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  �ظرة إىل احلب يف اإلسالم
  األستاذ حممد السماك                                                                                                        

  .من القيم األكثر تداوالً يف األدبيات الدينية، السالم واحلب
 ومن الوقائع األكثر شيوعاً يف املمارسات الدينية، احلرب أو الصراعات املـسلحة والكراهيـة             

  .مبا هي رفض لآلخر وتنكّر له
 وال حـب    ،فال سالم من دون حـب     .  أو وجهان حلالة إ�سا�ية واحدة     ،السالم واحلب توأمان  

فالـــسالم هـــو مثــرة مـــن مثـــار احلــب، ســـواء علـــى املــستوى الفـــردي أو علـــى املـــستوى    . إال لآلخــر 
  .االجتماعي

يعترب الـسالم امسـاً مـن أمسـاء ا      اإلسالم واملسيحية واليهودية، :يف األديان السماوية الثالثة  
 قاعدة أساسية وثابتـة مـن القواعـد الـيت      ولذلك فإن الدعوة إىل السالم بني بين البشر تشكّل         ،احلسنى

ولكـن يف الواقـع، شـهد العـامل وعلـى مـدى قـرون              . يقوم عليها اإلميان با، وااللتزام مبقاصد تشريعاته      
. ا�ي حتى اليوم من صـراعات وأحـداث داميـة باسـم الـدين             وال يزال يع  . عديدة، حروباً باسم الدين   

  .إن هذا السلوك الالإ�سا�ي يتناقض مع احلب باعتباره أحد أهم الثوابت اإلميا�ية
  .أسوأ أ�واع كراهية اآلخرمثة ما هو أخطر من ذلك، فحب الذات هو  

إن فهـم اآلخـر،   . لذلك ال بد من تعريف اآلخر، وهـو تعريـف ال ميكـن أن يـتم مبعـزل عـن األ�ـا            
وبالتايل، كلما مسـا اإل�ـسان بنفـسه        . والتفاهم معه، ومن ثم حمبته، ال تتحقق من دون أن تتسع األ�ا له            

 إهنا تتكامـل مـع      ،فاحلقيقة ليست يف األ�ا   . وترفّع عن أ�ا�يته، كلما أوجد يف ذاته مكا�اً أرحب لآلخر         
ا، فـا وحـده هـو احلقيقـة املطلقـة، وهـو       اآلخر حتى يف �سبيتها وهي ال تكتمل يف إطالقيتـها إال بـ    

واحلـوار حبـب مـع اآلخـر هـو اكتـشاف لأل�ـا وإضـاءة سـاطعة علـى الثغـرات وعلـى                        . احلب املطلـق  
  .النواقص اليت ال ختلو منها شخصية إ�سا�ية
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وكلما وضع اإل�سان يده على واحدة من هذه الثغرات والنواقص، كلما اكتشف احلاجـة إىل               
 إىل احلوار معه وكلما ازداد حباً له، ذلـك أن حـب الـذات، أو احلـب الـذي              داد حاجةً اآلخر وكلما از  

حتتكره الذات هو صورة من صور احتكار احلق واحلقيقة، ومظهر من مظاهر ختطئة اآلخر املختلف               
مبعنى أ�ه إذا مل يكن احلب هو حب اآلخـر، فـإن النرجـسية              . وإدا�ته وإ�كاره والتنكّر له وحتى إلغائه     

ذاتيــة تــؤدي إىل إخــراج اآلخــر مــن األ�ــا، أي مــن دائــرة احلــب، ومــن حقــه يف أن يكــون حمبوبــاً لذاتــه   ال
  .اإل�سا�ية

 ويقـول إ�ـه مهمـا كا�ـت هـذه االختالفـات قليلـة               ،يتحدث فرويد عن االختالفـات بـني النـاس        
 جدار يعـزل    ولكن هذا األساس قابل ألن يتحول إىل      . وحمدودة فإ�نا جنعل منها أساساً يف شخصيتنا      

أي أن حنـب املختلـف عنـا، واملختلـف     . اآلخر عن احلب الذي ال يكون الواحد منا إ�سا�اً مـن دو�ـه         
وتاليــاً أن حنــب التنــوع الــذي مــا كــان ليقــوم إال بــاختالف األ�ــواع واأللــوان واللغــات والثقافــات  . معنــا

  .والعادات والتقاليد، وكذلك األديان والعقائد
وهـو  . ويف الكون، هو مظهر من مظاهر عظمـة اخلـالق، وآيـة مـن آياتـه             فاالختالف بني الناس    

ولذلك فـإن التعامـل مـع هـذا التنـوع حبـب، هـو يف حـد ذاتـه                    . قائم ومستمر بإرادة ا حتى يوم الدين      
وجه من وجوه حمبة الناس  اخلالق واملصور، ووجود هذا التنوع يف أساس اخللق هو وجه من وجـوه      

أما احملبة بني الناس أ�فـسهم فـال جيـوز أن تكـون قائمـة علـى الـشفقة أو العطـف، أي                       . اسحمبة ا للن  
  .إمنا تقوم على التقبل واالحرتام أي على الندية واملساواة. على فوقية احملب

فالتسامح من حيث هـو تعـبري عـن حمبـة اآلخـر             . وهنا تربز الفوارق بني التسامح والسماحة     
ذلك أن املتـسامح يتنـازل عـن حـق لـه، وينـزل مـن فوقيتـه إىل مـستوى اآلخـر                       . يعكس مشاعر فوقية  

  .املتسامح معه، فيعذره ويقبل أن حيبه رغم أ�ه قد ال يستحق احلب
وهر تعبري عن حق اآلخر يف أن يكون، ويف أن يكون خمتلفاً، هنا يف اجل إأما السماحة من حيث     

لذاته املختلفة، وحتى ملا هو موضع خالف معه، وهي بـذلك تعكـس �ديـة    فإهنا تعين أن حنب اآلخر  
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األمـر الـذي يعكـس صـورة هـي مـن أصـدق معـا�ي احلـب ومـن           . ال فوقية فيها ألحد وال دو�ية آلخر      
  .أصفى جتلياته يف اإلميان اإلسالمي

  :وهنا أذكر أبياتاً للمتصوف الكبري ابن عربي يقول فيها
  لــــــست أ�ـــــــا ولـــــــست هـــــــو 
  فيــــــا هــــــو قــــــل أ�ــــــت أ�ــــــا    

  اـــــــــــو أ�ــــــا هــــــــــا مــــــــــال أ�
  فمـــــــــن أ�ـــــــــا ومـــــــــن هـــــــــو  

ــ ــا أ�ــــ ــو اويــــ ــل أ�ــــــت هــــ    هــــ
  وــــــــــو هــــــــا هـــــــو مـــــوال ه

  :ول فيهكما أذكر بيتاً البن الفارض يق
  راب وال رويتــــد الشـــــــا �فـــفم    أســـد كــشربت احلب كأساً بع

قبل أكثر من ثالثة قرون، وضع الشيخ الدمشقي عبـد الغـين النابلـسي خمطوطـة كتـاب مسـاه               
واملخطوط يف مضمو�ه ويف توقيته كان رداً على بعـض فقهـاء دمـشق             " غاية املطلوب يف حمبة احملبوب    "

 الذين كا�وا حيرمون حتى املوسيقى والقهوة والتبغ، ويف هذا املخطـوط         – ١٦٨٦ عام   -مانيف ذلك الز  
الذي كان املستـشرق الفر�ـسي لـويس ماسـينيون أول مـن حققـه، والـذي �ـشرت الباحثـة اإليطاليـة                       (

أن "، حـاول الـشيخ النابلـسي أن يبـين           )١٩٩٤غلوريا صاموئيال باغا�ي دراسة جامعية عنـه يف عـام           
 وأن احملبة اإل�سا�ية واحملبـة اإلهليـة   ،اإل�سا�ي وما يتصل به حسياً ومجالياً يسمو إىل ما هو إهلي        احلب  

  ".املخلوق أل�ه فعل اخلالق ثم تتصل باخلالق"واحدة تتعلق بــ 
وإذا كان من املؤسف أ�ه حتى يومنا هذا ال يزال هناك فقهاء يستـسهلون التحـريم درءاً لفتنـة                   

، فإ�نا ال �ذهب إىل ما ذهب إليـه الـشيخ           )مع أن األصل واألساس هو احلالل     (حة  االسرتسال يف اإلبا  
جهلة وأن كتب الـشريعة بريئـة       "النابلسي الذي وصف فقهاء زما�ه املعارضني لنظريته يف احلب بأهنم           

  ".منهم
إن كل ما �ستطيع قولـه هـو أن ا كـرم اإل�ـسان لذاتـه اإل�ـسا�ية، وهـذا تكـريم إهلـي يتجـاوز                          

 ولقـد كرمنـا بـين        :وعندما تقول اآلية القرآ�يـة الكرميـة      . نس واللون واللغة وحتى العقيدة الدينية     اجل
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. ، فإن معنى ذلك أن التكريم اإلهلي هو تكريم مطلق ال استثنائية فيـه وال متييـز                ]٧٠:اإلسراء  [آدم
ومـن  . األسـاس حبـب إهلـي   ثم إ�ـه مـا كـان لإل�ـسان أن يتمتـع هبـذا التكـريم اإلهلـي لـو مل يكـن يتمتـع يف                         

  .عالمات ذلك عدم اإلكراه يف الدين
فإ�ــه بــسماحته يعطــي " ال إكــراه يف الــدين"فعنــدما يرســي اإلســالم هــذه القاعــدة الــشرعية  

له األسباب، ليعمل عقله وفكره للوصـول إىل      يئ  اإل�سان احلرية للتمييز وحيمله مسؤولية االختيار، ويه      
  .احلقيقة اإلهلية

رادي القوي مناقض لذلك النوع من اإلميان املنغلق الذي يبلـغ يف تقوقعـه درجـة مـن           فاإلميان اإل 
التسلط على الذات يلغي معها اآلخر ويسد عليه منافذ اإلشراق ويعتّم على ذاته حتـى يفقـد القـدرة                   
على الرؤية، فتتقطع معه أوصال احلب، �ابذاً ما ال يعرف، متعصباً لسوء مـا يعـرف معتـرباً أ�ـه وحـده              

  .ميلك احلقيقة املطلقة وإ�ه ومن معه يشكّلون الفرقة الناجية
ــالفرض واالحتكــار يفــتح آفــاق احلــب     ــيس ب  ،احلــب : إن اإلميــان باالقتنــاع واالختيــار ول

  . واحلب للجمال، واحلب للفنون، واحلب للطبيعة،واحلب لإل�سان
  .سالم باإلكراهتالياً ال  و،فكما أ�ه ال إميان باإلكراه، كذلك ال حب باإلكراه

  


