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 يف نظريح املعرفح عنذ الغزايل
 يذ املعرفح الصىفيحهفهىم احلة وتقع

 ()د. وج٘ق ـيٍَ٘٘

( ٱؿصٓ إ٣ٯ ا٣ذػؿاث اٷٗؿٱٞػٰ، ٚػإف EROSإذا ٠ةف ثعر ٩ْؿٱح ا٣عت )

أٚٺَٮف، ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫، ٬ٮ أكؿ ٨٦ ٝؿف ٦ٛ٭ٮـ ا٣عػت ث٪ْؿٱػح ا٧٣ٕؿٚػح، 

ك٩٭ي ثذأقٲف ٬ؾا ا٣ٞػؿاف، كأ٠كػج٫ ٝػٮة ا٣ػؿثٍ كا٣ذكػٮٱٖ ا٤ٛ٣كػٰٛ. ٚٛػٰ 

اٚػح ٯ ا٣عت ث٤كةف قٞؿاط، ا٣ػؾم ٱكػأؿ ا٣ٕؿٌ )ا٧٣أدثح( ٩ؿاق ٱذٮ٣ٌٯ ا١٣ٺـ ٤ٔ

اٚػح، كدضٲػت: ك٦ػ٨ )دٱٮدٲ٧ة(: أ٣ٲف ا٣عٌت إ٣٭ةن ٧٠ة ٱٞٮ٣ٮف؟ ٚذٌ٘ػت ا٣ٕؿٌ 

ٝةؿ إ٫٩ إ٫٣؟! اٳ٣٭ح ظةو٤ٮف ٤ٔٯ ا٧١٣ةٹت ٤٠٭ػة، كا٣عػٌت ٣ػٲف ثعةوػ٢ 

٤ٔٲ٭ة ٤٠٭ة. ٚ٭ٮ كقٲٍ ثٲ٨ ا٣ؼة٣ؽ كا٣ٛة٩ٰ، أك ثٲ٨ اٳ٣٭ح كاٷ٩كةف
(0)

. 

ًػؿب ٦ػ٨  -ٚٲ٧ػة ٱػؾ٬ت إ٣ٲػ٫ أٚٺَػٮف  -ف ا٣عػت ٨٦ ا٣ٮاًػط، إذان، أ

ا٣ؿٗجح كا٣٪ـكع إ٣ٯ مٰ  ٗٲؿ ٦ذ٤٧ٌٟ. كث٭ػؾا ٬ػٮ ٝػؿٱ٨ ا٣عةصػح كاٹٚذٞػةر إ٣ػٯ 

 -٧٠ة دٞؽـ ٤ٔٯ ٣كةف قػٞؿاط  -٦ٮًٮ٫ٔ. ك٨٦ ٬٪ة ٠ةف اٷٱؿكس اٵٚٺَٮ٩ٰ 

                                                 

()  صة٦ٕح دنؿٱ٨. -أقذةذ اٵدب ا٤٧٧٣ٮ٠ٰ كا٣ٕس٧ة٩ٰ ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب 

 .ـ4/92/2599كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

 اٵ٬ػٮا٩ٰ ٚػؤاد أظ٧ػؽ د. أزجذػ٫ ا٣عػٌت. ث٧ٛ٭ػٮـ ا٣ؼةص ا٣ٞك٥ ػ ا٧٣أدثح أٚٺَٮف. ٱ٪ْؿ: (9)

 .967 ا٣٘ؿثٰ( ا١ٛ٣ؿ ث٩ٖٮا )ق٤ك٤ح )أٚٺَٮف(، ٠ذةب: ٰٚ ثذؿص٧ذ٫

 ا٣سٞةٚح، كزارة )د٦نٜ: كا٧٣كٲعٲح. ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح ا٤ٛ٣كٛح ٰٚ ا٣عت ٦ٞؽقٰ. أ٩ُٮاف

 .73 (2558 ١٤٣ذةب، ا٣ٕة٦ح ا٣٭ٲبح
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ٚ٭ٮ ٣ٲف ػة٣ؽان كٹ ٚة٩ٲةن، كٹ ظ١ٲ٧ةن كٹ صػة٬ٺن، كٹ  ،ٱذٮقٍ ثٲ٨ ظٌؽم ا٣ذٞةث٢

ػٲٌؿان كٹ مؿٱؿان، كٹ ص٧ٲٺن كٹ ٝجٲعةن. إ٫٩ ٔة٢٦ اٹردٞػة  ٦ػ٨ ا٧٣عكػٮس إ٣ػٯ 

 ا٧٣ٕٞٮؿ، ذ٣ٟ أ٫٩ ا٣كجٲ٢ إ٣ٯ ا٧٣ٕؿٚح، ٚٺ ٦ٕؿٚح دكف ظٌت.

كإذا ٠ة٩خ ا٧٣ٕؿٚح دٕ٪ٰ ازدٱةد ا٣ٮصٮد ٧٠ةٹن، ظذٯ دج٤ٖ ا٣ػ٪ٛف أٝىػٯ 

سي٢، دجٲ٨ٌ أف ا٣عت ٬ٮ كقٲ٤ح ٣ج٤ٮغ ٬ػ ؾق ا٣٘ةٱػح. ظؽكد ا٧٣ٕؿٚح ث٧نة٬ؽة ا٧٣ي

كثكجت ٠ٮف ا٣عت ًؿثةن ٨٦ اٹٚذٞةر دٕٲ٨ٌ أف اٳ٣٭ح ٹ دعػٌت، ٦ػة دا٦ػخ ٹ 

دٛذٞؿ إ٣ٯ مٰ . ك٤ٔٲ٫ ٚإف اٷٱؿكس، ٰٚ ٩ػـكع ا٣ذٕػة٣ٰ ٩عػٮ ا٤ُ٧٣ػٜ، ٬ػٮ 

 :ظٌت ٨٦ صة٩ت اٷ٩كةف ٍٚٞ، ٹ ٱذ٤ٌُػت ا٧٣جةد٣ػح ٦ػ٨ ا٣ضة٩ػت اٳػػؿ، أم

ـٌؿ ا٤ُ٧٣ػٜ ٩عػ ٮ ا٧٣ٞٲٌػؽ. ٚة٣عػت دكف أف د١ٮف ٬٪ػةؾ اقػذضةثح دٞذٌػٰ د٪ػ

اٵٚٺَٮ٩ٰ ٬ػٮ ذ٣ػٟ ا٣ضػؽؿ ا٣ىػةٔؽ، ا٣ػؾم ٱعػؽث ٦ٕػ٫ اردٞػة  ٦ؿادػت 

ا٣ٮصٮد ٨٦ اٵد٩ٯ إ٣ٯ اٵ٤ٔٯ، ظذٯ ٱ٪ذ٭ٰ اٵ٦ؿ إ٣ٯ ظٌت )ا٣ؼٲؿ اٵق٧ٯ(، 

 أك ا٣ض٧ةؿ ا٤ُ٧٣ٜ ا٣ؾم ٹ ٱذٞٲٌؽ ثن٢١ أك وٮرة.

ف ك١٣ٰ ٩ٛ٭٥ ٔٺٝح ا٣عٌت ث٪ْؿٱح ا٧٣ٕؿٚح ٔ٪ؽ أٚٺَػٮف، ٤ٔٲ٪ػة أف ٩ػؽرؾ أ

ا٧٣ٕؿٚػػح اٵٚٺَٮ٩ٲػػح د٧١ػػ٨ ٚػػٰ اقػػذؼٺص ا٧٣ة٬ٲػػح ا٧٣ضػػٌؿدة، ٵف ا٣ٕ٪ةوػػؿ 

ا٣ضـاٲح ا٧٣ذ٘ٲٌؿة دـكؿ ٚػٰ ٦ضػؿل ا٣ىػٲؿكرة. أ٦ػة ا٧٣ة٬ٲػح ٚذ٪ذ٧ػٰ إ٣ػٯ ا٣ٕػة٥٣ 

اٵز٣ٰ ا٧٣ٕٞٮؿ ا٣ؾم ٬ٮ ٔة٥٣ ا٧٣سي٢، ك٬ٮ ٦ة ٱيذٮٌوػ٢ إ٣ٲػ٫ ٔػ٨ َؿٱػٜ ا٣عػت، 

ٌٰ )ص٧ػةؿ ٤ٔٯ ٦ؿاظ٢ ٦ذؽٌرصح، دجؽأ ثذؿثٲح اٷ٩كػةف ٤ٔػٯ دأ٦ٌػ ٢ ا٣ض٧ػةؿ ا٣عكػ

ا٣ضك٥(، ٱذ٤ٮق اٹ٩ذٞةؿ ٨٦ ص٧ةؿ ا٣ضك٥ إ٣ٯ ص٧ةؿ ا٣ػ٪ٛف. ك٬ػؾا ًػؿب ٦ػ٨ 

ا٤ٕ٣ٮ ٰٚ إدراؾ ا٣ض٧ةؿ، كإف ٠ةف ظةوٺن ٰٚ صك٥ ٗٲػؿ ص٧ٲػ٢. كٱٕٞػت ذ٣ػٟ 

ٱ٪ذ٭ػٰ ثج٤ػٮغ ا٤ٕ٣ػ٥ )ا٧٣ٕؿٚػح( ٚػٰ ك٬ٮ ٦ة ا٣ذؿٌٰٝ ٩عٮ ظٌت ا٧٣ٕةرؼ ا٣ض٧ٲ٤ح، 

ثة٣ض٧ةؿ ا٤ُ٧٣ٜ. ك٬٪ة ٱ٪ذ٭ٰ دكر ا٣عػت  نػؿ ا٧٣ُةؼ ث٧نة٬ؽة ا٧٣س٢ كاٹدعةد
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(NOUS( إ٣ٯ ٗةٱح ا٧٣ٕؿٚح )٨٦EROS ظٲر ٬ٮ كقٲٍ، إذٍ ٱٌٰٛ ا٣ػ )
(2)

. 

( ٤ٔٯ إٝؿار ا٣ذجػةدؿ ٤ٔAgapéٯ ػٺؼ اٷٱؿكس ٱٞٮـ ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٧٣كٲعٰ )

كا٧٣نةر٠ح، أذ٧ةدان ٤ٔٯ ٦جؽأ )ا٣ذضٌكؽ اٷ٣٭ٰ(، ا٣ؾم ٱذٲط إ١٦ة٩ٲح ا٣ذٮاٚػٜ ثػٲ٨ 

ٚعؿ٠ح ا٣عٌت اٷٱؿكقٰ ا٣ىػةٔؽة ٦ػ٨ اٷ٩كػةف إ٣ػٯ اهلل، ديٮاصػ٫  اهلل كاٷ٩كةف.

( ٨٦ ظٲر ٬ٮ ظؿ٠ح ٬ةثُح ٨٦ اهلل إ٣ٯ اٷ٩كةف. ك٣ػؾ٣ٟ Agapéث٪ٞٲٌ٭ة ٰٚ ا٣ػ )

٠ة٩خ ا٧٣عجح ا٧٣كٲعٲح ٧ٕ٩ػح إ٣٭ٲػح، دٕجٌػؿ ٔػ٨ ا٧١٣ػةؿ ا٧٧٣٪ػٮح ٦ػ٨ ا٣ضة٩ػت 

ا٧٣كػٲعٲح دجػؽأ اٷ٣٭ٰ ٤٣٪ٛف ا٣ذٰ ا٩ٛى٤خ ثة٣ؼُٲبح. ك٨٦ ٬٪ة ٱذجٲ٨ٌ أف ا٧٣عجح 

ٱجؽأ اٷٱؿكس ث٧ٕةٱ٪ح ا٣٪ٞه كاٹٚذٞةر. كإذا ٠ةف ٬ؾا اٵػٲػؿ ٰٚ ظٲ٨ ثة٧١٣ةؿ، 

( ٬ػٮ ٦Agapéع١ٮ٦ةن ثةٵقةس ا٤ٕٞ٣ٰ كا٧٣جؽأ ا٣كججٰ، ٚإف ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٧٣كٲعٰ )

ٌُٯ اٹ٩ؽراج ا٣كججٰ، ٨٦ ظٲر ٬ٮ ا٧٣٪جػٓ ا٣ٮصػٮدم  ظة٥٠ ا٧٣ٕٞٮ٣ٲح ا٣ؾم ٱذؼ

كٝٮاـ ا٣ؾات اٷ٣٭ٲح
(3)

ك٬ػؾق ا٧٣عجػح، ا٣ذػٰ ٬ػٰ )٬جػح اهلل(، دذػٲط  ،٦عجػح . ٚةهلل

٣ٸ٩كةف إ١٦ة٩ٲح ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ا٣عٲةة اٷ٣٭ٲح، كدؿق٥ ٫٣ ا٣ُؿٱػٜ إ٣ٲ٭ػة، إذٍ دػؽٔٮق 

إ٣ٯ ا٣جؾؿ كا٣ذٌعٲح، ث٪جؾ اٵ٩ة٩ٲح، ك٦عجح ا٣ٞؿٱت )اٷ٩كةف(، ا٣ذٰ ٬ػٰ ٦نػةر٠ح 

ٚػٰ اهلل  عٲػةٮد٭ػة ٦٪ػ٫، كد٭ٲٌػئ ٣ٸ٩كػةف أف ٱٰٚ ا٣عت اٷ٣٭ٰ، كوٮرة دكذ٧ؽُّ ٝ

كثةهلل
(4)

( ٦ضػؿد ٠EROSػةف ا٣عػت )ٰٚ ظٲ٨ . ك٬٪ة د٘ؽك ا٧٣عجح ٗةٱح ا٧٣ٕؿٚح، 

 كقٲ٤ح ٗةٱذ٭ة ث٤ٮغ ا٧٣ٕؿٚح.

٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٦ػ٨ كصػٮق اٹػػذٺؼ كا٣ذجػةٱ٨ ثػٲ٨ ٦ٛ٭ػٮ٦ٰ ا٣عػٌت ا٧٣نػةر 

(، أك ثػٲ٨ Agapé( كا٣ػ )EROSإ٣ٲ٭٧ة، صؿت، ٹظٞةن، ٦عةكٹت ٤٣ذٮٚٲٜ ثٲ٨ ا٣ػ )

٠ػةف ٦ػ٨ أ٧٬٭ػة ٦عةك٣ػح أ٤ٚػٮَٲ٨  ،ؽ كصؽؿ ا٣عت ا٣٭ػةثٍصؽؿ ا٣عت ا٣ىةٔ

                                                 

 .254. كا٧٣كٲعٲح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح ا٤ٛ٣كٛح ٰٚ ا٣عت ٦ٞؽقٰ. أ٩ُٮاف (2)

 .275 ا٣كةثٜ. ا٧٣ىؽر (3)

 .954: دار ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح، د.ت( ٱ٪ْؿ: ز٠ؿٱة إثؿا٬ٲ٥. ٦ن٤١ح ا٣عت. )ا٣ٞة٬ؿة (4)
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إظؽاث ا٤٣ٞة  ثٲ٪٭٧ة ٔػ٨ َؿٱػٜ ٦ػة ٱكػ٧ٯ ثػػ)ا٣ك٥ٌ٤ اٷ٣٭ػٰ( أك )ا٣كػ٧ةكم(، 

ا٣ؾم ٱذٲط إ١٦ة٩ٲح ا٣ىٕٮد كا٣٭جٮط ٦ٕػةن. ٚة٧٣ٕؿٚػح ٔ٪ػؽ أ٤ٚػٮَٲ٨ ٬ةثُػح كٚػٜ 

َؿٱػٜ ا٣عػت وػةٔؽة، ٵ٩ػ٫ مػٮؽ، كدٌُ٭ػؿ، ك٦جؽأ وؽكر ا٢١٣ ٔػ٨ ا٣ٮاظػؽ، 

٤٪ٛف ٨٦ أص٢ دٞج٢ٌ ا٧٣ٕؿٚح كاٹردٞة  إ٣ٲ٭ةكإٔؽاد ٣
(5)

. 

٣ٞؽ ٠ةف ٨٦ ٩ذٲضح ا٦ذػـاج ا٧٣كػٲعٲح ثة٣ذىػٌٮؼ ا٣نػؿٰٝ، كدػؽاػ٢ ا١ٛ٣ػؿ 

اٷٗؿٱٰٞ ثؽٱة٩ةت ا٣نؿؽ، ٝٲةـ ٬ؾق ا٣٪ـٔح ا٣ذأ٣ٲٛٲح ثٲ٨ ا١ٛ٣ؿ ا٣ٲٮ٩ػة٩ٰ كا٣ٕٞٲػؽة 

ا٧٣كٲعٲح. كٰٚ ٬ؾا ا٣كٲةؽ، أٱٌػةن، د٪ػؽرج ٦عةك٣ػح ا٣ٞػؽٱف أكٗكػُٲ٨، ا٣ذػٰ 

٬ػٮت ا٧٣كػٲعٰ، كادؼػؾت ٦٪عػٯ ان ثة٣٘ػةن ٚػٰ ا٣ذُػٌٮر ا٣ٺظػٜ ٣ٌٺ ؿت دػأزٲؿأزٌ 

اٵٚٺَٮ٩ٲح ا٧٣عؽزح ٰٚ دٞؿٱت ا٣ذىٮر اٷٗؿٱٰٞ ٨٦ ٦ٛ٭ٮـ ا٧٣عجح ا٧٣كػٲعٲح، 

٤٧ٕٚخ ٤ٔٯ د١ٲٲ٫ٛ ثعٲر ٱكذضٲت ٤٣٪كػٜ اٷٱ٧ػة٩ٰ ا٣ؼػةص ثػػ )٦ؽٱ٪ػح اهلل(، 

ح(ا٣ذٰ ٬ٰ ا٧٣ٞةث٢ ا١٣٪كٰ ٧٣ؽٱ٪ػح اٵرض ا٣ؽ٩ٲٮٱػح )ا٣ؼةَبػ
(6)

. ٚة٧٣ؼ٤ٮٝػةت 

ص٧ٲٕةن ٨٦ و٪ٓ اهلل. ك٧٣ة ٠ة٩خ ٤٠ٌ٭ة دكجٌط ثع٧ؽق، ٠ةف ٰٚ ٦ٞؽكر٩ة أف ٩كػذ٧ذٓ 

ث٭ة، ك٩٪٥ٕ ثعجٌ٭ة، ٨٦ ظٲر ٬ٰ كقػةاٍ دٞٮد٩ػة إ٣ػٯ اهلل، كدػؽػ٢، ٠ضػـ ، ٚػٰ 

و٧ٲ٥ ا٣٪ْػةـ اٷ٣٭ػٰ ا٣نػة٢٦، ك١٣ػ٨ ثنػؿط أف ٱْػ٢  ظجٌ٪ػة ٣٭ػة ٦ضػؿد ظػٌت 

٩كجٰ
(7)

(، ٗػؽا Agapé( ثة٣ػػ )EROSؤ٨ٌ٦ ا٣ذٞة  ا٣ػػ ). كٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضؿل، ا٣ؾم ٱ

)ا٣عت( ك)ا٧٣ٕؿٚح( ٦ذؽاػ٤ٲ٨، أك ٦ذُةثٞٲ٨، ٰٚ ٦ٕ٪ٯ اٹقػذ٘ؿاؽ ٚػٰ ا٣ٮصػٮد 

ٌٜ كاٹدعةد ث٫، ٤ٔٯ ٩عػٮ ٦ػة ا٩ذ٭ػخ إ٣ٲػ٫ ا٤ٛ٣كػٛةت ا٣ؽٱ٪ٲػح ا٣٘٪ٮوػٲح ٚػٰ  ا٣ع

 ا٣ٕىٮر ا٣ٮقُٯ.

عجػح ٚة٧٣ ،ٔ٪ؽ وٮٚٲح اٷقٺـ كٹ٩ٕؽـ ٬ؾا ا٣ؿثٍ ثٲ٨ ا٧٣عجح كا٧٣ٕؿٚح

                                                 

 ثٕؽ٬ة. ك٦ة 225 (9983 ٔٮٱؽات، دار )ثٲؿكت، ا٣ٮظؽا٩ٲح. رااؽ أ٤ٚٮَٲ٨ ػة٣ؽ. ٗكةف ٱ٪ْؿ: (5)

)٦ػةدة أكٗكػُٲ٨(.  ٱ٪ْؿ: ٦ض٧ٮٔح ٦ؤ٣ٛٲ٨. ا٧٣ٮقٮٔح ا٤ٛ٣كٛٲح، دؿص٧ػح: قػ٧ٲؿ ٠ػؿـ، (6)

 .67( 9985، 2)ثٲؿكت: دار ا٤ُ٣ٲٕح، ط

 .959 ،ا٣عت ٦ن٤١حز٠ؿٱة إثؿا٬ٲ٥.  (7)
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اٷ٣٭ٲح ٬ٰ ا٣ٮص٫ اٳػؿ ٧٤٣ٕؿٚح ا٣ىٮٚٲح، أك ٬ٰ ز٧ؿة ٬ػؾق ا٧٣ٕؿٚػح. ٱٞػٮؿ 

«ٔٺ٦ح ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣عجح، ٵف ٨٦ ٔؿٚػ٫ أظجٌػ٫»ا٣نج٤ٰ: 
(8)

. كٚػٰ أٝػٮا٣٭٥ ٦ػة 

ٌٜ دذىػٙ ٔ٪ػؽ٥٬  ٱؤ٠ؽ كظؽة ا٧٣ٕؿٚح كا٧٣عجح. ٚة٣ىػ٤ح ثػٲ٨ ا٣ؼ٤ػٜ كا٣عػ

ٌٜ ٹ  ٦ػ٨ د٤ٕػٲ٥ ثة٧٣عجح ٨٦ ظٲر ٬ٰ ٦ٕؿٚح. كا٧٣عجح ٬ٰ ٨٦ ٦ٮا٬ػت ا٣عػ

ا٣ؼ٤ٜ ٧٠ة ٱؾ٠ؿ ا٣ك٧٤ٰ
(9)

كا٧٣عجح ٬ٰ اٷدراؾ  ،. ك٧٠ةؿ ا٣٘ةٱح ٰٚ ا٧٣ٕؿٚح

ا٣ىٮٰٚ ا٣ؾكٰٝ ٣ٮظػؽة ا٣ٕػةرؼ كا٧٣ٕػؿكؼ
(95)

٧٠ػة  -. كٔ٪ػؽ ا٧٣عٞٞػٲ٨ 

ا٧٣عجػح اقػذ٭ٺؾ ٚػٰ ٣ػؾة، كا٧٣ٕؿٚػح مػ٭ٮد ٚػٰ » -ٱٮرد وةظت ا٣ؿقػة٣ح 

«ظٲؿة، كٚ٪ة  ٰٚ ٬ٲجح
(99)

د٪ذ٭ٲػةف إ٣ػٯ ٗةٱػح  -٧٠ة ٱذجٲ٨ٌ ٨٦ ا٣نة٬ؽ  -. ٚ٭٧ة 

 كاظؽة ٦ٓ اػذٺؼ ٰٚ ا٣ٮوٙ.

كٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٦ؿاظ٢ ا٣ُؿٱٜ ا٣ىٮٰٚ، ٩ضػؽ ٦ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ص٤ٕ٭ػة دجػؽأ 

ثة٣ذٮثح، كد٪ذ٭ٰ ثة٧٣عجح، ز٥ٌ ا٧٣ٕؿٚح
(92)

 –٤ٔػٯ أٱػح ظػةؿ  –. ك٢ٕٚ ا٧٣عجػح 

ٚة٣ٕجؽ ٹ ٱكذُٲٓ أف ٱعٌت اهلل ظذٯ ٱ١ٮف اٹثذؽا   ٱ١ٮف ٦جةدأة ٨٦ اهلل دٕة٣ٯ.

ة٣عت ٫٣. ك٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ٞجٲػ٢ ٦ػة ٱػ٪ٌه ٤ٔٲػ٫ ا٧٣عةقػجٰ ٦ػ٨ أف أكؿ ٨٦ اهلل ث

ـٌ كص٢ٌ، إذٍ ٠ةف ٬ٮ ا٧٣جذػؽئ ث٭ػة،  ا٧٣عجح ا٣ُةٔح، ك٬ٰ ٦٪ذـٔح ٨٦ ظٌت اهلل ٔ

ذ٣ٟ أ٫٩ ٌٔؿٚ٭٥ ٩ٛك٫، كد٣ٌ٭٥ ٤ٔٯ َةٔذ٫، كدعجٌػت إ٣ػٲ٭٥ ٤ٔػٯ ٗ٪ػةق ٔػ٪٭٥، 
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ٚض٢ٕ ا٧٣عجح ٫٣ كداآ ٰٚ ٤ٝٮب ٦عجٲ٫
(93)

. 

ا٧٣ذٞػؽ٦ٲ٨ ٦ػ٪٭ٺن ٤٣٘ـا٣ػٰ، كظػةٚـان ٣ػ٫ ٤ٔػٯ ٣ٞؽ ٠ةف دؿاث ا٣ىػٮٚٲٲ٨ 

ق٤ٮؾ َؿٱٜ ا٣ذىٌٮؼ، ٚٞؽ كٝٙ ٤ٔٯ ٥ْٕ٦ ٠ذت أك٣بػٟ ا٧٣ذىػٮٚٲ٨، ٦ػ٨ 

(، 388٬(، كا١ٌ٧٣ػػٰ )ت297٬(، كا٣ض٪ٲػػؽ )ت٦243٬سػػ٢ ا٧٣عةقػػجٰ )ت

(، كا٣ٞنػػٲؿم 435٬(، كأثػػٰ ٩ٕػػٲ٥ اٵوػػٛ٭ة٩ٰ )ت492٬كا٣كػػ٧٤ٰ )ت

صٮ٬ةن ٨٦ ا٣نػج٫ ثػٲ٨ ٹظِ ثٕي ا٣جةظسٲ٨ ك ٤ٜ(، ك٨٦ ٬ؾا ا٧٣٪465٬ُ)ت

ثٕػػي ٠ذةثػػةت ا٣٘ـا٣ػػٰ كثٕػػي ٠ذةثػػةت ٬ػػؤٹ  ا٧٣ذٞػػؽ٦ٲ٨، ٦ػػٓ اٹظذٛػػةظ 

ثة٣ٛةرؽ ا٣ؾم ٱ٤ٛخ إ٣ػٯ ػىٮوػٲح ٩٭ػش ا٣٘ـا٣ػٰ كمػ٧ٮ٣ٲح ٩ْػؿق ا١ٛ٣ػؿم 

كا٤ٛ٣كٰٛ ا٣ىٮٰٚ
(94)

. 

ػطغؼومػاضحبػرنػاضعزاضؽ:
ٱض٧ٓ ٦ٛ٭ٮـ ا٣عت ٔ٪ؽ ا٣٘ـا٣ٰ ثٲ٨ ظؿ٠ذٰ ا٣ىٕٮد كا٣٭جػٮط، أك ثػٲ٨ 

ىةٔؽ ٨٦ اٷ٩كةف إ٣ٯ اهلل كَؿٱٜ ا٣عػت ا٣٪ػةزؿ ٦ػ٨ اهلل إ٣ػٯ َؿٱٜ ا٣عت ا٣

اٷ٩كةف. ٬ؾا، ٤ٔٯ أف ا٧٣ٛ٭ٮـ ٱ٪ُٮم ٤ٔٯ اػذٺؼ ا٣ؽٹ٣ح ثػٲ٨ ا٧٣كػذٮٱٲ٨ 

٧٠ة ٱذٞؿر ٔ٪ؽق. كا٣عت، ٧ٔٮ٦ةن، ٦ذعٌى٢ ثة٧٣ٕؿٚػح، ك٦نػؿكط ث٭ػة. ك٬ػٮ، 

٨٦ ا٣ضة٩ت اٵكؿ، ػةوٲح ا١٣ةا٨ ا٣عٰ ا٧٣ؽرؾ )اٷ٩كةف(. كثٲةف ذ٣ٟ ٝٮؿ 

ٚػػأكؿ ٦ػػة ٱ٪ج٘ػػٰ أف ٱذعٞػػٜ أ٩ػػ٫ ٹ ٱذىػػٌٮر ٦عجػػح إٹ ثٕػػؽ ٦ٕؿٚػػح »٣٘ـا٣ػػٰ: ا

٣ٟ ٣ػ٥ ٱذىػٌٮر أف ٱذىػػٙ ٦ػة ٱٕؿٚػػ٫، ك٣ػؾ كإدراؾ، إذٍ ٹ ٱعػٌت اٷ٩كػةف إٌٹ 

٢١ٚ ٦ة ٰٚ إدرا٫٠ ٣ؾة كراظح ٚ٭ٮ ٦عجػٮب ٔ٪ػؽ ا٧٣ػؽرؾ،  ثة٣عت ص٧ةد....

ةب ك٢٠ ٦ة ٰٚ إدرا٫٠ أ٥٣ ٚ٭ٮ ٦ج٘ٮض ٔ٪ؽ ا٧٣ؽرؾ، ك٦ػة ٱؼ٤ػٮ ٔػ٨ اقػذٕٞ

                                                 

ٺ٦ٰ، دؿص٧ح ٔؽ٩ةف ٔجػةس ٤ٔػٰ. )أ٧٣ة٩ٲػة: ٦٪نػٮرات ٱ٪ْؿ: دٮر أ٩ؽرٱ٫. ا٣ذىٮؼ اٷق (93)
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أ٥٣ ك٣ؾة ٹ ٱٮوٙ ث١ٮ٫٩ ٦عجٮثةن كٹ ١٦ؿك٬ةن. ٚإذف ٢٠ ٣ؾٱؾ ٦عجػٮب ٔ٪ػؽ 

ا٤٧٣ذٌؾ ث٫. ك٦ٕ٪ٯ ٠ٮ٫٩ ٦عجٮثةن أف ٰٚ ا٣ُجٓ ٦ٲٺن إ٣ٲ٫، ك٦ٕ٪ػٯ ٠ٮ٩ػ٫ ٦ج٘ٮًػةن 

أف ٰٚ ا٣ُجٓ ٩ٛؿةن ٔ٪٫. ٚة٣عت ٔجةرة ٨ٔ ٦ٲ٢ ا٣ُجٓ إ٣ػٯ ا٣نػٰ  ا٤٧٣ػٌؾ، ٚػإف 

ٔػ٨  رة ٔػ٨ ٩ٛػؿة ا٣ُجػٰٓ ٔنػٞةن. كا٣ػج٘ي ٔجػةدأ٠ؽ ذ٣ٟ ا٧٣ٲ٢ كٝٮم قػ٧ٌ 

٦ٞذةن. ٚ٭ػؾا أوػ٢ ٚػٰ ظٞٲٞػح ٦ٕ٪ػٯ ا٣عػت  ا٧٣ؤ٥٣ ا٧٣ذٕت، ٚإذا ٝٮم ق٧ٌٰ

«ثٌؽ ٨٦ ٦ٕؿٚذ٫ ٹ
(95)

. 

ٚػػٰ ٬ػػؾا اٹدضػػةق ٱ٤ذٞػػٰ د٪ْٲػػؿ ا٣٘ـا٣ػػٰ ٤٣عػػت ث٧ٛ٭ػػٮـ اٷٱػػؿكس 

اٵٚٺَٮ٩ٰ ا٣ىةٔؽ، ٨٦ ظٲر ٬ٮ ٩ـكع إ٣ٯ ا٧١٣ةؿ ٱضٕػ٢ ا٣ػ٪ٛف د٪ضػؾب 

٫ٕ أف ا٣عت ٬ٮ ٦ٲ٢ ك٩ٞه، كظؿ٠ح اردٞة  ٩عٮ ٦ة دٛذٞؿ إ٣ٲ٫. ك٬ٮ ٦ة ٱذٞؿر ٦

د٭ؽؼ إ٣ٯ ٢٦  ٩ٞه ا٣ٮصٮد، ك٣ؾ٣ٟ ٱذٕػٲ٨ٌ ٤ٔٲ٭ػة أف دذؼػؾ ٬ػؾا ا٧٣٪عػٯ 

ا٣ىةٔؽ ٨٦ اٵد٩ٯ إ٣ٯ اٵ٤ٔٯ، ك٨٦ ا٣ٕؽـ إ٣ٯ ا٣ٮصػٮد. ك٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣٪عػٮ 

ا٧٣عجٮب اٵكؿ ٔ٪ػؽ ٠ػ٢ ظػٰ ٩ٛكػ٫ كذادػ٫. ك٦ٕ٪ػٯ ظجٌػ٫ »ٱجٲ٨ٌ ا٣٘ـا٣ٰ أف 

ٯ دكاـ كصػٮدق، ك٩ٛػؿةن ٔػ٨ ٔؽ٦ػ٫ ك٬ٺ٠ػ٫، ٵف ٣٪ٛك٫ أف ٰٚ َج٫ٕ ٦ػٲٺن إ٣ػ

ا٧٣عجٮب ثة٣ُجٓ ٬ٮ ا٧٣ٺا٥ ٧٤٣عٌت. كأم مٰ  أدػ٥ٌ ٦ٺ ٦ػح ٣ػ٫ ٦ػ٨ ٩ٛكػ٫ 

«كدكاـ كصٮدق؟ كأم مٰ  أ٥ْٔ ٦ٌةدة ك٦٪ةٚؿةن ٫٣ ٨٦ ٔؽ٫٦ ك٬ٺ٫٠
(96)

. 

ك٨٦ ظٌت ا٣ؾات، ا٣ؾم ٬ٮ دكاـ ٰٚ ا٣ٮصٮد، كرٗجػح ٚػٰ ا٣جٞػة  كا٣ؼ٤ػٮد، 

أ٩ٮاع ا٣عت اٵػؿل، ا٣ذٰ دذؽرج، ثٕؽ ذ٣ػٟ، وػٕٮدان ٱ٪ذ٢ٞ ا٣٘ـا٣ٰ إ٣ٯ ٔؿض 

٨٦ ظت اٷظكةف، إ٣ٯ ظٌت ا٣ض٧ةؿ، إ٣ٯ ا٣عت ا٣جةَ٪ٰ ا٣ػؾم ٱ٪ٕٞػؽ ٧٣٪ةقػجح 

ػٛٲح. ك٦عى٤ح ذ٣ٟ ٔ٪ؽق أف أٝكةـ ا٣عػت دؿصػٓ إ٣ػٯ ػ٧كػح أقػجةب، ٬ػٰ: 

ظٌت اٷ٩كةف ذاد٫، كظج٫ٌ ٨٦ أظك٨ إ٣ٲ٫، كظج٫ٌ ٨٦ ٠ػةف ٦عكػ٪ةن ٚػٰ ٩ٛكػ٫ إ٣ػٯ 
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٥٣ ٱ٨١ ٦عك٪ةن إ٣ٲ٫، كظج٫ٌ ٢١٣ ٦ة ٬ٮ ص٧ٲ٢ ٰٚ ذاد٫، قٮا  ٠ةف ٚػٰ ا٣٪ةس، كإف 

ا٣ىٮرة ا٣ْة٬ؿة أك ا٣جةَ٪ح، كظج٫ٌ ٨٧٣ ثٲ٪٫ كثٲ٪٫ ٦٪ةقجح ػٛٲح ٚػٰ ا٣جػة٨َ. كث٪ػة ن 

ٚػٰ مػؼه كاظػؽ دٌػةٔٙ ٤ٚػٮ اصذ٧ٕػخ ٬ػؾق اٵقػجةب »٤ٔٯ ذ٣ٟ ٱٞٮؿ: 

ت ٝػٮة ، كد١ٮف ٝٮة ا٣عت، ثٕؽ اصذ٧ةع ٬ؾق ا٣ؼىةؿ، ثعكػا٣عت ٹ ٦عة٣ح...

٬ؾق ا٣ؼٺؿ ٰٚ ٩ٛك٭ة. ٚإذا ٠ة٩خ ٬ؾق ا٣ىػٛةت ٚػٰ أٝىػٯ درصػةت ا٧١٣ػةؿ، 

٠ةف ا٣عت، ٹ ٦عة٣ح، ٰٚ أ٤ٔٯ ا٣ؽرصةت. ٤ٚ٪ذجٲ٨ٌ اٳف أف ٬ػؾق اٵقػجةب ٤٠٭ػة 

ٌٜ ا٧٣عجح ثة٣عٞٲٞػح  ٹ ٱذىٌٮر ٧٠ة٣٭ة كاصذ٧ةٔ٭ة إٹ ٰٚ ظٜ اهلل دٕة٣ٯ، ٚٺ ٱكذع

«إٹ اهلل قجعة٫٩ كدٕة٣ٯ
(97)

. 

٣ٟ ٱؾ٬ت ا٣٘ـا٣ٰ إ٣ٯ إ٩نة  ا٣جؿ٬ةف ٤ٔػٯ أف ٬ػؾق اٵقػجةب كدأ٠ٲؽان ٣ؾ

ٌٜ اهلل نظةد٬ػة، كأ٩٭ػة ظٞٲٞػح   ثض٤٧ذ٭ة، كٹ ٱٮصؽ ٰٚ ٗٲػؿق إٌٹ ٦ضذ٧ٕح ٰٚ ظ

ٌٜ اهلل دٕة٣ٯ ٌٜ ٗٲؿق ك٥٬ كدؼٲ٢ٌ، ك٬ٮ ٦ضػةز ٦عػي  ،ٰٚ ظ ككصٮد٬ة ٰٚ ظ

ٹ ظٞٲٞح ٫٣. ز٥ٌ ٱجؽأ ٨٦ ا٣٪ْؿ ٰٚ ا٣كػجت اٵكؿ، ك٬ػٮ ظػٌت اٷ٩كػةف ٩ٛكػ٫ 

ثٞة ق ك٧٠ة٫٣ كدكاـ كصٮدق، ٚٲؤ٠ؽ أف ٬ػؾا اٵ٦ػؿ ٱٞذٌػٰ ٗةٱػح ا٧٣عجػح هلل ك

دٕة٣ٯ، ٵف ٨٦ ٔؿؼ ٩ٛك٫، كٔؿؼ رث٫، ٔؿؼ ُٕٝةن أ٫٩ ٹ كصٮد ٫٣ ٰٚ ذادػ٫، 

كإ٧٩ة كصٮد ذاد٫ كدكاـ كصٮدق ٨٦ اهلل كإ٣ٯ اهلل كثةهلل، ٚ٭ٮ ا٧٣ؼذؿع ا٧٣ٮصػؽ 

 ا٣ٞٲٮـ ا٣عٰ ا٣ؾم ٬ٮ ٫٣. كثة٣ض٤٧ح ٤ٚٲف ٰٚ ا٣ٮصٮد مٰ  ٫٣ ث٪ٛك٫ ٝٮاـ إٹ

ٝةا٥ ثؾاد٫، ك٢٠ ٦ة قٮاق ٝةا٥ ثػ٫. كث٧سػ٢ ذ٣ػٟ ٱ٪ذٞػ٢ إ٣ػٯ د٪ػةكؿ اٵقػجةب 

اٵػؿل، ٦جٲٌ٪ػةن أف ٦ؿصٕ٭ػة إ٣ػٯ اهلل كظػؽق. ٚة٣ض٧ٲػ٢، ٤ٔػٯ قػجٲ٢ ا٧٣سػةؿ، 

٬ٮ ا٣ٮاظؽ ا٣ؾم ٹ ٩ٌؽ ٣ػ٫، ا٣ٛػؿد ا٣ػؾم ٹ ًػؽ  »كا٣ض٧ٲ٢ ا٤ُ٧٣ٜ  ،٦عجٮب

«اٹٔذؿاؼ ثة٣ٕضـ ٨ٔ ٦ٕؿٚذ٫٣٫...، ا٣ؾم ٧٠ةؿ ٦ٕؿٚح ا٣ٕةرٚٲ٨ 
(98)

. 
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كإذا ٠ةف ٬ؾا ا٣ذٮٌص٫ ا٣ىةٔؽ ٱ٤ذٰٞ ثةٷٱؿكس اٵٚٺَٮ٩ٰ، ٨٦ ظٲر إف 

ا٣عت ٔ٪ؽق ٬ٮ ا٣كجٲ٢ ٣ج٤ػٮغ ا٧٣ٕؿٚػح ك٦نػة٬ؽة ا٧٣سيػ٢، ٚإ٩ػ٫ ٱ٤ذٞػٰ أٱٌػةن 

ث٧ٛ٭ٮـ ا٣عت ٔ٪ؽ أرقُٮ كأ٤ٚٮَٲ٨، ثة٣٪ْؿ إ٣ٯ أف ا٣عت ٬ٮ ٩ـٔح ا٣ٮصػٮد 

اٷ٣ػ٫ ٔ٪ػؽ أرقػُٮ، كإ٣ػٯ ا٣ٮاظػؽ، ٦ػ٨ ٬ػؾق  إ٣ػٯ :إ٣ٯ ٦ة ٬ٮ أ٤ٔٯ ٦٪٫، أم

ا٣ض٭ح، ٔ٪ػؽ أ٤ٚػٮَٲ٨. ١٣ػ٨ٌ ٦ٛ٭ػٮـ ا٣٘ـا٣ػٰ ٹ ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ صػؽؿ ا٣عػت 

ا٣ىةٔؽ، ٚ٭ٮ ٱٺٰٝ ثٲ٨ َؿٱٞػٰ ا٣ىػٕٮد كا٣٭جػٮط، كٱض٧ػٓ ثػٲ٨ أٚٺَػٮف 

كأ٤ٚٮَٲ٨. ٚإذا ٠ةف ا٣عت اٵٚٺَٮ٩ٰ قجٲٺن إ٣ٯ ا٧٣ٕؿٚح، ٚإف ا٧٣ٕؿٚح، ٦ػ٨ 

ا٣عػت. ٚة٧٣ٕؿٚػح، ٔ٪ػؽ أ٤ٚػٮَٲ٨، ٬ػٰ ٚػٲي ا٣ض٭ح اٵػؿل، دٛػذط قػجٲ٢ 

كإمؿاؽ ٨٦ ٝج٢ ٝٮة ٠ٮ٩ٲح ٬ٰ )ا٢ٕٞ٣(، ك٣ؾ٣ٟ ٚة٧٣ٕؿٚػح ٠ةا٪ػح ٦٪ػؾ اٵزؿ، 

ك٬ٰ وةدرة ٨٦ أ٤ٔٯ ٤٧ٕ٠ٲح ا٣ؼ٤ٜ. كٰٚ ٦ٞةث٢ ذ٣ٟ ٱذٕػٲ٨ٌ ا٣عػت ثىػٛذ٫ 

٩ـٔح ٩عٮ ا٤ٕ٣ٮ، ٱٌُ٭ؿ ا٣٪ٛف، كٱٌٕؽ٬ة ٣ذٞج٢ٌ ا٧٣ٕؿٚح ٰٚ ظؿ٠ح دذؼؾ ادضة٬ػةن 

 ؽأ اٵكؿ.وةٔؽان ٩عٮ ا٧٣ج

كٔ٪ؽ ا٣٘ـا٣ٰ ٱعذِٛ ٬ؾا ا٣ذٞةث٢ ثُؿٚٲ٫، إذٍ ٱض٧ٓ ثٲ٨ ٦عجح اٷ٩كةف هلل 

ك٦عجح اهلل ٣ٸ٩كةف، ٧٠ة ٱعذِٛ ثذسجٲخ ا٣ٛةرؽ ثٲ٪٭٧ػة، ذ٣ػٟ أف ا٧٣عجػح ٦ػ٨ 

ص٭ح اٷ٩كةف ٬ٰ ٦ٲ٢ ٦ٞؿكف ثة٣٪ٞه كا٣عةصح كاٹٚذٞػةر. أ٦ػة ٦ػ٨ ص٭ػح اهلل 

إ٣ٲ٫ ٬ػٮ ٚػةرؽ ٱذجػٓ ص٭ػح  ٚ٭ٰ ٣ٲكخ ٠ؾ٣ٟ ٤ٔٯ اٷَٺؽ. كا٣ٛةرؽ ا٧٣نةر

كٝػؽ »ا٣٪ْؿ ثٲ٨ ا٣٪كجٲح كاٷَٺؽ. ك٬ٮ ٦ة ٱذٮ٣ٌٯ ا٣٘ـا٣ٰ إٱٌةظ٫، إذٍ ٱٞػٮؿ: 

ذ٠ؿ٩ة أف ٦عجح ا٣ٕجؽ هلل دٕة٣ٯ ظٞٲٞح ك٣ٲكػخ ث٧ضػةز، إذ ا٧٣عجػح ٚػٰ كًػٓ 

. ٚأ٦ة ظٌت اهلل ٤٣ٕجؽ ٚػٺ ...ٔجةرة ٨ٔ ٦ٲ٢ ا٣٪ٛف إ٣ٯ ا٣نٰ  ا٧٣ٮاٜٚ :ا٤٣كةف

ٕ٪ٯ أوٺن، ثػ٢ اٵقػة٦ٰ ٤٠ٌ٭ػة إذا أ٤َٞػخ ٤ٔػٯ اهلل ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ث٭ؾا ا٧٣

دٕة٣ٯ، ك٤ٔٯ ٗٲؿ اهلل، ٥٣ د٪٤ُٜ ٤ٔٲ٭٧ة ث٧ٕ٪ػٯ كاظػؽ أوػٺن، ظذػٯ إف اقػ٥ 

)ا٣ٮصٮد(، ا٣ؾم ٬ٮ أ٥ٌٔ اٵق٧ة  امذؿا٠ةن، ٹ ٱنػ٢٧ ا٣ؼػة٣ٜ كا٣ؼ٤ػٜ ٤ٔػٯ 
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 ،كص٫ كاظؽ، ث٢ ٢٠ ٦ة قٮل اهلل دٕة٣ٯ ٚٮصٮدق ٦كذٛةد ٨٦ كصػٮد اهلل دٕػة٣ٯ

«ا٣ذةثٓ ٹ ٱ١ٮف ٦كةكٱةن ٤٣ٮصٮد ا٧٣ذجٮع ٚة٣ٮصٮد
(99)

. 

( ٤ٔEROSٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ ٱٺٰٝ ا٣٘ـا٣ٰ، ٰٚ ٩ْؿد٫ ٤٣عت، ثٲ٨ ٦ٛ٭ٮ٦ٰ ا٣ػػ )

( ٤ٔٯ أقةس إٝؿار ا٧٣ىؽر اٷ٣٭ٰ ٤٣عػت، دكف أف ٱ١ػٮف وػةدران Agapéكا٣ػ )

٨ٔ ٦ٲ٢ أك ظةصح. ٚعؿ٠ذ٫ ٣ٲكخ ظؿ٠ح ا٣٪ٞه ا٣ؾم ٱذ٤ٌُت ٧٠ة٣ػ٫، ثػ٢ ظؿ٠ػح 

ذأ٠ؽ ثة٣ذٕٲ٨ٌ، دكف أف ٱؼؿج ٨ٔ ذاد٫. كا٣عٜ أف ٦ٛ٭ػٮ٦ٰ ا٣عػت ا٧١٣ةؿ ا٣ؾم ٱ

ا٣كةثٞٲ٨ ٱؾكثةف، ٣ؽل ا٣٘ـا٣ٰ، ٰٚ وٲ٘ح ٤ٔٲة ٱ٪ذٰٛ ٦ٕ٭ػة كصػٮد ا٣ذٞةثػ٢ ٤ٔػٯ 

ا٣عٞٲٞح أوٺن. ك٬ٮ ٦ة ٱٞذؿف ٔ٪ؽق ثؿٚٓ ا٣ٮصٮد ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٕةر، ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ 

ٲػ٫ ا٣٘ـا٣ػٰ ا٣ؾم ٱذٞؿر ٫ٕ٦ أف ٹ كصػٮد إٹٌ ٤٣عػٜ كظػؽق. كذ٣ػٟ ٦ػة ٱػ٪ٌه ٤ٔ

ٔجػةرة ٔػ٨ ٦ٲػ٢ ا٣ػ٪ٛف إ٣ػٯ ٦ٮاٚػٜ ٦ٺاػ٥.  :كا٧٣عجح ٰٚ كًٓ ا٤٣كةف»ثٞٮ٫٣: 

ك٬ؾا إ٧٩ة ٱذىٌٮر ٰٚ ٩ٛف ٩ةٝىح ٚةد٭ة ٦ة ٱٮاٚٞ٭ػة، ٚذكػذٛٲؽ ث٪ٲ٤ػ٫ ٧٠ػةٹن، ٚذ٤ذػٌؾ 

ث٪ٲ٫٤. ك٬ؾا ٦عةؿ ٤ٔٯ اهلل دٕة٣ٯ، ٚإف ٢٠ ٧٠ةؿ كص٧ػةؿ كث٭ػة  كصػٺؿ ١٧٦ػ٨ 

ٌٜ اٷ٣٭ٲح ٚ٭ٮ ظةًؿ كظةو٢ ككا صت ا٣عىػٮؿ أثػؽان كأزٹن، كٹ ٱذىػٌٮر ٰٚ ظ

دضؽدق كٹ زكا٫٣، ٚٺ ٱ١ٮف ٫٣ إ٣ٯ ٗٲؿق ٩ْؿ ٨٦ ظٲر إ٩ػ٫ ٗٲػؿق، ثػ٢ ٩ْػؿق إ٣ػٯ 

«ذاد٫ كإٔٚة٫٣ ٍٚٞ. ك٣ٲف ٰٚ ا٣ٮصٮد إٹ ذاد٫ كإٔٚة٫٣
(25)

. 

ك٨٦ ذ٣ٟ ٱ٪ذ٭ٰ ا٣٘ـا٣ٰ إ٣ٯ اقذٲٕةب ا٧٣ٕؿٚح داػػ٢ ٕٚػ٢ ا٣عػت ٚػٰ 

ٮصٮد ا٧٣ؼ٤ٮؽ، ث٪ٛػٰ ا٣٪ْػؿ إ٣ٲػ٫ ٚػٰ م٧ٮ٣ٲذ٫ اٷ٣٭ٲح، ا٣ذٰ دٞذٌٰ د٤ٕٲٜ ا٣

ذاد٫، كاٷثٞة  ٤ٔٲ٫ ٨٦ ظٲر ٬ٮ، ظٞٲٞحن، ٦ضؿد ظؿ٠ح داػ٢ ا٧٣ؽار ا٣ؼػةص 

ػؿ ثٕٺٝػح ا٣ػؾات ثةٵٕٚػةؿ، إذ ٹ  ثة٣ٮصٮد اٷ٣٭ٰ ٩ٛكػ٫، ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٧٣ٛك 

 ٚة٢ٔ، ٤ٔٯ ا٣عٞٲٞح، إٹ اهلل.
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ؽل ٰٚ قػجٲ٢ دأ٠ٲػؽ ٦ػة ذ٬ج٪ػة إ٣ٲػ٫، ٱ١٧ػ٨ اٹقػذٕة٩ح ث٧ٛ٭ػٮـ ا٣٪ػٮر ٣ػ

ٌٞ٭ػة  ،ا٣٘ـا٣ٰ. ٚ٭ٮ، ٔ٪ؽق، ٨٦ اٵق٧ة  ا٧٣نذؿ٠ح ا٣ذٰ دٛٲؽ دٹٹت ٦ذٕؽدة أظ

إَٺؽ اق٥ ا٣٪ٮر ٤ٔٯ ٗٲؿ ا٣٪ٮر »ثةق٥ ا٣٪ٮر ٬ٮ اهلل دٕة٣ٯ. ك٣ؾ٣ٟ ٱٞٮؿ: إف 

، كٱٛٲؽ أف ٬٪ةؾ دؿدٲجةن ٦ذؽرصةن ٣ٶ٩ٮار ٨٦ ا٣ك٧ةكٱح إ٣ػٯ «اٵكؿ ٦ضةز ٦عي

ؿ ٬ػٮ ٩ػٮر ا٣نػ٧ف. أ٦ػة اٷدراؾ اٵرًٲح. ٧ٚة ٱٕٲ٨ ٤ٔٯ اٷدراؾ ٰٚ ا٣ْػة٬

ٌٕػةؿ(، أك )ا٤٣ػٮح(، أك  ا٣جةَ٪ٰ ٚٲذعٜٞ أذ٧ةدان ٤ٔٯ ٩ٮر نػؿ ٬ػٮ )ا٣ٕٞػ٢ ا٣ٛ

ٲ٫)ا٧٣ٲـاف(، ا٣ؾم دىجط ا٣جىٲؿة ٩ةٚؾة ٔ٪ؽ دض٤  
(29)

. 

كا٣٪ٮر ٬ٮ ٦ة د٪١نٙ ث٫ اٵمٲة ، كأ٤ٔٯ ٦٪٫ ٦ة ٱ٪١نٙ ث٫ ك٣ػ٫، كأ٤ٔػٯ 

٣٪ٮر ا٣عٞٲٰٞ ا٣ؾم ٣ػٲف ٚٮٝػ٫ ٦٪٫ ٦ة ٱ٪١نٙ ث٫ ك٫٣ ك٦٪٫. ك٬ؾا اٵػٲؿ ٬ٮ ا

٩ٮر ٦٪٫ اٝذجةق٫ كاقذ٧ؽادق، ث٢ ذ٣ٟ ٫٣ ٨٦ ذاد٫ ٹ ٨٦ ٗٲؿق. ك٬٪ة ٱذٌط أػػؾ 

ا٣٘ـا٣ػػٰ ثة٣ذىػػٌٮر )اٷمػػؿاٰٝ( ٔ٪ػػؽ اٵٚٺَٮ٩ٲػػح ا٧٣عؽزػػح كا٣ٛٺقػػٛح 

ةثػػ٢ ثُؿٱػػٜ وػػةٔؽ ٦ػػ٨ ص٭ػػح  ا٧٣كػػ٧٤ٲ٨. ك٬ػػؾا ا٣ذػػؽرج ا٣٪ػػةزؿ ٣ٶ٩ػػٮار ٱٞي

ٕؽاد، ٚٲ٘ؽك ٦ضؿد ٠ةقت ٤٣ٕٛػ٢ ك٣ػٲف اٷ٩كةف، ا٣ؾم ٱؼ٤ٜ اهلل ٣ؽٱ٫ اٹقذ

ٚةٔٺن ٫٣. كا٣٪ذٲضح كاظؽة ٰٚ اثذؽا  ا٣عؿ٠ح كا٩ذ٭ةا٭ة داػ٢ ا٧٣ضػةؿ اٷ٣٭ػٰ، 

. ٌٜ  ا٣ؾم ٱذىٙ كظؽق ثة٣ٮصٮد ا٣ع

ٹ مٟ أف ٦ٛ٭ٮـ ا٣٪ٮر، ٰٚ رؤٱح ا٣٘ـا٣ٰ ٬ؾق، ٱذُةثٜ ٦ٓ ٦ٛ٭ٮـ ا٣عت 

٫ ٚػٰ ٣ؽٱ٫، كٱضؿم ٫ٕ٦ ٤ٔٯ ٗػؿار كاظػؽ، ٱكػةكؽ ا٧٣كػةر ا٣ؼػةص ٣٪ْؿٱذػ

ا٧٣ٕؿٚح. ك٫ٌ٤ٕ٣ ٨٦ ا٣ؽاؿ، ثؼىٮص ٬ؾق ا٣ٕٺٝح، ٦ة ٱؾ٬ت إ٣ٲ٫، ٬ػٮ ٩ٛكػ٫، 

ٰٚ دؿدٲت ا٧٣ٞة٦ةت ا٣ىٮٚٲح ٰٚ )اٷظٲة (، إذٍ ٱض٢ٕ نػؿ٬ػة ٦ٞػةـ ا٧٣عجػح. 

أ٦ة ثٕؽ، ٚإف ا٧٣عجػح ٬ػٰ ا٣٘ةٱػح ا٣ٞىػٮل ٦ػ٨ ا٧٣ٞة٦ػةت، كا٣ػؾركة »ٱٞٮؿ: 

                                                 

ٱ٪ْؿ: أ٩ٮر ا٣ـٔجٰ. ٦كأ٣ح ا٧٣ٕؿٚػح ك٦ػ٪٭ش ا٣جعػر ٔ٪ػؽ ا٣٘ـا٣ػٰ. )د٦نػٜ: دار ا١ٛ٣ػؿ،  (29)
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اىػي٘ا ٌَ اىدرجات، فٍا ةػد إدراك اىٍدتث ٌلام إال وْؤ جٍو ة ٌوَ جٍارْوا، 

ُ  واى اا وخرٔاتٓا، وال كتوو اىٍدتوث ٌلوام وتاةع ٌَ تٔاةػٓا ناىشٔق واأل

«إال ؤْ ٌلدٌث ٌَ ٌلدٌاتٓا ناىتٔةث واىزْد واىصت  وغ٘ ْا
(22)

. 

فٍلام اىٍدتث ِٗتٖٓ إىّ٘ نو ٌا كتيّ فٖ تدرج صاغد، وٗصدر غِّ، ٌَ اىجٓوث 

 األر ى، فٖ تدرج ُازل، ف٘الكٖ ةَ٘ االتجاَْ٘ فٖ اىتدء ةّ واالُتٓاء إىّ٘.

ىغزاىٖ فٖ )اإلخ٘اء( ٌا نوان ٌوَ نوالم اىشو٘ذ خةوٖ وغيٕ ذىم ٗسٔق ا

 ،[54اىٍائودة  ] ژ ہ   ہ ژسػ٘د اىٍِٖ٘ٓ، غِدٌا ك ئ غيّ٘ كٔىّ تػواىٕ  

فإُّ ى٘  ٗدّب إال ُفسّ غيٕ ٌػِٕ خُّ اىهوّو، وخن ىو٘   ؛ةدّق ٗدتًّٓ  فلال

خٌا ٌا ورد ٌَ األىفاظ فٖ ختّّ ىػتاده فٓٔ ٌؤول، وٗ جع  ...فٖ اىٔجٔد غ٘ ه

إىٕ نشف اىدجاب غَ كيب غتده ختٕ ٗ اه ةليتوّ، وإىوٕ تٍهِ٘وّ إٗواه  ٌػِاه

ٌَ اىل ب ٌِّ، وإىٕ إرادتّ ذىم ةّ فٖ األزل. فدتوّ ىٍوَ خختّوّ خزىوٖ ٌٍٓوا 

اىويي ٗهشوف اىدجواب فػيّ وإذا خُِاَ٘ف إىٕ  ...اإلرادة األزى٘ثخُا٘ف إىٕ 

غَ كيب غتده، فٓٔ خادث ٗددث ةددوث اىستب اىٍلتضٖ ىّ
(23)

. 

ىٔااح خن ٌا كام ةّ اىغزاىٖ ِٗطٔي غيٕ ته٘٘ف جدٗد ىٍفٓؤم اىدوّب وٌَ ا

نٍا غ اِا ىّ فوٖ اىتو اث اىسواةق غي٘وّ. وْؤ ٌوا ٗتتوّدى فوٖ غٍي٘وات اىجٍوع، 

 ٌِطيلّ األشػ ي ورؤٗتّ اىصٔف٘ث. واىتٔف٘ق، واىتػدٗو اىجدٗد، اىيي ٗٔافق

 مركزية الحب في التسويغ النظري وبناء المعرفة الصوفية:
 ان اىٍػ فث ةاىدب، ٌَ خ٘ث إن خخد اىطو فَ٘ ٗفضوٖ إىوٕ اٙرو ، إن اكت

ٗسٍح ةإُشاء ا ب ٌَ اىتٔازي ةَ٘ رّطوٖ اىدوب واىٍػ فوث، سؤاء خنوان فوٖ 

خ نث اىتدىٖ خم فٖ ٌ اكٖ اىٍػ اج. وُظ اً ىهٔن اىدب )اىٍدتث( ٗدؤز اىويروة 

                                                 

 .4/345اىغزاىٖ  إخ٘اء غئم اىدَٗ. جو  (22)

 .4/346 جو اىساةق. ٍصدراى (23)
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ا٣كجٲ٢ إ٣ٲ٫ ٱذػؽرج ٚػٰ  ٠ةف٣ىٮٰٚ ا٣ىةٔؽ ٧٠ة دجٲ٨ٌ ٨٦ ٝج٢، ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ ا٣ُؿٱٜ ا

اٹردٞة  ٨٦ ظٌت ا٣عكٲٌةت، ا٣ؾم ٬ٮ ظٌت ٤٣ؾات ثؽاٚٓ ا٣ذ٤٧ٌٟ كد٥ٔ ا٧١٣ػةؿ 

ا٣ؾادٰ، إ٣ٯ ظٌت ا٧٣ٕٞٮٹت، ز٥ إ٣ٯ ا٣عت اٷ٣٭ٰ. كٱٞةث٢ ذ٣ػٟ، ٤ٔػٯ َؿٱػٜ 

ا٧٣ٕؿٚػػح ا٧٣ٕؿٚػػح، اٹردٞػػة  ٦ػػ٨ ا٧٣ٕؿٚػػح ا٣عكػػٲح، إ٣ػػٯ ا٧٣ٕؿٚػػح ا٤ٕٞ٣ٲػػح، إ٣ػػٯ 

ا٣ىٮٚٲح. ك٬ؾا ا٣ذٮازم ٱٌٰٛ إ٣ٯ ا٣ذُػةثٜ ثػٲ٨ ا٧٣ٕؿٚػح كا٣عػت ٚػٰ ا٧٣ؿٝػٯ 

اٵ٤ٔٯ ٤٣ُؿٱٜ، كإف ٠ة٩خ ا٣ٕٺٝػح ثٲ٪٭٧ػة د٪ُػٮم ٤ٔػٯ إٝػؿار ا٣ذؿادػت، ا٣ػؾم 

 ٱعِٛ ا٧٣كةٚح ثٲ٨ ا٣ضة٩جٲ٨ ٝج٢ ٣عْح ا٣ؾركة ا٧٣نةر إ٣ٲ٭ة.

ٗػؿار  ٰٚ ٬ؾا ا٣ذىػٌٮر ٱؿدكػ٥ ث٪ػة  ا٧٣ٕؿٚػح، ٚػٰ دٕةٝػت درصةد٭ػة، ٤ٔػٯ

ا٣ذأقٲف ا٣٪ْؿم ا٣ؾم ٱذن٢١ ث٫ ٦ٛ٭ٮـ ا٣عت. ك١٬ؾا ٱ٘ؽك ٦ٛ٭ٮـ ا٣عت، ٚػٰ 

رؤٱح ا٣٘ـا٣ػٰ، ظة٧٠ػةن ٣٪ْؿٱػح ا٧٣ٕؿٚػح ا٣ذػٰ د٪ذكػش ٤ٔػٯ أ٧٩ٮذصػ٫ ٚػٰ ٩٭ةٱػح 

ا٧٣ُػػةؼ. ك٧٠ػػة ٱ٧ػػذٌه ا٣عػػت ا٣ىػػٮٰٚ )اٷ٣٭ػػٰ( ا٧٣ؿاظػػ٢ ا٣كػػةثٞح ٤ٔٲػػ٫، 

ؽ أف ا٧٣ٕؿٚػح كٱذضةكز٬ة، ٣ذ٘ؽك ٦ضؿد ٣عْةت ٰٚ ٦ؿٝةق ا٧١٣ػة٣ٰ، ٠ػؾ٣ٟ ٩ضػ

ا٣ىٮٚٲح ا١٣نٛٲح دذٕٲ٨ٌ ذركة ٧٣ة ٤ٝج٭ة، كدؿ٠ٲجةن أ٤ٔٯ، ٱعٮز ا٤٣عْػةت ا٣كػةثٞح، 

كٱذضةكز٬ة ثُؿٱٞح ا٣٪ٰٛ ا٣ضؽ٣ٰ. ك٬ؾا ا٣ٞؿاف ثٲ٨ ا٣عت كا٧٣ٕؿٚػح ٱذجػٌؽل ٚػٰ 

٦كٕٯ ا٣٘ـا٣ٰ ٣ؿثٍ ا٧٣ٕؿٚح ثة٤٣ؾة. ك٤ٔٯ ٬ؾا اٵقةس ٠ةف ٝػؽ ٦ٲٌػـ ثػٲ٨ ا٤٣ػؾة 

ا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ أف ا٤٣ؾة ا٣ىػٮٚٲح ٚػٰ ا٧٣ٕؿٚػح دكػذ٘ؿؽ ٠ػ٢ ا٣عكٲح كا٤٣ؾة ا٤ٕٞ٣ٲح، ك

ا٤٣ؾات ا٣كةثٞح ثىٮرة ٦٪ٛٲح، ٨٦ ظٲر ٬ٰ أصـا  ٦٪ع٤ٌح ٚٲ٭ة
(24)

. 

كا٩كضة٦ةن ٦ٓ ٬ؾا ا٣ذٮٌص٫ أػٌٓ ا٣٘ـا٣ٰ ٠ٺًّ ٦ػ٨ ا٣عػف كا٣ٕٞػ٢ ٤٣نػٟ، 

ٰٚ ٦ٞةث٢ ا٥٤ٕ٣ ا٣ٲٞٲ٪ػٰ ا٧٣ٮوػٮؿ ثػة٣٪ٮر اٷ٣٭ػٰ ا٣ػؾم ٝؾٚػ٫ اهلل ٚػٰ ا٤ٞ٣ػت. 

ٲح ك٠ؾ٣ٟ ا٤ٕٞ٣ٲح ٹ دٌٛٲةف إ٣ٯ ا٣ٲٞػٲ٨، ا٣ػؾم ٱذعىػ٢، ٚٞػٍ، ٚة٧٣ٕؿٚح ا٣عك

ا٣٘ـا٣ػٰ مػأف ا٧٣ٕؿٚػح ٹ ٱ٪١ؿ ثُؿٱٜ ا١٣نٙ ا٣ىٮٰٚ. ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ذ٣ٟ، 
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ٲٌؽ إ١٦ة٩٭ة، كٱض٢ٕ ٣٭ة ظٌؽ٬ة ا٣ؾم ٹ دذٕؽاق، ٚذك٥٤ ٔ٪ػؽق إ٣ػٯ ٦ػة  ا٤ٕٞ٣ٲح، ث٢ ٱٞي

ٹ  -٧٠ة ٱٞػٌؿر  -٢ ٚٮٝ٭ة، ك٬ٮ َٮر ٦ة كرا  ا٢ٕٞ٣ ا٣ؼةص ثة٥٤ٕ٣ ا٤٣ؽ٩ٰ. ٚة٣ٕٞ

ٱؽرؾ ظٞةاٜ اٵمٲة ، ثػ٢ ٱػؽرؾ أقػجةث٭ة ك٤٤ٔ٭ػة، ك٧٠ ٭ػة ك٩ٮٔ٭ػة ك٦ىػؽر٬ة، 

ك٩كجح ثٌٕ٭ة إ٣ٯ ثٕي. ك٦ػ٨ ٬٪ػة دذػأدٯ أ٧٬ٲػح ا٣ذؼُػٰ ا٣ىػٮٰٚ ٧٣عؽكدٱػح 

 ا٢ٕٞ٣ ثةٹ٩ٛذةح ٤ٔٯ ٦ة كرا ق، ا٣ؾم ٱ٪ةؿ ثة٣ؾكؽ كا١٧٣ةمٛح.

٫ٌُ ١ٚؿ ا٣٘ـا٣ٰ ٨٦ ا٣نٟ ا٧٣ٕ ؿٚػٰ ا٧٣ٮوػٮؿ ث٪ٞػؽ ٬ؾا ا٧٣كةر ا٣ؾم ٱؼذ

ا٢ٕٞ٣، إ٣ٯ دضةكزق ا٣ٺظٜ ث٪ٮر ا١٧٣ةمٛح ا٣ىٮٚٲح، ٱذٞؿر ٫ٕ٦ أف ٬ػؾا ا٣ٌػؿب 

اٵػٲؿ ٨٦ ا٧٣ٕؿٚػح ٱذٌػ٨٧ ٚػٰ ذادػ٫ َؿااػٜ ا٧٣ٕؿٚػح اٵػػؿل ثىػٮرة ٦٪ٛٲػح 

٣٭ػة ٚػٰ ٦ضؿا٬ػة ا٣ىػةٔؽ. ك٬ػٮ ٦ػة  دذضةكز ٔٞٺ٩ٲح ا٣ٺ٬ػٮت ا٣ذ٤ٞٲؽٱػح، كديعٮ 

عػت ٧٠ػة ٱىػٮ٫ٗ ا٣٘ـا٣ػٰ، إذٍ ٱضٕػ٢ ٦ػة ٱىؽؽ، ثة١٣ٲٛٲح ٩ٛك٭ة، ٤ٔٯ ٦كةر ا٣

دكف ا٣عت اٷ٣٭ٰ ا٣ىٮٰٚ ٦ضؿد ٣عْةت ٦٪ٛٲح ٰٚ قٲة٫ٝ ك٦ذعٌٮ٣ح ٚٲ٫. ك٤ٔػٯ 

٬ؾا ا٣٪عٮ د٪ض٤ٰ ٦ؿ٠ـٱح ا٣عت ٰٚ ٬ؾق ا٧٣٪ْٮ٦ح. ٚػإذا ٠ة٩ػخ ا٧٣ٕؿٚػح دٌٛػٰ 

 ٌٙ إ٣ٯ ا٣عت ٰٚ ذركة ا٣ُؿٱٜ ا٣ىٮٰٚ، ٚإ٩٭ة دذٌعؽ ث٫ ٰٚ ا٤٣عْح ٩ٛكػ٭ة، إذٍ د١ػ

اٹ٩ذٞػةؿ ٦ػ٨ ٱ١ػٮف ة ا٧٣٪نٮد، ٣ذٌٕؾر اٷظةَح ث٧ٕؿكٚ٭ة. ك٣٭ػؾا ٨ٔ ث٤ٮغ ٧٠ة٣٭

٤َت ا٧٣ٕؿٚح إ٣ٯ اٹقذ٘ؿاؽ ٰٚ ا٧٣عجػح. ك٦كػةر ا٣عػت، ٚػٰ ٦٪ْػٮر ا٣٘ـا٣ػٰ 

 ٬ؾا، ٱٕٮد ثُؿٱٜ راصٓ ٣ذكٮٱٖ ث٪ة  ا٧٣ٕؿٚح كدعؽٱؽ درصةد٭ة ٤ٔٯ وٮرد٫.

٨٦ ػٺؿ دأ٢ٌ٦ ٬ؾق ا٣ٕٺٝح، ٱ٨١٧ أف ٩ٛ٭ػ٥ اٵ٧٬ٲػح ا٣ؼةوػح ٧٣ٛ٭ػٮـ 

عت ٔ٪ؽ ا٣٘ـا٣ٰ، ٰٚ ا١ٕ٩ةق٫ ٤ٔػٯ ٌٝػٲح ا٧٣ٕؿٚػح، كاًػُٺ٫ٔ ثذٮَٲػؽ ا٣

أر٠ة٩٭ة، كدٞٲٲؽ ٦ؿاظ٤٭ػة، كإظ١ػةـ ا٣ػؿثٍ ٚٲ٧ػة ثٲ٪٭ػة، ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٧٣كػذٮل 

ٌٞػػٜ ا٣نػػة٢٦، ا٣ػػؾم  كظػػؽة ا٧٣كػػةر ثػػٲ٨ اٵٝكػػةـ ا٧٣ؼذ٤ٛػػح، كا٣ٌػػؿكب ٱع

ا٧٣ذجةٱ٪ح، ٚٲٺٰٝ ثٲ٪٭ة ٰٚ وٲ٘ح ٨٦ ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ػؽ٦ش كا٣ذٮظٲػؽ، دضٕػ٢ ٦ػ٨ 

ذاد٭ة إَةران ٣ٺ٩كضةـ ثٲ٨ ا٧٣ؾا٬ت كا٣ذٲةرات ا٧٣ذٕؽدة، ٰٚ ٦ضػؿل ا٣ذعػٮؿ 
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ا٣ىٮٰٚ، ا٣ؾم ٱُٮم ا٧٣ٮاٝٙ ا١ٛ٣ؿٱح كا٣ٕٞؽٱح، كٱ٧ؼٌ٭ة ٦ٕػةن ٚػٰ ٩كػٜ 

٢ٌٛ ث٫ ٤٧ٔٲةت ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ى٭ؿ كا٣ذؿ٠ٲت.  ٤٠ٌٰ ٦ٮٌظؽ، دذ١

-ك٤ٔٯ ٬ؾا اٵقةس ا٣ؾم ٩٭ػي ثػ٫ ا٣٘ـا٣ػٰ ٦كػذس٧ؿان ص٭ػٮد قػةثٞٲ٫ 

٥٣ ٱٕؽ ا٣٪نةط ا٣ىٮٰٚ ٦ضػؿد ٣عْػةت ٚؿدٱػح  -ٞنٲؿم كا١ٌ٧٣ٰ كٹقٲ٧ة ا٣

٦ذ٪ةزؿة د٪ؽُّ ٨ٔ اٹاذٺؼ، كا٣ذٕٞٲؽ، كا٣ىٲةٗح ا٧٣٪ْٮ٦ٲح، ا٣ذػٰ ١ٌ٦٪ػخ قػج٢ 

ا٣ػػؿثٍ كا٣ذٮظٲػػؽ ثػػٲ٨ ا٣عٞٲٞػػح كا٣نػػؿٱٕح ٦ػػ٨ ص٭ػػح، ك٧ٔ ٞػػخ ا٣ذػػ٣َٙ ثػػٲ٨ 

٦ؼذ٤ػػٙ اٹدضة٬ػػةت ا١ٛ٣ؿٱػػح كا٣ىػػٮٚٲح، اقػػذ٪ةدان إ٣ػػٯ ا٧٣٪ُػػٜ ا٣ػػؽاػ٤ٰ 

ةت ا٣ذعٮٱ٢ ا٣ذٰ أ٩ذض٭ة ا٣٘ـا٣ٰ، كقٌٮغ ث٭ة ٬ػؾا ا٣ػؿثٍ، ا٣ػؾم ٱ٪ذ٭ػٰ ٤٧ٕ٣ٲ

إ٣ٯ د٦ش ا٣ذىٮؼ ٚػٰ ا٣ج٪ٲػةف ا٣سٞػةٰٚ ا٣نػة٢٦، ٦ػ٨ ػػٺؿ دٕٞٲػؽ ا٧٣ٕؿٚػح 

ا٣ىػػٮٚٲح، كإظ١ػػةـ رثُ٭ػػة ثة٣نػػؿٱٕح، كإٝػػؿار ظة٧٠ٲذ٭ػػة ا٣نػػة٤٦ح ٣ػػؽرصةت 

٨ ا٧٣ٕؿٚح ا٣كةثٞح ا٣ذٰ دذعٮؿ ٰٚ ٦ضؿا٬ة، كد٪ُٮم ٰٚ ٣عْذ٭ػة ا٣ؾركٱػح، ٦ػ

ظٲر ٬ٰ ٦ٞؿك٩ح ثة٣٪ٮر اٷ٣٭ٰ ا٣ؾم ٱضؽ د٧سٲ٫٤ اٵ٤ٔٯ ٰٚ ٦ٛ٭ػٮـ )ا٣٪جػٮة( 

 ا٣ؼةٌص ثأ٤ٔٯ درصةت ا٧٣ٕؿٚح ا٣جنؿٱح.

ػتأدغسػاضعزاضؽػسؽػأسقػاضتأوغلػواضطداءضظػاضظػدغظ:
ٱ٪ذ٭ٰ ١ٚؿ ا٣٘ـا٣ػٰ، ٧ٔٮ٦ػةن، إ٣ػٯ دج٪ٌػٰ ا٣ؼُػةب ا٣كػةاؽ كدٔػ٥ ا٣ج٪ٲػح 

ةـ ا٣ؿثٍ ثٲ٨ صٮا٩ج٭ة، ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٧٣ٕؿٚٲح ا٧٣ذن٤١ح، ثذ٧ذٲ٨ ٣ع٧ذ٭ة، كإظ١

ٌٜٞا٣ؾم  وٲة٩ح دكرد٭ة، كٱضٌؽد ا٩ُٺٝ٭ة كد٧ةق١٭ة ا٣ػؽاػ٤ٰ. ٚٞػؽ دػٮٌٚؿ  ٱع

ػُةث٫ ٤ٔٯ اقذس٧ةر ٔ٪ةوؿ٬ة، كمعؾ أدكاد٭ػة، كدٕٛٲػ٢ ن٣ٲةد٭ػة ٚػٰ د١ػٮٱ٨ 

دأ٣ٲٰٛ ٱكٌٮغ ا٢١٣ ٰٚ ٔٺٝح ا٣ؽ٦ش كا٣ذٮظٲؽ كا٣ذ١ٲٲػٙ ا٣ضؽٱػؽ. ك٦ػ٨ ٬٪ػة 

ٮركث، ا٣ػؾم ٹ ٱؼػؿج ٔػ٨ ظػؽكد ا٧٣٪ُػٜ ا٧٣ػ٠ةف د٪ةك٫٣ ٧٣ٛ٭ٮـ ا٣عػت 

ثذ١٧ٲ٨ زٮاثذػ٫ كدؿقػٲغ ٦٪٤ُٞةدػ٫. ٣ٞػؽ أػٌػٓ ٦ٛ٭ػٮـ  أ٠كج٫ دٕـٱـان إًةٚٲًّة

٭ػةن ثػةٷرادة ا٤ٛ٣كػٛٲح  ا٣عت ٣ؼُػةب ا٧٣ٕؿٚػح، كص٤ٕػ٫، ٦سػ٢ قػةثٞٲ٫، ٦ٮص 
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ا٣ىٮٚٲح ٰٚ ٩ـكٔ٭ة ٩عٮ ا٤ُ٧٣ػٜ. كٚػٰ ٬ػؾا ا٣ذىػٌٮر ا٣ػؽااؿ أوػجط ا٣عػت 

 ٚػٰ ظ٧١٭ػة ٦ػ٨ ص٭ػح، ٧٠ػة أوػجط ظة٧٠ػةن ٤ٔٲ٭ػة ػةد٦ةن ٧٤٣ٕؿٚح، كداػػٺن 

كأ٧٩ٮذصةن ٣٭ة، ا٩ذ٭خ إ٣ػٯ دؿقػ٥ ٦سة٣ػ٫ كا٣ػؾكثةف ٚٲػ٫. ك٬ػؾا اٹ٦ذػـاج ثػٲ٨ 

ا٣عت كا٧٣ٕؿٚح، ا٣ؾم ٔؿٚذ٫ ا٤ٛ٣كٛةت ا٣٘٪ٮوٲح، ٨٦ ٝج٢، ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٯ د٤ٕٲٜ 

ٌٝٲح ا٧٣ٕؿٚح، ٵف ٬ؾق اٵػٲؿة دٞذؿف ث٪نةط ا٣ؾات دضػةق ٦ٮًػٮٔ٭ة. ١٣ػ٨ٌ 

٤عْػح ثذٮٌصػ٫ ا٣عػت إ٣ػٯ ا٣ٛ٪ػة ، كثىػٲؿكرة ا٧٣ٕؿٚػح ادعػةدان ظؾؼ ٬ؾق ا٣

 ثة٧٣ٕؿكؼ، ٬ٮ ٰٚ صٮ٬ؿق ٩ٰٛ ٧٤٣ٕؿٚح، كد٤ٕٲٜ ٣٪نةط ا٢ٕٞ٣.

ػة؟ ٧ٚػ٨  ٰٚأ٦ة  ًّٞ ٩ْؿٱح ا٧٣ٕؿٚح كقؤا٣٭ة اٵقةقٰ: ٢٬ ا٧٣ٕؿٚػح ١٧٦٪ػح ظ

ا٧٣ٺظِ أف ا٣٘ـا٣ٰ ٱٌٞؿ ثإ١٦ة٩ٲح ا٧٣ٕؿٚح، ٨٦ داػ٢ د٤ٕٲ٫ٞ ٣٭ػة ٦ػ٨ ظٲػر ٬ػٰ 

ٚ٭ٰ ١٧٦٪ح، ٍٚٞ، ٨٦ ص٭ح ٦ىؽر٬ة اٷ٣٭ٰ )ا٤٣ػٮح ا٧٣عٛػٮظ(.  ؛ٲحٌٝٲح إ٩كة٩

ك٬ؾا ٦ة ص٢ٕ ا٣٘ـا٣ٰ ٱذؼػؾ ٦ٮٝٛػ٫ ا٧٣ٕػؿكؼ ٦ػ٨ ا٣ٞػٮؿ ثة٣كػججٲح، أك ثٮصػٮد 

ٝٮا٩ٲ٨ ٤٠ٲح ٰٚ ا٣ُجٲٕح. ٚ٭ػٮ ٱجُػ٢ ٕٚػ٢ ا٣كػججٲح ٚػٰ ذاد٭ػة، كٱيجٞػٰ ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ 

ٹٝذؿاف ٚػٰ ٩ٛكػ٫( ارد٭ة٩٭ة ٧٤٣نٲبح اٷ٣٭ٲح ا٤ُ٧٣ٞح. ك٨٦ ٬٪ة ٠ة٩خ دٛؿٝذ٫ ثٲ٨ )ا

ٱٕ٪ٰ أف اٹٔذٞةد ثة٣كججٲح ٹ ٱٕٮد إ٣ٯ مػٰ  ٚػٰ ا٤ٕ٣ٌػح ك٬ٮ ٦ة ك)كص٫ اٹٝذؿاف(. 

ٱػؽٌؿ  -٧٠ػة صػؿت ا٣ٕػةدة  -ٱٮصت ا٤ٕ٧٣ٮؿ. ٚةٹٝذؿاف ثٲ٨ ا٣كجت كا٧٣كػجت 

٤ٔػػٯ ا٣عىػػٮؿ ٔ٪ػػؽ اٹٝذػػؿاف، ك٣ػػٲف ٤ٔػػٯ ا٣عىػػٮؿ ثػػ٫. ك٬ػػٮ د٧ٲٲػػـ ٱ٤٘ػػٰ 

ٌَؿاد٬ػػة، ٚٲضٕػػ٢ ٦ٮًػػٮٔٲح ا٣ٮصػػٮد، كٱذ٪١ػػؿ ٧٣ٮًػػٮٔٲح ٝػػٮا٩ٲ ٨ ا٣ُجٲٕػػح كا

ا٣ٮصٮد، ز٥ٌ ا٧٣ٕؿٚح، ر٬٪ةن ثةٷرادة اٷ٣٭ٲح، ا٣ذٰ دذىػٙ، كظػؽ٬ة، ثة٣ٕٛػ٢ ٤ٔػٯ 

ٱ١ػػٮف ثذػػؽثٲؿ ٦كػػجت اٵقػػجةب »ا٣عٞٲٞػػح. ٚػػةٹٝذؿاف ثػػٲ٨ ا٣كػػجت كا٧٣كػػجت 

«كدكؼٲؿق كدؿدٲج٫، ثع٥١ ظ٧١ذ٫ ك٧٠ةؿ ٝؽرد٫
(25)

ك٤ٔٯ ٬ؾا اٵقةس ٩ذجػٲ٨ٌ  .

إف ٦ػ٨ »دٕٚخ اث٨ رمؽ إ٣ػٯ ا٣ػؿدٌ ٤ٔٲػ٫ ثػة٣ٞٮؿ:  صٮ٬ؿ ٩ْؿٱح ا٣٘ـا٣ٰ، ا٣ذٰ
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، «ٚؿٚٓ ٬ؾق اٵمٲة  ٦ج٢ُ ٤ٕ٤٣ػ٥ كراٚػٓ ٣ػ٫ ...رٚٓ اٵقجةب ٚٞؽ رٚٓ ا٢ٕٞ٣

٬ػٮ )٦ٕؿٚػح ا٤ٕ٣ػ٢(. ك٦ػ٨ ٱ٪١ػؿ  -٤ٔٯ ظٌؽ دٕجٲؿ أرقُٮ  -ذ٣ٟ ٵف ا٥٤ٕ٣ 

ا٢٤ٕ٣ ٚٞؽ أث٢ُ ا٥٤ٕ٣ ثة٣ٌؿكرة
(26)

. 

ا١ٛ٣ػؿ  ؽ أُٔػٯكا٣ؼٺوح ا٣ذٰ دذ٧ٌؼي ٔػ٨ ذ٣ػٟ ٤٠ٌػ٫ أف ا٣٘ـا٣ػٰ ٝػ

، ٰٚ ٦٪ْٮ٦ذ٫، اقذ٧ؿارٱح ٚة٤ٔح، كإف ٠ػةف ٝػؽ أظ٤ ٭ػة داػػ٢ ا٣ذ١ػٮٱ٨ ا٣كةاؽ

ا٣ضؽٱؽ، ا٣ؾم ٱعِٛ َٮاثٓ ا٣ذ٧ةقٟ كاٹدكةؽ ٰٚ ا٣ىٲةٗح، كٱضػٌؽد دكراف 

ن٣ح ا١ٛ٣ؿ ا٣٪ْة٦ٲح ٰٚ ا٣ذأقٲف ا٣ضؽٱؽ. ٚػإذا ٠ػةف ٦ػ٨ ا٣كػةاٖ، مػ١ٺن، مػٌؽ 

ا٣ُؿٱػٜ ا٣ىػٮٰٚ ا٣ىػةٔؽ، ظ٤ٞةت ا٧٣ٕؿٚح، ثٌٕ٭ة إ٣ٯ ثٕي، ٚػٰ ٦ؿدكػ٥ 

ٚإف ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣٭ٲ٨٧ ٢ّ  ٬ٮ ا١ٛ٣ؿ ا٣ذ٤ٞٲؽم ا٣ؾم ٱع٥١ ا٧٣٪ْٮ٦ح، كٱٌػجٍ 

ادضةق ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ٦ؼذ٤ٙ ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣ذ١ٮٱ٪ٲح، كٱعٌؽد ٝٲ٧ح ٢ٌ٠ ٦٪٭ػة، ا٩ُٺٝػةن 

٫، كا٩عٺ٫٣ ٚٲ٫.  ٨٦ ػٌٮ٫ٔ ٧٤٣٪ُٜ ا٣ذأ٣ٲٰٛ ا٧٣ٮص 

ػخاتطظػوادتظتاجات:
دأقػػٲف ا٣٘ـا٣ػٰ ا٣كػػةثٜ ٧٣ٞذٌػػٲةت  ٚػٰ ػذػػةـ ا٣جعػر، ٱضػػؿم إػٌػةع

ا١٣نٙ ٧ٌٔة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ١ٚػؿ ا٣٘ـا٣ػٰ ٦ػ٨  ٱ١ٮفا٣ذأكٱ٢ كا٧٣كة ٣ح ا٣٪ٞؽٱح. ك٬٪ة 

دج٪ٌٰ ا١ٛ٣ؿ ا٣كةاؽ، كد٥ٔ ا٣ج٪ٲح ا٧٣ٕؿٚٲح ا٧٣ذن٤١ٌح. ك٬ػٮ ٦ػة ٱذجػٌؽل، ٤ٔػٯ كصػ٫ 

ا٣كؤاؿ اٵقةقٰ ٣٪ْؿٱح ا٧٣ٕؿٚح، ا٣ػؾم ٝػةد إ٣ػٯ  ٨٦ػةص، ٰٚ ٦ٮٝٙ ا٣٘ـا٣ٰ 

 ٨٦ ظٲر ٬ٰ ٌٝٲح إ٩كة٩ٲح، ٚض٤ٕ٭ة ر٬٪ةن ثة٧٣نٲبح اٷ٣٭ٲح ا٤ُ٧٣ٞح.د٤ٕٲٞ٭ة 

*   *   * 
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 (.إثؿا٬ٲ٥، ز٠ؿٱة. ٦ن٤١ح ا٣عت. )ا٣ٞة٬ؿة: دار ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح، د.ت -

 (.9359٬اٵوٛ٭ة٩ٰ )أثٮ ٩ٕٲ٥(. ظ٤ٲح اٵك٣ٲة . )ا٣ٞة٬ؿة:  -

ذػ٫ د. أظ٧ػؽ ٚػؤاد ا٣ٞك٥ ا٣ؼةص ث٧ٛ٭ٮـ ا٣عٌت. أزج -أٚٺَٮف. ا٧٣أدثح  -

 ق٤ك٤ح ٩ٮاثٖ ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿثٰ. -اٵ٬ٮا٩ٰ ثذؿص٧ذ٫ ٰٚ ٠ذةب: )أٚٺَٮف( 

أ٩ؽرٱ٫، دٮر. ا٣ذىٮؼ اٷقٺ٦ٰ، دؿص٧ح ٔػؽ٩ةف ٔجػةس ٤ٔػٰ. )أ٧٣ة٩ٲػة:  -

 (.ـ٦2553٪نٮرات ا٣ض٢٧، 

ثـكف، ظك٨. ا٧٣ٕؿٚح ٔ٪ؽ ا٣٘ـا٣ٰ. )ثٲؿكت: ٦ؤقكػح اٹ٩ذنػةر ا٣ٕؿثػٰ،  -

 ـ(.9997

 ـ(.٣9998ٰ. )د٦نٜ: دار ا٧٣ؽل، ا٣ض٪ةثٰ، ٦ٲس٥. ا٣٘ـا -

 ـ(.9983ػة٣ؽ، ٗكةف. أ٤ٚٮَٲ٨ رااؽ ا٣ٮظؽا٩ٲح. )ثٲؿكت: دار ٔٮٱؽات،  -

ا٣٘ـا٣ػٰ. )د٦نػٜ: دار ا٣ـٔجٰ، أ٩ٮر. ٦كأ٣ح ا٧٣ٕؿٚح ك٦٪٭ش ا٣جعر ٔ٪ػؽ  -

 ـ(.2555ا١ٛ٣ؿ، 

ج٫. )ا٣ٞػػة٬ؿة: دار ا٣كػػ٧٤ٰ. َجٞػػةت ا٣ىػػٮٚٲح، دعٞٲػػٜ ٩ػػٮر ا٣ػػؽٱ٨ مػػؿٱ -

 ـ(.9969ا٣ذأ٣ٲٙ، 

، ا٣كؿاج. ا٧٤٣ٓ، ثذعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ع٤ٲ٥ ٦ع٧ػٮد كَػ٫ ٔجػؽ ا٣جػةٰٝ ا٣ُٮقٰ -

 (.ـ9965قؿكر.)٦ىؿ: دار ا١٣ذت ا٣عؽٱسح، 

ر ٧ٔػةر، ثٲػؿكت: دار ٔٮدة، ٩ةصٰ ظكٲ٨. ا٧٣ٕؿٚح ا٣ىٮٚٲح. )اٵردف: دا -

 ـ(.9992ا٣ض٤ٲ٢، 
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 ـ(.9994ا٣ؽٱ٨. )ثٲؿكت: دار ا١ٛ٣ؿ،  ا٣٘ـا٣ٰ، أثٮ ظة٦ؽ. إظٲة  ٤ٔٮـ -

٣ٞنٲؿٱح، مؿح كدٞؽٱ٥ ٩ػٮاؼ ا٣ضػؿاح. )ثٲػؿكت: دار ا٣ٞنٲؿم. ا٣ؿقة٣ح ا -

 ـ(.2556، 2وةدر، ط

٦ض٧ٮٔح ٦ؤ٣ٛٲ٨. ا٧٣ٮقٮٔح ا٤ٛ٣كٛٲح، دؿص٧ح ق٧ٲؿ ٠ؿـ. )ثٲػؿكت: دار  -

 (.ـ9985 2ا٤ُ٣ٲٕح،، ط

٦ٞؽقٰ، أ٩ُٮاف. ا٣عت ٰٚ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح كا٧٣كٲعٲح. )د٦نٜ: كزارة  -

 (.ـ2558ا٣سٞةٚح، ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، 

 *   *  * 


