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  احلب غري املشروط واحلب املشروط يف القرآن الكريم
  

حسن حنفي .د.أ  
، بعــد شعيب الــرتاث الــ يفوغــرس الــصوفية. كثــر احلــديث عــن احلــب ومــا يــرتبط بــه مــن ســالم وأمــن  -١
أحبـوا أعـداءكم،    " :"املوعظـة علـى اجلبـل      "حية، مفهـوم احلـب غـري املـشروط الـذي عـرب عنـه املـسيح يف                 املسي

  يفين الواحـد  جـوهر كـل ديـن بـل الـد     وجعله ابن عربـي ".  السموات يف الّذيوباركوا العنيكم حتى حيبكم أبوكم    
  : هبذه األبياتأبياته الشهرية اليت تنتهي

ــاحيب    ــر صــــ ــك أ�كــــ ــل ذلــــ ــد كنــــــت قبــــ   لقــــ
ــار قلـــــــيب  ــد صـــــ ــورة فقـــــ ــل صـــــ ــابال كـــــ    قـــــ

  وبيــــــــــــت ألوثــــــــــــان وكعبــــــــــــة طــــــــــــائف
  هتـــــــــــــ توجىــــــــب أ�ــــــــن احلــــــن بديـــــــأدي

ــن ديـــــــــــين    ــ إذا مل يكـــــــــ ــه دا�ـــــــــ   ي إىل دينـــــــــ
  فمرعـــــــــــى لغـــــــــــزالن وديـــــــــــر لرهبــــــــــــان   
ــرآن   ــصحف قـــــــــ ــوراة ومـــــــــ ــواح تـــــــــ   وألـــــــــ

  يــــــــــــــ وإميا�ينــــــــب ديـــــــــبه فاحلـــــــــــــركائ
 �فـس   ويف.  الناس لكـل النـاس     وحب" الساتيا جراها " واملقاومة السلمية    وزاد األمر شدة بظهور غا�دي    

 وتطغــى صــور العنــف والقتــل والقــسوة والتعــصب علــى   ،الوقــت يــزداد تــشدد احلركــات اإلســالمية املعاصــرة 
، وضـرورة مقاومـة   "حب كل الناس لكل الناس     "ن حماصرين بني حب الصوفية املثايل     وأصبح املسلمو . اإلسالم

ــزو العــسكر  ــوات التحــا ي الربيطــا�ي األمريكــيالغ ــصهيو�  باســم ق ــراق، واالحــتالل ال ــسطني،  يلف للع  لكــل فل
ويقول الشيعة أيضا باحلب املطلق غـري املـشروط للحـسني وآل            .  مع قوات التحالف للصومال    يواالحتالل األثيوب 

وزاد الـصوفية املتـأخرون أورادا وأحزابـا        ".  وأ�ا من حـسني، أحـب اهلل مـن أحـب حـسينا             حسني مين "البيت  
  . مدح الرسول يف حتى امتألت املساجد واألعياد الدينية بفرق اإل�شادللصالة على الرسول وحمبته

 أم فعـل  ي مشروط؟ هل هـو فعـل إهلـ    حقيقة هذا احلب؟ هل هو مطلق غري مشروط أم أ�ه �سيب     فما هي 
، والعقـد شـريعة املتعاقـدين؟ وقـد يكـون           ي؟ هـل هـو دائـم أم تعاقـد         ؟ هل هو ذو اجتاه واحد أم تبـاديل        إ�سا�ي



  ٢

ــود إىل حت ــوم  الع ــل مفه ــضمون     يفاحلــب"لي ــل امل ــة حتلي ــرآن الكــريم بطريق ــذه     "  الق ــى ه ــة عل خــري وســيلة لإلجاب
  .التساؤالت

  : األشكال اللغوية-١
 صـيغ    يف  معظمهـا  ،ي أ�ه موضوع رئيـس    ي القرآن الكريم ستا ومثا�ني مرة أ       يف ومشتقاته" حب"ذكر فعل     -أ

وزمــن . ب فعــل ولــيس امســا، ممارســة ولــيس شــيئاوذلــك يــدل علــى أن احلــ. )١( صــيغ امسيــة يففعليــة، وأقلــها
 صـيغة    يف يوأقلها املاض .  وليس فعال ماضيا ا�قضى أو مستقبال منتظرا       ي أ�ه فعل حقيق   ياملضارع هو الغالب أ   

استحبوا)٢(.  
. )٣(ي احلب كفعل إهلـ     يف وأكثر من �صف استعماالت اللفظ    . فاهلل حيب وال حيب   . ي احلب فعل إهل   -ب

وملـا كا�ـت الكراهيـة عـدم احلـب كـان مـن األفـضل          . )٤( القـرآن   يف وهـو لفـظ وارد أيـضا      ". رهيكـ " ال حيب    ويعين
  .استعمال اللفظ سلبا للداللة على أن الكراهية جمرد غياب للحب وليست جوهراً

 والكراهية ليست سلبا بل ،فعدم احلب ليس عيبا، )٥( اهلل حيب وال حيب بل إ�ه ال حيب أكثر مما حيب-جـ
 وكراهيـة النفـاق     ، وكراهيـة االختيـال واخلـيالء حـب للتواضـع          ،كراهية الظلم حب للعـدل    ف ،لحبوجها آخر ل  

  .والرياء حب للصراحة واإلعالن
 عــشر فريقــا بدايــة بالكــافرين واملختــالني واملعتــدين ثــم الظــاملني واخلــائنني واآلمثــني    وال حيــب اهلل اثــين-د

 صيغة   يف  صيغة اجلمع باستثناء حاالت مفردة      يف وكلهم. سوءواملفسدين ثم املستكربين والفرحني واجلاهرين بال     
  

   ).١١(  مسيةالصيغ اال، ) ٧٥(الصيغ الفعلية  )١(
   ).٣ (املاضي، )٧٢ (احلاضر )٢(
   . مرة فى القرآن٤١ورد  )٣(
   ).٧٥ (من، )٣٩ (احلب كفعل هلل )٤(
   ).١٦ (حيب، )٢٧ (باهلل ال حي )٥(



  ٣

  .)١("اجلهر بالسوء" صيغة امسية مثل  يفأو" خوان"و" فخور"و" خمتال"و" أثيم"و" كفور"املبالغة مثل 
والظلـم عـام للـنفس      . واخللـق �عمـة، والتكليـف �عمـة أخـرى         . الكفر اشـتقاقا هـو الكفـر بالنعمـة واجلـود          

. وال عدوان إال على الظاملني. واالعتداء ضد اإلسالم دين السالم. أمساء اهلل احلسنىوالعدل من   . واآلخرين
واالسـتكبار  . املـال اخلـاص     يف  �عمة اهلل وأهـدر حقـوق الغـري         يف واملسرف فرّط .  األما�ة والعهد   يف واخلائن فرّط 

والفرح املختال الفخـور    . املواإلفساد ضد كمال الطبيعة وإصالح الع     .  األرض ال يتفق مع تواضع اإل�سان        يف  علو
   .)٢(واجلهر بالسوء ضد االستتار حني وقوع البلية. �وع من الغرور

 جمموعات من الناس، احملسنني ثم املتطهرين واملتقني واملقسطني ثم التوابني والصابرين             واهلل حيب مثا�ي   -هـ
كون حمسنا، متطهرا، تقيا، مقـسطا، ثابتـا،   ومادام اهلل كذلك فعلى اإل�سان أيضا أن ي   . واملتوكلني والذين يقاتلون  
  .)٣(صابرا، متوكال، مقاتال

ــاس   -و ــني الن ــة ب ــة متبادل ــال   .  واحلــب عاطف ــصلة باألفع ــضمائر املت ــرت ال ــذلك كث ــل    يفل  عــدة صــيغ مث
  .)٤( صيغة املفرد يف"حيبو�ه" صيغة اجلمع أو  يف"حيبوهنم"، "حيبو�كم"، "حتبوهنم"
  

   .)١(، اجلهر بالسوء، االستكبار، الفرح )٢(، اإلسراف )٣(، الفخر، الفساد، الظلم، اخليا�ة، اإلثم )٤(الكفر، االختيال، العدوان  )١(
)٢(   χÎ) ©! $# Ÿω = Ït ä† t⎦⎪Ï‰ tF ÷èßϑ ø9$#    ) ٨٧  :٥(، )١٩٠: ٢( ، …çμ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† š⎥⎪Ï‰ tF÷è ßϑø9 $# ) ٥٥: ٧(، ! $#uρ Ÿω = Ït ä† yŠ$|¡ x ø9$#   

)٢٠٥: ٢( ،  !$# uρ Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Ï‰ Å¡ø ßϑø9 $# ) ٦٤: ٥( ، ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑø9 $# ) ٧٧: ٢٨( ، !$# uρ Ÿω = Ås ãƒ ¨≅ ä. A‘$ ¤x. 

?Λ⎧ÏO r&  ) ٢٧٦: ٢(  ،  ¨β Î* sù ©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $#  )  ٣٢: ٣( ،…çμ ¯Ρ Î)  Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9$# ) ٤٥: ٣٠(،   ª!$# uρ Ÿω = Ås ãƒ 

t⎦⎫ÏΗÍ>≈©à9$#  )  ١٤٠: ٣(، )٥٧: ٣( ،   …çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ïtä† t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# )  ٤٠: ٤٢( ، ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θã‚sù   )٣٦ :٤( ،
 βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚sù  ) ١٨: ٣١(،  !$# uρ Ÿω = Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tF øƒèΧ A‘θ ã‚sù ) ٢٣: ٥٧( ،   ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%x. 

$ºΡ#§θyz $VϑŠÏOr&     ) ١٠٧ :٤(،  ω =Ïtä† ª!$# tôγyfø9$# Ï™þθ¡9$$Î/ z⎯ÏΒ ÉΑöθs)ø9$# ωÎ) ⎯tΒ zΟÎ=àß ) ١٤٨: ٤( ،  …çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ïtä† š⎥⎫ÏùÎô£ßϑø9$#   
)١٤١: ٦(،  β Î) ©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎫ÏΨÍ←!$sƒø:$#  ) ٥٨: ٨( ،  …çμ̄ΡÎ) Ÿω =Ïtä† ⎥⎪ÎÉ9õ3tGó¡ßϑø9$#  ) ٢٣: ١٦( ،    βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5β#§θyz 

A‘θàx.  ) ٣٨: ٢٢(،    β Î) ©! $# Ÿω = Ïtä† t⎦⎫Ïm Ì xø9 $#   ) ٧٦: ٢٨ .(  
   ).١(، التوابني، الصابرين، املتوكلني، الذين يقاتلون )٣(، املقسطني ، املتطهرين، املتقني)٥(احملسنني  )٣(
)٤(   βÎ) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ) ١٣: ٥(،  )١٩٥: ٢(   !$# uρ =Ït ä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $#    ،)٩٣: ٥(،  )١٤٨: ٣(، )١٣٤: ٣(،  βÎ) 

©!$# = Ïtä† t⎦⎫Î/≡ §θ −G9 $# = Ïtä† uρ š⎥⎪Ì ÎdγsÜ tFßϑø9 $#  )٢٢٢: ٢(،  βÎ* sù ©!$# = Åsãƒ t⎦⎫ É)−Gßϑ ø9$#   )٧٦: ٣(  βÎ) ©!$# = Ïtä† t⎦⎫É)−G ßϑø9 $#   ) ٩ :
٧: ٩(، )٤( ،  !$# uρ = Ïtä† t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#   ) ١٤٦: ٣( ،  β Î) ©!$# = Ïtä† t⎦,Î# Ïj. uθ tGßϑ ø9$# ) ١٥٩: ٣(،   β Î) ©! $# = Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ ø) ßϑø9 $#   
)٨: ٦٠ (،)٩: ٤٩(، )٤٢: ٥(،     !$#uρ = Ïtä† š⎥⎪Ì Îdγ©Üßϑø9 $#   ) ١٠٨: ٩(،   ¨β Î) ©! $# = Ïtä† š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ è=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ⎯Ï& Î#‹Î6y™ 

$y |¹ Ο ßγ̄Ρ r( x. Ö⎯≈ uŠ÷Ψç/ ÒÉθ ß¹ ö ¨Β  ) ٤: ٦١.(   
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مـرة  ردت  و. )٢ (ب إىل اهلل ثم اخلري ثم الطعام واملال والشهوات واملرأة         تنس. )١ ( والصيغة االمسية حب   -ز
  .)٣ ( صيغة حمبة مع موسى يفواحدة

  ؟إ�سا�ي أم ي هل احلب فعل إهل-٢
 إهلية باإلضافة إىل أفعال الـشعور       فعال الشعور الداخلية أيضا أفعال     أن أ  ييبدو أحيا�ا من املرياث األشعر    

وعند املعتزلة أفعال الشعور الداخليـة واخلارجيـة أفعـال حـرة            . )٤ (اآليات القليلة اخلارجية، اعتمادا على بعض     
 فـإذا كـان اإلميـان حمبوبـا واهلـدى مطلبـا فـإن ذاك طبيعـة                  ،واختيـار اإل�ـسان داخـل الطبيعـة       . من فعل اإل�ـسان   

  .وفطرة ثم اختيارا حرا
فحريـة  . )٥ (الضالل على االسـتقامة   ومن الناس مثل مثود حيبون العمى على اهلدى، والباطل على احلق، و           

  .اإل�سان هلا األولوية على املشيئة اإلهلية حتى جيوز االستحقاق، وتصح املساءلة واحلساب و�يل اجلزاء
 ،توحـة ولكنـها طبيعـة مف    . ن طبيعـة عنـد األ�بيـاء وعنـد سـائر البـشر             أل�ـه �ـابع مـ      إ�سا�يفعل احلب فعل    

 حيــب املــال  الّــذياإل�ــسان هــو. )٧ (وإبــراهيم ال حيــب اآلفلــني، )٦ ( عــن ذكــر اهللفحــب اخلــري عنــد داود ال يغــين
  

)١(   ∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ä‹ Ï‚ −Gtƒ ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# #YŠ#y‰Ρ r& öΝ åκ tΞθ ™6Ït ä† Éb= ßs x. «!$#   ) ١٦٥: ٢(، öΝåκ tΞθ ™6Ïtä† Éb= ßs x. «!$# ( t⎦⎪É‹ ©9 $#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ ‘‰ x©r& 

${6 ãm °!   )١٦٥: ٢ (⎯ Îiƒã— Ä¨$̈Ζ=Ï9 = ãm ÏN≡ uθ yγ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï™!$ |¡ ÏiΨ9 $# t⎦⎫ÏΖ t6ø9 $# uρ  )  ١٤: ٣( ، t Α$ s) sù þ’ÎoΤ Î) àMö6t7 ômr& ¡=ãm Îö sƒ ø:$# ⎯ tã 

Ì ø.ÏŒ ’În1 u‘  ) ٣٢: ٣٨(،   …çμ ¯Ρ Î) uρ Éb= ßs Ï9 Îö sƒø:$# î‰ƒÏ‰ t± s9  ) ٨: ١٠٠(،   ßN r& tøΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# ßŠÍρ≡ tè? $yγ9tG sù ⎯ tã ⎯Ïμ Å¡ ø̄Ρ ( ô‰ s% $ yγx tóx© 

$‰7 ãm   ) ٣٠: ١٢(،  šχθ ™7ÏtéB uρ    tΑ$ yϑø9 $# $ {7ãm  ) ٢٠: ٨٩(،   ’tA#u™ uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’ n?tã ⎯Ïμ Îm6ãm “Íρ sŒ 4† n1 öà)ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $#uρ 

t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ  )  ١٧٧: ٢(،     tβθ ßϑÏèôÜ ãƒuρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’ n?tã ⎯ÏμÎm7 ãm $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ $VϑŠÏKtƒ uρ #· Å™ r&uρ ) ٨: ٧٦.(   
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 واحلمـد ومـن هـاجر إلـيهم والعاجلـة وأهـل الكتـاب واحليـاة والـشهوات واخلـري واملـرأة للرجـل                         واملساكن والبـنني  
  .والطعام واهلل

  : املشروط�سا�ي احلب اإل-٣
فاحلب متبـادل بـني     .  اهلل اإل�سان باحلب    مشروط، له مثن وهو تطبيق الشريعة حتى يبادل        �سا�ياحلب اإل 

احلـب  .  �تيجـة  ي مقدمة، واحلب اإلهلـ    �سا�ياحلب اإل .  يثين ي يبدأ واحلب اإلهل   �سا�ياحلب اإل . اإل�سان واهلل 
فإن مل يتبع احملبون أوامر احلبيب ألن احملب ملن حيب يطيع           . )١ ( فعل مقابل أو رد فعل     ي فعل، واحلب اإلهل   �سا�ياإل

جعلها بنو .  إسرائيلوقد كا�ت هذه جتربة احملبة املتبادلة بني اهلل وبين. )٢ ( بقوم آخرين حيبهم وحيبو�ه اهلليفسيأت
فال تفضيل لقوم .  عند اهلل مشروطة بدليل عذاب العصاةيوه. إسرائيل غري مشروطة ألهنم أبناء اهلل وأحباؤه 

ب حتى يظـل شـعوره حـرا مـن أسـر املـادة وغوايـة                ولن ينال اإل�سان الرب وهو اإلميان حتى ينفق مما حي         . على آخر 
  .مقاومة أهواء النفس شرط حملبة اخلري. )٣ (امللكية

. )٤( العــصيان بعــد أن أعطــاهم اهلل مــا حيبــون  يف إســرائيلوتلــك جتربــة بــين. واحلــب مــشروط بالطاعــة
 مقابـل ال   يف عبـد واهليكـل   ء، الوعـد واألرض وامل    ييعطيهم اهلل طبقا لشروطه كـل شـ       . فتصوروا عهدا بينهم وبني اهلل    

وهو ما ثار عليه املصلحون اليهود مثل اسبينوزا ومندلسون وما أكده           .  اتباع شرائع األ�بياء    ء، طاعة أو تقوى أو    يش
فـإذا مـا    . حيب اهلل اإل�سان بقـدر مـا حيـب اإل�ـسان اهلل           . ي، شرط ي، تعاقد ، تباديل ياإلسالم من أن امليثاق روح    
  . هلا ليست ضد طبيعته بل ازدهاراًيوه.  فعليه االلتزام بأوامره و�واهيهادعى اإل�سان أ�ه حيب اهلل
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يريد اإل�سان الثناء عليـه     . )١(فاحلب للفعل وليس للقول أو للشخص     . واإل�سان حيب أن يُحمد مبا ال يفعل      
أحـد  " نعمشـكر املـ  "وبـالرغم مـن جعـل املعتزلـة     . إن أداء الواجب والقيـام بـالتكليف ال ينتظـر شـكرا          .  مثن  بال

وال حيتـاج  . فال حب بـال فعـل  .  األمثال العامية يفكما هو احلال" ال شكر على واجب"الواجبات العقلية، إال أ�ه     
  .الفعل إىل ثناء

.  العالقـة مـع اآلخـر، خاصـة الغـرب      يفواحلب متبادل بني البشر ولـيس مـن طـرف واحـد كمـا هـو احلـال                 
ومـن هنـا أتـت إمكا�يـة حـوار          .  منه فقط، اليهوديـة واملـسيحية       كله، والغرب بأجزاء   يفاملسلمون يؤمنون بالوح  

  .)٢(وصعوبة حوار الغري مع املسلمني ألهنم ال يعرتفون بكتاهبم. املسلمني مع غريهم ألهنم يعرتفون بكتاهبم
  : احلب املزيف-٤

وات مـن   ومهما زيّن للناس حـب الـشه      . )٣(وحيب البعض اختاذ أ�داد هلل كالشهرة واملال والسلطة واجلنس        
. )٥(قـد حيـب الـبعض املـال وحـده      . )٤( حب القيم واملبـدأ والقـضية      يالنساء والبنني فإن حب اهلل أكثر إغراء أ       

وقد حيب البعض اآلباء واألبناء واإلخوان واألزواج والعـشرية واألمـوال والتجـارة واملـساكن أكثـر مـن حـب اهلل                      
  ينفـق املـال علـى حبـه علـى ذوي            الّذي البعض اآلخر وهذا على عكس    . )٦( سبيله فتنهار اجملتمعات    يف واجلهاد

  .)٧(القربى واليتامى واملساكني
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وينـسى أن اآلخـرة سـتكون       . )١(يـؤثر الـد�يا علـى اآلخـرة       . واإل�سان حيب العاجلة ويفضلها على اآلجلة     
 لـذلك عـز  . دون ادخـار فـائض  " مـن اليـد إىل الفـم      "يكفيـه   . ال يفكـر علـى األمـد الطويـل        .  وقـت مـا     يف حاضرة

  .)٢(وحيب املال حبا شديدا. يالتخطيط املستقبل
وال حيـب أحـد أن يأكـل        . )٣(وحيب البعض أن تشيع الفاحشة بني املؤمنني كراهية لوحدة االعتقاد والعمـل           

فاحلـب علـى    . وحمبة اآلخرين مـشروطة بتمثلـهم قيمـة اإلميـان         . )٤(حلم أخيه ميتا لتصوير بشاعة النميمة والغيبة      
، حب أحـدهم أكثـر مـن        لألبناء ال يفرق بينهم    يواحلب األبو .  العدو مثالية وطوباوية   وحب. )٥(أساس مشرتك 

واإل�ـسان ال حيـب مسـاع    . )٧(بل إن اإل�سان حيـب مـن يهـاجر إليـه كمـا فعـل األ�ـصار مـع املهـاجرين                    . )٦(اآلخرين
  .)٨(فالنصح ثقيل على القلب، مضاد للهدى كما فعل قوم صاحل عندما رفضوا قبول �صيحته. النصح

  : احلب الظاهر-٥
،  فاحلـب لـيس     ، قد حيب اإل�سان شيئا وهو شر له، وقد يكره شـيئا وهـو خـري لـه                 ،وحب األشياء �سيب  

  يف  الظـاهر، ولكنـها     يف  حزيـران شـر    -هزميـة يو�يـو   . األشياء هلا ظاهر وباطن   ، و وقتيا حلظيا بل ممتدا عرب الزمان     
 الباطن زرع قيم االستهالك  يف الظاهر خري، ولكنه يفط واكتشاف النف،الباطن كشفت عن أسباب هزمية العرب
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  .)١(وزاد البون بني األغنياء والفقراء
احلـب جـزء مـن      . )٢( األما�ـة   يف وأحيا�ا يكون السجن واالعتقال أحب على اإل�سان من اخليا�ة والتفـريط          

  . يتغري بتغري املواقفي كو�يحساب كل
 لـذلك مل حيـب إبـراهيم اآلفلـني، النجـوم والكواكـب واألقمـار        .احلب ال يكون إال للثابـت والـدائم وهـو اهلل        

 ،احلـب ال يكـون إال هلل  .  احلب وعـدم صـرب عليـه    يف وحب ما دون اهلل قصور    ، هلل ياحلب احلقيق . )٣(والشموس
 حـب  يواحلب اإلهلـ .  منقوصي حب إهل�سا�يفاحلب اإل. �سا�يحملب عليه فإ�ه يتجه إىل احلب اإل      يقوَ  ا  فإن مل   
  . إليه الصوفية من قبلوهو ما ا�تهت.  كاملإ�سا�ي

 اجملـرد،  يوهـو لـيس احلـب العـذر    . وملا كان اهلل هو املثل األعلى فـإن احلـب ال يكـون إال للمبـدأ والقـضية            
احلب من أجل احلب بل هو احلب املشروط بتحقيق املثل األعلى على األرض، احلب النافع وليس احلب اجملـرد،            

هو احلب املشروط بالفعـل والتحقـق ولـيس         . ليس حب السماء هروبا من األرض     حب األرض لصاحل السماء و    
  .  مضمونياحلب غري املشروط الفارغ من أ
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