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  فنهن الحب في اإلسالم   
 

 أليفت
 ضا الجشيجؼر 
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 غبلفترسيع ال

 مخوة السشادؼ
 

 قػق الصبع والشذخ محفػضة لكل مدمع ومدمسةح
 بذخط عجم التبجيل أو اإلضافة أو الححف ِمغ الكتاب.
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   إهداءإهداءإهداء
 .مو محبةأنَّ ديششا كُ  حتى اآلن جركإلى القمػب التي لع تُ و ، بةإلى القمػب الُسحِ 

شغمتو وإلى كل قمب  ،ويعير في روضاِتيا إلى كل قمب يشبس بالسذاعخ الجافئة

 الحب ىػ ماء الحياة ونبس إحداِسيا. أنَّ فشدي  دوامة الحياة

، بل ىػ خيخ نؤجخ في ديششا مػجػد غ أنػاع الحبمِ تحكخوا أنَّ كل جسيل وشاىخ 

دعج شُ بالحب اإليجابي لِ  ولشحيا فمشججد نػايانا؛ نيانا وآخختشاعميو ونجشي ثسختو في د

 قمػبشا وقمػب َمغ حػلشا.
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   مقدمةمقدمةمقدمة                                                      
العالع السسمػء  انبيخ بيحامعاني الحب في اإلسبلم ق القمب في اكتذاف تعسَّ عشجما 

 ىجيتىتتقبمػا  نْ أ فأرجػ خط قمسي وقمبي ىحا الكتاب ألىجيو إليكعف ؛بالخقة والجسال

تتحكخوا دائسا  وأنْ  ،غ حػلكع رياحيغ الحبتشثخوا في قمػبكع وقمػب مَ  وأنْ  ،بكل الحب

 ديششا ديغ السػدة والحب. إنَّ 
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 مطار الحبأ

 

كع مخة اشتاقت نفُدظ إلى َلسدٍة حانيٍة مغ يِج حبيِبظ؛ لُتعيج إليظ اإلحداس بَخْونق    

 !الحياة

 !مغ قمٍب تحبو نفُدظ وتيػاه  ُأحبُّظ ة تاَقْت أذُنظ إلى سساِع كمسةوكع مخ   

ُيفاِجئظ بكمسٍة حشػٍن  َبظ وشًشا يدكُشو ويعير في رحابوماذا لػ رأيَت َمغ جعمَت لو قم

 !كمُّيا حب، وَلسدٍة دافئة كمُّيا رحسة وُود؟

مبِو مكاًنا ماذا لػ صاَحب ىحه الكمساِت َقَدٌع ُيخِبخك ِمغ خبللو أنَّ لظ في ق

 !ومػضًعا؟

 !أؼ مذاعخ ستشتابظ لحطتيا، بل وأؼ فخحة ستغسخك وُتدعج ُميَجتظ؟

فمَشُعْج بحاكختشا إلى الساضي البعيج، ىشاك في السجيشِة السشػرِة؛ حيث كان يعير 

   .الشبي

حيغ  -رضي هللا عشو-في ذلظ اليػم الحؼ أشخَقْت أنػاُره عمى قمِب معاذ بغ جبل    

 ظ"ي ألحبيا معاُذ، وهللِا إنِّي أُلحبُّظ، وهللا إنِّ "بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فجأًة بيَجْيو، ثع قال لو: أمَدَظ الش

 !في ىحه المحطة؟ -رضي هللا عشو-ُتخػ كيف كان إحداُس معاٍذ 
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بل  ،ْت أذَنْيو ىحه الكمساُت الجافئةوكيف داعبَ  ،حه المسدَة الحانيةَ كيف استقبَمْت يجاه ى

 !حال نبس قمبو وىػ يسخُّ بيحه األحاسيذ الخائعة؟وكيف كان 

سأعػُد معكع اآلن بالدمغ إلى ىحه المحطاِت التي نعيُذيا؛ ألسأل كل َمغ يقخأ كمساتي 

 :ىحه سؤااًل بديًصا، ولكشو سيكذف لشا أبعاًدا عسيقة في حقيقة َعبلقاتشا

 ُتخػ َمْغ أحبُّ الشاس إلى قمبظ مسَّغ حػلظ؟

 أوالدك؟ أصجقاء العسخ؟  ظ زوجًة أو زوًجا؟شخيظ حيات ؟والجاك

ُتخػ ىل ُتعبِّخ ليع عغ حبِّظ ىحا بالكمسات والمسدات، أم أنَّظ تحتفُع بالحب داخل 

خ في حقػقيع العاشفية؛ ألنظ تسشحيع مِ  غ األفعال قمبظ وأنت عمى يقيٍغ أنَّظ ال ُتقرِّ

 كلَّ ما ىػ لصيف وجسيل؟

 !ىحا وحَجه يكفي؟ أتعتقج أنَّ 

 غ أنَّ كل الشفػس ُتذِبع األفعاُل الجسيمة وحَجىا ضسَأ قمبيا؟أتط

َفِمَع عبَّخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لسعاٍذ عغ حبو بالكمسات الجافئة، والمسدة  لػ كان األمخ كحلظ

 !الحانية؟
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ال ُيتِقشيا إال القميمػن، ولخبسا كان عجم إتقان ىحه  إنَّ لمحبِّ فشػًنا عسيقة ودقيقة   

شػن سبًبا رئيًدا النقصاِع حمقات التػاصل اإليجابيِّ بيغ الكثيخيغ مسَّغ تجسعيع الف

َعبلقات قػية وأساسية في الحياة؛ كالَعبلقات الدوجية، فإذا بالدوجيغ المحيغ كان 

يحسل كلّّ مشيسا عطيَع الحب لآلخخ، إذا بيسا يشفربلن نفديِّا رغع ما بيشيسا مغ 

غصاىا التخاب ووراىا الثخػ، فرارت ببل شعع وال  مذاعخ؛ ألنيا مذاعخ مجفػنة،

 .تأثيخ

وانصمق إلى شخيظ الحياة باسًسا، فأخح  - ملسو هيلع هللا ىلص -فساذا لػ اقتجػ كلُّ زوج بخسػل هللا   

 "؟وهللِا إني أُلِحبُّظ"بيَجْيو بجفء قائبًل لو: 

مثل ىحه الكمسات  أضشُّيا ستكػن ىجيًة رائعة لقمػٍب َعْصَذى لمحب، َتُتػق لدساع

 .غ أقخب الشاس إليياالحشػن مِ 

 

زوجُتظ زىخٌة نجيَّة تحتاج َمغ يخوييا لتشتعر وتتفتح أنػثتيا لظ، زوجتظ لغ تجج    

َمغ يخوؼ ىحا الطسأ غيخك أنت، فبل تبَخْل عمييا وال عمى نفدظ بيحه المحطات التي 

 .سُتعيج إليكسا الحياة
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تقػلييا لدوِجظ بسشتيى الحب والخقة،  اذا يسشُعِظ أنْ وأنِت أيتيا الدوجة الحكية، م   

اقيغ في الحخام؟وغيُخِك مِ   !غ العاشقات يغُسْخن بيا آذاَن ُعذَّ

، وال تْتبعييا بعتاب أو بقائسة لصمبات السشدل، اجَعِمييا خالرًة  قػِلييا لو بحبٍّ

ال تصخح ثسارىا بعج  ُمخمَّرة ، وانتطخؼ ثساَرىا ولػ بعج حيٍغ، وتحكَّخؼ أنَّ الذجخةَ 

 .أول ريَّة ليا، بل تحتاج إلى مخات ومخات لكي تشبس مخة أخخػ بالحياة

، كمسٌة لػ أخمرشا الشيَّة ونحغ نقػليا، لخبسا أعادت الشبس إلى "وهللِا إني أُلِحبُّظ"

 .غ ججيجقمػب األزواج والدوجات، وأعادت دماء الحب في عخوقيع مِ 

 

، ىل جخَّبت أن تزعَّ يج أبشائظ إليظ بحبٍّ لُتخِبخىع بأنظ وأنت أييا الػالج الكخيع   

 ؟تحبُّيع

كان فييع مغ العيػب ما فييع؛  وإنْ  ُتذعخىع أنظ تحبيع ..تحبيع حبِّا غيَخ مذخوط

فالحب الفيَّاض داخل قمبظ يجعُمظ تحتػؼ أخصاءىع، وتقُف إلى جػارىع حتى 

تقاد الحب واالحتػاء، ودون الػقػع غ افغ ىحه العيػب دون عشاء الخػف مِ يتخمَّرػا مِ 

تخبخىع بحبِّظ، وُتذعخىع بيحه الكمسة الصيبة أنَّظ ليع .. تحت شائمة الحب السذخوط

 .سساٌء ُتِطمُّيع، وأرض تأوييع وتزسُّيع، حتى وإن بجا مشيع بعُس التقريخ
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، وأدَركػا أنَّ  عاَلج بالحب كثيًخا ِمغ األخصاء يُ  لػ اتَّبع اآلباُء ىحا الشيَج اإلسبلميَّ

 .والخحسة والػد، َلسا رأيشا شبابشا انغسدػا في الحخام، وأصخوا عمى العقػق والعريان

م الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الشريحة لسعاذ بغ جبل وىػ في سغ   انطخ أييا الػالج الكخيع كيف قجَّ

ثع قال لو  ،"يا معاُذ، وهللِا إنِّي أُلحبُّظ، وهللا إني ألحبظ"قال لو: .. لقج الذباب

ُأوِصيَظ َيا ُمَعاُذ: اَل َتَجَعغَّ ِفي ُدُبِخ ُكلِّ َصبَلٍة "بسشتيى الخفق وبكمسات معجودٍة: 

 ."َتُقػُل: المَُّيعَّ أَِعشِّي َعَمى ِذْكِخَك، َوُشْكِخَك، َوُحْدِغ ِعَباَدِتظ

ج لمشريحة بالحب، وأكَّج الحب بالَقَدع، وأكَّج القدع بالحب بَتكخاره ، ثع ذيَّل ذلظ لقج ميَّ

 :كمَّو بشريحة خفيفة، وكأنَّيا رسالٌة تخبػية مغ سيِّج السخبِّيغ ملسو هيلع هللا ىلص يقػل لشا فييا

م لمشريحة بذيٍء يكِدُخ أؼَّ     حيغ تشَرُح ولجك، أو تمسيحك، أو أيِّا ِمغ البذخ، قجِّ

ج ليا بشثِخ زىػر  الحب في عقل حاجد نفديٍّ سمبي؛ فالشرح ثقيل عمى الشفذ، ميِّ

الستمقِّي؛ كي تتقبَّل نفدو ما يتمقاه مغ كمساتظ، وال يزع عقُمو الحػاجَد الشفدية أمام 

  ظ.نرائحظ وتػجييات

الحب ِغبلف راٍق وجحَّاب، يجعل الشريحة ىجية مقبػلة، بل ومحبػبة، فبل تحِخْم   

 .أبشاءك مغ الشرح الجسيل
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انطخ ىل اعتخاىا الفتػُر أو البلمباالة واآلن فتِّر في صفحات َعبلقتظ بأبشائظ، و   

 ِمغ ِقَبِميع؟

َقْت بعُس األواصِخ التي تجَسُعظ بيع؟  ىل تسدَّ

  غ عقػقيع، وعجم اكتخاِثيع بتػجيياتظ ونرائحظ؟ىل ُتعاني مِ 

ٌج أنيا سُتعيج إلى ىحه  كان األمخ كحلظ، فجخِّب أنْ  إنْ  تدتخجم كمسات الحب، ومؤكَّ

 .ىا ولػ بعج حيغالرفحات َرْونَقيا وضياء

دُعػنا اآلن نشتقل مغ دائخة األسخة إلى خارجيا قميبًل؛ حيث األصجقاء الحيغ تجُج   

 .في َكَشِفيع الدبلم والخاحة العسيقة، والذعػر بَعَبق الحكخيات الخقيقة

 .اتَِّرل برجيق العسخ، قل لو: أحبظ

ا سيكػن جسيبًل، وسيػشج مخدوَدى غ القمب، وِثْق أنَّ اجَعْميا كمسًة عسيقة تخُخُج مِ  

الحب بيشكسا، ُقْميا دون تخدد ودون خجل، فميذ في الجنيا كرجيٍق يذَغُمو حالظ، 

غ سعادتو، وحدنظ أكبَخ أسباب تعاستو، وييتع ألمخك، صجيق يعتبخ سعادتظ جدًءا مِ 

 !؟"وهللِا إنِّي أُلحبُّظ"تقػَل لو بحب وبرجق:  أفبل يدتحق مثل ىحا الرجيق أنْ 

دواقػلػىا   .وال تتخدَّ

 .أخِبخوا بيا أزواجكع، وزوجاِتكع، وأبشاءكع وأصجقاءكع
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 .أخبخوا بيا كل َمغ لو في قمػبكع مػضع

ُيدَتَجل بيا عميو، فَسغ  وَضُعػا في حدبانكع أنَّ الحب لو فشػن كثيخة، ولو بخاىيغُ 

 فيػ غيخ ُمِمعٍّ باألساليب الشبػية والفشػن  الحب أفعال فحدب عمى أنَّ  ُيِرخ

 .اإلسبلمية في التعبيخ عغ الحب

صمى -الحب لػ كان أفعااًل فحدب، الكتفى الشبي  قػلػىا بقػة وحيػية، وتحكَّخوا أنَّ 

 .بعطيع أفعالو، وجسيل ترخفاتو، مع زوجاتو وأصحابو وأحبابو -هللا عميو وسمع

 وبيغ لػ كان الحب أفعااًل فحدب، َلسا سِسعشا حجيث الحب الحؼ دار بيغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 ."وهللِا إنِّي أُلحبُّظ"وَلسا وججناه يقػل لو:  -رضي هللا عشو-معاذ 

لمحب فشػن عسيقة فأتِقشػىا، وال تجعمػا الحياة تسزي بيشكع وبيغ أحبابكع وكأنكع 

تعيذػن في صحخاء جخداء، أفيزػا عمى قمػب أحبابكع بساء التعبيخ عغ السذاعخ؛ 

حسة والتفاىع، ولُتدِىخ أشجاُر الَعبلقات اإلندانية بيشكع وبيغ لتشسَػ زىػُر السػدة والخ 

 .َمغ حػلكع عغ أشيب الثسخ بإذن هللا

 :غ قػاعج وفشػن الحب في اإلسبلموتحكَّخوا القاعجة األولى مِ 

كمسات الحب الجافئة غيٌث يشدل عمى األرض السيتة فُيْحيييا بإذن هللا؛ فَأْحُيػا قمػَب 

 .، َتْدَعجواأحبابكع بأمصار الحب
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 سحر اللمسات

حغَّ إلى الحبيب حيغ فاَرَقو وزاد إليو الذػق، ومغ شجة اشتياقو وحشيشو ضلَّ يئغُّ    

؛ فمسدو الحبيب بيجه الذخيفِة واحتزشو فَيَجَأ واستكان  .وكأن خبلياه تشذقُّ

سا ُصِشَع لو مشبٌخ، افتقج عغ جحِع نخمٍة كان يدتشج إليو الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في ُخَصِبو أتحجُث، فم

 الجحُع لسدات الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لو؛ فجدع وحمَّت عميو األحدان.

 !جحع نخمة يفتقج لسدات الحبِّ مغ حبيبو فيتألَّع، فسا بالشا باإلندان؟ 

الجافئة أالَّ تفخِّشػا في المسدات الحانية، واألحزان  :وكأنيا رسالة مغ الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص لشا

لسغ يحبُّكع وتحبُّػنو؛ فمسدٌة حانية، وحزغ دافئ بإمكانيسا إعادة الدكيشة إلى 

الشفػس الستعَبة، والقمػب التي صارت باليسػم مثقمة، بل ىسا َيحِفخان شخيًقا في القمب 

ليجخؼ فيو نيخ الحبِّ عحًبا رقخاًقا بدبلسٍة ويدخ، ودون عػائَق تعكِّخ صفػ ماء ىحا 

دتصيع أن تغيِّخ كسياء الشفذ، فُتحفِّد ة تدات الُسِحبَّة، واألحزان الصيبلمسا .الشيخ

الجدع عمى إفخاز ىخمػنات الدعادة؛ لتتحػل الشفذ مغ حاٍل إلى حال في لحطات 

معجودات، فيدول التػتُّخ، ويتػارػ القمق، وتيجأ نػبات الحدن، وتتشاقز عبلمات 

 مغ فشػن التعبيخ عغ الحب؟فيل استذَعْخنا قيسة ىحا الفغِّ  االكتئاب

 وىل انتبيشا ليحه الشفػس التي تحبُّشا مغ كلِّ قمبيا ونحغ قج نغُفل كثيًخا عغ إشباعيا؟
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سا عمى ُبعِج خصػات يجمذ قمب أال تذعخ أنَّ بالقخب مشظ، ورب أييا القارغ الكخيع،

أو قمب والج أو والجة، أو زوجة أو زوج، يفتقج لسداتظ الحشػن، وحزشظ ، شفل

 العصػف؟

؟  يذتاق إلى ضسٍة تعيج لو تػازنو الشفديَّ

 يحتاج إلى حزغ يقمِّل مغ تػتُّخه وقمقو واكتئابو؟

ربَّسا تتعجَّب وتطغُّ أنَّ كبلمي ضخٌب مغ الخيال، ونػٌع مغ السبالغة التي تديصخ 

عمى أقبلم بعس الُكتَّاب، ولكشيا الحقيقة العمسية التي تؤكِّج لشا أنشا حيغ نحتزغ مغ 

ييا العمساء: ىخمػنات الدعادة  -نحبُّيع ويحبُّػنشا، فإن عجًدا مغ اليخمػنات  التي يدسِّ

تتحفَّد لجيشا ولجييع، وُتفخز بقػة؛ لشربح أكثخ ىجوًءا وسكيشًة وسعادة في  -والثقة 

 !لحطات

ل أبشاءه بأنَّ لقج كان الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقبِّل حفيَجْيو الحدَغ والحديغ، ويرف َمغ ال يقبِّ   

الخحسة قج ُندعت مشو، بل وكان يقػم إلى فاشسة رضي هللا عشيا فيأخح بيجىا ويقبِّميا 

بيغ عيشييا وُيذعخىا بالحبِّ واالىتسام... ترف لشا الديجة عائذة عبلقة الحبِّ 

دخمت عميو،  األبػؼِّ الخائع بيغ الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وفاشسَة رضي هللا عشيا فتقػل: "كانت إذا
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قام إلييا فأخح بيجىا، وقبَّميا، وأجمديا في مجمدو، وكان إذا دخل عمييا، قامت إليو، 

 .رواه أبػ داود، وصحَّحو األلباني فأخحت بيجه فقبَّمتو، وأجمدتو في مجمديا"

أْن قبِّمػا أبشاءكع، واىتسُّػا بشفدياتيع، وأضِيخوا الفخح عشج  :وكأنيا رسالة لكلِّ أب وأمٍّ 

في  .لقائيع؛ ففي ذلظ حياٌة لقمػب األبشاء، ومذاعخ ُتحمِّق بيع في عشان الدساء.

تقبيل األبشاء واحتزانيع عاَلٌع مغ الثقة يقفد إلى نفػسيع، وعالٌع مغ األمان يحتزغ 

 .أياميع

مات؛ فاحتزان الصفل يديج مغ قػة جيازه  لحلظ قع واحتزغ أبشاءك دون مقجِّ

، ويديج مغ قجرت و عمى الشسػ، ويخفع معجالِت ذكائو، بل ويداعج في وقايتو السشاعيِّ

 .مغ بعس األمخاض الجدجية والشفدية

في احتزانظ السدتسخِّ ألبشائظ رسالٌة ضسشية ترل إلى عقػليع وقمػبيع، مزسػُنيا: 

أنِّي أحبُّظ بقػة وعسق؛ مسا يجعميع أكثخ إقبااًل عمى الحياة، وأكثخ رغبًة في شاعتظ 

 .وإسعادك

؛ فدتربح ىحه األحزان ذات يػم ا    غسخوا أبشاءكع بقببلت وأحزان ولسداِت الحبِّ

ذكخػ جسيمًة، يبتدسػن ويدتعيجون اإلحداس بخوعتيا كمسا تحكَّخوىا حيغ نغيب نحغ 

 .عغ الحياة
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ولكغ ماذا عغ ىحيغ القمبيغ الجسيميغ المَحْيغ كشَت ليسا ذات يػم  ىحا عغ أبشائظ..  

و بالحشان، ويغسخانو باألحزان، ويسشحانو ما يدتصيعانو مغ شفبًل صغيًخا يذبعان

 رعايٍة واىتسام؟

أرأيت كيف كانت فاشسة رضي هللا عشيا تقػم ألبييا، وتأخح بيجه، وتقبِّمو، وتجمدو 

 في مجمديا؟

احتزغ والجيظ، وال تبخل عمييسا بيحه األحزان التي كانا يغسخانظ بسثميا في 

سشُّيسا، ووىغ عطسيسا، ويسخَّان بسذاعخ يسمؤىا الحاجة صغخك؛ َفُيع اآلن قج َكِبخ 

 .إلى الحبِّ والتقبيل واالحتػاء

يسا.. افعل ذلظ يساِرْع بالحىاب إلييسا، واالرتساء في أحزانيسا، وتقبيل أيجييسا ورأس

 .بحبٍّ وحشان، وانتطخ بخكات ىحا الفعل وىحه المحطات

ل مػقٍف واحج فحدب.. أتحُكخون واآلن دعػنا نشتقل إلى الحياة الدوجية مغ خبل

 كيف مات الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص؟

فمسَّا كان يػمي، : " تقػل الديجة عائذة رضي هللا عشيا في الحجيث الستفق عميو

 .َقَبَزُو هللا بيغ َسْحِخؼ وَنْحِخؼ" أؼ: عمى صجرىا

 أرأيتع عسق الحبِّ وقػتو؟
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ىالشفذ حلبلحتزان قيسًة كبخػ في ا أرأيتع كيف أنَّ        تى في أصعب المحطات وأشجِّ

                                                               اإلندان؟ عمى

االحتزان الجافئ لغُة حبٍّ وتػاصل قػيٌة تخترخ السدافات بيغ األزواج *

قبال والدوجات، وتحيب الجميج الحؼ ُيغمِّف بعَس ىحه العبلقات؛ فميدارع كلُّ زوج باإل

رات مات أو مبخِّ  .عمى شخيظ الحياة، وليحتزشو بقػَّة وحشان دون مقجِّ

قع واحتزغ زوجتظ؛ ففي احتزانظ السدتسخِّ ليا رسالٌة كمُّيا حبّّ وتقجيخ، وراحة 

نفدية، وشعػر باالشسئشان؛ نتيجة إلفخاز ىخمػن الديخوتػنيغ، وىػ ما ُيعخف 

حتزان، والحؼ يدبِّب نقُرو التقمُّباِت بيخمػن الدعادة، الحؼ يديج إفخازه وقت اال

َة السداج، والسيل لمخغبة في الػحجة، والذعػر باالكتئاب  .الشفدية، وحجَّ

ة السذاعخ الدمبية، وأعخاض االكتئاب والتػتُّخ لجييا  احتزانظ لدوجتظ يقمِّل مغ ِحجَّ

     في أوقات الحيس والحسل والشفاس؛ مسا يشعكذ عميظ أنت، ويجعمظ أكثخ راحةً 

وىجوًءا وسكيشة، احتِزْشيا بحبٍّ وستشصمق ىخمػنات الدعادة لجيظ كحلظ، وستشعع 

 .بمحطات ىانئٍة وجسيمة بإذن هللا

يقتخب زوجظ مشظ ليحتزَشِظ،  ال تشتطخؼ أنْ  أيتيا الدوجة الفاضمة، وأنتِ   

.. اربتي عمى كتفيو بحشان حيغ يعػد مغ العسل مثقبًل باليسػم  ؛احتزشيو أنت بحبٍّ
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ففي ىحه المسدات الجافئة واألحزان الصيبة تحفيٌد ليخمػن العشاق أو ىخمػن الشعيع 

يو البعس، وىػ ىخمػن  ل أن يدسِّ األوكديتػسيغ الحؼ يسشح الخجَل الكثيَخ  كسا يفزِّ

، ويجعمو أكثخ قجرًة عمى التفاعل الشفديِّ معظ، ويسشحو  مغ الذعػر بالدعادة والحبِّ

مل، ويخفِّف عشو وشأَة ضغػط العسل، واعمسي أن الجداء مغ السديج مغ الخاحة واأل

ميغ الدعادة، فإن نفذ  جشذ العسل؛ فحيغ َتْسَشحيغ الحبَّ تشاليغ الحب، وحيغ ُتقجِّ

 .اليخمػن ُيفخز لجيظ، وتحرميغ عمى الدعادة

احتزشػا أزواجكع وزوجاتكع، وأكِثخوا مغ االحتزان، وال تبخمػا عمييع وعمى   

الفػائج والشِّعع الخبَّانية، واجعمػا ىحه المسدات وسيمًة إلحياء الحبِّ في  أنفدكع بيحه

القمػب، وإزالة الخواسب الشفدية التي تعيق دماء الدعادة عغ الجخيان في شخاييغ 

 .الشفػس ووسيمة إلحياء سشٍة مغ سشغ الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص في التعامل مع مغ نحبُّيع

ظ في حال مخضيع؛ فاالحتزان يديج مغ فخصة إفخاز احتزشػا أحبابكع كحل  

ىخمػن األنجروفيغ، الحؼ يعسل كسدكغ شبيعيٍّ لآلالم.. احتزشػىع واجعمػا ىحا 

 .االحتزان وسيمًة لتخفيف األلع بإذن هللا

؛ فاالحتزان راحة لمشفػس، وحياة لمقمػب، وتحكَّخوا القاعجة     احتزشػا أحبابكع بحبٍّ

وفشػن الحبِّ في اإلسبلم، التي تؤكِّج أن التقبيَل واالحتزان غ قػاعج الثانية مِ 
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ِسحٌخ حبلل،  -والمسدات الجافئة ألزواجشا وزوجاتشا، وأبشائشا وبشاتشا، وآبائشا وأمياتشا 

يغيِّخ حياتشا االجتساعية، وحالتشا الشفديَّة مغ حال إلى حال، وشسٌذ مذخقة تشذخ 

حخ ػا أنفدكع وَمغ تحبُّػن مِ الجفء في الشفػس واألجدام، فبل تحِخم غ ىحا الدِّ

 .الحبلل
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 إيجابية الحب

كان عكخمُة بغ أبي جيل ِمغ أشجِّ أعجاء اإلسبلم، خاض السعارك ضج السدمسيغ    

بزخاوٍة وشخاسة، وعشجما فتح الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مكة، أىَجر دَمو، وأَمخ بقتِمو، ولػ تعمَّق عمى 

، بالخغع مغ أنو عفا عغ مذخِكييا؛ وذلظ لعطيع عجاوتو لئلسبلم أستار الكعبة

 .والسدمسيغ

ىَخب عكخمة ورِكب إحجػ الدفغ الستجية إلى اليسغ؛ خػًفا مغ ىجر دمو، بعجما أعدَّ 

 .هللا اإلسبلم والسدمسيغ، ولع يُعْج ىشاك قػة ُتحكخ لمسذخكيغ

 لحارث؟فساذا فعمت الدوجُة السحبُة لدوجيا، أمُّ حكيع بشت ا

 ىل تتخك زوجيا ُيقَتل، أم تتحسل ألع ُبعِجه عشيا وشتاتو في األرض؟

 ىل تدتصيع أن تتحسل سػء خاتستو، وعاقبَة شخكو، إن ىػ أصخ عمى الذخك؟

 ىل تتخكو لذيصانو يتحكع فيو، وليػػ نفدو لُيزمَّو وعغ الحق َيثشيو؟

ه عشج األقػال، ومذاركِة لقج تعمَّست بالفصخة أن الحب عصاء، وأن الحب ال تقف حجودُ 

الحبيب لحطات الدعادة في أوقات االندجام، بل يتعجَّػ ذلظ إلى إنقاذ السحبػب مغ 

ة الرػاب  .نفدو إن ضلَّ الصخيق وحاد عغ جادَّ



 

 

21 

وعِمست أنَّو مغ كسال اإليسان أن يحبَّ السدمُع ألخيو ما  لقج ذاَقْت حبلوة اإليسان،

سبلم أن يحسي الحبيب محبػَبو مغ نفدو إذا يحب لشفدو، وِمغ كسال الحب في اإل

أمَخْتو بسا فيو فداُده أو ىبلكو؛ لحلظ فقج عَقَجت الشيَة عمى الػقػف إلى جػار زوجيا 

حتى ُتعيجه إلى الحق، وانصمقت إلى رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص تصمب مشو أن يعفَػ عغ زوجيا 

يا وحبيِب قمبيا، فاستجاب ليا الشبيُّ  ر ليا عطيع حبيا لدوجيا،  وابغ عسِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقجَّ

 .وجسيَل حخصيا عميو

انصمقت أمُّ حكيع فِخحًة مدخعة، فقصعت الرحخاء باحثًة عغ عكخمة، ُمعخِّضة    

نفديا لمسخاشخ الِجدام، حتى وصمت إليو بعج شػل عشاٍء، وبعج مكابجة شػل 

َعْتو بالعػدة إلى مكة والجخػل في الصخيق ووحذتو، وَوْعَثاِء الدفخ وقدػتو، فأقشَ 

، اإلسبلم، وعاد عكخمة إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فدألو عغ اإلسبلم، وأسَمَع وحُدغ إسبلمو

ادت الحياة بيغ الدوجيغ صافيًة، تجسعيع أواصخ الحب، وقػُة العقيجة واإليسان، وع

 .وضل عكخمة يجافع عغ اإلسبلم حتى مات شييًجا

مى صفحات التاريخ اإلسبلميِّ كمسُة الحب اإليجابي؛ لُتعِمغ لشا أن وىكحا ُنقذت ع

                                                                           .الحب مػاقفُ 
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ال ُيدسَّى حبِّا إال حيغ تقف في ضيخ محبػِبظ في لحطات سقػشو  الحب في اإلسبلم

حه، وتربح بإيجابيتظ سبًبا ليجايتو، فتأخح بيِجه حتى فُتثبتو، وفي لحطات ضياعو فُتشقِ 

ه إلى هللا، وُتعيج لمقمب استقامتو  .تخدَّ

ىحا ىػ الحب نفدو الحؼ جعل سعج بغ معاذ حيغ عانقت حبلوُة اإلسبلم نبَس   

قمبو، جعمو ذلظ يخذى عمى قػمو، ويخجػ ليع ىحه الخيخات التي ناليا، وتمظ الحبلوة 

و يعمع مكانتو في قمػبيع، وسيادة كمستو عمييع، انصبلًقا مغ الحب التي ذاقيا، وألنَّ 

واالحتخام، فقج ىخول إلى قػمو مغ بشي عبجاألشيل، قائبًل ليع بكل الحب: كيف 

 تعمسػن أمخؼ فيكع؟

 .قالػا: سيجنا فزبًل، وأيسُشَشا نقيبة

 !لوقال: فإن كبلمكع عميَّ حخاٌم، رجالكع ونداؤكع، حتى تؤمشػا با ورسػ 

 ىحه ىي كمساتو ليع، فيل تعمسػن ماذا حجث بعج كمساتو تمظ؟

 !لع يبَق رجل وال امخأة في تمظ الميمة في دار بشي عبجاألشيل إال وقج أسمع

أرأيتع كيف أنَّو لع يكتِف بسا وصل إلى قمبو مغ ىجاية وخيخ، بل دفعو الحبُّ لحساية 

 .و هللا ُمخاده بديػلة ويدخقػمو مغ أنفديع، فمسا صَجق الشية مع هللا، بمَّغ
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تمظ ىي اإليجابية التي تجعل الُسحب يتخصَّى حجود ذاتو؛ ليجَج سعادتو في سعادة 

 .وىجاية أحبابو

تمظ ىي إيجابية الحب نفُديا، التي جعمت أبا ىخيخة رضي هللا عشو يبكي عمى    

ًحا، وكبلًما سيًئا أمو حيغ حاول أن َييجَييا إلى اإلسبلم فأَبْت، بل أسسَعْتو سبِّا وقج

و باليجاية،  في رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فحىب إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يبكي، ويصُمب مشو أن يجعػ ألمِّ

 .فجعا ليا، فأسمست

شا،  إنَّو الحب الحؼ يجعمشا ُنفكِّخ في حال أحبابشا في اآلخخة، فميدت الجنيا ىي كلَّ ىسِّ

عصاٍء إيجابيٌة، إيجابية تجعل الحبيب ُيكاِبج الرعاب حتى الحب لجػ السؤمشيغ شاقُة 

 .يصسئغَّ عمى قمػب وإيساِن أحبابو

اإليجابية التي تجعمظ سبًبا في ىجايِة َمغ تحب، ويًجا تأخح بيجه إلى الجشة، إيجابية 

تجعمظ ال تتخكو لشفدو ولذيصانو ميسا كانت قػة سقصتو، وميسا كان ِعَطع زلَّتو؛ 

نَّ لمشفذ البذخية دائًسا سقصاٍت وىفػات، إن خزع ليا اإلندان ربسا ألنظ تعِخف أ

نِدي نفدو، وزاد في التػغُّل فييا إلى حج الغخق، فتدداد ميسة انتذالو مغ ىحا 

 .السدتشقع صعػبةً 
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وألنظ تعخف أنَّ الحب في اإلسبلم يجعل السحب سباًحا ماىًخا يعخف كيف يغػص 

َحِل السعرية، ويعيجه إلى الحياة الرافية؛ لحلظ إذا بقػة وذكاء ليشتذَل حبيبو ِمغ وَ 

د إليو،  وججت أحج أبشائظ َيغَخُق في السعاصي، ال ُتغِمق بابظ في وجيو، بل تػدَّ

وتقخَّب مشو، وأكِثخ مغ دعائظ لو، كغ معو حتى يعػد إليو رشجه بإذن هللا، وحتى 

اضي إلى الستيع الُسجان، بل يعػد إليو الشبس الحقيقيُّ لمحياة، ال تشطخ إليو نطخ الق

انطخ إليو نطخ الصبيب الُسذِفق إلى السخيس الحؼ يعاني أشجَّ اآلالم، وقتيا سُتثِسخ 

دعػتظ، وُتدِىخ إيجابيَّتظ، وَيْدَعج قمبظ حيغ تخػ ابشظ وقج عاد إلى هللا ميخواًل، وِمغ 

 .ذنػبو تائًبا ونادًما

وَجِظ صاحَب الجيغ والخمق قج سقط فجأًة وأنِت أيتيا الدوجة الخائعة، إذا وججِت ز    

في بئخ الشدوات، فبل تتخِكيو لشفدو إذا كشِت لو حقِّا ُمحبة؛ فالحب الحقيقي إيجابية، 

 .وليذ خزػًعا العتبارات ذاتية

كػني وراءه حتى يعػد إلى هللا ساِلًسا، وبعجىا ستججيغ ثػرَة نفِدظ قج ىجأت؛ ألنظ 

فعمو كخاىية لِظ، أو انتقاًصا مغ قجرِك، وال انحخاًفا ستجركيغ أن ما فعمو زوُجظ لع ي

غ فييا الذيصاُن مشو، فيل  مشو، وال عادًة لو اعتادىا، بل ىي لحطاُت ضعف تسكَّ

 !يميق بدوجة مدمسة ُمحبة أن تتخك زوجيا لمذيصان؟



 

 

25 

خت في     وأنَت أييا الدوج الحكيع، إذا وججَت زوجَتَظ قج بُعَجت عغ هللا تعالى، وقرَّ

س وتتخكيا لشفديا، وال َتسلَّ دعػتيا بالحدشى؛ ففي ىجايتيا أاعتيا لو أو لظ، ال تيش

تُذجَّ ِمغ َأْزِر َمغ  إيجابية الحب أنْ  وتحكَّخ أنَّ  .ىجايٌة ألبشائكسا، وسكيشة لبيتكسا

تحب، وتطل بجانبو حتى يعػد إليو بخيُق إيسانو مغ ججيج، ال أن تتخكو ِلَحاِتو 

 دوج مدمع ُمحب أن يتخك حبيبتو ليػػ نفديا؟ليزيع، فيل يميق ب

؟ أم أنَّو مغ   وىل يميق بدوج مدمٍع أن ييجخ زوجتو؛ ألنيا اعتخاىا ضعف بذخؼّّ

د إلييا ويحتػؼ ضعفيا؛ حتى تعػد إلى هللا ُمْخِبتًة  الخجػلة وكسال اإليسان أن يتػدَّ

 !كسا كانت مغ قبل؟

، إذا وججَت صج    يَق العسخ قج انغسذ في السحخَّمات، وأنت أييا الرجيق الػِفيُّ

واستدمع لمذيػات، ال تػلِّ ضيخك عشو راحبًل، بل حاول بقجر شاقتظ أن تكػن لو 

جاذًبا، فالحب الحقيقي يأخح بصخيق أتباعو إلى الجشة، والرجيق الحقيقيُّ ال يخضى 

  .لرجيقو بغيخ اإليسان والخقي

األحبة يجتسعػن عمى غاية عطسى، الحب في اإلسبلم مسمػء باإليجابية التي تجعل 

وىي االلتقاء والعير مًعا في روضات الجشة في اآلخخة؛ لحلظ كمسا حاد أحباُبكع عغ 

 :الصخيق تحكَّخوا القاعجة الثالثة مغ قػاعج وفشػن الحب في اإلسبلم
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ج في أن تُذجَّ ِمغ أزر محبػبظ، وتختقي بإيسانو كمسا  الحب إيجابية، واإليجابية تتجدَّ

فكػنػا  ؛عغ الصخيق وقلَّ إيسانو وىبط، أو في َوَحل الحنػب وبئخ السعرية سقط حاد

إلى جػار أحبابكع حتى يعػد إلييع صفاء القمب وحبلوة اإليسان، وَسُمػا هللا أن 

 الخمج.يجعمكع قخَة أعيغ لبعزكع البعس، وأن يجسعكع مًعا في جشات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

 ال تكسر العهد

ْت رحيَقيا بكلِّ الدعادة والشَّذػة، ثع شارت وقفْت نحمٌة عمى زى    خٍة نجيٍَّة، فامترَّ

 لتدتستَع بيحا الخحيق، وترشَع مشو عدبًل مرفِّى.

فيل الحطَت كيف كان حاُل العػد حيغ وقفْت عميو الشحمُة؟ وكيف صار حاُلو بعج  

 أن َرَحَمْت عشو؟ 

و سػء؟  ىل ُكِدَخ أو مدَّ

ل والدىخ َعبلقُة ُحبٍّ راقية، ال محل فييا لئلفداد، ُمحال أن يحجث ىحا؛ فبيغ الشح 

 .أو الكدخ والتحصيع

الشحمة تختمف عغ باقي ُمحبِّي الدىػر؛ فبل ىي َتْقِصفيا كالبذخ، وال تيجع عمييا 

بقدػٍة وأنانية كالجخاد، وال تتعسَّج األخَح دون العصاء، بل ىي تشذخ ِمغ َنْفِعيا عمى 

كيف تبخل عمى َمغ مجَّ ليا يَج العصاء، وىي األصيمة و  خ،الدَّىخ كسا مشحيا العص

 !صاحبة الػفاء؟

  

َلَكَسَثِل   ِبَيجه، إنَّ َمَثَل السؤمِغ    دمحم    والحؼ َنْفُذ "يقػل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحجيث الرحيح: 

 "ِدجالشحمِة؛ َأَكَمْت َشيًِّبا ووَضَعْت َشيًِّبا، ووَقَعت َفَمع َتْكِدخ ولع ُتفْ 
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ىحا ىػ الحبُّ الخاقي الحؼ ال مكان فيو لؤلنانية أو القدػة أو اليسجية..ال مكان   

فيو لكدخ الشفػس، وال الشيل مغ السحبػب وإذاقتو ُمخَّ الكؤوس، والسؤمغ كالشحمة في 

حبِّو؛ يعمع أنَّ ِمغ ُحدغ الُخُمق أْن يعصَي محبػَبو كلَّ جسيل كسا َأَخَح مشو كلَّ جسيل، 

يحافع عمى قمبو ومذاعِخه كسا حافطت الشحمُة عمى عػد الدَّىخ حيغ وقفْت عميو،  وأنْ 

 .فبل ىي َكَدَختو، وال ىي َأْفَدَجتو

السؤمغ يعمع أن الحبَّ في اإلسبلم ال مكان فيو لؤلنانية العاشفيَّة، وال مكان فيو   

تساًما كحلظ  لمقدػة أو الجحػد، ميسا حجث بيشو وبيغ محبػبو مغ خبلٍف أو صجوٍد..

 الخجل الرالح الحؼ أراد أْن يَصمَِّق امخأتو، فُدئل: ِلَع تخيج أن تصمَِّقيا؟

 فقال: العاقل ال ييتظ ِسْتَخ امخأِتو، فمسا شمَّقيا قيل لو: ِلَع شمَّْقتيا؟ 

 !قال: ما لي وامخأة غيخؼ؟ 

  

ِفيٍّ وال لعاقٍل أْن يُحمَّ ىحا الخجل تأدَّب بآداِب وأخبلق اإلسبلم، وَعِمَع أنَّو ال يشبغي لػَ 

امخأَتو أمام الُغَخباء وإْن اخَتَمف معيا أو فارقيا، فيػ ال يكدخ الشفػس حتى وإن 

 .تباعجت بيغ القمػب السدافاُت، وإن تقصَّعت كلُّ أواصخ الَعبلقات
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كع ىالشي ما رأيت مغ زوجاٍت يذتكيغ مغ َكْدِخ أزواِجيغ ليغ، فيا ىػ الدوج    

زىخِة شباِب زوجِتو.. تقف إلى جػاره حتى تجعمو نجًسا في مجالو،  يستزُّ رحيقَ 

وتتحسَّل السراعب مغ أجل أن ُتدعَجه وتخػ نجاَحو، وحيغ يتؤْلأُل َنْجُسو، تمتفت ىي 

إلى نفديا، وتفكِّخ أْن ُتصمَق ُقُجَراِتيا في حجود ما أباحو الذخُع ليا، فإذا بو يكدخىا 

أنيا، ويدفِّو مغ اىتساماتيا، ويتعسَّج أْن يغسَّ الصَّخف بقدػٍة بالغة حيغ يُحطُّ مغ ش

 !فمساذا أيُّيا الدوج تكدخ زوجَتظ؟ عغ أؼِّ إنجاٍز ليا،

 أليذ مغ الِحْكسة وحدِغ الِعْذَخة أن تقف إلى جػارىا كسا وقفت ىي إلى جػارك؟ 

أجل أن  أليذ مغ ُحدغ الُخُمق أن تخدَّ الجسيَل لَسغ كانت ذات يػم شسعًة تحتخُق مغ

 تشيَخ شخيق أيامظ؟

لساذا حيغ ابتَدَسْت لظ الحياة، وودَّعظ الفقخ والعشاء، أَدْرَت َضْيَخك ليا، وبحثَت عغ 

غيخىا؛ لتجشي معيا ثساَر كفاِحيا، فأفدجَت فخحَة زوجِتظ، وكدخَت قمَبيا، وأفدجَت 

 !حياتيا؟

أجل أن يػفِّخ لِظ  وأنِت أيتيا الدوجة التي تؤلسشي أخبلُقيا، لقج كافح زوُجظ مغ

وألبشائكسا حياًة شيبًة، فمساذا حيغ سقط شخيَح الفخاش، تأفَّفْت نفُدِظ مشو، وثُقمْت 

 !عميِظ رعايتو؟
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 !لساذا كدخِت العػَد بكمساتظ الداخصة، ونطخاتِظ القاسية؟

مات الحياة؟  ألع يكغ زوُجظ ىحا ذات يػٍم زىخًة فػَّاحًة تسشحظ أجسَل مقػِّ

 !َة شبابو ِمغ أجمِظ أنِت وأبشائكسا؟ألع ُيْفِغ زىخ 

ولُكْشِت تحسَّمِت بحبٍّ وبِصيِب  ،لػ كان في شبعِظ الػفاء، لسا كان ىحا حالظ معو

خاشٍخ، ولكانت أسعُج لحطاِتظ وأجسُميا حيغ تكػنيغ إلى جػاره تخفِّفيغ عشو ما ىػ 

 .فيو، وِمغ َنْبع اىتسامظ وحشانظ تخويو

صيِّبان، أرػ كبلِّ مشكسا يحسل في ثشاياه حبِّا عطيًسا لذخيظ وأنتسا أيُّيا الدوجان ال   

حياتو، فمساذا حيغ تختمفان يكدخ كلّّ مشكسا عػَد صاحبو، فيشعتو بأبذِع الرفات 

 !والشعػت، وُيذعخه أنو ال قيسة لو في ىحا الػجػد؟

ا أعػاًدا لساذا تستجُّ الكمسات الجارحة لتِرَفا بيا بعزكسا البعس أمام أبشائكسا، فتكدخ 

                                                                         !وأعػاًدا؟

وهللِا ما يشبغي ليحه الشفػس أْن ُتَمقَّب بأنَّيا كان ذات يػم في قائسة السحبِّيغ، وما 

ر أن يرجر مثل ىحه القبائح مغ السؤمشيغ، فيبل تػقَّْفشا عغ كدخ أعػاِد َمغ  ُيترػَّ

أحَبْبشاىع ذات يػم، حتى ولػ لع َيُعْج ليع في القمب مكانٌة؛ فإن لع يكغ حبِّا في القمب 

ًشا، فميكغ ُخُمًقا شيًبا، ووفاًء لُعْسٍخ قزاه قمبان مًعا  .متسكِّ
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كدخ األعػاد لؤلسف ال يتػقَّف عشج حجود العبلقة بيغ األزواج والدوجات، بل يستجُّ 

 !واأُلمَّياتكثيًخا ليشال مغ قمػب اآلباء 

يع وأبييع  أتجرون لساذا؟ ..فيؤالء أبشاء اشتعمت بيشيع نيخاُن الخبلفات مغ أجل ُأمِّ

ليذ ألنيع يترارعػن ِمغ أجل أْن يفػَز كلّّ مشيع بخعايتيسا في بيتو بعج أْن نال  

الِكَبخ مشيسا، واختخق السخُض جدجييسا، وصارا َيعِجداِن عغ رعاية أنفديسا.. بل 

فكلّّ مشيع يخَتِمُق األعحار، ويدارع باتخاذ  ؛مغ أجل التخمُّز مشيسايترارعػن 

ًدا بكلِّ نفػٍر واستكبار: ليذ في بيتي مكاٌن ليسا، وليذ في وقتي متََّدع  القخار، مخدِّ

 !لخعايتيسا

ؤوا عمى كدِخ عػِد َمغ  وهللا لػ كان الػفاُء يدكغ قمػَب ىؤالء األبشاء حقِّا، ما تجخَّ

 .شسًدا تُِشيخ ليع الحياة وتشذخ عمييع عطيع ِدْفِئيا كانا ذات يػم

و وأبيو بعجم اىتسامو بأحػاليسا واحتياجاتيسا، وال  السحبُّ الرادق ال يكدخ عػد أمِّ

بل ىػ دائًسا إلى جػارىسا، ُيزِفي  ،يشذغل بحياتو عشيسا فيصيل الغياب عمييسا

أضعاًفا، ويجعل مغ نفدو زىخًة  عمييسا البيجَة والدعادة بحشانو، ويخدُّ إلييع العصخَ 

َغخ ا رحيَقيا كسا كانا يفعبلن معو في الرِّ  .نجيَّة ليسترَّ

 :لحلظ تحكَّخوا القاعجَة الخابعة مغ قػاعِج وفشػن الحبِّ في اإلسبلم    



 

 

32 

، أو  ، ال مكان فيو لمذعػر األنانيِّ الحبُّ الرادق في اإلسبلم حبّّ كمُّو رحسة ورقيّّ

.  الدمػك اليسجيِّ

، فبل يسكغ أن َيْخِفَت نػُر   ىػ حب كمُّو عصاء ووفاء، حتى وإن َخَفَت نػُر الحبِّ

، وِزْد في العصاء  الػفاء، أو أن يدول بخيُق األخبلق؛ لحلظ امشْح حبيَبظ عصَخ الحبِّ

بكلِّ كيانظ وخمجاتظ، وإْن غزبَت مشو أو اختمفت معو، فبل تكدخ قمَبو بقدػِة 

إْن فارقتو فميكغ حدُغ الُخُمق زيشة صفاتظ، وإن صار ببل سمػِكظ أو سػء كمساتظ، و 

قجرة عمى الَبْحل، فبل تتػقَّف أنت عغ العصاء، واجعل مغ نفدظ عشػاًنا جسيبًل لمػفاء، 

وكغ دائًسا كالشحمة في عبلقتيا بالدىخ؛ تعصي شيًبا كسا ذات يػم َأَخَحْتو، وما ُعخف 

 .وعشيا أنيا كدخت عػًدا وقفت عميو أو أفدجت
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 حتى نعهد أحباًبا

جمَدْت تتحكَّخ بحدخٍة تمظ األياَم التي كان يغسخىا فييا بحشانو الفيَّاض، ذلظ    

الحشان الحؼ كان يحسُل سفيشَة مخاوفيا ليخسَػ بيا عمى شاشئ األمان؛ فتحمػ في 

 .عيشييا الحياُة رغع كلِّ ما فييا مغ شطِف عيٍر وصعاب

الحب، ُحدُغ ُخمِقو معيا، عصفو عمييا، احتػاؤه ليا، اآلن كلُّ شيٍء فيو كان يشِبُس ب

ل حشانو إلى غمطٍة وقدػة، واىتسامو  َد كل ذلظ، ولع تُعج تخػ مشو إال الدخاَب، تحػَّ تبجَّ

 !إلى المباالٍة وغفمة

أما ىػ، فقج كان ُيداوره نفُذ الذعػر؛ شعػُر افتقاِد الحبِّ واالىتسام؛ فقج كانت 

الحب واالحتػاء، كانت في بيتيا البيجة في َأْوِج نزارتيا، تسشحو كلَّ مذاعخ 

واالبتدامَة في أقرى إشخاقتيا، اآلن تبجَّل الحال إلى حاٍل آخخ، فمع تُعج قدساُت 

وجِييا تشبُس بخقيق االبتدامات، وال شفتاىا تشصُق بعحب الكمسات، ولع يُعج يجج فييا 

 !الطلَّ الػارف، أو الحشاَن الجارف

بالمَّػم بيشيا وبيغ نفديا عميو؛ ألنو أىسميا، وغفل عشيا، وندَي أنَّ في بيتو  ىي ُتمقي

زوجًة تحتاج إلى زوج؛ مسا جعميا تجفغ أنػثتيا بإرادتيا، وتعير في الحياة وكأنيا 

 .بالفعل ببل زوج
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وىػ ُيمقي بالمػم عمييا؛ ألنيا غفمت عغ احتياجاتو، فأصبحت بالتالي ال تجخل في  

 .حيِّد اىتساماتو، فخحل حبُّو ليا، ولع تُعج تذغل الفكخ أو تدكغ الػججان

وال يعخف أحٌج مشيسا الحقيقة، ال يعخف أحٌج مشيسا َمغ السدؤول عغ إحجاث ىحه 

 !الفجػة العسيقة، واليػة الدحيقة

ػ كانت أركان بيتيسا تشصق، لكَذَفت ليسا الحقيقة؛ فمقج كانت خيَخ شاىٍج عمى ربسا ل

روعة عبلقتيسا، حيغ كانا يرػنان ىحه العبلقَة بجفء الحب في هللا، حيغ كان 

يػقطيا ليبًل وىػ ُيجاعب خربلت شعخىا بحشان لُيرمَِّيا مًعا في جػف الميل، ثع 

ا مًعا، فتصخب أركان بيتيسا لرػت تغخيج تدتخخي بعج الربلة بيغ ذراعيو وُيدبِّح

وىي تخبت عمى كتَفْيو بخحسٍة  -تدبيحيسا، وحيغ كان يغمبو الشػم كانت تػقطو 

ب -وحشان   .ليقزيا مًعا أروَع المحطات في ُبدتان الربلة في سكػن الميل الخبلَّ

  

َرِحَع هللُا رجبًل "، حيغ قال: كانا حيشحاك تذسميسا الخحسُة التي وعَجُىسا بيا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

قام مغ الميِل فرمَّى وأيقع امخأَتُو، فإن َأَبْت نَزَح في وجييا الساَء، َرِحَع هللُا امخأًة 

 ."قامت مغ الميل وصمَّت وأيقطت زوَجيا، فإن أبى نزحت في وجيو الساءَ 
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أيجييسا، أركان بيتيسا تتحكخ حيغ كانا يحمسان مًعا بغخٍس شيٍِّب يغخسانو مًعا ب

ويخويانو مع األيام ليربح ذات يػٍم شجخًة وارفَة الطبلل، ممتفََّة األغران، ُتؤتي 

ُأُكَميا لكلِّ َمغ تصمَّع إلى خيخاِتيا، وتسشح ضمَّيا لكلِّ َمغ استطلَّ بطمِّيا، وتشذُخ خيخىا 

 .لكلِّ َمغ احتاج إلى خيخاِتيا

مشيسا يعدف ألحان أىجافو عمى  اآلن حيغ فخَّشا في عبادتيسا السذتخكة، وصار كلّّ 

أوتاٍر ُمشفخدة، انفخط عقج التخابط؛ فتدمَّل الذيصاُن إلى بيتيسا مغ ثغخٍة لع يزعاىا في 

 .الحدبان، فتذػَّىت مبلمُح حبيسا، وصسَت صػُت الحشاِن في بيتيسا

د بحبٍّ واشتياق: أودُّ لػ رأيتكسا وأنتسا تجسعكسا سججٌة واحج ة، أركان بيتيسا ُتخدِّ

دان بتزخٍع وحب يَّاِتَشا  ﴿ :ُتخِمران فييا الجعاء ، وُتخدِّ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ

 { .77الفخقان: }﴾  ُقخََّة أَْعُيٍغ َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَماًما

اآلخخ أودُّ لػ رأيتكسا كسا كشتسا في بجاية الدواج، إذا فتخ أحُجكسا عغ الصاعة، صار 

لو شاقة دفع إيجابية، وإن عجدت أو كدمت أقجاُم أحجكسا عغ الديخ في شخيق 

 .اإليسان، صار اآلخخ قجًما يديخ بيا حبيُبو نحػ ىجفو بثباٍت واشسئشان

تو إلى بدتان  إن تػقََّفت يج أحجكسا عغ بحل الخيخ، أمدكت بو يُج شخيكو حتى ردَّ

 .الخيخ بحشان
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حباَل الذيصان؛ حتى يستمئ البيت مغ ججيج بالدكيشة مدِّقا بصاعتكسا السذتخكة 

ة واألمان، وتحكَّخا أن الحئب ال يأكُل مغ الغشع إال القاصية، وال يجخؤ عمى  والسػدَّ

كسا الحؼ يشرب  االقتخاب مسغ عاشا في التحام؛ لحا إن أردتسا االنترار عمى عجوِّ

 -زواج الستحابة في هللا عخشو كل يػٍم عمى الساء، ويحتفل بسغ فخَّق بيغ قمػب األ

ػا  َخا القاعجة الخامدة مغ قػاعج وفشػن الحب في اإلسبلم، وَعزُّ إن أردتسا ذلظ، فتحكَّ

 :عمييا بالشػاجح ميسا كانت الرعاب والتحجيات

ُمحاٌل أن يسػت حبّّ كانت بجايتو حبِّا في هللا، وشاعًة لو، وتقخًبا إليو، حتى لػ 

 .سساءه بعُس الغيػماعتختو بعس الذػائب، وغصَّت 

قج تزيع بعس مبلمح ىحا الحب، ولكغ حيغ تشتبو القمػب مغ غفمتيا، سيعػد 

 .الحب أقػػ، وستعدف الحياة أنذػدَة الدعادة مغ ججيج لقمبيِغ تحابَّا في هللا

تحكخا أنَّ العباداِت والصاعات السذتخكة وقػُد العبلقات؛ كمسا دامت وقػيت، صار 

يجو أقػػ، واختفت الثقػب التي تدسح لمستصفِّميغ والحاقجيغ الحبُّ أعسق، وبات ند

وا مغ خبلليا  .أن يسخُّ

العبادات والصاعات السذتخكة تحيي السذاعَخ السجفػنة، وتعيج نبس الحبِّ في قمػب 

 .األزواج؛ فاجتسعا مًعا عمى العبادة لَتْدَعَجا
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 ذكرُت غيرتك فهلَّيت

السحبِّ قبل كمساتو، تطيخ آثاُره حيغ ُيخاعي الحبُّ الحقيقي تطيخ آثاُره عمى سمػك 

السحبُّ مذاعَخ حبيبو في حزػره وغيابو، فيعخف ما ُيثيخ غزبو وحفيطتو فيتجشَّبو، 

 .بل ويتجشَّب كل الُسجخبلت إليو؛ حتى ال يكػن سبًبا في ألسو وعحابو

في أنفديع،  وىحا ىػ حال السحبِّيغ الرادقيغ الحيغ ُيفكِّخون في أحبابيع كسا ُيفكِّخون 

ويدَعػن إلى إسعادىع، ويتجشَّبػن أؼَّ بادرٍة مغ شأنيا أن ُتعكِّخ صفَػ يػميع، أو 

 .إدخال الحدن والقمق إلى نفػسيع

وىكحا كان سيج السحبِّيغ محسٌج ملسو هيلع هللا ىلص خيَخ مغ عمَّع البذخية فشػَن الحبِّ الصاىخ، وقػاعَج 

، لقج كان الشبي ملسو هيلع هللا ىلص  يحبُّ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو؛ فقج ورد أنَّ الحب القػؼِّ

عسخو بغ العاص رضي هللا عشو سأل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عغ أحبِّ الشاس إليو مغ الخجال، 

 فقال لو: أبػ بكخ، فمسَّا سألو: ثعَّ َمْغ؟ قال: عسخ

ػ مخاعاة مذاعخ ىحا الحبُّ كان مسدوًجا بأدٍب مغ آداب الحبِّ في اإلسبلم، وى

السحبػب حتى وإْن كان غائًبا، لقج كان الشبي صمى هللا وسمع يعمع أنَّ ُعسَخ شجيج 

الغيخة، فحَخص عمى أالَّ ُيثيخ غيختو، وعمَّسشا أعطَع درس في مخاعاة الحبيب والحفاظ 

ائع رأيتشي في بيشا أنا ن"عمى مذاعخه، يقػل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحجيث الحؼ رواه البخارؼ: 
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أ إلى جانب قْرخ، فقمُت: لسغ ىحا القرخ؟ فقالػا: لعسخ،  الجشة، فإذا امخأة تتػضَّ

فحكخُت غيختو، فػلَّيُت ُمجِبًخا، فبكى عسخ، وقال: عميظ بأبي أنت وأمي يا رسػل هللا، 

 "!أغار؟

خ رضي هللا عشو مخاعاًة يا لمعجب! الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يػلِّي ُمجبًخا حيغ يعمع أنَّ القرخ لُعس 

 !لسذاعخه

إنَّو القمب السحبُّ الحؼ يحخص عمى مذاعخ أحبابو حتى في غيابيع، فيبتعج عغ كلِّ 

 .ما ُيدبِّب ليع الزيق حتى في بعادىع

كمسٌة ُتكتب بساء الحىب عمى صفحات قمػب السحبِّيغ؛ ليتحكَّخوا   "ذَكخُت غيختظ"  

مشيع، فتتغمَّف كمساُتيع بالتقػػ، وأفعاُليع  أحبابيع في كل كمسة، وكل فعل يرُجر

 .باإلحدان

لػ تحكَّخىا كلُّ زوٍج، لعمع أنَّو مغ اإلحدان أْن ُيخاعي شعػَر زوجتو  ظ"ذَكخت غيخت"

في حزػرىا وغيابيا؛ فبل يدتفيس في الحجيث مع الشداء دون داٍع، وال يفتح 

ٍر حتى وإْن لع يَخ مغ زوجت و بػادَر الغيخة؛ ألنَّيا بذٌخ، ليا األبػاب لحػارات ببل مبخِّ

قمٌب يحبُّ ويغاُر ويتألَُّع، وألنَّو يعمع أنَّ معطع الشداء في َشْبعيغ الغيخة عمى َمْغ 

 .أحَبْبغ حتى وإْن لع ُيطيْخَن ذلظ
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ختيا كلُّ زوجٍة ُمحبٍَّة بِرْجٍق، لفكَّخت ألَف مخٍة قبل أن " ذكخت غيختظ" كمسٌة لػ تحكَّ

فً  ا ُيثيخ غيخة وحفيطة زوجيا، وىحا ما فعمْتو أسساء بشت أبي بكخ رضي تترخَّف ترخُّ

هللا عشيا حيغ كانت َتحِسل الشََّػػ الثقيل عمى رأسيا، فسخَّ بيا الشبي صمى هللا عميو 

وسمع وأناخ بعيخه، وعَخض عمييا أن تخكب شفقًة عمييا وِرفًقا بيا، ولكشيا استحيت، 

 .عغ الخكػب حخًصا عمى مذاعخ زوجياوتحكَّخت غيخة الدبيخ؛ فامتشَعت 

خْتيا كلُّ زوجٍة، لتعامَمْت بسشتيى التحفُّع مع غيخ  "ذكخت غيختظ " عبارٌة لػ تحكَّ

محارميا مغ الخجال الحيغ تتعامل معيع لزخوريات الحياة، وما جعمت مغ غياب 

ر مسا تطشُّو قيػًدا خانقًة ُفخضت عمييا  .زوجيا عشيا فخصًة لمتحخُّ

دػن بيًتا ججيًجا،  "ختظغي ذكخت"  كمسٌة لػ تحكَّخىا األبشاء حيغ يكبخون، ويؤسِّ

وبدوجاتيع يتعمَّقػن، لػ تحكخوىا الىتسُّػا بسذاعخ أمياتيع البلتي ربسا بجأت الغيخة 

تعرف بقمػبيغَّ حيغ يخون األبشاء وىع ُيجلِّمػن زوجاتيع أمام أنطارىغ فيتعاممػن 

 .لدوجاتيع بعيًجا عغ أنطار أمياتيع بحكسٍة وِفصشٍة، فيجعمػن تجليميع

 أتجرؼ لساذا أييا االبغ البار؟

ألنَّ أمََّظ تشطخ إليَظ عمى أنَّظ صغيخ األمذ الحؼ كان ال يدتغشي عشيا بأؼ حال 

مغ األحػال، وَتخاَك اآلن قج كبخَت وتعمَّْقَت بغيخىا، فتطغُّ أنَظ ما ُعجَت تعبأ وال تيتعُّ 
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خ أنَّيا أمَُّظ، وإْن لع يكغ يحقُّ ليا بأؼ بيا، فتأكل الغيخُة قمَبي ا، فمترِبْخ يا ُبشي، وتحكَّ

ىجاىغَّ  -حال مغ األحػال أْن تغار عميَظ مغ زوجتَظ، إالَّ أنَّيا شبيعة بعس الشداء 

فاحخص عمى مذاعخىا، واجعل تجليَمَظ لدوجتظ بيشظ وبيشيا؛ ففي ىحا تصييٌب  -هللا 

َظ التي كبخْت ولع   .تعج تجج مغ التجليل ما يخوؼ احتياجيالخاشخ ُأمِّ

وأنِت أيتيا األمُّ الحشػن، أليذ ابُشِظ ىحا ىػ نفدو صغيخ األمذ الحؼ شالسا تسشيِت 

 !أْن ُتذاىجؼ يػَم زفافو وتدعجؼ لفخحتو؟

أليذ ىحا صغيَخ األمذ الحؼ شالسا دعػِت لو في سجػدِك أن يقخَّ هللُا عيَشو بدوجٍة 

 !، وُتزيف إلى أيامو بيجًة وسعادًة؟ُتذارُكو رحمَة الحياة

 !عبلَم الغيخُة إًذا؟

ق حبلوة الحبِّ مع زوجتو؟  أليذ مغ حقِّو أن يدعج، ويتحوَّ

ق ىحه الحبلوة؟  !لساذا ال تكػنيغ عػًنا لو لمػصػل إلى ىحه الدعادة، وتحوُّ

وزوجتو،  وهللا لػ أنرف قمُبِظ وعقُمِظ، لدِعج كمَّسا رأػ الدعادة ُتطمُِّل حياة ابشظِ 

 .ولتخاقَرت الفخحُة داخل قمبِظ كمسا رآه ُيجلِّميا أو رآىا ُتجّلِّ 

ليَت كلُّ أب وأم يتحكخونيا جيًجا حيغ ُيفخِّقػن بيغ األبشاء " ذكخت غيختظ يا عسخ"

فيحابػن الحََّكخ عمى حداب األنثى أو األنثى عمى حداب الحََّكخ، وحيغ ُيجلِّمػن 
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فُيثيخون حفيطة باقي أبشائيع، وُيذعمػن نار الغيخة في  الرغيخ، أو األكثخ جسااًل،

قمػبيع؛ فيتدخَّب الحبُّ مغ بيغ حشاياىع، وتحلُّ الكخاىية في أوصاليع، ليت اآلباء 

واألميات يتحكَّخون أنَّ الصفل يغار، وغيختو قج ُتجمِّخ نفديتو وعبلقتو بإخػتو، يغار 

أن يدتػعب فكخة عجل اآلباء واألميات الصفل مغ أبدط األمػر؛ ألنَّ عقمو ال يسكشو 

بيغ األبشاء، وألنَّو ُيخيج أن يدتأثخ وحجه بسذاعخ واىتسام أمِو وأبيِو، فأؼُّ لسحٍة ولػ 

بديصة ُتػحي بتفزيل إخػتو عميو، ُتفِدح السجال لمطُّشػن السذِعمة لشيخان الغيخة 

  .الختخاق عقمو والديصخة عميو

تجخحػىا بديام الغيخة السؤلسة، وأنَت يا َمْغ تغار،  احِخصػا عمى قمػب أحبابكع، فبل

 .ال تقتل الحبَّ بديام الذظِّ السدسػمة والسػِجعة

خ القاعجة الدادسة مغ قػاعج وفشػن الحب في اإلسبلم  :ويا كلَّ محبٍّ صادٍق، تحكَّ

ع أَلَع غيختيع، وتحكَّ  خ تحكَّخ أن ُتخاعي مذاعَخ أحبابَظ في حزػرىع وغيابيع، أن تتفيَّ

 .في الػقت ذاتو أن تعتجل أنَت في غيختظ؛ كي ال ُتخىق قمػب أحبَِّتظ

تعمع كيف ُتفخِّق بيغ الغيخة الجسيمة والغيخة السَخضية السدعجة، واعمع أنَّو إذا كان 

القميل مغ الغيخة يجعل الحبَّ أكثخ تػىًُّجا، فإن الكثيخ مغ إحدان الطغِّ ُيزفي عمى 

 الحياة سعادًة وتألُّقً 
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 وجي الحبيب رحيلك ُيسعدنيز 

بعس الشفػس تفيع الحب بذكل مغمػط؛ تحب فيسؤل الحب حياتيا قبحًا وتعاسة   

 !بجاًل مغ أن يسؤل حياتيا جسااًل وسعادة

تتشازل عغ كل شيء فتعير بالحل واليػان، وتطغ أنيا بحلظ ترػن الحب، وترشع 

 !بيتًا يعسو االستقخار واألمان

زوجيا حتى غخقْت في بحخ حبو، فسا عادت تفخق بيغ  ىكحا فيَسِت الحب، أحبْت 

 .الحب واالستعباد، وما عادت تفخق بيغ الخجػلة واالستبجاد

ما رأت مغ زوجيا غيخ القدػة والطمع، أما الدعادة فكانت لحطات. كانت كفتات 

 .ُيمقيو غشى عمى بمجة تعير مشح شيػر في أحزان السجاعات

حتى لػ كانت ىحه التزحيات  ما تدتصيعوكانت تحاول إرضاءه، وتزحي بكل 

 !عمى حداب ديشيا

يصمب مشيا أن تتشازل عغ زييا الذخعي؛ فتدتجيب إرضاء وحبًا لو، ورغبة في 

 !امتبلك قمبو

ُيعجبو أن تتديغ حيغ يرحبيا إلى الخارج؛ فتدتجيب علَّ قمبو يتعمق بيا كسا سيصخ 

 !عمييا حبو
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ع زمبلئو في الكبلم فتفعل مغ أجل إرضائو، ُيعجبو أن تخالط الخجال، وأن تتبدط م

 !وتجشبًا لغزبو

 .تشازلت حتى نديت ما كانت عميو مشح الرغخ ِمغ تقػػ وعبادات وشاعات

كانت تبحل الكثيخ مغ أجمو، تشدى نفديا وال تتحكخ أيِّا مغ احتياجاتيا، ُتخضييا نطخة 

ة حمػة مغ رضا مغ زوج عبػس ال يخضيو ما تبحلو مغ تزحيات، وتدعجىا كمس

 .لدان ال يشصق إال بالتػبيخ والشقج والتعميق عمى أبدط اليفػات

لع يكغ يخػ فييا إال القبح، ولع يكغ يشعتيا سػػ بأبذع الرفات، إلى أن جاء اليػم 

الحؼ ثارت فيو ثائختو، فأشمق في وجييا صػاريخو اليادمة لمحات، ووصفيا بأنيا ال 

ا ضخبًا وقحفيا بالححاء، وأخبخىا أنو سيتدوج عمييا تشتسي لعالع الشداء، ثع انيال عميي

 .َمْغ ىي أفزل مشيا وَمْغ تشتسي بالفعل لعالع الشداء

 .فدقصت فخيدة لمحدن واالكتئاب ىجخ البيت ورحل؛

لع تعج قادرة عمى مخاعاة شؤون صغارىا، ولع يعج بإمكانيا أن تخػ بعيشييا أؼ لػن 

 .إيجابي لمحياة

تسي تحت قجميو معتحرة لو عغ ذنب لع تقتخفو، راجية أن يطل ودت لػ عاد إلييا لتخ 

 .معيا ولكشيا ال تجرؼ أيغ ىػ اآلن
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 تعجبُت لحاليا وقمت ليا: لَع ىحا الحل واليػان؟ .. جاءتشي تقز عميَّ ما حجث  

قالت: أحبو وال أستصيع التخمي عشو ميسا فعل، وميسا أذاقشي كؤوس العحاب، وميسا 

 ير الحياة وكأنيا لػحة قاتسة الدػاد؟أذل قمبي وجعمشى أع

 :قمت ليا

أنداِك أن حب هللا يجب أن  امتمظ حبو قمَبظ؛ فزحيِت بحب هللا عد وجل مغ أجمو،

 .يكػن ُمقجما عمى أؼ حب، وأن شاعة هللا يجب أن تكػن ُمقجمة عمى أؼ شاعة

مط عميِظ أنداك ما افتخضو هللا عميِظ وما نياك عشو، فاستحممِت ما حخمو هللا؛ فدُ 

 .بدبب ذنػبظ واجتخاءك عمى شخع هللا

قالت: أعخف ما تقػليغ، ولقج كان نتيجة ذلظ أن صارت الشفذ مثقمة بالغع، والقمب 

ُمغمف بدحائب اليع، فسا عاد القمب قادرا عمى التعبج برفاء، وما عادت الشفذ 

 .تذعخ بأؼ ارتػاء

عادة راغسة وتعيذيغ حياة حخرؼ قمبظ مغ عبػديتو لغيخ هللا تأتيظ الد :قمت ليا

 .مفعسة باليشاء

إن كشِت جائعة لمحب فممحب مشابع عجة يسكشظ االرتػاء مشيا؛ فابحثي لشفدظ عغ 

 .مشابع أخخػ مذخوعة تسشحظ اإلحداس بصعع الحياة
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أعيجؼ رونق وبخيق إيسانظ الحؼ غصاه الثخػ مشح سشػات. صفِّي قمبظ وشيخيو مغ 

 .ى خالقو وىػ مخبت أوابالخان الحؼ أحاط بو، ورديو إل

اىخبي مغ كل ما يبعجك عغ ربظ؛ ُيقخب هللا إليظ ما ُيدعج قمبظ، ويحييو في سعادة 

 .وىشاء

إياك أن تخضي بالحل واليػان مغ أجل كمسة حب مغ إندان ال يتقي هللا وال يعخف 

 .غيخ سمػك الجبابخة الصغاة

حدان؛ فبل تخضي بغيخ لقج كخمظ ربظ، وأمخ مغ يتعامل معظ بأن يتعامل بخفق وإ

 .ما ارتزاه لظ هللا بجيبًل، وال تجعمي قمبظ لغيخ هللا عبجا ذليبلً 

ضعي دومًا نرب عيشيظ أنَّ الحب الحقيقي ىػ ذلظ الحب الحؼ يقخبظ لمجشة 

 .ويجعمظ أكثخ شاعة 

 .الحب الحقيقي أْن ُتبشى حياتظ مع محبػبظ عمى أعسجة االستدبلم ألوامخ هللا

تخكظ ورحل وىػ َمْغ ُيبعجك عغ ربظ ويجعمظ تتجخئيغ عمى انتياك  إن كان زوجظ

 .حجوده فأىبل بيحا الخحيل، وأىبًل بحياة ببل زوج يحارب شخع هللا
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عػدؼ بقمبظ إلى هللا وال تجعمي شغمظ الذاغل حاليًا كيف ُتعيجيغ زوجظ إلى حياتظ 

يف ُتفخغيشو مغ ججيج، بل اجعمي شغمظ الذاغل كيف تعيجيغ قمبظ إلى صفائو وك

. 

وأنت في شخيق كفاحظ الستخداد قمبظ تحكخؼ القاعجة الدابعة مغ قػاعج وفشػن   

 :الحب في اإلسبلم

حيغ نتقي هللا يدخخ  تحكخؼ أنَّ القمػب بيغ أصابع الخحسغ يقمبيا كيف يذاء، وأنشا

لشا قمػب عباده، وحيغ نعريو يربح ما نعريو بدببو ىػ أكثخ ما يذقيشا في ىحه 

 .لحياةا

الحب الحقيقي ىػ  الحب الحقيقي ىػ ما يقخبظ  ال ما يبعجك عشو، وأنَّ  تحكخؼ أنَّ 

ما يسشحظ اإلحداس بآدميتظ ال ما يدمب مشظ كخامتظ وإندانيتظ ويجعمظ في 

 .مراف السحلػليغ لغيخ هللا
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 أبي ال يحبني

تطغ أنظ ىي شفمة تخصَّت العاشخة مغ عسخىا بقميل، ولكغ حيغ تدسع كمساتيا 

 !تحادث عجػزًا في الدبعيغ

جمدت تحجثشي عغ بعس شػؤن حياتيا، ونبخة شفػلية تعتمي صػتيا، ولكشيا نبخة 

 .مسدوجة بذيخػخة تبعث في الدامع مذاعخ الحدن واأللع عمى ما ألعَّ بيا

تحسل وجيًا شفػليًا يعمػه الحدن والعبػس، يخبخك أن صاحبتو تستمظ قمبًا تجخع مخ 

 .الكؤوس

 :لت لي برػت مسدوج بالحدن قا

 !أبي ال ُيحبشي أنا وإخػتي، ُتخػ لساذا ال يحبشا؟

حاولت التخفيف عشيا فأنا أعخف ضخوف حياتيا، رغبت في أن أعيج إلييا اإلحداس 

باألمان، وأشعخىا بحب أبييا ليا، فخدت عمى كبلمي بكل قػة ويقيغ: بل ىػ ال 

  .يحبشا، أنا أعخف ذلظ وأثق فيسا أشعخ بو

لػ كان يحبشا لجمذ معشا كسا يجمذ مع أبشائو مغ زوجتو األخخػ، إنو يقزي معيع 

 .األسبػع بأكسمو ويدورنا فقط في نياية األسبػع، وربسا تسخ بعس األسابيع وال يدورنا

بجأ لداني في التحخك لمتخفيف عشيا، ولكشيا لع تتخك لي الفخصة ألبجأ الحجيث، 
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  :واستصخدْت قائمة

حؼ يدورنا فيو يقزيو بيغ أحزان الشػم، أو مع ىاتفو عمى صفحات حتى اليػم ال

الفيدبػك، أو وىػ يحادث زوجتو األخخػ وأبشاءه مشيا برػت خفيس كي ال 

 .ندسعو

 :ىػ ال يحبشا وإن أردِت السديج مغ األدلة فإليظ السديج

يعصيشا ىػ يشفق عمييع الكثيخ والكثيخ، ولقج رأيشا ذلظ مخارا بأعيششا، أما نحغ فبل 

سػػ القميل، ويعتسج عمى أمشا التي تشفق عميشا مختبيا الزئيل، أمشا التي تخخج 

لمعسل مشح الدابعة صباحا حتى الدابعة مداء وال يكفي مختبيا سػػ ألقل 

الزخوريات، وىػ يعخف ذلظ ويخاه بعيشيو وال ييتع لحالشا، وال يذفق عميشا مسا ألعَّ 

 !دقيغ في حبيع؟بشا، فيل ىحا ىػ حب اآلباء الرا

ولكشيا تأبى الخخوج، وكأنيا تقػل بقػة  ضبلل الجمػع مشقػشة في عيشييا كانت

 :وثبات

 .مغ تدبب في كدخ قمبي ال يدتحق دمع عيشي

 :أكسمْت حجيثيا قائمة

فالحب الحقيقي يطيخ في ترخفات السحبيغ، وترخفات  أنا عمى يقيغ أنو ال يحبشا؛



 

 

49 

 .لحب والحشيغأبي ال تحسل أؼ معشى مغ معاني ا

أبي يجَّعي أنَّو يحبشا بيشسا الحب الحقيقي سشذعخ بو في حزغ قػؼ وحشػن يزسشا 

 .كمسا قابمشاه

 .الحب الحقيقي سشتقبمو مشو حيشسا يكػن ىشاك عجل بيغ األبشاء

 .عشجما نخػ أبانا يذتاق لخؤيانا

يسة التي حيشسا يدعى لدج حاجاتشا قجر استصاعتو، فبل نزصخ الرتجاء السبلبذ القج

ال ترمح ألعسارنا وال ألجدادنا بيشسا يختجؼ أبشاؤه مغ زوجتو األخخػ الغالي والثسيغ 

 .مغ السبلبذ

حيشسا نخػ والجنا قج أعدَّ أمشا، وصان  الحب الحقيقي ندتصيع أن ندتذعخه

وحفطيا مغ الدقػط في دوامة العسل السسيت مغ أجل سجاد إيجار مشدلشا  كخامتيا،

 .شاوتػفيخ قػت يػم

الحب الحقيقي أن يغمق اآلباء ىػاتفيع ويجمدػا بعس الػقت مع أبشائيع، وال يبخمػا 

 .عمييع بأوقات جسيمة ُتذعخىع باىتساميع

ىحا ىػ الحب الحؼ نعخفو نحغ األشفال، أما الحب الحؼ يعخفو بعس الكبار فيػ 

 .حب ال يعشيشا؛ ألنَّو حب ال ُيذبع قمػبشا وال يخويشا
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ء أبشاءىع برجق لسا ضيَّعػىع، وال مغ أبدط احتياجاتيع الشفدية لػ أحب اآلبا  

 .حخمػىع

استسعُت إلييا وقمبي يتسدق حدنًا عمييا وعمى ما وصمْت إليو؛ فاحتزشتيا بخفق، 

ووددت لػ أني أستصيع احتزان مذاعخىا ومدح غبار الحدن عشيا، ولكغ ىييات 

 .عغ فقجان حب أبيياأن يعػضيا حزشى عغ حزغ أبييا، أو تعػضيا كمساتي 

تحجثشا كثيخًا، وخففت عشيا قجر استصاعتي ثع تخكتشى وذىبْت لحاليا، ولكغ كمساتيا 

ضمت تحاصخ عقمي؛ وتصعغ بدكيغ الحدن قمبي، فإذا بقمسي يختجف خػفًا عمييا 

وعمى أمثاليا، وييخول ليدصََّخ لكع ما حجث بيشي وبيشيا؛ عمَّو ُيشبو قمػبًا ال تشتبو 

ارىا؛ فكع مغ آباء وأميات حخمػا أبشاءىع الحب والحشان، وكع مغ آباء لسذاعخ صغ

 .وأميات غخسػا خشجخ الحدن في قمػب األبشاء

أكتب إليكع ىحا الحجيث الحؼ يسؤل القمب شجػنًا؛ ألذكخكع بالقاعجة الثامشة مغ قػاعج 

 :وفشػن الحب في اإلسبلم والتي تشاشجكع وتقػل لكع

حبًا حقيقيًا فميكغ حبًا إسبلميًا قائسًا عمى العجل الحؼ يأمخ بو إذا كشتع تحبػن أبشاءكع 

ْحَدانِ " :هللا عد وجل  ."ِإنَّ َّللاََّ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِل َواإْلِ
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َق َعَميَّ َأِبي  العجل الحؼ أرشجنا إليو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فعغ الشُّْعَساِن ْبِغ َبِذيٍخ أنَّو َقاَل: َتَرجَّ

ِلِو، َفَقاَلْت ُأمِّي َعْسَخُة ِبْشُت َرَواَحَة: اَل َأْرَضى َحتَّى ُتْذِيَج َرُسػَل هللِا َصمَّى ِبَبْعِس َما

هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع، َفاْنَصَمَق َأِبي ِإَلى الشَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع ِلُيْذِيَجُه َعَمى َصَجَقِتي، 

 :َقاَل: اَل، َقالَ « َأَفَعْمَت َىَحا ِبَػَلِجَك ُكمِِّيْع؟»هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع: َفَقاَل َلُو َرُسػُل هللِا َصمَّى 

َجَقةَ "اتَُّقػا هللَا، َواْعِجُلػا ِفي َأْواَلِدُكعْ "  .، َفَخَجَع َأِبي، َفَخدَّ ِتْمَظ الرَّ

ليكغ حبكع ألبشائكع حبًا إسبلميًا، والحب اإلسبلمي يتحقق حيغ نتأمل كيف كان    

لشبي ملسو هيلع هللا ىلص يعامل حفيجيو الحدغ والحديغ، فشقتجؼ بو وبيجيو، وحيغ نتأمل سيختو ا

فشخػ كيف كانت مدؤولياتو ملسو هيلع هللا ىلص ومع ذلظ يجج الػقت ليجاعب حفيجيو، وُيجخل الدخور 

 .إلى قمبييسا، ويجج الػقت ليعمسيسا ويؤدبيسا ويحاورىسا، فشديخ عمى نيجو

معشاه أال ُتمييظ شؤون حياتظ ميسا عطسْت عغ أبشائظ، وأن  في اإلسبلم حب األبشاء

تدعجىع بسا ال يذقييع أو  غ حياتظ، وأن تحاول دائسًا أنْ تفخغ ليع جدًءا أساسيًا مِ 

 يفدجىع.
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 جمال الراحلين

د إليشا، وعاش راغبًا في القخب ِمشَّا، وأغجق عميشا بصيب تعاممو، كع مِ     غ حبيب تػدَّ

كان ِمشَّا إال أن تعاممشا معو بقدػة وغمطة، أو ببلمباالة مرحػبة بالجفػة، وربسا فسا 

تعاممشا معو بحب كبيخ ولكششا حسمشَّاه ِمغ الزغػط الشفدية ماال يحتسل وال يصيق، 

حتى إذا رأػ الحسل قج أثقل كاىل قمبو، وأرَّق ىجوء نفدو، وجعمو يعير متأرجحًا 

، إذا بو يجسع أمتعة قمبو ومذاعخه تجاه محبػبو ويقخر بيغ تقمبات معاممة حبيبو لو

الخحيل، أو ربسا يجيء الخحيل بقجٍر وأجٍل مكتػٍب؛ فإذا بزسيخ الحبيب الحؼ شالسا 

أثقل كاىل محبػبو يدتيقع ِمغ ُسباتو العسيق؛ فيكتذف ما كان في محبػبو ِمغ شيِب 

ن عمى فخاق قمب ما رأػ خمٍق لو ُحدغ وبخيق، فيحدن القمب ويغتع، وال يجرؼ أيحد 

 مشو غيخ كل جسيل، أم يحدن عمى تمظ الديام التي غخسيا في قمب ىحا الحبيب!

وىحا ما حجث معو بالفعل فقج كانت زوجتو تحبو بكل كيانيا فيػ الخجل الحؼ تفتحت 

بدواجيا مشو أزىار أنػثتيا، وىػ الحبيب الحؼ تسشت لػ قجَّمت لو كل ما تدتصيع 

ًا وفييا راغبًا، ولكشو كان يشأػ بسذاعخه عشيا، فيقدػ عمييا حيشًا، ليريخ عشيا راضي

 ويتجاىميا حيشًا، ويدخد قائسة بعيػبيا أحيانًا أخخػ.
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لع يكغ ُيذعخىا سػػ بأنَّيا الدػاد الحؼ غمَّف نياره، والعحاب الحؼ أرَّق مزجعو في 

 ليمو.

، وحيغ اشتج أيحاؤه ليا تحسَمت الرج، وحخمانيا مغ الػد، وقدػتة التي أنيكت الشفذ

 وفاق الحج قخرت الخحيل وما عادت تعبأ بحب يدكغ القمب.

تخكتو وبجأت في شقػس الخحيل؛ فإذا بو يبجأ في مسارسة أساليب التحقيخ، ويعجىا 

 بأنيا لغ تجج مغ يمتفت إلييا، وييجدىا بأنَّو سيتدوج مغ تفػقيا حدشًا وجسااًل.

قيا حدشًا وجسااًل ولكشيا أذاقتو مغ الذقاء ألػانًا مخت األيام فتدوج بالفعل مغ تُفػ 

وأشكااًل، سقتو بقبح معاممتيا مخ األلع فتجخع معيا كؤوس الشجم، ثع صار يبكي عمى 

 َمغ كانت لو سكشًا وحشانًا، وكان ليا شقاء وعحابًا.

يا هللا  تسشى لػ رضيت بأن تعػد إليو، ولكغ ىييات فقج بجأت تحيا حياة ججيجة عػضَّ

يا عغ كل ما تجخعتو مغ عحاب، أما ىػ فقج عاش غارقًا في بحخ الشجم، ولكغ في

 ىل يفيج الشجم والبكاء وتحكخ جسال الخاحميغ بعج فػات األوان؟!

ألع يكغ يزع نرب عيشيو أنَّ مغ جسيل العذخة أال يكخه مؤمغ مؤمشة فإن رأػ  

ل الصبع صفات مشيا خرمة ال تخضيو فديخػ فييا إن أنرف وعجل مغ الخيخ وجسا

 وصفات تخضيو؟!
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ألع يكغ يجرك أنَّو ىػ أيزًا بو عيػب تتحسميا الدوجة وتغس الصخف عشيا حفاضا 

 عمى العذخة، وإبقاء لمسػدة؟

َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِف ۚ َفِإن َكِخْىُتُسػُىغَّ َفَعَدٰى  ألع يكغ يتحكخ قػل هللا عد وجل: ﴿

 [.91: الشداء] ﴾. َل َّللاَُّ ِفيِو َخْيًخا َكِثيًخاَأن َتْكَخُىػا َشْيًئا َوَيْجعَ 

 وىشاك في بيت آخخ تتكخر السأساة بذكل مختمف:  

ففي زاوية البيت تتقػقع أرممة عمى نفديا، تبكي بالجمع الثخيغ عمى زوج شالسا 

تحسَّل نيخان ثػراتيا، وشجة غزبيا، وشجيج تقريخىا، تحسَّل زوجة ال تعخف مغ 

 ػػ وعجم االعتخاف بأؼ جسيل.الحياة سػػ الذك

كانت تخخق أذنيو ليل نيار بسقارنتو بدوج فبلنة وفبلنة؛ فييخب مشيا باالنغساس في 

 عسمو، والعػده ليبًل كي ال يرع أذنيو نعيقيا السدعج.

اآلن وبعج أن رحل عغ الحياة بجأت تدتجعي شخيط الحكخيات لتكتذف كع كان 

 ورؤوفًا! زوجيا حشػنًا وعصػفًا، وكع كان وفياً 

بكت وقالت: ليتشى أدركت قيستو وىػ عمى قيج الحياة لكشت تستعت معو ومتعتو 

 بجسال الحياة!

  



 

 

55 

في بيت ثالث التفَّ األبشاء وبجؤوا يتحكخون أميع التي تخكػىا بالذيػر دون أدنى  

اىتسام، كانػا ال يدألػن عشيا وال يتحكخونيا بديارة خفيفة بحجة انذغاليع وىي التي 

ت قمبًا يحػؼ كل العصف ليع، ويجًا تخفف ألسيع، وعقبًل يخشجىع لسا فيو الخيخ كان

 ليع. كانت شاقة تجفعيع لؤلمام في صغخىع، ومعيشًا ليع في كبخىع.

تحكَّخوا حبيا وكيف أنَّو كان حبًا نقيًا ال تخالصو شػائب الجنيا مثمسا خالصت تمظ 

 الذػائب حبيع ليا.

 اة بجأت عقػليع تدتجعي الحكخيات الصيبة؟!اآلن وبعج أن رحمت عغ الحي

اآلن يبكػن أميع بعج الخحيل ويتسشػن لػ عاد الدمغ إلى الػراء قميبًل كي تتستع 

 ببخىع؟!

ولكغ ىييات فسغ رحل ال يعػد مغ ججيج؛ فيل أدرك الجاحجون ما يفعمػنو بأحبتيع 

 مغ ضمع شجيج؟

يغ، وضمع وتشازع شجيج بيغ في بيػت كثيخة نخػ ىحه األمثمة، فشفجع بعقػق والج

زوجيغ، وحرار خانق وسػء ضغ وعجم وفاء بالعيػد بيغ صجيقيغ، حتى إذا رحل 

الحبيب عغ محبػبو إذا باآلخخ يعس أصابع الشجم، ويتسشى لػ عاد الدمغ لمػراء 

ليتستع بسحبػبو مغ ججيج،، ولكغ الدمغ ال يعػد، والسحبػن حيغ يخحمػن عغ حياة 
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 يسكشيع العػدة ميسا حجث؛ فالسػت ال يعيج األحبة، أما األحباء مغ أرَّقػىع ربسا ال

الباقػن عمى قيج الحياة فخبسا صارت قمػبيع أضعف مغ احتسال السديج مغ األلع، 

وربسا صارت نفػسيع في حاجة إلى االستستاع بجسال الدكيشة وىجوء وصفاء 

حب وكثخة مذاحشات؛ العبلقات فبل يسكشيع العػدة لعبلقة كميا لػم وعتاب، وشج وج

 فحاولػا االحتفاظ بأحبابكع قبل أن تخحمػا عشيع أو يخحمػن عغ حياتكع.

متعػىع بجسيل حبكع وجسيل خمقكع، وتحكخوا القاعجة التاسعة مغ قػاعج وفشػن الحب 

 :في اإلسبلم

تحكخوا أن حدغ العذخة وحدغ الخمق مغ أقػػ ما يديج السحبة تػىجًا، فإذا كان 

جعل صاحبو مغ أقخب الشاس مجمدًا يػم القيامة لخسػل هللا صمى حدغ الخمق قج 

هللا عميو وسمع، فسؤكج أنَّو يقخب األحباب مغ قمػب أحبابيع في الجنيا، ويجعل الحياة 

بيشيع ىادئة ىانئة؛ فمشحدغ معاممة أحبابشا الصيبيغ؛ فالصيبػن جػاىخ يجب أن 

 السعادن الخخيرة. تران وُتعامل معاممة الجػاىخ الشفيدة ال معاممة

تحكخوا كحلظ أنَّ األيام ستسخ، وأنشا حتسًا سشفارق مغ نحب أو ىع سيفارقػنشا، فمشتخك 

 ذكخػ جسيمة في قمػب أحبتشا حتى يجسعشا المقاء مغ ججيج في جشات الخمج بإذن هللا.
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 تعلَّم كيف تحب

لى صجيقة ل سِسعَت ِمغ قبُل صػًتا يشاديظ ويدتعصفظ، وَيدتججيظ ألن تشتبَو إى

 أيامظ ورفيقة َدرِب حياتظ؟

ُيخبخك أنَّ سشػات شػيمة مخَّت وأنت ُتيسميا وَتزعيا في دائخة الشديان، ويعاتبظ ألنَّظ 

 لع تشتبو إلى أىع احتياجاتيا، وُيحكِّخك أنَّظ كثيًخا ما كشَت َتُعقُّيا؟

ظ عشيا خاجع حداباتظ؛ لتكتذف أنَّظ بالفعل قج شغمتْ تُ يجعمظ أنيُغ ىحا الرػت 

 الحياة بزغػشيا؟

  

ليػقَع داخمظ مذاعخ اْنصفأ بخيُقيا، حيغ يقفد إلى مدامعظ  يأتيظ صػت ضسيخك؛

قائبًل: إلى متى سَتَطلُّ بعيًجا عشيا ىكحا؟ إلى متى سُتيسميا وتجعميا في ذيل القائسة؟ 

 أال تذُعخ بيا؟ 

 أال تخػ عبلمات الحيخة والحدن عمى وجييا؟ 

ات قمبيا الحديغ وىػ يدتعصفظ قائبًل: متى ستخوؼ بداتيشي أال تدَسع صػت آنَّ 

 !الطامئة، وتعيج الشزارة إلى ورودؼ الحابمة؟

؟   !متى ستتػقف عغ تػجيو َرصاصات إىسالظ ونقجك إليَّ
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و إليظ ىحه الخسالة أحُج والجيظ أو شخيُظ   ربسا يتبادر إلى ذىشظ اآلن أنَّ الحؼ يػجِّ

ا أن نكتذف مػاضع التقريخ في عبلقتشا  حياتظ، أو أحج أبشائظ، وجسيل ججِّ

باآلخخيغ، فُشيخول لشبجأ معيع صفحة ججيجة، كميا ُودّّ وحب وإيجابية، واىتسام عسيق، 

ولكششي اآلن ال أتحجَّث عغ كل ىؤالء، إنشي أتحجَّث عشظ أنَت، عغ نفدظ التي قج 

أنيا أحقُّ َمغ تكػن أىَسمَتيا عغ قرٍج أو دون قرٍج، نفدظ التي قج تكػن نديَت 

 يدتحق البخَّ مشظ!

  

ثظ عغ نفدظ التي تعاِمُميا بصخيقة تختمف عغ معاممتظ لآلخخيغ، فيل أخبخَتشي  ُأحجِّ

ِلَع تعامميا وكأنيا عجو لظ، فُتؤرقيا بشقجك القاتل السدتسخ ليا، وُتغخقيا في ضمسات 

 بحار اليأس؟!

  

العػن، وُتقيميع قجَر استصاعتظ ِمغ  لساذا حيغ يفَذل اآلخخون ُتيخول لَتُسجَّ ليع يجَ 

و إلى نفدظ َرصاَص الشقج القاتل  َعثختيع، وتأخح بأيجييع إلى شخيق الشجاح، بيشسا تػجِّ

 إذا ما فِذمت ذات يػم؟!
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لساذا تتعامل مع ذاتظ بسشصق السعاييخ السدودجة، فبل تعامميا كسا تعاِمل اآلخخيغ 

سَقصت، وَتُذجُّ ِمغ َأْزِرىا إذا ضُعفت، وَتسَجح  غ َعثختيا إذابحبٍّ وُرقي، فُتقيميا مِ 

 إيجابياتيا حيغ تخػ مشيا أو فييا جسيبًل؟!

  

تيتعَّ بيا  ِرفًقا بيا، فبل تكغ أنت ونػائُب األيام عمييا، رفًقا بيا فيي تحتاج مشظ أنْ 

 وَتحشَػ عمييا!

ويجعمظ ُتجرك أنشا في  تعمَّع كيف ُتحبيا حبِّا جسيبًل، حبِّا يجعمظ تخاىا بعيػن إيجابية،

رحمة الحياة في عسمية بشاء لمحات مدتسخة، وِمغ الصبيعي أْن َيعتخَؼ القائَع بيحا البشاء 

عف أحياًنا، وبعُس الفتػر أحياًنا، وحيشئح يجب عمى البشَّاء أنْ  يدارَع  بعُس الزَّ

عف الحؼ يعتخؼ الشفذ قبَل أنْ   .َيزيَع في متاىات اليأس ويقػَِّؼ الزَّ

  

عف، فحاِول قجَر استصاعتظ أنْ  نْ إ تشيَس ِمغ َعثختظ،  كان قج أصابظ ىحا الزَّ

وتعَسَل عمى تخميع ذاتظ، واكتذاف كشػزىا وإخخاجيا لمشػر، وميسا بَجت ىحه الكشػز 

في نطخك ضئيمًة، فاْسَعْج بيا، واْسَع إلى تصػيخىا؛ فالعبخة ليدت بسجػ عطسة 

 في تػضيفيا واستغبلليا. اإلمكانات والقجرات، بل بسجػ ذكائشا
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يشا ألن نػفِّخ ألنفدشا سبَل الدعادة  اعَسل عمى تدكية نفدظ، وتحكَّخ أنَّ ديششا يػجِّ

َبيا عمى إدارة األوقات، وأنْ  َنغخَس فييا  والشجاح، بأن ُنعمَِّسيا فقو األولػيات، وأن ُنجرِّ

ُنجرَِّبيا عمى كل ما يختقي  اإليساَن والربَخ والخضا عشج ندول الذجائج والُسِمسَّات، وأنْ 

 [.9﴾ ]العمق: اْقَخأْ   عد وجل: ﴿بيا؛ تصبيًقا لقػل هللا

  

خ القاعجة العاشخة مغ قػاعج وفشػن الحب في اإلسبلم، تمظ التي تخبخنا أنَّ هللا  وتحكَّ

َقْج  عد وجل قج أثشى عمى َمغ يدكِّي نفدو، ووَعجه بالفبلح؛ يقػل هللا عدو جل: ﴿

 [.1﴾ ]الذسذ:  َزكَّاَىاَأْفَمَح َمْغ 

  

خ أيًزا أنو لغ يدتصيع أن يدكِّي نفدو ويأخح بيا إلى شخيق الدعادة الحقيقية،  وتحكَّ

 إال َمغ كان بيا ميتسِّا، وعمييا عصػًفا حشػًنا، فتعمَّع كيف َتحشػ عمييا!

ا في يجعمظ َتشثُخ ليا زىػَر العشاية؛ لتديخ بي تعمَّع كيف ُتحب ذاتظ حبِّا إيجابيِّا،

شخق الفزيمة، وتشأػ بيا عغ الدقػط في مدتشقع الخَّذيمة، وُتييَِّئ ليا ُسبَل الفبلح 

في الجنيا واآلخخة، فُتعمَِّسيا كيف َتعُبُج هللا حقَّ عبادتو، وكيف ُتخضيو وَتتقيو، وتفَتح 

 ليا أبػاب الصاعات، وُتجشِّبيا السحخَّمات، فَتسَشحيا الدكيشَة واالستقخار.
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وتراَلْح معيا، وابَجأ صفحة ججيجة تتَّدع بالعجل مع الحات،  ْسِمْع شتاَت نفدظ،ُقْع ولَ 

ورفس السعاييخ السددوجة في تقييع البذخ، وتعمَّع كيف َتحشػ عمى نفدظ، وتفَتح ليا 

أبػاب األمل، وعاِمميا كسا ُيحب هللا أن يخػ مشظ، وتحكَّخ أنَّ الحب اإليجابي لمحات 

، َتْشَعْع بكل سعادة وخيٍخ.عبادٌة نؤَجخ عمييا، ف  أْحِبْب ذاتظ ىحا الحبَّ
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   خاتمةخاتمةخاتمة
الرالحات، الميع لظ الحسج كسا يشبغي لجبلل وجيظ  تتع بشعستو ؼالحسج  الح

وعطيع سمصانظ، لظ الحسج يارب في األوليغ واآلخخيغ وفي السؤل األعمى إلى يػم 

 الجيغ.

غ غ نفدي ومِ كان غيخ ذلظ فيػ مِ  وإنْ  كان خيخا فيػ مشظ، الميع ىحا جيج مقل فإنْ 

 الذيصان فاغفخ لي وارحسشى.

 رضا الجشيجؼ
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 للتهاصل مع الكاتبة

 

 البريد االلكتروني

redagenedy@yahoo.com 

*  *  *  

 قناة الكاتبة على التلجرام

/redaalgeneedyhttps://telegram.me 

  *  *  * 

 صفحة الفيس بهك

https://m.facebook.com/Reda.Geneedy 

*  *  * 
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