرامية:* الرسائل ال
فًتسل الفتاة ادلعجبة رسالة دلن تعجب اها، وزبربىا يف الرسالة عن 
غرامها بل وحبها الشديد ذلا وسبٍت زلادثتها، وتأخذ يف سرد عبارات 
اإلعجاب، بل وتكتب األشعار والقصائد الغزلية ادلخزية وكأف الذي 

 يكتب الرسالة صيب مغـر وليس  فتاة!!.
                                                 

 ذكرتو إحدى األخوات يف زلاضرة ذلا فجزاىا هللا خَتًا وبارؾ هللا يف مساعيها. (ٔ)
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ة، ووهللا إنٍت دل أصدؽ أف فتاة  ولقد قرأت رسالة فتاة معجب آالوصايا العشر   
كتبتها؛ فتتحدث فيها عن عشقها لفتاة أخرى، وتصف يف الرسالة 
إعجااها اها وبأىدااها ورموشها وابتسامتها ونظراهتا الساحرة الباىرة 

 وضلو ذلك.
وىذه بعض النماذج لرسائل ذكرناىا ىنا ليس تشهَتًا بل حىت 

 نرى ما فعلو اإلعجاب بفتياتنا:
 :(ٔ)حداىن ألخرى معجبة اها فتقوؿ إ

لو أضف  إذل حروؼ اذلجاء حروفًا أخرى، وكتب  دباء البحر 
 فلن أعرب عما أريد.

غالييت.. دائًما تثَتين لديَّ التفكَت واذلواجيس فيك، وبالتارل 
يضيع وقيت وأنا أرحل إذل عادل ثاٍف. وتضيع الساعات الاواؿ وأنا 

بارل باالستفهامات وال أجد  أضع أمامي الكثَت من احللوؿ، فيمتلئ
 حبًل لذلك وكل ذلك ألجلك.. اىػ.

وتقوؿ أخرى: إذل معلميت الغالية اليت ملك  الروح والفؤاد، كن   
كلما أراؾ يعود إذل النشاط وأزداد ضباًسا للدراسة، وال أظن أف 

 للدراسة أعلية إذا دل توجد معلميت.
وال ؼلار  وتقوؿ أخرى دلعلمتها: إف حبك ال يوصف باللساف،

 على باؿ إنساف... اخل.
فيا ويح قليب، ويا أسفاه على ما فعلو ىذا اإلعجاب بفتياتنا 
 ادلسلمات من البعد عن هللا بل واإلشراؾ بو يف احملبة والذكر والااعة.

ا وحسرة 
ً
فأواه من ىذه العبارات الفظيعة اليت يتقاع القلب أدل

يظن أف كاتبها فىت عاشق ووهللا من يقرؤىا ألوؿ وىلة  –على كاتبتها 
                                                 

 ن طريق من أرسل  إليهن ىذه العبارات.وصلتٍت ىذه األوراؽ والرسائل ع (ٔ)
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 وليس  فتاة. 
ومعلـو أف الكثَت من ادلعجبات إذا ما نصحتها أو هنيتها عن 
فعلها ىذا سًتت فعلها بستار احملبة يف هللا، فتقوؿ إف زلبيت ذلا ما ىي 
إال يف هللا! واحملبة يف هللا ليس  ىكذا، بل شتاف بُت احملبة يف هللا 

 واإلعجاب كما سنرى إف شاء هللا.
 * أسلوب الوسطاء وادلالحقة:

وقد تكوف بعض ادلعجبات ال ذبرؤ على زلادثة من ربب وال حىت 
النظر إليها فتكاد سبوت خجبًل وحياء من ادلعجبة إذا رأهتا أمامها؛ 
فتتخذ أسلوب الوسائط بأف ترسل زميبلهتا وادلقربات إليها إذل تلك 

ا أرادت أف زبربىا ادلعجبة اها ليخربهنا عن مشاعر تلك ذباىها، وكلم
بشيء أرسل  من زميبلهتا من زبربىا بذلك؛ وال أدري ما الفائدة من 

 ىذه احلركات اليت ال نفع منها؟!
ولقد كان  إحدى ادلعجبات تبكي بشدة وحبرقة إذا تغيب  
زلبوبتها عن ادلدرسة، وتبقى طيلة ذلك اليـو حزينة مهمومة مشغولة 

ا عند من أحبتها، فتتساءؿ عن الباؿ واخلاطر، وكل تفكَتىا وكياهن
سبب غيااها وما الذي جرى ذلا، وىلَّم جرا من األفكار والوساوس، 
فتصبح يف دوامة من التفكَت شلا غلعلها ال تشعر دبن حوذلا، ويذىب 
يومها ذلك بدوف فائدة أو نفع، وإذا حضرت تلك ادلعجبة اها دل 

أما األخرى فبل تعلم تستاع زلادثتها وال حىت النظر إليها حياء منها، 
 دبشاعر تلك، وردبا تعلم لكنها تتجاىلها.

 
إف ىذه األفاعيل يندى ذلا اجلبُت، ويتصدع ذلا القلب حزنًا، 
وضلن نرى بناتنا وأمهات ادلستقبل كل علهن أمور تافهة ال خَت من 



 08 
 

 فتياتنا واإلعجاب    

 ورائها!. آالوصايا العشر   
وقد صلد كثَتًا من ادلعجبات يتبعن أسلوب ادلبلحقة دلن يعجنب 

دىا إال خلف تلك اليت تعجب اها أو جبوارىا أو ذبلس اها؛ فبل ذب
جبانبها، ادلهم أهنا تكوف حوذلا ال تغيب عن ناظريها. وأسلوب 
ادلبلحقة أسلوب واضح فاضح يف اإلعجاب، وأيًضا طريقة مزرية 
زلقِّرة للفتاة ادلسلمة اليت تفعل ذلك، ففيو إىانة ذلا وذلة وصغار، 

وتنظر إذل أمد بعيد إذل ما ينفعها  وادلسلمة تًتفع عن ىذه األمور
 وينفع أمتها ادلسلمة.
 * ادلكادلات اذلاتفية:

وقد يُتخذ أسلوب ادلكادلات اذلاتفية بُت ادلعجبات، فتمكث مع 
تلك اليت رببها الساعات الاواؿ، بل بعض ادلعجبات تكرر ادلكادلة 
، فبل ذبد تلك إال ومساعة  مع من تعجب اها عدة مرات يف اليـو

اتف يف يدىا طوؿ هنارىا، بل وصل احلد دبعجبة أف تتصل على اذل
من تعجب اها يف ساعات متأخرة من الليل فتسبب اإلزعاج والقلق 

 للمعجبة اها وألىلها.
وتكوف أغلب ادلكادلات تتعلق دبن تعجب اها سواء كان  
تكلمها أو تتكلم عنها، فتجد الثناء وادلدح واإلعجاب اها 

 وضلو ذلك. وبشخصيتها وبلباسها
وىذه قصة لفتاة؛ أعجب  اها طالبة مثلها، ولشدة إعجااها اها 
أخذت رقم ىاتفها باريقة ما، وأخذت يف االتصاؿ ادلستمر عليها يف  
كل األوقات تقريًبا، فتالبها دلكادلتها، وتلك الفتاة ادلعجب اها ال 
تعرؼ زلدثتها؛ فحاول  أف نتعرؼ عليها لكن ادلعجبة قال : 

ف أربدث معك وأمسع صوتك. وتسرد ذلا من عبارات العشق يكفيٍت أ
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واحلب والغراـ الكثَت، وتقابلها تلك األخرى بأف تغلق مساعة اذلاتف  
يف وجهها، لكن ادلعجبة تعاود االتصاؿ دوف حياء أو خجل. فلما 
تكررت االتصاالت وكثرت وشعر أىل البي  اها، ثارت ثورة األب 

 تكفَّ زميبلهتا عن ىذه االتصاالت وأخذ يهدد ابنتو بأهنا إذا دل
ادلزعجة ليحرمنها من أف سبسك اذلاتف وليكوف لو معها شأف آخر، 
فأصبح  ىذه األخ  يف حَتة عظيمة وحرج شديد، فماذا تقوؿ 
ألىلها وىي نفسها ال تعلم زلدثتها؟ وأخَتًا قررت أف زبرب والدهتا 

اؿ ىذه بادلوضوع، وعندما علم  األـ بذلك ازبذت البلـز حي
ادلعاكسة ادلشاكسة وقام  بشتمها وهتديدىا، بأهنا ستضع رقابة على 
اذلاتف إف دل تكف عن إيذاء ابنتها، فتوقف  تلك ادلعجبة عن 

 االتصاؿ اها.
وىذا الفعل ال يليق دبسلمة أف تفعلو، أف تؤذي أخواهتا 
ادلسلمات من باب أهنا معجبة اها وقد سبب  ذلا الكثَت من ادلشاكل 

 حراج.واإل
فيا أيتها األخ  ادلعجحبة رويدؾ رويدؾ، احذري من ىذا احلب 
األعمي )اإلعجاب( الذي قد يسبب لك ولغَتؾ كثَتًا من األضرار، 
فاتقي هللا، واجعليو أمامك يف كل تصرؼ تقومُت بو، ودعي عنك 

 ىذا اإلعجاب الذي ال ذبنُت من ورائو نفًعا أو فائدة.
 م ادلعجب هبا على اجلدران وحنوىا:* الصور التذكارية وكتابو اس

قد ػلصل أف يكوف بُت ادلعجبتُت تبادؿ للصور حبجة أف تكوف 
للذكرى فيما بينهما، ومعلـو أف ىذا األمر لو من األخاار العظيمة 

 ما ال ػلمد عقباه، ىذا غَت أف الصورة زلرمة شرًعا.
 * فتاة وقعت يف شباك ذئب من البشر بسبب من أعجبت هبا:

 فتاة حادثة حصل  لزميلة ذلا مع اإلعجاب فتقوؿ:تروي 
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كن  أنا وصديقيت يف مدرسة واحدة وصف واحد، وكان   » آالوصايا العشر   
كلمة اإلعجاب ال زبار على بالنا أبًدا، وبعد مرور األياـ الحظ  
تصرفات غريبة من صديقيت، فأصبح  ذبلب معها اذلدايا والرسائل 

ة، بالتصرفات الغريوالصور اليت زبصها، وأنا ال أعلم ما وراء ىذه 
وسألتها ذات يـو عن سبب إحضارىا دلثل ىذه الرسائل والصور ودلن 

 تعايها.
فقال : أصارحك بأنٍت معجبة أشد اإلعجاب بفتاة يف ادلدرسة، 

 وىذه الرسائل واذلدايا ذلا؛ ألهنا ىي أيًضا بادلتٍت الشعور نفسو!!
 يًئا؟!فسأل  صديقيت: ىل تعلمُت عن أخبلقها وأداها ودينها ش

فقال : كل ذلك غَت مهم عندي، أىم شيء أننا متفاعلتاف 
 ومتحابتاف.

وبعد مرور األياـ فوجئ  صديقيت بأف تلك الفتاة اليت أعجب  
اها كان  قرينة سوء سيئة األخبلؽ، وأف تلك الرسائل والصور كلها 
أصبح  بُت متناوؿ يدي أخيها، فأخذ أخو الفتاة ادلعجب اها 

يق أختو، وكان  ادلعجب اها تعاىد تلك بأهنا يراسل تلك عن طر 
أخاىا صادؽ ادلشاعر وأنو سوؼ يتزوجها وتكوف بعد ذلك قريبة 
منها أكثر، وطلب  منها أف تبادؿ أخاىا نفس مشاعرىا وأف تكلمو 
ىاتفًيا وتراسلو... اخل. وفعل  إرضاًء دلن أعجب  اها! ويف آخر األمر 

 اذا؟!!أفاق  صديقيت من غفلتها ولكن بعد م
 

أخذت تلـو نفسها؛ تصرخ حبرقة وندـ، لقد لاخ  مسعيت، لقد 
 أىلكُ  نفسي. ولكن ال ينفع الندـ بعد فوات األواف.

رفض  االستمرار مع ىذا الشاب وقاع  عبلقتها دبن أعجب  
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اها، لكن ذلك الشاب الوديع معها انقلب ذئًبا شرًسا عندما علم  
سوؼ يفضحها اهذه الصور بقرارىا، وأخذ يهددىا ويوعدىا بأنو 

والرسائل وادلكادلات، إف دل تستجب وتنفذ ما يريد وتستمر معو يف 
ىذه العبلقة ادلقيتة؛ واآلف أصبح  صديقيت ىذه يف حالة سيئة 
للغاية، وإهنا وهللا لتتمٌت ادلوت يف كل حلظة لعلها تسًتيح شلا ىي 

 نسأؿ هللا العافية. (ٔ)«فيو
لبعض الفتيات أهنا تقـو بكتابة اسم من  وأيًضا من ادلواقف ادلزرية

ربب يف كل مكاف: على اجلدراف، وعلى األبواب وعلى صفحات 
 الكتاب، وعلى األدراج، بل ويف يدىا وغَت ذلك.

 * حادثة غريبة:
ىذه حادثة غريبة ربكيها طالبة يف ادلرحلة الثانوية، وىي قصة 

قام  بنقش حرؼ  أعرفها عن زميلة ذلا تعرفها حق ادلعرفة، تقوؿ إهنا
اسم فتاة أعجب  اها إعجابًا شديًدا على يدىا بالنار شلا أدي إذل أف 

 تشوى  يدىا.
وقد تستغرب من تقرأ ىذه القصة وتظنها من نسيج اخلياؿ، لكن 
ىذه اليت ربكي قصتها تقوؿ بأهنا رأت بنفسها ىذا النقش حلرؼ 

لى ما  اسم ادلعجب اها على يدىا، وقد تاب  ىذه األخ  وندم  ع
 كاف منها.

 
بل وأصبح منتشرًا بُت فئة من الاالبات نقش حرؼ من رببها 
باإِلبرة على جلدىا، ويتفاخرف اهذا الفعل ويعتربنو من عبلمات 
اإلخبلص والوفاء دلن ربب!. فنسأؿ هللا العفو والعافية، ونسأؿ هللا أف 

                                                 

 رسالة وصلتٍت من طالبة أعرفها. (ٔ)
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 يهدي بنات ادلسلمُت دلا ػلب ويرضى. آالوصايا العشر   
 * شريط الكاسيت:
د ببعض الفتيات ادلعجبات أف تقـو بتسجيل صوهتا بل وصل احل

على شريط كاسي ، وفيو من عبارات احلب والغراـ واإلعجاب 
الكثَت، وتعايو من رببها، وأصبح ىذا الشريط فيما بعد أداة هتديد 

 ضد ادلعجبة )صاحبة الشريط(.
فوهللا إنو دلن احملزف ادلبكي أف نرى بناتنا انشغلن بأمور كهذه، 

وقتها وساعات عمرىا يف أمور كهذه، إما مبلحقة، أو مراقبة، فتضيع 
أو مراسلة، أو مكادلة ىاتفية دلن ربب؛ فبل ذبٍت من وراء ىذه 

 التصرفات سوى اذلم واحلزف واحلَتة وشتات القلب وضياع العمر.
فلنحذر أخيا،ي من ىذه األساليب الشياانية اليت يهيئها 

 تاىات الرذيلة دوف أف يشعرف.الشيااف ليوقع بنات ادلسلمُت يف م
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 مقتطفات واقعية تنبئ عما 
 فعل اإلعجاب ببناتنا ادلسلمات

* فتاة معجبة دبعلمة فتقـو )دبراباة( يـو كامل وحراسة مشددة 
 على ادلدخل ادلؤدي لغرفة ادلدرسات.

 * مراىقة تعجب باجلميبلت، وتأخذ صورًا ذلن وتريها شقيقها.
االبة يف إحدى ادلتنزىات النسائية * ادلعلمة تواعد معجبتها ال

 لؤللعاب.
* معلمة أعجب  باالبة فكان  دائًما تستدعيها، حىت خبلؿ 
احلصص بل ويف الفسح، والاالبة تستجيب دلعلمتها وىي زلرجة؛ 

 فحرمتها من استيعاب الدروس ومن فاورىا أيًضا.
* فتاتاف سبشياف مع بعضهما على استحياء، وقد عل  احلمرة 

ا حىت ال تستايع الواحدة منها أف ترفع نظرىا إذل أألخرى  وجنتيهم
 كأهنما عروساف يزفاف.

* عاشقة تقًتب من زميلتها على حياء مث ترمي الرقم وتسرع 
 باذلرب.

* تبعث برسالة إذل من رببها وكلها رقة وحب وحناف، والرسالة 
 مزينة يف آخرىا بقبلة حانية مرسومة حبمرة الشفاه، ىذا غَت القلوب

 اليت زبًتقها السهاـ، وعلى جنيب السهم حرؼ كلتا ادلتحابتُت.
* معجبة وصل اها احلد إذل درجة أهنا ال ذبيب والدهتا عندما 
تناديها وىي هتاتف من أعجب  اها، وإذا أحل  أمها يف مناداهتا، 
فإهنا تنفعل وتصرخ يف وجو والدهتا لتسكتها، مث بعد ذلك تعود إذل 

 أدب وحناف تكلمها.معجبتها وبكل رقة و 
* معجبة أىدت إسورة ذىب إذل زلبوبتها، وعندما قام  بتقدمي 
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اذلدية إليها طلب  منها أف تعايها يدىا لتضع األسورة اها، ووافقتها  آالوصايا العشر   
األخرى فألبستها )الشب....( وقال : ىذا رباط بيٍت وبينك مدى 

 احلياة، فبل زبلعيو أبًدا!!
ريد أف أتزوجك!! فلما * طالبة أعجب  بأخرى فقال  ذلا: أ

 دىش  األخرى منها، قال : عفًوا أقصد أصادقك.
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 آثار اإلعجاب وأخطاره النامجة عنو 
 (1)رمحو هللا: –يقول ابن القيم 

ىذه داء أعيا األطباء دواؤه، وعز على الورى شفاؤه، وىو وهللا 
الداء العضاؿ والسم القتاؿ الذي ما علق بقلب إال وعز على الورى 

ه من أسره، وال اشتعل  ناره يف مهجة إال وصعب على اخللق استنقاذ
 زبليصو من ناره.

وفعبًل صلد أف ادلعجبة كثَتة الولو على من رببها، كثَتة التفكَت 
اها، ىائمة يف حبار حبها، لساهنا ال يفًت عن ذكر زلبوبتها، وتتصورىا 

وأف فبلنة أمامها يف كل مكاف ويف كل األزماف، ال َىمَّ ذلا إال فبلنة، 
فعل  كذا أو قال  كذا؛ فيصبح ليلها وهنارىا فبلنة تلك، أما أمور 
 دينها أو دنياىا فبل هتتم وال تبارل اها، وذبدىا تتهاوف يف الكثَت منها.
عِجبة الكثَت من ادلشاكل 

ُ
عَجُب اها فقد يصيبها بسبب ادل

ُ
أما ادل

بها واإلحراج والتعب النفسي والقلق ادلستمر، وبعضهن قد يصي
اإلعجاب بنفسها والغرور وىو من األمراض اخلاَتة اليت هتلك 

 صاحبها.
* وصلمل ىنا بعض آثار األعجاب مث نأ،ي اها مفصلة إف شاء 

 هللا:
االشتغاؿ حبب ادلعَجِب اها وبذكرىا عن حبِّ الرب وذكره،  -ٔ

 فبل غلتمع يف القلب ىذا وىذا إال ويقهر أحدعلا صاحبو.
دبن أعجبتها، وفعبًل من أحب شيًئا غَت  عذاب قلب ادلعجبة -ٕ

 هللا ُعذب بو وال بد، وصدؽ من قاؿ:
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف األرض أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 
  

                                                 

 .ٖٓٓاجلواب الكايف دلن سأؿ عن الدواء الشايف، البن القيم، ص (ٔ)
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 وإف وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؽ   آالوصايا العشر   
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه باكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت 

 
  

 سلافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياؽ  
 فيبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقًا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم 

 
  

 ويبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إف دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ  
 –صاحل دينها ودنياىا دبثل ىذه التفاىات أف تشتغل عن م -ٖ 
وليس شيء أضيع دلصاحل الدين والدنيا من  –اإلعجاب وتوابعو 
 العشق واإلعجاب.

ذوباف شخصية ادلعجبة يف ادلعجب اها أو بالعكس، فيحصل -ٗ
التقليد األعمى للمحبوبة يف حركاهتا وتسرػلات شعرىا، وحىت طريقة 

بة الشخصية ضعيفة التمييز بُت كبلمها، وىذا غلعل ادلعجبة مسلو 
 احلق والباطل سهلة االنقياد سريعة التمرد على أوامر دينها.

ضعف عبلقة ادلعجبة بكثَت من زميبلهتا أو قريباهتا؛ ألهنا  -٘
تصرؼ جل اىتمامها ووقتها دلن أعجب  اها، وىذا يسبب ذلا كثَتًا 

 من اإِلحراج من قبل زميبلهتا.
ا داـ اإلعجاب كاف ألجل اجلماؿ فساد أخبلؽ ادلعجبة م -ٙ

 أو ادلاؿ وضلو ذلك من عروض الدنيا.
ضياع وق  ادلعجبة؛ وذلك بالتفكَت دبن أعجب  اها وكثرة  -ٚ

 زلادثتها لغَت فائدة ترجى وضلو ذلك.
ضعف التحصيل العلمي والثقايف لدى كل من ادلعجبة أو  -ٛ

 ادلعجب اها.
هتا إذا رأوا تعلقها سقوط ادلعجبة من أعُت كثَت من صوػلبا -ٜ

 الشديد اها واستكانتها ذلا واىتمامها الزائد عن احلد اها.



 17 
 

 فتياتنا واإلعجاب

وىذا غيض من فيض ونقاة من حبر من أضرار اإلعجاب، وإال  
فأضراره الدينية واألخبلقية واالجتماعية والنفسية كثَتة، وسأذكر بعض 

 القصص الواقعية والنماذج احلية لبعض أضرار اإلعجاب.
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 ره علىاإلعجاب وأث آالوصايا العشر   
 أخالق ودين الفتاة

معلـو أف الفتاة سريعة التأثر دبن زبالط واالقتداء دبن تقارف؛ فإف  
كن قرينات سوء تأثرت اهن، وإف كن صحبة طيبة أصبح  مثلهن 

 بإذف هللا.
 لذا لـز احلذر من صديقات السوء والبعد عنهن كل البعد.

 وكما قيل:
 إذا كنػػػػػػػػػػػػػػػ  يف قػػػػػػػػػػػػػػػـو فاصػػػػػػػػػػػػػػػحب خيػػػػػػػػػػػػػػػارىم

 
  

 حب األردى فػػػػػػػػػػػػػًتدى مػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػردىوال تصػػػػػػػػػػػػػ  
وقد يكوف اإلعجاب وسيلة وطريقة دلصاحبة الفتيات السيئات؛  

 ويتضح ذلك خبلؿ القصة التالية:
، أعجب  اها فتاة  كان  ىناؾ فتاة مستقيمة ذات أدب جمِّ
سيئة األخبلؽ؛ فكان  تبلحقها دائًما وتتخذ معها أسلوب 

وإرشادىا، واستغل  اإلعجاب، فحاول  تلك الفتاة الايبة نصحها 
ىذه الفرصة لعلها تكوف سبًبا يف ىدايتها، إال أف ادلعجبة اها 
استااع  بكبلمها ادلعسوؿ وبارقها اخلبيثة ومكرىا أف توقع تلك 
ادلستقيمة يف شباكها، فأصبح  تلك ادلستقيمة أشد إعجابًا اها 

ينصحنها باحلذر من  –زميبلهتا ادللتزمات  –منها، وعندما كان  
نة السوء كان  تقوؿ إنٍت أحبها يف هللا، ومع األياـ أصبح  تلك قري

اليت كان  مثبًل يضرب يف األخبلؽ والتمسك بالدين شعارًا يضرب 
 نسأؿ هللا العافية. – (ٔ)للفتاة السيئة ذات األخبلؽ السيئة 

                                                 

 أعرؼ ىذه الاالبة. (ٔ)
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ادلرء على دين خليلو؛ فلينظر »: وفعبًل كما قاؿ رسوؿ هللا  
 .(ٔ)«أحدكم من خيالل

  تصاحيب إال من ترضُت دينها وخلقها وأمانتها.فبل
 وصدؽ من قاؿ:

 عػػػػػػػػػػػن ادلػػػػػػػػػػػرء ال تسػػػػػػػػػػػأؿ وسػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػن قرينػػػػػػػػػػػو
 

  
 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين بادلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارف يقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  

 واألدىي واألمر أف تعجب فتاة بأخرى سيئة األخبلؽ فتتأثر اها. 
 تقول طالبة يف ادلرحلة اجلامعية:

شغلها ىناؾ فتاة مراىقة قد أعجب  بفتاة صبيلة وأصبح  
الشاغل، ولكنها دل تكن تعلم عن أخبلقها شيًئا، فقد كان  سيئة 
األخبلؽ، فحاول  االقًتاب منها واالقًتاف اها حىت ربقق ذلا ذلك، 
ولكن ليتها دل تتعرؼ عليها، فقد أغرهتا بالسَتيف طريق الرذائل 

 .(ٕ)وادلعاصي ومكادلة الشباب. وىذا جزاء االطلداع باجلماؿ الظاىر 
جاب قد يوقع الفتاة يف الكثَت من احملرمات والكبائر، بل قد واإلع

 يوقعها يف الشك باهلل كما سبق أف رأينا.
* بل إف فتاة ربكي رل عن شدة إعجااها دبعلمة ذلا، وقد وصل 
اها األمر إذل أهنا تقوؿ: أحيانًا عندما أدخل يف الصبلة بدؿ أف أقوؿ: 

ىذا لشدة تعلق قلبها اها، و «! ةاحلمد لفبلن»أقوؿ: « احلمد هلل..»
 وىذا من الشرؾ أعاذنا هللا من ذلك.

* وأخرى ربكي عن فتاة أعجب  بأخرى، فكان  إذا قام  إذل 
الصبلة قال  دلن حوذلا: إذا كربت إذل الصبلة فجروا ردائي حىت ال 

                                                 

 رواه الًتمذي وأبو داود. (ٔ)
 ذكرهتا رل إحدى األخوات الثقات إف شاء هللا. (ٕ)
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 .(ٔ)أذكر فبلنة  آالوصايا العشر   
وقال : إحدى األخوات احملاضرات عن فتاة معجبة إهنا أرسل  

 ىذه العبارات اليت تعج بالشرؾ باهلل، فقال  ذلا: إذل حبيبتها
باسم احلب واإلعجاب وادلودة، إذل حيب األخَت وشغلي الشاغل، 

 فبل خوؼ من أحد. آه يا قليب الصغَت.. إذل آخر ما قال .
فأين مراقبة هللا يا كاتبة ىذه الكلمات؟ أين اخلوؼ من هللا؟!! 

ا حبك األخَت وشغلك أين زلبة هللا وأنِ  تقولُت حملبوبتك إهن
 الشاغل؟!!

 واألخرى تقوؿ:
حبك غاى على كل حب، صدقيٍت، ال أحب أحًدا سواؾ، 
أن  وحدؾ، نعم وحدؾ، لقد ملكِ  علي كل كياين، كل فكري،  
كل حيا،ي، لقد شغلِ  ليب بالتفكَت فيك وحدؾ دوف سواؾ، 

 صدقيٍت، اعلمي أف قليب ال ينصرؼ عن ذكراؾ، صدقيٍت
 القارئات التعليق على ىذه الكلمات. ونًتؾ لؤلخوات

                                                 

 زلاضرة ذلا عن اإلعجاب.ذكرهتا إحدى األخوات يف  (ٔ)
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 سرقت لتحضر ىدية 
 دلن أعجبت هبا

وكما أف اإلعجاب قد يكوف بوابة للشرؾ باهلل وقتل النفس كما 
سبق توضيحو يف بداية ىذه الرسالة، فقد يكوف منفًذا للسرقة؛ وذلك 
بأف ترتكب ادلعجبة جرؽلة السرقة إرضاء دلن ربب، كيف ذلك؟! 

 ذه احلادثة.يتضح من خبلؿ  ى
بأهنا كان  شديدة  –بعد أف ىداىا هللا  –* فقد صارحتٍت فتاة 

اإلعجاب بزميلة ذلا، وكان  ربرص على إرضائها بأي وسيلة، وأخَتًا 
اضارت ىذه ادلعجبة أف تسرؽ من أىلها مبلًغا من ادلاؿ كي تشًتي 
بو ىدية دلن ربب، وفعبًل قام  اهذا الفعل الشنيع ألجل زلبوبتها، 

وؿ وىي نادمة اآلف على ما فعل  من أجل واحدة ال أظنها تذكر تق
حىت امسي اآلف، ارتكب  حراًما، وقم  بسرقة أىلي. وأسأؿ هللا أف 

 يغفر رل فعلي ىذا.
وىذا ػلصل، فالشيااف كما ذكرنا يستغل كل فرصة ليوقع ادلسلم 
يف احلراـ، فهذه فتاة سرق  من أمها ساعة لكي هتديها لزميلتها 

جبة اها، وتلك أخذت إسورة أختها دوف علمها لتهديها صديقتها ادلع
أو دلن ربب. وىكذا قصص واقعية حصل  من الفتيات ادلعجبات 

 البلئي وقعن فيما حـر هللا ألجل ادلعجب اها.
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 تصوفت بسبب ادلعجبة هبا آالوصايا العشر   
* بل قد يصل احلد إذل أف يؤثر على عقيدة الفتاة، فقد تعجب 

ائد فاسدة، فلشدة إعجااها اها وحبها ذلا فتاة بأخرى تكوف ذات عق
تصدقها يف كل ما تقولو، حىت وإف كاف خاأ!! سلالًفا دلفاىيم دينها 

 احلنيف، وال تسمع بعد ذلك نصح الناصحُت ذلا.
* وقد يستغل ىذه الفرصة أصحاب الفرؽ الفاسدة كالصوفية 
د والشيعة وادلعتزلة وغَتىم كثَت، فقد تصوف  فتاة )طالبة( على ي

معلمتها الصوفية، وكاف الواساة بينهما ىو إعجاب ىذه الاالبة 
دبعلمتها، فاستغل  ادلعلمة الفرصة وأخذت تلقنها كثَتًا من العقائد 
واألفكار الفاسدة اليت عندىا، والاالبة لشدة زلبتها دلعلمتها كان  
تصغي ذلا يف كل ما تقولو، وأخَتًا قررت الاالبة أف تكوف من الصوفية 

اء دلعلمتها، بل أصبح  ىذه الاالبة فيما بعد من الداعيات إذل إرض
 .(ٔ)نسأؿ هللا العافية  –الصوفية 

 وصدؽ فيها قوؿ الشاعر:
 إف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي بقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب

 
  

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتين سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامًعا مايًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 :(ٕ)قاؿ ابن القيم رضبو هللا  

إف العاشق يرى القبيح من معشوقو حسًنا؛ فحبو لو يعمي عُت »
 اىػ.«. عن رؤية مساوئ احملبوب وعيوبوالقلب منو 

                                                 

 ذكرت ىذه القصة إحدى الثقات وهللا حسيبها. (ٔ)
 .ٜٖٓاجلواب الكايف دلن سأؿ عن الدواء الشايف، البن القيم، ص (ٕ)
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 اإلعجاب ىدر وضياع لألوقات 
فكم من األوقات والساعات تذىب سدى، إما يف كتابة رسالة 
غراـ، أو يف تفكَت دائم مستمر، أو مكادلة ىاتفية دلن تعجب اها، أو 
يف زلادثة غَتىا عمن رببها وماذا قال ؟! وماذا فعل  ذلا؟ وضلو 

ساعات الاواؿ أماـ ادلرآة تتجمل وتتزين حىت ذلك، بل وتقضي ال
 تناؿ إعجاب زلبوبتها.

* وقد صارحتٍت إحداىن بقوذلا: كن  شلن أعجب بادلعلمات، 
فتصبح  (ٔ)لكنٍت كن  أعجب بادلعلمة ذات الشكل واذليئة احلسنة 

تلك ادلعلمة كل تفكَتي وكل كياين. وكان  لدي مذكرات أدوف فيها  
يت، حىت وصل يب احلد إذل أنو إذا كل ما ػلدث رل من معجب

ابتسم  رل معلميت اليت أحبها أعود إذل البي  فرحة مسرورة وأمسك 
دفًت مذكرا،ي وأكتب فيو أف معلميت ابتسم  رل اليـو وىكذا، وكن   
كلما أنتقل من مرحلة إذل مرحلة أعجب دبعلمة غَت تلك اليت كن  

مة أخرى وأنسى تلك معجبة اها قببًل، فأكوِّف عبلقة جديدة مع معل
 األوذل، وىكذا، وحاذلا كحاؿ الذي قيل فيو:
 يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مث يعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَته

 
  

 ويسػػػػػػػػػػبلىم مػػػػػػػػػػن وقتػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػُت يصػػػػػػػػػػبح  
وعندما دخل  اجلامعة أخذت أقلب أوراقي القدؽلة ومذكرا،ي   

ادلضحكة، وإذا اها كبلـ يتعجب منو العاقل، فقم  مسرعة وبكل 
مٍت سدى يف تفاىات ال نفع منها أسى على تلك األياـ اليت ذىب  

 أمزؽ ىذه األوراؽ وأزلوىا من الوجود. اىػ. –

                                                 

 وىذا دليل على أف حبها دل يكن هلل بل ألجل شكلها وصباذلا. (ٔ)
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قدما عبد يـو القيامة حىت يسأؿ  ال تزوؿ»: يقوؿ رسوؿ هللا  آالوصايا العشر   
عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابو فيما أببله؟ وعن مالو من 

 .(ٔ)«أين اكتسبو وفيما أنفقو؟ وعن علمو ماذا عملو بو؟
 وقد قيل:
 ات قلػػػػػػػػػػػػػػػب ادلػػػػػػػػػػػػػػػرء قائلػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػودقػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  
 إف احليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة دقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائق وثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافِ   

فبلبد أف ربرص الفتاة على وقتها كل احلرص، أف تضيِّعو فيما ال  
 ينفع، أو أف تشغلو بالتوافو اليت ال طائل من ورائها.

فما موقفك أخية، يـو العرض األكرب عندما تعرض عليك 
جل اإلنساف من صحيفتك وكلها مليئة بالسيئات واألمور اليت ؼل

إبدائها؟ ما الفائدة اليت تعود عليك من إعجابك بفبلنة ويذىب 
العمر والوق  يف مراسبلت ومغازالت ومعاكسات وكبلـ ال جدوى 

 منو؟!.
وما موقفك أخية وقد انشغل تفكَتؾ وُصرِفْ  زلبتك كلها لفبلنة 
 أو عبلنة؟ ماذا تفعلُت يـو ال ينفع ماؿ وال بنوف إال من أتى هللا

 بقلب سليم؟
فلن تنفعك تلك اليت أُعجب  اها، بل تأ،ي إليك وتقوؿ: أعايٍت 
حسنة من حسناتك. وكما قاؿ ابن القيم يف إغاثة اللهفاف 

وإف كاف بينهم مودة ورباب فإهنا تنقلب إذل عداوة »(: ٕٕٗ/ٕ)
وبغض، وغالًبا يتعجل ذلم ذلك يف الدنيا قبل اآلخرة، فكما قاؿ هللا 

ُء يػأْومأِئٍذ بػأْعُضُهْم لِبػأْعٍض عأُدوٌّ ِإالا اْلُمتاِقنيأ اأْلأ تعاذل:  ِخالا
 (ٕ). 

                                                 

 ( وىو حديث صحيح.أخرجو الًتمذي عن أيب برزة )عنو  (ٔ)
 .ٚٙرؼ: اآلية سورة الزخ (ٕ)
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 فاحرصي أف تكوف زلبتك لتلك الفتاة زلبة يف هللا وهلل. 
* اإلعجاب يسبب اذلموم والغموم واألسقام واألمراض وادلشاكل 

 العائلية:
فلكثرة ما تفكر فيمن أعجب  اها فقد هتزؿ وقد سبرض، بل 
بعضهم أصيب  حباالت نفسية وانفعاالت شديدة بسبب عدـ مباالة 

 من ربب اها.
 * وىذه حادثة توضح صدق ىذا القول:

طالبة أصابتها حالة نفسية شديدة، كل ذلك بسبب زلبتها 
فقد كان  ىذه  دلعلمتها اليت كان  ال تعَتىا أدين اىتماـ أو مباالة؛

ا كان  رباوؿ زلادثتها لتخربىا عن  َُ الاالبة تراسل معلمتها، وأحياًف
مشاعرىا وإعجااها الشديد اها؛ وادلعلمة رباوؿ ذبنبها بقدر ادلستااع. 
وذات يـو قام  ىذه ادلعلمة بإىانة ىذه الاالبة، وبين  ذلا أف 
ذه ادلدرسة ما ىي إال مكاف لالب العلم وليس  مكانًا دلثل ى

السخافات. فاشتد حزف ىذه الاالبة وكتم  آالمها حىت كان  إذا 
اشتدت عليها احلالة يصيبها إغماء وغثياف، وتتمتم باسم ىذه ادلعلمة 

 وىي يف ىذه احلالة.
وأخَتًا أصيب  ىذه الاالبة حبالة نفسية شديدة أودت اها إذل 

 .(ٔ)ادلستشفى )مستشفى األمراض النفسية(
يفسد احلواس،  إنو»عن العشق:  –رضبو هللا  –يقوؿ ابن القيم 

وفساده ظاىر، بأف ؽلرض البدف وينهكو، وردبا أدى إذل تلفو كما ىو 
 «.معروؼ يف أخبار من قتلهم العشق

 
                                                 

 أخربتٍت اهذه احلادثة إحدى األخوات. (ٔ)
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إنو إذا سبكن من »ويقوؿ أيًضا مبيًنا آثار العشق على العقل:  آالوصايا العشر   
القلب واستحكم سلاانو أفسد الذىن، وحدث الوسواس، وردبا 

و باجملانُت الذين فسدت عقوذلم فبل ينتفعوف اها. وكما التحق صاحب
 قيل يف ذلك.

 قػػػػػالوا ُجننػػػػػَ  دبػػػػػن هتػػػػػوى، فقلػػػػػُ  ذلػػػػػم:
 

  
 العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق أعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم شلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا باجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانُت  

 العشػػػػػػػػػق ال يسػػػػػػػػػتفيق الػػػػػػػػػدىَر صػػػػػػػػػاحُبو 
 

  
 إظلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع اجملنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحلُت  

ومعلـو أف أشرؼ ما يف اإلنساف عقلو، وبو يتميز عن سائر  
ىيأ اإلنساف ألمر عظيم أال وىو  –عز وجل  –، وهللا ادلخلوقات

عباده هللا، وضبل رسالة نبيو؛ ودل ؼللقو للعشق أو اإلعجاب وإشغاؿ 
 الذىن دبا ال نفع فيو.
 وصدؽ من قاؿ:

 أال وهللا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
 

  
 دلػػػػػػػػػػػػػػا ُخِلقػػػػػػػػػػػػػػوا دلػػػػػػػػػػػػػػا ىجعػػػػػػػػػػػػػػوا ونػػػػػػػػػػػػػػاموا  

 لقػػػػػػػػػػػػػػػد ُخِلقػػػػػػػػػػػػػػػوا ألمػػػػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػػػػو وعتػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

  
 وىػػػػػػػػػػػػػػػػاموا عقػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ قلػػػػػػػػػػػػػػػػواهم ىػػػػػػػػػػػػػػػػاجوا  

 شلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌت مث حشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر مث نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  
 

  
 وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي  وأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  

فلـز أف يصرؼ اإلنساف ىذه النعمة للتفكر يف خلق هللا، والتأمل  
يف عجيب صنع هللا، مث شكره على ىذه النعم وإخبلص العبادة لو 

 واللجوء إليو.
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 :(1)* ماتت بسبب ادلعجب هبا  
رل إحدى األخوات يف وىذه حادثة أعدُّىا من الغرائب ذكرهتا 

 رسالة ذلا فتقوؿ:
كاف ىناؾ طالبتاف يف ادلرحلة الثانوية أحبتا بعضهما زلبة عظيمة 
وأسرفوا فيها، وكانتا قد اتفقتا على السَت مًعا يف ىذه احلياة، وكأهنما 
نسًيا أو تناسًيا قدرة هللا يف الفراؽ وادلوت، وحدث أنو بعد زبرجهما 

لكلية، قبل  الكلية إحداعلا ورفض  من الثانوية قررتا دخوؿ ا
األخرى، ال لشيء إال أف إرادة هللا فرق  بينهما، فلم تتحمل إحدعلا 
قوة الصدمة فأصبح  طرػلة الفراش، ويف مرضها ىذا مات ، وبعد 
موهتا سأؿ أىلها شيًخا معروفًا عن ىذا األمر فقالوا إهنا أحب  تلك 

 ا أحبتها مع هللا(.يف هللا فقاؿ: )ىي دل رببها يف هللا وإظل
 فنسأؿ هللا العافية والسبلمة.

 وىذه حادثة أخرى مؤثرة من حوادث اإلعجاب:
طالبتاف يف الكلية كان  إحدعلا مغرمة باألخرة، واألخرى دل 
تكن مبالية اها، األمر العجيب ىو أف تلك ادلعجبة كان  متزوجة بل 

فعل تلك وكان  حامبًل، ولشدة عشقها لتلك األخرى، وبسبب ردة 
الفتاة ادلعجب اها أثر ذلك على صحة ادلعجبة احلامل شلا تسبب يف 
سقوط ضبلها، وعندما كان  ادلعجبة يف ادلستشفى دل تفكر بنفسها 
وحالتها، بل قام  بكتابة رسالة إذل اليت أعجب  اها تقوؿ ذلا: أما 
زل  على موقفك ذباىي؟ ما حصل رل كاف بسبب إعجايب بك، 

ذلا عن طريق زميبلهتا اللوا،ي أتُت لزيارهتا، وكاف  وأرسل  الرسالة
 موقف تلك البلمباالة.

                                                 

 رسالة وصلتٍت من إحدى األخوات. (ٔ)
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فكما رأينا أخيا،ي أف ظاىرة اإلعجاب من الظواىر اخلاَتة اليت  آالوصايا العشر   
قد تؤدي إذل عواقب وخيمة ال ربمد عقباىا. فلـز أف ضلذر منو، 

 .(ٔ)وضلذر غَتنا منو. وهللا ادلستعاف 
 وبغض: * اإلعجاب قد يتحوؿ إذل كره وحقد

صلد أف بعض ادلعجبات إذا رأت ردة فعل من تعجب اها وعدـ 
يتحرؾ يف نفس ادلعجبة داعي اإلباء  –مباالهتا دبشاعرىا ذباىها 

والعزة والكرامة، فتتحوؿ ىذه احملبة واإلعجاب إذل حقد وكره مقي ؛ 
 وسبب ذلك أف احملبة يف األساس دل تكن يف هللا وال هلل.

ابتُت يف هللا مهما حصل بينهما من فمن ادلعلـو أف ادلتح
سلاصمات أو مشاحنات فإف مآذلم إذل الصلح والعفو، فرعاية هللا 

 تكلؤىم وربفظ عليهم زلبتهم.
فمن حوادث اإلعجاب أف فتاة أغواىا الشيااف فتعلق  بأخرى 
وأحبتها، لكن زلبة ليس  هلل، واألخرى أعرض  عنها وعن مثل ىذه 

ضايقة تلك ذلا، اشتكتها إذل إدارة ادلدرسة، العبلقة ادلقيتة ولكثرة م
وعندما علم  ادلعجبة بذلك ثارت ثورهتا وغضب  عليها، وقام  
بضراها )ضرب  من أحبتها(!! وكان  ادلعجبة يف حالة ىستَتية ال 
تعي بنفسها فضربتها ضربًا مربًحا، نقل  ادلعجب اها على أثره إذل 

 .(ٕ)  اإلدارة بفصلها عقابًا ذلا ادلستشفى، أّما الفتاة ادلعجبة فقد قام
 وتروي طالبة يف ادلرحلة اجلامعية ىذه القصة:

فتاة أعجب  بأخرى، ونتيجة لصد ادلعجب اها عنها ما كاف من 
ادلعجبة إال أف بدأت بنشر أكاذيب وأباطيل وهتم على من أعجب  

                                                 

 ذكرهتا رل إحدى األخوات الثقات. (ٔ)
 رسالة وصلتٍت من إحدى األخوات. (ٕ)



 29 
 

 فتياتنا واإلعجاب

اها، وعندما سئل  عن ذلك قال : إف الصدمة كان  قوية، ومن  
 .(ٔ)لها يتحمل النتيجة ؽلنعها عن فع

ومعلـو أفَّ الذنب الذي يرتكبو من اه  أخاه ادلسلم واهتمو دبا 
ليس فيو ىو من الظلم، والظلم ظلمات يـو القيامة كما قاؿ رسوؿ 

، فاحلذر احلذر يا أخية أف غَلُرَِّؾ اإلعجاب إذل مثل ىذه هللا 
 األمور العظاـ.

 ي:اإلعجاب وأثره على حتصيل الطالبة العلم
بعض حاالت اإلعجاب قد تؤثر على الاالبة وعلى ربصيلها 
العلمي، فتنسى اذلدؼ الذي ألجلو أت  إذل ادلدرسة أو ادلعهد أو 
الكلية، فينشغل تفكَتىا دبن أحبتها وماذا تفعل ذلا غًدا؟! ودباذا 
تقابلهاوتقوؿ ذلا أو تكتب ذلا؟!  وضلو ذلك، وأما الدراسة فاهلل 

 ادلعوِّض فيها.
حصل ذلك لفتاتُت كان  إحداعلا متفوقة يف دراستها تفوقًا  وقد

ال نظَت لو، فأعجب  اها إحدى الاالبات، وأخذت توجو ذلا نظرات 
اإلعجاب واالبتسامات والرسائل الغرامية ادلملوءة بعبارات احلب 
والعشق، فاصلرف  تلك ادلتفوقة خلف تيار اإلعجاب ووافقتها على 

ىذه التفاىات واألفكار اليت ال نفع منها، مشاعرىا، وأصبح كل علها 
إذل أف تدّّن مستوى تلك الاالبة العلمي وأصبح  يف صفوؼ 

 .(ٕ)الاالبات ادلهمبلت بعد أف كان  من ادلتفوقات 
 ال تذىب إىل ادلدرسة إال إذا ذىبت حمبوبتها:* 

طالبة يف ادلرحلة الثانوية تقوؿ إهنا تعرؼ معجبة ال تذىب إذل 
                                                 

 ذكرهتا رل إحدى األخوات يف رسالة ذلا. (ٔ)
 أعرؼ ىؤالء األخوات. (ٕ)
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إذا كان  زلبوبتها ستذىب، وتقوؿ إهنا تتغيب عن  ادلدرسة إال آالوصايا العشر   
ادلدرسة إذا تغيب  معجبتها، وردبا ال يكوف ىناؾ عذر ذلذا الغياب، 
أما إذا حضرت من أعجب  اها إذل ادلدرسة فإف تلك ادلعجبة ربضر، 
حىت وإف كان  يف حالة شديدة من ادلرض واإلعياء، وتلك األخرى 

العذاب بعينو. وبالابع ىذا األمر يؤثر  ال مباالة وال اىتماـ، وىذا ىو
 . فاهلل ادلستعاف.(ٔ)على ربصيل كلتا الاالبتُت العلمي 

                                                 

 رسالة وصلتٍت من إحدى األخوات. (ٔ)
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 نصيحة من معجبة 
 أختاه:

ىذه كلما،ي تنبض لك من قلب قد امتؤل باآلىات واألحزاف، ال 
ألجل الدين أو ما وصل إليو حاؿ ادلسلمُت ادلضاهدين يف كل 

أعجب  اها، فقد كان   مكاف. دمعا،ي سكب  ألجل صديقة رل
بارعة اجلماؿ، وكن  كلما أحبث عنها أجدىا ذبفوين، وإذا نظرت 
إليها نظرات ملؤىا احلب وادلودة واالحًتاـ وجه  رل نظراهتا القاسية 
ادلملوءة بالسخرية واالحتقار، وذلك ألف زلبيت ذلا دل تكن يف األصل 

لقد أنساين هلل. أعلم أنٍت كن  يف تلك الفًتة غارقة يف حبها، 
الشيااف ذكر ريب، فأكثرت من ذكرىا!. ذلوت بكتابة الرسائل اليت  
كن  أمكث على الواحدة منها الساعات الاواؿ حىت أناؿ إعجاب 
زلبوبيت، لكنٍت اآلف واحلمد هلل صحوت من غفليت ىذه، أفق  من 
ىذا السبات العميق الذي عشتو طواؿ سبع سنوات، لقد اكتشف  

مور ما ىي إال سراب وأوىاـ، دل أستفد منها سوى أخَتًا أف ىذه األ
العناء والشقاء والعذاب. فاحذري أختاه من أف تقعي فيما وقع  

 فيو، احذري وابتعدي عن سراب اإلعجاب، ابتعدي عنو.
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 آراء الطالبات يف اإلعجاب آالوصايا العشر   
على الرغم من انتشار اإلعجاب يف أوساط الفتيات إال أف ىناؾ 

اب أشد احملاربة، وؽلقتنو، ويبغضنو، ويعتربنو فئة منهن ػلاربن اإلعج
 من األمور السيئة ادلخالفة للشرع.

وىذه بعض آراء الاالبات اللوا،ي ُسئلن عن رأيهن يف اإلعجاب 
 فأجنب مشكورات:

 تقوؿ طالبة عن رأيها يف اإلعجاب:
اإلعجاب مفهـو شيااين يبعد كل البعد عن مبادئ اإلسبلـ، 

 يقضي على ىذا ادلعٌت الشريف.ػلارب األخوة يف هللا و 
 وتقوؿ أخرى يف ادلرحلة اجلامعية:

ىذه ظاىرة خاَتة وهللا، فش  يف أوساط الاالبات يف ادلراحل 
التعليمية ادلختلفة وقد يصل إذل مرحلة اجلامعة، ال سيما وقد نضج 
عقل الاالبة يف ىذه ادلرحلة، فهذا اإلعجاب خار عظيم، خار على 

ل إذل الشرؾ؛ ألف احملبة اخلالصة ال تصرؼ إال عقيدة الفتاة فقد يص
هلل وحده، وخار على التحصيل العلمي، وخار على الوق ؛ فقد 

 تصرؼ وقتها يف التفكَت اهذه الفتاة، وخار على األخبلؽ.
 وتقوؿ أخرى عن رأيها يف اإلعجاب:

اإلعجاب من الظواىر السلبية اليت انتشرت يف أغلب مدارسنا 
وأصبح  أشد خارًا من األمراض اجلسدية، باختبلؼ مراحلها، 

فماذا ينفع اجلسد إذا فسدت النفس اليت بُت جوانبو؟ وىي من 
الظواىر ادلخيفة اليت تنم عن عدـ الثقة بالنفس وضعف اإلؽلاف، 

 حيث تصد القلب عن ذكر هللا وطاعتو إذل التعلق بغَته.
 وتقوؿ طالبة أخرى:
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شرًعا وال عرفًا، يسيء اإلعجاب غلر إذل سلوكيات غَت مقبولة  
إذل عبلقة الفرد مع ربو ومع نفسو ومع أسرتو، يصد عن الذكر 
 واالشتغاؿ باألمور النافعة ألنو يقضي على الوق  فيما ال طائل منو.

 وتقوؿ أخرى يف ادلرحلة الثانوية:
اإلعجاب داء عضاؿ ومرض قليب مستعٍص ال عبلَج لو إال 

 بتقوى هللا عز وجل.
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  واإلعجاباحملبة يف هللا آالوصايا العشر   
ىذا الباب جزء مهم يف العبلج، أوردناه ىنا ألعليتو، وألف بعض 
األخوات قد يلتبس عليهن حقيقة احلب يف هللا، فإذا أعجب  بواحدة 
ألجل صباذلا أو ماذلا أو رشاقتها، قال  إين أحبها يف هللا، وىي أبعد 
ما تكوف عن ىذه الكلمة السامية. فما ىو احلب يف هللا وما 

 باو؟!ضوا
 حقيقة احملبة يف هللا:

احلب يف هللا من لوازمو زلبة ما ػلبو هللا، وال تستقيم زلبة ما ػلبو 
 هللا إال باحلب فيو ولو إخبلص احملبة هلل ال للبشر.

 من عالمات احملبة يف هللا:
إخبلصها هلل وحده، فمن اختار صحبة أحد من الناس ال بد أف 

و ألخيو خالًصا لوجو هللا يتأدب بآداب ذلك؛ وىو أف يكوف حب
أن حتب ادلرء ال حتبو »إذ قاؿ:  تعاذل، كما ورد يف احلديث عنو 

 فإف ىذا احلب إظلا يراد لآلخرة. (ٔ)«إال هلل
أما يف اإلعجاب فنجد أف زلبتها لزميلتها ليس  خالصة هلل، وإف  
كان  تّدعي ذلك لفظًا، لكن صلد من خبلؿ فلتات لساهنا 

أحبتها إال جلماذلا أو ىيئتها أو لفصاحتها وضلو  وتصرفاهتا أهنا ما
 ذلك وىذه ليس  هلل.

تكوف ألناس أحبوا هللا، أي أناس أتقياء صاحلُت واحملبة يف هللا: 
 مايعُت هلل خاضعُت لو.

فبل يهم ادلعجبة إذا كان  زلبوبتها صاحلة تقية أو أما اإلعجاب: 
                                                 

 متفق عليو. (ٔ)
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! وقد تعجب مقصرة يف حق من حقوؽ هللا تعاذل، ومع ىذا رببها 
 بفتاة تكوف من مرتكبات ما حـر هللا.

إذا أحبب  الرجل يف هللا مث »: -رضبو هللا  –قاؿ سفياف الثوري 
 «.أحدث حدثًا يف اإِلسبلـ فلم تبغضو عليو دل رببو يف هللا

وىذا ميزاف صادؽ للمحبة يف هللا، فإف كان  زلبوبتك على 
مغالاة للنفس وستارال  خبلؼ طاعة هللا وتدعُت زلبتها يف هللا فهذه

 زبدعُت بو نفسك وغَتؾ.
ربتسب فيها احملبة األجر وادلثوبة من عند هللا واحملبة يف هللا: 

 واخلَت العظيم الذي ستنالو من زلبتها ألختها ادلسلمة.
فهي أحبتها لشيء فيها، فبل ربتسب فيو األجر أما اإلعجاب: 

 سها وميل قلبها ذلا.وال ادلثوبة، بل تتبع  يف ذلك ىواىا وشهوة نف
 احملبة يف هللا تعاون على طاعة هللا وعلى احلق:

إف ادلتحابتُت إذا اجتمعتا تقاببل على العمل على ذكر هللا وحده 
ونيل مغفرتو ورضبتو، وتعاوٍف على اخلَت، وأحب كل منهما صاحبو يف 
ظل إرضاء هللا والعمل الصاحل ابتغاء األجر وادلثوبة من عند هللا، ودل 
 غلتمعا جلٍت فائدة دنيوية أو شبرة شهية تلهيهم عن حقوؽ هللا تعاذل.

أما ادلعجبتاف فنجد أهنما إذا اجتمعتا ال تذكراف هللا إال قليبًل، بل 
قد يكوف كل كبلمهما عن الدنيا وعن ادلعجبة اها، تتحدث عنها، 

 وماذا قال ؟! وىذه العبلقة ال سب  إذل احملبة يف هللا بشيء.
يف هللا سعادة يف الدنيا واآلخرة، واإلعجاب عذاب يف  احملبة* 

 الدنيا عداوة يف اآلخرة:
فاحملبة يف هللا غلد احملب يف ظلها السعادة العظمى، ويتذوؽ يف 

إذا قاؿ:  إطارىا حبلوة اإلؽلاف، كما وعد بذلك رسوؿ هللا 
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ثالث من كن فيو وجد هبن حالوة اإلديان: أن يكون هللا ورسولو » آالوصايا العشر   
 .(ٔ)«حيب ادلرء ال حيبو إال هلل.. نيو مما سوامها، أأحب إل

وأبغض يف هللا وواذل  ب يف هللاحإف من أ»: وقاؿ ابن عباس 
فإظلا تناوؿ والية هللا بذلك، ولن غلد عبد  –يف هللا وعادى يف هللا 

حىت يكوف كذلك، وقد  –وإف كثرت صبلتو وصومو  -طعم اإلؽلاف 
 «.دنيا، وذلك ال غلد على أىلو شيًئاصارت عامة مؤاخاة الناس يف ال

وليعلم أف رلالسة الصاحلات انبساط لؤلسارير وشعور بلذات 
ما بقي من لذات »عظيمة، ىذه اللذة اليت قاؿ عنها ابن ادلنكدر: 

 «.الدنيا إال ثبلث: قياـ الليل، ولقاء اإِلخواف، والصبلة يف اجلماعة
 أما يف اآلخرة:* 

ال تدخلوا »: ة، كما قاؿ رسوؿ هللا احملبة يف هللا توجب اجلن
اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أال أدلكم على شيء إذا 

 .(ٕ)«فعلتموه حتاببتم: أفشوا السالم بينكم
وادلتحابوف يف جبلؿ هللا يغباهم كل شيء يـو القيامة: النبيوف، 

قاؿ والصديقوف، والشهداء، والصاحلوف. وىم على منابر من نور كما 
يقول هللا تعاىل يف احلديث القدسي: ادلتحابون يف »: رسوؿ هللا 

 .(ٖ)«داءجاليل ذلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشه
وادلتحابوف يف هللا يظلهم هللا يف ظلو يـو ال ظل إال ظلو، قاؿ 

سبعة يظلهم هللا يف ظلو يوم ال ظل إال ظلو.. »: رسوؿ هللا 

                                                 

 أخرجو البخاري مسلم. (ٔ)
 رواه مسلم. (ٕ)
 رواه الًتمذي، وقاؿ: حديث حسن صحيح. (ٖ)



 37 
 

 فتياتنا واإلعجاب

وىذا  (ٔ)«هللا اجتماعا عليو وتفرقا عليو ومنهم.. رجالن حتابا يف 
 يعم النساء أيًضا.

إف هللا تعاذل يقوؿ يـو القيامة: أين »وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 
 «.ادلتحابوف جببلرل؟ اليـو أظلهم يف ظلي يـو ال ظل إال ظلي

 أما اإلعجاب يف الدنيا:* 
علـو وغمـو ونكد وحزف، فتحزف ألف من أعجب  اها ال تلقي 
ذلا بااًل أو ألهنا دل هتتم دبشاعرىا ذباىها، ومعلـو أف من أحب لغَت 

يف إغاثة اللهفاف  –رضبو هللا  –هللا عُذب بو، وكما قاؿ ابن القيم 
(ٔ/ٕٖٛ:) 

 فهي عذاب للمحب ووباؿ هللازلبة ادلخلوؽ إذا دل تكن يف »
  ان اللذة، وكلممعليو، وما ػلصل لو اها من التأدل أعظم شلا ػلصل لو 

 اىػ.«. كان  أبعد عن هللا كاف أدلها وعذااها أعظم
وىذا غَت ما قد ػلصل بسبب زلبتك ذلا يف اإلعراض عنك أو 
التجٍت عليك وعدـ الوفاء لك، إما دلزاضبة غَتؾ من ادلعجبات ذلا، 
وإما لكراىتها ومعاداهتا لك وعدـ تقبلها ذلذه العبلقة بينكما، وإما 

ىو أىم إليها منك، وإما لغَت ذلك يف  الشتغاذلا عنك دبصاحلها وما
اآلفات، وإف حصل وقابلتك يف احملبة فإهنا زلبة دنيوية زائلة دلصلحة 
دنيوية مؤقتة، إذا انته  من مصلحتها اليت أرادتك ألجلها كون  مع 
غَتؾ عبلقة وزلبة جديدة تنتفع من ورائها، أما أنِ  فتًتكك آلالمك 

 وأحزانكم وحسراتك.
 خرة:أما يف اآل* 

ُء يَػْوَمِئٍذ بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ فيقوؿ هللا تعاذل:  اأْلَِخبلَّ
                                                 

 متفق عليو. (ٔ)
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اْلُمتَِّقُتَ  آالوصايا العشر   
. فهذه حاؿ كل خلة وزلبة كان  يف الدنيا على غَت (ٔ) 

طاعة هللا، فإهنا تعود عداوة وندامة يـو القيامة، خببلؼ احملبة واخللة 
 هللا. على طاعة هللا فإهنا من أعظم القربات إذل

َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّادِلُ َعَلى َيَدْيِو يَػُقوُؿ يَلْيَتٍِت ازبََّْذُت قاؿ هللا تعاذل: 
ْذ ُفبَلنًا َخِليبًل ي * َمَع الرَُّسوِؿ َسِبيبًل  َلَقْد َأَضلٍَِّت َعِن  * َويْػَلىَت لَْيَتٍِت دلَْ َأزبَِّ

ْنَساِف َخُذواًل الذِّْكِر بَػْعَد ِإْذ َجاَءين وََكاَف الشَّْياَاُف لِ  ئْلِ
(ٕ). 

 احملبة يف هللا تدوم، واإلعجاب يضمحل ويزول:
وفعبًل مهما فرق  الدنيا بُت ادلتحابُت يف هللا، ومهما بعدت 
ادلسافات وطال  سنُت البعد والفراؽ، فمحبتهما باقية ال تزوؿ بل قد 

 تزداد مع البعد إذا كان  زلبة صادقة.
ل  ادلعجبة اها مشاعر ادلعجبة فإف حصل وأف تقبأما اإلعجاب: 

ذباىها وقابلتها دبثلها فإف ذلك يكوف دلصاحل زائلة تذىب الصداقة 
واحملبة بانتهاء ىذه ادلصلحة، وادلعجبة قد تنسى معجبتها دبجرد فراقها 

كل »رضبو هللا:  –عنها أو دبرور األياـ والشهور، وكما قاؿ ابن القيم 
واحملبة يف هللا من «  وما واالىااحملاب باطلة مضمحلة سوى زلبة هللا

 لواـز زلبة هللا.
 التسامح والعفو بني ادلتحابني يف هللا:

فالتسامح والعفو عن زالت اإلخواف من صفات ادلؤمن، فهو 
يعفو عن الناس، ويلتمس األعذار إلخوانو، وػلسن الظن اهم، ؼلتار 

اؾ: من الكلمات ما يزيل البغضاء من الصدر؛ قاؿ صديق البن السم
بل ادليعاد »فقاؿ ابن السماؾ: « وادليعاد بينيس وبينك غًدا نتعاتب»

                                                 

 .ٚٙسورة الزخرؼ: اآلية  (ٔ)
 .ٜٕ-ٕٚسورة الفرقاف: اآليات  (ٕ)
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 «.بيٍت وبينك غًدا نتغافر 
وادلتحابوف يف هللا متصافو القلوب والنفوس، ال يكدر صفوىا غل 
وال حسد وحقد، بل كل واحد منهم يدعو ألخيو اآلخر بظهر الغيب 

مس لو العذر باخلَت، وإف حصل من أحدعلا لآلخر زلة أو خاأ الت
 وأحسن الظن بو، بل ويذىب ويالب منو الصفح والسماح.

 أما ادلعجبة:
صلد أنو بسبب زلة أو غلاة من ادلعجبة تكرىها، وهتدـ ما كاف 
بينهما من الوثائق والعهود والوعود، وتنسى كل عبارات الغراـ واذلدايا 

 والكبلـ ادلعسوؿ، كل ذلك بسبب غلاة قد تكوف غَت متعمدة.
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 تقليب ادليزانال  آالوصايا العشر   
وىذا مقاؿ ذكرتو إحدى األخوات موجهة نصيحتها ألخواهتا 

 ادلسلمات تقوؿ بعنواف:
 «.ال تقليب ادليزاف»

 أخيت ادلسلمة:
شيء غريب أف أرى ما تفعلُت من أمور قد توصلك إذل هناية 
وخيمة زبشُت الوقوع فيها، رأي  يا أخيت أنك قد سباديِ  يف غيك 

 صلرف  مع تيار ما يسمى باإلعجاب.وذباوزِت كل احلدود وا
آه يا فتاة اإلسبلـ. أن  تفعلُت ذلك، فماذا أقوؿ وأحكم على 
الفتيات األخريات وأن  ابنة الدين؟! ىل الحظ  نفسك لو مرة 
وفكرت ورأي  وأن  ذبرين وراء ما تزعمُت أنو حب يف هللا، ذبرين 

ذلك، وراء أختك أو معلمتك اليت دخل  قلبك وأنستك األىم يف 
وتقولُت: أحبها يف هللا، أال تعلمُت أنك بعيدة كل البعد عن شاطئ 
ىذه الكلمة؟ وأنك دل تفكري سوى يف مصاحلك وإعجابك، ضاربة 
باألخوة يف هللا عرض احلائط، غَت مبالية ىل أن  على حق أـ عكس 

 ذلك؟
أين معٌت األخوة يف هللا من تصرفاتك ىذه؟! أين الصواب من 

 فعلتك ىذه؟!!
اذا استفدِت من اإلعجاب غَت ادلهانة وادلذلة؟!! ال أخيت، ُكفَّي م

عن ىذا الفعل السخيف، ال تقليب ميزاف األخوة يف هللا، إنو أعظم 
 «.اإلعجاب»بكثَت من أف يتدّن إذل ىذا ادلوضع التافو 

عليك نفسك، ال ذبعلي ىذه الظاىرة تسيار عليك فتضلك 
 والعياذ باهلل. –سواء السبيل 
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ي أخييت أف من أقاـ زلبتو على غَت أساس من النصح اعلم 
فسوؼ يكوف مصَته السقوط  –واإلؽلاف، وما ػلبو هللا ورسولو 

 واالضلااط.
فانبذي موجة اإلعجاب، واجعلي لك يًدا يف مساعدة من وقع  

 يف شراؾ ىذه الظاىرة الوخيمة.
وأسأؿ هللا أف يرزقنا حبو وحب من أحبو، وأف غلعل حبنا لو 

 .(ٔ)ا وأف يبلغنا مرادنا، إنو مسيع رليب خالصً 

                                                 

ذكر ىذا ادلقاؿ من إحدى األخوات يف إحدى ادلدارس، فجزاىا هللا خَتًا على اجملهود  (ٔ)
 قل بتصرؼ بسيط(.الايب )ن
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 عالج اإلعجاب آالوصايا العشر   
بل أف أذكر العبلج أوجو نصيحيت إذل أخييت ادلعجبة بأف تتوب 
إذل هللا توبة نصوًحا من ىذا اإلعجاب، وتًتؾ عنها ىذه الًتىات 

 والسفاسف اليت قد ذبر ذلا الويبلت والثبور يف الدنيا واآلخرة.
دـ خااء، وخَت اخلاائُت التوابوف، واعلمي أخييت أف كل ابن آ

وشر اخلاائُت ادلتمادوف يف غّيهم وعنادىم وىم يعلموف، فأن  من 
خبلؿ تلك الصفحات السابقة من ىذا البحث، عرفِ  أف اإلعجاب 
ال خَت فيو، بل قد يوصل اإلنساف إذل أف يقع يف الكبائر وادلوبقات: 

واإلقبلع عن ىذه  الشرؾ باهلل وضلوه. فعليك بالندـ على ما فات،
ادلعصية، والعـز األكيد على ترؾ اإلعجاب. وأبدليو باحملبة يف هللا، 
فبداًل من اجلري خلف صديقتك وكتابة الرسائل الغرامية ادلخزية ذلا 
ادعي هللا ذلا يف ظهر الغيب باخلَت الصبلح وناصحيها إذا ما وجدهتا 
ت على خاأ، وحثيها على فعل اخلَت والااعات من واجبا

ومستحبات، واىدي ذلا األشرطة اإِلسبلمية النفعة والكتب ادلفيدة، 
وتعاونا على طاعة هللا ورضاه، وتذكري قوؿ هللا يف احلديث القدسي 

ادلتحابون يف جاليل ذلم منابر من نور يغبطهم النبيون »
 .(ٔ)«ءوالشهدا

 –رضبو هللا  –فقد أصبلو ابن القيم « عبلج العشق»أما العبلج 
 فقاؿ:« اجلواب الكايف دلن سأؿ عن الدواء الشايف»بو يف كتا
القتاؿ أف يعرؼ أف ما ابتلى بو من ىذا الداء  ءودواء ىذا الدا»

ادلضاد للتوحيد إظلا ىو من جهلو وغفلة قلبو عن هللا، فعليو أف يعرؼ 
توحيد ربو من سننو وآياتو أواًل، مث يأ،ي من العبادات الظاىرة ما 

                                                 

 رواه الًتمذي، وقاؿ: حديث حسن صحيح. (ٔ)
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ويكثر اللجوء والتضرع إذل هللا  الفكرة فيو، اـيشغل قلبو عن دو  
سبحانو وتعاذل يف صرؼ ذلك عنو، وأف يرجع بقلبو إليو. وليس لو 

 اىػ.«. دواء أنفع من اإلخبلص هلل
 أما العالج ادلفصل فنذكره اآلن:

يتم استئصاؿ داء اإلعجاب من جذوره بإذف هللا عن طريق ما 
 يلي:

 أواًل: شغل القلب حبب هللا عز وجل:
فالقلب إذا امتؤل حبب هللا ال ؽلكن أف ؽلتلئ بشيء سواه. فيا من 
يالبوف اجلنة، عجًبا للجنة كيف يناـ طالبها، وعجًبا للنار كيف يناـ 
ىاراها، إهنا دعوة صادقة أف ظلؤل قلوبنا حبب هللا عز وجل، فنشغلو 
بكل ما ػلبو هللا ويرضاه من األقواؿ واألعماؿ، وبذلك ال يكوف ىناؾ 

 اغ نشغلو بتفاىات األمور كاإِلعجاب وضلوه.فر 
ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّونأ اَّللاأ فأاتاِبُعوِن حُيِْبْبُكُم اَّللاُ قاؿ هللا تعاذل: 

(ٔ). 
واعلمي أخية أنك لن تشعري بلذة اإلؽلاف حىت يكوف هللا ورسولو 

 أحب إليك شلا سواعلا.
: وؿ هللا قاؿ: قاؿ رس ففي الصحيح عن أنس بن مالك 

ثالث من كن فيو وجد هبن حالوة اإلديان: أن يكون هللا ورسولو »
 .(ٕ)«أحب إليو مما سوامها، وأن حيب ادلرء ال حيبو إال هلل...

: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ويف صحيح البخاري عن أيب ىريرة 
يقوؿ هللا تعاذل: وال يزاؿ عبدي يتقرب إرل بالنوافل حىت أحبو، فإذا »

كن  مسعو الذي يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده اليت أحببتو  
                                                 

 .ٖٔسورة آؿ عمراف: اآلية  (ٔ)
 أخرجو البخاري ومسلم. (ٕ)
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يباش اها، ورجلو اليت ؽلشي اها، ولئن سألٍت ألعاينو، ولئن استعاذين  آالوصايا العشر   
 .(ٔ)«ألعيذنو

فانظري أخييت ادلسلمة جزاء من ػلب خالقو ويتقرب إليو، فهو 
يسعد يف الدارين؛ غلد القبوؿ يف الدنيا واآلخرة. فهلبم بنا ندعو هللا 

إنا  اللهم»يرزقنا حبو حىت نناؿ خَت اجلزاء، ولنكثر من قولو:  أف
 .«نسألك حبك وحب من حيبك

 ثانًيا: احلب يف هللا وهلل:
احلب يف هللا »ومن وسائل العبلج األكيدة والفعالة بإذف هللا 

، وجعلو ادلناط والغاية يف كل عبلقة شريفة بُت األختُت «وهلل
وقد قضى هلل يـو قدر »ضبو هللا: ر  –ادلسلمتُت. يقوؿ ابن القيم 

الغة أف ادلرء مع من أحب، فيا ذلا بر اخلبلئق دبشيئتو وحكمتو اليمقاد
 اىػ.«. من نعمة سابغة على احملبُت

وال شك أف من جعل أساس عبلقتو احلب يف هللا فهو نائل بإذف 
 وأبغض هلل وأعطى هلل هللمن أحب »حُت قاؿ:  هللا بشارة النيب 

وادلسلم حريص على أف يكتمل  (ٕ)«قد استكمل اإلديانومنع هلل ف
إؽلانو ادلوصل إذل رضى خالقو ونيل جنتو، فتعريف أخية إذل حقيقة 
احملبة يف هللا، وسبسكي اها ودبعايَتىا وضواباها الشرعية لتسعدي يف 

 الدارين.
 

وقد سبق أف ذكرنا فضل احملبة يف هللا يف موضع سابق من ىذا 
 البحث.

                                                 

 أخرجو البخاري ومسلم. (ٔ)
 «.إسناده حسن»أخرجو أبو داود والًتمذي. قاؿ األلباين عنو:  (ٕ)
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 راجعة الفطرة السليمة والعقل الصحيح:ثالثًا: م 
إهنا دعوة صادقة إذل كل فتاة تنتسب إذل مروجي اإلعجاب أف 

؟!! ىل من عقوؿ «أنا معجبة»تتساءؿ: ما معٌت أف تقورل لفتاة 
تدرؾ أف قولك ىذا ىو أواًل إنقاص من شأنك. فباهلل عليك دباذا 

ا هللا تعجبُت؟ وما ىو ىدفك شلا تسمينو إعجابًا؟! ىل ىو رض
ورسولو وعمل تتقربُت بو إذل هللا فتنالُت منو اجلزاء الثواب؟! إف 
إعجاب الفتاة بفتاة مثلها ألجل شكلها أو صباذلا ألمر ُمزٍر عرفًا 
وشرًعا، فباهلل عليك راجعي نفسك يف سألة اإلعجاب ىذه واعلمي 
ُت أهنا بدعة دخيلة نتيجة تربية األفبلـ واجملبلت. فإف ما تفعلينو ىو ع

 ما ترينو بُت الزوجُت أو العاشقُت يف التلفاز والروايات ادلاجنة.
فاحذري أخية من ىذه األفعاؿ الشنيعة ادلشينة، وإال يكفيك 
نظرات االحتقار والذؿ اليت ترينها شلن تعجبُت اها. أال يهز يف نفسك 
دواعي السخرية واالستهزاء اليت ترينها شلن حولك ألنك معجبة 

 بفبلنة؟!!
ل ذلك كلو أال تستحُت من نظر اإللو إليك وأنِ  تبلحقُت وقب

 صديقة لك أو تراسلينها بعبارات يقشعر اجلسد من قراءهتا.
أخية! تذكري أف هللا سائلك عن كل صغَتٍة وكبَتة، عن كل حركة 

 وقوؿ وفعل، ىل فعلِتو لو أـ لغَته؟ وىكذا حاسيب نفسك دائًما.
 رابًعا: اخللق والدين ىو األساس:

أخية! انظري بعُت البصَتة إذل ىذه اليت أُعجبِ  اها: ىل ىي 
ذات خلق ودين فَتضيك فيها دينها وخلقها وتتعاونُت معها يف 
أعماؿ الرب والتقوى دوف أف ػلصل منك ذلا إعجاب؟ أـ أنك 
أعجب  بشكلها ومظهرىا اخلارجي فقط، وأفعاذلا وأخبلقها ال هتمك 
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إِلسبلـ، ويف ىذه احلاؿ نقوؿ لك: يف شيء؟ فهذه األمور ال يقرىا ا آالوصايا العشر   
إف ىذه اليت أعجب  اها مها نظرِت إليها نظرة كماؿ يف أشياء معينة 
فإف العيب والنقص موجود اها والبد، فالكماؿ هلل وحده. فتذكري يف 
معجبتك مواطن العيب اليت اها فيقل بذلك تعلقك اها؛ ألف النفس 

كاف موجوًدا اها، وهتوى   البشرية عادة تنفر من العيوب والنقائص وإف
دائًما الكماؿ. فاجعلي يف سليلتك أخية أف الصفات الكاملة واألمساء 

 احلسٌت سلتصة باهلل وحده دوف سواه، وتعبدي هللا اها.
 خامًسا: غض البصر:

غض البصر عمن زبشى االفتتاف اها من ضمن العبلج؛ ألف 
ر عن ادلفاتن النظر بشهوة زلـر لو كاف المرأة مثلها. ويف غض البص

ووقع »هتذيب للنفوس والبعد اها عما ال ػلل، قاؿ ابن احلاج: 
أعظم آفة على القلب وأسرع األمور يف خراب  النظر فاإلصباع على أ
 «.الدين والدنيا

 سادًسا:
من العبلج أف تدرؾ ادلعجبة ادلفاسد واألخاار واآلثار الناصبة 

 عن اإلعجاب. وقد سبق ذكر شيء منها يف البحث.
ففّري أخية جبلدؾ من داء اإلعجاب، واحذري منو فإف لو 
عواقب وخيمة قد تؤدي إذل أمور عظيمة شنيعة، ويكفي أف تتصوري 
موقفك أن  ومن أحببتها لغَت هللا يـو القيامة متخاصمتُت بقوؿ هللا 

ُء يػأْومأِئٍذ بػأْعُضُهْم لِبػأْعٍض عأُدوٌّ ِإالا اْلُمتاِقنيأ تعاذل:  اأْلأِخالا
(ٔ). 

ومن ضمن العبلج ربرؾ ادلرشدين وادلصلحُت من العلماء وطلبة 
العلم لتنبيو الاالبات على خاورة ىذا األمر، واإلجابة على 

                                                 

 .ٚٙسورة الزخرؼ: اآلية  (ٔ)
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استفسارىن، وعقد الندوات يف ادلدارس من قبل طالبات العلم  
الشرعي من مدرسات وطالبات لتبيُت حقيقة احملبة يف هللا وخاورة 

كذلك توزيع األشرطة والكتيبات اإلسبلمية اإلعجاب والفارؽ بينهما.  
اليت تدعو إذل زلبة هللا وترسي  العقيدة اإلسبلمية، كذلك اإلنكار 
 على من تنتسب إذل اإلعجاب وزبويفها باهلل ومناصحتها وإرشادىا.

كذلك االلتزاـ باحلشمة والتسًت وعدـ إبداء ادلفاتن التجمل 
وضات قد تكوف سبًبا الزائد؛ ألف التجمل الزائد والقصات وادل

 لئلعجاب.
كذلك احلـز الشديد من قبل اإلدارة ادلدرسية وادلدرسات، ومنع 
ما وجد من سلالفات بأسرع وق  يف ادلدرسة؛ التسرػلات الغربية، 
وادلبلبس الفاتنة، أو العبارات غَت البلئقة ادلخلة باألدب واحلياء، 

َتىا، ويلـز ومعاقبة من تفعل ذلك من قبل اإلدارة حىت يرتدع غ
ادلدرسات أف يكن قدوة حسنة يف اخلَت للاالبات، فهن زلط نظر 
الاالبات؛ فليتقُت هللا، وال يكن سبًبا يف نشر ادلوديبلت والتسرػلات 

 وادلوضات.
وىذه األمور من التـز اها فإهنا بإذف هللا تقلل من انتشار 

 اإلعجاب بُت الاالبات.
 

لمُت من الوقوع يف مثل ىذه ىذا وأسأؿ هللا أف ػلفظ بنات ادلس
األمور ويقيهن أسباب الشر والفساد، وأف يفقههن يف أمور دينهن، 

 .(ٔ)إنو ورل ذلك والقادر عليو 
                                                 

قاؿ جيد لؤلخ الكرمي/ عبد الرضبن بن رشيد الوىييب يف استفدت كثَتًا يف ذكر العبلج دب (ٔ)
، وحبث إلحدى األخوات ٜٗ-ٛٗىػ صٕٓٗٔ/ٕٔ/ٕٗرللة الدعوة، زاوية أسر،ي، بتاري  
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 وصلى هللا على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتًا. آالوصايا العشر   
 كتبتو

 نوال بنت عبد هللا
 ىػ.42/4/1211بتاريخ 

 دلسلمات.غفر هللا ذلا ولوالديها وادلسلمُت وا

                                                                                                         

يف ىذا ادلوضوع. فجزاعلا هللا خَتًا، وجعل ىذا العمل يف موازين أعمالنا يـو نلقاه، إنو مسيع 
 رليب.
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 أخريًا 
 أخيت القارئة الكرؽلة:

كم يسرين ويسعدين أف سبسكي قلمك بعد قراءة ىذا الكتاب، 
مث زباي إذل اقًتاحك أو نقدؾ اذلادؼ أو مشكلة تعانُت منها، سواء 
تتعلق اهذا ادلوضوع )اإلعجاب( أو بغَته، فنتعاوف مًعا على حلها، 

 فقة عليك.وستجدينٍت إف شاء هللا األخ  الناصحة ادلش
 
 
 

 أختك احملبة لك: 
 نوال بنت عبد هللا

 تصلٍت الرسائل بواساة:
 دار الصميعي للنشر والتوزيع

 ٕٔٗٔٔالرياض  ٜٚٙٗص.ب    
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 فهرس ادلوضوعات آالوصايا العشر   
 ٘ ......................................................... ادلقدمة

 ٚ ......................................... مأساة فتاة مع اإلعجاب
 ٓٔ ............................................ ما اإلعجاب؟!!

 ٓٔ .......................................... أسباب اإلعجاب:
 ٓٔ ............ أواًل: الفراغ الروحي وخلو النفس من ذكر هللا وزلبتو:

 ٔٔ ......................... ثانًيا: انتشار الدعاة إذل احلب واحلرية:
 ٕٔ ..................... يف سلوؾ الفتاة ادلنحرفة:ثالثًا: أثر اإلعبلـ 

 ٖٔ ........................................ رابًعا: ضعف القدوة:
 ٖٔ .................... خامًسا: اخللط بُت احملبة يف هللا واإلعجاب:

 ٗٔ .................................................... سادًسا:
 ٗٔ ......................................... أساليب اإلعجاب:
 ٘ٔ ........................................ فمن ىذه األساليب:
 ٘ٔ .......................................... * الرسائل الغرامية:

 ٚٔ ................................ * أسلوب الوسااء وادلبلحقة:
 ٛٔ ......................................... * ادلكادلات اذلاتفية:

 ٜٔ .......... * الصور التذكارية وكتابو اسم ادلعجب اها على اجلدراف
 ٜٔ .. * فتاة وقع  يف شباؾ ذئب من البشر بسبب من أعجب  اها:

 ٕٔ ............................................. * حادثة غريبة:
 ٕٕ ......................................... * شريط الكاسي :

 ٖٕ ...................................... مقتافات واقعية تنبئ عما
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 ٖٕ ................................. فعل اإلعجاب ببناتنا ادلسلمات 
 ٕ٘ .............................. آثار اإلعجاب وأخااره الناصبة عنو

 ٕٛ ........................................... اإلعجاب وأثره على
 ٕٛ ............................................ أخبلؽ ودين الفتاة
 ٖٔ ........................................... سرق  لتحضر ىدية

 ٖٔ ................................................ دلن أعجب  اها
 ٕٖ ..................................... تصوف  بسبب ادلعجبة اها

 ٖٖ ................................. اإلعجاب ىدر وضياع لؤلوقات
 ٖ٘ ............. واألمراض* اإلعجاب يسبب اذلمـو والغمـو واألسقاـ 
 ٖ٘ .......................* وىذه حادثة توضح صدؽ ىذا القوؿ:

 ٖٚ ................................. * مات  بسبب ادلعجب اها:
 ٜٖ ................... اإلعجاب وأثره على ربصيل الاالبة العلمي:

 ٜٖ ................ * ال تذىب إذل ادلدرسة إال إذا ذىب  زلبوبتها:
 ٔٗ ............................................. نصيحة من معجبة

 ٕٗ ..................................... آراء الاالبات يف اإلعجاب
 ٗٗ ......................................... احملبة يف هللا واإلعجاب
 ٗٗ ......................................... :حقيقة احملبة يف هللا

 ٗٗ .................................... من عبلمات احملبة يف هللا:
 ٘ٗ .................. احملبة يف هللا تعاوف على طاعة هللا وعلى احلق:

 ٘ٗ ......................... * احملبة يف هللا سعادة يف الدنيا واآلخرة
 ٙٗ ............................................. * أما يف اآلخرة
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 ٚٗ .................................... * أما اإلعجاب يف الدنيا آالوصايا العشر   
 ٚٗ ............................................. * أما يف اآلخرة

، واإلعجاب يضمحل ويزوؿ:  ٛٗ ................. احملبة يف هللا تدـو
 ٛٗ .......................... بُت ادلتحابُت يف هللا:التسامح والعفو 

 ٜٗ ................................................ أما ادلعجبة:
 ٓ٘ ................................................. ال تقليب ادليزاف

 ٕ٘ ............................................... ج اإلعجابعبل
 ٖ٘ .............................. أما العبلج ادلفصل فنذكره اآلف:

 ٖ٘ ......................... أواًل: شغل القلب حبب هللا عز وجل:
 ٗ٘ ...................................... ثانًيا: احلب يف هللا وهلل:

 ٘٘ ................. ثالثًا: مراجعة الفارة السليمة والعقل الصحيح:
 ٘٘ .............................. س:رابًعا: اخللق والدين ىو األسا

 ٙ٘ ....................................... خامًسا: غض البصر:
 ٙ٘ .................................................... سادًسا:

 ٜ٘ ......................................................... أخَتًا
 ٓٙ ............................................. فهرس ادلوضوعات

 
  


