
 اإلسالميّ  في التراث العربيّ الحّب 

 عبد الكرمي اليايف الدكتور

 .الصويف   ل، اهلوى، احلب  ، احملبوب األو  عبد الكرمي اليايف، احلب  الكلمات المفتاحية: 

 يف العامل. اثانية تقريب   يولد كل   امولود   أن  على يطلعنا علم السكان احلديث 

ل قد الذي نشأ عنه احلم  احلب  الوصال يف  . ولكن  يف احلب  بل عن الوصال احلب  هذا املولود نشأ عن 
 ل يف كل  . ونستطيع أن نتخي  احلب   ر عنه عدد كثري من أحوال الوصال اجلاري يف ظل  وتأخ   ،ورافقه ،م عليهتقد  

 الواسع املنتشر يف األرض بني الناس.احلب  ة مدى حلظة من اللحظات الزمني  

ات وطيور وأمساك احليوان بأنواعه املختلفة من ثدي  ل ار أحو فنتصو   ،سان  وقد نتجاوز باخليال النوع اإلن
سع بنا فتت   .ات وغريهاات والرخوي  ات فقط دون ذكر املفصلي  إذا اقتصرنا على الفقاري   ،ات وزواحفوبرمائي  
 زوجني داخل النوع أو الصنف.زوجني الكائنات بعضها إىل بعض واعتناقها ونزوع احلب  آفاق 

 د األشكال.ر يف أنواع النبات وفصائله وتكاثره املتعد  فنفك   ،ى اخليال بنا أكثر من ذلكتخط  وقد ي

ف ة اليت تتأل  ة بعضها ببعض بل يف العناصر الدقيقة الفيزيائي  ي  ر يف عالقات األجسام املاد  كذلك قد نتفك  
 زوجني زوجني.

ه حني شب   ليلى والمجنونمة كتابه يف مقد   ضح لنا فكرة الشاعر اإلسالمي  عبد الرمحن اجلاميتت   وعندئذ
ة بنيلوفر هذا البستان. وكذلك نفهم كيف ذهب ابن سينا ة الزرقاء السماوي  ه القب  وشب  احلب  هذا العامل ببستان 

أمثال أمبدقلس الذي كان يرى  ،رين اليونان القدماءلبعض املفك   ايف رسالة صغرية كتبها يف العشق خالف  
ة العشق يف مجيع فرأى الشيخ الرئيس سريان قو   ،ع اإلنسان  ني يف أساس الكون والتجم  ثاوي  البغض والكراهية 
 ة وأُناس ذكور وإناث.ة ونفوس حيواني  ة وصور نباتي  ة وبسائط حي  ات عام  الكائنات من هوي  

 كل    هي إىل أن  ة وينتف القانون والشفاء هكذا إىل ذكر عشق النفوس العليا اليت ينعتها باإلهلي  ج مؤل  ويتدر  
قبول املوجودات   أن  ى لعاشقه إل  اخلري املطلق يتجل   وأن   ،اغريزي   اواحد من املوجودات يعشق اخلري املطلق عشق  

أعين على أكمل ما يف )يه على احلقيقة غاية القرب منه هو قبول لتجل   وأن   ،صاهلا به على التفاوتيه وات  لتجل  
 .(اإلمكان



 ن  م  و   ضُ ر  األ   تُ ب  ن  ا ت ُ م  ها   ل  كُ   واج  ز  األ   ق  ل  ذي خ  ال   حان  ب  سُ }سرار اآلية الكرمية: ضح لنا بعض أكذلك يت  
 .{مونل  ع  ا ل ي   م   هم و  س  فُ ن   أ  

ويف  ،اإلنسان وحدهاحلب  ق نطاق املوضوع ونبحث يف ساع من أن نعود فنضي  لنا بعد هذا الت   ل بد  
المحبة والشوق واإلنس ة يف كتاب أيب حامد الغزايل للمحب  بعض صفاته وأشكاله. ولذلك نعتمد حتليل 

فال  ،ة مقرتنة باملعرفة واإلدراكاحملب   ل األمر أن  . فقد بنين أو  إحياء علوم الدينفره الواسع الكبري من س   والرضا
 مثال   ،احلب  صف مجاد بيت  

ُ
  دركات. وتنقسم امل

ما  لذاذ. فكل  ر منه بإيالم واينافيه وينافره ويؤمله وإىل ما ل يؤث ه وإىل ماك ويالئمه ويلذ  إىل ما يوافق طبع املدر  
ة وراحة فهو حمبوب عند املدرك، وما يف إدراكه أمل فهو مبغوض عند املدرك، وما خيلو عن يف إدراكه لذ  

 اونه حمبوب  به. ومعىن ك لذيذ حمبوب عند امللتذ   كل    . فإن  اول مكروه   ااستعقاب أمل ولذة ل يوصف بكونه حمبوب  
 عبارة عن ميل الطبع إىل الشيء امللذ  احلب  عنه. ف يف الطبع نفرة   أن   اإليه ومعىن كونه مبغوض   يف الطبع ميال   أن  

 .اي عشق  د ذلك امليل وقوي مس  فإن تأك  

 يرى أبو حامد  ث  

 .لإلدراك انقسم حبسب املدركات واحلواس   املا كان تابع  احلب   أن  

ة يف بعض املدركات. وللطبع بسبب تلك اللذة واحد منها لذ   ك لنوع من املدركات، ولكل  ة إدراحاس   فلكل  
ة العني يف اإلبصار وإدراك املبصرات اجلميلة والصور ميل إليها فكانت حمبوبات عند الطبع السليم. فلذ  

ة الذوق يف بة. ولذ   الروائح الطي  يف ة الشم  بة املوزونة. ولذ  ة األذن يف النغمات الطي  ة. ولذ  املليحة احلسنة املستلذ  
 ة اللمس يف اللني والنعومة.الطعوم. ولذ  

يف طبعه  ن  نفسه وذاته أي إ حي   ل عند كل  احملبوب األو   أن   ،ملا يريد النتهاء إليه امتهيد   ،ر الغزايلويقر  
ب على لكمال. ويرتت  الناقص فاقد ل إىل دوام وجوده. فدوام الوجود حمبوب، وكذلك كمال الوجود ألن   ميال  

ية باحلسن واجلمال األشياء املتحل   امليل إىل الشيء بذاته كحب   هذا ميل اإلنسان إىل من حيسن إليه ث  
 والكمال.

على تناسب اخللقة والشكل وحسن اللون  ااجلمال واحلسن ليس مقصور   ر أن  ف اإلحياء فيقر  ى مؤل  يرتق   ث  
قال هذا خلق حسن وهذا علم حسن وهذه سرية حسنة وهذه إذ يُ  ،بل هو موجود يف غري احملسوسات

واملروءة وسائر  ة والشجاعة والتقوى والكرمراد هبا العلم والعقل والعف  ا األخالق اجلميلة يُ أخالق حسنة. وإن  



هذه اخلالل  درك بنور البصرية الباطنة. وكل  درك باحلواس اخلمس بل يُ ل يُ ما من هذه الصفات خالل اخلري. و 
إىل ما سبق من أسباب  رف صفاته. وكذلك ينضم  ن ع  جلميلة حمبوبة، واملوصوف هبا حمبوب بالطبع عند م  ا

 ائتالف النفوس وتناسبها.احلب  

ر تصو  اجلمال واحلسن وسائر الصفات اجلميلة احلسىن اليت هي يف أقصى درجات الكمال ل يُ  إن   ث  
  اهلل سبحانه وتعاىل.ة باحلقيقة إل  احملب   اهلل تعاىل. فال يستحق    يف حق  اجتماعها إل  

ة على النظر ة اإلسالمي  ق والرتتيب الصاعد ارتكاز احلضارة العربي   يف هذا التحليل املتعم  وهكذا يتبني  
ف الناس وأعماهلم واملعيننة لغاياهتم هة لتصر  اخلري واجلمال والكمال هي األمور املوج   ألن   ،املتفائل إىل الكون

ومن  فون للقيم العليا اليت هي من خصائص الكيان اإلنسان  يف غضون حيواهتم يتشو   اإذ هم مجيع   ،موأهدافه
 غات رفعته وعليائه.مسو  

احلب  . إىل جانب الولدة تثوي الوفاة. إىل جانب  متوف  دقيقة يتوف   ثانية يولد مولود ولكن يف كل   يف كل  
ها خمتلطة يف قوام الكون ونسغ وت صنوان متخخذة متداخلة هي كل  واهلالك واحلياة واملاحلب  يسري اهلالك. ف

واحلياة وجيرون على سننهما وأحكامها. احلب  يستأنسون ب ،لفكرة اهلالك واملوت احتامي   ،الناس ولكن   ،تركيبه
كثرية سواء وكتبوا فيه الكتب الاحلب  قد أكثروا من تناول أخبار  فني يف تاريخ الرتاث العريب  ولذلك جند املؤل  

 دة.فاهتم املتعد  أقصروها عليه أم أدجموها يف مؤل  

 بعض كتب التراث

ساع هذا كثرية ول بأس أو نورد أمساء بعضها املشهور ليظهر ات    اإلنسان  احلب  كتب الرتاث اليت تبحث 
 ة. فمن أقدم هذه الكتب:ة اإلسالمي  البحث ومكانته يف احلضارة العربي  

 هجري   297أو  296 املتوف   ،د بن داود األصفهان املعروف بالظاهريفه حمم  ملؤل   :الزهرةكتاب -1
 مته:من أكابر علماء عصره وفقهائهم وأذكيائهم يقول يف مقد  

جهات اهلوى وأحكامه وتصاريفه  اباب مئة بيت أذكر يف مخسني باب   باب ضمنت كل  ]مئة[ استودعته مائة 
 فن   نني الشعر الباقية وأقتصر يف ذلك على قليل من كثري وأقتنع من كل  وأحواله وأذكر يف اخلمسني الثانية أفا

 . عن حقيقته خطابنه كتاب أو يعب  باليسري إذ كان ما نقصده أكثر من أن يتضم  



 ."أن يقنع بالختصار ايقول: "ومن مل يرج  الكمال يف اإلكثار كان حقيقي   ث  

 الكتب. وهو معاصر لبن الرومي، حكى أبو بكر بن مذكورة يفاحلب  ة مشهورة يف ف قص  هذا وللمؤل  
تالمذته  وظن   لها طويال  د )يف الفتيا( فجاءه رجل فدفع إليه رقعة فأخذها وتأم  ه حضر جملس حمم  أيب الدنيا أن  

اس املعروف بابن الرومي الشاعر وإذا يف بن العب   ا مسألة فقلبها وكتب يف ظهرها ودفعها فإذا الرجل علي  أن  
 قعة مكتوب:الر 

  يا بن داود يا فقيه العراق

 افتنا يف قواتل األحداق

  هل عليهن يف اجلروح قصاص

 أم مباح هلا دم العشاق

 وإذا اجلواب:

  كيف يفتيكم قتيل صريع

 بسهام الفراق والشتياق

  وقتيل التالق أحسن حال  

 عند داود من قتيل الفراق

 سنة د علي بن حزم األندلسي املتوف  مام أيب حمم  لإل: الفطوق الحمامة في األلفة واألكتاب -2
 مة: كتبه ملن استكتبه يف هذا املوضوع فهو يقول يف املقد  عتد باهلل،  للم للمستظهر باهلل ث   اكان وزير    ،456

ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله على احلب  ف لك رسالة يف صفة أن أصن   -ك اهلل أعز   -فتين كل  
ملا حيضرن على وجهه وحبسب وقوعه حيث انتهى حفظي  ا، لكن مورد  اول مفنن   اقيقة ل متزيد  سبيل احل

 .فتهوبك ولول اإلجياب لك ملا تكل  وسعة باعي فيما أذكره فبادرت إىل مرغ

 ويف أعراضه وصفاته احملمودة واملذمومة واآلفات الداخلة عليه.احلب  يف أصول  اىل ثالثني باب  إم كتابه قس  
صف بالبحث والتنقري واعتماد املشاهدة واملالحظة إىل إذ يت   ،وهو من أجود الكتب املفيدة يف هذا اجملال



الع " يف جودة التأليف وسعة الط  الِفَصل" و""المحلَّى ة. ومن مثل صاحب كتايب  ة والشعري  اجلوانب األدبي  
 ة الكتابة ولقانة البديهة وحسن الذاكرة؟!ودق  

فيها لشرح  ص فصال  ة صغرية يف مداواة النفوس وهتذيب األخالق والزهد يف الرذائل خص  ولبن حزم رسال
بإشراف األونيسكو  ةالسلسلة العربي  من ة بعت يف جمموعة الروائع اإلنساني  طُ  ات ث  ة مر  بعت عد  طُ  ،ةأنواع احملب  

  فها أن  ة خمطوطتان هلا يرى مؤل  ة. ويف املكتبة الظاهري  رمجت إىل الفرنسي  وتُ كتاب األخالق والسير بعنوان 

ا قدر ة. وإن  ا الرغبة يف احملبوب وكراهة منافرته والرغبة يف املقارضة منه باحملب  ها جنس واحد. ورمسها أن  ة كل  احملب  
ا اختلفت األغراض من أجل اختالف األطماع ا تختلف من أجل اختالف األغراض فيها. وإن  الناس أن  

فاق على بعض املطالب ولألب والبن والقرابة وفيه ولالت   وجل   ة هلل عز  . فتكون احملب  وتزايدها واحنسامها
ه جنس واحد اختلفت أنواعه  والصديق وللسلطان ولذات الفراش وللمحسن واملأمول وللمعشوق. فهذا كل  

 .ةا ينال فلذلك اختلفت وجوه احملب  كما وصفت لك على قدر الطمع فيم

للقاضي أيب املعايل عبد العزيز بن عبد امللك املتوف  ":في شارع األشواقمصارع العشاق كتاب "-3
 هجري ة. 494سنة 

 ،500 سنة د جعفر بن أمحد بن احلسني السراج البغدادي املتوف  للشيخ أيب حمم   ":مصارع العشاق"-4
كتب   ،ازء  فه على اثنني وعشرين جوهو متداول وقد عقده مؤل   جري  ه1302طبع يف مطبعة اجلوانب عام 

 ألبيات:ال هذه جزء ثالثة أبيات من نظمه. وعلى وجه اجلزء األو   على وجه كل  

  هذا كتاب مصارع العشاق

 صرعتهم أيدي نوى وفراق

  تصنيف من لدغ الفراق فؤاده

 وتطلنب الراقي فعز  الراقي

  فإذا تصفحه اللبيب رثى هلم

 أسرى اهلوى أيسوا من اإلطالق



الدمشقي  لشهاب الدين حممود بن سلمان بن فهد احلليب ث   ":ازه األلبابمنازل األحباب ومن"-5
 .725دمشق سنة يف  املتوف   ديوان اإلنشاءاحلنبلي صاحب 

د بن أيب بكر بن قيم للشيخ مشس الدين أيب عبد اهلل حمم   ":ين ونزهة المشتاقينروضة المحبّ "-6
، ونصب طاعته ة إىل الظفر باحملبوب سبيال  جعل احملب   له: "احلمد هلل الذيأو   751 سنة ة املتوف  اجلوزي  

ة ويستعملها باملعىن الواسع الذي يشبه يقول والضمري يرجع إىل احملب   ث   ."ة دليال  واخلضوع له على صدق احملب  
 للفقرات املزدوجة بالسجع. ااستعمال فرويد هلا أو كارل غستاف يونغ مستجيب  

وجعله  اكان أو مصيب    ا، خمطئ  اه نصيب  حمبوب حملب   فجعل كل   لها تفصيال  ته وفص  بري   بني اوأقسام   اوصرنفها أنواع  
 األوطان وحمب   الصلبان وحمب   النريان وحمب   األوثان وحمب   الرمحن وحمب   مها بني حمب  . فقس  أو قتيال   امنعنم  

ل أهل ، وفض  القرآن األحلان وحمب   اإلميان وحمب   األمثان وحمب   الصبيان وحمب   النسوان وحمب   اإلخوان وحمب  
ة وجدت األرض والسموات وعليها فطرت ة وللمحب  . فباحملب  ني تفضيال  ة كتابه ورسوله على سائر احملب  ته وحمب  حمب  

صلت بداياهتا بنهاياهتا. وهبا كت األفالك الدائرات، وهبا وصلت احلركات إىل غاياهتا وات  املخلوقات وهلا حتر  
 .نيل مخرهبا وتخلنصت من معاطبها البها. وحصلت علىظفرت النفوس مبط

العرب قد  ة ووجد أن  ل أمساء احملب  ذكر يف الباب األو   ،اتسعة وعشرين باب  وجعل ابن قيم اجلوزية كتابه 
ح يشرع يف الباب الثان يف شرح اشتقاق تلك األلفاظ ويوض   ف ث  يذكرها املؤل   اني امس  من ست   اوضعت هلا قريب  

 ق هبا.ة وما يتعل  يعاجل يف األبواب الباقية جوانب احملب   باب الثالث نسبة هذه األمساء بعضها إىل بعض ث  يف ال

 .792 سنة لعالء الدين ُمغ لطاي بن قليج املتوف   ":ينالواضح المبين فيمن استشهد من المحبّ "-7

 دمشقي منشأ نزيل القاهرة املتوف  ال الشهاب الدين أمحد بن أيب حجلة املغريب مولد   ":ديوان الصبابة"-8
 ب إليهم املوت يف حب  ا، وحب  ه بقوله: "احلمد هلل الذي جعل للعاشقني بأحكام الغرام رض  . يستهل  776سنة 

 : "صادق . فكم فيه من عاشق وحمب  امن يهوونه فال تكن يا فىت بالعذل معرتض  

  رأى فحب فرام الوصل فامتنعوا

 ىفأعيا نيله فقض افسام صب  

 كتابنا هذا كما قيل:   ا بعد فإن  يقول: "أم   ث  



  كتاب حوى أخبار من قتل اهلوى

 يف كل مذهباحلب  وسار هبم يف  

  مقاطيعه مثل املواصيل مل تزل

 تشبب فيه بالرباب وزينب

ة اجلوى على ، وأصبحوا من عل  2}كهشيم احملتظر{. قد تركهم اهلوى 1{تعرفهم بسيماهم}فهم ما هم، 
وسعيد، على اختالف  فهم ما بني قتيل وشهيد، وشقي   3{فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر}قسمني: 

 .طبقاهتم وأشكاهلم، وتباين مراتبهم وأحواهلم"

"، طوق الحمامة" وعلى كتاب "منازل األحباب ومنازه األلبابالعه على كتاب "وهو يشري إىل اط  
 عي تفضيل كتابه عليهما فيقول:ويد  

فه الشهاب حممود مشكور. ومن وقف عليه علم ة معمور، وهو بالنسبة إىل ما أل  بذكر العامري   فربع كتابنا
ف طوق احلمامة بالنسبة إىل مؤل   4ة هذا الكالم، وأنشد يف تصديق هذه الدعوى )إذا قالت حذام..(صح  

إن قلت: )الفضل يردف: ف . ث  5فبات دون املنزل( ن )عرف احملل  م   منازل األحبابحجلته حبجل، وصاحب 

                                                 
 .273، اآلية البقرةسورة  1

 .31، اآلية القمر سورة 2

 .23، اآلية األحزابسورة  3

فإن  القول ما قالت حذام". ينسبه  جزء من شطر بيت مشهور سار مثال  وهو: "إذا قالت حذام فصدقوها  4
 صعب وحذام امرأته. إىل وسيم بن طارق ويقال جُليم بن لسان العربصاحب 

فصحوت واستأنفت سرية جممل، وقعدت أنتظر  شطر من بيتني ملسلم بن الوليد: كانت بلهنية الشبيبة سكرة  5
 عرف احملل  فبات دون املنزل. الفناء كراحل



، وأحسن ما يف 8ليس يف العنب( قلت: نعم! ).. يف اخلمر معىن   7م(و)هل غادر الشعراء من مرتد   6(مللمتقد  
 .الطاووس الذنب

منازل  فيها الشهاب حممود صاحب كتاب لد يف السنة اليت تويف  ابن أيب حجلة وُ  ومن اجلدير بالذكر أن  
 .األحباب

ما ينقل  ا. وكان القدماء كثري  ينروضة المحبّ ثرية تشبه ما ورد يف كتاب ويف ديوان الصبابة فقرات ك
 بعضهم من بعض.

ألمحد بن إبراهيم املعروف  ":اق ومثير الغرام إلى دار السالممشارع األسواق إلى مصارع العشّ "-9
ف ول مؤل  د كبري حافل يف معناه كما يقوهو يف جمل   838أو  -814 سنة اس الدمشقي املتوف  بابن النح  

 فه."الضوء الالمع" وقد اختصره مؤل  

 ،857 سنة د البارزي املتوف  د بن حمم  للشيخ صدر الدين حمم   ":الفائق في المواعظ والرقائق"-10
 للقاضي أيب املعايل. مصارع العشاق في شارع األشواقتعبري حاجي خليفة من كتاب  التقطه على حد  

نزيل القاهرة  ،إلبراهيم بن عمر بن حسن الرُب اط البقاعي ":اقأسواق األشواق من مصارع العشّ "-11
 .885 سنة دمشق املتوف   ث  

                                                 
بكاها فقلت الفضل للمتقد م".  جزء من بيت لنصيب بن رباح يصف بكاء ورقاء: "ولكن بكت قبلي فهيج يل البكا 6

عتوف الضحى مشغوفة بالرتمن.. بكت شجوها حتت     وقبله بضعة أبيات نورد منها: "ونبه شوقي بعد ما كنت نائم ا
 إليها غروب الدمع يف كل مسجم/ فلو قبل مبكاها بكيت صبابة   بسعدي شفيت النفس قبل التند م. الدجى فتسامجت

 

 مطلع معل قة عنرتة وهو أشهر من يشار إليه. 7

: "وإن تكن تغلب الغلباء عنصرهاجزء من  8  فإن  يف اخلمر معىن  ليس يف العنب". بيت املتنيب 

 



به وزاده من نوادر األخبار وأدخل فيه مجيع كتاب احلافظ به وهذ  فه إىل كتاب ابن السراج فرت  وقد عمد مؤل  
منازل األحباب ات ، وذكر مجيع حكايينالواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبّ ى مغلطاي املسم  
 وصف حاجي خليفة له. مة وعشرة أبواب على حد  فجاء يف مقد   ،لشيخه الشهاب ومنازه األلباب

للشيخ إبراهيم بن يوسف املعروف بابن احلنبلي احلنفي  ":السلسل الرائق المنتخب من الفائق"-12
 ".الفائقفه كما أشار هو نفسه من كتاب "انتخبه مؤل   ،959 سنة املتوف  

 ةيّ التذكرة الطب ّ ف د األنطاكي الضرير مؤل  و للشيخ داو  ":اقتزيين األسواق بتفصيل أشواق العشّ "-13
 ه بقوله:. استهل  1008 سنة املتوف  

احلمد هلل الذي أطلع يف بروج اعتدال القدود مشوس احملاسن واجلمال وأهٌل يف منازل السعود بدور اللطائف 
النهود، ورياض الوجوه بنرجس اللحاظ وورد اخلدود، وألف بني ما نظم  ن أغصان القدود برمانوالكمال، وزي  

ل يف الثغور وقالئد النحور، وجعل تسريح األبصار لذوي البصائر ولطافة األفكار من أسباب الفتتان بتأم  
 لرشق قسي احلواجب بسهام األحلاظ.احلسان، فنزنهلم وإن اختلفت أغراضهم منزلة األغراض 

"، اقمصارع العشّ " املأخوذ من كتاب "أسواق األشواقف العالمة على كتاب "املؤل   وقد اعتمد هذا
". وهكذا يبدو بني طوائف كتب اآلداب شجرات األنساب بعضها يستفيد ديوان الصبابةوكذلك مجع فيه "

  األغراض واآلراب.ى من بعض يف شىت  ويتغذ  

 اإلنسان  احلب  هذه الكتب يف  العلماء. وكل  فني من الشيوخ والفقهاء و هؤلء املؤل   هذا ونالحظ أن  
ومجيع  األغانية ككتاب ما املوسوعي  ول سي   ،اق يف كتب األدبضاف إليها ما جاء من أخبار العشق والعش  يُ 

الكثرية  الصويف  احلب  ه كتب فوق ذلك كل   ة كألف ليلة وليلة ومجيع دواوين الشعراء، ث   الشعبي  الروايات والسري  
 .9صىتكاد حتُ اليت ل 

 ة عليه:ومخسيه وحتليل األلفاظ الدال  احلب  مالُذ 

                                                 
" تأليف أيب إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل بن اجلنيد اخلتلي على كتاب المحّبةينشر صديقنا األستاذ عبد الكرمي زهور " 9

الحّب في التراث سن عبد اهلل كتاب ا بعنوان "بدمشق. هذا وقد أل ف الدكتور حمم د ح مجمع اللغة العربّيةصفحات جمل ة 
 " ونشره يف سلسلة الكتب الثقافي ة اليت يصدرها اجمللس الوطين  للثقافة والفنون واآلداب يف الكويت.العربيّ 



 ة متوازنة العناصر متعادلة اجلوانب هي حضارة الوسط.ة اإلسالمي  احلضارة العربي  

{} اء  ع ل ى النناس  و ك ذ ل ك  ج ع ل ن اُكم  أُمنة  و س ط ا ل ت ُكونُوا ُشه د 
 والوسط هنا ليس معناه الفاتر بني طرفني، 10

يف وجودها. والناس يف نظر تلك  ولكن معناه ذروة اجلبل بني منحدرين، معناه مركز الدائرة الذي هو السر  
بات فيها ية إىل عمارة اآلخرة. والطي  احلضارة مسؤولون عن عمارة الدنيا وعمارة اآلخرة. عن عمارة الدنيا املؤد  

ُقل  }م ن  ح رنم  ز ين ة  اللنه  إىل مباهج اآلخرة الصافية. مباحة للناس يف حدود الشرع. تشري مباهج الدنيا من بعيد 
ال ص ة   ن  ي ا خ  ي  ل لنذ ين  آ م ُنوا يف  احل  ي اة  الدُّ

ر ج  ل ع ب اد ه  و الطنيِّب ات  م ن  الرِّز ق  ُقل  ه   .11ي  و م  ال ق ي ام ة { النيت  أ خ 

يف الزواج. احلب  أي  اخلاص  احلب  عناها الواسع وعلى ة مبعلى احملب   ز الدين اإلسالمي  فال غور أن حيف  
شوا هبم يف هذا السبيل. وهلذا هلج الشعراء بالتنويه باجلمال وآثاره يف القلوب واألحشاء وفاكهوا الفقهاء وحتر  

اس هذه " إىل أيب نو  تزيين األسواقد. وينسب "و د بن داو ش ابن الرومي بالفقيه الظاهري حمم  حتر   وقد مر  
 : 12بيات الفكهة وليس يف ديوانهألا

                                                 
 .143، اآلية البقرةسورة  10

 .32، اآلية األعرافسورة  11

على أسانيد احلديث. واألمساء الواردة يف الشعر مجيع ل يبعد أن تكون األبيات أليب نو اس وهو ما هو يف الط الع  12
األنساب ه . 190اخلفاف هو أبو خملد عطاء بن مسلم من أهل حلب مات سنة  -أصحاهبا من رواة األحاديث وهم: أ

وائل بن حجر بن سعد مسروق روى عن النيب  صل ى اهلل عليه وعلى آله، مات يف  -. ب2/231 وخالصة تذهيب الكمال
. 141أو  140خالد بن مهران احلذاء البصري أبو املنازل مات سنة  -. ج 11/108 تهذيب التهذيبمعاوية. ولية 

جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام صحايب  مشهود ُعرف  -. د1/284 خالصة تهذيب الكمالو 4/86 األنساب
ه . 152ويف أحد األعالم مات سنة مسعر بن كدام أبو سلمة الك -. ه 1/157 خالصة تهذيب الكمالبكثرة حديثه. 

عامر، لعل ه أراد عامر ا الشعيب  ول يوجد غريه م ن يصر ح بامسه يف الرواية، انظر أخباره  -. و3/22 خالصة تهذيب الكمال
ابن جريج هو عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن مات يف أو ل  -. ز138عائد( تويف  سنة  –. )عاصم تاريخ دمشقيف 

سعيد بن املسيب بن مسروق روى عن النيب  صل ى اهلل عليه وعلى  -. ح2/175 خالصة تهذيب الكمالة هشام. خالف
. 127قتادة بن دعامة السدوسي أبو اخلطاب البصري أحد األئم ة تويف  سنة  -. ط11/108 تهذيب التهذيبآله. 

 .1/284 خالصة تذهيب الكمال

 



  حدثنا اخلفاف عن وائل

 وخالد احلذاء عن جابر

  ومسعر عن بعض أصحابه

 يرفعه الشيخ إىل عامر

  وابن جريج عن سعيد وعن

 قتادة املاضي وعن غابر

  أميا طفلة اقالوا مجيع  

 ُعلِّقها ذو خلق طاهر

  فواصلته ث دامت له

 على وصال احلافظ الذاكر

  ا اجلنة مبذولةكانت هل

 مترح يف مرتعها الزاهر 

  اوأي معشوق جفا عاشق  

 بعد وصال ناعم ناضر 

  ففي عذاب اهلل مثوى له

 له من ظامل غادر ابعد  

 دة عند جفائها باجلحيم. ولكن  ة يف اآلخرة مبذولة للحبيبة الساذجة املسعفة املواصلة وهي مهد  اجلن  
ة يف الدنيا، وما ندري ما روائح اجلن   فيلتمس أن يشم   ،لق الطاهرذو اخل -عي كما يد    -الشاعر يبحث وهو 

 شأنه يف اآلخرة.



، وأشادوا باإلخالص فيها. حسب املرء أن يصايف امع   الروحي  احلب  و  ي  احلس  احلب  ه الشعراء بوقد نو  
 ال.اد والعذ  احلرص ويتحامى فيه احلس   حيرص عليه كل   اواحد   احبيب  

يف  ر ميوهلم ومشاعرهم وصبواهتم. تطالعة عن مطامح الناس وتصو  قصص الشعبي  قد تشف الروايات وال
 هذه القطعة اجلميلة: ألف ليلة وليلةئتني يف رواية الليلة الثانية عشرة بعد امل

  ودع مقالة حاسد زر من حتب  

 ليس احلسود على اهلوى مبساعد

  امل خيلق الرمحن أحسن منظر  

 من عاشقني على فراش واحد

  انقني عليهما حلل الرضامتع

 متوسدين مبعصم وبساعد 

  وإذا صفا لك من زمانك واحد

 فاحرص عليه وعش بذاك الواحد 

مكان  تختبئ احلبيبة ويبحث عنها حبيبها يف كل   ،كما نطالع يف الليلة نفسها هذه املداعبة بني حبيبني
 ام الشباب: ا كانا يلعبان واما يتضاحكان يف ميعة الصبا ومتفال جيدها. كأن  

  قالت وقد فتشت عنها كل من

 لقيته من حاضر أو بادي

  أنا يف فؤادك فارم طرفك حنوه

 ترن فقلت هلا وأين فؤادي 

 ومباهجه كما فيه تنديد بشدائده ومصائبه ولعناته.احلب  الواسعة تنويه ب ويف حبور الشعر العريب  



 :اا جاء فيه تنويه  م  

  بةول خري يف الدنيا بغري صبا

 ول يف نعيم ليس فيه حبيب

 :اوأيض  

  وما طالبت الدنيا بغري حمبة

 وأي نعيم لمرئ غري عاشق

 :اوأيض  

  وما ذاق طعم العيش من مل يكن له

 حبيب إليه يطمئن ويسكن 

 :وخياطب العازب نفسه قائال  

  اسكن إىل سكن تلذ حببه

 ذهب الزمان وأنت خال مفرد 

 داول ميأل الكتب األدبية.إىل غري ذلك ما هو معروف ومت

 :افهو كثري أيض  احلب  ا التنديد بأم  

  وما يف األرض أشقى من حمب  

 وإن وجد اهلوى حلو املذاق

  حني يف كل   اتراه باكي  

 خمافة فرقة أو لشتياق 



  إليه افيبكي أن نأى شوق  

 ويبكي إن دنا خوف الفراق

  فتسخن عينه عند التنائي

 وتسخن عينه عند التالقي

 إن أهل العشق أذلء، يف الدنيا واآلخرة:

  مساكني أهل العشق حىت قبورهم

 بني املقابر عليها تراب الذل  

عن األعمال  اة الكرى، وهو يصرف صاحبه أيض  العشق عذاب يف الدنيا مينع صاحبه لذ   ذلك أن  
 الصاحلة:

  صاحلة العشق مشغلة عن كل  

 ة الوسنوسكرة العشق تنفي لذ   

ة ة والعشق ل يكفي عرضهما دون تدقيق وتفصيل. واللغة العربي  ان للمحب  ان املتقابالن املتضاد  هذان اجلانب
تلك األلفاظ  ة على هذا التفصيل والتدقيق. إن  بثرائها وغناها وسعتها تعني باأللفاظ اليت وضعتها ملعان احملب  

الذي جنده يف علم النفس  التحليل النفسي   من اة قريبة جد  ة اليت ليس هلا مقابل يف اللغات األجنبي  العربي  
ة خمتلف مفرداهتا م يف خمتلف ميادينه حمتاج أن يقتبس من اللغة العربي  هذا العلم إذا تقد   احلديث. بل إن  

 الدقيقة اليت سبقت إىل وضعها.

 ف من حرفني احلاء وخمرجه أقصى احللق والباء وخمرجه بنيمؤل  احلب  لفظ  شيء أن   نالحظ قبل كل  
مجيع الكائنات عند الدللة عليها احلب   ها تخرج بني احللق والشفتني لف  ا كانت أمساء األشياء كل  الشفتني. ومل  

ذلك  فإن   ،ة أن ننتبه إىل خمارج احلروف ودللت ترتيبهايف اللغة العربي   اباللفظ وأتى عليها. ومن املناسب دائم  
 من أسرار هذه اللغة العظيمة.



روضة ولنعتمد على كتاب احلب  دون مغالة بعض معان تلك األلفاظ اليت تدخل حتت لواء  ل اآلنلنتأم  
فه الشيخ الفقيه يف هذا البيان وما جاء فيه يف بيان اشتقاق تلك األمساء فنحن مدينون ملؤل   ينالمحبّ 

 .ا" أيض  ديوان الصبابةواإليضاح. ولكن مثل ذلك ورد يف "

ا امليل الدائم بالقلب اهلائم وإيثار احملبوب على مجيع املصحوب، هذه األمساء إن   ة اليت هي أم  قالوا يف احملب  
ك ملن أحببته فال يبقى منك شيء. وقيل هي نار حترق وموافقة احلبيب يف املشهد واملغيب. وقيل أن هت ب  كل  

عن رؤية غري  من القلب ما سوى مراد احملبوب، وقيل ذكر احملبوب على عدد األنفاس وقيل عمى القلب
. وقيل ميلك إىل احملبوب ك الشيء يعمي ويصم  احملبوب وصممه عن مساع العذل فيه. ويف احلديث حب  

 ه.علمك بتقصريك يف حب   ث   اوجهر   اموافقتك له سر   بكليتك وإيثارك له على نفسك وروحك ومالك ث  

 الرمحة. مبنزلة الرأفة مناحلب  ه وهو من وألطفه وأرق  احلب  خالص  والود  

 ه حملبوبه وهي رتبة ل تقبل املشاركة.د حب  ة. فاخلليل هو الذي توح  ة توحيد احملب  واخلل  

 ثباته ودوامه.احلب  والرسيس الشيء الثابت فرسيس 

 ة:قال ذو الرم  

  إذا غري النأي احملبني مل يكد

 رسيس اهلوى من حب مية يبح

ا هوى وأم   ،ون هوي يهوى هوى كعمي يعمى عمىلغوي  وقال ال .ا اهلوى فهو ميل النفس إىل الشيءوأم  
قال هذا هوى فالن وفالنة طلق اهلوى على احلبيب فيُ وقد يُ  ،بالفتح يهوي فهو السقوط ومصدره اهلُوي  بالضم

 هواه أي مهويته وحبيبته.

 أي عاشق مشتاق: قال رجل صب  ة الشوق وحرارته. يُ فهي رق   ،ا الصبابةوأم  

  ة ليتينتشكى احملبون الصباب

 لت ما يلقون من بينهم وحديحتم   

 شغاف القلب وهو جلدة دونه كاحلجاب.احلب  فمعناه بلوغ  ،ا الشغفوأم  



 ف مثله أو هو إحراق القلب واألمراض.والشغ

 ة معها فقٌد، فقٌد يوجب احلزن.طلق على حمب  الذي يتبعه احلزن وهو يُ احلب  فهو  ،ا الوجدوأم  

 مته.فت األمر جتش  ة ومنه تكل  لكلفة اليت هي املشق  فأصله من ا ،ا الكلفوأم  

 م.ل ه فهو متي  إذا عبنده وذل  احلب  د من قوهلم تينمه م فهو التعب  وأما التتي  

قال هلا ة. قيل هو مأخوذ من شجرة يُ كما يقول ابن قيم اجلوزي    ،هذه األمساء وأخبثها ا العشق فهو أمر  وأم  
ق مبا يليها من أشجار والعاشق اسم الفاعل واملعشوق اسم املفعول وهي تتعل   تصفر   ث   تدق   ث   عشقة تخضر  

 وكالاما عشيق يطلق اللفظ على العاشق واملعشوق.

ة ل بأس بإطالقه. وقال اهلل تعاىل؟ فقالت طائفة من الصوفي   طلق هذا السم يف حق  واختلف الناس هل يُ 
ا سبب املنع على ثالثة أقوال أحدها: عدم التوقيف ه سبحانه وذكرو طلق ذلك يف حق  مجهور الناس ل يُ 

اهلل ل يوصف باإلفراط يف  فإن   الرب   ة ول ميكن ذلك يف حق  العشق إفراط احملب   ة. الثان: أن  خبالف احملب  
 كما ه مأخوذ من التغري  ه. الثالث: أن  أن يقال أفرط يف حب   ه فضال  ه من حب  الشيء ول يبلغ عبده ما يستحق  

 للشجرة املذكورة عشقة. قاليُ 

  ة الوجد من عشق أو حزن.ا اجلوى فهو احلرقة وشد  وأم  

ى ى ول يتعد  ا الدنف فهو املرض املالزم وقد دنف املريض بالكسر وأدنف إذا ثقل وأدنفه املرض يتعد  وأم  
ف بفتح النون قال رجل دن  له به. ويُ  االالزم تشبيه   م استعاروا هذا السم للحب  فهو مدنف ومدن ف. وكأن  

ث والتثنية واجلمع. فإن قلت رجل دن ف بكسر النون قلت ر واملؤن  وامرأة دنف وقوم دنف يستوي فيه املذك  
 ثت وثنيت ومجعت.امرأة دنفة أُن  

 وحزن. يتبعه هم   ا الشجو فهو حب  وأم  

ع لة. فأطلق أي حزين وامرأة شجية على وزن ف   يف احللق من عظم أو غريه، ورجل شج   والشجى ما ينشب  
 فيه. للزومه كالشجي الذي يعلق باحللق وينشب  احلب  هذا السم على 



. قال يف الصحاح: الشوق والشتياق نزاع ا الشوق فهو سفر القلب إىل احملبوب. وهو من أمساء احلب  وأم  
ج شوقك وجاء قت إذا هي  قين فتشو  قين فهو شائق وأنا مشوق وشو  قال شاقين الشيء يشو  النفس إىل الشيء. يُ 

 ق مبعىن مشتاق ل مبعىن شائق.لفظ شي  

 قال الشريف الرضي:

  وما تلونم جسمي عن لقائكم

  وقليب إليكم شيِّق عجلإل  

ه صفة لزمة والشتياق فيه هما أقوى فقالوا الشوق أقوى فإن  واختلف يف الفرق بني الشوق والشتياق أي  
زيادة يف  وحنوه. وقالت فرقة الشتياق أقوى لكثرة حروفه. وكل   عليه بناؤه كالكتساب نوع افتعال كما يدل  

 ه يكون للحاضر والغائب.ا الشوق فإن  املبىن زيادة يف املعىن. وقالت مجاعة الشتياق يكون إىل غائب وأم  

الشوق سفر القلب  فإن   ،واختلف أرباب الشوق هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ فقالت طائفة: يزول
ا ا يكون لغائب فال معىن له مع احلضور. وهلذا إن  الشوق إن   فإذا وصل انتهى السفر. قالوا: وألن   ،بوبإىل احمل

فال يوصف بالشوق إليه. وقالت طائفة:  ،مع احملب   ان مل يزل حاضر  ا م  قال للغائب: أنا إليك مشتاق. وأم  يُ 
 وا بقول الشاعر:بل يزيد بالقرب واللقاء واستدل  

  اوأعظم ما يكون الشوق يوم  

 إذا دنت اخليام من اخليام

ا يزيده القرب واملواصلة. وذلك م   ،ة والتهاب نارها يف قلب احملب  الشوق هو حرقة احملب   قالوا: وألن  
يبة عن الشوق احلادث عند اللقاء واملواصلة غري النوع الذي عند الغ   ة أن  م اجلوزي  والصواب يف رأي ابن قي  

 . قال ابن الرومي:احملب  

  أُعانقها والنفس بعد مشوقة

 إليها وهل بعد العناق تدان

  وألثم فاها كي تزول حراريت



 فيشتد ما ألقى من اهليمان

  ومل يك مقدار الذي يب من اهلوى

 ليشفيه ما ترشف الشفتان

  كأن فؤادي ليس يشفي غليله

 سوى أن يُرى الروحان ميتزجان

 ج:ل هبما احلال  ث   عنها شاعر آخر جمهول ببيتني متوحدة احلبيبني وقد عب  شعر ابن الرومي جينح إىل 

  أنا من أهوى ومن أهوى أنا

 حنن روحان حللنا بدنا

  فإذا أبصرتين أبصرته

 وإذا أبصرته أبصرتنا

 اد الذي يقع يف ذروة الوصال الناجح لو حصل؟ هيهات! ذلك أن  يف هذا الحت  احلب   ولكن هل يستمر  
ويعود القلق والسعي  اإلنسان  احلب  ينفصم احلبيبان يف  ث   ، ملعة بارقحد احملتدم ل يدوم إل  لشعور املت  ج اتوه  
نة من الوقت. وقد قال العرب يف هذا نفسه عن مشاعر احملبوب بعد أن متلكه في   وسؤال احملب   ،ثانية   ة  مر  

ك ة. النزوع إىل متل  ي  ز وهو ذو حر  إنسان له وجود متمي  احملبوب  ". ذلك أن  ري  املعىن: "إذا صح  الظفر وقعت الغ  
 معناه وخرج عن فتغري   أو ازدراء   اعطف  احلب  وغدا  امادي   األصبح احلبيب شيئ   ة مشكلة كبرية. لو ت  ي  هذه احلر  

  ة.نطاق احملب  

وابتعد هبذه  من حبيبه نأى احلبيب على رغم الوصال ما اقرتب احملب  خدعة. كل  احلب  يف الشوق و  إن  
 لفظ اخلالبة.احلب  ة. وقد أطلق العرب على هذا النوع من ي  احلر  

معناها اخلداع  االبة أيض  اخل   الذي وصل إىل اخللب وهو احلجاب بني القلب واحلشا. ولكن  احلب  وهو 
. اطلبه خمادعة  ف خيدع ألباب أربابه. ويف املثل "إذا مل تغلب فأخلب"، أي إذا أعياك األمر مغالبة  احلب   ألن  

 اه خادع. واخل لنب أيض  اب. ومنه البق اخللنب الذي ل غيث فيه كأن  اع الكذ  ب اخلد  اعة واخلال  واخل ل بة اخلد  



ه ى هبذا السم ألن  سم  ما يُ  أحق  احلب  ق ابن قيم على هذا اللفظ فيقول: و السحاب الذي ل مطر فيه. ويعل  
 وقلبه. احملب   وخيدع لب   يعمي ويصم  

بالبل فقالوا بالبل احلب  . ولذلك نسب العرب إىل والغم   هذا هو الذي يولد الوساوس واهلم  احلب  خداع 
 ووسواس الصدر وليس ذلك بسهل. وبالبل الشوق وهي اهلم  احلب  

وتباريح اجلوى احلب  تباريح الشوق وتباريح  اأيض   وا ما يلقاه احملب  ا هو العذاب الالزب. ولذلك مس  إن  
 الشدائد والدواهي. وهي

احلب  بالندم يساور نفسه وباحلزن حتجب سحابته صفاء بصريته. وهذا هو السدم فهو  وقد يشعر احملب  
اليت تشبه احلب  من الضطراب والغفلة فهذه غمرات  ه يف جل  كأن    الذي يتبعه ندم وحزن أو يشعر احملب  

 غمرات املوت أي شدائده.

 لونه ويبهت. فريتاع ويصفر   إذا رأى حمبوبه فجأة    لون احملب  ما يتغري   اوكثري  

    أن أراها فجاءة وما هو إل  

  ل أكاد أجيبفأهبت حىت  

 يُقال وهل يوهل وهو وه ٌل ومستوه ل. ،وأصله الفزع والروع وهذا هو الوهل

 شيء إىل حمبوبه. أشد   الشجن احلاجة حيث كانت وحاجة احملب   ألن  احلب  والشجن من أمساء 

 ل الراجز:قا

    سأبدي لك فيما أبديإن  

 يل شجنان شجن بنجد

  وشجن يل ببالد السند

فيه األمران احلب   آخر وهو احلزن. و على العوز وعلى احلاجة. ولكن للشجن معىن  احلب  قيام  وقد مر   
 .افيه احلاجة وفيه احلزن مجيع   األمر  أن  



 .ى لعج حلرقة الفؤاد من احلب  قال هو  ا هو الالعج. ويُ األمل ويلسع فؤاده. وهذ ما يساور احملب   اوغالب  

 واألمل قد جيتمع معه املرض وهذا هو الوصب.

 اا الكمد واللذع واحلرق والسهد واألرق واللهف واحلنني والستكانة واللوعة والفتون واخلبل فهي مجيع  وأم  
 وآثاره.احلب  من أحكام 

 ملخالطته القلب والروح. اخمامر   يا الداء املخامر فهو من أوصافه ومس  وأم  

الدائم والعذاب  الشر   االالزم ومنه قوهلم رجل مغرم من الغرم أو الدين والغرام أيض  احلب  ا الغرام فهو وأم  
اب  ه ا ك ان  غ ر ام ا{}ومنه قوله تعاىل:   .13إ نن ع ذ 

 .اوهيمان   اكاجلنون من العشق يُقال هام على وجهه هيم    االعطش وهو أيض   واهليام أشد  

 ه.أي حري  احلب  قال دهله والتدليه ذهاب العقل من اهلوى يُ 

 ة الوجد ورجل واله وامرأة واله وواهلة. من شد  والوله ذهاب العقل والتحري  

 ل.د باألقدام أي مذل  ل ه وطريق معب  أي ذل  احلب  ده قال عب  يُ  ،وغاية الذل  احلب  د غاية والتعب  

ه الليل وجن  عليه إذا سرته ة من السرت يف مجيع تصاريفها. ومنه أجن  وأصل املاد   اجلنون.احلب  وآخر أنواع 
لستتار الضارب به واملضروب  ة لستتارها باألشجار ومنه اجملن  ه ومنه اجلن  ومنه اجلنني لستتاره يف بطن أم  

 لستتارهم عن العيون خبالف اإلنس. ومنه اجلن  

قيت. وأجننت امليت واريته يف القب فهو وهي ما استرتت به وات   ة بالضم  ن  م يؤنسون أي يرون ومنه اجلُ فإن  
 ه فهو شعبة من اجلنون.ما ينفعه ويضر   املفرط يسرت العقل فال يعقل احملب  احلب  جنني. و 

 من العشق. بعض الشعراء يرى اجلنون أخف   على أن  

  قالت جننت مبن هتوى فقلت هلا

 ا باجملاننيالعشق أعظم م  
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  شق ل يستفيق الدهر صاحبهالع

 ا يصرع اجملنون يف احلنيوإن  

 اق:جمنون ليلى رمز العش  

ح هو الذي عرف قيس بن امللو   من اجلنون. ولكن   شق قد أصابه طرف من اللمم أو مس  عا كل    إن  
عي العلم ول أن نثبت ول أن ند   . ولسنا نريد اآلن أن نشك  املفرط يف تاريخ احلب  احلب  باجملنون وهو رمز 

ما صنع هذا األديب الناقد واضح بنيِّ  كل    كما فعل طه حسني يف حديث األربعاء فإن    الواسع والنهج العلمي  
اق. فهنالك ل طائفة العش  ه ميث  يف أن   هذا الذي ل نشك   اخذ قيس  ا نت  ، وإن  األغاني بني أخبار اجملنون يف كتاب

الذين مل  أن   . ونظن  ريح وعروة بن حزام وغريهمح وقيس بن ذامللو  اق اجملانني من أشهرهم قيس بن ألوف العش  
 ل أمساءهم كتب األدب أكثر من هؤلء العش اق.تسج  

هم تسأل فقد كان فينا عن أي  "فقال:  ،من بين عامر عن اجملنون العامري اه سأل أعرابي  أن   14ذكر األصمعي
. ث "هم كان يشبب بليلىفقال كل   ،كان يشبب بليلىهم تسأل فقلت عن الذي  فعن أي   ،موا باجلنونمجاعة رُ 

خيتم إنشاده فيخاطب  ث   ،ة اجلميلةلبعضهم فينشده بعض القطع الشعري   ايستنشد األصمعي األعرايب شعر  
 ."يف واحد من هؤلء ملن يوزن بعقالئكم اليوم اهلل إن  : "حسبك ف  و  األصمعي قائال  

 ون نفسه.هو اجلناحلب  العقل يف  هذا معناه أن  

هذه سبيله  ا نسبوه إىل اجملنون ول شعر  جمهول القائل قيل يف ليلى إل   اقال اجلاحظ: ما ترك الناس شعر  
  نسبوه إىل قيس بن ذريح.قيل يف لبىن إل  

يف قيس بن امللوح. لقد نشأ مع ليلى وهي صغرية ذات ذؤابة  العاطفي   هذا الرمز األديب   نا، إذ ا،حنن يهم  
 اشية ويعلبان:يرعيان امل

  تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة

 ومل يبد لألتراب من ثديها حجم
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  صغريين نرعى البهم يا ليت أننا

 إىل اآلن مل نكب ومل تكب البهم

اإلنسان قد  ولكن   ،أو موسيقى إذا أجنز خرج عن سيطرة الزمان اأم رمس   اسواء أكان شعر   العمل الفين   
ة كما شعر ذلك الراعي الصغري إذ ذ فيها إىل أعماق الوجود وما فيه من ألفة وحمب  انه بلحظة عميقة ينفيشعر إب  

ز ونفور كما شعر يف نفسه أو ينفذ إىل أعماق الوجود وما فيه من قرف وتقز   بقيت تلك الذكرى ماثلة  
ر أن  هو مضط  ة اليتإىل حياته العادي   اإلنسان كان من كان ل يلبث أن يرتد   ة سارتر. ولكن  فيلسوف الوجودي  

  حاجاهتا وهو مالك إلرادته ووعيه.يليب  

قد يقع بني األحياء والقبائل واألسر نزاع أو عداء كما وقع بني أهل روميو وجولييت على رأي شكسبري 
احلب   وكما وقع بني شيمني ورودريك على رأي كورن وكما جاء التلميح إىل ذلك يف شعر اجملنون ولكن  

 يقول اجملنون: ،ع عنهف  ه ويرت يزدري ذلك كل  

 ليلى أقاريب وقد لمين يف حب  

 أخي وابن عمي وابن خايل وخاليا

  يقولون ليلى أهل بيت عداوة

 ابنفسي ليلى من عدو ومالي  

ويدعمه. ولو شعر قيس بأدىن عزوف من ليلى احلب  ي يقو  احلب   فهو يفدي ليلى مباله ونفسه. ذلك أن  
 ها له:إىل حب   ه مطمئن  اجلارف. إن  احلب   عنه لنصرف عنها على الرغم من

  من خصومة اولو كان يف ليلى شد  

 للويت أعناق املطي املالويا

الناقة كان هلا فصيل  أراد قيس ذات يوم أن يزور ليلى فركب ناقته وسار هبا وهو مشغول البال. ولكن  
ا راجعة  أدرك قيس أن  ىل رضيعها، ث   ثنت عنانا آيبة إإليه فما أن شعرت بضعف القيادة حىت   ه وحتن  حتب  

إىل  اها أيض  فرد   ثانية   ة  استغرق يف تفكريه فرجعت الناقة إىل طريق عطنها مر   اقيس   ولكن   ،فردها إىل مقصده



ها ترجع إىل فصيلها وسلك هو نزل عنها وخال   وفعلت الناقة أربع مرات. وعندئذ وهكذا فعل قيس ،غايته
  ذلك يف شعره:بيب وغىن  وحده الطريق إىل ديار احل

  امي اهلوىهوى ناقيت خلفي وقد  

 وإن وإياها ملختلفان

  هواي أمامي ليس خلفي معرنج

 وشوق قلوصي يف الغدو ميان

  هواي عراقي وتثين زمامها

 لبق إذا لح النجوم ميان

  مىت جتمعي شوقي وشوقك تظلعي

 ومالك بالعبء الثقيل يدان

ليلى الشاعر الفارسي عبد الرمحن جامي يف كتابه  من قصيدة طويلة له ولكن   هذا الشعر لعروة بن حزام
 ة إىل اجملنون.ينسب القص   والمجنون

ها أرادت أن تعلم هل هلا عنده ليلى األنثى تلعب بالنار. فقد زارها قيس فأكرمت زيارته وحادثته ولكن  
 غريه ونظرت إىل وجه اجملنون قد تغري   ثبعد ساعة وحتد   مثل ما له عندها فجعلت تعرض عن حديثه ساعة  

 تقول: ،عليه ما فعلت فأنشأت وامتقع وشق  

  اكالنا مظهر للناس بغض  

 عند صاحبه مكني وكل  

  تبلغنا العيون مقالتينا

 هوى دفني ويف القلبني ث  



ه غمي عليه فمكث كذلك ساعة ونضحوا املاء على وجهوأُ  عظيمة   ا مسع هذين البيتني شهق شهقة  فلم  
 انصرفت عنه وهو من أشد   مبلغ ث   واحد منهما يف قلب صاحبه وبلغ منه كل   كل    ن حب  فاق ومتك   أحىت  

 .اهم عين  وأقر   االناس سرور  

يف عطبة  افأخرجت ليلى له نار   ،من نار وهو متلفع ببد له من البد اجاء قيس منزل ليلى يطلب قبس  
ما احرتقت خرق من برده وجعل النار فيها فكل   رتقت العطبة أخذ خرقة  ا احفلم   ،ثانيتحد   افأعطته إيناها ووقف

 ص شوقي ذلك احلديث:انسابت النار إىل راحتيه دون أن يشعر. وقد خل   أخرى وأذكى هبا النار ث  

  فجر سألته ب  رُ 

 ست يف السحرهل تنف  

  ورياح حسبتها

 جررت ذيلك العطر 

 :ليلى تخشى عليه خطر النار فتقاطعه ولكن  

  ويح قيس حترنقت

 راحتاه وما شعر 

هما وأرجفوا األراجيف وذكروا لقاءاما ليلة الغيل لعنة. فقد لغا الناس يف حب   صاب بلعنة وأي  يُ احلب  هذا 
 إذ يقول قيس:

  أبت ليلة بالغيل يا أم مالك

 لكم غري حب صادق ليس يكذب

 وقد كرهت ليلى هذا البيت خشية األقاويل.

 ح ومثيله يف جنون العشق قال هلا:لسميِّه ابن امللو   اذريح ليلى شفيع   ا أتى قيس بنومل  



ه ه رآك ليلة الغيل فذهبت بقلبه ل إن  ا أخب أن  لوا كالمه على غري ما أراد فال تكون مثلهم. إن  الناس تأو   إن  
له بنفسي أنت  قل"انتحبت وقالت لبن ذريح:  ودموعها جتري وهي تكفكفها ث   عناك بسوء فأطرقت طويال  

 ."وجدي بك لفوق ما جتد ولكن ل حيلة يل فيك واهلل أن  

ا أراد كرهت على الزواج من غريه. ومل  أُ  ض هلا ث  جبت ليلى وأهدر الوايل دم قيس إن تعر  ومع ذلك فقد حُ 
 ه غاد هبا فقال خياطب نفسه:زوج ليلى الرحيل هبا إىل بلده بلغ اجملنون أن  

  متت أمزمعة للبني ليلى ومل

 ك غافلك عما قد أظل  كأن  

  ستعلم إن شطت هبم غربة النوى

 وزالوا بليلى أن لبك زائل

له فوجده  أشفي على اهلالك. فدخل إليه أبوه يعل  قبل اختالطه حىت   اشديد   اسقم سقم   اقيس   قيل إن  
 نشيج: يات ويبكي أحرن بكاء وينشج أمر  ينشد هذه األب

  ام  هائ ها القلب الذي جل  أل أي  

 مل تقطع متائمه ابليلى وليد  

  أفق قد آفاق العاشقون وقد أىن

 تالئمه احلالك أن تلقى طبيب   

  فما لك مسلوب العزاء كأنا

 أنت غارمه اترى ناي ليلى مغرم  

  أجدك ل تنسيك ليلى ملمة

 تقادمه اتلم ول ينسيك عهد  



وقومها. فلما رآهم يرحتلون بكى وجزع  ينظر إىل أظعان ليلى وقد رحل هبا زوجها اقيل: ووقف مسترت  
ح بعض ما بك بالنظر إليهم فإذا فعلت ما أرى ُعرفت وقد ليرتو   اي  ا جئنا بك متخف  وحيك إن  "فقال له أبوه: 

ما يل سبيل إىل النظر إليهم يرحتلون وأنا " :. فقال"أهدر السلطان دمك إن مررت هبم فأمسك أو انصرف
 . فانصرف وهو يقول:"رف بناساكن غري جازع ول باك فانص

  ُذد  الدمع حىت يظعن احلي إنا

 دموعك إن فاضت عليك دليل

  كأن  دموع العني يوم حتملوا

 مجان على جيب القميص يسيل

 فه خمالب الطري:ا حلقة خات ويشعر بفؤاده تتخط  ها ضيقة عليه كأن  وتصبح الدنيا كل  

  فؤادي يف خمالب طائر كأن  

 هبا قبضا د  إذا ذكرت ليلى يش

  فجاج األرض حلقة خات كأن  

 ول عرضا فما تزداد طول   علي  

 ق بنار الفراق بعد أنس القرب:وهو يتحر  

   إذا ما سبيتينوأدنيتين حىت  

 بقول حُيلُّ العصم سهل األباطح

  تناءيت عين حني ل يل حيلة

 وخلفت ما خلفت بني اجلوانح

ها ولو نصحه  هلا ول تائب عن حب  هت عليه فليس مبتغري  ومع ذلك فلتفعل ليلى ما بدا هلا ما أكر 
 الناصحون:



  عفا اهلل عن ليلى وإن سفكت دمي

 15 وإن مل جتزن غري عاتبفإن   

  عليها ول مبد لليلى شكاية

 وقد يشتكي املشكى إىل كل صاحب

  يقولون تب عن حب ليلى وذكرها

 وما خلتين عن حب ليلى بتائب

اجملنون حلاجة  ليلى وهو جالس يصطلي يف يوم شات وقد أتى ابن عم له يف حي   قيل مرن اجملنون بزوج
 فوقف عليه ث أنشأ يقول:

  بربك هل ضممت إليك ليلى

 قبيل الصبح أو قبلت فاها 

  وهل رفت عليك قرون ليلى

 رفيف األقحوانة يف نداها

 سقط ضتني من اجلمر فما فارقهما حىت  فقبض اجملنون بكلتا يديه قب ". قيلاللهم إذ حلنفتين فن عم  " :فقال
 اب  بفعله متعج   اعلى شفته فقطعها. فقام زوج ليلى مغموم   عليه وسقط اجلمر مع حلم راحتيه، وعض   امغشي  

 منه فمضى.

 نستغرب ذلك. ح ول على الشعراء. وينبغي أل  على قيس بن امللو   ااجلنون وقطع الشفة ليس مقصور   إن  
د الوجه رسم نفسه مضم   مها إىل صديقته ث  الشهري فان خوخ قطع أذنه وقد   ام اهلولندي  الرس فمن املعلوم أن  

 واألذن. واجلنون فنون.
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بعد  اقيس   ة ليلى اليت بقيت حتب  هم يغفلون نفسي  ولكن   ،يذكر رواة األدب أحوال اجملنون وهيامه يف الباري
ر ر يف هذا الزوج أو تغمض عينيها لتفك  ل تفك  وهل كانت عند الوصا ،زواجها. كيف كانت حياهتا مع زوجها

خرج إىل ناحية  رجال   ا كانت دائمة الذكر له على الرغم من غناها. ذكروا أن  ما نقرؤه أن   ها. كل  يف ابن عم  
فإذا هو خبيمة قد رفعت له وقد أصابه املطر فعدل  ،له الشام وما يلي تيماء والسراة وأرض جند يف طلب بغية  

ثنا الرجل فيقول: وراحت إبلهم وغنمهم فإذا أمر فنزل. وحيد   مته فقالت: انزل،نح فإذا امرأة قد كل  إليها وتنح
ها الرجل. فدخلت حية هتامة وجند. فقالت: ادخل أي  فقالت: سلوا الرجل من أين أقبل؟ قلت من نا ،عظيم

 ها.بالد جند وطئت؟ فقلت: كل   قالت: يا عبد اهلل أي   ث   اإىل ناحية من اخليمة. فأرخت بيين وبينها سرت  
بين عامر نزلت؟ فقلت: ببين  قالت: فبأي   ت الصعداء ث  س  قالت: فيمن نزلت هناك؟ قلت: ببين عامر. فتنف  

ب باجملنون؟ قلت: بلى لق  قال له قيس بن امللو ح ويُ  منهم يُ قالت: فهل مسعت بذكر فىت   احلريش. فاستعبت ث  
 أن فنظرت إليه يهيم يف تلك الفيايف ويكون مع الوحش ل يعقل ول يفهم إل   واهلل، وعلى أبيه نزلت وأتيته

 قاهلا فيها. قال: افيبكي وينشد أشعار   ،ليلى قال هلاتذكر له امرأة ي

 ،قلبها قد انصدع  ظننت واهلل أن  فرفعت السرت بيين وبينها فإذا فلقة قمر مل تر عيين مثلها. فبكت حىت  
 قالت: على تلك احلال من البكاء والنحيب ث   . فمكثت طويال  اقي اهلل فما قلت بأس  ت  تها املرأة افقلت: أي  

  أل ليت شعري واخلطوب كثرية

 مىت رحل قيس مستقل فراجع

  بنفسي من ل يستقل برحله

 ومن هو إن مل حيفظ اهلل ضائع

لت: أنا ليلى صاحبته قا ،تكفقلت: من أنت يا أمة اهلل وما قص   ،عليها ا سقطت مغشي  بكت حىت   ث  
 .املشؤومة واهلل عليه غري املؤنسة له، فما رأيت مثل حزنا ووجدها عليه قط  

 ه مل ميلك روحها.لقد ملك زوج ليلى جسمها ولكن  

ط يف الفيايف واألودية والنجود إذا رأى ظبية مصيدة فداها بغنمة أو قلوص لشبهها ا قيس فما زال يتخب  أم  
 .بليلى



 .فالسفة الفن   ه بوظيفة الفن  السياحة وقيمة الشعر يف تخفيف تباريح وجده قبل أن ينو   ه يعرف قيمةإن  

   صبابةفما أشرف اإليقاع إل  

  تداوياول أنشد األشعار إل  

 ومع ذلك فقد بقي يف نفسه خيط من األمل على الرغم من اليأس القاتل:

  وقد جيمع اهلل الشتيتني بعدما

 تالقيا أل   الظن   ان كل  يظن   

 :الزمن والعد   ه أضاع حس  ل الختالط أن  ه خيتلط عليه عقله. أو  ولكن  

  أصلِّي فما أدري إذا ما ذكرهتا

 يت الضحى أم مثانيااثنتني صل  

 ه:التوج   يفقد حس   ث  

  يت ميمت حنوهاأران إذا صل  

 ى ورائيابوجهي وإن كان املصل  

  هاحب   وما يب إشراك ولكن  

 لطبيب املداوياكعود الشجا أعيا ا

 ث يفقد حس  املكان:

ل األحجار ويضع جبهته على على منازل ليلى بنجد فأخذ يقب   ن مر  اجملنو  " أن  الكشكولروى صاحب "
 رؤي بعد ذلك يف غري  مجاهلا. ث  ول ينظر إل   ا وجهه  اآلثار فالموه على ذلك فحلف أنه ل يقبل يف ذلك إل  

 ا ليست من منازهلا فأنشد:على ذلك وقيل له: إن   يم  ل  حجار ف  ل اآلثار ويلثم األجند وهو يقب  

  ل تقل دارها بشرقي جند



 ة داركل جند للعامري  

  أرض فلها منزل على كل  

 دمنة آثار وعلى كل  

ة العشق واهليام أبرع ة يف شد  ل حالة نفسي  فهي متث   ت هذه الرواية عن اجملنون أم مل تصح  وسواء أصح  
 متثيل.

 لصوفيّ االحّب 

 حيمل يف نفسه غايته. فاملرء حيب  احلب   وهو أن   أو صويف   ى فلسفي  نكبة اجملنون هنا تبدو ذات مغز   إن  
الوجود والتكامل وإن خامر هذا  إىل حب  احلب   ى إىل حب  ق مبحبوب مسم  نفسه ويتجاوز صفة املتعل   للحب  
 اهلالك والردى.احلب  

ه الذي يشمل الكائنات ولكن   هم الصويف  وأفادوا منها يف حب   ،اجملنون هذهة ة انتبهوا لقص  الصوفي   وعندنا أن  
ة سنفوني   ة أحب  بالقطع املوسيقي   امستهام   أن   ولنفرض مثال   ،يتجاوزها. لنشرح بعض الشيء ما جنحوا إليه

 اهتا مجيع  ا وحصل على تسجيالجر   م  وهلُ  وثالثة   ثانية   أحب   فحصل بسهولة على تسجيلها ث   ،مشهورة وسعى
اإلبداع وجوهر اإلهلام يف  لة ومل حيصل على سر  ة مجيلة مسج  فهو يف ناية األمر قد حصل على قطع موسيقي  

 .التأليف املوسيقي  

ما إن  احلب  اجلمال ول إكسري  ه ل ميلك سر  اء ولكن  فهو يسعى حنو حبيب أو أحب   وكذلك شأن احملب  
 .القلب اإلنسان  ما يف يبقيان متجاوزين للظواهر إن  

صها أو الزمِّيت ق األخبار ومح  ة اجملنون غري ما يعيه األديب حمق  أو الفيلسوف يف قص   وهكذا يعي الصويف  
ا املراد يف هذا احلديث وحدة إىل وحدة الوجود وليس األمر كذلك وإن   ة األخرية إشارة  الذي يرى يف القص  

 الشهود.

ة على أخبار اجملنون ليصوغوا ا ل نستغرب كيف ارتكز فريق من الصوفي  قيس فإن   كانت الفحوى حلب    اوأي  
وعبد  ة رائعة وخالدة مثل نظامي كنجوى"ليلى وجمنون" وأمري خسرو دهلوي "جمنون وليلى"ي  فن    امنها آثار  

ن فالعشق منقبة م "جمنون وليلى"،. وعبدي بيك شريازي ة"ليلى واجملنون مرتجم إىل العربي  "الرمحن جامي 



ب من اهلل حني يعتمد على ة والطهر ويقر  ه يستلزم العف  ة من خصائصه. ولكن  مناقب اإلنسان عندهم وخاص  
ه القلب بعد اعتماده على العقل، إذ العقل يدرك احلقائق يف مدى واسع هو مدى الظواهر والعلوم ولكن  

 يفسح بعد ذلك يف اجملالت واآلفاق ملواهب القلب وطاقات البصرية.

 إىل ته املشهورة كما وصلت تلك األخبار حىت  ة فقد عاجل شوقي أخبار اجملنون يف مسرحي  الصوفي   وعدا
لنفسه بقيس بن امللو ح،  السا" تشبيه  إى أحد دواوينه يف زوجته "جمنون احلديث أراغون فسم   الشاعر الفرنسي  

 ان ما بني اجملنونني.وشت  

وإىل نعمة العرفان باهلل  اولو جماز  احلب  ه به يف عمة رغبة التشب  لدى اجملنون إىل ناحلب  وهكذا انقلبت لعنة 
 .يف احلب   اوأكثر اصطالح   ااندفاع   ة الذين هم أشد  عند الصوفي  

ويف املوازنة بني مأساة اجملنون احلب  ة عن لقد بدأنا كتابة هذا احلديث وحنن راغبون يف عرض آراء الصوفي  
لصلب والقتل ضمن مؤامرة ظاملة ولكن فات وقت املوازنة. ومع ذلك فقد ج اليت انتهت إىل اومأساة احلال  

 احلسني بن منصور. 16شري إىل بعض أقوال أيب املغيثيفيد يف اخلامتة أن أ

 لو كنت يوم القيامة يف النار ألحرقت النار، ولو ة على جبال األرض لذابت، وإن  ا يف قليب ذر  لقي م  لو أُ 
 ا:ة لندم بنياندخلت اجلن  

  ي كيف حيمله بعضيعجبت لكل  

 ومن ثقل بعضي ليس حتملين أرضي

  لئن كان يف بسط من األرض مضجع

 فقليب على بسط من األرض يف قبض

 يف سوق بغداد ويصيح: وهو مير  

فليس يرتكين ونفسي فخنس هبا، وليس يأخذن من نفسي فأسرتيح منها وهذا  ،يا أهل اإلسالم أغيثون
 ينشد: دلل ل أطيقه ث  
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  ك يا قدسيكل    ي كل  حويت بكل  

 ك يف نفسي كأن  تكاشفين حىت  

  أقلِّب قليب يف سواك فال أرى

 سوى وحشيت منه وأنت به أنسي

  فها أنا يف حبس احلياة مننع

 عن اإلنس فاقبضين إليك من احلبس

 مجلة دعائه:ه يباركهم فيقول يف ديه؟ هيهات! إن  ا قدم إىل الصلب فهل جيزع؟ هل يشتم جال  ومل  

 

ك لو كشفت هلم ما كشفت يل ملا إليك فاغفر هلم. فإن   اب  لدينك وتقر   اب  هؤلء عبادك اجتمعوا لقتلي تعص  
 ما سرتت عنهم ملا ابتليت مبا ابتليت. فلك احلمد فيما تفعل، ولك اجملد فيما فعلوا ما فعلوا. ولو سرتت عين  

 .اتريد. ث سكت وناجى سر  

م أنفه وسال الدم على هش   م أبو احلارث السياف فلطمه لطمة  هيم بن فاتك: فتقد  ويقول الراوي إبرا
ق ثوبه، وغشي على أيب احلسني الواسطي وعلى مجاعة من الفقراء املشهورين وكانت شيبه. فصاح الشبلي ومز  

 الفتنة هتيج ففعل احلرس ما فعلوا.

 صيدته املشهورة اليت منها:ة يف قر أحوال الصوفي  مقتول حلب يصو   17أو ليس السهروردي

  إن باحوا تباح دماؤهم بالسر  

 وكذا دماء العاشقني تباح

  ركبوا على سفن الوفا ودموعهم
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 حبر وشدة شوقهم مالح

  واهلل ما طلبوا الوقوف ببابه

 حىت ُدعوا وأتاهم املفتاح

  حضروا وقد غابت شهود ذواهتم

 فتهتكوا ملا رأوه وصاحوا

 شهور:وخيتم قصيدته بالبيت امل

  وتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم

 التشبه بالكرام فالح إن  

اق وعش   الذايت   م جماذيب! شأنم كشأن جماذيب القيم الرفيعة وجمانني العلو  م جمانني! إن  هلم!! إن   اواه  
 .اجملد املؤثل وأحباب اخللود اإلنسان  

 اإلنسان قطب المحّبة

من أخيه  الإلنسان أو كان حمبوب   اقطبها اإلنسان سواء كان حمب   اإلسالمي   ة يف الرتاث العريب  احملب   واخلالصة أن  
احلب  به ذلك  من أن يلم   ان مشتبكني فال بد  اهلل له أو كان احلب   ه هلل أو كان حب  اإلنسان وسواء كان حب  

والعنفوان أو إىل التبيح  ي إىل النشوةغمرة النور هذه تؤد   د األلوان. على أن  ق املتعد  وأن يغمره بنوره املتأل  
ا كان الشاعر ة. ورمب  ة والصهيوني  كالنازي    ة يف امليدان السياسي  والصطالم هذا لول النزعات الباغية العدواني  

 :18يف الرتاث حني قالاحلب  د إقبال عىن مكانه الكبري حمم  

  مل ألق يف هذا الوجود سعادة

 ة اإلنسان لإلنسانكمود  
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  مل لقدسي  ملا سكرت خبمرها ا

 أحتج إىل تلك اليت يف احلان

 


