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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 مأمون شلي خلف هللا حسن، املةيا، مصر األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل يزهراء شلنيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقالدکتور هري  فورانتو 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضاألفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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  ئة التحرير املستراريةهي
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ 

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 ني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستاناألفغا هياألستاذة الدکتورة ن

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، نیجریا، ز جامعي للدراسات العربیةمرک، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان

 ، جامعة تخار، أفغانستانواآلدابلغات ، أستاذ کلیة الستاذ المساعد شریف الل  ففورياأل
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، العربیةکلیة اللغة ،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الل  فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیاإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیأرت هيالدکتور منتاألستاذ 

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی الصین للقومیات، الصین فياألستاذ الدکتور مصط

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

ی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر اعةغو 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 

بريًا يصملثقففني؛ الجمة  اهتمصمص ك تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعكمة  لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، ل اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، 

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o .شةوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o لخص.الكلمات املفتاحية بعد امل 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  داخل البلد وثانيهما خارج البلد. املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهااألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمر        
 

  شةابة باللغة العربية يف أفغانستان وتأثريها شلى لغيت الفارنية والبرتوية 

جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 683-653                                                                       حممو كبري هوتك، جصمر  ختصر )أفغصنستصن(   عألمستصذ احملصضر 
 

 دالالت )نعم( يف القراءات القرآنية ومذاهب القراء يف قرائتها 
 نبو اعرزیز لانظ، جصمرـ  اعبريلين )أفغصنستصن(عألمستصذ احملصضر 
 205-822 )أفغصنستصن(                                                              حممو أدیب نظةمي، جصمرـ  اعبريلين  عألمستصذ احملصضر

 

 املُکره فقهاً وقانوناً  ة الزااينشقوب 
 )أفغصنستصن(غالم ريصين رمحصين، جصمرـ  ختصر عألمستصذ احملصضر 
 250-208                                                                      )أفغصنستصن( ، جصمر  ختصررحة  هللا يةمصنعألمستصذ احملصضر 

 

  شمر ابن الفارض املصر احلب اإلهلي يف شعر 

 األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن ، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(
 162-124 راجوري، كشمري )هنو(                                         عةبصحث اعوكتوراه، نمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه يصشصه،

   
 

 البسملة ترمجتها وتفسريها ونرا تكرارها يف السور القرآنية 
 154-166                                                      )أفغصنستصن(      جنةب هللا رلحصين، جصمرـ  يرلان عألمستصذ املسصنو 

 

 حکم التعزير باملال يف الفقه اإلنّلمي وقانون العقوبات األفغاين 
 اهلل حمموی، جصمر  يةخ ) أفغصنستصن(  عألمستصذ املسصنو محةو
 134-154                                                     اهلصدي مصبصح، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(         عألمستصذ املسصنو نبو

 عة يف الفقه اإلنّلميأحكام الودي 
 181-134(                                   احملظرة اعشنقةطة  اعكربى يأكجوجت )موریتصنةص، جصمرـ   مسةو حممو محوي أیواهعةوكتور 

 

 اجلدارة يف ضوء الرريعة اإلنّلمية 
 ، جصمر  اعبربلين ) أفغصنستصن( ةوکتور نبواعرافع نةةمیع

    544-185                                                        ، جصمر   اعبربلين )أفغصنستصن(        مویزمری حمعألمستصذ احملصضر 
     

                                     

   ترتیب املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها



 

 رئيس التحرير                                                             م1211شرر، نةة  ثايندد ال، العرابعكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ز         :0132ISSN-1133    ۲۲۲۲ - 21( 4) دمسرب -ةبحوث الخّل

 
 

 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
ى قـَْةِبَك هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیُل َربِّ اْعَرصَعِمنَي  نـََزَل ِيِه اعرُّلُح األِمنُي  َنةَ لاحلمو 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 ى آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو؛حممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنة

اعولعة   فأهاًل لمسهاًل يك  أیهص اعقراء األجة  !هذا م  يوانث اعغبط  لاعسرلر أن "الجمة  اعررية 
نشر عةرصم  صينثتقوم يف خومتك  نودهص اع – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  " 

بقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكصدمية  م. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل ك2422
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض م  
نص اعكرام، عرنصلی  عةتقومي يف خوم  قراءحةث عغتهص لأدهبص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  ا

فهص نضع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون م  خمتةف 
غصنستصن هنض  اعةغ  اعررية  يف أفاعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل خوم  عةغ  اعضصد لترةةمهص جصءت مقصع  "

الالت )نر ( يف اعقراءات د" دالالت اعكةمصت يف اعقراءات اعقرآنة ليف  اعففصرمسة  لاعبشتوی لتأثرياهتص نةى عغيت 
سريهص لمسّر تكرارهص اعبسمة  ترمجتهص لتففليف جمصل اعبالغـ  اعقرآن لترمجتهص "اعقرآنة  لمذاهب اعقراء يف قرائتهص" 

قصم يرض نمر اي  اعففصرض املصري"، ل  احلب اإلهلي يف شرركذعك أعقى اعبصحث اهلنوي "يف اعسور اعقرآنة " ل 
ک  اعترزیر يصملصل حاألمسصتذة لاعبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  "

کره فقهصً لقصنونصً"ا   اعزّاين، لقو أعقي اعضوء أیضص نةى "نقوييف اعففقه اإلمسالمي لقصنون اعرقويصت األفغصين"
ُ
 . مل

ل أحكصم اعودیر  يف اعففقه اإلمسالمي" لاعبصحث األفغصين حو اعبصحث املوریتصنةصئي اعضوء حول " كذعك أعقى ل 
 رنصی  اجلوارة تنتج نةى   زدهصر اعبةوان."لامستنتج فةهص أن  اجلوارة يف ضوء اعشریر  اإلمسالمة  "

ثریك  تنقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعورامسصت راجةني أهنص مس 
 نةًمص لمررف  لتشبرك  حبثصً لدرامسً . 
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یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص أن جمةتنص اعرةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعففصحى 
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  

اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي، لتبصدل ااخربات اعرةمة  لاعورامسة  يني  اعشریفف  يف قةوب األجةصل
 اعبصحثني اعررب لاعرج .

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
األكصدميةصت ألجل ةةصت ل االمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعك

ذعك نظرًا  ىل أمهةتهص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  اعشریفف  لاملصصدر 
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  

عغ  رمسة  اخمس لنشری  دلع  لعغ  املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبص، م  اعنصحة  اعونةصلی   ذ هي 
لهي  حوى اعةغصت اعست املستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل 

 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
ةه يرو أن تهص يف اعرصمل كلممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم عغصت اعرصمل. ذاع صة

نزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة  يصعةغ  اعررية . لانتشرت اعةغ  اعررية  مع 
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 

 ص.نةى أكتصفه  لشغةوا أنففسه  يف حبوث اعةغ  اعررية  لآداهب لاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة  نشرهص
لنةى مسبةل املثصل  صلاالهتمصم ينشر عغ  اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً 

جنو يف اعبالد  األفغصنة  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  املستویصت املختةفف . 
لهنصك أقسصم مستقة  يف اجلصمرصت عترةة  اعةغ  اعررية  لآداهبص لاعبحث لاعورامس  يف خمتةف جمصالهتص. 
لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  

  .عةغ  اعرريةتوجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوریس اعقرآن لاحلویث لا
فقو شصع اإلمسالم يف منطق  كشمري يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث نشر املةالدي. 
لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   

  اعسصحرة ةكبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  يف هذه اعبقر  األرض
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منظرًا لمجصاًل. لعةصحصف  مسصمه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أهصيل كشمري. لجنو يف هذه 
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 

رجصل هنومسني لاملورمسني ل األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  أمثصل املؤظففني لامل
 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.

لأّمص عولع  أفغصنستصن كصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، لنود 
ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 

وموا املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذه اعةغ  املةمون  امستخاعومسصئل املختةفف  لاعطرق 
اعصحصف  يف نشرهص يني أهصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُنشر يرض مقصالت مزیج م  اعررية  لاعففصرمسة  
يف أّلل جریوة  أفغصنة  "مشس اعنهصر" مث مسصمهت "اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر" يف نشر اعةغ  

يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  ممتصزة  اعررية 
نومي  املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق " اعيت ال تزال تنشر أغةب مقصالهتص 

ففةوك  م لمستجولن فةه مص ی2422يصعررية  اعففصحى، ليني أیویك  اآلن نودهص اعثصين نشر مسن  
 لینففرك   ن شصء هللا. 

لاعففضل يف  خراجه هبذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  لمشرفةهص، 
لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  

یو يف ني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلوهذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمه
خومتك  لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف 
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
  الدكتور فردوس أمحد بت العمر  
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 املَُلخَّصُ 
احلب هو شرور  نجصيب قوي اعذي یشرره اعشخص جتصه أحو أصوقصئه أل أقصريه أل جتصه شيء مص، لترریف 

رلمصنسةص. لیرترب اعصوفة  احلب عةس  هو شرور اإلنجصب اعبصعغ يشخص آخر، لاالجنذاب  عةهاحلب نمومص 
مبجرد اإلنجصب لاحلب ننوه  هو م  أنبل اعرواطف اإلنسصنة  لأمجةهص لأنمقهص أثر. أمص عففظ احلب فقو لرد 

 م  نبصده لمص ال ب هللايف اعقرآن اعكرمي امسترمصل لامسع هلذا اجلذر لفرةه لاشتقصقصته األخر لینحصر فةمص حي
لاحلب اإلهلي ننو اعصوفة  هو احلب اعذي جتتمع األحصمسةس لتبةور يف  حسصس يرةوا ن   .حيب م  أفرصهل 

احملسومسصت، "لاعذي یتخذ فةه احملب موضوع حبه م  اعذات أل احلقةق  اعرةة ، لیتحوث فةه ن  احلب املتبصدل 
لاحلب اإلهلي یصح أن  ."تربري اعصوفة  أنففسه  احلق لااخةق نةىيني هللا مسبحصنه لترصىل لاإلنسصن أل يني 

لنشأ هذا اعصنف م   .یطةق نةى حبني، أحومهص حب هللا مسبحصنه لترصىل عإلنسصن لثصنةهمص حب اإلنسصن هلل
 طاعشرر اعرريب منذ اعسن  األلىل اهلجری ، مث أخذ ینمو لیتطور يف اعقرن يروه لقو انتشر يف آفصق اعونةص لیرتب

ارتبصطص قویص يصنتشصر اعوی  اإلمسالمي. لألرد كثري م  اعشرراء اعذی  اختذلا احلب اإلهلي موضونص عشرره ، 
لمنه  نمر ي  اعففصرض املةقب يـــ"مسةطصن اعرصشقني" اعذي نصش يف اعقرن اعسصدس لنصعوا شهرة لامسر  يف مةوان 

 أشرصره اعصويف. اعشرر  ذ أن احلب حيتل مقصمص مركزیص يف
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 املدخل:
ةل اإلدراك نةی مسب اجله  احملبوي  أن احلب انتقصد خري، راجع أل منصمسب عةنففس احملب  م 

 دراك اعنففس قسمصن: فكر للجوان. لاالنتقصد م  األلل لاحلب م  اعثصين لكذعك » اإلنسصين
فصحلب شرور لجواين يأمر یالئ  اعنففس؛ ألنه خري هلص يف نظرهص لااخري هو اعنصفع لاعةذیذ، اعبغض، 

لاعبغض  «لاعنففع یررف يصعففكر لاعةذة تررف يصعوجوان، فوجوان احلب مرةول ألحومهص أل كةةهمص.
اعرة   اعترریف ميكننص يغصی  اعسهوع  أن نررف  ىل آخر اعترریف لهبذا -ضوه فهو انتقصد شر 

  (كةف یكون احلب ننو اي  اعففصرض؟جنةب ن  هذا اعسؤال: )ل 
اي  اعففصرض ذل اعشرر اعرقةق اعففصئق، لشصنر احلب لاجلمصل اعرلحصنةني. هذا هو  أن اعشصنر

املزی  عررش احلب اعرصقو أكصعةل اجلمصل نةى رءلس احلواري لاحلسصن يف خةصل اجلنصن. هذا هو 
م  يف يةو اعطبةر  اجلمةة . هذا هو اي  اعففصرض صورة املرزي ألصحصب اعقةوب اعوامة  اهلصئ

عةحةصة اجلمةة  اعيت نسترذهبص لنستذیقهص أيو اعرةش. فةةطب هصنئًص يف مثواه لمرقوه. لعةن  نومه 
 .اهلصدئ اعرمةق؛ فة  یصغي  ىل أنني اعرصشقني، لع  یسمع زفري املتةمني

حلب يف نففس اعنص احلك  يأن  یبنيذي هو اعننو اي  اعففصرض املصري احلقةقي  ففهوملهذا امل
عرة  يوامسط  األن االنتقصد  یكون صوايًص لقو یكون خطًأ شأن كل انتقصد،أن ك  اإلنسصين مي

عشر ااخري لاملالءم  أل ا  رجصع كثري م  اعنصس ن  خطأه  يف أشةصء كثرية ميك   رجصع مرتقو
منص املرء حيب  ذا هو یبغض. ل ذا مسة لاملبصین  يف جه  م  اجلهصت ن  ذعك االنتقصد، فبةنمص

 أمثة  كثرية. اعترسر أحةصنًص ال نقول يصعترذر لمسةوضح هذا
 تعريف احلب

أل اجلذاي   (: اعوداد ل"ننو اعففالمسفف " مةل  ىل األشخص  أل األشةصء اعرزیزةوراحلب عغ  )مص
اعبصحثون  (. لاختةف4/454م: 2441أل اعنصفر  )ج( أحبصب لحبب  لحبصب ) يراهة  لآخرلن،

يف حتویو مصطةح احلب، لذعك ألن نصطفف  احلب عةست لاحوة يف مسصئر اعنففوس عتبصی  طبصئرهص 
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يتأثريات يرضهص صصدر ننهص، ليرضهص فصنل فةهص، مثل اعوراث ، اعبةئ ، لاملزاح،  ذ یرى يرض 
 ، ةاعبصحثني " ن احلب أرقى نمةة  ميصرمسهص اإلنسصن ألن م  خالهلص تستطةع مكونصته اعنففس

تغةغال يف كةصن اإلنسصن" )حةمي،  لاعرمةة ، لاجلسمة  مجةرص أن متصرس أنةى لظصئففهص لأنمقهص
 (.44:د.ت

 :تعريف احلب اإلهلي
 ن موضوع اعتصوف م  املوضونصت اهلصم  كمص أن اعتجري  اعصوفة  جتري  نصطففة ، لجوانة ، 

اعررلج  ىل هللا منصير األنوار اإلهلة  ل نففسة ، فردی ، ترمي عتظهر اعنففس اعبشری  لاعسمو هبص حنو 
فصهلل هو املثل األنةى،  .يغة  اعتررف  عةه لاعتوصل  ىل حمبته لاالحتصد يه، لاالكتسصب لاعرضوان

لعةس م  مسبةل  ىل هللا  ال احلب. احلب اعذي ميتةك نقل اعصويف لقةبه لیصل  ىل حو اعففنصء 
يأمسصء لألصصف قصمسة .  ذ  مة  م  ال یررف احلبيف اعذات اإلهلة ، لمل یرتدد املتصوف  يف تس
 (.464م:2445لصوفه  "حجرا قصمسةص أل أنرصمص" )مرمسةي،

ارتبط مففهوم احلب اإلهلي يف تصریخ اعففكر اعرريب اإلمسالمي يصعصوفة ، لاعواقع أن مففهوم احلب 
د يف اعقرآن ر اإلهلي مل یك   يوانص صوفةص م  حةث املبوأ، فقو لرد مففهوم احلب اإلهلي ألل م  ل 

اعكرمي حةث خصطب نبصده املخةصني يقوعه ترصىل: " یص أیهص اعذی  ءامنوا م  یرتو منك  ن  دینه 
 فسوف یأيت هللا يقوم حيبه  لحيبونه أذع  نةى املؤمنني أنزة نةى اعكففری  جيهولن يف مسبةل هللا

 (.51وة: مسورة املصئلال خيصفون عوم  الئ  ذعك فضل هللا یؤتةه م  یشصء لهللا لامسع نةة " )
لقو لرد اعرویو م  اآلیصت يف اعقرآن اعكرمي تؤكو حب هللا عةمؤمنني حبةث یشمل هذا احلب 
مجةع الجمصالت احلةصة اعيت حيةصهص املؤم  لقصل ترصىل: " اعذی  ینففقون يف اعسراء لاعضراء لاعكصظمني 

( لقصل أیضص: "لكأی  م  461اعغةظ لاعرصفني ن  اعنصس لهللا حيب احملسنني" )مسورة آل نمران:
نيب قصتل مره ريةون كثري فمص لهنوا ملص أصصهب  يف مسبةل هللا لمص ضرففوا لمص امستكصنوا لهللا حيب 

(. لم  خالل هذه اآلیصت فإننص نورك لمص ال شك فةه أن 412اعصصيری " )مسورة آل نمران:
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هي كل مص  صىلحمب  هللا تر احلب اإلهلي فكرة قرآنة  حویث  يف أصةهص، لينصء نةى هذا انتربت
 (.424م:2445یسرى  عةه املرء لأمسى أمنةصت اعنففوس املؤمن  )مرمسةي،

لاحلب اإلهلي ننو اعصوفة  هو احلب اعذي جتتمع فةه األحصمسةس اإلنسصنة  لتبةور يف أحصمسةس 
 لاحو يرةوا ن  احملسومسصت، لاعذي یتخذ فةه احملب موضوع حبه م  اعذات اإلهلة  أل احلقةق 
اعرةة ، لیتحوث فةه ن  احلب املتبصدل يني هللا مسبحصنه لترصىل لاإلنسصن أل يني احلق لااخةق نةى 

. لاحلب اإلهلي یصح أن یطةق نةى حبني، (5:ت .، د)حةميحو تربري اعصوفة  أنففسه  
"أحومهص حب هللا مسبحصنه عإلنسصن لثصنةهمص حب اإلنسصن هلل. فأمص حب هللا مسبحصنه عإلنسصن 

رادته إلنرصم خمصو  نةةه مثل اعقري  لاألحوال اعرةة  أل هو موحه عه لثنصؤه نةةه يصجلمةل فهو  
أل هو صفف  فرل نز لجل ل حسصن خمصو  یةقى هللا اعربو يه لحصعه خمصوص  یرقةه  عةهص. لأمص 
حب اإلنسصن هلل مسبحصنه لترصىل فهو حصع  جيوهص اعربو م  قةبه تةطف ن  اعربصرة، لقو تغةب 

ه ه هذه احلصع  فتحمةه نةى ترظة  حمبويه لتقویسه ل یثصره عه لرضصه ننه لشوقه  عةه لأنسه ينةة
 .(65د.ت:، )حةمي لدلام اعذكر عه يقةبه لطول اعتغين حببه

عقو تطورت فكرة احلب لاجلمصل املطةق ننو اعصوفة  عتشكل نظری  احلب اإلهلي حىت أمست 
 احلب اإلهلي هو مسر خةق هللا عةرصمل، ألن هللا أراد م  شواغل أهل اعتصوف. لترى اعصوفة   ن

. فصحلب (442د.ت:، )حةمي أن یكشف ن  مسر مجصعه األزيل عةظهره نةى صففح  اعوجود
اإلهلي ننو اعصوفة  یرين أن هللا ترصىل هو احملبوب حبص أزعةص ال خوفص م  نصره لال طمرص جبنته. 

. (243د.ت:، )حةمي هللا  ىل حب خصعصلميك  نوه  يذعك مم  طورلا حصع  ااخوف م  
لعةحب اإلهلي مصطةحصت ننو اعشرراء اعصوفةني منهص: احلب، اعشوق، اعرشق، اعوجو، اعففنصء 

 .(444:ت د.خففصجي، ) لاعبقصء
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 نبذة شن حياته:
هو نمر ي  نةي ي  مرشو ي  نةي احلموي األصل يصعقصهرة يف اعرايع م  ذي اعقروة مسن  

قوم  ىل مصر لمسك  فةهص، لكصن یثبت  .(28: م2443)اي  نةي، م4484هــ املوافق 533
 .(5/414:د.ت)اي  اعرمصد،  اعففرلض عةنسصء نةى اعرجصل يني یوي احلكصم فةقب يصعففصرض

)اي  "لیتففق اجلمةع نةى أن امسه "نمر"، لكنةته "أيو اعقصمس " أل "أيو حففص" لعقبه "شرف اعوی 
أيب احلس  نةي ي  املرشو ي  نةي م  أمسرة شصمة   لأنه اي   ،(4/686م :4452، خةكصن

كصنت تففتخر ينسب متصل يبين مسرو، قبةة  حةةم  اعسروی  مرضر  حممو رمسول هللا صةى هللا 
)اي   نةةه لمسة  لهو نة  م  أنالم اعتصوف اإلمسالمي لم  أشهر شرراء احلب اإلهلي

 .(28: م2443نةي،
هــ( يأحواثه، لشصهو أطرافص م  اعقرن 318-533)نصش نمر ي  اعففصرض يف اعرصر األیويب 

اعسصدس لاعسصيع اهلجري حةث اعكففصح ضو اعغزل اعصةةيب عةرصمل اإلمسالمي، لقو شصهو اعنهض  
 .(246:ت .خففصجي، د) .اعصوفة  اعكربى، لأنالم اعتصوف اإلمسالمي اعذی  حففل هب  نصره

نذري كر، لأخذ ننه احلصفظ امللملص شب اشتغل يففقه اعشصفرة  لأخذ احلویث ن  اي  نسص  
لغريه. مث حبب  عةه مسةوك طریق اعصوفة ، فتزهو لجترد، لجرل یألي  ىل املسصجو املهجورة يف 
خرايصت اعففراق  يصعقصهرة لأطراف جبل املقط . لذهب  ىل مك  يف غري أشهر احلج، فكصن یصةي 

لنصد  ىل مصر يرو  .أكثر شرريصحلرم، لیكثر اعرزع  يف لاد يرةو م  مك ، ليف تةك احلصل نظ  
مخس  نشر نصمص، فأقصم يقصن  ااخطصي  يصألزهر، لقصو اعنصس يصعزیصرة، حىت أن املةك اعكصمل كصن 

لیتففق مرتمجوه نةى اعتنویه حبس  أخالقه، يني مبصعغ  . (4/1م:4484عففصرض،)اي  ا ینزل عزیصرته
 لمرتول، فصي  خةكصن یقر يأنه كصن رجال صصحلص كثري ااخري نةى قوم اعتجرد، لكصن حس 

 .(64م :2443اعولمسكي،) اعصحب ، حممود اعرشرة
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عه  هـــ يصعقصهرة، لدف  يف مسففح جبل املقط  يف مكصن یقصل362تويف اي  اعففصرض يف مسن  
   .(5م :4484عففصرض،)اي  اف  لقو نسب  عةه هذا املكصن فقةل قراف  اي  اعففصرض اعقرا

قو حتوث ننه كثري م  اعرةمصء، منه : قصل اي  خةكصن "عه دیوان شرر عطةف، لأمسةويه فةه 
رائق ظریف، ینحو منحى طریق  اعففقراء". فإذا اهت  نةمصء اعتصوف يشرر نمر اي  اعففصرض م  

لترصعةمه . لقو نرب اي  اعففصرض ن  احلب لاعوجو اإلهلي يصورة شىت م  لجه  نظر اعصوفة  
قةبه، لغةبه ن  كل شيء  اعتربريات اعيت امسترصر يرضهص م  شرراء احلب اعرذري. فةه احلب كل

فةقب  .(6:م 2444، )احلسين  ال ن  حمبويه اعذي قو القى يف مسبةل االتصصل يه لاالحتصد مره
 :قوعهيـــ "مسةطصن اعرصشقني" ع

 حيشر اعرصشقون حتت عوائي               لمجةع املالح حتت عواكص
 .لاعرصشقون كنصی  ن  أهل احملب  اإلهلة . لاحملب  اإلهلة  یقوم مقصمص مركزیص يف أشرصره اعصوفة 

 :ديوانه وأدبه وحبه اإلهلي
كصن اي  اعففصرض اعصويف شصنرا جتةت دقه حسه لرق  نففسه لرهصف  شروره يف شرره كمص   

ننهمص،  متثةت يف ذلقه للجوه، فهو قو مجع شخصه يني نبرني صصفةني ینهل منهمص لیصور
   .(445حةمي، يولن نشر: ) أحومهص نبع اعوجو اعرلحي لثصنةهمص نبع اعطبع اعشرري

صنر صويف نريب صمة  م  دم نريب صمة ،  منص یرو تصویرا لدیوان اي  اعففصرض دیوان ش 
اعشصنر اعصويف  رائرص عةوحوة، لتربريا يصرنص ن   دراكهص، لتردیوا مجةال ألنشودهتص اعيت یشول هبص

 .  (444: .تدحةمي، ) أيةصتهاعرريب يف كل قصةوة م  قصصئوه يل يف كل يةت م  
أن دیوان اي  اعففصرض مبص فةه م  أنصشةو احلب اإلهلي لمص یصوره م  مراحل اعسةوك لدرجصت 
املررف ، لمص یصففه م  أذلاق لأحوال، لمص یونوه  عةه م   قبصل نةى اعوحوة، لرد كل مص يف اعكون 
م  صورة متكثرة لظواهر مترودة  ىل مبو  لاحو، عةس م  خصصئص اعرقل اعرريب أل اعشرر 
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لدیوان اي  اعففصرض حتفف  أدية  عه  .يب يف شيء يل هو م  أخص مص ميتصز يه اجلنس اآلرىاعرر 
 .  (85م: 4415حةمي، )اعففةسففة   خصصئصه اعففنة ، يقور مص هو تراث رلحي عه قةمته

نرف اي  اعففصرض يأنه شصنر احلب، لاعنصس يف ذعك طصئففتصن أهل اعظصهر لأهل اعبصط . 
يأنه ال خيرج ن  مسبةل اعرشصق أل اعغزعةني اعذی  لصففوا اجلمصل فأهل اعظصهر ه  اعقصئةون 

اإلنسصين لال مسةمص مجصل املرأة لتأثريه يف نففوس احملبني. لقو نزا  عةه يرضه  لعرةه يسمصع اعغنصء 
 .(5/452ت : .داي  اعرمصد، ) م  جوار عه لأنه كصن یرقص عذعك لیواحو

ففه يه، لعرل أه  هؤالء اي  أيب حجة  اعذي لص لنظر كثريلن  ىل دیوان اي  اعففصرض لأنجبوا
فقصل فةه: "هو م  أرق اعولالی  شررا، لأنففسهص درا يرا لحبرا، لأمسرنهص  ىل اعقةوب جرحص، لأكثرهص 
 نةى اعطةول نوحص،  ذ هو صصدر ن  نففثه مصولر لنصشق مهجور لقةب حبر اعنوى مكسورا"

 .(5/454: د.تاي  اعرمصد، )
عذي یولر حوعه شرر اي  اعففصرض يف دیوانه هو اعغزل، لهنصك موضونصت لاملوضوع األمسصمسي ا

أخرى أمههص احلویث ن  ااخمرة اعيت عةست كصاخمریصت املررلف  ننو أيب نواس لغريه، يل  نه 
 یرمض فةهص رمزا صوفةص ال یففسر  ال تففسريا يصطنةص.

اعرةى مث تذلب  ب  ىللعرل قصةوته اعةصئة  هي م  أشهر قصصئوه اعيت ترفع نةى أجنح  احل
 يف اعففضصء اعوامسع تصرك  لراءهص نغمص عطةففص یرجره اعشرر فةطرب اعسصمرني.

لميك  أن نقس  هذه اعقصةوة  ىل ننوانني عرل أيرزهص "مسصئق األظرصن" فةقول )اعنصيةسي، 
 (.44م:2446

 مسصئق األظرصن یطوي اعبةو طي           منرمص نرج نةى كثبصن طي       
فصعسصئق اعذي یتحوث ننه اعشصنر يف اعبةت األلل هو هللا ترصىل، لاألظرصن اعنصس اعذی  
حيثه  اعشصنر عةوصول  ىل هللا ترصىل ن  طریق كثبصت طي لهي كنصی  ن  املقصمصت احملموی  اعيت 

 نودهص كرمصل اعكثةب. 
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ه اعقصةوة (. لهذ444م :4415لالي  اعففصرض أیضص قصةوة مخری ، شهرية رائر  )حةمي، 
مبنة  نةى اصطالح اعصوفة ، قو مزج اي  اعففصرض يني مرصين ااخمر لاعصبصي . فصاخمرة ننوه رمز 

اإلهلة ، لاعسكر هو اعوهش اعذي یصةب املریو نتةج  اعوجو لاعشوق عةمحبوب  عةمحب 
 (.433م:2443)اعولمسكي، 

ترصىل م   هبص مص أراد هللالقو ذكر اي  اعففصرض يف نبصرته ااخمرة يأمسصئهص لألصصفهص، لیریو 
املررف  أل م  اعشوق لاحملب . فسمي هبذه اعتسمة  ألن لصف اي  اعففصرض املوام  أل ااخمرة اعيت  

 كين هبص ن  احملب  اإلهلة  أل املررف  اإلهلة . لاملطةع اعقصةوة هي:
 شرينص نةى ذكر احلبةب موام            مسكرنص هبص م  قبل أن خيةق اعكرم   
عشصنر لصف املوام  يصحملب  اإلهلة  أل املررف  اإلهلة . لاعكةم  اعواع  نةى ذعك هي "ذكر أن ا

احلبةب"، لاعوالع  األلىل يف قول اعشةخ رشةو ي  غصعب م  شرحي اعبوریين لاعنصيةسي يف شرح 
  بدیوان اي  اعففصرض، یریو هبص مص أراد هللا ترصىل نةى أعبصهب  م  املررف  أل م  اعشوق لاحمل

(. احلبةب يف نبصرته ن  حضرة اعرمسول صةى هللا نةةه لمسة . 2/215م :2446)اعنصيةسي، 
لقو یریو يه ذات ااخصعق اعقومي جل لنال ألنه ترصىل أحب أن یررف فخةق. فصاخةق منه نصشئ 

لاحملبوب لاعطصعب لاملطةوب لاملوام  املررف  اإلهلة   ن  احملب  لحةث أحب فخةق فهو احلبةب
  ىل هللا ترصىل. لاعشوق

 ّن أمهة  اعطور ال ترجع اىل مص متتصز يه احلةصة اعصوفة  الي  اعففصرض م  اعففتح لاعكشف 
فحسب، ل منص هي ترجع أیضصً،  ىل مص نظمه اعشصنر فةه م  شرر تبول نةةه املسح  اعبولی ، 

 لمنهص اعقصةوة اعيت مطةرهص. لترتّدد يف أيةصته اعصور احلجصزی 
م  جصنب اعَغور المُع                     أم ارتففرت ن  لجه عةةى اعرباقع  )اي  أيـَرٌق يـوا 

 (.244م :4432اعففصرض، 
أنصر اعغضص ضصءت لمسةمى يذي اعغضص                أم ايتسـمت نّمص حكته املوامع   

 (.225م :4432)اي  اعففصرض، 
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 :ري  عةهصلهذه اعففرتة ترترب فرتة انقطصنه ن  اعكشف لاعففتح اعذي یش
 نقةتين ننهص احلظوظ، فُجّذْت           لاراداتـي، لعـ  تُوم ألرادي             

 آه عـو یسـمح اعّزمصن يرـوٍد               فرسى أن ترود يل أنةـصدي                      
 (.484م :4432)اي  اعففصرض،       

صته أعف دیوانه لهو صغري احلج  لنود أيةلال یررف الي  اعففصرض آثصراً أدية  أل صوفة  غري 
( لیرو حتفف  أدية  لنةى صغر حجمه م  أحس  اعولالی  اعررية  4854لمثصمنصئ  لمخسني يةتصً )

م  نصحة  املوضوع لاألمسةوب لیولر نةى موضوع لاحو فهو اعشرر اعصويف يف احلب لااخمر 
 (.463م :4413)نةكةسون، 

لصوفة  لعرل أظهر مص ميتصز يه شرر اي  اعففصرض م  عویوان اي  اعففصرض خصصئٌص فّنة  
اعنصحة  اعففنة  هو اإلمسراف يف اعصنصن  اعةففظة  أل اإلغراق يف احملّسنصت اعبویرة ، نةى مسبةل 

 املثصل.
 مسه  شه  اعقوم أشوى لمسوى         مسه  أحلص فةک  أحشصی شی

 (.86م :4415)حةمي، 
اعصوفة : كصن دیوان شصنرنص مثرة صصحل ، ذل نزن  لهذا م  اعنصحة  اعففنة ، أمص م  اعنصحة  

صوفة  لاضح  ملص امتصزت يه نففس اعشصنر م  رق  اعشرور لدق  احلس لمسّو اعرصطفف  اعيت مسةطرت 
نةى نففسه مسةطرة قویّ  لم  هنص كصن دیوان شصنرنص أنشودة مجةة  م  أنصشةو احلب، لهتصفصً صصدقصً 

لاي  اعففصرض م  أشهر  (.83-85م :4415مي، رددته نففس اعشصنر يف ریصض اعقةب )حة
 وة:اعشرراء املصریني املتصوفني  طالقص، لتصئةته حتود خصصئص تففكريه اعصويف، لم  تصئةته اعففری

 مبففرده عك  حبجب األكنة   فكل اعذي شصهوته فرل لاحو
 لمل یبق يصألشكصل  شكصل ریب    ذا مص أزال اعسرت مل تر غريه
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 احلبا شةد ابن الفارض شلى ثّلث مراتب: 
 حبٌّ طبةري: لهو حب اعروام لغصیته االحتصد يف اعرلح احلةوانة . -4
 حب رلحصين نففسي: لغصیته اعتشبه يصحملبوب مع اعقةصم حبق احملبوب لمررف  قوره. -2
 حب احملبته لهي م  أنةى مقصمصت اعرصرفني. -6

كل   ضص احملبوب، ليصطنهص أن یكون مففتونصً يصحلبةب ن عةمحّب  ظصهر ليصط ، ظصهرهص اتبصع ر 
لاعواقع أن فةسفف  احلب اإلهلي ننو املسةمني  منص هي  شيء لال یبقى فةه يقة  عغريه لال عنففسه

 مسالمة  املنشأ لاعتأثري. لقو اجّتهت اعصوفة  اىل احملب  خوفًص م  نصره لال طمرًص يف جنته لعك  
 ث تقول.حة ايتغصء لجهه اعكرمي لحوه

 مسرك  ننوي مص أنةنه                 غري دمع ننومي ن  دمي
 مظهراً مص كنت أحففي م  قوي         ـ  حویث صصنه مين طي
 نربة فةض جففوين نربة                يب أن جتري أمسرى لاشةي
 كصد عوال أدمري أمستغففرا                 عه خيففى حبك  ن  مةكي
 (24:م 4432)اي  اعففصرض، 

لهكذا نرى أن يف شرر اي  اعففصرض غزاًل ميك  أخذه نةى أنه  هلي يقور مص هو  نسصين، 
لیظهر أن اعشطر األكرب م  دیوانه م  هذا اعغزل ذي اعوجهني لیستثين "حةمي" ن  هذا احلك  
اعقصةوتني اعصوفةتني "اعتصئة  اعكربى" ل "ااخمری "، م  دیوان اي  اعففصرض احلب اعذي یهتف 

 اعشصنر فةهمص نةى أنه حب  هلي ال شبةه فةه لال غبصر نةةه.يه 
لهبذا اعصود، یظهر عنص  ن أشرصر اي  اعففصرض يف حبه اإلهلي تنورج يف قسمني أل نونني م  

 .احلب؛ أّلهلمص: احلب اإلهلي اإلنسصين لثصنةهمص: احلب اإلهلي ااخصعص
ب أشرصره اعيت كتبهص ننومص خيصط األلل: احلب اإلهلي اإلنسصين: لهذا مص نالحظه يف أكثر

 :فةهص حمبويته أل حمبويه، فمثالً یقول
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 مص رأت، مثةـك، نةنــي حسنصً            لكمثـةي، يك صّبصً، عـ  تـري
 نسـٌب أقـرب، يف شـرع اهلوى            يةننــص، ِمْ  نسٍب ِم  أيـوي

  ابن الفارض بني وحدة الرهود ووحدة الوجود:
اعقول يأّن اي  اعففصرض كصن يف تصوفه أل يف تواجوه م  اعقصئةني "يوحوة  لم  هنص ميك 

اعشهود" ال "لحوة اعوجود". اعوحوة اعيت شهوهص يف حصل فنصئه ن  شهود اعسوي، مبرىن أنه فىن 
ن  شهود مص مسوي هللا فنصًء تصمصً. لهو أشصر اىل مذهبه يف اعوحوة يف يرض األيةصت يصراح  

  حةث قصل
 ةنصً قبل أن یكشـف اعغطص          مـ  اعةـبس ال أنففـك نـ  ثنویّ كذا كنت ح

 أرلح يففقــو يصعشــهود مـؤعففـي                   لأغـول يوجـو يـصعوجود مشتيت
 یففرقنـي عبـي اعتزامـصً مبحضـري                لجيمرين مسةيب اصطالمص مص يغةبيت

   لحمـوي منتهى قصب مسوريت أخصل حضةضي اعصحو لاعسكر مررجي      عةهص
 (34-38م :4432)اي  اعففصرض، 

لیبني عنص اي  اعففصرض يف هذه األيةصت مرىن اعشهود لاعوجود، فصعشهود ننوه هو نّة  فقوه 
عوجوده اعذايت، لاحتصده يذات حمبويته، نةى نكس اعوجود  ن اعرقل هو نّة  اعتففرق  احلصصة  ننو 

(. لكمص 644م:4415هذا اعرقل هي نّة  اجلمع )حةمي،  دراك اعوجود، كمص أن اعغةب  ن  
 :نراه ینففي يوضوح ن  نففسه فكرة احلةول قصئالً يأنّ 

 لهص دحةـ  لافـى األمني نبّةنـص              يصورتـه فـي يوء لحـي اعنبوءة
 أجربیل قل عـي كصن دحة   ذ يـوا          ملهوي اهلـوى فـي هةئـ  يشری 

 حصضـریه مزی             مبصهة  املرئـي مـ  غري مری ليف نةمـه ن  
 یـرى مةكـصً یوحي  عةـه لغريه               یرى رجـالً یونى عویـه يصحب 
 لعـي م  أتـ  اعـرؤیتني  شصرة               تنـزه نـ  رأي احلةول نقةويت
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 ليف اعذكر ذكر اعةبس عةس مبنكر        لمل أنو ن  حكمي كتصب لمسن 
 (36م :4432)اي  اعففصرض، 

 اخلامتة: 
اي  اعففصرض م  اعشرراء اعكبصر يف اعرصر اعففصطمي اعذی  أثرلا الجمصل اعشرري يف نصره ننومص 
خففت اعشرر اعرريب كةه، لهو ألل شصنر اعذي اهت  يصعشرر اعصويف ألنه كصن يف قةبه حبص شویوا هلل 

صر لحوة قصصئوه اعصوفة  حبص هلل لحبص عةرمسول لأشرلعرمسوعه صةى هللا نةةه لمسة . لهكذا جنو يف 
اعشهود للحوة اعوجود لغريه. لأمص م  حةث املضمون فقو غةب نةى شرره طصيع اعتصوف ل ن 
أعبست مرصنةه أثوايص م  املرصين اعتقةةوی  يف اعغزل لاعنسةب لااخمریصت لمص شصهبهص. فصهت  نةمصء 

رصين اعصوفة  لترصعةمه  لمص تردد يف هذا اعشرر م  امل اعتصوف يشرر نمر ي  اعففصرض م  لجه  نظر
اعصوفة  كصعوجو للحوة اعوجود لاعرشق اإلهلي لمص  ىل ذعك. لقو نرب اي  اعففصرض ن  احلب لاعوجو 

 اإلهلي يصور شىت م  اعتربريات اعيت امسترصرهص م  شرراء احلب اعرذري أحةصنص.
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