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  د�يَّة الـهَامشيَّة الـمَملكة األُر–عَمَّان 



  ١

  مسو احلب يف القرآن الكريم  وآثاره اإل�سا�ية
  

وهبة مصطفى الزحيلي. د.أ  
  تقديم

ــم النــاس اخلــري، وعلــى آلــه      احلمــد هلل الــذي أضــاء النفــوس املؤمنــة باإلميــان، والــصالة والــسالم علــى معلِّ
  :وصحبه اهلداة الربرة ومن تبعهم بإحسان، وبعد

املعا�ي اخليَّرة، واملشاعر اإل�سا�ية الكرمية، وينبت يف النفس كل أصول احليـاة          حيتضن كل   : احلب الصادق 
اآلمنة، فيحس بطعمها ومذاقها، ويوقد جـذوة اإلميـان الـصلب، أل�ـه قـبس مـن �ـور اهلل، وسـراج يـضيء دروب               

  .املستقبل، ويفتح �افذة اخلري، ويغلق باب الشر
، وبقدسـية الـشراكة اإل�ـسا�ية، وإشـراقة األخـوة           حس خالص بقيمـة اإل�ـسان الكـربى       : احلب وخلجاته 

  .املتينة العُرا بني بين اإل�سان
ــاد  ــة الوجــود اإلهلــي        : احلــب الوقّ ــه، وحمب ــه وعيال ــه خللق ــاده، وحمبت ــة اهلل مــن عب ــريم بقيمــة حمب شــعور ك

صام، والنـزاع  واإل�سا�ي، وحمبة قيم احلق واخلري واجلمال والعدل، لريتاح الناس ويتخلصوا من �زعـات الـشر واخلـ               
  .)أو األ�ا�ية(وصراع املصاحل، ويرسخوا معا�ي السمو فوق الذات 

عاطفة جيَّاشة موضوعية، وإحساس وجدا�ي عميق، ينبض باملشاعر اخليَّرة، ويوجـه           : احلب الصحيح 
اإل�ــسان إىل تنميــة شخــصيته واالعتــزاز هبــا، فتمتلــئ بالــصفاء والــسالم، والطمأ�ينــة والثقــة، ويكــون اإل�ــسان   

  .حينئذ أخاً كرمياً لإل�سان، يف السراء والضراء، ال ذئباً يفرتس مقومات اآلخرين ومقدساهتم
هو حب مصلحة اآلخـرين، كمحبـة مـصاحل اإل�ـسان ذاتـه، وهـو بعيـد عـن كـل          : احلب يف امليزان الصائب  

هوات اهلابطـة أو    ألوان اخليا�ة واألطماع، واالعتداء على شـرف الغـري، أو جعلـه فريـسة اللـذات واألهـواء والـش                   
  .ختريب مقدرات اآلخرين، و�شر الفوضى واإلباحية والدعارة



  ٢

هــو اال�فعــال حبــب الفــضيلة، وكراهيــة الرذيلــة، والبعــد عــن كــل أوضــاع التــهور والــضياع   : احلــب اخلالــد
  .والشتات

  .هو تقديس الذات اإلهلية من غري مطمع عاجل يف اجلنة، أو خوف من النار: احلب السامي
إحساس مبشاعر اآلخرين، واإلسهام يف حل مشكالهتم، وإ�قاذهم مـن غائلـة الفقـر              : جتماعيواحلب اال 

واملرض واجلهل، والرتفع عن ممارسة خمتلف أ�واع السيطرة اجلاحمة، واالستبداد والطغيان، والتـورط يف املـساس    
ل واملـساواة وحـب احليـاة،       بالوجود اإل�سا�ي، وإهدار كرامة اإل�سان، واالعتداء على حقوقـه يف احلريـة والعـد             

وترك مصادرة تصوراته اإل�سا�ية النابعـة مـن عقلـه ومنطقـه، ومنـع احليلولـة دون املـشاركة يف اإلبـداع والعطـاء،                        
  .وتفعيل الطاقات واإلمكا�ات البشرية من أجل إرساء منجزات احلضارة وتقدم املد�ية

فعيـة واألطمـاع املاديـة، لتحقيـق رخـاء         مسـو املـشاعر والعواطـف البعيـدة عـن الن            :احلب بكلمة واحـدة   
  .اإل�سان واستقراره، وسالمة �شاطه، وتنمية ذاته وقدراته، وعيشه بسعادة ووئام

  :خطة البحث
  .تعريف احلب وإدراك مدلوله وحقيقته املطلقة -
 .مضامني احلب يف القرآن اجمليد -

 : ودوافعهمعايري احلب يف توجيهات القرآن وشريعة اهلل 

  . احلب هلل تعاىل لتحسني عالقات الناس مع بعضهم بعضاًترسيخ قاعدة -١
 .ارتباط عاطفة احلب باإلميان والتكليف الشرعي -٢

 .تالزم عاطفة احلب مع كل التصورات البشرية وأمناط السلوك اإل�سا�ي -٣

 .التميُّز باإلخالص والسمو والتجرد عن النفعية -٤

 .التوفيق بني حمبة النفس وحمبة الغري -٥



  ٣

  :�سا�يةآثار احلب يف اإل
  .اال�دفاع إىل أداء الواجب واحرتام احلقوق -١
 .جعل احملبة أو املودة أساس العالقات اإل�سا�ية -٢

 .بناء جسور الثقة والظفر بالغاية الشريفة -٣

 .حتقيق قاعدة التعايش السلمي واألخوي بني الناس كلهم -٤

 .التحرر من اخلوف والكراهية واألحقاد وأمراض القلب أو النفس -٥

 . املودة والسماحةإشاعة فضيلة -٦

 .توفري مظلة األمن والسالم مبختلف أشكاله -٧

 .الرتغيب بكل ألوان الرب واإلحسان -٨

 .حب اخلري العام ومقاومة الشر والفساد -٩

 .إحقاق احلق وإبطال الباطل -١٠

  .اخلامتة
  :تعريف احلب وإدراك مدلوله وحقيقته املطلقة

: ويف القاموس احمليط. احلبيب:  واحلِبّاحملبة، وكذلك احلِبّ،: احلُب: جاء يف الصحاح للجوهري
  .الوداد كاحلِباب واحلِبّ بكسرمها، واحملبة، واحلُباب بالضم: احلُبّ

هو الوداد، وهو من أمسى أوصاف اإل�سان، فهو شعور كريم يف اإل�ـسان، أودعـه               : دل ذلك على أن احلب    
 بني اإل�سان وغريه، تدفع إىل األلفة والطمأ�ينة        اهلل تعاىل فيه، ال اختيار له يف حتصيله، ينعكس يف عالقة وجدا�ية           

  .واالحرتام، وهلا ثالثة أوجه هي حب احلقيقة، واخلري واجلمال



  ٤

وحب احلقيقة يدفع العامل إىل البحث والتعمق، وحـب اخلـري يوجـه احملـسن إىل البـذل والتـضحية، وحـب               
  .)١(إلرضاء احملبوباجلمال يبعث األديب والفنّان والعاشق إىل بذل أقصى اجلهد واملال 

األ�ـس بـذكر اهلل وطاعتـه، والنظـر إىل عظمتـه            : احلـب يف التـصوف    : وجاء يف املوسـوعة العربيـة امليـسرة       
: ، وفوقـه اخلـالق، قــال اهلل تعالــى         ق حممد   ـــوجالله، ثم اال�تهاء إىل الفناء يف احملبوب، واحملبوب األول من اخلل          

 ∃ öθ |¡ sù ’ ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿ… çμ tΡθ ™6 Ït ä† uρ ]مسيـت احملبـة حمبـة،      :  ويقول الشليب مـن املتـصوفة      ]٥٤: املائـدة
  .ألهنا متحو من القلب ما سوى احملبوب

صفة �فسية جتعل القلب يتعلـق حببيبـه، وهـذا املعنـى يـدل علـى                : ومن تأمل هبذه املعا�ي، أدرك أن احلب      
واملراد من هذه املعـا�ي  . لعاطفة توجه اإل�سان إىل احملبوباستيالء عاطفة احلب على القلب أو النفس، وتلك ا     

ه، فيجعلـه رهـني احملبـوب، فيـستعذب       ــــــ ى سـلوك اإل�ـسان وميولـ     ـــــ هنا هـو املعنـى اللغـوي، الـذي يـنعكس عل           
، اهلوى، ويدفعه الشوق إىل حبيبه والتعلُّق به، وينسى كل ما عدا ذلك من مصاحل ومال وبنني وغريها من املوجودات                  

  :، أي الطاهر النقي العفيف الذي قال عنه اإلمام البوصريي يف بُردته)٢(وهو ما يسمى باحلب العذري
  ت مل تلـــــــــممـــــــــين إليـــــــــــك ولـــــــو أ�ـصفـــــــــ     معـــذرةً)٣(ـذريــوى العــــــــــيـــــــا الئمــــــي يف اهل

وهو ينبئ عن كمال الدين وصفاء السريرة وحب القرب من احملبوب قرباً معنوياً وهذا احلب أمسى األ�واع،  
تزول، بـسبب الـصدق واإلخـالص والتجـرد         ال  لنقص أو العيب، وهو حقيقة مطلقة ال  تتجزأ  و          ال تشوبه شائبة ا   
  .عن النفعية املادية

  
  . وما بعدها٤/٨١٧:   املوسوعة اإلسالمية امليسرة(1)
 شـرح الـشيخ     خالـد األزهـري لقـصيدة الـربدة      ( هو �سبة إىل بين عُذْرة قبيلة قد اشتهرت رجـاهلم بوفـور العـشق، و�ـساؤهم بفـرط العفـاف                (2)
  .)٨ص
حاشـية البـاجوري علـى    (م العشق إىل املوت لصدقهم يف احلب، ورقّة قلـوهبم   وهو اهلوى املنسوب إىل بين عُذرة قبيلة مشهورة باليمن يؤدي هب       (3)

  . ) ، املطبعة اليمنية مبصر٨ ص:منت الربدة



  ٥

  :مضامني احلب يف القرآن اجمليد
ية رائعة، تلتقي يف مصب واحد، وتدفع اإل�سان إىل التفا�ي احلب يف القرآن الكريم  ذو مضامني جوهر

والتضحية يف إرضاء احملبوب، والعمل املستديم يف التزام منهج احلب، وتكوين الطاقات واجلهود، وبذل أقصى 
الوسع يف سبيل الغاية الكربى وهي غرس اإلميان احلق يف النفس البشرية، وإصالح اإل�سان وحتقيق سعادته 

  .وهذه أمثلة من آي القرآن يف شأن احلب املتميز بالسمو.  يف الد�يا واآلخرةالغامرة
  : تقوية العالقة مع اهلل تعاىل وجعلها متبادلة بني اهلل وعباده املؤمنني به-١
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ــع، وبني حــــر وال تنفــيت ال تضــــأصنامهم ال   .ق الرازق املهيمن الذي إليه مصري اخلالئقـــــم اخلالــــب املؤمنني لرهبــ
  ª!$# ’Í<uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Οßγã_Ì÷‚ãƒ z⎯ÏiΒ:  هلم هيدل على حمبة اهلل لعباده ورعايتهويف آية أخرى ت
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وهذا يسـتوجب تقديم . حملبته إياهم ورعايته هلمه املؤمنني، و�صره هلم د أي إن اهلل تعاىل �اصر عبا]٢٥٧: البقرة[

من :  ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان":    يف حديث أ�ـس ورسـولـه على أي حب لقوله حمبة اهلل
كان اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، ومن أحب عبداً ال حيبه إال هلل، ومن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أ�قذه 

  .)١("اهلل منه، كما يكره أن يقذف يف النار
اً مــسلمني وغــري مــسلمني وحمبــة اخلــري والــسعادة هلــم، واقــرتان احملبــة والــود بالــسماحة    حمبــة النــاس مجيعــ-٢

  ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# óΟs9uρ: واإلحسان وفعل اخلـري وتطبيـق العـدل، قـال اهلل تعـاىل            

  
 ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه مـن أهلـه             ":  أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي، ويف حديث آخر متفق عليه عن أ�س أيضاً             (1)

  . "عني وماله ومن �فسه والناس أمج



  ٦

/ä.θã_Ìøƒä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈tƒÏŠ βr& óΟèδρ•y9s? (#þθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκös9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑø9$#   ]ــة ــادلني يف ]٨: املمتحنـ  أي العـ
  .احلكم واملعاملة

ة والتعاون بني أهـل اإلميـان، قال اهلل تعاىل اليت تدفـع إىل املواالة والنصرة احملبة-٣    tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ: والرعاـي

àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ öΝßγàÒ÷èt/ â™!$uŠÏ9÷ρr& <Ù÷èt/ 4 šχρâßΔù'tƒ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑø9$#.. ] هذه احملبة ] ٧١: التوبة
  .منشؤها اإلميان بضرورة الدعوة إىل احلق واخلري وإرساء معامل التوحيد هلل تعاىل حباً يف إسعاد اآلخرين

%  ö≅è% βÎ) tβ:  تعاىل تقديم حمبة اهلل سبحا�ه على أي شيء يف الوجود، لقولـه-٤ x. öΝ ä.äτ !$t/# u™ 
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!$ yγtΡ öθ |Êö s? ¡=ym r& Ν à6 ø‹s9 Î) š∅ÏiΒ «!$# ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ 7Š$yγ Å_ uρ ’Îû ⎯Ï&Î#‹Î7 y™ (#θÝÁ−/ u tIsù 4© ®L ym š†ÎA ù' tƒ ª!$# ⎯Íν Í öΔr' Î/ 3 

ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9 $# š⎥⎫ É)Å¡≈ x ø9 $#   ]وهذا لبناء عرش احملبة اخلالصة وإرضاء احملبوب يف أمره ]٢٤: التوبة 
 يتفا�ى يف طاعة كلمة التوحيد واحلق واخلري والعدل، ألن احملب الصادق: وهنيه، والتفا�ي يف سبيل إعالء كلمته

  .احملبوب والعمل مبنهجه وشريعته وهو اهلل سبحا�ه
 ألمته ورمحته هبم ورأفته بأحواهلم، وحرصه على مصاحلهم، حتى يلتزموا جادة  حمبة النيب -٥

‰ ô: االستقامة، وهو يشق عليه وقوعهم يف احلرج واملشقة، ويطلب حتقيق اليسر يف تكاليفهم، قال اهلل تعاىل s) s9 

öΝ à2u™ !% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝà6 Å¡ àΡ r& î“ƒÍ• tã Ïμø‹ n=tã $tΒ óΟšGÏΨ tã ëÈƒÌ ym Ν à6 ø‹n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ Ô∃ρ â™u‘ 

ÒΟŠ Ïm §‘   ]واحملبة اليت تتطلب توافر الرمحة والرأفة هي من أجل !  فما أروع حمبة القائد ألتباعه ؟]١٢٨: التوبة
  .بناء الثقة ودوام الصلة واملودة

“  : لقوله تعـاىل  : حملبني باللطف اإلهلي   ظفر ا  -٦ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ            يف كـثري مـن آي القـرآن الكـريم  ليـنعم احملبـون 
ــاىل بلطــــف  ــال اهلل تعــ ــب، قــ    #sŒÎ)uρ y7s9r'y™ “ÏŠ$t6Ïã ©Íh_tã ’ÎoΤÎ*sù ë=ƒÌs% ( Ü=‹Å_é& nοuθôãyŠ Æí#¤$!$# #sŒÎ) È: احلبيــ
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 مـن سـيئاته وذ�وبـه، وهـذا يُعلِّمنـا ضـرورة التخلـق خبلـق اهلل يف                   السامية حني ينعم اإل�سان مبظلـة العفـو واملغفـرة         
  .معاملة الناس بعضهم مع بعض حني وجود اإلساءة 

ب األمسى يف القرآن اجمليد اليت هلا تأثرياهتـا القريبـة والبعيـدة يف بنـاء عالقـة اإل�ـسان                    ــــهذه بعض مضامني احل   
  . ة الصافية يف خمتلف جوا�ب احلياة اإل�سا�ية، كما سيأتي بيا�هبأخيه اإل�سان، مما يدفعه إىل اتباع منهج احملب

   :معايري احلب يف القرآن الكريم
ــة        ــوم احلــب يف القــرآن الكــريم  يف حتقيــق أمســى وأفــضل وأشــرف املعــا�ي  واملعطيــات العملي يتجلــى مفه

 أداء الواجب، واحلـرص    الصدق يف احلب، واإلخالص، والتضحية واإليثار، والتفا�ي يف       : والواقعية ومن أخصها  
على استمرار املودة مدى احلياة، وإجناز العهود واملواثيق، وصـون الـسمعة والـسرية الطيبـة يف احلـضور والغيبـة،                     
فال مهز وال ملز، وال طعن وال مشاتـة، وال غيبـة وال منيمـة، وال تـآمر وال مكيـدة، وال إضـمار للحقـد، وإمنـا تكـون                

 واليسر والسماحة وصـون ميثـاق الـشرف وحتقيـق معـا�ي األخـوة الوطيـدة،                 املعاملة مشرقة طافحة بالبشاشة   
  . املادية والنفعية املدمرة حلسن العالقاتروالشعور بالدفء والرعاية الكرمية، والرتفع عن أوضا
  :  وتربز هذه املعايري يف آفاق عديدة، منها ما يأتي

  : ضهم مع بعض ترسيخ قاعدة احلب هلل تعاىل لتحسني عالقات الناس بع– ١
 بني فئـات النـاس صـادقة، مـا مل يكـن احلـب اإل�ـسا�ي جمـرداً عـن املـصلحة                    ةال تكون العالقات االجتماعي   

البحتة اليت ترسم خيوط العالقة، وحتقق أمناطها، وهذا معنى كون احلب هلل تعاىل،   وال يعين هذا إلغاء مالحظة              
ورفعتها، ال أن تكون املصلحة وحدها هي املوجّه األساسي          هو صفاء احملبة     فإن املطلوب إذا  املصلحة برمتها،   

والعامل القاطع، فإن كل عالقة اجتماعية ال ختلو عن شائبة املصلحة، ال أن تكون املصلحة وحدها هي الـرادار                   
  .  املؤثر واملسيطر الكلي النافذ دون ما عداه

  : منهاه السنة النبوية يف أحاديث كثريةيوهذا املعيار هو ما ركّزت عل



  ٨

اء يوم القيامة عن ميـني العـرش    ــــ إن هلل جلس   ":  قال حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل          
يـا  : اء، وال شهداء، وال صدِّيقني، قيـل ــــــم من �ور،  ليسوا بأ�بي    ـــــ على منابر من �ور، وجوهه     –وكلتا يدي اهلل ميني      –

  . )١("جبالل اهلل تبارك وتعاىل، املتحابون جبالل اهلل تبارك وتعاىلهم املتحابون : رسول اهلل، من هم ؟ قال
 إن من عباد اهلل عباداً ليسوا بأ�بياء، يغبطهم " قال رسول اهلل  : وحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال      

ــشهداء  ــاء وال ــال  : قيــل. األ�بي ــا حنبــهم؟ ق ــوم حتــابوا : مــن هــم لعلن ــور اهلل،     مــن غــري أرحــام  )٢(هــم ق  وال )٣( بن
  Iω: ، ثم قـرأ   "    وال حيز�ون إذا حزن الناس       )٥( على منابر من �ور ال خيافون إذا خاف الناس         )٤(أ�ساب،وجوههم �ور  r& 

χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s†   )٦٢: يو�س   [)٦[  .  
رضــوان اهلل، ال لنفــع مـادي أو د�يـوي، فيحـيطهم             أي إن املتحابني املخلصني هم الذين يتحابون مـن أجــل           

  .اهلل برمحته ورعايته، ويقيهم من شدائد يوم القيامة
  :ارتباط عاطفة احلب باإلميان والتكليف الشرعي -٢

اإلميان الصادق هو الذي يشعل جذوة احلب هلل، واحلب هلل مـن شـروط اإلميـان، كمـا تقـدم مـن أحاديـث                        
ان، أحب إخوته، سواء أكا�وا من ملته، أم كا�وا مـن إخوتـه يف اإل�ـسا�ية، ألن اجلميـع                   فيها، فمن تذوق حالوة اإلمي    

من خملوقات اهلل، واهلل أوجدهم ورزقهم، وهو عليم بأحواهلم قبل أن خيلقوا، روى البخاري ومسلم يف الصحيح                 
:  عليه وآله وسـلم قـال      ، عن النيب صلى اهلل    عن أبي محزة أ�س بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه خادمِ رسول اهلل              

األوىل أن حيمل ذلك على عموم :  قال اإلمام النووي رمحه اهلل" ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه     "
  

  .  رواه أمحد بإسناد ال بأس به(1)
  . أظهروا احملبة يف ضوء تعاليم اإلسالم(2)
  .  قرابة(3)
  .  تضيء كالقمر ليلة البدر(4)
  .  اجتماعهم هلل تعاىل، ال خيافون سطوة حاكم، وال بأس سلطان يف الد�يا(5)
  .  رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه، واللفظ له(6)
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األُخوة حتى يشمل الكافر واملسلم، فيحب ألخيه الكافر ما حيب لنفسه من دخـول اإلسـالم، كمـا حيـب ألخيـه              
  .)١(الدعاء باهلداية للكافر مستحباًاملسلم دوامه على اإلسالم، وهلذا كان 

 اللـهم  "، " اللـهم اهـد قـومي فـإهنم ال يعلمـون      ": وهذا مستمد من دعاء النيب عليـه الـصالة والـسالم لقومـه      
 فهـم جيهلـون احلقيقـة، واقتـضت     ميان باهلل وحده ال شـريك لـه،أي أن يوفقهم اهلل لإل  " ال يعلمون فإهنماغفر لقومي  

  . ا إىل ساحة اإلميان لينقذوا أ�فسهم من الشرك أن يبادرورمحته 
إن اإلميان الصحيح يدفع إىل كل عمل شـريف، ومنـه احلـب الـسامي هلل ورسـوله وللنـاس كافـة، فهـو ميـأل الـنفس              
صفاء وطمأ�ينة وتفويضاً خلالق الكون، الذي اقتـضت حكمتـه وجـود التعـدد يف العقيـدة والعمـل واألخـالق واألرزاق            

  .املخلوقني أن يعاملوا بعضهم معاملة إ�سا�ية كرمية تعتمد على اليسر والسماحة واإلحسانوكل شيء، وعلى 
 من أ�ه ليس مكلفاً به، أل�ـه أمـر جبلّـي فطـري، وإمنـا هـو يف الواقـع                 )٢(واحلب خالفاً ملا يظن علماء األصول     

  :ف، قال اإلمام الغزايل رمحه اهللحمل تكليف وتشري
 فــرض، وكيــف يفــرض مــاال وجــود لـــه، وكيــف يفــسر احلــب   تعــاىل ولرســوله األمــة جممعــة علــى أن احلــب هلل

ع احلب ومثرته، فال بد وأن يتقدم احلب، ثم بعد ذلـك يطيـع مـن أحـب، ويـدل علـى إثبـات احلـب هلل                           ــة تب ــبالطاعة، والطاع 
ــه تعـاىل    ]٥٤:  املائـدة  [  : öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çμtΡθ™6Ïtä†uρ تعاىل قوله      ]١٦٥: البقـرة [   ⎦⎪É‹©9$#uρ (#þθãΖtΒ#u™ ‘‰x©r& ${6ãm °!  : ، وقول

  .)٣( احلب هلل من شرط اإلميانوقد جعل رسول اهلل . وهو دليل على إثبات احلب وإثبات التفاوت فيه
حـدكم حتـى حيـب       ال يـؤمن أ    ": أما حب اإل�سا�ية والناس فهو مندوب إليه كما جـاء يف احلـديث الـسابق              

  sπ:  اإل�ــسـان صــنع اهلل تعـاىل ومــن خملوقاتــه، كمـا قــال ســبحا�ه  ألن  "ألخيـه مــا حيــب لنفـسه   tó ö7 Ï¹ «! $# ( ô⎯ tΒ uρ 

ß⎯ |¡ ôm r& š∅ ÏΒ «! $# Zπ tó ö7 Ï¹ ( ß⎯ øt wΥ uρ  tβρ ß‰ Î7≈ tã … ã& s!   ]١٣٨: البقرة[.  
  

   . ٣٩ ص:عني النوويةشرح األرب (1)
.. ال جيوز شرعاً التكليف باألمور اجلبلّية اليت ال كسب لإل�سان فيهـا وال اختيـار، كـالفرح والغـضب، واحلـب والـبغض                : قال علماء األصول   (2)
  .  ) ، ط دار الفكر بدمشق١٣٩ / ١: أصول الفقه اإلسالمي للباحث(اخل 
   .  ٢٥٣ / ٤:  إحياء علوم الدين للغزايل(3)
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  :تالزم عاطفة احلب مع كل التصورات البشرية وأمناط السلوك اإل�سا�ي -٣
ي حمـور الرسـالة اإلسـالمية املتعلقـة باألشـياء واملخلوقـات واجلمـادات            احملبة �ابعة من الرمحة، والرمحة ه     

$  : كلها، لقوله تعاىل   tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9  ]كما أباهنا  ) )لِّلْعَالَمِنيَ(( وكلمة   ]١٠٧: األ�بياء
حليــوان والطيــور، واجلمــاد، واحليــاة  واجلــن، واملالئكــة، وا)النــاس( تــشمل اإل�ــس )١(املفــسرون وعلمــاء الــسرية

اإل�سا�ية كلها، أل�ه عليه الصالة والسالم خامت األ�بياء واملرسلني، وشريعته خالـدة إىل يـوم القيامـة، وهـي عامليـة                  
  :شاملة جلميع بين اإل�سان، وليست خاصة بقوم دون قوم، وإيضاح ذلك بإجياز فيما يأتي

ته باملنافقني بـإظالهلم مبظلـة     محايتهم إىل سعادة الد�يا واآلخرة، ور     فبهد:  باملؤمنني كما تقدم   أما رمحته   
األمان مـن القتـل وغـريه، عمـالً بظـاهر اإلسـالم، وإن كـا�وا يبطنـون الكفـر، ورمحتـه بغـري املـسلمني برفـع عـذاب                              

  .)٢(االستئصال عنهم يف الد�يا خالفاً لألقوام السابقني الذين أبيدوا
بيان واملــساكني والــضعفاء واأليتــام واخلــدم، كــل ذلــك معــروف يف الــسرية  ورمحتــه باألهــل والعيــال والــص

  .والسنة النبوية
وكذلك رمحته باحليوان والطيور مبنع الضرب على وجوههـا، وحرمـة لَعْنـها، وعـدم تكليفهـا مبـا يـشق عليهـا،                       

يم ذبـح أو    النبويـة، وحتـر   ها بولدها أو فراخهـا، معلـوم أيـضاً يف الـسنة والـسرية               وضرورة إطعامها وسقيها، وعدم فجع    
  . ال عبثاًصيد احليوان إال ملأكلة

تقتـضيها   متعينـة    ورمحته باجلماد والنبات بتحريم هدم املبا�ي، وقطع الشجر يف أثناء احلـرب إال لـضرورة                
  .ظروف القتال، أحكام مقررة يف شريعة اإلسالم ضرورات أو

يجـب كوهنـا كرميـة سـامية، وتـشمل كـل أمنـاط        وتشمل احملبة كل تـصورات اإل�ـسان ومقاصـده أو �وايـاه ف           
  .السلوك اإل�سا�ي، حيث جيب جعلها صاحلة غري فاسدة، ألن اهلل تعاىل ال حيب الفساد

  
  .  م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٤       ط حلب، ٢٠٧ – ١٩٦ ص:للشيخ عبد اهلل سراج الدين) )سرية سيد�ا حممد رسول اهلل ((ا�ظر مثالً كتاب  (1) 
مـن  ) )من آمن متت له الرمحة يف الد�يا واآلخرة، ومن مل يؤمن عويف مما كان يـصيب األمـم مـن عاجـل الـد�يا مـن العـذاب العـام                     (: (قال ابن عباس    (2)
  .  سخ واخلسف والقذفامل
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تمالً علـى غـش أو تـدليس، أو         نوي �ية خبيثة، أو يعقد عقـداً مـش        ويرتتب على ذلك أ�ه ال يصح حملب أن ي        
مـن صـدق مل يكـذب، ألن الكـذب مـن الفجـور،              يتآمر على غريه، ألن من أحب أخلص، ومن أخلـص صـدق، و            

واملؤمن ال يكذب، وال خيـون وال يغـش وال يتـآمر، وال يـسلك مـسلكاً مـشيناً أو مريبـاً أو يعـرِّض حمبوبـه للـدس أو                               
  .التهمة أو تأليب الظامل عليه

  :التميز باإلخالص والسمو والتجرد عن النفعية -٤
، واملخلــصون علــى خطــر عظــيم، أي إن  املخلــصونى إال العــاملون هلكــى إال العــاملون، والعــاملون هلكــ 

اإلخالص يف غاية احلـساسية أو الـشفافية، واإلخـالص يف احلـب يتطلـب ختـصيص العمـل لوجـه اهلل تعـاىل، فـال                      
يؤذي حبيبه، وكل شيء يف اإلسالم بدءاً من العبادة املقصود هبا إرضاء اهلل، إىل أد�ى تصرف خلقي أو سـلوكي              

ع أو قــصد شــهرة، أو متــاجرة علــى ــــول والعمــل، فــال يــشوبه ريــاء أو تــسمـــــاإلخــالص يف القأو تعامــل، يتطلــب 
ــه، قـــال اهلل تع   ــساب حبيبـ ـــحـ $!  : اىلـــــ tΒ uρ (# ÿρ â ÉΔ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ x uΖ ãm  ة ــــــــ اآلي

  .]٥: البينة[
 يف ممارســة الوســائل ويف حتقيــق الغايــات واملقاصــد النبيلــة، فــال يتملــق إن احلــب يف اإلســالم يتميــز بالــسمو

الوصـول إىل أغـراض ماديـة        احملب، وال يتزلف لـه، وال يزيِّف احلقائق، وإمنا يطلب من احملب التجرد من النفعية أو              
قيـق صـفو الـود وطيـب        أو شهوا�ية أو سلطوية أو حنوها، ألن حب املنفعة أو شبهة املادة تعكِّر العالقة، ومتنـع حت                

  .املعاملة
وإ�ا �شاهد يف عصر�ا وقائع كثرية وعالقات اجتماعية عصفت هبا األغراض النفعية، واألطمـاع املاديـة،              

 مـن سـرَّه أن جيـد حـالوة اإلميـان، فليحـب        ": ألهنا د�يِّة، واحلب مسو وإخالص، قال النيب عليه الـصالة والـسالم           
  .)١("املرء ال حيبه إال هلل 

  
  .  أخرجه احلاكم من طريقني وصحح أحدمها عن أبي هريرة   (1)



  ١٢

  :توفيق بني حمبة النفس وحمبة الغريال -٥
إن ارتكــاز عقيــدة اإلميــان بــاهلل ورســوله يتطلــب تقــديم حمبــة اهلل والرســول وإيثارهــا علــى أي شــيء يف     

ــاىل   ــه تع ⎪⎦ : الوجــود، لقول É‹ ©9 $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ ‘‰ x© r& $ {6 ãm °!  ]ــدم ]. ١٦٥: البقــرة  ال يــؤمن ": وللحــديث املتق
  ." أحب إليه مما سوامها أحدكم حتى يكون اهلل ورسوله

ـــ ال يــؤمن العب": واحلــديث اآلخــر  "ب إليــه مــن أهلــه ومالــه و�فــسـه والنــاس أمجعــني   ـــــد حتــى أكــون أحـ
  .)١(" أحبوا اهلل ملا يغذوكم به من �عمه ": وحديث ابن عباس

  اللهم ارزقين حبك، وحبَّ من أحبك، وحب ما يقربين إىل حبك، واجعل حبك أحـبَّ  ": ويف دعائه   
  . "إيل من املاء البارد 

أن دائرة اإلميان تتطلـب     : فكيف يتفق ذلك مع حمبة اإل�سان �فسه أوالً، فإن أحب غريه فألجل �فسه؟ واجلواب             
التضحية، وإيثار األشياء على النفس، وال تتحقق التضحية بإعالء كلمة اهلل وجهاد النفس واألعداء إال ببذل أغلى ما             

 �فسه، فيقدمها سخية طيباً هبا لتحقيق جوهرية اإلميان، وساحة اإلميان تسمو فوق املاديـات               عند اإل�سان املؤمن وهو   
أمـا اإلميـان احلـق بـاهلل ورسـوله فهـو فـوق مجيـع                . واملنافع الذاتية، فهذه األشياء يكون بينها التفاضل، وتقديم األولويـات         

  ö≅t/ tβρãÏO÷σè? nο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ∩⊇∉∪ äοtÅzFψ$#uρ: هلل تعـاىل  املاديات والنفعيات اآل�ية، ألن ما عند اهلل خري وأبقـى، قـال ا            

×öyz #’s+ö/r&uρ    ]١٧-١٦: األعلى[.  
ــاء        ــرة األ�بيـ ــشورين يف زمـ ــشهداء حمـ ــون الـ ــصر ويكـ ــق النـ ــضحية، فكيـــف يتحقـ ــاك تـ ــن هنـ وإذا مل تكـ

  .حتى النفس اإل�سا�يةوبه يفهم تقديم حب اهلل ورسوله على أي حب يف الوجود، ! والصدِّيقني؟
وكذلك اإلحسان واإلحساس بالنعم الكثرية جيعـل اإل�ـسان عبـد اإلحـسان، وقـد جبلـت النفـوس علـى          
حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها، واهلل تعاىل مصدر احلسن واجلمال، وكل مجال حمبوب عنـد مـدرك      

  
  .حســن غريب:  أخرجه الرتمذي وقال (1)



  ١٣

، أي مجـال اخللقـة والتكـوين،        )٢(" مجيل حيب اجلمـال     إن اهلل  ": مستدالً باحلديث الثابت  )١(اجلمال كما قال الغزايل   
 هو كما قال بعضهم عني حمبة اهلل، أل�ـه حبيـب اهلل، وحمـب احملـب         فيكون اهلل ال حمالة حمبوباً، وحب الرسول        

  .حمبوب
  :آثار احلب يف اإل�سا�ية

 تتطلـب مـصداقية     ليس احلب يف املفهوم القرآ�ي عاطفة مـشبوبة أو عاصـفة عـابرة تنـشأ ثـم تتبـدد، وإمنـا                    
ة إىل سـاحة التطبيـق العملـي، وإال كا�ـت جمـرد ادعـاء،           ــــ م فيـه العاطف   ـــــ وحتتاج إىل إثبات واضح عملياً، ترتج     

ة، أو تصور يطرأ على القلـب، ثـم سـرعان مـا يـزول،        ـــــوهذا ال يتفق مع الواقع، وتكون هذه العاطفة جمرد سحاب         
ة إىل تبيـان آثـار احلـب، أو األدلـة العمليـة والـرباهني       ــــ ا حباجـة ماس وذلـك جيعلنـ  . وال يصدِّق به أحد من النـاس   

ة كـثرية األحنـاء واآلفـاق، أذكـر منـها مـا             ــــ والـساحة التطبيقي  . الفعلية على صدق احلب وإثبات صحة وجـوده       
  :يأتي

  :اال�دفاع إىل أداء الواجب واحرتام احلقوق -١
سط مــا يــدل عليــه إىل اختبــار وإقنــاع، وتــوفري الثقــة  احلــب مبختلــف ألوا�ــه وأطيافــه وآفاقــه حيتــاج يف أبــ 

واالطمئنـان، وإقامـة األدلــة والـرباهني عليـه، ويف مطلعهــا أداء الواجـب حنـو احملبــوب، واحـرتام حقوقـه وحفــظ         
كرامته، وإال كان حمض دعوى أو ادعاءات، كاالدعاءات املعروفة أمام القضاء أو التحكيم واحملكمني، وهذا مـا   

 لـو يعطـى النـاس بـدعواهم الدعـى رجـال             " : الشريعة يف هذا اجملال كما يرشد إليـه احلـديث اآلتـي            ثبت يف ميزان  
  : وقال العرب قدمياً)٣("أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على املدعي واليمني على من أ�كر 

  
   .٢٥٦ / ٤:  إحياء علوم الدين(1)
  .عن عبد اهلل بن مسعود) )إن اهلل مجيل حيب اجلمال(( هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بلفظ (2)
  .قي وغريه هكذا، وبعضه يف الصحيحني حديث حسن، رواه البيه(3)



  ١٤

  اءـــها أدعيــــــــات أصحابـــــبيِّن          والدعاوى إن مل يكن عليها
 جندها واضحة املعامل بني الزوجني واألوالد واألسرة والقرابة، ويف القضايا املد�ية واجلنائية            وهذه الظاهرة 

  .وغريها، فضالً عن مألوفات احملبني والعاشقني
وأبسط ما ينبئ عن احلـب الـصادق املبـادرة إىل أداء الواجبـات املطلوبـة شـرعاً وقا�و�ـاً وعرفـاً، فإثبـات                        

تمـاعي واالقتـصادي حيتـاج إىل بينـات، وكـذلك تـوفري احلقـوق واحرتامهـا وتقـدير              الوالء للنظام السياسي واالج   
مواقف اآلخرين حباجة إىل برهان، وهذا لـه أمثلة كثرية، منها تقـديم النفقـة الواجبـة إىل الزوجـة وإعالـة األوالد،              

ا كان هذا واضحاً يف املاديـات، فهـو          وإذ )١("باملرء إمثاً أن يضيِّع من يقوت        كفى   ": لذا قال النيب عليه الصالة والسالم     
يف العواطف واملعنويات النابعة من النفس اإل�سا�ية أوىل وألزم، ألن املعنويات أشد غموضاً، وأكثر دقـة، وحيـيط هبـا                    
ــاز،         ــب، واأللغ ــسيحة ذات األســرار والعجائ ــها الف ــنفس الكــبرية وحمطت ــثرية، ألهنــا يف متاهــة ال ــوم وســحب ك غي

  :الرؤى، بل يرتسم عليها مجيع املكنو�ات، قال ابن عربيوالغموض، والتطلعات و
   وفيك ا�طوى العامل األكرب        أتزعم أ�ك جِرْم صغري

إن �فساً غامضة أو متشككة تقابلـها �فـس مثلـها ال تقتنـع بغـري امللمـوس، وأول امللموسـات أداء الواجـب                        
 الواجبات وأ�واع احلقوق، ويتعارف عليها الناس       وحفظ احلق، والشرائع اإلهلية والقوا�ني الوضعية حتدد مضامني       

  .يف كل زمان ومكان
  :جعل احملبة أو املودة أساس العالقات اإل�سا�ية -٢

إن احملبة الصادقة تتحول إىل مودة اآلخرين وتقدير مشاعرهم، ورعاية مصاحلهم، وإن من أهـم آثـار احملبـة                   
 واالطمئنان، والوفاء بالعهـد، وإجنـاز الوعـد، والـصدق يف            بناء العالقات اإل�سا�ية على أساس من السمو والثقة       

التعامل، والبعد عن الغش والتدليس واإلكراه املادي أو املعنوي، وإبرام العقود على أساس مـن العـدل أو التعـادل                    
  

  . أخرجه أمحد وأبو داود واحلاكم والبيهقي عن عبد اهلل بن عمرو (1)



  ١٥

يف التبــادل، وحفــظ حقــوق اإل�ــسان يف احليــاة، واحلريــة، واملــساواة، والــشورى، والعــدل، والكرامــة اإل�ــسا�ية    
لتملك والعمل وحريته، والسلم واألمان، وغري ذلك من احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، السـيما              وا

  .حقوق املرأة وحقوق الضعفاء والعجزة واملعوّقني واأليتام وحنوهم
وذلك سواء أكان اإل�سان مسلماً أم غري مسلم، وسواء يف حـال الـسلم أم يف حـال احلـرب، فتجـب رعايـة                        

، واألعراف الصحيحة، وتوفري الكرامة اإل�سا�ية، السـيما األسـرى، وإقـرار مـا يعـرف بقواعـد القـا�ون                 الفضيلة
الدويل اإل�سا�ي املستمد أكثره من مبادئ اإلسـالم وأحكامـه يف القـرآن الكـريم  والـسنة والـسرية النبويـة، وعلـى                 

 tβθ: سبيل املثـال رغّـب اإلسـالم يف إطعـام األسـرى، فقـال اهلل تعـاىل                 ßϑ Ïè ôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïμ Îm7 ãm $ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ 

$ VϑŠ ÏK tƒ uρ # · Å™ r& uρ  ] وقال النيب    ]٨: الدهر  :               أحـسنوا   ": )مثامة بن أثال سـيد قومـه      (يف شأن بعض األسرى 
$  :  وحث اإلسالم على إطالق سراح األسرى ومفاداهتم يف قوله تعاىل          )١("إساره   ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/ $ ¨Β Î) uρ ¹™ !# y‰ Ïù  

 فإذا روعيت هذه املبادئ، كا�ت العالقات اإل�سا�ية متميزة، ومـستقرة، ال يعكـر صـفوها ومسوهـا                  ]٤: حممد[
  .أخطاء اإل�سان يف حق أخيه اإل�سان

# Iω oν: ات يف القرآن الكريم  يف آيات منهاــــى قا�ون هذه العالقـــويتجل tø. Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$! $#   ]٢٥٦: البقرة[، 
 öθs9uρ u™!$x© y7•/u‘ z⎯tΒUψ ⎯tΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# öΝßγ=à2 $·èŠÏΗsd 4 |MΡr'sùr& çνÌõ3è? }¨$̈Ζ9$# 4©®Lym (#θçΡθä3tƒ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σãΒ       ] 

 ? ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θã_Ìøƒä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈tƒÏŠ βr& óΟèδρ•y9s، ]٩٩: يو�س

(#þθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκös9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑø9$#   ]٨: املمتحنة[.  
إن صــفو العالقــات اإل�ــسا�ية بآفاقهــا العديــدة الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة والرتبويــة   

، واملــساواة، أمــا مــصادرة احلريــة واإلعالميــة ال يتحقــق إال مبــا وصــفناه ال ســيما تفعيــل أصــول احلريــة، والعــدل  
واإلخالل مبيزان العدل، و�سف قاعدة املساواة يف اإل�ـسا�ية، فـسرعان مـا يـؤثر العالقـات اإل�ـسا�ية ويـدمرها،                     

  .وجيعل البشرية تعيش يف فوضى وغليان واضطراب وعصف باحلقوق
  

  . أخرجه أبو داود(1)



  ١٦

  :بناء جسور الثقة والظفر بالغاية الشريفة -٣
وإشـاعة األمـن والـسلم واحملبـة حيتـاج إىل اإلحـساس املـشرتك بالثقـة املتبادلـة،                إن منو العالقات اإل�سا�ية     

واإلقدام على التعامل بطمأ�ينة، وإيصال احلقوق ألصحاهبا دون تلكؤ وال هترب، وال تغافل وال مماطلـة، وحينئـذ       
عم اخلـري،  ، فـي مد�يتـهم يعيش الناس يف مظلـة مـن االسـتقرار، ويتفـرغ البـشر لبنـاء حـضارهتم وحفـظ مكاسـب                

  .ويشعر الكبار والصغار بالسعادة الغامرة، والبعد عن الصراع واملنازعات، واللجوء إىل احملاكم وفصل القضاء
ــه القــرآن الكــريم  إىل منــشأ اخللــل يف املعــامالت والعالقــات االجتماعيــة واالقتــصادية يف الــداخل     وقــد �بَّ

  Ÿω: فقـال اهلل تعـاىل    واخلارج أال وهو أكل احلقوق وأمـوال النـاس بالباطـل،             uρ (# þθ è= ä. ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Ν ä3 oΨ ÷ t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ 

(#θä9ô‰è?uρ !$yγÎ/ ’n<Î) ÏΘ$¤6çtø:$# (#θè=à2ù'tGÏ9 $Z)ƒÌsù ô⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθøΒr& Ä¨$̈Ψ9$# ÉΟøOM}$$Î/ óΟçFΡr&uρ tβθßϑn=÷ès?  ]١٨٨:  البقرة[.  
  .والطمع والبغضاء والكراهية اليت هي أضداد احملبةوال يعكِّر العالقات العامة واخلاصة إال احلقد 

إن الدين احلق هو الذي يدعو إىل �شر احملبة والتزام الناس هبا، وإن معاداة الدين واالغرتاب : واحلق يقال
عنه هو الذي يزرع الشك والقلق واإلرهاب ويهز كيان اإل�سان، ويعصف بالقيم اإل�سا�ية كلها كما �شاهد اليوم 

واإلسالم وحده هو الذي جتاوز سقف احملبة من جمرد كوهنا عاطفة إىل حتقيق املودة وزرع الثقة . و�لمس
ومتكني الناس قاطبة من التأمل يف دعوته اإل�سا�ية الشاملة القائمة على العدل واحلرية، ولكن مع احلفاظ على 

طا�يني وغريهم ممن ال يعرفون للعامل اآلخر العزة والكرامة، وضرورة مقاومة املعتدين واحملتلني واملستعمرين االستي
  .حمبة وال مودة، وال حرية، وال حقاً يف تقرير املصري

  :حتقيق قاعدة التعايش السلمي واألخوي بني الناس كلهم -٤
إن عاطفة احلب يدعيها كثري من الناس، دون أن جتد طريقها إىل التطبيق العملي املهيمن على تكوين 

 واملصاحل احليوية، وال تعين عاطفة احلب االستكا�ة إىل الذل واملها�ة وقبول العدوان الرؤى واملقاصد كلها
وسلب األوطان وخرياهتا، وإمنا احلب الصادق هو رعاية مصاحل اآلخرين، وحتقيق التعايش السلمي والودي 
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 على السواء، وهو اون من أجل خري القوي والضعيفــــاواة والتعـــواألخوي القائم على احلق والعدل واملس
  $pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄ΡÎ) /ä3≈oΨø)n=yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈oΨù=yèy_uρ: املنهج الذي عرب عنه القرآن الكريم  يف قول اهلل تعاىل

$\/θãèä© Ÿ≅Í←!$t7s%uρ (#þθèùu‘$yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒtò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧Î=tã ×Î7yz   ]١٣: راتــــ احلج[.  
إن منطق األقوياء املستكربين اليـوم هـو فـرض تـصوراهتم وتقاليـدهم وأ�ظمتـهم وفـتح األسـواق االقتـصادية أمـام                  
منتجاهتم، على أساس طبقي قائم على فكرة الـسيد واملـسود، أو عنـصري قـائم علـى تفـضيل جنــس علـى جنــس،                      

) )الدميقراطيـة العلملنيـة   ((أو  ) )العوملـة األمريكيـة   ((نَّاء، وعلـى معطيـات      وعلى أسـاس الصراع احلضاري ال احلوار الب      
الثقافيــة والــسياسية واالقتــصادية واإلعالميــة وغريهــا، وطحــن كــل مــا ســواها مــن ثقافــات حمليــة وأ�ظمــة سياســية   

عجبـهم مـن غريهـم،    واقتصادية، وتذويب األديان واملذاهب، وإلغاء اإلسالم احلق، وحتريف القرآن، وا�تـزاع كـل مـاال ي    
  .وتغيري املناهج التعليمية على وفق أهوائهم وأمزجتهم

  .فهل احلب يقتضي ذلك؟ إ�ه حب كاذب، وتدخل سافر، وإلغاء لوجود اآلخر
  :التحرر من  اخلوف والكراهية واحلقد واملرض النفسي -٥

الـسالم، ودفـن    إن من أبـسط مـدلوالت احلـب هـو حتقيـق األمـان واالسـتقرار، و�بـذ التعـصب، وإشـاعة                       
 وغـري ذلـك ممـا �ـشاهده اليـوم      )١(احلقد، والتخلص من األمراض القلبية كاحلسد والغضب اجلامح واحلقد األسود       

عند املستكربين، وغرس حمبة اخلري لآلخرين، واحللم، والعفو، واإلحسان، والصفاء، والرفق، مع احلفـاظ علـى                
  . اليت يعامل هبا املسلمون غريهمحق املقاومة املشروع، فهذه أخالق اإلسالم ومبادئه

إن مــن حــق أي شــعب مــسامل يف العــامل مــسلم أو غــري مــسلم أن يكــون آمنــاً مــن اخلــوف والقلــق، ال يتعــرض  
ــون احلقــد والكراهيــة هلــم، فيهــددوهنم يف       ــأن اآلخــرين حيمل إلرهــاب أو قتــل أو تــدمري أو إرهــاب، وال حيــس ب

  .لسعداء اآلمنني غري القلقنيأوطاهنم وأمواهلم وثرواهتم، ليعيشوا عيشة ا
  

  .١٧٤ – ١٥٧ وما بعدها ، ١٤٢ / ٣:  إحياء علوم الدين للغزايل(1)
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وحبذا أن تكون هذه النظرة ليست أحادية اجلا�ب كاملوقف األمريكي مع الدول األخرى، وأما ما قد يقـع           
مــن حــوادث يتــورط هبــا شــباب متــهورون، فهــم ال ميثلــون الفكــر اإلســالمي، وموقــف هــؤالء اإلرهــابيني معقّــد    

 جنـود القاعـدة تـدربوا يف تـل أبيـب كمـا ذكـرت قنـاة اجلزيـرة يف                    وخباصة إذا عرفنا ومسعنا أن بعض املتدربني من       
م، وهذا يعين أن الـذي يـدفع إىل اإلرهـاب يف داخـل الـبالد العربيـة أحيا�ـاً هـم                    ٢٠٠٧/ أبريل  / أوائل شهر �يسان    

  .بعض الدول الكربى أو الصهيو�ية،  وركيزهتا املوساد، كما يفعلون يف العراق
ع الغـرب أو الـشرق أو الـصهيو�ية العامليـة تكمـن يف مـضلَّع سداسـي األضـالع         إن مشكلتنا حنن املسلمني م  

  :اجلامعة بني املتناقضات اآلتية
عنصرية غري املـسلمني    ( ، العنصرية واملساواة      )مادية غري املسلمني وروحا�ية الشرق    (املادية والروحا�ية   

لــدول القويــة بقيــادة أمريكــا، وضــعف  اســتكبار ا(، االســتكبار والــضعف )ومطالبــة املــسلمني حبــق املــساواة 
ممارسـة سياسـة االسـتعمار الغربـي أو الـشرقي اجلديـد أو       ( االستعباد أو االسـتعمار اجلديـد واحلريـة       )املسلمني

معاداة الغـرب  ( الدين أو اإلميان احلق وعدمه       )االستيطان الصهيو�ي يف بالد�ا، وطلب املسلمني توفري احلرية للعامل        
 احلــق والباطــل أو الــصفاء والتــشويه املتعمــد لإلســالم ووصــفه ) ومتــسك املــسلمني بقــرآهنمأو الــشرق لإلســالم،

وب وحيبـون اخلـري   ـــــ متسك املـسلمني حبقهـم يف بالدهـم وحقهـم يف تقريـر مـصريهم، فهـم أصـفياء القل              (باإلرهاب  
 وحماولــة حتريــف للنــاس مجيعــاً، مــع إصــرار األعــداء علــى �ــصرة الباطــل وتــشويه اإلســالم بتهمــة اإلرهــاب، بــل 

  .)القرآن
وعلى الرغم من هذه املفارقات، �رى بعض املسلمني من القادة وغريهم حيبون غريهم ويعملون على محاية 

  :مصاحلهم، وغري املسلمني ال حيبون املسلمني، وصدق اهلل تعاىل حني قرر هذا من قديم يف آيتني مها
  öΝ -األوىل çFΡ r' ¯≈ yδ Ï™ Iω 'ρ é& öΝ åκ tΞθ ™7 Ït éB Ÿω uρ öΝ ä3 tΡθ ™6 Ït ä† tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ è? uρ É=≈ tG Å3 ø9 $$ Î/ ⎯ Ï& Íj# ä.   ]١١٩: رانـــآل عم[.  
⎯   -الثا�ية s9 uρ 4© yÌ ö s? y7Ψ tã ßŠθ åκ u ø9 $# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# 4© ®L ym yì Î6 ®K s? öΝ åκ tJ ¯= ÏΒ   ]١٢٠: البقرة[.  
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  :إشاعة فضيلة املودة والسماحة واحلوار -٦
 ? x8u‘$t6s :  جلميع البشر، كمـا قـال اهلل تعـاىل   ت �زعة عاملية، ألن رسالة النيب إن الدعوة إىل اإلسـالم دعوة ذا

“Ï%©!$# tΑ̈“tΡ tβ$s%öàø9$# 4’n?tã ⎯ÍνÏ‰ö6tã tβθä3u‹Ï9 š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ï9 #·ƒÉ‹tΡ   ]ــان ــبحا�ه ]١: الفرقــ ــال ســ ≅  ö:  وقــ è% $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ 

ÚZ$ ¨Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# öΝ à6 ö‹ s9 Î) $ ·èŠ ÏΗ sd   ]١٥٨: األعراف[.  
املـساملة واألمـن واملـساواة بـني الـشعوب، وإضـمار احملبـة        : ومن أوّليات أو أصول قبول الدعوة اإلسـالمية  

ــع   ــودة جلمي ــسا�ي     وامل ــل، واحلــوار، والتعــاون اإل� ــسماحة يف التعام ــسلمة، وال ــم األخــرى غــري امل ــصادي : األم االقت
ى، ليتحقق مناخ القبول، واحلوار، وحماولة اإلقناع وبيان فضائل اإلسالم          واالجتماعي بني أبناء األسرة اإل�سا�ية الكرب     

يف  عقيدتــه وعبادتــه ومعامالتــه وأخالقــه وقيمــه ومبادئــه واحرتامــه الفــرد واجلماعــة، وصــو�ه الكرامــة اإل�ــسا�ية،  
 مبراعاة هذه األصول وحفظ حقوق املرأة والرجل على حد سواء، ومنهم العربي وغري العربي، وقد عمَّ اإلسالم العامل

  .واملنطلقات األساسية وباال�فتاح على األمم والشعوب األخرى
وأي دعوة ال حتتضن هذه األصول، فهي دعوة عرجاء أو عوجاء، أو حمكـوم عليهـا باإلخفــاق واجلمــود،                    

‰  ô: والتقوقـع أو اال�غـالق، قـال اهلل تعالـى s) s9 uρ $ oΨ øΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™     ]٧٠: راءاإلس[.  
ويظهــر الفــرق واضــحاً يف هــذا بــني اإلســالم واليهوديــة القائمــة علــى اال�غــالق والعنــصرية، فاإلســالم ديــن   
الــسماحة واال�فتــاح واحلــب أو املــودة جلميــع خملوقــات اهلل، وديــن حمبــة اخلــري والــسعادة جلميــع النــاس، ال يــألف    

$!   : اً، لقولـــه تعـــاىل اً، وإمنـــا دعـــوة اإلســـالم للنـــاس مجيعـــ    ـــــــعنـــصرية أو ا�غالق tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9    ]١٠٧: األ�بياء[.  
  :توفري مظلة األمن والسالم مبختلف أشكاله – ٧

األمن والسالم أساس بناء النهضات، وعماد احلضارات، وتقدم املـد�يات، و�عمـة األمـن تقـرتن عـادة مـع                     
⎪⎦  t: اصـفاً أهـل اإلميـان بقولـه      �عمة اإلميـان، كمـا قـال اهلل و         Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

ãΝ ßγ s9 ß⎯ øΒ F{ $# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ •Β    ]٨٢: األ�عام[.  
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والسالم مطمح إ�سا�ي للفرد واجلماعة، وهو يعكس الرغبة الصادقة واحملبة احلقيقية للعامل أمجع، لـذا أمـر                 
$ : قرآن الكريم  به، فقال تعـاىل    ال yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®K s? ÅV≡ uθ äÜ äz 

Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çμ ¯Ρ Î) öΝ à6 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β   ]ولكـن الـسالم ال يعـين االستـسالم،     أو إيقـاف مقاومـة                   ]٢٠٨: البقرة 
  .املعتدين

 التقابل بني السلم واإلميان، وبني الرعب والقتال أو العنف أو إغراءات الشيطان، فالشيطان يوقد           ويالحظ
  .�ريان احلروب واملنازعات، وغري املؤمنني هم الذين يتبعون الشيطان
 )١("  ال حيل ملسلم    أن يروِّع مسلماً     ":  قال وأما يف �طاق التوجيه النبوي وتبيان القرآن الكريم، فإن النيب           

  .أي وال غري مسلم، فإ�ه إ�سان خملوق هلل، ومن حقه احلياة اآلمنة
 ال يكون يف  واألمن والسالم مطلوبان يف داخل البالد وخارجها، لتحقيق التكامل واال�سجام، حبيث 

 الواقع اضطراب أو قلق أو صدام وصراع يف داخل أي بلد، مع توفري األمن يف اخلارج، وال العكس، ألن اخللل
والعدوى يسريان إىل الشعوب كلها، فإذا وجد ا�عدام األمن  أو افتقاد السلم يف بيئة، فال بد من امتداد شرارات 
اخلوف والقتل واحلرب أو آثارها االقتصادية أو االجتماعية إىل بيئة أخرى، لعدم توافر االستقرار أو االطمئنان 

  . على سالمة شؤون التبادل
  :الرب واإلحسانالرتغيب بكل ألوان  – ٨

ال ينكر أحد أن آيات القرآن الكريم  الكثرية من أجل تفعيل قاعدة التعاون والتآخي اإل�سا�ي تدعو إىل 
  . وفعله، وممارسة اإلحسان للناس مجيعاً يف القول والعمل)أو الرب(حب اخلري 

§{  : والبِرّ كلمة جامعة لكل ألوان اخلري االجتماعي، قال اهلل تعاىل øŠ©9 § É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝä3 yδθ ã_ãρ Ÿ≅t6 Ï% 

É− Î ô³yϑø9 $# É> Ìøóyϑ ø9$# uρ £⎯Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ïπ x6 Í×̄≈ n=yϑ ø9$# uρ É=≈ tG Å3ø9$# uρ z⎯↵ Íh‹Î; ¨Ζ9 $# uρ ’ tA# u™ uρ 

  
  . أخرجه أمحد وأبو داود، وهو صحيح عن جمموعة رجال من الصحابة الكرام(1)



  ٢١

tΑ$ yϑø9 $# 4’ n? tã ⎯Ïμ Îm6ãm “Íρ sŒ 4†n1 ö à)ø9 $# 4’yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ t⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t⎦, Î#Í← !$¡¡9$# uρ ’Îû uρ ÅU$s%Ìh9 $#  
  ].١٧٧: البقرة[

⎯  : والنفقة املباركة املدفوعة لألهل والقرابة هي تاج الرب، قال اهلل تعاىل s9 (#θä9$oΨ s? § É9 ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖè? 

$£ϑÏΒ šχθ™6ÏtéB    ]٩٢: آل عمران[ .  
= (#θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ: مل هو فوق الرب، وزيادة عليه، قال اهلل تعاىلواإلحسان يف القول والع Ï9 $YΖ ó¡ ãm  

#)  ]٨٣: البقرة[ þθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑø9 $#  ] ١٩٥: البقرة [ ¨βÎ) ©!$# ã ãΒ ù'tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ 

Ç⎯≈ |¡ ômM}$# uρ  ] ٩٠ :النحل[.  
 ÷βÎ) óΟçFΨ|¡ômr& óΟçFΨ|¡ômr& ö/ä3Å¡àΡL{ ( ÷β: محسنني، قال اهلل تعاىلومثرة اإلحسان وفضيلته تعود أوالً لل Î) uρ 

öΝ è? ù'y™ r& $ yγ n=sù ] ٧: اإلسراء[.  
ن اإل�سان عبد كاً معنوياً أو أدبياً، بفضله، أل واإلحسان، ملك اإل�سان غريه مل)اخلري(وإذا توافر الرب 

قد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وبغض واإلحسان هو أحد أسباب إجياد احملبة، ف. اإلحسان
  .)١(من أساء إليها

وإذا عمَّ اخلري الناس كا�وا يف رخاء وحمبة واطمئنان، وكا�ت صحتهم �ضرة، وحياهتم سعيدة، وعلومهم 
  .ومعارفهم وفرية، وابتعدوا عن ساحات الفقر واجلهل واملرض، وهذا أول مقومات احلياة الكرمية العزيزة

  :  خلري العام ومقاومة الشر والفسادحب ا - ٩
اإلسالم دعوة إصالحية شاملة، وجدت إلصالح البشرية، وإسعادها يف الد�يا واآلخرة، باإلميان احلق 
والعمل الصاحل، ومن أهم األعمال بعد أداء العبادات املفروضة هو ترغيب الناس يف اخلري، وبذل املعروف، 

$   : عفاء، ورعاية الفقراء، وتقدم احلياة، وهنضة البشرية، قال اهلل تعاىلوتعاطف الناس وترامحهم، وإ�قاذ الض pκš‰ r'̄≈ tƒ 

z⎯ƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7ŠÉf tGó™$# ¬! ÉΑθ ß™§=Ï9 uρ # sŒÎ) öΝ ä.$tã yŠ $ yϑÏ9 ö  Ν à6‹ÍŠøt ä†   ]٢٤: األ�فال[.  
  

  .٢٥٦ – ٢٥٥ / ٤اء علوم الدين  إحي(1)
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ن أهم مبا�ي النظام االقتصادي ودعوة اإلسالم إىل حتقيق التكافل االجتماعي وإسهام الدولة يف حتقيقه م
مقصد من مقاصد الشريعة العامة، واالجتماعي، فإذا عم اخلري اسرتاح الناس، وكا�ت حياهتم سعيدة، وهو 

ن فعل اخلري واإلحسان وتعويد الناس السخاء، واإلقالع عن البخل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، أل
ن ظاهرة ا�تشار الفساد، وكثرة الشرور، تقوِّض بنية أل اإلسالم،    ومقاومة الشر والفساد هو منهج أساسي يف

  .اجملتمع، وهتدد األمة بالضياع والدمار
‰  (#ρß :وأذكر على سبيل املثال �صاً قرآ�ياً عاماً يف الرتغيب باخلري واإلحسان وهو ç6 ôã$# uρ ©!$# Ÿωuρ 

(#θä.Î ô³è@ ⎯Ïμ Î/ $\↔ ø‹ x© ( È⎦ø⎪ t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ ômÎ) “É‹ Î/ uρ 4’n1 ö à)ø9 $# 4’yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ Í‘$ pg ø:$# uρ “ÏŒ 4’ n1ö à) ø9$# Í‘$ pg ø:$# uρ 

É=ãΨ àfø9 $# É=Ïm$ ¢Á9 $# uρ É=/Ζ yf ø9 $$Î/ È⎦ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# $ tΒ uρ ôMs3 n=tΒ öΝ ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ït ä† ⎯ tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tF øƒèΧ 

# ·‘θã‚sù   ]   ٣٦: النساء[ .  
 Ÿω :وقال سبحا�ه uρ (#ρß‰ Å¡ ø è? †Îû ÇÚö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγÅs≈ n=ô¹ Î)  ] ٥٦: األعراف[  

ومقومات احلضارة وبناء احلياة يف منظور اإلسالم هي أربعة �ص عليها القرآن الكريم، وهي العمل الطيب 
ة ـــساد، وهي جمموعة يف اآلية القرآ�يم اإلحسان واخلري، واجتناب الفـــــالح العمل يف الد�يا، وتعميـــــلآلخرة، وإص

   ÆtGö/$#uρ !$yϑ‹Ïù š9t?#u™ ª!$# u‘#¤$!$# nοtÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹÷Ρ‘‰9$# ( ⎯Å¡ômr&uρ: ةـــــالكرمي

!$yϑŸ2 z⎯|¡ômr& ª!$# šø‹s9Î) ( Ÿωuρ Æö7s? yŠ$|¡xø9$# ’Îû ÇÚö‘F{$# ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑø9$#   ]٧٧: القصص[.  
وإذا صلحت احلياة هبذا املنهاج أقبل الناس على فعل اخلري، ومقاومة الشر،واجتثاث أصول الشر بقدر 

  .اإلمكان
  :إحقاق احلق وإبطال الباطل – ١٠

ق، إن ميزة اإلسالم الكربى إذا قورن باملسيحية دين احملبة، واليهودية دين التعصب والعنصرية هي أ�ه دين احل
 #$!©% uθèδ ü“Ï:  قال اهلل تعاىل،واحلق رمز الصمود والثبات والقوة واجملد، والباطل عنوان التخلف والضياع والدمار

Ÿ≅y™ö‘r& …ã&s!θß™u‘ 3“y‰çλù;$$Î/ È⎦⎪ÏŠuρ Èd,ptø:$# …çνtÎγôàã‹Ï9 ’n?tã È⎦⎪Ïd‰9$# ⎯Ï&Íj#ä. öθs9uρ oνÌx. tβθä.Îô³ßϑø9$# ] ٩: الصف[.  



  ٢٣

رى حتدد منهج اإلسالم القائم على احلق يف العقيدة أو اإلميان، ويف العبادة واألخالق ويف آية أخ
واملعامالت وتبيِّن ضرورة ترسيخ مبا�ي احلق يف توحيد اهلل وإصالح احلياة، وإزهاق الباطل، وتصفية كل ألوان 

≅  ö: الشرك وآثاره املخزية واملدمرة، هي قول اهلل عز وجل è%uρ u™ !% y` ‘, ysø9 $# t, yδ y—uρ ã≅ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# tβ% x. 

$]%θèδy—  ]٨١: اإلسراء .[  
وقد جنحت رسالة اإلسالم اليت هي يف قمة منارات اهلداية واإلصالح يف إرساء معامل احلق، حتى صار 

السلوك، ألن كلمة احلق جوهراً أبدياً حيتكم الناس إليه يف القضاء، ويف املعاملة اإل�سا�ية والدولية، ويف كل أمناط 
تنهي الصراع وتطوِّق النزاع، وجتلِّي صفحة احلياة، وحتسم كل مشكالت املنازعات، وتلجم دعاة الباطل 

  .والظلم واالعتداء واالضطهاد
أوالً إىل منارة احلق،  لن تصلح احلياة العامة واخلاصة، وال تصفو العالقات الدولية واحمللية إال باللجوء 

 منشأ كل احلروب القدمية واحلديثة وأ�واع االعتداء املشاهدة، وممارسة االحتالل البغيض، وتدخل نوالعدل، أل
األقوياء ودول االستكبار العاملي يف شؤون الضعفاء، واجتياح بالدهم، وسفك دمائهم وهنب ثرواهتم، إمنا هو 

  .عهبسبب اإلعراض عن منهج احلق، واالشتباك يف شباك الباطل أو أشكاله وأ�وا
فعلى مجيع األفراد واجلماعات االحتكام إىل مبدأ احلق و�بذ الباطل لتستعيد احلياة وجهها النضر، 
وتصفو احلياة جبميع مفاهيمها، وتستقر األوضاع، ويسود السالم القائم على احلق والعدل واإل�صاف، وبغري 

ي سبب السخو�ة، بل واملعكِّرة لصفو ذلك تبقى االضطرابات قائمة، وتكون بؤر الغليان يف كل أحناء األرض ه
  .العالقات بني أعضاء العائلة الدولية، واألسرة اإل�سا�ية



  ٢٤

  اخلامتة
ستظل اإل�سا�ية حريى ما دامت تعيش يف وهاد سحيقة متتلئ بنار احلقد واحلسد، والكراهية 

  .والبغضاء، واألطماع واالستكبار، وتسلط األقوياء على الضعفاء
لبشرية إال بتفعيل عاطفة احلب والوداد، وبناء العالقات الدولية على قاعدة راسخة من ولن تصفو احلياة ا

مفرزات احلب السامي يف القرآن الكريم  الذي حيقق للعامل االستقرار، والرخاء، والسلم، واألمان، والعافية 
يد الظامل واملستبد والتخلص من حب االقتتال والنزاع، والعمل على �صرة الضعيف واملظلوم، واألخذ على 

  .الفاجر، والطاغية املدمر
تقوية العالقة مع اهلل تعاىل وجعلها قائمة على : فمن مضامينه: وللحب يف القرآن اجمليد مضامني ومعايري

  öΝ :احملبة املتبادلة بني اهلل وعباده املؤمنني بـه، كما قـال سبحا�ه åκ™: Ïtä† ÿ…çμ tΡθ ™6Ïtä†uρ ]مجيع  وحمبة ]٥٤: املائدة
الناس مسلمهم وغري مسلمهم، وتقديم حمبة اهلل على أي حب، وكذلك حمبة رسول اإلسالم وخامت النبيني ليظفر 

  .احملبون باللطف اإلهلي
فمنها ترسيخ قاعدة احلب هلل تعاىل لتحسني عالقات الناس : وأما معايري احلب األمسى يف القرآن الكريم

إلميان باهلل تعاىل وبالتكليف الشرعي، فحب اهلل ورسوله فرض بعضهم مع بعض، وارتباط عاطفة احلب با
 ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ": بإمجاع العلماء، وحب اإل�سـا�ية والناس مندوب إليه، للحديث الصحيح

  . واألخ يشمل املسلم وغريه كما أوضح اإلمام النووي يف شرح احلديث"ما حيب لنفسه 
ة احلب مع كل التصورات واملقاصد والنيات وأمناط السلوك اإل�سا�ي، ومن هذه املعايري تالزم عاطف

واتصاف احلب باإلخالص والسمو والتجرد عن املنفعة املادية، علماً بأن التوفيق بني حمبة النفس وحمبة الغري أمر 
ار على سهل، فهو لكي يتحقق مدلول اإلميان الصحيح ومقتضياته من التضحية وجهاد النفس والعدو، واال�تص

  .األهواء، وتوفري العزة والكرامة لألمة، ومحاية األوطان والثغور
  :رتتب عليها آثار خالدة يف احلياة اإل�سا�ية وهي عشرةإن ذاتية احلب ومسوه ت



  ٢٥

 اال�دفاع إىل أداء الواجب العام واخلاص إلثبات مصداقية احلب، وإقامة الدليل احلسي على -األول
  . أو دعوى حتتاج إىل بينة أو دليلوجوده، وإال كان جمرد زعم

القتصادية واالجتماعية ا جعل احملبة أو املودة أساس العالقات اإل�سا�ية كلها السياسية و-الثا�ي
واإلعالمية والرتبوية والثقافية، لتشمل األقوياء والضعفاء، والعلماء واجلهال، واملسلمني وغري املسلمني، سواء 

فو احلياة، وتزول التوترات واملنازعات، وتتخلص األسرة اإل�سا�ية من ألوان يف حال السلم أو احلرب، ولتص
اجلشع والطمع والعدوان، وينعم اجملتمع اإل�سا�ي بنعمة األمن والسلم والرخاء، ويكون االحتكام لقواعد احلق 

املطبق عملياً، ال والعدل واإل�صاف واحلرية وتقرير املصري هو األساس، وتفعيل خمتلف أ�واع حقوق اإل�سان هو 
جمرد شعارات، أو �داءات لدميقراطية مزيفة حتتجب عند مصادمتها مع مصاحل بعض القادة أو عند ا�تماء 

  .الناس لدينهم احلق
 بناء جسور الثقة املتبادلة بني املسلمني وغريهم لتحقيق الغايات الكربى وهي عودة العالقات -الثالث

 جا�ب لآلخر، وتوطيد دعائم السلم واألمن الدوليني، على أساس من احلق احلميمة ومنع العدوان، واحرتام كل
  .والعدل واملساواة وااللتزام برعاية حقوق اإل�سان واألوطان

 حتقيق قاعدة التعايش السلمي واألخوي اإل�سا�ي والتعارف والتآلف والتعاون الذي دعا إليه -الرابع
  .وداد واحملبة اإل�سا�يةالقرآن الكريم، واستبعاد كل ما يعكر صفو ال

 التحرر من اخلوف والكراهية واحلقد واحلسد واألمراض القلبية أو النفسية، ألن اللجوء إىل -اخلامس
ممارسة أو �شـر الذعر والعنف واإلرهاب الذي خيتلف عن حق املقاومة املشروع هو الذي يسيء لإلسالم 

  .واملسلمني
احلوار على أسس من االعرتاف املتبادل، ليتحقق التكامل  إشاعة فضيلة املودة والسماحة و-السادس

اإل�سا�ي بني أبناء األسرة الواحد، وتكون األخالق القومية هي أساس اللقاء، وحترتم كرامة اإل�سان رجالً كان 
‰ :أو امرأة يف أي مكان من العامل، لقوله تعاىل s) s9 uρ    ô$ oΨøΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™  ] ٧٠: اإلسراء[.  
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ألن بناء احلياة اإل�سا�ية واحلضارات وتقدم :  توفري مظلة األمن والسالم مبختلف أشكاله-لسابعا
املد�يات يتطلب ذلك، دون مكر وال خديعة وال تآمر، وهذا مع ضرورة االعرتاف حبق الشعوب يف طرد 

  .املعتدين والغاصبني
الرب شامل كل وجوه اخلري واملعروف، ومنه ف:  الرتغيب بكل ألوان الرب واإلحسان يف القول والعمل-الثامن

  ¨βÎ) ©!$# ããΒ: البذل والعطاء ملسلم أو غري مسلم، بل إن اإلحسان تاج الفضائل، لقوله تعاىل ù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ 

Ç⎯≈ |¡ ômM}$# uρ  ] ويدخل يف هذا األصل إسقاط الديون عن الدول املعسرة أو العاجزة]٩٠: النحل .  
ة، والشفافية العالية، اإلسالم دين اللطف والرمحف: عام ومقاومة الشر والفساد حب اخلري ال-التاسع

واحملبة الصادقة، واحلساسية املتنامية، فهو يدعو إىل بناء احلياة على أسس الفضيلة، ومقاومة الشر وألوان 
#$! ª: قال اهلل تعاىل. الفساد اليت هتدم كل ما بناه اآلخرون uρ Ÿω =Ïtä† yŠ$ |¡ xø9 $# ] ٢٠٥: البقرة[.  

فإن منهج اإلسالم الدعوة إىل الثوابت، ومنها احلق والعدل، :  إحقاق احلق وإبطال الباطل-العاشر
وإزهاق الباطل، وتصفية العدوان، وطرد املعتدين الذين حيتلون بالد�ا، وينهبون ثرواتنا، ويعيثون يف األرض 

  .فساداً
 مع اآلخرين ال سيما املستكربين منهم تكمن يف مضلَّع هذه هي آثار احملبة الصادقة، ولكن مشكلتنا

سداسي األضالع اجلامعة بني املتناقضات واليت جيب االتفاق عليها أوالً يف حاالت احلوار، أال وهي املادية يف 
الغرب وروحا�ية الشرق، والعنصرية واملساواة، واالستكبار والضعف، واالستعباد أو االستعمار اجلديد 

والدين أو اإلميان والعلما�ية أو اإلحلاد، واال�طالق من معني احلق ومقاومة الباطل والشر والفساد، ففي واحلرية، 
كل مفاوضة بيننا وبني اآلخرين من غرب وشرق وصهيو�ية، جيب االتفاق على كيفية حل هذه املشكالت أو 

  . صراط مستقيماملتناقضات، لتستقر األوضاع، وتصفو النفوس، واهلل يهدي إىل احلق وإىل


