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مصطفی صادؽ الرافعي
القلب عند الشیخ
ٰ
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ٰ
احلافظ دمحم أکرـ األزھري
فاروؽ أمحد السعیدي
ABSATRACT:
The word "heart" which is being used in Urdu language and literature is
derived from Arabic word "Qalb". Linguists narrate its different meanings and
prospects. Summary of their school of thought and opinions is that heart is a
muscular organ which is present in the chest of human body. They have
further said that it is a wonderful Divine gift and donation and Almighty Allah
addresses to it. Punishment and laurels will be for the heart. To understand the
heart references have been taken commonly from linguists and especially from
"Rasail Al-Azhan fe Falsafa tul Jamal wal Hub" by Imam Mustafa Sadiq
Alrafi. Mustafa Sadiq Alrafi has been a great writer and philosopher of Egypt
of modern era who has beautifully described the philosophy of language and
literature along with love and beauty. In this regard he has eloquently
described "Qalb" and this essay is a summarization of his opinion. It is a
humble effort to describe "Qalb" by taking different cites from his book.

مصطفی صادؽ الرافعي أحد أعالـ اللغۃ العريبۃ احلديثۃ و صنف عدۃ کتب يف األدب العريب
ٰ

يف الشعر و األدب و التاريخ و البالغۃ و أحاط مجیع ادلوضوعات الفين و األديب و اإلسالمي و
من خالؿ دراسۃ أدبہ تظھر جودۃ فکرہ و بالغۃ لسافہ و أتثًن بیافہ و کتابہ "رسائل
األحزاف يف فلسفۃ اجلماؿ و احلب" کتاب شامل دلباحث احلب و اجلماؿ وجامع رسائل التی
کتبھا الرافعي حلل مباحث احلب و اجلماؿ و بٌن فیھا فلسفۃ احلزف و السرور و احلب و
البغض ابلفلسفۃ الکاملۃ و يف ھذا الکتاب برع الرافعي أيضاً عن فلسفۃ القلب الکرمی ادلتأمل
قسم اللغة العربیة اجلامعة اإلسالمیة هباوؿ بور،  األستاذ ادلساعد
 قسم اللغة العربیة اجلامعة اإلسالمیة هباوؿ بور، الباحث مبرحلة الدكتوارة
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يف الرساؿۃ التاسعۃ و فلسفۃ القلب الکرمی ادلتأمل عند الرافعي حتمل يف طیاتھا إبداعاً جیمع فیہ
کیفیات القلب احملب يف أثواب األدب العريب و يرتقي بہ اإلنساف إلی معارج العلیا فیکسبہ
ملحماً دينیاً قدسیاً و ھو بھذہ الرسائل حیدث انقالابً علی ادلعاين التقلیدیۃ التی عھدت عن
فلسفۃ القلب ألفہ يصنف رسائلہ يف صورۃ يکوف فیھا حمبا و فیلسوفا متأمال يف القلب الذی
تعالی حلبہ و معرفتہ و لقائہ ومن خالؿ ادلبحث ستناوؿ مدی فلسفۃ القلب
أعطاہ اللہ ٰ
عند الرافعي يف ضوء کتابہ "رسائل األحزاف يف فلسفۃ اجلماؿ و احلب" و ھو أديب مصري
من الطبقۃ األولی يف مصر و عامل العرب.
والدتہ:
مصطفی صادؽ الرافعي يف األوؿ من شھر يناير سنۃ 1880ـ ادلوافق 1298ھ علی
و لد
ٰ

ضفاؼ النیل يف بھتیم قریۃ من قری القلیوبیۃ يف مصر و قیل 1881ـ أو
1882ـ۔فحفظ القرآف الکرمی و جودہ و ھو دوف العاشرۃ و التحق ابدلدرسۃ االبتدائیۃ يف
دمنھور مث أمت دراستہ االبتدائیۃ من ادلدرسۃ ادلنصورۃ األمًنیۃ و عمرہ سبع عشرۃ عاماً۔
و ترک الدراسۃ العلیا بعد ما أصابہ مرض شديد ألقاہ علی سرير الشفاء عدۃ شھور۔
حیاتہ بعدادلرض:
قد ذکر فیما قبل أف نشأۃ الرافعي يف بیت علمي و أديب و إف کاف ادلرض أفقدہ السمع لکن
إبرادتہ القویۃ و فکرہ الالمع ادلمیز لتحصیل العلم و األدب أقبل علی مکتبتہ القیمۃ ادلملؤۃ
ابلکتب الديينۃ و األديبۃ و علی جملس أبیہ ادلعمور ابلعلماء واألدابء۔ ھذاف ادلصدراف استسقی
الرافعي علماً و أدابً و کاف شديد اإلقباؿ علی القراءۃ والکتابۃ حیث کاف يقرء کل يوـ 8
ساعات۔
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و مل يکتف مبا حصل عن أبیہ بل عکف علی مکتبتہ الزاخرۃ القیمۃ و عب من فھرھا
ادلتدفق ما وسعہ و کذلک علی مکتبۃ الشیخ القصيب و مکتبۃ اجلامع األمحدي يف طنطا
و کانت ؿہ جوالت مع کتب احلديث و األدب شعراً و نثراً حتی لقد حفظ فھج البالغۃ
و ھو دوف العشرين و حفظہ يف القطار بٌن طنطا و طلخا ذاھابً إلی وظیفتہ و آيباً منھا۔
و استھؿ الرافعي حیاتہ العمليۃ ابلکتابۃ يف حمکمۃ طلخا الشرعیۃ سنۃ 1899ـ و انتقل
بعد ذلک إلی حمکمۃ إيتاي البارود الشرعیۃ مث يف حمکمۃ طنطا األھلیۃ و لسعۃ اطالعہ ابللغۃ
انتخب عضواً للمجمع العلمي بدمشق۔و صدر ديوافہ األوؿ يف سنۃ 1903ـ و قدـ ؿہ مبقدـۃ

مدھشۃ۔
وفاتہ:

مصطفی صادؽ الرافعي يف صباح يوـ اإلثنٌن  10مايو عاـ 1937ـ و دفن يف الیوـ
وقد تويف
ٰ

نفسہ بعد صالۃ الظھر يف جوار أبویہ بطنطا۔()1
اتلیفاتہ:

قد صنف الرافعي عدۃ کتب يف موضوعات خمتلفۃ منھا:
( )1اتريخ آداب العرب( )2حتت رایۃ القرآف أو ادلعرکۃ بٌن القدمی واجلديد ( )3علی
السفود ( )4وحي القلم ( )5حديث القمر ( )6رسائل األحزاف( )7السحاب األمحر ( )8أوراؽ
الورد رسائلہ و رسائلھا( )9کتاب ادلساکٌن( )10اإلسالـ انطالؽ ال مجود ( )11اإلسالـ دين
ادلدينۃ القادـۃ ( )12اإلسالـ نظاـ إنساين ( )13إسالمنا يف التوفیق بٌن السنۃ و الشیعۃ ()14
اإلسالـ و مشکالت العصر و غًنھا من الکتب األدبیۃ القیمۃ۔
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و من خالؿ ھذا ادلبحث أوالً سنتحدث معنی القلب عند اللغويٌن و اثنیاً عند األدابء و اثلثاً
عندالرافعي يف ضوء کتاب "رسائل األحزاف يف فلسفۃ اجلماؿ و احلب"

القلب عند اللغويٌن:
قاؿ "اجلوھري"
يعرب بو عن العقل قاؿ الفراء يف قولو تعاىل( :إ رف يف ذلك لذكرى دلن كاف لو
القلب :الفؤاد ،وقد ر
قلب)  :أي عقل)2(.
قاؿ "ابن منظور اإلفريقي"
صرح بذلك اللحیاين،
القلب :مضغة من الفؤاد معلرقة ابلنریاط .ابن سیده :القلب الفؤاد ،مذ ركر ،ر
واجلمع :أقلب وقلوب ،األوىل عن اللحیاين .وقولو تعاىل :نزؿ بو الروح األمٌن على قلبك.
الزجاج :معناه نزؿ بو جربيل ،علیو السالـ ،علیك ،فوعاه قلبك ،وثبت فال تنساه أبداً .وقد
قاؿ ر

يعرب ابلقلب عن العقل ،قاؿ الفراء يف قولو تعاىل :إ رف يف ذلك لذكرى دلن كاف لو قلب؛ أي عقل.
قاؿ الفراء :وجائز يف العربیة أف تقوؿ :ما لك قلب ،وما قلبك معك؛ تقوؿ :ما عقلك معك ،وأين
ذىب قلبك؟ أي أين ذىب عقلك؟ وقاؿ غًنه :دلن كاف لو قلب أي تفھـ وتدبرر)3(.
و قاؿ "الزبیدي"
صرح بو اللحیاين؛ أو مضغة من الفؤاد معلقة
(و) عن ابن سیده( :القلب :الفؤاد)  ،مذ ركر ،ر
ابلنیاط .مثر إ رف كالـ ادلصنف يشًن إىل ترادؼھما ،وعلیو اقتصر الفیومي واجلوىري وابن فارس
(أخص منو)  ،أي :من الفؤاد يف االستعماؿ ،ألنرو معىن من ادلعاين يتعلق
وغًنىم( ،أو) أف القلب
ر
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ابلرقرة،
بو .ويشھد لو حديث( :أاتكم أىل الیمن ،ىم أرؽ قلواب ،وألٌن أفئدة)  ،ووصف القلوب ر
أخص من الفؤاد۔()4
واألفئدة ابللٌن ،ألنرو ر
قد ظھر من أقواؿ اللغويٌن أف القلب اترۃ مضغۃ من الفؤاد معلقۃ ابلنیاط و اترۃ مبعنی العقل و
بٌن منھا أيضاً أف القلب أخص من الفؤاد۔
و يبٌن "العسکري" الفرؽ بٌن القلب و الفؤاد و يقوؿ:
الفرؽ بٌن القلب والفؤاد ( : )1مل يفرؽ بٌنھما أىل اللغة ،بل عرفوا كال منھما ابآلخر ،وقاؿ
بعض أصحابنا من أىل احلديث ،االفئدة [ / 23ب] توصف ابلرقة.
والقلوب ابللٌن ،الف الفؤاد :غشاء القلب ،إذ رؽ نفذ القوؿ فیو وخلص إىل ما وراءه.
وإذا غلظ تعذر وصولو إىل داخلو.
وإذا صادؼ القلب شیئا علق بو إذا كاف لینا)5(.
القلب عند األدابء
قاؿ "الشیخ الشريف اجلرجاين"
القلب :لطیفة رابنیة ؿھا بھ ذا القلب اجلسماين الصنوبري الشكل ادلودع يف اجلانب األيسر من
الصدر تعلق ،وتلك اللطیفة ىي حقیقة اإلنساف ،ويسميھا احلكیم :النفس الناطقة ،والروح
ابطنو ،والنفس احلیوانیة مركبہ ،وىي ادلدرؾ ،والعامل من اإلنساف۔()6
وفاعل تعتقده (األفئدة) مجع فؤاد وىو مرادؼ ،للقلب كما يدؿ علیو ما تقدـ من قولو :وتعتقده
القلوب ،وقیل :الفؤاد داخل القلب ،وقیل :الفؤاد الغشاء الذي على القلب ،فاألقواؿ ثالثة.
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وقاؿ الغزايل :القلب لطیفة رابنیة ىي ادلخاطبة وىي اليت تثاب وتعاقب ،وؿھا تعلق ابلقلب
نفسا۔()7
اجلسماين الصنوبري الشكل تعلق العرض ابجلوىر ،ويسمى ً
روحا و ً

مصطفی صادؽ الرافعي
القلب عند الشیخ
ٰ
القلب ھو سر اجلماؿ اإلنساين
"ھذا القلب ھو سر اجلماؿ اإلنساين ألف فیہ برکۃالنفس و زينتھا و سکنھا فالربکۃ
تنبت من اخللق الطیب و الزينۃ خترج من الفکر اجلمیل و السکن يثبت ابإلدیاف و الیقٌن و ما
مجاؿ النفس اإلنسانیۃ إال خلق و فکرۃ و فضیلۃ مؤمنۃ"()8
يظھر فی العبارۃ ادلنقوؿۃ أف سر اجلماؿ اإلنساين ھو قلب اإلنساين ألف الربکۃ و الزينۃ و
السکن للنفس فیہ و يفصل الربکۃ و الزينۃ و السکن ابخللق الطیب و الفکر اجلمیل
ابإلدیاف و الیقٌن و يبٌن بعد ذلک أف مجاؿ النفس اإلنسانیۃ ھو خلق طیب و فکرۃ مجیلۃ
و فضیلۃ مؤمنۃ۔
يف رأی القلب الدنیا صغًن
"بھذا القلب رأيتنی کلما کربت صغرت الدنیا فی عینی و کلما تقدمت دانیت أطراؼھا
العلیا فأصبحت أشعر حقاً أف ھذا العمر إمنا ھو سلم إلی السماء ال إلی غًنھا و من ھذا
القلب اعتادت بعض سفن األقدار أف جتد فیہ حلقۃ اثبتۃ متٌنۃ تشد إلیھا حباؿھا إذا
ھي أرست علی شاطيء الدھر أبمحاؿھا فالناس يتناولوف منھا خفافاً و ثقاالً و لکن احللقۃ
ادلعذبۃ ال عمل ؿھا إال أف تھتز و ترتج من األمل و الشدۃ والعنف"()9
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يبٌن مقاـ القلب إذا رأيت نفسي کبًناً فالدنیا فی عینی صغرت و إذا قربت إلی أطراؼھا
العالیۃ فأصبحت أحس أف ھذا العمر من سلم السماء للعلو و الرفعۃ و من ھذا السلم يرفع
القلب ادلذکور إلی السماء و بھذا القلب تشد بعض سفن األقدار أبمحاؿھا علی شاطيء
الدھر احلب فالناس أیخذوف من أقدارھا و حباتھا خفافاً و ثقاالً و لکن الناس الذين
سوی ذلک۔
يعذبوف ابحلب یھتزوف و يرجتوف من األمل و الشدۃ و العنف و لیس ؿھـ عمل ٰ
أوھبين اللہ ھذا القلب أـ وھبہ يل
"قلب الأدري أوھبين اللہ ؿہ أـ وھبہ يل ؼھو مثار األمل و مبھط الرحمۃ مجیعاً و لقد

ورد يف أثر من اآلاثر إف العبد إذا دعا إلنساف قد اشتد بالؤہ فقاؿ اللھـ ارحمہ يقوؿ اللہ
کیف أرحمہ من شيء بہ أرحمہ و کیف يرمحين اللہ من ھذاالقلب و قد رمحين بہ يف
ذات نفسي"()10
يبٌن يف العبارۃ ادلذکورۃ أبفہ ال يدری أف القلب ؿہ أـ ھو للقلب و فیہ أمل و رحمۃ معاً و

يذکر بعدہ أثر من اآلاثر أبف العبد إذا دعا للعبد ادلبتلی فقاؿ يف دعائہ:
"أللػھـ ارحمہ"
فقاؿ اللہ عز وجل:
"کیف أرحمہ من شيء و بہ أرحمہ"

و ھو يسئل نفسہ کیف يرمحين اللہ عز و جل من ھذا القلب و قد رمحين بہ يف ذات نفسي
يعنی و ھو يرحم علیہ قبل سؤاؿہ عنہ۔
رساؿۃ من انحیۃ احلبیب و عواطف القلب عند نیلہ
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يتحدث کیفیتہ علی إتیاف الرساؿۃ من انحیۃ احلبیب ادلفقود فیمايلي:
"وطلعت الشمس يوماً يف غیم يناير من سنۃ 1924ـ فأحسست قليب من الذعر کالطائر
ينفض ندی جناحیہ يف أشعتھا ومل تکد ترتفع وتتأل أل حتی وافی الربيد حیمل إيل خطہ و
إذا فیہ"()11
يذکر "الرافعي" ذات يوـ جییء وافی الربيد برساؿۃ احلبیب الذي أعرؼہ ابلقلب و الرأی کأفہ
ھو قليب و رأيی نفسہ و من قبل ھذا قلب ادلصنف مثل الطائر ينفض أجنحتہ يف أشعۃ
الشمس و بعد وصوؿ الرساؿۃ قلبہ مسرور۔
"کاف يل صديق خلطتہ بنفسي زمناطويال وکنت أعرؼہ معرؼۃ الرأي کأفہ شيء يف عقلي
ومعرؼۃ القلب کأفہ شيء يف دمي"()12
يبٌن "الرافعي"أف الصديق الذی لقیتہ ھان يطوؿ علینا زمنا طويالً و أعرفتہ مبعارؼ عديدۃ:
منھا معرؼۃ الرأي،و منھا معرؼۃ القلب يعين الصديق شیاء موجوداً يف عقلي و ؼہمي و
اثبتاً يف قليب و دمي۔
حاؿۃ القلب ادلضطر يف احلب والبغض
"فیا وحیک أال تعلم أف مرجل الباخرۃ حٌن ينقلب ماؤہ ؿھابً أبیض فوؽ اللھب األمحر

ينفث نفثۃ ادلارد ادلمدود بسالسلہ يف قاع اجلحیم فًنمي بسھاـ من الذر احملرؽ لو کاف يف
جھًل رھج يثور دلاکاف إال دقاؽ ترابھا أـ تراک مل تدرک من رساليت أين أسع من بغض من
أحببت فوؽ ما دیأل ين و إف ھذا البغض وجہ آخر من احلب کاجلرح ظاھرہ ؿہ أمل و ابطنہ
ؿہ أمل"()13

722

العدد التاسع من يناير ايل ديسمرب2021

مصطفی صادؽ الرافعي
القلب عند الشیخ
ٰ

يتحدث عن احلب والبغض و کیفیۃ القلب فیھما أبف القلب ؿہ حاؿۃ کمرجل الباخرۃ
عند انقالب ماءہ ؿھابً أبیض بعد اللھب األمحر و يقوؿ ھذاالبغض وجہ من وجوہ احلب ال

شيء آخر لکن ھو کاجلرح ؿہ أمل يف ظاھرہ وابطنہ و أمل الظاھر جیرح البدف و اجلسم و أمل
الباطن يضطرب القلب والروح۔
مصائب احملبٌن يف احلب
"بید أف مصائب احملبٌن إمنا أتيت من انقالب ادلصباح فیستطًن حريقاً ال ضوءاً و تری النار
تعتلج يف القلب و ذؤابتھا تتلوی يف الرأس و يصبح العاشق مرحناً مبا اعرتاہ من الوھف
والضعف کأفہ يف مجلتہ و فیما لبسہ من اؿھـ والسواد ما تراہ من بقیۃ بیت
حمروؽ"()14
ذکرت يف العبارۃ ادلذکورۃ مصائب احملبٌن أبف حالتھـ مثل بقیۃ بیت الذي احرتؽ
ابنقالب ادلصباح الذی أوقد انراً الحراؽ بدف احملب و قلبہ و ال ينور لضیائہ و نورہ و
ھذا النار موجود يف قلبہ و ؿھوبہ ترتفع إلی الرأس و احملب ترتعش من الوھف و الضعف۔
خطاب احملب ابلقلب ادلسکٌن
"رضیت ای قليب ادلسکٌن أف جتتمع من حطامي ادلتناثرۃ و أف تکوف سوایً اتماً و أکوف أان

اجلسم احلیوانی أشالء و بقاای فإين رأيت شر أھؿ الدنیا ذلک الذي ھو أھأن ھـ مبتاعھا حتی

کأفہ فی شھواتہ و لذاتہ مل جیتمع إال من حطاـ قلبہ ادلتبدد الشھوات و اللذات تبنی
عادلاً و اآلالـ و األحزاف تبنی عادلاً آخر و ھما يتجاوراف کما يلتصق حائط اللیل حبائط
النھار وأنت ای قليب ادلتأمل ال تشرؼ علی العامل األوؿ إال ما يشرؼ النظر العالی من البعید
البعید ألنک طود ابذخ رسخت جذورہ فی العامل الثاين"()15
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يقوؿ لقلبہ احلزين أان أرضي علیک أبف جتتمع حطامي ادلنتشرۃ و أنت سوی اتـ و أان
مشغوؿ يف إشالؿ اجلسم احلیواين و إبقائہ و رأيت شرور و فنت أھؿ الدنیا التی تعطیھـ
ماالً و مناالً و الناس يتلذذوف و يشتھوف من حطاـ قلبہ ادلتکسر ۔
و بعد ذلک يبٌن أف اللذات و الشھوات تبنی عادلاً
و تبنی اآلالـ و األحزاف عادلاً آخر
و ھما عادلاف خمتلفاف لکن متجاوراف کما جتاور النھار ابللیل
و أنت ای قليب احلزين ال تنظر إلی العامل األوؿ و انظر إلی العامل الثاين ألنک جبل شامخ
رسخت جذورہ فیہ۔
اعجاز اللغات من احلمل و التعبًن
"واللغات تعجز أحیاانً مبا حنملھا فال حتسن التعبًن إذا کانت العاطفۃ قویۃ حمتاجۃ و قد
نشبت يف عاطفۃ أخری مثلھا فإذا ضاقت الروح بھذا العي عمدت إلی لغتھا األولی
فأرسلت العاطفۃ لوانً يف الوجہ إذا کانت حیاء أو خوفاً و رعدۃ يف اجلسم إذا کانت فزعاً أو
حمقاً و دمعاً يف العٌن إف کانت حزانً أو ؽھراً و ضحکاً و ابتساماً إف کانت إعجاابً و طرابً
فإذا کانت العاطفۃ وجداً و لوعۃ و قد استفاضت بٌن روحٌن دنت إحداھما من األخری
فمستھا بشفتیھا فیکوف ھذا اللمس أبداۃ النطق ھو أبلغ النطق۔

إمنا حتیۃ الفکر رد کلمۃ بکلمۃ و حتیۃ النفس ھز يد بید و حتیۃ القلب دلس شفۃ
بشفۃ"()16
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يذکر يف العبارۃ ادلنقوؿۃ أف اللغات تعجز أحیاانً عن بیاف ما حنملہ فی الضمًن وال تعربہ
تعبًن اً حسناً جیداً مع ذلک العواطف القلبیۃ قویۃ و حمتاجۃ إلی بیافھا فالروح جاءت إلی

لغتھا األولی و خرجت العاطفۃ علی صور خمتلفۃ:
ألواانً يف الوجوہ إذا کانت حیاء أو خوفاً
و رواعداً فی اجلسم إذا کانت فزعاً أو حمقاً
و دموعاً فی العٌن إذا کانت حزانً أو ؽھراً
و ضحکاً و ابتساماً إذا کانت أعجاابً و طرابً

و إذا کانت العواطف وجداً شديداً و استفاضت بٌن روحٌن فدنت إحداھما من األخری مث

مستھا بشفتیھا فیکوف ھذا اللمس أبداۃ النطق ھو أبلغ النطق۔

و يبٌن أف حتیۃ األفکار رد کلمۃ بکلمۃ و حتیۃ النفوس ھز يد بید و حتیۃ القلوب دلس
شفۃ بشفۃ۔
معاجلۃ القلب جرحاً جبراحات کثًنۃ
"إف کل ما سطرت يف ھذہ الرسائل قد انعقد ھـہ و سوادہ فکاف عجاجۃ اثئرۃ من حرب
اؿھوی لیس حتتھا يف حوـۃ القلب إال أمل کضربۃ سیف أو طعنۃ رمح أو کیۃ برصاصۃ
ملتھبۃ محراء احتلت نفسي عما کانت فیہ من الغیظ و ادلوجدۃ و دافعتھا و غالبتھا
حتی وقفت بھا علی صراط النسیاف و لکين يف ذلک إمنا کنت کناقش الشوکۃ ابلشوکۃ
يعاجل وخزۃ واحدۃ بوخزات کثًنۃ و يکشف عن حمۃ العقرب النباتیۃ حبمۃ مثلھا و ما زلت
أنکت بسن ھذا القلم يف صمیم ھذا القلب حتی فاض يف صفحات ھذا الکتاب"()17
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يذکر يف ھذہ العبارۃ أف األحواؿ ادلسطورۃ يف ھذہ الرسائل کاف من عجاجۃ ظاھرۃ من
حرب احلب و األحواؿ ادلسطورۃ ھي آالـ القلب و ينقش الشوکۃ ابلشوکۃ و يعاجل جرحاً
جبراحات کثًنۃ و ينثر أحواؿ يف قراطیس ھذا الکتاب۔
يعد وقت احلب ابلعواطف ال ابلسنٌن
"سأکتب ھذہ الکلمات ادلرتعشۃ و سأبسط رعدۃ قليب يف ألفاظھا و معانیھا أکتب
عن(۔۔۔)ذلک االسم الذي کاف سنۃ کاملۃ من عمر ھذا القلب علی حٌن أف السعادۃ قد
تکوف حلظات من ھذا العمر الذي ال يعد ابلسنٌن و لکن ابلعواطف"()18
يبتدئ الرسائل ابلکلمات ادلرتعشۃ فیہ رعدۃ قلبہ و ھو کیفیۃ قلبہ ادلضطرب و ھذہ
األلفاظ و ادلعاين لسن فقط ألفاظ و معاين بل کیفیات القلب ادلتأمل ابحلب ويذکر عمر القلب
يف احلب ادلذکور وقتاً خمتصراً و ھو سنۃ کاملۃ و يبٌن أف ھذا الوقت اليعد ابلسنٌن ادلاضیۃ
و اجلاریۃ بل يعد ابلعواطف و الواردات القلبیۃ۔
"فاليسمين إال أف أرد خواطري إلی القلب لتنصبغ يف الدـ قبل أف تنصبغ يف احلرب مث خترج إلی
الدنیا من ھانک بٌن ما خیفق وما يزفر وما يئن "من ھانک" آہ"()19
يوضح يف العبارۃ ادلذکورۃ أف الکلمات ادلکتوبۃ يف الرسائل لیست مکتوبۃ ابحلرب األسود
فقط بل القلم يدخل يف احلرب ظاھراً و يف احلقیقۃ ھو يدخل يف دـ القلب و األلفاظ
ادلکتوبۃ بعد انصباغہ يف القلب مکتوبۃ بدـ القلب زافرۃ أنٌنۃ أبحواؿ القلب۔
کتابۃ الرساؿۃ ابلقلب احلزين
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" وإين ألکتب إلیک رسائلي ھذہ و القلب ينفض يف أضعاؼھا ما لو قرأتہ لورد علیک من
أضواء ادلعاين يف مجاؿھا و حبھا و أوصاؼھا ما دیالء فھاراً بٌن صبحہ ومغربہ يبدأہ
بشمس و خیتمہ بقمر۔"()20
يکتب يف العبارۃ ادلذکورۃ کیفیۃ القلب عند کتابۃ رسائل ھذہ و عند القراءۃ لورد أضواء
ادلعاين علی القاري من مجاؿھا و حبھا و أوصاؼھا و ينشر ھذہ ادلعاين يف النھار بٌن
الصبح و ادلغرب و يبدأ قرائتہ بشمس يعنی ابلنھار و خیتمہ بقمر يعنی ابللیل۔
مقدار اجلماؿ يقدر ابلقلب ال ابلعٌن و ال ابلعقل
"لیس ببعید أف تکوف ھذہ القلوب اإلنسانیۃ ينظر بعضھا يف بعض أحیاانً علی شعاع الروح

کما يرتاءی الوجہ للوجہ يف سراج العٌن ومن مث يکوف اختالؼ کل عاشق مع الناس أمجعٌن
يف تقدير اجلماؿ الذي يعشقہ و اعتبارہ إذ ال يقدر بعٌنہ و ال بعقلہ و لکن بقلبہ"(21
أحیاان علی
أحیاان علی العموـ و ً
يذکر يف ھذہ العبارۃ أف نظر القلوب اإلنسانیۃ إلی غًنھا ً

شعاع الروح فإذا ينظر علی العموـ ينظر کما ينظروف الناس مجیعاً لکن إذا يری علی شعاع
الروح فیعشقھا و حیبھا و ؿھذا خیتلف احملب مع الناس بعشقہ و حبہ و کل عاشق
يقدر اجلماؿ الذی يعشقہ و حیبہ بقلبہ ال بعٌنہ و ال بعقلہ و يعتربہ أيضاً بقلبہ ال

بعٌنہ و ال بعقلہ۔

يف خالؿ ادلبحث ذکران معاين القلب عند اللغويٌن و األدابء و عند الرافعي يف ضوء کتابہ
"رسائل األحزاف يف فلسفۃ اجلماؿ و احلب" فالقلب عند اللغويٌن مضغۃ معلقۃ يف بدف
اإلنساين و عقل اإلنساين و عنداألدابء ھو لطیفة رابنیة لإلنساف و ھذۃ اللطیفۃ تعلق
ابلقلب اجلسماين الصنوبري الشكل ادلودع يف اجلانب األيسر من الصدر و تلك اللطیفة ىي
حقیقة اإلنساف و عند الرافعي ھو ھدیۃ من ھداای اللہ عز وجل و عطیۃ من عطاایہ و
احلب احلقیقي ينبت فیہ و يعرج اإلنساف معہ إلی مراتب العلیا و مناصب اجللیلۃ۔
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تعالی أف يعطینا قلبًا کردیًا متأدلا ابحلب الصادؽ األزيل و اجلماؿ احلقیقي مع احلب
نسأؿ اللہ ٰ
ً
العمیق احلقیقي الصادؽ۔ آمٌن
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فی صادؽ الرافعي
حواشی القلب عند الشیخ مصط ٰ
1۔ أنظر دلزيد التفصیل حیاۃ الرافعي لسعید العرایف  ،مصطفي صادؽ الرافعي فارس حتت رایۃ
القرآف لرجب البیومي  ،الرافعي الکاتب بٌن احملافظۃ و التجديد دلصطفي نعماف البدري  ،األعالـ
خلًن الدين الزرکلي۔
2۔اجلوىري ،إمساعیل بن محاد ،أبو نصر،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربیة۔ط۔ دار العلم للماليٌن
،بًنوت ،الطبعة :الرابعة  1407ىػ  1987 -ـ،حتقیق :أمحد عبد الغفور عطار204 /01
3۔ابن منظور ،دمحم بن مكرـ ،أبو الفضل،لساف العرب۔ط۔دار صادر ۔بًنوت،الطبعة :الثالثة-
 1414ىػ687 /01،
حممد بن عبد ال ررزاؽ ،أبو الفیض،اتج العروس من جواىر القاموس۔ط۔دار
4۔ َّ
حممد بن ر
الزبیدي ،ر
اؿھداية،بًنوت،احملقق :جمموعة من احملققٌن69 /04،
5۔العسكري ،احلسن بن عبد هللا ،أبو ىالؿ،معجم الفروؽ اللغوية۔ط۔ مؤسسة النشر اإلسالمي
التابعة جلماعة ادلدرسٌن بػ «قم» الطبعة :األوىل1412 ،ىػ،احملقق :الشیخ بیت هللا
بیات433 /01،
6۔اجلرجاين،علي بن دمحم،كتاب التعريفات۔ط۔دار الكتب العلمیة بًنوت،احملقق :ضبطو وصححو
مجاعة من العلماء إبشراؼ الناشر ،الطبعة :األوىل 1403ىػ 1983-ـ ابب القاؼ 178 /01
7۔ ادلالكي ،أمحد بن غاًل (أو غنیم)،الفواكو الدواين على رسالة ابن أيب زيد القًنواين۔ط۔دار
الفكر،بًنوت37 /01،
٭ العدوي ،علي بن أمحد ،أبو احلسن،حاشیة العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين۔ط۔دار الفكر
۔بًنوت،احملقق :يوسف الشیخ دمحم البقاعي46 /01
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