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   "احلب"املضمون األخالقي ملفهوم 
  يف القرآن الكريم
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  يف القرآن الكريم" احلب" املضمون األخالقي ملفهوم 
  

هباشا زادشيخ اإلسالم اهلل شكر بن مهّت   

  
حتليل عدد من املفـاهيم  سة وخرية مؤلفات عديدة لدرا أللقد خصص العلماء املسلمون يف السنوات ا            

جـروا مـؤمترات   أ و،سـالمية اإلمنـط احليـاة    سـاس أح واحلـوار والـيت تـشكل    واملبادئ مبا فيها السالم والتسام
  .قرة يف هذه املواضيعودولية م

. شامل ومفصل حتـى اآلن  م مل يكن موضع حتليل فلسفيييف القرآن الكر" احلب"ن مفهوم إيي فأويف ر      
 ه مـن  ؤمتر�ـا هـذا ملـا بـذلو    منظمـي م  شـكر أن أريـد  أومـن هنـا   ، ن يزال أ النقص جيب  هذان مثلأال شك يف و

  . مثل هذا املوضوع املهم للنقاشهم عرضلجهود و

  .شيقة ىل �تائجإمرة وسيتوصل املؤمتر ث�ين آمل بأن النقاشات ستكون مإ      

 ،مهيـة ملحـة  أاليـوم   يف القـرآن الكـريم تكتـسب   " احلـب "خالقـي ملفهـوم   ألن دراسـة املـضمون ا  أظن أ      
 .سبابألا مهية بعدد منألحلاح وهذه اإلاط هذا ربأن أريد إ�ين أخاصة و

بــشكل  ســالمياإلخــالق أل قبــل كــل شــيء بــضرورة تطــوير علــم اتــرتبط مهيــة املوضــوعأ : أوالً
  .يب للمتطلبات احلديثةجيست

 أمهية تربوية كبرية ألن هـذا  الكريم يف القرآن" احلب"خالقي ملفهوم ألبراز املضمون اإيكتسب : وثا�ياً      
والرغبـة واحللـم واألمـل، ولـذا لتحليلـه النظـري باالرتبـاط         وم يـرتبط ارتباطـا وثيقـا مبفـاهيم التـسامح     املفهـ 

  .سالميةإللة الرتبية اأشكال مسأساليب وأستكمال اقصوى من حيث حتسني و مهيةأباملفاهيم املذكورة 

مكافحـة التـأثريات    بـات ليـضا مبتط  أتـرتبط " احلـب "خالقـي ملفهـوم   ألن دراسـة املـضمون ا  إ ف:وثالثاً      
  .العوملة سالمية يف عهدإلة وغري املرغوبة على اجملتمعات ابيالغر



  ٢

واملـسلمني كقـوة مـستعدة     سـالم إلوصـف ا إىل ن جهاز الدعاية يف الغرب يسعى اليـوم بكـل الوسـائل    إ      
م لـسلمان  ابتـداء مـن الكتـاب املزعـو     كاذيـب واالفـرتاءات  ألن اإ حيث ،رهاب وسفك الدماءإلللتطرف وا
 يف وعـي  ها ىل غرسإ هتدف  ومراراًالغربية تكراراً  بالكاريكاتورات املنشورة يف الصحف تهاء� وا، رشدي

ن احلــضارة أو" حــدود دمويــة"ســالمية هــي إلواملــودة واحلــدود ا ســالم بعيــد عــن احلــبإلالنــاس وكــأنّ ا
  .البشرية وبيدها سيف قاطع بادةإل كمينا تسالمية وضعإلا

خالقـي  ألسـالم واملـضمون ا  إلا يف" احلـب "ن �ربز اليوم احلقيقة عـن  أىل  إهنا فهناك حاجة ماسةومن       
ن �شرح الطبيعـة  أ و،خوة والتعايش والتسامحألوا هلذا املفهوم وعالقته وارتباطه مبفاهيم التعامل والصداقة

سـالم حـول   إلميـع تـصورات ا  مام اجلأن �عرض أىل إ و،حسانإلاجلمال وا ىلإ�سا�ية لدعوات القرآن الكريم إلا
  مبفهـوم ةن يقوم بصياغة وجهة �ظره اخلاصـ أسالمي اإلواملطلوب من الفكر . بني البشر �سا�يةإلاملعامالت ا

  ."احلب"

" لفـاظ القـرآن الكـريم   أل املفهـرس  املعجـم "شار العامل املصري احلديث فؤاد عبد الباقي يف كتابه ألقد       
يف القـرآن الكـريم ثـالث     احلب واملودة استعملت واليت حتمل معنى" حب"صل أ الكلمات املشتقة من نّإىل أ

  .ع مرات فقطأرب فيه وردتكراه إلللحب مثل السخط وا  الكلمات املضادةو ،ومثا�ون مرة

معجـم  "كتابـه   يف" احلـب " يـأتي بتعريـف   ) م١١٠٨/ هــ ٥٠٣ت (صفها�ي ألب اغن العالمة الراأكما       
وحسب ". و تظنه بأ�ه خريأخريا  احلب هو الرغبة يف الشيء الذي تعتربه: "كالتايل" نلفاظ القرآأمفردات 

  :ىل ثالث جمموعاتإن تقسم أميكن  ن الكلمات املعربة عن احلب يف القرآن اجمليدإرأيه ف

 لقد. كل والشربألوا و حبه للمالأة أ احلب املرتبط باالستمتاع واللذة، مثل حب الرجل للمر -١      
 tβθ :اء يف القرآن الكريمــــج ßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯Ïμ Îm7ãm $ YΖŠ Å3ó¡ ÏΒ $VϑŠÏKtƒ uρ #·Å™r& uρ   ]؛]۸: �سانإلا  
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ـــاحل -۳       ــالقيم ا ــــ ــرتبط بـ ــة والفـــض ألب املـ › μ :لـــخالقيـ Ïù ×Α% y` Í‘ šχθ ™7 Ït ä† β r& (#ρ ã £γ sÜ tG tƒ  
  ].١٠٧: وبةــــالت[

�سان، اإل مهما حلياة    عامالً على املستويات املذكورة  " احلب"سالم يعترب   إلن ا إشارة ف إل ا وردت  وكما        
�ـه يـشعر   إخـرين، حيـث   آلن يتعامل مـع ا أدون  ن يكون سعيداًأميكن   اجتماعيا الائناً �سان بوصفه كإلن األ

 وهـذه احلاجـة ترافقـه طـول     ، الـد�يا أن يـرتك  ىل إالوجـود   ىل عـامل إدخل يـ ولـد و ين أىل احلـب منـذ   إباحلاجـة  
  .حياته

فتـسعى �فـسه حنـو تلبيـة      شـياء املاديـة  ألىل حـب ا إ�سان اجلـسما�ية جتـره   إلذا كا�ت احتياجات اإو      
. حيــانألومتناقــضة يف غالــب ا ن حترضــه حنــو رغبــات خمتلفــةألكــن �فــسه ميكــن . احتياجاتــه املعنويــة

ىل الـسعادة ويـرى مـن املهـم توضـيح      إ م النـاس طريـق الوصـول    كل هذا، يعلّعتبار اال يأخذ بعني ذ إسالم إلوا
ن احلـب  توضـيحه أ سالم مـن احلـب يف   إلموقف ا ويكمن. لائخالقية والفضألمعنى احلب من حيث القيم ا

يـث  ن مثل هذا احلب ال يعرف الشبع وليست له هناية حألن، �ساإللوالراحة مل يأت بالسعادة   املرتبط باملادية   
  .كثرألىل اإن هناك حاجة أيرى  ىل هدفهإوصوله �سان حبكم إلن اإ

والـربح ولـو كـان يرافـق       احلـب املـرتبط باملنفعـة الشخـصية واالهتمـام والفائـدة      نّإخرى فأومن جهة       
بـني املـصاحل الشخـصية واملـصاحل      ن ينسق بفضل عقله وذكائه وبشكل صـحيح أ�سان طول حياته فعليه اإل

ذه احلالـة يرتفـع احلـب    هبو. املصاحل االجتماعية ن يضحّي مبصاحله مقابلأ فعليه  األمرذا لزمإ و،ةاالجتماعي
  .ىل مستوى العزم واجلرأةإ

سـاس  أكا�ـت   ذاإمـا  أ. ن يدرك مبـساعدة عقلـه وذكائـه مـصاحله بـشكل صـحيح      أ�سان إلن على اإ      
  .ال يقع يف اخلطأ  هذه املصاحل لكيبعادأن يدقق معيار وأيضا أاحلب مصاحل شخصية فعلى املسلم 
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مـا حيبـه اهلل عـز     ىل حـب إخالقيـة يـدعو أتباعـه    أ اًسالم الذي يفضل تفسري احلب بوصـفه قيمـ  إلن اإ      
 † βÎ) ©!$# =Ïtä: قـول يـضا حيـث ي  أالكـريم   واالبتعـاد عمـا ال حيبـه سـبحا�ه وتعـاىل، يعلمنـا ذلـك القـرآن        وجـل  
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�ـسا�ية مجيلـة،   إصـفات   منـا هـي  إن تكون متوفرة يف عبـاده  أ اهلل عز وجل ن هذه الصفات اليت حيبإ      

ن  أبن املـودة جيـ  إومـن هنـا فـ   . وتعـاىل  ما حيبه سبحا�ه ن حيبوا كلأواهلل مجيل وحيب اجلمال وعلى عباده 
�ـسان  إلن توجـه مـساعي ا  أ وجيـب  ،ن يكون حمبوبـاً أ  اجلمال جيب يأ  –للمسلم هدفا هنائيا للجمال تكون 

  .شياء احلسيةألوروحه حببه ل ىل مقام اجلمال �فسهإن يرفع أىل إ

ية احلياة اجلاهلية حباإ �سان منإل�قاذ شخصية اإىل إدف هت يت الةسالميإلخالق األن اإوبالعكس ف      
 χ: لاهلل عـز وجـ  حيبـها   ال خالقي باالمتناع عـن الـصفات واملزايـا الـيت    أل االمربط اجلت Î) ©! $# Ÿω = Ås ãƒ 
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ن أخـرة جيـب   آلحليـاة ا  مـا هـو جيـد     كلأنّسالم إلويرى ا. خالقيألال امىل اجلإ خالقية يتوصلونألالقبائح ا

دعوة جلعل العامل مجيال ومعمـرا ألن املـسلم الـذي     هوإمنا �سان وليس ذلك مبثابة الزهد، إليكون حمبوبا لدى ا
  .عماله لتعمري الد�ياأ�شاطه و ن يوجه كلأخرة يسعى آليفكر يف ا

ي شـيء يف  أن يغـري  أقدرتـه    وليس يف الد�ياقي خملوق حي يولد وينمو ويفارأن ك�ساإلن اأومعروف       
 عـن حياتـه،   �ـسان بكو�ـه مـسؤوالً   إلن اإالوقـت فـ   ويف �فـس . �ظمة اليت جاءت من اهلل عز وجلألالقوا�ني وا



  ٥

 ولـذا يكتـسب حبـه يف    ، امليمو�ـة ايـضمن لنفـسه آخرهتـ    شكلبـ  له من ربه ة حياته املخصصين يقضأجيب 
مهيـة بالغـة، حيـث يـشكل حـب املـسلم       أ خـرى أمـور  أشـياء و أعـن   ة وابتعـاده ينـ عمال معأشياء وأل�يا الد
  .خالقيألباملضمون ا نه الفردييكوت غناء يريمعا

⎯ :قـال تعـاىل     yϑ sù 4’ s+ ¨? $# yx n= ô¹ r& uρ Ÿξ sù ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tã Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s†   ] ن أل  ]٣٥: األعـراف 
بـالعلم واملعرفـة يف    ياالعتدال الـذي يقـض  وخالقي ألىل الفضل اإ�سان إلايوصل واخلوف ر من احلرص التحرّ

و عـدم حبـه   أومناسـبة حـب شـيء     وبـدوره يتطلـب العلـم بـالوعي وبلياقـة     . املـودة والكـره واخلـري والـشر    
  .خالق املسلم وحتديد ذلك بالعقل والوعيأل

        

 .تهالسالم عليكم و رمحة اهلل و بركاو 

 

 

 

  
 


