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  :مقدمة

 ...ا هي حاجتنا لتناول هذا املوضوع وم....  الكريمملاذا �تحدث عن احلب يف القرآن
   احلب يف القرآن الكريم؟ ملعاصرة من بديل ا�طالقاً من منهجدم للبشرية واحلضارة اوماذا ميكن أن �ق
 الستقرار لوال سبي، إليه عطاش فاألرواح  ،اإل�سا�يةصيل للذات أن احلب مطلب أل  ذلك

 مساء الذوق إىل من حضيضها اإل�سا�يةفهو معراج االرتقاء للذات ، النفس البشرية بدو�ه
واحلب هو القوة الوحيدة القادرة على هتذيب ا�دفاع الرغبة والغريزة والطمع ، ء يف كل شيواإلحسان

بل والقادرة على الردع احلقيقي عند عجز الرتغيب والرتهيب عن كبح  ،عمق النفسمن البشري 
  . اإل�سا�ية احلضارة إىل  باتمع ووصوالً من الفرد ومروراًابتداء ،مجاح املطامع البشرية

 بزعم املوضوعية واحلياد –يف ماديتها الفجة وتعاملها الشكلي  ،عاصرةاحلضارة املف
وعرب تبنيها ملذاهب املنفعة  ،وإ�كار كل ما ال خيضع ملنطق القياس والتجربة ، مع اإل�سان-العلمي

قد جعلت  ،اليت تعلي من مكا�ة الفرد وإشباع غرائزه ،واللذة والربامجاتية وغريها من املذاهب
  .صراع اإل�سان مع كل ما حييط به من إ�سان وكون وطبيعة ...ر احلياة الصراع هو حمو

حضارة ال تتصور منطقاً ...واستنزافه �في اآلخر واستعباده  تقوم علىفهي حضارة
  فيها الكراهية ظاهرة واضحةاليت تتبدى ،قوة الطاغية الغامشةللتعامل بني األفراد والشعوب سوى ال

 إفناء اآلخر وإذالله فاحلرب هدفها ،حلروب وااعات والكوارثمن خالل وحشية التعامل يف ا
مثلما مل تعد مشاهد ااعات واألطفال  ،والتفنن يف طرق التعذيب واإلذاللبكل الطرق والوسائل 



 ٢

بل أضحت من األخبار اليت اعتادها الناس  ،الذين ميوتون جوعاً تثري مشاعر الناس وال عواطفهم
  .االةلدرجة امللل وعدم املب

وملاذا فرضت  ، هذه الدرجة من الكراهية والوحشيةإىلكيف وصل اإل�سان املتحضر 
د تغلب منطق  لق ...اإل�سا�ية أوجه وجماالت احلياة املادية والفلسفات النفعية منطقها يف كل

م تستخد يف تعاملها الكو�ي ال وحتى ،اإل�سا�ية وغري اإل�سا�ية كل العالقات الصراع والكراهية على
بل  ،وال جتعل فيه إال أسلحة الدمار الشامل والتجسس ، تعبري الغزويف استكشاف الفضاء سوى

 الكراهية منطقاً وحيداً ال تطرح سوى ، كواكب جماورة يف تومهها لوجود حضارات أخرى علىإهنا
  .للتعامل مع األغراب القادمني من الفضاء لغزو األرض وتدمري حضاراهتا

وال يتعامل مع  ،ملعاصر أسرياً وحيداً يصارع كو�اً عمالقاً جافاً بارداً اإل�سان القد أضحى
وحتكمه تلك املشاعر يف عالقته بكل ما حييط به  ،اآلخرين إال من منطلق اخلوف واملنافسة والعداء

،  احلب والود والرمحةعلى اليت كا�ت تقوم اإل�سا�يةزت كل الروابط فاهت، من بشر وشجر وحجر
 اإل�سان إىل ما تضفيه علىأو مسخت واختزلت كل القيم واملبادئ األخالقية  ،�قيضها إىلوا�قلبت 

  .يعقبها اإلحساس بالوحدة والضياع واخلسران ، من إشباع ولذة حسية مؤقتة
 إشباع الغريزة ما يقتصر على إىلتشوهت  ، اليت تقوم باحلباإل�سا�يةوحتى العالقات 

 تقتصر -سامية تلك بكل معا�يها وعالقاهتا املتعددة ال-"احلب " وأصبحت كلمة  ،اجلنسية
أو ، أو رجلني ،يستوي يف ذلك رجل وامرأة، بني أي كائنني" ممارسة اجلنس"  جمرد فحسب على

 باحلب واألدب وأصبحت صناعة ما يسمى، أو حتى ممارسة اجلنس مع احليوان واملوتى، امرأتني
 معا�ي احلب غابت كلو ،مليارات الدوالراتاملكشوف واألفالم اإلباحية صناعة رائجة تدر 

  .السامي عن عالقات اإل�سان بأخيه اإل�سان وبالكون احمليط به 
 أ�ه إذ مل �عد �فهم احلب على. يط بنا وهو غياب �الحظ آثاره يف كل مظاهر احلياة اليت حت
ومل ، ة وبالكونوعالقات اإل�سان بالبيئ ،حركة بال سكون تغلف كل عالقات اإل�سان بأخيه اإل�سان



 ٣

عرب جتليات القدرة اإلهلية ،  رب السموات واألرضإىل أ�ه معراج  على– وهو األهم –�عد �فهم احلب 
،  مشوهةمادية من احلب إال جا�ب اللذة احلسية يف عالقة وحيدة مل �عد �رى. ومتثل صفاته وأمسائه 

ويفسر لنا هذا التعامل ، الصراعوهذا الغياب للحب يفسر لنا كثرياً من سيادة عالقات الكراهية و
  .والتدمري املتعمد لكل مظاهر التسخري اإلهلي يف الكون، القاسي مع الطبيعة

، املشوهة عن احملبةوالفلسفات لصور الرؤى وا اتمعات اإلسالمية تلك إىلولقد ا�تقلت 
عد ومل ي، كري والديينالتطرف الف الظهور العنيف لكل دالالت البغضاء واأل�ا�ية وإىلاألمر الذي قاد 

مثة جمال لتعامل املسلم حتى مع إخوا�ه إال من خالل اإلعجاب بالنفس حيان يف كثري من األهناك 
 ااالت وامليادين الفكرية والدينية فاختلت كل معايري التقييم واحلكم يف كافة ،وكراهية اآلخر

  . الكراهية والبغضاءتتبدى فيه أصحبت وعاءواالجتماعية والسياسية وغريها من ااالت اليت 
عالقات العمل و، املنازعات الزوجية املتكررةو ،ولعل غلبة الشعور جبحود األبناء وعقوقهم

 أو منطق اإل�سا�يةيف العالقات  غياب منطق التعارفو، احلدة والثنائية وازدواج املعايريو ،املشوهة
اإلحساس بعدم الربكة يف الوقت واملال و ،عيةالكوارث الطبيو ،احلوار يف طرح القضايا وإبداء الرأي

  .بعض مظاهر تغييب ثقافة احلب يف اتمعات اإلسالمية  ،والصحة
كيف �عيد لإل�سان ..كيف خنرج اإل�سان من تلك الدائرة املغلقة...فما هو البديل 

 والوسيلة  وما هو املنهجكيف �عيد لإل�سان بعده الكو�ي املفقود ؟ اإلحساس بإ�سا�يته وكرامته؟
 وكيف �تعامل مع ظواهر التطرف الفكري  لتعامل اإل�سان يف عالقاته الكو�ية املتعددة ؟املثلى

  والديين السائدة بيننا؟
للتعامل ومنهاج تمثل حاجة حيوية لطرح موضوع احلب كأساس ل هذا املؤمتر إىل إن الدعوة 

طرح ن إإذ ، ة بقدر ما هي دعوة عامليةال يقتصر يف خماطبته للمجتمعات اإلسالمي، عموماً�سا�ي اإل
، يفتقدها اإل�سان بشدة أصل ترجع إليه مكارم خلقية كثرية عموماً هو اإل�سا�يةاحملبة كمنهج للحياة 

واألهم أن حيب هلم مثلما  ،كالتعاون وإرادة اخلري للناس ومشاركتهم الوجدا�ية يف السراء والضراء
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 احملبة منهاجاً حلركة احلياة يعينكما أن اختاذ  ،أن يعاملوه بهوأن يعاملهم مبثل ما حيب ، حيب لنفسه
كاحلسد واألثرة والبغضاء وإرادة الشر بالناس  ،السالمة من كثري من األمراض النفسية واالجتماعية

  .ا مقدمات ومظاهر للفساد يف األرض يف آن واحدواليت تشكل كله ،والوقيعة والظلم والعدوان
عاملية هي دعوة  ،اإل�سا�يةمنهجاً حاكماً لكل العالقات احملبة إحالل  إىلومن ثم فإن الدعوة 

 والرتاحم بني البشر مجيعاً وإىل إحالل عالقات التواد ،ناعةللصالح والطمأ�ينة والرضا والق
وأن حيب املرء ال ، أن حيب املرء ألخيه ما حيبه لنفسهف ،لعمران األرضالستصالح وكمقدمات مهمة 

  شكل أساساً عاماً لكل األخالقيات ما ي ،دون غرض أو رجاء �فع أو دفع ضرحيبه إال
  .االجتماعية

وهو أمر ، بة الناس أصل أعمق وهو اإلميان الذي يستلزم منا حمبة اخلالق املنعموذلك ألن حمل
 ا تق حمبة عبادتي وتش تأتعاىلومن حمبة ا  ،تدعو إليه كل األديان والفلسفات اليت تقر بالربوبية

 أحب حببه اخلري لكل تعاىلومن صدق يف حبه   ،ألن من أحب صا�عاً أحب صنعته ،تعاىل
  .صنعته من بشر وشجر وحجر 

 إىلعلى القلب تعدى  إذا قوي وغلب تعاىلوحب ا :" بقوله  اإلمام الغزايل وهو ما يعرب عنه
�سا�اً أحب صنعته وحاله ومن أحب إ، فكل موجود سواه أثر من آثار قدرته، كل موجود سواه

 ا عليه وسلم إذا محل إليه باكورة من الفاكهة مسح هبا صلىولذلك كان الرسول ، ومجيع أفعاله
  .)١("إ�ه قريب العهد بربنا: عينيه وأكرمها وقال

                                                 
، الباب األول ١٣، ص٢، ج١٩٦١مطبعة البابي احلليب، الطبعة األوىل، : القاهرة( أبو حامد حممد الغزايل، إحياء علوم الدين )١(

اجلزء األول، ، وا�ظر قول السيدة عائشة رضي ا عنها وأرضاها يف كتاب صفة الصفوة )من الكتاب اخلامس من ربع العادات
وا�ظر كذلك حب الرسول عليه ".من هتاون بالعبد فهو من قلة معرفته بالسيد، فمن أحب الصا�ع أحب صنعته: "٤٣٥ص

فاحلب كمنهاج يسود عالقات اإل�سان بكل .، عن أ�س بن مالك"و�ُحبه يحبنا جبلٌ أُحدا إِن: "الصالة والسالم جلبل أحد وقوله
  .هو كون حي ينفعل باإلرادة البشرية ويبادل اإل�سان احملب حباً حببما حييط به، و
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 وقد جاء يف أكثر من مثا�ني موضعاً  ،تعاىلولفظ احلب من األلفاظ كثرية الدوران يف كتاب ا
وهو أيضاً من األلفاظ اليت وردت كثرياً يف أحاديث الرسول  ،ساليب شتى إثباتاً و�فياً أعلىمنها 

وهو يف القرآن ويف  ،)١(فضال عن األلفاظ األخرى اليت تفيد دالالت احلب، عليه الصالة والسالم
وجود ومصدر هذين النوعني من احملبة م ،وحب العبد  تعاىل ، للعبادتعاىلحب ا : السنة �وعان

 öΝåκ :تعاىليف قوله  ™: Ïtä† ÿ…çμ tΡθ ™6Ït ä†uρ ) فاحلب والرضا املتبادل هو الصلة احلقيقية بني  ،)٢()٥٤:املائدة
 اليت تتخذ القرآن منهجاً للتعامل بني األفراد اإل�سا�يةومنها تشتق كافة التعامالت  ،)٣(العبد وربه
  .واجلماعات
وعرب  ،يف القرآن الكريم بكل جوا�بها بة كمنهجفكرة احمل استحياء  ثم تطرح الورقة علىومن

 لعبادهتعاىلاستقراء مظاهر ودالالت حب ا ،   كمقدمة  ،تعاىلثم مظاهر ودالالت حب العبد
  .اإل�سا�يةلتناول موضوع احلب كمنهج يف العالقات 

   :تباع القدوة واال منهاج: للعبادتعاىلحمبة ا  :أوالً 
كمنهاج يقتدي به املرء ويتبعه ، يف القرآن الكريم لعباده تعاىل حب ا الالتإذا ما أرد�ا تتبع د

كل  علىدرجة شاملة تفيض : من احلب فهناك ثالث مقومات أو درجات ،اإل�سا�يةيف كل عالقاته 
ثم درجة مشروطة ختص جمموعة من العباد املتصفني ، العباد باعتبار اخللق و االستخالف يف األرض

ما جيعلها جديرة باحلب الذي ؛ اليت هلا السمو عما يشاركها يف أصل معناها ، الصفاتمبجموعة من

                                                 
 فهناك عالقة ارتباط بني دالالت احلب وبني معا�ي كلمات وألفاظ ومفردات أخرى وردت يف القرآن الكريم، وتشكل أحد )١(

 لن وغريها من املفاهيم اليتدعاء، جوا�ب مفهوم احملبة، كالرمحة والود واملغفرة واخلوف والرجاء والثواب والربكة وإجابة ال
 .تكتمل دراسة احملبة كمنهج للوجود والسلوك إال هبا

  $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ⎯tΒ £‰s?ötƒ öΝä3ΨÏΒ ⎯tã ⎯ÏμÏΖƒÏŠ t∃öθ|¡sù ’ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθs)Î/ öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çμtΡθ™6Ïtä†uρ A'©!ÏŒr& ’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#:  يف قوله تعاىل٥٤: املائدة )٢(
>ο̈“Ïãr& ’n?tã t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# šχρß‰Îγ≈pgä† ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ tβθèù$sƒs† sπtΒöθs9 5ΟÍ←Iω 4 y7Ï9≡sŒ ã≅ôÒsù «!$# ÏμŠÏ?÷σãƒ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ=tæ  .  

  .)١٦-١٥ص ص ، ١٩٨٠دار الفكر، : دمشق( ا�ظر أمحد �صيب احملاميد، احلب بني العبد والرب، )٣(
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ثم درجة مطلقة فيها حب السماء  ، فعلهاالرضا أو تلك اليت يثاب املرء علىهو فوق جمرد القبول أو 
  .ووضع القبول يف األرض

خللق  باعتبار اتعاىلمنها ما يشرتك فيه كل خلق ا ، فللحب درجات ومنازل
 موضع هيومنها ما يتطلب شروطاً خاصة يف احملبوب وصفات خلقية ، واالستخالف يف األرض

 ثم درجة احلب بإطالق واليت تشمل حب السماء ،  هلم أو عدم حبه هلمتعاىلومناط حب ا
  .وقبول األرض

)١(  لعباده باخللق واخلالفةتعاىلحب ا :  
 وأفعاله تعاىل يف كل أمساء ا خلقه يرى لكل عباده وتعاىل اإن من يتحدث عن حب 

ويتتبع كل مظاهر خلق اإل�سان واستخالفه  ،أن بداية اخللق حمبة وتكريمو ،ورمحةمداخل حمبة وود 
 والذي يشمل كافة اخللق مؤمنهم  ،تعاىليف األرض وتسخري كل ما يف الكون له من قبيل احلب من ا

اجلالل اجلمال وفا املتفرد بصفات  ،اخللق إال حباً لعباده مل خيلق هذا تعاىلفإن ا  ،وكافرهم
ثم فإن ومن  ،ليضفي عليهم �عمه ظاهرة وباطنة ؛وإمنا خلقهم حمبة هلم، والكمال ليس يف حاجة خللقه
تم عرب جمموعة من األلفاظ األخرى اليت تعرب عن الفكرة كأصل للوجود استقراء دالالت احلب هنا ي

  .هليوكمنهج للتعامل اإل
وخلقه بيديه دون واسطة أو  ...وخلق اإل�سان من عدم حب،  فبداية اخللق حب

 صورته متام احلب وخلقه على ...قه يف أحسن تقويم حبوخل...تكليف أحد بذلك حب 
، فاإل�سان أحسن خلق ا باطناً وظاهراً ...و�فخه فيه من روحه حب وتشريف ....وكماله

 ربه فيؤمن به إىلويتعرف به ، به العقل الذي يدرك به األشياءووه ...مجال هيئة وبديع تكوين
وتعليم اإل�سان  ...واستخالفه يف األرض رغم اعرتاض املالئكة حب ...وبإحسا�ه حب
ه وعدم  استكباروعقابه إبليس على ...وحبوإسجاده املالئكة تكريم  ...األمساء كلها حب

 باحملبة كأصل للوجود اإل�سا�ي وكمقوم تعاىل  آيات اوهكذا ترتى، د حب وتكريم لإل�سانالسجو



 ٧

 تعاىل معا�ي ودالالت احلب من ا إن قصة اخللق كلها لتنطوي على أمسى .لوجوده وحركته يف احلياة
 هلم فهم صنعته يرضى، من منهم ومن كفرمن آ:  كل العبادإىلوهو حب يسري ، هلذا اخللق من عباده

  . هلم الكفروال يرضى، اإلميان
 ، لإل�سان يف كل ما حييط بهتعاىل حب ا علىم إن تسخري الكون كله من أجل اإل�سان آية ث

ال ميتنع عن االستجابة لفعل اإل�سان مهما كا�ت  ، إجياباً وسلباًاإل�سا�يةفالكون منفعل باإلرادة 
،  إال افال رازق، وكفالة الرزق جلنس اإل�سان حببل ، درجة قربه أو بعده عن رسالته يف األرض

  .ومن أحب صنعته كفل هلا دوام الرزق ولو كان كافراً
 واليت  ، لكل عباده كثريةتعاىلومن ثم فإن استقراء اآليات القرآ�ية اليت تبني مظاهر حب ا 

، العبادة، أحسن تقويم، السجود، العلم، قلالع، يف خلق اإل�سانوألفاظها جند مفرداهتا 
، اإلصالح، اخلري، الشرائع، الرساالت، الرسل، الرزق، خريالتس، االستعمار، االستخالف
�لتمس منها معا�ي حب ا تنطوي أو   غري ذلك من املفردات اليتإىل، اجلنة والنار، املعاد، اإلحسان

 عليك باألحاديث القدسية  ؛ لكل خلقهتعاىلبل إذا أردت استقراء مظاهر حب ا  ، لعبادهتعاىل
  .يا عبادي أو عبدي :  رب العزة جل وعال قولتبدأ برمحة منهاجاً للخطاب وتتخذ احملبة وال اليت

 تعاىلهج السماء عالمة من عالمات دوام حب ا يف تتابع إرسال الرسل مبن بل علينا أن �رى
، وتتابع الرساالت مبنهاج السماء، ومن ثم فإن استقراء اآليات القرآ�ية اليت تتحدث عن الرسل، لعباده
 واإلصالح وعدم اإلفساد يف األرض بأي درجة أو �وع أو تعاىل اإلميان با إىلعوة واحدة وأهنا د

 املطلق تعاىل أهنا مظهر من مظاهر حب ا على، شكل من درجات وأ�واع وأشكال الفساد
  .)١(عبادهوالشامل لكل 

  
                                                 

 أما�ة على، يف التأكيد على وحدة املنهج و١٨٣-١٠٥ ا�ظر على سبيل املثال تتابع دعوة الرسل يف سورة الشعراء اآليات )١(
بل إن تتابع الرسل رغم . الرسل يف النصح والدعوة، وأ�ه ال يسأهلم من أجر، ثم التنبيه على �وع أو آخر من أ�واع الفساد يف األرض

  .كذيب هلم رسالة يف حب ا تعاىل لعباده، احلب الذي ال يقتصر على املؤمننياستمرار الت



 ٨

  : لعباده املتصفني بأخالق حمددةتعاىلحب ا  : حب املؤمنني)  ٢(
كما حيب ،  هلم الكفرهلذا حيب لعباده اإلميان وال يرضىو،  حيب لصنعته الصالح والكمالإن ا

 ، وعمل صاحلاً فهو حبيب الرمحنتعاىللذا فمن آمن با  ، أن يعملوا صاحلاً وال حيب هلم أن يعملوا السيئاتهلم
 ال حيبه وسعىتعاىلومن كفر با من خلقهاً من عباده وخلقاًال يزال عبد  ال لذاته إذ؛ يف األرض فساداً فإن ا ، 

 ال حيب هلم الكفر وال تعاىلفا  ،اإل�سا�يةمنهجاً للعالقات  الكفر والفساد يف األرضوإن كان قد اختار 
ألن احلب والبغض سلوك  ، البغض أو الكراهية هلمعلىدون أن جند أية داللة  ،د هلم سلوك الفسايرضى

  . �قيضهإىلجيابي وليس تبديال له  إحجب لسلوك  م احلب هولكن عد ،لبية دالالت قعلىإجيابي ينطوي 
 لعباده قرين صفات تعد من مكارم تعاىلومن أجل ذلك جند يف القرآن الكريم أن حب ا 

 لبعض عباده سببه اتصافهم بصفات خلقية سيئة يف العقائد تعاىليف مقابل أن عدم حب ا ، األخالق
أو فا ال حيب من عباده ما اتصفوا به من رذائل وصفات خلقية متثل درجة ، واألفعالواألخالق واألقوال 

  .من درجات الفساد يف األرض أخرى
/ التوابون/ املتوكلون/ الصابرون/ املقسطون/ احملسنون/ املتقون ( :تعاىلفئات الذين حيبهم ا   ) أ(

  )الذين يقاتلون يف سبيله صفاً/ املتطهرون
ف هؤالء ــاده تصــ لعبتعاىلحب ا باللفظ والعبارة �ية اليت أثبتت  اآليات القرآإن

اركها يف أصل ــا يشــمو عمــن الســوهلا م ،ن بأوصاف هن أمهات الفضائل واألخالقــوبيــاحملب
 تلك ول أوــا أو القبــرد الرضــر جمــوأ�ه أمر يعلو بكثي ،تعاىلمعناها ما جيعلها جديرة حبب ا 

 ،)٣(وحيب احملسنني  ،)٢(وحيب املقسطني ،)١(فا حيب املتقني  ، فعلهال اليت يثاب املرء علىاألعما
                                                 

، التحرير والتنوير ٣/٩٨، روح املعا�ي ٨/٧١-٤/١١٩، القرطيب ٤/١١٠-٢/٦٠ابن كثري  (٧، ٤، التوبة ٧٦:  آل عمران)١(
 ).٢/٢٠٣، أضواء البيان ٦/٢٢١

، ١٨/٥٨، ١٦/٣١٥، ١١/١١٢، ٦/١٨٢، القرطيب ٧/٣٧٥، ٣/١١٣ ابن كثري (٨: ، املمتحنة٩: ، احلجرات٤٢ املائدة )٢(
  ).١٥/٣٨، ١٤/١٩، ٤/٢٠١التحرير والتنوير 

  ).٢/٣٦١، القرطيب ١/٥٢٨ابن كثري  (٩٣، ١٣، املائدة ١٤٨، ١٣٤، آل عمران ١٩٥:  البقرة)٣(



 ٩

وحيب  ،)٤( واملطهرينوحيب املتطهرين ،)٣(وحيب التوابني ،)٢(وحيب املتوكلني ،)١(وحيب الصابرين
  .)٥(الذين يقاتلون يف سبيله صفاً

 سيادة احلب والود والرمحة إىلود وهي كلها عند التحقيق هلا ارتباط قليب وسلوكي يق
مبحبتهم حتى  تعاىلفهؤالء هم الذين صرح ا  .وحتقق مهمة خالفة اإل�سان يف اإلصالح واإلعمار

تصالح واستعمار األرض  حركة االسمو يف النفس وألثرهم اإلجيابي على لس؛يعلمنا أن �كون منهم 
  . الوجه األكمل وحتقيق معنى العبودية  على

حيب احملسنني فا ،  كأ�ك تراه ..تعاىلوهي درجة عالية من رقابة ا فإن مل  ،اعبد ا
 يف القول والعمل فال جتعل ا أهون تعاىل االستحياء من ا إىلوهي دعوة  ،)٦(تكن تراه فإ�ه يراك

سن كل أح"و ،)٧("أتقن كل شيء" الذي تعاىل التخلق بصفات ا إىلوهي دعوة  ،الناظرين إليك
                                                 

  ).١٤/٣٣٠رير والتنوير، التح٣/٢٥٦، روح املعا�ي ٨/٢٤، ٤/٢٣١، القرطيب ٢/١٢٨ابن كثري  (١٤٦:  آل عمران)١(
 ).٣/٢٦٥، التحرير والتنوير ٣/٢٩١، روح املعا�ي ٤/٢٤٨القرطيب  (١٥٩:  آل عمران)٢(
  ).١/٢٢٢، يف ظالل القرآن ٢/٣٠٢، التحرير والتنوير ٣/٨٠، ١/٣٢٥، القرطيب ١/٥٨٤ابن كثري (٢٢٢:  البقرة)٣(
  ).٧/٢٦٣، روح املعا�ي ٨/٢٥٩، ٣/٨٩، القرطيب ٤/٢١٠ابن كثري  (١٠٨، التوبة ٢٢٢:  البقرة)٤(
  )٩/٦٦، التحرير والتنوير ٧/٢٩٩، القرطيب ٨/١٦٠، ابن كثري ٧/١٨٩يف ظالل القرآن  (٤:  الصف)٥(

وا�ظر يف تناول تلك الصفات وحكمة حب ا تعاىل لعباده املتصفني هبا كال من عبد الرمحن امليدا�ي، األخالق اإلسالمية 
دار : بريوت(و حممود بن الشريف، احلب يف القرآن، )  وما بعدها٢٥٦، ص٢، ج١٩٩٩، ٥طدار القلم، : دمشق(وأسسها، 

  ). وما بعدها١٠٢، ص١٩٨٣، ١ومكتبة اهلالل، ط
 رجلٌ أَتَاه إِذْ للناسِ ارِزًاب يوما كَان وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ  أنعنه اللَّه رضي هريرة أَبِي عن: " صحيح البخاري ومسلم)٦(

 ما اللَّه رسولَ يا قَالَ اآلخرِ بِالْبعث وتُؤمن ولقَائه ورسله وكُتُبِه ومالئكَته بِاللَّه تُؤمن أَن الْإِميان قَالَ الْإِميان ما اللَّه رسولَ يا فَقَالَ يمشي
المقَالَ اإلِس الماإلِس أَن دبتَع ال اللَّهرِكَ وتُش ئًا بِهيش يمتُقو الةالص يتتُؤو كَاةوضَةَ الزفْرالْم ومتَصو ضَانما قَالَ رولَ يسر ا اللَّهم 

 بِأَعلَم عنها الْمسئُولُ ما قَالَ الساعةُ متَى اللَّه رسولَ يا قَالَ يراكَ فَإِ�َّه تَراه تَكُن لَم فَإِن تَراه كَأَ�َّك اللَّه تَعبد أَن اإلحسان قَالَ اإلحسان
نلِ مائالس نلَكو ثُكدأُحس نا عهاطرإِذَا أَش تلَدو أَةرا الْمتَهبفَذَاكَ ر نا مهاطرإِذَا أَشو كَان فَاةالْح الْعاةر وسءاسِ رفَذَاكَ الن نم 

  ."اللَّه إِال يعلَمهن ال خمسٍ في أَشراطها
   ١٣٨، البقرة ٤، التني ٨٨ النمل )٧(



 ١٠

األمر الذي يقود هؤالء املتصفني . )٢(" يف كل شيءاإلحسانالذي كتب "و  ،)١("شيء خلقه
 كلها وهي .. يف أرضهتعاىل الفاعلية يف احلركة وتطبيق منهاج ا  عدم السلبية وإىلإىلباإلحسان 

  .)٣(يف كل حركة احلياة اإلحسان تطبيق منهاج علىدالالت سلوكية 
وأثرها يف البعد عن  ، خطورة املعصيةىدل علت التوبة إىل تدعو اإل�سان ليتولعل كثرة اآليات ا

 حيب التوابني ويفرح بتوبة عبده ،تعاىلا ألن ،  التوبة مهما بلغت ذ�وبهإىل ويدعوه دائماً )٤(ولذا فا
د من ـزيـه مبـــع إليــجرـفي ،)٥(و عن السيئاتـان يعلم أن له رباً رحيماً كرمياً غفوراً يقبل التوبة ويعفـاإل�س

  .تعاىل ما شاء ا إىللرب ال جيازي السيئة السيئة ويضاعف احلسنات  ،)٦(رب ـاحلب والتق
                                                 

  . ١/١٣٠، روح املعا�ي ٣/١٩٣، يف ظالل القرآن ٣/٣٤٢، أضواء البيان ٥/١١٤، زاد املسري ٦/٣٦٠، ابن كثري ٧ السجدة )١(
 علَى اإلحسان كَتَب اللَّه إِن قَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ عن حفظْتُهما نتَانِ ثقَالَ أَوسٍ بنِ شداد عن: " صحيح مسلم)٢(

ا�ظر آيات اإلحسان يف ". ذَبِيحتَه فَلْيرِح شفْرتَه أَحدكُم ولْيحد الذَّبح فَأَحسنوا ذَبحتُم وإِذَا الْقتْلَةَ فَأَحسنوا قَتَلْتُم فَإِذَا شيء كُلِّ
ويف كافة املعامالت ) ٣٤اإلسراء(ويف الوفاء بالعهود ) ٤٦العنكبوت/١٢٥النحل (ويف الدعوة ) ٣٣فصلت / ٥٣اإلسراء(القول 

ويف األجر ) ٢امللك / ٧عنكبوتال/ ٧هود/ ٧الكهف (ويف االبتالء باإلحسان ) ١٦األحقاف / ٣٤فصلت / ٩٦املؤمنون(
 ).١٦األحقاف/٣٨النور/٣٠الكهف (والثواب 

 ٣٤-٢١، ص ص احلب بني العبد والرب أمحد �صيب احملاميد، )٣(
 تَجر راحلَتُه منه ا�ْفَلَتَت رجلٍ بِفَرحِ تَقُولُون كَيف:وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ": قَالَ عازِبٍ بنِ الْبراء يف صحيح مسلم عن )٤(

 فَوجدها زِمامها فَتَعلَّق شجرة بِجِذْلِ مرت ثُم علَيه شق حتَّى فَطَلَبها وشراب طَعام لَه وعلَيها شراب وال طَعام بِها لَيس قَفْرٍ بِأَرضٍ زِمامها
ويف رواية " بِراحلَته الرجلِ من عبده بِتَوبة فَرحا أَشد لَلَّه واللَّه أَما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ اللَّه رسولَ يا شديدا قُلْنا بِه متَعلِّقَةً
 ."وجدها إِذَا بِضَالَّته أَحدكُم من أَحدكُم بِتَوبة فَرحا أَشد لَلَّه :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى هاللَّ رسولُ قَالَ": قَالَ هريرة أَبِي عنأخرى 

/ ١٠٧يو�س(وهو الغفور الرحيم ) ١١٨، ١٠٤التوبة /١٢٨، ٥٤، ٣٧البقرة(وذلك من منهج الرمحة، فهو جل جالله التواب الرحيم  )٥(
/ ٤٩احلجر/ ٦١، ٥٢، ٣هود (، ويدعو عباده إىل التوبة )٨األحقاف/ ٥الشورى / ٥٣الزمر/ ١٦القصص/ ٤٩حلجرا/ ٩٨يوسف
، والتوبة ال تقتصر على عباد ا العاصني، فهناك توبة العابدين من اخللل والنقص الذي يقع يف الطاعات ومن عدم )٥٣الزمر / ٨التحريم

لذا اقرتن .  حق ا تعاىل عليه، وأ�ه قد برأت ذمته منها مبجرد األداء ي منتهىأن هذه الطاعات هومن الظن ) من مل تنه صالته(االمتثال 
حب ا للتوابني حببه تعاىل للمتطهرين تنبيهاً على طهارة الظاهر وطهارة السرائر، أي تطهري القلوب من األخالق املذمومة أو تطهري القلوب مما 

  .اية الصاحلني بطهارة القلب والتنبيه على أهنا بداية الطريق ملعرفة وحب ا تعاىلوهلذا زادت عن. سوى ا تعاىل
 منو، ذراعا إِلَيه اللَّه تَقَرب شبرا اللَّه إىل تَقَرب من :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ سعيد أَبِي عن: "يف مسند أمحد )٦(

بتَقَر ها إِلَياعرذ بتَقَر ها إِلَياعب ،نمو ي أَتَاهشمي أَتَاه لَةً اللَّهوره."  



 ١١

، وحيضهم عليها،  حيبها ا للمؤمنني ويرغبهم فيهاترسم اآليات صورة واضحة أخرى ذلكك
 ما لديهم يف سبيل وبذهلم أغلى تعاىلمبا حتمله من دالئل حبهم  ، وهم الذين يقاتلون يف سبيله صفاً

 تعاىلا ، والذين آمنوا  ...تعاىلألن بذل النفوس ال يكون إال مثرة اإلخالص الصادق يف حمبة ا
 ًلصفات اجلماعة املسلمة وقوة ارتباطها ارتباط �ظام كما �رى، أشد حبا فيها تأكيد حمبة ا 

يف حركة واعية حنو حتقيق منهج ا  ،)١(ه بعضاً ومنهج وحركة وغاية كالبنيان املرصوص يشد بعض
  . بالتدافع ومنع الفساد والكفر يف األرضتعاىل

 ٤( واملتوكلني)٣( واملقسطني)٢( للمتقنيتعاىلوعلى هذا املنهاج ميكننا احلديث عن حب ا( 
 التخلق إىل السعي من الصفات األخالقية اليت تدل على طهارة القلوب وعلىفكلها  ،)٥(والصابرين

 ومن ثم ميكننا استقراء تلك ، حاً واستعماراً وصفاته يف الكون عبادة واستصالتعاىلبأمساء ا
ثم ، رحلة أوىلرتباطية واحلركية كموحتديد عالقاهتا اال، ة من القيمثم وضعها يف منظوم، الصفات

   .عالقاهتا بغريها من القيم والصفات األخرى اليت تعرب عنها بدرجة أو بأخرى

كل الصفات األخالقية اليت حيبها ا من بتعبري آخر علينا وضع منظومة قيمية ل
 ...الطهارة والنقاء ...التوبة ...الصرب ...التوكل ...القسط ..التقوى ..اإلحسان

                                                 
  ١٨، صاحلب بني العبد والرب أمحد �صيب احملاميد، )١(
  ٧٣-٧٠ املرجع السابق، ص ص )٢(
  ١١٢-١٠٠املرجع السابق، ص ص )٣(
  ٩٩-٩٢ املرجع السابق، ص ص)٤(
 ٩١-٧٤رجع السابق، ص ص امل)٥(



 ١٢

ثم وضع عالقات  ،ثم حتديد ما ميثل منها دالالت قلبية وما يشكل منها دالالت حركية ،اجلهاد
   .)١(تعاىلهبدف اخلروج منها مبنظومة موحدة ملن حيبهم ا ، ني تلك الصفاتالرتتيب والتصاعد ب

 /الفرحون /املعتدون/ الظاملون/ املفسدون/ الكافرون( :فئات الذين ال حيبهم ا  ) ب(
  )املسرفون /اخلائنون /نواملستكرب

ي النفس ويف ـد فاــــالفسال ــكــل أشــتق كـه تشــح وعنــائــل القبــل كــو أصـر هــألن الكف
 ،)٤( وال حيب املفسدين)٣(مثلما ال حيب الفساد ،)٢(فإن ا ال حيب الكفر وال حيب الكافرين ،األرض

فا ، ادـر والفســا بني الكفــوتتنوع اآليات اليت تدور حول األخالق والسمات اليت متثل رابطاً منهجياً قوي
  وا�اً ـان خـن كـأو م ،)٧(مثلما ال حيب من كان خمتاال فخوراً  ،)٦(وال كل خوان كفور ،)٥(ال حيب كل كفار أثيم

                                                 
 منها وألزم، ومن ثم أرقى أن �ضع احملبة كمنهج طريق أو اجتاه ينتقل فيه السالك من صفة حيبها ا تعاىل إىل صفة أخرى مبعنى )١(

 صلة ه بالتعلق القليب، وما لالصفات ما له صلةأن يكون من  على، مع التأكيد ات القرب  تعاىل إىل درجة أمسىمن درجة من درج
بالسلوك العملي، ولذا جند الكتابات تذكر من مقامات القرب من ا تعاىل ذات عني الصفات اليت حيبها ا تعاىل يف عباده، ومنها 

 حني جيعلوا من املراقبة واحملبة واخلوف والرجاء والشوق والطمأ�ينة علىالتوبة والورع والزهد والتقوى والصرب والتوكل والرضا، 
 .وهكذا تصري لدينا منظومة متكاملة جامعة لدالالت احملبة. أحوال قلبية ومناهج للحركة والسلوك واليقني 

، ٢/٤٩٣، روح املعا�ي ١٤/٤٢، ٤/٦٠، القرطيب ٦/٣٢٠، ٢/٣٢، ابن كثري ٦/٣٢٥جامع البيان  (٤٥، الروم ٣٢ آل عمران )٢(
  ).٥/٢٦٨أضواء البيان ١٠/٢٠التحرير والتنوير 

  )٣/٣٩٧، ٣/١٦، القرطيب ٣/٩٤، ١/٥٦٤، ابن كثري ٤/٢٣٠جامع البيان (٢٠٥ البقرة )٣(
  ).١٣/٣٠٩، ٦/٢٣٨، القرطيب ٦/٢٥٢٧/١٠٥، ٣/١٤٥، ابن كثري ١٠/٤٥٣جامع البيان  (٧٧ القصص)٤(
, ß :، واليت أتت يف قوله تعاىل٢٧٦ البقرة )٥( ys ôϑtƒ ª!$# (#4θ t/ Ìh9$# ‘ Î/ö ãƒuρ ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# 3 ª! $#uρ Ÿω = Åsãƒ ¨≅ ä. A‘$¤ x. ?Λ⎧ÏO r&  مبا يعقد ،

 حماربته كنظام اقتصادي علىاملناسبة ما بني الربا وبني عدم حب ا تعاىل لكل كفار أثيم، �ظراً خلطورة الربا وحرص اإلسالم 
يرجع إىل الربا (أثيم ) جيحد أصل حتريم الربا(واجتماعي مدمر للعالقات اإل�سا�ية، وأ�ه ال يرجع إىل الربا بعد ذلك كله إال كل كفار 

 ).٣/٣٦٢، القرطيب ١/٧١٢، ابن كثري ٦/١٥جامع البيان .(مع اعتقاده بالتحريم بقوله إن البيع مثل الربا
  ).١٨/٦٤١، جامع البيان ٥/٣٨٨، معامل التنزيل ١٢/٦٧، القرطيب ٥/٤٣٣ابن كثري  (٣٨ احلج )٦(
  .)٥/١٩٢، القرطيب ١/٣١٧، ابن كثري ٢٢/١٩٧، ٨/٣٤٩جامع البيان (٢٣، احلديد ١٨، لقمان ٣٦ النساء )٧(



 ١٣

   . )٤(أو الفرحني )٣(أو كان من اخلائنني ،)٢(أو اجلهر بالسوء من القول  ،)١(أثيماً
 وال حيب  ،)٥(فإ�ه ال حيب الظاملني ، ال حيب الفساد يف األرض وال املفسدينتعاىلوألن ا

وهي كلها عند التحقيق صفات  ...)٨(وال حيب املسرفني ،)٧(كربينوال حيب املست ،)٦(املعتدين 
  . سيادة الكراهية والبغضاء والعدوان والفساد يف األرضإىلمذمومة هلا ارتباط قليب وسلوكي وتقود 

، الكفر:  من الصفاتتعاىل ا  ملا ال حيبه وضع منظومة أخرىإىلومن ثم فنحن يف حاجة 
ثم حتديد طبيعة  ،البخل ،اخليالء ،اإلثم ،يا�ةاخل، اإلسراف ،االستكبار ،االعتداء، الظلم ،الفساد

وكيف  ، تعلق قليب أو دالالت سلوكيةإىل وما يرجع منها ،داهتاالعالقات االرتباطية واحلركية بني مفر
كيف  ... مناذج هلا يف القرآن الكريمتعاىل اتمعات اليت ذكر ا علىتنطبق تلك املنظومة القيمية 

 كل تلك وكيف ساد يف، م �وح أو لوط أو صاحلحتققت تلك املنظومة يف قوم شعيب مثال أو قو
أو آخر من الفساد يف األرض تمعات منطا .  

أو غريها من األفعال " الكراهية"أو " البغض"والحظ أن اآليات الكرمية ال تذكر لفظ 
 السلوك واألخالق غري املرضية إىلصرف والذي ين، "عدم احلب " وإمنا تذكر داللة  ،)٩(اإلجيابية

  . استهجاهنا وإدا�تها يف العقائد واألقوال واألحوال واألعمالعلىاليت جيمع العقل 
                                                 

  ).٢/٢٨٤، البغوي ٥/٣٧٨، القرطيب ٢/٤٠٤، ابن كثري ٩/١٩٠جامع البيان (١٠٧ النساء )١(
 ).٢/٣٠٢، البغوي ٥/٤٢٧، القرطيب ٢/٤٤٢، ابن كثري ٩/٣٤٤جامع البيان  (١٤٨ النساء )٢(
 ).٤/٢٤٩، البغوي ٨/٣١قرطيب ، ال٤/٧٩، ابن كثري ١٤/٢٥جامع البيان  (٥٨ األ�فال )٣(
  ).٦/٢٢٠، البغوى ١٣/٣١٣، القرطيب ٧/١٠٥، ابن كثري ١٩/٦١٥جامع البيان  (٧٦ القصص)٤(
  ).١٦/٤١، القرطيب ٧/٢١٢، ابن كثري٢١/٥٤٧، ٧/٢٤٤، ٦/٤٦٥جامع البيان  (٤٠، الشورى ١٤٠، ٥٧ آل عمران )٥(
 )٢/٣٤٧، القرطيب ٣/١٦٩، ابن كثري ١٠/٥١٣، ٣/٥٦١ جامع البيان (٥٥، األعراف ٨٧، املائدة ١٩٠ البقرة )٦(
  ).١٠/٩٤، القرطيب ٤/٥٦٥، ابن كثري ١٧/١٨٩جامع البيان (٢٣ النحل )٧(
  ).٧/١٨٨، القرطيب ٣/١٧٣، ابن كثري ١٢/١٧٣جامع البيان  (٣١، األعراف ١٤١ األ�عام )٨(
)٩(تعاىل وإمنا بإعالء دين ا تعاىل ولو كره الكافرون  فالكراهية أو البغض ال تقرتن با ) التوبة (واملشركون ) ٨الصف/ ٣٢التوبة

 ).٨٢يو�س/ ٨األ�فال(وارمون ) ٩الصف/ ٣٣
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، وأن ا ال حيب الفرحني،  سبيل املثال منوذج قارون يف اإلفساد يف األرض باملالعلىا�ظر 
والبطر الذي ينسي املنعم ، التعلق بالثراءفالفرح املقصود هنا هو الزهو املنبعث عن االعتزاز باملال و

لكن األهم هو االقرتان ما بني �سيان ، ليها من احلمد والشكر كداللة أوىلوما جيب ع، وينسي �عمته
واإلعراض عن ، وما بني البغي وابتغاء الفساد يف األرض، " علم عنديعلىإمنا أوتيته "املنعم 
وما صاحبها من ا�قالب ،  من جراء خروجه يف زينتهثم الضرر العام الذي أصاب اتمع، النصح

وملء قلوب الناس باحلرج واحلسد ، املعايري وا�فالت املشاعر وفقدان الثقة يف ثوابت اتمع
  .والبغضاء

 فيها من التعلق القليب ومن السلوك االجتماعي ما يقود تعاىلفكل تلك األخالق اليت ال حيبها ا 
  z⎯ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ y7ç6Éf÷èãƒ …ã&è!öθs% ’Îû  :تعاىلومنوذجها جنده يف قوله ، األرضالنفس و  الفساد يف إىل
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 حيث جند االقرتان واضحاً ما بني اإلعجاب باملظهر والسلوك واحلديث لكنه يف الباطن ألد 

ولذا فإ�ه ، ال موضع فيها للحب واخلري وال الود والسماحة، ؛ تزدحم �فسه باللدد واخلصومةاخلصام
ويهلك كل حي من حرث ، ينشر اخلراب والدمار، لفساد يف قسوة وجفوة ولدد الشر واإىليتوجه 
ولعل إهالك كل مظاهر احلياة وأصل الوجود إمنا هو تعبري صادق عما يعتمل يف �فسه من حقد ، و�سل

واألهم هو أخالق الكرب وعزة اإلثم إذا ، يظهران مبجرد التويل مع االجتهاد واملسارعة، وشر وكراهية
  .بنتائج عملهما ووجه 

 ŸξøŠs3 :تعاىلكل خمتال فخور يف قوله ، تعاىلمن الصفات النفسية اليت ال حيبها ا كذلك  Ïj9 
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بل وأمر ، تعاىل عباد ا على خبله هبا إىلألن إ�كار �عمة ا عليه واختياله مبا مجعه يقوده  ،)٢٤



 ١٥

كتفي بعدم شكر املنعم فهو ال ي،  الفساد يف األرضإىلالناس بالبخل حتى يصري سلوكاً مجاعياً يقود 
فيسود اتمع  ،بل يدفع اآلخرين بطريق األمر بذلك،  فيهاتعاىلوال عدم أداء حق ا ،  �عمهعلى

  .اإل�سا�يةشعور احلقد والتحاسد والبغضاء وقطع العالقات 
ألن اجلهر بالسوء من القول يف أي صورة من ، وأخرياً فإن ا ال حيب اجلهر بالسوء من القول

وشيوع هذا السوء يرتك ، تعاىلما مل يكن هناك حترج من الضمري وتقوى ا ،  اللسانعلىه سهل صور
 للناس أن الشر صار ليخيلحتى ، ويدمر الثقة املتبادلة بني أفراده، آثاراً سلبية عميقة يف اتمع

قدان الثقة بني الهتامات وف االحنالل االجتماعي والفوضى األخالقية وشيوع اإىلمبا يقود ، غالباً
   .تعاىلوهكذا األمر بصدد كافة األخالق والصفات اليت ال حيبها ا ، الناس

 استحساهنا واحلث علىن ا حيب من اخلصال احلميدة ما جتمع العقول إجممل القول 
مبا و، يةاإل�سا� وملا هلا من تأثريات إجيابية يف اتمع والعالقات ؛ ملا هلا من قيمة يف حد ذاهتا ؛عليها
 عباده من يفال حيب  تعاىلويف املقابل فإن ا ،  حتقق مهام االستخالف اإل�سا�ي يف األرضإىليقود 

  . للفرد واجلماعة ضارةتأثريات ملا للتخلق هبا من  :الصفات املذمومة 
 وضع منظومة قيمية جامعة لكل الصفات اليت حيبها أو اليت ال حيبها إىلومن ثم فإ�نا يف حاجة 

 جتربة العبد الصاحل مع سيد�ا موسىجند هلا منوذجاً يف ، على شكل متقابل أو متجاور، تعاىلا 
وكيف تصري ، تعاىل استقراء لدالالت ومناذج حب ا إىلفهي مثال حيتاج ، عليه الصالة والسالم

/ يعملون يف البحرمساكني (من خالل حتديد من حيبهم ا يف التجربة ، احلركة باحملبة منهاجاً للحياة
ابن طاغ / ملك غاصب( تعاىلومن ال حيبهم ا  ،مني يتيمني كان أبومها صاحلاًغال/ أبواه مؤمنني

  )أهل قرية أبوا أن يضيفومها/ فركا
  :ضحب السماء وقبول األر:احلب اخلالص ) ٣(

 ول عليه واليت جندها يف حديث الرس،  لعبادهتعاىلأخرياً هناك الدرجة الثالثة من حب ا
 إن ا إذا أحب عبداً":  قال رسول ا صلى ا عليه وسلَّم : عن أبي هريرة قالالصالة والسالم 



 ١٦

إن ا : فيقول فيحبه جربيل، ثم ينادي يف السماء: قال. إ�ّي أحب فال�اً فأَحبه :دعا جربيل، فقال
 دعا بداع أَبغض وإِذا .ثم يوضع له القبول يف األرض: قال .يحب فال�اً فأحبوه فيحبه أهل السماء

 غضبي اَ إِن السماء لِأَه في دياني مث جِبرِيل بغضهفي قال غضْهفأب فُال�ًا أبغض إِ�ِّي فيقول جِبرِيل
  ".ضِراأل في البغضاء له توضع ثم هفَيبغضو� قال غضُوهفأب �ًافُال

، اإل�سا�يةالم منهاج يعكس تصوراً أصيال لإل�سان والكون والعالقات فاحلب يف اإلس
، واحلب بنية النفس السوية اليت تعيش متجاوبة مع حقيقة هذا الوجود اجلميل، فالوجود عامر باحلب

، )تعاىلحب ا (يشمل عالقة اإل�سان بربه ، حب يشمل كل الوجود ويبادله الوجود حباً حبب
  .وكافة عالقاته بالكون وباحلياة وبالبشر ، وقبول األرض ،)الئكةحب امل(وحب السماء 

وهو أساس كل ،  هي احلب اإلهلي–الشريف كما يف احلديث –ومن ثم فإن البداية احلقيقية 
 من األ�وار تعاىل �فس اإل�سان احملبوب من ا علىومبا يفيض  ،حب يف السموات واألرض

ومبا يرفع من كياهنا حتى لتصبح وكأهنا ، تى تشمل الوجود كلهواإلشراقات ومبا يوسع من مداركها ح
  .�ور خالص مشرق 

كو�ي تتعدد   الدالالت األصيلة واجلوهرية للحب كمنهاجريسخالشريف ل إن هذا احلديث
 قلب املؤمن تضيء له صفحة علىفهي ومضة حب تشرق ، تعاىل ما شاء ا إىلأطرافه وعالقاته 

ال قد  الذي عيد لإل�سان امتداده الكو�ي احلقيقيوت، قبول األرضبالئكة وتصله حبب املفالكون كله 
يراها يف كل اليت ، فإذا هو حمب يلتحق بركاب احملبة، يعيه يف أحواله العادية وال يدرك حقيقة مداه

  ١(تعاىلمظاهر الكون العابد الساجد املسبح(.  
حمب للكائنات احلية جيد ،  وكواكبهفهو حمب للكون كله ممثال بسمواته وأراضيه وجنومه

حمب ، تعاىليف كل صنع ا ، ويف اجلبال ويف الزهر والثمر، �شوته يف التفكر يف الطري صافات ويقبضن

                                                 
   .١٨، احلج ٤٩، النحل ١٥الرعد  / ٤١، النور١، التغابن ١، اجلمعة ٢٤، احلشر ٤٤ اإلسراء )١(



 ١٧

وإمنا يسع الناس مجيعاً مبودة تربطه هبم ،  صديق وال صاحب وال مصلحةإىلللبشرية حب ال يتجه 
  .بوشائج القربى واألخوة وحبب اخلري هلم 

 هريرة بِيأ عنكما يف احلديث ،  بالطاعات والنوافلتعاىل ا إىل درجة ال يصلها إال بالتقرب وهي
 تقرب وما، باحلرب آذ�ته فقد وليا لي عادى من": قال اللَّه إِن وسلَّم ليهع اللَّه صلَّى اللَّه رسول الَق : قال
ي إيلدبع بأح بِشيء ا إيلمتضافرت م ي زالي وما ،عليهدبع بيتقر و إيللِبِالنبه حتى اففإِذا، أح 

، بِها يمشي الَّتي ورِجلَه، بِها يبطش الَّتي هدوي، بِه يبصر الَّذي وبصره  ،بِه يسمع الَّذي سمعه تنكُ أحببته
، املؤمن �فسِ عن ديترد فاعله أ�َا شيء عن ترددت وما، ألُعيذَ�َّه استَعاذ�َي ولَئن، ألُعطينه سأَلَني ولئن
  .وغاية العبادة احملبة  جل جالله،  فجعل غاية اخللق العبادة ،)١("مساءتَه أكره اوأ� املوت يكْره

بتعبري آخر فإن املقصود من وجود�ا أو من تسخري الكون لنا ال يكون منحصراً يف صلوات 
 تعاىلأو يف دقائق �ذكر ا ،  بيت ا احلرامإىلأو يف حج �فد به ، أو يف شهر �صومه، س �ؤديهامخ
وإمنا ، لكنها ليست هي العبادة ذاهتا، فال شك أن هذه كلها من أعظم مظاهر العبادة وأقواها، فيها

�ه كله عبادة  وحقيقة العبادة أن يكون العبد شأ،  حقيقة العبادةعلىاملقصود منها أن جتمعنا 
 يحب حتَّى الْإِميانِ صرِيحِ حق الْعبد يحق "فال ، أكله وشربه ورضاه وسخطه وحبه وبغضه، تعاىل
لَّهالَى لتَع ضغبيو لَّهفَإِذَا ،ل بأَح لَّهكَ لارالَى تَبتَعو غَضأَبو لَّهكَ لارالَى تَبتَعو ،فَقَد اسقتَح الالْوء نم 
اللَّه ،إِني وائيلأَو ني مادبي عائبأَحو ني ملْقخ ينالَّذ ونذْكَركْرِي يبِذ أُذْكَرو مكْرِه٢("بِذ(.  

                                                 
 ٢٤٩٩٧، مسند أمحد ٦٠٢١ صحيح البخاري )١(
راجع سؤال الصحابي زيد اخلري لرسول ا صلى ا عليه وسلم يف كتاب . رو بن اجلموح عن عم٣١/١٣٥ مسند أمحد )٢(

معرفة الصحابة ألبي �عيم األصبها�ى عن عالمة ا فيمن يريد، وعالمته فيمن ال يريد، وأن الرسول عليه الصالة والسالم قد 
 وإن، به يعمل ومن، وأهله اخلري أحب أصبحت: الق ؟ أصبحت  كيف:"أجابه بسؤال عن السلوك واحلركة واحملبة فقال له

 وعالمته، يريد فيمن ا عالمة هذه: وسلم عليه ا صلى النيب فقال، إليه حننت شيء منه فاتين وإن، بثوابه أيقنت به عملت
قلب الرجل من احلب فاجلواب كان عن أحاسيس يف ". هلكت واد أي يف تبايل ال ثم، هلا هيأك باآلخرة أرادك ولو، يريد ال فيمن

  .من العبدوالفرح واحلنني، وأن هذه عالمات إرادة ا تعاىل للقرب 



 ١٨

أن و،  �فسكإىلفحقيقة إميا�ك أن تنتزع مشاعرك وسلوكك من احلب والبغض من �سبتها 
 عني إىلوهكذا يصل اإل�سان احملب احملبوب  ،تعاىل ا إىلصريح وهو �سبتها جتعلها يف مكاهنا احلق ال

وجيعل كل شيء يف ، فيحوطه بالرعاية والعناية ،)٣٩: طه ( àMø‹s)ø9r&uρ y7ø‹n=tã Zπ¬6ptxΧ ©Íh_ÏiΒ   :تعاىلقوله 
وال يبصر إال ما ، ىلتعا ا يفال يسمع إال ما يرض، تعاىلويكون يف معية ا ، وحيبه كل شيء، طاعته
حيبه ا ، كل من يؤذي له ولياً على الذي يعلن احلرب تعاىلوكا�ت مجيع جوارحه يف طاعة ا  .  

  حالوة اإلميان : اإل�سا�يةاحلب كمنهج للعالقات : ثا�ياً 
 إىلوسعيه ، إن الفلسفات املعاصرة إذ حصرت اإل�سان يف ضيق دائرة أ�ا�يته ومنفعته

 حتقيق مصاحله الشخصية ما إىلوأن سعي كل فرد ، الشخصية بزعم البقاء لألصلححتقيق مصاحله 
عزلته يف إطار حمبته لنفسه فقط دون أن سلبت منه بعده اإل�سا�ي الكو�ي و حيقق الصاحل العام ؛ قد

 كراهية اآلخرين وحسدهم وبغضهم إىلومبا قاد ، تكون لديه حمبة لآلخرين أو شعور مبشاعرهم
  .وسيادة االحنطاط والقبح األخالقي واجلمايل يف كل �واحي وجماالت احلياة، مواحلقد عليه

وميكننا تتبع مظاهر القبح األخالقي واجلمايل واالجتماعي يف كل ما �راه حميطاً بنا من 
أو يف اللوحات ،  والتقاليع الشاذة للمظهرسسات؛ سواء يف مسوخ اللباس والزيأشياء وأفكار ومؤ

أو حتى يف لعب األطفال اليت أصبحت ، مجة للجمال فتصري عنوا�اً للقبح والرزيلةاملفرتض أهنا تر
وغريها من مظاهر ، عنوا�اً للبشاعة وترمجة ملعا�ي القسوة والوحشية الشديدة يف السلوك والتعامل

  .يف الفكر واإلحساس والسلوك ، اسليس هلا من أصل سوى سيادة القبح والبغضاء بني الن
�غالق والوحشية يف التعامل مع اآلخر املختلف يف األصل أو اجلنس أو الفكرة  �اهيك عن اال

، وعدم قبول منطق التعددية واالختالف، مما يؤكد أن سيادة التطرف الفكري والديين، أو السلوك
إمنا هو ترمجة صادقة لسيادة ، والتعامل الوحشي مع كل املخلوقات باإلبادة وسوء االستعمال

  . ا�ية بني الناس الكراهية واأل�
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وخروج اإل�سان ،  دائرة أمشل وأعمإىلوال شك أن ا�طالق اإل�سان عن دائرة أ�ا�يته الضيقة 
، واستعادة لبعده الكو�ي األصيل،  حمبة اآلخرين إمنا هو ارتقاء خلقي كريمإىلمن إطار حمبته لنفسه 

 الناس ومشاركتهم يف السراء كالتعاون وإرادة اخلري لكل، وأصل ترجع إليه مكارم أخالقية كثرية
فضال عن ، وأن يعاملهم مبثل ما حيب أن يعاملوه به، وأن حيب هلم مثلما حيب لنفسه، والضراء

 ١(تعاىلمشاركة الكون املسخر يف عبادة ا(.  
ر حجم ودرجة التغيري يف الفكر والقول والسلوك لو ساد منهج احملبة بني وميكننا أن �تصو

اليت تتخذ من حمبة اآلخرين منطلقاً للتعامل معهم البد وأن تعرب عن ذلك املنطلق يف فاحلضارة ، الناس
 فقد ارتقى، ولذلك كله وألمهية سيادة احملبة كمنطلق للتعامل مع اآلخر. كل جماالت احلياة وأبعادها 

اإلحساس يقرتن هبا  ،هبا اإلسالم وجعل حمبة اآلخرين عنصراً من عناصر اإلميان أو مثرة من مثراته
  ".حالوة اإلميان"وبطعم 

وكيف أهنا تعرب عن سعادة روحية ، يف ارتباطها بسلوك احملبة" حالوة اإلميان"تعبري  تأمل
الحظ أهنا لذة عميقة ، وقلبية وا�شراح صدر وطمأ�ينة �فس ال يشعر هبا سوى املؤمن كامل اإلميان

يستمتع هبا املرء إذا صدق يف حبه  ، تعجز عن وصفها أو الوصول إليها كافة الفلسفات الوضعية
وإذا كره مواقع ، وإذا صدق يف حمبته لآلخر حمبة �قية من الشهوة واملنفعة واملصلحة، تعاىل ولرسوله

  .الكفر كما يكره عذاب النار 
، فمن ذاق عرف، يف قرارة �فسه وأعماق فؤاده، "ذاقها"اإلميان إال من " حالوة"وال يعرف 
، فمن أحس هبا وذاق طعم حالوهتا سعد واستمتع، وال التعبري عنها باللسانوال ميكن ترمجتها 
  .فنشط للعمل مبا يوجبه اإلميان، وأخذت عليه كل جوارحه، واطمأ�ت هبا �فسه، وسكن إليها قلبه

ومن ثم فليست حالوة اإلميان بالدالالت السلبية اليت جندها يف غريها من فلسفات األمل 
 جمرد التخلص من آالم القلق واالضطراب والشك واحلرية ؛ ولو بارتكاب يت تعينلوا، واللذة واملنفعة

                                                 
 ٢٤٩، صاألخالق اإلسالمية وأسسها عبد الرمحن امليدا�ي، )١(
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،  يف قلوب عبادهتعاىلوإمنا هي سعادة يقذفها ا ، املوبقات وتغييب العقل واجلسد عن الوعي
  . شخص املؤمن وهيئته وأقواله وأفعالهعلىسعادة هلا دالالهتا اإلميا�ية اليت تنعكس 

أو تلك اليت تراوح  ،ان ليست باللذة املنقطعة أو سريعة التحول والتبدلكما أن حالوة اإلمي
وإمنا هي لذة مقيمة وسعادة ال تعرف معها �قيضا وال ، وبني شقاء وسعادة، مكاهنا ما بني أمل ولذة

  .مبا ال يسع املرء وصفه ال يف النوع وال يف الكيف، وال جيتمع معها أمل وال شقاء، معادال
 من ثالث :"يف قول الرسول عليه الصالة والسالم ميان وعناصرها ومناطها وترد حالوة اإل

كُن يهف دجو الحةانِ والْإِمي  :أَن كُوني اللَّه ولُهسرو بأَح ها إِلَيما مماهووأَن  ،س بحي ءحيِ ال املَرهب 
  )١("النارِ في يقْذَف أَن يكْره كَما الْكُفْرِ في يعود أَن يكْره وأن ، إِال

أن يكون ا ورسوله : ال جيد تلك احلالوة اإلميا�ية إال من مجع بني مقومات أساسية ثالثة ف
 مبا يعنيه تعاىلوأن حيب املرء ال حيبه إال  ، ود�يا وآخرةبل  أحب إليه مما سوامها من بشر وأشياء

وأن يكره أن يعود يف الكفر كراهيته أن يقذف ، ي من شوائب املصلحة واملنفعةمن ترابط عفيف �ق
  .يف النار 

فحالوة اإلميان هنا هي اإلجالل والتعظيم والطاعة يف رحلة معراج يقطعها اإل�سان يف 
فال جيد ، معراج منهجه التسابق باخلريات وفعل الطاعات...التماس القرب واأل�س واالشتياق 

ثم يعود من رحلته ،  ورسولهتعاىلدته وال أ�سه واطمئنا�ه إال يف رحاب حب ا اإل�سان سعا
 الطبيعة إىلحمبة ،  احلق والعدل واجلمالإىلحمبة ...مبشاعر احلب لكل خلق ا وصنعته 

ة حمب...حمبة تنشرح هلا �فسه ،  األهل والزوج والولدإىلحمبة ،  مجيعاًاإل�سا�ية إىلحمبة ، والوجود
  .خالصة صافية جمردة عن كل مقابل
                                                 

 نبِهِ وجد فيه كُن من ثالث: "، على حني يرد يف سنن النسائي بقوله٤٩٠١ومسلم ) ١٥(١/٢٤صحيح البخاري :  جممع عليه)١(
ةالوانِاإلِ حمي همطَعو: أَن كُوني ُا زلَّ عجو ولُهسرو بأَح ها إِلَيما مماهوس ،أَنو بحي يف اللَّه أَنو غُضبي يف اللَّه ،أَنو تُوقَد َار� 
  ."اًشيئ بِاللَّه يشرِكَ أَن من إِلَيه أَحب فيها فَيقَع عظيمةٌ



 ٢١

ففي املرتبة العليا ، اإلميانوطعم  ومن ثم فهناك ترتيب لدرجات احلب املستوجب حلالوة
 فعن، والسامية تأتي حمبة ا ورسوله ؛ ألهنا أصل كل خري ومنبع كل حمبة الحقة لكل شيء بعدمها

 وأَحبو�ي ،�عمه من يغْذُوكُم لما اللَّه أَحبوا" :وسلَّم علَيه للَّها صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ عباسٍ ابنِ
ببِح وا ،اللَّهبأَحلَ وي أَهتيي ببعليه وآله وصحبه وسلم . )١("بِح صلى ا فحب رسول ا

ألن هذا  ، وبني حب رسولهفال يتأتى أن يفصل بني حب ا، مناطه وأساسه حمبتنا للحق جل جالله
فمن أقام هذا املعنى يف قلبه حبث عن ، أحبو�ي حلب ا،  وهذا من أجل هذا ،يقوم على أساس هذا

معا�ي حمبته للحبيب املصطفى صلى ا عليه وآله وصحبه وسلم وإيثار حضرته على �فسه اليت 
  .بني جنبيه
 إىلبل إهنا تزداد وتزداد ، تى أن تتزعزعاحملبة الصادقة إن وقرت يف القلب ورسخت ال يتأف
فكلما ارتقى احملب مرتبة يف احملبة طالبته هذه املرتبة بأن يقصد اليت تليها وأن يطلب اليت ، ما ال منتهى
 إيل أَحب �ْتألَ اللَّه رسولَ يا:" رضي ا عنه  وهي داللة قول سيد�ا عمر بن اخلطاب، تأتي بعدها

نكُلِّ م شءإالَّ ي ني مفَقَالَ، �َفْس بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسي ال:  والَّذي وَفْس� هدتَّى بِيح أَكُون بأَح 
كإِلَي نم كفَقَالَ  ،�َفْس لَه رمع :اآلن فَإِ�َّه اللَّهألَ وْت� بأَح إيل ني مفَقَالَ، �َفْس بِيلَّى النص اللَّه هلَيع 
لَّمسا اآلن  :وي رمال" :وقوله عليه الصالة والسالم .)٢("ع نمؤي كُمدتَّى أَحح أَكُون بأَح هإِلَي نم 
هدالو هلَدواسِ والنو نيعم٣( "أَج(.  

  حيث يكون ال، تعاىل ثم يأتي حب املرء ألخيه ال حيبه إال تحابب مدفوعاً حبب ا
ال تشوبه ،  صور احلب بني البشرمبا جيعله من أرقى، جيتمع عليه املتحابان ويفرتقا عليه ؛تعاىل

 فاألصل يف خلق املسلم الذي يعامل به مجيع عباد ا هو خلق احملبة ال .مصلحة وال شهوة وال منفعة
                                                 

 ١٢/٢٦٠ سنن الرتمذي )١(
  ٢٠/٣١٤ صحيح البخاري )٢(
   متفق عليه)٣(



 ٢٢

د لكل عباد ا ويريد اخلري لكل عباد ا فاملسلم املؤمن مشرق القلب منفتح الفؤا، خلق الكراهية
  .تعاىل

 للمتحابني جبالله يوم تعاىلوهو أمر عظيم ال ميكننا متابعة دالالته إال مبالحظة ما أعده ا 
 ٢( أو غرف أو منابر من �ور)١( يوم ال ظل إال ظلهتعاىلالقيامة ؛ من ظل ا( ، تعاىلفكل ما أعده ا 
 أن ا جعل غاية اخللق العبادة وجعل غاية العبادة حب ا علىهان صادق للمتحابني جبالله لرب

 تعاىل مرتبة قرهبم من ا علىو  درجات من الرتقي والسمو يغبطهم عليها عليني عربعلىيف أ، تعاىل
  .حتى األ�بياء والشهداء 

 أَن اعلَمواو واعقلُوا اعوامس الناس اهأي يا قالف:"ففي مسند أمحد من حديث أبي مالك األشعري
لَّهل زلَّ عجا وادبوا عسلَي اءالو بِأَ�ْبِي اءدهش مغْبِطُههد بِياءاأل� يوالشلَى اءع هِمسالجم بِهِمقُرو نم اللَّه، 

                                                 
 ظلِّي في أُظلُّهم لْيوما لجاللي الْمتَحابون أَين الْقيامة يوم يقُولُ اللَّه إِن: "وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ أَ�َّه هريرة أَبِي ن ع)١(

مولَّ ال يلِّي إِال ظ٤٦٥٥- ١٢/٤٣٣صحيح مسلم " (ظ( ،نأَبِي ع ةريره نع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسةٌ" :قَالَ وعبس ملُّهظي اللَّه 
 اجتَمعا اللَّه في تَحابا ورجالنِ الْمساجِد في معلَّق قَلْبه ورجلٌ ربه عبادة في �َشأَ وشاب لُالْعاد الْإِمام ظلُّه إِال ظلَّ ال يوم ظلِّه في
هلَيقَا عتَفَرو هلَيلٌ عجرو تْهطَلَب أَةرام بٍ ذَاتصنالٍ ممجإِ�ِّي فَقَالَ و افأَخ لٌ اللَّهجرقَ ودفَى تَصتَّى أَخال ح لَمتَع الُهما شم قفتُن 
هينملٌ يجرو ذََكر ا اللَّهيالخ فَفَاضَت اهني٦٢٠صحيح البخاري  ("ع.(  

)٢( نأَبِي ع يدعس رِيولُ قَالَ: قَالَ الْخُدسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو": إِن الْمنيابى تَحلَتُر مفُهي غُرف ةنكَبِ الْجعِ كَالْكَوالطَّال 
يقرالش أَو بِيقَالُ الْغَرفَي نم الءؤقَالُ هفَي الءؤه ونابتَحي الْمف اللَّه زلَّ عج١١٤٠٢مسند أمحد " (و( ،نمٍ أَبِي علسقَالَ م "دلْتخ 
جِدسم محفَإِذَا ص يهلْقَةٌ فا حيهانِ فاثْن ثَالثُونو الجر نابِ محولِ أَصسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و يهِمفو ابلُ شاقُ أَكْحرب 
 إىل فَقُمت قَالَ جبلٍ بن معاذُ هذَا قَالُوا هذَا من قُلْت قَالَ خبرِه إىل افَا�ْتَهو فَأَخبرهم سأَلُوه شيء في اختَلَفُوا فَإِذَا محتَبٍ الثَّنايا
الةقَالَ الص تدفَأَر أَلْقَى أَن مضَهعب فَلَم رلَى أَقْدع دأَح مهنفُوا مرا ا�ْصفَلَم كَان الْغَد لْتخاذٌ فَإِذَا دعلِّي مصإىل ي سةقَالَ ارِي 
تلَّيفَص هدنا عفَلَم فرا�ْص تلَسي جنيب هنيبةُ وارِيالس ثُم تيتَباح ةً فَلَبِثْتاعال س هال أُكَلِّمي ونكَلِّمقَالَ ي ثُم قُلْت اللَّهإِ�ِّي و 
كبرِ الحغَيا لْي�ا دوهجا أَرهيبأُص كنال مةَ وابي قَرنيب كنيبقَالَ و أَيفَل ءيقَالَ ش قُلْت لَّهكَ لارالَى تَبتَعقَالَ و ثَري فَنتوبح قَالَ ثُم 
رشفَأَب إِن تقًا كُنادفَإِ�ِّي ص تعمولَ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ وا يتَحالْموني بف كَ اللَّهارالَى تَبتَعي ولِّ فشِ ظرالْع موال ي 
 لَفَقَا معاذٌ حدثَني بِالَّذي فَحدثْتُه قَالَ الصامت بن عبادة فَأَلْقَى خرجت ثُم قَالَ والشهداء النبِيون بِمكَا�هِم يغْبِطُهم ظلُّه إِال ظلَّ

ةادبع تعمولَ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسوِي وري نع هبكَ رارالَى تَبتَعو قَالَ أَ�َّه قَّتي حتبحلَى مع اوِرِينتَزالْم يف قَّتحو 
 ".والصديقُون النبِيون بِمكَا�هِم غْبِطُهمي �ُورٍ من منابِر علَى في الْمتَباذلني علَى محبتي



 ٢٣

اءلٌ فَججر نابِاألَ مرع نم ةياسِ قَاصى النأَلْوو هدإىل بِي َبِي� لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسا :فَقَالَ وي َبِي� اللَّه 
َاس� ناسِ موا النسلَي اءال بِأَ�ْبِيو اءدهش مغْبِطُهاأل ياءْبِي� اءدهالشلَى وع هِمسالجم بِهِمقُرو نم اللَّه ،متْها�ْع 
 اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ عرابِياألَ لسؤالِ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ وجه فَسر، لَنا فْهمص يعني لَنا

هلَيع لَّمسو: مه َاس� نم اءاسِ أَفْنازِعِ النَو�لِ وائالْقَب لْ لَمتَص مهنيب امحةٌ أَرتَقَارِبوا مابي تَحف ا اللَّهافَوتَصو 
ضَعي اللَّه ملَه موي ةاميالْق ابِرنم نُورٍ م� مهسلجا فَيهلَيلُ ععجفَي مهوهجا وُور� مهابيثا وُور� عفْزي اسالن موي 

ةاميال الْقو ونعفْزي مهو أَواءيل اللَّه ينال الَّذ فوخ هِملَيال عو مه ُون�زحي."  
ومنها قوله عليه الصالة ، باإلميان  اآلخرينحمبةقد تواترت األحاديث اليت تقرن ذا ف وهل

ومعلوم أن اإل�سان ال حيب ألخيه  ،)١("ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه:"والسالم 
  .حنو أخيه باحملبةتى يكون عنده الشعور الصادق والعميق ما حيبه لنفسه ح

وباستطاعتنا أن �كشف ارتباط حمبة اآلخرين باإلميان حني �الحظ أن اإلميان يف حقيقته 
وأن هذا اإلميان يستلزم حتماً حمبة ، ظاهرة من ظواهر خلق حب احلق واالعرتاف به واإلذعان له

فمن صدق يف حبه ، حمبة عباد ا الذين أمر مبحبتهم ومودهتمومن حمبة اخلالق تأتي ، اخلالق املنعم
أحب حببه اخلري لكل عباد ا  ، وتوجيه حب القلوب وهبذا �الحظ التالزم الوثيق بني اإلميان با

 يف حلقات مرتابطة يلزم عنها لوازم تعترب حتابب املؤمنني من جهة أخرىإليه من جهة وبني اإلميان و
  .)٢(امتممات هل

                                                 
، )٦٧٧" (الزهد "يف املبارك ابن: أخرجهعن أ�س بن مالك، ) ٤٥ (١/٤٩ومسلم ) ٦٠١٦ (٨/١٢ صحيح البخاري )١(

، )٢٧٤٣ (والدارمي، )١١٧٥ (محيد بن وعبد، ٢٨٩و ٢٧٨و ٢٧٢و ٢٥١و ٢٠٦و ٣/١٧٦ وأمحد، )٢٠٠٤ (والطيالسي
 يف منده وابن، )٢٣٥(و) ٢٣٤ (حبان وابن، ١/٣٣ عوا�ة وأبو، ٨/١١٥ والنسائي، )٢٥١٥ (والرتمذي، )٦٦ (ماجه وابن

، وهناك به، مالك بن أ�س حديث من) ٨٨٩" (الشهاب مسند "يف والقضاعي، )٢٩٧( و )٢٩٦(و) ٢٩٥(و) ٢٩٤" (اإلميان"
 يؤمن ال بِيده �َفْسي والَّذي قَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه �َبِي أَن كمال بنِ أَ�َسِ: "٦/٣٨٥ و ٤/٣١رواية أخرى يف مسند أمحد 

دبتَّى عح بحي يها ألَخم بحي هفْسنل نرِ ممبا تعنيه إضافة القسم وحتديد اخلري احملبوب لكل العباد".الْخَي . 
 .٢٥١، صاألخالق اإلسالمية وأسسهايدا�ي،  عبد الرمحن امل)٢(



 ٢٤

 التأمل �الحظ أن القاعدة اليت يرسيها هذا احلديث الشريف تصلح أساساً عاماً لكل ولدى
 أن :الرئيسن الفضائل األخالقية االجتماعية كلها يشتمل عليها هذا املنبع إإذ  ،االجتماعيةاألخالق 

  :  النحو التايلعلىوذلك ، لنفسهحيب املرء ألخيه ما حيبه 
 جمرد اامالت العادية وال مراعاة الشعور وال علىإجيابي ال يقتصر أن احملبة سلوك : أوالً

رجته أن حيب ألخيه ما حيبه  امليل القليب باحلب الذي يصل يف دإىلوإمنا ينصرف  ،التعاطفحتى 
  . حد التضحيةإىلبل ويؤثره على �فسه لنفسه 

مبا يعنيه  ،إجبار أوتكلف ال يصدر عن  ،مسلك ذوقي �ابع عن عمق الذاتأن احملبة : ثا�ياً
  . احملبة من أقوال وأفعالعلى الفاعلة يف ترتيب كل ما يرتتب اإل�سا�يةمن تدخل اإلرادة 

ألن كل واحد حيب أن يكون أفضل من ، أ�ه سلوك ظاهره التساوي وحقيقته التفضيل: ثالثاً
الفضيل بن عياض لذا روي عن ، فإذا أحب ألخيه ما حيبه لنفسه فقد دخل يف مجلة املفضولني، غريه

كيف ، إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم مثلك ؛ فما أديت  النصيحة: أ�ه قال لسفيان بن عيينة 
وأال حيب أن يكون  ، التواضعإىلاإل�سان بدافع كمال إميا�ه األمر الذي يقود  )١(وأ�ت تود أهنم دو�ك ؟

  . إال برتك احلسد والغش واحلقدفال جمال للحب،  �فسهعلىبل يفضلهم ويؤثرهم ، أفضل من غريه
ومل يذكر ، ومن اإلميان أيضاً أن يبغض ألخيه ما يبغضه لنفسه من الشر: قال الكرما�ى : رابعاً
ولذا تتواتر األحاديث اليت جتعل متام اإلميان  . ألن حب الشيء مستلزم لبغض �قيضه ؛ يف احلديث

  تعاىلاحلب  ٢(تعاىل والبغض(.  
                                                 

 ١/٢٠ فتح الباري )١(
)٢( نةَ أَبِي عامأُم نولِ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو قَالَ أَ�َّه": نم بأَح لَّهل غَضأَبو لَّهطَى لأَعو لَّهل عنمو لَّهل لَ فَقَدتَكْماس 

اِإلميصلى النيب عن ذر أبي نوع". ان يف احلب: األعمال أفضل: " قال وسلم عليه ا يف والبغض ا أ�س بن معاذ عن و"ا 
 ن وع "ا ذكر يف لسا�ك وتعمل  وتبغض  حتب أن": فقال، اإلميان أفضل عن سئل وسلم عليه ا صلى النيب أن اجلهين
،  أحب فإذا،  ويبغض  حيب حتى اإلميان صريح حق العبد حيق ال": وسلم عليه ا صلى النيب عن، اجلموح بن عمرو
 ا يف حتب أن: اإلميان عرى أوثق: " قال وسلم عليه ا صلى النيب عن الرباء عن و "ا من الوالية استحق فقد  وأبغض
 ).٢٥٢١الرتمذي / ٤٦٨١، ٤٥٩٩داوود / ٣/٤٣٧، ٥/١٤٦، أمحد ١/٢٨٦املسند ".(ا يف وتبغض



 ٢٥

 واإلحسانو حيب هلم اخلري من اإلميان ـــفه، اًـــاد ا مجيعــ عبىـإلرف ــب ينصأن احل: خامساً
ويصدر يف كل تصرفاته عن حب و ، ويكره هلم الكفر وخصال الشر والفساد، وخصال اخلري واإلصالح

يندرج كما ،  اآلخرين سلوكاً يندرج يف احملبةحفظ ومن أجل تعاىلحتى ليصري اجلهاد يف سبيل ا ، حمبة
،  فال جند يف شروح احلديث ما يقيد حب املرء ألخيه بقيد اإلسالم وال اإلميان.)١(يف اإلميان سواء بسواء

 إىلتدفعه  خاصة أن حمبة املسلم،  وخلقهتعاىل كل عباد ا إىل إطالقه لينصرف علىومن ثم يظل اللفظ 
وأن يشاركوه ، و سبيل السعادة يف الد�يا واآلخرةأل�ه يعلم أن هذا ه، أن يريد للناس مجيعاً أن يكو�وا مؤمنني

 دعوة اآلخرين ملشاركته بدافع احملبة هلم علىلذا فهو حيرص ، يف النعيم املقيم الذي أعده ا للمؤمنني
  . واليت جند منوذجها األكمل يف دعوة الرسل عليهم الصالة والسالم، واخلوف عليهم
ح وأبان لنا طرق ووسائل ـــد أوضـــالم قـــة والسالـــه الصــول عليــأن الرس: اًـسادس

 حنو جيعل احلب منهاجاً وسلوكاً يومياً للمسلمني يف توادهم على، ومناهج ترسيخ احلب بني املؤمنني
 ،)٤(والتزاور ،)٣(واحلذر من احلسد والبغضاء، )٢( إفشاء السالمعلىمن قبيل احلث ، وترامحهم

                                                 
 ).٢١األحقاف/ ١٣٥الشعراء/ ٤٥مريم/ ٢٦هود/ ٥٩األعراف  ()١(
 ال" :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ هريرة أَبِي عن كما يف صحيح مسلم وسنن الرتمذي والنسائي وابن ماجه )٢(

لُونخةَ تَدنتَّى الْجح واتُؤنال، موا ونمتَّى تُؤوا حابال، تَحأَو لُّكُملَى أَدع ءيإِذَا ش وهلْتُمفَع تُمبابوا؛ تَحأَفْش المالس كُمنيو". بدبع اللَّه نب 
رمكَع قُولُ اني ولَ إِنسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو": قَالَ واأَفْش الموا السمأَطْعو امكُو�ُوا الطَّعا�ًا ووا إِخكَم كُمرأَم اللَّه زلَّ عجو".  

 اللَّه صلَّى النبِي أَن هحدثَ الْعوامِ بن الزبير أَن حدثَه الزبيرِ مولَى أَن الْوليد بنِ يعيش عن كَثري أَبِي بنِ يحيى نع" ففي سنن الرتمذي )٣(
هلَيع لَّمسقَالَ و: "بد كُمإِلَي اءمِ داألُم لَكُمقَب دسالْح غْضَاءالْبو يقَةُ هالأَقُولُ ال، الْح قلتَح رعالش نلَكو قلتَح يني، الدالَّذو 
  ".بينكُم السالم أَفْشوا لَكُم ذَاكُم يثَبت بِما أُ�َبئُكُم أَفَال، تَحابوا حتَّى تُؤمنوا وال، تُؤمنوا حتَّى ةَالْجن تَدخلُوا ال بِيده �َفْسي

 في لَه أَخا زَار رجال أَن"  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي ن عهريرة أَبِي ن يف صحيح مسلم ومسند أمحد وصحيح ابن حبان ع)٤(
ةيى قَررأُخ ،دصفَأَر لَى اللَّهع هتجردلَكًا مفَقَالَ م لَه: نأَي بقَالَ ؟تَذْه: ا أَزُوري أَخي لف ي اللَّهف ةيكَذَا كَذَا قَرلْ:قَالَ، وه لَه 

كلَيع نم ةمع� اهبي ال :َقالَ؟ تَرننلَكو تُهببي أَحف اللَّه زلَّ عجولُ فَإِ�ِّي :قَالَ، وسر اللَّه كإِلَي ،أَن اللَّه قَد كبا أَحكَم تَهببأَح يهف". 



 ٢٦

وغري ذلك من التوجيهات النبوية  ،)١(دة باإلعالم والقول شيوع ذلك احلب واملوعلىواحلرص 
  .السامية

 على وقفة خاصة هلا داللتها إىلوأخرياً فإن العنصر الثالث املكمل حلالوة اإلميان حيتاج منا 
فاألصل العام خللق املسلم هو احملبة الصادقة لكل ما حييط به يف الكون من ، معا�ي احلب والكراهية
واليت تؤتي مثرهتا يف حمبة ،  ورسولهتعاىلحمبة أصلها وذروة سنامها حمبة ا  ،بشر وشجر وحجر

لكن أال يكره املؤمن ؟ أال يبغض شيئاً أو فرداً ؟ وهل ، عباد ا مجيعاً ومعاملتهم هبذا األصل العام
  احلب يف مراتبه املتسامية سلوكاً فطرياً ال جماهدة فيه وال جهاد؟

: والثا�ي. والقبيح اجلميل فعل: أحدها،  أمورتكتمل بأربعة الغزايل إن األخالق عند اإلمام
 عليها ويتيسر اجلا�بني أحد إىل متيل هبا للنفس هيئة والرابع. هبما املعرفة: والثالث. عليهما القدرة
 منهاج االعتدال يف على السري إىلومن ثم هناك حاجة  ،)٢(القبيح وإما احلسن إما األمرين؛ أحد

 تعبرياًً –فكما حيب  ، تعاىلوالتوجيه اإلجيابي ملشاعر النفس البشرية حنو مراد ا  ،األخالق
مبا يعنيه ذلك من ،  فإ�ه يبغض  بنفس الدرجة تعبرياً وتوجيهاً لقوى النفس–وتوجيهاً لقوى النفس 

                                                 
، فإذا أحب املرء أخاً له يف "يحبه أَ�َّه فَلْيخْبِره خاهأَ الرجلُ أَحب إِذَا": قَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى لنبِيأن ا :يف سنن أبي داوود )١(

ويف معرفة الصحابة ألبي .  احملبة الصادقة عرىا فمن السنة أن يعلمه بذلك ويعرب له عن حمبته إياه حتى تتوثق بينهما أواصر و
 ".للمودة أوصل فإ�ه، هو وممن، أبيه واسم امسه عن فليسأله الرجل الرجل أحب إذا:" �عيم األصبها�ي قوله عليه الصالة والسالم

ملا�ع،  أو املال لفقد إما يبذل وال السخاء خلقه شخص الفعل، فرب عن عبارة اخللق وليس "٢٥٣، ص٢ املرجع السابق، ج)٢(
 إىل بل واإلعطاء ساكاإلم إىل القوة �سبة ألن القوة؛ عن عبارة هو وليس، لرياء أو لباعث إما يبذل وهو البخل خلقه يكون ورمبا

 وليس السخاء خلق وال البخل خلق يوجب ال واإلمساك، وذلك اإلعطاء على قادر بالفطرة خلق إ�سان وكل. واحد الضدين
 اليت اهليئة وهو الرابع، املعنى عن عبارة هو بل. واحد وجه على مجيعاً والقبيح باجلميل تتعلق املعرفة فإن املعرفة عن عبارة هو
 حسن أن وكما. الباطنة وصورهتا النفس هيئة عن عبارة إذن  فاخللق.البذل أو اإلمساك منها يصدر ألن النفس تستعد هبا

 يف فكذلك الظاهر؛ حسن ليتم اجلميع حسن من بد ال بل واخلد والفم األ�ف دون العينني حبسن يتم ال مطلقاً الظاهرة الصورة
 حصل وتناسبت واعتدلت األربعة األركان استوت فإذا. اخللق حسن يتم تىح مجيعها يف احلسن من بد ال أركان أربعة الباطن
  ."الثالثة القوى هذه بني العدل الشهوة، وقوة وقوة الغضب العلم، وقوة قوة: وهو اخللق حسن
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 مرتبة إىل هبا تفريغ لواعج الغضب و�وازع البغض والكراهية من دالالهتا املرضية السلبية والتسامي
  .تذوق حالوة اإلميان

فال تعارض بني كون األصل يف خلق املسلم الذي يعامل به الناس هو خلق احملبة وبني كو�ه 
، فهو يبغض فيهم هذه الصفات وال يبغضهم لذواهتم، يبغض الشر والباطل والفساد واملتصفني هبا

ء أو عدم احلذر منهم أو االستسالم  أساس خلق احملبة مواالة هؤالعلى معاملة الناس وليس معنى
ومن ثم فإن البغض  واحلب  ، )١(فهذه من أمور الغفلة وعدم التبصر حبقائق األمور، ملكائدهم

 ،)٢(  وتكتمل اإلميان هبما عرىتتوثق،  خطني متوازينيعلىتعبري عن �وازع النفس البشرية ويسريان 
  .)٣( تعاىل ا إىل  وأحبها األعمال حنو جيعلها من أفضلعلى

 تعاىلاحلب  :  بأمرين إال كون ال يحلالوة اإلمياناإلميان وتذوق املسلم  كمال نإجممل القول 
  اليت جيمع العقل والشرع واخللق السليم  األفعال علىتنصب منضبطة فهي كراهية ، تعاىلوالبغض

 يف  الكفر كراهيته أن يلقى هو يف عدم عودتهعلى ىومن �احية أخر، لذوات من �احيةال ا ذمها على
وهذا مقياس ، فهو يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أ�قذه ا منه كما يكره أن يقذف يف النار، النار

، ووضوح الشهود اإلميا�ي وكماله يظهران بشدة اخلوف من �تائج �قيضه، عظيم لصدق اإلميان وكماله
وال يكون  ،ويكره ما هو سبب ذلك، لعذاب فيهاوكل إ�سان حاضر الوعي البد أن يكره النار وا

                                                 
  ٢٨٠، صاألخالق اإلسالمية وأسسها عبد الرمحن امليدا�ي، )١(
: يا ابن مسعود، قلت:  ا عليه وسلم، فقالصلىدخل علينا رسول ا : " ففي املعجم الكبري للطربا�ي عن ابن مسعود قال)٢(

 عليه وسلم، قاهلا ثالثاً، تدري أي صلىلبيك يا رسول ا ورسوله أعلم:  اإلميان أوثق؟ قلتعرى ا فإن أوثق : قال. ا
 ا عليه صلىجلهين عن أبيه أن رسول ا ويف شعب اإلميان للبيهقي عن أ�س ا".  اإلسالم الوالية فيه، واحلب فيه والبغضعرى

  ".  ومنع ، وأحب ، وأبغض ، وأ�كح  فقد استكمل إميا�همن أعطى": وسلم قال
ويف ". اللَّه في والْبغْض اللَّه في الْحب األعمال أَفْضَلُ :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ ذَرٍّ أَبِي عن: " سنن أبي داوود)٣(

 قَالَ ؟ وجلَّ عز اللَّه إىل أَحب األعمال أَي أَتَدرون فَقَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ إِلَينا خرج قَالَ ذَرٍّ أَبِي عن: "مسند أمحد
 حنو جيعل على"اللَّه في والْبغْض اللَّه في الْحب وجلَّ عز اللَّه إىل األعمال أَحب إِن :قَال.  الْجِهاد: قَائلٌ وقَالَ، والزكَاة الصالة :قَائلٌ

 العبادة غاية اخللق وجيعل احملبة غاية العبادة



 ٢٨

وال يكتمل اإلميان حتى ، اإلميان صحيحاً حتى يشهد املؤمن أن عذاب النار �تيجة حتمية للكفر با
 ما ختاف فتكره بشدة، اخلوف من عذاب النارفتنفعل النفس ب ،تكون هذه العقيدة كاألمر املشهود

  .تكتمل للمؤمن كل مقومات حالوة اإلميانف ،)١(فتكره بشدة ما هو سبب له ، منه
   

  

                                                 
جيه إجيابي لطاقات النفس البشرية ، ومبا يعين ذلك من تو٢٦٨، صاألخالق اإلسالمية وأسسها عبد الرمحن امليدا�ي، )١(

 اآلخرين يف شيء، إذ تظل القاعدة العامة يف على الذات وليس علىولواعجها وقواها الغضبية حنو كراهية الكفر، الذي ينصب 
  .التعامل مع كافة البشر هي احملبة اخلالصة وإرادة اخلري 


