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Resumen: “Los términos ḥubb (amor) y ˁišq (pasión amorosa), y sus grados en las fuentes orientales 

y andalusíes”. Ambos términos son percibidos por el público en general como sinónimos que sirven 

para expresar la pasión amorosa que se siente por la mujer, como una suerte de sacralización y 

sometimiento al poder de la mujer, sin diferencias reales entre ambos. Sin embargo, el rastreo de 

diversas fuentes de literatura orientales y andalusíes nos ha permitido discernir diversos grados de 

amor y diversos términos para referirse a este concepto. En este estudio abordamos los dos términos 

citados y sus grados y categorías en las fuentes literarias orientales y andalusíes a través de las tres 

obras más importantes que tratan estos términos. 

Palabras clave: Amor, pasión amorosa, fuentes de literatura oriental y andalusí.  

 

Abstract: “The terms ḥubb (love) and ˁišq (passion) and their degrees in the Oriental and Andalusi 

sources”. Both terms, according to most people, are synonyms used to express the passion of love felt 

towards women, in a sort of sacralization of women and submission to their power. No real differences 

between them are perceived. However, a perusal of many sources of Oriental and Andalusi literature 

allowed us to discern different degrees of love and different terms to convey this meaning. Thus, the 

current study exposes the terms for love and passion and their degrees in Eastern and Andalusi literary 

sources through the three most important works ever known dealing with these terms. 
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دالالهتما  ملناس هلما، إذ ال حتوفق منظور عامة الينطواين على نفس املعىن مل يكن مصطلحا احلب والعشق يف ظاهرمها : امللخص
صطلحان يف نفس املعىن واملضمون، ، نظري عدم إدراك الفروقات النفسية يف درجاهتما، فغدا امل خمتلفة املشاعر واألحاسيسمعاينَ 
 ملرأة واإلشادة هبا واخلضوع لسلطاّنا،..".، ابعتبار احلب والعشق يؤداين إىل "نوع من تقديس ادون سواها ملرأةبشعر الغزل يف ا فارتبطا

على ّتربة عاشها أولئك الذين كتبوا عنه،  ما أتسيساً مبنّياً املصادر املشرقية واألندلسية الّت أسست هلوَجَد املصطلحان ضالتهما يف و 
وردها يف جمموعة رسائله، كتاب ، والّت أ"احظلعثمان عمرو بن حبر "اجل)رسالة يف العشق والنساء( وأييت من ضمنها يف املشرق: 

، كتاب )الزُّهرة( "بن قيم اجلوزيةاب"لشمس الدين حممد بن أيب بكر الدمشقي احلنبلي، واملعروف )روضة احملبني ونزهة املشتاقني( 
بكر البغدادي  أبوب"عروف حممد جعفر بن أمحد بن احلسني وامل اق( أليبلإلمام حممد بن داود الظاهري، وكتاب )مصارع العش

ف( البن ح"السراج ه الدراسة لتبحث هذا احلضور، األندلسي. فجاءت هذ زم الظاهري، وكتاب )طوق احلمامة يف األُلفة واأُلالَّ
نا حول ما آلت إليه قراءتُ و ، اخرتًنهابعض املصادر الّت  والكشف عن الفروقات يف درجات احلب والعشق، من خالل تتبعهما يف

 .، ابختالف طبقاهتمااإلحساسو الفروق اللغوية والنفسية لدرجات احلب والعشق، والّت جعلتهما حيمالن دالالت خمتلفة الشعور 
 احلب، العشق، املصادر املشرقية واألندلسية. الكلمات املفتاحية:
 
 

: "خُيفي بني ثناايه هأن -(1)(م ق 405-496)فوكليس يف سو  ممثالً -الفلسفة اليوًننية جاء احلب يف 
، واملتمعن يف مسرية األدب العريب، تنكشف (2)أمساء أخرى متعددة، إنه املوت والقوة الّت ال حتول وال تزول"

له حقيقة أن احلب والعشق ارتبطا بتعدد املشاعر النفسية الّت عاشها اإلنسان العريب يف مسرية األدب العريب 
 3نثرا. وبقراءتنا هلذين املصطلحني وتتبعهما يف أمهات املصادر املشرقية واألندلسية، واخرتًن منها شعرا و 

ولة لتتبع املصطلحني وفق نظرة ا، يف حممصادر، والّت نعدها اللبنة األساس لتأصيل مصطلحات احلب والعشق
جهة، واختالف درجات املصطلحني من ، وهي نظرة أساسها التجربة الذاتية الّت عاشها املؤلف من (3)املؤلفني

 جهة أخرى.
 

                                                 
مسرحية، كان قائداً للجيش األثيين فضاًل  123ظم ثالثة كتاب تراجيداي إغريقية، كتب : روائي يوًنين، أحد أعسوفوكليس (1)

انظر ترمجته: أنتيجوين ، سوفوكليس ، ترمجة. منرية كروان، اجمللس األعلى )عن كونه ابرعاً يف اجلدل واملناظرة ، ومفكراً كبرياً. 
 .(23 ، ص2006،  1 للثقافة، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط

 .13 ، ص2007، 8 العظم، د. صادق جالل، يف احلب واحلب العذري، دار املدى للثقافة والنشر، سوراي ، ط (2)
حتفل املكتبة العربية ابلكثري من املؤلفات الّت تناولت احلب، وإضافة إىل ما ذكرًنه يف ملخص الدراسة، ُنشري إىل بعٍض  (3)

البن  (ذم اهلوى)أليب الطيب الوشَّاء،  (املوشى، أو الظرف والظرفاء)حصري، لل (املصون يف سر اهلوى املكنون)منها: 
 لداود األنطاكي. (تزيني األسواق، يف أخبار العشاق)للديلمي، و (عطف األلف املألوف على الالم املعطوف)اجلوزي، 
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 كتاب ذاع صيته ضمن اإلبداع األندلسي، ألَّفه ابن حزم ،(4) (أوال: كتاب: )طوق احلمامة يف األلفة واألالف
فه لكل من حاول التقليل من الوقوع يف احلب ؤلوتصدى يف م، (5)(1064 /هـ456 -م 994هـ/ 384)الظاهري 

ا ذكره يف )ابب السفري(: "وأما استحساُن احلسن، ومتّكن احلّب فطبٌع ال يُؤَمُر به وال من زاوية دينية، وهو م
م ابن حزم احلب يف ثالثني اباًب، مراعًيا يف ترتيبها حلظات اإلحساس ، (6)يُنهى عنه، إذ القلوُب بيد ُمَقلِّبها" وقدَّ

:" وهيأهتا يف اإليراد أوهلا هذا الباب الذي حنن املشاعري الّت عاشها من حيث البداية والنهاية، فجاء يف مقدِّمته
فيه، وفيه صدر الرسالة وتقسيم األبواب والكالم يف ابب ماهية احلب،   ابب عالمات احلب،   ابب من 

ابب من أحب  أحب ابلوصف،   ابب من أحب من نظرة واحدة،   ابب من ال حيب إال مع املطاولة،  
ا خيالفها،   ابب التعريض ابلقول،   ابب اإلشارة ابلعني،   ابب املراسلة،   ابب صفة مل حُيب بعدها غريها مم

السفري،   ابب طي السر،   ابب الطاعة،   ابب إذاعته،   ابب املخالفة،   ابب العاذل،   ابب املساعد 
ب الوفاء،   ابب الغدر، من اإلخوان،   ابب الرقيب،   ابب الواشي،   ابب الوصل،   ابب اهلجر،   اب

  ابب البني،   ابب القنوع،   ابب الضىن،   ابب السلو،   ابب املوت،   ابب قبح املعصية،   ابب 
ليس مبنكر يف الداينة وال حمظور يف الشرع،  . لقد أسَّس ابن حزم فلسفته للحب على أن احلب"فضل التعفف

س مبنكر يف الداينة وال مبحظور يف الشريعة، إذ القلوب بيد هللا عز إذ القلوب بيد هللا عز وجل، يقول:" ولي
وجل، وقد أحب من اخللفاء واألئمة الراشدين كثري، منهم أبندلسنا عبد الرمحن بن معاوية لدعجاء، واحلكم بن 

 جمتمع وأحدث هذا املؤَّلَّف ضجة كبرية يف جمتمع األندلس يف تلك الفرتة، إذ ظهر الكتاب يف. (7)..."هشام،
                                                 

 1975ن كامل الصرييف، وسنة م، بتحقيق األستاذ حس 1959ظهر الكتاب ألكثر من حمقق وُدور نشر: يف القاهرة عام  (4)
بتحقيق الطاهر أمحد مكي عن دار املعارف القاهرة،   صدر بتحقيق: د. إحسان عباس، عن املؤسسة العربية للدراسات 

. وتتفق كتب التاريخ أن املستشرق اهلولندي رينهارت دوزي هو من عثر على النسخة الوحيدة من 1987 والنشر، بريوت،
 م يف مكتبة جامعة ليدن يف هولندا. 1841عام  (يف األلفة واألالفطوق احلمامة )خمطوطة 

يف ترمجته عن ابن حزم :" هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب، أصله  (جذوة املقتبس)يذكر احلميدي صاحب  (5)
يقول صاعد البغدادي م".  994من الفرس، وجّده األقصى يف اإٍلسالم امسه يزيد بن أيب سفيان. كان مولده يف قرطبة سنة 

خر يوم من شهر رمضان من آ: " كتب إيلَّ خبط يده أنه ولد بعد صالة الصبح ، وقبل طلوع الشمس (طبقات األمم )يف 
املسماه حالياً "سان لورترو"  (منية املغرية)سنة أربع ومثانني وثالمثائة"، وكان ميالده يف اجلانب الشرقي من املدينة يف ربض 

ُنصب يف ذات الطريق الذي كان يسلكها للوصول إىل املسجد اجلامع للتعلم  (أماديو أوملوس)حنته الفنان  ، ومتثاله الذي
احلميدي، أبو عبد هللا حممد بن فتوح بن عبد هللا، جذوة املقتبس يف اتريخ علماء األندلس، حتقيق. بشار عواد معروف، ). 

 462 ت)لبغدادي، صاعد بن أمحد بن صاعد األندلسي ، و: ا290 ، ص2008، 1 دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط
، و: مؤنس، حسني، ابن حزم 87 ، ص1985، 1 ، طبقات األمم، حتقيق. حياة بو علوان، دار الطليعة، بريوت، ط(هـ

 .(21 ص ،1963، 57 "الذكرى املئوية التاسعة لوفاته " جملة العريب، الكويت، ع
 .64 الف، صألطوق احلمامة يف األلفة وا (6)
الف، ، طوق احلمامة يف األلفة واأل(هـ 456تـ ) الظاهري، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب (7)

 .17 ، ص1987، 2 حتقيق. إحسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط
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شهد حالة من التناقض الديين واالخالقي، إذ جند هناك من نظر للحب من زاوية دينية أساسها التحر  "حسبنا 
سمى "طوق احلمامة"؛ لنتحقق من أن الوسط االجتماعي الذي عاش يف كنفه 

ُ
أن نطلع على كتاب ابن حزم امل

رات، وإمنا كان أيضًا وسطًا ثقافيًا زاخرًا ابلعلوم مل يكن جمرد وسط مبتذل مستهرت حافل ابخلمر والنساء واملنك
، فكان طوق احلمامة دليال واضحا على حال اجملتمع األندلسي يف عصر ابن حزم، الذي شهد (8)واملعارف"

"ازدواجية واضحة يف حياة اجملتمع األندلسي ويف طريقة تفكريه وسلوكه ورؤيته للحياة، فهنا الدين والتقوى والورع 
جلهر ابملتع احلسية بال حدود، وهناك اجلمود والتزمت وهنا الشذوذ واالحنالل.. وهي ظاهرة حتدث عنها وهناك ا

الدكتور إحسان عباس يف كتابه: "الشعر األندلسي واألخالق" وأتى بنماذج عديدة على هذه االزدواجية، منها 
القضاء،   كيف يكون متحررا،...يف  ،كيف يكون شديدا، وقورا يف جملس(9)مثال: حديثه عن القاضي ابن ذكوان

جملس الصفاء ومع جلسائه وأصدقائه، وتعليل هذه االزدواجية أن هذا اجملتمع عاش أوضاعا خاصة، منها: تعدد 
العناصر واألجناس والطبقات الّت كان يتكون منها، ومنها على املستوى السياسي، اخلارجي الداخلي، هناك 

ال لفرتات حمدودة، والتقلبات السياسية املذهلة الّت عاشتها األندلس. وعلى مستوى الفنت واحلروب الّت ال هتدأ إ
آخر هناك مستحداثت احلضارة األندلسية الباذخة، خاصة يف األوساط املرتفة، من طرب وهلو وجمالس مخر، 

ه، على اعتبار ، وعليه، فقد كان حديث ابن حزم عن احلبِّّ ظاهرة فريدة يف جمتمع(10)ورقص، وجواري ... إخل."
أنه رجل التزم الدين يف حياته وعليه كانت نظرة اجملتمع القرطيب يف زمانه ختالف ما ذهب إليه "يكون رجل دين 
وفقه ميارس احلب والعشق، فإن ذلك يستدعي التساؤل، ويثري االنتباه، ومن حق اجلميع أن يتساءلوا، وأن 

شعور الذي انتاب ابن حزم وهو يكتب رسالته أن بعض يستغربوا مثل هذه الظواهر، وهو نفس اإلحساس وال
املتعصبني سينكرون عليه أتليفه يف احلب، ويفهمونه فهماً خاطًئا، وأشار بذلك يف خامتة كتابه: "وأًن أعلم أنه 
سينكر علي بعض املتعصبني على أتليفي ملثل هذا، ويقول: إنه خالف طريقته وّتاىف عن وجهته، وما أحل ألحد 

ِثريًا ِمنا الظَّنِّ ِإنَّ بـاْعضا الظَّنِّ  يف غري ما قصدته، قال هللا عز وجل: "أن يظن  ا الَِّذينا آماُنوا اْجتاِنُبوا كا ايا أايُـّها
 .(11)"ِإْثم 

                                                 
، 1 عمال ابن حزم، دار القلم ، اململكة املغربية، طأهامي، حممد أحلوش، الرتمجة الذاتية يف األدب األندلسي من خالل أ (8)

 .56 ، ص2007
هـ، واله املنصور بن أيب عامر  413هـ وتويف سنة  342: أمحد بن عبد هللا بن هرمثة بن ذكوان، ولد سنة القاضي ابن ذكوان (9)

زراء، يفاوضه املنصور يف تدبري امللك القضاء يف قرطبة، وكان من خاصته، يالزمه يف رحالته وغزواته، وحمله منه فوق حمل الو 
 (وهران)  إىل  (املرية)ويف سائر شئونه، وملا انقرضت دولة بين عامر وقامت الفتنة يف قرطبة نفي ابن ذكوان وأهله إىل 

 .(http://islamstory.com انظر: القاضي أمحد بن عبد هللا بن ذكوان، قصة اإلسالم:)إبفريقيا. 

صورة املرأة يف الشعر األندلسي بني احلسية والرمزية، جامعة حممد اخلامس الرابط، مركز دراسات طحطح، د. فاطمة،  (10)
 .http://www.andalusite.ma األندلس وحوار احلضارات، على الرابط:

 ، وانظر : الرتمجة الذاتية يف األدب األندلسي من خالل أعمال ابن حزم ، حممد 36 طوق احلمامة، مرجع سابق، ص (11)
 .224 أحلوش أهامي ، مرجع سابق، ص
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 ُة املُشتاِقني (، لإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي احلنبلي كتاب: )راوضُة املُحبِّني ونُزها

احلب يرتكز يف أن ،تناول فيه وصف احملبة ودرجاهتا، إذ يرى (12)هـ175يِّم اجلوزية املتوىف سنة املعروف اببن ق
"تشاكل النفوس ومتازجها يف الطباع املخلوقة، وابحملبة وللمحبة ُوجدت األرض والسموات، وعليها ُفطرت 

 احلب والعشق، بدأها بباب ) يف ( اباًب يف29وينقسم الكتاب إىل ).(13)املخلوقات، وهلا حتركت األفالك الدائرات
ىن(، وجاءت يف مقدِّمته: "هذا الكتاب يصلح خمأمساء احملبة( وختمها بباب )ذّم اهلوى، وما يف 

ُ
الفته من نيل امل

لسائر طبقات الناس، فإنه يصلح عوًن على الدين وعلى الدنيا، ومرقاة للذة العاجلة، ولذة الُعقىب، وفيه من ذكر 
. ويرى حمقِّق الطبعة األوىل للكتاب يف مقدمة (14)كامها ومتعلقاهتا وصحيحها وفاسدها..."أقسام احملبة وأح

حتقيقه أن ابن قيِّم كانت له أهداف عظيمة يسعى لتحقيقها، وآراء نبيلة يدعو للعمل هبا، هي العودة ابلدين إىل 
 .(15)منابعه األوىل، واتباع منهج السلف الصا  يف التشريع

 

                                                 
عن املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، وفسَّر غريبه  1982صدرت الطبعة األوىل لتحقيق الكتاب سنة  (12)

ثه ووضع ي، وخرَّج آايته وأحاد2010 وراجعه صابر يوسف. وأحدث نسخة للكتاب صدرت عن وزارة الثقافة األردنية،
 د مشس الدين.حواشيه أمح

، من علماء املسلمني يف القرن : هو أبو عبدهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيابن قّيم اجلوزية
د ابن تيمية ، ودرس على ي(م 1349 –م  1292 /هـ  751 –هـ  691)الثامن اهلجري، عاش يف دمشق خالل الفرتة 

ب العاملني، بدائع الفوائد، أخبار به. له مؤلفات كثرية، منها: أعالم املوقعني عن ر عاما وأتثر  16الدمشقي والزمه قرابة 
هيم شلتوت نشر، دار الكتب فانظر: النويري، أمحد بن عبد الوهاب، ّناية األرب يف فنون األدب، حتقيق. )النساء ... 

ملشتاقني، فسَّر غريبه وراجعه بني ونزهة اوانظر: اجلوزية، ابن قيم، روضة احمل 277-265 ، ص1998، 1 املصرية، القاهرة ط
 .(11-8 ، ص1982، 1 صابر يوسف، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط

ُشتاقِّني، خرَّج آايته وأحاد (13)
حبِّني ونُزَهُة امل

ُ
ثه ووضع حواشيه أمحد مشس الدين، وزارة الثقافة، ياجلوزية، ابن قيم، روضُة امل

ان، اململكة   .3 ، ص2010األردنية، عمَّ
شتاقِّني، ص (14)

ُ
 .11 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .7 املصدر السابق، ص (15)
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 ألَّفه يف أواخر حياته بعد أن (16)(، للوزير لسان الدين بن اخلطيبلتعريف ابحلبِّ الشريفكتاب: )روضة ا ،
،فجاء الكتاب نِـّتاج ّتربة صوفية عاشها ابن اخلطيب (17)جرَّب احلياة ورأى ما فيها من حمٍن وأخطار ومجال وقبح

م ابن اخلطيب كاأنه  يف املرحلة األخرية من حياته، وهو الكتاب الذي يرى بعض املؤرخني  ن سبًبا يف مقتله. وقدَّ
وعنوانه (18)كتابه على أساس "احلب اإلهلي"، معارًضا به كتاب "احلب والعشاق" البن أيب حجلة التلمساين

"ديوان الصبابة". وما ميَّز الكتاب، املنهجية اجلديدة الّت جاء هبا لسان الدين ابن اخلطيب، حني رسم احملبة يف 
غينِّّ على هذه الشجرة. صورة خيالية ممثلة يف

ُ
 شجرة، أرضها النفس اإلنسانية، وشبَّه ابن اخلطيب نفسه ابلطائر امل

وقسَّم كتابه إىل أقسام ستة: األول: خطبة األغراس وتوطئة الغراس، الثاين: األسباب يف احلب اللباب، الثالث: 
ع الصاعد يف اهلواء على خط االستواء من العمود املشتمل على القشر والعود، واجلىن املوعود، الرابع: وهو الفر 

رأس العمود القائم إىل منتهى الوجود الدائم، اخلامس: تفرغ ضخام الغصون من شجرة السر املصون، السادس: 
 .(19) حوائج الشجرة، ومضار فالحتها املعتربة

 
 مصطلحا احلب والعشق ودرجاهتما:

، "واحلب: اجلرة الضخمة، (20)ل فيه املاء"ًنء الذي جيعلغواي، قيل إن احلب مشتق من "احلب اإل

                                                 
عبد القادر أمحد عطا،  ، بتحقيق وتعليق وتقد 1968صدرت الطبعة األوىل للكتاب عن دار الفكر العريب، القاهرة، سنة  (16)

لسان الدين بن )بتحقيق وتعليق الدكتور حممد الكتاين.  1970غربية سنة   صدرت الطبعة األوىل لدار الثقافة ابململكة امل
لسان الدين بن اخلطيب"، ولد يف لوشة ـ"بـــــاخلطيب: هو حممد بن عبدهللا بن سعيد بن علي بن أمحد السلماين، املعروف 

، طرفة العصر يف دولة بين نصر، هـ، له الكثري من املصنفات، منها: اإلحاطة يف أخبار غرًنطة 713مبدينة غرًنطة سنة 
ابن اخلطيب، لسان الدين، روضة التعريف ابحلبِّّ الشريف، حتقيق ) ... معيار األخبار، السحر والشعر، رحيانة الكتاب

 .(20-18 ، ص1968وتعليق وتقد . عبد القادر أمحد عطا، دار الفكر العريب، القاهرة، 

 الشريف، عارضه أبصوله وعلق حواشيه بتقد  حممد الكتاين، مطبعة دار الثقافة، مقدمة حمقق كتاب: روضة التعريف ابحلبِّّ  (17)
 .1972الدار البيضاء، 

، شاعر فقيه أديب صويف من أهل تلمسان، (هـ 776 – 725)هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب بكر التلمساين  (18)
طان" و"الطارئ على السكردان" و"ديوان الصبابة". سكن دمشق، ومات فيها ابلطاعون. من مؤلفاته: "سكردان السل

للوزير لسان الدين ابن اخلطيب،  (روضة التعريف ابحلب الشريف)انظر: علمي، عبد الرحيم، نظرية احلب اإلهلي يف كتاب )
ؤون جملة دعوة احلق، جملة شهرية تعىن ابلدراسات اإلسالمية وبشؤون الثقافة والفكر، تصدر عن وزارة األوقاف والش

، على الرابط: 2000يونيو  -مايو -أبريل 352 – 351اإلسالمية، اململكة املغربية، العددان 
http://www.habous.gov.ma). 

  للوزير لسان الدين ابن اخلطيب، مرجع سابق. (روضة التعريف ابحلب الشريف)انظر دراسة: نظرية احلب اإلهلي يف كتاب  (19)
وضة التعريف ابحلب الشريف، حتقيق وتعليق وتقد  عبد القادر أمحد عطا، مرجع سابق، ابن اخلطيب، لسان الدين، ر  (20)

 .334 ص
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، وقد فسَّر ابن اخلطيب سبب هذا االشتقاق (21)واحلب: اخلابية؛ وقال ابن دريد هو الذي جيعل فيه املاء"
. كما (22)فقال: "ألنه إذا امتلئا ابملاء مل يسع فيه )غريه، وكذلك القلب إذا امتأل ابحملبة مل يسع فيه( غري حمبوبه"

ق من احلباب بفتح )احلاء( وهو ما يعلو املاء عند املطر، وعند الغليان؛ ألن القلب )يغلي( ويهتاج قيل إنه اشت
أن احلب مبثابة الثمرة ال مبثابة البذرة، وهذا يعين أنه كما   .(23)ويطفو عليه مثل احلباب، شوقا إىل من حيبه"

، يقول (24)وهو سويداء القلب مشتق من حبة القلب، وهو موضع ينشأ فيه احلب، فأخذ امسه من حمله،
األزهري: حبة القلب هي العلقة السوداء، الّت تكون داخل القلب، وهي محاطة القلب أيضا. يقال أصابت 

، ومحاطة القلب: (25)-فالنة حبة قلب فالن إذا شغف قلبه حبها، وقال أبو عمرو: احلبة وسط القلب
  .(27)، وقوهلم أصبت، أي: حبة قلبه(26)سواده

يف لسان العرب كناية عن: اإلرادة املؤكدة، تقول: أردت أن أفعل كذا، وأحببت أن أفعل كذا، والفرق  احملبةو 
، وإذا (28)بينهما: أن اإلرادة إن تعلَّقت بصفة أو فعل، كما تقول: أريد كرمك أو علمك أو قربك، قـُيِّدت مبا تعلقت به"

زِّهلا إال مانٌع أقوى من السبب، وإذا مل تكن ابملشاكلة فإمنا هي حمبٌَّة كانت احملبة ابملشاكلة واملناسبة ثبتت ومتكَّنت ومل يُ 
، وهي ذات "معاٍن (30)، واحملبة "اسم جامع ألقسام احلب والعشق"(29)لغرٍض من األغراض تزول عند انقضائه وتضمحل"

ن ابن اخلطيب يف هذا اجلانب ، ويرى لسان الدي(31)كثرية، وكثريا ما اشتق لفظها من فعل احملبة، واشتق أيضا من صفاهتا"
أن الفرق بينهما أن احملب ال خيلو إما أن يستعمل احملبة أو تستعمله، فإن استعملها وكان له فيها تكسب واختيار مسي 
حمبا اصطالحا، وإن استعملته احملبة حبيث ال يكون له فيها اختيار وال تكسب مسيَّ عشقا، فاحملب مريد، والعاشق 

 هو "اسم ملا فضل عن املقدار مسي حبا، وهو الذي ال يقدر على كتمه، ولذلك شرط الرسول  ، فالعشق(32)ُمراد

                                                 
 ، ص15 ، ج1994، 3 ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري، لسان العرب، دار الفكر، بريوت، ط (21)

295. 
 .334 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (22)
 .335 املصدر السابق نفسه، ص (23)
 .334 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (24)
 .294 ، ص1 لسان العرب، مرجع سابق، ج (25)
 .277 ، ص7 املرجع السابق نفسه، ج (26)
 ملرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.ا (27)
 .338 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (28)
شتاقِّني، ص (29)

ُ
 .52 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .351 ابحلب الشريف، ص روضة التعريف (30)
 .334 املصدر السابق، ص (31)
 .350 املصدر السابق، ص (32)
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، ومىت ما كان احملبوب يف غاية اجلمال، وشعور احملب جبماله أمتَّ شعور، واملناسبة الّت بني الرُّوحني قوية، (33)فيه الكتمان"
لكن هو يف عني احملب كامل، فتكون قوة حمبته حبسب  فذلك احلب الالزم الدائم، وقد يكون اجلمال يف نفسه ًنقصا

النظرة . وخيلط الكثري من الدارسني بني احلب والعشق، إال أن (34)ذلك اجلمال عنده، فإن حبَّك للشيء يُعمي وُيصِّم"
ن اخلطيب درجة متكن كل واحد منهما من قلب الرجل أو املرأة، وهو ما ذهب إليه لسان الدين باألدبية تفرِّق بينهما يف 

يف معرض حديثه عن أقسام احملبة يف قول: "وأقسامها الّت هبا تعرف، ومن أبواهبا تتصرف: اهلوى، الصبابة، التبتل، 
واعتمادا على  .(35)العالقة، الولوع، الكلف، والشغف )والشعف(، العشق، األلفة، الغرام، اخللة، التتيم، الوله، والتدله"

 اجلدول:بة يف هذا مفاهيمها، فإننا نقسم درجات احمل
 

 )36(احملبة
 ابب العشق ابب احلب

 أقسام العشق من حيث اقرتاهنا ابهلجر أقسام احلب من حيث اقرتاهنا ابلوصل
 
 قسم اهلوى .أ

 قسم الـعـشق .ب
 قسم الــَعلــق .ت
 قسم الولوع والغرام .ث
 قسم األلــفة .ج
 قسم احلــب .ح

 قسم الصبابة .أ
 قسم الكـــلـف .ب
 قسم اجلــوى .ت
 قسم الشَعـف .ث
 الشغَـف قسم .ج
 قسم اخلِّلَّــــة .ح
 قسم التـــــبل .خ
 قسم التــــتيم .د

                                                 
 .340 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (33)
شتاقِّني، ص (34)

ُ
 .49 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .334روضة التعريف ابحلب الشريف،  (35)
 )يقول ابن قيِّم اجلوزية يف كتابه  (36)

ُ
: " ملا كان الفهم هلذا املسمى أشد، (يف أمساء احملبة)يف ابب  (شتاقِّنيروضة احملبني ونُزَهُة امل

وهو بقلوهبم أعلق، كانت أمساؤه لديهم أكثر، وهذه عادهتم يف كلِّّ ما اشتد الفهم له، أو َكثُر ُخُطورُه على قلوهبم، تعظيما 
قريبا من ستني امسا وهي: احملبَّة، العالقة، له، أو اهتماما به، أو حمبة له... واجتمعت هذه املعاين يف احلب فوضعوا له 

التَّباريح، اهلوى، الصَّبوة، الشَّغف، املَِّقة، الَوجد، الَكَلف، التَّتيُّم، العِّشق، اجلوى، الدَّنف، الشَّجو، الشَّوق، اخلِّالبة، البالبل، 
الَكَمد، الَّلذع، احلَُرق، السَّهد، األرق، اللَّهف، السََّدم، الَغَمرات، الَوَهل، الشََّجن، الالعِّج، االكتئاب، الوَصب، احلُْزن، 

خامر، الود، اخلُلَّة، اخلِّلم، 
ُ
الَغرام، اهلُيام، احلنني، االستكانة، التَّبالة، اللوعة، الُفتون، اجلُنون، اللَّمم، اخلَْبُل، الرَّسيس، الداء امل

ُشتاقِّني، خرَّج آايته وأحادُـ  املاجلوزية، ابن قيم، روضةُ )التَّدليه، الَوَله، التَعبُّد". انظر: 
ثه ووضع حواشيه أمحد يحبِّني ونُزَهُة امل

 .(13 مشس الدين، مرجع سابق، ص
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 قسم الــــوله .ذ
 قسم الــدلــه .ر
 قسم اهلـــيام .ز

 
 ابب احلب:  .1

 
 قسم اهلوى: (أ

اهلوى هو "ميل الطبع إىل ما يالئمه، وهذا امليل خلق يف اإلنسان لضرورة بقائه، فإنه لوال ميله إىل 
، وهو أول أقسام ابب احلب، وأول درجة (37)ستحثٌّ هلا ملا يريده"املطعم واملشرب ما أكل وال شرب، فاهلوى م

، "أما اهلوى: (39)، وقيل إنه "مشتق من اهلوى، وهو الوقوع"(38)من النشأة والتطور، وهو "مشتق من السقوط"
، أي: سقط جنح للغروب، ومعناه: ميل (40)وجل: }َوالنَّْجمِّ إَِّذا َهَوى{ فهو مشتق من السقوط، قال هللا عز

، إال أن صاحب اللسان (41)القلب وسرعة تقلبه ألجل احملبة، كما يسرع اهلواء التغري لشدة صفائه ولطافته"
، (43)، وكذلك يف قوله: "اهلوى مقصور هوى الضمري"(42)يفض اللبس يف قوله: "واهلوى، مقصور: هوى النفس"

ه: هوي يهوى َهَوى، مثل: َعمَِّي يعَمى ويف قول ابن قيم اجلوزية: "وأما اهلوى فهو ميل النفس إىل الشيء وفعل
، دليل على أن اهلوى إمنا هو مقرتن ابلنفس لصيق هبا؛ فيكون السقوط الذي يتحمله معناه، هو (44)عمى"

. "ويقال: إمنا (45)السقوط املعنوي للرجل يف حب املرأة، ومن ذلك قوهلم: "واحملب قد سقط يف هوة الوجد"
اهلوى هو نتيجة ملا هو اختيار؛ فـ "النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر و ، (46)مسي هوى ألنه يهوي بصاحبه"

اختياري،... وهذا مبنزلة السكر من شرب اخلمر، فإن تناول املسكر اختياري وما يتولد عنه السكر اضطراري، 
ة شرب فمىت كان السبب حمظورا، مل يكن السكران معذورا، وال ريب أن متابعة النظر واستدامة الفكر مبنزل

                                                 
شتاقِّني، ص (37)

ُ
 .231 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .339 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص  (38)
 املصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها. (39)
 .1سورة النجم، اآلية  (40)
 .338 وضة التعريف ابحلبِّّ الشريف، صر  (41)
 .372 ، ص15 لسان العرب، مرجع سابق، ج (42)
 املرجع السابق نفسه. (43)
شتاقِّني، ص (44)

ُ
 .19 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .339 روضة التعريف ابحلب الشريف، مرجع سابق، ص (45)
شتاقِّني، مرجع سابق، ص (46)

ُ
 . 23 روضة احملبني ونُزَهُة امل
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اهلوى احلسن العفيف " وأما ما يقع من أول . ولعل اجلانب املهم هنا هو (47)املسكر فهو يالم على السبب"
وهلة ببعض أعراض االستحسان اجلسدي، واستطراف البصر الذي ال جياوز األلوان، وهذا سر الشهوة ومعناها 

، وهذا أمر خيصُّ (48)بة ال على التحقيق"احلقيقة، فإمنا هذا من جهة الشهوة وهي على اجملاز تسمى حم ىعل
 الرجل الذي ينظر للمرأة نظرة حسية سطحية.

 
 ب. قسم العلق:

. والعلق أيخذ معىن اهلوى، (49)العلق والعالقة: هو احلب املالزم للقلب، وهي مشتّقة من التعلــق
معىن اهلوى؛ فمن قوهلم: ويتجانس معه يف البداية من حيث إنه يتليه، ويفوقه يف الصفات؛ فأما أنه أيخذ 

 . وإذا كان التعلق مبعىن اللزوم؛ فحري(51)، ومن قوهلم:" علقتها وعلق حبها أي: هويتها"(50)"العلق اهلوى"
، تعين لزوم النظر، بل واإلمعان فيه حىت يالزم احلب القلب، ومن ذلك مسي (52)"نظرة من ذي علق"بقوهلم: 

ومعىن اللزوم أو مالزمة النظر و"تكراره"، هو ما جيعل من مقدار . (53)العلق" عالقة لتعلق القلب ابحملبوب"
 :(54)قيس بن ذريح العلق أعلى من اهلوى، يقول الشاعر

 
 عالاقم ِبقاليب ِمن هاواِك قادميُ  ينوالاقاد أارادُت الصاربا عانِك فاعاقا 

 
 :(55)وقال الشاعر
 

 أفناُن رأِسِك كالثَّغام املُخِلسِ  أعالقة أم الوليد بعدما
 

 ج( قسم الولوع والغرام:
                                                 

 .147 رجع السابق، صامل (47)
 .47 الف، مرجع سابق، صطوق احلمامة يف األلفة واأل (48)
 .342 روضة التعريف ابحلب الشريف، مرجع سابق، ص (49)
 .22 . وانظر: روضة احملبني ونزهة املشتاقني، مرجع سابق، ص343 املصدر السابق نفسه، ص (50)
 .22 روضة احملبني ونزهة املشتاقني، مرجع سابق، ص (51)
 . 22 ، و: روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ص346 روضة التعريف ابحلب الشريف، مرجع سابق، ص (52)
شتاقِّني، مرجع سابق، ص (53)

ُ
حبِّني ونُزَهُة امل

ُ
الثَّغام: نبت يكون يف اجلبل، يبيَّض إذا يبس، ويشبَّه به الشيب. ). 18 روضُة امل

خلِّس: الذي خالط سواده البياض
ُ
 .(امل

 .22 صدر السابق نفسه، صامل (54)
 .53انظر اهلامش  (55)
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، أي: قد لزمه احلب، وأصل املادة من اللزوم، ومنه  الغرام هو "احلب الالزم، يقال: رجٌل ُمغرٌم ابحلبِّّ
، والولوع والغرام "هو الذي الزم صاحبه فال يفارقه فهما مبعىن واحد، (56)قوهلم: رجٌل ُمغَرٌم من الُغْرم أو الَدين"

، وما جيعل الولوع والغرام مقدارين يفوقان مقدار العلق؛ أّنما يتصفان ابإلحلاح (57)"أغرم ابلشيء أي أولع به
يف املالزمة واحلرص على عدم وقوع الفراق، وهذه املالزمة ليست مبعىن تكرار النظر الذي يثبت احلب يف 

احملبوب، فرتى  القلب، كما هو يف العلق، إمنا هي مبعىن املصاحبة ولوعا يف حل وارحتال، وحركات وسكنات
احملب "يتنقل بتنقل احملبوب، وينزوي ابنزوائه، ومييل حيث مال، كاحلرابء مع الشمس،... ومنها اإلقبال 
ابحلديث، فما يكاد يقبل على سوى حمبوبه ولو تعمد ذلك، وإن التكلف ليستبني ملن يرمقه فيه؛ واإلنصات 

احملال وخرق العادات؛ وتصديقه وإن كذب؛ وموافقته  حلديثه إذا حدث، واستغراب كل ما أييت به ولو أنه عني
وإن ظلم؛ والشهادة له وإن جار، واتباعه كيف سلك، وأي وجه من وجوه القول تناول؛ ومنها اإلسراع ابلسري 

 .(58)حنو املكان الذي يكون فيه؛ والتعمد للقعود بقربه والدنو منه؛ والتباطؤ يف املشي عند القيام عنه"
 

 َفة:د( قسم األُلْ 
يقال: ألِّفته إلًفا، وألفته: أنِّْست به ولزمته وأحببته، "أما األلفة فهي أول مقام من مقامات احلب، 

، وعلى أّنا مقام من مقامات (59)عدت يف أسبابه. وهي املمازحة ويستدعيها األنس ابستقراء حماسن احملبوب"
ستئناس هبا. وإذا كان ما تقدم ذكره من هوى احلب وأسبابه، إال أن األلفة تقع ابستقراء حماسن احملبوب واال

مبعىن السقوط املعنوي يف حب املرأة، ومن علق مبعىن مالحقة احملبوب ابلنظرات تلو النظرات حىت يتعلق القلب 
به شيئا فشيئا، ومن ولوع وغرام مبعىن اإلحلاح يف مالزمة احملبوب يف حركاته مع حذر الفراق يف سري الوصال، 

 استقراء حماسن احملبوب الطبيعية واملزاجية والنفسية؛ فإن الظروف تكون مهيأة لبلوغ قسم احلب ومن ألفه مبعىن
يف أحسن ّتلياته، وابستيفاء املرء كل تلك املقادير والبداايت واألسباب، يكون االرتقاء إىل درجة احلب، وحيق 

 للمرء حينها أن يسمى حمبا على وجه التحقيق.
 

 هـ( قسم احلب:
، "واحلب: اجلرة الضخمة، واحلب: (60)احلب مشتق من "احلب األًنء الذي جيعل فيه املاء" قيل إن

                                                 
 .346 روضة التعريف ابحلب الشريف، مرجع سابق، ص (56)
 .346 املرجع السابق، ص (57)
 .29-28 طوق احلمامة، مرجع سابق، ص (58)
 .348 روضة التعريف ابحلب الشريف، مرجع سابق، ص (59)
 .334 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (60)
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، وقد فسَّر ابن اخلطيب سبب هذا االشتقاق فقال: "ألنه (61)اخلابية؛ وقال ابن دريد هو الذي جيعل فيه املاء"
. كما قيل إنه (62)يه( غري حمبوبه"إذا امتلئا ابملاء مل يسع فيه )غريه، وكذلك القلب إذا امتأل ابحملبة مل يسع ف

اشتق من احلباب بفتح )احلاء( وهو ما يعلو املاء عند املطر، وعند الغليان؛ ألن القلب )يغلي( ويهتاج ويطفو 
"اشتق من حباب املاء وهو معظم املاء أبن احملبة معظم ما يف  ، وقيل(63)عليه مثل احلباب، شوقا إىل من حيبه"

فعلى هذه احملبة غليان القلب وثورانه عند االهتياج إىل لقاء احملبوب، وقيل: مشتقة ، (64)القلب من املهمات"
سبب هذا االشتقاق بقوله: وفسَّر ابن اخلطيب ، (65)من اللزوم والثبات، ومنه أحب البعري إذا برك فلم يـَُقم"

. وقيل إن احلب (66)نفكاك""ألن احملب ال يرح بقلبه عن ذكر احملبوب، بعد أن وقع يف احملبة، وال يقدر على اال
مشتق من حبب األسنان، وهو بياض الّت هبا الصفاء، ومسيت بذلك ملا يستلزم قلب احملب من الصفاء 

 ، وقيل إن اشتقاقه هو من احملبة، وهو برز النبات. (67)-والألالء
موضع ينشأ فيه وإذا كان احلب مبثابة الثمرة ال مبثابة البذرة، فالصواب أنه مشتق من حبة القلب، وهو 

، وحبة القلب: مثرته وسويداؤه، وهي هنة سوداء فيه؛" (68)احلب، فأخذ امسه من حمله، وهو سويداء القلب
، يقول األزهري: حبة القلب هي العلقة السوداء، الّت تكون داخل القلب، وهي (69)-وقيل: هي زمنة جوفه

قلبه حبها، وقال أبو عمرو: احلبة وسط  محاطة القلب أيضا. يقال أصابت فالنة حبة قلب فالن إذا شغف
 .(72)، وقوهلم أصبت، أي: حبة قلبه(71)، ومحاطة القلب: سواده(70)-القلب

 
 ابب الِعْشق: .2

 
 أ( قسم العِّْشق:

                                                 
 .295 ، ص15 ، مرجع سابق، جلسان العرب (61)
 .334 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص  )62)
 . 335 املصدر السابق نفسه، ص (63)
 .335 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (64)
 .15 ُمشتاقِّني، صلـروضة احملبني ونُزَهُة ا (65)
 .334 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (66)
 .336 املصدر السابق نفسه، ص (67)
 . 334 ضة التعريف ابحلب الشريف، صرو  (68)
 .294 ، ص1 لسان العرب، مرجع سابق، ج (69)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (70)
 .277 ، ص7 املرجع السابق نفسه، ج (71)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (72)
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َقها عِّشقا مثل علم عِّلما َوَعَشَقا.. ورجل عشيق، أي: كثري العشق" . (73)العشق "فـَْرط احلب، وقد عشِّ
شأة والتطور يف الباب املقرتن ابلوصل؛ فإن العشق هو بداية درجة املرض النفسي وإذا كان اهلوى بداية درجة الن

يف ابب العشق املقرتن ابهلجر، قال بعض الفالسفة: "العشق طمٌع يتولَّد يف القلب ويتحرك وينمي،   يرتىب 
رص على ما قوي ازداد صاحبه يف االهتياج والتمادي يف الطمع واحللوجيتمع إليه مواد من احلرص، وك

وقال بعض األطباء: العشُق امتزاٌج ابلرُّوح ملا بينهما من التناسب والتشاكل، فإذا امتزج املاء ابملاء ، (74)"الطلب
امتنع ختليص بعضه من بعض، لذلك تبلغ احملبة بني الشخصني حىت يتأمل أحدمها بتأمل اآلخر، ويسقم بسقمه 

ه األطباء . إن مسة اهلجر الّت نتج عنها (75)وهو ال يشعر" اإلفراط يف احلب، جعلت من قسم العشق مرضا، عدَّ
، وقال بعض الفالسفة: العشق طمع يتولد يف القلب ويتحرك وينمو، (76)من األمراض النفسانية وقرروا عالجه

ه األطباء قاطبة مرض وسواسي شبيه ابملاليخوليا ، وسببه النفساين االستحسان والفكر، وسببه البدين (77)وعدَّ
. وُسئل أبو العباس أمحد بن حيىي عن احلب والعشق: أيهما أمحد. فقال: (78)ع خبار رديء على الدماغارتفا 

. واختلف الناس يف (79)احلب؛ ألن العشق فيه إفراط، ومسي عاشقا ألنه يذبل كما تذبل العشقة إذا قطعت
راري وليس ابختياري، العشق، هل هو اختياري أو اضطراري خارج عن مقدور البشر؟، فقالت فرقة: هو اضط

. وقال بعضهم: وهللا لو كان يل من األمر شيٌء .مآن للماء البارد، واجلائِّع للطعام.ظقالوا: وهو مبنزلة حمبة ال
بُت عاشقا، ألن ذنوب الُعشَّاق اضطرارية" ، وسئل بعض األطباء عن العشق فقالوا: إن وقوعه أبهله (80)ما عذَّ

تلِّفة، ليس ابختيار منهم، وال حبرصهم عل
ُ
يه، وال لذة ألكثرهم فيه، ولكن وقوعه هبم كوقوع العِّلل، واألمراض امل

 :(81)ال فرق بينه وبني ذلك"، قال الشاعر
 

 فلما استقلَّ به مل يُِطقْ  تـاوالَّع ابلعشق حىت عاِشقْ 
                                                 

شتاقِّني، ص (73)
ُ
 .21 روضة احملبني ونُزَهُة امل

شتاقِّني، صروضة احملبني ونُزَهُة ا (74)
ُ
 .99 مل

شتاقِّني، ص (75)
ُ
 .54 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .341 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (76)
: مرض من األمراض العقلية، يتميز ابالنطواء والشعور ابلدونية، واحتقار املاليخوليا أو الفلسفة السوداوية أو املزاج السوداوي (77)

،يف معرض كالمه عن ادعاءات الصوفية يف (املاليخوليا)ار. وذكره ابن اجلوزي بلفظ الذات، والقلق، والرغبة يف االنتح
مرض املاليخوليا ، ملتقى )الكشف و االطالع على الغيبيات، واملاليوخوليا مرض الصرع كما يف كتاب ابن سينا يف الطب. 

 .(http://www.ahlalhdeeth.comأهل احلديث: 
(78)  

ُ
 .99 شتاقِّني، صروضة احملبني ونُزَهُة امل

 .252 ، ص10 لسان العرب، مرجع سابق،ج (79)
شتاقِّني، ص (80)

ُ
 .103 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 املرجع السابق، الصفحة نفسها. (81)
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مىت وهذا مبنزلة السكر من ُشرب اخلمر، فإن تناول املسكر اختياري وما يتولد عنه السكر اضطراري، ف

 :(83)، وقال العباس بن األحنف(82)كان السبب واقعا ابختياره مل يكن معذورا"
 

 وال خري فيمن ال ُيُِبُّ ويـاْعشاقُ  وما الناُس إال العاشقون ذوو اهلوى
 

 :(84)وقال الشاعر األحوص
 

ْ تا  ْ تـاْعشاْق واملا ِبِس الصَّخْ  ْدِر ماا اهلاواىإذاا أاْنتا ملا ا ِر جا فاُكْن حاجاراً ِمْن ايا  ْلمادا
 

وميكن القول إن العشق أعلى مقدارا من احلب، وهو غري احلب وال حيق تسمية هذا بذلك، ويبني 
 :(85)املتنيب التدرج بني قسمي احلب والعشق، يف قوله

 
نَـْيكِّ مـــا يَلَقى الُفؤاُد َومَ   َولِّلُحبِّّ مامَل يَبَق مِّيّن َوما بَقي ــــــا لَــقيلَعيـْ

ر ُجفوَنكِّ يَعَشقِّ  َبهُ ن َيدُخُل العِّشُق قَلَوما ُكنُت ممَِّّ   َوَلكِّنَّ َمن يُبصِّ
 

 ب( الَصَبابَة:
، وقال يف الصحاح: هي رقة الشوق وحرارته، يقال: رجل َصبٌّ عاشٌق (86)الَصَبابَة يف اللغة مبعىن العشق

"" فباحملبة وللمحبة ُوجدت ابلكسر مشتاق، ويقال هذا َأَصبُّ من هذا، أي: أرقُّ شوقاً. وقد صبِّبَت اي رجلُ 
وعن ابن األعرايب: َصبَّ ، (87)األرض والسموات، وعليها ُفطرت املخلوقات، وهلا حتركت األفالك الدائرات"

، ورجالن َصبَّان، ورجال َصبُّون، وامرأاتن َصبَّتان، ونساء  َق َيَصبُّ َصبابة، ورجل َصبٌّ الرجل إِّذا َعشِّ
عىن العشق، وهذا ما جيعلها تتمثل معانيه وتتصف أبحواله، فهي تتخذ معىن ؛ فالصبابة إذن، هي مب(88)َصبَّات

                                                 
شتاقِّني، ص (82)

ُ
 .106 روضة احملبني ونُزَهُة امل

شتاقِّني، ص (83)
ُ
 .125 روضة احملبني ونُزَهُة امل

ش (84)
ُ
 .126 تاقِّني، صروضة احملبني ونُزَهُة امل

 .97 ، ص2 ديوان املتنيب، ج (85)
 .342 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (86)
شتاقِّني، ص (87)

ُ
 .19 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .518 ، ص1 لسان العرب، مرجع سابق، ج (88)



 مصطلحا احلب والعشق ودرجاهتما يف املصادر املشرقية واألندلسية
 

 

AAM, 24 (2017) 67-91 

 

81 

 : (91)وجند املتنيب يقول، (90)، ومن ذلك قوهلم: الصب العاشق املشتاق(89)الشوق؛ وقيل رقته وحرارته
 

ِفقُ  رىجاهُد الصاباباِة أان تاكونا كاما أُ  ةم واقالبم َيا  عانيم ُمساهَّدا
 

 ج( قسم الكِّْلُف:
َلف هو من أمساء احلب، يقال: َكلِّفُت هبذا األمر، أي: أُولعت به فأًن َكلٌِّف به، وأصل اللفظة من الكَ 

" ، والكلف هو شدة احلب الذي ال يقدر صاحبه على (92)الُكْلفة واملشقَّة، يقال: َكلََّفه تكليفا إذا أمره مبا يُشقُّ
من احلب؛ أعلى وهنا نكتشف أن الكلف  (93)فت هبذا األمر، أي: أولعت به.لالتصرب إال بتكلف، يقال: ك

من احلب؛ ألن فيه الشدة،  ألن فيه الشدة، وهو ليس من احلب؛ ألنه مقرتن ابهلجر، وجعلنا الكلف أعلى
مقدارا من قسمي العشق والصبابة؛ ألن من وهو ليس من احلب؛ ألنه مقرتن ابهلجر، وجعلنا الكلف أعلى 

، والصبابة الّت تفضله برقة الشوق، جيعالن من العاشق الصب يف حالة وجهة نظرًن أن الذي يعرتيه الكتمان
نفسية مزرية، ينقلب بني ًنرين: ًنر الكتمان وحرقة الشوق، "وما هي إال أن يسأل عن حاله، أو ينظر إىل 

 :(94)"مشوقته حىت جيهر ويزفر مبكنونه، عن قلبه حرارات العشق والشوق
 

ِلْفُت بكم  علي ما شئِت عن ِعْلمِ ث اف فتعلمي أن قد كا
 

 د( قسم اجلَــَوى:
جند اجلَــَوى يف معاجم اللغة يف مادة )َجوَِّي(: فالٌن َجوَِّي َجًوى: مرَِّض صدرُه، وَجوَِّي اشتدَّ َوْجُدُه من 

 ، كما يف قول اخلنساء: (95)عِّْشق أَو حزن
 

 ُء من اجلوى بنيا اجلواِنح إنَّ الـــــبــكاءا هــــوا الشفا
 

                                                 
 .24 . انظر أيضا: روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ص518 ، ص1 املرجع السابق، ج (89)
 .24 انظر أيضا: روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ص 342 تعريف ابحلب الشريف، صروضة ال (90)
. الصبابة: رقة الشوق. اجَلهد: املشقة، والصبابة. مسهَّدة : مصابة ابألرق. معىن البيت: غاية الشوق 167 ديوان املتنيب، ص (91)

 اهلوى. أن تكون هبذه احلال الّت أًن فيها، أي بلوغ أقصى درجات املعاًنة يف
شتاقِّني، ص (92)

ُ
 .20 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .343 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (93)
 .26 روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ص (94)
 .(َجوِّيَ )انظر املعجم الوسيط، مادة  (95)
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 :(96)ول الشاعرويف ق
 

 أم هل لداء احلب من راق هل من جوى الفرقة من واق
 
 وقول البحرتي:

 
 فـالاْيسا بِسرّ  ما ُتِسرُّ األضااِلعُ  جلاواىاإذا العانُي رااحْت واهيا عانيم على 

 
وتراكمت أقسام املرض النفساين لتصب كلها يف معىن اجلوى، فهو كل داء أيخذ يف الباطن ال يستمر 

، حىت ينصرف العاشق عن ضرورات البقاء؛ من مأكل ومشرب وملبس، مهمال صحته (97)لطعاممعه ا
 .(98)للنسيان

 
 هـ( قسم الَشَعـْف:

جاءت كلمة الَشَعـْف يف معاجم اللغة يف مادة )ش ع ف(: َشَعَفُه احلُْبُّ َيْشَعُفُه بَِّفْتحِّ اْلَعنْيِّ 
َما)َشَعًفا( بَِّفْتَحَتنْيِّ: َأْحَرَق قـَلْ  َبُه َوقِّيَل أَْمَرَضُه، وابلتايل فإن الشعف )ابلعني املهملة( هو إحراق احملب مع فِّيهِّ

لذة جيدها احملب، ومثله اللوعة والالعج والبلبال. قال صاحب التاج: شعفه احلب أحرق قلبه. والظاهر أن 
، ومعىن شغف (99)الشعف هو حرقة وأمل يعلوان نياط القلب بدليل أن شعفة القلب هي رأسه عند معلق النياط

، (101)، وهو كما يقال: يكون مبعىن عال حبها على قلبه(100)بفالن إذا ارتفع حبه إىل أعلى املواضع من قلبه
، ابلعني املهملة فقال: )شعفها حبا(، وهو من قوهلم (102){قاْد شاغافاهاا ُحبًّا}وقرأ احلسن البصري قول هللا تعاىل:

. ونقول هنا: إن الشعف يصيب طرف القلب وابطنه (103)حباشعفت هبا كأنه ذهب كل مذهب، وقيل بطنها 
على حد سواء؛ ومن ذلك قوهلم: شعفه هبا إذا ذهب بفؤاده مثل شعفه املرض إذا أذابه. وشعفه احلب: أحرق 

                                                 
 .348 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (96)
 .158 ، ص14 لسان العرب، مرجع سابق، ج (97)
 .348 جع السابق نفسه، وانظر أيضا: روضة التعريف ابحلب الشريف، صاملر  (98)
 .177 ، ص9 لسان العرب، مرجع سابق، ج (99)
 املصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها. (100)
 املصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها. (101)
 .30سورة يوسف، اآلية  (102)
 .178 ، ص9 لسان العرب، مرجع سابق، ج (103)
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. وإذا اعتمدًن على معاين أقسام درجة املرض النفسي؛ من كتمان وحرمان، وشوق (104)قلبه، وقيل أمرضه
القيس هلذا الشعف  ؤالشعف سيكون أول ّتليات املرض العضوي؛ وقد مثل امر وشقاء وشغل قلب؛ فإن 

 :(105)قائال
 

 شاعافا املاْهُنوءةا الرجُل الطَّايل لِتاقتـُلاين وقد شاعاْفُت ُفؤاداها
 

 وقول كعب بن زهري:
 

 وماطاافُُه لك ِذْكرة وُشُعوفُ  أَّنَّ أملَّ بك اخلياُل يطيفُ 
 

 و( قسم الَشغَــف:
معاجم اللغة يف مادة )ش غ ف(، والشََّغاُف )ابلفتح( غالف القلب، وهي َشْحَمٌة تكوُن  الشغف يف

، يقال َشَغَفهُ احلب أي بلغ شغافه، وشغاف القلب جلدة دونه، وهي الغشاء احملتوي على القلب  لِّباساً لِّْلَقْلبِّ
أو استبطاّنا سويداء القلب؛ فإن ، وإذا كان الشغف مبعىن استعالء احلرقة واملرض (106)حسبما يظهر يف احليوان

، ويف قوله (107)الشغف داء ينتشر يف شغاف القلب كله، إذا اعتربًن الشغاف: غالف القلب أو غشاءه
ا ُحّباً تعاىل:} ةم يف اْلماِديناِة اْمراأاُة اْلعازِيِز تـُرااِوُد فـاتااهاا عان نَـّْفِسِه قاْد شاغافاها ، حسم يف معىن (108){واقاالا ِنْسوا

القسم، وقرأ احلسن البصري هذه اآلية )ابلعني املهملة(، وفسَّرها عبدهللا بن العباس حرب األمة وترمجاّنا  هذا
، ويف (109)قائال: قد شغفها حبا، قال: دخل حبه حتت شغافها، وقيل غشى احلب قلبها، وقيل أصاب شغافها

واآلراء يف معىن الشغف، لكنها . واختلفت القراءات (110)رواية أخرى قال ابن العباس: دخل حتت شغافها
يقال حلجاب القلب، وهي شحمة تكون لباسا للقلب..،  –كلها اتفقت بني تلميح وتصريح على أن الشغاف 

. (112)، وقد مسي الداء شغافا ابسم شغاف القلب(111)وإذا وصل الداء إىل الشغاف فالزمه مرض القلب ومل يصح
                                                 

 .178 ، ص9 مرجع سابق، ج لسان العرب، (104)
 .178 ، ص9 املرجع السابق، ج (105)
شتاقِّني، مرجع سابق، ص (106)

ُ
 .20 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .177 ، ص9 لسان العرب، مرجع سابق، ج (107)
 .30سورة يوسف، اآلية  (108)
 .177 ، ص9 لسان العرب، مرجع سابق، ج (109)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها . (110)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (111)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (112)
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الثاين يزيد عن األول يف كونه داء ينتشر حول القلب كله، وميكننا تفسري سبب تقدمينا قسم الشغف؛ ألن 
 بينما األول ال يتعدى استعالء القلب اترة، واستبطانه اترة أخرى.

 ز( قسم اخلِّلَّة:
اخلُلَّة "توحيد احملبة، فاخلليل هو الذي توحد حبُّه حملبوبه، وهي رتبة ال تقبل املشاركة، وهبذا اختص هبا 

، كما قال هللا تعاىل:"َواختَََّذ اَّللَُّ إِّبـْرَاهِّيَم َخلِّياًل".. اراهيم وحممد صلوات هللا وسالمه عليهميف العامل اخلليالن إب
وملا كانت اخلُلة مرتبة ال تقبل املشاركة امتحن هللا سبحانه إبراهيم اخلليل بذبح ولده ملا أخذ شعبًة من قلبه، 

ح ولده، واملراد ذحبه من قلبه، ال ذحبة بفامتحنه بذ فأراد هللا أن خيلص تلك الشعبة له وال تكون لغريه،
دية"

ُ
 )114(، واخللة "أن يتخلل احلب مجيع األعضاء واللحم والدم، ومسي احملبوب خليال، أي: حمبواب"(113)ابمل

 
ِبيبُ  وااِحد   واِإنَّ اْفِتقااِدي وااِحًدا بـاْعدا   دالِيلم عالاى أاْن ال ياُدوما حا

 
ء يـاْوماِئذ  بـاْعُضُهْم لِبـاْعض  عاُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنيا }ومن ذلك قول هللا تعاىل: ، وفيها حديث (115){اأْلاِخالَّ

ِليِلِه، "، واحلديث اآلخر: لاْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا خاِليال الَّتَّاْذُت أاابا باْكر  خاِليال:" الرسول  "اْلماْرُء عالاى ِديِن خا
ْنُظْر أاحادُُكْم ماْن َُيااِلُل" إال أّنا قد تكون أكثر خصوصية من املودة والصداقة، إذا كانت بني املرأة . (116)فـاْليـا

، ومن ذلك قول ليلى األخيلية (118)، كنحو قولنا عشيقة، واخللة: الزوجة(117)والرجل، فتكون األنثى خليلة
 حملبوهبا:

 
ِييتا ساِبيلُ  اوِذي حاجاة  قـُْلنا لاُه ال تـاُبْح هب  )119(فـالاْيسا إليها ما حا

ُونا لا  باغي أاْن َنا  واأانْـــــتا ألاْخرى فارِغم وحاليلُ  هُ نا صاِحبم ال يـانـْ
ْوى غارْياها فكــــأهنّ  اُلكا هتا  لـــها ِمن تاظانِّيها عالاْيكا دالِيلُ  اَّتا

 
 ح( قسم التـَّْبل:

                                                 
شتاقِّني، ص (113)

ُ
 .34-33 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .344 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (114)
 .67سورة الزخرف، اآلية  (115)
 .217 ص ،11 لسان العرب، مرجع سابق، ج (116)
 .218 املرجع السابق نفسه، ص (117)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (118)
 .96-95 ، ص1967ديوان ليلى األخيلية، خليل ابراهيم وجليل العطية، دار اجلمهورية، بغداد،  (119)
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ْبل َأن ُيْسقِّم اهلوى ، والتـَّ (120)التبالة "من تـََبله إذا أفناه، قال اجلوهري: تـََبلهم الدهر وأتبلهم إذا أفناهم"
ُبوٌل، تبله احلب أي أسقمه، وأفسده وقطعه، والتبل القطع نسان، يقال: رجل َمتـْ ، يقول صاحب اللسان: (121)اإلِّ

، وهو كما ورد أعاله: أفسده وقطعه، وتبلت املرأة فؤاد الرجل (122)وتـََبلُه احُلبُّ وأَتْـبَـَلُه، أي: أسقَمه وأفَسده
 .(123).. والتبل أن يسقم اهلوى اإلنسانتبال: كأمنا أصابته بتبل؛

نه قسم انتقايل مزدوج الوظيفة، فهو مبثابة قسم اجلوى من إوالتبل هو أكثر من مرض عضوي؛ لنقل 
 :(124)قسم الشغف، كوّنما الرابطة بني درجّت املرض النفساين واملرض العضوي، ونذكر هنا بيت قيس ابن ذريح

 
 وإنك اليوم بعد احلي خمبول ولُ ابناْت ُسعاُد فـاقاليب اليوما ماْتب

 
 :(125)وقول كعب ابن زهري يف مطلع بردته

 
 لُ ُمتـايَّمم إثـْراها مل يـُفاــــْد ماْكبو  بولُ ابناْت ُسعاُد فـاقاْليب اليـاْوما ماتْ 

 
واملالحظ هنا أن الشاعرين أتْـَبعا التبل ابجلنون؛ فاألول بقوله: خمبول، واخلبل من موجبات العشق وآاثره 

ن أمسائه، وإن ذكر من أمسائه فإن أصله الفساد ومجعه خبول، واخلبل ابلتحريك اجلن، يقال به خبل، أي ال م
شيء من أهل األرض، وقد خبله وخبله واختبله: إذا أفسد عقله أو عضوه، ورجل خمبل وهو نوع من اجلنون 

ذلك قسم من درجة اجلنون، يف . وليس من الغريب أن جند ابن منظور يتبع التبل ابهليام، وهو ك(126)والفساد
، وما يؤكد أن التبل يصيب حظا من لوثة اجلنون قوهلم: تبله تبال (127)قوله: قلب متبول إذا غلبه احلب وهيمه

 .(128)ذهب بعقله
 

 ط( قسم التتيم:
                                                 

 .30 شتاقِّني، صُـ روضة احملبني ونُزَهُة امل (120)
 .345 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (121)
 .76 ، ص11 لسان العرب، مرجع سابق، ج (122)
 ملرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.ا (123)
 .346 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (124)
 .346 املرجع السابق، ص (125)
 .45 املصدر السابق نفسه، ص (126)
 .76 ، ص 11 لسان العرب، مرجع سابق، ج (127)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (128)
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م، وقيل التَّيم التـَّْيُم أَن َيْستَـْعبده اهلََوى وقد اتَمه، ومنه تـَْيُم هللا وهو َذهاُب العقل من اهلَوى، ورجل ُمتَـيَّ 
ذهاب العقل وفساده، ويف قصيدة كعب: ُمتَـيَّم إِّْثرها مل يـُْفَد َمْكبوُل، َأي: ُمَعبَّد ُمَذلَّل وتيََّمه احلبُّ إِّذا اْستوىل 

، فهو ُمتَـيَّمٌ  ، أي َعبََّدُه وذَّللََّ ، وهذا القسم هو أمسى أقسام العشق وأصدقهم، ولألسف (129)عليه، وتـَيََّمُه احُلبُّ
و كذلك أول أقسام درجة اجلنون، وقد نتساءل كيف ميكن أن يكون التتيم قسما ساميا من أقسام العشق، ه

 وهو يف نفس الوقت بوابة للجنون؟
إن التتيم قسم تكون فيه حالة املتيم أشبه حباالت املنقطعني زهدا وتصوفا، ويكون التذلل للمحبوبة 

حلب مبين على الذل، وال أينف العزيز للذي من ذله حملبوبه، وال يعد املعبودة، فهو يف احلب مبثابة العز كله "وا
 :(131)، قال الشاعر(130)نقصا وال عيبا، بل كثري منهم يعد ذله عزا"

 
 أبحسن من صلى وأقبحهم فعال أال اي عباد هللا قليب متيم

 
 :(132)ومن ذلك قول املتنيب

 
ا وااخضاع عالى الُقربِ  لَّْل هلا ضاعُ فاما ع واالناوى تاذا  اِشقم مان ال ياِذلُّ واَيا

 
، من كل هذه املعاين (134)، وقيل: "التيم ذهاب العقل وفساده"(133)وقيل: "التيم أن يستعبده اهلوى"

يظهر أن عبادة العشاق هي عبادة اضطرارية لو خريوا فيها الختاروا غريها؛ فهي ضالل للقلب، واستعباد 
قسم التعبد يف قوله: "وأما التعبد فهو غاية احلب وغاية الذل...، للنفس وفساد، وفصل ابن القيم قسم التتيم و 

وال تصلح هذه املرتبة ألحد غري هللا عز وجل، وال يغفر هللا سبحانه ملن أشرك به يف عبادته، ويغفر ما دون 
 .(135)ذلك ملن شاء"

 
 ي( قسم الَوَله:

                                                 
 .345 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (129)
 .282 بني ونزهة املشتاقني، صروضة احمل (130)
 .345 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (131)
 .74 ، ص1 ديوان املتنيب، ج (132)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (133)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (134)
 .52 روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ص (135)
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تحري من شّدة الوجد أَو احلزن جاء الوله يف معاجم اللغة مبعىن احلزن، وقيل هو ذهاب العقل وال
أَو اخلوف، والَولَُه ذهاب العقل لفِّْقدانِّ احلبيب َولَه يَلِّه، ويف خمتار الصحاح جاءت مادة ) و ل ه( 
مبعىن: الَوَلهُ ذهاب العقل والتحري من شدة الوجد، وقد َولِّه ابلكسر يوله َوهَلاً، وَوهَلَاًنً أيضا بفتح الالم، 

  ، يقول األعشى يذكر بقرة َأكل السباع ولدها:(136)ورجل َوالِّه، وامرأة َوالٌِّه أيًضاوتـََولَّه واتَـَّله، 
 ُكلٌّ دهاها وُكلٌّ عندها اجتامعا فأقبلْت واهِلاً ثاْكلى على عاجال  

 
ويف )الصحاح يف اللغة(: "الَولُه: ذهاُب العقل، والتحريُُّ من شدة الوجد، ورجٌل والٌِّه، وامرأٌة والٌِّه 

، و"الوله: احلزن، قيل: هو ذهاب العقل والتحري من شدة الوجد أو احلزن أو اخلوف. والوله ذهاب (137)ٌة"وواهلَِّ 
وهنا ميكن القول إن مقدار الوله يفوق مقدار التتيم؛ إذ إنه مرتبط ابلتوجس من . (138)العقل لفقدان احلبيب"

 .فقدان احلبيب
 

َله: ْله/ الدَّ  ك( قسم الدَّ
ْله مبعىن الوله ، أي: حريه الدَّ َُه احلبُّ ؛ "ففي الصحاح: والَتْدليُه: ذهاب العقل من اهلوى، يقال: َدهلَّ
نسان من عشق ، (139)وأدهشه، وَدلَِّه هو يَْدَله" َلُه: ذهاُب الُفؤاد من َهمٍّ أَو حنوه كما َيْدَلُه عقل اإلِّ ْلُه والدَّ والدَّ

َهُ اهلَمُّ َأو العِّْشُق فَتَدلَّه َدلَّهُ الذي ال حيفظ ما َفعل (140)، واملرأَُة َتَدلَّهُ على ولدها إِّذا فـََقَدْتهأَو غريه، وقد َدهلَّ
ُ
، و"امل

. وقوهلم: "ورجل (142). وقول "أبو عبيد: رجل ُمَدلَّه إذا كان ساهي القلب ذاهب العقل"(141)وال ما فُعَِّل به"
ٌَة ضعيف النَـّْفس" ر الدله هو أكثر من مقدار الوله، وحالة . إن هذه اآلراء ّتعلنا نقول إن مقدا(143)َدالٌِّه وداهلِّ

ْوَله؛ ففؤاد املدله يكون مغمورا ابهلم، مع ضعف نفسه وذوابّنا يف ذكر وذكرى 
ُ
َدلَّه تكون أسوأ من حالة امل

ُ
امل

 حمبوبته. 
 

 ل( قسم اهلَُياُم:

                                                 
 .347 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (136)
 .348 ، وانظر: روضة التعريف ابحلب الشريف، ص 51 ضة احملبني ونزهة املشتاقني، صرو  (137)
 .488 ، ص13 لسان العرب، مرجع سابق، ج (138)
شتاقِّني، ص (139)

ُ
 .35 روضة احملبني ونُزَهُة امل

 .488 ، ص13لسان العرب، مرجع سابق، ج  (140)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (141)
 .948 ، ص13نفسه، ج  املرجع السابق (142)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (143)
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 َيْذَهَب َعَلى َوْجهِّهِّ لَِّغَلَبةِّ ، و"اهليام اهلُُيوُم وُهَو أنْ (145)، و"اهلائم: املتحري"(144)اهلَُياُم "اجلُنون من العشق"
يُم َهْيمًا وَهَيماًًن ذهَب من العِّْشقِّ  ه يَهِّ ْنُه َرُجل َهائِّم. فقد قال صاحب التاج: هاَم على َوْجهِّ اهلََوى َعَليهِّ ومِّ

ْجدِّ، . واالسم اهلُياُم، ورجل َهْيماُن: حمِّبٌّ شديُد الوَ (147)، وهو أيضا" الذاهُب على وجهه عِّْشقاً"(146)وغريه"
ْيُم: َهَيماُن واهلَْيُم مصدُر هاَم يَهِّيم َهْيماً وَهَيماًنً إذا َأَحبَّ املرأََة، واهلُيَّاُم: الُعّشاُق، وقلٌب ُمْستهاٌم َأي هائٌم، واهلَ 

ُْم يف ُكلِّ وا ، ويقول هللا عز وجل يف سورة الشعراء:}(148)العاشق والشاعرِّ إذا خال يف الصحراء" اد  أاملْا تـارا أاهنَّ
الشاعر؛ ويقال هو وادي الكالم، وهللا  ، "قال بعضهم هو وادي الصحراء خيلو فيه العاشق(149){ياِهيُمونا 
فاشاارِبُونا ُشْرب ، ومن ذلك قول تعاىل: }(151)، وقيل كذلك أن "اهليام: ابلضم: شدة العطش"(150)أعلم"
لعاشق وخلوة الشاعر، وهذا أمر إن أردًن . واألمر األكثر جدة يف معانيه، هو أنه جيمع بني خلوة ا(152){اهْلِيم

أن منثل له بشاعر عاشق فلن جند خريا من قيس ابن امللوح والذي لقب ب "اجملنون لذهاب عقله بشدة 
ال خرقة، وال إ، وقد "متادى به األمر، حىت ذهب عقله، وهام مع الوحش، فكان ال يلبس ثواب (153)عشقه"

، ويف اهليام جند املتنيب (154)ت له اثب وحتدث عنها ال يسقط حرفا"يعقل شيئا إال تذكر له ليلى، فإذا ذكر 
 يقول واصفا حال احملب:

 
ـدْد لا  نـاتْ هااما الُفؤاُد أبِاْعـراابيَّة  ساكا  تااً ِمن القاْلِب ملاْ َتا  ُه طُُنبـابـايـْ

 
 :ونضرب مثااًل آخرًا البن ابن زيدون يف قصيدته النونية

 
 وراح عـاذلُـنـا فـي الـهـجر يـُْغرينا ُكميااما بِ دعا العـواذُل أن نـنـسى اهلُْ 

                                                 
 .348 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (144)
 .347 . انظر أيضا: روضة التعريف ابحلب الشريف، ص626 ، ص12لسان العرب، مرجع سابق، ج  (145)
 .347 روضة التعريف ابحلب الشريف، ص (146)
 346 املرجع السابق، ص (147)
(148)  

ُ
شتاقِّني، صروضة امل

ُ
 .35 حبِّني ونُزَهُة امل

 .22سورة الشعراء، اآلية  (149)
 .627- 626 ، ص12لسان العرب، مرجع سابق، ج  (150)
 املرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. (151)
 .55سورة الواقعة، اآلية  (152)
، ج 1985، 2 العلمية، بريوت، طالشعر والشعراء، حتقيق. مفيد قميحة، دار الكتب  ،(ه 276تـ )الدينوري، ابن قتيبة  (153)

 .467 ، ص2
 .469 ص املصدر السابق نفسه، (154)
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ن ُكنا ال نعرف من هذا هو احلب، مبختلف طبقاته ودرجاته، وهذا هو العشق ابختالف مفاهيمه، وإ

رية، ال يعلمها إال من املصطلحني إال ظاهر املعىن، فاختلفا يف درجاهتما ابختالف حاالت وجدانية مشاع
 .عاش مراحلهما
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 . 2008، 1 عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط
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 .1987، 2 ، حتقيق. إحسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، طالفواأل
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 . 1998، 1 القاهرة ط

 
 :املراجع 

 
، 3 ، دار الفكر، بريوت، طلسان العربمكرم بن منظور االفريقي املصري، ، حممد بن ابن منظور .1

1994 . 
، ترمجة. منرية كروان، اجمللس األعلى للثقافة، املركز القومي للرتمجة، القاهرة،  سوفوكليس،  أنتيجوين .2
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2007. 
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 .2007، 1اململكة املغربية، ط
، 1السرجاين، راغب، قصة األندلس من الفتح إىل السقوط، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع، القاهرة ط .5

 .م2011
 .1963، 57ئوية التاسعة لوفاته " جملة العريب، الكويت، ع"الذكرى امل ابن حزم، حسني، مؤنس .6
 .1986، دار العودة، بريوت، الرومانتيكية، حممد غنيمي، هالل .7

 
 :املراجع اإللكرتونية 

  
 .http://elaphblogs.comالعشق عند األطباء، مدونة إيالف:  .1
 .http://www.ahlalhdeeth.com، ملتقى أهل احلديث:  مرض املاليخوليا .2
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نظرية احلب اإلهلي يف كتاب )روضة التعريف ابحلب الشريف( للوزير لسان ، عبد الرحيم، علمي .5
، جملة دعوة احلق، جملة شهرية تعىن ابلدراسات اإلسالمية وبشؤون الثقافة والفكر، الدين ابن اخلطيب

 -مايو -أبريل 352-351ة املغربية، العددان تصدر عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململك
 .http://www.habous.gov.ma، على الرابط: 2000يونيو 

 

 


