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إلايتيقا عند كيركجورد 

ق ععد الزاسزقإبزاهيمعماد الدين .د

مقدمة 

هى ألاب السوحي للفلظفتالىحىدًت  (1855-1813)ٌعخبر هيرهجىزد 

. في حاهبها اإلاظُحي، فهى اإلامثل السبِس ي لالججاه اإلاؤمً في الفلظفتالىحىدًت

وهيرهجىزد هى . هما إن طازجس هى اإلامثل للخُاز اإلالحد في الىحىدًت

أبىالفلظفتالىحىدًت، وهى اإلاطدز الري هبعذ مىه معظم الاججاهاث 

. الىحىدًت اإلاعاضسة

وؤلاًدُلا عىد هيرهجىزد لها أطع كامذ علحها، ومىؿللاث أطاطُت 

. اهؿللذ مجها 

 مما ال شً فُه أن ؤلاًدُلا الىحىدًت ؛منهج دراضةالذاثية:-ق ضاص  ألاوق

الىحىد )عىد هيرهجىزد اجخرث هلؿت اهؿالكت مً الفسد ؤلاوظان 

، فالفسد العُني هى اإلاىغىع السبِس ي عىد هيرهجىزد، وهى ال (ؤلاوظاوي

ًلطد بالفسد ؤلاوظان اإلاجسد الري ًمثل ول البشس وال واخد مجهم ، بل 

ًلطد به ذلً ؤلاوظان الفسد الري ًخفاعل مع الىحىد والحُاة مً خالٌ 

ولرا . ججسبخه الحُت وال ٌظخؿُع أخد غيره أن ًدل مدله في هره الخجسبت 

فاإلوظان ٌظخؿُع أن ًؤهد ذاجه ؤلاًدُلُت في هره الحُاة مً خالٌ هرا 

باعخباز أهه ذلً اليابً البشسي . اإلاىكف الري ًجد هفظه مىخسؾا فُه

(  1).اإلاىحىد في العالم مً خالٌ ذلً الاخخُاز الحس الري ًميز ؤلاوظان

ومً هىا وان هيرهجىزد ًبدث عً مفهىم اهؿىلىجي لىحىد ؤلاوظان 

ا 
ً

ًطبذ فُه ؤلاوظان لِع مجسد ذاث عازفت، بل ًطبذ إوظاًهامعاٌش

ومً زم وان هيرهجىزد يهدف إلى وغع مىهج . لؤلشُاء، ولِع عازفا لها فلـ

للحُاةألاخالكُت ًيىن اإلاىغىع ألاطاطفحها هى الفسد بأن ًطير الفسد 
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ا، وول ش يء طىاء في الحُاةؤلاًدُلُت أو في الخدًً عىد هيرهجىزد  ًُ مظُد

( 2).ًدوز خىٌ جدلُم الشخطُتوحعمُلها

ووظخؿُع اللىٌ إن هيرهجىزد كد بدأ ؤلاًدُلاالىحىدًت مً ؤلاوظان 

تومظؤولُت، وبيل ما  مباشسة أي مً الراث اإلاشخطت بيل ما فحها مً خٍس

لرا هجد أهه اهخم . ٌعتريها مً كلم وشعىز باإلزم وبالرهب والخؿُئت

وزأي أهه ًىؿىي  (الىحىد الداخلي لئلوظان  )بدزاطتؤلاوظان مً الداخل 

، بين اإلاخىاهي والال مخىاهي، بين الصماوي وألابدي، وهى (Paradox )علي مفازكت

(  3)ش يء ي ًخدىٌ إٌ

وبعد ذلً ًلسز هيرهجىزد أهاإلوظان خس، ًخخاز وهى في اخخُازه ًلسز 

هلطاهه، لرا فهى ضاوع وحىده وزب أفعاله، وال جىحد كىةخازحُت جفسع 

م الري اخخازه لىفظه، بل هى الري  إزادتها علُه وججعله ًخخلىعً الؿٍس

خؿـ لحُاجه بمفسده وبيامل إزادجه،فهى وخده الري ًمىً أن  ًسطم ٍو

. (عين وحىده)ًلاٌ عىه أهه 

ووحىده دابما ٌظبم ماهُخه، وبىاًءا علي ذلً حعد ؤلاجُلا عىد 

هيرهجىزد فلظفتؤلاوظان ال فلظفتألاشُاءألنهأٌو مً زفؼ فلظفتألاشُاء 

(. 4)واغًعا في ملابلها فلظفت الىحىد أو فلظفتؤلاوظان

ومً هىا وظخؿُع اللىٌ أن ؤلاًدُلاعىد هيرهجىزد هي حعمُم 

للشخطُتالسوخُت التي حظمذ لىا أن هدزن الىلي في اإلافسد، وأن هدزن في 

م إجباع اإلاىهج الراحي (اإلاؿلم  )ؤلاميان الفسدي هفظه  . عً ؾٍس

ىا هأشخاص ليي  فاإلاىهج الراحي هما ًلىٌ هيرهجىزد هى الري ًدخٍى

لرلً فهرا . هدزن اإلاعني الباؾني والسوحي ألاضُل الري ًخميز به ؤلاوظان

م الصحُذ الري ًدلم بطيرة واضحتوصحُدت  اإلاىهج الراحي هى الؿٍس

يىن الاطخعداد لدًىا ليي هلخلي باألبدي وهُف هدخل في عالكتخاضت مع ،ٍو

ألابدي، ومً هىا يهخم الفىسؤلاًدُلي الري كاده هيرهجىزد اهخماًما 
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ىطب علي الراث ال علي اإلاىغىع ابدزاطتؤلاوظاهللؿبُعت، ٍو ًُ وهره ، أطاط

 
ً
وهي لِظذ الراث اإلافىسة بل الراث الفاعلت، ، الراث هي التي جىحد أوال

على ذلً هسي أهاإلجُلا عىد .الراث التي جيىن مسهص الشعىز والىحدان
ً
بىاءا

ت مدىزاهخمامها ومداز بدثها د ،هيرهجىزد ججعل مً الراث البشٍس أنها جٍس

(  5)إخالٌ اإلافىس الراحي مدل اإلافىس اإلاىغىعي 

 هى جأهُد كُمت الشخظ :- ضاص الثاني للفلطفة إلاثيقيةعن كيركجورد

للد عبرث ألاجُلا عىد هيرهجىزد عً كُمت ، اإلاخفىق الخازق للعادة

ودافع عً الفسد اإلاخميز ولم ًدافع عً ، للعادةالشخظ اإلاخفىق الخازق 

فهرا الفسد اإلاخميز هى شخظ ذو مىاهب ، الفسد العادي اإلاخىطـ اللدزاث

ًبا عً الجماهير التي جىظس إلُه هظسة ولها خظد وخلد وهرا .هادزة ججعله غٍس

د في مىاهبه هى الري ٌظخؿُع الدخىٌ إلي مدساب  الشخظ الفر والفٍس

ألم  (الم ًلل الظُد اإلاظُذ احتهدوا للدخىٌ مً الباب الػُم )ؤلاًمان 

إن باب السذًلت واطع ًدخله حماعاث أما باب  )ًلل طلساؽ مً كبل 

وهرا الفسد الفر واإلاخميز  (الفػُلت فػُم ال ًدخله إال شخظ واخد 

وهى فازض ؤلاًمان الري ، واإلاخفسد هى اإلاعُاز ليل اللُم ؤلاجُلُتوالاحخماعُت

ًدؿم اإلارهب ووخدةالىحىد، وهرا الشخظ هرلً ًخدمل اإلاظئىلُت 

( 6)ؤلاجُلُت بسمتها هدُجت إلاا ًخمخع به مً ذاث فسدًتأضُلت 

 فىسة الحشد أو :- ضاص الثالث للفلطفة إلاثيقية عند كيركجورد

ألهه لم ًجد ،وللد زفػها ولم يهخم بها (crowd) أو  (majority )ألاغلبُت 

. حعاؾًفا مً هرا الجمهىز ؾىاٌ خُاجه

وذلً ألهه ًدُل ، لرا ًلىٌ إن الحشد همفهىم في ذاجه ًمثل الباؾل

ا فهى شخظ ال ًخىب وال ًىدم ًُ وللد ، الفسد إلي شخظ غير مظؤوألخالك

 جلً الجماهير وهرا الحشد 
ً
هسه هيرهجىزد الجماهير وهفس مً الحشد كابال

لِع في الىاكع إال زعاع وطىكه ودهماء، فالجماهير كد أضبدخاآلهالؿاغُت 
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الىبير وألاطاض ؤلاجُلي ليل فظاد، وذهب هيرهجىزد إلي أن فىسة ألاغلبُت 

( 7)هي فىسة بالغت الحمم 

 هي مداولت جىغُذ :- ضاص الزابع من أضظ إلاثيقا عند كيركجورد

والتي جمثل في حىهسهاخلُلت إجُلُتدًيُت، ألن ، مغصًالحلُلت الاوظاهُت

الىحىد ؤلاوظاوي هفظه ذاث معىىأخالقي، لهرا أزاد هيرهجىزد أن ٌظاوي 

خُث ًيىن الترهُب والجمع بين ، بين الراث والسوح في وحىدها الفسدي

الىاكعُتوماهى ممىً لرا ًسي أن ؤلاجُلا العملُت هي الفىسة اللابلتأن 

دزن الراجُت  الىحىد ؤلاجُلي هى الىحىد الحلُلي الفسدي الري ًىضح ٍو

(8 )

 هى الخمُيز بين فىسحي الىم :- ضاص الخامظ لإلثيقا عند كيركجورد

والىُف، للد حعل هيرهجىزد مً فىسة الىُف اإلالُاض الحلُلي ليل ما 

فللد زأي في اإلاسع الري ًؤدي إلى اإلاىث أهه الىُف الري ، له كُمتإجُلُت

عىع الىم الري جخميز به ،ًمثل اإلاعُاز الحلُلي ليل ما هى زوحي وإجُلي

وأزاد هيرهجىزد  .ألن حىهسؤلاوظان الحلُلي هى السوح ولِع اإلاادة، اإلاادة

وجخلُظ  (الفسد مً الػُاع  )برلً أن ًػع هطب عُيُه إهلاذ 

ت مً الؿلىض الشيلُت في الىىِظتوهى ما أدي إلي  الشخطُتالبشٍس

( . 9)اهفطام الشخطُت، وشعس أن مهمخه هي إبساش هرا الىحىد الفسدي 

:-قالذاثية ألاالوجود إلاثيقي

:-  ًىؿلم هيرهجىزد في جطىزه للىحىد ؤلاجُلي مىىلؿخين هامخين

الراجُتؤلاوظاهُت جلف حىًبا إلي حىب مع أبعادهاالداخلُتألنها جدخاحأن - 1

. جؤهد وجطان مثل اإلاؿلم

وهرا الىحىد ؤلاجُلي ، الىحىد الراحي للفسد هى وحىد إجُلي أضُل- 2

اخخاز ذاجً واعسف  )ألاضُل ًىمً في الحىمت ؤلاجُلُت الىيرهجازدًت 
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ومً خالٌ هرا اإلابدأ ؤلاجُلي ًظهس بىغىح إشدواج  اإلاعنى ؤلاجُلي  (هفظً

ومً خُث أنها مسخله ، عىد هيرهجىزد مً خُث أنها مهمت للفهم الراحي

فالفسد في الاخخُاز ًفهم ذاجه بىضفها مهمتإجُلُت ، للىحىد ؤلاجُلي ؤلاوظاوي

 للفهم الراحي 
ً
عد الاخخُاز شىال (. 10)َو

:-قمشكلة اختيار الذات إلاثيقية

وماذا في ، ًلىٌ هيرهجىزد عىدما هدظاءٌ ماذا ًجب أهافعل

اطخؿاعتي أهافعل؟ هجد أن هرًً الظؤالين ًفظسان مشيلت الراث 

والظؤاٌ ألاطاس ي .ؤلاجُلُت مادمذ ال أطخؿُعأهأعسف ماذا ًجب أهافعل

ه في فلظفخه ؤلاجُلُت  أوماذا أوىن : عىد هيرهجىزد والري جيىن لهاالولٍى

، هُف أضبذ ذاجا إجُلُت؟ وأن اخخُاز الفسد براجه ًسجبـ بمعسفخه لراجه 

اختر )وهره اإلاعسفت لِظذ جأملُت وال مىغىعُت لرلً اطخخدم عبازة 

ت   (ذاجً ولىجها لِظذ وافُت الهبثاق الراث ، ألن معسفت الفسد لراجه غسوٍز

، ؤلاجُلُت، وبىاًءا علي ذلً فئهه بمعسفت الفسد لراجه ًبدأ ظهىزه ؤلاجُلي

:- وهره الراث ؤلاجُلُت التي ًخخازها ججمع بين عاملين اهؿىلىحُين هما

. واإلاثاٌ وهى ما ًيبغي أن ًيىن علُه، الىاكع أي ما هى ما علُه بالفعل

خؿلب الىعي ؤلاجُلي الفعل اللطدي الري ًسبـ بين هرًً  ٍو

ومً هىا هجد أن الراث ؤلاجُلُت هي التي جبدث عً ما ًيبغي ، العاملين

د جدلُله ، أهخفعله هرلً هي الراث التي جىخد بين اإلاؿلب ؤلاجُلي الري جٍس

(  11)وبين الراث الفعلُت 

:-قطعيعة الاختيار إلاثيقي 

:  كظمين إلىًىلظم الاخخُاز ؤلاجُلي عىد هيرهجىزد 

. اخخُاز إًجابي خلُلي وهى الري ًخخاز فُه الفسد ذاجه اإلاؿللت-( 1 )
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وهى الري ًلغي فُه إمياهُت الاخخُاز بالظماح  (شابف)اخخُاز طلبي -(2)

ً بأن ًخخازوا له وكد جفشاللراث في عملُت اخخُاز هفظها مً . لآلخٍس

عىدبر لً ٌظخؿع ، وهرا ًخم خُىما ًخخاز ذاجه في عصلت ، الىحهت ؤلاجُلُت

وهىرا ًسي .الفسد أن ًخخاز ذاجه علي هدى إجُلي ألهه لم ًسجبـ بالىاكع 

هيرهجىزد أن جؿىز الراث وجميزها ًبدأ عىد الاهخلاٌ مً 

توؤلازادة وهرا ، اإلاسخلتالجمالُتإلُاإلاسخلت ؤلاجُلُت التي ًخم فحها جأهُد الحٍس

وفي الىكذ الري ًبدأ فُه الؿفل ، الاخخُاز ًسشد إلي اإلابادا ؤلاجُلُت

ممازطخه لئلزادة ًخعلم هرلً اإلاعاًير واللُم ؤلاجُلُت في اإلاجخمع، وهره 

اإلاعاًير واإلابادا ؤلاجُلُت هي التي جىحه إزادة الؿفل في الظُؿسة علي زغباجه 

. ومُىله 

لتإجُلُت ال  ؤهد هيرهجىزد أن مً ٌعِش بؿٍس ٍو

ًلطدإفىاءالحالتاإلاصاحُت بل ًػعها أخُاها في اعخبازه، ولرا ًلسز أهه 

عىدبر ، اإلاسخلت ؤلاجُلُت وهي اهدشاف الراث ومعسفتهاي عىدما ًطل اإلاسء إٌ

دزهها  (. 12)ًملً الفسد الشجاعت في أن ٌعسف هفظه ٍو

وبىاًءا علي ذلً هدزن أن ملىلت الاخخُاز هي اإلالىلتألاولي في الىحىد 

ا وزًُلا بملىلت اللساز ؤلاجُلي وهي اإلالىلتالثاهُت في 
ً
ؤلاجُلي وجسجبـ ازجباؾ

وملىلت الاخخُاز هي شسؽ ، الىحىد ؤلاجُلي بل شسؽ غسوزي لالخخُاز

غسوزي الجخاذ اللساز واخخُاز اإلاسء لراجه ًخػمً اإلاظئىلُت 

سي هيرهجىزد أهالخأهُد علي  الاجُلُتوؤلالصام ؤلاجُلي هدى هرا الاخخُاز، ٍو

هما أن ، اللساز ؤلاجُلي ال ٌعي فلـ جدلُم الراث بل هى أًًػا هىسان الراث

. الخأهُد علي اللساز هى جأهُد علي هثافتالحُاة وحعملها بدال مً احظاعها

فيل كساز هى كساز مً احل ش يء ما، واللساز ؤلاجُلي ًجعل الفسد أمام هفظه 

لت ال بد مً أن جثير الللم لهرا معظمىا ًىسه اجخاذ اللساز ، وحًها لىحه بؿٍس

ؤهد هيرهجىزد ، مهما وان مداه ألن اجخاذ اللساز ٌعني اللُام بمخاؾسة، ٍو

 .(13)علي أن الاخخُاز ؤلاجُلي ًخػمً الىدم ؤلاجُلي
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:-قإلالشام إلاثيقي عند كيركجورد

ًسي هيرهجىزد أن ؤلالصام ؤلاجُلي لِع واحًبا مفسوًغا مً خازج 

ت جيخج مً ذاجه، ؤلاوظان وزغم أن ؤلالصام ؤلاجُلي ذاث ، بل هىإزادة كٍى

إالأهاألمس مخخلف عىد هيرهجىزد ألهه علي اطخعداد للخخلي عً ،ؾبُعتولُت

ومً زم ًطبذ ؤلالتزام ؤلاجُلي هدى العالم وظبُا باإلالابلت مع ، العالم وله

لرا ،وإذا وان ؤلالصام ؤلاجُلي غير مفسوع مً الخازج،واحبه هدى هللا

تباعخبازهاهي الشاهد الىخُد علي  افترغذ ؤلاجُلا الىيرهجازدًت فىسةالحٍس

ومً زم ال ًخػع ؤلاوظان عىد هيرهجىزد في مجاله ، كُمتؤلاوظاهىوحىده

ت هي اطخلالٌ الراث عً ول  ؤلاجُلي إلي طلؿتخازحُت،وإذا واهذ الحٍس

. فهىا ًيبغي أن جيىن الراث ال اإلاجخمع، طلؿتخازحُت

اختر ذاجً كبل أن  )ولهرا ًلىٌ هيرهجىزد في ملىلخه اإلاشهىزة 

، واخخُازاجالفسد لراجه ٌعني كبىٌ اإلاظئىلُتهدىالراث (ًخخازها لً آلاخسون 

ا براجه فئهه ًفترع فُه اإلاظؤولُت ًُ (  14)وعىدما ًطبذ الفسد  واع

ا أي ًخخاز 
ً
فاإللصام ؤلاجُلي باليظبت للفسد ٌعني أن ًطير الفسد ذاج

جدلُم الراث اإلاثالُت التي ًمخلً مً خاللها ؤلامياهُت في أن ًطير 

أما فىسة الىاحب فدشمل الىُفُت التي ًخخازالفسد بىاطؿتها ما ،إوظاًهاعاًما

. هى عام مً خالٌ اخخُازاجه وكسازاجه واهفعاالجه وأفعاله

وهرا ، ومً هىا ًسي هيرهجىزد أن فعل الىاحب ًخؿلب معاهاةالفسد

.  ًؤهد أهؿبُعت الىاحب حعبر عً اطخلاللُت الفسد ؤلاجُلي 

.  مظؤولُت الفسد هدى ذاجهيومً هىا ٌعد الىاحب إلصاًماألنهِشيرإٌ

وعلي هرا ولرلً ًسي هيرهجىزد أن ؾبُعت الىاحب جيشأ مً التزام داخلي 

عالكتحىاهبه جدٌ علي واحب الفسد فُما ًفعل لخدلُم الراث ي ٌشير إٌ
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اإلاثالُت، ومً زم ًسي هيرهجىزد أن مً ؾبُعتؤلاوظاهأن ًلتزم وأن ًساهً 

م الاخخُاز ؤلاًدُلي  ( 15)علي اإلاظخلبل وهرا ؤلالتزام ًأحي عً ؾٍس

:-قمفهوم أألا فكزة التعليق الغائي إلاثيقي

لت مثيرة في هخابه  عسع هيرهجىزد الخعلُم الغاةي ؤلاجُلي بؿٍس

ين مً الػمير في  (الخىف والسعدة) عىدما خدر ضدام بين مظخٍى

إبساهُم بأن ًػع ابىه علي ي كطتإبساهُمىإسحاق، فلد ضدز ألامسؤلالهُئٌ

ت او ما ٌظمُه  اإلادسكت وأن ًربده بفعل مً أفعااللخطحُتالبشٍس

واإلافسوع أن ؤلاجُلا جمىع ألابأن ًلخل  (الاجفاق الغاةي لئلجُلا)هيرهجىزد 

والخعلُم .ابىه ومً هىا حاء حعلُم ؤلاجُلا وإًلافهالغاًتأطمى هي ؾاعتهللا

ؤلاجُلي الغاةي ٌعني أوعالكتإبساهُمبئسحاق ًجب ان جيىن ببظاؾتأن ألاب 

ًيبغي أن ًدبه أشد ما ًدب هفظه وهرا ما جلخػُه ؤلاجُلا ولىىه ٌعلم 

( 16)جلً ؤلاجُلا جلبُتألمسأطمى مً ؤلاجُلا 

:-قالطابع املطيحي لإلثيقا الكيركجاردية 

عبر ، مما ال شً فُه أن ؤلاجُلا عىد هيرهجىزد ذاث ؾبُعتمظُدُت

وهره .عجها في اإلاسخلتالدًيُت وهي اإلاسخلتالثالثت مً حدٌ الىحىد

: اإلاسخلتالدًيُت جىلظم إلي

. (أ)اإلاسخلتالدًيُت

  (ب)اإلاسخلتالدًيُت 

جدظم بأنها جفطل بين هللا والعالم ألهه في هره  :(ا)اإلاسخلتالدًيُت 

. اإلاسخلتؤلاجُلُت ًظهس الفشل في الخفسكت بين هللا والعالم

جمثل اإلاظُدُت عىد هيرهجىزد الىلؿت التي . أواإلاظُدُت :(ب)اإلاسخلتالدًيُت 

ؤهد هيرهجىزد أن الىمىذج ؤلاجُلي  ًيىن الخىاشن فحها زابًخا داخل الراث، ٍو
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ا مً خالٌ الفسد الدًني الري ًدزن اعخماده علي هللا،  ًُ للىحىد ًخدلم فعل

وهرا الخأهُد علي ألاًمان له له أهمُت خاضت وهي أن ؤلاجُلا لِظذ هي 

( 17)ألن ؤلاًمان هى اإلاالذ ألاخير ، الظبُل إلي الخالص

وعلي غىء ذلً ًلف هيرهجىزد علي هلُؼ ول اإلاداوالث التي ججعل الفسد 

ا، فاإلابادا ؤلاجُلُت جلُد وحهت هظس الفسد الدًيُتألنها  ًُ ا ذاج ًُ ؤلاجُلي مىخف

ججعله ال ًدزن اإلاغصي الدًني فحها، ومً حهت أخسي احظمذ أخالق 

والخالص هى الظمتألاطاطُت التي ، هيرهجىزد اإلاظُدُتبأنهاإجُلاالخالص

أن ؤلاجُلا ي ومً هاخُتأخس، حعبر عجها اإلاسخلتالدًيُتهما ًسي هيرهجىزد

اإلاظُدُت هي إجُلا اإلاعاهاة خُث جخػمً اإلاعاهاة وؤلاهفعاالث واإلاشاعس 

والبىاعث التي جيىن خاغسة في الشخطُت ؤلاجُلُت لخعبرعً الىزع الداخلي 

فعىدما جيىن الراث ؤلاجُلُتلهاعالكت باهلل ألابدًفئنهاجخػمً ، والخلىي 

ولىً السوح خالدة ، خلىد السوح بالسغم أنها جديى في العالم الفاوي الصماوي

( 18)الجخغير 

هما أن ؤلاجُلا اإلاظُدُت عىد هيرهجىزد هي إجُلا مفازكت وذلً 

ومً زم ٌعترف ، خُىما ًدزن الفسد الاخخالف الخام بين هللا وؤلاوظان

وهره ، لهرا فان العالكت باهلل جفهم بأنها مفازكت، باعخماد ؤلاوظان علىاهلل

اإلافازكت هي اإلادىز ألاطاس ي في الفهم اإلاظُحي هلل هما أنها حعني أن هللا 

( 19)ألابدي ججظد في الصمان وهى أبدي 

والظمتألاخيرة في ؤلاجُلا عىد هيرهجىزد هي أن ؤلاجُلا جخخلف عً 

، أما ؤلاجُلا فتهخم بىاكع الفسد الخاص،فاإلًمان يهخم بالال مخىاهي،ؤلاًمان

فاإلاؤمً ، والدشابه بين ؤلاًمان وؤلاجُلا مىحىد في الاهخمام بالالمخىاهي

ًخخلف عً ؤلاجُلي في الاهخمام الالنهاةي بالىاكعُتالدًيُت، وألاجُلا 

اإلاظُدُت عىد هيرهجىزد جسي ان ؤلاًمان هى الري ًخلم الىحىد اإلاظُحي 

م الحب اإلاظُحي وإجُلا هيرهجىزد اإلاظُدُت جلىم على .اإلاخعالي عً ؾٍس

خب ول ؤلاوظاهُت مً خالٌ خب ول  (أنها إجُلا خب  )الحب خُث ًلىٌ 
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ومثل هرا الحب ألابدي هلل هى الىاطؿتألكامه ، ًدب ؤلاوظاهجازه، إوظاهلله

اذا ما أخببذ خًباأهبر مً )الحب الحم بين البشس، لرلً ًلىٌ هيرهجىزد

وهرا (فاهً عىدبر طىف جدب الجاز وحازن هى ول إوظان ، أٌص يءآخس 

د مً الحب هى الري ٌشيل اإلاجخمع الىيرهجازدي  (  20)الىمـ الفٍس

مما طبم هسًأن ؤلاجُلا عىد هيرهجىزد احظمذ بطبغتإلهُت وذلً 

تواخدة ومً زم ال ، ألنهسأًأن الىحىد ؤلالهي ًخدد مع الىاحب ؤلاجُلي في هٍى

هجد جماًًصا بين هللا والىظام ؤلاجُلي، لرلً ًلىٌ هيرهجىزد أن ول واحب 

فئذا ،لىىني في جأدًتي للىاحب ال أدخل في عالكت مع هللا، هى واحب هدى هللا

وان مً الىاحب أهأخب حازي فئهني في أداء هرا الىاحب ال أدخل في عالكت 

( 21)مع الجاز الري أخبه ومً هىا وخد هيرهجىزد بين هللا وعالم ؤلاجُلا 
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