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 ــ أ ــ      

 شكر وتقدير
 

أعطيت وال معطي ؼبا اغبمد  أىل الثناء واجملد , وأحق ما قال العبد , كلنا لك عبد , ال مانع ؼبا 
 . والصالة والسالم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .منعت وال ينفع ذا اعبد منك اعبد

 أما بعد 
" ) الًتمذي يف  هللا ٌشكر ال الناس ٌشكر ال منىريرة هنع هللا يضر قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ايب فعن 

 ( 4954( ح )4/339)  ا جاء يف الشكر ؼبن أحسن إليكالسنن : كتاب الرب والصلة ابب م
فمن ىذا اؼبنطلق أقدم جزيل شكري وحيب وامتناين أليب وأمي إذل من ربياين صغريا , وسهرا من أجلي 

 ي وتربييت على اغبب والوفاء . وراحيت , إذل من حرصا على تعليم
ن أىل الوفاء الذين أخلصوا عملهم  وإذل كل من كان لو فضل علينا بعلمو وسعة فضلة من اؼبعلمني م

 . يف تعليمي وإثرائي دبا ىو مفيد من العلوم واؼبعارف إذل كل معلم تعب ألتعلم شكرا يبأل السماء
شكرا ؼبن صبعتين هبم األقدار , من الزمالء األخيار , يف خري األماكن والبقاع , شكرا على تعاوهنم وعلى 

 . تفانيهم يف تقدًن كل ما ىو مفيد وانفعحبهم وتقديرىم رل , شكرا على 
 لعزيز عبدهللا العطاس .اشكرا لك أاب أضبد شكرا على ما تقدمو رل ولزمالئي شكرا دكتوران  

سائل اؼبوذل القدير أن يفيض على أيب وأمي ومعلمي وزمالئي ودكتوري الصحة والعافية وأن يبارك يف 
 .دتو أعماركم وأن يبدكم بعون من عنده لشكره وعبا

أىدي لكم ىذا البحث عن مفهوم )اغبب ( سائال هللا العلي القدير أن يكون كما صبوت إليو , وأن 
 . يفيد غريي بفحواه , وأن أكون قد أصبت فيما احتواه , وأن يكون عمال خالصا لوجو هللا
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 ــ 2ــ       

  مقدمة :
صلى هللا عليو  اغبمد  الذي أنزل على عبده الفرقان , وجعلو قباة لنا من النريان , وأعلى بو قدر نبيو

وجعلو حجة على كل منكر وفتان , وأانر بو العقول واألبصار , ورفع بو درجات اؼبسلمني  وسلم , 
األخيار , وأعبم بو أفواه اؼبشركني الفجار , وألف بو قلوب البشر على اغبب واإليبان , وأعلى مكانتهم 

 ملسو هيلع هللا ىلص  . وأصلى وأسلم على النيب األمي قدوة اؼبسلمني دمحم بن عبدهللا .  بني العشائر واألمصار
 أما بعد 

متجهة كبو  اغبب عاطفة وجدانية تتدفق أهنارىا من نفس اإلنسان منذ والدتو وتستمر معو حىت هنايتو
ىذه اؼبشاعر و ,  عاؼبو اػبارجي , حيث ينمو ىذا اغبب بنمو اؼبدركات اغبسية لدى اإلنسان 

  .لق وأبدعوسبأل قلوب البشر منذ إن خلق هللا اػبواألحاسيس اليت سبأل القلب حبا وشوقا وحنينا كانت 
والتوجيو الصحيح ؽبا فوجو هللا سبحانو وتعاذل ىذه  ابالىتمامإن ىذه العاطفة حظيت يف اإلسالم 

ن من صفات أبالعاطفة إذل ؿببتو ـ عز وجل ـ وؿببة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال يف كتابو الكرًن مبينا ذلك  
 (465) البقرة :  " هلل حبا أشد آمنوا والذٌناؼبؤمنني ؿببة هللا تعاذل فقال عز وجل " 

 كنتم إن لل( ولقد ربط هللا سبحانو وتعاذل ؿببتو ابتباع نبيو الكرًن ملسو هيلع هللا ىلص فقال تعاذل "  465 : ) البقرة 

 .( 34:" ) آل عمران  هللا ٌحببكم فاتبعونً هللا تحبون
 حتى أحدكم ٌؤمن الإن حب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يقدم على حب صبيع البشر حيث قال اؼبصطفى ملسو هيلع هللا ىلص " 

ابب حب الرسول صلى هللا  :" ) البخاري  أجمعٌن والناس وولده والده من إلٌه احب أكون
( وبني هللا كذلك حب اؼبرء لزوجتو وولده وأموالو , وسيتناول  45ـ ح  84 : ا : عليو وسلم من اإليبان

يف اؼبعاجم العربية , ويبني  ؼبفهومويف ىذا البحث موضوع اغبب , ويتطرق فيو  -إن شاء هللا  -الباحث 
ىذا اؼبفهوم يف اؼبنهج اإلسالمي , ابتداء من القرآن الكرًن , مث السنة النبوية اؼبطهرة , وعلماء اؼبسلمني 

من اؼبسلمني وغري  , وسيستعرض بعد ذلك وجهة نظر بعض اؼبختصني يف علم النفس عن مفهوم اغبب
, ويذكر بعض البحوث والدراسات اليت تناولت موضوع اغبب  , وسيوضح الباحث من  اؼبسلمني 

ضمن ما سيبحثو عن اغبب  يف حالة السواء وعدم السواء فمىت يكون اغبب  مقبول وؿبمود ومىت يكون 
, مبينا  وما ىي األمور اليت تتحكم يف ذلك من وجهة نظر اؼبدرسة التحليلية اغبب  مذموم ومرفوض

جوانب االلتقاء واالختالف يف هنج العلماء اؼبسلمني , وهنج اؼبختصني بعلم النفس اغبديث , سائال هللا 
  .العلي العظيم التوفيق للصواب , وهبعلو عمال خالصا لوجهو الكرًن 
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 :  وأسئلتو ثالبحمشكلة 
للباحثني ابختالفهم من أىل العلم الشرعي أو من أىل العلم النفسي ثالث مواقف كما مر بنا ذلك , 
موقف رفض ابسم اإلسالم , وموقف رفض ابسم علم النفس , وموقف قبول بفكرة التأصيل والعمل 

لتأصيل اإلسالمي , طريق القبول ابصطحاب ا يسلك الباحث يف ىذا البحث  سوفو على ربقيقها , 
سوف يسيغ واػبوض يف وجهات نظر كل من علماء اؼبسلمني وعلماء النفس اغبديث , ولبيان ذلك 

 بعض األسئلة اليت تدور حول ذلك منها :  الباحث 
 ـ ما ىو مفهوم اغبب يف كل من :4 

 ؟اللغة  - أ
 ؟القرآن الكرًن والسنة النبوية الشريفة  - ب
 ؟لماء اؼبسلمني عند الع - ت
 ؟ اغبديث من اؼبسلمني وغري اؼبسلمني  علماء النفسعند  - ث

اسات النفسية لعلم النفس ما ىو الفرق بني مفهوم اغبب من وجهيت نظر علماء اؼبسلمني وعلماء الدر  ـ2
 ؟اغبديث 

ون يف ماىي جوانب االلتقاء واالختالف يف مفهوم اغبب  يف اؼبنهج اإلسالمي وما ذكره اؼبختصـ 3
 ؟غبديثة الدراسات النفسية ا
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 بحث : الأىداف 
 توضيح مفهوم اغبب يف اللغة . .4
 توضيح مفهوم اغبب يف اؼبنهج اإلسالمي . .2
 .  عند اؼبسمني وغري اؼبسلمني  توضيح مفهوم اغبب يف علم النفس اغبديث .3
توضيح مفهوم اغبب يف حالة السواء ويف حالة عدم السواء من وجهة نظر اؼبختصني يف علم  .4

 النفس . 
من وجهيت نظر علماء النفس اؼبسلمني وعلماء  الوقوف على أىم الفروق بني مفهوم اغبب .5

 الدراسات النفسية يف علم النفس اغبديث.

 : ثأمهية البح
يسعى الباحث لتقدًن مفاىيم عن اغبب  , يف الكتاب والسنة ولدى علماء اؼبسلمني , ومن مث 

, ويبني ىذا اؼبفهوم يف حالة السواء ويف من اؼبسلمني وغري اؼبسلمني اؼبختصني يف علم النفس 
غري السواء, ويوضح بعد ذلك أوجو اؼبقارنة بني وجهات نظر علماء اؼبسلمني ووجهات نظر 

 نفس للقارئ العادي واؼبتخصص .علم ال
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  البحث : مصطلحات 
 ( Loveـ اغبب , ) 

ابة أبهنا جنس واحد, ورظبها أبهنا الرغبة يف ابوب , وكراىية مفارقتو ,  )د.ت( عرف ابن حزم
 والرغبة يف اؼبقارضة منو اببة  .

 

 حدود البحث : 
يف القرآن الكرًن , يقتصر موضوع الدراسة على إظهار مفهوم اغبب دون غرية من اؼبفاىيم  

واغبديث الشريف , وعند علماء اؼبسلمني , وعند اؼبختصني يف علم النفس اغبديث من 
 . يف الدراسات والكتاابت  اليت كتبت يف مفهوموو  اؼبسلمني وغري اؼبسلمني  , 

 

 منهج البحث :  
التحليلي للكتاابت اليت تناولت مفهوم اغبب يف القرآن الكرًن والسنة النبوية , وكذلك يف اؼبنهج 

 بعض الكتاابت اليت ظهرت عند علماء اؼبسلمني , ويف الدراسات النفسية  عن علماء النفس .
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 اإلطار النظري : الفصل الثاين 
 . مفهوم احلب يف اللغة 

 .مفهوم احلب يف القرآن الكرمي 
 .مفهوم احلب يف السنة النبوية ادلطهرة 

 .مفهوم احلب عند علماء ادلسلمني 
 د ادلتخصصني يف الدراسات النفسية .مفهوم احلب عن

 .البحوث والدراسات السابقة يف احلب 
 .مفهوم احلب يف حالة السواء وعدم السواء 

أوجو االلتقاء واالختالف بني ما ورد يف الكتاب والسنة وما ذكره  
 ادلتخصصون يف الدراسات النفسية احلديثة . 
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 ــ 6ــ      

 تعريف احلب يف اللغة : 
 َحب , وبَِب : ُحبا وِحبا , أبن مفهوم اغبب مأخوذ من :  (4992)  مسعود  ذكر 

 ىو الشيء : وده وأحبو , أو الشيء رغب فيو , وأراده .  
 وَبَب , وَبُب : أي الشيء صار ؿببواب . 

 اغُبب : َحب , وَحُبب  , أي اؼبودة والغرام .
  

 مفهوم احلب يف ادلنهج اإلسالمي :
 مفهوم احلب يف القرآن : 

إن الرجل العريب منذ عصر اعباىلية وىو ملهوفا ؿببا غببيبتو , و لناقتو , وصحرائو اليت ربمل بني طياهتا  
ىذه العاطفة اعبياشة عاطفة اغبب  حظيت يف اإلسالم ابالعتناء واالىتمام ,   وكل فاتن وصبيل ,  

,  متعددةرية , وألغراض أشار القرآن الكرًن إذل لفظ اغبب يف آايت كث, حيث فديننا دين حب وسالم
 حانو وتعاذل حيث قال تعاذل أظباىا وأعالىا ىي اليت ربدث فيها القرآن عن حب اؼبؤمنني  سب

غببهم  وسبام  )):  )د.ت(  يقول أبو حكمت  (  465:) البقرة  ﴾ هلل حبا أشد أمنوا والذٌن﴿   
 .((معرفتهم بو وتوقريىم وتوحيدىم لو ال يشركون بو شيئا 

 ( 54: اؼبائدة ) ﴾وٌحبونه ٌحبهم بموم هللا ٌأتً فسوف ﴿وقولو تعاذل 
يقول تعاذل ـبربا عن  قدرتو العظيمة أنو من توذل عن   : ىذه اآلية  يف تفسري (4449) ابن كثري ذكر

نصرة دينو وإقامة شريعتو فإن هللا يستبدل بو من ىو خري ؽبا منو وأقوم سبيال , وىم قوم وببهم هللا 
ووببونو,  ىؤالء القوم أختلف فيهم  فاغبسن البصري يقول : ) ابو بكر واصحابو (, وابن عباس يقول : 

مث من كنده مث من السكون (, واؼبهم ىنا ىو حدوث ابة ؽبم من هللا سبحانو )يف انس من اليمن 
  وتعاذل وكذلك حبهم  .

 كرم هللا ومنتو على عباده اؼبؤمنني أبن أحبهم إلخالصهم يف عبادتو ,الكرًن   ومن ابة يف القرآن 
 (  495:البقرة  ﴾ ) المحسنٌن ٌحب هللا إن وأحسنواقولو تعاذل ﴿   

)) إي هللا وبب اؼبنفقني يف سبيلو وسائر وجوه  ىذه اآلية قائال : يف تفسري  (4449ابن كثري )وأوضح 
القرابت ووجوه الطاعات وخاصة صرف االموال يف قتال األعداء وبذؽبا فيما يقوى بو اؼبسلمني على 
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وىنا حث على االحسان الن فيو مصلحة للمحسن وىو ؿببة هللا لو .((    وقولة تعاذل ﴿  , عدوىم 
 يف تفسري ىذه اآلية عند ابن كثري(  8: ) اؼبمتحنة  ﴾ المتطهرٌن وٌحب التوابٌن ٌحب هللا إن
 ذى (( يف الذين وببهم هللا  )) أي التوابني من الذنب وإن تكرر , واؼبتطهرين عن األقذار واأل (4449)
   (34: عمران  آل)  ﴾ ذنوبكم لكم وٌغفر هللا ٌحببكم فاتبعونً هللا تحبون كنتم إن لل ﴿وقولة تعاذل  
حاكمة على كل من ادعى ؿببة هللا , وليس ىذه اآلية )) (4449) ابن كثري أشار يف تفسري ىذه اآلية و 

 هللا ٌحببكم) يتبع الشرع امدي.األمر حىت ىو على الطريقة امدية فإنو كاذب يف دعواه ويف نفس 
( وبصل لكم فوق ما طلبتم من ؿببتكم إايه وىو ؿببتو إايكم , وكما قال بعض اغبكماء والعلماء : ليس 

 الشأن أن ربب ولكن الشأن أن ربب ((
 وجاءت آايت دالة على ابة عند العباد سواء كانت ؿببة ألمور صاغبة أو غري ذلك .  

 من الممنطرة والمناطٌر والبنٌن النساء من الشهوات حب للناس زٌن  ﴿: منها قولو تعاذل 

اغبب  قد أيخذ ويرى الباحث يف ىذه اآلية أن  (44 :)آل عمران  ﴾ المسومة والخٌل والفضة الذهب
فحب النساء قد يكون يف السواء إذا كان للزوجة الصاغبة وقد يكون يف يف السواء والالسواء ,  ومفهوم
 : اآلية السابقة ( يف تفسري 4449) ابن كثري أوضح  وقد السواء إذا كان يف اغبب ارم للنساء .غري 

يف الصحيحني ) البخاري فالشهوات ىي أنواع اؼبالذ وبدأ ابلنساء وحبهم ألهنم أشد فتنة كما ثبت "  
(( وقولو  النساء من الرجال على أضر فتنة بعدي تركت ماومسلم ( أنو عليو السالم قال ))

((  , ويف حب األوالد  الصالة فً عٌنً لرة وجعلت والطٌب النساء إلى حببملسو هيلع هللا ىلص )) 
وحب األوالد اترة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل يف ىذا , واترة )):  (4449) يتحدث ابن كثري

يكون لتكثري النسل , ويف حب اؼبال كذلك يقول : اترة يكون للتفاخر واػبيالء والتكرب على الضعفاء 
 (( القرابت وصلة االرحام وىذا ؿبمودوالفقراء وىذا مذموم , واترة يكون للنفقة يف 

وصاحب توجيو سامي كيف ال  يف اإلسالم ايت أن اغبب قد أصبح مهذابويستنتج الباحث من ىذه اآل
 ؟ وقد اصبح من أغراضو ؿببة هللا سبحانو وتعاذل وؿببة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص وابة  ويف هللا .

أبن القرآن ربدث عن مفهوم اغبب اؼبذموم وامود , كما سبق بيان ذلك يف  الباحث  كذلك يستنتج
 الذهب من الممنطرة والمناطٌر والبنٌن النساء من الشهوات حب للناس زٌن  ﴿عاذل قولو ت

 ( .44 :)آل عمران  ﴾ المسومة والخٌل والفضة
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 :  مفهوم احلب يف السنة النبوية ادلطهرة
 هللا ٌكون أن:  اإلٌمان حالوة وجد فٌه كن من ثالثعن أنس هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال )) 

 ٌعود أن ٌكره وأن,  هلل إال ٌحبه ال المرء ٌحب وأن,  سواهما مما إلٌه أحب ورسوله

رايض الصاغبني لإلمام النووي , )((  النار فً ٌمذف أن ٌكره كما,  منه هللا أنمذه أن بعد الكفر فً

 (482, 373ابب فضل اغبب يف هللا واغبث عليو , 

 إمام:  ظله إال ظل ال ٌوم هللا ٌظلهم سبعة ))  , عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال :وعن أيب ىريرة هنع هللا يضر

 فً تحابا ورجالن,  بالمساجد معلك للبه ورجل,  هللا عبادة فً نشأ وشاب,  عادل

 إنً فمال,  وجمال حسن ذات امرأة دعته ورجل,  علٌه وتفرلا,  علٌه اجتمعا هللا

 ورجل,  ٌمٌنه تنفك ما شماله تعلم ال حتى فأخفاها بصدلة تصدق ورجل,  هللا أخاف

, 374)رايض الصاغبني لإلمام النووي , ابب فضل اغبب يف هللا واغبث عليو , ((  عٌناه ففاضت خالٌا هللا ذكر

483) 

 ثم,  ألحبن إنً,   وهللا,  معاذ ٌاأخذ بيده وقال )) وعن معاذ هنع هللا يضر , أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

,  وشكرن ذكرن على أعنً هللا:  تمول صالة كل دبر فً تدعن ال معاذ ٌا أوصٌن

 (485, 382)رايض الصاغبني لإلمام النووي , ابب فضل اغبب يف هللا واغبث عليو ,((  عبادتن وحسن
كان يقرأ ألصحابو يف صالهتم , وعن عائشة اهنع هللا يضر , أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص , بعث رجال على سرية , ف

 ألي سلوه( فلما رجعوا , ذكروا ذلك لرسول هللا , ملسو هيلع هللا ىلص فقال : ))  أحد هللا هو للفيختم بـ ) 

 فمال,  بها ألرأ أن أحب فأنا,  الرحمن صفة ألنها:  فمال,  فسألوه ؟ ذلن ٌصنع شًء

)رايض الصاغبني لإلمام النووي , ابب عالمات حب  (( ٌحبه تعالى هللا أن أخبروهملسو هيلع هللا ىلص : ))  هللا رسول

 (487, 386هللا تعاذل العبد , 
 أهنا جاءت لتأكد اغبب يف أصبل صورة وىو النبوية  ىذه األحاديثلباحث من خالل ويتضح ل 

حب اؼبرء لربو سبحانو وتعاذل وحب رسولو ملسو هيلع هللا ىلص , ويف حب اؼبسلمني لبعضهم البعض يف هللا و , 
 وحب رسولو ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابو الكرام, ويف حب هللا سبحانو وتعلى لعباده الصاغبني األتقياء ,

تتدرج حىت  عاطفة إنسانية نبيلو , اديث أن اغبب يرى الباحث بعد استقراء ىذه األحوكذلك   
تصل ألعلى مراتبها وىو حب هللا سبحانو وحب نبيو ملسو هيلع هللا ىلص , ىذه اؼبشاعر يبادلنا هللا سبحانو وتعاذل 

 , كما أن رسولوخصنا حببو العظيم  فيها فكما أننا  كببو ولبلص لو العبادة وحده فإنو يبن علينا أبن
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يف  لحب  أبن شاركنا هللا سبحانو وتعاذلليكفي شرفا  و  كان يبادل أصحابو اغبب والوفاء ,ملسو هيلع هللا ىلص
  ورسولو الكرًن ملسو هيلع هللا ىلص  . مفهومو

 : مفهوم احلب عند علماء ادلسلمني 
اغبب ىبتلف ابختالف الغرض منو , وىذه األغراض زبتلف  أبن  (  د : ت ابن حزم )ذكر 

سم الطمع عن شيء ما لبعض كبكبسامها , فإذا ااابختالف األطماع , بتزايدىا , وضعفها , و 
 األسباب مالت النفس عنو إذل مطمع آخر ,

 فاغبب يكون  سبحانو وتعاذل , ولألب واألم , وللقرابة , وللصديق , وللسلطان , وللمعشوق
... اخل , فهذا كلو جنس واحد اختلفت أنواعو ابختالف اؼبطامع فاؼبؤمن شديد اغبنني لرؤية هللا 
سبحانو وتعاذل خبالف من ينكر رؤيتو , وللحب حدود يقف كل فرد عندىا حبسب أغراضو منها , 

حدود  فاؼبؤمن يقف يف ؿببة ابنتو عند حد معني ىذا اغبد قد يتجاوزه اليهودي واجملوسي ليصل إذل
 نكاحها والعياذ اب .

والغرية تلعب والئم من الناس ,  سبحانو وتعاذل , تلحق صاحبو امث من هللا أال السعادة يف اغبب إن 
ابة ترتفع وتريهتا ابرتفاع الغرية , فكلما كانت الغرية حاضرة كلما كان اغبب ف دورا مهما يف اغبب 

د أن أصابتو الغرية كبو أمر ما , فالرجل يصاب ابلغرية فيقع يف فكثري دل وبب إال بع حاضر معها,
 اغبب . 

إن للحب درجات طبس , أوؽبا االستحسان وىو استحسان صورة ابوب واخالقو , مث اإلعجاب 
الذي يتمثل يف الرغبة للقرب والنظر , مث األلفة وىي وحشة الغياب , مث الكلف وىو انشغال البال 

 اببوب , مث الشغف وىو ترك اؼبلذات من أكل وشرب , واؼبرض بسببو وردبا اؼبوت . 
عن اغبب فقال : إن اغبب قد يًتك إذا كان ىناك موضوعا أعلى منو , أو  )د: ت( اعبوزيةربدث و 

ىناك خوف من ضرر أكرب من ترك ىذا ابوب , وىذا وبتاج إذل معرفة درجات ابوب واؼبكروه , 
 والقدرة على الًتك . 

 وىذا نوع من اعبنون . واغبب اؼبفرط هبعل العقل غري قادر على التفريق  ما بني النفع الوضر , 
 وللحب مراتب اعالىا ) التعبد ( وىي غاية الذل وىذه اؼبرتبة ال تصلح إال  سبحانو وتعاذل .

( :  اغبب شعور عميق يف النفس اإلنسانية , حىت أنو ليعتقد الشخص يف 4394)   قطب ويرى 
اغبب انبع من الداخل ) الذات ( ومتجو إذل  اػبارج كبو اآلخرين, . فأول مره أنو اػبط األول 
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وليس من الضروري أن وبب الشخص شيء يرجوه فقد وبب ألن ىناك انسجاما , وتوافقا معو . 
 وقد وبب الفرد شيئا يكرىو كمن وبب اؼبغامرات واؼبخاطر .

وصف وإمبا دركها الفرد كما يدرك واغبب من اؼبشاعر األولية ومن بديهيات النفس اليت ال ربتاج إذل 
 اعبوع والعطش .

اغبب يتسع يف النفس البشرية مع اتساع إحساسو ابلكون اػبارجي الذي يقع خارج نطاقو , فيتسع 
من نقطة الثدي الضيقة عند األم , إذل نقطة الكون الفسيح , إنو  طاقة كبرية , لديها القدرة 

اغبسي , إن اإلنسان ينزلق من الكره إذل  اغبب و ينتقل واالستعداد لالتساع كلما أتسع العادل  
درجة درجو حىت يصل إذل أعلى اآلفاق كحب اإلنسان للعدل والرضبة والصدق والشجاعة . .. مث 

 يصل إذل القمة القصوى فيحب هللا سبحانو وتعاذل .
ن اغبب  , يتضح ومن خالل ىذه اآلراء واؼبفاىيم اليت طرحت من قبل وجهات نظر علماء اؼبسلمني ع

 للباحث ما يلي : 
 أظبى أنواع اغبب ىو ؿببة هللا سبحانو وتعاذل .  - أ

 اعبانب االحساسي ؽبا .اغبب يتسع يف النفس اإلنسانية ابتساع  - ب
 للحب مراتب أعالىا ) التعبد ( وىي مرتبة خالصة  سبحانو وتعاذل . - ت
 اغبب السعيد الذي ىبلو من االمث واللوم . - ث
 يرجوىا اب ربدد مستوى حبو وشدتو .األطماع اليت  - ج
 الغرية تسبق اغبب وتدفعو كبو اب , - ح
 اػبوف من األضرار من أسباب تالشي اغبب . - خ
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 :  من ادلسلمني وغري ادلسلمني مفهوم احلب عند ادلختصني يف علم النفس
يولد الشخص ويف داخلو طاقة وجدانية , غري  قائال : اغبب متحداث عن  (د : تأشار أسعد )  

يلبث ىذا الطفل حىت يكرب ويبدأ يف التعامل  موجهو ألي موضوع خارجي ؿبيط بو يف البيئة , وما
مع األشياء واألشخاص من حولو , فيجد من بعض األشياء واألشخاص اللذة , وهبد من البعض 

 ات األدل أبهنا مكروىة .وعوتتصف موض اآلخر األدل , فتتصف موضوعات اللذة أبهنا ؿبببو ,
 ., ومستوى ؾبرد رمزي غري مباشر ؿبسوس مباشرىذه اؼبوضوعات اػبارجية أتخذ مستويني مستوى 

إن ىذا الوجدان غري اؼبوجو ربدث عنو فرويد حيث أطلق عليو ) الليبدو( أو الطاقة الشهوية , 
يسبب لو األدل , واغبقيقة قد تكون خالف  حيث فسر ذلك أبن الطفل يسعى وراء لذتو ويهرب فبا

 كن تشكيلها حول موضوعات معينو . ما قالو فرويد فهذه الطاقة الوجدانية طاقة حيادية يب
كل ذلك يف اؼبراحل اإلنسانية اؼببكرة , أما مع الرقي النفسي لإلنسان , فقد ذبد عكس ذلك 

ذي يشعر ابألدل لكنو وبب حبثو , حث الحيث يبكن أن يكون ىناك أمور مؤؼبة لكنها ؿبببو , كالبا
كاإلنسان الذي هبد لذة جنسية لكنو يكره ان يقع يف نها مكروىة  كأو أمور ربتوي على لذة ل

 االكبراف اعبنسي .
 ., عند اإلفراط فيها تتحول ألدل إن اإلفراط يف اللذة اببة , قد ربولو إذل أمر مؤدل مكروه كالدغدغة

كل كره ىبالطو حب , والفيصل يف ىذا األمر ىو طغيان أحدنبا على إن كل حب ىبالطو كره و 
كرىها , وآخر كرىو   من  اآلخر , حىت الشخص يف ذاتو ىبتلف حيث قبد شخصا حبو لذاتو أكرب

 لذاتو أكرب من حبها .
  إن األمر الطبيعي يف اغبب  ىو االتزان إال أن اغبقيقة تقول أبن ىناك تذبذب يف اغبب اترة واترة .

اذباىني : األول يرى أبن  فقال: للفالسفة يف اغبب   الناحية الفلسفيةعن اغبب من  وربدث
اؼبسألة التعدوا كوهنا مبدأ ليس ؽبا صلة مباشرة أو غري مباشرة ابلنتائج اؼبًتتبة عليها وىم األخالقيون 

وظفون العواطف , واصحاب االذباه اآلخر ىم الواقعيون فريون أبن اغبب يتعلق ابلنتائج , حيث ي
يف مواقف اغبياة للحصول على أفضل النتائج , فاؼبهم عندىم نتائج السلوك الوجداين وليس السلوك 

 نفسو .
الناحية الدينية , وأن ىناك اختالف يف موضوعات اغبب من دين  كذلك ربدث عن اغبب من 

آلخر , إال أن صبيع األداين اتفقوا على حب اإللو , على اختالفهم يف موضوعات اغبب أألخرى . 
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فهناك اخالق ومعايري اجتماعية تتعلق ابػبري واغبسن يبكن ردىا إذل أخالق ومن الناحية األخالقية 
 ؿبببو . 

 اغبب زبتلف من زمن آلخر , فالشيء ابب يف زمن ماضي قد يكون خالف ذلك إن موضوعات 
 .زمن آخر  يف

 ؼبوفطري حيث ينمو الطفل وأيخذ ابلتفاعل مع عا انفعالاغبب  : أبن (4424)قبايت  وأوضح 
 ,جي ليوجو جزء من حبو ؽبذا العادلاػبار 

والتآلف , فباغبب تتكون العالقات  وتكمن أنبية اغبب يف حياة اإلنسان الزوجية وتكوين األسرة
 , إن اؼبؤمن هبمع اغبب اإلنسانية فيما بينهم , وتتكون عالقة اغبب الوثيقة مع رهبم ورسوؽبم ملسو هيلع هللا ىلص

تو , ولغريه , كزوجتو , وأوالده , ومالو , وحبو  ورسولو صلى هللا اللكون , يف حبو لذالشامل 
 عليو وسلم . 

كعادل نفس , أبن اغبب ليس ضروري حيث أنو خربة قد هبهلها من سبقوان  (  2111) ثيودرايك ويرى
اغبب ال يولد مع اإلنسان , بل ىو نتاج اغبضارة ,  ومن الشعوب واألعراق ومع ذلك عاشوا بدوهنا , 

الناس يكتسب الحقا , ويولد ابذباه القيمة اليت يبلكها ابوب واليت تفوق ذات اب و حىت أقرانو من 
, فاغبب ال يقع من نظرة كما , لذلك  يستوجب تقييم األفراد وتباينهم يف القيم , حىت يقع اغبب  

 يردده كثري من الناس بل ىناك صور متخيلو مسبقا يتم تقيم أي شيء هبا فإذا توافقت معو وقع اغبب . 
فعلية عندما يقارهنا مع  الثيودرايك أبن اغبب ال يقع إال بسبب عدم انسجام الفرد مع ذاتو  وأضاف

الذات اؼبثالية اليت يود الوصل ؽبا , وابوب ىو الوريث ؽبذه الذات اؼبثالية .إن اغبب  فرار من الذات 
كذلك يرى أبن اغبب ىو اػبطوة الثانية اليت يسبقها خطوة أوذل ىي   ,ابذباه اغبب والغرام  ونفور منها

 فزع واالستياء .األعراض اليت يبر هبا اب من القلق وال
س اغبديث , يتضح ومن خالل ىذه اآلراء واؼبفاىيم اليت طرحت من قبل وجهات نظر علماء النف 

 للباحث مايلي : 
 اغبب عاطفة وجدانية تولد من الداخل ابذباه العادل اػبارجي . - أ

 الرجاء واػبيال  يسبقان اغبب . - ب
 ال يولد اإلنسان ؿببا بل لديو االستعداد لذلك . - ت
 القيمة تلعب دورا مهما يف توجيو اغبب . - ث
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 اغبب ليس رغبة جنسية جامدة كما يراىا فرويد . - ج
 اغبب قرار ذايت .  - ح
 الصور اػبيالية ربدد اغبب .  - خ
 اغبب امود يتصف ابلتوازن ألن اإلفراط يف لذة اغبب وبوؽبا ألدل . - د
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 حبوث ودراسات سابقة للحب : 
شعور نفسي وإحساس قليب  أبنو اغبب اغبب حيث يعرف  ( مفهوم 4412) علوان أوضح  

 ,وانبعاث وجداين ينجذب قلب اب ذباه ؿببوبو , حبماسة وعاطفة , وبشر .
وىو من اؼبشاعر الفطرية , اؼبتأصلة يف كيان اإلنسان , ال انفكاك منو وال غناء عنو , وىو قابل 
يف كثري من االحيان لتحكم اإلرادة فيو إذل ماىو اظبى , وأفضل  إن أراد اب أن يسلك يف 

 حبو مسلكا كريبا شريفا .
القرآن الكرًن حيث ربدث إذل صور االنفعاالت الواردة يف  ( 2119 : رجب ) ينايروأشار 

عن انفعال اغبب األبوي فقال : أشار القرآن الكرًن إذل انفعال اغبب عند اآلابء واألبناء , يف 
قصص األنبياء فيظهر ىذا االنفعال يف دعاء زكراي عليو السالم يف أن يهبو هللا غالما , قال 

 ربً بدعائن أكن ولم شٌبا الرأس واشتعل منً العظم وهن إنً ربً لالتعاذل ) 

 (4( ) مرًن : شمٌا
 , وعامل ىام يف استمرار دور األب يف اغبياة . وجاه  ,وقوة , وسرور , فاألبناء مصدر متعة

 وتولىويظهر اغبب األبوي يف القرآن الكرًن يف حب يعقوب البنو يوسف , قال تعاذل ) 

( ) يوسف  كظٌم فهو الحزن من عٌناه وابٌضت ٌوسف على أسفً ٌا ولال عنهم
( وىذه صورة مؤثرة للوالد اؼبفجوع الذي ينفرد هبمو وحيدا دبصابو , ال تشاركو القلوب 84: 

 حولو , فينفرد يف معزل يذب فجيعة ولده .
وربدث عن حب الذات والناس واعبنس قائال : من االنفعاالت الواردة يف القرآن الكرًن حب 

 مسنً وما الخٌر من الستكثرت الغٌب اعلم كنت ولو الذات حيث قال تعاذل : )

  (488( ) األعراف :  السوء
 بٌن فأصلحوا أخوة المؤمنون إنما) حب الناس يف قولو تعاذل :  االنفعاالتومن 

اعبنس , وىو ,( , وكذلك حب 41( )اغبجرات :  ترحمون لعلكم هللا اواتمو أخوٌكم
انفعال فطري يف طبيعة اإلنسان ال يقاومو , وال يكبتو , ويسري يف طريقة اؼبشروع , قال تعاذل : 

 مودة بٌنكم وجعل إلٌها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلك أن آٌاته ومن) 

 (24( ) الروم :  ٌتفكرون لموم آلٌات ذلن فً إن ورحمة
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لسفة أن يدخلوا  أنفسهم يف كثري من الناس كيف ألىل الف: قد يقول  ) د: ت(إبراىيم وذكر 
, وىذا ىبالف أىل  , وبعضهم ال يعًتف ابلنواحي الوجدانية بل يقولون مقوالت عقليةاغبب 
, فموضوع اغبب موضوع  احتكره قديبا أىل األدب من الشعراء , والروائيني ,  األدب

 والقصاصني .  
ن الشعراء دل يتحدثوا عن معناه , بل ربدثوا عن ذبارهبم يف والرد على ىؤالء أبن  أىل األدب م

 اغبب .
     إن الفالسفة يرون أبن اغبب صورة من صور اػبربة البشرية , وىو كما يعرفو ) ىيجل (

)) عبارة عن االحساس ابلكل , وأن األشخاص الذين هبمع بينهم اغبب البد من شعورىم  
لك قبد أبن األم اليت ربب أطفاؽبا , واألنسان الذي وبب أبهنم يكونون موجودا واحدا (( , لذ

 غريه من الناس , كلهم يضحون أباننيتهم , ووبطمون قيود ذاهتم , لكي يهبوا أنفسهم بوهبم .
نو مشاعر , وأحاسيس , وانفعال , وفبا سبق عرضو يف البحوث والدراسات السابقة للحب , أب

 كم يف حبو وتوجيو إذل طريق السواء .حإبمكانو التثل خربة بشرية لدى اب , الذي سب
ــور اإلسالمي وآراء بعــــض علماء النفس يف عدة  ويبكن تلخيص ىذه الدراسات والبحوث ويف اؼبنظـ

 نقاط :
 حب هللا سبحانو موجود يف صبيع األداين السماوية . .4
 اغبب الصادق يكون يف هللا و . .2
 نفس , وانفعال  يولد يف الداخل ابذباه العادل اػبارجي .اغبب عاطفة وجدانية موجودة يف كل  .3
 اللذة واألدل ؿبددان متداخالن يف اغبب  .  .4
 اغبب قد يكون ؼببدأ يف نفس األنسان وقد يكون ؼبصلحة شخصية . .5
 األاننية والنرجسية من اغبب اؼبذموم .  .6
 اغبب يكون دبقدار ألن الغلو واإلفراط يفسده . .7
 عمرية .  اغبب يتسع مع كل مرحلة .8
 قوة اغبب وشدتو ربدده قيمة ابوب والطمع فيو .  .9

 .اغبب يف بعض دراسات علم النفس ال يولد مع الطفل بل يكتسب .  .41
 أرذل اغبب ما خالطتو نزعة جنسية منحرفة . .44
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 : ) مدرسة التحليل النفسي ( احلب يف حالة السواء وعدم السواء
" أن اؼبؤمنني ال وببون شيئا حبهم  , ألنفسهم , وال سواىم , ال  (4415)  أشار قطب

  أشخاص وال عبارات , وال إشارات , وال قيما من قيم ىذه األرض اليت هبري ورائها الناس "
أبن اغبب امود ىو اغبب  واغبب يف هللا , وأن اغبب  حيث يتضح من خالل ما سبق

, ومن ىنا يرى  من أنفسهم أو سواىم , أشخاصا كانوا أو عباراتاؼبذموم ىو أن هبعلوا  ندا 
أبن االىن األعلى دبا فيها من عقائد و قيم ومعايري تتغلب على اؽبو عندما يكون اغبب الباحث 

مصروفا  سبحانو وتعاذل حيث يقوم االان بكبت النزعات السيئة لدى اؽبو  , كما أن االىن 
يكون قواي , واالان غري قادر على كبت النزعات السيئة لدى اؽبو االعلى يكون ضعيفا , واؽبو 

   عندما يصرف اغبب لغري هللا كالند لو سبحانو وتعاذل . ,
أبن اغبب الدينء ىو الذي يليب النزعات :  نقال عن أحد الفالسفة  (4999) ضيف وأضاف 

ات اعبنسية , ويرتفع النزعآخر نبيل ىبلو من ىذه اعبنسية , من حب النساء والغلمان , ونوع 
, ويستنتج الباحث من ذلك أبن اغبب يف حالة السواء تكون النزعات اعبنسية عن الصغائر 
دبا  االعلى التوازن بني اؽبو واالان من  الةؽبو بفعل قوة االىن االعلى وقيام االان حبمكبوتة يف ا

لون اغبب أبلوان يتناسب مع الواقع الذي يعيشو ىذا الشخص , واذا حدث العكس وت
ت النزعات اعبنسية السيئة فإن ذلك يدل على ضعف االىن االعلى  وعدم قدرة االان على كب

 ىذه النزعات اعبنسية لدى اؽبو , ويكون بذلك اغبب مذموما .
حب الذات , الذي يكون يف مرحلة الطفولة ظبة عمرية عند  عن )د : ت ( أسعد وربدث 

سلوك غري سوي , وىذه اغبالة  اؼبرحلة العمرية اؼبتقدمة ,   ويف  و يصبح أاننية اعبميع , إال أن
قد تكون راجعة غبالة من التثبيت لسلوك الطفولة , وعدم تطور الشخصية ومبائها , أو بسبب 

 .للطفل , أو ردبا بسبب االضطهاد  اء اغباجات الشخصيةالدالل الزائد واؼببالغة يف قض
, ومن ىنا يرى الباحث أبن حب أفراد اجملتمع يهمهم أن يفيدوا  واألاننية سلوك غري ؿبمود ألن

حب غري سواء انتج عن ضعف االىن االعلى وعدم قدرة يف اؼبراحل العمرية اؼبتقدمة  الذات
 اليت تدفع الشخص كبو حب الذات واألاننية  يف اؽبو االان على التحكم يف  النزعات النرجسية

حيث تصيب , وذلك عائد كما يرى أصحاب نظرية التحليل النفسي إذل حالة من التثبيت 
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الطفل صدمة من االضطهاد أو الدالل ذبعل حب الذات مستمرا معو يف سن متقدمة فبا 
 يدخل الشخص يف حالة الالسواء .

 حب الذات إذا ذباوز اغبد أصبح مذموما ألن اغبب إما أن ( إذل2111أريك فروم ) وأوضح 
وإما أن  يكون ؿببوسا يف الداخل فتحدث النرجسية ,  , يتجو للخارج فتحب اآلخرين عندئذ

وىذان موقفان طاردان لبعضهم عند فرويد , وأشار كذلك للحب االخوي الذي يشعران 
وعلى أننا صبيعا  االرباد, ألي انسان آخر والذي يقوم على  واالحًتامابؼبسؤولية , والرعاية , 

واحد , واغبب األموي واألبوي وىو اغبب للطفل اآلخر يف النمو , وليس الطفل الصغري يف 
مراحلة األوذل فقط , واغبب اعبنسي الذي يقتصر على شخص واحد والذي يقوم على 

 االكبراف يف بعض األحيان .
د.ت ( رضبو هللا إذل درجة اغبب اليت تصل إذل اؽبوى , وىو اؼبيل ابلطبع ابن اعبوزية )  وربدث 

إذل ما يالئمو , وذم اؽبوى ال يصلح على اإلطالق , وإمبا يذم اؼبفرط يف ذلك , وىو ما يزيد 
 ودفع اؼبضار , وقد روى عن ابن عباس أنو قال ) ما ذكر هللا عز وجل اؽبوى حلاؼبصا عن جلب

 إال ذمة ( , واؽبوى اؼبذموم يدعو إذل اللذة اغباضرة من غري تفكري يف يف موضع من كتاب هللا
لذه تعقب أؼبا , وشهوة تورث  تهي عن , والعاقل الذي ين قبة , وحبث على نيل الشهوات العا

 ندما . 
اين اعبوزية رضبة هللا يتضح للباحث أبن اؽبوى ىو حالة من السواء مادام  هومن خالل ما ذكر 

الواقع الذي يعيشو الشخص دبا فيو من عقائد وقيم وعادات , مادل يتجاوز اغبد ألن  متوافقا مع
ذباوزه للحد وعدم توافقو مع الواقع إمبا ىي حالة من الالسواء انذبو عما وبملو اؽبو من نزعة 

وعلى احداث  قدة على السيطرة الجاؿبة قوية  للهوى يقابلها ضعف يف االان االعلى وعدم 
  االان  . قبل  منالتوازن فيما بينهما 
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الدراسات ادلتخصصني يف و بني علماء ادلسلمني  واالختالف االلتقاءجوانب 
 النفسية احلديثة : 

 

 وادلتخصصني يف علم النفس احلديثأوجو االتفاق بني علماء ادلسلمني  

 
 . اغبب من طبيعة النفس البشرية 
  الداخل ويتجو للعادل اػبارجي . اغبب انفعال من 
 . اغبب ىبتلف ابختالف الغرض منو 
  م مهما كان ىذا الرب , فاؼبسلمون , فكل األشخاص ابختالف أدايهنم يوجهون حبا لرهبىناك حب موجو للرب

 مثال يوجهون أظبى اغبب لرهبم وخالقهم هللا سبحانو وتعاذل .
 ايطة بو . اغبب يزيد وينقص وفقا للظروف 
 . قيمة ابوب سبب يف حبو 
 . اغبب ينمو مع مبو اعبانب اغبسي لدى الفرد 

 
 
 
 
 

 أوجو االختالف 
 
 

  لنفسيةامنظور ادلتخصصني يف الدراسات  منظور إسالمي  

أظبى اغبب ىو حب هللا ورسولو صلى هللا 
 عليو وسلم 

  اغبب من الواجبات واألسس اإلسالمية
 اغبب فطري 

سعادة اغبب إال وبدث بو  إمث من هللا والئمة 
 من الناس .

أقبح اغبب ,أن ذبعل قيمة أعلى من قيمة هللا 
 سبحانو وتعاذل يصرف اغبب ؽبا .

 

 أظبى اغبب أعاله لذه .
 اغبب ليس ضروري .

 اغبب مكتسب .
 . ابللذة سعادة اغبب الشعور 

 أقبح اغبب , الذي ىبالطو نزعة جنسية . 
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 :  اخلامتة 
توصل الباحث من خالل دراسة مفهوم اغبب , أبن ىناك تشابو , بني اؼبنظور اإلسالمي وعلم 

ذب , زبتلف موضوعاهتا , النفس اغبديث , يف كون اغبب عاطفة وجدانية , تتصف ابلتذب
 حبيث تسبق اغبب , وسبهد لو .راضها , من نفع , ودفع ضر , وطمع , وزبتلف أغ

إال اننا نالحظ أبن ىناك اختالف , حول الدرجة السامية للحب , فاؼبنظور االسالمي يصرفها 
 النفسية , تصرفها كبو اللذة وذبنب األدل .الدراسات  سبحانو وتعاذل , ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص , وبعض 

من اؼبنظور اإلسالمي ني اؼبفهومني فجوة نالحظها من خالل ىذا البحث , بإن شبت 
, فبينما  قبد اؼبنظور اإلسالمي , يصف اغبب ابغبالوة , قبد والدراسات النفسية اغبديثة 

الدارسات النفسية يف علم النفس , تصفو أبنو اضطراب داخلي ,  وصراع يف الذات , وعدم 
ناك صراع قائم بني الذات , وذلك ألن ى رضا عنها , ونفور منها , إذل الطرف اآلخر ابوب

الواقعية اليت يعيشها الفرد , وبني الذات اؼبثالية اليت يسعى الفرد للوصول إليها, حيث يبحث 
, وردبا هبد الباحث ـبرجا من ذلك , كوهنم اتفقوا على أن  عمن يبثلها من غرية ليقع يف حبو 

م ربقيق الذات والشعور اغبب يولد من الداخل ) الذات ( , وإن الصراع إن حدث فسببو عد
 ابلرضا من اب ذباه ذاتو , وىذا ال يعدوا اضطرااب عند صبيع من وقع يف اغبب .

ـ ومن خالل دراسة الباحث ؼبوضوع اغبب , يف الدراسات والبحوث , توصل ىؤالء الباحثون , 
لعلماء النفس ,  إذل مفهوم اغبب يف القرآن الكرًن , والسنة النبوية اؼبطهرة , والدراسات النفسية

على أنو انفعال , مرتبط بسلوك الغرية , والطمع , اػبوف ,  متأصل يف النفس اإلنسانية , 
 إبمكاهنا أدارتو , والتحكم فيو , للوصول للحب امود .
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