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 شروع الحب

 بين الخلق ونتائجه الدنيوية واألخروية
 

 لزلجااي لبنفساا  اللذيااذ   ابألطعماا  تتعلاا  نفساا   يف احملباا  ماا  متب يناا  أن اعاا  امحااق إنااي يساا س ئاا يق لي:اا س  
 حااي يتعلاا  باق  لاألللياا   الحلاا  ن املت:ان لالعلماا   املكاايمن ألنبيا  ابل  لأصاايئ ي   لأبحباا ي للالايي   لأبلالدي

 أيماي ما  لف  احملب  م  املختلف  األن اع هذه ئ رت فل .. ع م  لابليني  خ ص  الزاه  لابليبيع مجيق  ه  م  قبك
 .ف اييه ؟ لم  نت يجه  تك ن فم  الكيمي  ال:يآن به

 لااذا الشاا،ن  هااذا يف ضااخ  كتاا    أتلياا  إىل حيتاا   كلهاا   الف ايااي تلاا  لت ضااي  النتاا ي  تلاا  بياا ن إن  اجلاا ا 
 .اآلخي  يف ئتظهي الي النت ي  نبن ذل  بعي مث اليني   يف حتحلق الي النت ي  الالا  بنلئن ئنشري

 إل اااب ع إال تنبعااا  ال لالاااي لالااايني  الغفلااا  أراب  لاااي  الاااي احملبااا  أنااا اع نألئباااق أن ابااايأ فاااش باااي أن أ اااري إىل 
 .ئليل  لراح  ضئيل  نش   م  ه في م  مع لمش: ت  بشاي م  لخيم  لع ائب أليم  نت ي  هل  النفس  رغب ت
  ااياابا  تكا ن لاللاذ   الفايا  بساابب مفجعا  ُحيئا  يغايل لا ااب  العجاز بسابب مؤملا ا  بااش ا  تحلاب  الشاف:   فمالشا 

  .الزلاس بسبب مسم م ا 
 ئاا ئ  إن أليما ا  عاذاابا  تكاا ن أل تعا ىل  هللا ئابيق يف تكاا  مل ألهنا  نفاع  لال جاايل  دلن فساتب:  اآلخاي  يف أما 
 .ا يام يف ال ئ ع إىل
 الصرالحي  واألوليرا  الكرحا  األنبيرا  حر  يظرل كير : كاانفسر  اسرر حيطرح   سؤااللعل و

  فائ ة؟ أو نفع  و 
 ما  الايلاف  لكاذا الساشم  علياه عيسا  لساييا حابه  ما  ابلتلليا  املعت:ايلن النحلا ر  ينتفع ال مللم   اجل ا 
 !عنه هللا رض  عل  لسييا حبه 
 الاايمح  لحمباا  لتعاا ىل ئاابن نه هللا ئاابيق ليف الكاايمي ال:اايآن إر اا د لفاا  ك ناا   فاا ن احملباا  أناا اع ماا  هذكيتاا ماا  أماا 

 .اآلخي  يف اخل لي  الطيب  نت يجه  ع  فضشا  اليني   يف تلمي مجيل  نت ي  ف ن اليحي  
 :اــــ نيــــال في هاــائجـــنر اـــأم
 .بعينه الشكي يف لطيف  للذ  أمل  يش هب  ال إهلي  نعم  فه  الطيبة والفواكه اللذيذة لألطعمة حمبتك فان
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 من:ا د  جتعلها  اليذيلا   األها ا  عا  لمنعها  لتزكيتها   تيبيتها  يف لاجلهاي عليها   إ اف ئ  أي لنفسكك حمبتكك أما
 .اهل   دلن اهلي  حي  إىل أن  تس ئه  بق أبه ايه  كلال ت:يي تسري ك فش  إلي 
 ما  هبا  لك هنا   اف:ته   لطياب ئاريا  ُحسا  علا  أئسا  ئاي فألهنا  حي تا   في: ر  له  لزوجتك حمبتك أما

 ا  لا  لهذه لالت ئري  االحرتام مع احملب  هذه تب دل  بيلره  له  ج د   لرأف  خ لحل ا  حب ا  فست هل  اإلهلي   اليمح 
 مبنياا ا  ا اب ذلاا  كا ن  لاا  كا لل.. هللا إبذن هنيئاا  ئاعيي  حياا   فت:ضاي ن العمااي  يف ت:ايمتم  كلماا   بينكما  تازداد
 .ايض ا  الزلجي  ا ي   لتفسي ليذبق  خيب  م  ئيع ن ف نه النفس  ا اه الذي الحل ر  مج س عل 
 ا اااب ئاااتزيي انااا   ااا  لال هللا  ئااابيق يف دامااا  مااا  عليهااا  تُلااا   عبااا د  فهااا  والوالككك ة  للوالككك  حمبتكككك أمكككا

 لت:بياق خبايمتهم  ال:يا م لاي  اتما  ئلبيا  لراحا  خ لحلا   رلحيا لاذ  لتكساب الكا،  يبلغ ن عنيم  هلم  لاالحرتام
 أبن اجلاا د   لاهلماا  الساا م  الشااع ر هااذا تشااعي لأناا  ال:ااييي  املاا ىل إىل فتت جااه  إبخااش  لتبجيلهماا  أيااييهم 
 الايني  حطا م كساب  ألجاق لاالحارتام ا اب ذلا  كا ن  لا  للكا .. اللا ا  ما  مزياي علا  لتنحلاق عميمها  يطياق
 هاا  لضاايع دناا  لإحساا   ماانن  ئاا فق  ااع ر ماا  ينبعاا  ئ متاا ا  رلحياا ا  أملاا ا  ي لااي ف نااه الاانفس  هاا   ماا  لابعاا ا 
 مث علياا   عبئاا ا  لابات الكاا، بلغاا  لئااي لائااتل: هلم   أناا   ي تاا ن  الساابب كاا ا  اللااذي  املاا ئيني  هااذي  ماا  النفاا ر
 !زلاهلم  لتيئ ب م ام  متي ذل  م  األده 

 املؤنسان أللئا  فناب.. لرعا يته  برتبيته  لت: م أم ن ا  إايه  هللا ائت دع  مل  حب  أي  ألوالدك حمبتك أما
 هباذا  اعيت فإذا نفسه  ال ئ  يف إهلي  نعم  له  لالبهج   ابلسع د  مكلق حب ه  إمن  هللا  خل  م  احملب بن

تن  فش  أما ره  تايبري يف حكي  هب  رحي  خ ل:ه  إن إذ. لف ا  عل  متنسياا  تحليخ لال محل هب  عل  ا زن ب  يانناْ
 تعا ىل رمحتاه تساتير أن لتتفكاي الفايا  أمل ما  هباذا فتنجا . هلا  ئاع د  هلا  هؤال  حب  امل ت إن ت: س ذل  لعني
 . علي 
 معهاا   الحلاانب  دلام عاا  ماا ا  لال فاايائه  حُياا س فااش تعاا ىل  هللا ل جااه فألهناا   واألءككء   لألصكك ءا  حمبتككك أمككا

 لاااذ  بيلرمهاا  فتاايلم اخلا ل،  املعناا ي لا اب اليلحيا  اليابطا  تلاا  تايلم إذ انساتك  ؤ لم لحمباتك  أخا تك  لدلام
 يا ر  لاحاي يا م ل:ا   لاذ  فا ن ئابيله  يف لال تعا ىل ألجلاه ا اب ذلا  يك  مل إن للك .. ال ص س لمتع  اللا:ا  
 ل:ا   ما  ئان  بينما  العماي  ما   ئان ستعاي تع ىل هللا ئبيق يف ل:   م  لاحي  اثني  بق إن   ي م مل ي  الفيا  آالم
 .  البت اثني  تس لي ال الف ني  اليني  ألجق
 مظلا  عا مل ها  الاذي الا،زخ عا مل فا ن  الصكاين واألوليكا  وللعلمكا  اتتيكن السكم  علكيم  لألنبيكا  حمبتك أما
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 ماا  تساات ح  ال ه لعنااي املناا ري   أبللئاا  تناا رت ناا ر ماا  مناا زس تااياه  لالغفلاا  الضااشل  أراب  نظااي يف ماا ح 
.. الايني  اب يا   متتعا  ذلا  يعكي أن دلن م  إليه لحت   إليه تشت   بق ال،زخ  ع مل م  جتفق لال هب   اللن  
 يف عظا مه  لتايم   يه فن  يف التفكي جميد ف ن  اإلنس ني  ملش هري امليني  أراب  حبب  بيه ا  حبه  ك ن  ل  للك 
 ي ماا ا  ئاا،دخق ي:اا س حياا  لزلالااه م تااه تحلاا ر إىل املااي  لياايفع ا ياا    آالم علاا  أملاا ا  يزيااي الكاا،   امل ضاا  م:اا، 
 بياحا  ي:يما ن ياياه  األلس املنظا ر يف بينم .. لئل  لحسي  ميار  بكق ي: له! العظم   عظ م تيم  الي امل:،  هذه
 إىل فينظااي.. امل ضاا  يف  اجلساايي مشبسااه  تيكاا ا أن بعااي لرلائااه  املساات:بق ئ عاا  هاا  الااذي الاا،زخ عاا مل يف لهناا  
 .!:ي:  امل ت حي   للك  أي حي   ه ح أنلعنيه  ئييرك  لأنس     نظي  امل:، 

 اجلليااق صاا نعه  معيفاا  ئاابيق ليف هللا  ئاابيق يف حمباا  ك ناا   ملاا   الطيبككة واألمككو  اجلميلككة لألشككيا  حمبتككك أن مث
 تفاات  أهناا  عاا  فضااشا  لمتعاا   لااذ  ذل تفكااي ذاااا  حااي يف احملباا  هااذه فاا ن!. خل:ااه أمجااق ماا   ت:اا س جيعلاا  حبياا 
 كناا ز  هناا ك لتييااه   لارفااع أمساا  أذلا  مياتااب إىل لتتطلااع ا ساا  إىل لالشاا   اجلماا س حااب أذلا  أماا م الساابيق
 ليناا  س ال:لااب أماا م آف ئا ا  تفاات  احملباا  هاذه الن ذلاا  ع لياا   ئا مي  نشاا   يف املااي  فيتمشها  النفيساا  اخلاازاي  تلا 
 مجاا س لماا  ا ساا   أمس يااه مجاا س إىل األفعاا س مجاا س لماا  البييعاا   أفع لااه مجاا س إىل اجلليااق حلاا نعال آاثر ماا  نظاايه

 لهباذا احملبا  فهاذه.. امل:يئا  ذاتاه مجا س إىل اجلليلا  الحلاف ت مجا س لما  اجلليلا   صاف ته مجا س إىل ا س  األمس  
 .نفسه ال ئ  يف ممتع رفيع لتفكي لذيذ  عب د  ه  إمن  السبيق

 يف ئتحلايفه انا   ا  فاش ئبن نه  هلل مجيل  نعم  لك نه  ب ب  عهي أحبب  ئي فألن  للشباب  بتكحم أما
 مثايات ها  إمنا  الشاب   عهاي يف تكسابه  الي العب دات إذ الغ   يف لمت دايا  السفه يف غيئ ا  ت:تله لال تع ىل عب دته
 مزياي علا  ححلال  الساا  يف لطاعاناا  لعاهاايا  ذلا  جا لزت فكلما  الف ين  العهي ذل  أمثيه  خ لي  ابئي  اينع 
 املاا ىل ماا  فرتجاا . الشااب   طااي  لئاايئ ت ابلساا   األماا ر  الاانفس آفاا ت ماا  تاايرجيي ا  لجناا ت الب ئياا   مثياتااه ماا 

 أن بنفساا  لتاايأب. ال ائااع  ليمحتااه أهااشا  لتكاا ن الشاايخ خ   يف العباا د  ماا  املزيااي كسااب  إىل ي ف:اا  إن ال:ااييي
 ف:ايله ما  علا  لنايم ا  أئاف ا  ل ايبه   ايخ خته  عماي ما  ئان  مخسان ي:ض ن الذي  نالغ فل أللئ  ملق تك ن
  ب: له لاألئ  النيم ذل  ع  الشعيا  أحي ع،   حىت. ئن ات عشي أل مخس يف الشب   مت ع م 

َا فا خربه          يوما   يعود   الَشبابَ  لَيتَ  أال يب   فَكَعلَ  ِبم  اتَشم
 عليهاا   لاطااشع هللا صاانع لباايايع مشاا هي  إهناا  فنياا  الءبيكك   منككا ء سككياما الو  البميجككة للمنككا ء حمبتككك أمككا

 ماا  أ اابه اليبيااع حياا  اجلميلاا   مع نيااه لرا ه ياارتك إذ التفااي   لمتعاا  املشاا هي  لااذ  يزيااق ال اليبيااع ذلاا  فااذه  
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 لاااذ  لااا  نياااي   الساااينم ي  ابلشااايي   ااابيه ن لالااازم  فخي لااا . للمخل ئااا ت تفااات  زاهيااا  رابنيااا  بيئااا ل  يكااا ن
 مغمااا راا  لال مؤئتاا ا  إذن حباا  يكااا ن فااش. اليبيااع رئاا ل  حتملهااا  الااي املعاا ين تلاا  دلمااا ا  لجياايدان هااذه  املشاا هي 
 .ممتع ا  لذيذاا  خ لحل ا  ص في ا  بق لاألئ   ابألئ 

 أصاايئ   لاا  تحلااب  لاليهشاا  لليعااب امللااري  م ج داااا  فاا ن ئاابن نه  لألجلااه هلل حااب فألنااه للكك نيا  حبككك أمككا
  كا  ما  فيها   ا  كاق  ما  جتاي أن تساتطيع اآلخي   مزرع  ك هن   حي  م  اب ب إليه  تت جه لألن  سن مؤن
 .لآلخي  م س رأ  يك ن أن  ك  م  منه  تغن  أل اآلخي   مث ر م  مثي  يك ن أن
 ضكككي  وأنككت فيمكككا  أءامتككك مككك ة تيضكك  وهكككذا. يضكككاييك ال وفناؤهككا وزواهلكككا ختيفككك ال إذن فمصككاهبما 

 حبككب   وتفككى نفسككك سككتغء : مككءا ا   لككك ءلنككا فيكك  الغفلككة  أ  ب كحككب  هلككا حبككك كككان  لككو ولككك .. ء مككك
 !.نف  وال و ا ه طاهل ال زاهل  خانق  ساحق  

 
 حة : ــاآلخ ها في ـائجــا نرـوأم

 لحكمتاه العظيما   هلئيرتا الكي ا   لرأفته الكبري   لرب بيته اجلميل   لرمحته اجلليل   إبل هيته لتع ىل  ئبن نه  هللف
 عيياي   خمتلفا  لأعضا   لأجهاز  جبا ار  لمج لاه جاياا  كلاري   لمشا عي حب ا ن  الحلغري اإلنس ن هذا زي   ئي اللطيف  
 عا، ليُطلعاه حتحلا   ال الي إحس اته أئس م ليعي فه تعي  ال الي آاليه أن اع ليذي:ه ال ائع  رمحته طب: ت لُيشعي
  إلياه لحيببها  ا سا   أمس ياه ما  لائا  ائا  أللا  حُتاي ال الي جتلي ته أن اع عل   الكلري  لاألعض   األجهز  تل 
 .ئيره  ح  ت:يييه  حيس  لجيعله
 لذاياذه  أن كما   املتب ينا  لعب دااا  املتن ع  لظ يفه  منه  لآل  جه ز للكق الكلري  األعض   تل  م  عض  فلكق
 .متميز لث اهب  متغ يي  لآالمه  خمتلف 
 لظيفتها  فتاؤدي الشاه د  عا مل يف اجلميلا  اإلهليا  ال:ير  معجزات لتي  الحل ر  يف اجلم س تش هي العن : فمثم  
 زلاهلا  ما  حيحلاق لما  لاذ    ما  فيها  م  مي  أحي عل  خيف  لال. الع،  ذات نظيا  خشس م  هلل الشكي بت:يمي
 .ف:ياهن  لأمل اليؤي  لذ  لتعيي  داع  ال لذا أمل  م 

 اللطيفاا  لنغم ااا  األصاا ات أناا اع بساام عه  املساام ع ت  عاا مل يف الساا ري  اإلهلياا  اليمحاا  بلطاا ي  تشااعي ن واألذ
 .إليه  يع د لث ا  ختحله   للذ  هب   خ ص  عب د  فله . املختلف 

 لااذا  هلاا  فاا ن لالاايلاي   العطاا ر أناا اع  ااذ  ماا  الف احاا  اإلهلياا  اليمحاا  بلطاا ي  تشااعي الااي الشكك  حاسككةكككذا و 
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 .هب  خ ص ا  ث اابا  هل  أن    لال اخل     كيه  أدايه  ضم  به اخل ص 
 إدراكها  خاشس ما   اىت أبمنا   املعنا ي بشاكيه  لت:ايم لظيفتها  تاؤدي فها . أيضا  الفا  يف الاي الكذو  وحاسة
 . للذايذه  األطعم  أن اع مذائ ت

 ك ل:لاب - املهما  لط يفاه ما  لطيفا  للكاق لج رحا   ح ئا  للكاق اإلنسا ن أجهاز  ما  جها ز فلكاق لهكاذا 
 ا كاي  اخلا ل  أن فياه رياب ال فمما  هبا   اخل صا  املتن عا  لذاياذه  املختلفا   لظ يفها  - لغريها  لالع:اق لالايل 
 .يف االخي   جزا  م  ليستن:ه  يشيمه  مب  منه  كشا   ئيجز  ال ظ ي  لتل  األجهز  هذه ئخ ي الذي

 بق م  نتاهج يف ال نيا وه  كاأليت :ما س واليك تفصيل نتاهج االخءة بءبط
  الكك نيا يف الطيبككة والفواكككه اللذيككذة األطعمككة حنككو ّللا   لشكككء اتكللككة اتشككءوعة للمحبككة اال خءويككة النتيجككةف

 ذات حمبا  احملبا   هاذه. الكايمي ال:ايآن علياه يان، كما ..  اخل لاي  ابجلنا  الشي:ا  الطيب  لالف اكه األطعم  تل  ه 
"  لل   ا مااااي"   عليهااا  لتااااذكي الااايني  يف أتكلهااا  الااااي الف كهااا  إن حااااىت. لف اكههااا  اجلنااا  لتلاااا   لا اااته  ا اااتي  
 ا ماي"    لهن ك ف كه   هن  أتكق ف،ن . اجلن  طيب ت م  طيب  إلي  لت:ي م هب  خ ص  ف كه  اجلن  يف تتجس 

 لااللتفا ت اإلهلا  اإلنعا م بيؤيتا  لذيذاا  معن ايا   كياا  ت:يم ان  لحي .. اجلن  ف اكه م  ف كه  يف جمسم "   لل  
 ها  كما   طيبا   لف اكاه لذياذ  أطعما  اجلنا  يف هنا ك إليا  فستسال  هنا   تتن لهلا  الي لالف اكه األطعم  يف اليابين
 .ال ائع  لرمحته  اإلهلي  ا كم  لمب:تض   الكت   لالسن   يف اثب 
 لحم للا  حم ئانه   دلن ن: يحلاه  رؤيا  علا  الايني  يف املبنيا  حمبتها  أي  الكنف  حنكو اتشكءوعة احملبكة نتيجكةوأمكا 

 يلي:ا ن حمبا بن لجاق   عاز البا ر  إعطا   ها  اخلري  ئبيق إىل لدفعه  لاليأف   ابلشفا:  لرع يتاه  لتزكيتاه  إكم هل  
 ما  فيها  ما  أئاتعمقل  هللا  ئابيق يف رغب ااا  لتيكاا  ل ااه اا  ها اهاا  الاينياا  يف تيكا  الاي فا لنفس لابجلنا   هبا 

 املشايلعاا  احملاباا  هااذه علاا  مكا،فاا    ئاابن نه الكايمي البا ر  ئايمننه   لأمتاه  لجاه أفضاق علا  متن عا  أجهاز 
 لزينتهاااا   لط يفهاااا  أبناااا اع املتن عاااا  اجلناااا  حلااااق ماااا  حلاااا  بساااابعن املاااارتفشت العاااان  اااا راب هلل ابلعبااااا دي  املاكالالااااا 

 لت:اي   لا يا    ابلايل  تناب  محلاغي  جمسام  جنا  كا،هن   حاىت لاجلما س ا سا  أن اع م  ن ع ا  بسبعن لاملتجمشت
 إذ فيهاا   رياب ال النتيجا  فهاذه.. هللا ألاماي إىل اطم،نا  الاي املشا عي هبا  لاايأ هللا أط عا  الاي الانفس عانُ  هبا 

 .ي:ين ا  هب  تحلي  الكي   اآلايت
 هااا  لالت:اا    العبااا د  يف لنضاا رته الشااب   ئااا   صااي  إي يني  الااا يف الشااب   حناا  املت جهااا  احملباا  نتيجاا  ان مث

 . امل:ي  لالنعي  الب:   دار يف خ لي داي   ب  
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 تحلا هن  لالاي  اف:ته   للطيا  خحلالته  لمجياق ئاريا  ُحسا  علا  املؤئسا  الزوجكة حملبة األخءوية النتيجة أماو 
   فه  لالذن    اخلط اي لجتنبه  النش ز ع 
 العان  ا ا ر ما  أهبا  مج هُلا  اجلنا   يف مؤنسا   لأنيسا  صايلئ  لصايي:  لحمب  حمب ب  الحل    الزلج  تل  جعق
 أايم أحايا  يساتذكيان ا ايي   أطايا  زلجها  ماع تتج ذ .. حسنه  يف   حسنه  زينته   م  أزه  زينته 
ك َوَمك   )) .حتم ا  ب عيه فسيف  لعي ئي دام فم . الكيمي اليحي  لعي هكذا.. خل  ك َ  َ    َأص   (( }النسكا  ءمكيم   اّللَم  مم

(122)}. 
  احملظ ظا  الساعيي  الع يلا  تلا  إىل حُيس  لعش جق اليحي  اليمح  نا فه  واألوالد الوال ي  حمبة نتيجة أماو 

 لدار ابجلنا  يليا  مبا  بيانه  فيما  لاحمل دثا  لاجمل لسا  لاملع  اي  الابع  بعضاه  ل:ا    اجلنا  يف ماياتبه  تفا لت رغا 
 الاايني  دار يف ت فا ا الاذي  ألالدها  مبشطفا  اآلاب  أللئاا  علا  ليانع . الكايمي ال:ايآن باان، اثبا  ها  كما   ب:ا   ال

 مياعباا  رغباا  تطماائ  لهبااذا نف ئااه   إىل لأحب ااه لضااع ألطاا  يف خمل اايي   للاايااا  هلاا  لجيعلهاا  البلاا    ئاا  ئبااق
 الحلغ ر أطف هل  هل  ُخل ي حي  اجلن   يف داي  لذل  خ لي  مبتع  فيستمتع ن  اإلنس ن فطي  يف املغيلز  األطف س

. للت الاي حماشا  ليسا  ألهنا   األطفا س مياعبا  اجلنا  يف لايس أن يُظا  كا ن  لل:اي  التكليا  ئا  يبلغا ا مل الاذي  
 فيها  م جا د  أهنا  الباي األطفا س لمياعبا  األلالد فمشطفا   لأج دها  الايني  لذاياي أفضق حت   ألهن  اجلن  للك 

 !.اليني  دار  يف أطف هل  ف:يلا الذي  اآلاب  أللئ  بشي  في .. أ ك هل  لأمجق ص ره  فضقأب
 علاا  جل ئااك  يف هاا  إمناا    " هللا يف ايككب"   يتطلبمككا الككي واألءككء   األصكك ءا  لصككاح حمبتككك نتيجككةوأمككا  

 لمجيااق ممتااع لئاا  لئضاا   ميلاا  اجل لخ اطيهاا  الايني  أايم ذكاايايت الااذكيايت  بلطاا ي  لمؤانسااتك  مت:اا بلن ُئاُير
َوان   ))ب: له تع ىل بن، اثب  ه  كم .  لاجمل لس  احمل لر  هبذه  {47}ا جي  (( مُّتَكَيابملمنَ  س ء     َعَلى إمخ 
  الككءم اليكءنن بينكه مكا حسكب م  تبعم  م  أهل العلك  والصكم و  السم  عليم  األنبيا  حمبة نتيجة أماو 

 ما  لاإلتبا ع  احملبا  بتلا  االئتف ضا  عا  فضاشا  األعظا  ا شاي ليف الا،زخ   ملعا يف أللئا   اف ع  كساب  فها 
 .هب  الشي:  الع لي  لمياتبه  اليفيع  م: م ا  في ض ت

 أعلاا  إىل ييتفااع أن يسااتطيع إذن ف إلنساا ن  " أحككب مكك  مكك  اتككء "   أن علا  ياان، الشاايي  ا اايي  إن نعا  
 .له لإتب عه إليه لابنتم يه احملب  يألاص م  ص حبه مع نس  مب  لارفعه م: م
 إىل حمبتا  لت جياه! "  خل:اه أمجاق م    " ئ ل  زالي  م  إليه  نظيك أي وللءبي   اجلميلة لألشيا  حمبتك وأما
 جتلياا ت مجاا س ماا  املنساا:  األفعاا س تلاا  لرا  ماا  لاىل لانتظ مهاا   األفعاا س مجاا س ماا  اجلميااق الشاا  ذلاا  لرا  ماا 
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  ه  ته نتيجل ..لهكذا.. اجلليل  الحلف ت جتلي ت م  ا س  األمس   تل  لرا  م  لاىل ا س   األمس  
 جتليا ت مشا هي  أي. املايات ألا   أبلا   املحلان ع ت يف  ا هيته الاذي اجلما س ذل  م  أمس  مج س   مش هي 
 هللا رمحااه الساايهنيي الاايابين اإلماا م ئاا س حااىت. الب:اا   لدار ابجلناا  يلياا  مباا  اجلليلاا  الحلااف ت لمجاا س ا ساا  األمسا  
 !.فت،مق"   ا س  األمس   متلشت ه  إمن  اجلن  لط ي  إن   " تع ىل

 مزرعاا   مهاا  اللااذي  اجلميلاان لجهينهاا  يف لالتفكااي الت،مااق مااع هلاا  حمبتاا  أي  مشككءوعة حمبككة   للكك نيا حمبتككك أمككاو 
  أنه ه  ااُلخيلي  نتيجته  ف ن ا س  لألمس   التجلي ت لميآ  اآلخي 

 تلاا  ماايااي يف لاا  لئااُتظهي. دايماا  خ لااي  هاا  بااق مللهاا   تاازلس ال للكنهاا  كلهاا    الاايني  تسااع جناا  لاا  هنبيئاا
 .اليني  يف الضعيف  ظشهل  بع  رأي  الي تل  لهب يه    عشعته  أبزه  ا س  األمس   جتلي ت اجلن 
 البااذلر الئااتنب ت جااياا  صااغرياا  شااتشا م الاايني  ابعتباا ر أي لآلخااي   مزرعاا  هاا  الااذي لجههاا  يف الاايني  حمباا  إن مث

  ه  نتيجته  ف ن هن ك  لتلمي اآلخي  يف لتتسنبق
  الايني  يف اإلنسا ن حيملها  الاي اإلنسا ني  لاملشا عي ا  ا  مجيع فيه  تنكش  كله    اليني  تسع لائع  جن  أمث ر

 أنااا اع مجياااع ح ملااا  الفطييااا  تعياداتاالئااا بُاااذييات فيهااا  لتتسااانبق كااا مشا   لمنااا اا  اتمااا ا  انكشااا ف ا  صاااغري   كبُاااذييات
 باان، كااذل   اثبتاا  لهاا . املطل:اا  لحكمتااه ال ائااع  هللا رمحاا  مب:تضاا  اثبتاا  النتيجاا  هااذه.. لالكماا الت اللذايااذ
 .الكيمي ال:يآن لإ  رات الشيي  ا يي 

 إىل  مت جهاا حمباا  هاا  لإمناا  خطيئاا   كااق  رأ  هاا  الااذي املااذم م ال جااه لااذل  ليساا  للاايني  حمبتاا  ك ناا   لملاا 
اايت معهاا  احملباا  ألاصااي ألجلهماا  ع:اايت لئااي لاآلخااي   ا ساا  األمساا   إىل اي اآلخاايي  لجهنيهاا   ذيناا  لعم 
 احملباا  هااذه ماا  ا  صااق اللاا ا  أن فشبااي.. كلهاا   باايني ك ابلعباا د  ئماا  ك،ناا   حااىت العباا د   نياا  علاا  الاا جهن
 .لحكمته  ي اإلهل اليمح  م:تض  ه  لهذا كله    اليني  م  ألئع ث اابا  يك ن
 أمس يااه إلظهاا ر ماايآ  لك هناا  ئاابن نه  هللا لمبنباا  هلاا   مزرعاا  لك هناا  اآلخااي  مبنباا  معهاا  ححلاال  ئااي احملباا  الن مث

 الس ام ات عيضاه  الاي اجلنا  اال   ها  لما  كلها    الايني  ما  ألئاع مبنبا   احملبا  هاذه ت: بق أن فش  .. ا س 
 يف الاي النجا م اغلاب لتازلر كلها    األرض أئط ر يف اخلي س بسيع  ستتج   أن املمك  م  ك ن  ل لالي   لاألرض
 اآلخايي  لالن   املشيك  لج د ين فيه لال هذا حكم  يزاح  فش. يل كله  الع مل ان  عنييذ   ت: س لكن  السم   

 .ال ائع الع مل هذا يف مع  لا ي اات
 .إليه  ابل: دمن  مليئ ك ن   ل  حىت يل  اجلن  تل  إن  ت: س إن  كن  لكذل 
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 :ه  سبحانه وحمبته  هلل اإلميان نتيجة ماأو 
َمئمذ   و ج وه  ))م  ئ لاه  أيض  اثبت  ه  كم  لتع ىل ئبن نه اجلليل  للذات منز ه لكم س م:ي  مج س رؤي  كَءة  نَ  يَكو   ضم
َككا إمَل  *  اجلناا   نعااي  ماا  ئاان  ألاا   ألاا منهاا  ئاا ع  تساا لي الااي اليؤياا  هااذه{ 23ااا22} ال:ي ماا  ((  َن مككَءة   َ ّبام

 العلااا  أهاااق لاااي  اثباا  هااا  كمااا   اهلنيئااا   الاايني  حيااا   مااا  ئااان  ألاا  ألااا  تفااا   مناااه ئاا ع  الاااذي النعاااي  ذلاا 
 .ابالتف  
 لالكماا س امل:ااي  اجلماا س ذلاا  ليؤياا  اإلنساا ن فطااي  عليهماا  تنطاا ي الااي لاللهفاا  الشاا   مااي  ئياا   ل كناا 
  اآليت ابملل س لشه دمه   لإلتي ع  ييي لت   جي    رغب  م  فيه  م  لمي  املنز ه 
 ايضاا ا  ليشااعي الكماا س أليت الاذي السااشم عليااه ئااليم ن ئاييا ليؤياا   ااييي  بلهفاا  لجياناه يف يشااعي إنساا ن كاق

 الشاا   مااي  يكاا ن كاا   تااي  فياا . اجلماا س  ااطي اُليت الااذي السااشم عليااه ي ئاا  ئااييا رؤياا  حناا  عظااي  بشاا    
 اخل لااي  اجلنا  لالكما س  اجلماا س ذلا  جتليا ت ماا  الاذي مناز ه  لكماا س م:اي  مجا س ليؤياا  اإلنسا ن لاي  لاللهفا 
 ..لكم الا  اليني  حم ئ  مجيع امليات م  حيي ال مب  تف   الي لكم الا  لنعيمه  حم ئنه  جبميع

 .و ؤيتك ك محتَ  اآلخءة ويف امءَت  كما  واالستيامة  إليك ييءابنا ما وحبَ  حَبك ال نيا يف ا زءنا اللام 
َتنا ما االا  لَنا عمل َ  ال سبحانك)  (ايَكي  الَعلي  أَنت إَنكَ  َعلام 

 للعاتن َ محة أ َسلته َم  على َوَسل  صلا  اللام َ 
 نمن. أمجعن وصحبه نله وعلى

 


