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  )١(احلب يف القرآن الكريم
    

   هشام �شابة.د.أ                          
   

سموا احلضارات بسمات يخ عموماً، أن يرلفالسفة التاحيلو لدارسي تاريخ احلضارات، كما 
ذا املنحى الفكري، شيء من التعسف وقد يكون يف ه. فطبعتها خبصائص مميزةعليها يرون أهنا طغت 

فكل حضارة تتضمن العديد من السمات واخلصائص حبيث  .خستسالم هلوى الدارس أو املؤرال اوأ
فإذا قيل، مثال، إن احلضارة اليو�ا�ية متيزت بالفكر الفلسفي . يصعب تغليب مسة منها على أخرى

ارة العربية اإلسالمية بالعدل، واحلضارة الغربية  اإلداري، واحلض  وحضارة الرومان بالتنظيم،)احلكمة(
�تجت أفالطون أ القدمية قدفغالباً ما �قصد بذلك أن احلضارة اليو�ا�ية … احلديثة بالتكنولوجيا وهكذا 

الفكر الفلسفي اإل�سا�ي عرب العصور، وأن الرومان قد  أثرواوأرسطو وغريمها من الفالسفة الذين 
وضعوا �ظاماً هلا أثرها البارز يف تاريخ التشريع، وأن العرب واملسلمني قد  كان وضعوا قوا�ني إدارية
وأن احلضارة الغربية  اء اليت جعلت العدل أساس الدولة،عة اإلسالمية السمحريللحكم مبنياً على الش

  .اــاملعاصرة قد سخرت للتقدم التكنولوجي جلّ طاقاهت
صفات مميزات  ما اخرت�ا أن خنصها به من  قد حوت إىل جا�بغري أن هذه احلضارات مجيعاً

 أو أهنا مل تلفت �ظر دارسي التاريخ وفالسفته، ، ولكنها مل حتظ منا بالعناية الكافيةأخرى جليلة الشأن،
  .واءــبقيت كامنة تنتظر من يسلِّط عليها األضولذلك أو مل تستجب ألهوائهم، فلم يروجوا هلا، 

  
أضيف كـل ذلـك قبـل النـشر     ــــ ، وس ة، ومل أذكر املراجع واملصادرـــم أ�ين مل أضع هلذا البحث اهلوامش الالزمــظ القارئ الكري  ـيالح )١(

إن شاء ا.  



 ٢

 عن احلضارات يف يف عصر�ا احلاضر صوراً -سموع واملقروء  وامل املرئي-عالم وقد روج اإل
يكمن فيها، و ، عن الشعوب واألمممنطيةًأصبحت العامل احلديث واملعاصر، بل عن البلدان املختلفة، 

 من ذلك ما تروجه األفالم السينمائية عن العرب .ح هلذه الشعوب واألممض غنب وا كثرية،أحيا�اً
وآخر ما يروج عنهم هو  .ستبداد، والفسادف واالقتتال واالهتوى العنمتخلِّفة  واملسلمني بأهنم شعوب

 خاصة يف بعض الناس،أذهان إىل   إالّ وتتبادر"مسلم"أو " عربي"تذكر كلمة  حتى أ�ه ال .اإلرهاب
  ".يـاإلرهاب"صورة الغرب، 

 عن اإل�سان العادي؛ تأثري بالغ على صاحب القرار، فضالذا وحنن يف زمن بات الرأي العام فيه 
 وفقاً لدرجة العلم أو  يتفاوت قوة أو ضعفاًاً بعيداًم أثرعالثها اإللصورة النمطية اليت يبلذلك فإن هلذه ا
  .امليل أو املصلحة

احلب يف القرآن "و " احلب يف اإلسالم"لكرتو�ية اليت تتحدث عن ولو أن أحد�ا فتح املواقع اإل
 باالهتامات اليت تصور اإلسالم والقرآن مليئةوأكثرها باإل�كليزية، وهي   لوجد مئات املقاالت،"الكريم

 أيضاً على ه الردود وإ�ك جتد هذ.  تكيل الصاع صاعنيعي الردود اليتالكريم بصورة خمجلة، مما يستد
 الكريم، آنلقر لتعاليم اخالفاً -  أحيا�اً"باليت هي أسوأو "- هذا اجلدالواحملصلة أن  .لكرتو�ية ذاهتااملواقع اإل

  .والبغضاءباحلقد  البعيدة عن العلم واملليئة  هلذه املواقف املتطرفة،اًر الواعي إالّ تنكّالقارئزيد ال يو
 بأن الصورة  يبدو أن احلديث عن احلب يف القرآن الكريم يف يومنا هذا يتضمن إحساساًلذلك،

 على بناء عامل يسوده ء، وال تساعد أبداً هي صورة مشوهة تولِّد العداوة والبغضاالنمطية عن اإلسالم
  .عرتاف حبقه يف االختالفواال، احرتام اآلخر  و،تفاقالوفاق واال

ولن أدخل يف صحة التصنيف للحب واحملبة يف سلم القيم يف املسيحية واإلسالم، وال يف مدى 
 الدول، فهذا أمر خيرج التأثري العملي للحب واحملبة يف سياسات الدول أو يف تصرفات اتمعات يف هذه



 ٣

  واملؤرخني االهتمام هو أن املؤرخني عموماً،عيد جيب أن يست غري أن مثة واقعاً.عن �طاق هذا البحث
 رب العصور قد حرصوا على تصوير التاريخ كما لو أ�ه سلسلة من املعارك واحلروب،ع  خصوصاً،ينيالغرب
 إن .هو األجدر بالدول واتمعات املتحضّرة إهنم وجدوا أن تدريس التاريخ على هذا األساس أو قل

 أو هو ، ، وقاهر ومقهور هــ عليومسيطَرر  ومسيط،  املنظور قصة غالب ومغلوبمن هذا التاريخ هو
ذه ــيف ه" التقدم"ن مفاهيم أ ،  من ذلكاألخطر بل .هرــة والسيطرة والقـــصراع مستميت من أجل الغلب

هبا األديان ر بغض النظر عن القيم األخالقية اليت جاءت الغالب واملسيطحيددها  النظرة إىل التاريخ،
  .السماوية

 حتت تأثري االجتاه الغربي يف كتابة التاريخ وما من شك أن اتمعات اإلسالمية احلديثة،
سه فأصبحت أكثر ي الغربي يف كتابة التاريخ وتدرقد حنوا املنحىيف املدارس واجلامعات، للتدريس 

ر احلديثة اليت تزخر  فإذا وصلنا إىل العصو. تلك اليت تتمحور على احلروب واملعاركلتاريخ رواجاًكتب ا
ا األ�ظار عن احلاضر املؤمل إىل لنحو ،�تصارات ال باال،�كسارات واهلزائم يف البالد اإلسالميةاالب

ر احلاضر على أ�ه مرحلة يف حماولة لتصوي وذلك  املعارك،ت يف ساحاةاحلربي املاضي وبطوالته ا�تصارات
 حروب تعقبها فرتة  تاريخوهكذا يبقى التاريخ . يف املستقبل حربية باهرةا�تصاراتال بد أن تعقبها 

  والشعوب واحلضارات، وتستمر مع صراع الدول،،"الصراع"يستمر و… استعداد حلروب جديدة
  .ناـاإل�سعلى يد هذا الصراع الدامي ويالت اإل�سا�ية 

 والتاريخ احلديث للعامل منذ سيطر عليه الفكر الغربي ال يساعد خ كما أرخه الغربيون،إن التاري
وإن إبعاد القيم الدينية عن التأثري يف .  على وضع قيم احلب واحملبة يف مرتبة عالية يف سلّم القيمأبداً

 واملعضلة .تمعاتيسهم يف جعل قيم احلب واحملبة والعدل والتسامح والشفقة سائدة يف اال  السياسة
البطوالت تصبح تمعات احلديثة حبيث اهلذه القيم يف عتبار  اتمعات اليوم هي يف إعادة االالكربى يف



 ٤

ال تلك اليت تتحقق القيم، ا التاريخ وتعتز هبا الشعوب هي البطوالت اليت تتحقق يف ميادين اليت ميجده
  .فقط يف ساحات القتال

هنزامياً يف املرحلة  اقف املبدئي من التاريخ ومن احلضارة قد يعترب موقفاً أدرك أن هذا املووإ�ين
، والضعف النسيب  للعنف املستشري والظلم املتمادي الذي تتعرض له �ظراًاليت متر هبا األمة العربية اليوم،
ريب خاصة كما أدرك أن مثل هذا املوقف ال ميكن أن يثمر يف املدى الق.لألمة يف ميدان القوة العسكرية

 ولذلك أسارع إىل التأكيد أن هذا املوقف إذا تبناه األضعف يف املعركة اليت تدور رحاها يف يومنا هذا،
القوى الفاعلة يف اتمع ت لوائه مجيع  حت إذا ا�ضوتإالّأمل له بالتطبيق العملي ال  هو موقف مبدئي

  .قود اتمع املد�ي إذا تبنته احلركات الشعبية اليت تأو . أو أكثرهاالدويل،
عرتاف أن بعض املسلمني منذ العمل اإلرهابي املشني الذي أصاب مركز ومن الواجب اال

يف طمس مبثل هذه األعمال  يسهمون ، وحتى اليوم٢٠٠١ سبتمربالتجارة العاملي يف احلادي عشر من 
اإلرهاب  وإمنا الم يف شيء،اإلس علماً بأن األعمال اإلرهابية ليست من .معا�ي احلب واحملبة يف تارخيهم

ال بد أن تدرس وحتلل أسباهبا وتوضع اخلطط اليت حتول دون يف مجيع اتمعات املعاصرة هو ظاهرة 
  .�شوئها وتفاقمها
املسلمون قاطبة، أداهنا  تلك اجلماعات اإلرهابية اليت ن من شوه صورة اإلسالم كا�وا فقطولو أ

ثني منهم، قد أسهموا  ولكن الواقع أن الدارسني للتاريخ اإلسالمي، وخاصة احملدهلان األمر �وعاً ما،
 من حيث ال يقصدون، يف إعطاء هذه الصورة النمطية الظاملة اليت تبعد حضارة اإلسالم يضاً،أ
  .ملسلمني عن مفاهيم احلب واحملبةوا

ريهم من ذلك شأن غاحملدثني منهم خباصة شأهنم يف وبعض ن للتاريخ اإلسالمي، ؤرخوفامل
، وكأمنا التاريخ كله التأريخ للحروب واملعاركأساس  دراساهتم للتاريخ على املؤرخني يف العامل، بنوا



 ٥

والت ستعداد جلالسلم هي لالفرتات أن و يف ساحات الوعي،  والبطوالت كلها ال تكتسب إالّقتتال،ا
 فيه إالّ م أر�ظرت إىل املاضي فل": ليله للتاريخيف حت Hegelالفيلسوف  لذلك قال .ومعارك جديدة

ة تتحدى  سلسلة من التحديات بني احلضارات، كل واحدإن التاريخ": Toynbee قال توينيبو، "الدمار
، فإهنا Fukuyamaو Huntington لك مقوالتكذ و."تصار عليها�األخرى وتسعى للغلبة واال

 .فتهـتندرج يف هذا السياق لدراسة التاريخ وفلس

ات تدعي التقدم والرقي، عقتتال، وهي ال تليق مبجتمنظرة إىل التاريخ تشجع على اال الهذه
د القوة اجلسدية  وحده هو الذي ميجألن اإل�سان البدائييف األساس  وهي �ظرة بدائية .وحب السالم

اد ينطبق  وما ينطبق على األفر. ويضع القوة املادية يف أعلى املراتب،فوق سائر قواه العقلية والروحية
يف املعارك  واألمة اليت ال تستطيع أن تعتز إالّ بقوهتا املادية وإجنازاهتا .على األمم والشعوب والدول

 وإن العرب واملسلمني وإن كان تارخيهم . عندما توزن األمم بقيمتها احلقيقيةتسقط من امليزاناحلربية 
لتاريخ يعتز أوالً مبا تضمنه من قيم وأخالق يزخر بالبطوالت احلربية والفتوحات الباهرة، سوى أن هذا ا

 .اإل�سا�ية أكثر بكثري مما يعتز ببطوالته احلربيةو على صعيد القيم احلضارية "بطوالت"وما حتقق فيه من 
 مل تكن املعارك احلربية اليت خاضها املسلمون هي من أجل القيم واألخالق ملا كان هلا وزن يستحق ولو

 كغريها من احلروب اليت خاضتها الشعوب البدائية يف أوروبا وأمريكا يف ، عندئذ،رتبِالذكر، بل لعلها اعتُ
  .وحروب التتار واملغول يف آسياالقرون الوسطى 

                    حبث يف القيم احلضارية يف اإلسالم، وهو هو " احلب يف القرآن الكريم"لذلك، فإن البحث يف 
هبا، كسباً ملرضاة ا عز وجل التخلّق  إىل  الناسيت يدعو اإلسالم يف األخالق الحبث -استطراداً -

حلضارة إ�سا�ية مبنية على القيم ال على الغلبة والقهر والظلمبأوامره و�واهيه من جهة، وتأسيساً وعمال .  
*  *  *  
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  بلغة وهو كالم موحى.ليبلغه للناس كافة ى به إىل حممد رآن الكريم كالم ا تعاىل املوحوالق
  .عملوا مبقتضاهاييفهمها الناس، ليتدبروا آياته، أي ل

 يصف ا  ولكن القرآن الكريم إذْ. القرآن الكريم ليتعرف إىل ا عز وجل املسلمبحسو
 وأن هذه الصفات  أن أدركوا أهنا ال تعد وال حتصى،وها فما لبثوا  حاول العلماء أن يعد،بصفات عديدة
 }§øŠ أن ا و ،لقو�ه من صفات على البشرا يطمب ليست شبيهة s9 ⎯ Ïμ Î=÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x«   )١١:الشورى(، 

 والبشرياملطلق، هلي  وشتان بني اإل،، بينما ما يقابلها من صفات البشر �سبية مطلقةوصفاته عز وجلّ
 ألن اإل�سان ا�ي، ا باملعيار اإل�سبأخالقلتخلُّق له اإل�سان هو السعي بل إن أقصى ما يتوق إلي. النسيب

 فا هو .أو عبادة د،هو تعبللتخلُّق بأخالق ا  اإل�سان  وإن سعي.ال يستطيع أن خيرج عن طبيعته
ول ا ـــيق .ادهـــهما ا على عبــريق العقيدة والشريعة اللتني أ�عمــاملعبود واإل�سان هو العابد له عن ط

$  : عز وجلّ tΒ uρ àM ø) n= yz £⎯ Åg ø:$# }§Ρ M}$# uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7 ÷è u‹ Ï9 )  ٥٦:الذاريات(.   
*  *  *  

 ويف حماولة سطحية . ال حيب ة ذكر فيها أن ا تعاىل حيب وأ�هع كثريييف القرآن الكريم مواضإن 
 أحصى البعض من الدارسني عدد املرات اليت ذكر فيها لفهم ما حيبه ا تعاىل، وما ال حيب، وما يكره،

ذكر فيها احلب اليت  املرات فوجد أن عددوعدد املرات اليت ذُكر ذلك يف اإلجنيل،  الكريم، احلب يف القرآن
سألة امل وكأمنا . منه يف القرآن الكريم فقال إن احلب يف اإلجنيل أعظم شأ�اً،اإلجنيل يف منهالقرآن أقل يف 

  .أرقامهي مسألة 
ميزهم على سائر ثم قهم من ذكرٍ وأ�ثى،  بأ�ه خل، أوالً،على الناس" أ�عم"ولكن ا سبحا�ه قد 

أحسن "، وأعطاهم العقل والسمع والبصر، وجعلهم يف الكونما يف  وسخّر هلم ،"مهمكر"خملوقاته و



 ٧

 β ".الصراط املستقيم" و"هداهم النجدين"، ثم "تقويم Î) uρ (#ρ‘‰ ãè s? |M yϑ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$yδθ ÝÁ øtéB  
هلية يف الد�يا  هذه الرعاية اإل."…جيزون اجلزاء األوفى " ثم وعدهم اجلنة حيث ).٣٤:إبراهيم(

 سبحا�ه خملوقاتههبا واآلخرة هي ما خص هبا اإل�سان متييزاً،ا م  أليست هذه النع. له وتكرمياً وخص
  ام؟؟ــحسب بالعدد واألرق للحب الذي يهلية أجل من املفهوم السطحياإل

_ šوهم وهداهم  على الناس إذ خلقإن �عمه سبحا�ه وتعاىل ÅÌ u‘ ª! $# öΝåκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çμ ÷Ψ tã  
 أما حب . يف الد�يا واآلخرة هو التعبري األمسى لعالقة ا جلّ جالله باإل�سانوجزاهم ،  )٢٢:اادلة(

  .بهاقتداء    وحبهم حملمد ،النعمتقدير وشكر  على هذه الناس  تعاىل، فهو 
 عن احلب باعتباره من  حديثهمى خملوقاته هو الذي شغل املسلمني يفإن ربط حمبة ا بنعمه علو

 وجل،صفات ا وبرسوله وبالناس كافةو عز ز هبا اإل�سان يف عالقته باوكما .ميزة جيب أن يتمي 
  ."الناس عيال ا وأحبهم إليه أ�فعهم لعياله": احلديث النبوي الشريفجاء يف 

للفناء  أبعد من هذا، فتحدثوا عن العشق الذي يرمز إىل توق العاشق أما املتصوفة فقد ذهبوا إىل
سالمية، اإل، ومن البيئة  ه وإن للمتصوفة، وقد عرفوا ا من القرآن الكريم وسنة �بي.يف املعشوق

  .جوالت وصوالت يف حب ا ملخلوقاته، وحبهم له سبحا�ه
*  *  *  

كيده على  أكثر من تأ وخملوقاته والناس كافة،ويبدو أن اإلسالم قد أكّد على حب اإل�سان 
  .وا أعلم. حب ا الذي هو شأ�ه سبحا�ه

 فإن اتفق معها . من حياول أن يرى يف اإلسالم صورة للتعاليم الالهوتية املسيحيةخيطئأخرياً، 
 يقولون بأن اإلسالم ون عندماــله املتشددون املسيحيـــ وهو ما يفع.وا عنه، وإن مل يتفق �قموا عليهــرض

  ".إن ا حمبة"ال يقول 



 ٨

 ولو  بل والفرح هبذا االختالف،ه،عرتاف باآلخر وقبول اختالفات لالولو صدقت الدعو
 وحماسبته لإل�سان ،عدل ا سبحا�هالعترب الدارسون أن التناحر، يف التفاهم ال صحت الرغبة يف 

 ي ألن احملب حياسب وجيز،احلب يف القرآن الكريمأوجه من وجه رفيع   كان أو شراً، خرياًعلى ما يفعل،
!© ( ¨βÎ :  بعد عدله وهو إىل جا�ب كل ذلك يحسن.ويعاقب $# ã ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$Î/ Ç⎯≈ |¡ ôm M} $#uρ   

 ã و  وهو سبحا�ه يتقبل التوبة،،)٩٠:النحل( Ïøó tƒ z>θ çΡ —%! $# $·è‹ ÏΗsd ) وقبول التوبة ). ٥٣:الزمر
  .يف اإلسالم كما يف املسيحية أعظم مظاهر احلب منوالغفران 

  .يكم ورمحة ا وبركاتها التوفيق والسداد، والسالم عل�سأل 
  
  

                      


