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 ١

  يملغة احلب يف القرآن الكر
   أمحد مطلوب .د.أ                                                                                                             

)١(  
من ووئام، وكان احلب أاإلسالم دين حمبة وسالم، وقد استظلّت به الشعوب، وعاشت يف 

  .فيه من عفّة و�قاءالذي دعا إليه القرآن الكريم قد طهر القلوب ملا 
واحلب غريزة تسمو فتجعل اإل�سان سوياً، وهتبط فتحرفه عن سواء السبيل، وقد دعت إليه 

  .الكتب السماوية، ومنها القرآن الكريم الذي حفل باحلب الطّاهر العفيف
تعريفه ووصفه واحلب شعور حيس به اإل�سان فال يستطيع له وصفاً، حاول بعض الباحثني 

ني جبمع الطرائف أن حيصر أحد املولعولو شاء "عوا أن يكشفوا عن كنهه، وأكثروا من القول فلم يستطي
اريف اليت قدمها الباحثون املختلفون هلذه الكلمة على مر العصور، لكان يف وسعه أن يضع عدد التع

  .)١("بني أيدينا متحفاً لغوياً عجيباً
وهو " �قيض البغض"وكل ما قالته إ�ه ) باحل(تعرضت املعاجم العربية لشرح كلمة  لقد

  .)٢("احملبة اسم للحب"وإن " الوِداد واحملبة"
وليس يف هذا التعريف ما حيدد معنى احلب، ولعلّ الذين ألّفوا كتباً يف احلب أكثر إدراكاً ملعنى 

 – ا زعم بعض املتفلسفني أن): "هـ٢٩٧-(هذه العاطفة، قال أبو بكر حممد بن داود األصفها�ي 
 فجعل يف كل جسد – أيضاً – خلق كلَّ روح مدورة الشكل على هيئة الكرة، ثم قطعها –جل ثناؤه 

 قشصفاً، وكل جسد لقي اجلسد الذي فيه النصف الذي قُطع من النصف الذي معه، كان بينهما ع�
  .)٣("للمناسبة القدمية، وتتفاوت أحوال الناس يف ذلك على حسب رقّة طباعهم

  

  .١٣مشكلة احلب،  ص   )١(
  ).حبب(لسان العرب   )٢(
  .١٥،  ص١كتاب الزهرة،  ج  )٣(



 ٢

 الناس يف ماهيته، وقد اختلف): "هـ٤٥٦ -(قال أبو حممد علي بن أمحد بن حزم األ�دلسي و
ومة يف هذه اخلليقة يف أصل س املقالوا، والذي أذهب إليه أ�ه اتصال بني أجزاء النفوسطوقالوا وأ

كر األرواح أُ:  عن بعض أهل الفلسفة– رمحه ا –عنصرها الرفيع ال على ما حكاه حممد بن داود 
  .)١("مقسومة، ولكن على سبيل مناسبة قواها يف مقر عاملها العلْوي وجماورهتا يف هيئة تركيبها

بع إىل احلب عبارة عن ميل الط: "أ�ّه قيل) هـ١١ ق -(أبو بكر حميي الدين السلطي وذكر 
قاًالشيء املستلزم عادة، فإنشي عمس ٢(" تأكد وقوي(.  

، يقول حميي الدين بن "حس وال يوصف، ويعرف وال يعرفــي"�ه ومهما قيل يف تعريف احلب فإ
عرفه، ومن مل يذقه شرباً ما عرفَه، ومن قال رويت منه ما عرفه، فاحلب من حد احلب ما : "عربي

  .)٣(" ري شراب بال
ك سلوكاً حسناً، وينظر واحلب الصادق حلٌّ لكثري من املشاكل؛ ألن الذي ميأل ا قلبه به يسل

إىل احلياة �ظرة تفاؤل وأمل، ولذلك عين اإل�سان منذ القديم بالبحث يف احلب والدعوة إليه لتطهري  
 أوله هزلٌ وآخره جِد، دقت – أعزك ا –احلب : "النفوس، قال ابن حزم يف الكالم على ماهية احلب

وليس مبنكر يف الديا�ة، وال مبحظور يف . يقتها إال باملعا�اةمعا�يه جلاللتها من أن تُوصف فال تدرك حق
 وجلّ–الشريعة إِذ القلوب بيد ا ٤("- عز(.  

كيف ال يكون : "واهتم املعاصرون بدراسة احلب، وعده الدكتور زكريا إبراهيم مشكلة، يقول
خوته يف اإل�سا�ية شتى أساليب احلب مشكلة، وحنن �رى اإل�سان يتحدى اإل�سان، ويصطنع يف تعامله مع إ

عابري الطريق هلي الكفيلة بأن تظهره على التنوع الصراع؟ إن �ظرة واحدة يلقيها املرء من شرفته على 
  

  .٩٣، ص١ج) رسائل ابن حزم األ�دلسي(احلمامة يف األلفة واآلالف طوق  ) ١(
  .١٠٧صبابة املعا�ي، ص) ٢(
  .٤٩احلب  يف القرآن، ص ) ٣(
  .٩٠طوق احلمامة، ص) ٤(



 ٣

ان، ويتجاهل رِفاقه يف ــ عن أخيه اإل�سجافىاإل�سا�ية، فاإل�سان يتب الذي تتسم به العالقات ـــالعجي
ان يبغض ـــان، واإل�ســن، ويشعر بقشعريرة الغبطة حني يقرب أخاه اإل�ساــــــواإل�سان حيب اإل�س. الطريق

وأعجب من هذا كله أن .  رفيقه، ويتفنن يف ابتداع شتى الوسائل إليذائه أو حتديه أو القضاء عليه– أيضاً –
للغة اللغة الشعرية، وا:  هيللحب لغاتوذكر . )١(" قد يحب ويكره يف آنٍ واحد– أيضاً –اإل�سان 

وكل لغة من هذه اللغات تُعنى جبا�ب من . األخالقية، واللغة البيولوجية، واللغة االجتماعية، واللغة الصوفية
احلب، فاللغة الشعرية تربط احلب باجلمال، واللغة األخالقية تُعنى بالوعظ واإلرشاد، واللغة البيولوجية 

 تُعنى بالسلوك االجتماعي، واللغة الصوفية تتحدث عن وظائف الغدد واإلفرازات، واللغة االجتماعية
  .)٢(تتكلّم على التحرر من أسرِ الشخصية من أجل اال�دماج يف حقيقة عليا تستوعب كل املوجودات

 عن لغات احلب، فما لغةُ احلب يف القرآن – زكريا إبراهيم – ومنهم –هذا ما قرره الباحثون 
  الكريم؟

)٢(  
وتشريعاته وأقاصيصه، ودعوته إىل اخلري، واألُلفة ره و�واهيه، القرآن يقوم على احلب يف أوام

هبا احلقد، وميزقها وواحملبة، وهو دستور يتخذه اإل�سان إماماً ومرشداً، ليحيا حياة حرة كرمية ال يش
ومن هذه املعا�ي جاء خطاب القرآن اللغوي يف احلب، ويتجلّى ذلك يف . البغض، وتعبث هبا األهواء

  .)٣("�سان، وحب اإل�سان ، وحب اإل�سان ألخيهحب ا لإل"
 عظيم احلب -تعاىل–أعلى مراتب احلب يف الوجود؛ ألن ا "وهو :   حب ا لإل�سان-١

  £⎯Å3≈s9uρ ©!$# |=¬7ym:  إذ هو يريد هلم اخلري واإلميان الذي جيعلهم حييون حياة آمنة مطمئنة،)٤("لعباده

  

  .٢٣مشكلة احلب،  ص) ١(
  . وما بعدها٢٧املرجع السابق،   ص ) ٢(
  .٥٨املرجع السابق،  ص ) ٣(
  .٥٨احلب عند العرب، ص) ٤(



 ٤

ãΝä3ø‹s9Î) z⎯≈yϑƒM}$# …çμuΖ−ƒy—uρ ’Îû ö/ä3Î/θè=è% ) ٧: احلجرات( و ، ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7̈?$$sù 

ãΝä3ö7Î6ósãƒ ª!$# öÏøótƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θçΡèŒ ) ٣١: آل عمران(و  àMø‹s)ø9r&uρ y7ø‹n=tã Zπ¬6ptxΧ ©Íh_ÏiΒ ) ٣٩: طه.(  
 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# ) ١٩٥: البقرة .( =Ïtä† t⎦⎫Î/≡§θ−G9$# =Ïtä†uρ š⎥⎪ÌÎdγsÜtFßϑø9$#   

= ، )٢٢٢: البقرة( Åsãƒ t⎦⎫É) −Gßϑ ø9$# ) ٧٦: آل عمران( ، =Ït ä† š⎥⎫ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9 $# ) آل عمران :
١٣٤( ، =Ït ä† t⎦⎪ Î É9≈¢Á9 $# ) ١٤٦: آل عمران( ، =Ït ä† t⎦, Î# Ïj. uθtG ßϑø9 $# ) ١٥٩: آل عمران( ،

=Ït ä† t⎦⎫ ÏÜÅ¡ ø) ßϑø9$#  )٤٢: املائدة(،  =Ït ä† š⎥⎪ÌÎdγ ©Üßϑø9 $# )١٠٨: التوبة( ، =Ïtä† š⎥⎪ Ï%©! $# 

šχθè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ⎯Ï&Î#‹Î6y™ $y |¹ Ο ßγ̄Ρ r( x. Ö⎯≈ uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ ö̈Β  )٤: الصف.(  
٢-   راحة عظمى، : حب اإل�سان وهو ما يسعى إليه املؤمن؛ أل�ه جيد يف حب ا

⎪⎦ t إذ أحبوا ا للحب، – خاصة –وجتلّى هذا يف مواقف املتصوفة وطمأ�ينة،  É‹ ©9 $# uρ (#þθ ãΖ tΒ#u™ ‘‰ x© r& 

${6 ãm °!  )١٦٥: البقرة( حتلية وختلية يوصالن إىل التجلية، حتلية املؤمن "، وذلك أن حب ا
التخلي عن كل ما بالطاعة والقيام بتكاليف ا على خري وجه، وختلية هبا يتجرد العابد للعبادة ب

لية والظهور جيشينه كمؤمن، وعن كل ما يشوب العالقة بينه وبني ربه، وبالتخلية والتحلية تكون الت
  .)١("والرعاية والعناية والصفاء

وهذا احلب جيعل اتمع متكافال ليس فيه حقد وبغضاء، ومن :   حب اإل�سان لإل�سان-٣
آل   ⎯s9 (#θä9$oΨs? §É9ø9$# 4©®Lym (#θà)ÏΖè? $£ϑÏΒ šχθ™6ÏtéB  ): تاجنيذلك املعاملة احلسنة واإل�فاق على احمل

  ).٩٢: عمران
  ξx. ö≅t/ tβθ™7ÏtéB s's#Å_$yèø9$#  :م معانٍ أخرى للحب تُعبر عن املعنى السليبــــويف القرآن الكري

 تبكيت؛ ألن ا سبحا�ه هذاو) ٢٠: الفجر(  šχθ™7ÏtéBuρ tΑ$yϑø9$# ${7ãm $tϑy_ ، )٢٠: القيامة(
،  )٢٠٥ :رةـــالبق(    Ÿω =Ïtä† yŠ$|¡xø9$# ،  )١٩٠: رةــــــالبق ( Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG÷èßϑø9$#    اىلـــــوتع

  

           .٢٦ القرآن ،  صاحلب يف   )١(



 ٥

 Ÿω = Åsãƒ ¨≅ä. A‘$ ¤ x. ?Λ⎧ ÏO r& ) ٢٧٦: البقرة( ، Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ Í Ï≈s3 ø9 $# ) ٣٢: آل عمران( ، Ÿω 
=Ås ãƒ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $#  )٥٧: آل عمران( ،    Ÿω =Ït ä† ⎯ tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒ èΧ # ·‘θã‚ sù  )٣٦: النساء( ،
 Ÿω =Ït ä† ⎯ tΒ tβ% x. $ ºΡ#§θ yz $VϑŠÏO r&   )١٠٧: النساء( ،   Ÿω =Ïtä† t⎦⎪ Ï‰ Å¡ øßϑø9 $#  )٦٤: املائدة( ،
 Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ Ï‰ tF÷èßϑ ø9$#   )٨٧: املائدة( ، Ÿω = Ïtä† š⎥⎫Ïù Îô£ ßϑø9$# ) ١٤١: األ�عام( ، Ÿω =Ït ä† 

t⎦⎫ ÏΨ Í←!$ sƒø: $# ) ٥٨: األ�فال( ، Ÿω =Ïtä† š⎥⎪Î É9 õ3 tGó¡ ßϑø9 $#  )٢٣: النحل( ، Ÿω =Ïtä† ¨≅ ä. 5β# §θyz 

A‘θà x.  )٣٨: احلج.(  
 öΝ   سبحا�ه وتعاىل من حب من ال حيبوهنم–وحذّر  çFΡ r' ¯≈ yδ Ï™Iω'ρ é& öΝ åκtΞθ™7ÏtéB Ÿω uρ öΝ ä3tΡθ ™6 Ïtä† 

tβθ ãΨ ÏΒ÷σ è? uρ É=≈ tGÅ3 ø9$$Î/ ⎯ Ï&Íj# ä. # sŒÎ) uρ öΝ ä.θà)s9 (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ#u™ # sŒÎ) uρ (# öθn= yz (#θ‘Òtã ãΝ ä3ø‹ n=tæ Ÿ≅ÏΒ$tΡ F{ $# z⎯ ÏΒ Åá ø‹tó ø9$# 4 

ö≅è% (#θè?θãΒ öΝ ä3ÏàøŠ tóÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# 7Λ⎧ Î=tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ Á9$#   )من د)١١٩ :آل عمران و�ه، ومن اختاذ أ�داد:  
 š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρ r& öΝ åκtΞθ™6Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( t⎦⎪ É‹ ©9$# uρ (# þθãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& ${6ãm 

°! 3 öθ s9 uρ “t tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΚ n=sß øŒÎ) tβ ÷ρ t tƒ z># x‹ yèø9 $# ¨βr& nο §θà) ø9 $# ¬! $Yè‹Ïϑ y_ ¨β r& uρ ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É># x‹ yèø9 $#    
$   :، وممن استحب الكفر على اإلميان)١٦٥ :البقرة( pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚ −Fs? öΝ ä. u™!$ t/#u™ 

öΝ ä3tΡ≡ uθ ÷zÎ) uρ u™ !$ uŠÏ9÷ρ r& ÈβÎ) (#θ™6 ys tGó™$# tø à6 ø9$# ’ n? tã Ç⎯≈ yϑƒM}$# 4 ⎯ tΒ uρ Ο ßγ©9 uθ tGtƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ 

šχθßϑÎ=≈ ©à9 $#   )وممن استحب احلياة الد�يا على اآلخرة)٢٣ :التوبة ،:  šÏ9≡ sŒ ÞΟßγ̄Ρ r'Î/ (#θ™6 ystFó™ $# 

nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ’ n? tã Íο t Åz Fψ $# χr& uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠ öθs) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ø9$#  ) ١٠٧النحل ( نوممن زَي
⎯ z : من النساء والبننيحب الشهوات Îiƒã— Ä¨$̈Ζ= Ï9 =ãm ÏN≡ uθ yγ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9$# t⎦⎫ ÏΖ t6ø9 $# uρ 

ÎÏÜ≈ oΨ s) ø9 $# uρ Íο t sÜΖ s) ßϑø9 $# š∅ÏΒ É= yδ ©%! $# Ïπ ÒÏ ø9 $#uρ È≅ø‹ y‚ø9 $# uρ Ïπ tΒ §θ|¡ ßϑø9 $# ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ Ï^ öys ø9$# uρ 3 š Ï9≡ sŒ 

ßì≈ tF tΒ Íο 4θ u‹ys ø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ª!$# uρ …çν y‰Ψ Ïã Ú∅ó¡ ãm É>$ t↔ yϑø9 $#   )وقد يكون احلب ). ١٤ :آل عمران
سبيال إىل احلقد كما حدث ليوسف عليه السالم أل�ه كان أحب إىل أبيه من إخوته فرموه يف غيابة 

 اجلب øŒÎ) (#θä9$s% ß# ß™θã‹s9 çνθ äz r& uρ = ymr& #’ n<Î) $oΨŠ Î/ r& $̈Ψ ÏΒ ß⎯ øtwΥ uρ îπ t7óÁãã ¨βÎ) $ tΡ$t/ r& ’Å∀ s9 9≅≈n= |Ê A⎦⎫Î7 •Β ∩∇∪ 



 ٦

(#θè=çGø%$# y# ß™θãƒ Íρ r& çνθ ãm tôÛ $# $ZÊö‘ r& ã≅øƒ s† öΝä3 s9 çμ ô_uρ öΝä3‹ Î/ r& (#θçΡθ ä3 s? uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰ ÷èt/ $YΒ öθ s% t⎦⎫ ÅsÎ=≈ |¹   
                               ).٩-٨ :يوسف(

› àMø :ليت ألقاها ا على �بيه الكريم موسى عليه السالمفاحلب هو احملبة اخلالصة ا s) ø9 r&uρ 

y7 ø‹n= tã Zπ ¬6pt xΧ © Íh_ ÏiΒ yì oΨóÁ çGÏ9 uρ 4’ n? tã û©Í_ ø‹ tã   )٣٩: طه.(  
وإن كا�ت كقول بعضهم حمنة اإل�سان الكامل، فهي منحة من املشمول بالشامل، : "واحملبة

وأصلها الصفاء .)١("والنظر يف حمل التدبر عظيم، والتفكري يف معا�ي الذوق السليم موجب التسليم
 )احلُباب(هي مأخوذة من : لـــــوقي .نانــــاألس) حبب(ان ــــسنفاء بياض األـــألن العرب تقول لص"

وهو ما يعلو املاء عند املطر الشديد، فعلى هذا تكون احملبة هي غليان القلب وثورا�ه عند   -بالضم-
ري إذا برك فلم أحب البع:  اللزوم والثبات، ومنهي مشتقة من: وقيل. االهتياج إىل لقاء احملبوب

  .)٢("فكأن احملب قد لزم قلبه حمبوبه فلم يرم عنه ا�تقاالً وال حتويال... يقم
فأفضلها حمبة : "وليست هذه حمبة ا كما قال السلطي، وهي عند ابن حزم ضروب، قال

 االشرتاك يف املطالب، وحمبة ووحمبة القرابة، وحمبة األلفة ... - عز وجل –املتحابني يف ا
وحمبة البِر يضعه املرء عند أخيه، وحمبة الطمع يف جاه احملبوب، وحمبة املتحابني التصاحب واملعرفة، 

  .)٣("لسر جيتمعان عليه يلزمهما سرته، وحمبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر، وحمبة العشق
العالقة، : وحتدث السلطي عن أمساء احملبة، وذكر ستاً وأربعني حالة تتصل باحملبة، منها

وبعض ما ذكر . ، والوجد، والعشق، والشغف، واهليام، والتعبد، والوله، والتدلهواهلوى، والغرام
ب، ومما ورد فيه غري اليت كا�ت احملور األساسي للغة احل) احلب(جاء يف القرآن الكريم، ومن ذلك كلمة 

  .هذه الكلمة
  

  .٣٨ ص،صبابة املعا�ي  )١(
  .٩٩ص، املرجع السابق   )٢(
  .٩٥ ص، طوق احلمامة  )٣(



 ٧

  :األخ
 األُخوة –بحا�ه وتعاىل  س–األُخوة هي اليت جتمع الناس وتوحد مواقفهم وأحاسيسهم، وقد عزز 

 / y#©9r'sù t⎦÷⎫t/ öΝä3Î/θè=è% Λä⎢óst7ô¹r'sù ÿ⎯ÏμÏFuΚ÷èÏΖÎ : ة بني الناس وتأليف القلوبـــوجعلها من أسباب الرابط

$ZΡ≡uθ÷zÎ) ) ١٠٣: آل عمران .( واملؤمنون إخوة:  $yϑ̄ΡÎ) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ×οuθ÷zÎ) (#θßsÎ=ô¹r'sù t⎦÷⎫t/ ö/ä3÷ƒuθyzr& 4 

(#θà)̈?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª=yès9 tβθçΗxqöè?   )١٠ :احلجرات(واألخ هبة ا ، :  $oΨö7yδuρuρ …çμs9 ⎯ÏΒ !$uΖÏFuΗ÷q§‘ çν%s{r& tβρã≈yδ 

$wŠÎ;tΡ   )وهو عون ألخيه يف امللمات وما يقع من أحداث، وجعل هارون وزيراً ألخيه موسى ) ٥٣ :مريم
  ô‰s)s9uρ $oΨ÷s?#u™ ©y›θãΒ |=≈tFÅ6ø9$# $oΨù=yèy_uρ ÿ…çμyètΒ çν%s{r& šχρã≈yδ #\ƒÎ—uρ  : عليه السالم وشد به عضُده

 4 ( tΑ$s% ‘‰à±t⊥y™ x8y‰àÒtã y7‹Åzr'Î/ ã≅yèøgwΥuρ $yϑä3s9 $YΖ≈sÜù=ß™ Ÿξsù tβθè=ÅÁtƒ $yϑä3ø‹s9Î و ،)٣٥الفرقان (

!$uΖÏF≈tƒ$t↔Î/ $yϑçGΡr& Ç⎯tΒuρ $yϑä3yèt7̈?$# tβθç7Î=≈tóø9$# )  ٣٥:القصص.(  
، فقد اطمأن أخو يوسف )األخ(الطمأ�ينة يف النفس حني يخاطَب اإل�سان بكلمة وتنبعث 
حني قال له يوسف :  þ’ÎoΤÎ) O$ tΡ r& x8θ äz r& Ÿξ sù ó§Í≥ tFö; s? $ yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yϑ÷è tƒ  ) ٦٩: يوسف.(  

$ : فاحلب واملودة يرتبطان باألُخوة oΨôã t“ tΡ uρ $tΒ ’ Îû Ν ÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ ô⎯ ÏiΒ @e≅Ïî $ºΡ≡ uθ ÷z Î) 4’ n? tã 9‘ ã ß™ 

t⎦, Î# Î7≈ s) tG•Β ) أي يف بعضهم لبعض). ٤٧: احلجر.  
( 4’n<Î: وعبر القرآن عن املرسلني إىل األقوام بكلمة األخ uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& # YŠθèδ  ) األعراف :

’ 4، و )٦٥ n<Î) uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ% s{r& $[sÎ=≈ |¹ ) و ) ٧٣: األعراف 4’ n<Î) uρ š⎥t⎪ ô‰ tΒ öΝ èδ%s{ r& $ Y7øŠyèä©  
  .وهذا مما يلني القلوب). ٨٥: األعراف(

tΑ$s% öΝ ( øŒÎ: للتحذير) األَخ(واستعمل سبحا�ه وتعاىل  كلمة  çλm; óΟèδθ äz r& îyθçΡ Ÿω r& tβθ à)−G s?  
$tΑ ( øŒÎ  : وطـــل هذا ما قاله هود وصاحل ولـــومث). ١٠٦: الشعراء( s% öΝ çλm; öΝèδθ äz r& îŠθèδ Ÿω r& 

tβθ à)−G s?  )١٢٤ :الشعراء(و   øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; öΝèδθäzr& ìxÎ=≈|¹ Ÿωr& tβθà)−Gs?  )١٤٢:الشعراء( و øŒÎ) tΑ$s% 

öΝçλm; öΝèδθäzr& îÞθä9 Ÿωr& tβθà)−Gs? ) ١٦١:الشعراء.(  



 ٨

من التجسس والغيبة  األُخوة سبباً يف الوفاق، وملا أراد أن ينفر الناس – سبحا�ه –وجعل 
† =Ïtä: ليشعر اإل�سان بأُخوته) األَخ(جاء بكلمة  r& óΟà2 ß‰ tnr& β r& Ÿ≅à2 ù'tƒ zΝ óss9 ÏμŠÅz r& $\GøŠ tΒ 

çνθ ßϑ çF÷δÌ s3 sù 4 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©!$# Ò>#§θ s? ×Λ⎧ Ïm§‘ ) ١٢: احلجرات.(  
 والطمأ�ينة، ولذلك تكررت يف يف اخلطاب تبعث يف �فس السامع احلب) األَخ(إن ورود كلمة 

  .القرآن الكريم يف املواقف املختلفة ملا هلا من وقع كبري
  :االستكا�ة

 مرحلة من مراحل احلب إذ وأصلها اخلضوع، وهي   )١("لوازم احلب وأحكامه"هي من 
 $yϑ:  عن االستكا�ة تلميحاً فقالكني احملب حملبوبه، وقد هنى ا تعاىليست sù (#θãΖ yδ uρ !$yϑÏ9 öΝåκ u5$ |¹ r& ’Îû 

È≅‹ Î6y™ «!$# $tΒ uρ (#θàãè |Ê $ tΒ uρ (#θçΡ% s3 tGó™ $#  )١٤٦: آل عمران.(  
ألن احلب ليس مذلّةً وهوا�اً، وإمنا هو وِد ووئام، وتقدير واحملب الصادق ال يستكني وخيضع؛ 

  .وإخالص
            :األُلفة

 (#θßϑÅÁtG:  بني الناسهي األُ�س واحملبة، وهي من �عمِ ا الذي يؤلّف ôã $# uρ È≅ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ 

Ÿω uρ (#θè%§x s? 4 (#ρ ãä. øŒ$# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹ n=tæ øŒÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™!# y‰ ôã r& y# ©9 r' sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3Î/θè=è% Λ ä⎢ óst7ô¹ r'sù ÿ⎯ ÏμÏF uΚ÷è ÏΖ Î/ 

$ZΡ≡ uθ ÷z Î) ) ١٠٣: آل عمران .( ؤلف بينها  و– سبحا�ه –فتأليف القلوب من اال يستطيع أحد أن ي
رد اإن مل ي : βÎ) uρ (#ÿρ ß‰ƒÌãƒ βr& š‚θãã y‰ øƒ s†  χ Î* sù y7 t7ó¡ ym ª!$# 4 uθèδ ü“ Ï%©!$# š‚y‰ −ƒ r& ⎯Íν Î óÇuΖ Î/ 

š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$Î/ uρ ∩∉⊄∪ y# ©9 r& uρ š⎥÷⎫ t/ öΝ ÍκÍ5θè=è% 4 öθs9 |M ø)xΡ r& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗ sd !$̈Β |M ø ©9 r& š⎥÷⎫ t/ 

óΟÎγ Î/θè= è% £⎯Å6≈ s9 uρ ©!$# y#©9 r& öΝ æηuΖ ÷ t/ 4 …çμ ¯Ρ Î) î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3 ym ) ٦٣ -٦٢: األ�فال.(  
  

        .١٥٤ ص،صبابة املعا�ي )١(



 ٩

 بني املخلوقات والكائنات بني الناس فحسب، وإمنا يؤلف ا سبحا�ه وتعاىلواألُلفة ال تكون 
 óΟ: ومظاهر الطبيعة s9 r& t s? ¨β r& ©!$# © Åe÷“ ãƒ $\/$pt x §ΝèO ß# Ïj9 xσ ãƒ çμ uΖ ÷ t/ ) ٤٣: النور.(  

للتعبري عن ) األُلفة(وا يدعو إىل األُلفة واحملبة ألن اإلسالم دين حمبة، ويتخذ القرآن غري كلمة 
# : احملبة sŒÎ) uρ â¨θà‘Ζ9 $# ôM y_Íiρ ã— ) ويربط بني الزوجني برباط احملبة). ٧: التكوير : $ uΖù= è%uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ 

ô⎯ ä3ó™$# |MΡ r& y7ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pgø: $# Ÿξä. uρ $yγ ÷ΖÏΒ # ´‰ xî u‘ ) ٣٥: البقرة(،  uθèδ “Ï% ©!$# Νä3 s)n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ 

;ο y‰ Ïn≡ uρ Ÿ≅ yèy_ uρ $pκ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρ y— z⎯ ä3ó¡ uŠ Ï9 $ pκö s9Î) ) ومل   ،)١(ا�زل اجلنة أ�ت وزوجك: أي) ١٨٩: األعراف
  . ا�زِل وحدك، لكي تبقى األُلفة بني آدم وحواء: يقل

“  uθèδ: ليدل على االستئناس وهو األُلفة يف قوله تعاىل) سكني(وجاء الفعل  Ï%©!$# Ν ä3s) n=s{ 

⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ Ÿ≅ yèy_ uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— z⎯ ä3ó¡ uŠÏ9 $pκö s9 Î) ) وهذه طمأ�ينة تبعث ،)١٨٩: األعراف 
   .)٢(األُلفة بني الزوجني وتشيع االستئناس

⎯£ : خر فقالوعبر القرآن عن األُلفة بأسلوب آ èδ Ó¨$t6Ï9 öΝ ä3©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$t6Ï9 £⎯ ßγ©9 ) البقرة :
   .)٣(أي سكن هلن) ١٨٧

 ô⎯ÏΒ:  السكينة مما يألف األزواج هباوجعل سبحا�ه وتعاىل uρ ÿ⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n=y{ / ä3s9 ô⎯ ÏiΒ 

öΝ ä3Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø— r& (# þθãΖ ä3ó¡ tF Ïj9 $ yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Ν à6 uΖ÷ t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπ yϑôm u‘ uρ ) ٢١: الروم.(  
  :األمومة

سبحا�ه يؤكد عاطفة األمومة ا ، و)األُم(مل يذكرها القرآن هبذه الكلمة، وإن ذكر كلمة 
% tΑ$s%uρ “Ï :بأسلوب القصة، ومنها ما أحست به امرأة عزيز مصر حني رأت يوسف ©!$# çμ1u tI ô©$# ⎯ ÏΒ 

  

، وإصالح الوجوه والنظائر يف القرآن      ٢٦٢ ص ،، الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم     ٣١٩ ص ،ينظر األشباه والنظائر يف القرآن الكريم     ) ١(
           .٢٤٢ ص،الكريم

        ).١(تنظر املصادر السابقة املذكورة يف رقم   ) ٢(

        .تنظر املصادر السابقة ) ٣(



 ١٠

u óÇÏiΒ ÿ⎯ Ïμ Ï? r& tøΒ eω  ’ÍΓ Ì ò2r& çμ1uθ ÷WtΒ #© |¤tã β r& !$oΨ yè xΨ tƒ ÷ρ r& …çν x‹ Ï‚−G tΡ #V$ s!uρ ) وحتركت ) ٢١: يوسف
إذ يبدو أهنا كا�ت عاقراً، وأ�ه كان صغرياً قبل أن يتفجر صباه " ولدا"أمومة امرأة العزيز عند مساعها 

  . فرتاوده، وتصبح األمومة شهوة محراء
أصبح فؤادها فارغاً، وقالت ألخته وتتجلى األمومة يف أُم موسى بعد أن ألقته يف اليم و

"يهت حني عاد إليها" قُصروس : çμ≈ tΡ÷Š yŠt sù #’ n<Î) ⎯Ïμ ÏiΒ é& ö’ s1 § s) s? $yγ ãΨøŠ tã Ÿω uρ šχ t“ ós s? ) القصص :
 ÏM :وسرت به امرأة فرعون وحنت عليه). ١٣ s9$s%uρ ßNr& t øΒ$# šχöθ tã öÏù ßN§è% &⎦ ÷⎫ tã ’Ík< y7 s9 uρ ( Ÿω 

çνθ è=çFø) s? #© |¤ tã β r& !$ oΨ yèxΖ tƒ ÷ρ r& …çν x‹Ï‚ −GtΡ # V$ s!uρ ) ٩: القصص.(  
 ه فحسب، وإمنا  األُمومة حني ألزم سبحا�ه وتعاىلوأقرداألم بإرضاع وليدها ال لتقيم أَو

≡ ßN عة مولده بعطف األم وحناهنا، قال تعاىللرتضي أمومتها، وليحس الوليد من سا t$Î!≡ uθø9 $# uρ 

z⎯ ÷èÅÊö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρ r& È⎦ ÷, s!öθ ym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. )وهذا ليس إخباراً وإمنا هو أمر؛ ألن من املعروف ) ٢٣٣: البقرة
  .أن األُم تُرضع وليدها، وتأكيد معنى األمومة هو الذي أخرج اخلرب إىل األمر

  :اجلنون
وعي تصرفاً ال من احلب ما يكون جنو�اً، وانون من فَقَد عقله وتصرف  من غري إدراك و

نون(وقد وردت كلمة . يليق باإل�سان السوييف القرآن لتدل على هذا املعنى) ا : (#θä9$ s%uρ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ 

“Ï% ©!$# tΑ Ìh“ çΡ Ïμ ø‹ n=tã ãø. Ïe%! $# y7 ¨Ρ Î) ×βθ ãΖ ôf yϑ s9 ) مـــ اجلنون عن النيب الكريجاءت يف �في، و)٦: احلجر:   
 $ tΒ uρ /ä3 ç6Ïm$ |¹ 5βθ ãΖ ôfyϑ Î/ ) ٢٢: التكوير.(  

احلب املفرط يسرت العقل، "وقد ا�تهى بعض الناس ومنهم الشعراء إىل اجلنون لشدة حبهم؛ ألن 
  .)١("فال يعقل احملب ما ينفعه ويضره، فهو شعبة من اجلنون

  

  .١٥٩ص، صبابة املعا�ي  )١(



 ١١

  :احلزن
هو حالة حتدث "هو يف األصل من عالمات احلب، ومل يعده السلطي من أمساء احملبة، وإمنا 

  يسر وهي ورود املكروه عليه، وهو خالف املسرة، وملا كان احلب ال خيلو من ورود ما الللمحب، 
  .)١("على قلب احملب، فكان احلزن من لوازمه

احتالل الوطن وتدمريه، وسيطرة الدخالء على مقاليد احلكم، : وللحزن أسباب كثرية منها
مما يعرض لإل�سان، كما عرض ألبي بكر وموت العزيز، وفراق األهل، وجفاء احلبيب، وغريها 

 عنه وهو يف الغار يوم اهلجرة، إذ قال له ا على لسان النيب حممد  سبحا�ه وتعاىلالصديق رضي ا 
 : Ÿω ÷βt“ øt rB χÎ) ©!$# $ oΨ yè tΒ ) ٤٠: التوبة.(  

 ôMÒ:  على ابنه يوسف شديداًوكان حزن النيب يعقوب عليه السالم u‹ö/ $# uρ çν$ uΖ øŠtã š∅ ÏΒ 

Èβ÷“ ßs ø9$# uθßγ sù ÒΟŠ Ïà x. ) مريم و�ادى). ٨٤: يوسف وقالعليها السالم  ا:  ω r& ’ÎΤ t“ øtrB ô‰ s% Ÿ≅ yèy_ 

Å7š/ u‘ Å7tG øtrB $ wƒÎ |  ) ننيـــ، وقال للمؤم )٢٤: يممر  : Ÿω uρ (#θãΖ Îγ s? Ÿω uρ (#θçΡ t“ øt rB ãΝçFΡ r& uρ tβ öθn=ôã F{ $#  
 öΝ:  ال حيزن اإل�سان على ما فاتوأمر بأن). ١٣٩: آل عمران( à6 t7≈ rO r' sù $ Cϑxî 5dΟ tóÎ/ ŸξøŠx6 Ïj9 

(#θçΡ t“ ós s? 4’n? tã $ tΒ öΝ à6 s?$ sù Ÿω uρ !$tΒ öΝ à6t7≈ |¹ r& ) ١٥٣: آل عمران.(  
فدواعي احلزن كثرية، وقد عبر القرآن الكريم عن بعض دواعيه، ومل تكن تلك الدواعي 

 عدا حزن يعقوب على يوسف الذي كان مرادفاً للحب الذي يكنه متصلة باحملبة اتصاالً مباشراً، ما
لفراق ولده الذي قال عنه إخوته قبل أن يلقوه يف غيابة اجلب : øŒÎ) (#θä9$ s% ß#ß™θã‹s9 çνθ äz r& uρ =ym r& #’ n<Î) 

$ oΨŠÎ/ r& $̈Ψ ÏΒ ß⎯ øtwΥ uρ îπ t7óÁãã ¨β Î) $tΡ$t/ r& ’Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê A⎦⎫ Î7•Β ) ٨: يوسف.(  

  

  .١٥٠ صصبابة املعا�ي،     )١(



 ١٢

  :احلنان
 الكريم هذه العاطفة النبيلة با  سبحا�ه آنون من العواطف املتصلة باحلب، وخص القرل
≈ çμ: - عليه السالم–   فهو الذي حينو على عباده كما حنا على النيب حييى -وتعاىل oΨ÷ s?#u™ uρ zΝ õ3çt ø:$# 

$wŠÎ6 |¹ ∩⊇⊄∪ $ZΡ$oΨ ym uρ ⎯ÏiΒ $ ¯Ρà$ ©! Zο 4θ x. y— uρ ( šχ% x. uρ $wŠ É)s? ) ١٣-١٢: ممري .( وهذا أعظم حنان يهبه ا
  .ألحد أ�بيائه، وهذا احلنان دعوة إىل أَن ميأل اإل�سان قلبه حنا�اً يؤلف بني القلوب

  :  اخلبال
هو فقدان العقل، وقد يؤدي احلب العنيف إليه، ولذلك حذَّر القرآن من األسباب اليت تؤدي 

 Ÿω (#ρ: إليه، ومنها بطا�ة السوء ä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝä3 tΡθ ä9ù' tƒ Zω$ t6 yz (#ρ –Š uρ $ tΒ ÷Λ —⎢ ÏΨtã ô‰s% 

ÏN y‰t/ â™ !$ ŸÒøó t7 ø9$# ô⎯ÏΒ   öΝÎγ Ïδ≡uθ øù r&  $ tΒ uρ   ‘ Ï ÷‚ è? öΝèδ â‘ρ ß‰ß¹   ç t9ø. r& 4 ô‰ s%  $ ¨Ψ̈ t/   ãΝ ä3 s9  ÏM≈tƒ Fψ $# (  β Î) 

÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è=É) ÷è s? ) ١١٨: آل عمران.(  
_ öθs9 (#θã: ني فقالوحذَّر من املنافق t yz / ä3‹ Ïù $̈Β öΝ ä.ρßŠ# y— ωÎ) Zω$t6 yz ) ٤٧: التوبة .(

التصاف أهله به، وإن "واخلبل من موجبات العشق، ومل يعده السلطي من أمساء احلب، وإمنا دخل فيه 
 ولكنه مرحلة من مراحل احلب، فهو اجلنون بعينه، وكا�ت العرب تطلق كلمة. )١("ذُكر يف أمسائه

  .ومها مبعنى واحد) املخبل(وكلمة ) انون(
  اخللة

اخلُلَّة بني اآلدميني مأخوذة من ختلل املودة بني اللحم والعظم ": هي املصادقة واإلخاء، ويقال إن
 مأل احلب قلبه، وأخلص لصاحبه، ا، ومنها اخلليل ال يكون كذلك إال إذ)٢("واختالطهما باملخ والدم

عليه السالم  النيب إبراهيم وأرفع ذلك اختاذ ا خليال:  ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ômr& $YΨƒÏŠ ô⎯£ϑ ÏiΒ zΝ n=ó™ r& …çμ yγô_ uρ ¬! 

  

  .١٦٠ ص،صبابة املعا�ي  ) ١(

  .١٩، ص١ج، كتاب الزهرة ) ٢(



 ١٣

uθ èδuρ Ö⎯Å¡ øt èΧ yì t7̈? $#uρ s'©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ t ö/Î) $Z‹ÏΖ ym 3 x‹ sƒªB $#uρ ª!$# zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) WξŠÎ= yz  )وذكر ). ١٢٥ :النساء
© 4: القرآن خليل السوء tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ ©Í_ tFø‹s9 óΟ s9 õ‹ ÏƒªB r& $ºΡ Ÿξèù WξŠÎ= yz ) ٢٨: الفرقان.(  

™ â: من أخالء السوءسبحا�ه وتعاىل وحذَّر  HξÅz F{ $# ¥‹ Í× tΒöθ tƒ óΟ ßγàÒ÷èt/ CÙ÷è t7Ï9 <ρ ß‰ tã ω Î) 

š⎥⎫É) −Fßϑø9 $# ) هي اإلخاء الصادق واحلب الذي ال يرتبط ) اخلُلَّة(، وما ذلك إال ألن )٦٧: الزخرف
  .ا�ه وتعاىلمبا ال يرضاه ا سبح

  :الشغف
 الفه، وقد وصف اامرأة عزيز سبحا�ه وتعاىلهو شدة احلب حني يبلغ شغاف القلب أي غ 

& ßNr:  حباً ملك عليها �فسها، فقالعليه السالممصر اليت أحبت يوسف  t øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# ßŠÍρ≡ t è? $ yγ9 tG sù 

⎯ tã ⎯Ïμ Å¡ ø ¯Ρ ( ô‰ s% $ yγ x tóx© $‰7ãm ) ٣٠: يوسف.(  
 مراحل احلب بعد اللوعة ، وجاءت مرتبته يف"شغَفَه احلب أي أحرق قلبه: "قالوي
  .)١(والالعج
  :الصبابة

، )٢(صبا إليه أي حن ومال إليه، وسميت الصبابة صبابة ال�صباب القلب على احملبوب: يقال
 ω: فسه بعد أن راودته امرأة العزيز عن �عليه السالموصور القرآن الكريم حالة يوسف  Î) uρ ô∃Î óÇs? 

© Íh_ tã £⎯ èδ y‰ ø‹x. Ü=ô¹ r& £⎯Íκö s9 Î) ⎯ ä. r&uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Î=Îγ≈ pg ø: $# ) الصبابة تكون بعد التت: وقيل). ٣٣: يوسف م يإن
  .)٣(الذي أوله العالقة لتعلق القلب باحملبوب

  

  .١٦٨ص، ينظر فقه اللغة وسر العربية  ) ١(

  .٢٥ ص ،ينظر احلب يف القرآن ) ٢(

  .٢٥ صينظر املرجع السابق ،  ) ٣(



 ١٤

  :الطاعة
 دليل وعالمة وأمارة على : " وهيسبحا�ه وتعاىلتأتي الطاعة بأمر من اا ويف . )١("حب

& (#θãè‹ÏÛr: القرآن الكريم كثري من اآليات اليت تأمر بالطاعة uρ ©!$# tΑθ ß™ §9 $# uρ öΝà6 ¯=yè s9 šχθßϑym öè?  
  .سبحا�ه وتعاىل، وهي يف األصل طاعة ا )١٣٢: آل عمران(

باه، من احلب الصادق، فيطيع احلبيب حمبوبه، والولد أمه وأوتتولّد الطاعة لدى اإل�سان 
 إال أهنا حالة تعرتي احملب فيطيع حبيبه، - وإن مل تكن امساً للحب–والصديق صديقه، وهي 

  . مرحلة من مراحل احلب ومراتبهيعدىل هذه احلالة قد إوالوصول 
  :العبادة

 x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷è: هي ذروة احلب، واإل�سان حني خيلص لربه يف حبه يعبده، ويقول لربه tΡ 

y‚$−ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ ÏètG ó¡ nΣ ) ـــفالع). ٥: الفاحتة  ألن أصلها سبحا�ه وتعاىلبادة يف األصل ال تكون إال 
حمبة ا بل إفراده باحملبة، وأن يكون احلب كله  فال حيب سواه، وإمنا  "-اجلوزيةقيم كما قال ابن –

  .)٢("حيب ألجله وفيه
 يصل احملب إىل مرحلة التذلل للحبيب حني) العبادة(ودأب بعضهم على استعمال كلمة 

  .للمحبوب، ملا يف العبادة من طاعة وتذلّل واستكا�ة وخضوع
  :العشرة

هي املخالطة أو الصحبة اليت تربط بني شخصني أو أكثر، وال يتم ذلك إال إذا كا�ت حباً 
 اليت تنبثق حباً من القلب، وحذَّر مسبحا�ه وتعاىلعميقاً، وقد أمر ا ةرشن اإلساءة إىل  بالع

  

  .٢٦  ص،احلب يف القرآن   ) ١(

  .٢٣ ص،  املرجع السابق   ) ٢(



 ١٥

⎯£ : الزوجات فقال èδρç Å°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$Î/ ) استمراراً لأللفة اليت كا�ت بني ) ١٩: النساء
§{ : وذم عشري السوء فقال. الزوجني ø⁄Î6 s9 4’n< öθyϑø9 $# }§ø⁄ Î6 s9 uρ çÏ± yèø9 $# ) ١٣: احلج.(  
  :الغرام

 ووردت الكلمة يف القرآن الكريم مبعناها ،)١("هو احلب الالزم، يقال مغْرم باحلب أي قد لزمه"
$  سبحا�ه وتعاىلاللغوي أي اللزوم، قال  uΖ−/ u‘ ô∃ Î ñÀ$# $̈Ψ tã z># x‹ tã tΛ ©⎝ yγ y_ ( χ Î) $yγ t/# x‹ tã tβ% x. 

$·Β# t xî ) أي هالكاً ولزاماً هلم) ٦٥: الفرقان.  
  :الفتون

‘{ ( ÷βÎ: تعاىلان كقوله من مراحل احلب، ووردت الكلمة يف القرآن الكريم مبعنى االمتح Ïδ 

ωÎ) y7 çG t⊥÷G Ïù ) تعاىلاالفتتان كقوله ومبعنى ). ١٥٥: األعراف : (#θà)̈? $# uρ Zπ uΖ ÷FÏù ω ¨⎦ t⎤‹ ÅÁ è? t⎦⎪ Ï%©! $# 

(#θßϑn= sß öΝ ä3Ψ ÏΒ Zπ ¢¹!% s{ ) تعاىل، ومبعنى الفتنة، كقوله )٢٥: األ�فال  !$yϑ ¯Ρ r& öΝà6 ä9≡ uθøΒ r& öΝ ä.ß‰≈ s9 ÷ρ r&uρ 

×π uΖ ÷GÏù ) ٢٨: األ�فال.(  
الشرك، والكفر، : وذكر هارون بن موسى أن الفتنة وردت يف القرآن الكريم على عشرة وجوه

وأضاف .)٢(والبالء، والعذاب يف الد�يا، واحلرق بالنار، والقتل، والصد، والضاللة، واملعذرة، والعربة
 ç: تعاىلدامغا�ي وجهاً آخر، وهو اجلنون، كما يف قوله ــــال ÅÇö6 çF|¡ sù tβρ çÅÇö7ãƒ uρ ∩∈∪ ãΝä3 Íh‹ƒ r'Î/ 

ãβθ çG ø yϑø9 $# ) ٦-٥: القلم (نون: يعينا)صيب احملبني حني يصلون إىل . )٣وهذا الوجه يتصل مبا ي
  .مرحلة من احلب الذي يفضي هبم إىل اجلنون

  

  .١٦٩ ص،صبابة املعا�ي  ) ١(

  .٧٨ ص، ينظر الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم  )٢(

  .٣٤٩ص ،الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم ينظر إصالح    )٣(



 ١٦

  :اللمم
ن اجلنة لَمة  أصابت فال�اً م– أيضاً –هو طرف من اجلنون، ورجل ملموم أي به لَمم، ويقال 

: تعاىلوأصل اللفظة من املقاربة، ومنه قوله ): الصحاح(وهي املس، والشيء القليل، قال اجلوهري يف 
 t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ ç7Ï⊥ tGøg s† u È∝ ¯≈ t6x. ÉΟøO M}$# |· Ïm≡ uθ xø9 $# uρ ω Î) zΝ uΗ ©>9 $# ) فباجلملة، : "ثم قال السلطي). ٣٢: النجم

إن احملبوب قد أملَّ بقلبٍ : اء احلب، وإن كان قد ذكره مجاعة، إال أن يقالمن أمس) اللمم(فال يستبني كون 
   .)١("أملم بنا، أي ا�ْزِل بنا: �َزل به، ومنه: أي

  :النجوى
هي املخاطبة بني اثنني أو أكثر، وهي من مظاهر احلب، واستعملها القرآن الكريم مبعنى 

 ÷Πr& tβθ: تعاىلاخلطاب، ومن ذلك قوله  ç7 |¡ øt s† $̄Ρ r& Ÿω ßìyϑó¡ nΣ öΝ èδ§ Å  Οßγ1uθ øg wΥ uρ ) ٨٠: الزخرف .(
 öΝ: عن املناجاة باإلثم والعدوان فقالسبحا�ه وتعاىل وهنى  s9 r& t s? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θåκçΞ Ç⎯ tã 3“ uθôf ¨Ζ9$# §Ν èO 

tβρ ßŠθãè tƒ $yϑ Ï9 (#θåκçΞ çμ ÷Ζ tã šχöθ yf≈ oΨ oKtƒ uρ ÉΟ øOM}$$ Î/ Èβ≡ uρ ô‰ ãèø9 $# uρ ÏMu‹ ÅÁ÷ètΒ uρ ÉΑθ ß™§9 $# ) ادلةثم ) ٨: ا
$ : قال pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) ÷Λ ä⎢ øŠ yf≈ uΖ s? Ÿξsù (#öθ yf≈ oΨ oK s? ÉΟ øOM}$$Î/ Èβ≡ uρ ô‰ãè ø9$# uρ ÏM uŠÅÁ÷è tΒ uρ ÉΑθ ß™ §9 $# 

(# öθyf≈ uΖ s? uρ Îh É9 ø9 $$Î/ 3“ uθø) −G9 $# uρ ( (#θà)̈? $# uρ ©!$# ü“Ï% ©!$# Ïμ ø‹ s9Î) tβρ ç |³øt éB ∩®∪ $yϑ ¯Ρ Î) 3“ uθôf ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# 

šχâ“ ós u‹Ï9 t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u™ }§øŠs9 uρ öΝÏδ Íh‘ !$ŸÒÎ/ $º↔ ø‹ x© ωÎ) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 4 ’ n? tã uρ «!$# È≅©. uθtG uŠù=sù tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#  
  ).١٠-٩اادلة (

  #sŒÎ) ãΛä⎢ø‹yf≈tΡ tΑθß™§9$# (#θãΒÏd‰s)sù t⎦÷⎫t/ ô“y‰tƒ: ووردت النجوى مبعنى املخاطبة، قال تعاىل

óΟä31uθøgwΥ Zπs%y‰|¹ ) ادلة١٢: ا .(وقال : ÷Λä⎢ø)xô©r&u™ βr& (#θãΒÏd‰s)è? t⎦÷⎫t/ ô“y‰tƒ óΟä31uθøgwΥ ;M≈s%y‰|¹  
قد وردت يف القرآن الكريم ) النجوى(ومعنى املناجاة هنا احلديث سراً، وبذلك تكون ). ١٣: اادلة(
  

  .١٥٩ ص، صبابة املعا�ي ) ١(



 ١٧

 عن املناجاة باإلثم والعدوان، والكالم سراً، وهذا املعنى يتصل باحلب، ألن املناجاة بني النهي: مبعنيني
  .احلبيبني ال تكون إالّ بعد أن يتوثق احلب يف قلبيهما، وتكون النجوى امساً للحب

  :اهلوى
، وقد )١("أول مراتب احلب"هي أكثر كلمات احلب اليت يشيع استعماهلا للتعبري عنه، واهلوى 

 Ÿξ : من احلب الذي يودي بصاحبه ويبعده عن سواء السبيل، قالسبحا�ه وتعاىلذَّر ا ح sù (#θãèÎ7−F s? 

#“ uθoλù; $# β r& (#θä9 Ï‰ ÷ès?  )منه، عن اهلوى الذي )١٣٥: النساء ا ذَّروال يبعد معنى اهلوى الذي ح ،
 Λ :ضل ضالالً بعيداًفييأخذ بلب اإل�سان فال يدري ما يقول، ومثله الذي يتبع اهلوى  äl ÷n$$sù t⎦ ÷⎫ t/ 

Ä¨$̈Ζ9$# Èd, ptø: $$Î/ Ÿωuρ ÆìÎ7®K s? 3“ uθyγ ø9$# y7̄=ÅÒãŠ sù ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ) بحا�ه وتعاىل سوهنى ). ٢٦: ص
    .)٢(النفس عن اهلوى أي ما تشتهي، أي هناها عما هتواه من الشهوة

 |M÷ƒ: وى إهلاـــومنهم من يتخذ اهل u™ u‘ r& Ç⎯ tΒ x‹ sƒ ªB$# …çμ yγ≈ s9 Î) çμ1uθ yδ |MΡ r' sù r& ãβθ ä3 s? Ïμ ø‹ n=tã 

¸ξ‹ Å2 uρ ) سبحا�ه وتعاىل، وقال )٤٣: الفرقان : |M÷ƒ u™ t sùr& Ç⎯ tΒ x‹ sƒ ªB$# …çμ yγ≈ s9 Î) çμ1uθ yδ ã& ©# |Êr& uρ ª!$# 

4’ n? tã 5Οù=Ïæ tΛ s⎢ yz uρ 4’ n? tã ⎯ ÏμÏè øÿ xœ ⎯Ïμ Î7ù=s% uρ Ÿ≅yèy_ uρ 4’ n? tã ⎯ Íν Î |Çt/ Zο uθ≈ t± Ïî ⎯ yϑ sù ÏμƒÏ‰öκ u‰ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ «!$# 4 Ÿξ sù r& 

tβρ ã ©. x‹ s? ) ٢٣: اجلاثية.(  
  :اهليام

ال : رجل هائم، أي: وأن يذهب احملب على وجهه لغلبة اهلوى عليه، ومنه"هو شدة احلب، 
™ â:  الشعراء هبذه الكلمة فقالسبحا�ه وتعاىلوقد وصف ا  .)٣("يقر له قرار !# t yè’±9$# uρ ãΝßγ ãèÎ7®K tƒ 

tβ… ãρ$tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟ s9 r& t s? öΝßγ ¯Ρ r& ’Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹Îγ tƒ )  ٢٢٥-٢٢٤الشعراء.(  
  

  .١٦٨ص، فقه اللغة وسر العربية ) ١(

  .٣٢٦ص، ينظر األشباه والنظائر يف القرآن الكريم  )٢(

  .١٧١ ص،صبابة املعا�ي   )٣(



 ١٨

  :الود
وأكَّد القرآن . )١("خالص احلب وألطفه وأرقه، وهو من احلب مبنزلة الرأفة من الرمحة"هو 

والنصيحة،   فيه مبعنى احملبة،املودة بني الناس ألهنا من أسباب األُلفة والتعايش، وجاءت املودة 
 –Šuθ: للخري كقوله تعاىل) الوِد(وجاء .)٢(والصلة، واملودة يف الدين tƒ öΝèδ ß‰ tnr& öθ s9 ã£ϑ yèãƒ y# ø9 r& 7π uΖ y™   

 ¨Šuρ ×ÏV: تعاىل، ولغري اخلري ، كقوله )٩٦: البقرة( Ÿ2 ï∅ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# öθs9 Ν ä3 tΡρ–Šã tƒ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ 

öΝ ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ) # ·‘$ ¤ ä. ) ١٠٩: البقرة.(  
© :  إىل املودة بني الناسسبحا�هودعا  |¤tã ª! $# βr& Ÿ≅ yèøg s† ö/ä3 oΨ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# Ν çF÷ƒyŠ$ tã Ν åκ÷]ÏiΒ 

Zο ¨Šuθ ¨Β  ) ٧: املمتحنة.(  
 من صفات ا فهو الرحيم الودودعز وجلوالوِد : (#ρ ãÏ øótG ó™$# uρ öΝ à6−/ u‘ §ΝèO (# þθç/θè? Ïμ ø‹ s9Î) 4 ¨βÎ) 

†În1 u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ×Šρ ßŠuρ )وهو الغفور الودود). ٩٠:هود:  uθ èδ uρ â‘θà tóø9 $# ßŠρßŠ uθø9 $#  )١٤ :الربوج.(  
  :الوصب

 احلب وصباً لدوامه، قال  وسمي)٣("ألـم احلب ومرضه، فإن أصل الوصب املرض"هو 
 öΝçλ: تعاىل m;uρ Ò># x‹ tã ë=Ï¹# uρ ) وقالأي دائم) ٩: الصافات ، : ã&s! uρ ß⎦⎪ Ïe$! $# $·6 Ï¹# uρ ) النحل :
  .أي الطاعة الدائمة)  ٥٢

  
  

  

  .١٦٢ ص صبابة املعا�ي،  ) ١(

  .٤٨٣ص،  ، وإصالح الوجوه والنظائر٣٤٦ ص، ، والوجوه والنظائر٣٠٩ص، ينظر األشباه والنظائر    )٢(

  .١٤٩ص، صبابة املعا�ي  )٣(



 ١٩

)٣(  

هذه هي األلفاظ الدالة على احلب يف القرآن الكريم، وقد يذهب الظن إىل أهنا مبعنى واحد، 
وهذا صحيح؛ ألهنا تعبر عن احلب، ولكن داللة كل كلمة ختتلف عن داللة الكلمة األخرى، ألهنا تعبر 

لة �ظر أوقد لفتت هذه املس. ن مرحلة من مراحل احلب، فاهلوى غري الغرام، والشغف غري اهليامع
قال عبد امللك بن . اللغويني العرب، ووضعوا ألفاظ احلب يف سلسلة، كل سلسلة تُفضي إىل ما بعدها

الالزم للقلب  وهو احلب –أول مراتب احلب اهلوى، ثم العالقة ): "هـ٤٣٠ -(حممد أبو منصور الثعاليب 
 ثم – وهو اسم ملا فضل عن املقدار الذي امسه احلب – ثم العشق – وهو شدة احلب – ثم الكلف –

حرقة اهلوى   وكذلك اللوعة والالعج، فإن تلك– وهو إحراق احلب القلب مع لذّة جيدها –الشغف 
أن يستعبده احلب،  وهو -ثم التيم– وهو اهلوى الباطن –ثم اجلوى    ...)١(وهذا هو احلب احملرق

 وهو أن يسقمه اهلوى ومنه رجل -عبد ا، ومنه رجل متيم، ثم التبل: أي) تيم ا(ومنه سمي 
 وهو أن يذهب على – وهو ذهاب العقل من اهلوى، ومنه رجل مدلَّه، ثم اهليوم –متْبول، ثم التدليه 

   .)٢("وجهه لغلبة اهلوى عليه، ومنه رجل هائم
إن العبادة املأمور هبا تتضمن ): "هـ٧٢٨-(تقي الدين أبو العباس أمحد احلرا�ي وقال ابن تيمية 

  بغاية احملبة له، فإن آخر مراتب احلب هو تعاىلمعنى الذل، ومعنى احلب، فهي تتضمن غاية الذل 
وهو احلب ، وأوله العالقة لتعلّق القلب باحملبوب، ثم الصبابة ال�صباب القلب إليه، ثم الغرام )التتيم(

   .)٣("املالزم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم
  

  ".ثم الشغف وهو أن يبلغ احلب شغاف القلب وهي جلده: "جاء بعدها  )١(

  .١٦٩ -١٦٨ص، فقه اللغة وسر العربية    )٢(

  .٢٥ ص، احلب يف القرآن   )٣(



 ٢٠

فاحلب مراحل، أو مراتب، وكل كلمة من كلمات احلب، تعرب عن مرحلة أو مرتبة، ولذلك فهي 
  .وإن كا�ت تنتهي إليه) احلب(ليست مرادفة لكلمة 

لفاظ تدل  ولذلك مل ترد أ سبحا�ه وتعاىلاستمدت لغة احلب يف القرآن قدسيتها من ا لقد 
وهو عجب احملب مبحبوبه أو إفراط احلب، ) العشق(على احلب الّذي ال يقره ا، ومن ذلك كلمة 

ويكون يف عفاف ويف دعارة، أو عمى احلس عن إدراك عيوبه، أو مرض وسواسي جيلبه إىل �فسه 
.  اجلنونفالعشق إفراط يف احلب يودي بصاحبه إىل. )١("بتسليط فكره على استحسان بعض الصور

وقد خال القرآن الكريم من هذه الكلمة يف حني وردت فيه ألفاظ تدل على احلب داللة روحية، وليس 
يف حق ) العشق(يف حني اختلف الناس يف إطالق ) الوِد(مستنكراً أن يوصف ا بالودود من كلمة 

وقال اجلمهور ال : "طيقال السل. ومنعه غريهم" س بإطالقهال بأ: "، فقالت طائفة من الصوفيةا
عشقَه عبده، وسبب : إ�ه يعشق، وال يقال:  وهو املعتمد، فال يقالسبحا�ه وتعاىليطلق ذلك يف حقه 
  :منعه ثالثة أقوال
  .عدم التوقيف، خبالف احملبة: األول
صف  فإن املوىل ال يوسبحا�ه وتعاىلإن العشق إفراط احملبة، وال ميكن ذلك يف حق ا : الثا�ي

  .أفرط يف حبه: باإلفراط يف الشيء، وال يبلغ عبده ما يستحقه من حبه، فضال عن أن يقال
، فال جيوز إطالقه على )٢( )عشقَة(أ�ه مأخوذ من التغري كما يقال للشجرة املذكورة : الثالث

 ٣("سبحا�ه وتعاىلا(.  
  

  .٥١ ص، وينظر صبابة املعا�ي) عشق(القاموس احمليط    )١(

  .٥٧ ص،ينظر صبابة املعا�ي" العشقة اللبالبة: "عرابيهي شجرة اللبالب، قال ابن األ   )٢(

  .٥٧ ص، ينظر املرجع السابق   )٣(



 ٢١

) العاشقة(أو ) العشق (وأراد ا أن يصف عشق امرأة عزيز مصر، ولكنه مل يستعمل كلمة
‰ ô: وإمنا قال s% $yγ x tóx© $‰7ãm )  وهي عبارة دلَّت على العشق بغري لفظته املعروفة، )٣٠: يوسف ،

  .وعبارة القرآن أكثر داللة إذ وصل احلب إىل شغاف القلب وازداد اضطراباً

)٤(  
   كيف ينشأ احلب؟ وما دواعيه؟

 هو الذي سبحا�ه وتعاىلليت تُوصل إىل مرتبة احلب، وا ذكر القرآن الكريم كثرياً من األسباب ا
ىل سبيل اخلري، قال لنبيه حممد إميأل القلوب حباً فتشرق أمناً ووئاماً، وهو الذي يطهر القلوب، ويهدي الناس 

 :  y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκsE ô⎯tΒ |Mö6t7ômr& £⎯Å3≈s9uρ ©!$# “Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4 uθèδuρ ãΝn=÷ær& š⎥⎪Ï‰tFôγßϑø9$$Î/  
  (#þθßϑn=÷æ$#uρ ¨βr& öΝä3ŠÏù tΑθß™u‘ «!$# 4 öθs9 ö/ä3ãè‹ÏÜãƒ ’Îû 9ÏWx. z⎯ÏiΒ: وخاطب املسلمني فقال). ٥٦: القصص(

ÍöΔF{$# ÷Λ—⎢ÏΨyès9 £⎯Å3≈s9uρ ©!$# |=¬7ym ãΝä3ø‹s9Î) z⎯≈yϑƒM}$# …çμuΖ−ƒy—uρ ’Îû ö/ä3Î/θè=è% oν§x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# s−θÝ¡àø9$#uρ 

tβ$uŠóÁÏèø9$#uρ 4 y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ šχρß‰Ï©≡§9$# ) ١٧، وتنظر اآلية ٧: احلجرات.(  
 لَّ من صدور املؤمننيسبحا�ه وتعاىلفاويهديهم إىل  هو الذي ميأل القلوب حباً، وينزع الغ ،
$ : سواء السبيل uΖ ôã t“ tΡ uρ $ tΒ ’Îû Ν ÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ ô⎯ ÏiΒ 9e≅Ïî “Ì øg rB ⎯ÏΒ ãΝ ÍκÉJ øtrB ã≈ pκ÷ΞF{ $# ( (#θä9$s% uρ ß‰ ôϑpt ø:$# ¬! 

“Ï% ©!$# $uΖ1y‰ yδ # x‹≈ yγÏ9 $ tΒ uρ $̈Ζ ä. y“Ï‰ tFöκs] Ï9 Iωöθ s9 ÷β r& $uΖ1 y‰ yδ ª!$# ) ٤٣: األعراف.(  
 طهر القلوب، ويف القرآن الكريم ألفاظ ميكن أن تعد من سبحا�ه وتعاىلفاوي يهدي إىل احلب 

  : دواعي احلب وهي
  :اإلحسان

≅ ö: يف كسب مودة اآلخرين، واحملسن يجزى مبثل ما أحسن له دور yδ â™!# t“ y_ Ç⎯≈ |¡ ômM}$# ω Î) 

ß⎯≈ |¡ ômM}$# ) ومما يزيد حمبة الوالدين البنهم إحسا�ه إليهما). ٦٠: الرمحن : È⎦ø⎪ t$Î!≡ uθø9$$Î/ uρ $ZΡ$ |¡ ômÎ)  



 ٢٢

 $uΖ )٢٣(ء سرا، واإل)١٥١(، واأل�عام )٣٦(، وتنظر النساء )٨٣:البقرة( øŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡ΣM}$# Ïμ ÷ƒy‰ Ï9≡ uθÎ/ 

$·Ζ≈ |¡ ômÎ) ) ١٥: األحقاف.(  
، واملائدة ١٩٥البقرة (وا سبحا�ه يحب احملسنني واحملسنات الالتي أعد هلن أجراً عظيماً 

  ).٢٩، واألحزاب ١٣

  :اإلعجاب
 % (#þθä9$s: عجاب من أمر ايعجب اإل�سان بأشياء كثرية، وقد أشار القرآن الكريم إىل أن اإل

t⎦⎫Î7yf÷ès?r& ô⎯ÏΒ ÌøΒr& «!$# ) ٧٣: هود .(ومن الكثرة : tΠöθtƒuρ A⎦÷⎫uΖãm   øŒÎ) öΝà6÷Gt6yfôãr& öΝà6è?uøYx.  
  z⎯ÏΒuρ  :ومن القول). ٤:املنافقون( uρ öΝßγtF÷ƒr&u‘ y7ç7Éf÷èè? öΝßγãΒ$|¡ô_r& (sŒÎ#: ومن األجسام). ٢٥: التوبة(

Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ y7ç6Éf÷èãƒ …ã&è!öθs% ’Îû Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγô±ãƒuρ ©!$# 4’n?tã $tΒ ’Îû ⎯ÏμÎ6ù=s% uθèδuρ ‘$s!r& ÏΘ$|ÁÏ‚ø9$#  
  ).٢٠٤:البقرة(

، ومن ذلك ما )اإلعجاب(وقد يكون إظهار اإلعجاب الذي يدل على احملبة من غري ذكر كلمة 
 ÏM:  إذ قالت ألبيهاعليه السالمت مبوسى أحملت إليه ابنة شعيب حني أُعجب t/ r'̄≈ tƒ çν öÉf ø↔ tGó™ $#  χÎ) 

u ö yz Ç⎯ tΒ |Nö yfø↔ tGó™ $# ‘“Èθ s)ø9 $# ß⎦⎫ÏΒ F{ $# ) وما كان هلا أن تقول ذلك لوال إعجاهبا . )٢٦:القصص
  .مبوسى، وإعجاب أبيها به

  :اإل�فاق
حملبة بأمر ا، الذي أكرم من ينفق األموال يف ا يقَرب اإل�سان إىل اآلخرين ويزرع يف قلوهبم اممهو 

⎪⎦ t : سبيله Ï%©! $# tβθ à) ÏΖãƒ öΝ ßγs9≡ uθ øΒ r& ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# §ΝèO Ÿω tβθ ãèÎ7÷Gãƒ !$ tΒ (#θà) xΡ r& $xΨ tΒ Iωuρ “ ]Œr&   öΝ çλ°; 

öΝ èδã ô_r& y‰Ψ Ïã öΝ ÎγÎn/ u‘  ) ٢٦٢:البقرة .(  



 ٢٣

$ : ا يفيد من أ�فق وإمنه وتعاىلوال يصيب اإل�فاق ا سبحا� tΒ uρ (#θà) ÏΖè? ô⎯ ÏΒ 9 öyz 

öΝ à6Å¡ àΡ L|sù  ) حب اإل�سان)٢٧٢:البقرةولن يكون ذلك اإل�فاق خرياً حتى يكون مما ي ، : ⎯ s9 

(#θä9$oΨ s? § É9 ø9$# 4© ®L ym (#θà) ÏΖè? $ £ϑÏΒ šχθ™6ÏtéB  ) ٩٢:آل عمران.(  

                    :اإلميان
اإلقرار باللسان من غري تصديق، والتصديق يف : لقرآن الكريم على أربعة وجوهجاء اإلميان يف ا

  .)١(السر والعال�ية، والتوحيد، واإلميان يف شرك
واإلميان يكسب حب ا، أل�ه من أصل اإلسالم وهو اإلميان با ورسله وكتبه، ويكسب 

⎯ : حب الناس، وهو امسى ما يسعى إليه اإل�سان tΒ uρ ö àõ3 tƒ Ç⎯≈ uΚƒM}$$Î/ ô‰ s)sù xÝ Î6 ym ã&é# yϑtã   
⎯£ : ، وقد زَينه ا لإل�سان)٥:املائدة( Å3≈ s9 uρ ©!$# |=¬7 ym ãΝ ä3ø‹ s9Î) z⎯≈ yϑƒM}$# …çμ uΖ −ƒ y—uρ ’ Îû ö/ä3Î/θè=è%   
  ).٧:احلجرات(

 ألن ،)٢("أحس حرارة احلب"فاإلميان من أمسى قيم اإل�سان، ولن جيد حالوته إال إذا 
  .)٣("اسه احلب، وكماله احلب، وأوثق عراه احلبأس"

البِر:  
 tβρ:  بهسبحا�ه وتعاىل، وقد أمر ا )٤(هو الصلة، والطاعة والتقوى والشفقة â ßΔù's? r& }¨$̈Ψ9$# 

Îh É9 ø9$$ Î/ tβöθ |¡Ψ s? uρ öΝ ä3|¡ àΡ r& ) ومنع املناجاة بغري البِر والتقوى)٤٤:البقرة ، : $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ 

  

  .٤٧ ص، ، وإصالح الوجوه والنظائر١٢٥ ص، ، والوجوه والنظائر١٣٧ص،  ينظر األشباه والنظائر  )١(
  .٩  ص ، احلب يف القرآن   )٢(
  .١٢ص،   احلب يف القرآن  )٣(
  .٦٧  ص، ، وإصالح الوجوه والنظائر٣٤٨  ص،، والوجوه والنظائر٣٩٠، ئر ص ينظر  األشباه والنظا  )٤(



 ٢٤

# sŒÎ) ÷Λ ä⎢ øŠyf≈ uΖ s? Ÿξsù (# öθyf≈ oΨ oK s? ÉΟøO M}$$Î/ Èβ≡ uρ ô‰ ãèø9 $# uρ ÏMuŠ ÅÁ÷ètΒ uρ ÉΑθ ß™§9 $# (# öθ yf≈ uΖ s? uρ Îh É9 ø9 $$Î/ 3“ uθø) −G9 $#uρ ( (#θà) ¨?$# uρ 

©!$# ü“Ï% ©!$# Ïμø‹ s9 Î) tβρ ç |³ øtéB ) ادلة٩:ا.(  
  :                           التعارف

 öΝ: قالأمر ا به ف ä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í← !$t7 s%uρ (#þθ èùu‘$ yètGÏ9 ) وقال)١٣:احلجرات ،:   β r( x. 

óΟ©9 (# þθèV t6ù=tƒ ωÎ) Zπ tã$ y™ z⎯ ÏiΒ Í‘$ pκ̈]9$# tβθ èù u‘$ yè tGtƒ öΝ æηuΖ ÷ t/  )  ٤٥:يو�س.(  
تناكر وت، فتأتلففالتعارف بني الناس من دواعي احملبة، فضال عن أن األرواح تتعارف 

  ".األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف: "فتختلف، قال النيب حممد
  :التعاون

وهو ما تُبنى عليه اتمعات وتبلغ أهدافها يف احلياة اآلمنة املطمئنة؛ أل�ه من أسباب األُلفة 
 (#θçΡ:  به فقالاىلواحملبة، وقد أمر ا سبحا�ه وتع uρ$yè s? uρ ’n? tã Îh É9ø9 $# 3“ uθø) −G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$ yès? ’n? tã 

ÉΟøO M}$# Èβ≡ uρ ô‰ ãèø9 $# uρ ) ٢:املائدة.(  
  :اجلزاء

≅ öدمة لآلخرين، ـــيكون مكافأة ملن عمل خرياً أو قدم خ yδ â™!# t“ y_ Ç⎯≈ |¡ ômM}$# ωÎ) 

ß⎯≈ |¡ ômM}$# ) من آمن وعمل صاحلاً )٦٠:الرمحن وإن ، …ã& s# sù ¹™ !# t“ y_ 4© o_ ó¡ çtø: $# ) وال )٨٨:الكهف ،
 (#äτℜ: يكون جزاء احلسنى إال للصاحلني، أما املسيئون فجزاؤهم السيئة t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ ÍhŠy™ $yγ è=÷WÏiΒ  

  ).٤٠:الشورى(
   :اخلـلُق

 احلسن من أسباب األُلفة واحملبة واالحرتام، وقد مدح ا سبحا�ه وتعاىلاخلُلُقاًحممده  �بي 
 فقال : y7̄Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è=äz 5ΟŠ Ïà tã ) ٤:القلم.(  



 ٢٥

  :اخلري
 ة واحملبة، ووعد اب عمل اخلري بني الناس ويربط بينهم برباط األخوقَرسبحا�ه وتعاىلي نم 

$ : يقدم اخلري لنفسه بأن جيده عنده tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰ s)è? / ä3Å¡ àΡL{ ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz çνρ ß‰ Åg rB y‰Ψ Ïã «! $#  
 (#θà): وأمر باإلسراع يف اخلريات). ١١٠:البقرة( Î7tFó™ $$sù ÏN≡ u öy‚ ø9$# ) وأوحى بفعل )٤٨:املائدة ،

 öΝ: اخلريات ßγ≈ uΖ ù= yèy_ uρ Zπ £ϑÍ← r& šχρß‰ öκu‰ $ tΡ ÌøΒ r' Î/ !$uΖ øŠ ym÷ρ r& uρ öΝ Îγø‹ s9Î) Ÿ≅ ÷èÏù ÏN≡ u ö y‚ø9 $# ) ٧٣:األ�بياء.(  
  :الرأفة

  ª!$#uρ:  يف القلوب، وهو الرؤوف بعبادهسبحا�ه وتعاىل جعلها ا من موجبات احلب، وقد

8∃ρâ™u‘ ÏŠ$t7Ïèø9$$Î/   )٣٠:آل عمران(،و    y7̈ΡÎ) Ô∃ρâ™u‘ îΛ⎧Ïm§‘  ) ١٠: احلشر.(  
  :الرمحة

 د كلمتهم، ورمحته سبحا�ه وتعاىلأمر اة بني الناس، وتتوحبالرمحة لتسود احملب  Ò=ƒÌs% š∅ÏiΒ 

t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# ) و )٥٦:األعراف ، ª!$$sù îöyz $ZàÏ≈ym ( uθèδuρ ãΝymö‘r& t⎦⎫ÏΗ¿q≡§9$# ) وهو ) ٦٤:يوسف
  .الرمحن الرحيم

$ : منها املودة والرأفة ،)١(وللرمحة عدة وجوه يف القرآن الكريم oΨ ù=yèy_ uρ ’Îû É>θè=è% š⎥⎪Ï% ©!$# 

çνθ ãè t7̈? $# Zπ sùù& u‘ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ )  ٢٧:احلديد.(  
  :الرضوان

 سبحا�ه وتعاىلوهو رِضْوان ا  öΝ èδç Åe³t6 ãƒ Ο ßγš/ u‘ 7π yϑôm tÎ/ çμ ÷Ψ ÏiΒ 5β≡ uθôÊÍ‘ uρ ;M≈̈Ζ y_ uρ   
  . الناس يدفع إىل احملبة والعالقة احلسنة، ورضى)٢١:التوبة(
  

 .٢٠١ ص،، وإصالح الوجوه والنظائر٥ص،  ينظر الوجوه والنظائر  )١(



 ٢٦

  :الشكر
 $yγوهو شكر النعمة،  •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø%y— u‘ (#ρãä3 ô©$# uρ 

¬! ) ١٧٢:البقرة( غفور شكورسبحا�ه وتعاىل ، وا.  
  :الصحبة

 :  š†ÎΤ$rO È⎦÷⎫oΨøO$# øŒÎ) $yϑèδ للنيب حممدرضي ا عنهأروع مثال هلا صحبة أبي بكر الصديق 

†Îû Í‘$tóø9$# øŒÎ) ãΑθà)tƒ ⎯ÏμÎ7Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“øtrB χÎ) ©!$# $oΨyètΒ ) ٤٠:بةالتو( . سبحا�ه وتعاىلوأمر ا 
  $yϑßγö6Ïm$|¹uρ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# $]ùρã÷ètΒ : اإل�سان بأن يصاحب والديه باملعروف ليكسب حبهما

  Í‘$pgø:$#uρ É=ãΨàfø9$# É=Ïm$¢Á9$#uρ É=/Ζyfø9$$Î/ È⎦ø⌠$#uρ: ، وأوصى برعاية الصاحب باجلنب فقال)١٥:لقمان(

È≅‹Î6¡¡9$# ) ٣٦:النساء.(  

  :لصدقا
 ا شيع احملبة واالحرتام، وقد حثولِّد الثقة بني الناس ويعلى سبحا�ه وتعاىلهو الذي ي 

‰ ß: الصدق، وهو خري الصادقني ôϑys ø9$# ¬! “Ï% ©!$# $oΨ s% y‰ |¹ …çν y‰ ôã uρ ) وقال)٧٤:الزمر ،:   $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θçΡθ ä. uρ yì tΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# ) ١١٩:التوبة.(  

  :الصدقة
› õ: هي اليت تُطَهر القلوب وجتذب بعضها إىل بعض è{ ô⎯ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒ r& Zπ s% y‰ |¹ öΝ èδ ãÎdγ sÜè? 

Ν ÍκÏj. t“ è? uρ $pκÍ5 ) وهي)١٠٣:التوبة ،:  Ï™ !#t s) àù=Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $ pκö n=tæ Ïπ x ©9 xσßϑø9 $# uρ öΝ åκæ5θè=è% 

†Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒÌ≈ tóø9 $#uρ †Îû uρ È≅‹Î6 y™ «!$# È⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# ( ZπŸÒƒÌsù š∅ ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ íΟŠ Î= tæ 

ÒΟ‹ Å6ym ) الصدقات جماالً واسعاً لينتفع هبا كثري من الناس)٦٠:التوبة عطي اوهكذا ي ،.  



 ٢٧

  :الصفح
قالــفو القلوب، فـــ  بالصفح لتصسبحا�ه وتعاىل  وهو كثرياً ما يؤلّف بني الناس، وقد أمر ا :

 ß# ôã $$sù öΝ åκ÷] tã ôx xô¹$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† š⎥⎫ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9 $# ) ١٣:املائدة.(  
  :الصلح

 بالصلح لتصفو القلوب وتعود األُلفة واحملبة إليها، فقالسبحا�ه وتعاىلأمر ا  : βÎ) uρ 

Èβ$ tGx Í← !$sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θè= tGtG ø%$# (#θßsÎ= ô¹ r'sù $yϑ åκs] ÷ t/ ) فقال، وأكده)٩:احلجرات  : ßxù= Á9 $# uρ 

× ö yz ) ١٢٨:النساء.(  
  :العدل

 به فقالسبحا�ه وتعاىلالعدل أساس امللك والثقة بني الناس، وقد أمر ا  : (#θä9 Ï‰ ôã$# uθ èδ 

Ü> t ø%r& 3“ uθø) −G=Ï9 ( (#θà)̈? $# uρ ©!$# ) ٨:املائدة (وقال : ¨βÎ) ©!$# ã ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ ômM}$# uρ Ç›!$tGƒÎ) uρ “ ÏŒ 

4†n1 öà) ø9 $# 4‘sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ï™ !$ t±ós x ø9$# Ìx6Ψßϑ ø9$# uρ Ä©øö t7ø9 $# uρ  öΝä3 ÝàÏè tƒ öΝ à6̄= yès9 šχρã ©.x‹ s?  
  ).٩٠:النحل(

  :العفو
 به سبحا�ه وتعاىلقد أمر ا هو من أسباب إعادة الثقة وعودة القلوب إىل األُلفة واحملبة، و

 (#θà: فقال ÷èu‹ø9 uρ (# þθßs xóÁ u‹ø9 uρ 3 Ÿω r& tβθ ™7ÏtéB β r& t Ï øótƒ ª!$# óΟä3 s9 ) ٢٢:النور.(  
  :الغفران

 فهو يغفر الذ�وب، وقد أمر به فقالسبحا�ه وتعاىل وهو من ا : (#ρã Ï øótGó™ $# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# 

Ö‘θà xî 7Λ⎧Ïm §‘ ) ودعا إىل املغفرة فقال) ٢٠:املزمل : (# þθãã Í‘$ y™ uρ 4’ n<Î) ;ο tÏ øótΒ ⎯ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ >π ¨Ψ y_ uρ 

$ yγàÊó tã ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{ $#uρ ôN£‰ Ïã é& t⎦⎫É) −Gßϑ ù=Ï9 ) ويكون ملن يغفر لآلخرين ). ١٣٣:آل عمران



 ٢٨

حقد، بسبب ما اقرتف مكان يف قلوب احملبني، ألن املغفرة تطهر القلوب، وتُذهب ما فيها من غل و
  .الناس من خطايا وأعمال تضر الناس

  :الفضل
 ي وسبحا�ه وتعاىلهو من عند اوالفضل   ،)١(عين يف القرآن الكريم اإلسالم، والنبوة، والرزق، واملن

   Ï ¨≅ä. “ÏŒ 9≅ôÒsù ã&s#ôÒsù  :، وهو الذي يؤتي)٧٣:آل عمران ( ÏμŠÏ?÷σãƒ ⎯tΒ â™!$t±o„  :بيد ا فهو
 لكان اخللق من سبحا�ه وتعاىل، ولوال فضله )٢٩:احلديد(  ρèŒ È≅ôÒxø9$# ËΛ⎧Ïàyèø9$#  :، وهو)٣:هود(

  ).٦٤ :البقرة  ( Ÿωöθn=sù ã≅ôÒsù «!$# öΝä3ø‹n=tã …çμçFyϑômu‘uρ ΟçGΨä3s9 z⎯ÏiΒ t⎦⎪ÎÅ£≈sƒø:$# : اخلاسرين
  :القربى

 لعالقات املتينة بني الناس، وأوصى بذي القربى ألهنا من أسباب اسبحا�ه وتعاىلأكّدها ا :
 È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9$$ Î/uρ $ZΡ$ |¡ ômÎ) “ÏŒuρ 4’ n1ö à) ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$# uρ ) على املودة يف القربى) ٨٣:البقرة وحث : ≅è% 

Hω ö/ ä3è=t↔ ó™ r& Ïμø‹ n=tã #· ô_r& ωÎ) nο ¨Šuθ yϑø9 $# ’ Îû 4’ n1ö à)ø9 $# ) ن أقوى الروابط ، فصلة الرحم م)٢٣:الشورى
  .األسرية اليت تولّد احملبة والوئام

  :القنوت
الطاعة مع اخلضوع، وحني خيضع احملب حلبيبه فكأ�ه دخل يف مرحلة القنوت أي هو التزام 

 سبحا�ه وتعاىلالطاعة واالستكا�ة، و:   $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ ( @≅ä. …ã&©! tβθ çFÏ⊥≈s%  
 ÞΟ :عليها السالمل سبحا�ه وتعاىل ملريم ، وقا)١١٦:البقرة( tƒö yϑ≈ tƒ © ÉL ãΨ ø%$# Å7În/ tÏ9 “ Ï‰ ß∨ ó™$# uρ © Éëx. ö‘ $# uρ 

yì tΒ š⎥⎫ÏèÏ.≡ §9 $# ) ٤٣:آل عمران.(  
  

 .٣٦١ص، ، وإصالح الوجوه و النظائر ١٢٨ ص، ، والوجوه والنظائر١٤ ص،  ينظر األشباه والنظائر  )١(



 ٢٩

   :)١(وجهني) القا�تني(وذكر هارون والدامغا�ي لكلمة 
 @≅ä. …ã&©! tβθ : مقرون بالعبودية: األول çFÏ⊥≈s% ) ١١٦:البقرة(.  
 (#θãΒθ: ون بالطاعةمقر: الثا�ي è%uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% ) ٢٣٨:البقرة.(  

  :اللني
 $yϑÎ6 :عليه السالموهو لون من العطف يؤدي إىل األلفة واملودة، قال تعاىل لنبيه  sù 7π yϑôm u‘ z⎯ ÏiΒ 

«!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Î=xî É= ù=s) ø9 $# (#θ‘ÒxΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθym ) وأوصى )١٥٩:آل عمران ،
#©& …ã : وأخاه هارون أن يقوال لفرعون قوالً ليناًعليه السالمالنيب موسى  yè©9 ã ©. x‹ tFtƒ ÷ρ r& 4© y ǿƒ s†  

  ).٤٤:طه(
  :املعاملة

 ôìsù: مما يؤلّف بني القلوب ويزرع احلب فيها حسن املعاملة، ودفع الشر بالكلمة الطيبة ÷Š$# 

© ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& # sŒÎ* sù “Ï% ©!$# y7 uΖ÷ t/ …çμ uΖ ÷ t/ uρ ×ο uρ≡ y‰ tã …çμ ¯Ρ r( x. ;’Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym ) وأمر )٣٤:فصلت ،
 $̈Β: سبحا�ه وتعاىل حبسن معاملة اليتامى والسائلني فقال r' sù zΟŠ ÏK uŠø9 $# Ÿξ sù ö yγø) s? ∩®∪ $̈Β r& uρ Ÿ≅ Í←!$¡¡9 $# 

Ÿξsù ö pκ÷] s? ) ال يقهر اليتامى، وال ينهر السائلنيففي هذا ميل القلوب إىل احملسن الذي ). ١٠-٩:الضحى.  
 املعاملة احلسنة بالسلوك اإل�سا�ي الذي جيعل اخلَلْق إخوة متحابنيتعاىلوربط ا .  

                             :املعروف
⎯ ô : باتباع املعروفسبحا�ه وتعاىلوقد أوصى  ،)٢(هو الفرض والعدة احلسنة yϑsù u’ Å∀ ãã …ã& s! 

ô⎯ ÏΒ ÏμŠÅz r& Ö™ó© x« 7í$t6Ïo? $$ sù Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$Î/ ) وربط املعروف باخلري)١٧٨:البقرة ، : ⎯ ä3tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Β é& 

  

 .٣٩١ص، الح الوجوه و النظائر ، وإص٦٢ينظر الوجوه  والنظائر ص  )١(

 .٣٢٢ ص،،  وإصالح الوجوه و النظائر٩٤، والوجوه والنظائر ١١٤ األشباه  والنظائر ص  )٢(



 ٣٠

tβθ ãã ô‰ tƒ ’n< Î) Î ö sƒø: $# tβρ ããΒ ù' tƒuρ Å∃ρã÷è pRùQ $$Î/ ) وربط املعروف باإلمساك، وهو الصلة ). ١٠٤:آل عمران
¡| 88$ :بني اثنني، فقال øΒ Î* sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎ ô£ s? 9⎯≈|¡ ôm Î* Î/  )٢٢٩:البقرة.(  

   :النصرة
 خري �صري وحباً، و�عم النصري الذي يقف مع أخيه يف امللمات، وا ةهي مما ميأل القلوب مود

 tβθ:  عليهم، أما من ظلم أو كفر فلن جيد له �صرياًلمؤمنني الذين ينصرون من يعتدىل çΗ Í>≈ ©à9 $# uρ $tΒ Μçλ m; 

⎯ ÏiΒ <c’Í<uρ Ÿω uρ AÅÁ tΡ ) تعاىل وأمر ) ٨:الشورى باالعتصام بها : (#θßϑÅÁ tGôã $# uρ «!$$Î/ uθèδ óΟä39s9 öθ tΒ ( 

zΝ ÷èÏΨ sù 4’n< öθyϑø9 $# zΟ÷èÏΡ uρ çÅÁ̈Ζ9$#   )٧٨:احلج.(  
بعض دواعي احملبة بني الناس، وقد جاءت يف القرآن الكريم واضحة جلية، ألن الرسالة  هذه 

 يأمر باحملبة الصادقة ليسود األمن ويرفرف سبحا�ه وتعاىلىل السالم والوئام، وا احملمدية دعوة إ
السالم على الشعوب، وليس كاحلب ما يوحد القلوب بعد هدى ا الذي بيده كل شيء، وليس 

  .كدواعي احملبة وأسباهبا ما يؤلف بني القلوب
د وطريق ومعامل وقيود وخمطط تربوي منهج له حدو"إن اإلسالم دين حمبة وسالم، واحلب فيه 

 من اجلنوح، وما يعصمهاإهلي مسا بالعواطف، وهذَّب األخالق، وشذّب الغرائز، وقدم لكل �فس ما 
    .)١("مينعها من الزلل واالحنراف، وما يأخذ بيدها حتى تصري �فساً وضاءة مشرقة، حمبة وحمبوبة

)٥(  
  :ن القرآن الكريمإ: وصفوة القول

  .ىل احملبة والتعاون بني الناس ليحيوا حياة أمنٍ وسالمدعا إ .١
 .إميا�اًعبر عن احلب بأسلوب مؤثر ميأل القلوب  .٢

  

 .١٦  ص،  احلب يف القرآن  )١(



 ٣١

ذكر بعض ألفاظ احلب ملا هلا من تأثري يف النفوس واستمالة القلوب إىل القيم الرفيعة، وكا�ت  .٣
جد، واللذع، اجلوى، والو: تلك األلفاظ تعرب عن املقاصد اإلهلية، ومل يذكر غريها مثل

 .ةيواللوعة، والعشق، والوله والتدليه ملا فيها من دالالت حس

 .أعطى ألفاظ احلب دالالت سامية .٤

ذكر دواعي احلب اليت توصل إليه، وجتعل الناس حييون حياة هادئة ال تزعزعهم اخلالفات وال  .٥
 .متزقهم األحقاد

 أن يبينه للناس، ليسريوا حا�ه وتعاىلسب،  عبرت لغة احلب يف القرآن الكريم عما أراد ا لقد
خيا�ة، ال على هنج كتابه الذي �زل ليخرجهم من الظلمات إىل النور، ويزرع احلب يف قلوهبم، فال غدر و

  .عدوان، وال مترد على حكم ا وال عصيانال وال ظلم و



 ٣٢

  :املصادر
  .القرآن الكريم -١
يق الدكتور عبد ا حممود  حتقان البلخي، ممقاتل بن سليشباه والنظائر يف القرآن الكريم، األ -٢

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ القاهرة شحاتة،

حققه ورتبه وأكمله ، احلسني بن حممد الدامغا�ي ، إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم  -٣
 .م١٩٧٠ بريوت، ،وأصلحه عبد العزيز سيد األهل 

 .م١٩٩٩بريوت، ،  الدكتور عادل كامل اآللوسي ،احلب عند العرب  -٤

 . طبعة بغداد بدون تأريخ، الدكتور حممود بن الشريف ،احلب يف القرآن  -٥

 حتقيق الدكتورة فاطمة بنت ، أبو بكر حميي الدين السلطي ، صبابة املعا�ي وصبابة املعا�ي  -٦
 .م٢٠٠٥ ،هـ ١٤٢٦ الرياض، ،حممد السويدي 

  ضمن اجلزء األول من ،األ�دلسي  أبو حممد علي بن أمحد بن حزم ، الفطوق احلمامة يف األُلفة واآل -٧
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠١ بريوت ، حتقيق الدكتور إحسان عباس ) رسائل ابن حزم األ�دلسي(

 حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم ،عبد امللك بن حممد الثعاليب ، فقه اللغة وسر العربية  -٨
 .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣ القاهرة ، الطبعة الثا�ية ،األبياري وعبد احلفيظ شليب 

 . جمد الدين الفريوزابادي،لقاموس احمليط ا -٩

النصف األول اعتنى بنشره الدكتور لويس ،  أبو بكر حممد بن داود األصفها�ي،كتاب الزهرة  -١٠
 .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١بريوت ، �يكل البوهيمي مبساعدة إبراهيم طوقان 

 . ابن منظور حممد بن مكرم، لسان العرب  -١١

 ).مكتبة مصر( القاهرة ،   الدكتور زكريا إبراهيم، مشكلة احلب  -١٢

 ، حتقيق الدكتور حامت صاحل الضامن ، هارون بن موسى ، الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم  -١٣
                                         .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩بغداد 


