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 اإلهداء 
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل: 

 
 أمي املغفور هلا "حسىن" 

 مشكور" أيب "
 عمي "علي شافعي" 

 ليليك مسعدة" عميت "
 مجيع أهل بييت

 
 ومريب روحي فضيلة الشيخ  

 "مرزوقي مستمر احلاج" 
 ”سعيدة مرزوقي “

 
وأصدقائي يف قسم اللغة العربية  يف معهد سبيل الرشاد االسالمي السلفي    اإلخوان 

 وأدهبا 
 

  



 و
 

 مقدمة 
الكيم الوهاب,  اهلل  إال  إله  أن ال  الصواب. وأشهد  إيل  اهلادي  احلمد هلل 
اللهم صل وسلم  اخلطاب.  احلكمة وفصل  اهلل  آتاه  اهلل من  حممدا رسول  أن  وأشهد 

 وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن أحيا سننه إىل يوم الدين.
حمالة ال أنسى  هذا البحث اجلامعي باعانة اهلل تعاىل.  وال   وقد متت كتابة

إال  البحث  هذا  البحث. ومل ينتهي  هذا  استكمال  يف  يعينين  من  على  و  أشكره  أن 
 مبساعدة األساتيذ, واألصدقاء. ولذلك يقد الباحث حتية اإلحترام والثناء إىل:

 اإلسكالمية إبكراهيم مالكك موالنا مدير اجلامعةعبد احلارس األستاذ الدكتور  .1
 مباالنج. احلكومية

 .كلية العلوم اإلنسانية  ةعميد  ، املاجستريشافية  ةالدكتور .2
 وأدهبا. العربية اللغة قسمالدكتور حليمي، املاجستري رئيس   .3
 .هذا البحث  املشرف يف إعداد  املاجستري  أمحد خليل، .4
 وإىل أصدقائي احملبوب.ال يسأمُون يف التعليم  املعلمات الذين و  املعلمني .5

 
 أخريًا، عسى أن يكون هذا البحث نافعا للباحث ولكل من تفاعل به.

 
  



 ز
 

 لخص البحث ستم
شا.  2020البنا ، حسن.   ا يمور ب محد ت لعرب أل ند ا ب ع حل دراسة  )  معىن احلب يف كتاب ا

ريكور لبول  لغة العربية وآداهبا. كلية قسم الالبحث اجلامعي. . (هرمنيوطيقية 
ماالنج.  يف  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالنا  جامعة  االنسانية.  العلوم 

 . حتت اشراف عبد الرمحن املاجستري.املشرف أمحد خليل  
لعرب, هرمنيوطيقية  لكلمات املفتاحية: احلب, احلب عند ا  . ا

مجيع   به  يشعر  أن  ألنه   ، فريد جًدا  أمة  . يفالناساحلب شيء  أي  أن تكون   ال حمالة 
هي   كما  ظاهرة  احلب  عن  قصة  الشعبهناك  جمنون وليلى. و  العريب  يف  احلبكتب    بني   هذا 

القاهرة مصر  كان    الذي بارزة يف  العرب شخصية  كتاب   وامسهبني  كتبه يف  باشا.  تيمور  أمحد 
عن احلب  ال  دبعنوان  األمة  يف  املوجودة  باحلب  تتعلق  مسائل  فيه  يشرح  حبث العرب.  عربية. 

 الباحثون عن هذا الكتاب.

البحث أسئلة  ألمحد تيمور باشا؟ 1:  أّما  العرب  عن  احلب  كتاب  احلب يف  ما معىن   )
تع2 ما شكل  احلب عن العرب ألمحد تيمور باشا. الغرض من هذه ام(  كتاب  بينهم يف  احلب  ل 

بني العرب. ألن مجيع  مسألة باحلب  الذي تتعلق به  كتابال  هذا  الدراسة هو معرفة معىن احلب يف
األدبية تتضمن معاين تتطلب التفسري. يف هذه الدراسة ، اختار الباحثون كلمة أو حدث  األعمال 

بالنظرية  أو قصة تتقاطع مع احلب. مث حلل 

نظرية   الباحثون  الطريقة   هرمنيوطيقيةاستخدم  الدراسة.  هذه  لتحليل  ريكور  لبول 
، ونو الدراسة وصفية  هذه  ع البحث نوعي ، أي أن نتائجها ليست هلا حسابات. املستخدمة يف 

إن نتائج البحث الذي كان باحثني مقتضبني هم باحثون وجدوا عدًدا من معاين احلب الواردة يف 
إندا العرب. وهي: حب الوطن ، حب األخري ، احلب ليس بسبب احملبوب ، احلب  كتاب احلب 

 .بني اخلري والشر
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ABSTRACT 

Albanna, Hasan. 2020. The Meaning of Love Containing in Kitab Al Hubb Indo Al 

Arob (Hermeneutic test by Paul Ricoeur). Undergraduate Thesis Arabic 

Language and Science Study Program. Faculty of Humanity Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ahmad Khalil, 

M.Fil.  

Keywords: Love, Al Hubb ‘Inda Al'Arob, Hermeneutic  

Love is a unique thing because it is felt by everyone. In many countries, 

like it or not, there will be stories about love like in Arab that is the story between 

Majnun and Laila. This love happened between Arabs and it is written by a 

prominent figure in Cairo, Egypt, Ahmed Taymur Pasha. He wrote the story in a 

book entitled Love between Arabs. The story told the various problems about love 

that exist in Arab. Then, this book was examined by the researcher. 

The formulation of the problems are: 1) What is the meaning of love in the 

book Al Hubb 'Inda Al Arob by Ahmad Taymour Pasha? 2) What is the form of 

love interaction between the subject in the book Al Hubb Inda Al'Arob by Ahmad 

Taymour Pasha. The purpose of this study is to find out the meaning of love in his 

work which is explained in the book relating to love between Arabs. Indeeed, all 

of literary works including the meanings require interpretation. In this study, the 

classification of words, events, stories that intersect with love. Then, those are 

analyzed by the theory. 

The theory of Hermeneutic by Paul Ricoeur was used to analyze this 

study. The method used in this study was descriptive qualitative which there is not 

calculations of the results. The results of this study found a number of love 

meanings contained in the book Al Hubb 'Inda Al' Arob which are: love for the 

motherland, love for the last, love not because of the loved one, love between 

good and bad. 
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ABSTRAK 

Albanna, Hasan. 2020. Makna Cinta yang Terkandung dalam Kitab Al Hubb 
‘Inda Al ‘Arob (Kajian Hermeneutika Paul Ricoeur). Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahmad Khalil, M.Fil. 

Kata Kunci: Cinta, Al Hubb ‘Inda Al ‘Arob, Hermenutika 

Cinta adalah hal yang sangat unik, karena dirasakan oleh semua orang. Di 

negara mana pun, mau tidak mau, akan ada cerita tentang cinta sepertihalnya pada 
orang-orang Arab antara Majnun dan Laila. Cinta ini, yang berada di antara 
orang-orang Arab ditulis seorang tokoh terkemuka di Kairo, Mesir, Ahmed 

Taymur Pasha. Dia menulisnya dalam sebuah buku berjudul Cinta di kalangan 
orang Arab. Di dalamnya ia menjelaskan berbagai masalah terkait cinta yang ada 

di negara Arab. Peneliti mencari buku ini. 

Adapun rumusan masalah: 1) Apa makna cinta dalam kitab Al Hubb ‘Inda 
Al ‘Arob karya Ahmad Taymour Pasha? 2) Bagaimana bentuk interaksi cinta 

antara mereka dalam kitab Al Hubb ‘Inda Al ‘Arob karya Ahmad Taymour Pasha. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna cinta dalam karya 

tersebut yang mana dijelaskan dalam kitab suatu hal yang berhubungan dengan 
cinta dikalangan orang arab. Karena semua karya sastra termasuk makna yang 
membutuhkan interpretasi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih sebuah kata, 

kejadian, cerita yang beringgungan dengan cinta. Kemudian dianalisis dengan 

teori  
Adapun peneliti menggunakan teori Heremneutika Paul Ricoeur untuk 

menganalisis penelitian ini. Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah 

deskriptif, dan jenis penelititannya adalah kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya 
tidak ada perhitungan. Hasil dari penelititan yang sudah peneliti ringkas adalah 
peneliti menemukan sejumlah makna cinta yang terkandung dalam kitab Al Hubb 

‘Inda Al ‘Arob. Yaitu: cinta kepada tanah air, cinta kepada yang terakhir, cinta 

bukan karena yang dicinta, cinta antara baik dan buruk. 
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 الفصل األول 

 مقدمة 

 خلفية البحث  . أ 
لتبادل بني أشخاص آخرين   التعاملحيتاج إىل  كان الناس خملوقا إجتماعيا  

أفكار  همشاعرم سواء    هموتبادل  اللفظيكان  ،   ، مباشرة  أو غري  وغري   ةمباشرة 
كانت  .  ةاللفظي املسألة  وطبيعة    ةطبيعيوهذه   ، فرد  كل  اتفعل  يف  لوالدة. منذ 

سواء بشكل فردي أو يف , البشر أن تتفاعل مع بعضها البعضوباملواصالت يتصل  
حياهتم  يجمموع البيان  وحقيقةاليومية.   يف  عملية  هي  التصريح  االتصال  بني   أو 

 (.8: 2002, أفنديلناس )ا
الفرح  شعور  احلبة  احملبة بينهم. وكون  حّبة  تنبع  غالبا  إجتماعيتهم  مبرور 

املعرفة.  اإلمام الغزايل احلب مثرةأن رأى زيين احملبة بنفسه كما يبني معهم. ومعىن  
احلبو سوف تلد  اهلل  فهم ، ألن   له. ألن احلب لن يوجد بدون معرفة و  معرفة 

يستحق  على شيء يعرفه. وال يوجد شيء قع يف احلب إاليالشخص ال ميكن أن  
احملبة ينبع من معرفة  (. ولذلك كون155: 2016)زيين,  اهلل  إالأن يكون حمبوبا  

حبيث يقع يف أي مكان.  خمتلف  احملبة  تطبيق  ولكن  اجتماع  من  ينبع  املعرفة  و 
وكما تطبيق احملبة يف جمتمع العرب. أهل العرب كانوا يطبقون احملمبة بنكاح ولو 

 تعددا, وذلك احلال مير حت يف زماننا اآلن.
  ، اجلنيد  رأي  أهناأن  يف  على  احملبة  الق  تعريف  ،    إىللب  ميل  ميل واهلل 

اهلل  هأمرما كل لطاعة الألعباء ، أو ادون شعور باهلل    وجه  إىل شيء يرجوالقلب  
فيما يتعلق (. 141:  2005والرضا على ما قضى اهلل به له )أنسي,  ،    هنىه  أو  

، بعضهم احلب  عن  الصويف  العلماء  األبدية يف   بآراء  هو ميل  احلب  أن  يقولون 
كل ما يرافقه. قيل أيضا  قيل أن احلب وضع حبيبه قبل.  لشدة شوقه  اسكر  القلب
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احلب   لاملأن  كان  خلص  ال  لمحبوب  أم  معه  التعامل  : 1998)فاروق,    عند 
ذات مرة عن احلب ، مث أجاب: "احلب هو(478 اجلنيد  سُئل  صفات إدراج    . 
أن ، حىت    هن حيبدائما مل الذي ميتدح   أن احملب. "وهذا احلبيبصفات  بوب يفاحمل
م  اسالن حيب  ذكر صفات  ستغرقالذي  ه ومشاعره نفسنسى  بل ي  حيب  من  يف 
 .(478:  1998)فاروق,   لديه

لكن جوهره واحد  متنوع  احلب  أن تعريف  يلخص  القدمي  الشرح  ببيان 
وهو تقدمي احملبوب على كل شيء. معنه أن حمب يبأر للمحبوب أو احلبيب وليس 

احملبوب ولذلك عجبيا ملن ي سوى  غاية  مبعاشق أو حمب له غرض و  سمى نفسه 
لزوجته  حمبته  الزوج  كيف  بعاشق؟.  يسمى  ممكن  هو  أ  حلبيبه  إزدواج  ولكنه 
املرأة ترضى  أكانت  الزوجات؟  تعدد  يعمل  بأنه  لزوجته  إزدواج  ولكنه  خالص 
أن يقسم قلبه إلمرأة أخرى؟ جواب ذلك الممكن أبدا. أمكنت الزوجة  لزوجها 

مبا يعمله الزوج ولك ن قلبها أبدا الميكن أن يقبلها. ولكن بعض يف ظهرها رضا 
ميكن أن يعملهم يسمى  أ  العرب.  الزوجات وهو جمتع  اشتهر بتقليد تعدد  الناس 

 باحملبة اخلالص؟  
الزوجات كان موجودا منذ  مشكلة جديدة. تعدد  ليس  الزوجات  تعدد 

. (259  :1996)عبد الرمحن,    وقت طويل يف حياة البشرية يف كل أحناء العامل
ان تعدد الزوجات قبل فترة طويلة أي قبل جميء اإلسالم ، وكذلك جمتمعات وك

منطقة العامل خالل ذلك الوقت. الكتاب املقدس من األديان  أخرى يف جزء كبري
السماوية والكتب التارخيية يذكران ذلك بني الناس يف كل أمة حىت بني األنبياء ، 

حمبوب غري  أو  أجنبيا  شيئًا  الزوجات  تعدد  ويف     (.Bagir  ,2002:  90)  ليس 
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مجيع  للحياة.  مقبولة  طريقة  الزوجات  تعدد  املسيح  و  لليهود  املقدسة  الكتب 
، والقرآن ،كوهنم تزوج زوجات ،  القدمي  ، عهد  التلمود  املذكورين يف  األنبياء 
باستثناء يسوع أو النيب عيسى، حىت يف جمتمع العرب قبل أن ميارس اإلسالم تعدد 

 (.207  :1990)عبد الرمحن,   دالزوجات بال حدو
بنظرية  ذكرها  سبق  قد  اليت  املسألة  هذه  حيلل  ان  الباحث  ويرد 
اليت  التفسري  نطرية  أحد  هرمنيوطيقا  الن  بعميق.  يفسرها  ألن  هرمنيوطيقية 

املراد باهلرمنيوطيقا عامة نظرية تتعلق مبعىن ليستطع انكشاف املعن أفصح وأبني.
املعىن بتفسري  تتعلق  فلسفة  الفعل أو  من  يصدر  هرمنيوطيقا  لفظ   .

 :2013)ادي موليونو, مبعىن يفّسر أو يؤّول أو يترجم ,   hermeneuienاليونانية
اصطالح اليونان الذي يتعلق به لفظ اهلرمنيوطيقا ينسب إىل إله اهلرميز (15  .

الناس   املشتري إىل مجيع  إله كوكب  من  رسالة  يسلم  من  )سوماريونو, وهو 
آهلة ويبد  (.24  :1999 رسول  "هرمس"  باإلله  لغويّا  يتعلق  كليهما  أّن  و 

األوملب الرشيق اخلطو الذي كان حبكم وظيفته يتقن لغة اآلهلة,ويفهم ما جيول 
اىل أهل الفناء من  اخلالدة, مث يترجم مقاصدهم وينقلها  الكائنات  هذه  خباطر 

على اإللياذة واألوديسا أن هرمس كان   اطّلع  البشر ويذكر كل من  ينقل بين 
إىل كل من عداه وخباصة من جنس اآلهلة   –كبري اآلهلة  -الرسائل من زيوس  

عليه ان يعرب  ذلك فقد كان  إذ يفعل  البشر وهو  إىل مستوى  أيضا  هبا  وينزل 
 (.15: 2017البون الفاصل بني تفكري اآلهلة وتفكري البشر )عادل مصطفى,  

الكتا )نص  الدين  لفهم  طريقة  هو  اهلرمنيوطيقي  املقدس(. املنهج  ب 
املنهج مناسبا يف فهم األعمال األدبية ، أقرب إيل الدين هو العمل  هذا  ويعترب 
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األديب. يف بعض مراحل النص الدين و النص األديب سواء. الفرق هو أن الدين  
اللغة  األدب مها  الدين و  اخليال،  هو حقيقة  األدب  و   ، اإلعتقد  حقيقة  هو 

هو   الدين  اهلل تعاىل و أصل األدب هو كالم الشفوية والكتابية. وأصل  كالم 
املؤلف. إما كاملوضوع اإلهلي أو املوضوع  اخلالق, الدين واألدب يكونان من 
جيب  ولكن  إثبتهما  اليستطيع  واخليال  اإلعتقاد  أخرى  ناحية  ومن  اللغة, 

 .تفسريمها

أّن اهلرمنيوطيقا عند تقوم من األسطورة اليونانية   قد يبني  (2003)واملر  
هذا   اليت فضال  معلومة,  تصري  مث  جهلة  فيها  تدخل  حالة  أو  شيء  جتريب  هي 

الوسيلة يف التجريب. ولذلك, هرمنيوطيقا    التجريب يتضمن باللغة أكمل  لألهنا 
متعلقة بثالثة عناصر يف عملية تفسريها, ومن ثالثة عناصر: ) دامت  ( الرمز 1ما 

ريه اليت تنتسب إىل رسالة هو رسالة أو نّص يصدران أو مادّة تعمل يف عملية تفس
( أرسل املتوّسط تلك الرسالة 3) ;( املتوّسط أو املفّسر )هرميز(2)  ;حتمّلها هرميز

 (.21 :2003)فائز,  ملن يتناول هبا لكي يتفّهم تلك الرسالة  

والباحث قد استعمل نظرية هرمنيوتيقة لبول ريكور الذي هو فيلوسوف 
لفلسفية, بني الرمانسية و الفلسفية,  بل بني الذي مجع بني هرمنبوطيقا املنهجية وا

أوسع من  الذي هي تفسريات  لبول ريكور  البنيوية. بسبب تفسريات  الصوتية و 
 تفسريات آخر.  

ذلك  جبو بأن   ود  الباحث  يبحثها  كتاب   يف  احلب  معىن  يف  املسألة 
ظواهر وقعت غالبا  يف جمتمع العرب الذي جعله عجيبا الكتشافها ي  هحيللها. و
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لذلك استعمل الباحث بنظرية بول ريكور الكتشاف املعىن يف تلك الظواهر اليت ف
 .كانت حمتوية يف هذا الكتاب

 أسئلة البحث  . ب 
 ؟ما معىن احلب يف كتاب احلب عند العرب ألمحد تيمور باشا -1
شكل التعامل بينهم يف جمتمع العرب يف كتاب احلب عند العرب ألمحد   ما  -2

 ؟  تيمور باشا
 أهداف البحث  . ج 

 ومن أهدف هذا البحث هي :

معىن احلب الذي ضمن يف كتاب احلب واجلمال عند العرب ألمحد معرفة    -1
 .تيمور باشا

شكل التعامل الذي كان بينهم يف جمتمع العرب و معىن احلب الذي معرفة     -2
 ضمن يف كتاب احلب واجلمال عند العرب ألمحد تيمور باشا.

 . فوائد البحث د

إىل فائدتني:ومن   فوائد البحث اليت أرادها الباحث يف هذا البحث أن تنقسم 
 الفائدة الناظرية  -1

 توسيعة املعرفة يف فهم معىن احلب (أ
مساعدة الفهم على شكل التعامل الذي كان بينهم خصوصا يف جمتمع  (ب

 العرب
 التطبيقية الفائدة  -2

أن تكون نتائج البحث دلي(أ الباحث  لة لطالب استوجبوا على يرجو 
   كيفية انكشاف املعىن يف الكلمة.

  .أن تكون زيادة يف املراجع للباحثني املستقبل (ب
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 . الدراسة السابقة ه

مل يواصل الباحث عن الدراسة السابقة اليت يبحثها يف هذا املوضكوع, 
 ولذلك اختاره الباحث. ويف الدراسة السابقة إرادة الباحث أن يذكر البحكوث

   اليت كادت مستوية هبذا البحث.
 حتليلية  دراسة:    كويل لباولو"  اخليميائي"  رواية  يف  األخالقية  القيم .1

 العلوم  كلية  وأدهبا  العربية  اللغة  قسم  املنبه  ضياء  ألمحد هرمنيوطيقية
 يف  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالنا  جامعة  اإلنسانية

  يستخدم  بأنه  مستوية  النظري  بإطار  البحث  وهذا(.   2017)  سنة
 هذا  ونتائج.   مستوية  غري  املبحوث  هذا   ولكن  هرمينيطيقية  نظرية
 القيم  والثاين.    أخالقية  قيمة  ختتوي  اليت  الوقائع  األول,  اثنان  البحث
 .والقناعة  واإلخالص  الصرب  كواسع  الوقائع يف األخالقية

لشهيد" لتوفيق احلكيم: دراسة  رذائل إبليس وإميانه يف القصة القصية "ا .2
 العلكوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسملولدان أيلول ألون هرمنيو طقيةةة  

 يف  مكاالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالنا  جامعة  اإلنسانية
 يف  ولككن  النظريكة  الطبقة  يف  مستوية  البحث  كون(.  2017)  سنة

 .يستخدمه الباحث كون  النظري اإلطار  تساو  وبسبب خمتلفة  املبحوث
 السكيئة أفعال هو إبليس  رذائل( 1: انفهم  البحث  هذا  من  واحلصول

 الكفكر:  أقسكام ثالثكة إىل ينقسم والكفر. الكفر السيئة  تلك  ومن
( 2. إبليس  هبا عمل وكل باللسان والكفر, باألفعال والكفر,  باإلعتقاد
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 وعمل,  واللسان  القلب  قول:  وعمل  قول  من  مركب  هو  إبليس   إميان
 واجلوارح واللسان  القلب

إلميان فطري نور    دراسة هرمنيوطيقية كلمة "إبليس" يف القرآن الكري  .3
 مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسمعزيز  
 يف البحث وهذا (.2016) سنة يف ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم
 وحصول.  متفرق  املستخدم  املبحوث  نولك  مستو  النظري  إطار  طبقة
  حتليكل و السكيميائي حتليكل بني أمهية متفرقة له أن  البحث  هذا  من

 ذميمكة بصكور تصور إبليس   فطبعة  السيميائي  حتليل  وأما.  التفكيكي
 إبليس  طبيعة التفكيكي  حتليل يف ولكن. البتة حسن  صفة  عندها  بدون
 .مطلقكا بشكر يستل أنه أي شر وإما خري إما نسبية بصورة تصور

إبليس واقع يف وجه الشر واخلكري ال يف  أن البحث هذا من واحلصول
الشر قط. ألنه من اجلن الذي له صفتة احلسن والشر مثل اإلنسكان. 

 وليس إبليس الشيطان ألن الشيطان حقيقته تشخيص من الشر.
ملصباح الدين مضمونات التصوف يف رواية حي ابن يقظان البن طفيل   .4

 موالنكا جامعكة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية  اللغة  قسمحسن  
 هكذا.  (2016)  سكنة  يف  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك
 وحصول.  املبحوث  اطاري  يف  ومتفرق  النظري  إطار  يف  مستو  البحث
 يككرأ, كثرية فيه  التصوف  مضمونات  كانت  هو  البحث  هذا  نتيجة

 طبقكة يف العبكد بأن ربه  مع  العبد  كتصوير  اإلهلية  إىل  يرجع  الفلسفة
 مكن  واحلصول.  احلق  مبعرفة  يسمى  وهذا  اهلل  بوجود  فين  وهو  املعرفة
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 جسد  يف  الروح  موجود  منها,  التصوف  معان  عن  تضمن  البحث  هذا
 معان  ذو  كلمة  وكل  أبدا  دائما  واحد  بفائل  حيرك  الذي  اإلنسان  كل

 هنكا"  الفاعل"  ككلمة  ابسياقه  تريدها  معانية  مع  تناسب  اليت  متنوعة
 أو اهلل أو اخلكالق مبعىن  وهو  متنوعة  معناه  بل  فقط  اإلنسان  مبعىن  ليس 
 .بعدها أو  قبلها بكلمات  يؤكد كلها  و ربّ 

لعالف: دراسة   .5 القيم الدينية يف ديوان أفاق وأعماق إلبراهيم خليل ا
 مالعلو كلية وأدهبا  العربية  اللغة  قسمملروة  هرمنيوطيقية بول ريكور  

 يف  مكاالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالنا  جامعة  اإلنسانية
 يف ومتفكرق النظكري إطار يف مستو البحث هذا(.    (.2019)  سنة

 يتكون الدينية القيم أن البحث هذا نتيجة وحصول. . املبحوث  إطاري
 مبا,  الطبيعي املوجود كل  اهلل  خلق, باهلل  اإلميان وهي جوانب  مخسة من
 .له  مالئمة  الكثري والعمل, عنه  املسؤولون والبشر, اإلنسان كذل يف

هر   .6 حتليل هرمنيوطيقية لثناء النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف أغنية ما
عارفينا  زين    العلكوم  كليكة  وأدهبا  العربية  اللغة  قسملسيسوي مفيت 

 يف  مكاالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالنا  جامعة  اإلنسانية
 اطاري يف ومتفرق النظري إطار  يف  مستو  البحث  هذا(.  2018)  سنة

 :طبقات  ثالث  اىل  ينقسم هو البحث  هذا  نتيجة  وحصول. املبحوث
( الثناء إىل طاعة 2. صلى اهلل عليه وسلمالثناء إىل جسم النيب حممد  (1

( الثناء إىل شخصية النيب حممد 3.  صلى اهلل عليه وسلمالنيب حممد  
 .يه وسلمصلى اهلل عل
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 البحث منهج    .ج

 نوع البحث  -1

البحث املستخدم باملنهج الوصكفي الكيفكي  البحث نوع من  هذا 
بطريقة املكتبية. ألن كون مصادر املبحوث من نصوص اليت كانت يف خزينة 

مرادها الدراسة اليت تبحكث  (Library Research)كتبية املالدراسة و مكتبية.
القرآن   األيات  والكتب واجملالت واملخطوطات اليت مصدرها من إمتياز عن 

 .  املكتبة

 مصادر البيانات  -2
 مصدر البيانات األساسي(أ
املصدر   وهذا  البحث.  هذا  مبوضوع  مباشرة  ترتبط  بيانات  هي 

"احلب   الكتاب  هو   كما.  باشا  تيمور  ألمحدعند العرب"    واجلمالاألساسي 
 بيانات  أو  بالتصديق  جديرة  بيانات  هي  األساسي  البيانات  مصدر  أن  يعرف
 بيانات  هي  البيانات  وتلك.  احلالية  املشكلة  حول  األوىل  ناحية  من  مباشرة
 (.80, 2008, ساعودة,  سوكماديناتا) أصلية
 صدر البيانات الثانويم (ب

, مصادر البيانات الثانوية فهي بيانات إضافية )بسراوي وآخرونوأما  
مصدر   (.169,  2008 لتكمل  وتساعد  وتؤكد  تدعم  البيانات  وهذه 

البحث,  هذا  حتليل  يف  للباحث  ومساعدة  داعمة  بأهنا  األساسي.  البيانات 
هبذا البحث من مبحوث , وتعليقات, ونصوص  اليت تتعلق  السابقة  كدراسة 

 وغري ذلك.
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ها وكذلك الكتب اليت تتعلق بإطار النظرية هرمنيوطيقية اليت يستخدم
وأصحابه,  موليونو  إلدي  اهلرمنوتيقا  تعّلم  منها  البحث  هذا  يف  الباحث 

 وكذلك أيضا الكتب اليت تتعلق باحلب و تعدد الزوجة.

 طريقة مجع البيانات  -3

طريقة مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث هي القراءة والكتابة. 
ال يف  املعلومات  إلكتساب  املستخدمة  النشاطة  هي  )يونس   نصوالقراءة 

احلب 59,  2012عابدين,   األصلي من كتاب  النص  إىل  الباحث  وقرأ   .)
 واجلمال عند العرب قرأة تكرارا واهتماما

الباحث  يرتبها  النتائج،  على  للحصول  البيانات  مجع  وخطوات 
 طوات آتية:خب
 يف كتاب احلب واجلمال عند العرب. للنصالباحث   قراءة(أ
والبيان( ب املعلومات  والتعامل تسجيل  به  يتعلق  وما  باحلب  ترتبط  اليت  ات 

العريببينهم   اجملتمع  تصنفوا يف  مث  والبيانات  املعلومات  تكامل  وبعد   .
 حبسب ما يتفق إىل البحث. 

احلب( ت كتاب  يف  للنصوص  الباحث  العرب     وحيلل  عند   ألمحدواجلمال 
 .باشا  تيمور

 طريقة حتليل البيانات  -4
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للباحث   لتكون وجيب  التحليلية  بتقنية  البيانات  تنظيم  يكون  أن 
حقيقتها. يف  مؤكدة  يستخدمها   البيانات  اليت  البيانات  حتليل  طريقة  أما 

 الوصفية الكيفية.الباحث هي طريقة 
والبحث الوصفي, معروف أيضا بالبحث اإلحصائي, يصف بيانات 
عل الوصفي حبصول  البحث  ينتهي  وال  الدراسة.  قيد  هو  ما  ى وخصائص 

تفسريات  إىل  للوصول  ذلك  يتعدى  أن  من  بد  ال  بل  املعلومات  هذه 
)ذوقان عبيدات,    (.1982واستنتاجات وتعميمات 

 والطريقة لتحليل البيانات يف هذا البحث كما يلي: 
 مجع البيانات(أ

هذا   يف   الباحث  سيحللها  اليت  البيانات  الباحث   وحيصل 
وا القراءة  من  يأيت  اليت البحث  الدراسة  من  وكذلك  لكتابة 

تتعلق باحلب والتعامل بني الرجل واملرأة أو الدراسة املستخدمة 
 بإطار النظري هرمنيوطيق أو مبا يتعلق بأسئلة البحث.

 تلخيص البيانات( ب
األشياء  الباحث  واختار  البيانات,  يلخص  عملية  من  هو 

املواضع   األساسية, مع التركيز على األمور املهمة, والبحث عن
البيانات )سوغييونو,    (92:  2008وتصميمات 

عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها: هنا عرض الباحث البيانات  ( ت
للحب يف كتاب احلب عند العرب مّث فّسرها الباحث بالنظرية 

 .اليت هلا عالقة به
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

   ا رمنيوطيق مفهوم اهل . أ 
 تعريف هرمنيوطيقا  -1

الفعل اليوناين    هرمنيوطيقا" من   " ويعين     hermeneueinتأيت كلمة 
ويعين "تفسري", ويبدو أّن كليهمكا يتعلكق    hermeneia"يفّسر", واالسم   
رسول آهلة األوملب الرشيق اخلطو الذي كان حبككم   لغويّا باإلله "هرمس"

يفته يتقن لغة اآلهلة,ويفهم ما جيول خباطر هذه الكائنكات اخلالكدة, مث وظ
يترجم مقاصدهم وينقلها اىل أهل الفناء من بين البشر ويذكر كل من اطّلع 

كبكري -على اإللياذة واألوديسا أن هرمس كان ينقل الرسائل من زيكوس 
إىل إىل كل من عداه وخباصة من جنس اآلهلة وينزل هبكا أيضكا   –اآلهلة  

مستوى البشر وهو إذ يفعل ذلك فقد كان عليه ان يعرب البون الفاصل بني 
 (.15:  2017)عادل مصطفى,  تفكري اآلهلة وتفكري البشر

للهرمنيوطيقا كما تطكورت يف األزمنكة مث ة تعريفات عدة خمتلفة 
احلديثة ، منذ البداية كانت الكلمة تشري إىل علم التأويل وخباصة مبكاد  

نصي القومي ، غري أن حقل اهلرمنيوطيقا قد مت تأويلكه ) بترتيكب التفسري ال
 زمين تقريبا ( إىل :  

 نظرية تفسري الكتاب املقدس  (أ
 ميثودولوجيا فقه اللغة العام   ( ب
 علم كل فهم لغويه ( ت
 اس املنهجي للعوم اإلنسانية ) الروحية ( س األ  ( ث
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الوجود والفهم الوج (ج  ودي  فينومينولوجيا 
التأويل ) سواء االستجماعي أو التحطيمي ( اليت يستخدمها  (ح أنساق 

 اإلنسان الوصول إىل املعىن القابع وراء األساطري والرموز

يعد كل من هذه التعريفات أكثر من جمرد مرحلة تارخيية ، فككل  
يشري إىل حلظة هامة من حلظات التأويكل أو مكدخل إىل  -هنا   -تعريف  

ويل ، وبوسعنا أن نطلق عليها ، بغري قليل من التجوز واحلذر مشكالت التأ
، والفقهي اللغويكة والعلمكي ، واإلنسكاين ،  اإلجنيليه  التأويل  الواجب 
والوجودي ، والثقايف ، على الترتيب ، ميثل كل تعريف وجهة ميكن منها 
النظر إىل اهلرمنيوطيقا ، ويسلط الضوء على جانب أو أكثر من فعل التاويل 
وخباصة تاويل اللحوم ، واحلق أن حمتوى التأويل نفسه يعتريه التغري بتغكري 
هذه الوجهة من التخلي ، وفيما يلي نعرض للخطوط العامة هلذه اللحظات 
السته وهو عرض برهن على تغي التاويل بتغري الوحية ، وميثكل مقدمكة 

 (.39: 2017)عادل مصطفى,    تارخيية موجزة لتعريف اهلرمنيوطيقا

 التقريب اهلرمنيوطيقي يف فهم النصوص  -2
يف  1913ولد يف عام  ريكور لديه االسم الكامل بول ريكور ، هو

من قبل شكعبه  نظرت عائلته و نهم الربوتستا فالينس، جنوب فرنسا. عائلته
كما العلماء البارزين الربوتستانتفي فرنسا. نشأ ريكور يف رين دون أب وأم 

 وهكوإىل دلفيز يف ليسكيه ،بلقاءه    ى(. فكره يف الفلسفة يبدأاليتام  طفل)
الذين أجروا دراسة كبرية  الفيلسوف اهلزيل ، ألنه كان من أوائل املسيحيني

 1933نتائج دراساته اجلامعية ، يف عكام  ، من من احملللني النفسيني فرويد
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 1930"رخصة الفلسفة". يف هناية عكام  حصل على درجة البكالوريوس
احلصول على  1935يف جامعة السوربون ، ويف عام  S-2كطالب  لسج

 .(103: 1995,  سوماريونو"جتميع الفلسفة" )
بعد ذلك استدعاءه لالنضمام  ، درس يف كوملار ملدة عام ، S-2 بعد

(. يف وقت التعبئة ، دخل ريكور 1939-1937إىل اخلدمة العسكرية )بني  
كونه قناعة ، درس  م  1945م  وأصبحت فرنسا أسري حرب حىت عا  اجليش 

الفلسفة بطريقة يدرس نفسه ، مثل أعمال هوسكرل ، هايكدجر    أعمال 
الذين هم على  ،  الفترات الالحقة سوف تؤثر على بناء الفككر  وجاسربز 

عاداته يف التنمية أكمكل   فكره ، كل عام يقرأ األعمال  تفسريي. من بني 
وصلت كانط ، هيغل  أرسطوواحًدا من كبار الفالسفة: بدًءا من أفالطون و

املعرفة الفلسفية العميقة لكال الفلسفة اليونانيكة  ونيتشه. حىت احلصول عليها
الفلسفة الغربية احلديثة. بعد احلرب ، أصبح حماضكرا يف   الكالسيكية حىت

 ، مركز بروتستانيت دويل للتعلكيم والتعلكيم  Cevinol  College  الفلسفة يف
لينون  .(104: 1995,  سوماريونو)  الثقافة يف شامبونسور 

حمكل جكان  ؤمتن عليه أن يبكدل  خربته يف جمال الفلسفة جعلته ي
يف جامعكة ستراسكبور، ، يف عكام   يةتارخيال  يف الفلسفة  ويرأس  هيبوليت
 حصل علكى شكهادة 1950بعد االنتهاء من الدكتوراه ، يف عام   .1948

 Philosophieان بعنو "رسالة دكتور" )دكتور يف األدب( من خالل أطروحته

de la Volonte :فلسفة اإلرادة( ، مث وصف العمل يف جملكدين ، ومهكا(La 

Volontaire et l'Involontaire  ما هو املطلوب وما هو غري املطلوب(. يف هذا(
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اجمللد األول يستخدم ريكور طريقة الظواهر ملناقشة أبعاد اإلرادة يف الكتابكة 
 Finitude etأعطى عنوان فاجمللد الثاين ، أما . (incarnate existence)مارسيل

Culpabilite    يف اثنني كتاب مكع   1960)القيود واألخطاء( نشرت يف عام
 La)سهولة البشكر يقكع يف اخلطيئكة( و   L’Homme  Faillibleكل عنوان:  

Symbolique du Mal  1995, سكوماريونو)اجلرميكة(  و)رموز اخلطيئكة :
104). 

التدريس يف دورات الفلسكفة يف أحد    و كان ريكور متدرسا وهو
أيضا حياته األكادميية يف   وكاناحلرب العاملية الثانية ،    كوملار ملدة عام. بعد

 أصكبح مث،    1957يف عكام    هو أيضا حماضر يف الفلسفة  Cevinol  الكلية
اختار   1966م  يف عا  الفلسفة يف جامعة السوربون ، ولكن  مدرسريكور  

يف عام و التدريس يف نانتري ، امتدادا جلامعة السوربون ، على حافة باريس. 
شكيء ،  ، ألنه كان هناك  1970يف عام  و  .  ريكور يرفع بعمدة    1969

 إىل لوفان أو جامعة لوفني يف بلجيكا  ، وانتقلت  ةريكور وضع موقفه عميد
 (.  251: 2003)زين العارفني,  

 1973مكان إىل آخر ، و كان ريكور يف عكام بعد االنتقال من  
عاد إىل نانتري )تسمى اآلن اجلامعة باريس العاشر( باإلضافة إىل أنه كل عام 
يعلم أيضا عدد الشهر يف جامعة شيكاغو. يف باريس ،  هو أصكبح مكدير 

. و هكذه   Centre d'dees Phenomenologiques et Hermeneutiques  املركز
أيضا يبدو أن ذروة ريكور كانت إجنازات كثرية انتبكه ملشككالت   الفترة 

 (.2002 :2002اللغة اهلرمنيوطقا )كيالن,  الفلسفة و
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قد بني بول ريكور أن النص هو اخلطاب املثابت يف الكتابة )بكول 
(. ما مثابت يف الكتابة هو اخلطاب املنطكوق 1981  :128-122ريكور,  

ن النص هو اخلطكاب الكذي ولكنه مكتوب ألنه غري منطوق. فينظر هنا أ
 .يويصل بالكتابة

التبيني أو التوضيح هو ما يقول النص والتفاهم هو ما يتحدث منكه  
فالنصوص من خالل تأسيسها يف اللغة باعتبارها خطابا. يقف علكى .النص

 احلدود بني متعرب وغريه. وليحدث الفهم حيتاج املتعرب وغريه إىل التفسري.
( 3( الفهكم 2( التوضيح 1ثة مستويات: فهم النصوص إجناز يف ثال

اإلعتماد, الذي دعاه ريكور "أرك اهلرمنيوطيقكا". ففكي املسكتوى األول 
يسكتشف املفسر عن هذا السؤال: أي النص يقول شيئا؟ ويكدرس الكنص 
داخل الطبيعية. ويف الثاين يسكتشف املفسر عن هذا السكؤال: أي الكنص 

شيء؟ وبذل كل جهد الستعادة   النص من عنصر يف العالقكة يتحدث عن 
للعيش والوصول لفهم عميق. ويف املستوى األخري يناسب املفسر عامل النص 

 قامسي، تاغينجاد، كابريي، إميكاين،ألنفسهم. وهكذا وسعت املفسر األفق )
2001: 1628.) 

اليت حتاول إىل وتوضيح الظواهر  البحث  ليس بنموذج  هرمنيوطيقا 
اهر. إذا كان التوضيح مييل إىل وجه السكببية األدبية بل ميل إىل فهم الظو

ويبحث عن القوانني فهرمنيوطيقا  مييل إىل فهم الظواهر عميقا. وإذا كانت 
الوضعية متيل إىل توضيح الظواهر أو قاعدة البيانات فهو مييل إىل التفسكري 

 .(43  :تلك البيانات )سواردي, د. ت
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 نظرية التفسي لبول ريكور  -3
 اللغة املكتوبة )النص( واللغة املنطوقة. النص مستقل مييز ريكور بني

وله أربع خصائص. أوال يف النص, املعن هو فيما يقال. ثانيا مل يرتبط النص 
ثالثا مل يرتبط النص بالسياق األصلي. رابعا مل يرتبط الكنص  احلديث.  يف 

ين حياته ألن النص هكو يبوهكذا ، ميكن القول أن النص   .باملستمع األول
 (.197: 2014)ريكور,  نفسه  ب

ذات هدف بني ذاتيكة املؤلكف  ليس عالقة  النص  لريكور تفسري 
ل عالقة بني خطايني: خطاب النصي وخطاب التفسريي )برتن, بوالقار   
۲۰۱4 :265) 
 هناك ثالث خطوات يف طريقة اهلرمنيوطيقا ليول ريكور: املسكافة 

(distansiasi)،  التفسككري(interpretasi) االسككتيالء ،(apropriasi) پككرتبط ،
distansiasi   يف هذه احلالة ارتباطا وثيقا باجلهود املبذولة إلجياد مسافة بني ما

 (.   ۱۹۲:    ۲۰۱۰س و ييقال عن نية الكائن الذي يكتب أو يفعل )لوب
املسافة. ميكن القكول يف هكذه  لريكور خطوتان من  هرمنيوطيقا 

بني الشرح و الفهم. ميكن أن يقال للفهم أن الكنص  اخلطوة، جيمع ريكور
هو نص دائما الشيء يتحدث دائما عن شيء، ومع ذلك ، جيب التحقكق 
الذي يتحدث عنه هذا النص. تسمح هذه اجلدلية  املعىن  على  التخمني  من 
التحقق واإلبطال تفسري النصوص بطرق خمتلفة. قد يكون موقف أحد  بني 

البعضه البعض أو مكمال لبعضه البعض، كمكا التفسريات لآلخر مواجها  
ر کور من املمكن دائما الدفاع عن التفسري، ومواجهكة التفسكري، يذكر 

والتحكيم بينهما والسعي إىل االتفاق ، حىت لو بقي هذا االتفاق بعيدا عن 
الفوري.  متناولنا 
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اختصاص تنوع التفسريات املذكورة ليس لتحديد أيهمكا األكثكر  
تقليد ما بعد النموذج، يهدف تنوع التفسريات إىل إثراء   صحة. ذلك ، يف

الفهم، ومع ذلك ، فإنه جيعل منفتحا لتحديد أي التفسري هو األفضل مكن 
(.  ۱۹۳:  ۲۰۱۰خالل النظر يف اقوى احلجج وأكثرها قبوال )لكوبيس, 

 .هذا هو املقصود بالتفسري
سكو ي)لوباالستيالء هو جعل املرء مثلك ما كان غريبا يف السابق   
يف التفسري ننأى بأنفسنا عن هدف الكاتب حبيث جيكب   .(۱۹۳:  ۲۰۱5

أن يكون املفسر قادرا على فهم النص بطريقة إبداعية ويتأثر فهكم الكنص 
 .ببصرية املفسر

 عملية تفسي النصوص  -4
کور لشرح هرمنيوطيق ثكالث مراحكل ، يراخلطوات اليت اختذها 

 .(۹۷: ۲۰۱ ۰مشکور )جودية وهي الداللية ، واالنعكاسية ، الو
 ةيالدالل  املرحلة(أ  

يرتكز ريكور على الفكر بأنه يف مجيع اللغكات   األوىل  املرحلة  يف
الوجودي يف تعبريه. والداللة مثل هذه املصكادر املرجعيكة  الفهم  ينتهي 

 (. ۹۷:  ۲۰۱5مطلوبة اجلميع حماالت اهلرمنيوطيق )مشکور , 
، حيتفظ ريكور ب  أخرى  للتفسري كتفسكري وبعبارة  األصلي  املعىن 

اللمعاين املخفية. لذلك ، تصبح الرموز والتفسريات مفاهيم مترابطة. ينشأ 
التفسري عند وجود معىن متعدد البؤر، يف هذا التفسري ، ت حتلى جمموعكة 

 ( ۹۹:   ۲۰۱5من املعاين )مشکور , 
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الدالليكة هلك  ، ووظيفة  الرمزية  بالتعبريات  الداللة  ا ترتبط وظيفة 

أوال، مسألة بداية تعداد األشكال الرمزية اليت ستصكبح كاملكة   نوعان.

وكاملة. وبالتايل حتديد اهليكل العام ملختلف طرائق التعبري الرمزي. ثانيا ، 

من خالل وضع أي ختفيض للعلفح اجللدي يف الوحدة جانيا ، يتضمن هذا  

:   ۲۰۱۰ة مشکور التعداد أيضا الرموز الكونية اليت تفسرها الظواهر الديني

۹۹ .) 

مع هاتني الوظيفتني ، هناك استخدامان مرئيكان. أوال ، يكرتبط  
النهج الداليل مع احلفاظ على التأويالت باملنهجيات اليت مت ممارسكتها وال 
تدعو إىل خطر فصل مفهوم احلقيقة عن مفهوم املوضة. ثانيا ، إن دالالت 

البور يف جهودهم لتحدي ال نظريات املعدنية ميككن أن التعبريات متعددة 
 .(۱۰۱:  ۲۰۱۰مشکور ,)جتعل اللغات احلالية منوذا مثاليا  

 املرحلة االنعكاسية( ب
يف هذه املرحلة بدمج ريكور الفهم الداليل والفهم الوجودي، لذلك ،   

هو "االنعكاسية كحلقة وصكل بكني فهكم  الوجود  إىل  اجلسر  فإن 
ميكن للذات أن تتاح هلكا اإلشارات وفهم الذات . مع هذا الرابط ،  

لعثور على الوجود. وبالتايل كل هرمنيوطيق بشكل صريح  ل  الفرصة 
 خالل فهم اآلخرين  من   ، الذاتأو ضم هو فعل فهم  

 املرحلة الوجودية(ج
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 ب  احلمعىن  مفهوم   . ب 
 املراد باحلب  -1

هو بقلوهبم أعلق. كانكت أمسكا ه ملا كان إلفهم هلذا املسمى أكثر و
لديهم أكثر. وهذا عادهتم يف كل ما اشتد إلفهم له أو كثر خطكوره علكى 
قلوهبم تعظيما له أو اهتماما به أو حمبة له. وقد اجتمعت هذه املعاين الثالثة يف 

 احلب فوضعوا له من ستني امسا:
 

ملقة و الوجد احملبة و العالقة و اهلوى و الصبوة و الصبابة و الشغف و ا
والكلف و التتيم و العشق و اجلوى و الدنف و الشجو و الشوق و اخلالبة و 
البالبل و التباريح و السدم و الغمكرات و الوهكل و الشكجن و الالعكج 

و اخلرق و السكهد و األرق  اللذع واالكتئاب و الوصب و احلزن و الكمد و
و الفتون و اجلنون  واللمم و واللهف و احلنني و اإلستكانة و التبالة و اللوعة  

اخلبل و الرسيس و الداء املخمر و الود و اخللة و اخللم و الغرام و اهليكام و 
 (.26-25: 2010ابن القيم, التدليه و الوله و التعبد )
)حب( احلاء والباء املضعفة أصول ثالثة، أحدها اللزوم أوال احملبة لغة:  

ذي احلب ،والثالث وصف القصكر.   والث َّبات، و الثاين احلبكة مكن الشيء
ومن هذا الباب حبة القلب : سويدا ه، ويقال مثرته ، واحلب نقيض البغض ، 
، واحلبِيب واحلباب بالضم وك ذ ا احلب بالَك سِر واحلبُة بالكضم  الوداد  وهو 
مع ُكلَُّ ذلك مبعىن احملبوِب ، واحلب بالك سِر : احلبِيب ، وكان زيد بن حارِثة  

: جعل ين ُأحبه، والتََّحبب:إظْهاراحلب،   سكوِل ااهلِل ، وحببه إيليدعى حب ر
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إذا أ ظْهكره : َتحبكب فكالن  إىل النكاِس   وهو يَتحبكب  أ ي احلب،  يقال 
 .(3: 2011,  رنا أمحد)  وحمبب إليهم أ ي مَتحبب

قد نتمكن من إجياد تعريف ملصطلح احملبة بكني ثانيا احملبة اصطالحا:  
كم التعكاريف الواردة يف تعريفها تتكلم عن جانب الناس ، وإن كانت معظ

و ال  منها وال حتدها من كل اجلوانب ويف ذلك يقول ابن القيم  رمحه ااهلل ":
حتد احملبة حبد أو ضح منها ، فاحلدود ال تزيكدها إال خفككاء وجفككاء ، 
فحكدها وجودها، وال توصف احملبة بوصف أظهر من احملبة، وإمنكا يكتكلم 

أسباهبا، وموجباهتا وعالماهتا، وشواهدها، ومثراهتكا، وأحكامهكا، الناس يف  
فحدودهم، ورسومهم، دارت علكى هككذه الككستة ، وتنوعكت هبكم 
العبارات، وكثرت اإلشارات حبسب إدراك الشخص ، ومقامه، وحالككه ، 

 (3: 2011)رنا أمحد,   وملككه للعبارة
ما يلي :يف حد   ( 4: 2011ال رنا أمحد )ومما ق  احملبة وتعريفها 
 امليل الدائم بالقلب اهلائم.(أ
 إيثار احملبوب على مجيع املصحوب.(ب
 موافقة احلبيب يف املشهد واملغيب.(ت
 مواطأة القلب ملرادات احملبوب.(ث
 استكثار القليل من جنايتك، واستقالل الكثري من طاعتك.(ج
 احلبيب.سقوط كل حمبة من القلب إال حمبة (ح
ميلك للشيء بكليتك، مث إيثارك له على نفسك، وروحك، ومالكك، مث (خ

 موافقتكك لكه سكرًا، وجهرًا، مث علمك بتقصريك يف حبه.
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 الدخول حتت رق احملبوب وعبوديته، واحلرية من استرقاق ما سواه.( د
 سفر القلب يف طلب احملبوب، وهلج اللسان بذكره على الدوام.( ذ
 ون كُلَُّك باحملبوب مشغواًل، وذلَُّك له مبذواًل.أن يك(ر

وكل هذه احلدود إمنا تعرب عن آثار احملبة وليست هي احملبة يف حد ذاهتا  
واختلف الناس يف حد احلب بل إن وجود احملبة يف القلب حيدث هذه األمور. 

فما رأيت أحدا حده باحلد الذايت بل ال يتصور ذلك. فما حده من حكده إال 
 ه وآثاره ولوازمه.بنتائج

ميكننا أن نعرف تعريفات احملبة, منها أهنا شعور الفطكري   ذلك  ومما 
 املعروف الذي جيده اإلنسان يف قلبه.

بكر الوراق "سأل املأمون عبد اهلل بن طاهر ذا الرياستني   أيب  ولقمنها  
عن احلب ما هو؟", فقال "يا أمري املؤمنني ! إذا تقادحكت جكواه النفكوس 

ة بوصل املشاكلة, انبعثت منهما حملة نور تستضئ هبا بواطن األضكاء, املتقاطع
فتتحرك إلشراقها طبائع احلياة فيصور من ذلك خلق حاصر للكنفس متصكل 

(. وقيل احلب أوله هزل وآخره جكد 13  :1993خبواطرها" )أمحد تيمور,  
دقت معانيه جلاللتها عن أن توصف فال تدرك حقيقتها إال باملعانكاة ولكيس 

نكر يف الديانة وال مبحظور يف الشريعة إذ القلوب بيد اهلل عز وجل )علكي مب
 (11: 2016األندلسي. 

وقال الغزايل أيضا يف اإلحياء أنه اليتصور حمبكة إال  بعكد معرفكة و 
إذ الحيب اإلنسان إال ما يعرفه ولذلك مل يتصور أن يتصف باحلكب  إدراك, 

كات يف انقسامها تنقسم إىل مكا مجاد بل هو خاصية  احلي املدرك. مث املدر
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يوافق طبع املدرك ويالئمه ويلذه, وإىل ما ينافيه وينافره ويؤمله وإىل ما اليكؤثر 
فيه بإيالم وإلذاذ. فكل ما يف إدراكه لذة وراحة فهو حمبوب عند املدرك, وما 
أمل فهو مبغوض عند املدرك, وما خيلو عن اسكتعقاب أمل ولكذة  إدراكه  يف 

 حمبوبا وال مكروها.اليوصف بكونه  
عند املكككلتذ به, ومعىن كونه حمبوبا أن يف  لذيذ حمبوب  فإذن كل 
الطبع ميال إليه, ومعىن كونه مبغوضا أن يف الطبع نفرة عنه. فاحلب عبارة عن 
الطبع إىل الشيء املككلذ. فإن تأكد ذلك امليل وقوي مسكي عشكقا.  ميل 

عب فإذا قوي مسي مقتا, فهذا أصل والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن املؤمل املت
 (.1659:  2005  يف حقيقة معىن احلب ال بد من معرفته )الغزايل,

بة ضكروب، فأفضكلها حمبََّكة حملكد هذا القول أننا علمنا أن ا ومما يؤ
ذاهب، ملحلة واإما الجتهاد يف العمل, وإما التفاق يف أصل الن  يف اهلل  نيحابَِّ تملا

طالكب، وحمبكة ملابة، وحمبة األلفة واالشتراك يف اوحمبة القر   لفضل علم  وإما
رء عند أخيه، وحمبة الطمكع يف جكاه ملعرفة، وحمبة الرب يضعه املالتصاحب وا

لسر جيتمعان عليه يلزمهما ستره، وحمبة بلو، اللكذة   نيتحابملبوب، وحمبة احملا
س. وقضاء الوطر، وحمبة العشق اليت ال علة هلا إال ما ذكرنا من اتصال النفكو

فكل هذه األجناس منقضية مع انقضاء عللها،َ  وزائكدة بزيادهتكا، وناقصكة 
 (.13-12: 2016)علي األندلسي.  بنقصاهنا، متأكدة بدنوها، فاترة ببعدها

ومن أنواع احملبة احلب اجلنسي وهو امليل املتبادل بني اإلناث و الذكور 
شري ولكوال الغريكزة أو هو العشق بني الرجل واملرأة وبه غاية بقاء النوع الب

اجلنسية بني املرأة والرجل ال نقرض بنو اإلنسان من على هذه األرض ولكذا 



- 24 - 
 

العشق سببا عظيما من أقوى أنواع احلب تأثرا يف البشر حيب العشكق  كان 
يتدخل يف كل ظاهرة من ظواهر احلياة البشرية. والنكاس يف هكذه احلالكة 

اهتم. والفكرق بكني خاضعون لسلطن العشق يف كل حركة من حركات حي
عشق اإلنسان و حب احليوان أن احلب احليوان غريزة يتفوى أي ذككر ألي 
أنثى وأي أنثى ألي ذكر و أما عشق اإلنسان فهو تتوق الرجل المرأة معينة و 

 )كحالكة,  خمتكارةبالعكس فاحلب إذن غريزة عامة و العشق غريزة منتخبة  
1978 :45). 

 أقسام احلب   -2
( ميكن لنا أن نقسم احلب عند العكرب 1978كحالة )  وقال عمر رضا
 إىل ثالثة أقسام:

احلب املعروف واملتداول بني الناس والتمازج بينهم و ينتهكي هكذا (أ
الشكل من احلب إما بعقد قران و زواج أو مبصكاحبة ومضكاجعة 

 بشكل غري شرعي وشاذ.
العذري و ينتهي هذا النوع من احلب إما بإصابة   (ب أحد احملبني احلب 

 املتيمني أو احملب و احملبوب معا بعاهات جسدية و نفسية تنتهي حياة
 أحدمها أو كل منها باهلالك و املوت الز ام.

احلب اإلهلي فتسمو روح اإلنسان فيه و تغلب على حواس اجلسكد (ت
احلب حالت روحية خارقكة  أمام  عليها وتتكشف  املعروفة وتقوى 

اجلسدي وغري متذوقة لدي اآلخرين من   وذوقية غري ملموسة باحلس 
 العامل. وقد تطرق بعضهم إىل ذكر شيء من ذلك احلب األمسى.
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 عالمات احلب  -3
وللحب عالمات يقفوها الفطن، ويهتدي إليها الذكي؛ فأوهلا إدمكان 

عكربة ملنقبة عكن سكرائرها، وامل بابُ  النفس الشارع، وهي انيالنظر؛ والع
بوب، حملواطنها، فترى الناظر ال يطرف، يتنق َّل بتنقل اعربة عن بمللضمائرها، وا

)علي األندلسكي.   وينزوي بانزوائه، ومييل حيث مالً  كاحلرباء مع الشمس 
 شعرا: (17: 2016) ويف ذلك قال علي األندلسي  (.17: 2016

 كأنك ما حيكون من حجر البهت  فليس لعيين عندك غري موقف
 كاملنعوت يف النحو و النعتتقلبت    أصرفها حيث انصرفت وكيفما

ومنها اإلقبال باحلديث, فما سكاد يقبل على سوى حمبوبه ولو تعككد 
غري ذلك. وإن التكلف ليستبني ملن يرمقه فيه واإلنصات حلديثكه إذا حكدث 
واستغراب كل ما يأيت به وكأنه عني احملال وخرق العكادات وتصكديقه إن 

واتباعه كيف سلك وأي وجه   كذب و موافقته إن ظلم والشهادة له إن جار
 (17: 2016القول تناول )علي األندلسي. 

ومنها أن جيود املرء ببذل كل ما كان يقدر عليه مما كان ممتنعا به قبل 
ذلك, كأنه هو املوهب له و املسعي يف حظه, كل ذلك ليبدي حماسنه ويرغب 
يف نفسه. فكم من خبيل وفقري جتمل وذي سن تفىت وناسك تفتكك مصكون 

 (.18: 2016)علي األندلسي.   بذلت
الرغبة والرهبة، وقد كان العرب  ومنها عند  احملبوب   اجلاهلية  يف  ذكر 
احملبوبة يف احلرب وحتت وقع السكالح، وأهكل   أشعارهم بذكر  يف  يفتخرون
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مكع  والضالل العاشقون يفعله للرمحن، وأكثر مما اإلميان أوىل هبذا منهم حببهم
 .حمبوبيهم

اهلوى مث العالقة مث الكلف مث الوجد مث العشق وهكو   وقيل احلب أوله
املقت يف اهلل تعاىل والعشق اسم ملا فضل عن مقدار  مقرون بالشهوة, واحلب 
الذي هو احلب, مث الشغف وهو إحراق القلب باحلب مع اللذة جيدها وكذلك  
هو اللوعة واللعج والغرام مث اجلوى وهو اهلوى املتباطن والتيم والسل واهليام و

 شبه اجلنون.
 ب حقائق امل  -4

( إن ابن العريب ينقسم أن احملبة  27-29:  1992حممود الغراب ) وقد قال
 لعها حقائق منها:

 احلب ال يقبل االشتراك  ( أ 
احلب اليقبل االشتراك أن  فال يصح أن حيب احملكب   اعلم 

اثنني أصال ألن القلب اليسعهما. فإن قلت: هذا ميكن أي يصح يف 
وق وأما فب اخلالق فال. وأن احلب ال يقبكل االشكتراك حب املخل

ب واحدة ال تنقسم, فإن كانت مركبة جاز أن ولكن كانت ذات احمل
 يتعلق حبها بوجوه خمتلفة ولكن ألمور خمتلفة .

 احلب يعمي و يصم ( ب 
واعلم أن كل حب ال حيكم على صاحبه حبيث أن يصكمه 

ويعميه عن ككل  عن كل مسموع سوى ما يسمع من كالم حمبوبه.
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منظور سوى وجه حمبوبه وخيرسه كل كالم إال عن ذككر حمبوبكه 
 وذكر من حيب حمبوبه وخيتم على قلبه فال يدخل فيه سوى حمبوبه.

 ال حيب أحد حمبوبا لنفس املبوب وإمنا حيبه لنفسه  ( ت 
وم عرف احلقائق قال: ليس من اخلري حب الغري فما أحب 

يصح حب الغري أبدا ألن حب الغري مكا احملب يف غريه إال نفسه وال 
 .  فيه خري فإذا كان فيه خري يعود على احملب

 عز احلب وذل احلب  ( ث 
وملا كان احلب من صفات احلق و من صفات اخللق اتصف 
احلب بالعزة لنسبته إىل احلق ووصف احلق به. وسرى يف اخللق بتلك 

ترى احملب يذل  النسبة العزية فأورثت يف احملل ذلة من الطرفني فلهذا
حتت عز احلب ال عز احملبوب. فأن احملبوب قد يكون مملوكا للمحب 

 مقهورا حتت سلطانه ومع هذا جتده يذل له احملب.
 مفهوم التعامل  . ج 

 ) ل هو جكزء مكن ظكاهرة احليكاة االجتماعيكة البشكريةعاملتا
Koentjaraningrat  ,1996  :101  )ي . ككائنات اجتماعية ولديه امليل البشر

يظهر االتصكال يف اجتكاهني ، إمكا باللعكة أو وإىل التواصل مع اآلخرين  
ل يؤكد أساسا على عاملتا .(Sardiman  ,1992:  1)  باألعمالأو  باإلجراءات  

ر . هذا خعنصرين مها عالقات التبادلية والفعل ورد الفعل ( بني واحد مع اال
 .Alvin Lماثكل عكن وعرب البيان امل    Solemnan B . Taneko هو وفقا لرأي 

Belrand    وKoentjaraningrat    ل كما الفعل ورد الفعكل بكني عاملتاأن يفهم
 .(Koentjaraningrat,  1996: 101) الناس
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البشر هو كائنات اجتماعية ، ولذلك يف حيكاهتم اليوميكة سكوف 
حيتاج البشر إىل مسكاعدة مكن اآلخكرين. علكى سكبيل املثكال ، األرز 

نأكله كل يكوم عكن نتيجكة العمكل هكككككككككككو طعام  
للمزارعني ، واملنزل الذي هو مكان إقامتنا نتيجة للتعكاون بكني العكاملني 
أو رمبا جرياننا الذين ساعدوا يف بناء املنكزل. وككون ذلكك واضكحا أن 

وحكده دون مسكاعدة  البشر لن يكونوا قادرين على العيش يف هذا العكامل
 .من اآلخرين

ل االجتمكاعي مكع عامكتشكيل الت  ة بدايةاحلاجة إىل املساعدكون  
ل االجتماعي هكو ام( أن التع49: 2007أمحدي ) بونر يف قالاآلخرين. و

أو أكثر ، حيث يؤثر فرد واحد أو يتغري األفراد اآلخرين أو   عالقة بني األفراد
الرأيوالعكس.   ل امأن "التع  ( أنه قال2003  :65)   Walgitoمع    وافق  هذا 
فرد واحد ميكن أن تؤثر   بني األفراد مع فرد آخر ، حيث عالقة  وه  االجتماعي

 ." عالقة متبادلة  على الفرد اآلخر حبيث حيدث
هناكماتعال االجتماعي  يف ذلك ،   اتالعديد من اخلصائص املوجود  ل 

االجتمكاعي  لعامالت( قال "خصائص 11: 2004ذلك وفقا لسانتوسا )  ومن
ئكدة. والعالقكة مكع اهليككل الفا  هي العالقات ؛ وجود األفراد ؛ حضور

 كالتايل:  االجتماعي والوظيفة ". بالتفصيل
 العالقة املوجودة -1

 بكني األفكرادو  بني األفكراد    عالقةالحيدث بسبب وجود    لعامالتكل  
 اجملموعة.

 األفراد املوجودة  -2
 تنفيذ العالقات.الذين   جتماعي وفقا لظهور األفرادالا  لعامالتكل 
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 فاهداأل  -3
 األفراد اآلخرين.  جتماعي له أهداف معينة مثل التأثريالا  لعامالتكل 

 عالقات مع اهلياكل والوظائف االجتماعيةالوجود  -4
 هكذا. وموعةجملاالجتماعي الذي له عالقة مع هيكل ووظيفة   لعامالت

باإلضافة إىل ذلك ، كل   حيدث ألن الفرد يف حياته ليس منفصاًل عن اجملموعة.
يف االجتماعي    لعامالتبناًء على خصائص    اجملموعة.  الداخل فرد لديه وظيفة يف

االجتماعي ، سيتم بالتأكيكد إقامكة  لعامالتيف  ، ميكن استنتاج ذلك  السابق
 اليت تريداألهداف    لديه    لعامالتواحد مع فرد آخر ، وب  عالقات بني األفراد

 يستوجب األهداف هحتقيق هذوحتقيقها ، سواء األهداف الفردية أو اجلماعية 
 .(134: 1978)كحالة,    اجتماعية ووظيفة
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 الفصل الثالث 

 عرض البيانات وحتليلها 

 : معىن احلب يف كتاب احلب عند العرب ألمحد تيمور باشا املبحث األول   . أ 
 , وهي:وجد الباحث معىن احلب يف كتاب احلب عند العرب ألمحد تيمور باشا

 يهاحلب ملوطن يولد ف -1

 ما احلب إال للحبيب األول نقَّل فؤادك حيث شئت من اهلوى 

 وحككنينه  أبدا  ألول  منزل  كم  منزل يف األرض  أيلفه  الفىت 
 

الناس  لكثري من  شاء و  احملّبة ألي  له  ميكن  أن من  البيتان  يشرح 
األوىل ال  احملبة  أن ينقل لشيء جديد بسهولة, ألن  ميكن  ال  احملبة  ولكن 

ينز أن  األوىل ميكن  احملبة  كانت  ولذلك  القلب.  يف  اجلديدة  احملبة   عها 
مدة طول حياهتم. كمثال من يولد يف بلده مث  القلب  يف  عميقة  راسخة 
ذلك مث  العلم والكسب وغري  طلب  من  مهم  لشيء  آخر  بلد  إىل  ينتقل 
له شعور أن  سنوات ولكن ال تستغرق وقتا طويال  كان  ميكث فيه عدة 

 يه.يرجع إىل بلد يولد ف
خصكائص ،  ة( ميكن تفسري احلب يف ثالثك2010)  البوطي  قال

، واعية )اهتمان( واحلب )حمببة( )تعظم(  : 2017)إحسان,    وهي تقدير 
إىل  (110 استنادًا  أن يستنتج أن   باحث، ميكن للم  الشابق  لبوطيارأي  . 

احلب املشار إليه هنا هو شعور باحلب واالهتمكام والعنايكة يسكتهدف 
أن يثري الشعور باحلب نفسه على استعداد للتضحية ش  ميكن  لوطنه.  خصًا 
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بروحها وجسدها يف أداء واجبات الدولة والدفاع عن وطنكه. يف علكم 
النفس ، حيتوي شعور احلب يف الواقع على عنصر احلب واملودة لشيء ما. 
بعد ذلك ، ينمو لدى الشخص رغبة يف االعتناء هبا ومحايتهكا واحلفكاظ 

 (24: 2014كاملني,  من مجيع التهديدات اليت تنشأ ) عليها

: Depdikbud  ،2002وفقًا للقاموس اإلندونيسكي الكبكري )
(  فإن حب الوطن هو شعور ينشأ من قلب املواطن خلدمة وطنكه 778

عليه والدفاع عنه ومحايته من مجيع التهديدات واالضكطرابات.  واحلفاظ 
الضطرابات والتهديدات اليت تأيت حب الوطن يعين الدفاع عن كل أنواع ا

من أي مكان. إن حب الوطن هو شعور بالفخر ، شكعور باالنتمكاء ، 
شعور باالحترام ، والوالء العايل الذي ميتلكه كل فرد يف البلد الذي يعيش 

ومحاية وطنكه    وفيه والذي ميكن أن ينعكس يف سلوك الدفاع عن وطنه  
مة و وطنه وحيكب العكادات على استعداد للتضحية من أجل مصاحل األ

 .والثقافة اليت ميتلكها شعبه

 شكعور  احلب هو تعبري عكن, عندما ينظر من حيث معىن الكلمة
 الشعر:انسجام مع  و هذااحملبوب ، متيل إىل 

 لو كان حبك صادقا ألطعته   إن احملب ملن حيب مطيع

على استعداد للتضكحية  هما يسمى احلب هو مطيع شخص حملبوب
واإلنقياد ألمر احملبوب وإيثاره على مراد احملب بل .  جلهألروحه   جبسده و

احملب واحملبوب. وهذا هو اإلحتاد الصحيح ال اإلحتاد الكذس  يتحد مراد 
يقوله إخوان النصارى من املالحدة. وهو عالمة احملبة الصادقة حبيث يكون 
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مراد  مراد احملب واحملبوب واحدا. وليس مبحب صادق من له إرادة ختالف 
 حمبوبه منه, بل هذا مريد من حمبوبه ال مريد له.

واحملب عبد والعبد من وقف عند أوامر سيده وجتتنب خمالفة أوامره 
ونواهيع. فال يراه يفقد حيث أمره اليزال مائال بني يديه. فإذا أمراه رأى 
هذا احملب أنه قد امنت عليه حيث استعمله وأمره وأن هذا من عناية به وأن  

 يته ومشاهته فيما شغله به فهو نعيم ولكذة بكونكه يتصكرف يف فقد ر
 مراسيم سيده وعن إدنه.

الوطن فهو املكان الذي ولد فيه إنسان و احملل جيمع فيه البناء   أما 
لغة مصدر آمَن يُؤمنُ إميانًا، فهو مؤمٌن، وهو و الساحة و املنزل. واإلميان  

. يعين القرار والّطمأنينة من األمن ضّد اخلوف، فهو مشتق من األمن الذي
وأما شرعا التصديق و اإلعتقاد بالقلكب والنطكق باللسكان و العمكل 

أنه ال ميككن أن يقكال إذ    مرتبطة ببعضها البعض  ةهذه الثالثباجلوارح.  
بكأن  كمل اإلميان إذا أراد أن حيب وطنهأألن    اإلميان إذا مل حيب وطنهب

و يف تغيري إيديولوجية الدولة   مل يفعل أي شيء يضر ببلده مثل رغبتهكان  
العادات يف منطقة     اجملتمكعيريد القيام بتمرد من خالل تدوين    بلإزالة 
 .للقيام بالتدمري واملظاهرات

الشعور بينهم بل قد تكون  مبجرد  ليس  اإلنسان  يف  احلب  وجود 
شيء ليس له شعور و عقل وعاطفة وشفقة. طبعا أن اإلنسان  الشعور يف 

ا أو  التخلص  اإلنسان لبلده األرض له  شاء ومنها حمبة  حلرية ألن حيب ما 
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ه و يفهم غرضأن حب الوطن  مولد فيه أو يسمى ذلك احملبة حبب الوطن.
اجلنسية مقصوده القومية هي فهم  ا بالقومية.  تُعرف  غالبًا  الوطن  حب   .

األساس  الوطن هي يف  إن حمبة  للفرد ألمته ووطنه.  والء  أعلى  هي  اليت 
 من كل إنسان.   جزء ال يتجزأ

الشيخ حممد هاشم أشعري مؤسس مجعية هنضة   كما قال حضرة 
أخر فال  متعلما يف بلد  اإلميان. ولو كونكم  الوطن من  حب  أن  العلماء 
تنسى أول األرض الذي تولد فيه. ملاذا ؟ لوال أهل البلد حمبا لبلده بأن يغّير 

إربا بسبب املنازعة   نظاما كان فيه أو  مل يطيع سلطة فيه لكان البلد مزّقة
بينهم. إذا كان األمر كذلك فال هدوء للتعّلم وللتدريس وللدعوة وللعبادة 

على أّن تعّلمكم تيسري و سهل و هدوء بل جمّان ألجل استقرار  وللمعاشرة
جلنس  البلدكم. بل  فقط  اجلنس  أفراد  بني  ليس  احملبة  وجود  ولذلك 

 األخرين كوجود احلبة لبلدها أو وطنها.

ه باستخدام هل  كطفل  فيها  بدأ  اليت  الدولة  لسكان  مناسب  و 
عليها.  والتعرف  العيش  ميكنه  مث   ، الدولة  له  توفرها  اليت  التسهيالت 
يستحق ذلك إذا كانت البالد قد جعلت له شعورا باألمن له. من السهل 
بني  وصراعات  صراعات  تشهد  البالد  كانت  إذا  مستحيل  بشيء  القيام 

 ه أن يبقى ويقضم بلًدا صغرًيا.إخوانك وأخواتك. تستحق
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 احلب لألخي  -2
 ال خري يف حب احلبيب األول أفخر  آبخر من كلفت  حببه

 كذب الذين  حتدَّثوا أن اهلوى    ال شك فيه للحبيب األول

 ساد  الربيه  وهو  آخر مرسل أنشكُّ  يف  أن  النيب  حممدا
 

أحد من الناس قال  من يعتنق بأن كان له خري و  فخر يف   كان 
يف احملبة األوىل و من قال أن احملبة تكون للحبيب األول فقط ال لغريه إنه 
كّذاب. بل اخلري و الفخر يف احملبة األخرية  كما أن النيب املصطفى حممدا 
آخر النيب و املرسل بل  هو إمام املرسلني وإمام سائر املخلوقني  يبعث يف 

  الكون.الن به خيلق كل املوجود يف
األول و ثالثة ابيات الثانية. إهنما متعارض  البيتني  عندي رأي يف 
املقصود. األول يقصد بأن ليس اخلري إال حملبة األوىل  املعىن و  و خمالفة يف 
االخرة.لكنهما قد يكون  أو  الثانية  حمبة  يف  اخلري  كان  بأن  يقصد  والثاين 

أو خطاء. بأن يكون األبوان ج ديرا حبهما الهنا قد ولدنا يف الدنيا صوابا 
لطلب  الزاد كل يوم  األدب ويعطينا  ويعلمنا  ويسقينا  ويطعمنا  يربّنا  ومها 
العلوم. هل مها أجدر إكرما من األخرين؟ حىت قد قال النيب صلى اهلل عليه 
األمهات".يشري إلينا أن من طريقة الولد ليدخل  أقدام  "اجلنة حتت  وسلم  

الوالدي بر  حبا اجلنة  أجدر  مها  فهل  أمره  بطاعة  جهده  ببذل  حبها  أو  ن 
وإكراما وتعظيما من األخرين؟ لذلك التفهم أن احملبة أجدر للوالدين فقط 

 ال لغريمها.
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إال لألخرة بأن يكون  ليست  احملبة  يف  اخلري  أن  يقصد  الثاين  أما 
املعلم الذي يعلمكم العلوم حىت يعرّفكم رب العلمني إله واحد معبود كما 
املريب ما عرفت ريب, إن هذا الشرح يشري إلينا أمهية املعلم حلياة  لوال  قيل 
الناس ملاذا؟ الن الناس بدونه ليضل يف اخلطأ و اإلمث. وبوجوده يعلم الناس 
الغزايل كما  ذلك.  وغري  والنار  اجلنة  و  الشر  و  اخلري  من  به  جيهل   ما 

ع  (16:  2004) الوالد  "هو  الدين  علوم  إحياء  احلقيقة ألن يف كتابه  لى 
األب سبب احلياة الفانية واملعلم سبب احلياة الباقية ولذلك يقدم حقه على 

إن كان التفهم مبجرد املعىن يف ذلك الكلمة فالتفهم يشرينا   .حق األبوين"
إىل  يؤدي  سوف  هذا  مثل  والتفهم  غريه.  على  أمره  يقدم  املعلم  بأن 

املعلم. أو  األبوين  تقدمي  بني  بينهما. فاألح  التعارض  يتوسط  أن  لنا  سن 
التوسط أحسن بأن ليس فيه املتشابك من جانب واحد. إن ختتار التوسط 
الناس يسهل حاله  بل كان  بعضا  بعضه  متعارض  ليس  بأن  أمجل  فاحلب 

 إلكرامهما يؤدي حقهما.

 املبوب  ه احلب ال ألجل  -3
 كككككككككككقوأعلم أن احلب ابملرء أرف أحب أاب مروان من أجل متره

هللا  لوال  متره  ما  حككككككككككككببته  وكان عياض منه أدىن ومشرق و

 

احملبة ليست مقصودا لنفس احلبيب فقط بل قد  أن  البيتان يعّلمنا 
تكون احملبة تريد شيأ أخرا كمثال من حيب املرأة لكوهنا مجيلة وجهها أو 

للحبيب احملب  كون  ولذلك  ماهلا  كثرة  أو  نسبها  لشيء   رتفاع  راجيا 
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عنده ال لسبب جوهر نفسه كإمرة حيب من مسي بأيب مروان ألجل كثر 
لن حتبه  متر كثري  عنده  لوال  املرأة حتبه  هذه  الكثري تصبح  مترته  ألن  متره 

املرأة. املرأة لتزوج الرجل الكهل العجوز لتناول الثراء و   تلك  أن  وحىت 
 املنصب و املال و أمثال ذلك.

م دون وهذا  بالوصف  احملبة  تقع  وهو  احملبة  أصول  غريب  ن 
واملكاتبة  املراسلة  فتكون  احلب  مجيع  إىل  منه  يترقى  أمر  وهذا  املعاينة 

 ر على غري األبصار.واهلك والوجد واهل
ومل   وهكذا ومتكنت  ثبتت  واملناسبة  باملشاكلة  احملبة  كانت  إذا 

فإمنا هي حمبة لغرض  يزهلا إال مانع أقوىمن السبب وإذا مل تكن باملشاكلة
انقضائه  عند  وّلى  ألمر  أحبكم  فمن  انقضائه.  عند  تزول  األغراض  من 
فداعي احملبة وباعثها إن كان غرضا للمحب مل يكن حملبته بقاء. وإن كان 
زالت حمبته بزواله وإن كان  الزوال واالنتقال  سريع  باحملبوب  قائما  أمرا 

م داعيها  ببقاء  باقية  فمحبته  له  الزما  مل يعارضه معارض يوجب صفة  ا 
إما تغري حال يف احملب أو أذى من احملبوب. فإن األذى إما  زواهلا, وهو 

 أن يضعف احملبة أو يزيلها.
يتصف  أن  يتصور  مل  ولذلك  يعرفه,  ما  إال  اإلنسان  حيب  ال 
احلب ملل كان تابعا  املدرك. وإن  احلي  باحلب مجاد بل هو من خاصية 

سب انقسام املدركات واحلواس فلكل حاسة لإلدراك و املعرفة انقسم حب
املدركات  لذة يف بعض  منها  واحد  ولكل  املدركات  من  لنوع   إدراك 
السليم.  الطبع  عند  إليها فكانت حمبوبات  اللذة ميل  تلك  بسبب  وللطبع 
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فلذة العني يف اإلبصار و إدراك املبصرات اجلميلة و الصور املليحة احلسنة 
 س.املستلذة وغري ذلك من احلوا

الصادق الشعور  على  مبين  أنه لل  اخلالص  احلب  يعين  محبوب 
مرتبطو  محبوب  لل  حقو    صادق   آخر  شيء  بسبب  غري فيه  ليس   .

يتمكن من إنتاج اخلري بني   بلمناسب حقًا إذا كان احلب مقدسًا وأبديًا  
حوله   ملن  حىت  حتب   فيدّنس االثنني  امرأة  مثل  وخسيس.  تافه  بشيء 

ي حىت  ثروته  بسبب  مريح الرجل  بشكل  العيش  من  املستقبل  يف  تمكن 
احتياجات حياهت دون احلاجة إىل العمل جبد. هذا حقري حقًا ألن   اوتلبية 

التضحية   شيء  أي  جتعل  أن  ميكن  اليت  احلب  استبداهلا بشيء و  قدسية 
 . ميكن أن خيتفي أيضًا

الذي  الشخص  أن  ، وهو حب لآلخرين طاملا  املعامالت  حب 
، له فوائد  التاجر للمشترين أو القادة احملتملني مع   حيبه جيلب  مثل حب 

واآلمال  والوعود  اإلقناع  تقدمي  يتم  له.  سيصوتون  الذين  األشخاص 
 الصدقواحلب الذي ال يقوم على عدم  الكاذبة من أجل حتقيق الصفقة.

سيكون له عواقب كبرية يف املستقبل. كما حيدث يف عصرنا اآلن ، يشعر 
أهنم  اجملتمعنين يكونوا جملس النواب أو القادة األشخاص الذين يريدون أ

الناس  يتعاطف  حىت  الناس  حيبهم  الذين  أولئك  إىل  رغباهتم  سيغريون 
مجيعًا مزيفون وكذبة كبرية ألن وراء كل  لكنهم  أو غريهم  جلعلهم قادة 
لآلمال  األشياء خميبة  النوع من  وهذا  اخلاصة  مصاحلهم  لديهم  أن  شيء 

 للغاية
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اإل أن  خيفى  قد حيب غريه وال  أنه  خيفى  وال  نفسه  حيب  نسان 
حبه  معىن  و  وذاته  نفسه  حي  كل  عند  احملبوب  أن  وبيانه  نفسه  ألجل 
دوام وجوده ونفرة عن هالكه ألن احملبوب   إىل  أن يف طبعه ميال  لنفسه 
الوجود؟.  ودوام  نفسه  من  مالءمة  أمت  شيء  وأي  للمحب  املالئم  هو 

 فلذلك حيب اإلنسان دوام الوجود.  

ذاته   لإلنسان  احملبوب  وولده فإذن  ماله  مث  أعضائه  سالمة  مث 
كمال  ألن  مطلوبة  وسالمتها  حمبوبة  فاألعضاء  وأصدقا ه.  وعشريته 
دوام  يف  آلة  ألنه  حمبوب  واملال  عليها  موقوف  الوجود  دوام  و  الوجود 

 الوجود وكماله.

أن  كثريات  فتيات  يرجو  ناجحا  مشهورا  وميا  رجال  ترى  وقد 
صديقات   مجيلة وليست يكن  ليست  له ولكنه حيب فتاة  أو زوجات  له 

متعلمة ويتزوجها وترى االثنني يف الطريق جنبا إىل جنب و يرتفع صدرك 
 ويقول: واهلل هذا الشباب أعمى ليس عنده نظر وال ذوق. 

ظاهرها  من  العالقة  هذه  على  حتكم  وأنت  ظامل  احلكم  وهذا 
ل لقال  إيها  زواجه  سبب  عن  سألته  وإذا  شيئا ال فقط.  إهنا تعطيين  ك: 

 أجده عند أي امرأة أخرى لقد وجدت الراحة والسرور معها.

 احلب بني اخلي و الشر  -4
هللا  إال  من حمبتكم  فإهنا   حسنايت   يوم    ألقاه أستغفر  

 فاحلب أحسن ما يعصى به هللا فإن زعمتم أبن احلب معصية
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و تشك من املعصية و السيئة ولكن   هذه الكلمة تبني أن احملبة تظن

أمرا  و  احلب  خالق  إىل  التقرب  طريقة  من  أصبحت  أيضا  احملمة 
األفاضل من  والسيئات يفضل  املعاصي  من  حمبتك  أن  تظن  ال   .

  .واعلم أن هواك من أفضل  الفضائل وأحسن القربات
ا غلبت أفكار الناس بأن احملبة أمر ميالء إىل السكيئات أو أوهلك
لكنها خاسر يف األخري إن مل يعمل حبقها. بأن كان طالكب  كأهنا خري 
ينظر طالبة مجيلة جتعله حمبا هلا وكأنه نشاط يف التعلم والعبادة واملطالعكة 

( "خلو 213:  2004بسبها ولكن األمر ليس كذلك كما قال الغزايل )
الئكق القلب عمّا سواه, فإن اإلناء  كلما خاال عن شيء لغريه وقطع الع

للتجريد والتفريد" وإليه إشارة بقوله تعاىل "قل اهلل مث ذرهم" )األنعكام: 
واحملبة مأخودة من احلب الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشكيء   (.91

فيمتلىء به حبيث ال يسع غريه وكذلك قلب احملب ليس فيه سكعة لغكري 
حملبوب و (. ألن احملبة عمى القلب عن ر ية غري ا27حمبوبه )ابن القيم:   

صممه عن مساع العذل فيه ولذ إن كان الطالب مشتغال بكإمرأة حيبهكا 
فتعلمه ارتباك بل خائب كما قال احلديث النبوي " حبك الشيء يعمي و 

 (.33يصّم" )ابن القيم: 
ومعىن ذلك أن احلب يصور للمحب أن الكون كله جمتمكع يف 

ى يف حمبوبه ككل حمبوبه أو أن حمبوبه شامل لكل الكون أي أن احملب ير
اجلمال واجملد والعظمة وجيد فيه كل لذة وسعادة و كل أمنية. فاحلبيكب 
هو كل شيء للمحب وهبذا التصور يعتقد احملب أن حمبوبه أعظكم منكه 
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وأمسى فيعبده. ومىت جعل احملب يقلل من احترام حمبوبه كان حبه يفتكر 
 ويربد.

د نفسه مالكا وكلما اشتد االلفة بني احلبيبني كان كل منهما جي
لآلخر و مستأثرا به كله ال يريد أن يفلته مهما تألبت عليكه العوامكل 

 العاملة حلل هذه االلفة.
وهبذه االلفة ال ميكن أن حيب احملب حبيبني معا ألنه ال يقدر أن 
ينقسم قوة إلفته على الثنني أو أكثر. وإذا حدث منازع ثالكث ثكارت 

 نفهم أهنا مقياس للحب.الغرية يف نفس احملب و من الغرية 
وبعد ذلك ظهر العشق بينهما والعشق هو اإلفكراط يف احملبكة 
حبيث يستويل املعشوق على قلب العاشق حىت ال خيلو من ختيّله وذككره 

: 2004)يوسف أمحكد,    والفكر فيه حبيث ال يغيب عن خاطره وذهنه
قوى (.  وإذا كانت نفسهما مشتغال باخلواطر النفسية فتتعطل تلك ال45

فيحدث بتعطيلها اآلفات على البدن و الروح ما يعز دوا ه بعكد ذلكك 
 فتتغري أفعاهلما وصفاهتما ومقصدمها. كما قيل:

األقدار احلب أول ما يكون جلاجة  تأيت به وتوقه 
  جاءت أمور التطاق كبار حىت إذا خاض الفىت جلج اهلوى

ء و اعلم أن قلبك واحد وال ميكن قبول الشيئان حمبكة النسكا
التعلم العلم. كذلك طالب العلم ال ميكن أن يقبل العلم يف قلبه إذا كان 
فيه شيئ أخر سواه. والقلب الذي يعلق و يشكتغل بكالتعلم واملطالعكة 
العلم فيه ولكن إذا كان الشيء االخر  فيضيقه ولذلك ال  لقبول  سيتسع 
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يصل العلم يف القلب بسسب شيء يسد فيه. كما قال الشكافعي "بكأن 
اهلل ال يهدى لعاصى".ا وهذا موافق بالشعر الذي قاله علي    لعلم نور ونور 

 (:25: 2014ابت حزم األندلسي )
 مثلما يف األصول إكذب ماين  كذب املدعي هوى اثنتني حتما

 ليس يف القلب موضع حلبيبيككككككككككككك
 كككن وال أحدث األمور بثاين 

غكري    فكما العقل واحد ليس يدري واحكد خالقككككا 
 رحكككمان

لذا ينبغي للناس أن حيترز نظرته إىل األجنبية كما قال يوسكف 
( والنظرة هي البداية لذلك عقب اهلل عز وجل بقوله  23:  2004أمحد )

" وحيفظوا فروجهم" فالبداية نظرة فابتسامة فسالم فكالم فموعد فلقكاء 
 مث وصول إىل هذه النتيجة.

مكن مستصكغر ومعظم    كل حوادث مبداها من النظر النار 
 الشرر

فتك السهام بال فكوس   كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها
 وال وتر

 ال مرحبا بسرور جاء بالضرر   يسر مقلته ما ضر مهجته
واملرء ما دام ذا عني يقبلها               يف أعني الغيد موقوف علكى 

 اخلطر
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ولن ولذلك التبني املتقدم يشري أن جينح احلب إىل األمر السليب  
ميكن التقلب ذلك التفهم ألن قد ورد حكايات حتدث أن احملبة أحسكن 

 :الشعر  تيمور  كما أنشداألمر للتقرب إىل اهلل تعاىل زلفى.
   "وإذا احلبيب أتى بذب واحد   جائت حماسنه بألف شفيع". 

إن حتملها يف طريقة صحيحة حىت تكون   ستكون خريا  واحملبة 
وهلذ فكل عمل يف العلم هو حبسب  لقها.احملبة من أحسن التفرب إىل خا

 نية صاحبه وليس للعامل إال ما نواه.
بة احملبوبة هي احملبة النافعة وهي اليت جتلب لصكاحبها مكا واحمل

اهلل وهو السعادة. والضارة هي اليت جتلب لصاحبها ما  غلى طاعة  ينفعه 
 يضره وهو الشقاء. ومعلوم أنه ال خيتار أن حيب ما يضره لككن يككون
ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد هتوي الشيء وحتبه بال علم منها مبا 

 يف حمبته من املنفعة واملضرة.
كما نعرف أن حركات األفالك وما حوته للحركة اإلراديكة  

املستلزمة للمحبة فاحلب واإلرادة أصل كل فعل ومبد ه فال يكون الفعل 
 ويكرهها.  إال عن حمبة وإرادة حىت دفعه لألمور اليت يبغضها

األمور وإن كانت مكروهة من بعض الوجوه فإمنكا  فإن هذه 
أيضا حملبة وإرادة وإن مل تكن احملبة لنفسها بل احملبة ملالزمها فإنه حيكب 
العافية و الصحة املستلزمة إلرادة شرب الدواء. فال يترك احلي ما حيبكه 

حمبة كمكا ويهويه إال مل سحبه ويهويه لكن يترك أضعفهما حمبة ألقوامها 
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يفعل  ما يكرهه ملا حمبته أقوى من كرهة ذلك وكما يترك ما حيبه كراهته  
 أقوى من حمبة ذلك.

إن كنّا حمبا مبا تصنعه احملبة فاحرسه كما حنفظ النهر و والعامل و  
البحر واألشجار واحليوان وغري ذلك ألن هبا يدخل الناس يف اجلنة و ينال 

 ( الشعر:69: 1993قال باشا )السعادة يف الدنيا واألخرة كما  
نعم احملبة يكا سكؤيل حمبتكككككككككم       حكب يقكود 

 إلككككككككى خري وإحسككككككان
 إىل نعيم وعيش ال زوال له       يف اجلنة اخللد ملك أيس بالفاين

العشق ال حيمد مطلقا وال يذم مطلقا وإمنا حيمد و يذم   فنقول 
متعلقه فإن اإلرادة تابعة ملرادها واحلب تابع للمحبوب فمىت كان   باعتبار 

احملبوب مما حيب لذاته أو وسيلة توصله إىل ما حيب لذاته مل تذّم املبالغة يف 
لذلك حبسب قوة حمبته. وهلذا كان  احملب  حمبته بل حتمد. وصالح حال 
أعظم صالح العبد أن يصرف قوة حبه كله هلل تعاىل وحده. حبيث حيب 

وجوارحه فيوّحد حمبوبه ويوّحد حبه. وأن تكون اهلل بكل قلبه, وروحه,  
 حمبته لغري اهلل تابعة حملبة اهلل فال حيب إال اهلل.

 
لعرب  هم  شكل التعامل بيناملبحث الثاين   . ب  اب احلب عند ا يف جمتمع العرب يف كت

 ألمحد تيمور باشا 
أ الباحث  التاشكوجد  عند العرب   يف جمتمع العرب يف كتاب احلبهم  ل بينعامل 
 . وهي:  ألمحد تيمور باشا

 مل بني الوالدين والولد ا شكل التع  .1
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يف  تقول  ما   , حبر  أاب  : اي  فقال  قيس  بن  األحنف  اىل  معاوية  "أرسل 
الولد؟قال : مثار قلوبنا, وعماد ظهوران, وحنن هلم أرض ذليلة, ومساء ظليلة. 

طلبوا فأعطهم, وإن غضبوا فأرضهم, مينحوك ودَّهم, و  حيبوك جهدهم, فإن 
وفاتك. وحيبوا  حياتك,  فيميلوا  ثقيال,  عليهم  تكن  هلل  وال   : معاوية  قال 

دخلت عليَّ وإينَّ ململوء غضبا على يزيد, فسللته من  لقد  أحنف,  أنت اي 
معاوية إىل يزيد مبائىت ألف درهم  بعث  عنده,  األحنف من  قليب.فلما خرج 

 .م ومائة ثوب"ومائىت ثوب فبعث يزيد اىل األحنف مبائة ألف دره

 

قيس فقال : اي أاب حبر , ما تقول  بن  األحنف  اىل  معاوية  "أرسل 
 يف الولد؟"

 
معاوية أحدا ملقابلة األحنف بن قيس يريد أن يسأله ذات يوم يبعث  

رأيك وشرحك عن  ما  أبا حبر  "يا  الولد. فيسأله  األحنف يف  كيف رأي 
 الولد كيف تصور عنه؟"

ص النيب  أصحاب  من  هو  من معاوية  أول  هو  وسلم  عليه  اهلل  لى 
ملكّية. وله  بنظامة  مستوهلم  وهو  الرشدين  خالف  بعد  املسلمني  استوىل 
علي  السيد حسني بن  اهلل  لسبط رسول  الرأس  قطع  بوقوع  مسهور  ولد 
كرم اهلل وجهه و امسه يزيد. ويوم من األيام يريد معاوية أن يعرف تعريف 

   الولد فيأمر أحدا ليسأل به إىل األحنف.
هذا يدلين أن معاوية حيب ولده يزيد إن كان فعل اخلطاء وهو يريد 
أن يعرف كيف ينبغي للوالد أن يوقع ولده. هذا شكل التعامل بني الوالد 

 و الولد.
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ذليلة, ومساء  أرض  ظهوران, وحنن هلم  وعماد  قلوبنا,  مثار   : "قال 
مي فأرضهم,  غضبوا  فأعطهم, وإن  طلبوا  فإن  نحوك ودَّهم, ظليلة. 

وحيبوا  حياتك,  فيميلوا  ثقيال,  عليهم  تكن  وال  جهدهم,  وحيبوك 
 وفاتك"

 
فأجاب األحنف له إن الولد هو مثال مثار قلوبنا معناه أنه نتيج عن 
الولد  األبوين من توّددمها وعطفهما, وإنه عماد ظهورنا معناه كون  حمبة 

ألن بعدمها  ألجيال  الكون  يف  موجودتان   األبوين  به   كون  وجودمها 
األبوان مطيعا ألمره بل طوعا لذليلة نفسهما له,  وإنه  مقبول, وإنه يصري 
لو كان الشيء  صعبة هلما, وإنه إن  مباشرة  و  سيئا فيعطيان  إن يسأهلما 
أو  رفيع  بصوت  هلما  تكّلم  الولد  كان  بأن  له  فريضيان  لألبوين  غضب 

مينحوكم وإنه  استقباال,  و  سكوتا  فيكونان  مؤمل  كان صوت  بأن  وده  ا 
عليها,  اعتادوا  اليت  األشياء  على قيام  عند كونكم غري قادر  يربكم  الولد 
أن ال يثقله بأن أوجب الوالد إرادته له إن أوجب  له  الوالد ينبغي  وكون 
الوالد إرادته له فكون موت الوالد أحب  من كونه حياتا. وكل ذلك إن 

كل خطوة صورت سينتج مل يأدب الوالدان لولده بأدب حسن مث يدلاله ف
اخالقا مذمومة له. ألن غاية احلب تصبب للولد وهو يشعر أن والديه ليس 
أن ميكن له غضبان فيعمل كل األمر حيبه ولو هنيا عند الشرع. ذلك الفعل 
أن  الكبائر  أكرب  "إن من  النيب:  وقال  الوالدين  عقوق  سيؤثر  املستقبل  يف 

اهلل و الرجل والديه, قيل يا رسول  كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن 
 ( .43يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه" )اهلاشيمي:

وسلم عليه  اهلل  صلى  النيب  أبنا كم"   :وقال  تربكم  آباءكم  "برّوا 
سن 54)اهلاشيمي: يف  مأدبا  كان  إن  لوالديه  يرب  أن  ميكن  الولد  إن   .)
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ا "حق  الصالة والسالم:  عليه  ولذلك موفق بقوله  على والده صغريه  لولد 
 (67أن حيسن أمسه وأدبه ... احلديث" )اهلاشيمي:

 
وإينَّ ململوء  عليَّ  دخلت  لقد  أحنف,  أنت اي  هلل   : معاوية  "قال 

 غضبا على يزيد, فسللته من قليب."
 

قد ينشأ يتجاوب معاوية لقول األحنف أنه غضبان مبا يفعله يزيد. 
املعل من  بوحشية.  يزيد  به  قام  شيء  بسبب  حادثة الغضب  هناك  أن  وم 

إذا تذكرو أن يكونوا مؤملني  للمسلمني  ،   ايغضبوهنا فمفجعة جدا بالنسبة 
وهي احلادثة اليت كان فيها الرأس املقطوع نبيال جدا وهو رأس حفيد سيد 
األشياء  أحد  رمبا   ، من قبل شخص يدعى يزيد بن معاوية  للنيب  احلسني 

 .يدهذا هو أساس غضب معاوية الكبري جتاه ابنه يز
الوالد للولد والعكس من أنواع احملبة املختلفة أسباهبا.  وجود حمبة 
ألن حمبة الوالد لولده و الولد لوالده وإن كان بينهما اختالف ما من وجه, 
ولكن بينهما إتفاقا ذاتيا. وأعين بالذايت ههنا  هي أن الوالد يرى يف ولده 

يف شخص ولده   نيةأنه هو هو وأنه نسخ من صورته اليت ختصه من اإلنسا
 نسخا طبيعيا. ونقل ذاته إىل ذاته نقال حقيقيا.

لنفسه, ويسعى يف تأديبه  لولده مجيع ما حيبه  الوالد  حيب  ولذلك 
له  أن يقال  عليه  يشق  وال  عمره,  طول  نفسه  يف  فاته  ما  بكل  وتكميله 

 ولدك أفضل منك ألنه يرى أنه هو هو.
الولد   حمبة  على  الوالد  حمبة  أيضا  تفضل  وبأنه مث  له  الفاعل  بأنه 

أول تكوينه ويستبشر به وهو جنني مث تزداد حمبته له مع التربية  يعرفه منذ 
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اليقني بأنه باق به صورة  له  له وحيدث  سروسه به تأهيله  والنشأة ويتأكد 
 وإن فين جبسمه مادة.

وأما حمبة الولد للوالد فإهنا تنقص عن هذه املرتبة بأن الولد مفعول 
ذاته وال فاعل ذاته إال بعد زمان طويل. وبعد أن يستثبت   وبأنه ال يعرف

أمره بالصحة وعلى مقدار  ذلك  بعد  يعقل  مث  دهرا  به  وينتفع  حسا  أباه 
واستبصاره العلة   عقله  لوالديه وحمبته هلما وهلذا  تعظيمه  يكون  األمور  يف 

 أوصى اهلل الولد بوالده ومل يوص الوالد بولده.
 الزوج و زوجته مل بني  ا شكل التع  .2

 :شكل التفاعل بني الطفل ووالديه  يصور  هذا االقتباس
 

وأراد كل  زايد,  إىل  وترافعا  هلما,  ابن  يف  وامرأته  الدؤيل  األسواد  أبو  "تنازع 
وثديَّ  وعاءه  بطين  ابين كان  هذا  األمري  هللا  "أصلح  املرأة:  فقالت  أخذه 

إذا قام فلم أزل ب إذا انم وأحفظه  أكلؤه  ذلك سبعة أعوام حىت استوىف سقاءه 
فصاله وكملت خصاله واستوكعت أوصاله وأمَّلُت نفعه ورجوت دفعه أراد أن 

قسري".    أيخذه مين كرها فأنصين فقد أراد قهري وحاول 
أبو األسواد: "محلته قبل أن حتمله ووضعته قبل أن تضعه وأان أقوم عليه  فقال 

علمي وأ أوده وأمنحه  تقومي  أدبه وأنظر يف  يكمل عقله يف  هلمه حلمي حىتَّ 
 ويستكمل نبله".

 فقالت: "محله خفَّا ومحلته ثقال و وضعه شهوة و وضعته كرها".
 فقال زايد: "اردد على املرأة ولده فهي أحق به منك ودعنا من سجِعَك".

 
أبو األسواد الدؤيل وامرأته يف ابن هلما, وترافعا إىل زايد, وأراد   "تنازع 

 كل أخذه"
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األ أبا  مل إن  االبن هلما و كالمها  سواد و زوجته يتنازعان حضانة 
 يريدا التزحزح ولذلك عرضا ألحد من كان هلما خمرج يف هذه املزاعم . 

لن  تزوج  قد  من  أن  للباحث  انكشافا  النصوص  هذه  تنكشف 
يعرف أ هو دائم بقرينه أو فاريق به. واألهم ما يتولد من ذلك العلقة هو 

إذا كان الولد صغ ريا حيتاجهما يف قضاء حاجته كلها فينثقل له إن الولد. 
يفوت له أحدمها ألن هبما شعور األمن و األمان. كما قاله تعاىل " أبغض 
احلالل عند اهلل الطالق". لو كان الطالق صوابا عند الشرع لكن عند اهلل 
ملاذا ألنه اضار للولد يف حياته إما يف  عنده  أمر حالل  أبغض  هو  الشارع 

أو إن الطفل الذي ينمو ويتطور يف عائلة منفلتة  تعلمه أو شعوره.  معيشته 
االختالط  التردد يف  النفسي. بدًءا من موقف  منوه  على  تأثري  له  سيكون 
مل  ألهنم  باحلرج  والشعور  التنمر  من  بامللل  الشعور  بسبب  احمليطة  بالبيئة 
مثل  مشاكل  خطورة.  أكثر  مشاكل  تنشأ  هنا  من  آباء.  لديهم  يعودوا 

الرغبات أو أهداف احلياة هي مشاكل حتدث بشكل مطلق يف ذلك   غياب
, Gerald) الطفل يالوقت وميكن أن تؤدي هذه املشاكل إىل االكتئاب لد

Jhon, 2014 :380) لذلك هذا ألمر أبغض عند اهلل تعاىل ولو حالال. 
 

بطين وعاءه وثد ابين كان  هذا  األمري  هللا  "أصلح  املرأة:  يَّ "فقالت 
أعوام  سبعة  بذلك  أزل  فلم  قام  إذا  وأحفظه  إذا انم  أكلؤه  سقاءه 
فصاله وكملت خصاله واستوكعت أوصاله وأمَّلُت نفعه  استوىف  حىت 
قهري  أراد  فقد  فأنصين  مين كرها  أن أيخذه  أراد  دفعه  ورجوت 

قسري".  وحاول 
 

فقالت زوجة أيب األسواد إن هذا االبن أحق أن يسكن معي ألين 
هو سكن يف بطين تسعة أسهر وأنت ال ترى وال تشعر كيف   أمه قد كان
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أكون, قد كملت مرضعه بثدّي وإن كان باكيا  محلته ثقيلة وصعبة ألي 
 جلوع أو عطش فسكت للثدّي حىت سهرت لنومه.

ي ووقوهلا  قوية  صورة  هو   عطي  يكون  حبيث  للقاضي  مُقنعة 
تها الزوج. كل ال يستطيع مقارن اأسباب  تكشف  األنسب لرعاية الطفل. و

 يف حضانة األطفال.أحق األم    بأن هامن يُعطى مثل هذه الصورة لن ينكر
النص يكشف يل بأن األم البنها أحق من أبيه ألهنا قيل وجده يف 

شعرت ومحلت صعبة عظيمة كيف ال؟ يف كل مكان و أي  األرض قد 
صورة  يصور  النص  وهذا  هلا.  صعوبة  لو  والشفقة  بالرمحة  محلته  وقت 

بة األم لقضاء حاجة ابنها بغري حد ساعة حىت ميكن أن يقضي حاجته  صعو
بنفسه. أما  األب يقضي حجاته حبد ساعة بل ولذا إن قيل األم أفضل من 

 األب يف ولد فأجدر به.
 

به منك ودعنا من  أحق  فهي  ولده  املرأة  على  "اردد  زايد:  "فقال 
 سجِعَك"

 
األم   دور  أمهية  يف  يشك  أحد  ألطملال  األم   افاهلربية  حب  مثل 

االنتباه والعاطفة ستسبب مشاعر القبول لألطفال وتثري هلم  ورعايتها . ألن 
منوهم. يف  بالنفس  دوًرا مهمًا جًدا   الثقة  األم تلعب  أن  اتضح  الواقع  يف 

هذا كيف تعد األم وجتهز نفسها جسديًا  ، وقد ثبت  األسرة  كمعلمة يف 
مث  ، فتاة  كانت  أن  منذ  بالفضائل  حول   وذهنيًا  القيم  األم  تعلم  كيف 

التوحيد ألطفاهلا الذين ال يزالون يف الرحم حىت ولو بعناق احلب. وهكذا 
، فإن النساء اللوايت يفهمن تعاليم اإلسالم ودور تعليمهن يف حياهتن يعرفن 

 جيًدا مسؤوليات رعاية أطفاهلن.
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لك ثالثة Soetjiningsih  (2000  :121  وفقًا  تلبية  فإن   ،  )
أساسية للطفل هي الصحة الغذائية املغذية )الكفالة( ، والعاطفة احتياجات  

من الوالدين أو األسرة )الرمحة( ، والتحفيز أو التحفيز )الشحذ( ميكن أن 
يضمن خلق منو الطفل الطبيعي وعملية منوه ألنه يف سنه الطفل يف الوضع 

 الذهيب )العصر الذهيب(.
أول مركز Soedarjito  (2007  :114  قال هي  األسرة  فإن   ،  )

تعليمي يعرفه األطفال ، فاألسرة هلا دور اجتماعي يف العادات أو العادات 
البيئة  من  وحدة  هي  األسرة  احلياة.  إجراءات  أو  القيم  أو  اللوائح  أو 
االجتماعية األوىل لألطفال ومكان حيصل فيه األطفال على احلماية واملودة 

باألمان. ، فيجب   والشعور  األسرة  العالقة يف  هناك فجوة يف  إذا كانت 
العالقة حىت يظل غياب األب أو األم حمسوسًا  موازنتها مع جودة وكثافة 

 ونفسيًا.
رأيي األب ألهنا    يف  من  باألم  أحتاج  لتلبية   ةالرئيسي  ةالعاملالولد 

 بل يف بناء عقوله موفقا بالشعر : احتياجاته

 أعددَت شَعْبًا ط يََِّب األعراق      األم مدرسة إذا أعددتَها

من الواضح أن األم هي املدرسة األوىل الكيت سكتعطي القكدوة 
أم قكول أككده قد وهذا   وشخصية األطفال.  و هتذيب    ملواقف وسلوك

" مرأة صكاحلات  تكون  ايف كتاهب  (272:  2010)  صفاء سورياين عرفه
أقرب الظكل إىل  ا. إهنتهوشخصي طبيعة الطفلأن األم هي الشبغة األوىل ل

. بشكل غري مباشكر ، فكإن صلح الولد"  صلحتشخصية الطفل ، إذا  
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مجيع تصرفات األم ستكون منوذجًا حيتذى به لعائلتها ، خاصة ألطفاهلكا 
فيه شخصية الطفل تدرجييًا.  ألن هذا هو املكان الذي ستنمو 

األم لطفلها خيتلف عن حب األب لطفله. األمهات حتكب  حب 
دون أ شروط أو تضطر إىل تلبية توقعات معينة. يف حكني أن أطفاهلن  ي 

حب األب لطفله يهيمن عليه يف الغالب أمل األب يف أن يصبح الطفكل 
 .خليفته أو شيء من هذا القبيل

اهلل عليه وسلم: " اهلل صلى  النساء عماد الكبالد اذا وقال رسول 
". صالح الولكد بصكالحة صلحت صلح البالد وإذا فسدت فسد البالد

لذا الولد مع أمه أصكلح ملسكتقبل   خليفة لشعبهألم و الولد غدا يصري ا
واألم أكثكر  وقرر القاضي بشكل صحيح تسليم احلضانة إىل والدته حياته
 .يف تعليم طفلها من األب  جدية

 الرجل و املرأةمل بني  ا شكل التع  .3

نزل يف جوار قوم من كان ابلكوفة فىت مجيل الوجه شديد التعبَّد واالجتهاد. ف
النخع فنظر إىل جارية منهن مجيلة فهويها وهام هبا عقله ونزل ابجلارية ما نزل 
اشتدَّ  فلمَّا  هلا.  عمَّ  البن  مسماة  أهنا  فأخربه  أبيها  من  خيطبها  فأرسل  به 
إليه اجلارية قد بلغين شدة حمبتك يل  عليهما ما يقاسيانه من أمل اهلوى أرسلت 

فإ بك  بالئي  اشتدَّ  لك أن أتتىت إىل وقد  زرتك وإن شئت سهلُت  ن شئت 
إن عصيت  أخاف  إين  اخللتني  هاتني  : وال واحدة من  للرسول  فقال  منزيل. 
أبلغها  يوم عظيم أخاف انرا الخيبو سعريها وال خيمد هليبها. فلما  عذاب  ريب 
أحد  هبذا من  أحق  أحد  ما  هللا  هللا. و خياف  هذا  أراه مع  قالت: و  الرسول 

يه ملشرتكون. مث اخنلعت من الدنيا وألقت عالئقها خلف ظهرها, وإن العباد ف
ماتت  إليه حىت  للفىت وشوقا  تذوب وتنحل حبَّا  ذلك  تتعبَّد. وهي  وجعلت 
ذات  عينه  فغلبته  عنده ويدعو هلا  فيبكي  قربها  الفىت أييت  فكان  ذلك.  من 
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أنت وما  : كيف  فقال هلا  منظر.  أحسن  منامه يف  فرآها يف  قربها  على  يوم 
 قيت؟ قالت: ل

 حب يقود إىل خري وإحسان  نعم احملبة اي سؤىل حمبتكم

 فقال: على ذلك إالم صرت؟ فقالت:

له  يف اجلنة اخللد ملك أيس ابلفاين  إىل نعيم وعيش الزوال 

هللا أنساك ولقد  اذكريين هناك فإين لست أنساك فقالت: وال أان و فقال هلا: 
جيمع بيننا فأعين أن  على ذلك ابالجتهاد. فقال هلا:   سألت موالي وموالك 

اال  الرؤاي  بعد  الفىت  يعش  فلم  فرتاان.  قريب  عن  ستأتينا  فقالت:  أراك؟  مىت 
ليال حىت مات  .سبع 

 
يف  فنزل  واالجتهاد.  التعبَّد  شديد  الوجه  مجيل  فىت  "كان ابلكوفة 
هبا  فهويها وهام  منهن مجيلة  جارية  إىل  فنظر  النخع  من  قوم  جوار 

ما نزل به"عقله    ونزل ابجلارية 
 

يوم من األيام كان هناك شاب  هذا النص السابق خيرب الباحث أن ذات
ه شابة. وهذالبسبب اإلعجاب ب  مهتاجاقلبه  تتخد  األوىل    والنظرتهرأى شابة.  

ازداد حبخت  النظرة  ، أيام  األخريات. مث بعد  النساء  إىل  عن نظرته   هلا  هتلف 
  .أحببت املرأة الشاب أيضًاو    للمرأةهر حمبته  ليظأقوى حىت جعلته غري قوي 

 
أبيها فأخربه أهنا مسماة البن عمَّ هلا"  "فأرسل خيطبها من 

 
تفكري دون  أيضًا.  حتبه  املرأة  أن  الشاب  يعلم  غامر   طويل  عندما   ،

ومثل هذا السلوك أفضل له .  مباشرةطبتها  لتقدمي اخل  االشاب بالقدوم إىل منزهل
 حىت يتمكنوا من الوقوع يف الفجور وحىت الزنا.   خرالتأمن االضطرار إىل  
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الفواحش أن متكن وقوعها ألن شأن الن األفعال  فس البشرية إذا وهذه 
إليها مث تتعلق هبا وأن يتبدد يف  هتفو  أن  الدنيا ومارست نعيمها  ذاقت ملذات 
ضرام التعلق النفسي تدبري الفكر وقرار العقل. ولكن هذا ميكن أن يتم بالنسبة 

مل يفهموا بعد حقيقتها, وقسمة املكونات اليت فيها أو فهموها ولكن إ ىل من 
سلطان  عن  بعيدا  أي  جمردة  عقالنية  بطريقة  أو  به  موثوق  غري  مصدر  من 
سركز يف ذلك  مبقدار ما  اإلهلي  البيان  عليه  الذي يركز  العواطف والوجدان 

 على امليزان العقلي.
نكون أن  جيب  العصر  وهذا  اليوم  هذا  عندما   ويف  به  ونقتدي  مثااًل 

ب مع شخص ما وهناك مؤشرات على أنه يريده أيضًا ، مث احلنكون يف حالة  
، أحدهم  الذين حنبهم  اإلخالص ألولئك  تظهر بالفعل  بأشياء  نقوم  أن  جيب 

  حىت ال نقع يف أفعال قاسية. طبةعن طريق احل
ا  لألجنبية  بواحل تكون  عندما  إال  يربر  ال  اإلسالم  مفهوم  لعالقة يف 

رابطة هناك  أن تكون  فهي يف األساس ليست حبًا بل   ,  بينهما واضحة. قبل 
ال  مسؤولية  هو  احلب   ، اإلسالم  نظر  من  ألنه  مؤقتة.  وجاذبية  شهوة  جمرد 

شفهيًا هبا  أن يتحدث  فقط وأن تظهر بالسلوك ولكن جيب أن تشكل   ميكن 
 نذًرا أو رباط مسؤولية.

 
عليهما ما يقاسيا اشتدَّ  إليه اجلارية قد "فلمَّا  نه من أمل اهلوى أرسلت 

زرتك وإن  فإن شئت  بك  بالئي  اشتدَّ  وقد  يل  حمبتك  شدة  بلغين 
: وال واحدة  للرسول  فقال  منزيل.  إىل  أن أتتىت  لك  سهلُت  شئت 
عظيم  يوم  عذاب  ريب  عصيت  إن  أخاف  إين  اخللتني  هاتني  من 

ا أبلغها  فلما  هليبها.  خيمد  وال  سعريها  الخيبو  انرا  لرسول أخاف 
أحق هبذا من أحد  أحد  ما  هللا  هللا. و خياف  هذا  أراه مع  قالت: و 

 وإن العباد فيه ملشرتكون"
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أن   على  امرأة حنبها خبطر قد يكونخنطب  عندما جترأنا  والديها   على 

ما قمنا به. وعندما حيدث هذا الرفض إيل.    رفض وهذا جيعلنا مسؤولني عن 
مبرارة كالمها  يشعر  أمله  احلب    حىت  حالة عو  يف  حبهما  أن  من  الرغم  لى 

البغيضة   مثاضطراب.   أن يضر باألفعال  شأنه  شيئًا من  أن نفعل  لنا  ينبغي  ال 
عندما يكون حب االثنني مع املزيد من األيام  السابق كما هو موضح يف النص

من احلب املتزايد  مث تكلف املرأة الرجل بشيء ميكن أن يؤدي إىل الفسق. مث 
الرجل بوضوح و "أخاف من إهلي اهلل" هذا هو املستقبل رفض  الدعوة  دعوة 

عندما يعتين االثنان ببعضهما البعض على الرغم من أهنما ال ميكنهما أن يكونا 
عليه السالم: "ما   الرسول  كما قالمعا يف العامل لكنه سيكون معا يف اآلخرة  

ىت يفر، حتاّب رجالن يف اهلل تعاىل إال وضع اهلل هلما كرسيّا فأجلسا علسه ح
)اهلاشيمي:   احلساب"  (. وقال أيضا: "لو أن عبدين حتابا يف اهلل 128اهلل من 

القيامة يقول:  اهلل تعاىل بينهما يوم  املغرب جلمع  املشرق وآخر يف  واحدا يف 
   (.121هذا الذي كنت حتبه يّف" )اهلاشيمي: 

وهذا احلديث يشري إلينا أهنا سيجمع غدا إذا كان احلب صادقا خالصا 
ليس له نقطة من معاصي اهلل تعاىل ولكن إذا كانت النقطة فيه الميكن بينهما 

 اإلجتماع غدا.

( احلاج أمحد  األفضل أن   (18:  2004هذا موافق بقول يوسف  من 
القيم  ابنيكون احملب ممن يستطيع كبح جوارحه ونفسه, ولذلك يقول اإلمام 

الظريف الذي يأىب له دينه رمحه اهلل: إمنا الكالم يف العشق العفيف من الرجل 
 و عفته و مروءته أن يفسد ما بينه و بني اهلل تعاىل.
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سيجعله غري قادر على التحكم يف  غلبا شخص باحلب ،العندما يشعر  
أحيانًا   يف البداية أن   ظهر هبااليت    بكيد الشيطان  معصية اهللنفسه حبيث جيعله 

 مباشرة.  امث التحدث إليه  امث  حتيته اقيتعرفه عم

قإن  احملبوب.  بصفة  يتصف  احملب  جيعل  احملبة  يف  الصدق  أن  واعلم 
هذا املعشوق إذا عشق من صفته كذا حكمعليه  فنقله إليه وكساه من   احملب 

 مالبسه. فأخرجه عن الذي يقتضيه عامل الطبعية من كدر الشبه.

أال يتعرض للمحبوبة بالذكر بأن يذكر امسها يف مجاعة من الناس  فعليه 
اخلالق كتمان   معصية  يف  هبا  يستمع  إذا  وكيف  اخللق  إىل  يفشيه  وأن  ذلك 

 ولكن يذكرها يف الناس حمذور؟.

وجعلت   " ظهرها,  خلف  عالئقها  وألقت  الدنيا  من  اخنلعت  مث 
ماتت  إليه حىت  للفىت وشوقا  تذوب وتنحل حبَّا  ذلك  وهي  تتعبَّد. 

ه عينه من ذلك. فكان الفىت أييت قربها فيبكي عنده ويدعو هلا فغلبت
  : فقال هلا  منظر.  أحسن  يف  منامه  يف  فرآها  قربها  على  يوم  ذات 

 كيف أنت وما لقيت؟ قالت: 
 حب يقود إىل خري وإحسان نعم احملبة اي سؤىل حمبتكم

 فقال: على ذلك إالم صرت؟ فقالت:
له  "يف اجلنة اخللد ملك أيس ابلفاين إىل نعيم وعيش الزوال 

 

رأة أنه يف بعض األحيان ال جيب أن ، أدركت امل  هلا  بعد رفض الشاب
املرأة كل  تترك و يكون احلب معًا يف العامل رمبا ميكن أن يكون معًا يف اآلخرة

 .امللذات الدنيوية وتشغل نفسها مبزيد من العبادة
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ميكن خداعه احلب ال  الشاب ال يزال   احبه  عندما طال  .افور  ولكن 
ميوت. بعد  اأن الشوق جعله حىت له احنينشوقا و   اجعله  ويف قلبها    موجوًدا  

 يدعوبكى ويمساع نبأ وفاة املرأة زار الشاب قربه وعندما وصل إىل سرة قربه  
أجله يف مكان   تكان  اأهن  رأى الشاب املرأة يف منامه  . يف إحدى الليايلامن 

 .. مث سأل الشاب املرأة "كيف حالك وماذا جتد؟"بعدمجيل مل يره 

دي اإلنسان هي حمبته اليت يقصد  هبا خري و فأجابت له: "أفضل احملبة ل
" الشباب هلا:  ذلك ندم". مث قال  إالم صرت  إحسان وغري  ؟" فأجابت ذلك 

له: "إن حمبة اخلري اليت تقصد إىل اهلل سيصل اىل سعادة األخرية و نعيمها وهي 
اجلنة اليت ليس فيها إال اخللد. قال هلا :" أ أنت فيها ذكرتين ولكين ال أنساك 

األرض؟" فقالت له: إين لن أنساك البتة وأسأل اهلل موالي وموالك أن جيمع   يف
" عن  له:  قالت  جنمع؟"  "مىت  هلا:  قال  األرض"  يف  جنمع  مل  ألننا  فيها  بيننا 

الر يا ذلك  بعد  فجمعنا".  أيام مات   قريب  سبعة  اليت ال ء  لقالمث بعد  حبيبته 
 الدنيا.ميكن القيام هبا عندما كان يف  

حيد حب وذلك  مثرت  بأن  باهلل.  خالصا  صادقا  احملبة  كانت  إذا  ث 
اإلنسان هلل اتباع احملبوب باإلنقياد ألوامره واإلنتهاء عن نواهيه. وحمبة اإلنسان 
نواهيه.  عن  واإلنتهاء  أوامره  تنفيذ  على  اهلل  مع  البيعة  صدق  تستدعي  لربه 

االستطاع اإلنقياد ألحكام جهد  اهلل تستلزم  الصادقة مع  ة, أي فمحبة والبيعة 
اإلنسان هلل تستلزم أن يعزم احملب بصدق هلى اإلنقياد ألحكام حمبوبه وأوامره 

عنه.  يف كل ما يأمر به وينهى 

الدائم  اإلنقياد  كما  تستلزم  ال  صادقة  كانت  مهما  العزمية  أن  واحلق 
لسائر شرائع اهلل. إذ لو استلزمت العزمية ذلك لكان هذا التالزم خمالفا ملا هو 

 حمدودية قدراته.من ضعف اإلنسان من جراء  مقرر 
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إذا مل يكن اإلشتراك بني احملب و احملبوب يف  وفر لنا درسات ةاحلادث هذه
احملبتهما  اإلمث ألجل  ال يفعل  أن  بشرط  األخرة   يف  واقع  فاشتراكهما  الدنيا 
كما قاله النيب: "لو أن عبدين حتابا يف اهلل واحدا يف املشرق وآخر يف املغرب 

مع اهلل تعاىل بينهما يوم القيامة يقول: هذا الذي كنت حتبه يّف" )اهلاشيمي: جل
121.) 

هذا هو احلب   احلب الذي يفيد الناس الذين   احملمود وهوواحلب مثل 
ال لسعادة  احلب  هبذا  ما يسمى قدرعرف  ومجيع الناس   واآلخرة.  دنيايشعرون 

ميكن احلفاظ على  احلب للجنس اآلخر هو شيء طبيعي للبشر ألنهو    ,احلبب
املرأة   اهلل  لذلك جعل  اإلنسان.  لبقاء  الدنيااحلب   اعندما حنب شخص .متاع 

السعادة احلقيقية. سوى  شيء  على أي  لن حنصل  اهلل  دين الواإلسالم    بسبب 
كم كيفية توجيه طبيعة احلب يف الشريعة. احلب يوقظ الروح وينظم الكامل حت

كان يتماشى مع إطار الشريعة حبيث   السلوك. إن التعبري عن ذلك إنصاف إذا
املناسب   اليكون من  هذا احلب باألفعال حىت بني  رجال والنساء عدم جتميل 

اإلنسان املذمومة  ا بني  الفجوة  يصبح  احلب  تدع  وال  اجملتمع.  تسود  اليت 
 وخالقه.

اخلالصة  الصافية  احملبة  يلوث  ال  أن  علينا  ينبغي  كله  ذلك  وحاصل 
الشهو باألدناس  شديد بأن الجيتمع الصادقة  بأمل  تشعر  احملبة  كانت  ولو  اتية. 

 احملب واحملبوب يف العقد أي النكاح.
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 الرابع الفصل  

 اإلختتام

 اخلالصة  .أ
يف هذا البحث معىن احلب عند العرب ألمحد تيمور باشا بنظرية اهلرمنيوطيقية 

 عان منها:لبول ريكور قد وجد الباحث نتائج البحث بأن احلب فيه م
احلب ملوطن يولد وجود احلب يف اإلنسان ليس مبجرد الشعور  -1

وعاطفة  عقل  و  شعور  له  ليس  شيء  يف  الشعور  تكون  قد  بل  بينهم 
شاء ومنها  احلرية ألن حيب ما  أو  التخلص  له  اإلنسان  أن  وشفقة. طبعا 
الوطن.  احملبة حبب  ذلك  يسمى  أو  فيه  مولد  األرض  لبلده  اإلنسان  حمبة 

ال تُعرف حب  غالبًا  الوطن  حب  مقصوده.  و  غرضه  يفهم  أن  وطن 
 بالقومية.

 احلب لألخري -2
احملبة ليست إال لألخرة اخلري يف  أن  الثاين يقصد  كما أن النيب .  أما 

املصطفى حممدا يبعث يف آخر النيب و املرسل بل  هو إمام املرسلني وإمام 
 .سائر املخلوقني الن به خيلق كل املوجود يف الكون

 احلب إىل احملبوب ال ألجله -3
ن احملبة ليست مقصودا لنفس احلبيب فقط بل قد تكون احملبة تريد إ

مجيلة وجهها أو رتفاع نسبها أو  لكوهنا  املرأة  أخرا كمثال من حيب  شيأ 
كثرة ماهلا ولذلك كون احملب للحبيب راجيا لشيء عنده ال لسبب جوهر 

 .نفسه
 احلب بني اخلري و الشر -4
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ستكون خريا إن حتملها يف طريقة صحيحة حىت تكون احملبة واحمل بة 
يذم  وال  مطلقا  حيمد  ال  العشق  فنقول  خالقها.  إىل  التفرب  أحسن  من 
اإلرادة تابعة ملرادها واحلب  متعلقه فإن  باعتبار  يذم  و  حيمد  وإمنا  مطلقا 
إىل ما  أو وسيلة توصله  لذاته  احملبوب مما حيب  للمحبوب فمىت كان  تابع 

لذلك حيب   احملب  يف حمبته بل حتمد. وصالح حال  املبالغة  تذّم  مل  لذاته 
 حبسب قوة حمبته.

احلب  يف  بينهم  التعامل  الشكل  يبني  الذي  األخر  البحث  نتائج  الباحث  وجد  و 
 منها:
 شكل التعامل بني الوالدين والولد -1
 شكل التعامل بني الزوج و زوجته -2
 شكل التعامل بني الشاب و املرأة -3

 اإلقتراحات   .ب

مبوضوع البحث  هذا  انتهى  تيمور "العنوان    قد  ألمحد  العرب  عند  احلب 
)دراسة حتليلية هرمنيوطيقية . يرجو الباحث على من يريد أن لبول ريكور  باشا 
ألنه بعيد  خطاء كانت يف الكتابة أو يف البحثيبحث هذا البحث ليعفو كثري األ
أن يكون الكامل. وعسى  هذا البحث مفيدا ملن يستفد به يف حتليل نظرية   عن 

 هرمنيوطيقا غدا.
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