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 السقجمة:
يدبب لشا  السعشى العاـ كالذائع لمجساؿ الحي يجؿ عمى كل مػضػع مغ شأنو أفْ 

ستصيقى أك الجساؿ الكىػ معشى ال يجلشا عمى ا بًا ألنفدشا.كيكػف محب   ،متعة كبيجة
 الفشي الحي يكػف مػضػع لعمع الجساؿ.

 ،فعشجما يذاىج السخء كجيًا جسيلً  إحداس صاعج نحػ األعمى، :سا ىػفالجساؿ إن  
كجو جسيل يػحّج  حايقػؿ لي الذكل، أك حيػانًا جسيل ،المػف كالخائحةأك زىخة بجيعة 

كذلظ ىػ ما يعخؼ بالجساؿ  -سبحانو كتعالى-أك يقػؿ ىحا مغ خمق هللا  ،هللا
ج عمساء الجساؿ عمى أىسية الجساؿ الصبيعي باعتباره مرجرًا يتعمع كقج أك   الصبيعي.

يع كانػا حخيريغ في نفذ الػقت عمى التسييد بيغ كلكش   مشو الفشاف عمى الجكاـ.
 عغ مثل ىحه الجراساتلياـ ضل غائبًا إكىحا التسييد  ،الجساؿ الفشي كالجساؿ الصبيعي

كالشظ  التي اقترخت عمى البحث في الجساؿ الصبيعي مغ حيث داللتو عمى الخالق.
كبجيع صشعو؛ كنحغ  الجساؿ الصبيعي يعج مغ أقػى األدلة عمى كجػد الخالق أف  

خه الكثخة بحيث ال تفدلصبيعة ىػ مغ الجساؿ في ا ألف  ؛ لظ إيسانًا راسخاً أنفدشا نؤمغ بح
مقرػدًا  كبحيث يبجك، خه الزخكرةتفدِّ بحيث ال  ر مغ الػضيفةكىػ متحخِّ ، الرجفة

  لحاتو كدسة عمى اإلبجاع اإلليي في مػجػداتو الكػنية.
 ج كانت سائجة في الترػر السيتافيديقيػػااًل فقػفو كسػساؿ بػصػالج اتيخ ػا تفدػأم  

 كاف أيزًا جسيًل، كمغ ثع   الػجػد كسااًل قج ُأحدغ صشعو،الحي كاف يخى ( الإلىػتي)
سا تشتسي إلى كإن   ،كلحلظ فيحه الفكخة ال تشتسي إلى عمع الجساؿ عمى اإلشلؽ

 كراء الصبيعة. أي ما السيتافيديقا
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و يتشاكؿ مدائل أي أن   البحث في فمدفة الجساؿ يتدع بالتجخيج كالعسػمية، إف  
كمعاييخ  ،ككيفية تحققو في الػاقع ،مثل مالية الجساؿ ،دمجخ   نطخية ذات شابع تأممي

غيخ  ىحا الذيء محدػسًا أك بغس الشطخ عغ كػف  ،و جسيللذيء بأن  الحكع عمى ا
في  عمساء الجساؿ بل يبحثػا ،كبغس الشطخ عغ كػنو شبيعيًا أك مرصشعاً  ،محدػس

 ،ىي ندبية أـ مصمقة كىل ،كأسمػب كجػدىا ،قيسة الذيء مغ حيث أنػاعيا كترشيفيا
 ذاتية أـ مػضػعية.

أي الجساؿ كفكخة  ،كىشا نججكا الفلسفة قج تحجثػا عغ فكخة الجساؿ في حج ذاتيا
إال  ثػا عغ الجساؿ مغ ىحه الشاحية؛كقج شاركػىع في ذلظ الرػفية عشجما تحج   دة.مجخ  

قػا إلى الحجيث تصخ  يع كلكش   ،ذاتيايع لع يقترخكا الحجيث عغ فكخة الجساؿ في حج أن  
مثل  عغ فكخة الجساؿ في سياؽ كلميع في بعس السدائل ذات الصابع الرػفي.

كما  ،كمدألة السحبة مدألة الدساع الرػفي كما يترل بو مغ جساؿ الرػت كُحدشو،
 -كجلّْ  عد  -كاف اإلنداف أك هللا أء ايترل بيا مغ الحجيث عغ جساؿ السحبػب سػ 

السخء  ألف  ؛ التي ىي حب العبج إلى ربو نطخية الحب اإلليي،فكانت نتائج ذلظ ضيػر 
 كإذا أحب   و كاىب ىحا الػجػد.ألن   -سبحانو كتعالى-هللا  كجػده فقج أحب   إذا أحب  

و كألن   ا الػجػد،حالحي ىػ مرجر كل جسيل في ى -كجل   عد  -الجساؿ فقج أحب هللا 
 أيزًا الجسيل عمى الحكيقة.

آية مغ آيات هللا  يخكا في كل مطيخ مغ مطاىخ الصبيعة كىؤالء الرػفية
 كفي تمظ السطاىخ الجسالية ك -كجلّْ  عد  -كمذاىجًا كدااًل عمى جسالو كجللو 

 الجللية تكسغ السحبة اإلليية.
سا فكخة الجساؿ لجى الرػفية عمى اختلؼ اتجاىاتيع كمحاىبيع إن   ف  إكيسكغ القػؿ 

إلى  حيث أفكار الرػفية عغ الجساؿ كالسقارنة بيشيع،مغ  تحتاج إلى دراسة خاصة
فلسفة عمى اختلؼ مجارسيع كمحاىبيع البيع أك تعارضيع مع غ مجى تقخ  جانب تبي  

؛ شجدهكىحا يحتاج إلى كقت شػيل لش، في فمدفة الجساؿ القجيسة كالحجيثة كالسعاصخة
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البحث عمى جانب كليحا سػؼ نقترخ في ىحا  شصاؽ.مػضػعًا كاسع ال جو يعألن  
 مفيـػ الجساؿ عشج بعس صػفية اإلسلـ.كىػ  ،كاحج

 فة اإلسلـ،مغ ىحا البحث ىػ تحميل كمشاقذة مفيـػ الجساؿ لجى مترػِّ  كاليجؼ
يخد  د مفيـػأـ ىػ مجخ   كىل ىػ يجخل ضسغ مفيـػ الجساؿ بسعشاه الفمدفي الجقيق؟

اإلجابة عغ بعس التداؤالت كذلظ مغ خلؿ محاكلة  في سياؽ الجراسات الرػفية؟
 اآلتية.

ػا كعمى ماذا كان كما أنػاع أك أقداـ الجساؿ؟. ما مفيـػ الجساؿ عشج الرػفية؟
ىل عمى الجساؿ الحدي أـ الجساؿ الخكحي أي الباششي؟ أـ  ؟دكف اىتساميعيخكِّ 

 الجساؿ الحدي ك الخكحي معًا؟
سشيج التحميمي في إلقاء اؤالت سيتع استخجاـ الكفي محاكلة لإلجابة عغ ىحه التد

في مجاؿ الجراسات الجسالية  ؼ اإلسلميالجسالية في الترػ   الزػء عمى أىع األبعاد
 في الفكخ اإلسلمي.

 يقـػ ىحا البحث عمى العشاصخ الخئيدة اآلتية:
 ـ تعخيف الجسال لغًة واصطالحًا: 1

ا .أم  (2)الجساؿ ىػ رَقُة الُحْدغِ  :بػيويأك كسا قاؿ س ،(1)ىػ الُحْدغُ  أ ػ الجساؿ في المغة:
 . (3)"الجساؿ الُحْدُغ في الُخُمِق كالَخْمِق" أف   آبادي فيخى  الفيخكز
فعشج الفلسفة ىػ  الجساؿ مخادفًا لمُحْدغ. :يػ أيزاً ف ا الجساؿ في االصصلحب ػ أم  

فات ما كالجساؿ مغ الر كتبعث في الشفذ سخكرًا كرضا. صفة تمحظ في األشياء،
كىي  ،حج السفاليع الثلثة التي تشدب إلييا أحكاـ الكيعكىػ أ ،ق بالخضا كالمصفيتعم  

  .(4)الجساؿ كالحق كالخيخ
 ـ مفيهم الجسال عشج بعض الفالسفة القجماء والسحجثين. 1

كاختمفت حدب اتجاىاتيع كمحاىبيع  ،دت تعخيفات الجساؿ عشج الفلسفةتعج  
الجسيل  إذ أف   ،الجساؿ ىػ الجساؿ اليادؼ ج.ـ( يعؽ 399ػ  369فدقخاط ) الفمدفية.

و بأن   ؼ الجساؿك بحلظ يعخّ  .(5)أك الغاية األخلقية العميا ق الشفع أك الفائجةىػ ما يحقِّ 



 

 م0602يىنيى  التاسعالعدد                           06                                   مجلة رواق الحكمة

 مفهىم الجمال عند بعض صىفية اإلسالم                                          د.جميلة محي الدين البشتي

كيبجك ىشا سقخاط  .(6)ق لخيخ ما"و ما يشفع في تحقيق السفيج السحقِّ يحجده بأن   الشافع،"
عشج تفديخه  كسا نججه يخبط الجساؿ بالخيخ األخلقية،س الجساؿ لخجمة الغاية يكخِّ 

و ال ييتع بالجساؿ الحدي كسا أن   و صفة لألفعاؿ التي تتدع بالخيخ كالشبل.مجساؿ بأن  ل
 :إذ يقػؿ ،ل في جساؿ الشفذ كالخمق الفاضلالستسثِّ  ،بقجر اىتسامو بالجساؿ الباششي

كىشا  .(7)ىحا الجساؿ الداحخ عمى الشفذ تشاسبو جسااًل كخيخًا؟" يشصػي  "أيسكغ أال  
ل عشجه الجساؿ الباششي الحي يعشي بو جساؿ الشفذ الفاضمة التي تسثِّ  يذيخ سقخاط إلى

حة كبيحا يؤكج عمى الجساؿ الحي يؤدي إلى الخيخ ال إلى الم   نسػذجًا لمجساؿ الخكحاني.
 الحدية الجسالية.

 "الجساؿ أحب األشياء إلى اإلنداف، فيخى أف   ؽ.ـ( 347ػ  427ا أفلشػف)أم  
أك جدسًا حدغ التكػيغ  ،كمتى صادؼ الفيمدػؼ عمى األرض محاكاة ليحا الجساؿ

و برخه في اتجاه مػضػع يػجِّ  تشتابو رجفة كيسمؤه شعػر غامس يجفعو إلى أفْ 
و كبيغ شإلى التػحيج بيكسا يرل في تفديخاتو لمجساؿ  .(8)سو تقجيذ إلو"فيقجِّ  ،الجساؿ

 ؼ الجساؿكمغ خللو يعخِّ  ى في التشاسب كاالئتلؼ اليشجسي.السثل العقمي الحي يتجم  
 .(9)يػجج في الشطاـ كالتشاسب كفي كل ما يخزع لمعجد كالكياس"" وبأن  

بو الرانع في  يالحي يحتح كسا قاـ أفلشػف لمجساؿ مثااًل ىػ )الجساؿ بالحات(، 
د أفلشػف سسات الجساؿ في السػجػدات كبحلظ حج   العالع السحدػس. خمقو لسػجػدات

 ؛كمغ ثع أخح يرعج تجريجيًا مغ ىحا الجساؿ الفخدي السحدػس ،الحدية كفي األفخاد
كتذف مرجر الجساؿ السحدػس في كمشو ا ،تو في األفخاد جسيعاً ذف عم  لكي يكت

ثع ، يذارؾ فيو الجساؿ السحدػسذلظ الحي  في عالع السعقػؿ، مثاؿ)الجساؿ بالحات(
إلى جانب ذلظ يخبط أفلشػف بيغ  .(10)و ربط بعج ىحا بيغ الحق كالخيخ كالجساؿأن  

ل في شخز "يبجأ مغ الجساؿ الجدئي الستسثِّ  إذ كذلظ في )السأدبة( ،الحب كالجساؿ
 ييختقإذ  ،الحي تذارؾ فيو كل األمثمة الجدئية ،غ ثع يرعج إلى الجساؿ الكميمعي  

ثع يرعج الحب إلى جساؿ  ،ى بو مغ أخلؽكما تتحم   ،الحب فيعمق بالشفػس الجسيمة
ج فيو حتى يرل إلى الجساؿ في يتجر  ف ،إلى مدتػى الجساؿ السعقػؿ يختقيف ،العمـػ
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كال يحطى بيحه الخؤية إال  األنػاع كميا، ج ىحهفيحطى السحب بالخؤية التي تتػِّ  ذاتو،
 ،كبحلظ يرل إلى حكيقة الحب السثاؿ .(11)حكيكيًا محبًا لمجساؿ"مغ كاف فيمدػفًا 

كقاؿ  نات الذيء الجسيل،كقج جعل أفلشػف الجساؿ مغ مكػِّ  كحكيقة الجساؿ السصمق.
 ،يا خاصة ال تعتسج عمى ما سػاىاكأن   ،و الخاصة الباششة ليحا الذيء الجسيلعشو أن  

ميدة في الذيء الجسيل  ـ(ؽ. 322ػ 389)و أرسصػكليحا ضش   ،كال يعتسج عمييا سػاىا
ى عمييا الذيء الجسيل يا الػحجة التي يتبج  ة صػرية كصفيا بأن  كىي خاصي   ككل،

فيي كحجة تجسع في داخميا كل ضخكب  ،عمى كثخة ما يحتػيو مغ تفريل كعشاصخ
الحاصل ندجاـ الكالجساؿ ىػ ىحا ا ا في كل مشدجع.ف بيشيكتؤلِّ  ،ع كاالختلؼالتشػ  

 .(12)في الذيء الجسيل
و ألن   ة الشفذ،و مػضػع محب  ؼ الجساؿ بأن  فقج عخّ  ـ( 270 .205) ا أفمػشيغأم  

فيػ بصبيعتو أقخب إلى الشفذ مشو  كىػ يشتسي إلى عالع الحقائق العقمية، مغ شبيعتيا،
 ل بحدب فكخة معقػلة صار أجسل،كل ما تذك   كسا يخى أف   إلى شبيعة السادة.

كيحىب  .(13)كالقبيح ىػ ما يخمػ مغ الرػر السعقػلة الجسيل عشجه ىػ السرػر،ف
كمشو يشتيي إلى نطخية  ة أك سبب معقػؿ،أفمػشيغ في الشياية إلى رد الجساؿ إلى عم  

ر كالحي يرػِّ  ،ج بيغ حكيقة الػجػد كالخيخ كالجساؿؼ الحي يػحِّ أقخب إلى الترػ  
 كسا يقػؿ: .(14)االتراؿ بيحه الحكيقة كالتذبو بيا شػؽ الشفذ اإلندانية السدتسخ إلى

كأي رغبة سػؼ  فأي حب سػؼ يغسخه، يخى ىحا الػجػد اإلليي، أمكغ ألحج أفْ  "إفْ 
فإذا عايشاه فدػؼ نشبيخ بجسالو كسػؼ يستمئ  نخاه، ع إليو بجكف أفْ شا نتصم  ن  إ ،كو؟تتسم  

كيدخخ مغ  ،كيستمئ حبًا حكيكياً  ،كو الحىػؿبل سػؼ يتسم   ،كالبيجة الخائي بالعجب
كسػؼ  كيشأى عغ كل ما كاف يطشو فيسا مزى جسيًل، ،كل أنػاع الحب األخخى 

فأصبحػا ال  ،يكػف حالو حاؿ أكلئظ الحيغ سبق ليع رؤية الرػر الخكحانية كاإلليية
الجساؿ  رأيشا الجساؿ في ذاتو؛ فكيف إذف إفْ  ،جساؿ مغ جساؿ األجداـ يأبيػف بأيِّ 

كىػ الجساؿ الحي ال يدكغ األرض كال  ،نذ بالسادة كالجدجص الشقي غيخ السج  الخا
و الجساؿ السكتفي بحاتو الحي يفيس عمى إن   بل يػجج حيث يكػف الشقاء. الدساء،
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 ،كتػمظ ىػي الغايػة القرػى التي تدعػى إليػيا الشفػس ىع بالحػب،ؤ ممحبيو جسػااًل كيسػ
خنا ػحي يغسػل الػحا التأمػغ ىػى تبمػحت ؛اػل جيػدنػى كػعم ذحػػ تكىػي الخغبػة التػي تد

ذلظ الػصف الحي يرف فيو أفمػشيغ الشفذ كحبيا  كىشا نمحظ أف   .(15)عادة"ػبالد
ؽ الجسالي كتجخبة ب بيغ تجخبة التحك  حيث قخّ  عيا إلى الجساؿ العالع الخكحاني،كتصم  
التي ، غاية إلى التجخبة الجساليةبل جعل مغ تجخبة التأمل الرػفي  ل الرػفي،التأم  

ة كالحي ىػ عمِّ  مغ خلليا إدراؾ حكيقة الجساؿ اإلليي الحي تيفػ إليو الشفػس،
كعميو فيحه اآلراء التي ذىب إلييا  الجساؿ في كل شيء مػجػد في ىحا الكػف.

 أثخ بيا صػفية اإلسلـ فيسا بعج.تأفمػشيغ في الجساؿ قج 
العقل باإلحداس،  يختبط فيو الجساؿ يخى أف  ف ـ( 1650ـ ػ 1596) ا ديكارتأم  

كسا يخى  كعالع الحىغ. ،عالع الحػاس فالجساؿ عشجه يخجع إلى عالسيغ في كقت كاحج،
كاألخح بسبجأ الشدبية في  تدميع بسعيار مصمق لكياس ضاىخة الجساؿ،المغ الرعب  أف  

كنحغ  يو باألجسل؛سِّ ند فسا يخكف لعجد أكبخ مغ الشاس يسكغ أفْ  تقجيخنا لمجساؿ.
و يتغيخ بتغيخ ذلظ ألن   ،حيشسا ندأؿ ما الجساؿ؟فمغ ندتصيع تعخيفو تعخيفًا مقشعاً 

كلغ يفيجنا في ىحا الجساؿ استشادنا إلى مثاؿ لمجساؿ  ،األفكار كاألفخاد كالسجتسعات
 .(16)الفخديةفادتشا مغ تجخبة األذكاؽ بالحات بقجر است

إدراكًا  جإدراؾ الجساؿ في األشياء يع ف  أيخى فـ(  1804ـ ػ 1724) ا كانطأم  
فشحغ ال حاجة بشا إلى بخىاف لمتجليل عمى  رنا لسا ىػ جسيل.مباشخًا مدتقًل عغ ترػِّ 

حاجة إلى  ى في الذيء سسة الجساؿ التي تجركيا فيو دكف سا تتبج  كإن   جساؿ األشياء،
ا الجساؿ فيكسغ .أم  (17)بسقتزاه جساؿ األشياءر نسػذج أك مثاؿ لمجساؿ نكيذ ترػ  

أي في صػرة  في الذيء الجسيل الحي يتخاءى لشا في صػرة ذات أبعاد كحجكد،
حجكد السعقػؿ  ا إذا جاكز الذيءأم  ، متشالية تقع في حجكد قجرة إدراكشا العقمي ليا

لج فيتػ   ،متشاىيخ غييجرج إلى مجاؿ  و ال يمبث أفْ كتجاكز حجكد قجراتشا اإلدراكية فأن  
و كيرف السػضػع بأن  ، يو كانط با )الجلؿ(في نفػسشا شعػر مغ مختبة أخخى يدسِّ 
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بيشسا كل ما ىػ  ،كل ما ىػ جسيل يتػاجج في الصبيعة كسا يخى كانط أف   "الجميل".
 .(18)جميل ال يػجج إال في نصاؽ فكخنا فقط

ككل  ،يالجلؿ ىػ الجساؿ الذجيج الطيػر كالتجمِّ  أف   كالفخؽ بيغ الجلؿ كالجساؿ
كل جلؿ لمذيء فيػ في  كسا أف   ى جلاًل.جساؿ يػصف بو الذيء فذجة ضيػره يدس  

الجميل ىػ الخائع الحي يكػف في غاية  كلحلظ قيل أف   ،ى جساالً مبادئ ضيػره يدس  
 .(19)يل جميلً فميذ كل جس، كإذا كاف كل جميل جسيل الجساؿ كالكساؿ كالبياء.

الجميل ىػ الدامي  فسشيع مغ يخى أف  ، كقج اختمف الفلسفة في كصف الجميل
الجميل ىػ العطيع الحي يقيخنا  ف  إ كمشيع مغ يقػؿ كالخائع الحي يأخح بسجامع القمػب.

الجميل  ف  أيحىب بعزيع إلى  اكس حداسًا باأللع.ج في نفػسشا إكيػلِّ  ،كيذعخنا بعجدنا
ل كيتسث   .(20)خ كالخلبةإحداسًا بالخصخ كالتػتج في نفػسشا كيػلِّ  ،ىػ اليائل الحي يخيفشا

  البحخ كالعػاصف كالغابات كالبخاكيغ كالدالزؿ.بضصخاب األمػاج ذلظ في ا
 .ـ مفيهم الجسال لجى بعض فالسفة السدمسين 2

استبجلػا لفطا الخيخ يث ح لسدمسيغ لمجساؿ ككيسة خمكية،بعس فلسفة ا يشطخ
كليذ كل شخ  ،و ليذ كل خيخ حدشاً كتبخيخ ذلظ أن  ؛ الحدغ كالقبيح بمفطي كالذخ
"خيخىا" أك قبحيا  العقل اإلنداني قادر عمى الحكع بحدغ األفعاؿ كسا أف   ،قبيحاً 

 كبالتالي ربصػا مفيـػ الحدغ كالقبيح بشطخيتيع األخلقية. ،"شخىا"
كل إنداف مفصػر مغ  "إف   ـ( إذ يقػؿ 950ىػ/239بي )كىحا ما ذىب إليو الفارا

كعمى  كتسييده عمى ما يشبغي... ،أكؿ كجػده عمى قػة بيا تكػف أفعالو كعػارض نفدو
 .(21)كبعيشيا يفعل األفعاؿ القبيحة" ،كبيحه القػة يفعل األفعاؿ الجسيمة ،غيخ ما يشبغي

نطخنا إلى ذلظ الفعل إذ " :فيقػؿ كسا يرف الفارابي الفعل الخمقي بالجسيل أك القبيح،
كاف ذلظ  فإفْ  ،أك ىػ صادر عغ الُخمق القبيح ،ىل ىػ فعل صجر مغ الخمق الجسيل

لشا خمقًا  قمشا إف   كاف ذلظ عغ ُخمق قبيح، كإفْ  ،لشا خمقًا جسيلً  عغ خمق جسيل قمشا أف  
كل ما يترف  أف  حيث يخى  ،إلى جانب ذلظ فقج ربط الجساؿ بالمحة كاأللع .(22)قبيحًا"

 .(23)كالعكذ ذلظ القبيح ،اعتبخه خمقًا سميساً  كغيخ ُمؤِذ، و جسيٌل كممحبأن  
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ا كالجسيل ػ كالشافع إم   ،كالشافع ،ىشاؾ "ثلث شعب ىي المحيح كسا يؤكج الفارابي بأف  
 صشف مقرػده فالرشائع إذف صشفاف أيزًا: ا يشفع في الجسيل.يشفع في المحة كإم  
ما ىػ أنفع كأجسل ىػ  كأف   .(24)كصشف مقرػده تحريل الشافع" تحريل الجسيل،

الرشاعة التي مقرػدىا  ر الفارابي بأف  كىشا يقخِّ  بالزخكرة ييجؼ لغاية فاضمة.
ع إلى الجسيل ىحا يتفخ   كأف   ،ى الفمدفة أك الحكسةتحريل الجسيل ىي التي تدس  

 :قدسيغ
كما بعج  ،كتذسل مػضػعات التعاليع كالصبيعة ،الشطخيةكىػ الفمدفة  ،أػ عمّع فقط

 الصبيعة.
بالرشاعة  كيشعتيا الفارابي العسمية كالسجنية كالدياسة. الفمدفة كىػ عمٌع كعسٌل، .ب

 .(25)الخمكية
 ،يكػف أجسل في السذيػر ا أفْ فإم   ،"كل ما ىػ أنفع كأجسل أف   يحىب الفارابي إلى

الفعل األجسل لو ثلث  ذلظ أف   كيعشي .(26)في الحكيقة"أك أجسل  أك أجسل في السمة،
 كاألجسل في السذيػر أي بيغ الشاس، األجسل في السمة أي الجيغ، :صػر عشجه كىي

اإلنداف يدتصيع  ف  كسا يؤكج الفارابي عمى أ كاألجسل في الحكيقة أي في حج ذاتو.
، كالعقاب باجل ىحا يكػف الثػ كأل ،يفعل السحسػد كالسحمـػ كالجسيل كالقبيح باإلرادة أفْ 

 كبيا يقجر أفْ  ،يدعى إليياأك ال  ،يدعى نحػ الدعادة دتصيع أفْ باإلرادة ي كسا أف  
األخلقي ىػ الحي  الػسط كأف   .(27)يفعل الذخ كالجسيل كالقبيح كأفْ  ،يفعل الخيخ

الصخفيغ  لتداـ بالتػسط الحي ىػ االعتجاؿ بيغالافيجب  .(28)يقػدنا إلى الفعل الجسيل
كمتى زاؿ عغ االعتجاؿ لع يكغ  ،ط حرل الخمق الجسيلفستى كاف متػسّ  السحمػميغ،

ط في اإلقجاـ الذجاعة خمق جسيل يحرل بتػس   ف  أ فسثل ذلظ .(29)عشو الخمق الجسيل
 كالشقراف ،كالديادة في اإلقجاـ تكدب التيػر عمى األشياء السفدعة كاإلحجاـ عشيا.

 .(30)كىػ خمق قبيح ،الجبغفي اإلقجاـ يكدب 
كىػ  فقج أخح لفظ الُحدغ بجؿ لفظ الجساؿ، ـ(1037ق/ 428ا ابغ سيشا )أم  

 أك استحقاؽ مجح، كل فعل يقتزي" وؼ الُحدغ بأن  يعخِّ  إذ التعخيف المغػي لمجساؿ.
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الفاعل الكامل  أي أف   .(31)فعل الخيخ كاجب حدغ في نفدو" كأف   الستحقاؽ ذـ...
كذلظ  الفعل في نفدو كاجب حدغ، ألف   بل أك إلى غيخه، ،يفعل ال لغخض يعػد إليو

كسا يخبط  .(32)خه مدتحقًا لمسجحجه كيريِّ أك يسجِّ  ،ىو مغ الحـا يشدِّ بسقتزى اختياره مس  
سا يحرل مغ الخمق الجسيل أك القبيح إن   إذ يخى أف   ابغ سيشا بيغ الُخمق كالجساؿ

فإذا اعتجنا مغ أكؿ أمخنا أفعاؿ أصحاب األخلؽ الجسيمة حرل لشا باعتبارىا  ،العادة
ىشاؾ قػة عقمية تداعجنا عمى اختيارنا لألفعاؿ الجسيمة أك  كسا أف   الخمق الجسيل؛

كقج ربط ابغ سيشا بيغ الحب  .(33)القبيحة، كمغ خلليا نكدب األخلؽ الجسيمة
 ،يرل بيغ شخفي الحب الصبيعي كالحب الخكحي فْ كمغ خللو استصاع أ ،كالجساؿ

ي ىشاؾ بالحب لكي تمتق  ؛ اؿكبحلظ أعصى لمشفذ العاقمة دكرًا في االتراؿ بالعقل الفع  
فجعل مغ حب الجساؿ الطاىخي الصبيعي عػنًا في االقتخاب مغ الجساؿ ، اإلليي
القػة الدامية سسػًا كاكتدبت مغ اقتخابيا ىحا بتمظ  ،و مرجر ذلظ الجساؿألن  ؛ اإلليي
كمغ ثع تعتسج الجرجة الحكيكية في الحب اإلنداني عمى مجى ما تعيغ بو ، كشخفاً 

  .(34)اإلنداف للقتخاب بالخيخ كالجساؿ السصمق
ذلظ كسيمة إلى  عج   الرػرة السميحة باعتبار عقمي، "ميسا أحب   :يقػؿ ابغ سيشا

 اقخب في التأثخ مغ السؤثخ األكؿ،لػلػعو بسا ىػ ؛ الخفعة كالتشاىي في الخيخية
"الػاجب  الحي ىػ -سبحشو كتعالى -ابغ سيشا هللا  جكليحا يع .(35)كالسعذػؽ السحس

كبياؤه  ،كجساؿ كل شيء كىػ مبجأ كل اعتجاؿ... ،الػجػد ىػ الجساؿ كالبياء السحس
فكيف جساؿ ما يكػف عمى ما يجب في الػجػد  ،يكػف عمى ما يجب لو ىػ أفْ 

 ،كبحلظ يكػف الػاجب الػجػد الحي في غاية الكساؿ كالجساؿ كالبياء .(36)الػاجب"
 .(37)كالحي يعقل ذاتو بتمظ الغاية مغ البياء كالجساؿ

ج اختدؿ صػرة لمجساؿ مغ خلؿ ما فق ىػ(456ق/384) ا ابغ حـد األنجلديأم  
قِو اإلنداف قج ُخمق مفصػرًا في تعم   إذ يخى أف   ،الحسامة( كرده في كتابو )شػؽ أ

كال  ،غ الحب فصبع ال يؤمخ بوا استحداف الُحدغ كتسك  "أم  : فيقػؿ ،بالجساؿ كالحب
سا يسمظ اإلنداف حخكات جػارحو كإن   بيا...إذ القمػب بيج ُمقمِّ  ،يشيى عشو
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ق الجساؿ ىػ أساس تعم   جكيع ،. كسا يخبط ابغ حـد بيغ الجساؿ كالحب(38)السكتدبة"
ا العمة التي تػقع "أم  : وقػلذلظ ما يؤكجه ب مغ خلؿ الرػرة الحدشة، اإلنداف بالحب

تػلع بكل  ،الشفذ حدشة فالطاىخ أف   ،الحب أبجًا في أكثخ األمخ عمى الرػرة الحدشة
دت مي   فإفْ  ،ت فيوتتثب   فيي إذا رأت بعس لرػر الستقشة،كتسيل إلى ا شيء حدغ؛

كليحا يخى في  .(39)اترمت كصحت السحبة الحكيكية"الجسيمة كراءىا شيئًا مغ أشكاليا 
فتتاف الشداء بالجساؿ الحي ثشا عغ اكالقخآف الكخيع يحجِّ  .ثارة الجساؿ سمصانًا ال يقاـكإ

قطعن " كما أحجثو في أعساقيغ مغ أثخ حتى -عميو الدلـ-كاف عميو يػسف 
 ،]سػرة يػسف "ىحا إال ممك كخيم ىحا بذخًا إن  ما  ،حاش  لت:اوق ،أيجيين
 [.31اآلية:

الرػرة الحدية أك الطاىخة ليدت شخشًا في كقػع السخء في  كسا يحىب إلى أف  
خ في السحبػب دكاعي الجساؿ الحدي تتػف   فقج يقع اإلنداف في الحب دكف أفْ  ،الحب

عمى  ىكيدتػل ،الجساؿ الحدي يجحب كيأسخ و مع ىحا يعتخؼ بأف  كلكش   ،الطاىخي 
كىشا  .(40)كتيتد غخائده بقجر ما في الجساؿ األنثػي مغ إثارة ،السذاعخ كاإلحداس

بو جساؿ  الحي يعشي ،إلى جانب الجساؿ الحدي ،لجساؿ الباششيإلى ايذيخ ابغ حـد 
كسا  ا،حتى يحب السخء بيحه الرفات الباششة استحدانًا لي؛ األخلؽ كُحدغ الرفات

 أف   ىػ(414ػ 230ػ حياف التػحيجي )كىحا ما يؤكجه أب يحب الرػرة الطاىخة الحدشة.
عميو بتيحيب األخلؽ  كسجية محسػدة، ُيكدب نفدو ىيئة جسيمة، أراد أفْ  إذا اإلنداف

يا مذتاقة ألن   ،(42)كمغ خلليا تكدب الخيخ كإيثار الجسيل ،(41)كتقػيسيا كتصييخىا
 كسا يحث التػحيجي عمى االىتساـ بجراسة كغايتيا الػصػؿ لمكساؿ.إلى الجساؿ 
و فيأتي القبيح عمى أن   كالحدغ قبيحًا. ،ىشاؾ مغ يخى القبيح حدشاً  ألف  ؛ الحدغ كالكبح

كالدبب في ذلظ مشذئ الُحدغ كالكبح كثيخة،  و قبيح،كيخفس الحدغ عمى أن   حدغ،
 .(43)كمشيا بالذيػة ،كمشيا بالعقل ،بالذخعكمشيا  ،كمشيا بالعادة ،مشيا الصبيعي

 إذ يخكا أف   كىػ الُحدغ، ،ساؿ بالسعشى المغػي ا إخػاف الرفاء فقج استخجمػا الجم  أ
ا ُحدغ صػتو مغ "مس   كقػليع: عشج بشي البذخ. (44)"ُحدغ الرػرة مخغػبًا فيو"
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"الرػرة  ىشاؾ أف   كسا يخكا .(46)"ُحدغ الُخمق كُحدغ األدب": كقػليع  .(45)الحيػاف"
لمشفػس ذكات الُحدغ كالبياء كالكساؿ كالجساؿ التي تخاىا الشفػس الشاشقة في عالع 

 ع بيا حػر الِعيغ في الجشة.كتمظ إشارة إلى الجساؿ الخكحاني التي تتست   .(47)األركاح"
ثػا عغ األنبياء كاألكلياء الرالحيغ مغ خلؿ "أخلقيع الحدشة كسيختيع كسا تحج  

حيث  ،كىشا قج ربصػا إخػاف الرفاء بيغ الخمق الجساؿ .(48)لعادلة كأفعاليع الجسيمةا
 .(49)"كسغ لو ُخمق حدغ كُخمق سيء": فيقػلػف  ،كصفػا أفعاؿ اإلنداف بالحدغ كالكبح

 ،يء قج اعتاده مغ الربايتخؾ كل عسل كُخمق محمػـ كس فيجب عمى السخء أفْ 
ع عمػمًا كيتعم   ،كيعسل عسًل صالحاً  ،الحسيجةكيكتدب أضجاده مغ األخلؽ الجسيمة 

كتريخ نفدو ممكًا  ،فاضلً  اً خ حتى يكػف إنداف خيِّ  ،كيعتقج آراًء صحيحة ،حكيكية
كتمظ ىي الرػرة السمكية التي تكتدبيا بأعسالو الرالحة كأخلقو الجسيمة  .(51)بالقػة

 .(51)يارهقيا بُحدغ اختكمعارفو الحكيكية التي حق   ،و الرحيحةئكآرا
 ـ مفيهم الجسال عشج بعض صهفية اإلسالم. 3

سػف بعس مشيع يدمِّ  أف   ما نججه مغ تعخيفات عشج الرػفية لسفيـػ الجساؿ
 ،كالبياء كالكساؿ دغالجساؿ ىػ الحُ  ذلظ الحي يذيخ إلى أف   بالتعخيف المغػي لمجساؿ،

كذلظ ما نججه عشج عبج ، كىػ يكػف في الفعل الُخمق كسا يقع عمى الرػرة كالسعاني
 ع في مجلػؿ الجساؿ،كسا كس   الجساؿ ىػ الُحدغ، يعج إذ  ىػ(. 805)ت الكخيع الجيمى

كسا  ،كىػ أيزًا يقتزي كجػد صفة الكساؿ ،الُحدغ عشجه ىػ ما يقتزي السجح إذ أف  
كما  كحجكث المحة. ،أك حرػؿ السرمحة كمػافقة الغخض ،و يقتزي السلئسة لمصبعأن  

 كىحا ما ذىب إليو الغدالي .(52)لظ مغ الرفات التي تجعل الذيء حدشاً إلى ذ
فلف حدغ  إف  " عشج استخجاـ لفظ الجساؿ بسعشى الُحدغ فيقػؿ: ـ(1111ىػ /501)ت
 و جسيل األخلؽ محسػد الرفات،بو أن   سا يعشيكإن   ل كال يخاد بحلظ صػرتو،جسي

كسا نحب الرػرة  الباششة استحدانًا ليا،حدغ الديخة حتى يحب الخجل بيحه الرفات 
إلى جانب اىتسامو بالُخمق  خلؽ،كعميو فالغدالي يخبط الجساؿ باأل .(53)الطاىخة
 أك الرػرة الطاىخة. ،أك الجساؿ الجاخمي أكثخ مغ الفعل ،الباششي
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فسػجػد في  الُحدغ كالجساؿ مػجػد في سائخ األشياء، كسا يذيخ الغدالي إلى أف  
كاإلناء  ،بل حتى الثػر الحدغ ،كالفخس الحدغ ،كالرػت الحدغ ،الحدغالخط 
دغ إال في حُ لع يكغ ال الخط كسائخ األشياء إفْ فأي معشى لحدغ الرػت ك  ،الحدغ

استساع بكاألذف تدتمح  ،العيغ تدتمح بالشطخ إلى الخط الحدغ كمعمـػ أف   الرػرة؟
سا يتع عغ شخيق حداس بالجساؿ إن  اإل ف  أكيخى الغدالي  .(54)الشغسات الحدشة الصيبة

ا قػة اإلدراؾ الباششة أم   ،ل في الحػاس الخسدةكقػى اإلدراؾ الحدية تتسث   قػة إدراؾ،
ذ بسػضػعيا إذا استحق كلكل قػة مغ ىحه القػى تمح   ،ل في قػة العقل كالقمبالتي تتسث  

سا يتع بعج داس بيا إن  كالذعػر بالمحة كاإلح السػضػع ىحا الذعػر كاإلحداس بالمحة.
كل  عمع أف  أ ": فيقػؿ ذ بو.فشسيل إليو كنحبو كنتمح   إدراؾ لسا في السػضػع مغ جساؿ،

 ،*(55)حب الجساؿ"يالى جسيل هللا تع كأف   مجرؾ ذاؾ الجساؿ" جساؿ محبػب عشج
كاف  كإفْ  كاف يتشاسب الخمقة كصفاء المػف أدرؾ بحاسة البرخ. الجساؿ إفْ  كلكغ  

كاإلرادة لكافة الخمق  ،الجساؿ بالجلؿ كالعطسة كعمػ الختبة كحدغ الرفات كاألخلؽ
أدرؾ بحاسة  كأفاضتيا عمييع عمى الجكاـ إلى غيخ ذلظ مغ الرفات الباششة،

 ،نػع يجرؾ بالحػاس ،د الغدالي بيغ نػعيغ مغ الطػاىخ الجساليةكىشا يسيِّ  .(56)القمب"
كأداة إدراكيا القمب  ،لخارجية كاندجاميا سػاء الباششيكىي تتعمق بتشاسق الرػر ا

ا أم  ، كىػ قػة إدراؾ الجساؿ في السعشػيات ،ل في الػججاففالقمب الحي يتسث   كالعقل،
ؽ و يفخِّ كسا أن  ، ىحه المحة مخجعيا جساؿ السعقػؿ كأف   محة العقمية،الج السعقػالت التي تػلِّ 

 كعميو ندتصيع أفْ  الحي يدتذفو الػججاف. ،شػي ما بيغ جساؿ السعقػؿ كالجساؿ السع
يذيخ فيو إلى الطػاىخ يعخؼ بشطخية التحكؽ الجسالي التي خ مػقف الغدالي فيسا نفدِّ 

 .(57)كىي الحدية كالػججانية كالعقمية ثلث،ال الجسالية
ساؿ في التشاسب كالتشاسق كاالعتجاؿ الحي يكسغ في معيار الج كيخى الغدالي أف  

 الجساؿ عشجه في إذ يعشي اء كاف في الجدع أك الػجو.سػ  ،جساؿ اإلندافمطيخ 
سق كتشا ،كتشاسب األعزاء ،"ارتفاع القامة عمى االستقامة مع االعتجاؿ في المحع

إلى جانب ربصو بيغ الجساؿ  .(58)الصباع عغ الشطخ إلييا" بحيث ال تشبؤ ،خمق الػجو
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يدتجؿ مشيا عغ  اعتبارىع كالسخآة لمباشغ، إذ ،كاألخلؽ مغ خلؿ العيغ كالػجو كالبجف
 .(59)األخلؽ الباششة

كيخى  ظ الجساؿ بالُحْدَغ،ػج استبجؿ لفػفق ـ(1249ق/638ا ابغ عخبي )تأم  
و يخبط الجساؿ كسا أن   .(60)ككل ذاتي باؽ" ككل عارض زائل، "الُحْدَغ لو ذاتي،

إذا  ،لة عمى ُحْدَغ الحدشة غيخ الديئة"ما زاد ُحْدَغ الديئة السبج   إذ يخى أف   باألخلؽ،
 ىػ الُحْدُغ الحي لكل فعل مغ حيث ما ىػ ؛ ُحْدُغ ذاتي، ليا ُحدشاِف. أبجلت،

فكدا ما ضيخ فيو مغ الدػء  ،ىػ ما خمع الحق عمى ىحا الفعل بالتبجيل ،كُحْدَغ زائج
كىشا يزخب  .(61)"فقات سػُء العسل ُحْدشًا عمى ُحْدِغ العسل بسا كداه الحق ،ُحْدشاً 

ذخز جسيل في غاية ( ال)رمدىا في ىحا فالحدشة ،عمى ذلظ ابغ عخبي مثاالً 
كشخأ  ،ذخز جسيل في غاية الجساؿكالديئة رمدىا ك كغ ال ثياب عميو.لك  ،الجساؿ

ثع كدي ثػبًا  ،فباف جسالو ،فشطف مغ ذلظ الػسخ العارض عميو كسخ مغ غبار.
 األكؿ حدشًا. تفقا كُحدشوُ  ،حدغ فاخخ فتزاعف بو جسالو

 ب:ــسال والحـــ الج 2
كالتجارب تجؿ  ،الحب الحدي ىػ أساس الحب الخكحي عشج بعس الرػفية إف  

 ،ف في العػالع الخكحية كانػا في بجايتيع محبيغ في العػالع الحديةػ فالسحب ،عمى ذلظ
بالجساؿ اإلليي إذ كاف اليياـ  كابغ حـد كغيخىع. ،كابغ الفارض ،أمثاؿ رابعة العجكية

عميو -ذلظ قرة إبخاليع  لكأكؿ مغ يسثِّ  ال يقع إال بعج اليياـ بالجساؿ الحدي.
 ]األنعاـ، "َرَأى َكْهَكبًا َقاَل َىَحا َربِّي َفَمس ا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اآلِفِمينَ حيغ " -الدلـ
 ،كحانيخ العالع ال يػف إلى الحب فيالع الحدي ال يتػج  كالسحبػف في الع [.76اآلية:

ؿ الجساؿ اإلنداني كالكػني كالطل يتحػ   تجليع الجنيا كما فييا عمى أف   إال بعج أفْ 
ككل جساؿ في عالع الحذ ىػ جدء مغ  كيدكؿ أماـ الجساؿ اإلليي الجائع البقاء.

 الحب بالجساؿ. كىحا ما يجؿ عمى ربط ،الجساؿ السكشػف في عالع الخكح
عميو -رسػؿ هللا  حجيثإلى  ـ(1350ىػ / 751)ت جػزيةال كسا يذيخ ابغ الكيع

كمشو يتشاكؿ العسـػ الجساؿ في  .(62)هللا جسيل يحب الجساؿ" "إف   -الرلة كالدلـ
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هللا سبحانو كتعالى يحب الجساؿ في األقػاؿ كاألفعاؿ كالرػرة كالمباس  ألف   كل شيء،
ذلظ مغ  مغ الجساؿ الحي يحبوو فأن   كسا يحب ضيػر أثخ نعستو عمى عبجه، كالييئة.

يخى عمى عبجه الجساؿ الطاىخ  فْ أإذ يجب  كىػ الجساؿ الباششي؛ ،نعسو شكخه عمى
هللا  صمى  -قًا لقػؿ رسػؿ هللا كذلظ مرجِّ  .(63)كالجساؿ الباشغ بالذكخ عميو ،بالشعسة

يخى أثخ  هللا يحب أفْ  "إف   كقػلو: .(64)هللا شيب ال يقبل إال شيبًا" "إف   : ععميو كسم  
هللا  محجيث "إف  ل ا ما ذىب إليو ابغ عخبي عشج إشارتوكىح .(65)نعستو عمى عبجه"

 جسيل. كىػ ،هللا يحب العالع فل شيء أجسل مغ العالع أي أف   جسيل يحب الجساؿ"،
سػاِر فػي  ى(ػ)تعال وػاُؿ صشعػكجس ،ب ػو ُمحػع كمػفالعال ،وػحاتػكالجساؿ محبػب ل

 .(66)مغ حب هللا لشفدو ةلب كالعالع مطاىخه. فحب العاُلِع بعزو بعزًا، ،خمقو
الجػساؿ الباشغ  غ أف  كبيػّ  ضاىػخ كباشػغ، لقػج قدػع ابػغ القيػع الجػساؿ إلػى قدسيغ،

كىحا الجساؿ  ،كىػ جساؿ العمع كالعقل كالجػد كالعفة كالذجاعة ،ىػ السحبػب لحاتو
كىػ يديغ الرػرة  ،مغ عبجه كمػضع محبتو  -كجل   عد  -الباشغ ىػ محل نطخ هللا 

 كجلّْ  عد  -بيا هللا  ا الجساؿ الطاىخ فديشة خز  أم   لع تكغ ذات جساؿ. فْ إالطاىخة ك 
 كىػػي مػػغ زيػادة الخمػػق التػي قػػاؿ هللا تعالػى فييػا: بيا بعػس الرػػر عػػغ بعػس،

 [.1] سػرة فاشخ،اآلية:﴾يُج ِفي الَخْمِق َما َيَذاءُ َيدِ ﴿
فالجساؿ  عمى عبجه. -كجلّْ  عد  -الجساؿ الباشغ عشجه مغ أعطع نعع هللا  كسا أف  

 ،مى جسالوزداد جسااًل عفذكخه بتقػاه كصيانتو ا ،ى عبجهالطاىخ نعسة مشو أيزًا عم
 ،ضاىخُه في الجنيا قبل اآلخخة استعسل جسالو في معريتو سبحانو قمبو لو قبحاً  كإفْ 

فكل مغ لع يثق هللا عد  ى يشفخ عشو مغ رآه؛حت   ،تمظ السحاسغ كحذة كقبحاً فتعػد 
فحدغ الباشغ يعمػ  ،شو بيغ الشاسكجل في حدشو كجسالو انقمب ذلظ قبحًا كشيشًا يذي

كذلظ ما يؤكجه  .(67)كقبح الباشغ يعمػ جساؿ الطاىخ كيدتخه ،ح الطاىخ كيدتخهقب
الجساؿ الطاىخ يختبط  كيخى أف   ضاىخ كباشغ. ع الجساؿ إلىالغدالي أيزًا إذ قد  

فسغ ُحـخ البريخة فل يدتصيع إدراؾ  بالبريخة. بيشسا الجساؿ الباشغ يختبط ،بالحػاس
كمغ كانت عشجه البريخة غالبة عمى  قو كال يحبو كال يسيل لو،الجساؿ الباششي كيتحك  
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قو كإدراكو لمسعاني الباششة أكثخ مغ حبو إلى السعاني كتحك  حػاسو الطاىخة كاف حبو 
إذ  ،كسا يؤكج ابغ الكيع عمى الجسع بيغ الجساؿ الطاىخ كالجساؿ الباشغ .(68)الطاىخة

يدبغ نعستو عمى  كىحا ال يتفق إال حيغ يذاء هللا تعالى أفْ  ،اعتبخه غاية الغايات
 -عهللا عميو كسم   صمى  - عبج هللا كالحي كقع في حياة سيجنا دمحم بغ ،بعس العباد

كىحا ما ذىب إليو ابغ الكيع  كسيجنا يػسف بغ يعقػب عمييسا أفزل الرلة كالدلـ.
لع يبعث هللا  سًا في القمػب،ا كاف الجساؿ مغ حيث ىػ محبػبًا لمشفػس معط  فقاؿ: لس  

لشبي دمحم كجساؿ ا حدغ الرػت. كخيع الحدب، حدغ الػجو، نبيًا إال جسيل الرػرة،
جه الغدالي كىحا ما أك   .(69)كجساؿ يػسف عميو الدلـ عميو أفزل الرلة كالدلـ،

حب كل جسيل لحات الجساؿ ال لحظ يشاؿ مغ  ف  إإذ قاؿ  في كتابو إحياء عمػـ الجيغ،
 ،جساؿ الرػرة الطاىخة السجركة بعيغ ،كذلظ الجساؿ نػعيغ ،كراء إدراؾ الجساؿ

كل جساؿ فيػ محبػب عشج مجرؾ  كأف   الباششة السجركة بالقمب.كالجساؿ الرػرة 
مثاؿ ذلظ حب األنبياء كالعمساء  ،مجركًا بالقمب فيػ محبػب بالقمب كاف فإفْ  الجساؿ،

 .(70)كذكى السكاـر الحدشة كاألخلؽ السخضية
كمجى استغخاقيع  ،يكيدػف الحب الخكحي بالحب الحديمغ كىشاؾ مغ الرػفية 

و ال يذعخ حتى أن   ،ػف إذا استػلى الحب عمى السخء أدىر كاستغخؽ فيوفيقػل ،فييا
ىشاؾ رجل لو جارية يحّبيا غاية  كيحكخكف أف   كالتجخبة أعجؿ شاىج عمى ذلظ؛ باأللع،

إذ قالت  ،ؾ ما في القجرفبيشسا ىػ يحخِّ  ،فجمذ الخجل يرشع ليا حداً  ،الحب فاعتمت
ؾ ما في القجر بيجه كجعل يحخِّ  ،السمعقة مغ يجهفجىر الخجل كسقصت  الجارية آه،

 كذلظ ما أشار إليو الغدالي بقػلو: .(71)كىػ ال يحذ بحلظ ،حتى تداقط لحع أصابعو
حالو حاؿ الشدػة اللتي  ائس في بحخ عيغ الذيػد الحي يزاىيش الغجىػ "كالس

حتى دىذغ كسقط  -عميو الدلـ-قصعغ أيجييغ في مذاىجة جساؿ يػسف 
 كاستغخقغً  أنيغ قج فشيا عغ نفػسيغ،خ الرػفية بكفي ىحه الحالة تعبِّ  .(72)غ"إحداسي

فيحا أماـ  نعجـ عشجىغ اإلحداس باأللع؛اف ،ذلظ الجساؿ امًا في مذاىجةاقًا تاستغخ 
فيحا كأمثالو قج  فكيف الحاؿ أماـ الجساؿ اإلليي؟ الجساؿ السحدػس أك الطاىخ،
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 ألف   كالترجيق بو في حب الخالق كجسالو أكلى، ،جؽ بو حب السخمػؽ كجسالويرِّ 
كجساؿ الحزخة اإلليية أكفى مغ كل  البريخة الباششة أصجؽ مغ البرخ الطاىخ.

بل  ،قزككل جساؿ في العالع فيػ مختمط نا ،و الجساؿ الخالز البحثفأن   ،جساؿ
ليحا ك  .(73)اإلليي ثار الجساؿكل جساؿ في العالع فيػ حدشة مغ حدشاتو كأثخ مغ أ

فكحلظ يقػى  ،"كسا يقػى حب الرػر الجسيمة السجركة بحاسة البرخ يقػؿ الغدالي:
كجساؿ حزخة الخبػبية كجلليا ال  ،الباششة السجركة بشػر البريخة حب الرػر الجسيمة

فسغ يشكذف لو شيء مشو فقج يبيخه بحيث يجىر كيغذى  ،يقاس بو جساؿ كال جلؿ
 .(74)عميو فل يحذ بسا يجخى عميو"

كسا  ب عمييا السحبة،السعخفة تتخت   فيخى أف   ـ(1243ىػ / 632)ت أما الديخكردي
كذلظ عغ شخيق حرػؿ السحبة مغ خلؿ  السحبة تتختب عمييا السعخفة أيزًا. أف  

كيشعكذ فييا نػر العطسة  ،ى مخآة القمبفيتجم   ،الشفذ كتخمقيا بأخلؽ هللا كتدكية
فتجحب أحجاؽ البريخة إلى مصالعة أنػار الجلؿ،  ،التػحيجكيمػح فييا جساؿ  اإلليية،

 كفي ىحا السعشى قاؿ الذبمي: .(75)و ال محالة بعج معخفتو إياهب العبج رب  حفحيشئح ي
 كسا يحىب الديخكردي إلى أف   .(76)و"مغ عخفو أحب   ألف   ،"مغ علمة السعخفة السحبة

العقل مػكل  ألف  ؛ خ لمفيعكال مفدِّ  ،قل"الجساؿ األزلي مشكذف لألركاح غيخ مكيف لمع
ؽ إلى حخيع كال يتصخ   ،د الػجػدبعالع الذيادة ال ييتجي مغ هللا سبحانو إال إلى مجخ  

كىحه الختبة التي  .(77)ي في شي الغيب السشكذف لألركاح بل ريب"الذيػد الستجمِّ 
"ىحه  جه بقػلو:أك   كىحا ما ،ىي السعخفة الخاصة دكف العامةخ عشيا الديخكردي يعبِّ 

مصالعة جساؿ الكساؿ مغ  ،دكف العامة السختبة مغ مصالعة الجساؿ رتبة خاصة...
َقاَل َربِّ َأِرِني َأنُظْخ ﴿ : كليحا قاؿ مػسى عميو الدلـ .(78)الكبخياء كالجلؿ"

ىيبة إال ازددت مشو  ،ظ ال تتدايج بو أندًا كحباً فإن  [.143اآلية: ]سػرة األعخاؼ،﴾ِإَلْيكَ 
 .(79)الييبة كاألنذ ضيخ مغ مصالعة الرفات مغ الجلؿ كالجساؿ ألف   كتعطيسًا،

-كسا كاف فشاء كغيبة مػسى  كذلظ داللة عمى الفشاء الحي ىػ الغيبة عغ األشياء،
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كىحا يجؿ عمى الفشاء في الجلؿ كالبقاء في  .(80)حيغ تجّمى ربو لمجبل -عميو الدلـ
 الجساؿ.

فيخى  ىسا الفشاء الطاىخ كالفشاء الباشغ، الديخكردي الفشاء إلى قدسيغ:ع كسا يقدِّ 
يدمب مغ  ك ،ى الحق سبحانو كتعالى بصخيق األفعاؿيتجم   "الفشاء الطاىخ ىػ أفْ  أف  

 أفْ  ا الفشاء الباشغ،أم   فل يخى لشفدو كال لغيخه فعًل إال بالحق. ،العبج اختياره كإرادتو
عمى باششو أمخ  فيدتػلي ،بسذاىجة آثار عطسة الحات تارةك  يكاشف تارة بالرفات،

يغيب  كليذ مغ ضخكرة الفشاء أفْ  ،لو ىاجذ كال كسػاس تخؾى ال يالحق حت  
كليذ ذلظ مغ ضخكرة الفشاء  كقج يتفق غيبة اإلحداس لبعس األشخاص، إحداسو،

 ف  إإذ يقػؿ  ،اإللييةل في الحات الجساؿ األصيل يتسث   كسا يخى أف   .(81)عمى اإلشلؽ"
كىػ  جساؿ كل شيء ىػ حرػؿ كسالو اللئق بو... فإف   ،هللا "ىػ الجساؿ األعمى

و نافع لكل شيء؛ كىػ كألن   ،قو كل شيءو يتذػ  كىػ الخيخ ألن   ،د بجلؿ عطستوالستفخِّ 
كىشا يختكد اىتساـ الديخكردي عمى الجساؿ السصمق  .(82)حكيقة كل شيء" الحق ألف  

الشفذ اإلندانية  كسا أف   كىػ أساس كجػده. ،حي ىػ مرجر كل جساؿ في الكػف ال
 ب إليو مغ خلؿ مسارسة العبادات كرياضة الشفذتدعى إلى مذاىجتو كالتقخ  

  قية.ل عشجه بالسعخفة اإلشخاكالتي تتسث   ،شخاؽكمجاىجتيا حتى ترل إلى مخحمة اإل
ىػ سخ خمق هللا  الحب اإلليي يخى أف  ف ـ(1249ىػ/  638)ت ا ابغ عخبيأم  
 ،يكذف عغ سخ جسالو األزلي ليطيخ في عالع الػجػد و تعالى أراد أفْ ألن   ،لمعالع

"كشت كشدًا  عغ نفدو في حجيث قجسي: -كجل   عد  -كسا قاؿ  ليكػف دليًل عميو.
كعمى أساس ذلظ يخى ابغ  ؛*أُعخؼ فخمقت الخمق فبي عخفػني" مخفيًا فأحببُت أفْ 

كمغ خللو  كىػ السحخؾ في األشياء جسيعًا، ،العمة لكل حب ىػ الجساؿ أف   عخبي
إذ  .(83)أي الجساؿ السصمق اإلليي الحي ىػ الكامل، ييجيشا إلى بمػغ الجسيل بإشلؽ،

 و يحب الجسيل.ألن   كىػ ُيحبشا كُيحب كل خمقو، ىػ الجسيل، شا ُنحب هللا ألف  يقػؿ إن  
و كسا أن   ،و مرجر كل جساؿ ركحي كعقميإن   ،الجساؿ هللا مرجر كل صفات ؿكجسا

وهللا يحُب  ،لكغ جساؿ هللا ذاتو ىػ فػؽ كل صػرة ككل شكل مرجر جساؿ الرػرة؛
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كعمى ذلظ فيشبغي في  الرػرة مطيخ لجسالو كَمجّمُى لػجػده، ألف   ،جساؿ الرػرة
كىحه الكيفية التي  ،نحب هللا كنعبجه أفْ  ،كسا في الجساؿ الرػرة ،دالجساؿ السجخ  

سحبػب عمى الحكيقة ال يخى أف   . كعميو فابغ عخبي(84)يعخفو بيا العارؼ كُنحبو كنعبجهُ 
الحي يطيخ في ما ال يتشاىى مغ صػر  ،سا ىػ الحق تعالىن  في كل ما يحب إ

  الجساؿ سػاء أكانت حدية أـ معشػية أـ ركحية.
  ـ الجســال اإلليــي: 3

سبحانو -أفزل أنػاع السعخفة معخفة الخب  الجػزية إلى أف  يحىب ابغ الكيع 
سيع كأت   ككميع عخفو بجسيع صفاتو، كىي معخفة خػاص الخمق، بالجساؿ، -كتعالى

ليذ كسثمو شيء  -كجل   عد  -جسالو  كسا يخى أف   .(85)معخفة مغ عخفو بكسالو كجللو
ككميع عمى تمظ  ،كلػ فخضت الخمق كميع عمى أجسميع صػرة ،في سائخ صفاتو

 لكاف أقلّ  -سبحانو كتعالى-كندبت جسالو الطاىخ كالباشغ إلى جساؿ هللا  ،الرػرة
و لػ كذف الحجاب في جسالو أن   كيكفي بة سخاج ضعيف إلى قخص الذسذ.مغ ند

كل  في جسالو أف   كيكفي ما انتيى إليو برخه مغ خمقو؛عغ كجيو ألحخقت سبحانو 
فسا الطغ بسغ صجر عشو  جساؿ ضاىخ كباشغ في الجنيا كاآلخخة ضسغ آثار صشعتو،

 .(86)ىحا الجساؿ
"غيبة بػارد  وتعخيف لمُدْكخ بأن   في ىػ(465ىػ/376) كىحا ما ذىب إليو القذيخي 

فيقع  ،ى الحق لمعبج برفة مغ صفات جسالوكيأتي ىحا الػارد عشجما يتجم   .(87)"قػي 
 ،يفقج فييا كعيو بحاتو كبالعالع الحي حػلو ،خِ كْ الذبو ما تكػف بحاؿ الدُ  العبج في حالة

تحجيج بكيفية زمانية  كيشحرخ فييا كعيو في هللا كحجه مغ غيخ إحاشة كال شسػؿ كال
كشعػر غامخ بػحجة الحات  ،استغخاؽ كمي لمستشاىي في اللمتشاىي لب ،أك مكانية

 رعق" الحي أشار إليو القخآف الكخيع فيكىحا في نطخ الرػفية ىػ "ال كالسػضػع.
ُو ِلْمَجَبِل َجَعَمُو َدكاً ﴿ قػلو تعالى: ا َتَجم ى َربُّ  ]سػرة األعخاؼ،﴾َوَخخ  ُمهَسى َصِعقاً  َفَمس 

ى كصعقو جاءه عشجما تجم   -عميو الدلـ-فالػارد الحي أسكخ مػسى  [.143اآلية:
فغاب عغ نفدو في ىحا  الجبل: أي ضيخ في صػرة مغ صػر جسالو في ،و لمجبلرب  
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جه كىحا ما أك   .(88)ي كحجهكشغل عشيا كعغ الجبل كبقي كعيو باهلل الستجمِّ  السذيج،
هللا سبحانو كتعالى احتجب عغ الطيػر بذّجة ضيػره كاستتخ عغ األبرار  الغدالي بأف  

ر لػال احتجابو بدبعيغ حجابًا مغ نػره ألحخقت سبحات كجيو أبرا بإشخاؽ نػره،
ضيػره سبب خفائو لبيتت العقػؿ كدىذت  أف   كلػال ،السلحطيغ بجساؿ حزختو

كألصبحت تحت مبادئ أنػار تجميو دكًا  القمػب كتخاذلت القػى كتشافخت األعزاء...
 كحجب الرفات باألفعاؿ، ،"حجب الحات بالرفات كلحلظ قاؿ ابغ عباس .(89)دكاً 

كمغ  .(90)"بشعػت العطسة كالجلؿكستخ  ،فسا ضشظ بجساؿ حجب بأكصاؼ الكساؿ
مغ معخفة األفعاؿ  ىؿ الحات مغ خلؿ العبج الحي يتخق  ىشا يفيع البعس معاني جل

فإذا شاىج شيئًا مغ  ،إلى معخفة الرفات، كمغ معخفة الرفات إلى معخفة الحات
ثع استجؿ بجساؿ الرفات عمى جساؿ  ،جساؿ األفعاؿ استجؿ عمى جساؿ الرفات

جسالو  كأف   "مغ أسسائو الحدشى الجسيل. كسا قاؿ عبج هللا بغ مدعػد ،(91)الحات
كجساؿ  كجساؿ الرفات، ىي جساؿ الحات، كتعالى عمى أربعة مخاتب، سبحانو

كأفعالو  كصفاتو كميا صفات كساؿ فأسساؤه كميا ُحدشى، كجساؿ األسساء. األفعاؿ،
ىػ عميو فأمخ ال يجركو ا جساؿ الحات كما كأم   كميا حكسة كمرمحة كعجؿ كرحسة.

كليذ عشج السخمػقيغ مشو إال تعخيفات تعّخؼ بيا إلى مغ أكخمو  ،كال يعمسو غيخه ،سػاه 
كسا  (92)كمحجػب بدتخ الخداء كاإلزار ،فحلظ الجساؿ مرػف مغ األغيار ،مغ عباده

عمى  يخكه إال رداء الكبخياء "ما بيشيع كبيغ أفْ  -ععميو كسم   ى هللاصم  -قاؿ رسػؿ هللا 
-ككسا كصف هللا  .(93)كجيو لػ كذفو ألحخقت سبحات كجيو ما انتيى إليو برخه"

َسَهاتِ ﴿ :ونفدو بأن   -كجل   عد   ُ ُنهُر الد   بسعشى [.35]سػرة الشػر،اآلية:﴾َواأَلْرضِ  َّللا 
 كحجه تطيخ األشياء.بل بو ، ي أثخه في كل شيء، كالشػر أضيخ األشياءو الستجمِّ أن  

ال لذجة ضيػره، كالذسذ ال تخى في كضح الشيار لذجة ما يشبعث مشيا هللا إكما خفي 
ال يخى بالعيغ  -كجلّْ  عد  -فيي عيغ الحجاب عمى نفديا كليحا هللا ، مغ الزػء

ذاىجتو م أي أف   ،سا يذاىج بالقمبكإن    تجرؾ إال السحدػس،ألف العيغ ال؛ دةالسجخ  
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 كىػ بيحا السعشى اآلية نػر ركحي ال حدي، كنػره السذار إليو في، ركحية ال حدية
َسَهاتِ ﴿ ُ ُنهُر الد   .(94)أي الطاىخ أثخه في الػجػد بأسخه ﴾َواأَلْرضِ  َّللا 

تغل بيحه السذاىجة كال يذ فالرػفي يذاىج الرفات اإلليية كآثارىا، بشاًء عمى ذلظ
السذاىجة  ،األكلى ىشاؾ نػعيغ مغ السذاىجة: كسا أف   ما سػى هللا. عغ نفدو كعغ كل

كالفخؽ بيغ الشػعيغ  السذاىجة التي ىي ثسخة السحبة. ،كالثانية ،التي ىي ثسخة اإليساف
ال "ما رأيت إ: فإذا قاؿ أحجىسا خكف عغ شيػدىع،إذ ىع يعبِّ  يطيخ في أقػاؿ الرػفية،

كىحا ىػ  و شاىج آثار هللا ضاىخة في الخمق.ألن   شارة إلى الشػع األكؿ،إ رأيت هللا معو"،
فيػ يذيخ إلى الذيػد  "ما رأيت شيئًا سػى هللا" :كإذا قاؿ اآلخخ اإليساف الرادؽ.

حب اآلثار بعيغ كيذاىج صا ،ثار اإلليية بعيشي رأسوكالرػفي األكؿ يخى اآل الثاني.
 كيعشي ذلظ أف   ال يخى سػى هللا فقط. كالثاني غافل عغ اآلثار كعغ نفدو، قمبو.

كعميو فالشػر اإلليي الحي  .(95)كالصخيق الثاني كذفي ذكقي ،نياالصخيق األكؿ بخى
بل ىػ الشػر الحي ييتجي بو  يشدؿ في قمب العبج ليذ كسيمة لسذاىجة هللا كحدب،

 العبج إلى ما ىػ خيخ كحق كجسيل في أمػر ديشو كدنياه كآخختو.
 ،الحي ال ضّج لوالفخد  ،ا الغدالي فيخى الجسيل السصمق ىػ الػاحج الحي ال نّج لوأم  

ككل ما في  ذك الفزل كالجلؿ. ،الغشي الحي ال حاجة لو ،الرسج الحي ال مشازع لو
خ كالحي تتحي   ،العالع مغ جساؿ ككساؿ كبياء كُحدغ فيػ مغ أنػار ذاتو كآثار صفاتو

مفيـػ  كسا أف   .(96)كتخخس عغ كصفو األلدشة ،في معخفة جللو كجسالو العقػؿ
خ عشيا بسفيػمي الدمػؾ التي عب   ،شجه مختبط بصخيقتو في الترػؼالجساؿ اإلليي ع

كذلظ  معشى الدمػؾ عشجه ىػ تيحيب األخلؽ كاألعساؿ كالسعارؼ، كأف  ، كالػصػؿ
 عد  -و كالعبج في جسيع ذلظ مذغػؿ بشفدو عغ ربِّ ، اشتغاؿ بعسارة الطاىخ كالباشغ

يشكذف  يػ أفْ فا الػصػؿ كأم   لمػصػؿ.و مذتغل بترفية باششو ليدتعج إال أن   ،-كجلّ 
 كإفْ   هللا،نطخ إلى معخفتو فل يعخؼ إال فإفْ  ،كيريخ مدتغخقًا بو ،لو جمية الحق

ال يمتفت في  فيكػف كمو مذغػاًل بكمو مذاىجة كىسًا، لو سػاه؛ نطخ إلى ىستو فل ىّسة
ككل ذلظ شيارة  ا باششو بتيحيب األخلؽ،أم   ،ليعسخ ضاىخه بالعبادة ذلظ إلى نفدو،
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كذلظ ىػ  ،د لويشدمخ عغ نفدو بالكمية كيتجخ   سا الشياية ىي أفْ كإن   ،كىي البجاية
 .(97)الػصػؿ

ىػ إال ثسخة مغ ثسخات حاؿ الرػفي  إدراؾ الجساؿ اإلليي ما أف   مى ذلظ،كبشاًء ع
في الغيبة كالفشاء التي كثيخًا ما كانت تختمف عمى نفدية الرػفي كتغيبو عغ حدو، 

سا الػجػد كمو كإن   كال كجػد لمعالع الخارجي في ذاتو، و ال كجػد لو،فإذا ىػ يذعخ بأن  
الجساؿ  يحالة استغخاؽ كامل مع مطيخ كتجمِّ  كىشا يكػف في -سبحانو كتعالى- 

جه ابغ عخبي عشجما أشار كذلظ ما أك   مغ خلؿ اإلدراؾ الحىشي كليذ العيشي. اإلليي،
لع تكغ  و مغ األمػر الكمية التي إفْ كأن   الجساؿ السصمق ليذ لو كجػد عيشي، إلى أف  

عغ باششو ال تدكؿ  فيي معقػلة معمػمة بل شظ في الحىغ. ليا كجػد في عيشيا،
الػجػد العيشي  بل إف   في كل ما لو كجػد عيشي، ثخكليا الحكع كاأل الػجػد العيشي،

 ،كل ما في الكػف مغ كائشات ركحية كمادية معشى ذلظ أف   .(98)ىػ عيشيا ال غيخىا
ى عمى صفحتيا الحات اإلليية بسا ليا مغ صفات ليذ في الحكيقة غيخ مطاىخ تتجم  

 الجساؿ كالجلؿ كالكساؿ.
كالييبة التي  "الجساؿ  كصف ذاتي في نفدو كفي صشعو. كيخى ابغ عخبي أف  

ككلىسا نعتاف لمسخمػؽ ال  كاألنذ الحي ىػ مغ أثخ الجلؿ. ،ىي مغ أثخ الجساؿ
ما ألثخ  كال مػجػد إال هللا. ،كال يياُب كال يأنذ إال مػجػدٌ  ،كال لسا يػصف بو ،لمخالق

بل ىي عيغ  ترافو بيا،كالرفة ليدت مغايخة لمسػصػؼ في حاؿ ا ،عيغ الرفة
اإللصاؼ مغ  "الجساؿ ىػ نعػت الخحسة ك ؼ ابغ عخبيكسا يعخِّ  .(99)السػصػؼ"

كالجساؿ الحي ىػ لو الجلؿ السذيػد في  الحزخة اإلليية باسسو تعالى الجسيل.
يػ نعػت القيخ مغ الحزخة اإلليية الحي يكػف عشجه فا الجلؿ أم   العالع.

 كىػ يػ أثخ مذاىجة جساؿ الحزخة اإلليية في القمب،فا األنذ أم   .(100)الػجػد"
 .(101)و ال تكػف عشو الييبةن  أف جلؿ الجساؿ،

كقج فدخكا  يحىب ابغ عخبي إلى أف الرػفية قج اىتسػا بسفيـػ الجساؿ كالجلؿ،
كالييبة  بالجساؿ، اً أكثخىع جعمػا األنذ مختبص إال أف   كل كاحج مشيع حدب حالو،
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 كذلظ أف   كىػ أيزًا كسا قالػه بػجو ما. ،كليذ األمخ كسا قالػه بالجلؿ. مختبصة
فإذا شاىجت  ،كالييبة كاألنذ كصفاف لإلنداف ،الجساؿ كالجلؿ كصفاف  تعالى

 ،كإذا شاىجت الجساؿ أندت كانبدصت ،حقائق العارفيغ الجلؿ ىابت كانكبزت
إال  .(102)ي ذلظ بسا كجػده في أنفديعكحكسػا ف ،فجعمػا الجلؿ لمقيخ كالجساؿ لمخحسة

كىػ مشعشا مغ السعخفة بو  ،معشى يخجع إليو الجلؿ  تعالى ابغ عخبي يخى أف   أف  
 الحي أعصانا ىحه السعخفة التي عشجنا بو، كىػ ،كالجساؿ معشى يخجع مشو إليشا تعالى.

ليحا الجساؿ  كذلظ ألف  ، الييبة كاألنذ ،كالتشدالت كالسذاىجات كاألحػاؿ كلو فيشا أمخاف
 ،ى ليعكىػ الحي يتجم   ،ع العارفػف كفيو يتكم   ،فالعمػ ندسيو جلؿ الجساؿ ،كدنػاً  عمػاً 

كىحا جلؿ الجساؿ قج اقتخف معو مشا  يع يتكمسػف في الجلؿ األكؿ.كيتخيمػف أن  
شا جلؿ ى لفإذا تجم   ،ا الجساؿ الحي ىػ الجنػ قج اقتخنت معو مشا الييبةأم   األنذ.

فيقابل  ،الجلؿ كالييبة ال يبقى لدمصانيسا شيء فإف   كلػال ذلظ ليمكشا. الجساؿ أندشا،
كال  لشكػف في السذاىجة عمى االعتجاؿ حتى نعقل ما نخى  و باألنذذلظ الجلؿ مش

كالجلؿ مدتو عشا فشقابل  ى لشا الجساؿ ىشا فالجساؿ مباسصو الحق لشا،كإذا تجم   نحىل.
فالبدط مع البدط يؤدى إلى سػء األدب، كسػء األدب  ،في جسالو بالييبةبدصو معشا 

)ت  كفي ذلظ يتفق معو عبج الخزاؽ القاشاني .(103)في الحزخة سبب الصخد كالُبعج
  . (104)الحي يحىب إلى الخأي نفدو ىػ(736

و كسا أن   لجلؿ،آياتو عمى الجساؿ كا يحػي  كسا يؤكج ابغ عخبي أف القخآف الكخيع
إذ يبيغ لشا  غ نقسة؛تتزس   ،غ رحسة إال كليا أخت تقابمياف تتزس  ما مغ آية في القخآ

كقػلو  .(105)زمغ ثع يخدفيا بآيات الجلؿ غ الجساؿ،ابغ عخبي اآليات التي تتزس  
َشِجيِج ﴿ يقابمو قػلو: [،2]سػرة غافخ،اآلية:﴾َوَقاِبِل الت ْهِب  َغاِفِخ الح نِب ﴿ تعالى:
َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأَنا الَغُفهُر ﴿ [.كقػلو تعالى:2]سػرة غافخ،اآلية:﴾الِعَقاِب 
ِحيمُ  سػرة ]﴾َوَأن  َعَحاِبي ُىَه الَعَحاُب اأَلِليمُ ﴿ كيقابمو قػلو: ،[49]سػرة الحجخ،اآلية:﴾الخ 

 ﴾م ْخُزهدٍ َوَأْصَحاُب الَيِسيِن َما َأْصَحاُب الَيِسيِن ِفي ِسْجٍر ﴿ كقػلو:[.50اآلية: الحجخ،
َساِل ﴿ قػلو:كيقابمو  [،27،28اآليتاف: ]سػرة الػاقعة، َساِل َما َأْصَحاُب الذِّ َوَأْصَحاُب الذِّ
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َوُجهٌه َيْهَمِئٍح ﴿ كقػلو: [.42، 41اآليتاف: ]سػرة الػاقعة،﴾َوَحِسيمٍ  ِفي َسُسهمٍ 
 سػرة الكيامة،]﴾َوُوُجهٌه َيْهَمِئٍح َباِسَخةٌ ﴿يقابمو قػلو:  [، 22سػرة الكيامة،اآلية:]﴾ن اِضَخةٌ 
 كيقابمو قػلو: ،[106اآلية: آؿ عسخاف،سػرة ]﴾َوُجههٌ  َيْهَم َتْبَيضُّ ﴿ كقػلو: [.24اآلية:

كغيخىا مغ اآليات التي تحسل في  [.106اآلية: ]سػرة آؿ عسخاف،﴾َوُجههٌ  َوَتْدَهدُّ ﴿
  شياتيا صفة الجساؿ كالجلؿ.

 كليا ثلثة كال كمسة في الػجػد إال "ما مغ آية في كتاب هللا،: فيقػؿ ا القاشانيأم  
 فكساليا معخفة ذاتيا كعمة كجػدىا كغاية مآليا. كالكساؿ. ،ساؿكالج ،أكجو؛ كىي جلؿ

كالكبس  ،كجلليا كجساليا معخفة تػجييا عمى مغ تتػجو عميو بالييبة كاألنذ
 .(106)كالخػؼ كالخجاء" كالبدط،

فجسالو السصمق جلٌؿ ىػ  ليي عشجه ىػ تجمِّيو تعالى بػجيو لحاتو.كالجساؿ اإل
كلو دنػ يجنػ  كىػ عمػ  الجساؿ. ى يخاه؛فمع يبق أحج حت   ،قيخيتو لمكل عشج تجميو بػجو

 كسا قاؿ الذاعخ دمحم بغ الذيباني: كىػ ضيػره في الكل. ،بو مشا
  جسالظ في كل الحقائق ساِفْخ                   كليذ لو إال جلُلَظ ساِتْخ        

ككراء كل  فكل جساؿ جلٌؿ. كليحا الجساؿ جلٌؿ ىػ احتجابو بتعيشات األكػاف.
كالقيُخ  لدمو العمػ   ،كلسا كاف في الجلؿ كنعػتو معشى االحتجاب كالعدة جلؿ جساؿ.

كلسا كاف في الجساؿ كنعػتو معشى الجنّػ  ػع كالييبة ِمّشا.كالخز ،مغ الحزخة اإلليية
كعميو  .(107)لدمو المصُف كالخحسة كالعصف مغ الحزخة اإلليية كاألنذ ِمّشا ،كالدفػر

مذاىجة في ذاتو أكاًل مذاىجة  ،الجساؿ الحكيقي صفة أزلية  يحىب القاشاني إلى أف  
فخمق العالع كسخآٍة شاىج فيو عيغ  ،يخاه في صشعٍة مذاىجة عيشية فأراد أفْ  ،عسمية

 .(108)جسالو عياناً 
جساؿ هللا تعالى عمى العسـػ ىػ  فيخى أف   ىػ( 805ا عبج الكخيع الجيمي)تأم  
صفػة الخحسػة  ا عمػى الخرػص،أم   ،عػػغ أكصافػو العميػا كأسسائػو الحدشػى عبارة

ػات كأمثػاؿ ذلظ كميػا صف لجػػد كالػخزاؽ كالخمػق كصفػة الشفػع،كالعمػع كالمصػف كالشعػع كا
 ،ىشاؾ صفات مذتخكة ليا كجو إلى الجساؿ ككجو إلى الجلؿ كاسسو الخب ثع، جساؿ
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كمثمو  كباعتبار الخبػبية كالقجرة اسع جلؿ، و باعتبار التخبية كاإلنذاء اسع جساؿ،ن  أف
إلى جانب ذلظ ىشاؾ  و اسع جساؿ.ن  أف ،بخلؼ اسسو الخحيع ،اسسو هللا كالخحسغ

معاني األسساء الحدشى كاألكصاؼ  كىػ ،فالشػع األكؿ معشػي  ،مجساؿ اإللييل نػعاف
كىػ ىحا العالع  رػري،فا الشػع الثاني أم   كىحا الشػع مختز بذيػد الحق. ،العل

ضيخ  كعمى اختلؼ أنػاعو فيػ حدغ مصمق إليي، خ عشو بالسخمػقات.السصمق السعب  
 كىي مغ جسمة الحدغ ،لسجالي بالخمقفي مجالي اإلليية سسيت تمظ ا

ىػ عبارة عغ ذاتو بطيػره في أسسائو  -كجلّْ  عد  -جلؿ هللا  ا أف  .أم  (109)اإلليي
ا تفريًل فالجلؿ ىػ عبارة عغ صفات العطسة أم   برػرة إجسالية؛ ،كصفاتو

 كسا أف  ، و حيث يذتج ضيػره يدسى جلالً ن  أف ،ككل جسالو لو ،كالسجج كالثشاء كالكبخياء
 .(110)ى جساالً كل جلؿ لو في مبادئ ضيػره عمى الخمق يدس  

سا بالشدبة لمخمق ال كإن   ،ككل جلؿ جساؿ ،فمكل جساؿ جلؿ تأسيدًا عمى ذلظ
ا الجساؿ أم   ،جساؿالأك جلؿ  ،يطيخ ليع مغ جساؿ هللا تعالى إال جساؿ الجلؿ

  ؿ اإلليي فل يكػف شيػده إال  كحجه.السصمق كالجل
 ة:ـــالخاتس

 نخمز مس ا تقجـ إلى الشتائج اآلتية.
شا ال نجج لجييع تعخيفًا دقيقًا لسفيـػ ن  أف ػ عمى الخغع مغ تشاكؿ الرػفية لفكخة الجساؿ.1

سػف بالتعخيف المغػي أك السعشى المغػي لمجساؿ الحي يقرج معطسيع يدمِّ  كأف   الجساؿ.
 الجساؿ ىػ الُحدغ كالبياء كالكساؿ. أف   بو،
فلسفة عمع مف عغ دالالتيا عشج دالالتيا عشج الرػفية تخت لفكخة الجساؿ ػ أف  2

ضػع الجساؿ مغ كجية نطخ سػ ف الجساؿ سػاء عشج القجماء أك السحجثيغ أك اإلسلـ.
نطخة غيبية تبحث عغ أصل الذيء الجسيل فيسا  أي رػفية لو ُبعجًا ميتافيديكيًا،ال

 ب مشو.تقخ  تو كالحبكمق بو كراء الصبيعة مغ أجل التعم  
 ،كل األبعاد الحكيكية لمدعادة الجساؿ في الفكخ الرػفي مذتسمة عمىجاءت فكخة ػ 3

ق مغ الجساؿ كالغاية مغ ذلظ كمو الػصػؿ إلى التحق   سػاء كانت دنيػية أك أخخكية؛
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ب إليو مغ خلؿ الحاالت التي يسخ بيا الرػفي بيغ السقامات يديقي كالتقخ  السيتاف
 كاألحػاؿ.

ل كيسيد بيغ شيئيغ عشجما نخاه يفاض حخية اختيار،اإلنداف الرػفي لو  أف  ػ 4
سػى إثبات الكيسة الجسالية لمذيء السشطػر لو ىحا التفزيل  مغ كراء جسيميغ،ال يبغي

 ل في الجساؿ السصمق. سشطػرة التي تتسث  الغيخ جل الػصػؿ إلى الكيسة الجسالية مغ أ
كربصيا بالحب  ،ييػ ىشاؾ بعس الرػفية تخكدت ندعتيع حػؿ صفة الجساؿ اإلل5

كالعالع في نطخىع مخآة يشعكذ عمى سصحيا  أنحاء الػجػد، السشبثق في اإلليي،
ره ىؤالء برػرة وهللا الحي صػ   ي.كصػرة يطيخ فييا الحب اإللي الجساؿ اإلليي؛

كيذاىج جسالو  ،كيشاجيو كيدتأنذ بقخبو كيصسئغ إلى جػاره السخء، والسعبػد الحي يحب
. ،الػجػد كل مطاىخفي قمبو كفي   كىشا اتفق معيع كل مغ ابغ سيشا كابغ حـد

في إذ بجأ بحثيع  ػ لقج سمظ الرػفية في عخضيع لفكخة الجساؿ مدمكًا ميتافيديكيًا،6
ف مجخًل اأك الجساؿ السصمق.أي ك ،فكخة الجساؿ كسجخل إلى معخفة الحكيقة اإلليية

كىشا يربح الجساؿ غايتو  إلدراؾ الجساؿ السصمق مغ خلؿ الجساؿ الػاقعي الصبيعي،
كالحي ىػ مرجر لكل  يكذف عغ الجساؿ األصمي الحي ىػ الجساؿ اإلليي، أفْ 

  جساؿ في الػجػد.
ا عمى قج أفاضت معانيي ػ صفة كمية مغ صفات الحات اإلليية،الجساؿ ى ػ إف   7

ىشاؾ  كسا أف   فأكدبتيا حدشيا الحي يحببيا إلى الشفذ. الػجػد، الكائشات الجدئية في
فيحه جدئية في متشاكؿ الحذ  بيغ ىحه الرفة كبيغ مطاىخىا في السػجػدات؛ اً فخق

بيا جساؿ الحات  التي أعشي ،كتمظ كمية كراء الحذ كتجرؾ بعيغ البريخة كاإلدراؾ،
  التي استسجت مشيا السػجػدات الكػنية الجدئية حدشيا الطاىخ السقيج. ،اإلليية السصمقة
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 .172:ص،2ج السرجر نفدو:ػ  50
 .183:ص ،2ج السرجر نفدو:ػ  51
تحقيق عاصع  اإلنداف الكامل في معخفة األكاخخ كاألكائل، عبج الكخيع الجيمي: .52

 .32ػ 30ص: ـ،2005 بيخكت، دار الكتب العمسية، ،2ط إبخاليع الكيالي،
 . 305ص: القاىخة، دار السرخية المبشانية، ،2الغدالي:إحياء عمـػ الجيغ،جػ  53
 .316ص: ،3ج :السرجر نفدو ػ 54
. كأيزًا 366ص: ،147رقع الحجيث كتاب اإليساف، أخخجو مدمع،في صحيحو،ػ 55

 ،4090رقع الحجيث  في باب المباس، في صحيحو، أخخجو أبػ داكد:
 .238ص:

الحجيث،"فقيل:إن معشاه  وجاء في صحيح مدمم أن العمساء اختمفها في معشاه،أي* 
ولو األسساء الحدشى وصفات الجسال ،أن كل أمخه سبحانو وتعالى حدن جسيل

والكسال.وقيل:جسيل بسعشى مجسل،ككخيم وسسيع بسعشى مكخم ومدسع؛وقال 
األمام ابن القاسم القيذخي معشاه جميل ... وقيل معشاه األفعال بكم بالمطف 

 (.1)والشظخ إليكم "
دار  ،1ج تحقيق عراـ الربابصي كآخخكف، مدمع بذخح الشػكي، ػ مدمع: صحيح 1

   .367،368، ص:4ط القاىخة، الحجيث،
. 314ص: ،4ج .305ص: مرجر سابق، ،2ج إحياء عمـػ الجيغ، الغدالي: .56

 . 316ص: ،4ج
دار السعخفة  ساؿ كنذأة الفشػف الجسيمة،ػفة الجػػفمد اف:ػري محػسج عمػي أبػػػ  57

 .23، 22ص: ـ،1992 اإلسكشجرية، ،الجامعية
 دار السعارؼ، ،2ط ،تحقيق سميساف دنيا ميداف العسل، الغدالي:ػ  58

 .301، 300ـ، ص:2003القاىخة،
 .300ص: السرجر نفدو:ػ  59
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الييئة السرخية العامة  تحقيق عثساف يحي، ،13ج الفتػحات السكية، ابغ عخبي:ػ 60
 .283ص: ،ـ1990 ،القاىخة ،لمكتاب

 .284ص: ،13ج السرجر نفدو: ػ  61
 جو.اأخخ  :قبسػ  62
دار الفجخ لمتخاث،  ،3ط حامج أحسج الصاىخ، :تحقيق الفػائج، ػ ابغ قيع الجػزية:63

  . 230ػ 228ص: ـ،2010 القاىخة،
 .135ص: ،4045رقع الحجيث  في الدكاة، في صحيحو، أخخجو مدمع:ػ  64
 . 420ص: ،2819رقع الحجيث  في اآلداب، في سششو، أخخجو التخمحي:ػ  65
 .58ص: مرجر سابق، ،13ج الفتػحات السكية، ابغ عخبي:ػ  66
القاىخة،  ،مصبعة الرجاقة ركضة السحبيغ كندىة السذتاقيغ، ابغ قيع الجػزية:ػ  67

 .249ص: ـ،1956
 تحقيق لجشة إحياء التخاث العخبي، كتاب األربعيغ في أصػؿ الجيغ، الغدالي:ػ  68

 .190،191ص: ـ،1982بيخكت، ،4ط الججيجة،دار األفاؽ 
 .242ػ 238ص: مرجر سابق، ركضة السحبيغ، ابغ قيع الجػزية: ػ 69
 .  321،322ص: مرجر سابق، ،4ج إحياء عمـػ الجيغ، الغدالي: ػ 70
مكتبة الثقافة  ،2ج الترػؼ اإلسلمي في األدب كاألخلؽ، زكي مبارؾ:ػ  71

 .230ص: ،ـ2004، القاىخة الجيشية،
. 367ص: ،4. ج316ص: مرجر سابق، ،2ج إحياء عمـػ الجيغ، الغدالي:ػ  72

 .200ص: مرجر سابق، كتاب األربعيغ في أصػؿ الجيغ، أيزًا  الغدالي:
 .370ص: ،4ج السرجر نفدو:ػ  73
 .366ص: ،4ج السرجر نفدو:ػ  74
تحقيق عبج الحكيع محسػد كمحسػد بغ  ،2ج عػارؼ السعارؼ، الديخكردي:ػ  75

 .332ػ  330ص: ـ،1993 القاىخة، ،دار السعارؼ الذخيف،
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تحقيق كامل مرصفى اليشجاكي،  المسع في تاريخ الترػؼ اإلسلمي، الصخسي:ػ  76
 .57ص: ـ،2007بيخكت، دار الكتب العمسية، ،2ط

 .16ص: مرجر سابق، ،2ج عػارؼ السعارؼ، الديخكردي:ػ  77
 نفذ الرفحة. ،2ج السرجر نفدو: ػ 78
 .305ص: ،2ج السرجر نفدو:ػ  79
 .312ص: ،2ج السرجر نفدو: ػ 80
 . 313ص: ،2ج ػ السرجر نفدو: 81
دار السعخفة  اف،ػػػ ريبق دمحم عمي أػتحقي ق،ػػػالمسحات في الحقائ الديخكردي:ػ 82

  .183ص: ـ،1988 اإلسكشجرية، الجامعية،
ملحظ ىحا الحجيث القجسي لع أجج لو أخخج ال في الكتب األحاديث القجسية كال  *

ىحا الحجيث متجاكؿ في كثيخ مغ السرادر  عمى الخغع أف   في األحاديث الشبػية،
 كالسخاجع.

محي  ،أيزاً  .437ص: مرجر سابق، ،2ج الفتػحات السكية، ابغ عخبي: ػ 83
تأليف أبػ العل  محي الجيغ بغ عخبي،الفمدفة الرػفية عشج  الجيغ بغ عخبي،

 القاىخة، ،دار الكتب كالػثائق القػمية تخجسة مرصفي لبيب عبج الغشى، عفيفى.
لثػرة ركحية في الترػؼ ا أبػ العل عفيفى: . أيزًا،257ص: ـ،2009

 .230ص: ،بيخكت دار الذعب، اإلسلـ،
تأليف أبػ  بغ عخبي،الفمدفة الرػفية عشج محي الجيغ  محي الجيغ بغ عخبي،ػ  84

دار الكتب كالػثائق القػمية،  تخجسة مرصفي لبيب عبج الغشى، العل عفيفى.
 .262ص:ـ. 2009القاىخة، 

 .225ص: مرجر سابق، الفػائج، ابغ قيع الجػزية: ػ 85
 .226، 225ص: السرجر نفدو:ػ  86
 .38:ص مخجع سابق، الترػؼ الثػرة ركحية في اإلسلـ، أبػ العل عفيفى:ػ  87
 .271ص: السخجع نفدو:ػ  88
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 .305ص: مرجر سابق، ،2إحياء عمـػ الجيغ،ج الغدالي:ػ  89
 .227ص: مرجر سابق، الفػائج، ابغ قيع الجػزية:ػ  90
 كالرفحة نفديا. السرجر نفدو:ػ  91
 .227، 226ص: السرجر نفدو:ػ  92
أيزًا  .149 ص: ،293قع الحجيث ر  في اإليساف، في صحيحو، أخخجو مدمع:ػ 93

 .230ص ،4090رقع الحجيث  في باب المباس، في صحيحو، أخخجو أبػ داكد:
 .274ص: مخجع سابق، الترػؼ الثػرة ركحية في اإلسلـ، أبػ العل عفيفى:ػ  94
 .277، 376 ص: السخجع نفدو:ػ  95
 .  أيزًا الغدالي:423ص: مرجر سابق، ،4ج إحياء عمػـ الجيغ، الغدالي:ػ  96

 مصبعة الكاثػليكية، األسشي في شخح معاني أسساء هللا الحدشى،السقرج 
 .127ـ، ص:1971بيخكت،

 .170ص: ،مرجر سابق السقرج األسشي في شخح معاني أسساء هللا، الغدالي:ػ  97
السشتذارات الدىخات،  تحقيق أبػ العلء عفيفى، فرػص الحكع، ابغ عخبي:ػ  98

 .28،  27ص: ـ،1946 اإلسكشجرية،
  .58ص: مرجر سابق، ،13الفتػحات السكية،ج ابغ عخبي: ػ 99

  .222،  221ص: ،13ج السرجر نفدو: ػ 100
 .227ص: ،13ج ػ السرجر نفدو:ػ  101
القاىخة،  السكتبة التػفيكية، تحقيق دمحم عدت، رسائل ابغ عخبي، ابغ عخبي:ػ  102

 .14ص:
 .15، 14ص: ،السرجر نفدوػ  103
تحقيق أحسج عبج ، 1ـ األعلـ في إشارات أىل اإللياـ،لصائف  القاشاني:ػ  104

 .321ػ  319ص: ـ،2005 القاىخة، مكتبة الثقافة الجيشية، الخحيع الدائح كغيخه،
 .17ػ 15ص:، مرجر سابق رسائل ابغ عخبي، ػ ابغ عخبي: 105
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 مرجر سابق، ،1ـ لصائف األعلـ في إشارات أىل اإللياـ، القاشاني:ػ  106
 .321ص:

تحقيق عبج الخالق محسػد،  معجع اصصلحات الرػفية، عبج الخازؽ الكاشاني:ػ 107
لصائف  أيزًا القاشاني: .57ص: ـ،2007القاىخة، مكتبة اآلداب، ،3ط

 .322، ص:1األعلـ، ـ
 دار الخشاد، تحقيق عبج السشعع الحفشى، التعخيفات، الجخجاني:ػ  108

 .54ـ، ص:1991القاىخة،
 .124مرجر سابق، ص: اإلنداف الكامل، الجيمي:عبج الكخيع ػ  109
 .126 ص: السرجر نفدو:ػ  110


