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ــنةاحلب يف القرآن  والسـ   
   عمار الطاليب.د.أ                                                                                                              

  
ني ومثا�ني ت اثنالقرآن يف ،مسية وفعلية ا،وما اشتق منها من صيغ خمتلفة" بح"وردت كلمة 

  . يف آيات وسور متعددة) ٨٢(ة مر
، فيكون املنفعل شعور مبحاسنها�فعال �فسا�ي ينشأ عن الشعور حبسن الشيء امل"واحملبة 
، وأما الصفات أو احملاسن اليت أثارت اال�فعال فهي صفات )١(" حمبوباشعور مبحاسنهحمبا، ويكون امل

. )٢(، وافتتا�اًل النفسا�ي مسي عشقاًكمالية أو مجالية حمسوسة أو جمردة، فإذا اشتد هذا اال�فعا
هذا املعنى حتليال أرجع فيه الشعور باجلمال الذي يؤدي إىل احملبة ) ١٩٧٣ت ( ابن عاشور لَوحلَّ

 ،طلق عليها اجلمالا فيها من احملاسن الذاتية اليت � وم،ومتكنها، إىل احلواس يف إدراكها للمحسوسات
 الكماالت اليت يدركها العقل ويستدل عليها، ولذلك جتد من التفكري يفويرجع كذلك إىل استمداده 

 عن هذا التصور للكمال اإلهلي،  �اشئاً، حباً املؤمنني حيبون ا تعاىل، وحيبون حبيبه حممداً
داية الناس، وأحب ا الذي  أل�ه دعا إىل اخلري، وأحب ه،وللصفات اخللقية اليت كان عليها رسوله

حملبة بني الناس، كذلك من عادة الناس أن يتعلقوا بأصحاب الكماالت، وذوي ه لنشر النور، واابتعث
  . ، ومع ذلك حيبوهنمومل يروهم، ولو مل يلقوهم، ماءالفضل، كاأل�بياء، واحلك

ا ويرى ابن عاشور أن اجلمال، واألخالق اجلميلة تدركها النفس وتنفعل هبا، ألهنا تالئمه
، أو �فعية طبيعية كمناسبة الربودة زمن الصيف مثال املالئمةوتناسبها، سواء كا�ت هذه 

  
إن كنتم : ، يف تفسري قوله تعاىل٧٨،  ص ٣ م، ج ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠ ابن عاشور، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ ، بريوت،  )١(

  ].٣١: آل عمران [ون ا فاتبعو�ي حيببكم احتب
  .   املصدر  �فسه)٢(



 ٢

كاإلحسان وفعل اخلري، واملناسبة يف األشكال واأللوان اللطيفة ومعظم احملاسن اخللقية، واملظاهر 
اجلمالية ال خيتلف فيها أصحاب الذوق السليم، مع أن سبيل الوصول إىل تناسقها ومجاهلا إمنا هو 

  . الذوق
 :نى احلب الذي ورد يف قوله سبحا�هفإ�ه تعرض يف تفسريه ملع) هـ٦٠٦ت (أما الرازي 

t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (#þθãΖ tΒ# u™ ‘‰ x©r& $ {6ãm °! )   ةطالق هذه اللفظإ�زاع بني األمة يف ال " وبني أ�ه ،)١٦٥: البقرة، 
 وألن القرآن صرح هبا بوضوح تام،)١("وهي حب العبد ، تعاىل،  وأكد هذا املعنى بالنسبة 

:™ öΝåκ :بالنسبة للمؤمن به، فقالو Ït ä† ÿçμ tΡθ ™6 Ïtä†uρ    )فهو حب متبادل،)٥٤:املائدة .  
وا احلب يف هذا اال اإلهلي واإل�سا�ي يف عالقته با رميكن القول بأن املسلمني فسو
  :تفسريين

  . لمون والفقهاءحب ا يقصد به طاعته، وما يتبعها من ثوابه وإحسا�ه، وهذا الرأي ذهب إليه املتك -١
اإل�سان حيب ا لذاته، وأما حبه لثوابه، وحب طاعته فمنزلة �ازلة، فعندهم أن أما الصوفية  -٢

 .ألن الكمال حمبوب لذاته، وأكمل الكاملني هو ا وحده

ت د، وكلما ازدا)٢(ويرى الرازي أن احملبوب احلق هو ا تعاىل، فهو حمبوب يف ذاته ولذاته
 يف  حب املؤمن له أشد، وإذا عرف حكمته كان، واالطالع على صفاته العلىت امعرفة كماال

 ملراتب حب  ولذلك فإ�ه ال هنايةاملوجودات، وما تقتضيه من قدرة وعلم كا�ت حمبته أمت وأعظم،
، وهذا اإلعراض )٣(عما سواهصل حبيب ا إىل اإلعراض ـاإل�سان ، وجلالله وعظمته إىل أن ي

  
  .٢٢٧، ص ٢م، ج ١٩٨١/ هـ١٤٠١ريوت،  ب، تفسري الرازي، دار الفكر )١(
  . ٢٢٨، ص ٢ املصدر �فسه، ج  )٢(
)٣( تعاىل  قال ا  : Ÿξsù y7ö7Éf ÷èè? óΟ ßγä9≡ uθ øΒr& Iωuρ öΝèδ ß‰≈s9 ÷ρ r& 4 $ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# Νåκ u5Éj‹ yè ã‹Ï9 $pκ Í5 ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# t, yδ÷“ s? uρ öΝåκ ß¦àΡ r& 

öΝèδ uρ tβρã Ï≈ x. ) ٥٥:التوبة(.  



 ٣

 عن حظوظ الد�يا، وهذا ما  بنور القدس، فا�ياًعما سواه، فيصري القلب مستنرياًيوجب الفناء 
  . يسمى بالعشق الشديد على حد تعبري الرازي

ر قوله تعاىلكما أن ابن عاشور فس:   öΝ åκtΞθ™6Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ) ن أن  )١٦٥:البقرةوبي 
 سنِ، وذلك مبعاينة أو مساع، أوحـىل الاحملبة هنا مستعملة يف معناها احلقيقي وهو ميل النفس إ

صار احملبة يف ميل النفس إىل املرئيات، ذلك أن امليل إىل اخللق حصول �فع حمقق، وموهوم، لعدم احن
احلسن والفعل احلسن وإىل الكمال حمبة، وهي أشد من حمبة حماسن الذات، فنحن حنب ا ملا �علمه من 

فضله ورمحته، وحنب رسوله ملا �علم من كماله وملا وصلنا على يديه، صفات كماله، وملا يصلنا من �عمه و
  .)١( ومصلحنيأسالفنا من علماء وحكماءوحرصه على هدينا، وحنب أجداد�ا، و

طاعة  للزوم ،ني ومن ذهب مذهبهم يف أن احملبة هنا جماز، وهي الطاعةموهو ال يوافق املتكل
  :احملب ملن حيب كما قال اجلعدي

  عــــب مطيــن حيـ  إن الـمـحب لـم     ألطعتــهاًـحبك صادقان ــو كــل
فحب املؤمن  إمنا هو حبه له لذاته، وكو�ه أهال للحب، ويتبع ذلك رفع الدرجات 

  .ذكره والدفاع عن دينه واأل�س بمهي وتعظ،، وا�فعاله النفسي حنوه)٢(والتزكية
 كما أشار إىل ذلك من  وينشأ احلبده فهي رضاه عنه وتيسري اخلري له،وأما حمبة ا لعب
لبه، فالسمع والتصور يؤديان مجيعا إىل إل�سان لعظمة ا حتى تتمكن من ققبل، من كثرة تصور ا

  .)٣(متكن هذه احملبة وغلبتها على القلب
  

  . ٨٩، ص ٥ التحرير والتنوير، ج   )١(
  .٩١، ص ٥املصدر �فسه، ج   )٢(
 $pκ: ، يف تفسريه لقوله تعاىل١٣٦-١٣٥، ص ٥املصدر �فسه، ج   )٣( š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯ tΒ £‰ s?ö tƒ öΝä3ΨÏΒ ⎯ tã ⎯ÏμÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡ sù 
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 ٤

ابت عنه كماالت وما يزال اإل�سان يشتاق إىل ا أل�ه كلما أدرك كماالت من كماالته غ
 يف اآلخرة، ألن الشؤون  يتجلى له متام التجلي إالمله الشوق إىل لقائه، وهو الأخرى، لذلك يبقى حي

 الذين يصرون نيويعارض الرازي املتكلم ،)١( فكلما عرف كماال اشتاق إىل آخر،اإلهلية ال متناهية
ري الله، وحمبة طاعته، وأن حمبة ا لإل�سان هي إيصال اخل، وإجتعظيمه ا ال تتجاوز على أن حمبة

هني ا عن معنى احلب اإل�سا�ي وما يتضمنه من الشهوة،  منز،واملنافع له يف الد�يا والثواب يف اآلخرة
  . ليها من عناصر غريزية بيولوجيةوما إ

ميل " العشق احلسي بأ�ه ، الطبيب املشهور،ف عبد امللك بن زهر القرطيبهذا وقد عر
، لك أن الروح النفسا�ي الذي مسكنه الدماغالنفس إىل الشيء الذي تستحسنه، وتستلذه، وذ

رت العني إىل كر، فإذا �ظمبؤخر الدماغ، وهو الذُّيط بالعني، ومتصل قريب من النور البصري الذي حي
الشيء املستحسن ا�ضم النور البصري وارتعد، فبذلك اال�ضمام واالرتعاد يتصل بالروح النفسا�ي 

 أيضا بالروح احليوا�ي الذي )٢(يوجب ذلك احملبة، ويشرتككر ففيقبله قبوال حسنا، ثم يودعه الذُّ
 فهذا تعريف ؛)٣("مسكنه القلب التصاله بأفعاله يف اجلسد كله، فحينئذ تكون الفكرة واهلم والسهر

ف احلب الذي ينشأ عن االعتقاد يف الكمال واجلمال الروحيني،  ومل يعر،للعشق احلسي الطبيعي
حملبة الروحية الرمزية اليت تتعلق مبا هو غري حمسوس، كمحبة ا يف قلب فاحملبة احملسوسة تقابلها ا

  :اإل�سان، فيما ذهب إليه أبو حامد الغزايل الذي قسم احملبة إىل عدة أ�واع
   .حمبة الوجود -١
 . حمبة من يرجع إليه دوام الوجود وحفظه -٢

  
  .٢٢٩، ص ٢ الرازي، التفسري، ج  )١(
  .يشتبك:  كذا باألصل، ولعله )٢(
  . ٨٠، ص ٣ يف كتابه  جامع أسرار الطب �قال عن ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )٣(



 ٥

 .حمبة احملسن إىل الغري -٣

 . حمبة كل ما هو مجيل يف ذاته -٤

 . ومالئمةأي تناسب ة ،بينه وبني احملبوب مناسبة من كان حمب -٥

وال جتتمع هذه كلها إال يف حب ا وتصح �سبتها إليه، وحب اإل�سان  معنى قليب يظهر يف 
يأ�س وا وإجالله، وطلب رضاه والقرب منه، وخيشى البعد عنه، صورة جتربة تتضمن تعظيم 

  . وييا حنوه، ويعزف عن السبذكره، ويستوحش من ذكر غريه، ويتجه اجتاها كل
 öΝ : متبادل بني ا تعاىل واإل�سان أهنا أمرشعرواوهو واقعة روحية جرهبا الصوفية و åκ™: Ïtä† 

ÿçμ tΡθ ™6 Ïtä†uρ  )محبةكما ورد يف القرآن الكريم، ف، )٥٤:املائدة لإل�سان شغل القلب به، وعناية ا ا 
 ويف القرآن ما ، جتربة ذوقية خاصة، ال يشعر هبا إال صاحبهابه، فالروح تتجه إىل االتصال با يف

يه، ويعنى به كما جيعل  أن ا خيلق حمبته يف قلب احملب املؤمن به، ويرب علىيدل داللة واضحة
  àMø‹s)ø9r&uρ y7ø‹n=tã Zπ¬6ptxΧ ©Íh_ÏiΒ yìoΨóÁçGÏ9uρ 4’n?tã : كما قال تعاىل يف حق موسى،نون بهبو�ه ويعحياآلخرين 

û©Í_ø‹tã   )٣٩: طه(،وقوله :   ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ã≅yèôfu‹y™ ãΝßγs9 ß⎯≈oΗ÷q§9$# 

#tŠãρ  )يف القلوب،،  )٩٦:مريم ني به، الذين يسعون إىل األعمال الصاحلة حمبة، ن قلوب املؤمحيدث ا
  .، باجتذاب قلوهبم إليه، وإىل قلوب الناس)١(ويزرعها فيها كرامة ألوليائه وأحبائه

  :، وهي مظاهر لإلرادة)٢(ع درجات أوصلها بعض الصوفية إىل تسوهذا امليل النفسي له 
  . وحمبوبه  مطلوبه  امليل وهو اجنذاب القلب حنو -١
 .إذا قوي هذا امليل وتواصل ودام مسي ولعاً -٢

  
  . ٢٥٧-٢٥٦،  ص ١١ الرازي، التفسري، ج )١(
،  مستندا يف ذلك إىل اإل�سان الكامل، ٤٢هـ ، ص ١٣٧٥ قيصرى رومي، شرح �صوص احلكم، طهران،  حممد داوود،)٢(

  .للجيلي وهو تعليق للسيد غال معال



 ٦

 .إذا اشتد ومنا وأخذ القلب يف االسرتسال فيه مسي صبابة -٣

 . فان فيه هذا االجنذاب وامليل مسي شغوإذا تفرغ القلب كليا إىل حمبوبه، ومتك -٤

 . إذا استحكم يف الفؤاد وأخذه عن األشياء مسي هوى -٥

 .ثم إذا استوفى حكمه على اجلسد، فا�قاد له متاما مسي غراما -٦

 .وإذا منا وزالت العلل املوجبة هلذا امليل مسي حباً -٧

 . عن �فسه مسي وداًإذا هاج امليل فأفنى احملب -٨

 ويف مثل هذه احلال، يرى العاشق معشوقه ،تى أفنى احملب واحملبوب مسي عشقاًوإذا عظم ح -٩
 .، ويف هذا املوقف ال يبقى إال العشق وحدهال يعرفه، وهو ما وقع نون ليلىو

 وهناك درجات أخرى وأمساء هلذه ،فهذا اجتهاد يف حتليل هذه الظاهرة، وبيان درجاهتا
  . "م اهلوىذ" ا فعل ابن القيم يف كتابهجات عند آخرين كمالدر

�ه و إمنا هو ملن كَصل وجوده، فحبه ال يتوقف أل�ه حنني إىل أصله، وأفحنني احملب إىل ربه
  . سجد له مالئكتهب خملوقه الذي خلقه على صورته، وأ فا حيوهو ا احلق،

ادة، ومصدرها الوجدان ال العقل أخذت وملا كا�ت التجربة الصوفية فعال من أفعال اإلر
النزعة هتفو مظهرها يف أخص مظهر لإلرادة وهو احلب أقوى النزعات الروحية لدى اإل�سان، وهذه 

وا يف  اختذ الصوفية سبيل الرمز واستعار، وللتعبري عن هذه التجربة)١(إىل أصلها الذي عنه صدرت
ر تى إن بعض الناس قد يظنون أن شعرهم شع واستعملوها ح، أساليب الشعراءيةتعابريهم الشعر

  .، وسعدى، ولبنىمادي حسي يتغزل صاحبه فيه بليلى
 . املعا�ي يف الشعر العربي إمنا هو ابن الفارض سلطان العاشقنيوأشهر من عبر بشعره عن هذه

ر عن ذلك من شعراء الفرس فجالل الدين الرومي، وعبد الرمحن جامي، وفريد الدين وأما من عب
  

  . ٢٠، ص ١٩٦٣األوىل، دار املعارف، .  عفيفي أبو العال، التصوف، الثورة الروحية يف اإلسالم، ط)١(



 ٧

 وال ينبغي أن �غفل عن شاعر صويف آخر مل يعن به الناس العناية اليت يستحقها، وهو .لعطار، وأمثاهلما
  . الشديد ابن تيميةمسا�ي الذي اعرتف جبودة شعره خصمهسليمان عفيف الدين التل

 عفيفي، احلاسة املتعالية الكو�ية اليت وهذا احلب ال يدرك إال بالذوق أو ما يسميه أبو العال
عض علماء النفس احملدثني، وليست هذه احلاسة إال القلب، أو السر، أو سر السر، يذهب إليها ب

  .كما هو مصطلح الصوفية يف تعبريهم عن القلب
  :الـمعرفة واحلب

 وإذا ،)١( كا�ت حمبته أمت وأشد، فكلما كان عرفان الصويف أو احملب أمت، املعرفةإن احلب من لوازم
   . واحلب أعلى من اخلوف،)٢(اإلسالم يف املعرفة، فإن األولوية يف املسيحية يف احلبكا�ت األولوية يف 

 املعرفة، اجتاه حنو:  اختصاره يف اجتاهنيشاط الروحي لإل�سان ميكن حصره أووإذا كان الن
 ، فإن التصوف هو النزعة اليت يلتقي فيها هذان االجتاهان أمت ما يكون اللقاء،واجتاه حنو حب احلقيقة

 فإن هذا االتصال إمنا يتم باملعرفة ،وإذا كا�ت الروح تتجه حنو ا وهتفو إليه وإىل االتصال به ولقائه
  .واالقرتان  ميتزجان فيها، أو يقرت�ان أشد ما يكون االمتزاج )٣(واحلب معا يف جتربة واحدة

، وعني إن إدراك العقل للحقائق يفتقر إىل �ور ربا�ي، يكشف احلجب عن يقني البصرية
القلب، فبذلك النور يرى القلب، ويدرك احلقائق الكو�ية واإلهلية، أما إذا عدم العقل هذا النور، 

نعه من النفاذ إىل وتوجه إىل معرفة احلقائق، فهو حمجوب عنها أل�ه مل يقع تطهري القلب من الرين الذي مي
  .)٤( سواد الظلمة الداكنةل يفحلرية، ويغرق يف حبر التلف، أو يضقع يف تيه ااحلق، ولذلك ي

  
  .٢٣٠، ص ٢، ج التفسري الرازي،  )١(
)٢( Titous Burckhardt, Introduction aux doctrines ésotériques de l’Islam, éd. Darvey,  

Paris,١٩٩٦, p.٤٤  
  .٢١، ص الثورة الروحية يف اإلسالم عفيفي ، )٣(
  .٣٤٦-٣٤٥ قيصري رومي، شرح الفصوص، ص )٤(



 ٨

$  :م معرفة املعبود، فقول رب العزةإن العبادة تستلز tΒ uρ àMø) n=yz £⎯ Ågø: $# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) 

Èβρ ß‰ ç7÷èu‹ Ï9 ) ٥٦:الذاريات.(  
ليعرفو�ي أوال ثم ترتتب العبادة على " ليعبدون "، باملعرفةرضي ا عنهفسره ابن العباس  

 كما �درك عامل ، وقوا�ا الروحية،نا، وقلوبنا وهو املعرفة، فعامل الباطن إمنا �دركه بأرواح،اسهاأس
  .الظواهر بأبدا�نا ومشاعر�ا وقوا�ا احلسية
، فإن الصوفية املتأخرة تتجه أشواقها إىل املعبود قلوهبا إىل فإذا كا�ت الصوفية األوىل تتجه
العزة، والعظمة، كصفات جالل : ومبا أن صفات ا �وعاناحملبوب، وا هو املعبود واحملبوب معا، 

ويتبعها من اإل�سان املؤمن احملب اهليبة وهي ظهور اجلالل اإلهلي يف احلضرة اإل�سا�ية، وهو ما يؤدي 
  .إىل الدهشة

رأفة، يؤدي التعلق هبا وهي اليت تتعلق بالرمحة واللطف واحلب، واملودة، وال: وصفات مجال
املطلق، فاخلوف عند فقد أحب ا أل�ه مصدر اجلمال محة، ومن أحب اجلمال  والرإىل األ�س
؛ كإبراهيم بن أدهم، د ذلك عند أهل القرن الثا�يقائم على إدراك صفات اجلالل كما جنالصوفية 

 جتلٍّ من ى اجلمال املطلق، واحلب، فالعامل، ثم أصبحت التجربة الصوفية قائمة علوشقيق البلخي
دة املطلقة، وهو يف الوقت �فسه جتليات للجمال اإلهلي، ومن ثم احلب اإلهلي الذي ينشأ جتليات اإلرا

  .عن إدراك هذه التجليات اجلمالية
 جمال احلب اإلهلي، كما �رى ذلك لدى رابعة ،رة كا�ت األوىل يف هذا االومدرسة البص

  .سي القيوالعدوية، وعبد الواحد بن زيد، وأبي العتاهية، ورياح بن عمر
ثم جاءت مدرسة أخرى يف القرن الثالث ميثلها احلارث احملاسيب، واجلنيد، وعيسى بن 

عد ذلك، وا�تهت هذه الصريورة إىل أصحاب وحدة معاذ، وذو النون املصري، وعمر بن الفارض ب
وي، ممن أصبح التصوف عندهم فلسفة يف ن عربي، وعفيف الدين سليمان، والغز�الوجود كاب



 ٩

لو من كل تفلسف، وحب فلسفي ألخالق، ولذلك فإن احلب حبان، حب خالص خيالوجود، ويف ا
  .، فاحلب األول مثرة ااهدة والزهد، والثا�ي مثرة ااهدة والتأمل النظري أيضاميتافيزيقي

وشيخ الصوفية األول اجلنيد البغدادي يقرن احلب بالفناء، وحبه حب مجايل، وهو يرى أن 
قبل خلق املوجودات، وهو ما تشري أرواح البشر آمنت با ،إليه  منذ األزل وهي ما تزال يف عامل الذّر
 øŒ  :آية امليثاق يف قوله تعاىل Î) uρ x‹ s{ r& y7 •/u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θ ßγàß öΝ åκ tJ −ƒ Íh‘èŒ öΝèδ y‰ pκ ô− r& uρ 

#’ n? tã öΝÍκ Å¦ àΡ r& àM ó¡ s9r& öΝä3În/ tÎ/ ( (#θä9$ s% 4’n? t/ ) الستغراق يف والفناء عنده هو ا ،)١٧٢:رافاألع
باألماكن النضرة، واملناظر األ�يقة، والرياض " كما هو شأن العارفني ،تعلقحب ا، ولذلك فهو ي

على حد تعبري اجلنيد، ولذلك فإن هذه األرواح، أو هذه الذرات النورا�ية اليت ا�بثقت يف "  ضرةاخل
تبقى منجذبة إليه، وحتن إىل العودة إىل أصلها، ومصدرها على  ،وجودها من النور األعظم، �ور ا

ل بني ي من أمر ا، والواقع أ�ه ال فصالدوام، واملناسبة بني ا وعبده، إمنا هي روح العبد اليت ه
اجلالل واجلمال من صفات ا، ففي كل مجال جالل، ويف كل جالل مجال، ويف كل عظمة وهيبة 

  .)١(�س ومجال عظمة وهيبةأ�س، ورمحة، ويف كل أ
أما ابن عربي فهو صويف فلسفي صاحب رموز، و�ظر، ويرمز باملرأة ألي موضوع حمبوب، 

أة إمنا هو يف الرجل حيب املرأة ألهنا جزء منه، كما أحب ا عبده أل�ه صورته، وحب الرجل للمرف
نه يف أواخر ذا ما بي للذات اإلهلية، ألن حبه يتعلق بربه ال بشيء آخر غريه، وهاحلقيقة حب

، وعلق عليه أبو العال العفيفي تعليقا كشف فيه عن مقصد ابن عربي ومرماه، و�أى بالقارئ فصوصه
  . كان فهم ذلك احلب املادي احلسيام غري سليم، إذهِعن فَ

  
  من اجلمال بالنسبة لصفات افاهليبة إمنا تكون من اجلالل، واأل�س يكون. ٥ و ٤قيصري رومي، شرح الفصوص، ص  )١(

  .اجلمالية واجلاللية



 ١٠

   :احلب يف السنة النبوية
إليه بالتوسع، ا عد�ا نة، وهو مبحث طويل رمب من خالل الس�شري يف هذه الفقرة إىل احلب

ن ال يؤم:" فيما أخرجه البخاري  و�قتصر على بعض األحاديث الواردة يف هذا املعنى، منها قوله 
  .)١("دكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسهأح

فاحلب يف هذا احلديث من اإلميان، ومقتضياته، حب اخلري لألخ كما حيب اإل�سان اخلري 
  .لنفسه

ثالثة من كن فيه وجد حالوة اإلميان، أن يكون  ": قال  عن النيبرضي ا عنهوعن أ�س 
، وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن واه، وأن حيب املرء ال حيبه إال ا ورسوله أحب إليه مما س

 ومن . رسوله، وحب الناس يف ا، و وهذا يتضمن بوضوح حب ا، وحب،)٢("يقذف يف النار
ورجالن حتابا يف ا، اجتمعا ":ن يظلهم ا يوم ال ظل إال ظلهعلق بالذيعبارات حديث طويل يت

  .)٣("عليه، وتفرقا عليه
 وأخرج مسلم، أن رسول اتعاىل يقول يوم القيامة:" قال أين املتحابون :  إن ا

  ".جباليل؟، اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي
 كما أخرج مسلم أن رسول ا وال لذي �فسي بيده ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا،وا":قال 

وأن رجال . )٤("كم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكمتؤمنوا حتى حتابوا، أوال أدل
  

  . رواه أ�س رضي ا عنه١٣البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب اإلميان، باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، رقم  ) ١(
  .  متفق عليه١٦، باب حالوة اإلميان، رقم البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب اإلميان ) ٢(
  .ه البخاري ومسلمأخرج  ) ٣(
  .٩٣مسلم، كتاب اإلميان، باب أ�ه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون، وأن حمبة املؤمنني من اإلميان، رقم  ) ٤(



 ١١

 ومسع معاذ رسول ا . )١("إن ا قد أحبك كما أحببته فيه ":أخا له حيبه يف ا إىل أن قالزار 
، وروى )٢("املتحابون يف جاليل هلم منابر من �ور يغبطهم النبيون والشهداء:  قال ا عز وجل":يقول

وجبت حمبيت ":قال ا تعاىل:  يقول معاذ بن جبل أ�ه مسع رسول ا  عنوطأاملمالك يف 
  .)٣("تباذلني يفالسني يف، واملتزاورين يف، واملللمتحابني يف، واملتج

 وما تقرب إيل":تصوفة أميا اهتمام، واستدلوا به املومما أخرجه البخاري حديث اهتم به
عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه، فإذا 
أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش هبا، ورجله اليت ميشي 

  .)٤(" ألعيذ�ه يهبا، وإن سألين أعطيته، ولئن استعاذ�
وذُكر لرسول ا أن رجال كان خيتم قراءته يف صالته بسورة اإلخالص، وملا سئل الرجل عن 

أخربوه أن ا تعاىل " :إن فيها صفة الرمحن، فأ�ا أحب أن أقرأ هبا، فقال رسول ا :  قال،ذلك
  .)٥("حيبه

حب العبد ، وحب عباد فهذه األحاديث تؤكد ما ورد يف القرآن من حب ا للعبد، و
ويف ا ، ال لغرض سوى احملبة إلخواهنم يف ا ا.  

 ، إىل حب ا عز وجل استقام أمر الناسإذا ساد احلب بني الناس، وكان حبهم مستنداً
ن البشر على ــل، وساد السالم بيـــفت �فوسهم من احلقد والغــدة، وصـــو�عموا باحلياة السعي

  
  .رواه مسلم )١(
  .رواه الرتمذي، وقال حديث حسن صحيح )٢(
  .املوطأرواه مالك بسند صحيح يف  )٣(
  .أخرجه البخاري )٤(
  .متفق عليه )٥(



 ١٢

طفأت �ار احلروب اليت يوقدها الظلم، وما ينتج عنه من كراهية، اليت هي وقود احلروب األرض، وا�
  .وحطبها

 برمحته اليت م�سأل ا أن يؤتي البشرية رشدها، وأن يزرع الود يف قلوهبم، وأن يسقيه
 إ�ه على ما يشاء قدير، وأن يكف أيدي الظاملني الطاغني بقوهتم عن أيدي األمم ،وسعت كل شيء

  .ضعيفة اليت ال متلك إال إمياهنا حبقهاال
  
  
  



 ١٣

  ملحق
  من موضوعات احلب يف القرآن

  .]٧:احلجرات[ ،حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم :حب اإلميان .١
  .]٣٢:ص[ ،إ�ي أحببت حب اخلري عن ذكر ربي :حب اخلري .٢
  .]٥٦:القصص[ ،إ�ك ال هتدي من أحببت ولكن ا يهدي من يشاء :حب الشخص .٣
  .]٢١٦:البقرة[ ،وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم :ب األشياءح .٤
٥. حب ا :فاتبعو�ي حيببكم ا قل إن كنتم حتبون ا، ]٣١:آل عمران[.  
  .]٢٠:ةالقيام[ ،كال بل حتبون العاجلة: "حب العاجلة .٦
  .]٢٠:الفجر[ ،وحتبون املال حبا مجا: حب املال .٧
  ].١٣: الصف[، �صر من ا وفتح قريبوأخرى حتبوهنا: حب النصر والفتح .٨
  .]٢٢٢:البقرة[ ،إن ا حيب التوابني :بونالتوا .٩

  .]٢٢٢:البقرة[ ،وحيب املتطهرين :املتطهرون .١٠
  .]١٣٤:آل عمران[ ،وا حيب احملسنني :احملسنون .١١
  . ]١٤٦: آل عمران[ ،نوا حيب الصابري :الصابرون .١٢
  . ]١٥٩: آل عمران[ ،نيإن ا حيب املتوكل :املتوكلون .١٣
  . ]٤٢: املائدة[ ،إن ا حيب املقسطني :املقسطون .١٤
  .]٤: الصف[إن ا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص :ااهدون .١٥
  . ]٥٤: املائدة[ ،حيبهم وحيبو�ه :حب ا للناس وحبهم له .١٦
  . ]١٦٥: البقرة[ ،حيبوهنم كحب ا :حب الناس املشركني لألصنام .١٧
  . ]٨: العاديات[ ،وإ�ه حلب اخلري لشديد :حب اخلري .١٨



 ١٤

  . ]٣٠: يوسف[ ،امرأة العزيز تراود فتاها عن �فسه قد شغفها حبا :حب املرأة .١٩
 . ]٨: يوسف[ ،إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا :حب األب ألبنائه .٢٠

  
  لفظة الود يف القرآن

١-  االذين آمنوا وعإنملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ود، ]٩٦: مريم[ .  
٢- إن ربي رحيم ودود،  ]٩٠: هود[.  
٣- وهو الغفور الودود، ]١٤: الربوج[.  
٤- أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم مودة عسى ا، ]٧: املمتحنة[ .  
٥-  منهم قسيسني ورهبا�ا، وأهنم أنبولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إ�ا �صارى ذلك 

  .]٨٢: املائدة[ ،ال يستكربون
٦- وجعل بينكم مودة ورمحة، ]٢١: الروم[.   

  
  .وآخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني


