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  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده  وبعد 
فإن احلب والوفاء والود واإلخاء حقيقة وجدانية ، بل أمر فطري جبلت            
عليه النفوس البشرية  ال بل هو من اإلميان إن كان خالـصاً للـرمحن،               

ـ           ة فاألخوة احلقة واحملبة الصادقة تولّد يف النفس أصدق العواطف النبيل
وأخلص املشاعر الصادقة بال تلفيق اعتذارات وال تنميق عبـارات بـل            

  .صدٌق يف احلديث واملعاملة والنصح 
 ميسك األخ بيد أخيه يف رفق وُحنٍو وشفقة ، ثبات وثقة والتزام ، ِبـٌر               
ووفاء ، صلة وصفاء ، إيثار وعون يف الشدة والرخاء فال ينـساه مـن               

ر باملشقة والعناء بل يف أرحييـة       الدعاء  وكل ذلك دون تكلف أو شعو       
وحسن أداء وطلب األجر من رب األرض والسماء ، أَيـٍد تتـصافح              
وقلوٌب تتآلف ، أرواٌح تتفادى ورؤوٌس تتعانق ،تعاون وتناصح ، تناج           
بالرب والتقوى وتطارح للهم والشكوى ، خيفق قلب لقلب ويهش وجه           

 قـال   )١( تنقص باجلفاء    ال تزيد بالرب وال   : وحقيقة األخوة يف اهللا      لوجه
_ ثالثٌ من كن فيه وجد ن حالوة اإلميـان          {صلى اهللا عليه وسلم     

                              
   وتقواه ال آثرة زياراته  والمعنى أن الضابط في قوة األخوة وضعفها هو إيمان  الشخص باهللا)١(

 .    واتصاالته ووفائه لك 

 حقيقة وجدانية
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أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن حيـب           _ وذكر منهن   
  ) .رواه البخاري(} املرء ال حيبه إال هللا 

واإلنسان بال ذلك كله جلمود صخر ال يستطيع احليـاة مـع النـاس              
 - أي احلب    -والناس فيه   . كتهم أفراحهم وأتراحهم    وخمالطتهم ومشار 

  . بني إفراط وتفريط واعتدال 
وعالمة احلب الزائد اخلارج عن املعقول واملعتاد واملألوف بكل صراحة          

  :ووضوح واحلال ينطق فيقول 
            

  
  
  
  
  
  
  

ريح  ول ص ؤادي بق ت ف أرح
  

اء ذا اللق الوا له ا تع  فهي
   
 

صيح ول ف عري بق  وزودت ش
  

ًا اآم هروب شحيح آف ل ال   آفع
 

ين  ن المعجب الي ع أروي مق  س
  

ل ا   ريح لك ولي ص شبابفق  ل
 
 

ريح  الي الم ل مق ظ آ  ويحف
  

ريح ذا الق يروى به ي س  وهم
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ـ            ● ل  تقليٌد وحماكاةٌ يف القول والفعل واللباس من الشماغ إىل احلذاء ب

تغيري كثري من حياته أفكاراً وأهدافاً وسلوكاً من أجل أن تتوافـق مـع              
حياة اآلخر بل إن البعض خيفي بعض معامل دينه والتزامه الظاهرة لكـي           
يوهم صديقه بأنه على نفس الطريق حىت ال يتركه وينفر منه أو جياريـه            

   .يف ارتياد أماكن الشبه والوقوع يف املكروهات إن مل يكن احملرمات
 رسائل ومكاملات إىل أنصاف الليايل وكثرة لقاءات واجتماعات من          ●

  .غري فائدة 
 كراهة كل من سواه من أصدقائه األولني والتنكّر هلم وتفضيله عليهم            ●

  .وَنسي فضائلهم عليه 
  . السكوت عن أخطائه وعدم منا صحته والدفاع عنه بالباطل ●
 بـه يف كل زمان وآن       إضاعةُ وقٍت معه يف كل وقت وكثرة تفكري        ●
.  
 إن شارك يف أي نشاط أو رحلة أو عمل تبعه وإن مل يعمل جلـس                ●

  .مثله فلم يعمل 
  . نقلُ كل ما يقال عنه له ورمبا تعاهدا على ذلك●
  .  دوران حول بيته ومدرسته ومسجده وكل ما يذكِّره  به●

 عالمات المعاناة
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  . حب االنفراد به واالبتعاد عن أعني الناس ●
وحماولة معرفة أسراره وخفاياه وأخبار أسـرته و         كثرة السؤال عنه     ●

  أصــدقائه وأيــن ذهــب ومــن أيــن أتــى ومــع مــن ؟ و إال 
  . ورمبا استخدم أسلوب التتبع  والتجسس عليه !! الصداقة وحمبة بينهم 

 اختالق األسباب من أجل اللقاء به بل رؤيته فقط أو االتصال به من              ●
ه يف نفس اليوم  ووالـداه       أجل مساع صوته  مع قرب عهده به ورمبا رآ         

وأخوته متر عليه األيام واألسابيع ومل يشتق إىل لقائهم ومساع صوهتم إذا            
كان بعيداً عنهم فال ميكن أن يتركه أو يبتعد عنه بـل جتـده يتعمـد                
الرسوب يف االمتحانات حىت يبقى مع صديقه بل أعجب مـن ذا وذاك             

أعجب ما رأيت من    ومن  : أحد املربني يف إحدى دور املالحظة يقول        
حاالت التعلق أن أحد الشباب يدخل دار املالحظة بسبب مشكلة من           
املشكالت فيقوم صديق له متعلق به ويدخل نفسه يف املـشكلة حـىت             

إنـه  ! أي بر وإيثار ووفاء كهذا      . يدخل الدار مع صديقه فال يفترقان       
  .عني اجلنون  واحلمق والغباء 

وىل به أن يكون له ناصـح حـىت ال          إن كان له حمب حقاً أفال كان األ       
  !!تكون ايته الدار

حبث املتعلق عن شيء يربطه باملتعلق به لرياه يومياً ويلتقي به وإن             •
كان غري مقتنع به أو ليس له رغبة فيه بل املصيبة العظمـى والطامـة               
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الكربى والكارثة والقاتلة والفاقرة أن يغرقـه الـبعض يف احلـشيش            
 .جملون والقنوات  حىت ال يتركه واملخدرات أو أشرطة ا

  
  
  

يقول أحد الشباب حيكي قصة من قصص التعلق اليت عاشها منذ البداية            
  :الثنني من أصدقائه جبميع أطوارها 

حـسن  تعرف  شخص على آخر فتعلق به تعلقاً شديداً وكان املتعلق            
 ال وهذا ديدن  املتعلق م فهم كثريوا املشاكل غالب         املشاككثري   و املنظر

وال يوجد يف بيت املتعلق سوى أبويـه        م  وكانا ال يفترقان إال عند النو     
 ومها كبريان يف السن فصار يأكل ويشرب وينام عنده يف بعض األحيان

. 
ه تفنـصح : يقول  ،يستطيع العيش بدونه   حىت صار املتعلق يقول بأنه ال     

 .  ه تبع نفسه هواة  وأولكنه رفض النصيحهذه احلال بأن ال يبقى على 
 ة أتى املتعلق إيل بوجه كئيب وعيناه مل جتد طعم النوم منذ فتر         ةوذات مر 

  .حىت انفجر باكياً  عن السببوما إن سألته

  وإليك معاناة من المعاناة
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نه حصل بينه وبني املتعلق     إوبعد أن تعبت وأنا أحاول هتدئة حاله قال يل          
 ةخيرج من البيت وهو يقسم أن ال يدخله مـر  به خالف جعل املتعلق

 .  ؟ قلت مث ماذا،ة ثاني
  !!؟ عيش بدونهأفقال وكيف يل أن 

حسـست بغثيـان جلـب يل       أفوقف الدم يف عروقي ونشف ريقي و      
 ب ؟هسيذمسرعاً ال أدري إىل أين وخرج  ..الدوار

  مـع    لسعادة الومهية للمتعلق   رجع املتعلق به إليه ورجعت ا      ةوبعد فتر 
منـه  يلّ معتذراً عما بـدر  إ املتعلقتى أيام أ  وبعد عدةبه لهصاح رجعة
نـصحك بأنـك   أولكـين   أغضب عليكفقلت له صدقين مل ،  جتاهي

 .  واحلرامة أمر اجتمعت فيه املذمبسبب  والكثريستخسر الكثري
 عمـا كـان     املتعلـق وبعدها تغري    .ة ثاني ةيفعل هذا مر   فوعدين أن ال  

 بقـصد طلـب    من التردد عليّ  املتعلق وأكثر،  ثنني  وتدهورت حالة اال  
ليه مبرتله وكان الوقت متأخراً مـن        إ ها ذهبت وبعدفة  بعض املال كسل  

رك عند الباب وبعـد     ظنتأإين  : الليل فوقفت عند بابه وطلبته وقلت له        
 فقال   ؟ بك  فسألته ما  ة غري طبيعي  ةيلّ وهو حبال  إخيرج   ار إذاهو ظطول انت 

ت ح فسكت وتلعثم  فأحل    ةغري طبيعي ة  بل أنت حبال  : الشي فقلت له    : 
 . .اجلوابيف عليه 
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 صـاروخ   :فضحكت وقلت لـه    !!ا قد أخذت صاروخاً   أبد: ال يل   قف
 . ..!حق الكيف  حشيشةسيجارخي ا أماذا؟ فقال ي

: ؟ فقـال    !!حشيش: فقلت له    ،ةفكأنه صفعين مع وجهي ذه الكلم     
 : فقـال يل    األشياء؟  هذه مىت وأنت تعرف   فقلت له ومنذ  ، حشيش نعم
ـ .صاحيب هو احلل لترويق مزاجي ومزاج هذا  صـاحبك و: ه فقلت ل

 كثـر فهـو ال    أميل مين وحيتاجين     ته فيه حىت ال   غّبر: فقال   ؟ يستعمل
حسست أنه فعـالً سـلك      أوعندها   .. احلشيش ين جيلب أيعرف من   
 !!وية طريق اهلا

يسمح أن يعكر صفو مزاجه ورجعت وأنا        الة ال فنصحته ولكنه كان حب   
 .     محل مههأ

أملك رياالً واحـد     ين ال إ: ت   فرفضت وقل  ةتاين طالباً سلف  أيام  أوبعد  
فقلت له من أجل  ،ة  له املال بأي طريقأجهزمين أن   وطلبفأحل علّي

 يتملمـل مـين   صـاحيب  ريدجل تأ نعم: فقال يل  ؟احلرام ن تشتري أ
فقال  ؟ عنكحىت اليذهب   توقعه باملخدرات   : ويذهب لغريي فقلت له     

ـ مـالكالم بيننا بدون جدوى وذهب يبحث ع      :  ـ  ـــــ د ن جي
 ة يـستعمل سـيار    أوبد ارتهــ سي املتعلقوبعدها باع    .. عنده سلفه 

 ةيستطيع أن جيد املـاد     والده  وبدأت حالته تزداد تدهوراً حىت صار ال        
 . توفر له هذا السم اليت
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حىت .. آلفني   ويوم مت  هاجرين يوم مت  املتعلق به وبدأت املشاكل بينه وبني     
فصار . .ة   بال رجع  ق به   املتعلحدث بينهم خصام كانت نتيجته خروج       

 بينهم ووصلت   ةتفحلت املشكل واس يف كل مكان     صديقه يالحق   املتعلق
وتدخل أقارب املتعلق به وأصدقاء املتعلق حىت كادت حتدث         ،لالعتداء  
  ..!!مقتلة

  حولت هليئة   أصبحت األخوة عداوة وقضية وجرمية      مث ة للشرط فترافعا 
 كلٌ ..  عظيم الشقاء والبؤس   من قمة السعادة واألنس إىل    ..!! التحقيق  

فصار ملفهم الـذي     ] غتصاباخمدرات    ،   ةسرق[ يلصق التهم باآلخر  
ىل  إ وانقلب حبهم األعمـى    ،مكتب التحقيق أسود كظلمة الليل     على

  .ة وقاتلةحاقد  بأنيابةوحش من الكراهي
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  ..إا معاناة حقا 
 ..إا اية من عشرات النهايات 

  .. عشرات املآسي إا مأساة من
  ..إنه احلب اخلادع والغرام القاتل 

يا هللا أليس يف قلوم رمحة ويف نفوسهم شفقة وقد أهلكـوا الفتيـان              
  .  ودمروا زهرة احلياة وأغرقوا فلذات األكباد يف تلك املهلكات 

  أين الشفقة والعاطفة واحلنان اليت يدعوا ؟
  !!النقاء أهكذا يكون احلب الطاهر والصفاء والطهر و

  هل يتوقع كل منهما تلك النهاية املؤملة ؟  
إا اية كثري من حاالت التعلق ؟ وأنتم تعرفون ذلك معشر الشباب بال     

  .جحود وال نكران 
  . إنه رماه بثالثة األثايف 

  . دعونا من العواطف القاتلة :يا شباب 
ق اهلالك   إىل مىت نعيش درب اهلالك وحنن على يقني بأنه طري          :يا شباب   

بل نرى اهللكى وضحايا التعلق عيانا يف كل وقت ومـن حولنـا رأي              
  .وعلى نفسها جنت براقش !! العني 

 متى أمكنت منك الذئب خانا
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  .فال يكن الواحد أطيش من فراشة تلقي نفسها يف النار وهي ترى النار 
                  ..ومن العالمات 

 أو    اختالس نظٍر وترقٌب وعٌني هنا وأخرى هناك كأم جهاز مراقبة           ●
  .حارس أمن 

 َتناٍج واستخفاء وخلوةٌ وراء اجلدران واحليطـان ويف االسـتراحات           ●
 الّرباقـة واإلنـارة اهلادئـة       والرباري والوديان ومـع التظليل واأللوان    

  . واملوسيقى الغربية ُيثار ما يف النفوس وُتفنت القلوب 
 ونـسي     إدمانُ نظٍر إليه و إقبالُ عٍني عليه وتكحيل للعني كما يقال           ●

  ! أن اهللا يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور
 جتوالٌ وتطواف ودوران هنا وهناك مع الفتيان حىت وقت نــزول            ●

 الـرمحن يف ثـلث الليل اآلخر  وافتخـار واسـتعـراض  بـيـن         
األقران وجماهرة يف  الطرقات بأفعال وتصرفات خملة باحلياء والرجولـة           

من وتسميت تلك الطرق بأمسـاء تنـايف        ومضايقة السائرين ورجال األ   
  .  األخالق واآلداب 

 عدم الصرب على مفارقته وإن سافر إىل مكة فامللتقى هناك حيث خيلو             ●
اجلو واالعتذار من قبل الفىت والفتاة عند التـأخر إىل قبيـل  الفجـر               
بالطواف وقراءة القرآن واالتصال وشراء اهلدايا لألصدقاء والصديقات        

عبة وساحاهتا َتنطق لنطقت وأَّنت مبا ال تصدقه العقـول          ولو كانت الك  
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ولو كانت َتبكي جلرى املطاف بالدموع ، أهكذا يا شباب يفعل ضيف            
؟ ألـيس للكعبـة يف      ..؟ أفال عقلٌ مينع وديٌن يردع     .. !اهللا يف حرم اهللا     

ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عـذاب         { النفوس تعظيم و حرمة       
ر قلوم بدمعات املصلني وخشوع العابـدين وطـواف          أال تتأث  }أليم  

القانتني وذل املنكسرين املخبتني وهم فيما هم فيه ، أي قلوب ونفوس            
  ؟ !كهذه يا هللا ما أقساها وأشقاها وأقصاها 

 الغرية من أصدقائه إذا رآهم معه وليت األمر يقف عند هذا فحسب             ●
ر منهم يف صورة نـصٍح      بل يقوم  مبحاولة اإلفساد بينهم وبينه والتحذي       

وإشفاق ومحايته من أهل الفساد وإظهار ذلك لآلباء واإلخوان حـىت           
ينفرد بصحبته ويغرس ثقة اآلباء فيه فهل كل ذلك هللا ومن أجل حفظ             

  الفتيان واجملتمعات من الفساد واالحنراف ؟ 
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قد مر يف حياتـه بعـدة   : شاب يف العشرينات حيكي مأساته يل فيقول      
االت تعلق وهو يعترف بأا تعلق ويعيش حسراهتا علماً أنه قد تركه            ح

رأيت شاباً صغرياً يف إحدى     : صديق له كان قد تعلق به سنوات يقول         
التجمعات الشبابية ومسعت أن شاباً كبرياً يريد أن يربط عالقة معه فبدأ            
يراسله ويتصل عليه والشاب الصغري شاب مجيل فذهبت إىل الـصغري           

ه منه واتصلت عليه وهددته وخوفته فعاهدين بتركه ألنه يعرف          وحذرت
فبدأ الشاب الصغري يرسل يل رسائل يشكرين فيها مث تطور          .من ورائي   

األمر إىل رسائل احلب والغرام فتعلق يب علماً أن الـصغري يف الـصف              
  .الثانوي واملرسل إليه األخري موظف عمره ثالثة وعشرون عاما 

  ؟!رأيت الذئب  مأمونا على الغنم           أصاح مىت 
  أليس األوىل بالصغري أن خيرب والـده أو أخوتـه أو أحـد الفـضالء               
باملشكلة ؟ هل ذلـك الـشاب سريحـمــه وسيهــتم بــه             

  والده  وأخوته ؟  أكــثــر مــن
هل سيجد عالجاً نافعاً عند ذلك الشاب التائه احلريان أفضل مما جيـد             

  ؟ !د الدعاة املربني عند املرشد الطاليب أو أح

 حيلة متعلق
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هل ذلك الشاب الذي أعيته وأهلكته مشكالت التعلق عنده قدرة ألن           
  حيل مشكالت اآلخرين مع أن مشكلته نفس املشكلة والعالج واحد ؟ 

؟ فإىل مىت نعيش التربيرات ألفعالنا وأقوالنا       !أين العقول يا أهل العقول      
زى املرء باخلري خرياً    وهي ختالف نوايانا وقد يكون ظاهرها اخلري وقد جي        

وأجراً حبسن النية وقد جيزى باخلري إمثاً وشراً بسوء النية والعربة مبا بينك             
  .وبني اهللا ال فيما بينك وبني اخللق 

 إن تلك التربيرات تضر وال تنفع  ، تقتـل وال تفيـد فـال    :يا شباب  
الً يستهوينكم وسواس أو خناس من اجلنة والناس وكونوا أبطاالً ال أطفا          

.  
إا تسري يف حياة الشباب وتصرفاهتم شيئاً فشيئاً ويوماً وراء يوم حىت            
 تكون قاصمة الظهر والنهايــة املؤملة والفــــاجعة فــــال      

  !!أفال تفكرون ! جيىن من الشوك العنب وال من الشر خرياً 
  

    إذا أراد امرؤ مكراً جىن علال   
   وظل يضرب أمخاساً بأسداس 

التفكري الشديد بل اجلنون والبكاء إذا لقيه فأعرض عنه أو           اخلوف و  ●
اتصل أو أرسل رسالة ومل َيرّد عليه أو انشغل عنه فترة من الزمن فـإذا               
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رآه أهال عليه وابالً من العتاب وذكّره بفضائله عليه أو أعـّد العـدة              
  .  لكتابة الرسائل واآلهات 

  . صوٌر حبجة الذكريات ●
؟ ....!افتعاهلا وحتني الفرص للقاء وما وراء اللقاء         انتظار املناسبات و   ●

  ؟!والتلميح يغين عن الصريح واهللا املستعان 
 األخذ برأيه وعدم خمالفته وحماولة إرضائه ولو كان يكره احملب ذلك            ●

أو قوله وفعله خطأ ويف النهاية أنت أيها املتعلق الضحية بل جتده يضرب             
  .رأي املتعلق به بآراء اآلخرين عرض احلائط ويأخذ ب

 إغداقه باألموال واهلدايا ولني اجلانب له والعطـف عليـه وهتيئـة             ●
كــل ما حيــب ، حمبــة لـــه أو مــن أجـل تعليقـه              

  .بـــه حتــى اليتركه وتصبح املنة له عليه 
إين : يقول أحد الشباب عندما قبض عليه رجال اهليئة مع أحد الفتيان            

أعطيه يف بعض األيام مخسني رياالً وأنـا     أبذل له كل ما لدي من مال و       
بأمس احلاجة هلذا املال حىت ال يتركين ويذهب وآخر اشترى سـيارة            
لنفسه مث كتبها باسم صديقه ويف يوم من األيام حدثت مشكلة بينـهما             

فترافعا للـشرطة والقـضاء     .هي يل   : فطلب منه إرجاع السيارة فقال      
 وقد تكررت القصص يف شـراء       فحكم بالسيارة للمتعلق به ألا بامسه     

املتعلق للمتعلق به سيارة أو يكتبها بامسه فقط بل يقول أحد العاملني يف             
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هناك من إذا استلم راتبه كل شهر أدخـل يف حـساب            : أحد البنوك   
صاحبه مبلغاً من املال وهناك من يسدد له فاتورة جواله بشكل مستمر            

املشتروات للمتعلق بـه    والبعض قد حتمل الديون بسبب كثرة  اهلدايا و        
ورمبا سدد عنه ديونه وبعضهم يعطه بطاقة الصراف فيأخذ ما يريد من            
املال وعش عامل التعلق والشباب ترى عجباً ليس له اية ولوال خشيت            
التكذيب واملبالغة لسردت من القصص يف اإلنفاق مـا يقال عنه نسجاً           

ب األموال والسيارات   خيال مث يتركه املتعلق به عند أدىن نزاع فتذه         من
هباء وكلما ابتعد احملبوب زاد عطاء احلبيب ورمبا لعب عليـه فكلمـا             
احتاج شيئاً ابتعد عنه لكي يغدقه باألموال حىت أصبح التعلق نوعاً مـن             
أنواع االرتزاق واحلصول على املال عند كثري من الـشباب الـصغار            

 عليه األمـوال    فتجده يتجمل جتمالً صناعياً لكي جيذب األنظار فتنفق       
بطون .. فأين العقول يا أهل العقول وهل وعي املتعلقون شيئا من ذلك            

  ..جائعة وأموال ضائعة 
 أال فاسألوا أنفسكم هل ترجون بذلك اإلنفاق وجـه          :معشر املتعلقني   

ــصدكم   ــم قـ ــد اهللا ؟ وال يعلـ ــن عنـ ــر مـ   اهللا واألجـ
  .إال اهللا 
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ه وأبيه بطاقة الـصرف      هل سيعط املتعلق أخاه ابن أم      :معشر الشباب   
؟ أدع  !لكي يأخذ من املال ما يريد ، هل سينفق عليه األموال الطائلـة              

  !! اجلواب لكم وللمتعلقني 
 إن هناك من الفقراء من ال جيد مـا يـسد بـه حاجتـه                :يا شباب   

ولـــوعته من الطعـــام والشراب بل ال جيد مــــا يسدد         
روريات احلياة وأمـوال    به فاتــــورة الكهرباء الذي أصبح من ض      

الشباب تنفق على فقراء اجلوال ال فقراء الطعام والشراب فأيهما أحوج           
  ؟!أفال تعقلون ؟ !معشر العقالء 

  .متعلق يبحث عن حيلة ألجل أن يدخل صاحبه السجن بعد التعلق 
أحيل لنـا   : أحد احملققني يف هيئة التحقيق واالدعاء العام حيدثين فيقول          

ب أحدمها عمره ثالثة وعشرون واآلخر عشرون كـان         اثنان من الشبا  
إذا ضحك يف وجهي فكأمنا     : األول حيب اآلخر حباً مجاً حىت إنه يقول         

ضحكت يل الدنيا وإذا رأيته كنت يف أسعد حال ويف يوم من األيام بدأ              
فأصبح بعـض   ) مل يعطه وجه و مل يلق له بال           : ( جيفوين وكما يقال    

ن له قد تركك فالن وهكذا يف كل جملـس          األشخاص يهزأ به ويقولو   
ويف يوم من األيام غضب وانقلب احلب بغضاً والوالء بـراء واألخـوة            

سأدخله السجن ، فـذهب     : عداوة والثقة خيانة والعاطفة حقداً وقال       
املتعلق إىل املتعلق به وطلب منه أن يركب معه فرفض وحاول أن يركبه             
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ام املتعلق بتشـريح يده بنفـسه      بالقوة فلم يستطع فتماسكا باأليدي فق     
بـــمـشـــرط معه وذهب للشرطة والدماء ترتف منه وثيابه        

إن فالناً اعتدى علي فقامت الشرطة بإيقاف املتعلق : مبللة بالدماء وقال    
به وأحالتهما للتحقيق فأخرب املتعلق به احملقق بالقصة كاملة وقال املتعلق           

ة وأخربه بالتعلق الـذي بينـهما       للمحقق بعد املراوغة سأخربك باحلقيق    
إنين أنفقت عليه كثرياً من األموال ويف يوم من         : وسبب املشكلة وقال    

األيام حدث له حادث فأصلحت له سيارته خبمسة عشر ألف ريال ومل            
يعلم أهله بذلك وحتملت كثرياً من الديون ألجله وبعد ذلك يتـركين ،             

قق أن يكتب على املتعلق     إنين مازلت أحبه فوق ذلك كله وطلب من احمل        
به تعهداً أال يتركه ووصل به احلال إىل أنه يعاين من مـشكلة نفـسية               
بسببه وهو يراجع اآلن العيادة النفسية وللقصة إكمال فتركته ألسـباب           
ولكل مقام مقال وما كل ما يعلم ينقل ويقال فـأين العقـل والـدين               

  ؟!أفال تبصرون .. ا ؟ إا معاناة حق!واإلميان معشر الشباب والفتيان 
 تـبادل كلمات املدح والثناء وأوصاف الكمال اليت ال تكون إال هللا ●

وأشعار وأغاين احلب والغرام ورمبا أُرسلت يف صورة هدية شريط أو 
رسالة خطية أو عن طريق رسائل اهلاتف النقال ، كلمات تثري الغرائز 

األبدان ، تتضمن وتتلذذ ا النفوس ، تكاد تصم األذان وتقشعر منها 
اجلنون والفجور والفسوق ، يستحي الرجل أن يستخدمها مع زوجته 
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وإمنا تعرف عند غزل الفاسدين للفاسدات فأصبح الغزل بني الذكور ال 
أحلى الكالم مهسك ، وأحلى ما يف حيايت : [ الرجال يقول أحدهم 

 ألذ فأين حالوة اإلميان ولذة القرآن ، أليس كالم الرمحن] أين أحبك 
؟ نعوذ باهللا من احلرمان واخلذالن ويقول !وأمجل كالم ، فأين العقول 

فأين حمبة اهللا أليس هلا ] ليس لك يف قليب شريك يا أيها احلبيب :[ آخر 
ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أنداداً { يف القلب وجود ؟ واهللا يقول 

 مير علينا وحنن يف أمل} حيبوم   كحب اهللا والذين ء آمنوا أشد حباً هللا 
شرك احملبــــة : صفــوف الدراسة أن من أنواع الشرك 

  ولــوال 
خشـيـــة بعض األمور لذكرت من الرسائل واألشعار اليت 

  .الكفر الصريح  فيهــا
إن كثرياً من هذه العبارات هي من الكلمات الغنائية ، يتناقلها الشباب            

 كالماً فاحشاً وسيئاً ، إا مـن        تعبرياً عن احملبة ولألسف جند أن بعضها      
عبارات أهل الفسق ويف هذا تشبه م ومن تشبه بقـوم فهـو منـهم               
وكذلك رمبا يطلع على هذه الرسائل الوالـدان واألخـوان وغريهـم            
فتحدث إشكاالت كثرية منها الشك والتقليد فاألوىل ملن جاءته هـذه           

نه ما هكذا تورد    الرسائل أن ميسحها وينكر على املرسل بلطف وخيربه بأ        
  ؟!اإلبل وما هكذا التعبري عن احملبة 
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إن إخبار الناس مبحبتك هلم وتبادل املعاين األخوية خلق نبيل بل مطلب            
إذا أحب أحدكم   : ( شرعي أصيل والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول         

، والناس هلم مشاعر مىت رأوا منك احملبة باألفعال         )أخاه فليخربه أنه حيبه     
  .دق أخوتك بال رسائل وأشعار دائماً وأبداً عرفوا ص

إننا جند البعض يهوى قراءهتـا وحفظهـا ومجعهـا والتبـادل ـا              
ولـــــو مزحاً وينبغي الترفع عن ساقط القول منها والـشيطان          
لـــه حيل وأساليب يف غواية البشر ولتكن حبدود املعقول بال إفراط           

  .وال تفريط 
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امسه أسلم ، فتركه أسلم لعلمه أن حمبته حمبة         ويروى أن شاباً أحب فىت      
العشاق وترك املدرسة وافترقا فبحث املتعلق عن حيلة لكي يرى فيهـا            
أسلم فكان يتابعه بني الفينة واألخرى لكي حيظى ولو بنظرة إليه وبعـد            
فترة مرض احملب وعلم أحد األصدقاء بذلك فزاره وطلب منه أن يـأيت             

، وذهب إىل أسلم فأخربه أسـلم بالقـصة         هو وأسلم يف املرة األخرى      
كلها  فحاول اإلصالح بينهما وأقنعه بزيارته وأخرب الواسطة احملب بأن           
أسلم سيزوره ففرح فرحاً عظيماً وحتسنت حاله وبينما أسلم والواسطة          
يف الطريق إىل املريض وإذا بأسلم يغري الفكرة ويرفض مواصلة الطريـق            

طرق الباب  فقام املريض فرحاً مسروراً  فرجع وواصل اآلخر وبينما هو ي     
إن أسلم : قال . أين أسلم  . ملالقاة احلبيب وفتح الباب فلم جيد الصديق        

فازداد مرضاً وجلس فترة من الزمن قليلة       . إنه يكرهك   : رجع ويقول   
  : ويف الساعة األخرية من حياته وهو يلفظ أنفاسه ويردد قائالً 

   النحيل)٢( اء املدنف وياشف  ل  ـ أسلم ياراحة العلي
  من رضـا اخلالق اجلليـل  رضاك أشهى إىل فؤادي   

                              
 .املريض : املدنف   )٢(

 متعلق حتى فراش الموت
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 أرأيتم كيف يكون احلب الزائد طريقاً للوقـوع يف          :أيها الفىت والفتاة    
الشرك وسوء اخلامتة والتلفظ بالكفر وإن كان صاحبه ال يكفر إن كان            

يء جاهالً بذلك والتعبري عن احملبة ال يكون بترديد ساقط القول وبـذ           
الكالم أو بترديد كالم مباح الشيء فيه دائماً وأبداً فهذا يدل على عدم             
الثقة يف حمبة صديقه له أو حياول إقناعه بأنه حيبه وهو معرض عنه واحملبة              

  .باألفعال فاحلذر احلذر 
  :ومن عالمات احلب الزائد 

 اإلكثار من املزاح باللسان واليد مع  أصحاب التميـع والوسـامة             ●
ئناس بذلك مع وجود غريهم ومن هو أطرف منهم وأكثر مزحاً           واالست

  .ومرحاً 
كما يقال يقول أحدهم     )٣(  كتابة أ مساء وعبارات وأشعار الكسرات      ●
  .مخسة وعشرون كسرة تدمر الشباب وتغرقهم يف حياة التعلق :
رسوما ت تنايف احلياء على األوراق والكتب واحليطان معروفـة           •

  .املعىن عندهم 

                              
شعر الكسرات هو من الشعر النبطي ال يتقيد بوزن وال قافية وكثري  )٣(

  منها أغاين يف احلب 
 .    والغرام والغزل 
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غة يف االحتفاظ بكل ما يذكره به كـصوره  وغريهـا وال             املبال •
عجب يف عامل الشباب أن أحكي لك قصة من جنون التعلق وإليكها            

 :باختصار 
يذكر أحد رؤساء مراكز اهليئة بأم كانوا يتابعون اثنني من الـشباب            
وكان أحدهم متعلقاً باآلخر ويكفي موقف واحد هلما يدل على غايـة            

كان الكبري منهما عنـده     ! ونه ومازلت يف عجب منه    التعلق الذي يعيش  
سيارة يدورون ا وجيولون ويف يوم أراد أن يبيع صـاحب الـسيارة             
السيارة فذهب وفّك مرتبة السيـارة اليت كــان جيــلس عليهـا           
صديقــه ووضعــها يف غـــرفــة النوم حىت يتذكره ـا         

لقـراء الـضحك أم     ول..وركّب مكاا أخرى وأدع التعليق للمتعلقني       
البكاء واهللا املستعان وإا من أعجب القصص اليت تدل علـى جنـون             
التعلق وعمى القلب واحلمد هللا على العافية بل جتد البعض يضع صورته            

  .معه يف حمفظة نقوده وآخر يف غرفة نومه وأخرى يف سيارته 
 احلرص على تقارب األجسام وتال مسها بل اختالق كل مـا ُيـثري              ●
  .؟ واهللا يعلم املقاصد والنيات ......!ارحة باأليدي من أجل املط

 فتنة أعمت القلوب واألبصار ، جلساٌت مشبوهةٌ وحركاٌت مريبــةٌ          
وقصٌص غريبةٌ  وأموٌر عجيبةٌ بـل مـضحكةٌ ومبكيــةٌ ، لقـاءاٌت              
ومؤامرات والشيطان يزين ويربر األقوال واألفعال وكلمات الرسـائل         
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احلنان والعفة والطهر والتسلية وأخشى أن يكون       ويلبسها لباس العطف و   
الدافع هلا التلذذ  بل يغري بالشباب والفتيان حىت يفنت القلوب ويشغلها            
عن عالم الغيوب فال تسل حينها عن أحوال قلوب املتعلقني وبعد فترة            
من الزمن إذا أفاق من جنون التعلق حتسر وندم وحزن والم نفسه وبكى             

كيف تصدر تلك التصرفات مـين ؟ كيـف         : وضحك وحاله ومقاله    
  استطعت أن أجنر ورائه ؟ كيف تصدر من إنسان عاقل؟

أخي هذه الكلمات مسعتها بأذين وقرأهتا بلساين من معاناة املتعلقني بعد           
أن أفاقوا واستيقظوا من نوم طويل سنوات وسبات عميق ضاعت فيـه            

م يستيقظ ونادم   األعمار واألموال واألوقات فهل من سامع يستفيق ونائ       
  ؟ !يستدرك ما فات 

 إقامة احتفاالت وأعياد للحب ، عجٌب مث عجب أين عقولنا وديننا            ●
  ؟ ..وفطرتنا وحيـاؤنا

أهذه يف نظرك عالمات الرجولة والشهامة وصدق األخوة واحليـاء ؟           
كلماٌت بّراقة وعباراٌت منمَّقة وابتساماٌت ونظـراٌت ال أدري مبـا ذا            

مات منها ما هو حممود واإلكثار منها حممود وتارة         أصفها ؟وهذه العال  
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 )٤(يكون اإلكثار غري حممود ومنها ما هو مذموم واألمثلة يف احلاشـية             
وقد جتتمع كلها يف شخص أو بعضها والنية مردها إىل اهللا وقد جيـزى              
املرء باخلري إمثاً وشراً بسوء النية والعربة مبا بينك وبني اهللا ال فيما بينـك         

  :خللـق وال جتهـل أن لكـل امـرئ مـا نـوى قـال اهللا                  وبني ا 
   .}إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون { 
  

                              
فمثال احملمود واالكثار منه حممود  مساعدته وقضاء حوائجه وتقليده   )٤(

 ومثال احملمود واالكثار منه مذموم ككثرة التفكري ورسائل يف اخلري
احلب  وقصائده واالشتياق إىل مساع صوته واللقاء به واملذموم منه ترك 
األصدقاء األولني وتقدمي حاجته على حاجة والديه والتعاون على فعل 

 .ماالينبغي أوفعل ااملعاصي واآلثـام 
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  ما نتيجة التعلق واية احلب الزائد وما وراء ذلك كله ؟.. أخي احلبيب
هٌم وغٌم وضيٌق و اكتئاب ، حريةٌ وتفكٌري وخوٌف واضطراٌب وحاالٌت           

 يقر قـرار، ضـياٌع      نفسية ، سهٌر وقلٌق و مرض ، ال يهدأ بـال وال          
لألموال وإتـالٌف للمتلكات كالسيارات ، ضعٌف يف اإلميان وفــقٌد          
للـذة العبودية للرمحن ، َنيلُ غضب اهللا وسخطه و عدم التوفيق لـه ،              
عقوٌق للوالدين وتقدمي حاجته عليهما والتفاين يف خدمته مبا الُيـصّدقه           

لٌ للكـالم ، ملـٌز      العقل ، ضياٌع واحنراٌف وانتكاسـة ، إشاعاٌت ونق       
 وغمٌز ووقوٌع يف مواطن الريب والُتَهم ، شكوٌك وظنونٌ ِوقيلٌ وقـالٌ            
واهتـامات ، فرقةٌ وخالف ، عداواٌت وحتزبـاٌت ومـشكالٌت بـني            
الشــبــاب والطــالب ، هـــــــدٌم وإفســـاٌد     

وحماضـــن  وتــفـــكيــــــٌك لــألســــــر
لطاقات وقدرات الشباب   الـــتربيـــة ودور التوجيه واملربني ول    

، تضييٌع لألوقات  هدٌم للدين والقيم واألخالق ، هدٌم ملستقبل اإلنسان            
وعمره وشخصيته وتعطيلٌ لفكره وعقله و فشلٌ يف مسريته الدراسـية            
غياٌب وتفلٌت وهروٌب من البيوت وحماضن التربية إىل غرف الفنـادق           

 آثار المعاناة
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عطلـة األسـبوع أو     واالستراحات ورمبا كان املكث فيها ليايل وأيام        
  .السفر فيها إىل البلدان القريبة واهللا أعلم مبا يكون فيها 

ركٌض وراء الفتيان وكل يوم مع فالن وفالن ، كثرة النـسيان حـىت              
َينسى نفسه وال َيبقى يف قلبه أحٌد إال صديقه ، ظلٌم للنفس وظلٌم لتلك              

وحـشةٌ  النفوس اليت حتمل براءة الطفولة والعفاف من بنني وبنـات ،            
وضيق يف القلب ، بالدةٌ وسذاجةٌ وغباء ، فقد للغرية واحلياء  ، ضعٌف              
يف الشخصية وَتبلٌّد  يف اإلحساس وازام يف النفس ، اهتمام اآلخـرين             
مبظهرهم وُحسن أجسامهم  حىت َيلفتوا األنظار فتتعلَق ـم القلـوب            

نقلب األمور فجأة   وينالوا االهتمام من اآلخرين فُيلّبوا هلم ما ُيريدون مث تَ         
فيحركونه كيفما يريدون بل يستخدمونه يف قضاء كثري من حاجـاهتم           
والوصول إىل حتقيق كثري من غاياهتم ورغباهتم على كثري من األصـعدة            

  .واملستويات والتلميح يغين عن التصريح واللبيب باإلشارة يفهم 
 بكاء وعويل إما حزناً وحتّسراً على مافات من احليـاة يف تلـك             •

اخلزعبالت أو يأساً من املتعلق به أن يستمر معه ، أو بكاء مـن شـدة    
  ..التعلق 

ياهللا ما أشد الفرق بني عربات ودمعات إمياناً باهللا واشتياقاً للقـاء اهللا أو              
ينام قرير العني وأنت تتقلب على الفراش .. ألجل شخص مل يفكر فيك     

  !حسرات ودمعات حىت يؤذن الفجر 
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أليام كنت أحبث يف إحدى املستشفيات النفسية عن كيف         ويف يوم من ا   
يعاجل األطباء حاالت التعلق ، فيذكر أحد األطباء قـصة قـام مبتابعـة             
أحداثها ، دامت سنوات طويلة ويف النهاية جلأ أحدهم إىل املستشفى ،            
شاب يف الصف الثالث ثانوي ، عقلية فعالة ، ذكاء ودهـاء ، ثقافـة               

كان ال ميل حديثه لتنوع ثقافتـه وكثـرة         : به  وإبداع يقول بعض أقار   
معلوماته ، تعلق بشاب يف املرحلة املتوسطة وبدأت رحلة التعلق بينهما           
، فقاما بشراء استراحة ، كل يوم يلتقيان فيها وبدأ اإلمهال والـضعف             
الفكري والعقلي والدراسي يدب إليه بل بدأ يترك اجتماعات أقاربـه           

  ويف يوم من األيام سافر املتعلـق بـه  إىل             وطالت حياة التعلق بينهما   
خارج اململكة ومل يكلمه فتأثر املتعلق بذلك وأصابه اهلم والغم حـىت            
عرف أهله ذلك يف وجهه وتصرفاته والسبب ، فاتصلوا على صـديقه            
وأخربوه اخلرب وأن صاحبه يف حالة سيئة جداً فرجع املتعلق به وقطـع             

جسمه ورقّت عظامه وتغريت مالحمه     سفره وزار صديقه وإذا به قد ذبل        
أرجوك أرجوك أال تتركين  وقال له كلمة ال أريد أن أذكرها            : وقال له   

يف هذا املقام مث نصحه املتعلق به إىل أن حياة التعلق خطأ وأننا البد أن               
نغري الطريق ونبدأ من جديد فقال أعرف كل ذلك مث ذهب املتعلق بـه              

  التعلق قتل للعقل واإلبداع
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 لصديقه عن العالج وكيف النجـاة       إىل املستشفى النفسية لكي يبحث    
بدأ بعض املتعلقني  واملتعلق م وبعـض        : واهللا املستعان وقال الطبيب     

اآلباء اجمليء إىل العيادة النفسية طلباً حلل املشكلة وما يترتب عليها مـن             
  . حاالت نفسية وقد مت عالج كثري من احلاالت والفضل هللا 

تصاالت وتذّمـر األصـدقاء      تضجر األهل من كثرة الزيارات واال       ●
من ذلك وكان أحد الشباب قد تعلق بآخر وقد كثرت اتصاالته عليـه             
وكل منهما متعلق باآلخر وكان أحدمها ال يشارك أهلـه يف سـفرهم             
ورحالهتم وكان يتعذر بأعذار واهية والقصد ال يريد ترك صديقه فـإذا            

ان سـوياً   أصر أهله عليه بالذهاب ذهب معهم وحلق به صديقه أو يذهب          
بــعــد األهــل فتضــجر األهــل من ذلك تـضـجراً        
بالــغـاً ولألســف كان عنده استعداد أن يقدم صديقه علـى          

  أريـد أن   : أهله يف كثري من األمور بل فعل واآلن يكلمـين ويقـول             
إن عالقة التعلق اليت كانت بيننا البد أن تنتهي         : أستقيم وقلت لصديقي    
أريـد أن أتركـه    : عالقة طبعية ويسألين فيقول     وتصبح إن كان والبد     

إن كان سـيعيقك عـن      : فقلت له   .! خشيت أن يعيقين عن االلتزام      
اهلداية فاتركه وانج بنفسك وقد كان أكثر من حالة استقام فيها املتعلق            
فاستقام املتعلق به والعكس كذلك وهللا احلمد فتعاونوا على الرب والتقوى           

 !!فشتان بني احلياتني 
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سقوطه من أعني الناس واحتقارهم له ونظرهتم له بأنـه إنـسانٌ             •
  ...مريض القلب وشاذ الطبع

 هوان وذل املتعلق للمتعلق به والعكس صحيح فينساق وراءه يف           •
   ..)أذلُّ من محار ُمقّيد ( .. كل شيء ويسريه كيفما أراد

 . نا واألسري من أسرته شهوته وهواه فكن عزيزاً قوياً والتكن وضيعاً مهي
   عبد العبيد أذلــه اهللا     العز يف كنف العزيز ومـن 

  نون اهلوان من اهلوى مسروقة     فإذا هويت فقد لقيت هوانا ملـل                
يكاد يذهب بالنفوس والعقول بل ذهبت النفوس والعقول ال بل الدين            
فذاك مل حياة التعلق فأذهبه يف ما يغضب الرمحن وآخر أذهبه بالتفحيط            

آخر يف االستراحات  يقول أحدهم مللت من حياة التعلق ،           والدوران و 
ضاقت يب الدنيا ، فكنت أذهب سائر الوقت بالنوم وإذا جـاء الليـل              
خرجت خارج املدينة أجوب الطرق فال أرجع إىل البيت إال الـساعة            

  .الثامنة صباحاً 
●         هتييٌج للغرائز مث إثارة وتفجري للشهوات يعقبه استعمال للعادة السرية 

والوقوع يف احملرمات وانتهاك احلرمات وليس شرطاً الوقوع يف الفاحشة          
بل إن املتعلقني يف الغالب من أبعد الناس عن تلك اجلرمية ولكن اجلرمية             

  .قد تقع وقد وقع منهم بال استطراد لفعل بشع 
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 كثري من الشباب يقول إنه مل يفكر يوماً من األيام بأن يفعل معه احلرام              
 ذلك والبعض ال يفكر يف احلرام لكنه يقع يف أقل من ذلك             وال أقل من  

كالنظر بتلذذ وغريه  وهذا كله الجيوز لقول الرسول صـلى اهللا عليـه              
العينان تزين وزناها النظر والفم يزين وزناه التقبيـل والقلـب           ( وسلم  

  .رواه أمحد ) يهوى ويتمىن 
ا تـرى   قلة أكل الطعام وضعف الشهية نتيجة لكثرة التفكري ولذ         •

ضعفاً وحنالة يف البدن  من كثرة اهلموم والتفكري بل قد تظن أسرته أن              
ويروى أنـه   . به عيناً أو مساً من اجلان فيذهبون به إىل الراقني والقراء            

وهو يف عرفة قـد صـار    جيء  بشاب إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما
  ما به؟: كالعود فقال 
 .ر من االستعاذة من العشق فجعل ابن عباس يدعو ويكث. قالوا العشق 

ومن احلب ما قتل ، ومن أَحّب       : تعذيٌب للجنان وصدق القائل      •
شيئاً لغري اهللا ُعذّب به ورمبا أَسقطه يف ِشراك املسكرات أو الصور حىت             
مىت ما أراد منه احلرام أذلّه ا حىت َيرضى وأنصح أخواين الشباب بأنه             

 وحاول أهل الباطل هتديـده      إذا صور أحدهم سواء بعلمه أو بغري علمه       
ا فال يتردد يف إيصال اخلرب لوالديه أو اهليئة أو أحد العقالء أو رجـال               
الشرطة فإم بطريقتهم  اخلاصة يستطيعون إخراجهـا منـهم وحـل            
املشكلة  وهذا جمرب والتبق حتت هتديداهتم  وأنصحك ابتداء باالبتعاد           
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 مث حصل بينهم  عداوة      عن التصوير فكم من األصدقاء كانوا يتصورون      
فاختذوا الصور للتهديد وخاصة التصوير أثناء السباحة والتصوير حـرام          

فإياك إياك وخذها مين نصيحة مطلع فكـم تـرد إىل           .كما ال خيفا ك     
  .   احملاكم واهليئات مثل هذه األمور ،  فاحلذر احلذر يا فتية اإلسالم 

ات التعلـق واملـتعلقني     وإنه باالستقراء والسؤال كانت كثرياً من اي      
مفترق طرق بني اهلداية  والضياع وسلوك طريق االحنراف والـدخان           
وغري ذلك وال أريد التصريح بكل شيء وأرجع فأقول مؤكداً ومذكراً           
إن هذه اآلثار ختتلف حبسب أنواع التعلق وأسبابه قلة وكثـرة وقـوة             

قه وحلظاتـه   وضعفاً فهاهو التعلق حيمل يف أيام حياته وساعاته بل دقائ         
تلك اآلثار النفسية والصحية واجلسدية واالجتماعية واملالية والفكرية يف         
أمجل وأغلى مرحلة للشباب فهل من متعظ ومعترب؟ معـشر املـتعلقني            

  .واملتعلقات 
  !!هكذا تكون العواقب ملن له نظر ثاقب 

  !!هكذا تكون العقوبات ملن خالف رب الربيات 
  . ه جىن غرسكم وأيديكم إنه حصاد التعلق املر ، إن

وما أصابكم من مـصيبة     } { قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم         { 
  .} فبما كسبت أيديكم 
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حٌب خادع وغراٌم قاتل وَولَـٌه زائٌف يف صورة حٍب طاهر ، قـل يل              
باهللا أليس هذا هو التعلق باألبدان والذل بعينه للصور واألجسام ؟ وّمسه            

املعاين واحلقائق ال األلفاظ وإن كانـت النيـة         بأّي اسم شئت فالعربة ب    
حسنة واألخوة صادقة ، فهذه عالمات التعلق وايته وليس شرط التعلق           
الوقوع يف الفاحشة  أو أن يكون من أجل اجلمال وحسن األجسام أو             
أن تظهر كل تلك العالمات على الشخص أو ما ُيسميه البعض بالتعلق            

رِّر لنفسه  أو تغلَّف بثوب األخـوة يف اهللا           الربيء من سوء النية كما ُيبَ     
بل إين على يقني أن البعَض ال ُيفكِّر يف احلرام لكن يكفي من سوء تلك               
احلال ما يعيشه الكثري من القلق واهلم واملشكالت وسوء اآلثار املترتبـة            

ومن ادعى احلب يف اهللا يف مثـل        : قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا      .. عليه  
إمنا هذا حب هوى وشهوة  وقد تكون احملبة هللا أو حمبة             هذا فقد كذب      

طبعية لكنها تصل إىل درجة التعلق وآثاره السلبية أو حب اهلوى وقـد             
التصل وأنت احلكم واإلمث ما حاك يف النفس وكرهت أن يطلع عليـه             

  .أحد واستفت قلبك وإن أفتاك الناس 
حلني كحب   هل حتب والداك وأخوانك والعلماء والصا      :وأسألك أخي 

هذا؟ هل تفكر فيهم وحتمل مههم وتقضي حوائجهم كهذا ؟ صـارح            
  .؟ ..نفسك و ما هو مقياس التفاضل عندك
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 هل كل الناس حمبتهم غري صادقة ؟ ألم ال يفكرون           :وأسألك أخرى   
دائماً يف أصدقائهم أم ألم ال يتبادلون رسائل احلب وأشعار الغرام عرب            

يلتقون كل يوم أم ألم ال يـضعون أمسـاء          رسائل اجلوال أم ألم ال      
أصدقائهم على الساعات أو تنقش أحرفهم على السيارات أم ألنـه ال            

  . يقلده يف كثري من األشياء 
هل كل الناس يعيشون ما تعيشه أنت يف ضل هذا احلب الزائـد ؟ إذا               

فهل يعقل أن يكونوا كلهم على خطأ وأنت على صـواب           . قلت نعم   
الف ذلك فكل الناس ال يفعلون تلك األمور، و إن قلت           بل إن الواقع خي   

فإن حمبتك إذاً ليست على صواب ألن الناس ال جيتمعون علـى            . ال  : 
  .ترك الصواب وفعل اخلطأ 

  ؟ !هل يعقل كل الناس حمبتهم مشكالت وويالت 
  

 أليس البعض ممن يعيش احلب الزائد إذا تركه اآلخر وابتعد عنه            :أخي  
ى  وحزن حزناً شديداً ورمبا حاول فعل بعض األمـور           بكى بكاء الثكل  

ومل يبك ملوت عامل أو قريب ؟أليسوا أوىل بسّح الدموع وحزن القلوب            
بل أليس ذكر اهللا وذكر القرآن واجلنة والنار أوىل بـسكب العـربات             

أليس أصبح شغلك الشاغل ذكـرك إيـاه        . ؟ بلى !!وخشوع القلوب   
عنـد  ، د املذاكرة وأثناء شرح املدرس      ؟ يف املدرسة وعن   ! والتفكري فيه   



  

 
٣٥

النوم ويف الصالة ، عند الطعام والشراب ، يف الذهاب واإلياب ؟ ملـاذا       
  هذا كله ؟ 

هل ترجو من املتعلق أو املتعلق به أن جيلب لك نفعاً أو يدفع عنك ضراً                
؟ هل سيعافيك إذا مرضت ؟ هل سيدخلك اجلنة وينجيك من عـذاب             

ك أو شقاءك ؟ أليس اهللا أوىل ذا احلب والذكر          القرب ؟ هل ميلك سعادت    
  . على الدوام ويف غالب األحيان ، ألنه هو الذي بيده األمور 

أيهم أحسن تفكرياً وأحق بالتفكري الذي يفكر يف صديقه بالليل والنهار           
وال فائدة من وراء ذلك أم الذي يفكر يف طلب العلم ودعـوة النـاس               

والنجاة من النار وبناء املستقبل ورجولتـه       للهداية وكيف ينال رضا اهللا      
  .ويسافر ألجل ذلك كلـه 

إن اإلنسان إذا نزلت به حاجة أو مصيبة رفع يده إىل اهللا بذل وانكسار              
ما أعظمها من   : ( فهل تتذكر صديقك حني الدعاء لنفسك وكما قيل         

فهي الدليل والربهان على صدق احملبـة       ) خلة تدل على صدق األخوة      
  .واإلخاء 

 أمل تقف على كثري من حياة املتعلقني اليت مل يأت على خاطرك             :أخي  
  . أنه يوم من األيام يفترقون مث تنازعوا على أحقر مراد وأتفه األسباب 

  ؟ !هل سألت نفسك ملاذا تنتهي كثري من تلك الصداقات 
  **كل ما كان لغري اهللا يزول ** 



  

 
٣٦

ل منا ظـل لآلخـر      كنت أنا وصديق يل ال نفترقان ك      : يقول أحدهم   
ثالث سنوات ، القطعة من اخلبز نقتسمها ،ويف يوم من األيام حـدث             
خالف يسري فافترقنا وأصبح أبغض شخص أراه ولو رأيتـه يف طريـق             

كل ما كان لغري اهللا يـزول فهـل سـتعيش           ..! لسلكت طريقاً آخر    
  ..! مأساهتم وجتربتهم  فاحذر وانتبه 

  
تعلقني أنه يـسافر قرابـة كـل         لقد حدثين البعض عن بعض امل      :أخي  

من أجل أن يـرى صـديقه       ) ثالمثائة كلم (أسبوعني أوثالثة  أزيد من      
أسألكم باهللا هل سيسافر هـذا ألجـل        ! وحبيبه ورمبا سافر ومل جيده      

والديه كل أسبوعني ، هل سيسافر ألجل أن يوصل بعض املالبـس و             
  لده ؟الطعام  للفقراء واحملتاجني يف بعض القرى اجملاورة لب

  
  
  
  
  



  

 
٣٧

  
  

شاب تعلق بآخر ومها يف مدرسة واحدة وكان بينهما الكثري والكثري مما            
يدور يف حياة املتعلقني فيبدأون عاماً جديداً املتعلق بالـصف الثالـث            
الثانوي واملتعلق به يف الثاين الثانوي ويف يوم من األيام وقبل امتحانات            

 على إثرها ، ضاقت الدنيا      الفصل األول حدثت بينهما مشكلة ، افترقا      
باملتعلق ، بدأ يتغيب عن املدرسة ويهرب منها ألجل أال يرى املتعلق به             
فقد كرهه كرهاً عظيماً ، وصل اخلرب إىل زمالئه وأهلـه حـاولوا أن              

أصر على عدم الذهاب ، انعزل عن اجلميع ، أصـبح جيلـس             . يقنعوه  
تأثر أهله به ، ضاع عاماً      لوحده يبكي طويالً ،ترك املدرسة عاماً كامالً          

يداك أوكتا  (. كامالً من عمره ، مث بدأ عاماً جديداً يف مدرسة أخرى            
   .)وفوك نفخ 

هذه مأساة من  مآسي املتعلقني وضحية من ضحايا التعلق واحلب القاتل            
  .ومعاناة من املعاناة 

كان األوىل ذا الشاب أن يذهب إىل املرشد الطاليب أو يتصل بأحـد             
  .ة املتخصصني يف قضايا الشباب الدعا

 معاناة متعلق



  

 
٣٨

  
  

 حتملين قليالً و أعد شريط حياتك قبل التعرف         :أخي تعال وجهاً لوجه   
على هذا الصديق مث انظر هل تشعر بتغري يف حياتك بعد التعرف عليه ؟              
إن كان خرياً فامحد اهللا وإن كان مما تقدم من تلك املظـاهر واآلثـار               

ملاذا كل ذلك ؟ ما هي      . ن تسأل اآلن    وأصبح تعلقاً وحباً زائداً فلك أ     
األسباب املسقطة يف شباك هذا احلب والتيه يف حبر التعلق ؟ ما الـذي              
جيعل الكثري من الشباب ينجر ويغرق يف وسط هذه األمواج املهلكـة ؟          
ملاذا ال يكون حبنا معتدالً كحب سائر الناس بعضهم لبعض ؟ فلـنكن             

يتأمل ويصارح نفسه بكـل     صرحاء ففي الصراحة تكون الراحة وكل       
وضوح ما السبب الذي دفعه للوقوع  من هذه األسباب بـال تربيـر              

  ؟..!وتزييف واهللا العليم بذات الصدور
الفراغ الفكري والروحي لدى فئات كثرية من الشباب والفتيات          •
. 
  .اإلعجاب الزائد والعاطفة املفرطة  •
دهلـا بـني    تفريغ العواطف الكامنة واملكبوتة داخل النفوس وتبا   •

الشباب فيما بينهم والفتيات فيما بينهن وهذا منشأ وسبب كثري مـن            
 .حاالت التعلق 

 أسباب المعاناة



  

 
٣٩

ضعف شخصية املـتعلقني ألـم ال يـستطيعون الـتحكم يف             •
 .عواطفهم ومشاعرهم بل ينساقون ورائها وهم ال يشعرون 

  .االزام يف النفسية والشخصية  •
الـسة النـساء    العيش يف الوسط النسائي داخل البيت وكثرة جم        •

  .فأصبح الفتيان يشبهن الفتيات من كثرة جمالستهن وخمالطتهن 
القسوة واجلفوة من اآلباء واألمهات أو كثرة املشكالت داخـل           •

البيوتات فيهرب الشباب من بيوهتم إىل االسـتراحات ومـن ذلـك            
احلرمان إىل البحث عن العاطفة واحلنـان  فيجـدون مـن يلعـب              

 إذا كان األَبوان متفرقني مبوت أو طالق        بعواطفهم ومشاعرهم خاصة  
والبحث عن إنسان َيعطُف عليهم وُيشاركهم مهومهم ويبثـون لـه           
أحزام وأشجام ويتبادلون معه املشاعر والعواطف واألحاسيس فهم        

  .حباجة إىل من يهتم م ويرعاهم وينصت ملشكالهتم يا أولياء األمور 
هم وتارة سوءها وعـدم     ضعف اآلباء واألمهات يف تربية أوالد      •

تفهم شخصية املراهقني والتعامل معها باألسلوب املناسب فاألسـرة         
  .ولألسف إما تسلطية أو مفتوحة وبقلة جند األسرة احلوارية 

وكأا ) العرف والعادة املخالفة للشر ع      ( تعظيم الصنم اجلاهلي     •
 مسلمات أو وحي من السماء وآي القرآن و اليت كانت سببا يف كثري            

 .من املشكالت يف حياة األفراد واألسر واجملتمعات 



  

 
٤٠

ضعف املناهج التربوية النظرية وأضعف منها املنـاهج التربويـة           •
 .العملية إن وجدت واليت هي املصدر يف تربية األمة والنشء 

ضعف وسائل اإلعالم يف توجيه اجملتمع بكل طبقاته إىل كثري من            •
  .ة القضايا التربوية واالجتماعية واألسري

  .    قراءة قصص احلب والغرام وشعر الغزل والكسرات ●
  . . صديق السوء السمُّ الفاتك . .  الفراغ القاتل أُمُّ املصائب ●
  .كثرة اللقاءات من غري فائدة تورث التعلق بل الزيادة يف التعلق  •
حاجة املتعلق به إىل املال إما فقراً أو خبالً من والديه والوسـط              •

 .وال تفريط يا أولياء األمور مطلب ال إفراط 
حاجة املتعلق واملتعلق به إىل من يؤانسه يف ذهابه و إيابه وأعماله             •

 . 
التفكك األسري وعدم التوافق بني األسرة وأفرادها جّر كثرياً من           •

 .املشكالت األسرية واالجتماعية بل انعدام الثقة بني أفراد األسرة 
 عن الناس فيختـار مـن       عدم التوافق مع زمالئه وحميطه فينعزل      •

  .يوافقه وينغلق عليه ومن مث تبدأ سلسلة التعلق 
  . العبث واللعب والتسلية باآلخرين ●
  . الشهوة اخلفية واجمللة اخلليعة وخط اخليانة ال الصداقة ●
  . االنتقام للنفس ●



  

 
٤١

  له ُمتعلِّقاً    ح التعلق عالمة عليه ووصفاً     اعتياد ذلك يف حياته حىت أصب      ●
  . قاً به أو ُمتعلَّ

  . مشاهدة القنوات والنظر إىل الفتيات ●
 بعد القلوب عن اهللا وعدم َتعلقها وأُنسها باهللا وعدم حتقيق  معـىن              ●

  .اإلميان بالقلوب وصفات املؤمنني يف واقعنا وحياتنا 
  والقلب ما مل يكن باهللا مرتبطاً 

     فإمنــا هو باألهــواء جـّواب        
وف من اهللا وعدم حتقيـق معـىن العبوديـة هللا            قلة مراقبة اهللا واخل    ●

  واالستغناء باهللا واالفتقار إليه   
  ؟ !فكيف يشقى قلب امتأل بعبودية اهللا واالفتقار والذل إليه 

 التقصري يف الصلوات وقراءة القرآن وتدبره فمىت كان عهدك بالقران           ●
  ؟
  . اجللوس مع الفتيان والصغار ●
  .طرافته  نسب املتعلَّق به وغناه و●
 اختالط الصغار بالكبار من خالل دور التربية والتعليم و املعسكرات           ●

واألندية والسباحة وأماكن التفحيط وسوق احلمام و التجمعات داخل         
  .  األحياء 

  . حب قيادة السيارة والدوران والصيد ●



  

 
٤٢

 الترف والتميُّع بداية كل شر وسبب للكبر والغرور والتعايل وطريق           ●
  . واالحنراف وانتشار اجلرمية للفساد 

  .   اهلوى ومن أطاع اهلوى فقد هوى ●
  .ولكنه يورث الشرق ***  ُحـب اهلــوى حلــو 

 مجاله واحلرص على أن جيعل من نفسه شاباً مجيالً يلفُت األنظار إليه             ●
بلبسه أمجل املالبس والثياب املخصرة واستخدامه بعض أدوات التجميل         

ر الــــيت يتخللها شيء من األصباغ حىت       يف الوجه وقصات الشع   
نرى الـــبعــض ذكوراً يف صورة إناث افتخاراً ومباهاةً وألجل         
أن َيلفتوا األنظار فتتعلَق م القلوب بل بعضهم يقف أمام املرآة أكثـر             

إال أن ُيلحقوا أمسائهم تاء      من كثري من النساء وما َبقـــــــي     
فوس وَتنفُر منه الطباع وَتستخفُّ به العقول       التأنيث ، تأنثٌ َتتقزز منه الن     

.  
         يسيل ختنثا ويذوب لطفــاً    

      فهل يف أرضنا رجل مــذاب ؟
        ومهته الثياب فليس ميشي   

      إذا ما سار بل متشي الثيــاب
        يسآلين أمت الزي حـسنــــاً   

  !بل نقص النقاب:     وظرفاً ؟ قلت 



  

 
٤٣

 فضالً ودرجة على املرأة يف كثري من األمور مث أبيـت إال             جعل اهللا لك  
التشبه ا والرتول من األعلى إىل األدىن بل السوأة كل السوأة أن يكون             

  ..وآعجباه.. وآسفاه ..ذلك يف اللباس والكالم وبعض الصفات 
  وما عجيب أنّ النساء ترجلت        

   تأنيثَ الرجاِل ُعجاب                                       ولكّن
        فإنّ اخلشونة ِزيُّ الرجـال  

                                       كما أنّ لوثة الطبع طبع النساء 
  

إنكم تلوموننا حنن املتعلقني وتوجهونا النصح      : يقول كثري من املتعلقني     
هم لنا ونسيتم النصح ألولئك الشباب الذين يفتنوننا جبماهلم ومـساحيق         

ومالبسهم وجيعلون القلوب تتعلق م بل يقول أحدهم البد أن تتخـذ            
اهليئات موقفاً حازماً يف شأم بل البد من املربني يف احملاضن التربوية أن             

  .يتخذوا ذلك احلزم إن اهللا ليرتع بالسلطان ما ال يرتع بالقرآن 
ـ           : فيقال   رعاً ،  إن ذلك ليس مربراً للوقوع يف املشكلة ال عقالً وال ش

  .فلوموا أنفسكم وال تلوموا أحدا 
 أال فاتقوا اهللا ودعوا الفتنة ، إن التشبه بالنساء والكفار حرام            :يا شباب   

لعـن اهللا   : ( بل اللعنة على  املتشبِّه م قال صلى اهللا عليـه وسـلم              
) املتشبهني من الرجال بالنساء واملتـشبهات مـن النـساء بالرجـال             



  

 
٤٤

و التميع مل يكن معروفاً منذ سـنوات وهـو          وموضوع التجمل الزائد    
حب التميز   : ومن أسبابه سبب رئيس يف التعلق وانتشاره يف هذا الزمن         

والظهور والتنافس يف اجلمال كالنساء وضعف التربية األسرية واملظهرية         
اجلوفاء ومن أجـل تغطيـة الـنقص وسـتر العيـوب أو كونـه ال                

 وليس عنـده شـي      يعطـــــى وجه وال يلتفت إليه كما يقال      
يشرف ويظهر به على األقران فيتجمل جتمل البنيات ألجل أن يلتـف            
حوله الشباب ويكون مدلالً بينهم ونسي أن الرفعة وعلو املرتلة تنـال            

  .بطاعة اهللا والتجمل باألخالق وحبب اهللا له حيبه اخللق 
          ال يزري السواد بالرجل الشهم    

  ألريــب  وال بالفىت األديب ا         
         إن يكن للسواد فيك نصيـــب  

  فبياض األخالق منك نصيب            
إن اهللا قادر أن يسلب منك ذلك اجلمال فيجعلك يف أقبح منظر وحال             

إن اهللا قادر أن يقلب حسنك سوءاً ومنظرك دميماً فال تفخـر وال             .. 
 كـل   إن اهللا قادر أن جيعلك يف حلظة أبرص أجذم  أقرع ، بك            .. تفنت  

علة وآفة حىت اليستطيع الواحد أن يراك فـضالً علـى أن جيالـسك              
  .وحياكيك فالتقابل النعمة بالعصيان 



  

 
٤٥

 هل انتكست الفطـرة وانعـدمت الغـرية ومـات           :يا أيها الشباب     
اإلحساس فمالنا نرى أموراً تدع احلليم حرياناً،إن كان اإلميان ضـعيفاً           

  .  ل إن كان سليماًوالعلم قليالً فلنحتكم إىل النقل و العق
  

  :    ولنعد إىل األسباب فمنها 
  . خفة الدم وعذوبة اللسان ومجال الصوت ●
 ارتياد األسواق والدوران الذي رمبا يعقبه نظرات ُتعلّـق القلـوب            ●

باحلب فَتَتعذَب بـه ويذكر بعض الشباب أن البداية دوران مث نظرة مث            
   .عالقة مث تعلق مث ويالت التعلق وجحيم احلب

   فراغ القلب من هدٍف عاٍل و أمنيـٍة نبيلـٍة ومـستقبٍل منـشود              ●
  . والتفكري يف سفاسف األمور

  . تقارب الطباع واألفكار واهلوايات بينهما ●
  . حب الربوز والتميز والظهور ولفت األنظار ●
  .    التقليد لآلخرين والتحدث واالفتخار بذلك وتناقل أخبار الصغار ●
  .ني الفروج  عدم الزواج وحتص●
  .! اعتقاد أن التعلق أمٌر طبعٌي والبد منه●
  . تلذذ وشهوة بالنظر إليه و جمالسته ●
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  عداوة الشيطان بل عدم استحضارها يف حياتنا واقعاً عملياً وتـرىب             ●
  .عليه الناشئة 

  .الثقة الزائدة يف اآلخرين  •
ـ         • ة مرحلة املراهقة وشخصية املراهق  العاطفية والنفسية واالنفعالي

والعدوانية والتقلبية واملزاجية و االنطوائية واالزدواجية والغرية وحـب         
  .الظهور والتميز واالستقاللية هلا دور كبري يف مشكلة التعلق 

رسائل اجلوال وعبارات احلب واحلنان واالشتياق واحلنني  سبب          •
رئيس يف التعلق بل من أقوى أسباب التعلق كما يذكر الـبعض مـن              

إن الرسائل سبب من أسـباب      : ني ويقول البعض اآلخر   الشباب واملرب 
زيادة العالقة والتعلق بل من أسهلها وأكثرها تأثرياً وانتشاراً يف استمالة           

  .العواطف والقلوب 
 كثرة جمالسة أصحاب العاطفة والتميع والنعومـة والرقـة املفِرطـة            ●

  .واجلمال 
 مساع الغناء جيعل الشخص حين لصاحبه كما يقـال ويـشتاق           •

  لــسماع صــوته ورؤيــاه وتــثري مــشاعره وعواطفــه وأشــجانه 
  ..وحترك غرائزه  وقد شهد بذلك كثري من املتعلقني 
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يقول أحدهم وخاصة األغاين احلزينة عندما حتدث مشكلة بينه وبـني           
صديقه أو عندما يفتقده لكي هتدأ حاله وترتاح نفسه ويطرب بـسماع           

د املتعلقني قـصة تعلقـه      تلك الكلمات فيشتاق إىل رؤياه  ويذكر أح       
تعلقت بشاب سنوات عدة وكنت أعرف أين على خطأ حىت          : فيقول  

قررت تركه وترك الغناء وجاهدت نفسي على ذلك ويف يوم من األيام            
مسعت مقطعاً صوتياً ألحد املغنني فما متالكت نفسي فرفعـت اهلـاتف          

 وأنزلُت  مباشرة واتصلت عليه بعد انقطاع دام سنة كاملة فما أن رّد إال           
مساعة اهلاتف ومل أكلمه وتركُت التعلق وذلك الركـام اهلائـل مـن             
املشكالت واحلسرات واحلمد هللا وجماهدة النفس حتتاج إىل صرب وعزمية          

  .وقوة 
 حبُّ وميل القلب املريض ملثل هؤالء وحماولة البحث والتفكري عـن            ●

م ورمبـا   األسباب املوصلة للتعّرف عليهم بشىت احليل والطرق إذا رآه        
أَخربهم بأنه ُمعَجٌب بأخالقهم العالية ورمبا حبث َعمَّن ُيعّرفه بأحدهم أو           
عن حيِّه واختذ الوسطاء للجمع بينهما ورمبا انتقل إىل مدرسته فـإن مل             
يتيسر دار حوهلا كل يوم متعباً نفسه يف شّدة الظهر وَحّره ، تاركاً أهلَه              

؟ صـورةٌ   !! ؟ أّي حياة هـذه      ..وغدائَه ونوَمه لكي ينال نظرة مث ماذا      
بشعة من الذل والدناءة والتـعب والنكد واحلرية واحلـسرة ولَعـب           
الشيطان بعقـول أَسرى التعلق وجمانني احلب وَصرعى العـشق علـى           
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َجنباِت الطرق ويف بعض األماكن ، إم فتنوا أنفسهم وقتلوها وعذبوها           
 حـسراته   وجنوا عليها وهم ال يشعرون ومن دامت نظراتـه دامـت          

وأحرقت فؤاده  والنظرة األوىل لك والثانية عليك حسرهتا وشؤمها واهللا           
فهذه حياة من أتبع نفـسه      } يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور       { 

  .هواها ولبَّى لشهوته مناها فاغرة فاها حنو هواها 
       احلب يورث ذلة يف قلبه     واقرأ لتعرف صفحة األخبار 

األخـالُء  يومئـٍذ     {: اهللا هباء ومصريها إىل الفـنـاء      كلُّ أخوة لغري    
ـِب  ( وورد يف احلديث }بعـُضهم لبعٍض عـدٌو إال املتقـني  أَحـب

ـُك يومـاً  ما           حبـيـَبـك َهـوناً مـا عسـى أن يكـونَ بغيض
  .رواه الترمذي  ) 

   ماذا ُتريُد وما َعساك حمّصلٌ        إال انشغالَ القلِب باألحزان 
  
 بعد هذا كله لعلك عرفت السبب ومربط الفرس ومكمن الداء           :ياه  أخ

  .فاحلذر احلذر 
 إن اجلميع يتحمل تلك األسباب من شباب وفتيات وآباء          :معشر القراء   

وأمهات ومربني ومربيات وكل مسئول به صالح األمة واجملتمع فال نلق           
نصيب بالتبعات على طرف دون اآلخر فاملسئولية مشتركة وكل له فيها           

ومسئول يوم القيامة أمام اهللا عن الشباب و ما وصل م احلال وعـن              
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. كل وسيلة دخلت وأمطرت وابالً من الرذيلة واإلثارة و اهلالك والدمار          
  ؟..!فأين املفر من اهللا يف األرض وحتت األرض ويوم العرض

ومع ذلك كله فليست تلك األسباب أعذاراً ومـربرات ألن يهـوي            
ضيلة إىل الرذيلة ومن طاعة الرمحن إىل طاعة الـشيطان          اإلنسان من الف  

ومن البناء إىل اهلدم ومن االرتقاء  إىل السقوط ومن النجاح إىل الفشل             
فالقرآن والسنة بني أيدينا ونسمع داعي اخلري حيدو بالنصح والتوجيـه           
باملساء والصباح من معلم ومريب وأب وأم وعـامل وإمـام وخطيـب             

اك ربـــك عقـــالً وفكــراً بـه      وشريط وكتاب وقد أعط   
التمييـز بني اخلري والشر والســـيئ واحلـسن والظلمـة والنـور      

  .والغواية واهلداية 
إن ظاهرة التعلق دّبت وعّمت يف اجملتمع بـني الفتيـان مـع             : يا أميت   

بعضهم والفتيات مع بعضهن وكل مع اجلنس اآلخـر علـى خمتلـف             
 ظنهم التربوية وانتشرت يف صـفوف       أعمارهم وفئاهتم واجتاهاهتم  وحما    

املراحل اجلامعية والثانوية  والصف الثالث املتوسـط وبقلّـة يف األول            
  .والثاين املتوسط وبني األقارب والقريبات 

إىل مىت  .. البد من املصارحة يف حل مشكالتنا وقضايانا         :أيها الفضالء   
ة شـباا ،    أننتظر حىت تتفاقم وتقتل جسد األم     .. وحنن خنفي أخطائنا    

قلبها الذي ينبض وعمودها الفقري الذي به تتحرك ، عماد األمة وأمل            
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أنسكت حىت تصبح ظاهرة    ..املستقبل ، أريج املاضي وروعة احلاضر ،        
وأزمة وداء مستعص العالج واهللا املستعان ، وهاهو الناقوس يدق ساعة           

ـ   !! اخلطر والنار تسري يف شبابنا سري النار يف اهلشيم           سئؤل فمـن امل
  ؟!!معشر العلماء والدعاة و املربني واملربيات واآلباء واألمهات  

  
إنين أدعو أولئك الذين ينكرون كل ذلك أو يقولون إا حاالت شـاذة   
ونادرة ال حاجة للحديث عنها إىل سؤال املربني واملربيات عما تـضج            

أدعوهم إىل زيارة مراكـز     !!به احملاضن من تلك العالقات واملشكالت       
اهليئات والشرط واحملاكم فيسمعوا جواباً يشيب الرؤوس وحيرق الكبود         

.  
أدعوهم إىل سؤال الشباب والفتيات والرتول إىل ميادينهم وجتمعـاهتم          

  !! .والنظر إىل هول ما ُيرى وُيسمع !
 أدعوهم إىل قراءة تلك الدراسات اليت أجريت يف كثري من منتـديات            

ــسلمه و   ــامل م ــدان الع ــشباب يف بل ــه ال ــافره ، عربي   ك
 و غربيه ، مما ال يدع  ألحد اجملال يف التكذيب أو اإلنكار أو التقليل أو                
التهوين أو االعتراض بالكتابة والقول وال ينكر احملسوس إال جاهـل أو            

  .أعمى أو مكابر أو ممسوس 
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ــة  ــه إىل طــرح مــشكالتنا االجتماعي ــاج في ــا يف زمــن حنت   إنن
وضوح والصراحة والشفافية املنـضبطة     واألسرية و التربوية بشيء من ال     

بضوابط الشرع ومراعاة املصاحل واملفاسد وكانت هناك حماوالت فكان         
  .هلا أثر إجيايب رائع ومثمر 

  
كلمات أخاطب ا األمة مجعا حيث إن مسئولية تربية الـنشء قاسـم             
مشترك بني أفراد األمة كل حسب قدرته وحميطه ومسئوليته وحـىت ال            

  .وت اجلسد وتغرق السفينة يتسع الداء ومي
وإال فالوعي واخلري والتآزر واألخوة احلقة واحملبة الصادقة واإلقبال على          
اهللا وحفظ القرآن والسنة والتمسك بشرع اهللا  وقوافل التائبني يف كثرة            
وازدياد وكل ذلك ُيلمس ويشاهد يف أمتنا الغراء شـباا وشـيبها ،             

 وشدة الوطأ عليها وكثرة مـصاا       رجاهلا ونسائها رغم تكالب أعدائها    
وجرحها الغائر وتتابع الفنت عليها فاليظن قارئهـا أن النظـرة نظـرة             
سوداوية قامتة فنهلك ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم ومع الفال البد            
من بذل األعمال واالعتراف بواقعنا وحجم مشكالته دون هتويـل أو           

  ...هتوين أوسكوت و قد عرفتم الداء 
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أنواع كلٌّ له فيه طريقةٌ وأسباٌب ومظـاهٌر،        _ أي التعلق   _ والناس فيه 
يشترك اجلميع يف غالبها ، وكل واحد يبحث فيه عن هدفه وغايتــه             
واهللا يعلم املقاصد،أشرت لكل واحد منها بإشارات يـسرية والقلـب           
املتعلق هو الدليل إليها وكل واحد أعرف بنفسه وما خيصه مـن هـذه              

ألنواع واألسباب واملظاهر واآلثار وقد يكون التعلق مـن         الكلمات وا 
طرف وقد يكون متبادالً من طرفني وقد يكـون جمموعـة أشـخاص             
متعلقني  بشخص واحد وقد يكون املتعلقان متقـاربني يف الـسن أو             

  .متباعدين 
      أرى داء خطرياً قد تفشـــى     حيار له املفكر والبصري

  رى     وأرداهم إىل أمر خطيـــر    أملّ ببعض أفكار احليا
       فعوداً للرشاد بال متــادي     فقد جاء احملذر والنذيــر 

إنه داٌء عضال بل شٌر ووبال ، إا فتنةٌ أهلكت الشباب ودّمرت الفتيات         
  ..ومل َينُج منها إال القليل 

  
إا كاجلراد بل أفسد من جراد أتت على األخضر واليابس فجـردت            

ن كثري من األخالق واآلداب ، إـا كالـسوس تنخـر يف             الشباب م 

 وجهًا لوجه
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الشباب خنر السوس ، إا مشكلة  أتت على الصحيح والـسقيم ،بـل    
بدأت َتدبُّ حىت يف أوساط من ُيشار إليهم بالبنان، جاوزت احلـدود            
والقيود، ذهب ضحيتها الكثري والكثري والكل َيشهُد ذلك وَيلحظه مـا           

وحائٍر أو مسجوٍن عدة سـنوات وآخـر        بني ضائٍع ومنتكٍس ومهموم     
منكس الرأس عاله اخلزي والعار ، فأيُّ رجولة وسعادة هذه ايتـها ؟             
بل بدأت الشكوى من اجلميع من املربني واملربيات والفتيان والفتيات ،           
فالبّد من التظافر وتالحم اجلهود حبثاً عن الدواء حىت ال يستفحل الداء            

  .                                               أثاراً وأسباباً وعالجاً ودراسة هلذا املوضوع
 ولست مبالغاً يف كل ذلك  فهي نتائج استبانات واتصاالت ولقـاءات            
والقصص يف هذا اجلانب كثرية واملشاهد أكثر، قصص تقرِّح العيـون           

  .وُتدمي القلوب وُتذرف الدموع 
  

قات وزفراهتم وحسراهتم بل ُيسمع البكاء      فهذه اعترافات املتعلقني واملتعل   
أنقـذونا مـن    : من بعضهم أملاً وحتسراً وضيقاً ولسانُ حاهلم ومقاهلم         

أنقذونا من هذه احلياة    .. ويالت التعلق والعاطفة وجحيم احلب والغرام       
ال : كيف اخلالص ؟ وما العالج وما املخـرج ؟ يقـول أحـدهم              .. 

ضياع ، غريقاً يف اهلوى وبني الشباب       تتركوين أسرياً للهموم  صريعاً لل     
عجلوا باحللول إن كان عندكم حلول      : ويقول بعض الشباب والفتيات     
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ويقول آخر  !! إننا نتمىن املوت بدالً من جحيم التعلق        : ، يقول بعضهم    
: ويقول آخـر    !!إننا نريد أن نعيش حياة السعداء فقد أشقانا التعلق          : 

  .فتجرعنا الشقاء كنا نظن أننا سنجد السعادة فيه 
كثري من املتعلقني واملتعلق م يعترفون بأن التعلق مشكلة دينية ونفسية           

  .واجتماعية حتتاج إىل حل 
 إنه لوال احلياء و خشيت التكذيب لذكرت مـاال يـصدقه            :يا أخويت   

العقل مما يدور يف حياة املتعلقني من أقوال وأفعال وتـصرفات وحيـل             
  . بعض املتعلقني 

  
و هتاٌف ألحبيت وأخويت ذوي العاطفة اجلياشة واألحاسيس املرهفة         نداٌء  

األمـُر عظـيم    : الفياضة  واحلب الزائد اخلارج عن املعقول واملعتـاد          
واخلطُب جسيم ، فالبّد أن نعيَد النظر يف صداقاتنا بكل صدق وصراحة            
بال التواء وتربير فهل هي هللا ومن أجل اهللا ؟ أهي أخوة حقـة وحمبـة                

أم عواطف متبادلة سرعان ما تنتهي عند أدىن مشكلة ؟ هل هي            صادقة  
ُحبٌّ لألبدان واألجسام والصور واألشكال أم القيم والدين واألخالق ؟          
فما املقياس عندك ؟ فَِزنْ وقايس وأنَت احلكم واإلمث ما حاك يف النفس             
وكرهَت أن َيطلع عليه أحد والباب الذي يأتيك منه ريح ال حيلةَ فيـه              

  . بسدِّه لتستريح إال
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 إنه بالتأمل يف حياة كثري مـن األصـدقاء جتـدهم            :أيها الفىت والفتاة    
يفتقرون إىل معاين األخوة وحقوق الـصحبة فهـي حقـوق وآداب            
وعواطف وإميان وليست مشاعر وعواطف فحسب كما يفهم الـبعض          
فكانت النتيجة أخوة هزيلة تتأثر وتزول عند أدىن مشكلة وهـزة ومـا       

ثري من الـصالت والـصـــداقات إال يـوم غابـت           تقطعت ك 
معانيــــها الصــادقة فنحتاج إىل أن نعرف قواعد البناء حـىت          

  .يستمر اإلخاء 
كثري من املتعلقني يشكون من فرقة بعد ائتالف يدوم سنوات مث تقطعه            

  .أدىن املشكالت 
 إن كثرياً من قضايا التعلق انتهت باملشاكل والتهم والشكوك بل الكثري          
يذكر أا حياة مملة  ملا تقدم ولكثرة اللقاءات اليت تكون سبباً يف نقص              
أدب احلديث وكثرة الرتاع واخلالف بل افتعاهلا على أتفه األسباب وقلة           
االحترام والتقدير بل تتعجب من أحوال املـتعلقني عنـدما جيلـسون            
الساعات بدون كالم ينظر بعضهم إىل بعض يدورون  ويأكلون ومـن            

م إىل مطعم ومن شارع إىل شارع كل يستعرض بصديقه وغالـب        مطع
إن احلب عطلة لكل عامـل      ( : األيام على هذه احلال وصدق من قال        

كلمة رائعة وتشخيص دقيق وجـزء كـبري مـن          ) وعمل لكل عاطل    
املشكلة فهاهم املتعلقون عاطلون فكراً وروحاً ووقتاً جيوبـون الطـرق           
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 رموا أنفسهم علـى فرشـهم فتبـادلوا         واملدن فإذا رجعوا إىل منازهلم    
الرسائل من خالل اجلوال وقبل النـــوم تفكري يف مـا كـــان            
ومـــا يـكون  وحني النوم أضغاث أحالم فهذه حياة املـتعلقني           
باختصار وهي أوضح دليل على أم يعيشون فراغاً قاتالً وحيـاة بـال             

لـتالوم  هدف فأصبح كل واحد منهم جزءاً من اآلخـر مث النهايـة ا            
  .والعتاب يعقبه ملل وفشل وكره وبغضاء 
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: ويف يوم من األيام يكلمين أحد املتعلقني فيحكي قصته باختصار يقول            
كان بيين وبني صديق يل صداقة عزيزة دامت ثالث سنوات ولـك أن             
تتخيل فيها كل ما يدور بني املتعلقني ويف يوم من األيام اتصلت عليـه              

مشغول مث كررت االتصال فرد     : مشغول مث اتصل علي فقلت      : فقال  
ماذا تريد قد أشغلتين كثرياً وكثرياً فأقفلت اهلاتف وتأثرت بتلك          : وقال  

الكلمات وبكيت والدموع هتراق من عيين وخرجت من املرتل يف ساعة           
متأخرة من الليل وكلي هم وغم مث اتصلت على صـديق يل وأخربتـه              

ياه ، ال أدري إىل أين أذهب ؟ شعرت بأـا حلظـة             اخلرب فذهبنا أنا وإ   
النهاية بيين وبني صاحيب األول ، فقدت قواي،ارت نفسياً،حاولت أن          
أنسى املوقف ، أعطيت صديقي الذي معي مخسمائة ريال ألجـل أن            
يأيت يل بشراب أّياً كان لكي أنسى ما أنا فيه ، فقدت عقلي ، كـدت                

هللا لطف يب فرفض صديقي وحـاول       أن أقع يف جحيم املخدرات لكن ا      
هتدئيت فما رجعت إىل مرتلنا إال عند الفجر فكرهـت صـديقي األول             
كرهاً عظيماً فانقلب الِبرُّ جفاًء واحلب بغضاً والعسلُ حنظالً واحلـسن           
قبيحاً وقال هذه مأسايت مع التعلق وقبل هذه حدث بيين وبينه موقـف             

مرتفع وال تعليـق إال     شجار فدخلت بعده املستشفى فوجد أن الضغط        

 نهاية متعلقين
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أن أقول احلمد هللا الذي عافانا مما ابتلى به كثرياً من خلقه وانظر كيف              
؟ بل جتد بسبب مكاملـة هاتفيـة أو         !!انتهت وبأي سبب ولك التأمل    

رسالة جوال أو موقف تنتهي صداقة سنوات وكل ما كـان لغـري اهللا              
  ؟!أفال تدبرون .. يزول 

تفكٍري وعذاٍب ومرض وذلٍة من أجـل        إىل مىت وأنت يف      :أخي احلبيب   
فالن ؟ ُتَحاول أن ُترضيه بكل ما متلك ورمبا قَّدمته علـى والـديك مث               

؟ ضاَع مستقُبلك وهتدمت حياُتك وانقضى عمُرك وذهَب مالُك         ..!ماذا
وقّصرت يف طاعة ربك و أَغضبَت والديك وأذللَت نفسك وتركـَت           

 واملدرسة وبيتـك نظـرةَ      أصدقائك األولني ونظَر إليك الناس يف احلي      
ازدراٍء وتنقٍص وخفٍة يف العقل و ما هي إال أياٌم ورمبا شهور وسـنوات              

؟ ألا ليست هللا ورمبا     !!مث َتفترقان والبـــــّد أن تفترقـا  ملاذا        
كانت على معصية اهللا وإن كانت هللا فألا جتاوزت املعقول فأحـدثت            

عقول وألم يعيشون علـى     البالبل واملشاكل واحلسرات يف القلوب وال     
ــدة وهــل أُخــوة هكــذا   ــساِط اجملــامالت واحلــساسية الزائ   ِب

  ؟!!حاهلا 
  .كال وألف كال ماهي بأخوة حقة وحمبة صادقة مهما ِقيلَ وفُِعل 

 كفى هذه احلياة، كفى قتالً لنفسك وحياتك وتـدمرياً          :يا أمل األمة    
ن واستغفاالً هلـم    لقلبك وجنانك، كفى ظلماً وعبثاً واستخفافاً باآلخري      
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،كفى وكفى وألف كفى، يا قلوُب تيقظي يا مروءةُ نادي أفال حياٌء من             
؟ إذا كانت أعُني الناس ال َتـراك        !!؟ أال مروءةٌ متنع وعقلٌ ينهى     !!اهللا  

وقلوم ال َتعرف ماوراك فأين أنت من اهللا الذي يراك ويعلـم ِسـرَّك              
دث له ِغَيـُر ؟ كيـف       وجنواك أفال خوف من اهللا ؟ إن دام هذا ومل حي          

  يكون مصريك ؟
  بأّي وجٍه تلقى اهللا ؟ كيف اجلواب يوم العرض بني يدي اهللا ؟ 

  
كيف تسري األمور وكيف تستقيم األمة وتتقدم بني األمم علماً وفكـراً            
وقوة ؟ ماذا ستصنع عند احملن والصعاب واألزمات إذا كانت هكـذا            

  .  ة و عبارة وموقف ؟ تذوب وتنساق وتضعف عند أدىن رسال..احلال
 أيُّ شيء وجدته بعد ذلك أهي لذةٌ زينتها لك شياطني اإلنـس             :أخي  

  واجلن أم النفس األمارة بالسوء  أم التربيرات؟ 
أم هيأ األعداء يف الدرِب الشََّرك ؟ ما أمجلَ ذلك يوم أن جتعله من أجل               

  ..! دينك وأهلك وأُمتك ومستقبلك
  هتا    َتفىن اللذاذةُ ممن نالَ صفو

     من احلرام وَيبقى اإلمثُ والعاُر
    َتبقى عواقُب سوٍء من مغبتها     

      ال خَري يف لذٍة من بعدها الناُر
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 أفق تنبه تيقظْ ال ختادع نفسك فلنكن صرحاء ، فللناس أعٌني            ..أخي  
وألسٌن وأنفٌس ولك عرٌض وشرف وفوق ذا وذاك ربُّنا يراك واعلم أنه            

اجلزاء من جنس العمل وأن لك أخوة وأخوات وغداً         كما ُتدين ُتدان و   
  . لك أبناء وبنات 

  
  .ليَت شعري ما الذي دهاك أصبحَت أسرياً هلــواك 

 إن كانت نيتك حسنة فال ندع للعواطف جماالً لتـدمري           :أخا اإلسالم   
  .حياتنا ومستقبلنا 

   . لنجعل للدين والعقول جماالً لبناء  حياتنا ومستقبلنا:فىت التوحيد 
حيث ُيستخفُّ ِبـَك    .. وإن كنَت بعيداً عن كل ذلك فال تكن اآلخر        

وُيضحك عليك مبعسول القول ويتغزل بك كما يتغزل بالنساء بأشعاٍر          
ومراسالت حتكي احلب والغرام حىت إذا وقعَت يف الشباك أُخذ منك ما            
ُيراد حتت الكبت والتهديد وحينها ال َتستطيع الفكاك ، أصبحَت ذليالً           

اً كما أُسر الكثري والكثري حىت إذا قَضى أَمَره منك ولو بتكحيـل             أسري
العني كما ُيقال أو وَجد أحسَن منك أو ملّ فأراَد التغيري أَعرض عنـك              
وقال أٍُف مث ُتٍف ِغرٌّ صغٌري ومن أحبَّك ألمر ولّى عند انقـضائه وألدىن              

  .خالف ومشكلة 
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ـ              :أخي   التفكري  ماذا ترجو مـن إنـسان يقـدمك علـى والديـه ب
واالشتيـــــاق وتقــــدمي احلاجات ،والداه اللذان كانـا       

؟ سيأيت يوم مـن  !!سببــــاً يف وجوده بعد اهللا ؟ أهذا من العدل         
  . األيام ويقدم غريك عليك كما قدمك على والديه واأليام دول 

هل كلما تذكرك   ، لو قدر اهللا عليك املوت وأصبحت من أهل القبور          
  ه إىل السماء ويدعو لك ؟صديقك سريفع يدي

هل سيتصدق عنك ؟ هل سيبكي عليك ؟ أم أمك وأبوك اللذان لـن              
هل عظيم خلقه ومجيل    .. جتف دموعهما عليك وسيلهجان بالدعاء لك       

وفائه وجزيل كرمه وحسن ابتسامته لكل الناس وأهله أم هي لك فقط            
 هـال   ..قبل أن تعجب بأسلوبه املاتع والتعامل الرائع الذي سحرك به           

نظرت إىل صالته وقراءته لكتاب ربه وحبه لنبيه عليه الصالة والـسالم            
  .؟ !

كل يوم يف سيارة فارهة وكل يوم مع فالن وفالن ، أترضـى              ...أخي  
أن تكون لعبة يف أيديهم وسلعة ُتعرض وُتدار وُيستعرض بك مفـاخرة            

هما ومباهاة ما بني شارٍع وسوٍق واستراحة و موضعاً للهمز واللمز ، م           
أُعطيت من املال وُدعيت إىل الطعـام وُسـعي يف قـضاء حوائجـك              
ومتطلباتك ، وُزّين لك القول والسفر للبلدان واجللوس يف االستراحات          
وأنَت أعلُم مبا يكون فيها وُيفعل وُيقال ، فال تغتر والتكن فريسة لتلك             
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الذئــاب وتلك الشباك ، فإيــاك إيـــاك أن تكـون فتنـة            
خرين ، ِبَك تتعلق القلوب وُتدّمر النفوس   ِبَك  ُيرتكـب             لنفسك ولآل 

الــــذنب وُيعصى الرب ، َتبيع دينك وحياتك وتـــــذل        
نفســـك من أجل سيارة ودوران وعشاء واستراحة وتفحيط فكن         
متنبهاً يقظاً غري خمدوع وإال فأنت الضحية وأنت املطية ولو كانت النية            

   .حسنة فكفى تعلقاً ومهاً وغماً
 أهذ ه هي سعادُتك الكربى وهدفُك األمسى ورجولُتك احلقـه           :أخي  

ومهُّك األعظم ؟ أليست عندك غرية وعزة ورجولة؟ أهكذا تريدك أُمُتك           
  ..         ومن أجل ذلك َتبنيك؟ أين عقلُك ؟ قف تأملْ تفكر أفق ال تكن 

  ميــــان ؟   أين الرجولةُ فيك أين مثارها    أين التديُّن يا أخا اإل
 عذراً فالبد أن نكون صرحاء حىت نصل إىل ساحل النجاة فهذه            :أخي  

هي احلقيقة إن كنَت  ال تدري وإن كنَت تدري فاملصيبة أعظم واعلم             
أن الوقاية خري من العالج  وإن من ابتغاء اخلري اتقاء الشر وأنت َتسمع              

ـ           ربة ممـن   وَترى ما ُيفعـل وُيـدار والعاقل من اتعظ بغريه وُخذ الع
حولك وتأمل هذا الكالم واحكم ولو بعد حٍني واأليام القادمة ُحبلـى            

  !بكل جديد فكن ذكياً فطناً وعش وال تغتر 
  

  إن السعيد له يف غريه عظة        ويف احلوداث حتكيم ومعترب 
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  .فإن مل تكن ذا وال ذاك فاهِد هذه الورقات ملن يشتكي من هذا الداء 
طهـارة  : إن اجلمال احلقيقي هو مجال األخـالق         :أيها الفىت والفتاة    

القلوب ونقاء النفوس ، خلٌق عاٍل وأدٌب راٍق  وأما مجـال الوجـوه              
فسرعان ما َيزول وَيفىن وُينسى وَيبقى مجال النفوس ُيذكر على الدوام           

  .فال ُينسى ، إن االفتخار باجلمال ليس من ِسَيِم الرجال 
  ن وجوههم              وما ينفع الفتيان حس

  إذا كانت األخالُق غَري حساِن
وما تنفع الثياُب الالمعة واألطياُب املنعشة إذا كانت النفوس مظلمـة ال   
ــلم     ــه وس ــلى اهللا علي ــوله ص ــاً وال لرس ــرف هللا حق  تع
طاعةً وانقياداً وال ألحد من الوالدين أو الناس احتراماً وتقديراً قال صلى            

ر إىل أجسامكم وال إىل صوركم ولكن       إن اهللا ال ينظ   : ( اهللا عليه وسلم    
  .رواه مسلم وغريه ) ينظر إىل قلوبكم 

  
      عجبُت ملن ثوبه المــع      ولكنما القلُب كالفحمة 

  ن الـزيف والظلمـة حباٌر ماهُر براقـةٌ حتتـهـا      مـظ    
 إا أموٌر تتقزز منها النفوس وتشمئز منـها القلـوب           :أخويت وأحبيت   

تصدقها العقول ، فعذراً عذراً على هـذه الكلمـات فرمبـا    وتكاد أال   
َجرحت بعض املشاعر وآذت أويل األمر والعقول والبصائر ، ليـست           
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شكوكاً بل واقع واعترافات وحقائق ويعلم اهللا كم تـرددت يف فمـي             
وتعثر قلمي وجهد ذهين وأنا أكتبها ، فاخترت من العبارات أَلطفهـا            

رصاً على املشاعر وحترياً آلداب النـصيحة ،        ومن األساليب أمجلها ، ح    
فهي عتاٌب جارٌح من أخ ناصح ومعاتبة األخ خري من فقده ، فما َيسُع              
غيوراً أن يبقى متفرجاً وناقداً وحموِقالً وهو يرى أخوته وأحبته مـابني            
مهموٍم ومغموٍم وحائٍر وُمكَّدَر اخلاطِر ، مابني تائٍه وضـائٍع ، مـابني             

 ، حيّز يف النفس بل ُيحزا وُيقلقها وُيسكب الـدمع           متساقٍط ومنتكسٍ 
من عينها أن ترى أخوة بلسان حاهلم ومقاهلم ينادون هل من منقـذ ؟              

  هل من أخ َيفتح لنا قلبه وُيصغي لنا مسعه ؟
  

هل من حمب يعيش قضايانا ومهومنا ؟ هل من رجل يدلُّنا على النـور              
، )٥( ؟..وبلـسم احليـاة   والكنـز املفقود وانشراح الصدور والسعادة      

  .     دموعهم يف مآقيهم ، أزيزهم يف صدورهم ، عرباهتم من وراء كلماهتم 

                              
فقود للشيخ الدويش وشريط أنصح أخواين بسماع شريط الكرت امل )٥(

 ٠بلسم احلياة للشيخ القرين
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لكأنك باملوت وقد قرب ودنا فطوىب لعبد       .. إىل مىت هذه احلياة      :أخي  
استيقظ ووعى ، ذهب األهل واألخوان واألصدقاء إىل تلـك القبـور            

  .وكلنا راحلون إىل تلك الدور 
  املوُت الذي ليس بعده    أَفق قد دنا 

         سوى جنٍة أوحّر ناٍر َتضــّرم
      ليس يف الدنيا خلوٌد للمــأل  اتـق اهللا وقـّصــر أمــال 

   وبادر فإن املوَت سيٌف قاطـع       والعمُر جيٌش والشباُب أمـيـُر                 
نفس عـن   وأما من خاف مقام ربه وى ال      { غَالب هواك وأَطع موالك     

فارحم نفسك قبل التلف وابِك عليهـا        . }اهلوى فإن اجلنة هي املأوى      
  .قبل األسف 

  
  
  
  
  

 إين على ثقة إن شاء اهللا أا ستكون الراحة بعد           :أيها الفتيان والفتيات    
هذه املعاناة والصراحة ، سيستيقظ األمل وميوت األمل ، سيوجد الكـرت            

ة يف ظل اإلميان وطاعة الـرمحن       املفقود وانشراح الصدور وبلسم احليا    

אא 
אא 
אאאא 
אא 
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والتعرف على أهل اخلري والصالح الذين خيافون اهللا وتوّدع حياة القلق           
واألرق واهلم والغم والشكوك والضياع وتبدأ حياة من جديـد مليئـة            

    ٠باخلري والفالح والنجاح ولن يضيعك اهللا إن صدقت
لـنفس   البد من البحث عن العالج واالنتصار علـى ا         ..أخي احلبيب 

والنجاة ا ، فهي أمانة عندك سُتسأل عنها بني يدي خالقها ، فال تيأس              
والبّد أن ُتعيد احملاولة مرات إن أردَت النجاة واطلبـها مـن اهللا فمـا              
خاب من رجاه وكن جازماً يف البحث عن العالج فبادر وسارع كفى            

  ...!    هذه احلياة 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و اء  قل ى ارتق ارفين إل  ب الع

مُّ ر  وه ى وأج صالحين تق   ال

ًا ا قلب ي تقّلفي ي المعاص  ب ف

 ودًاـــــــــ ثم ع  رجوع ثم عوداً  

وًا ارب عف ك أرجفي ـ من  وــــــ

  

 

ا أُ  ك ي ّيوقلب ر ذاكخ   لغي

ك أو غ ي لباس ك ف ـوهم  ذاكـــ

واك  و س وى يرج ي اله ر ف وأبح

ور مرتج ى رب غف ـإل اك ـــــ

ًا سديثبات م ت  ــــــــدًا إالكـ ث
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  :عالمته وسببه فإن عالجه يا من عرفَت الداء و
  أن تبتعد عن تلك العالمات واألسـباب وكـل مـا يـدعو              •

  إىل ذلك 
  تأمل تلك النتائج اليت دمرت نفسك وحياتك وبيتك وجمتمعك  •
فكر بعقلك ال بعاطفتك وال تنساق ورائها فال تزعجك التوافـه            •

  .وال هتتز من الزوابع وال تركض وتنجر وراء كل سفيه وناعق 
ذلك اإلنسان وكل ما ُيذكِّرك به ولو باالنتقـال مـن   ابتعد عن   •

املدرسة ، حاول التهرب منه واالعتذار عن املكاملات واللقـاءات ، ال            
تفكر يف حياة املاضي ودعها وما حتمل من جحيم ومآسي ، حاول أن             
تنساه بشىت الطرق وبكل قوة وال مينعك من ذلك طيب لسانه ومجيـل             

ا أصابك  ورمبا ستجد صعوبة ومـشقة        إحسانه وكالم الناس، يكفي م    
يف ذلك لكن الــــراحة يف النهــــاية وقد عرف كثري من          
املتعلقني أن النجــــــاة بتركه فتركوه وجاهدوا أنفسهم على        
ذلك و شعروا بالراحة عند االفتراق، فانج بنفسك ولن متوت ولن ختسر           

األسر وتلـك   شيئاً إذا تركته بل تعيش حياة األحرار وخترج من ذلك           

 العالج
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األشباح وتنام قرير العني وهو العالج األكرب وهو بيـدك بـإذن اهللا ،              
  . تذكر معايبه وما حيمل يف بطنه من أذى وأقذار

  *عقلك عقلك فابدأ وعجل * 
  .ابتعد عن كل ما ُيثري الغرائز والشهوات وتالمس األجسام  •
ابتعد عن الغناء فهو سبب كل شهوة وشر وبالء ورمبا جعلـك             •
  . إليه حتن
امسح من هاتفك مجيع الرسائل اليت تذكرك بـه وإن كانـت             •

  .مكتوبة فاتلفها 
غض طرفك وال تنظر إىل ما يثريك وال تكثر االلتفات فتقـع يف              •

  .قلبك احلسرات والزفرات 
أنسيت قول أهل العلم إن النظر إىل الفتيان بتلذذ حمـرم ألن بعـضهم              

نه ميكن أن يفعل معه مـن       يفوق النساء يف حسنهم والفتنة به أعظم وأل       
الشر ما ال ميكن أن يفعل مع النساء ويسهل الوصول إليه فكان بالتحرمي             
أوىل ويقول سفيان الثوري إن مع املرأة شيطاناً ومع األمرد سبعة عشر            

فكن على  . اليبينت رجل مع أمرد يف مكان واحد      : شيطاناً وكان يقال    
 .حذر 
  . إلميان  إال اهإن يف القلب فراغاً ال ميلؤ •
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أَِرق دموع التوبة واسكب عربات األوبة قم واعتذر إىل ربـك            •
وابك على خطيئتك واطلب من ربك اهلداية والنجاة والرمحة فما أحلم           

  . اهللا ، إحلق بركب التائبني فالتائبون كثري واحلسنات يذهنب السيئات 
ليكن قلبك معلّقاً باهللا ال بالـذوات واملدرسـني واملدرسـات            •

  . الفن والرياضة وأصحاب
اجعل قلبك مليئاً باحلب واخلوف من اهللا وعلّقه بقراءة القـرآن            •

والصالة واالستغفار وذكر الرمحن وأكثر منها ومن أحّب شيئاً أكثر من           
  .ذكره 

 لتكن عواطفك وعالقاتك مع اآلخرين متوازنـة ومنـضبطة ال           •
  وامليزان   إفراط وال تفريط و ليكن حبك معتدالً لآلخرين ومن أجل اهللا          

حبسب إميــانه باهللا وتقواه ال ألجــل اجلمــال واألنـساب          : 
  .واملصاحل وحسن األجسام 

سجل يف ورقة مايقلقك بصدق وأمانة يف حياتك معه لوجـدت            •
  .أن أكثرها المسوغ له بل من توافه األمور 

تعلم حقوق األخوة يف اهللا وآداب احملبة يف اإلله من حسن الظن             •
ر والعفو عن الزالت وحتمل األخطاء والتناصح يف قالب         والتماس األعذا 

  .احلكمة واإلحسان وكيفية التعامل مع اآلخرين 
  .تذكر مسري املوت فما أسرعه وهجوم املوت فما أفجعه  •
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امأل وقتك بزيارة األقارب واجلريان وأصحاب األخالق وصفات         •
 .الرجولة والشهامة من األصدقاء 

طاً وثيقاً فهم أوىل بتلك العواطف      ارتبط بأسرتك وأخوانك ارتبا    •
  .وذلك البذل وتلك التضحية 

 ما أمجل تلك املشاعر الفياضة واألحاسيس املرهفـة         :أيها الفىت والفتاة  
واحملبة يوم أن تتفاعل مع قضايا املسلمني وجراحاهتم ، ما أمجل تلـك             
العواطف  يوم أن تستجيب لرب الوالدين ومساعدة أخوانك أوالد أمك           

  .وينالوا من عطفك وحنانك ومالك وابتسامتك وأبيك 
  

ما أمجل أن تنال الضعفاء والفقراء واأليتام فهل رأيت يوماً فقرياً فتأثرت            
أليس بسبب التعلق َيصرف الكثري من املتعلقني       .وتصدقت ولو برياالت    

فقل يل يف أيهما ُينـال األجـر وُتعطـى          . العشرات واملئات واأللوف  
  أال منلك عقوالً نفرق ا بني األمور ؟.تاحلسنات وُترجى اجلنا

هل فكرت يف أن تأخذ ما بلي من مالبسك وأغراضك وما يتعلق مـن              
ذلك بأسرتك يف األعياد واملناسبات لتوصلها للفقـراء أو اجلمعيـات           

كم ستجد يف قلبك من أثر وراحة وأنس وطمأنينة ألنك أتعبتها           .اخلريية  
  !!يف ذات اهللا 
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م أن تستمع إىل كتاب را وما فيه من وعد ووعيد           ما أعظم املشاعر يو   
  !!فتراق الدموع وتتأثر القلوب 

ما أعظم القلوب يوم أن تتعلق بعالم الغيوب ، ما أحوج النفـوس ألن              
  !!تتعلق باألخالق والفضائل واليوم اآلخر 

عليك بقراءة الكتب النافعة وجملة شـباب واألسـرة واسـتمع            •
فات شرعية واحملاضرات وسـرية الرسـول       للقصائد اليت ليس فيها خمال    

  . صلى اهللا عليه وسلم  وصحابته الكرام فهي بديل عن كل رذيل 
  تعلّم احلاسب واخلط و شارك يف الدورات املهنية بأنواعها ،  •
سّجل يف مجعية التوعية واملراكز التعليمية الدائمة والـصيفية ويف           •

فيدة والـرحالت املمتعـة     ِحلَق التحفيظ ففيها اخلري الكثري والربامج امل      
  .وأصحاب النوايا السليمة والقلوب الطيبة إن شاء اهللا 

قم خبدمة األهل وساعد الصغار يف دروسهم واذهب م للرتهة           •
  .والزيارات والصالة 

  .صلِّ على اجلنائز وزر املقابر فإا ترقق القلوب  •
الـدويش  : دمعة تائب  للشيخ     ( احدو نفسك لسماع شريط      •

  ).جاة للشيخ القرين واحلب الزائف للشيخ بوبشيت وحياض الن
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احضر احملاضرات اليت تكون يف املساجد واملخيمات وامللتقيـات          •
الشبابية لالستفادة ورفع املستوى الثقايف ولترى وجوها منارة باإلميـان          

  .مضاءة بالذكر والقرآن وتنصت آيات الرمحن 
مات وقـد   عليك بالزواج فهو عالج لكثري من املشكالت واألز        •

  .                       انتهت كثري من مشكالت التعلق بعد الزواج فكان نعم العالج 
  .ابتعد عن حركات التميع والرفاهية الزائدة  •
احذر أصحاب السوء فكم مصيبة وقعت فيها كانوا هم السبب           •

واهللا يريد أن يتوب علـيكم ويريـد الـذين يتبعـون            { فيها قال اهللا    
 .}لوا ميال عظيما الشهوات أن متي

  .التكن خباً وال اخلب خيدعك  •
  .احذر وساوس النفس وحيل الشيطان والتربيرات الزائفة  •
تذكر مآسي الشباب واية بعض األصدقاء  بل الكـثري الـذين             •

يبكون الدم بدل الدمع حرقةً وندماً ، تذكر براءة الطفولـة وأصـدقاء             
  ؟..الصبا أين أنت وأين هم 

 أساس كل شر وسبب للهواجس ، إنه بيـت          إياك والفراغ فهو   •
اجلنون وخربة الشيطان ومزرعة العصيان ، إنه مفتاح الوساوس وفرصة          
لروغان الذهن عن اجلادة واألفكار السيئة إنه سبب يف االحنراف والقلق           

  .والغم ، إنه لص حمترف وأنت الفريسة 



  

 
٧٣

ك فكِّر يف معايل األمور ويف مستقبلك ، فكر يف جناة نفسك وأهل
وأمتك يف الدنيا واآلخرة كيف الطريق إىل القمة يف الدنيا واجلنة يف 

؟ كيف النجاة من نار أوقد عليها ثالثة آالف عام حىت ..اآلخرة 
اسودت فهي سوداء مظلمة ؟ كفى حياةً مظلمة ،كفى قلباً مليئاً 

  .بالشقاء والضيق والذنوب 
إىل  ) وعد كما كنت والعود أمحـد     ( تذكر حياتك قبل التعلق      •

 ؟ !!مىت وأنت تتجرع مرارة التعلق ؟  إىل مىت هذه احلياة 
ارسم لنفسك هدفاً يف هذه احلياة ، إىل مىت وأنت تعـيش بـال               •

  ؟..!هدف 
كثريمن املتعلقني ومن الشباب والفتيات يعيشون بال هدف يف حيـاهتم           

  ..وصداقاهتم وهذا مربط الفرس يف سريان امللل إليها بل زواهلا وايتها 
  : يا فىت اإلسالم 

  أُميت قـد علـقـت فيـَك املنـى 
         فاستفق واض وغادر مضجعك

  رمحن يف طهـر جتـد     مـركَب النصر إىل العليا معـكُعد إىل ال
  

 أال تفكر يف أن تكون داعية إىل اهللا أو واعظاً مـؤثراً أو              :ياغراس اجملد   
اس يف مسجد أو شاعراً يـدافع عـن       مربياً ناجحاً أو إماماً أو مؤذناً للن      
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حياض اإلسالم أو مفكراً أو مبدعاً أو تاجراً أو طبيبـاً أو مهندسـاً أو               
شارك برسالة ، بفكـرة ،      .. التكن سلبياً   ..! صاحب حرفة وصناعة    

باقتراح ، مبشروع يف اإلصالح واالرتقاء بأسرتك وحيـك وعملـك           
ك يف أن تكـون     إن أمتك تنتظر  .. ومدرستك وبلدك وجمتمعك وأمتك     

  .. مفتاحاً للخري مغالقاً للشر 
  *فال تكن على هامش احلياة * 

أال تفكر يف أن تكون كخالد بن الوليد وابن عباس وعكرمة و عبد اهللا              
  بن عمر ومعاذ وأنس رضي اهللا عنهم ؟ 

أنسيت أنك  ..! أنسيت أنك فرع لذلك األصل والفرع لألصل ينسب         
  ؟.ك اإلسالم فماذا يريد من.! ابن اإلسالم 

 أنتم الليوث واألسـود فكونـوا للـدين مظهـرين           :يا بين اإلسالم    
  .ومتمسكني وبه معتزين 

أنتم الرجال واألبطال فأظهروا الرباءة والنكران لكل ما يأت من أعداء           
  .. الدين خمالفا للدين 

  
أنتم األحفاد واألفذاذ فكونوا للرسول والصحابة مقتـدين وإيـاكم أن           

ــر ــوا للكفـ ــبني  تكونـ ــشبهني ومعجـ ــسقة متـ   ة والفـ
  .وحمبني 
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  .أنتم عماد األمم واجملتمعات فإذا اختل العماد سقط البنيان 
  .أنتم احلصون فإذا هتدمت احلصون دامهنا العدو 

أنتم زهرة احلياة وعبيقها وشذاها فإذا أنتنت وذبلت  كيف تكون احلياة            
  ؟!

  : يا فىت اإلسالم 
ياة واألصدقـاء ولن ختسر شـيئاً ،       اسلك طريق اهلداية وجدد فيه احل     

سارع وبادر قبل أن ُتبـادر      .. تقدم ال تتردد  .. فكر قبل فوات األوان     
ملاذا التخوف والتردد ؟ أهو احلياء أم خـشية فقـد           …وستجد النتيجة 

األصحاب والذهاب والدوران وترك األغاين و القصات والـسهر إىل          
 مل يكن فيهـا حمـرم أو        أنصاف الليايل أو لعب الكرة  ولعبها مباح ما        

تشغلك عن واجب أو الظن بأن حياة اهلداية حياة معقدة ستمنعك من            
التمتع يف هذه احلياة ، كلها حياة من املـسجد إىل البيـت ،صـالة               
وقــراءة للقرآن وبكاء وأن الدخول فيه صعب وشاق أو اخلوف من           

ـ              سواك أن يقال فالن ملتزم أو متشدد  قّصر ثوبه وأعفى حليته وأخذ امل
واستبدل أشرطة األغاين بالقرآن واحملاضرات ، أو اخلوف من االنتكاسة          
بعد اهلداية ، أو من أجل لذة شهوة ومتتع ساعات وأيام تنقضي وتزول             

ملاذا نرى الكثري   .مث تبقى احلسرات وسلوك طريق االحنراف وغضب اهللا         
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 يـدخل   من الشباب ال يستقيم وال ينتبه إال بعد أن حتل به املـصيبة أو             
  السجن أو ميرض أو تضيق به الدنيا ؟

 كلها حيل نفسية ،أتنتظر أن يأتيك الشيطان وحيثك على طريـق            :أخي
سيبدأ ويضع أمامك العقبات،    .. كال..اهلداية أوحيذرك أصدقاء السوء     

كم من إنسان غالب نفسه وجتاوز تلك العقبات وأصـبح يف عـداد             
  .الصاحلني وأهل القرآن 

الشباب كان بينهما تعلق وضياع واحنراف فمـّن اهللا         أعرف كثرياً من    
عليهما باهلداية فاستقاما وتعاونا على اخلري والرب والفـالح أو اسـتقام            

  .أحدمها مث حلقه اآلخر والفضل هللا 
  

 جرب هذا الطريق ، أليس يف قلبك هللا حمبة وإجـالل ولطاعتـه              :أخي
 نفسك على مـا     إعظام حىت متنعك عنه تلك املعوقات ، أتقدم ما حتبه         

حيبه اهللا ، أتفعل مايرضيك ويفرح اخللق ولو كان فيه غضب هللا الكبري             
  .املتعال ألست تفزع إليه عند الشدائد وعند االمتحانات 

طمأنينـة   إن التمسك بدين اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 
وراحة وعز وفخر وتوفيق ونور يف الوجوه ووقايـة مـن الوقـوع يف              

ات وهو يسري حيتاج إىل صدق وعزمية ودعاء ورفقـة صـاحلة ،             احملرم
حيتاج إىل شجاعة نفس وثبات قلب وصرب ساعة ، فبادر وشيئاً فـشيئاً             
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حىت تسلك الطريق ، هذه فرصتك ال تسوف وال تيأس ، فاألمل فيك             
أكرب والناجون مما أنت فيه كُثر واهزم النفس والشيطان فـإم العـدو           

 حياض النجاة قبل أن تقول نفس يا حسرتاه على          هيا هيا إىل  .. األكرب
  . ما فرطت يف جنب اهللا ، فكر وال تطل التفكري وادع اهللا بإحلاح وابدأ 

  **ال عذر وال خيار لك ** 
  

  إذا ارتدى املرء مايف األرض من برد 
           وعاف للدين برداً عاد عــريانا

  هو احلياة اليت ماغادرت جســداً
  غتدى امليت أحيا منه وجدانا        إال ا

  وهو الضياء الذي ميحو الظــالم    
          فمن ال يهتدي بثناه ظـل حريانا           

  واملنهل الرائق العذب الورود فمـن
         ال يستقي منه دام الدهر عطشانا   

استشعر عظمة اهللا ومراقبته وأنه مطلـع عليـك  وعلـى نيتـك              •
وجوارحك واألرض اليت أنت عليها شهود عليك       وأفعالك وأن مالئكته    

ــر ــأين املف ــّدم وأخــر {؟ ..ف ــا ق ــذ مب ــسان يومئ ــأ اإلن   }ينب
خرج إىل مكـة يومـاً ويف     ودونك حال  ابن عمر رضي اهللا عنهما
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  أراٍع ؟  : فقـال ابـن عمـر       . الطريق نزل عليـه راٍع مـن جبـل        
ـ  : إا لسيدي  قال     : قال  . بعين شاةً : قال  . نعم  : قال   :  سيدك  قل ل

فأين اهللا ؟ فبكى ابن عــمــر وجعل       : قال الراعي   . أكلها الذئب   
؟ مث اشترى العبـد     ..؟ فأيـــن اهللا    ..فأيـــن اهللا   : يــردد  

هكذا مثرة مراقبة اهللا وتقـواه يف الدنيا وما يف  . وأعتقه واشترى له الغنم   
اآلخرة أعظم وأجل عنـد اهللا  جنـة عرضـها الـسماوات واألرض               

  .جعلنا اهللا من أهلها . ت للمتقني أعـد
{ : أصلح مابينك وبني اهللا يصلح مابينك ومابني اخللق قـال اهللا           •

   .}إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم 
زر أحد املربني والعقالء  واطرح عليـه مـشكلتك كاملرشـد             •

 هذه  الطاليب وأحد الدعاة  وأطباء العيادات النفسية فلهم جتارب يف مثل          
املشكالت فال بأس بزيارهتم وال تتردد وال ختجل فاألمر خطري ولـيس            
ذلك من العيب مبكان فبادر وسارع واعلم أن زيارتك هلم ال تعين أنك             

  .مريض بل لالستشارة والبحث عن الرأي السديد 
استعن باهللا وادعه ليالً واراً وهو القريب سبحانه ممـن دعـاه             •

  . ورجاه ولن ختيب إن شاء اهللا
  .اصرب على ما جتد، فهذه الدنيا دار امتحان  •
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خذ من هذا العالج ما تستطيعه وجاهد نفسك وابتعد عن كـل            •
ما يدعو إىل التعلق بك أو التعلق باآلخرين وأنت أعرف بنفسك حىت ال        
تقع يف املشكلة مرة أخرى  والعالج يسري فبادر وسارع كفـى هـذه              

  ...!    احلياة 
  . رأى شـراً تـوىل وإن رأى خـرياً تـدىل             فكن أحزم من قرىل إن    

 ليست املشكلة أن ختطئ حىت لو كان خطؤك جسيماً وليـست            :أخي  
امليزة أن تعترف باخلطأ وتقبل النصح إمنا اجلليل والكبري الذي ينتظـرك            

فال تقف كثرياً عند أخطاء ماضـيك ألـا         .حقاً هو أال تعود للخطأ      
يكفيك منها وقفة اعتبار    ستحول حاضرك جحيماً ومستقبلك حطاما ،ف     

تعطيك دفعة جديدة إىل طريق احلق والصواب واعلم أن احلياة أمل خيفيه            
أمل وأمل حيققه عمل وعمل ينهيه أجل مث جيزى كل امرئ مبا عمـل               
وإمنا تصح األجسام بالعلل ورب ذنب يورث صاحبه اجلنة فكن متفائالً           

ال الساعة الـيت    والتكن يائساً ، مامضى فات واملؤمل غيب وليس لك إ         
  .أنت فيها وابدأ حياة من جديد

  إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية
     فإن فساد الرأي أن تتـــرددا 

  *اطرح ليت وسوف ولعل * 
  *وامض كالسيف على كف البطل * 
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 على علم بأنك ستقول الفراق صعب لكـن         :يا من يبحث عن النجاة      
 منه ولـو بـذلت أو       يكفيك واهللا ما تعيشه من جحيم التعلق ألن تفر        

خسرت كل غال ونفيس وعند الصباح حيمد القوم السرى فلن تكـون            
  .  نشازا من الناس 

أزف إليك بشائر النجاة والفضل هللا أوالً وآخراً وإذا ببعض املـتعلقني            
حيدثين ويقول قررت ترك زميلي ألين أشعر أنه متعلـق يب ومتـصف             

ك األمور جهالً منا وعلى     وآخر يقول كنا نقع يف كثري من تل       . بالتميع  
ويقول أحدهم يل أخ أحبـه يف اهللا        .أا أمر طبعي فتركناها واحلمد هللا     

  .وعندي بعض مظاهر التعلق فعرفت الداء وعملت بالدواء
وآخر يقول بعد قرآءة الكتاب أرسل يل صديقي أبيات شعرية عبــر            
 اجلوال حتــكي احلب والغرام فعرفت أنه التعلق إضافــة إىل بعض         

عشت سنوات طوال حياة    : األمور السابقة فقررت تركه وآخر يقول       
التعلق وكل يوم مع فالن وفالن حىت وصل يب األمر أنين ال أنام الليـل               
من كثرة اهلموم فعزمت وجاهدت نفسي على ترك التعلق فأعـانين اهللا             
وطالب يف املرحلة اجلامعية تعلق بشاب وكانت بدايته تعلق بريء كما           

وماً وراء يوم حىت ملّ حياته ووقع الكتاب بني يديه فكان سبباً            يقول وي 
بعد اهللا يف خروجه من طريق التعلق املظلم وهو اآلن من طلبة العلم يف              
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احلرم املكي  والبعض من املربني نقل اعترافات بعض الطالب واحلمد هللا            
.  

 ولنعلم أنه من خالل التجربة أن قضايا التعلق بأنواعـه ال تطـول وإن             
طالت البد هلا من اية ولكنها بعد حياة مأساوية ومعاناة  أو الرجوع             
إىل حد احملبة الطبيعية إن كانت خالصة هللا تعاىل وبعيدة عـن مظـاهر              

  .التعلق املذمومة أو احملرمة 
 إين أبشر كل من يعاين من ويالت التعلق بأن          :معشر الشباب والفتيات    

تطاعوا النجاة بــــإذن اهللا  مـن       كثرياً من املتعلقني واملتعلقات اس    
تلك احلسرات والويـــالت وذلك اجلحيم الـــذي عـشش         

  .سنوات يف قلوب الفتيان والفتيات 
 إين على علـم بـأن       :أيها املربون واملربيات وأرباب األقالم والتوجيه       

اجلميع مدرك خطورة األمر وانتشاره وعلى يقني إن شاء اهللا بأن اجلميع            
 بعد هذه احلقائق أياً كانت مسئوليته ومنـصبه ، يوجـه            سيزداد حتركاً 

  .وينصح ، جيتمع ويكتب وُيبدي رأيه ال يقف حموقالً ومتفرجاً فقط 
              فهل من فىت يف القوم يديل بدلوه

          مشــاركة يا ليت ذا يتحقــق
وآحسرتاه على شباب يضيع بني تلك املهلكات مـن تعلـق ودوران            

  ط ومواقــع الرذيلــة عــرب شاشــات اإلنترنــت وتفحــيط ولــوا
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وآ سفاه على فتيات يعشن بني التعلق واإلعجاب ورسائل احلب والغرام           
 يوم  )وعن شبابه فيما أباله     ( ومكاملات التميع واآلهات ،كيف اجلواب      

  ؟!!العرض على اهللا
وكثري مما تقدم يعيشه كثري من الفتيات واخلطـاب للجميـع للفتيـان             

  . اإلطالة ألفردهتن باحلديث والفتيات ولوال
  

 سنبذل كل ما منلك ماالً وجهداً وفكراً        :أيها الشباب ويا أيها الفتيات      
ووقتاً من أجلكم ، نفتح لكم قلوبنا قبل بيوتنا ، إنكم أمل األمة بعد اهللا               

إننا جسد .. لن نتخلى عنكم .. لن نترككم .. إن شاء اهللا ، لن ندعكم       
سنعيش معكـم  بأحاسيـسنا      ..يتكم قضيتنا   اهلمُّ مشترك قض  .. واحد  

  .ومشاعرنا لن ننساكم 
البّد من إزالة احلواجز بيننا ، البّد من فتح القلوب وتقـارب النفـوس              
ــتالحم      ــا إىل ال ــا بن ــأ فهي ــسلمون وذوو خط ــا م   فكلن
والتناصح يف صدق ورفق وود وصفاء معاجلة الطبيب للمريض واملنقـذ           

  . للغريق واألم للرضيع 
 يا قوم تفطرت القلوب واحترقـت األكبـاد         :واألمهات ينادون   اآلباء  

وسّحت العربات وتكالبت اهلموم كل يوم نرى يف أبنائنا وبناتنا االحندار           
والرجوع إىل الوراء ، نرى حاالت االكتئاب والقلـق واالضـطراب           
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وقضايا الشباب واحلاالت النفسية والغري أخالقية تتصاعد يوماً بعد يوم          
  .ية ومشاهُد مؤملة ، قصٌص مبك

  
               فهل جيوز سكوٌت      أو ُيستساغ النمري   

  .            اخلطُب خطٌب جليلُ     واألمُر أمٌر عظيم 
وعلى املربني أال يدعوا اجملال للتعلق م وكتابـة رسـائل اإلعجـاب             

ا ذلك  والتعلق إليهم وأال يدعوا للشيطان جماالً للتحايل والتربير أو يقابلو         
باجلفاء واإلدبار بل وسطية يف اتزان وعليهم معاجلة األمـور باحلكمـة            
واستشارة ذوي اخلربة وأال نقع يف ما نريد الفرار منه أثناء العالج أمام             

  . املتربني وال ُندخلهم فيه 
على املربني واآلباء واألمهات بذل الكلمة الطيبة واليد احلانية والـصدر           

عواطف واملشاعر ومشكالت الشباب والفتيات     الرحب الستقبال تلك ال   
.  

 كل ما كان لغري اهللا يزول ورضى اخللق غري مأمور           :أيها الفىت والفتاة    
به وال مقدور عليه فهو مستحيل فألن يرضى عنك اهللا ويسخط عليك            
اخللق أحب وأنفع من أن يرضى عنك اخللق واهللا عليك ساخط ، أهون             

  .وفقنا اهللا وإياك ملا يرضاه  شيء طلب رضا من ال ينفعك رضاه 
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 هذه كلمات للجميع للفتيان والفتيات  أرجـو         :يا أخويت يا أمل األمة      
أن تكون من القلب إىل القلب لعلهـا تكون إشارة تنبيه وجرس إيقاظ            
وحتذير ، لتحويل الطريق وإعادة النظر والوقوف مع النفس بكل صدق           

نس أن التعلـق ليــس     وصراحة ويف الصراحة تكون الراحة ، وال ن       
مـن شـرطـه الوقـوع يف احلـرام أوكـل تلـك العالمـات ،            
واستفت قلبك ، وال ننس أن التعلق بدايته عند البعض احملبة الـصادقة             
واألخوة احلقة لكن شيئاً فشيئاً حىت تصل إىل ما رأيت وقرأت أو بعض             

 سؤال  منه  وال تعين أوراقي هذه الدعوة إىل الشك بني كل اثنني بل إىل             
النفس هل احملبة هللا ؟ وإن كانت هللا هل وصلت إىل التعلق الذي أهلك              
الشباب ودمر الفتيات وكان سبباً للوقوع يف حمرم أو مكروه أو سـبب             
إليهما أو شبهة يف الدين والعرض ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام             
أو أّدى إىل تعطيل واجب دنيوي أو ضياع مستقبل اإلنـسان وحياتـه             
وعمره أو  فعل ما ال ينبغي وال َيليـق أو اإلكثـار مـن املباحـات                 
واملكروهات املؤدية إىل ضعـــف اإلميـان أو أحسست بـنقص         

  وتغّير شيء يف حيــــاتك 
  

هل كل ذلك كائن ويكون ؟ إذاً فقف مع نفسك وقفة مصارحة لكي             
ـ             دل حتكم على حمبتك مث تتخذ قرار النجاة احلاسم احلازم فإن التعلق َي

  .على عدم رجاحة العقل وُيزري بذوي الفضل 
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              فإن تنُج منها تنُج من ذي عظيمة  
  ي ال أَخالُك ناجيــاـ                                وإال فإن

فبادر فىت اإلسالم باإلقالع و إال لتندمن و ليطولن بك الندم مث تتـذكر              
انك الرمحن وأخرجك   هذه الكلمات فتتحسر على مافات وكان ، فأع       

  .من اهلوى  و و سواس الشيطان 
من {  :وقال} ليهلك من هلك عن بينة وحيي من حي بينة          { قال اهللا   

بل اإلنسان علـى    { : وقال   .}عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها       
   .}نفسه بصرية ولو ألقى معاذيره 

  إن التعلق بكل صراحة ووضوح أخـوة وصـداقة         :أمل األمة وجمدها    
خرجت عن مسارها الصحيح منذ البداية أو يف منتصف الطريق فكانت           
النهاية تعلق خلّف ورائه تلك التبعات وذلـك الركـام اهلائـل مـن              
املشكالت واملعاناة وعلى قدر االحنراف وأسبابه تكون  اآلثار والتبعات          
والبعض ال يعترف باألخوة وصدقها إال إذا كانـت تتـضمن التعلـق             

  .ومظاهره 
لتعلق سراب ولذا كان املتعلقون يلهثون ويركـضون وراء ذلـك           إن ا 

السراب لكي يرتووا ويهنئوا ويسعدوا فسرعان ما خيتفي ذلك السراب           
فصاروا يعيشون على عتبات أمنيات وأحالم وسـعادة ومهيـة فلـم            
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فكانت .. يستطيعوا أن يكملوا الطريق إذ أتعبهم املسري وأكهم الطريق          
  ..حياهتم 

ب يف الفال املتألق ، مل يغنهم شيئا إال كغناء السراب عن املاء             كلمع سرا 
وهل يغين السراب ؟ كال ال يغين وال يروي من ظمأ بل يف النهاية يزداد               

  .املرء حسرات 
إن املتعلق يلهث وراء ذلك السراب عسى أن حيظى بأمور تروي ظمـأ             

ري وقـد   يف نفسه قد أفصح عنها البعض  و أ نكرها الكثري واحملتال كث            
تكون شبهات ورمبا تيقن البعض أن ذلك سراب ال يعطي ماء وال مينح             
إال عناء لكنهم جيعلون ألنفسهم مربرات كعدم القدرة على الترك وتعلق           
القلب واخلــوف عليه من أهل الفساد واالحنراف وكون املتعلق بـه           
هو الذي يفتنهم ويالحقهم باإلرسال واالتصال فهـل تكـون تلـك            

مربرات ألن تعيش حياة مليئة بالويالت ورمبا أضعفت الـصلة        األسباب  
بينك وبني رب السماوات الذي خلقك يف أحسن حال ومن عليـك            
ــاآلل      ــاء ك ــون امل ــل يك ــال فه ــل وامل ــصحة والعق   بال
ــري اهللا   ــب يف غ ــب يف اهللا كاحل ــون احل ــل يك ــال وه   ذاك حم

  ...ال وألف ال 
اطفنا فالعقل ذكر والعاطفة    البد أن نفكر بعقولنا ال بعو      : معشر الشباب 

أنثى كما قيل بل من يفكر بعقله صوابه كثري وخطؤه قليل ومن يفكـر              
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بعاطفته فخطؤه كثري وصوابه قليل والنهاية حمزنة وأوضح مثال ودليـل           
حياة املتعلقني فكلها عواطف بال تفكري والنهاية ما تـرون وتـسمعون            

  . وتقرأوون 
  
  
  
  

  ؟..وإىل مىت تنتِظر.. ماذا تنتِظر.. يا أيها اجليل املنتظَر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دي    ِب عن ديَق القل زي ياص عزي

ـري    وق ظه وَت وف ٌر أن أم  أخي

اني    ر ال أدري مك ـد القب  وعن

ي   َت  ُتلق سائالن أآن ـول ال يق

ـاًء  الي  هب بابك الغ عَت ش  أض

ـادى    ـٌة ُين ك موعظ م تنفع  ول

ـخاٍر   ـهرًا بافت صيَت اهللا ج ع

صيَت  دري ع سَت ت رًا ل  اهللا جه

ـبر     وِت فاص د الم تلقى اهللا بع س

ـًا   لُّ حقـ دها ياخ ُم عن وتعل

 

سؤاال ـوَن ال و تجيب ؤاٌل ل  س

اال    ا احتم ُق له وٌب ال أطي   ذن

اال ى النك ات أم َألق ى الجن   إل

اال  ران  ب وت والني ذآر الم  ل

اال    ُث م   وملَت مع المضّيِع حي

والى           بـها من تاَب في زمن ت

ي  ضرب ف االلَت  شجاعتك المث

ـالى  ـه جبـاٌرتع ـأّن الل   ب

ضاال  ر الع ده األم ـلقى عن   وت

الال  ك أم ح ان فعل ًا آ   أجرم

 



  

 
٨٨

  
  

لقد عشت مع هذا املوضوع عدة سنوات مقتبساً هذه احلقـائق مـن             
خالل جمموعة استبانات ودراسة حلال كثري من قضايا التعلق عن طريق           
دور التعليم واحملاكم ودور املالحظة والعيـادات النفـسية واهليئـات           

 يف إحدى اهليئات أذكرها اختصاراً  والشباب وأعجب قصة وقفت عليها    
أن شاباً قد تعّرف على فًىت وأحبه حباً عظيماً وتعلّق بـه تعلقـاً              : وهي

كبرياً ، ُجلُّ تفكريه فيه وأكثر وقته معه ذهاباً وإيابـاً، دوران وسـهر              
ولقاءات ، تضحية وبذل وعطاء باملال والنفس والنفيس ، المير يوم من            

ال يرفض لـه    .. فرح وأنس   .. اء أو اتصال    األيام إال ويكون هناك لق    
فجأة وإذا بالفىت يتـرك هـذا       .. مهما كان األمر  ..طلباً وال يقول له ال    

الشاب وُيعرض عنه ، اعتذر عن مقابلته والكالم معه ، أغلـق مجيـع              
الطرق عليه،حاول الشاب بشىت الطرق أن ُيكلّمه أو يلتقي بـه فلـم             

اسودت الدنيا أمام عينيه    .. و القلق   أصابه اهلم   .. يستطع، كاد أن ُيجن     
 ..  
  

بدأ احلديث بينهما حاول الفـىت التـهرب       .. حبث عن حيلة والتقى به      
فـأخرج الـشاب    .. اشتّد النقاش وعلت األصوات وتفاقم األمـر        .. 

 ومن الحب ماقتل
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حاول الناس اللحاق به وحاصـروه مث        .. مسدساً قتل به الفىت مث هرب       
واهللا .. ومن احلب ما قتـل    .. أخرج املسدس مرة أخرى فقتل به نفسه        

  .املستعان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وادها  صتي وس رارة ق ذي م ه
رة  ة فط دايتها محب ت ب آان
ه  ي قرب ي ف ُت محبت ى رأي حت
عادة  اء س ت اللق ن وق م يك إن ل

صيبت   ض م رت بع و عاص ي واهللا ل
ة  ة مذموم بت محب ي أص إن
ا  ا وحبيبن ب نبين ت ح وترآ
ائك   ق ش وى طري وى بل إن اله
اره  ن أخط ان م ى الفتي درب جث
ا  ا إنن وا انتهين ه قول فلننت
ا  ا ونبين ام لربن دعوا األن ن

 

شيطان   ل ال ت حبائ ين اتبع ح
ًال ه خ صبيان أحببت ن ال  م
ضع  ه ي اني ففراق وى بجن الج

قاني  ه أش رب بؤس اليوم آ ف
ران  ى الني ن لظ ي م ل تبك لتظ
رحمن     الق ال ب الخ ت ح  وترآ
دناني    ا الع ه نبين لوا علي ص
ان   ال رجع شى ب ه م ار في ن س م
اني          رى ويع ا ي وبكى العشيق لم
ان  فوة اإليم اد وص ب الجه رآ
رآن  راءة الق ديننا وق ول

 

ا  ا وطريقن شريعة نهجن ن ال أي

ال وعيت أخي مصائب من هوى ه

بتُ   ي إن أص ذا آالم ه  قبلَته

ذباً   ون مع ن يك ا م ى يراه  حت

وى  اله اله ان أب يمن آ يح ف وأص

 

 

ان    ذي اإليم وى ل دين والتق  وال

ان  الوة اإليم م ح اع طع وأض

ًا ى حافظ ه يبق يأو دع   أوزان

شان   ه العط قيا قلب ون س فتك

ر  ة ال بت محب ال أص  حمن ؟؟ه
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إن هذه تـذكرة    {  إن هذه تذكرة وعربة فمن شاء فليعترب         :يا أخويت   

إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا      } { فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال       
} إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد            {  }
.  

صيك أيها الشاب بالصالة الصالة والدعاء واللجوء إىل اهللا         ويف اخلتام أو  
وعدم اليأس فواهللا البد يوماً من األيام أن ُتحمل على األكتاف وُيصلى            

؟ مـن   .. عليك وتدخلَ القرب ، فهل أعــددت العدة لتلك احلفـرة         
  .حافظ على الصـــالة حفظــه اهللا ومن ضيعها ضيعه اهللا 

ة فبدأوا طريق االحنراف شيئاً فشيئاً ويوماً       كم من الشباب ضيعوا الصال    
بعد يوم وسهرة بعد سهرة وسفرة بعد سفرة حىت سلكوه فأصبحوا من            
مرتادي مراكز اهليئات أو رهينة للسجون وإذا م يقادون بالـسالسل           

  .والقيود عالهم الذل مع ظلمة الوجه وإن وهبوا مجال القمر 
  
  
  
  
  



  

 
٩١

  
  

ة الظهر ويف إحدى احملاكم وجملس احلكم       ويف يوم من األيام وبعد صال     
وإذا بشاب من الشباب مل يتجاوز العشرين ، يستحي املرء أن ينظر إليه             
من شدة مجاله وأناقته واجلند من حوله والقيود يف يده ، عليه التعـب              
والنكد واحلزن واألسى ، أخذالقاضي يتصفح األوراق مث سأله السؤال          

الصالة بل هل صليت الظهر والفجـر ؟        هل كنت حمافظاً على     : األول  
إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر      { : فقال واهللا يقول    . فأجاب بال   

 {.  
مث سأله أخرى ماذا صنعت ؟ قال يف الساعة العاشرة صباحاً اتـصل يب              
اثنان من زمالئي تعرفت عليهم يف ملعب الكرة ويف هذا اليوم مل أذهب             

اللقاء يف السوق ، فالتقينا واتفقنا علـى        للمدرسة ، وتواعدنا أن يكون      
سرقة حمل جموهرات ، فسرقوا وهربوا وبقيت أنا فأمسكين صاحب احملل           
وقال أنت السارق وزمالؤك ، فقلت لست بالسارق إمنا هـم الـذين             
سرقوا خذ هـــذا املبلغ وبطـــاقيت وســـــأذهب إىل        

 الـذي   فرفض واتصل على الشرطة وهذا    .البيت وأكـــمل املبلغ    
  !!حدث وها أنا بني يديك ، فقال له هذه اية أصدقاء السوء 

 قصة وعبرة



  

 
٩٢

إذاً علمَت اآلن والطيـور علـى       : فقال القاضي   . قال مل أكن ألعلم     
؟ هـل   !!إم هم السبب ماذا سيكون مـصريي        : قال.  أشكاهلا تقع 

سأذهب للسجن مرة أخرى ؟ أمي تنتظرين اآلن يف اية الدوام ، مـاذا              
أنا أكرب أخويت وهم ينتظرونين على الغداء ؟ والدي تـويف           سأقول هلا ؟    

  وأنا املسؤول عنهم ؟
  هل سأعود إىل املدرسة ؟ 

مث جلس معه قليالً وحدثه حبديث النصح والتوبة ولعلها تكـون عـربة             
  .وعظة وإذا به يسمع له أنني وأزيز 

تركـت  : وإذا بآخر يؤتى به كاألول أقل منه سناً حاله باختصار يقول      
لدراسة ومل أستطع السري فيها ، عملت يف إحدى الـشركات لكـن             ا

الراتب قليل فتركتها ووالـدي ميـت وأنـا أصــــرف علـى             
وقبل ليايل كنت يف إحـدى الـسهـــرات ويف         .. عـــائليت  

إحدى املنتزهات تعرفت أنا وأصدقاء يل على شخص ، فبــــدأ          
ـ        يوصـلنا إىل    ـا منه أن    احلـديث بيننا إىل الساعة الثالثة ليالً مث طلبن

بيوتنا وبينما حنن راجعون وإذا برجال األمن يالحقوننا مث اصـطدمنا يف         
إحدى احملالت التجـارية مث هرب كل واحد منا يف اجتاه وسـقطت            

  .احملفظة مين فتعرف رجال األمن علي مـن خالهلا 



  

 
٩٣

ما الذي جعلك تسهر إىل آخر الليل ؟ قال ومـاذا           : فقال  له القاضي     
لـو  : ع ليس عندي ما يشغلين ، حيايت فراغ ، نوم وسهر فقال له              أصن

ال : كان لك أبناء هل سترضى بسهرهم إىل الليل يف املنتزهات ؟ قـال              
قال أمك كانت تؤمل فيك اخلري بعد اهللا وأنت رجل البيـت بعـد              .. 

والدك رمحه اهللا ؟ ماحال أمك اآلن وماذا ستصنع وأين ستذهب ؟ إنك             
ــرويج امل ــهم بتـــــ ــدرات متـــــ   .خـــــ

  .  ألن صاحب السيارة مروج للمخدرات 
هذا كالم كل اجملرمني يرددونـه      : فقال له   . ال أعرفه أنا بريء     : قال  

هذه اية الفراغ والسهر يف املنتزهات وأصدقاء السوء فمـا          . ويقولونه  
أكثر من الصالة واالستغفار فرمبـا      .. عليك إال التوبة واإلقبال على اهللا       

هو درس  : قال  .  السجن فلعلك متوت وأنت على توبة        متوت وأنت يف  
  .. وعربة يل يف حيايت لن أعود 

  
فهل من مـتعظ    ..  عرب تثار وعربات تسيل ودمع غزير        :ياأيها الشباب   

  ؟.. ومعترب
لكن مازال يف الزوايا خبايا ويف الرجال بقايا ، أعرج على ذكرهم ولو             

 األمل يف النفس فتبـدأ      بشيء قليل فلعل القلوب حتيا بذكرهم وينبعث      
الطريق من جديد وإذا بشاب يبلغ من العمر مثان سنني حيفظ القـرآن             



  

 
٩٤

ومعه مخسمائة حديث مث يقوم أمري املنطقة ويعطيه مبلغاً من املال ويرتع            
األمري ساعته ويعطيه إياها وآخر يف املتوسطة يتفاعل لقـضية البوسـنة            

  .الف ريال فيجمع من أقاربه وغريهم ما يزيد على مخسة آ
وآخر مل يتجاوز العاشرة يقوم فيعظ الناس يف آخر ليلة مـن رمـضان              

  .فيجهش الناس بالبكاء 
 هذه مناذج من كثري وكثري من بيننا ليـسوا يف زمـن             :ياأيها الشباب   

ــاالً     ــوا حم ــلم ومل يفعل ــه وس ــلى اهللا علي ــول ص   .. الرس
 ، إم جاهدوا    اختاروا األعلى على األدىن ، اختاروا اآلخرة على الدنيا        

شهواهتم وغرائزهم ، أحبوا اهللا فأحبهم اهللا ورضي عنهم فأحبهم اخللق           
فكانوا موفقني ، أعام اهللا على أمــــور دينهم ودنياهم ، فمـا            
  أغلــق دوــم بــاب إال وفــتح هلــم ألــف بــاب      

ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسراً        } { ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً       { 
{  .   

 هل جربت ركعتني يف جوف الليل ، تقدم االعتذار فيها بـدمع             :أخي  
غزير مدرار بني يدي العزيز الغفار ؟ جرب ولو ليلة واحدة فما أعظمها             

  .    من سعادة وأنس باهللا 
              هذا السبيل فأين يذهب من أىب

         أو ليس نور اهللا قد كشف الدجى    
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 قال سبحان اهللا وحبمده يف اليوم مائة        من: ( قال صلى اهللا عليه وسلم      
وقال صلى اهللا عليـه     ) مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر         

من صلى هللا اثنيت عشرة ركعة تطوعاً يف يومه وليلته بين لـه             : ( وسلم  
  .روامها مسلم ) ن بيت يف اجلنة 

 عذراً فقد أثقلُت وأطلُت ولكـن إكثـاري جبانـب           :أخويت وأحبيت   
  .  قليل حلمكم

    َمن يل بإنسان إذا أغضبتــه     وجهلُت كان احللُم رّد جوابه 
    وتـراه ُيصغي للحديث بقلبه     وبـسـمعـه لو أنه أدرى بـه 

  
 كتبت هذه الكلمات مبداد احملبة والوفاء فلعلها جتد من نفـسك         :أخرياً  

وينكـشف  تأمالً وتفكراً يعقبه تغري وحتول وهداية، فغداً تظهر السرائر          
املخفي يف الضمائر، قٌرب وسؤالٌ ووقوٌف بني يدي الواحد القهار وجنةٌ           

  .وناٌر أجارنا اهللا وإياك من النار 
 هذه خلجات قلب ومهسات صدر فخذها بقوة وهلّم هديت          :يا حمب   

  .                       ووقيت وكفيت وعن الشيطان والشر حنيت 
اللهم فاشهد  ... اللهم هل بلغت    . .اللهم هل بلغت    .. اللهم هل بلغت    

وقد أعذر من أنذر وأفصح وأبان وأزال اللثام واهللا املـستعان وعليـه             .
  .التكالن 
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نفع اهللا ذه الكلمات من قرأها ومسعها ونظر فيها ، أحيا ا قلباً ميتـاً               
.. وأيقظ ا قلباً غافالً وجعلها سبباً ناجحاً وبلسماً شافياً ودواء ناجعاً            

ا شبابنا وفتياتنا من ويالت التعلق وجحيــم احلــب ، أراق      أنقذ  
األوبة وغفر ملن أعان علـى       ا دموع التوبة وأسكب ا عبــرات     

إعدادها بأفكاره واقتراحاته وسعى  يف إخراجها وطباعتها ودعا إليهـا           
  .فشكر اهللا للجميع سعيهم ..  مباله وقلمه ولسانه وفيه 

  
  : وأصحاب القلم والتوجيه أيها املربون واملربيات

إن احلديث مع الشباب وعن الشباب حديث ال ينتهي ، ألنه قـضيـة             
كربى وألم أمل األمـة وعصبها ومرتبط م عزها وجمدها وألـم           
أكثر األمة عدداً ، فال بد أن ُتربى لقضاياهم األقالم وأن جيّندهلا الرجال             

حلوار وجلسات النقـاش    وأن متأل حيزاً من الصحف واجملالت وموائد ا       
ووسائل اإلعالم ، البد أن َيعتين ا أصحاب التوجيه والتربية العمليـة            
وأصحاب اخلربات امليدانية فهم فرساا واحلكم على الشيء فرع عـن           

  .تصوره واألمانة يف أعناقكم 
  .وإىل لقاٍء آخر إن شاء اهللا يسره اهللا مبنه وكرمه وال تنسونا من الدعاء 

  ا من قرأ أو من درى       بصـالة للنيب خيـر الـورىواختموا ي
  مع سالم من مسا أم القــرى        ما دجى الليل وما البدر سرى
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  ) وخـري جلـيس يف الزمـان كتـاب          ) ( وآية هذا الزمان شريط     ( 

إننا نعيش عاملاً من الكتب واألشرطة واليت كان هلا سبب كبري وأثر بارز             
  .أفراداً ومجاعات وواضح يف حياة األمة 

وأقدم بني يديك باقة من الكتب واألشرطة واليت عاجلت كـثرياً مـن             
مشكالت الشباب والفتيات وقضاياهم وفتحت هلـم طرقـاً وروافـد          
ونوافذ إىل حياة اهلداية واالستقامة والثبات عليه بإذن اهللا ، الستماعها           

 واحلـائرات   وقراءهتا وإهدائها مشاركة منك يف داللة كثري من احليارى        
للخروج من تلك املشكالت واألزمات من أخ وأخت وصديق وجـار           
وقريب وحبيب فتحظى باألجر والشكر والدعاء والدال علـى اخلـري           

  .كفاعله ، فإليكها جعلك اهللا مباركاً أينما كنت 
  
  

 فتى اإلسالم
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اسم الشيخ  عنوان الشريط اسم الشيخ  عنوان الشريط

  اجلبري  صيام قلب  القرين  بلسم احلياة
  اجلبري  قليب  =  حسرات 
 العريفي  املشتاقون ابن مسفر  مشوع حتترق
  =  إعترافات تائب  الراشد  أحوال الغارقني
 الدويش  دمعة تائب  =  البداية والنهاية
  =  الشباب أمل وأمل  =  امللتقى اجلنة
  احلماد  بالد األفراح اجلبيالن   أين أنت ؟

السويدان   كان ماجداً   الطلحة يوميات طفشان
  األمحد  اهللا جل جالله  باقيس  عما يبحثون ؟
  =  قصص الأنساه بوبشيت  شواطئ التائبني
 الصقعيب الشباب والوجه اآلخر  = الواعظ الصامت
  الصاحل  هذه قصيت العوضي ؟كيف تقوي إميانك
  الربيك حاول وأنت احلكم  = من الطارق ؟ 
 الدويش )التدخني ( بوابة اهلالك   =  أين املصري ؟

 األشرطة



  

 
٩٩

 اسم الشيخ عنوان الشريط اسم الشيخ  ان الشريطعنو

  اجلبيالنحتطيم العواطف  حممد يعقوب  حرب التدخني
  ابن مسفر معوقات اهلداية  العريفي أحلان وأشجان 
واتقوا يوماً 
  ترجعون فيه

  الشنقيطي  حياة اإلميان  الشنقيطي

  القرين  الحتزن   = رسالة إىل مضطر

  منوع  مباشر
االلتزام هواية 

   تكاليفأو
  الدويش

  األمحد وغارت احلور  ابن مسفر  التزمت ولكن

  العايد أسباب االنتكاسة
عندما ينتحر 
  العفاف

 ابن مسفر 

  الدويش  الفتاة أمل وأمل  العريفي  قصة فتاة

  ابن مسفر  مملكتك
أين أنت من 
  هؤالء ؟

  الراشد

  الزهراين  حنني فتاة  احلمودامرأة وراء القضبان 
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 اسم الشيخ  عنوان الكتاب اسم الشيخ   الكتابعنوان

 اجلريسي  تلك األيام  القاسم  الزمن القادم
 الدويش الشباب والشهوة العريفي  البحث عن وظيفة

سبيل النجاة من شؤم 
  املعصية 

 الدويش
األسباب املفيدة 

الكتساب األخالق 
  احلميدة

  احلمد

  احملرج  اهلروب من الفشل
اهلروب من 
  االكتئاب

  رجاحمل

 العبدالعال كلمات يف االلتزام  املسند  العائدون إىل اهللا

 العصيمي  معوقات اهلداية
أريد أن أتوب 

  ولكن
  املنجد

  القاسم  صوت ينادي
االنتصار على 
  العادة السرية

  اخلضر

 القاسم  حلظات ساكنة الغامدي  الرجل املائة
  الدايل  ياشباب املطوع الوقت عمار أم دمار
 الغامدي  حسرات فتيات ابن عثيمني بمن مشكالت الشبا

 الكتب
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 كلنا صاحب ذنب وخطأ وزلل وهـذه الـدنيا مليئـة            :أخي الشاب   
حىت يكاد يتمىن املوت بل     .. تضيق بصاحبها   .. باملشكالت والعقبات   

وقـد  .. نسمع ببعض حاالت االنتحار يف صفوف الشباب والفتيات         
أهل العلم جعلـهم    و.. يعجز عن وجود احللول والبدائل جهالً وضعفاً        

ففتحوا األبـواب   .. اهللا سبباً يف رفع اجلهل عن الناس وحلِّ املشكالت          
ألجل ذلك حمبة وشفقة وطلباً لألجر  لـذا         .. واسقبلوا االتصاالت   .. 

فقد اخترت لك بعض أرقام الدعاة واملـشايخ الـذين هلـم اهتمـام              
  :مبشكالت الشباب مع مالحظة مايلي 

اختصار املشكلة ووضـعها    _ ٢. ب لالتصال   اختيار الوقت املناس  _ ١
يف نقاط عند طرحها على الشيخ كتحديدها ومعرفة نوعهـا وأسـباا    

  . وأطرافها ومدهتا وغري ذلك مما يساعد يف الوصول إىل احللول 

 أرقام تهمك
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موقع الشيخ حممد 
  )املريب (الدويش 

  صاحل بن مقبل العصيمي
: الرياض 

٠١,٢٤١٤٠٨٠  

 عبدالعزيز املقبل
: بريدة 

٠٦,٣٨١٦٣٣٦
  عبداهللا العياده

: بريدة 
٠٦,٣٨١٥٣٥٥  

: جوال 
٠٥٥١٥٠٤٩٧  

  سلطان العويد
 ٣,٨٤١٢٧٤٩:الدمام 

  حممد بافيل
: جدة 

٠٢,٦٨٢٩٠٣٤
: جوال 

٠٥٥٦٤٣٤٢٤ 
  عبداحلكيم الشربمي

: جدة 
٠٢,٢٧١٥٥٥٨  

: جوال 
٠٥٥٦٤٠٤٠٣  

  عبداهللا الغامدي
 ٠٢,٧٤٦١٩٢٦:الطائف
 ٠٥٥٧١٣٥٣٤: جوال 

طارق / د 
بيب احل

٠١٤٦١٦٧٧٧ 

  وحدة اخلدمة االجتماعية
 مساءاً يومياً عدا يوم ٩ إىل ٦ من الساعة ٨٠٠١٢٤٥٠٠٥: رقم جماين 

  اجلمعة
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  فهد بن حيىي العماري
       مكة املكرمة
  الربيد االلكتروين

com.maktoob@1395ammare  
  ٠٥٠٦٥٢٤٨٦٨للتواصل 
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 الفهرس

  حقيقة
  عالمات املعاناة

  معاناة
  حيلة

  حىت فراش املوت
  آثار املعاناة
  قتل للعقل 
  معاناة

  أسباب املعاناة

١  
٣  
٦  
١٤  
٢٣  
٢٨  
٣١  
٤٢  
٤٣  
 

 وجهاً لوجه
  معاناة
  العالج
  أيها اجليل
  معاناة
  معاناة

  فىت اإلسالم
  أرقام هتمك
 الفهرس

٦٠  
٦٦  
٧٨  
١٠٢  
١٠٣  
١٠٧  
١١٤  
١١٨  
١٢٠ 

  

 الموضوع
  

 الموضوع
  رقم

 الصفحة
  رقم

 الصفحة
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  فتح آفاق للعمل اجلاد 

  ويف الصراحة تكون الراحة

  ـلل ؟مـا اخلفـ.. د ملل ـيـفـي الـعـ

  ـام السـفــر كي أحـر فـاملـخـتـصـ

 آتب للمؤلف
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