
من  جامعة  في  الندوات  إحــدى  وفي 
حوار  دار  بالبنات  الخاصة  الجامعات  
حول  الجامعة  شباب   من  مجموعة  مع 
تهم  التى  املــوضــوعــات  مــن  مجموعة 

الشباب 
     وبدأت  األسئلة  طالبة من  الطالبات  
االلــتــزام   مظاهر  عليها   يــبــدو  الــتــي 

الديني:
* يا دكتور أريد أن أعرف.. هل  الحب  

حالل  أم حرام؟
.. الحب طبعا  حالل..  الحب  عاطفة  
إنسانية  سامية.. وهو  يلعب  دورا  هاما  
الحياة   أساس  فهو   .. اإلنسان  حياة   في 
الــزوجــيــة، وتــكــويــن األســـرة ورعــايــة  
األبناء..  وهو أساس  التآلف  بني  الناس  
وتكوين  العالقات  اإلنسانية  الحميمة..  
ــذي  يربط   ــاط  الــوثــيــق  الـ ــرب وهـــو  ال
اإلنسان  بربه ويجعله  يخلص في عبادته 

وفي اتباع  منهجه والتمسك  بشريعته. 
* لكن يا دكتور نحن نتكلم عن الحب 
بني   الحب   يعني   املخصوص..   بمعناه  

الشباب  والفتيات.  
* الحب بني الشباب والفتيات مشروع 
ولكن في خالل إطار محدد وهو اإلطار 
ألن   .. الزواج  وهو  أال  الدين  يقره  الذي 
بالواقع  يرتبط  املفهوم  بهذا  الحب 
من  نوع  فهو   … وثيقا  ارتباطا  الغريزي 
ضــروري  أمــر  وهــو   … الجنسي  الحب 
واإلســالم  األسرية،  الحياة  الستمرار 
يعترف بالدافع الجنسي وال ينكره، وهو 
والجنس  بالحب  يعترف  الحال  بطبيعة 
في  فطري  انفعال  ألنــه  له  املصاحب 
اإلســـالم  يــنــكــره  ال  ــان  ــس اإلن طبيعة 
اإلســالم  ولكن  يكبته..  وال  يقاومه  وال 
هذا  علي  السيطرة  ــى  إل يدعو  فقط 
إشباعه  طريق  عن  فيه  والتحكم  الحب 
وهذا   .. الــزواج  وهو  املشروع  بالطريق 
استمرار  على  يعمل  ألنــه  هــام  الحب 

التعاون والتآلف بني الزوجني .
     وردت فتاة أخرى ..

* يا دكتور: نحن نتكلم عن الحب قبل 
الزواج.

تعرض  موضوع  الــزواج  قبل  الحب   -
من  الكثير   .. املناقشات  مــن  للكثير 
عن  ــزواج   ال يكون  بأن  ينادي  الشباب 
عاطفة  قلنا  كما  الحب  واقتناع..  حب 
إنسانية نبيلة لها هدف ساٍم وهو التآلف 
بني الزوجني .. أما إذا بدأت قبل الزواج 
أحاسيس  مجرد  تكون  ما  دائما  فإنها 
إشباع  سوى  أهــداف  لها  ليس  غريزية 

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 

العـدد

حوار عن الحب
حينما يفكر اإلنسان 
في حل مشكلة معينة 
فإنه يستعرض في ذهنه 
الحلول املختلفة للمشكلة،  
ويرفض الحلول الخاطئة 
أو غير املالئمة، ثم يختار 
الحل الذي  يراه مالئما 
وصحيحا. فعن طريق 
التفكير يتعلم اإلنسان 
حلوال جديدة ملشكالته، 
ويكتشف عالقات بني 
األشياء واألحداث.. 
ويستنبط  مبادئ 
ونظريات جديدة.
    واملناقشة والحوار 
واستشارة أهل الرأي من 
العوامل التي تساعد 
على  توضيح التفكير، 
مما  يؤدي  إلى االهتداء  
إلى  الحق،  والوصول  إلى 
حلول  سليمة  للمشكالت 
التي  تبحث .. كذلك  
فإنها من العوامل  الهامة 
في  التعلم  وصقل الفكر 
االنساني. وبدون الحوار 
والتفاهم يحدث نوع من 
أنواع االنعزال مما يخلق 
حالة من القلق والشك 
والريبة، تنتهي بالبغضاء 
والكراهية التي  تؤدي 
إلى  الكثير من األمراض 
النفسية.
  ولذلك فإننى دائما ما 
أفضل أن تكون الندوات 
واملحاضرات التي تلقي 
على الشباب عبارة عن  
ندوات حوار مفتوح بني 
املحاضر واملتلقي حتى 
يحصل التجاوب االنفعالي 
الذي يخلق جوا من األلفة 
التي تؤدي إلى توصيل 
املعلومات بطريقة محببة 
للنفس وغير مباشرة بدال 
من إلقاء  املحاضرة  عن 
طريق  الوعظ واإلرشاد  
الذي  ينفر منه الشباب.

تؤدى  ما  وكثيرا   .. الجنسية  النواحي 
االجتماعية  املشاكل  من  الكثير  إلــى 

واألسرية.
 وتدخلت إحدى الفتيات من الصفوف 

الخلفية وقالت : 
* يا دكتور .. أنا ال أستطيع التفاهم مع 
يتكلم  وال  ساكت  دائما  هو   … خطيبي 
معي … أحيانا يجلس معي وكل ذهنه في 
.. ومتابعة ماتشات  التليفزيون  مشاهدة 
والدته  أو  أخته  حضرت  وإذا   .. الكرة 
أجده يتكلم بطالقة ولباقة .. وإذا سألته 
يرد  وأحيانا  يجاوب  ال  موضوع  أي  عن 

بكلمة أو كلمتني وينتهي الكالم. 
حديث  أو  ــوار  ح هناك  يكون  لكي   *
بني أي فردين في الحياة يجب أن يكون 
بينهما  مشترك  حــوار  موضوع  هناك 
ومثيرا  هاما  املوضوع  هذا  يكون  وأن   ..
يكون  أن  أردت  إذا   .. للطرفني  بالنسبة 
مع  وألــفــة  وود  وحـــوار  تفاهم   هناك 
فيجب  املستقبل  في  زوجك  أو  خطيبك 
واهتمام  تفاهم  نقاط  بينكما  يكون  أن 
املــوضــوعــات  عــن  ابحثى   .. مشترك 
معه  وتناقشى  وادرسيها  بها  يهتم  التي 
مستواك  من  تزيدي  أن  حاولي   … فيها 
الثقافي وداومي على االطالع على أمور 
الحياة الهامة.. إنه يتكلم مع أسرته ألن 
 .. معهم  مشترك  اهتمام  نقاط  هناك 
النقاط  هذه  تتواجد  سوف  الزواج   بعد 
 .. وتفاهم  ــوار  ح هناك  يكون  ــوف  وس
بالقليل من الصبر والود واالطالع سوف 
إلى  يؤدي  الذي  التفاهم  على  تحصلني 

املودة والحب بإذن الله.
عليها  وبدا  الفتيات  إحدى  وتدخلت   

عالمات االرتباك وهي تتحدث. 
بالرغم  خطيبي  مع  أتشاجر  دائما   *
من أننا ندرس في نفس الدراسة ونفس 
.. ودائما  الســــنة ولدينا ثقافة متقاربة 
ــراع  وص شجار  ــي  إل املناقشة  تنقلب 
.. هل يوجد عالج لتلك  وارتفاع للصوت 

املشكلة؟ 
ألن  وقــواعــد  أصـــول  للمناقشة   *
مداخل  من  مدخل  الهادئة  املناقشة 
أي  تناقشى  أن  أردت  إذا   .. التفاهم 
املتحدث  تعطي  أن  فيجب  مــوضــوع 
أمامك الفرصة لعرض وجهة نظره مع 
كذلك  ويجب   .. الرأي  هذا  تسفيه  عدم 
عدم مقاطعة املتحدث حتى يشرح وجهة 

نظره بطريقة كاملة…
شخصني  هناك  أن  نجد  أحيانا        
لهما نفس وجهة النظر ولكنهما يتكلمان 

منهما  فرد  كل  ويقاطع  الوقت  نفس  في 
كما  نظره..  وجهة  شرح  سبيل  في  اآلخر 
مطلوب  غير  وانفعال  توتر  إلــى  يــؤدي 
بدون  بالشجار  أحيانا  الحديث  وينتهي 
بني  متطابقة  النظر  وجهة  أن  مع  سبب 
هذين الشخصني.  إذا تفهم كل فرد منا 
مطمئنة  هادئة  بنفس  له  واستمع  اآلخر 
واملحبة  والتسامح  الصبر  من  وبالكثير 
الكثير  علي  التغلب  إلى  يؤدي  ذلك  فإن 

من املشاكل النفسية.
أن  وكاد  متوتر  بصوت  الفتاة  وردت   

يغلبها البكاء. 
دائما  خطيبي  دكتور…  يا  ولكن   *
يسخر  دائما  وإهمال..  بجفاء  يعاملني 
أفــكــارى  إن  ويــقــول  تصرفاتي  مــن 
سطحية.. دائم النقد لكل شيء لدرجة 
أنا  معه..  االرتباط  فك  في  أفكر  أني 

كرامتي فوق كل شيء. 
حياة  في  هــام  موضوع  الكرامة   *
اإلنسان .. ولكن دعنا نفكر في الكرامة 
وأن  نفسي  أحترم  أن  هي  كرامتي   ..
إذا  الكرامة   .. ــرون  اآلخـ يحترمني 
تعارضت مع الدين فإنها تسبب الكثير 
صلي  الرسول  لإلنسان..  الضرر  من 
الله عليه وسلم حضنا على التغلب على 
البعض  يسميه  الــذي  والعناد  الكبر 
إذا  اإلنسان  اعتبر  فقد   .. كرامة  منا 
واألفضل  األكرم  فإن  أخيه  مع  اختلف 
هو الذي يتنازل عن كبره وعناده ويبدأ 
الــذي  »خيرهما  والــســالم  بالصلح 
وضح  اإلسالم  أن  كما  بالسالم«  يبدأ 
والزوجة  الزوج  بني  األسرية  العالقة 
واملــودة  ورحــمــة..  مــودة  عالقة  بأنها 
التواضع  مــن  الكثير  بها  والرحمة 
واإليثار..  واملحبة  واملشاركة  والتنازل 

وليس بها الكبر والترفع والعناد.
بأن  إليك  نصيحتى  فان  وأخيرا     
الشخصية  ثقافتك  تنمى  أن  تحاولى 
واملجالت  الــجــرائــد  على  بــاالطــالع 
فى  الثقافية  ــدوات  ــن ال ومــشــاهــدة 
الثقافة  لديك  يكون  حتى  التليفزيون 
تنالى  وحتى  السديد  والفكر  املناسبة 
وبذلك  حولك..  من  الجميع  احترام 
من  بالكثير  تجاهك  خطيبك  يشعر 
بالتقدير  ويعاملك  واالحــتــرام  الــود 
تدربى  أن  يجب  كــذلــك  املــنــاســب.. 
التوتر  ــن  ع ــاد  ــع ــت االب عــلــى  نفسك 
البسيطة  املواقف  وتجاهل  واالنفعال 
التى تثير الكثير من املشاكل أثناء فترة 

الخطوبة .

بقلم


