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 المقدمة:
 اللغل  أو حل  «الشخصية المحمدية» كتابه في (*)(1945-1877) الرصافي قدم

ا   خصللللللللية  ،وجهللللللللة ة للللللللر ق  يللللللللة  لللللللل   سللللللللير  الرسلللللللل    حمللللللللد (1)قللللللللد الم  عللللللللاية

                                                 

العللراف فللي عصللرأع  لل  أعمللا  الم ملل    عللروب  لل  علللد الغغللي اللغللداي  الرصللافي،  للاعر( *)
 ها في الرصافة، وتلقةى يروسه اال تدائية في المدرسة  ةشأالعلمي العربية  د شقع ولد  لغداي، و 

 الر للليدية العيلللورمة، وللللا يحلللرت  لللهايتهاع وتتلملللس لمحمللل ي  لللور  ا ل سلللي فلللي علللل م العربيلللة
ائدأ، فللي االجتمللا  وال لل ر  علللى غيرهلا، تهللا  عشللر سللغ اغع وا للتغ  بللالتعلياع وة للا أرو  قصللو 

 غتفلقةائللا عل  الم واةتخل ، فعي   علما للعربية في المدرسة الملكية، األستاةةال لاع ورح  إلى 
بعلللد  واةتقللل فلللي   للللع الملع علللاي الع ملللاةيع وه لللا يعلللا  ا صلللب، والب رك ملللة  للل  العلللر ، 

ي  العربية في يار المعلمي  إلى ي شقع عا عي  أستاذا لأل 1918الحر  العالمية األولى سغة 
بالقد ، فأقام  د ، وعاي إلى بغداي فعي  ةائلا لرئيع ل غة الترجمة والتعرمل ، علا أصلدر جرملد  

وعللللي   فتشللللاع فللللي المعللللارب، فمدرسللللا للعربيللللة و يا هللللا فللللي يار  ،1923األ لللل  الي  يللللة سللللغة 
 ،1928لحو  يللة سللغة لل غللة االصللتبحاغ العلميللة، واسللتقا   لل  األعمللا  ا فرئييللاالمعلمللي ، 

، 1936فاةتخلل  عملل ا فللي   لللع الغلل ا  ممللع  للراغ،  للد  عماةيللة أعلل ام، وتار  صللر سللغة 
 لغداي، في أوائ  الحر  العالمية ال اةية، فغ ا أةا يدها وكلاي  كيبةيوقا ت ع ر  ر يد عالي ال

 لللل  متلائهللللا، وفشلللللت، فعللللان بعللللدها فللللي  للللله اةلللل وا  علللل  الغللللا  إلللللى أي تلللل في  ليتلللله فللللي 
األلفاظ في أك ر  عرأ، علالي األسلل  ع ةشلأ وعلان و لاغ فقيلراع   األع مية  لغداي، وكاي ج  

وكتلا  التصل ب  لفغليالرصلافي، ورسلائ  التعليقلاغ فلي ةقلد كتلا  الغ لر ا يي ايله كت ،  غها: 
و حاضللراغ والختيلل ، التيلل  فللي الختابللة  وةفلل ا سللب ي، وكبهمللا للللدكت ر تكللي  لللار ، 

غيرهلا و  أ لي العلب  سل  با   ب ، وعلىالمدرسية و را  أ ي الع  يدويي اي األةا األي  العربية 
 ،7/269 م:2002، 15العللا للمبيللي ،   ياراألعللبم، اللدي ،  ال ركلللي، ميلر :الك يلرع يغ لر

، عملللر  للل  رضلللا  للل   حملللد راغللل   للل  عللللد الغغلللي،  ع لللا المللل لفي ، يار إحيلللا  التلللرا  كحاللللة
 ع307-12/305 : يروغ ،العربي

وهلي يار  ر  قلة  ،الرصافي بحي  يار الغشر ) غشل راغ ال مل ( إلى  عق في ةيلته  الكتا  (1)
الللس  اعتمدتلله، ووصللفته  «المختلل  »األصلل  وبيغللت فللي  دايللة الكتللا   ،لهللا سللمعتها العالميللة

 إجللللات وعلتللللت  ،(6رقللللا ) حيفةفللللي الصلللل األصللللليالللللغ   أضللللافته إلللللىوبيغللللت  للللا  ، دقللللة بالغللللة
أةه ةشر  قا  في  لوة االةترةلت بقللا التهلا ي  إال(ع 13الغق  في الصحيفة رقا )الرصافي في 
 إلللىالمغيلل   للرصللافي  للوب فيلله  غيلللة هللسا الكتللا   ،«المحمديللة الشخصللية»الهللاةي بعغلل اي 
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 : غها على سلي  الم ا  ،الرصافي إلىوعلى الم ق  ذاته  قاالغ ت لت ةيلة الكتا   ،الرصافي
الرصلافي يعتلرب بأةله  ، ل  المللب أك لربعغل اي )لكلي ال ةكل ي  لكيلي   «ياحمد لفته علل» قا  

 الم ق  االلكتروةي: يغ ر:  ،  لف الشخصية المحمدية(
 www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.ph?t=199390  

 ع سلا  وةميف  ا ةراأ  غاوسغلخ  وجهة ة ر الترفي  
علللى كتللا   اطللل الخلل ف فللي تفاصللي  هللسا المقللا  والللري عليلله ةقلل   للل  أي كاتلل  المقللا   وقللل 

أو اطلل  عللى  ،1944 لغلداي سلغة  اربع   تلعة المع يرالصا «رسائ  التعليقاغ» الرصافي
هلسا  ففليللري،   ةلة ا ولكفاةلاكت   قاله هسا،  لما ،الم ة التي أحدعها هسا الكتا  حي  صدورأ

 –يقلل   كمللا- الكتللا  ة للد  را أ بشللأي إيماةلله العميللق   حللد  ال جلل ي، وةقللدأ للميلللمي  لتميللوها
الرصللافي بيللل  تلغيلله هللسأ  والقللى ،بللأ  ر  لل  الللدي   للا هللي  غلله إال بمغ لللة القشلل ر  لل  الللل 

 .http: //wwwتفاصللي  هللسأ األحللدا  علللى الم قلل :  يغ للر)ع عغيفللة  لل  مصلل  ه  ر ا را  علل

aliraqi. org/forums/showthread. php?t=55932&page=6 

 ع («الشخصية المحمدية»ؤأ في هسا الكتا  تتفق     ا كتله في كتابه ار آف
 لل   ،«غلل  المقللد حلل  الل أوالمحمديللة  صلليةالشخ»أي كتللا   هلل  المقللا كاتلل   يتيللا    دايللة

لا يو  ه  الم لف فم  يقف ورا  هسا التلأليف؟  وإذاتأليف الشاعر العراقي  عروب الرصافي؟ 
 :أهمهابعض الشو   والمبح اغ ليلرئ الرصافي    هسا الكتا   ومتر،

صللى   عليله »( صفحة ال ةع ر على علار  770طيلة هسأ الصفحاغ وعديها ) إي يق   .1
 وةلريع ا سلب يةوهلسا غرمل  عللى   للف يعتغلق الدياةلة  ،   حملد اسا الرس      «وسلا

بالمعغى الديغيع   ي لت عدم ةل    حمد أيعلى هسا الق    لياطة اةه في كتابه هسا يرمد 
فكيف يلسكر هلسأ العللار ،  ل  ةمليف للكاتل  أي الرصلافي للا يللدأ كتابله  لل)بيا   اللرحم  

 لقة(ع الرحيا( وإةما )باسا الحقيقة المت
رصلي   ل   أكلاييمي: لا تك  المراج  والمصاير   لتة بالترف المعه ي  في ك  بحل  يق   .2

 لهمة تغا ع  أي الكات  تعمدها  مفلا   لا يرملد  إ اراغوفي ك ير    المراغ  أحياةاة د 
 غر     : )ذكر في بعض كت  اليير عع(ع أ غرملة و را   أفكارتمرمرأ    

( التلي تللي  6) الغ  وطلاعته في الصحيفة رقلا رق المبح اغ ح   الكات  لا يقرأ  أي يلدو
كملللللا كاةلللللت  ،وا يلللللاغ وغيرهلللللا  لللل  التغصيصلللللاغ كاةلللللت  للللل  عملللل  يار الغشلللللر األحاييلللل أي 

 اله ا شع  أوس ا   في المت   ،التعديبغ ا  بئية أيما     عملها
غللاغ ولحللد اليللتيغاغ  لل  يلللدو أي الكاتلل  لللا يتللل  علللى الكتلل  التللي صللدرغ فللي ال بعي وكللسلب 

غلل  المل لفي  أ ي إ ل   ،ليرى أي الت عيق  ةسا  لا يو  بالصيغة المعروفلة اليل م ،القري العشرم 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.ph?t=199390
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.ph?t=199390
http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=55932&page=6
http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=55932&page=6
http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=55932&page=6
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عللى  واأل  للة، األملرى صلفحاغ الغصل ا التلي يقتليل ها  ل  الم لفلاغ  إلى أصبال يشيروي 
 قر   وتلة عا ة ومتحقق    ذلب  غفيهع أ إلى خ   أ ذلب ال تحصى، وليسه  

التلي هلي  األ ل ريغيله للرصافي لتحرى ك  هسأ  أيل  كاي الكتا  لشخ   مر وأراي  :وةق   
وهلل  يتحللرى الدقللة اللالغللة ليصلل ر كلل  المشللاك   األ لل ر للولية وسللتحية فكيللف تف تلله   لل  هللسأ 

االجتماعية واليياسية واالقتصايية وتفاصي     حياته الي  ية في ذلب العصر ومسكر  واألج ا 
فلللي  1920كغلللت سلللغة  أةغللليةلللسكر  غهلللا عللللى سللللي  الم لللا  ال الحصلللر ق لللله: )وذللللب  أ لللعارأ،

مليل   األسلتاذالملدير وهل   قتلر، دارسلهاععع ا إحلدىير   يا  اللغة العربيلة فلي أالقد  وكغت 
المحمديلة أو حل  اللغل  المقلد ،  غشل راغ  الشخصليةالرصلافي،  ،ط ط   در  ال غرافيلةععع(

 ع 55ا م:2002، 1ال م ، الماةيا:  
 إللىفليغيللغا  ل   لا   لغها  أعملىذا كاي ق   الحقيقة كفرا كما يل عا المتلديغ ي تلديغا إ: )و وق له
 لها  ا قلت قلب :  أق   وإةماالكفر 

 ال ترى الحق واضحا  فتمر  لألة ار    يوةه سترا أيه  الكفر 
 فت هرها للغا  قاةية حمرا((ع    يما ة اصعا األ يا واي تلصر 

 (ع 162افي، المصدر ةفيه، االرص)
كغللللت فللللي  م1914الغللللر  والشللللرف سللللغة  أ للللا: )فملللل ب لمللللا كاةللللت الحللللر  العا للللة  للللي  وق للللله 

ت هر  وأمسغالقيتغتيغية عاصمة الدولة الع ماةيةع وكاةت غ اصاغ العدو يملت بحر  ر ر  
 (ع 312الرصافي، المصدر ةفيه، اس اح  القيتغتيغية و ت طها(ع ) أ ام

  الغللا  اليلل م قتللر  ا لل ييللتعم ال وجلل ي لهللا اليلل م كمللا فللي ق للله: )كمللا  أيومللةيللسكر ة للدأ  كمللا 
 ع (430)الرصافي، المصدر ةفيه، ا(ع سيغا 

: )وقللد حللدعغي اليلليد حيلل  فهمللي المللدفعي الللس  هلل  اليلل م  تصللرب  لل  قللل  الحو  للة وق للله 
 (ع 312الرصافي، المصدر ةفيه، االعراقية في ل ا  الدليا(ع )

 األلل باتيحملت فيهلا  تلاغ  األرفالحج في عصلرأ: )تصل ر بقعلة  ل   أياموصف  في وق له
وتركللت علللى حالهللا بعللد الللسب ععع وملقللى  األضللاحي لل   األللل ب لل  الغللا  وذبلل  فيهللا  تللاغ 

، المصللدر الرصللافي(ع )الهلل ا  لل  ال يللف ومفيللد  األرف ع مهللا فللي حللر الشللمع حتللى تغللت  
 (ع 486ةفيه، ا

   الي م تختلف عما كاي عليه في عصر الرصافيع الص ر  أيه   عل م  وكما
تلا  وإذاوصلف  ع ل اغ العللا فلي عصلرأ قلا : )فغيلم  الملتكلا فلي لغلدي وةحل  فلي بغلداي  وفي

الرصلللافي، غيلللر ذللللب  للل   ع للل اغ العللللا(ع ) إللللىكملللا ةيلللمعه  أيملللا لللل ل التلف مللل ي ر لللدأ ةلللراأ 
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ملللل ي ر للللدأ علللللى حللللد تعليللللر ( و لللل  المعللللل م أي اليلللل م قللللد  للللل  التلف  632المصللللدر ةفيلللله، ا
 الرصافيع 

ذكلر المخلصل ي ألوطلاةها فحلي هل د بعللد المحيل   إذايسكر اليياسيي  فلي عصلرأ قلائب : ) كما 
ذا ذكلر كل   لل  إفحللي هل د  ياسلي  الها للمي و  األطملا ذا ذكلر األةلاةي ي  لل  أوللي إاليلعدوي، و 
ي قلدر  ربلي كيلف قلد ملقلتععع فحي ه د  لععع قلت فيه: سلحا إةيايفي  يبخ  مارا  ملقه   ح

 اسلا إمفلا وال ةعللا هل  ، (676الرصافي، المصدر ةفيه، ا) (إةيايهسا الحمير في  يبخ 
الم للف يلسكر  أي   الرصافي أم    يار الغشر، وفي كلتا الحالتي  يتلي  لغلا  األمير الشخ 

ضللغا أي هغللا  فلليها، وةكتفللي  هللسا القللدر كللي ال ةتيلل ، وللل  افتر  أسياسلليي عصللرأ ووجهللة ة للر 
  لفللا  للكتللا  ألللف هللسا الكتللا  وأراي أي يغيللله للرصللافي فكيللف يللسكر كلل  هللسأ التفاصللي  علل  

 ال اة مة كت عيق المصاير و ا  اكلها؟ األ  رالرصافي وعصرأ عا تف ته هسأ 
ةيأ  اللاح   ا الفائد  التي يحاو  أي ي غيها  خ   لا فلي تأليفله   ل  هلسا الكتلا ، و ل   عا

يول ي    غلا  أيهغا    لفا   مر لهسا الكتا  فه  ال  لد  أيللرصافي، ولغفترف جدال  عا يغيله 
 أيللللة للل  –و قتغعلللا بملللا يوتلللله ومق لللله  للل   را  عقديلللة وموللل ي فخللل را  لملللا فيللله  للل  وجهلللة ة لللرأ 

فكيللف يمللي  جهللدا  ال يقلل  أي يوتلل  فللي سللغتي  علللى اقلل   -وبللراهي  لغقللد الللدي  والفكللر الللديغي
لشلخ   ملر ؟ ال سليما أي اغلل  المفكلرم  العلر  اليل م ماضل ا فلي   ل  هلسأ  هتقدير عا يغيلل

 ذلب في بح غا هساع  إلىالم اضي  وسغشير 
فلي حلي  أي بعلض المصلاير طلعلت  م،1933الكات  أي هسا الكتلا  تلا تأليفله سلغة  يسكر .3

 م،1936وموتفلللي  لللسكر كتلللا  المصلللاحف للي يلللتاةي اللللس  طلللل  سلللغة  ،بعلللد هلللسا التلللارم 
 ع م1966الكشاب لل  خشر  سغة  وكتا 

طلعت بعد تلارم  تلأليف الرصلافي لكتابله هلسا،  أمرى هغا   صاير  أيالكات  ال يعلا  أي يلدو
 غهللا علللى سلللي  الم للا  ال  1933ال  لل  يور الغشللر التللي طلعللت هللسأ الكتلل  أسيللت بعللد سللغة 

 الحصر: 
، و وتللة 1956ع سلغة ، ويار الفكر  ليروغ تأسل1948المعارب  ليروغ تأسيت سغة   وتلة

طلعلاغ صلحي  اللخلار  فلي  أي كملاالهب  تأسيت في  داية الخميليغاغ  ل  القلري العشلرم ع 
 غهلا يغ لر:  الم ج ي  فيه  رقمة كما هي في التلعلاغ الحدي لة، األحايي ذلب العصر لا تك  

 الشع ع  ارعلى سلي  الم ا  طلعة ي
احد  صاير كتلا  – حقق كتا  تاي المعاي  بأي  عي  االرةاؤو  أيمالكات  المقا   وةميف
 ع 1928     اليد  فه الرصافي كتابه هسا  ألفكاي عمرأ ممع سغ اغ عغد ا  –فيالرصا
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يتع   غيلة كتا   عي  تغي  عغه ك  هسأ المعل  لاغ وموتفلي  أيكيف  لاح  يرمد  وةتيا   
  سكر  ا وري في قائمة المصاير    سغي  التل ع 

  للا يقلرأ الكتلا  واكتفلى بلاالطب  عللى  حت ماتله و لوله الخلارجي وفلي أحيل  الكاتل أي فيلدو 
 قل  بعض صفحاته فكت   ا كت ع  األح ا 

( 4الهلا ش رقلا ) إللىبأي الت عيقاغ كاةت  تصرب    يار الغشلر وةكتفلي با حاللة  أيما وةري 
ت  الحدي ( فهلسأ ( والس  يغ  على )لا ةع ر عليه فيما لديغا    ك36الم ج ي في الصفحة )

ذلب كما قلغا في )الصفحة  إلىوقد أ ارغ  ،لدار الغشر وإةمالا تك  للرصافي  أةهاالعلار  تلي  
ي للت  أيوه  يرملد  أسا كيف ييتشهد الرصافي بحدي  ال يعرب له  وإال ،   الكتا ( 6رقا 
 ؟األ  رفي جمي   أصحابهيشاور   حمدا   أي
الكاتلل  فهللي كمللا  إليهللا أ للارالكتل  التللي  أسللما  أوالملل لفي   أسللما الم جلل ي  فللي  األمتللا أ لا 
  للف  أيلا تكل   ل  يار الغشلر فلذي هلسا ال يعغلي  أةها   يار الغشر وحتى ل  اعلت  إةهاقلغا 

 أسللما يحمللرأ كلل   يهللسا الكتللا  للليع الرصللافي؟ فهلل  الرصللافي  غلل أ علل  الختللأ والغيللياي كلل
 الم لفي  والم لفاغ  دقةع 

، أصلبالفل جلة  إللىاةله للا يلسه   لي رابعة ييتعرف الكات  حيا  الرصافي ليالغقتة ال في .4
كتا  )يع ي سلف عل  اللدي ، الرصلافي يلرو  قصلة حياتله، يار الملدى، ي شلق  إلىوةحيله 
 وأللف ل  سلت سلغ اغ  أك لرالفل جلة وعلان فيله  إللىةله ذهل  أ(، ليتأكد    244 :2004

فييلللتتي  االتصلللا  بعشلللائر الفل جلللة  أيملللا فيهلللا كتابللله هلللسا، وإي للللا يصلللدف  هلللسا الكتلللا 
 اليغ اغع  بالرصافي قد عان في الفل جة في تل أيلي كدوا له 

 إلللىم( ومميلل  2002سللغة )  أ فللي سللغة طللل  الكتللا   أيمللا لل  ذلللب ة للدأ يشللوب  واألغللر 
وجعل  المولاي والتلارم  لبسلتف ات واللتهواع وةيلتتي   األ رموياالعتقاي اةه صدر بعد االحتب  

تتر، الشلو   بلب  للرر وال  إييرمد أي يق له ال  ي لت باأليلة  ا أيبه  األجدرلق   بأةه كاي ا
لل ؟ ولللاد ةيلل    أوالرصللافي؟ بالللساغ فهلل  للليع بقتلل   إلللىةعلللا  للا  عغللى الللتهوا هغللا؟ و لل   د

للشللاعر  أ ياتللا، ومللسكر الكاتلل  وأييلل  رجعيللة ييغيللة كللي يحللاول ي االةتقللاا  غهللاع فهلل   للاعر 
 وهي:  ا سبمها يم د في

 يقولوووووووووووووووووووو       ووووووووووووووووووو      ووووووووووووووووووو     ووووووووووووووووووو 
 

 يصوووووووووووووو  لتيوووووووووووووو   وووووووووووووو    يوووووووووووووو   ل قوووووووووووووو   ***
 

 فووووووووووووقل  فوووووووووووو   ل   قوووووووووووو   ف  وووووووووووو   قوووووووووووو   
 

 أت ئ ووووووووووووووووووووووووووووو      ووووووووووووووووووووووووووووو      قووووووووووووووووووووووووووووو   ***
 

 ت   فووووووووووو   ل ووووووووووو     وووووووووووو    ل وووووووووووو     وووووووووووو 
 

 ف وووووو ل    ووووووول    ووووووو    ووووووو    ووووووو    ووووووو   ***
 

 لقووووووووووو  أيقوووووووووووو     وووووووووووو   ل   وووووووووووو  ت ل  وووووووووووول
 

    ووووووووووووووووو  بصوووووووووووووووو ئ  أ ووووووووووووووووو    وووووووووووووووو    وووووووووووووووو ***
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 المتعلارب ل  الغلل   والرسلالة بلالمعغى اللديغي  ا خصية ق  ية فس    لريا  إياهل   حمد
تلغاهلا  تليوحلد  ال جل ي ال غ رملةل فهمله  ل  تما لىيصل فيا  تفييرها تفييرا    حاوال  عليه، 

                                                                                                                                               

فلي  سلغلي  وكملا ،«الحقيقلة المحمديلة»تلب ال تتعارف     ا كتله فلي كتابله  أ ياتهإي  وةق    
اللدياةاغ كملا يلرى فلي  أفمل واةله  أصليلةع ر  عربية  ا سبميرى في  أةهصفحاغ هسا اللح  

 أراي  ألةله رجب  علقرما ، إال اةه يغفي الغل   عغه وعلى الرغا    ذللب ال يتهمله بالكلس  حمد 
وملللي  الرصللافي الكللس  فللي   لل  هللسأ الحللاالغ وسغفصلل  كلل   أمبقلليللعللر  علل   ورفعللة فهدفلله 

 ذلب في بح غا هساع 
فهل  العولع،  ل   إليلهفي  عرأ فهسا ال يتع  في ةيلة هسا الكتلا   وأ  ايهاتغغيه بالعر   أ ا

 العر ع  أي  إلى إعب ومهدب  وأ  ايهايسكر بت التها  أيمافي هسا الكتا  
 إلللىالكاتلل  بللأي   لللف هللسا الكتللا  يه ييللا  ال  لل  صللهي ةيا  علللى وجلله التحديللد ومشللير  ومللتكه 

    المقا (ع  4بعض الفقراغ    الكتا  لي مد  ها وجهة ة رأ )يغ ر الفقر  
الللدياةاغ واي  أفملل  ا سللبم أيبللالري عليلله بللأي   لللف الكتللا  يلللي  فللي  دايللة الكتللا   وةكتفللي
الشلللا    األع لللا ا للللهعلللرب الت حيلللد الحقيقلللي وعلللرب  األةليلللا وحلللدأ  للل  يوي  هللل   حملللدا  

الرصلللافي، ) إسللرائي للله  غلللي إلللله اليهلل ي لللا يوللل  سلل ى إالمهلليم  علللى جميللل  المخل قللاغ  يغمللا 
رجللل  فلللي العلللالا ومصلللفه  لللل)ع يا ع ملللا   أفمللل (ع واةللله يعلللد  حملللدا  18المصلللدر ةفيللله، ا

صلهي ةيا  ومم لد  حملدا    للففكيف يول ي هلسا الم، (16الرصافي، المصدر ةفيه، االلشر( )
  وغيللر  للا  ع وةللسكر ةصللا  لرأيلله فللي اليهلل ي  ويإللله  حللد إلههللا لل  ومعيلل  علللى اليهلل ي بللأي

ي ةلتكلا أيو ي   للف هلسا الكتلا  يه ييلا  وهل  )ال ةرملد  أيوةتر  القارئ يحوا ه     الممو  
  ل  سللأ الملقل  بلا   اليل يا   ل  اليهل ي وال ع  علد      سلبم وعللد   األحلارع  كع  

 أصللحتإال  ولرا  با سلبم وكيلدا  ألهلله فلذي حاللة هل ال   إسلب هاسلم ا قهرا  أو للا يول  أالسي  
المصلدر الرصافي، )   ه لة في صدر ا سبم( كاةت عل  ة أله  العلا في هسا العصر وإي 

كتلا  باللدوائر الصلهي ةية واالسلتعمارمة يلرب  هلسا ال أي(ع ومحاو  كات  المقا  747ةفيه، ا
الحقيقللللة » ومقارةهللللا بللللأق ا  فللللي كتللللا   ك ما للللالف أقلللل ا فيللللسكر  إليللللهلتشلللل مه ا سللللبم وا سللللا   

بمللا  أيمللا)صللدام الحمللاراغ( ليقارةهللا  تابللهيللسكر ةص صللا  لهغتغغتلل ي  لل  ك كمللاع «المحمديللة
 أصلللللبمقلللللا  للللللا ييلللللم  كاتللللل  ال أيع وةقللللل   يللللللدو «الحقيقلللللة المحمديلللللة»    جللللل ي فلللللي كتلللللا

 ا قل  الرصافي وتأعرأ  إلى   القري ال ا   عشر  -ا تهر  غها    األق على – بالميتشرقي 
فسه  يلتمع  قارةاغ    كت  ف ك ما ا  –وهسا  ا سغ ضحه في بح غا هسا– ها في كتابه هسا 

 «ة المحمديلةالحقيقل»وهغتغغت ي التي الفت في تيعيغاغ القري المغصرم لي لت عدم ةيللة كتلا  
 للرصافيع
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أي يم جها  غ رملاغ   حاوال  ، عغد ا   عربي السيما،    يائر  الفكر الص في ا سب ي
و يائ  أعلار بعملها قلديما  المعارضل ي لللدي  فلي  قمايا   يرا  ، العلا المعاصر و غاهج
 ع  رق ي في العصر الحدي وروج بعمها األمر الميتش، ا سب ي الفكرتارم  
  لي   اتجلا  ، ق  يلة قلرا   الغل ملة اليير  يقرأ جعلته الق  ية لألفكار الرصافي تلغيو 
 يوللة تأسليع  ل  وتموغله لق  يلةا   حملد بت للة  غ رملة ليخرج والمتغاقماغ األضداي
 ع  ع يمة عربية

تخللللف أي ال اقللل  اليياسلللي العربلللي المللل ر  اللللس  كلللاي يعيشللله الرصلللافي وال ومللللدو
  قا   التقدم العلملي والتكغ لل جي للغلر  هل  اللس  يفل  الرصلافي لقلرا   ا سلبم كر  الف

 .  والس  يمي  الرصافي في يوائر الفكر العربي ا سب ي المعاصروفقا  لهسأ الرؤمة، 

 -1850)  لللمي   لللللي :الفكلللر العربلللي القللل  ي  للل  أ  لللا   للللايئتلغيللله   للل  ةلللهإ
(، 1958 - 1887)   سللللللللى(، وسللللللللب ة 1922 -1874) فللللللللر، أةتلللللللل ايو (، 1917

 ( وغيرها، إال أةه   جها  غ رمته   حد  ال ج يع 1962-1891)   هر وإسماعي 
كملا تميل  أيملا  بأةله  ل  إع ابله بملا أة ل أ الغلر   ل  تقلدم علملي وتقغلي، إال أةله 

 لل  المفكللرم  العللر  الللسي  روجلل ا لحمللار  الغللر  ووجلل   االقتللدا   االصللتفابرفللض 
يعللت إلللى العلل ي  إلللى عصللر الغلللل    التلللي اليلللفيةرفللض االت اهللاغ الفكرمللة  مللاك،  هللا

إياها بعدم الفهلا الحقيقلي لالسلبم وتميلب أصلحا ها  واصفا  ، ا سبم    والصدر األو 
 ع  أبالقش ر    يوي ل  ا سبم وج هر 

  تعاليا الدي  ا سب ي الحقيقي وتفميله إيلاأ عللى جميل  األييلاي إ ايته    ه و 
بأةله  ل   وتميلوه  حداةيلة    وإيماةلهك ةله أع لا ع ملا  اللشلر،   حملد  بشخصيةو 

 ع السبمال تغي ا    الملايئ العقدية ل التي أعارها القماياو  األفكار أي إالا الميلمي ، 
وبيللاي فللي ةقللد الللدي  والفكللر الللديغي،  و رائللههللسا  ت ضللي   غه لله  يفللي بح لل توقملل
 ا للل  المقفللل  )غ عغلللدا را    جللل ي   هلللسأ للل   ت ك يلللركاةللل ذإ رائللله،  الفكرملللة األصللل  

)غ  بولللللللللللر اللللللللللللرات   يوأ لللللللللللم( 910/هلللللللللللل298غ ) الراوةلللللللللللد  ا للللللللللل و م( 759/هلللللللللللل142
 في العصر الحدي ع  ي بعض الميتشرق م( وغيرها، كما أعارها923ل/ه311
هللل  علللدم تغاولللله  للل  قلللل  بحيللل  علملللي،  الم ضللل  يفعغلللي المتيلللار هلللسا  اللللس و 

تللا  طللر، ك يللر  لل  القمللايا والميللائ  الديغيللة التللي أصلللحت الشللغ  وليلللقه فللي هللسا الك
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المغلللاهج و  االسلللتفاي   للل  المفلللاهيا بعلللد معاصلللرم ال العلللر  مفكلللرم ال فللليالشلللاغ  لك يلللر 
، وغيللرهاحغفللي  وحيلل تمللد ح حمللد اراكلل ي  أ لل حا للد  ةصللر :أ  للا  لل   غربيللةالغقديللة ال

اللللسي  تملللت –  المعاصلللرم  ر  للل  المفكلللرم  العلللر ، وذللللب الي ك يلللحلللد  قللل أوإي كاةلللت 
كاي ةقلدها  غصللا  عللى ةصل ا الفكلر  – قارةة أفكارها بفكر الرصافي في هسا اللح 

الللللللديغي للمتكلمللللللي  والمفيللللللرم  والفقهللللللا  والمحللللللدعي   ك ةهللللللا متابللللللاغ تحتملللللل  الختللللللأ 
، بخللبب الرصللافي فقللد تغللاو  هللسأ (1)والصلل ا ، ال علللى ةصلل ا ييغيللة  صللدرها إلهللي

التحليلل  بغللض الغ للر علل  ك ةهللا ذاغ  صللدر إلهللي أو إةيللاةي، وذلللب القمللايا بالغقللد و 
 ألةه عد جمي  الغص ا الديغية  غتج فكر  بشر ع 

عرضللللت فللللي هللللسا اللحلللل  أهللللا القمللللايا الديغيللللة عغللللد الرصللللافي فللللي كتابلللله  وقللللد
وقمت  تحليلهلا و قارةتهلا بلآرا  المفكلرم  والفبسلفة والميتشلرقي   «الشخصية المحمدية»

، واعتملللدغ المللللغهج الغقللللد  العقللللي فللللي  عال لللة هللللسأ الم اضللللي  اصللللرم لمعاليلللابقي  وا
الحياسللللة والمهمللللةع وا للللتم  اللحلللل  بعللللد هللللسأ المقد للللة علللللى مميللللة  لاحلللل  وماتمللللة، 
تغاولللت فللي الملحلل  األو   غلله  غللاهج اللحلل  عغللد الرصللافي فللي كتابلله هللسا، والملحلل  

فاغ، وهلللي  للل  الم اضللللي  ال لللاةي يرسلللت فيللله  را أ الفليلللفية فلللي الللللساغ ا لهيلللة والصللل
 بغتلغللى الميللائ  الديغيللة كافللة  لل  اعتقللاياغ وعلللاياغ و عللا  فعليهللاالرئييللة فللي الللدي  

في الملح  ال ال   يغت  يألة الغل   والقمايا الغيلية عغدأ، أ لا فلي الملحل  و  وأمبف،
الرابللل  فتغاوللللت فيللله بعلللض الغملللاذج  للل   رائللله فلللي العللللاياغ واألحولللام الشلللرعية، وكلللاي 
الملحلل  الخللا ع علل  عبقللة الللدي  بللاألمبف، وجللا غ الخاتمللة لتتلل ج هللسا اللحلل  بللأها 

 ع  ولي الت فيق ح الغتائج التي ت صلت إليهاع 

                                                 

عللللاي  العلللل ا،  غشلللل راغ  مللللةعلللللى سلللللي  الم للللا : اراكلللل ي،  حمللللد، الفكللللر العربللللي، ترجيغ للللر:  (1)
أ ل  تملد، ةصلر حا لد، اللغ  اليللتة الحقيقلة، ، 14 م:1985، 3ع مداغ،  يروغ، بلارمع،  

تلا  ، وكلسلب كتابله ةقلد الخ16 م:1995، 1المرك  ال قافي العربلي، يار الليملا ،  يلروغ،  
 ع79-78 م:1994، 2الديغي، سيغا للغشر، القاهر ،  
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 األول المبحث
 البحث عند الرصافي  مناهج

 «الشخصية المحمدية»في كتابه 
ي، ةقلد اللدي  والفكلر اللديغي ا سلب  فليالرصافي في   لفله هلسا  غلاهج علد   ةهج

 بامتصلاركل  عللى حلد  و  أي ة ضلحها سلغحاو وعلى الرغا  ل  تلداملها أحياةلا إال أةغلا 
 وعلى الشو  ا تي:  
 : المنهج العقلي

، والت ربلة لمغتلقبحتلا  وفقلا  لمقتملياغ ا عقليلا   الدي  تفييرا   الرصافي تفيير حاو 
  العقلل  أو فكلل  ت ربللة أو حايعللة ييغيللة تتعللارف  لل  ذلللب يحللاو  أي ي ولهللا لتيللتقيا  لل

بحشللد العديللد  لل  الحلل اي   قللامو ، فللب ملل ارف وال  ع لل اغع ييللتت  ذلللب لللايرفمللها إذا 
أحللدا  طليعيللة ت ا غللت أو ت افقللت  أةهلا لغللا إ للا يلللي ل والشل اهد فللي سللير  الغلللي  حملد 

الللروا  تايوا وه للل ا وغيللروا فللي الروايللاغ ليمللف ا عليهللا  يللحة  أي أو، أمللرى   لل  أحللدا 
بغض الغ ر عل  صلحتها  ل  علد ها ، ييري العديد    الرواياغ واألحدا فغراأ ، قدسية

تحليلهلا ليللي  لغلا  غه له فلي التحقلق  ل  أحلدا  التلارم   ومحلاو وفقا  لمغلاهج المحلدعي  
 إلللى ذلللب تحليللله لحايعللة ل لل   الغلللي    للا و ، وفقللا  لرؤمللة عقليللة ماليللة  لل  الغيليللاغ

تفاصللي  الحايعللة و لل   صللاير  ختلفللة ييلله  فللي عللرف  راأ جللل  علل ر عغللد ه رتلله فغلل
لللب  اأغهللسا الللس  استخلصلل إي):   لل  العقلل  وةلل ا يع التليعللة فيقلل   ليللرج   للا يللراأ  تفقللا  

لل هلل  الصللحي  ،  مللا جللا  فللي اليللير  الحلليللة فللي كيفيللة مروجهمللا إلللى الغللار غاأو حصة
قللل   هلللا العقللل  وال يلتلللتا  عهلللا الغ يلللغهض غللللار عليللله وهغلللا  روايلللاغ أملللرى ال اللللس  ال

 ع  (1)(عععاضربغا ع  ذكرها لما قد غاأ لب    األيلة العقلية في سياف قصة مروجه

                                                 

، 1  ،اللغللللل  المقلللللد ،  غشللللل راغ ال مللللل ، الماةيلللللا  ، الشخصلللللية المحمديلللللة أو حلللللالرصلللللافي (1)
 ع647 م:2002
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وقللل ب الحملللا تي  بفلللا الغلللار فمموللل  ولللليع بلللأ ر  أ لللا)ذكلللر:  ذاتهلللاالروايلللة  وفلللي
ألي  لد  علب  ليلا  ، فملالغلة، أةهما باضتا وفرمتلا وأ ا، وال    م ارف التليعة، غرم 

 ع  (1)(ال تحتم  ذلب
لليع  وةللراأ  يغ للر إلللى سللير  األةليللا  وفقللا  لرؤمللة عقليللة ماليللة  لل  أ   كلل   لل  ال خفية

لخلللدا   أ للللري ىيتيللل  أي عليلللا  أ لللر  الغللللي  أي   لللا  ذللللبع يائافي مللل يت غ للل ر غيللللي 
إي ): قرمش بأةه ه  الغائا في فرا ه كي يهاجر  تمتغا     كيدها ال لشيٍ   ملر فيقل  

- لهلسأ الغايلة التلي ذكرةاهلا الإ للريأ  ي ه ومتي عليا  بأي يغام على فرا  حمدا  لا يأ ر
إةما أ رأ  سلب ليغ    لركة اللري     كيلد : ولك  علما  الميلمي  يق ل ي  -لخدا  قرمش

وبم لل  هللسأ العقليللة اليللخيفة ة للر الميلللم ي فللي جميلل  أ لل رها الديغيللة فأضللاع ا ، قللرمش
 ع (2)(ير القش رحتى أصلح ا وليع عغدها    ا سبم غ، الدي  األصلي ج هر

تعلللللد  غكلللللر  عغلللللد بعلللللض علملللللا   وقللللل ب الحملللللا تي  بفلللللا الغلللللار أي روايلللللة علملللللا  
، (4)   عل ام الميللمي  يرولك  ل ج يها في بعض كت  اليير ي     ها ك ، (3)الحدي 

يغتللق  ل   ذةله، فالحدي  فلي إةكارهلا فمختللف جلدا    أ ا  غهج اتفاف الرصافي    علما
اي   لل   غتلللق عقلللي بحللت السللتحالة حصلل   المع لل اغ إةكللار وجلل ي   لل  هللسأ الحلل  

 يغمللا علمللا  الحللدي  يعتمللدوي قللل   الحللدي   درجاتلله أو رفملله بللالمر  وفقللا ، بللا طبف
 ع  التعدي و   ر،لمغه ها في ال

عي  فللي الروايلل  لل لفي أي ةشللير إلللى أي وةلل ي  ةكتلل  اليللير وإي اتلعلل ا  للغهج المحللدة
ع ي    التشلدي  أةها إال، والغ ر في الروا  ،    ذكر األساةيد لا يلت   ا بما الت  ه المحدة

                                                 

 ع254: ، الشخصية المحمديةالرصافي (1)
 ع251 :ةفيه المصدر (2)
أ لل  علللد  األللللاةييف  روايتهللا(،  غكللر  )أ  اةفللري راو ضللع بأةهللايغ للر:  لل  حوللا علللى الروايللة  (3)

، يار المعللللارب، األ للللةفللللي  اليللللي المللللعيفة والم ضلللل عة وأعرهللللا  األحاييلللل الللللرحم ، سليلللللة 
 ع3/259 :م1992-هل1412، 1الرماف،  

   حمللد  لل  علللد  علللد أ لل ومغ للر:  لل  ذكللر وقلل ب الحمللا تي  وباضللتا بفللا الغللار، ال رقللاةي،  (4)
، 1اهلللل  اللدةيللللة بللللالمغ  المحمديللللة، يار الكتلللل  العلميللللة،  اللللللاقي،  للللر، ال رقللللاةي علللللى الم  

 ع2/115 :م1996-هل1417
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فغللللرف ، ، وهللللسا يرجلللل  إلللللى امللللتبب الغرضللللي وقللللل   الروايللللة، التعللللدي  للللر، و الفللللي 
 ل   دو ل  علاة كلاي ال  ل، الحلرامو  هي  غا   عرفلة الحلب  يذكر األحايي  الت ي المحدع

مللار لييلت  غلا  الحلب  اليير والتل ارم  ذكلر أ ي  لف غرفالتشدي في الرواية،  يغما 
  ضلللل عةالمو  المللللعيفة ووجللللدغ فللللي كتلللللها الروايللللاغ، تيللللاهل ا ولللللسلبغاللللللا،  والحللللرام

يوي وملللالغ ي فللي التحللرة  علل  الللروا  حيغمللا  ة للد  لل المختلقللة،  المحللدعي  أةفيللها يتشللدة
 ق لله ورو  ع  أحمد    حغلل ، ومتياهل ي في رواية الفمائ ، يرووي أحايي  األحوام

يةاةحلل  إذا  عغلله  ورو  ، وإذا رومغللا فللي الفمللائ  تيللاهلغا، رومغللا فللي الحللب  والحللرام  للدة
 ع (1)والمغات  ، والمبحا، التفييرعبعة ليع لها أص : 

للتلللارم    لللغهج يحلللاو  أي يمللل  فلللي سلللريأ أو تفيللليرأ  ة لللدأ ييلللته   كللل وهولللسا
ق  والعقل  بصللة فاي ذلب ال يمت لل ا، تتحوا فيه العغاية والرعاية ا لهية عغاصر غيلية

 إذ  للللدال   لللل  األمللللس، ومللللرى أي هللللسأ المغللللاهج هللللي سللللل  تللللأمر الميلللللمي  واةحتللللاطها
الل    إلى  غلاهج غيليلة   ل  ، باألسلا  واكتشاب الق اةي  و عرفة كغه ة ا يع التليعة

وبلللالمعغى الماركيلللي يصلللل  اللللدي  ععع اللركلللة والت كللل  والحفلللا ا لهلللي والمشللليتة ا لهيلللة
 ع  للشع   في ةاأ هسأ الصيغة 
كاةلت  غيليلةةراأ أي ال عبقة  ي  تأمر الشع   أو تت رها وبي   عتقداتها  والس 

يعللدها الرصللافي  والتللي- ويليلل  ذلللب فللي الماضللي أي هللسأ ا را  والمعتقللداغ، واقعيللة وأ
 لغت الحملار   وقد ،سائد  في القروي األولى    ا سبم كاةت -سل  تأمر الميلمي 

وهللا علللد  للغللار قللل   عرمقللة  الفللر  حمللار   للاي كمللا، أوج ع متهللا  يةالعربيللة ا سللب
 والهغلد والصلي  في العص ر الحدي ة فغ د الياباي أ االي ةاي والرو اي،  وكسلب، ا سبم

الديغيلة  غالليتها قد  لغ ا  للغا  عاليا  في التت ر العلمي والتقغي على الرغا     عتقداغ
 ع  المغتقو  لعق ل والمغافيةاللدائية 
غيلل  وال وحللي وال  ع لل   بالمعللاةي الخارقللة للتليعللة عغللد الرصللافي فكلل   لللا  بفلل

 لل   املللر بلله الرسلل    افغ للدأ يلل و  كلل   للع بمللا يتفللق  لل  العقلل  ي ولللهحللد  ومحللد  
 غيلياغ بشأي األحدا  وال قائ  الي  ية بق   المغ   ة الت ييلية واالسلتخلارمة للغللي 

                                                 

اليللغة، يار و  ،  حمللد  لل   حمللد  لل  سلل ملا، اليللير  الغل مللة علللى ضلل   القللر ي لللهة أ لل  :يغ للر (1)
 ع1/24 :هل1427، 8القلا، ي شق:  
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ج  غلللا ، ي  حمللدا  كللاي يرسلل  ال  اسلليع السللتتب  ا ملللارإذا تحقللق عغللدةا أ) :فيقلل  
 أي أملرى أو بعللار  ، رم  أي الس  يعلا الغي  بأةه كما يق   القر ي ال يعلا الغي  إذ ال

 لللل  اليللللما  بولللل   للللا للللله عبقللللة بشخصلللله وبدع تلللله ال يحتللللاج إلللللى  خلللللرالالللللس  يأتيلللله 
شللد وميللأ  وميتشللير وميللتتل  فلمللاذا يغ وإالا  ،(1)(  اسللتة ال  اسلليع ملللارألاسللتتب  ا

 ع(2)األملار ومرس  ال  اسيع ومخت  أحياةا في التدا ير ومغ   قر ةا  بختته
ةلل   أييلل ف العديللد  لل  األحللدا  ةختللار  غهللا الحايعللة التللي   للا ذهلل  إليلله ولتأكيللد
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   : ا  فيهلللللا قر ةللللل

يعللللق قلللائب  لللل  كلللاي يخللللر بالغيللل  عللل  طرملللق الللل حي فع )6: الح لللراغ) ڦ  ڦ
فلملللاذا تأتيللله األمللللار تلللار  ، (3)ألمللللر بولللس  هلللسا الخللللر وللللا يهلللا بقتلللا   غلللي المصلللتلق

وفقللللا  لسكائلللله  كمللللا ة للللدأ فللللي   ضلللل   ملللر يفيللللر  عرفللللة  حمللللد ع (4)تأتيلللله وأملللرى ال
للى أي  حملدا  للا وميلتد  ع، (5)وألمعيته وفراسته فمب  ع  ج اسييه ورجا  اسلتخلاراته

ڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ٺ    الكللرما يولل  يعلللا الغيلل  وفقللا  لمللا وري فللي القللر ي

 (ع  88)األعراب:  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
يعلللا  أحللد  لل  الميلللمي   لل  يللدعي بللأي  حمللدا   ي جللدال  هإلللى أةلل ا  للار  وةلل ي

ۈئ    ي الكلرما:الغي  وإةملا يعللا  ل  الغيل   لا يشلا    أي يعلمله كملا ذكلر فلي القلر 

 (ع  27-26)ال  :  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ
الرصلافي يعلد مللب  وةقصللا   لللديواللس  ةلراأ هغلا أي اةتقلا  ةلل   ل  يوي  ملر  ل  
 لللايئ المللغهج العقلللي فللي  و لل فللي  للغهج اللحلل  العلمللي والمللغهج العقلللي الللس  يتلغللاأ، 

 أج ا  الماي  المراي يراستهاع     هسأ الدراساغ جم  وإحصا  جمي  

                                                 

 ع526 :الرصافي، المصدر اليا ق (1)
 ع532 :ةفيه المصدر :يغ ر (2)
 ع527 :الرصافي، المصدر اليا ق : ريغ (3)
 ع532 :المصدر ةفيه :يغ ر (4)
 ع496 :المصدر ةفيه :يغ ر (5)
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 عال لة واقعيلة  عال هلا الرسل    قلد هغلا   ل  األ ل ر ة د أي إةغا مر  وبمعغى
وتلللار  أملللرى بقللل   ، وطليعيلللة بحيللل  قدرتللله وطاقتللله اللشلللرمة ووفقلللا  لقللل اةي  التليعلللة تلللار 

 اةل  غيليلة ، ول  كاي  اييا  طليعيا  بحتا  لملا كلاي ييغلا ، فاللدي  فيله جمارقة هي قدر   
وروحيللة وإع اتمللة تخاطلل  ةفلل   الملل  غي  وتب للع علل اطفها وتعللدها بالحصلل   علللى 
اليللللعاي ، وإال كللللاي  للللسهلا  يةي مللللا  ال يفتللللرف علللل  المللللساه  الفكرمللللة والفليللللفية أو بعللللض 
الللدياةاغ ال ضللعية فللي  للي ، كمللا أةلله للل  كللاي ييغللا  يعتمللد علللى الغيليللاغ وا ع للات وال 

ولملللا أصلللل   بئملللا  أل   يلللة لفقلللد  ق  لللاغ وجللل يأ   فلللا  الغللللي يأملللس باألسللللا  العقل
عصللللر بعلللللدأ ألةللللله ال ييللللتتي  أي يعلللللالج أ  قملللللية  لللل  قملللللايا ا ةيلللللاي والم تمللللل ، 
وةيتتي  أي ةلخ  هسا ال م   لي   لا هل   لاي  واقعلي عقللي حيلي ت رمللي وبلي   لا 

 ه    الي غيلي روحاةيع 
 التاريخي:  منهجه

يعلدأ  ل    غله فهل  التارمخيلةقلر ي الكلرما وكيفيلة املس الحقلائق يتعلق  غ رتله لل فيما
صلايف فيملا يدعيله وأي  أةله عغدأالغا  أةه    وحي   تعالى، و  ومخلر كبم  حمد 

وفقللا   إي  حمللدا   إذصللدقه  ت لل  بللذيرا  وحللد  ال جلل ي التللي هللي فلل ف  للدار  الغللا  
  مبلهلللا الت لللري  للل  وجللل يأ لرؤملللة الرصلللافي الفليلللفية الصللل فية ذو   اهللل  ييلللتتي   للل

ال  ئللي واالةللد اج فللي الكلللي المتلللق الب تغللاهي  تب لليا  فيلله، فكب لله حيغتللس كللبم   
 ع  (1)وفعله فع   
القلللر ي الكلللرما عللللى أةللله ةللل    للل  أةللل ا   فيلللرةيلللتتي  القللل   أي الرصلللافي  وبلللسلب

 لقر ةلللي عغلللدأا غ ع كملللا أي الللل(2)الشلللتحاغ التلللي تغتلللا  المتصللل فة فلللي حلللاالغ الفغلللا 
إذا تعللارف العقلل  : فقللد قللا  علمللا  ا سللبم)واالسللتدال  العقلللي فيقلل  :  للغ للرماضلل  

وهلل   للسلب ي افللق العقليللي   للل  ، (3)(أ  يللري الغقلل  إلللى العقلل ، والغقلل  أو  الغقلل  بالعقلل 
كالمعت للة وا ل  ر لد وغيلرها فيتلغلى رأيهلا فلي  يلألة أول ملة العقل  عللى  ا سلبم فكر  

                                                 

 ع415 :اليا ق المصدرالرصافي،  :يغ ر (1)
 ع167 :يروغعفيفي، أ   العب، التص ب، يار الشع ،   :بشأي الشتحاغ الص فيةيغ ر:  (2)
 ع647 :المصدر اليا ق :الرصافي (3)
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فهلل  علللى الللرغا  - لل  الفللارف - (1)التللي تعللارف العقلل   اجلل   تأوملل  الغصللب  و  الغقلل 
 -(2)لمللا يتمتلل  بلله  لل  قلل   ميللا  وقللدر  علللى ا  للدا   لل  صللغ   حمللد  لقللر يا  لل  عللدة 

وهلل   للسلب يحللاو  رفلل  القدسللية  لل  القللر ي المع للا عغللد الميلللمي  ليلللي   للا تعللارب عغللد 
 ةيللة كاةللت قائمللة وفقللا  لمقتمللى المعغللى فللب العلمللا   تعللدي القللرا اغ  لل  أي القللرا اغ القر 
ةلراأ  ل  حيل  الملغهج يعلد القلر ي  أةغلا إال –(3)يتقيد باللفا فالقرا اغ  لسلب لييلت ت قيفيلة

كمللا  القر ي، فلل(4)العمللد  الكلللرى والمرجلل  األعلللى فللي  عرفللة عقائللدةا وسللائر أ لل ر ييغغللا
أسلللاةيدها  ختلللللة  يللل فهللل  أوعلللق  للل  أحاي يقللل   قتعلللي الللل روي وإي كلللاي  غلللي الدالللللة

 ع  (5) ورواتها  عتلة ولا تدوي في الكت  إال بعد  مي قري ورب  قري    وفا   حمد
م( 720/لهل101)غ  الع مل  عمر  ل  عللد عهدفي   دأتدوم  الحدي   أي والحقيقة

 ل  القلري األو ، ولليع فلي  دايلة ال لل  ال لاةي  ل   ميلرأ  فلي العقلد األ، (6) غهوبأ ر 
وفاتله  ، وبعلدهلل11 فلي سلغة كاةت وفا  الرس    ألي  كما ذكر الرصافيالقري ال اةي 
، لهلل136يقلار  سلغة   لا -بحيل   لا يلسكر الرصللافي– تلدوم  الحللدي  يول ي  بقلري وربل 

وبسلب يو ي تلدوم   ،وعبعي  سغة تعد جيب كا ب   ا  ألي ستفي هسأ الميألة  ها  قغاوتدقي
كملللا أراي أي  ،فلللي عصلللر تلللاب  التلللابعي  الحلللدي   لللدأ رسلللميا  فلللي عصلللر التلللابعي  ولللليع

و لل  عللا يولل ي إ واةيللة الختللأ والغيللياي وال مللاي  والغقصللاي فللي ، يلل حي  للسلب الرصللافي
 ع  األحايي  أق   ما ل  كاةت في عصر تاب  التابعي 

                                                 

باي  القاضي علد ال لار    احمد المعت للي،  لر، األصل    األسد  :سلي  الم ا  علىيغ ر:  (1)
، ا للل  240، 88 :م1996، 3الخميلللة، تحقيلللق عللللد الكلللرما ع ملللاي،  وتللللة وهللللة، القلللاهر ،  

ر للللد، فصلللل  المقللللا  فيمللللا  للللي  الحومللللة والشللللرمعة  لللل  االتصللللا ، تحقيللللق،  حمللللد عمللللار ، يار 
 ع49 :3المعارب، القاهر ،  

 ع141، 95 :، المصدر اليا قالرصافي :غ ري (2)
 ع708 :المصدر ةفيه :يغ ر (3)
 ع744 :المصدر ةفيه :يغ ر (4)
 ع744 :المصدر ةفيه :يغ ر (5)
رسلل      أ لل ر، ال للا   الميللغد الصللحي  المختصللر  لل  إسللماعي اللخللار   حمللد  لل  يغ للر:  (6)

تهل ،  أ ل  لعهل1422، 1لغ لا ،  تحقيق  حمد تهير ةاصر الغاصر، يار طل ف اوأيا ه، وسغغه 
 ع202 : حمد، الحدي  والمحدع ي 
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 ةحللل  ال): لفهمللله فللي المغيللل خ لف للا  التلللي تتللداولها كتللل  عللل م القلللر ي يقلل   ووفقللا  
غه بعلض الشلي  عغلد إعلاتله فلي المصلاحف فلي عهلد الخليفلة سق   أ قدةغكر أي القر ي 

 ع(1)( رمة فيه واي الس  وص  إليغا  غه صحي  ال، أي ذلب  ي  ضتي  إال، ال ال 
هشللام »قرملللا   لل  هللسأ ا را  عغللد بعللض المفكللرم  العللر  المعاصللرم    لل   وة للد

ملاغ أو أ  إقحلام كل -القلر ي- هل  وقعلت تملاياغ فلي صلل  اللغ )في ق لله:  «جعي 
ةيليت أو للا تيل  ؟ رأيلي أي هلسا  عللاراغعلاراغ لا يل   ها الغلي، أو إسلقا  لللعض ال

 لكتلللا را  جملل   للل  ا القللر ي وفلللق ): «ت مغلللي» قلللا ع كمللا (2)( حتملل  فلللي حللاالغ قليللللة
وبتللأعير  لل  المصللال  اليياسللية المتصللارعة مص صللا  -ا سللب يي  مملل  أعغللا  جمعلله 

لعمليلللاغ أيغ إللللى امتلللراف  تغللله  -جيلللة ا سلللب ية الغاهملللةللتك ةلللاغ اليياسلللية واأليدل  
، و للل  المعللل م للللدى الللللاح ي  أي وجللل ي تمللاياغ وةقصلللاي فلللي القلللر ي (3)(تمللاي  وةقصلللاةا  

القلللر ي كلللغ   راسلللةالكلللرما أ لللر  لللأل ب فلللي كتابلللاغ بعلللض الميتشلللرقي  اللللسي  تغلللاول ا ي
 ع(4)تارمخي ماض  للغقد والتق ما

 حفللل ظ للللا يللل ي فيللله  الفلللرف ا سلللب ية أغلللل كلللرما عغلللد المعلللل م أي القلللر ي ال و للل 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ    : تعلللالى هق لللل عللللى اسلللتغايا (5)وللللا ييلللق   غللله حلللرب، حلللرب

أ لا ق لله بيلق    لي   ل  القلر ي تلأومب   غله لقل   علملا  (ع 9: ا ية الح ر) ڱ

                                                 

 ع744 :، المصدر اليا قالرصافي (1)
المحمديللة فللي  وللة، يار التليعللة،  يللروغ،   ، هشللام، فللي اليللير  الغل مللة، تارمخيللة الللدع  جعللي  (2)

 ع23-2/22 م:2007 ،1 
م: 1997،  ، يار اليغللا ي ، ي شللقوالقللرا  ةالللغ  القر ةللي، أ للام إ للوالية اللغيلل، ، التيلل ت مغللي (3)

 ع65
 على سلي  الم ا : يغ ر:  (4)

- Encyclopedia Of Islam ,First Edition , Leiden 1931,vol. Iv ,p1071. 
يسكر المفيد بأي الق    تحرمف القر ي وةقصه  رف ف عغد أغل  الفرف ا سب ية، وإةملا اةفلري  (5)

حملد  ل   حملد  ل  الغعملاي، أوائل  المقلاالغ، يار المفيلد، المفيد،   :به  م  ال يعتد  هاع يغ ر
 ع187 -186 م:1993-له1414، 2 يروغ، للغاي،  
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غلللللل  الفلللللرف أ  عغلللللد فملللللريوي -أةللللل ا  الغيللللل  أحلللللد- (1)  جللللل ي المغيللللل خ لف لللللا   مي الميلللللل
فهل  بشلر  يخمل  لليلله   اليلق  أ لا، إلهيللةإلهلي ولحوملة  عغلدها الغيل  إذا سلب ية، 
اليياسللللللية واالجتماعيللللللة وال قافيللللللةع علمللللللا  أي اعتقللللللاي  واالةتمللللللا اغ األ  جللللللةوالغيللللللياي و 
فللي اعتملاي القلر ي ح لة و رجعيلة لمعرفلة الحقللائق   غه يتله ييلق اليلق   هلساالرصلافي  
المعغللى  يغيللرك يللرا ،  وأو ال مللاي  فللي الللغ  القر ةللي  قللليب  كللاي، أ فالحللسب، كمللا يقلل  

 ، فيحلق غه يلة علميلة بلبللمل ولي   عيها ر ، وبسلب يفت  اللا  على  صالمراي    الغ 
لكل  و  باح  الق   بيق    ي  أو تماي   ي   مر بحي   ا يرملد إعلاتله أو ةفيله، لك 

 تليعي أي يتص ر بيق   بعض ا ياغ  غهع أةه ال يعد القر ي كبم   فم  ال طالما
ق للله بللأي القللر ي  غللي الداللللة، فللسلب لللا يقلل  بلله أحللد  لل  علمللا  الميلللمي ،  وأ للا

 ع (2)الداللة وأمرى  غية،  ياغ قتعية الداللة أي هغا  وبيغ ا
يتعلللللق  غه يللللا  فللللي قللللل   األحاييلللل  والروايللللاغ واالسللللتغاي عليهللللا فللللي  عرفللللة  و للللا
إليهلللا فهللل  يتعللل  فلللي اغلللل  اللللروا  وال يقلللل   للل  األحاييللل   ي والركللل   التارمخيلللةالحقلللائق 

أةللا   لل   األحاييلل  التللي ةقلهللا إليغللا)فللي ق للله:  كمللاوالروايللاغ إال  للا يتفللق  لل  العقلل  
وكلاي أك لر ع الروا  قد أمسغ  ها األه ا  كل   أملس ولعللت  هلا اليياسلة  لتى األالعيل 

أو  ل  اللسي  اسلترق ها ، يمل ا في ا سلبم قهلرا  ه ال  الروا     األ ا المغل بة    السي  
فعا  ا فلي وال  العلر  ، العر  الفاتح ي باألسر فكاة ا ها و   تغاس   غها    الم الي

  تللل رم  تغللللي فلللي صلللدورها الملللغائ  واألحقلللاي كالحصلللي   للل  سلللبم اليهللل ي  اللللس  
، مللد  لل  إسللحافوكمح، وا لل  سلللأ اليهلل ييي ، تيللمى بعلللد    لل  سللبم وكعلل  األحلللار

                                                 

، في عل م القر ي اللرهاي حمد    علد       هاير،  الدي     در علد أ  ، ال ركشييغ ر:  (1)
 :م1957-هللللل1376، 1تحقيلللق:  حملللد أ للل  الفمللل  إ للللراهيا، يار المعرفلللة،  يلللروغ: للغلللاي،  

إ للراهيا،  فملل اليللي طي، جللب  الللدي ، ا تقللاي فللي عللل م القللر ي، تحقيللق:  حمللد أ لل  ال ع2/35
 ع3/69 :م1974-هل1394الهيتة المصرمة العا ة للكتا ، 

 لللا   - وتلللة الللدع   ،، أصلل   الفقلله لللاععلللد ال هللا  مللبب،  :علللى سلللي  الم للا يغ للر:  (2)
 ع34 :، يار القلا8األتهر،   
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، إللللللى الفلللللر  وكعتلللللا  الخراسلللللاةي وا للللل  سللللليرم   للللل  المللللل الي اللللللسي  يمتللللل ي بأةيلللللا ها
 ع(1)(ي، وغيرها، والليهقاةيوال  تق، وا    غدأ، و غلتا 
 غه لللا  لل لللر، والتعلللدي  عللللى أسلللا  قللل  ي فملللب  عللل    افقلللة األحاييللل   مقلللياو 

 ل     أةهلا كلاة ا يغ لروي إللىوالرواياغ للعق  أو  خالفتها له ومعي  عللى رجلا  الحلدي
على الميلمي  أي يغربل ا جمي  األحايي  بغربلا   غيل ج  وم ج ، (2)قا  قا  ال إلى  ا

واللس   أملسوأالمعقل   فاللس  يلقلى فلي الغربلا  ي و ل ، (3)ص   لا  لغغلاأ   القر ي ك ةه 
 ع  (4)ييق  يترك أ ومغلسوأ

ي  فلللي التحقلللق، كلللاي الشلللب فلللي األحاييللل ، بغلللض الغ لللر عللل   غلللاهج المحلللدع إي
 الفخلللر لللائعا  فلللي يوائلللر الفكلللر ا سلللب ي السللليما عغلللد علملللا  الكلللبم،   لللا  ذللللب ة لللد 

  وأ لللا اللخلللار  والقشلللير  فهملللا  لللا كاةلللا علللالمي)يقللل  :  م(1210/ لهللل606)غ  اللللرات  
وأ للا اعتقللاي أةهمللا علمللا جميلل  األحلل ا  ،  لل  اجتهللدا واحتاطللا بمقللدار طاقتهمللا، بللالغي  

وغايلللة  لللا فلللي الللللا  ع فلللسلب ال يق لللله عاقللل ، إللللى ت اةغلللا  ت لللاي الرسللل  ال اقعلللة فلللي 
ال ، إال أةلا إذا  لاهدةا مللرا  شلتمب عللى  غكلر، وباللسي  روملا علغها، ةحي  ال ل   هملا

و لل  تروم للاتها علللى ، قتعغللا بأةلله  لل  أوضللا  المبحللد  يمولل  إسللغايأ إلللى الرسلل   
 ع  (5)(أولتب المحدعي 

عللى  «ت مغلي»كتابلاغ المفكلرم  العلر  المعاصلرم  فغ لد   ا  هسا الشب فلي كما
سللللي  الم لللا  ييلللتغتج بعلللد ذكلللر ةصللل ا علللد   للل   صلللاير  ختلفلللة أةللله قلللد يوللل ي  للل  

 ع  (6)االستحالة ال ص   إلى الغ  الحدي ي األصلي

                                                 

 ع744 :اليا ق، المصدر افيالرص (1)
 ع745 :المصدر ةفيهيغ ر:  (2)
 ع74 :المصدر ةفيهيغ ر:  (3)
 ع748 :المصدر ةفيهيغ ر:  (4)
أسللا  التقللديع، ،  لل  عمللر  لل  الحيلل   لل  الحيللي  التيمللي اللوللر    حمللد، فخللر الللدي  الللرات   (5)

 ع218  :م2001، القاهر ، األتهرمةتحقيق، أحمد ح ات  اليقا،  وتلة الكلياغ 
 ع68 :التي ، الغ  القر ةي أ ام إ والية اللغية والقرا   ت مغي (6)
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قل   األحايي  والرواياغ عل  الغللي و  في رفض اةتقائيا   كاي أي الرصافي وةبحا
 ا يرملد أعلاتله، ومشلوب ومغفلي ومولس   لا ال يتما لى  ل   سهللهع فيقل   ا يتيق  ل   ل

   ة دأ أحياةا  يقل     الحدي  ال احلد أجل ا   ل  يوي أملرى كلالتي تللي  إمللار  حملد 
  ألصحابه  لعض الغيلياغ التي تتعللق بالميلتقل ،  تغاقملا   ل   لا أعلتله  ل  إ واةيلة

قلللللل  عللللللى سللللللي  الم لللللا  تلشللللليرأ اتصلللللاله بلللللالمتلق الب تغلللللاهي بلللللالمعغى الصللللل في، في
إيللاأ بقلل   مياللله وتفاؤللله، لكغلله يوللس  إ واةيللة   فيللرا  للميلللمي  بفللت  اللليم  وبللبي فللار ، 

وتلفيلق  إضافاغأةها     ومدعيوصف الغلي للبي فار  وتصديق سلماي الفارسي له، 
كلللاي يعلللرب الكتابلللة   أي  حملللدا   لي للللتبعلللض الغصللل ا   يغملللا ة لللدأ يللل و ، (1)اللللروا  
العللا  علا الغللي  ل  اليهل ي  بحمل ر أ لي سلفياي حيغملا   لا يار بخللد فيسكر، را  والق

فخشليت  ل  أ لي سلفياي ، أي أقل   ةعلا فلأريغ): العللا  ق  سأله ه  كت   يدأ فيسكر 
 ل    قلف  هغلا يوتفلي  لسكر  لا وري فلي اليلير  الحلليلة فغ لدأ، (2)(أي يوس غي ومري علية 

كاي يعرب الكتابة وأي عمه العلا  يعللا  لسلب  يغملا   العلا  لييتد  على أي  حمدا  
أ لل  سللفياي ي هلل  ذلللب، وللل  تفحلل  الرصللافي اليللير األمللرى ل جللد سللل  رغلللة العلللا  

أةلله   غغللتأةغللي )  للا   للا   جلل ي فللي اليللير  ال لل  ك يللر فللي ق للله:  «ةعللا»فللي ا جابللة  للل
، (3)(أي يولللس غي ميلللر لللله أي يوتللل   يلللدأ وأريغ أي أقللل   ةعلللا فخشللليت  للل  أ لللي سلللفياي

كلل   وفلليفاليللل  إذي هلل  اعتقللاي العلللا  بأةلله  لل  األفملل  أي يولل ي الغلللي يوتلل   يللدأ، 
األحلل ا  ال يفهللا  لل  الللغ  الللس  ذكللرأ الرصللافي أةلله كللاي يعللرب الكتابللة  داللللة ملل ب 
 العلللا   لل  تكللسي  أ للي سللفياي للله أذا لللا يقلل  الحقيقللة، وأ  غايللة يللروم إليهللا  حمللد 

؟ والكتابة والقرا   في العاي  تعلاا فلي  رحللة التف للة أو الصللا أو كتابةلبا  عرفتهليخفي 
- غللس التف لللة يختلل  اليعللا  الغللل   لللسا أمفللى علل  ق  لله  الشلللا  فهلل  كللاي  حمللد 

                                                 

 ع98 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (1)
 ع1/301ل:ه427، 2 يروغ،   ، أ   الفرج، اليير  الحللية، يار الكت  العلمية، الحللي (2)
ع 2/313 : يللللروغ ا لللل  ك يللللر، اليللللير  الغل مللللة، تحقيللللق  صللللتفى علللللد ال احللللد، يار المعرفللللة، (3)

، 1المقرم  ، إ تا  األسما ، تحقيق  حمد علد الحميد الغميع، يار الكت  العلمية،  يروغ،  
 ع3/374 :م1999
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، فمب  ع  أي القرا   والكتابلة تعلد  ل    علمه بالكتابة والقرا -باست غا  أقاربه كالعلا 
  ع(1)، بحي  أق ا  أغل  العلما «أقرأ»ة أة لت كاةت الفمائ  إذ أو  كلمة    أو  أي

 فه  كاي    التفامر أي يدعي عدم  عرفته بالكتابة والقرا  ؟ 
 وه      هسأ األ يا  يمو  إمفائها في   تم  كم تم   وة في ذلب العصر؟

وهغا ةرى أي المغهج العلملي يحلتا عليله أي يغ لر فلي جميل  الغصل ا بشلأي هلسأ 
(، تاركا ةص صلا  تارمخيلة أقلدم هل1044 غ)ي يأمس هسا الغ     الحللي أ الالحايعة، 
، (لهلل774 غك يللر ) ا لل  كللغ عغهللا ولللا يشللر إليهللا اللتللة وللل  للمقارةللة   أعللرف غهللا، 

 ع  (له 845 غوة  والمقرم   )
فللي الفكللر العربللي المعاصللر الك يللر  لل  المفكللرم   لل  يغللاي  بذعللاي  كتابللة  وة للد

يلرى أي ال قافلة المعاصلر   -سللي  الم لا  عللى- «أراكل ي »لقبةية، فوفقا  لرؤمة ع م التار 
جل ا  سلحرما  ومرافيلا  وال ) ترفض العقلية واألج ا  التي كتلت  هلا سلير  ا ل  إسلحاف ك ةهلا
ع لللسلب فهلل  يللدع  إلللى (2)(واقعيللا  وال عقبةيللا  ومياليللا  وع ائليللا   دهشللا  و ختلقللا  وأسللت رما

لرؤملة عقبةيلة تحليليلة  غتقيلة إذ إي التلارم  الحلالي والقلديا قلد  إعاي  كتابة التلارم  وفقلا  
كتلللل    اسللللتة المتخيلللل   لللل  الختللللا  الللللديغي بمللللا يحملللل   لللل  رؤى وتصلللل راغ ر  مللللة 

بو يلللر  للل   أعلفلللت ألةهلللا، و للل  ضلللم   لللا ي للل  إعلللاي  كتا تللله اليلللير  الغل ملللة (3)و  اليلللة
م مه والتعمية الم ضل عية ضلد التقديع والتل ي  وأي ا   إسحاف قد ساها في عملية الت

ال اهليللة، وأي ال اهليللة قللد قللد ت بشللو  سللللي  لل  أجلل  تقللديا صلل ر  سللاطعة لالسللبم 
  جهلللللة لمبت لللللة المخيلللللا  ال ملللللاعي وتحرموللللله  وأي هلللللسأ الصللللل ر  الم اليلللللة لمحملللللد 

                                                 

 :علد    در الدي   حمد    علد       هاير، اللرهاي في عل م القر ي أ  ال ركشي، يغ ر:  (1)
 ع1/91 :ا تقاي في عل م القر يبور جب  الدي ،  أ ياليي طي، علدالرحم      ،1/207

ا سب ي، ةقد واجتهاي، ترجمة وتعليق، ها ا صلال ، الم سيلة ال طغيلة  الفكر،  حمد، اراك ي  (2)
 ع94 :للكتا ، ال  ائر

 ع168 :المصدر ةفيهيغ ر:  (3)
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وتغشيته أك ر  ملا هلي   جهلة لكتابلة سلير  إةيلاي يلدع أ غالللا   رسل     فلي حلي  أي 
 ع  (1)د أل  على اللعد ا ةياةي اللحت لشخصيتهالقر ي ق

 اللغوي:  منهجه

يركل  فلي  الرصافي أييلا  و اعرا  و  يدا  للغة العربية و درسا  لعل  ها ة دأ ولك ي 
أصلللللها اللغلللل   لمعرفللللة  فقللللام  تحليلللل  األلفللللاظ وريهللللا إلللللى،  غه لللله علللللى جاةلللل  اللغللللة

 ةللراأ ا  للا يتفللق  لل   سهللله   للا  ذلللب الللدالالغ التللي تشللير إليهللا تلللب األلفللاظ فيللرج   غهلل
اللغلل    أصلللها إلللى(، 22: اللللروج) ۆئ  ۈئ  ۈئ : لف للة الللل ، فللي ق للله تعللالى يللرج 

إي اللللل ، ): فيقللل   اةللله   جللل ي فلللي  يلللت العللل    غلللهليعيللل  عللللى المفيلللرم  اللللسي  فهمللل ا 
 أقلفا للو فهما   ا اةل     بله  ل  سللتاي،  المحف ظ قد يلها عليه القر ي فأمسوأ وفهم أ

 ع  (2)(أمسوأ وكيف عرف ا الل ، المحف ظ فم  أي ، على    يلها على  يت الع  
اللغلللة و عغلللاأ المصلللدر  هللل  ال مللل  والملللل   أصللل  عغلللى الكتلللا  فلللي    لللية  كملللا

 األلفللاظصلل ر فيله اللفللا بحلروب اله للا  وتصل مر  إذاالكتلا   كتلل ): والحفلا فللذذا قلال ا
 أيعللا يلللي  ، (3)(الغيللياي أو  الملليا  بللالحروب يتمللم  جمعهللا وضلللتها وحف هللا  لل

هغللا  تقاربللا  فللي المعغللى وتشللا ها  فللي القصللد  للي   عغللى الكتللا  و عغللى قمللا    فللي 
فللالح اي  الك ةيللة بأسللرها  األتلليي ملل  وممللل  ومحفلا وكللسلب القمللا   فالكتلا ، األت 

  حفللل ظ  للل  التخللللف حلللدوعها فللللسلب اسلللتعم  الكتلللا  فلللي أ رهلللا  م علللة فيللله  ملللل   
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   : كمللا فللي سلل ر  الح للر األت القللر ي  عغللى قمللا    فللي 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  : سل ر  األةعلام وفي( 4: الح ر) ڦ        ڦ

وفللللي سلللل ر   ،(38: األةعللللام) ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچ      چ  ڇ
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        : األةعلللام

في قمائه األتلي وفلي غيرهلا  ل  ا يلاغ التلي ييتشلهد  أ ، (59: األةعام) جت          حت

                                                 

ا سلب ي، ترجمللة، ها لا صللال ،  ركل  ا ةمللا   ربلليتارمخيللة الفكلر الع، اراكلل ي،  حملديغ لر:  (1)
 ع83-82م: 1996، 2،   يروغ، المرك  ال قافي العربي، يار الليما ،   يالق

 ع593 :المصدر اليا قالرصافي،  (2)
 ع594 :ةفيه المصدر (3)
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، يتغيللر الكتللا  وري بمعغللى قمللا    األتلللي الللس  ال أي هللا الرصللافي التللي تللد  علللى 
ا بأسللللره اغوالكائغلللل، اللغلللة المللللل  وال مللل  أصلللل وسلللمي كتابللللا  ألي  عغلللى الكتللللا  فلللي 

 األلفلللاظفقملللا    بمغ للللة الكتلللا  اللللس  كتللللت فيللله ، وإرايتللله ملللل طة فلللي قملللا    
اةلله للليع عغللد    إلللىجمعللت وضلللتت و لل  هللسا التحليلل  اللغلل   يصلل   أ والحللروب 

 ع  (1)العلما  والعا ة    الميلمي  أغل كتا  بالمعغى الس  يفهمه  أول ، 

اللللل ، فلللي اللغلللة عللللى كللل  صلللحيفة  يتللللق): فقلللا فلللي اللغلللة  اللللل ،  لللية   عغلللى علللا
يوتلل ي فيملا وجلدوأ  األو وكلاة ا فلي ال  لاي ، غيلر ذللب أوع لا  أوعرممة  ل  مشل  

فيقلا  كتل  ، لقلتله أوالح لار  والخشل  والع لام وغيرهلا لفقلد القرطلا  عغلدها  ألل ا،   
 وهلللسا القللل  ع المعلللاةي تلللل ، فيللله بالكتابلللة أياللللل ،  لللأم ذ  للل   أيحتلللى قيللل  ، فلللي اللللل ،

فللالل ، فللي أصلل  اللغللة ال  إالو ، الللل ، للكتابللة كالقرطللا  ااسللتعماله إلللىصللحي  بللالغ ر 
 لا  عللى اللبم وبملمها(  )بفلت واتيلا ، وللسا يتللق اللل ، رفعل يلهعللى  لا ف إاليتلق 

ولما كاي اللل ، ييلتعم  ع الفما  الةلياطه واتياعه أ األرف    اله ا  و   ي  اليما 
، ا يلة سأستعما  اللغ   إطبقه على الكتا  كملا هل  فلي هلص  في اال، للكتابة عغدها

  ل  سل ر  ال اقعلة  أملرى   يلة القر ي اسلتعم  الكتلا   لد  اللل ، فلي أيعلى ذلب  ومد 

 صللللللل ي فلللللللالل ، والكتلللللللا  فلللللللي  أ  (ال اقعلللللللة) ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ
 ع  (2)(ا يتي   ي  واحد

المفكللللللرم  واللللللللاح ي   عغللللللد  اضلللللل ال ماالهتمللللللا اللغلللللل    ال اةلللللل  لهللللللسا كللللللاي وقللللللد
عليهللا كاللغي مللة والتفكيويللة  لمعتمللد المعاصللرم  المهتمللي  بالدراسللاغ اللغ مللة والمغللاهج ا

تغاولللللت  التلللليتمللللد  أ لللل يراسللللاغ ةصللللر حا للللد  إلللللى  لللليرأ أي لللل  المغاسلللل  هغللللا  وةللللرى 
عللا ي لل  عللدم التميللب  هللا  و لل ،  رفيللة الغصلل ا وتارمخيتهللا  علللاغ هللاالم اضللي  ذات

                                                 

 ع595-594 :ةفيه المصدر (1)
 ع593 :المصدر اليا قالرصافي،  (2)
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 قاصللد  عاصللر  للشللرمعة تيللت ع  رو، هللسا  ا للةإقإلللى  يعللاحلل   شللاكلغا المعاصللر  و ل
 ع (1)العصر

 ا تا  الختا  الديغي يتميب   ج ي القر ي في الل ، المحفل ظ اعتملايا  )أةه  ومرى 
على فها حرفي لللغ ، و لا تا  يتميلب بصل ر  ا لله المللب بعر له وكرسليه وصل ل اةه 

ةفيلللللها  للللل  الحرفيلللللة بالشلللللياطي  وال للللل   رجلللللةيتميلللللب بالدوجغللللل يأ المبئكلللللة، و لللللا تا  
واليلل بغ التللي تللدوي فيهللا األعمللا ع واألمتللر  لل  ذلللب تميللوه بحرفيللة صلل ر العقللا  
وال  ا  وعسا  القلر وةعيمه و شاهد القيا ة واليير على الصرا عع إللى  ملر ذللب كلله 

 ع  (2)(   تص راغ أست رمة
 العلمي:  منهجه

العلميللة سلل ا    رمللاغه لله المعرفللة العلميللة المعاصللر  والغفللي  غ الرصللافي اسللتخدم
 تللل ر  للل  ة رملللة الت حتلللةفلللي العلللل م الل أم  للل  التحليللل  الغفيلللي  ا ةيلللاةيةفلللي العلللل م 
ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ييللل  المعرفللة العلميللة فللي الفلللب لتفيللير ا يللة  فغ للدأواالرتقللا ، 

 الملللراي و لعللل أ):  اقلللف، (40: يلللع)جئ  حئ  مئ  ىئ  یىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  ی
إي للقملر يورتلي  : فقلد قلا  علملا  الفللب، تدر  القمر في يورتله الغ   يلة أي الشمع ال

إي يورتللله الغ   يلللة هلللي سللليرأ سللليرا   اهرملللا   لللا  لللي  الغ للل م : وقلللال ا، ة   يلللة واقتراةيلللة
إي الشلللمع بملللا ح لهلللا  للل  : كملللا قلللا  علملللا  الفللللبععع ال  ا لللت ملللب  يورتهلللا اليلللغ مة

 ع (3)(اراغ والمسةلاغ والشه  تتحر  بات اأ إلى الغير ال اق   هسأ اليرعةاليي
 هاوعلدد  األ ل اغي للدوي  ل   األحيلا  يأة دأ يري على المفيرم  اللسي  قلال ا بل كما

فهملللا  لق لللله تعلللالى:  (4)أيملللا  ا بلللا   يتلللة كملللا علللدوا الليملللة  يتلللة  أصلللب الغتلللف فلللي 

                                                 

 :م1998، 4أ لل  تمللد، ةصللر حا للد،  فهلل م الللغ ، المركلل  ال قللافي العربللي،  يللروغ،   :يغ للر (1)
و للا  197 :م2000، 1و للا بعللدهاع وكتابلله الختللا  والتأوملل ، المركلل  ال قللافي العربللي،   52

 بعدهاع
 ع135: م1995، 4أ   تمد، ةصر حا د،  فه م الغ ، المرك  ال قافي العربي،  يروغ،   (2)
 ع624–623 :اليا ق المصدر، الرصافي (3)
ملر، تحقيلق، أحملد  حملد  لاكر، جلا   الليلاي : على سلي  الم ا ، التلر ،  حمد    جر يغ ر (4)

ع الملاوري ، أ ل  الحيل ، 20/85: م2000-لهل1420، 1في تأوم  القر ي،   سية الرسلالة،  
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  چ  چ  ڃڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ (الللللللللللروم :
: بالفرضللياغ العلميللة فللي الغشلل   فيقلل   األصلل علللى  أو يللتعيغا  بالغ رمللاغ  ليللري (19
   ذ  حيا    له حتلى  إالك  ذ  حيا  ال يو ي  أيفي عصرةا  قررأ علا الحيا  و ما)
وقلللد سلللأل ا ، األحيلللا وابيللل   لللا يتصللل ر  للل  ذواغ الحيلللا  فلللي  أيفاللللس  هللل   ولللرو مال

العلللا قللد وقللف  هللا  أيغيللر ، األرفذ  حيللا  فللي  أو تكلل ي  يإذكيللف   تحللرم  وقللال ا
 لل  علمللا  الفلللب فللي تكلل م  العلل الا  إملل اةهاكمللا فعلل   أةهللا إال، عللاج م  علل  ال لل ا 

فللي عغفلل اي  لللا ها  األرف إي: فقللال ا، فللرف الغ رمللاغ العلميللة إلللى وا  الت للاليللماومة 
صلللالحة لت ليلللد الحيلللا  رأسلللا  بلللب  كاةلللت فلللي حاللللة األو فلللي ال  لللاي  أط ارهلللاوفلللي احلللد 

علا تا  رمعللاي  للا ها وتللدلت  غهللا تللب الحاللة فأصلللحت علاج   عل  ت ليللد ذ  ، واسلتة
اعتللار  أيفمل  هلسا يتللي  للاد ،  ل  ذ  حيلا    لله إال  بيليتا  كلالمورو  ايحيا   هملا كل

 ع (1)(غير صحي  وغير   افق لما قررأ العلا األ  اغوالليمة     فةالغت
ال  لللي   أي أكلللدواقلللد ف األوائللل  الي ةلللاي فبسلللفةهلللسا   قلللف  أي ةللللي  أيةللل ي  وهغلللا

عللى اللرغا  ل  املتبفها فلي طليعلة  -، فلب  لد  ل  وجل ي  لاي  أوللىيخرج    ال  لي 
 الي ةلللاي فةكللللار فبسللل وكلللسلب الحلللا  عغلللد، وقلللديا وحلللي   أتللللي فلللال ج ي، (2)هلللسأ الملللاي 

يولل   فلللاعللدم، عللالا الكلل ي والفيللاي  لل  ال  حللدلللا يع  أفبطلل ي فذللله ، (وأرسللت  أفبطلل ي )
 وفقلللا  التلللي كاةلللت  ش  لللة فقلللام  تغيللليقها  األربعلللةسللل ى  لللغ ا لهلللسا العلللالا  للل  العغاصلللر 

                                                                                                                                               

 ،«الغكللت والعيلل ي »علللي  لل   حمللد  لل   حمللد  لل  حليلل  اللصللر  اللغللداي ، تفيللير المللاوري  
ع 4/303:  يلروغ، للغلاي تحقيق، الييد ا   علد المقص ي    علد اللرحيا، يار الكتل  العلميلة،

علي الفم     الحي ، تفيير ج ا   ال ا  ، تحقيق   سية الغشلر ا سلب ي  أ  ، لرسيالت
 ع1/595 :التابعة ل ماعة المدرسي  بقا

 ع668-667 :اليا ق المصدر، الرصافي (1)
يلفة القديملة، و ، الفلألعلى سلي  الم ا : رس   رتراةد، تارم  الفليلفة الغربيلة، الكتلا  ايغ ر:  (2)

 م:1967، 2ترجملللة تكلللي ة يللل   حمللل ي،  تلعلللة ل غلللة التلللأليف والترجملللة والغشلللر، القلللاهر ،  
 ع82، 60، 59، 55
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المحللر   أرسللت ع أ للا إللله (1)الكليللة األتليللةالللغفع   لل  ماصللة وبلل  فيهللا الغفلل   يلل لغ
 أيةاهلاام هلسأ الم جل ياغ  ل  طرملق إتمل  اتلغ يلةفلا يو  سل ى عللة غائ يتحر  ال  الس

 حللللللل  اللللللللس  ال يتحلللللللر  كملللللللا يحللللللل م العا لللللللق  األو المحلللللللر   إللللللللىوصللللللل ال   بأعبهلللللللا
 ع  (2)المعش ف 
وا   جلل ي إللله  عغللد ا  يالفبسللفة الي ةللاةي إي ختصللر  بمعغللىو    للا   أوعقلل   أواقللرة
 ع   حر  ال يتحر  لا ي عل ا  غه مالق للحيا  بالمعغى الديغي أوالم   

المعلل م للدى الللاح ي  أةله  فمل فلي الغشل   واالرتقلا    غ رمة ياروي  علقتي مافي أ ا
في كتابه أص  األة ا  لا يلتكلا عل  كيفيلة ةشلأ  أو  هل ر الحيلا  عللى األرف فأةهلا قلد 

 لللل  طرمللللق الخلللالق، وإةمللللا كلللاي يتحللللد  علللل  كيفيلللة ةشلللل   وتتلللل ر  -كمللللا ذكلللر–تملللت 
 ع  (3) عدوي  و حدوي  أص  الكائغاغ الحية الك ير  والمتغ عة    أص  أو 

 أيبعلللد  ياةللله – عغفللل اي  للللا ها أيلللام لألحيلللا  األرفالرصلللافي  ت ليلللد  إيملللاي أ لللا
ةتللق عليهلا علميلة ألي  ل   أيفهلي فرضلية ال يصل   –العلما  وقف ا عاج م  ع  اللري

 للل اهد  وجللل ي أوابيللل  ق اعلللد الملللغهج العلملللي الت رمللللي التحقلللق  للل  المفلللروف ت رمليلللا  
 إلللىوالخرافللاغ الشللعلية  غهللا  األسللاطير إلللىقللر  ويالئلل  ت لللت صللحتها فهللي فرضللية ا

احلد  يع ل كاي العلا والمعرفة العلميلة تلغلى وتغمل   هلسأ الصليغة فلب  إذاالعلا والمعرفة و 
حتلى فلي الخيلا  العلملي واي ملرج  ذإيتخي  وم ستر  ا يشا  ومدعي علمية  غه ه  أي

الفلروف و ل  علا ع   غاهج اللح  بالمعغى الل بر  فهغا  مصائ  وضل اب  لفلرف 
ييلتعير فكلر  اةكيلماةدر فلي ةشل   وتتل ر الكائغلاغ  الرصلافي ة د كما، تحقيقها إ واةية

                                                 

 وا ر اي، طيماو ، ترجمة ف اي جرجي  ربار ،  غش راغ وتار  ال قافة واليياحة أفبط ي : يغ ر (1)
 ع211: م1968الق  ي، ي شق، 

: م1992، 1، ترجمة ع غ قرةي، يار التليعلة،  يلروغ،  أرست ، الفري ايواري، تايل ريغ ر:  (2)
 ع74

حملللد   حملللل ي الملي للللي، تقلللديا سللللمير حغللللا  ترجمللللةاألةلللل ا ،  تشللللارلع، أصللل ياروي،  :يغ لللر (3)
، 770 م:2004، 1صلللايف، المشلللرو  القللل  ي للترجملللة، الم للللع األعللللى لل قافلللة، القلللاهر ،  

 ع777
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 ڤ  ڤ   ڦ  ڦ لآليلللة:  أتفيلللير  فللليف، (1)اليابيلللة إللللىواةتقالهلللا  للل  الملللا  
 الكاةلت فلي القلديا  وأةهلاالغشل  ، بله تصل مر  للدأ الحيلا  و  أرملدكبم ): يق  ، (7: ه ي)

اليابيللة فهللسا هلل   إلللىفللي اللحللار عللا اةتقلللت  أل للر أوالف هللرغ فللي ، ا فللي الملل إالتكلل ي 
 ع (2)(ك   ا يغت   عليه وكاي عر ه على الما 

 أباحلتالتلي  قليلةغال أوالت رملية  أوالعقلية  واأليلةوالقرائ   األسعةعلا  ا هي  وال
أي  ةيللةيللدةعي العلميللة والعقب وهلل وةحلل  ةع لل   لل  الرصللافي ، للله هللسا التأوملل  الغرملل 

 ل  ذللب  واألمتلر، علميلة التخميغلاغ  أيفوبص ر  ، لم   هسأ الفرضياغ ومروجيتلغى 
للدى  بيللي  الغلا  ال بحقيقللة علميلة عا تللة يمول  التحقللق  ا   قدسلل ا  ييغيل ا  اةله هغللا يغقلد ةصلل

  للاعرمته ورا، يللتكلا علل  رمعللاي  لللا  قللد ولللى فيللا إلللى فلل ال علل  علميتلله،  غهللا ت رمليللا  
 لا افترضله العلملا  فلي  أيلد إذاوال ةعلا بالمل  ،  ي ي  ا  لي لت  ا يرمدأليت الشلا  يع

فخللالق ): يقلل   إذ ؟كائغللاغ ملقهللا وأ كيفيللة ةشلل   الحيللا  فللأ  مللالق للكائغللاغ يقصللدأ 
 ملللا ةيلللل أ  وأع لللا جللل   أاللشلللر و  أةليلللا  ملللا قالللله عغللله  وأع لللا جللل   وأ األع لللاالكائغلللاغ 

 ع  (3)(إليه
اللشللرمة  األحيللا لليللم اغ والغ لل م والك اكلل  فقلل   لل  يوي  كللاي    غللا  بخلقلله فللذذا

 ال ؟هل  يليلله فملا، الحيةوملق الكائغاغ   فهسا ليع  دلي  ييغي الي الدي  يخلرةا بخلقه
لملاذا : فلذي قللت): فيقل  و لا فتلرأ عليله  لالةياي   ة دأ في ة   مر ي لت ملق   

 أفعلا  كلسا ملقهلا وعللى هلسا جلللها و ألي  : قلل بها ؟ قللت أفعلا الغا  هولسا فلي  ايك
 ع  (4)(ال تعل   

                                                 

الي ةاةيللة، ترجمللة   اهللد علللد المللغعا   اهللد، يار ال قافللة الفليللفة  تللارم سللتيع، ولتللر،  :يغ للر (1)
 ع34: م1984للغشر والت تم ، 

 ع655: اليا ق المصدرالرصافي،  (2)
 ع584 :ةفيه المصدر (3)
 ع602: ، المصدر اليا قالرصافي (4)
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 للسه   غللتهجي  لل فحيلل ،  وفترتلله لالةيللايهللسا الللغ  لللا يعتللرب بخلللق    ففللي
تخللللل  واضلللل  فللللي  وهللللسا، (1)  أفعللللا وال اهرمللللة فللللي التميللللب بعللللدم تعليلللل    للللاعر ألا

 ع المغه ية وطر، ا را 
صللايف جللب  الع للا   عال للة إلللى المغاسلل  أي ةشللير هغللا علللى سلللي  الم للا  و لل 

لهسا الم ض   وتلغيه لهسأ األفكار في الغش   واالرتقا  ومعدها    الميائ  العلمية التلي 
ت صللل  إليهلللا ا ةيلللاي المعاصلللر لييلللح  الليلللا   للل  اللللدي  والفكلللر اللللديغي فلللي قملللية 

ال  لل  علللدم، وليقللر  ق للللة ةيتشلله بملل غ ا لللله، و ق لللة البلللب  بللأي   فرضلللية  الخلللق
 ع  (2)حاجة له  ها في ة ا ه الك ةي

 إذاولكغغلللا ): ةيللللية ال هلللاغ فيقللل    عللللاغ غيلللليةالغ رملللة ال الرصلللافي يعتملللد كملللا
وةحلل  علللى  إليغللاهلل  بالغيلللة  إةمللاوعللدم تح لهللا  األرفتأ لغللا قللليب  رأيغللا علللت جهللاغ 

 إللى ياألرضلةخلرج  ل  عالمغلا  أيلليع عغلدةا  ل  ال سلائ   لا ةيلتتي  بله  ألةغا هرها 
 األرف إلللىعللالا  مللر  لل  العلل الا المغل للة فللي هللسا الفمللا  حتللى يتلللد  وضللعغا بالغيلللة 

عللالا  إلللى األرضلليةغتقلل   لل  عالمغللا  أياسللتتعغا  أةغللافللل   إليغللابالغيلللة  األرفووضلل  
وعغدئللٍس لللا يلللق لغللا فيهللا  إليغللاووضللعها بالغيلللة  إليهللاالمللرم   لل ب  لتلللد  وضللعغا بالغيلللة 

 وأ للداالتللي كاةللت تحتغللا يائمللا   األرفوال  للرف وال غللر  ولرأيغللا ف قغللا   للما  وال جغلل  
 ع  (3)(وةح  في عالا المرم  إليغابالغيلة  سما حيغتس  األرففتغقل  
تلغى التحلي  الغفيي في  غه ه لتحلي   اهر  الغل   وال حي وتحليل   خصلية  كما
 أيلللة عغللد فرومللد فغيللتتي  حللاالغ  تماع األييللاي فيغ  يغ ل جيللافللي  أيوطالمللا   حمللد 
 أيالسلليما ، هللسا الرصللافي علللى تللأليف كتابلله ألهمللت لل  ضللم  الع ا لل  التللي  أيةللرج  

                                                 

 : وتللللة الخلللاة ي، القلللاهر األةدليلللي،  للل   حملللد عللللي  للل  أحملللد  للل  سلللعيد أا للل  حللل م،  :يغ لللر (1)
الللرحم   لل  أحمللد، الم اقللف، تحقيللق علللد الللرحم  عميللر ،  علللدالللدي   عمللد، ا ي للي ،3/101

 ع3/295 :1يار ال ي ،  يروغ،  
-17 :م2003، 9الع للا، صللايف جللب ، ةقللد الفكللر الللديغي، يار التليعللة،  يللروغ،   :يغ للر (2)

 ع19
 ع584 :اليا ق المصدر، الرصافي (3)
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عللى ك ةهلا تكلرارا   ختصلرا   ا سلب يةالدياةلة  إللى أ ارفرومد في كتابه   سى والت حيد 
 ع  (1)للدياةة اليه يية

 قلامع (2) ل  الشلع  ص ر فرومد   سى علقرما  وبتلب  ع يملا  وقائلدا  لشلع   وكما
علمغلا بلأي  وإذاعلقرملا  وبتلب  ق  يلا  بعلد ت رملدأ  ل  الغلل  ،    حمدالرصافي  تص مر 
قللد األسللاطير والعقلل  ال معللي و و  ا ةيللاةيةبحلل  الغللات الشخصللية   التحليلل  الغفيللي يقلل  

ع (3)(ال اهر  الديغية    امتصاا عللا اللغفع ال معلي): ق له ذلب في إلىفرومد  أ ار
ةفلللب لغللل ا   أيسللللمغا ب غيلللية   سلللى المصلللرمة فيللليو ي عليغلللا  للل  ف رةلللا  إذا): فومملللي

، لتغفيلس  شلرو  كليلر قليلة    القلائ ( أوجديدا  وصعلا  فحي  يتهيأ  ع     الشع   )
 ع  (4)(تعيما   يحم  رفاقه على اةتخابه أوةت ق   ه ر فري يت عا الحركة  أييغلغي 
الشخصللللللية » عغللللل اي الكتللللللا  علللللللى واضلللللل  حتلللللىفرومللللللد عللللللى الرصللللللافي  علللللرأو 

فرومد ع  طرملق التحليل  الغفيلي  فقد تعا «قد ح  اللغ  الم» وه ال اة    «المحمدية
 تفكب أو تح  األلغات كما يلي  الغ  اليا قع 

الدياةلة  أسلع  حمد  كسلبع (5)الدياةة اليه يية عغد فرومد أسع  سى  أي وكما
 ع عغد الرصافي ا سب ية
: عق   اهر وعق  بلاط  فيقل   إلىوفقا  لمفاهيا علا الغفع العق  الرصافي  يقيا

يوللل ي فعلللاال  عغلللد اةتللللاأ الحللل ا  ال لللاهر  ومتعتللل   تلللى  أيوالعقللل  ال لللاهر  للل   لللأةه )
يوللل ي فعلللاال  عغلللد تعتللل   أي للل   لللأةه  ذللللبالعقللل  الللللاط  فذةللله بخلللبب  أ لللا، تعتللللت

فللي  اييلا ةي اللرؤى التلي يراهلا فلذ، ا ةيلايالحل ا  ال لاهر  فلأك ر  لا يول ي فعلاال  فلي 
وهلسا العقل  ع   هرا       اهر فعالية العق  اللاط  الكا   في الغرائل  إال غا ه لييت 

                                                 

، 4د، ترجملة جل رج طرا يشلي، يار التليعلة،  يلروغ،  فرومد، سيغم ةد،   سى والت حييغ ر:  (1)
 ع129: م1986

 ع148، 92 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (2)
 ع101 :ةفيه المصدر (3)
 ع24 :ةفيه المصدر (4)
 ع38، 37، 25 :فرومد،   سى والت حيد :يغ ر (5)
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واةلللي اعتقللد اعتقلللايا  ، قلل   وضللعفا   األ لللخاااللللاط  كالعقلل  ال لللاهر يختلللف بللامتبب 
  بللاط   هللرغ  عللارأ فللي اللشللر هلل  العقلل  اللللاط  الللس  كللاي لمحمللد أقلل ى  أيجات للا  

 ع  (1)(أرى على  ا  وأفعاله أق الهاللاط  في ك ير     لهفاةه كاي ييتمد    عق
بأةلله ذكللي  للديد الفتغللة  للديد االةتلللاأ  للديد الفراسللة  للديد   ا  يصللف  حمللد كمللا

الرصلللافي  ومقللل م، (2)قللل   الخيلللا  حلللاتمقللل   الع مملللة ع للليا الصللللر  لغلللا الحلللسر  للل  ا
 ليلللي  لغللا اةلله قائللد وبتلل  قلل  ي صللاباألو ومصللفه بولل  هللسأ   تحليلل   خصللية  حمللد 

رج  عرفه التلأرم  احلد   أع ا): عغدأ كما يق   احد  ةهمة عالمية كلرى فمحمد 
اةقللب  عللام فللي الللدي  واليياسللة واالجتمللا  وقللد اوجللد هللسا االةقللب   أع للافللي اللشللر 

 إللى وح لتهلا ا ةيلاةية  استة ةهمة عربية الملتدأ عالمية المغتهى  دلت   لرى الحيلا  
يعل  العلر   أي أرايكلاي بتلب  ق  يلا    محملدف ،(3)( ملا كاةلت عليله قللهلا أعللى ا هل  

ع (4)  ع للل   لمحملللد أع لللابعلللد ا كلللاة ا فلللي حاللللة تشلللرذم وتقاتللل  وضلللعف وهلللسأ عغلللدأ 
 ل  طرملق  التي اسلتغلتها الرصلافي  ل  سلير  الغللي  األوصاببمقا   ك  هسأ  ولك 

اللديغي  أو ا سلب ي لريأ  ل  الغلل   والرسلالة بلالمفه م تحليله الغفيلي لشخصليته ة لدأ ي
 بأةهلللا وال يلللميةالغفيلللية  الحلللاالغ التلللي تعتلللر  الغللللي  حملللد  مصلللف، و بصللل ر  عا لللة

ليللللله بعلللللض إلملللللا ذهللللل    للللل   رائللللله ك يلللللرفلللللي   تابعلللللا   ،(5)حلللللاالغ المصلللللا  بالصلللللر 
 ع  الميتشرقي 
هللا الرصللافي باللحلل  ال للدير بالللسكر أي  ع للا الميللائ  والقمللايا التللي تغاول فملل 

والتحلي  بشلأي القلر ي واليلير  الغل ملة وا سلبم بصل ر  عا لة قلد أعارهلا الميتشلرق ي قلل  
-1836(، وة لدكللله )1871-1795الرصللافي وبعللدأ  لل  أ  لللا  ك سللاي ي   رسللفا  )

                                                 

 ع76 :الرصافي، المصدر اليا ق (1)
 ع95، 80 :المصدر ةفيه (2)
 ع16 :ةفيه المصدر (3)
 ع738 :ةفيه المصدر (4)
 ع115 :ةفيه المصدر (5)
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(، و رغليللللللللل   1937-1862(، وال لللللللللاةع ) 1921-1850(، ج للللللللللد تمهلللللللللر)1930
( و لللللللامت ) 1971-1895(، وجللللللل  )1937-1879كاتة فلللللللا )و  (،1858-1940)

 ع(1)وغيرها الك ير ( 1902-1969

                                                 

: على سلي  الم ا ، الغعيا، علد    حمد األ ي ، االستشراف في اليير ، المعهد العالمي يغ ر (1)
-60، 51–50 :م1997-له1417، 1للفكر، هيرةدي، فرجيغيا، ال الياغ المتحد  األ رموية،  

علد المتعا   حملد، اليلير  الغل ملة وأوهلام الميتشلرقي ،  ال لر ، ،108–107، 97، 70، 63
، 18 : وتلللة وهلللة، القللاهر ،  لل  يوي تللارم ، تغ للر الصللفحاغ علللى سلللي  الم للا  ال الحصللر

 ع156–135، 150، 73، 96، 59–57
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 الثاني المبحث
 والصفات هيةاإلل الذات

السللليما ا للل   ،ا سلللب ي الفكلللرالرصلللافي   قلللف القلللائلي    حلللد  ال جللل ي فلللي  تلغلللى
ك يلرا   إيلهسأ الغ رمة، وتح مرأ لهلا بملا يلتبئا  ل  فكلرأ، إذ  افهمه الخا بعد، (1)عربي
عربلي،  غهللا عللى سللي  الم لا  ال الحصلر  يلألة الغللل    ا ل عل   را   ه تختللف رائل ل  

فالعللالا عغللد ، «وحللد  ال جلل ي»لكغلله ي افقلله فللي أصلل  الغ رمللة ، (2)ووجلل ي ال لل  والمبئكللة
ا للل  عربلللي فلللي حقيقتللله هللل   ، فلللام عغلللدأ هللل  العلللالا بملللا تيلللتحقه األعيلللاي فلللي حلللا  

 ع  (3)عد ها
الحقيقللللة الكليلللة المتلقللللة  ي ذاغ   هللليأو  ، ي إال    جلللل ال يأ يللل    الرصلللافي

البةهائيللة وكلل    جلل ي ج ئللي غيللر   جلل ي إال وجلل يا  صلل رما  وإةمللا ال جلل ي هلل  ال جلل ي 
 ةلللاأ)الحلللبج صلللايف فلللي ق لللله  يأووفقلللا  لهلللسا الفهلللا يللللي  ع المتللللق الب تغلللاهي الكللللي
   وجل ي ألي  كفلرا   لساغ   علدتكغايلة عل  ال جل ي ال  ئلي  «ةاأ» أي لف ة إال ،(الحق

الغصلللارى للللا يوفلللروا ب علهلللا  يأا للل  عربلللي فلللي  ي افلللقف، غيلللر  شلللخ  وغيلللر ج ئلللي
وهللل  ع صلل ر  ج ئيللة عغللد فهللاووق ذلللب بالميللي  صللهايوإةمللا كفللروا لتخص ،الميللي  إلهللا  

، ذلللب بللاطب  ال يتما للى  لل  وحللد  ال جلل ي ومعللد،  للسلب يغتقللد القللائلي  بللالحل   واالتحللاي
للدا  بللهو   تحللدا   أو، حل   واالتحللاي يقتمللي وجلل ي  لليتي  حللاال  و حللل ال  فيللهفللال وهللسا ،  تحد

ع وبلللسلب يتفلللق (4)فلللي فلللبي  حللل   يإفلللب يقلللا  ، ل حلللد  ال جللل ي الكللللي المتللللق  غلللابٍ 
ال يقتصر تح له أو ت ليله فلي صل ر   «الحق»الرصافي    ا   عربي في ق له بأي   

                                                 

الشلللي  األ يلللر، الرصلللافي،  أو، «األكللللر الشلللي »ييتشلللهد بللله وملللسكرأ  لقلللله المعلللروب بللله  فهللل  (1)
 ع693، 152 :قاليا المصدر 

/ 2 :ا   عربلي ،  حيلي اللدي ، الفت حلاغ المويلة، يار صلاير،  يلروغ،  ل  يوي تلارم  :يغ ر (2)
 ع74، 58، 52، 51، 3

 ع2/60 :المصدر ةفيه :يغ ر (3)
 ع19–18 :الرصافي، المصدر اليا ق :يغ ر (4)
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الصللل ر فلللي هلللسا العلللالا ولهلللسا  هلللر العلللالا عللللى صللل ر   واحلللد  وإةملللا يت للللى فلللي جميللل 
 ع  (1)الحق

ۈئ    قللد علللر علل  وحللد  ال جلل ي فللي القللر ي بق للله:   الرصللافي أي  حمللدا   ومللرى 

هلللللسأ ا يلللللة  فهللللل  يعلللللد (3)الحديلللللد: ا يلللللة  ىئ  ىئ  ی  ی  ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ
أي القل   ال رم   إذعلى وحد  ال ج ي الكلي المتلق،  لةصرمحة ك  الصراحة في الدال

والللاط  اللس  ، أو ال لاهر اللس  يلرى ، اللس  ال يلحلق وا ملر، بأي األو  الس  ال يدر 
 ع  (2)  ج ي إال   صرمحا  في أةه ال ق ال  ، ال يرى 

إذ يللسكر ،  للسلب ي مللد  للا ذهلل  إليلله بعللض المتصلل فة  لل  أهلل  وحللد  ال جلل ي وهلل 
: ج ي أي المراي بق لله سللحاةهوحد  ال   ه أ وع  بعض المتص فة ): ا ل سي عغها قائب  

 عععۈئ    ۈئ  فهل  إ لا أو   ،  جل يا   تصل رأةله ال   جل ي غيلرأ تعلالى إذ كل   لا ي ،ال
 ع  (3)(غيرأ أو  مر ه  سلحاةه ال

اسلتتا  االةلد اج فلي ال جل ي الحلق الكللي المتللق  الرصافي أي  حملدا   ومسكر
للسا فهل  صلايف ، وجل يأ ال  ئلي ومغيلى، ومغلد ج فيله، وأي يفغى ومتب ى بله، البةهائي

 پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ:  هللللسا االعتلللللار الفليللللفي عغللللد ا يخلللللر علللل   
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  : وق لله ،(4)ف عل  فعلله فعل   ، (17)األةفا : 

وجعلللل  يلللدأ يللللد  ، يعللللة الغلللا  للللله إةملللا هللللي  يعلللة   ف عللل  ،(10)الفلللت :  پ  ڀ

                                                 

 ع2/385 :ا   عربي، المصدر اليا ق :يغ ر (1)
 ع19 :ليا قا المصدرا   عربي،  :يغ ر (2)
فللي تفيللير القللر ي الع لليا  لمعللاةيا ل سللي،  للها  الللدي   حملل ي  لل  علللد   الحيلليغي، رو، ا (3)

 :هلل1415، 1واليل  الم اةي، تحقيق: علي علد الللار  عتيلة، يار الكتل  العلميلة،  يلروغ:  
 ع14/168

تدال  علللى ذلللب وهغللا ة للد تخللل  الرصللافي فللي هللسا الم ضلل  ، فلعللد ا جعلل  فعللله فعلل     يلل (4)
في ال ج ي الكلي المتلق، ة دأ في   ق   مر    كتابه هسا يفير ر يته هسأ  اةد اج  حمد 

بأةهللللا تكتيللللب عيللللور  وإةهللللا إ للللار  ليللللراقة ليغيللللح   لللل  ال لللليش في قلللل  اله ممللللة فللللي قللللرمشع 
 ع519 :اليا قالرصافي، المصدر 
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ةله ةفلع إي المح  يق   ع  ةفيله إي ع  هسا االةد اج في ق له ع ومعلر ا   عرب(1) 
 ع  (2) حل به

الرصللافي بللأي     جلل ي فللي كلل   وللاي وميتشللهد بآيللاغ  لل  القللر ي الكللرما  ومعتقللد
 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄو، (84)ال ملللرب:  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھ:   للل 

وهل   ل  ذللب لليع فلي  ولاي ، (115)اللقر :  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱو، (4)الحديد: 
للسا فهل  فلي كل   ولاي إذ لل  ،   ذو وجل ي كللي ال ةهلائي ألي، وال يرى في هسا تغاقما  

ال  ةللهأةلللي   يأكمللا يصلل   لل  جهللة أمللرى ، مللب  غلله  وللاي لللا يولل  بللالكلي وال بالغهللائي
بمعغلللى اةللله لللليع فلللي  ولللاي ملللاا  للل  يوي غيلللرأ  للل  األ وغلللة ألةللله  هلللسا ، فلللي  ولللاي
يتلغلى الرصلافي القل   بلأي   فلي  وعغلد اوج يأ ج ئيا  كما يو ي  تحي ا ،   ي المعغى يو

   ق له بأي    تحي ا  فالتحي  يول ي للمتغلاهي المحلدوي ح  وجل يأ  ل مك   واي فب ي
ي أتغ هللله  تلللهوال ةهائي، كللللي ال ةهلللائي وكليلللة وجللل يأ تغ هللله عللل  المولللاي المغفلللري ال  ئلللي

 ع  (3)فهسا يغافي الةهائية وج يأ المتلق ا   حدوي يو ي  تحي ا  وبالتالي
، (4)طللله:  ڈ     ژ  ژ  ڑ: الرصلللافي العلللرن فلللي ق لللله تعلللالى وفيلللر

 لل  قللا  بللأي    ومغتقللد، بأةلله البةهائيللة إذ ال ييلل  ال جلل ي الكلللي  وللاي سلل ى البةهائيللة
عللدها  لل  الصلل فية هللسأ وم هتللوفقللا  لرؤم، تحللت أو، أو فلل ف ، فللي األرف أو، فللي اليللما 

 ع  (4) غ أ ع  ك  ذلب ح ، ت ع       ج ئي ال ج ي و تغاهيا   تحي ا   ةهاإذ إ، الكفر
إذ يعلدأ  ،«االست ا   عل م والكيف   ه   والي ا  عغه  دعلة يإ»: يغتقد ق   كما

المعللل م أي هللسا القلل   يغيلل   و لل ، كب للا  ةا للتا   لل  ضلليق الفكللر واللعللد علل   عرفللة  
بعلللض الملللساه  ا سلللب ية التلللي تقلللف عللللى  لللاهر  ذللللب فللليوتابعللله   اللللب إللللى ا  لللام

                                                 

 ع42، 20 :ةفيه المصدرالرصافي،  :يغ ر (1)
 ع5/361 :عربي، المصدر اليا قا    :يغ ر (2)
 ع692 :اليا ق المصدرالرصافي،  :يغ ر (3)
 ع693 :المصدر ةفيه :يغ ر (4)
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ذلللب يعللد فللي ة للرها  لل   يإإذ ع ا لهيللة الصللفاغ كيفيللةإذا كللاي بشللأي  سلليماال (1)الللغ 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  : علل  الخلل ف فيلله كمللا قللا  تعللالى هلليالللس  ةع  تشللابهمال

 ع  (7)   عمراي:  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ
 لتع للليالأو المتعلللالي فلللذي ذللللب كملللا يقللل   الرصلللافي هللل   اليعلللوصلللف   بال أ لللا
   غ أ ع  أي يو ي في جهلة  ل  يوي أملرى أو فلي  ولاي  ل  يوي  يإإذ : والتشرمف

ضيق الفكر واللعد عل   عرفلة   فلذي هلسأ   ع ع ومرى الرصافي بأي ذلب ةا  (2) مر
ومغ صلل ي لمعرفللة  الله للة فللي الختللا   عتللاي   ملل  ال يقفلل ي علللى  لل اهر الغصلل ا

 ع  (3)اللاط  كالفبسفة والمعت لة والمتص فة
تعق  الكيفية هل  فلر   أيأي ح ة    يقف على ال اهر في هسأ الميائ  يرى  إال

، (4)غيللر  عق لللة إذي لل  العلللا بوغلله الللساغ ولمللا كللاي ذلللب غيللر  عقلل   فكيفيللة الصللفاغ 
التقلل   علللى   بغيللر   لل  والخشلليةبللا  اللل ر    لل علللى  للاهر الللغ   ال قلل ب ومعللدوي 

، واليساجة وعدم العلا باليتحية  عتهم ي هسا المغهج  أصحا أي    وعلى الرغا ، علا
بحل ها عل  اللدلي   الخاصة المتم لة فلي المغه ية رؤمتها تميو ي  أةها في الحقيقة  إال

س  اللدلي  العقللي الل يإإذ ، القاط  ال ا ت الس  ي   الرك ي إليه فلي   ل  هلسأ الميلائ 
الكشللف والمشللاهد  والم اجللد  عغللد  أويتميللب بلله الفبسللفة والمعت لللة علللى سلللي  الم للا  

                                                 

،  للل  احملللد  للل  ع ملللاي  للل  قايملللات، العلللرن  حملللدعللللد    أ للل اللللدي    لللمعاللللسهلي، يغ لللر:  (1)
ية، العلملي بال ا علة ا سلب  اللحل  عملاي :  حمد    مليفة    علي التميمي، الغا لر، تحقيق

 ع214-1/212 :م2003-له1424، 2 المديغة المغ ر ، المملكة العربية اليع يية: 
 ع585 :الرصافي، المصدر اليا قيغ ر:  (2)
 على سلي  الم ا :  يغ ر (3)

 ع 33: ،  ع غ2ا   ر د، فص  المقا ، تحقيق:  حمد عمار ، يار المعارب،  
، 3،  لللللر، األصللللل   الخميلللللة،  لمعت للللللياألسلللللداباي ، القاضلللللي عللللللد ال للللللار  للللل  احملللللد ا

 ع 247–245: م1996-هل1416
للللى  قلللام إ للل  طالللل ، قللل غ القلللل   فلللي  عا للللة المحلللل   ووصلللف طرملللق المرملللد أالمولللي، 

-هللللل1426، 2  ،الكيللللالي، يار الكتلللل  العلميللللة،  يللللروغ إ للللراهياالت حيللللد، تحقيللللق: عاصللللا 
 ع1/207 :م2005

 ع91 :م1947، 2يار المغار، القاهر :   رضا،  حمد ر يد، رسائ  اليغة والشيعة،يغ ر:  (4)
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يتلل ي اللدلي  الغقللي ومتميلو ي بقل    فها، الص فية ال تغغي    الحق  يتا  في ة رها
 يلللتغدي  فلللي ذللللب  ،(1)(إال بملللا وصلللف بللله ةفيللله أو وصلللفه بللله ةليللله « »ي صلللف  ال)

 لل قفها هللسا  ومعللدوي ع (33)األعللراب:  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ڳ  ڳ  ڳ : علللى ق للله تعللالى
  قفا  وستا   ي  الفها الم غ  في الت ييا والتشليه للم يلمة وبلي  التتلرب فلي التأومل  

 ع كما ه  عغد الفبسفة والمعت لة
ة رتله إللى أي   ل يغتللق  هةلأف عغلد الرصلافي يتعلق   ج ي   في ال  لاي  ا وأ ةا

 يأ للل  المحلللا   يإهلللي ال جللل ي الكللللي المتللللق البةهلللائي فيقللل    اللللساغ ا لهيلللة يقلللةحق
ال وجللل ي لللله  فال  لللاي، يتصللل ر العقللل  وجللل يا  كليلللا  ال ةهائيلللا  فلللي ت لللاي  للل  يوي ت لللاي

أ  بللال ج ي الكلللي البةهللائي فكأةهمللا  غللد  اي فللي ه متلله لييللا  ،«بللام»كالمولاي إال بلله 
كما يصل  أي يقلا  إةله ال فلي ، وايكما ه  في ك   ، بخارجي  عغها فه  في ك  ت اي

والموللاي وال  للاي  لل  األ لليا  ، إذ ال جلل ي الكلللي  حللي  بولل   للي ، فللي ت للاي وال،  وللاي
 ع  (2)إذ ل  كاي فيه لما كاي  حيتا  به، والمحي  بالشي  ال يو ي فيه

ىئ  ىئ   لي  ففلي تفيليرأ لآليلة الكرمملة:  ول الرصافي بأي   علالا ب    وم

)األةعلللللام:  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حتی  ی  ی  ی  جئ  
ال يعلملله وقللد  وكيللف، أ  فللي قمللائه األتلللي فهلل  عللالا بولل   للي ): يعلللق قللائب   ،(59

 ع (3)(جرى به قماؤأ وقدرأ في األت 

                                                 

القلللاير ، يراسلللة وتحقيلللق: عللللد  االعتقلللايالتلللاهر احملللد  للل  الحيللل ،  أ للل الللللاقبةي، اللغلللداي ،  (1)
م القلرى لعلل م الشلرمعة واللغلة العربيلة و يا هلا، أالع م      حمد    علد اللتيف،   لة جا علة 

 ع247 :هل1427، ، ذو الح ة39، عدي 18ج
 ع589–588 :اليا ق المصدرالرصافي، : يغ ر (2)
 ع595 :المصدر ةفيه (3)
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فهلل  عللالا بولل   للا هلل  كللائ  وبولل   للا ، علللا   كساتلله أتلللي وا للد  إي): يقلل   كمللا
  فكللللر  سلب يولللل ي الرصللللافي   افقللللا  فللللي  يللللألة العلللللا ا لهللللي ألغللللل  ع وبلللل(1)(سلللليو ي 

 ع  (2)ا سبم     تكلمي  وفبسفة و تص فة
الرصلللللافي صلللللفة القلللللدر  ا لهيلللللة ومعتقلللللد بلللللأي قلللللدر     لللللاهر  ال يغكرهلللللا  تغلللللاو و 

ولكل  يتلدار  ق لله هلسا بلأي كل ي   عللى ، وم حدها إال    ليع لله  ل  العقل  ةصلي 
، فهللي ال تكلل ي إال علللى وفللق سللغة   فللي ملقلله، لييللت علللى إطبقهللا كلل   للي  قللدير

  عغلللدأ هلللي الغللل ا يع التليعيلللة التلللي هلللي  للل  قلللدر     للل  هلللي عغلللدأ قلللدر     وسلللغة
 وإال، ةفيها وقدر    قديملة كساتله أو هلي ذاتله وال ي ل ت أي تكل ي القلدر  ا لهيلة  تلقلة

يللسكر  عللا، الغلل ا يع التليعيللة التللي هللي قللدر    وهللسا  للا يغللاقض، لملا كللاي  للي   حللاال  
 ع  (3)أي علما  الكبم صرح ا بأي قدر    ال تتعلق بالمحا 

ي حللد الرصللافي  للي  الغلل ا يع التليعيللة والقللدر  ا لهيللة ومعللدها  لليتا  واحللدا   عغللد او 
لللساغ قديملة قللدم ا ألةهللا، يلتغلي  لل  ورا  ذللب علللاغ هلسأ اليللغ  والغل ا يع وعللدم تغييرهلا

ةهللج ةه هللا فللي   ا لهيللة كمللا يشللير إلللى ذلللب أو هللي ذاتلله كمللا هللي عغللد المعت لللة و لل
 ع (4)ع  الساغ اغإةكار استقب  الصف

                                                 

 ع638 :المصدر ةفيه (1)
المديغللللة الفاضلللللة، يار المشللللرف،  أهلللل ةصللللر،  را   أ لللل علللللى سلللللي  الم للللا : الفللللارا ي، يغ للللر:  (2)

 غص ر، كتا  الت حيد،  أ  ، الماترمد ، 47: ،  عغ2المتلعة الكاع ليوية،  يروغ، للغاي:  
، 55 :،  للل  يوي تلللارم ا سلللوغدرمةديا فلللت    مليلللف، يار ال ا علللاغ المصلللرمة، تحقيلللق وتقللل

، الت سلي، 160 :اباي  القاضي علد ال لار    احمد المعت لي،  لر، األصل   الخميلة األسد
،  وتللللة جلللا   جهليلللت ي، ايا لل  جعفلللر  حملللد  لل  الحيللل ، االقتصلللاي الهللاي  إللللى طرملللق الر لل

 للل  حا لللد، تهافلللت الفبسلللفة، تحقيلللق: أ، الغ اللللي، 34ل: هللل1400طهلللراي،  تلعلللة الخيلللام، قلللا، 
ا للل  عربلللي ،  حيلللي اللللدي ، الفت حلللاغ ، 99-98 :6سلللليماي يةيلللا، يار المعلللارب، القلللاهر ،  

 ع2/146 :الموية
 ع78–77 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (3)
–198 :خميللةال األصلل  القاضللي علللد ال لللار  لل  احمللد المعت لللي،  للر، ، باي  سللدألايغ للر:  (4)

 ع200
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الفهلللا يوللل ي   عغلللدأ غيلللر قلللاير عللللى غيلللر  لللا هللل  كلللائ  إذ طالملللا كاةلللت  وبهلللسا
د  تكتلا  ومحلاو  أي ي ل،  ديلةأالغ ا يع هي أتلية    هلي القلدر  األتليلة ذاتهلا فهلي عا تلة 

هلل   وكمللا، علمللا  الكللبم صللرح ا بللأي قللدر    ال تتعلللق بالمحللا  يأييللتغد عليلله فيللسكر 
 علللل م أي المحلللا  عغلللد المتكلملللي  هللل  غيلللر المحلللا  اللللس  يقصلللدأ الرصلللافي فقلللد  يللل  
المتكلم ي  ي  الممو  وال اج  والميتحي  وجعل ا تعلق قلدر    بلالممو  هلي الحل اي  

جعل  كل   لا هل   قلدأ لا الرصلافي فع (1)ال ت جلد بحيل  إراي    وأ ت جد يأالتي يمو  
هلللي  فالقلللدر ، أو تحولللا القلللدر  ا لهيلللة بللله،   جللل ي واجللل  ال جللل ي و للل  المحلللا  تغييلللرأ

كللل  تحولللا فلللي   هلللسا المعغلللى عغلللدأ اقلللر  للع للل  طالملللا علللدد  والقلللدر ، الغللل ا يع التليعيلللة
 ع  أ وعغد المتكلمي التليعة  حا  وبسلب يتم  الفرف  ي  القدر  عغد

 لعللل عي   لللل     ةليلللا أوجللل ي  ةكلللارإالرصلللافي  للل  ورا  ذللللب كلللله إلللللى  ومهلللدب
إةكلللار المع للل اغ التلللي ذكلللرغ فلللي  وإللللىاألييلللاي،  فللليبلللالمعغى اللللديغي المتعلللارب عليللله 

اللعلل  وال لل ا  ك ةهمللا  خالفللة  ةكللارإيهللدب إلللى  كمللا، لكلل  األةليللا  األحاييلل و  القللر ي
 ع    وجدهاألتي لليغ  والغ ا يع ا

الرصافي ييتحمر المشاك  التي أعارها الفبسفة والمتكلمل ي  يأالمعل م هغا  و  
 يأيلغ ا إللى جاةل  الفبسلفة فلي  يلألة وجل ي ة لام كللي للعلالا وال يمول   وة دأ، قديما  

وبللالمعغى الفليللفي ا سللب ي يولل ي العللالا عغللدأ ، يولل ي إال علللى ال جلله الللس  وجللد عليلله
 ع  (2)ج يواج  ال  
الغل ا يع التليعيلة وبلي   وأ ي  سغ  الك ي  دوحد  يأأةغا ة د أي الرصافي بعد  إال

هلسأ الغل ا يع هلي  يأاألييلاي فهمهلا الخلاط  فلي التعليلر عل   هل أ قدر    يعي  على 

                                                 

، 1الللللراهي ، يار الكتلللل  العلميلللة،  يللللروغ:   أم، احملللد  لللل  عييلللى،  للللر، األةصللللار  يغ لللر:  (1)
 ع109 :م2006

عغلدأ حلاي  و مول  ال جلل ي  فالعلالايغ لر: رأ  الغ ةاللي فيهلا  لميلألةا هلسأوللم ملد  ل  تفاصلي   (2)
 ل  قلدر   ،  يغملا يلرى ا ل   كيفملا يشلا  وبخلبب ذللب يعلد اةتقاصلا   إي لايألسا فام قلاير عللى 

 هلللسأ  أوجلللدأعللللى الصللل ر  التلللي وجلللد عليهلللا، واي   قلللد  إاليوللل ي  أيالعلللالا ال يموللل   أير لللد 
ع ا للل  ر لللد، 104 :حا لللد، تهافلللت الفبسلللفة أ للل الصللل ر   للل  غيلللر تملللاي  وال ةقصلللايع الغ اللللي، 

 ع180–170 :األو  ، القيا2تهافت التهافت، تحقيق: سليماي يةيا، يار المعارب،  صر:  
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فهسا الفما  البةهائي تيلل  فيله هلسأ األجلرام التلي ال يعللا علديها إال ): بقدر    فيق  
واةلللدعارها عللللى ةللل ا يع  هائوكلهلللا جارملللة فلللي ةشللل  ، ا األرف التلللي ةحللل  فيهلللا  و غهللل

، األييللاي علل  هللسأ الغلل ا يع بقللدر    هلل أ ومعلللر ع التليعللة ال تقللل  التعللدي  وال التغييللر
فخلللالق الكائغلللاغ ،  غهلللا يقلللر  يأوهللل  تعليلللر علللاج  يحللل م حللل   الحقيقلللة وال ييلللتتي  

 ع  (1)(  اللشر وأج   وأع ا  ما ةيل أ إليهاألع ا أج  وأع ا  ما قاله عغه أةليا
وقللد أقللر بللأي هللسأ الغلل ا يع  تخللل  واضلل   غلله فكيللف يولل ي تعليللرا  عللاج ا  وأ فهللسا
    لرأ يأال رمل  ): كما يق   أيملا فلي   ضل   ملر،    هي ا راي  ذاتها، بذراي   

 ع  (2)(ه  هسأ الغ ا يع التليعية التي  ها قا ت الكائغاغ كلها
الكائغلللاغ األع لللا أجللل   فخلللالق)ا ملللر وقللل  فلللي هلللسا اللللغ  فلللي ق لللله:  هغاقملللوت

يتعللارف  لل   فهللساع (3)(وأع للا  مللا قاللله عغلله أةليللا  اللشللر وأجلل   وأع للا  مللا ةيللل أ إليلله
إذ  ،اسلللتتاع ا أي يغللد   ا فللي ال جلل ي الحللق الكللللي و للغها  حمللد   ق للله بللأي األةليللا

سمى    إيرا  اةه ال   ج ي إال   قلد اسلتتا   حمدا  لل غه هسا الملل  األ يإ)يق  : 
أي يغللد ج فللي ال جلل ي الحللق الكلللي المتلللق  -تللد  عليلله أفعاللله وأق اللله كمللا-بقللدر  فائقللة 

وللسلب جلات لله أي يقل   ،  تب يا  به غائللا  عل  وجل ي ةفيله ال  ئلي، البةهائي فاةيا  فيه
 ع  (4)(ع  ذاغ    ا يق   وأي يفع  عغه  ا يفع 

، اسللتتا  أي يقلل   علل  ذاغ    للا يقلل    حمللد  سلليماوال أي األةليللا  لشللهايتهف
ح   ؟إلللى   يلل هللسا الللس  ةع  و للا، إلللى    للا للليع فيلله يغيللل ي بللأةها  يللتهمها فكيللف

 ؟يتعالى أي يغي  إليه

                                                 

 ع585–584 :اليا ق المصدر، رصافيال (1)
 ع733 :المصدر ةفيه (2)
 ع585–584 :المصدر ةفيه (3)
 ع742–741 :المصدر ةفيه (4)
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 ل  ة رمتله فلي وحلد  ال جل ي فلذي اللساغ ا لهيلة ييلتحي  رؤمتهلا بخلبب  واةتبقا  
إذ الرؤملة كملا يقل   تيلتل م إحاطلة ع (1)التي أقرغ  رؤمة   ي م القيا ة  يةا سبالفرف 

كللاي كليللرا   اإذ كلل   للا هلل   رئللي  هملل، ال  ئللي المحللدوي بللالكلي البةهللائي وذلللب  حللا 
 وبلسلب، الغ لر  هملا اتيل  فهل  ج ئلي  حلدوي و لدىٍأ، وع يما  فه  بالتلالي  حلدوي  تغلا
ال يولل ي إال  والمرئلليلمحللدوي بللالكلي غيللر المتغللاهيع ا يييللتحي  عقللب  أي يحللي  ال  ئلل

ٴۇ  و (103)األةعلللام:  ٿ  ٹ   ٹ:  تغاهيلللا  كملللا ييتشلللهد بآيلللاغ  للل  القلللر ي

 ع  (143: اب)األعر  ۋ
إةكللا سللتروي ربوللا ) :بعللدم صللحة األحاييلل  اللل اري  بذعلللاغ الرؤمللة كحللدي  وم لل م

   فللالمراي  غهللا غيللر الرؤملللة ومقلل ،(2)(عععال تمللا  ي فللي رؤمتلله، كمللا تللروي هللسا القمللر
  لا يترتلل  عليهلا  لل  اليلرور واال تهللاج فهلي  لل  الم لات أو أي  حمللدا    لل ، ةيلالحقيق

 سلب يشار  المعت لة    ومي ف بعلض أيللتها  وه  (3)كاي يولا الغا  على قدر عق لها
 ع  (4)العقلية والغقلية

                                                 

العلل ،  للر، العقيللد  التحاومللة، تحقيللق:  لللعي   أ لللييغ للر: علللى سلللي  الم للا ، الحغفللي، ا لل   (1)
 :م1997-هللل1417، 10  ،سللالة،  يللروغاألرةللاؤو ، علللد    لل   حيلل  التركللي،   سيللة الر 

 ع1/208
 رسللل      أ للل ر، ال لللا   الميلللغد الصلللحي  المختصلللر  للل  إسلللماعي اللخلللار ،  حملللد  للل   (2)

، 1، تحقيللق:  حمللد تهيللر  لل  ةاصللر الغاصللر، يار طلل ف الغ للا ،  «صللحي  اللخللار  »وأيا لله 
 ع7434رقا  ، 9/127 :هل1422

 ع743 : قاليا المصدرالرصافي، يغ ر:  (3)
–232 :الخميللة األصلل  علللد ال لللار  لل  احمللد المعت لللي،  للر،  القاضللي، باي  سللدألايغ للر:  (4)

 ع260
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 الثالث المبحث
 والقضايا الغيبية النبوة

 إذ، ال جل ي وحلد  ل  فليلفته فلي  اللديغيفي إةكلارأ للغلل   بمعغاهلا الرصافي  يغتلق
ي ذللب فلي ذاللشلر ليخللرها بملا يرملد فل حلدأيرى أي وحد  ال ج ي تتعارف    إرسا    

المتلقلللللللة وال   جللللللل يأ الكللللللللي اليلللللللر د   للللللللةفعاال يليلللللللق  ساتللللللله ال): ة لللللللرأ كملللللللا يقللللللل  
 ع  (1)(البةهائي
ةلله كللاي أ للله فيهللا  لل  مللب  تفيلليرأ لغللل    حمللد تفيلليرأ للغللل   فهلل  يلللي   سه أ للا

يغيل  غيل بلة تا للة عل  الحللع الخلارجي فيغشلل  عقلله الللاطغي فيللرى  لا يللرى وميلم   للا 
، ييلم  وهل  فلي تللب الحاللة  ل  قليل  الرؤملا التلي ال يراهلا غيلرأ اال فلي الغل م االعتيللاي 

تلات عل  غيلرأ  ل  سلائر يم اذلب بق   ميالله وعقلله الللاطغي الكلا   فلي غرائل أ بمل وم و 
 ع (2)اللشر

ورأى أةها    ،    فليف  يألة الغل   و أالفارا ي  يأالمعل م لدى اللاح ي   و  
مبلهلللا  و للل  لللا تكللل ي عغلللد األةليلللا  لصلللفا  ةف سلللها  رقلللىأ ةهلللاأقللل   اللللغفع المتخيللللة و 

 للا  اوهللسع (3)ييلتتيع ي االتصللا  بالعقلل  الفعللا  واكتيللا  العلللا الغيلللي فللي حالللة اليق للة
فللي تفيللير  للاهر  الغللل   واالتصللا  بللال حي لتأييللد  سهللله فللي تارمخيللة  يميلل  إليلله أ لل  تمللد

 ع  (4)القر ي وعدم قد ه في الل ، المحف ظ
 وهلللساع (5)الغلللل   بالحلللاالغ العصللللية وحلللاالغ أ لللله بالصلللر  الرصلللافي يللل و  كملللا

ذ المصللللا  وهللللي المشللللاهد  إ إال، التفيللللير يفتقللللر إلللللى ابيلللل   ق  للللاغ المللللغهج العلمللللي
بالصر  عغد ا يصلح   ل  ة  له يول ي كلالمخل   وال يل ياي  ليتا   ل  المعرفلة  يغملا كلاي 

                                                 

 ع183 :اليا ق المصدر، الرصافي (1)
 ع115 :المصدر ةفيهيغ ر:  (2)
 ع115 :المديغة الفاضلة أه ةصر،  را   أ  الفارا ي، يغ ر:  (3)
 :م1998، 4المركلل  ال قللافي العربللي،  يللروغ:   تمللد، ةصللر حا للد،  فهلل م الللغ ، أ لل يغ للر:  (4)

 ع49
 ع116–115 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (5)
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، بعد ع يته إلى وعيه عغد ا يتركه ال حي يتل  عليها ا ياغ التلي أوحيلت إليله الغلي 
 ع  كما يتعارف     ا يدعيه    ق   ةفيه المتخيلة

لهللللسأ القلللليا  ةيلللله اللرجماتلمفهلللل  ي الصللللدف والكللللس  عغللللد الرصللللافي ورؤمتلللل ووفقللللا
الرذائلل   وأرذلللت، واستحيللغتحقلل ف ا ةيللاي فملللت الفمللائ   صللياةةل: يقلل  األمبقيللة 

إذ الفمللائ  لييللت فمللائ  لللساتها وال ، واسللته غت بحيلل   للا تقتملليه  صلللحة الم تملل 
، ألي المصللحة العا لة اقتملت تفملي  األوللى باالستحيلاي وإةملا، الرذائ  رذائل  للساتها

 قلللى طرمللإاالجتماعيللة  ةيتللألةلله يهللد  اله يلل حفالصللدف ، ألميللر  باالسللته ايا وترذيلل 
عغللد الرصللافي كمللا يقلل   هلل   للا وافللق  فالصللدفالصلل ا  والكللس  يملل  علل  الترمللقع 

 ع (1) ا مالف المصلحة ال  ا مالف ال اق  والكس ، المصلحة ال  ا وافق ال اق 
 حمللدا   يد حللق لللب أي تقلل   إإذا تللد رغ هللسا جيللدا  فقلل)لهللسأ الرؤمللة يقلل  :  ووفقللا  

)اللغ ا:  ڀ  ڀ   ڀ  ٺألةله   ايف في ك   ا قالله وأمللر بله  ل  األ ل ر عل   ص
وال ، وال يلتكلا إال بملا تقتمليه المصللحة العا لة، أ  ال يتل  ه ى اللغفع فيملا يق لله ،(3
وهل   يلدع  إللى عللاي    وحلدأ ال  لرمب لله ذلب    ةفيه  يتا  إذ كاي  حملدا  ع  مدر ي

يرملللد  لللسلب جمللل  كلملللة القللل م ليلللغهض  هلللا ةهملللة عالميلللة إةيلللاةية كللللرى تكللل ي عاقلتهلللا 
هللسأ الللدع   أجللرا  وال يتللل   علللىييللأ  الغللا   ال وهلل   لل  ذلللب، الخيللر للغللا  أجمعللي 
فللي أق اللله التللي لللا تللأغ إال بمللا تقتملليه  يقا  فكيللف ال يولل ي صللا، لغفيلله  لل  ورائهللا ةفعللا  

 ع  (2)(المصلحة العا ة
 يأةصر حا د أ   تمد يسه  إللى  يأ   هسا التأوم  الق  ي لالسبم ة د  رم وق

 هر است ابة لل روب االقتصايية واليياسية التي كلاي ، ه   غتج عقافي واقعي سبم ا
مارجيللة  تم لللة  للدولتي  تملل ف وتفللرف وحللرو  طاحغللة و خللاطر ةيحياهللا العللر   لل  حاللل

اللدي  ا سلب ي هل  اللدي  اللس  جلا   كايو ، ر فكاي ال د    ت حيد الع، الفر  والروم
ا ةيلاي   حملد  وكلاي، جديلد  سلعأتغ ليا حيلاتها عللى  ومعيد، ليحقق للعر  ه متها

                                                 

 ع44 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (1)
 ع44 :ةفيه المصدر (2)
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 اللللس  ةيلللايوا ، ال ماعلللة اللشلللرمة التلللي يغتملللي إليهلللا حلللبمأاللللس  ت يلللدغ فلللي ياملللله 
 ع  (1)الميتقل  حبمأفي أعماقه أ  اف ال اق  و  ت يدغ

جلا  ليحل   ةلهأو ، واقعيلة ا سلبم يغكلر ل  الميللمي   حلدأ بأةه أي ةشير إلى وة ي
 دالللللة  يلللاغ  تكلللا ب   وممللل  يسلللت را  ،  شلللاك  سياسلللية واقتصلللايية واجتماعيلللة وأمبقيلللة

 حصللر ا سللبم علللى هللسأ ال  اةلل  وتغييلل  يأ الإع الرسلل    حاييلل أالقللر ي الكللرما و 
 فرقللللة  رفلللل فا  وأرؤمللللة ق  يللللة أو حتللللى تح يملللله وفقللللا  ل، ال اةلللل  الروحللللي فيلللله وإهللللدار

أي  عغللىبمع (40)األحلل ا :  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ : اةتبقللا   لل  ق للله تعللالى
ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    : تعلللالى ولق لللله ،(2) هلللا  لللرمعته  ملللر الشلللرائ  المللل حى

للعلللللر  والع لللللا  رسللللل أ أ ، (28: لأ)سللللل ھ  ھ  ھ ھ  ے   ے ۓ
 ع  (3)واألس ي واألحمر

األميلللر أللفا للله ك ةللله  للل   سي شللل للل  ت– لللد أ للل  تملللد أي الرصلللافي وةصلللر حا إال
بشللو  أو  وافقللاقللد  – (4)يصللر،  للسلب فللي أك للر  لل   غاسلللة كمللاالملل  غي  بللال حي والغللل   

ع مللا  الرجللا  هللا  يأ رؤمتلله فلليغ سللتاب ل بلل ي  أ  للا   لل الغللر    فكللر   بللآمر  را 
، الع ملا  الغفيلية وفقلا  لحلاالغ ايوفيلر  هل ر األييل، السي  تلغل ا أحلبم و  لا   لع بها

 حب هلاأ فتقم ، قد  اهد أ ته  غقيمة إلى أل ب القلائ  المتغاج   ومرى أي  حمدا  
 ع  (5)الديغية في تحقيق وحد  أ ته اليياسية    طرمق ال حد 

                                                 

 ع65–64 :   تمد، ةصر حا د،  فه م الغ أ (1)
كر،   سيللة الرسللالة، التلللر ، جللا   الليللاي فللي تأوملل  القللر ي، تحقيللق: احمللد  حمللد  للايغ للر:  (2)

 ع2/278 :م2000-هل1420، 1 
 ع2/405 :ةفيه المصدريغ ر:  (3)
التفكيلللر فلللي ت للل  التكفيلللر ضلللد ال هللل  وال ملللف والخرافلللة، سللليغا ، تملللد، ةصلللر حا لللد أ للل يغ لللر:  (4)

بلالكفر بيلل  يراسلاته   أ، فالكتا   ر تله ألفله لللري عللى  ل  اتهملم1995، 1للغشر، القاهر ،  
 ي  الديغيةعالفكرمة للم اض

، ترجمللة: عللاي  تعيتللر، يار المعللارب، األ للال بلل ي، غ سللتاب، اليللغ  الغفيللية لتتلل ر يغ للر:  (5)
 ع167: م1957، 2  ، صر
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 (1940-1858) ( و رجليللل   1905 – 1819 للل مر )  يتشلللرقاييلللرى الم كملللا
 ع  (1)الدور الس  حديأ رج  طم ، وله إستراتي ية لتأيية أي  حمدا  

م اطر وأفكار تختلر عللى قلل   األةليلا  وتفكلر   في تص ر الرصافي ه وال حي
 ع  (2)فيها ةف سها
 يفلي ال جل ي الكلل ج اةلدواالك     اسلتتا  الت لري  ل  ال جل ي ال  ئلي  أي ومرى 

 ل  الغللل   عللا يقللاري  جلات للله أي يللدعي  لا ايعللاأ  حمللد ، المتللق اليللر د  البةهللائي
ةلله جللرى فللي ق للله هللسا أ ،«أةللا الحللق»وبللي  الحللبج وملللي  متللأ الحللبج فللي ق للله  غلله ي

 فمحملد ، المتم للة لل جل ي ال  ئلي «أةلا» ل  ةفلي  على عوع  ا جرى عليه  حمد 
الرا لي  يإالحصى على المشركي  ي م  لدر ومقل     يإذ ير ، كاي ةافيا  لما اعلت الحبج

اليد التي ف ف أيلديها هلي  يإ  في الحديلية عا يق   يدأ ف ف يد الملايعي ومم ، ه   
 ع  (3)وك  ذلب كاي ةتي ة مروجه    ج ئيته وتفاةيه في كلية ال ج ي المتلق، يد  

يملليف أي القللدر  الرباةيللة المتلقللة ت هللر وتت لللى بم اهلهللا اللدةيللة فللي جميلل   كمللا
ت هللر  يأ فللي ملقلله ليللغة   ة خل قللاغ    غيلل  ويرجللاغ  تفاوتللة فللليع  لل  المخالفلل

بم اهلهللا اللدةيللة فللي رجلل   لل  الغللا   هلل را  أكملل  وأتللا  لل   ه رهللا فللي  ةالقللدر  الرباةيلل
فرسلل     هلل  الرجلل  الللس  ت لللت فيلله هللسأ القللدر  ت ليللا  أكملل  وأتللا  لل  غيللرأ  لل  ع غيلرأ

أعلللللرفكا بلللللام  ةلللللاأ بمعغلللللى، (158)األعلللللراب:  ۀ  ہ  ہ  ہالغلللللا  فلللللالق   
ال ا تللللة وأممللللعوا ليلللللتاةه فكللللأي قللللدر    لمللللا وهلتغللللي هللللسأ  سللللغتهقللللة و وبقدرتلللله المتل

 ع  (4)الم اه  جعلتغي رس ال  إليوا ايع كا إلى  عرفة  

                                                 

 يغ ر: (1)
- W. Muir: Life Of Mohamet , 3rdeditition , reprinted 1923, PP. 25–26.  

- Margoliouth: Mohammed And The Rise Of Islam, London, 1905, PP. 64–65. 
 ع148 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (2)
 ع415 :ةفيهالمصدر يغ ر:  (3)
 ع415 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (4)
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الرصلللافي هغلللا يمللل ج  لللي  المتغاقملللاغ فيمللل ج التصللل ب باللللدياةاغ  يأةلللراأ  واللللس 
الصلللل فية قلللل لها   حللللد  ال جلللل ي  بعللللض الشللللرقية كاللرهميللللة فهلللل   لللل  جهللللة يأمللللس  لللل 

 ع  (1)كما يأمس    اللراهمة إةكارها للغل  ، بتع يمها للغلي و 
ال للل  والمبئكللللة والشلللياطي  وميلللتتري فللللي  سكرالرصللللافي يللل ياللللرغا  للل  أ وعللللى

 غيلر): الغصل ا القر ةيلة إذ يقل   لل حعقلب  وةقلب  ولغلة وم صلهاأوصفها واللح  ع  
، قللل   يم أ  قللل  اللشللرالمبئكللة كللاة ا  خللل قي   يأأي قصللة  يم فللي القللر ي تللد  علللى 

وهلل  ، ولللسا لمللا أراي   ملللق  يم املللرها بأةلله جاعلل  فللي األرف مليفللة فقللال ا  للا قللال ا
ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ لللسلب يشلللير إللللى ا يلللة 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

، يو  فلي المخل قلاغ  لياطي قل  اللشر لا  ةهأأيما على  وتد  ،(30)اللقر :  ڦ
فلذ ليع هل  ال لاي اللس  ، ألي الشياطي  إةما حصل ا بعد ا تغا  إ ليع    اليل  ي  يم

هلل ال     غلل ي  أيال لل  والمبئكللة  للي  واحللد إال  أيو غلله يفهللا ععع هلل  أ لل  الشللياطي 
)اللقللللر :  ھ  ھ  ھتعللللالى:  وهلللل ال  كللللافروي وجللللا  فللللي قصللللة ملللللق  يم ق للللله

االسللللت غا   تصلللل  وعليلللله فللللذ ليع  لللل  المبئكللللة وال ي لللل ت أي يولللل ي  يأوال  للللب ، (34
 ع(2)لا يشملهععع االست غا   غقتعا  ألي األ ر بالي  ي

 (3)يصلللف المبئكلللة بأةهلللا أروا، طلللاهر    لللري  ة راةيلللة ماليلللة  للل  الشللله اغ كملللا
ال إال اةله فلي الحقيقلة ال يلل    ، وال ل  ةفيهلا المبئكل يصلفوغيرهلا  ل  الم اضل  التلي 

  جلل ي جلل  وال  بئكللة وال  للياطي  وال حتللى وحلللي إذ اللل حي فللي ة للرأ ملل اطر وأفكلللار 
 ع(4)تختر على قل   األةليا  وتفكر فيها ةف سها

: قللللائب   (27)الح للللر:  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ: يعلللللق علللللى ا يللللة كمللللا
  كلاي  ل  ي العق  والعلا والمشاهد  والت ربة ك  ذلب لا ي لت أي  يتا   ل  ذو  الحيلاإ)

                                                 

 ع3/95: ، المل  والغح ،   سية الحللي،  عغالشهرستاةي: يغ ر (1)
 ع661 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (2)
 ع122 :المصدر ةفيهيغ ر:  (3)
 ع148 :المصدر ةفيهر: يغ  (4)
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كمللا جعلل   لل  طللل  ، ألي مللالق الكائغللاغ األع للا جعلل   لل  طللل  الحللرار  التفرمللق، ةللار
كمللللا يللللسكر أي  ،(1)( لللل  ال تتعلللللق صلللل رته بالمحللللا  سلللللحايو ، التكتيلللل و  اللللللروي  ال ملللل 

كملا يعللق عللى إ لداي  ،(2)االعتقاي   ج ي ال   مرافة قديملة عغلد الشلع   و لغها العلر 
أو وعدأ لها  سلب  ا ه  إال لتق مة قل   الميلمي  وحملهلا عللى    للميلمي  المبئكة

 ع  (3)ليع في الحقيقة إ داي وال  بئكة وإال، الصلر وال لاغ في الحر 
أ لل  الحيلل   ذكللر فقللد،  يللألة إةكللار ال لل  والشللياطي  قللا   هللا بعللض القللد ا  إي
د فلللي اللللدةيا أي هغلللا   للل  أةكلللر وجللل ي ال للل  والشلللياطي  وتعمللل ا أةللله ال ي جللل ر  عاأل للل

 ع (4) يتاي وال ج  غير ا ةع السي  ةراها
حيللل  حغفلللي  فغ لللد،  للل  المفكلللرم  المعاصلللرم   للل  يغكلللر وجللل يها أيملللا هغلللا و 

 ةكللللارهاإبقلللل   الحومللللا  فللللي  وميتشللللهد، ييللللخر  ملللل  يلللل      جلللل يها وتصلللل راتها لهللللا
تقلدر  ال هلاةأ هلاوكبهما باط  إذ يلل م  ل  لتافت والأإةها أ ا أجيام لتيفة  إذ، ل ج يها

 ع (5)اةراه وال اةي ي ج  أي ترى وةح  ال، على مرف العاي 
يغكللللر اللعلللل  ومعللللدأ  خالفللللا  ليللللغة   فللللي ملقلللله التللللي هللللي الغلللل ا يع  والرصللللافي

أي الح للة الم جلل ي  فللي القللر ي  ومللرى ، التليعيللة ومعللد اللعلل   لل  تعلللق القللدر  بالمحللا 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱ   ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ :الكلللرما  هلللسا الصلللدي وهلللي

 للللل   وهلللللي- ،(79–78)يلللللع:  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
غيللر  قغعللة وهللي لييللت فللي  –ح للج  حمللد وفقللا  العتقللايأ بللأي القللر ي  لل  وضلل   حمللد

في الخللق  إذ الغشأ  األولى وفقا لما تقتميه سغة   الدرجة التي تغاس  ذكا   حمد 
، خلقلة  ل  ةتفلة حتلى يوتمل  جغيغلا  علا رضليعا  علا إةيلاةا  كلا بلتدرج ا ةياي في ال وفقا  

هلل  أي  للعلل إذ وصللف ا، فقيللا  اللعلل  علللى الغشللأ  األولللى قيللا   لل  الفللارف الع لليا
                                                 

 ع661 :المصدر ةفيه (1)
 ع214 :المصدر ةفيهيغ ر:  (2)
 ع302 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (3)
، المصلللي ، تحقيللق: ة للا ترتور تببواملل ا سللب يي الحيلل ،  قللاالغ  أ لل األ للعر ، يغ للر:  (4)

 ع2/327 :م2005، 1الموتلة العصرمة،  
 ع1/622 :،  وتلة  د  لي، القاهر ،  عغ  ر ال إلىيد  حغفي، حي ،    العقيغ ر:  (5)
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)القملر:  ٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  پيق م الغا     قل رها كما في ق له تعلالى: 
 ع (1)فه   ختلف تمام االمتبب ع  الغشأ  األولى (7

اللعلل  والللدار ا مللر  و للا يتعلللق  هللا  لل  ال لل ا  والعقللا  لهللا  يإ الرصللافي قلل  وم
هللسأ الفكللر   غهللا  دسللتما  حمللدا   يأفللي األييللاي اليللابقة وفللي  للعر المتللألهي  و  صلل أ

 فللي، ةللار وال، جغللة وال،  مللر  فللب، وت سلل  فيهللا بمللا لللا ييلللق للله   يلل  فللي ميللا  اللشللر
الللغفع لمللا يعللاة ي  لل   لل    يللليةت للاةي والمحللا  ولوأةهللا  لل  تعليلل  الللغفع باأل،  عتقللدأ

والم للل م ع ابلله وفللي الحقيقللة ال  قابللهو للقا  فمغلل ا أةفيللها بالللدار ا مللر  ليغللا  ال للالا ع
 اللعلل فللي إيمللاي ا ةيللاي ب فليللفتهي ةلخلل  أ ةيللتتي و ، (2)مللل ي وال بقللا  إال م وحللدأ

 :  كا تي
 ع االةتقام    ال الا عا   .1
 ع قا  الس  يعيشه غاللية الغا الل   والش عا   .2
 ع اللقا  والخل ي ح  .3

  ل    هسا المغحى ة د حي  حغفي يرى أي  ا يسكر فلي الكتل  المقدسلة  وقرم 
قصللل  بشلللأي  يم وحللل ا  والمبئكلللة والشلللياطي  وال غلللة والغلللار وغيرهلللا  ملللا يغلللأى عغللله 

عللى  علاي  إذ علدأ الفبسلفة  ل  قلل    لري ر ل ت تلد ، اللعض ك ةه تفكيرا  غير علمي
عقليللة أو روحيللة وأةكللروا  اييللة ال قللائ  أو أحللداعها التارمخيللة وكلل  هللسأ القصلل  اقللر  

فقد يو ي إ ليع ر ل ا  لألمتلا  اللشلرمة فليلغا إذي ، إلى التص مر الفغي  غها إلى ال قائ 
فلللي حاجلللة لشلللر، التغاقملللاغ الدامليلللة أو تليلللاي الغللل احي األسلللت رمة فلللي قصلللة إ لللليع 

 ع (3)وطريأ    ال غة وتحديه   بذغ ائه لالةياي وح ارأ     

                                                 

 ع77 :الرصافي، المصدر اليا قيغ ر:  (1)
 ع144–142 :المصدر ةفيهيغ ر:  (2)
، حيللل ، فلللي فكرةلللا المعاصلللر، يار التغللل مر للتلاعلللة والغشلللر،  يلللروغ، التلعلللة غفللليحيغ لللر:  (3)

 ع91: م1983العربية ال اةية، 
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وهلللي  علللار الفعللل  ، يعتقلللد حغفلللي أي ال غلللة هلللي الفائلللد  المترتللللة عللللى الغ لللر كملللا
وهلي  علار الفعل  القللي  ، الغ لر  والغلار هلي الملرر الغلاتج عل  غيلا، الحميد في اللدةيا

 ع  (1)فيها
المعاي فهلي تعليلر عل   أل  ر حغفي    تفيير الرصافي في رؤمته تفيير ومقتر 

، العلد  فلي علالا يحومله القلاة ي وميل يأ عغلد ا يع ل  ا ةيلاي عل  عيشله بالتمغيعالا 
الخلل  أو الحرملة   ل فأ  ر المعاي  ا هي إال تص مر فغي ميالي تع مما  ع  الحر لاي 

 ع (2)أو الكرا ة
المبئكللة المعللل م لللدى اللللاح ي  أي علمللا  الكللبم والعقائللد عغللد ا تكلملل ا علل   و لل 

وال   والشياطي  واللع  وال غة والغار عدوها  ل  الميلائ  الغيليلة، وهلي  ل  المموغلاغ 
العقليلللة، فكملللا أةهلللا لييلللت  للل  ال اجللللاغ العقليلللة، فهلللي لييلللت  للل  الميلللتحيبغ التلللي 
تخللللالف  لللللايئ الفكللللر األساسللللية كملللللدأ اله مللللة، و لللللدأ عللللدم التغللللاقض، و لللللدأ ال اللللل  

يليللاغ فللي كتلل  العقائللد فللي ضللم  اليللمعياغ ألةهللا ت لللت  لل  المرفلل  ، وب بللت هللسأ الغ
طرملللق الشلللر  وللللا يوللل  للعقللل   لللدم  فيهلللا، أ  عغلللد ا وريغ ةصللل ا ييغيلللة بشلللأةها، 

 هلللا، وبمعغلللى  ملللر أي ا يملللاي  -ا يملللاي–أصلللل   للل  ال اجللل  عللللى العقللل   التصلللديق 
ا يللتا يراسللته فللي وهلل   لل-علللى ا يمللاي   جلل ي   أوال   مللد هللسأ القمللايا و للا  للاكلها تعت

وعل  طرملق األةليلا  ، و ل  علا ا يملاي بلالغل   والرسلالة -عغلد المتكلملي   لهياغ لح  ا
تا ا ملار ع  هلسأ الغيليلاغ التلي ي ل  عللى المل  غي  ا يملاي  هلا وبم جلهلا ارتيلمت 

 ع  (3)العقائد

                                                 

 ع4/601 :عقيد  إلى ال  ر ال   ، حي ، غفيحيغ ر:  (1)
 ع600 :المصدر ةفيهيغ ر:  (2)
الحللي، الحيلل   ل  ي سلف  لل  المتهلر، كشلف المللراي فلي  لر، ت رمللد االعتقلاي، تحقيللق يغ لر:  (3)

 ،574 ل:هللللل1417، 7، قلللللا،  ا سلللللب يوتعليلللللق حيللللل  حيللللل  تاي  اال للللللي،   سيلللللة الغشلللللر 
التفتاتاةي، سلعد اللدي   ،3/331، 1/27 :ا ي ي، عمد الدي  علد الرحم     أحمد، الم اقف

 م:1981، اكيللتاي يللع ي  لل  عمللر،  للر، المقاصللد فللي علللا الكللبم، يار المعللارب الغعماةيللة، ب
 ع2/222
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 الرصافي المع  اغ الحيية وك   ا ه  مارف للتليعلة ك ةهلا  خالفلة ليلغ  ةكروأ
فلللي هلللسا الصلللدي  عرفلللا  المع للل    ومقللل  ،   فلللي الكللل ي وعلللدم تعللللق قلللدر    بالمحلللا 

كلل   لل  )واي ، (1)(المع لل   الصللحيحة الحقللة هللي المع لل   التللي تقلل  فللي حللدوي سللغة  )
التليعللة ولللا يتحللد مصلل  ه  ف قلرأ القللر ي وتللد رأ علللا أي  حمللدا  لللا يللأغ بشلي   لل  ملل ار 

ئق التلي جلا   هلا القلر ي وأعلتهلا العللا فلي العصلر الحلدي  أي فمل  الحقلا، (2)(إال بالقر ي
 ىئ  ی  ی    ی  ی القر ي الكلرما فيفم سغة في ملقه ال تقل  التلدي  والتغيير 

 (ع  43 :)فاطر ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ، (62 :)األح ا 
العلللا يعلللروي علل  سللغة   بللالغ ا يع التليعيللة   لل  ةللا    ال اذ يللة وهللي  وأهلل 

 ع  (3)وا عةي  ال ا تة ال تقل  االةحراب وال االةالق ا
بمع    غير  تلي  عدم تحدة  حمد الكرما  ييتشهد بآياغ عد     القر ي كما

ھ  ھ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہالقر ي ةسكر  غها على سلي  الم ا  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ( 50)العغكل غ:  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ۇ  ۇ    ڭہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ

 ع (93-90: ا ا سر ) ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ
 للل اغ ألةهلللا ال يعتلللسر عللل  ا تيلللاي با يلللاغ والمع أي  حملللدا   الرصلللافي وذكلللر

ٱ  ٻ  ٻ  ذللللب ق لللله تعلللالى   للل و ، ت لللد  ةفعلللا  ألي األوللللي  كلللس  ا  ع للل اغ أةليلللائها

ڻ     ڻ  ڻ  وق لللله تعلللالى  ،(59)ا سلللرا :  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

 ع لل    أيفيللرى ع (48)القصلل :  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ہڻ  ۀ   ۀ  ہ
 للل   تاعللل   و لللا لقللاأ –طلعلللا   للغللل    للله وفقللا  لمفه–قيا لله بأعللللا  الغلللل    هلللي  حمللد 

                                                 

 ع740 :الرصافي، المصدر اليا ق (1)
 ع192 :ةفيه المصدر (2)
 ع739 :المصدر ةفيهيغ ر:  (3)
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و شلللاف و صلللائ  و لللا أوجلللدأ بقر ةللله وسللليفه  للل  جمللل  األ لللتاغ المترا يلللة لي جلللد ا لللة 
ةاهملللة فلللي سللللي  الحلللق والحرملللة ا تلللدغ فلللي أقتلللار األرف  لللرقا  وغربلللا  فلللي  لللد  ال 

وهللسأ هللي المع لل   الكلللرى التللي تتمللا   يوةهللا المع لل اغ ، تت للاوت ةيةفللا  وعشللرم  سللغة
 ع  (1)ملقهوقعت وفقا  ليغ    في  مع   سأ الوه

وايعلا  بعملها  في ذكرها للمع  اغ وم ارف العاياغ بمعلى علما  ا س ومعي 
تعللد وال تحصللى و للغها   ع  اتلله ال يإعبعللة  الب  ع لل   و للغها  لل  قللا    محمللدي لأ

 أك لللر  ملللا هلللي  ملللحوة كيللل  ي الغلللغا لللله و لللهاي  اللللسئ  لللله  خ للللة للل  ذكلللر أ للل را 
 ع (2)بالرسالة و و ى اللعير إليه

اليلير تغاولهللا  صلحا أ يلألة إةكلار المع ل اغ الحيلية التللي رواهلا المحلدع ي و  يإ
العللللا  لعلللدم جللل ات  غلللا    وذللللبورفمللل ا  لللا للللا ي للللت صلللحته بلللالت اتر، بعلللض المتكلملللي 

المع لل اغ –قلغللا هللسأ األ لليا  للل  وجللدغ ): الللرات   الفخللر قلل   ذلللب   للا عليلله،  اليقيغللي
للا  اع يللة واللدواعي عللى ةقلهلا  تل فر  فلمل  ل رألغقلت إليغا ةقلب   تل اترا  ألةهلا  –الحيية

سللب تها علل  التعلل  لكلل  ال  سلللمغا وللل ، تغقلل  ةقللب   تلل اترا علمغللا أةهللا لييللت صللحيحة
   أةها ةقلت على سلي  ا حاي وروايلة ا حلاي ال ، ة ا  في أةها لا تغق  إليغا ةقب   ت اترا

ةيللللا روا  الغرائللل  التلللي يموللل  االسلللتدال   هلللا عللللى الرسلللالة  لغللل ا حلللد  الععع لعللللاتفيلللد ا
يسكر في كتا  يالئ  الغل    ما يص  االسلتدال  بله  ل  طرملق  الت اتر فذةه ليع ك   ا
قليللة ةحل  ةلل   الملا    ل رأالس  يص  االستدال  به على ذلب  ةماإالقت  على الرسالة 

 ع  (3)(هسأ األ يا   لغ ا إلى حد الت اتر   ا أةيلا أي روا       ي  أصابعه وأ  اله وال
ال أةهللا ، المع لل اغ ألةهللا غيللر  تلل اتر  أغللل الللرات  يللرفض  أي الفخللر ة للد وهوللسا

إي العلاياغ والمشلاهداغ والتليعيلاغ تمغل  )عل  بعلض اللراهملة  ةعقل  متغعة ال ق   كملا 

                                                 

 ع738 :الرصافي، المصدر اليا قيغ ر:  (1)
 ع739–738 :ر ةفيهالمصديغ ر:  (2)
 أفكلللار حصللل  ،  للل  عملللر  للل  الحيللل   للل  الحيلللي  التيملللي اللولللر    حملللداللللرات ، فخلللر اللللدي   (3)

المتقلللد ي  والمتلللأمرم   للل  العلملللا  والحوملللا  والمتكلملللي ،  راجعلللة وتقلللديا: طللله عللللد اللللرؤوب 
 ع209–208 :األتهرمة يعد،  وتلة الكلياغ 
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اةله لل  اةشلق واةغللق للتل  ة لام ي يحوا ذرا   يم م  ش   وتمغ     اةشلقاف القملر و أ
 ع (1)(العالا

، المع ل اغ هلي ذاغ الغ لر  التلي تلغاهلا الرصلافي الحقلا   سلتحالةا فليالغ ر   وهسأ
فملغها عللى سللي  الم لا  حيل  ، المع  اغ لليل  ةفيله يغكر      المعاصرم   وة د

قل  والحرملة وا سلبم ييل  الع، إي وقل   المع ل اغ تخلالف قلاة ي العقل ): حغفي في ق له
التللي تغهللدم  هللا قلل اةي  العقلل  فللالمع     يللتحيلة  لل  حيلل   قلل اةي الوال تغفلل   علله مللرف 

 ع  (2)(الملدأ
 الرصافي من القرآن  موقف -

وعلقرمتلله وقدرتلله عللللى  فللي ع مللة  حملللد  هرأيلللعلل   سللابقا   أا مللا ذكرةللل اةتبقللا  
 فللللليية الفليلللللفية وتما للللليا   لللل  رؤمتللللله الصللللل ف  (3)االتصللللا  بلللللال ج ي الكللللللي الب تغلللللاهي

الحقلائق الك ةيلة  و عرفلة، االتصا  بال ج ي الكلي المتللق البةهلائي  حمد  استتاعة
 وهلل ، بلالمعغى  القللر ي قلد أوحلي إللى  حملد بلأي يعتقلد الرصلافي ، كلايواألمللار عغهلا

عللار  القلر ي  إي): ومقل  الم جل ي  للديغا إللى هلسا اليل م  (4)الس  صاغه فلي هلسأ األلفلاظ
مص صللا  إذا قلغللا بللأي )قللا :  كمللا (5)(كللاي المعغللى  غلل ال  إليلله بترمللق ا لهللام أيو  لمحمللد

إي   اةلل   القللر ي علللى الغلللي  حمللد اةلله : القللر ي هلل  المعللاةي ال األلفللاظ فمعغللى ق لغللا
 وأكللدع (6)(الهللا  عاةيلله عللا علللر الغلللي علل  تلللب المعللاةي بألفللاظ عربيللة قرأهللا علللى الغللا 

 ع (7)هسا بح غا في كتابه   ض   ك ير  على رأيه هسا في   اض 

                                                 

 ع152 :،  عغا سبمفي  ا لحاي، علد الرحم ،    تارم   دو   (1)
 ع4/161 :ال  ر  إلىحغفي، حي ،    العقيد   (2)
 ع45 :الرصافي، المصدر اليا قيغ ر:  (3)
 أ لل العلمللا  فللي كيفيللة ةلل و  القللر ي، ا ل سللي، ةعمللاي  لل   حملل ي  لل  علللد  ،  أقلل ا يغ للر:  (4)

ليلليد صللل  المللدةي، اللركللاغ ميللر الللدي ، جللب  العيغللي  فللي  حاكمللة االحمللدي ، تقللديا: علللي ا
 ع1/302: م1981-هل1401 تلعة المدةي، 

 ع647 :اليا ق المصدرالرصافي،  (5)
 ع586 :اليا ق المصدرالرصافي،  (6)
 ع589، 587 :مغ ر: على سلي  الم ا و المصدر ةفيه، يغ ر:  (7)
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في علل    سهللله هللسا فللي ك يللر  لل   رائلله يخللالفعلللى الللرغا  لل  ذلللب ة للدأ  ولكلل 
وقل   تخيلله وتصل رأ وملسكر أ  للة ك يلر  عللى ذللب  غهلا وصلفه  القر ي    فكر  حمد 

وتص رأ كيلف يأتيله ومغاييله ومل حي إليله  ،«جلرم »بأوصاب باهر  وتخيله لل حي  ل غةل
رؤمته إليه في أفلق اليلما  وهل  فلي الحقيقلة لليع فلي أفلق اليلما   ل  فلي ذهغله وةفيله و 

اللللاط  الكللائ  فللي غرائلل أ المختلللف فيلله  لل  سللائر  وملل ع  كلل  ذلللب إلللى عقلل   حمللد 
 ع  (1)الغا 

أي  حمللللدا  كللللاي  اتهللللام عائشللللة توجللللة الرسلللل    ذكللللر بشللللأي حايعللللة  الفللللب كمللللا
 ع (2)أو  ي م  ا  فيه ملر ا فب ييتتي  أي يغ   قر ةا   لرا تها في

فللي قملليته  لل  تمللد وتمغلل    حمللدا   أيحايعللة تواج الغلللي  لل  تمغلل  ذكللر  وفللي
فيه بحقيقة  وغ ي ةفيله  ل   حللة تمغل  ورغلتله فلي طلبف تملد لهلا كلي  با،أأة   قر ةا  
الللس  كللاي الهللدب -علللى هللسا التصللرب   الغلللياةتقللاي  فللي الرصللافي ومت للرأ، يت وجهللا

كللللاي  فيللللسكر أةلللله -) تلغيلللله( الرجلللل   لللل  توجللللة يعيلللله جالغللللا  بذباحللللة توا بمعللللإ   غلللله
يللسكر لهللا هللسأ ا باحللة  للغ   لل  يوي أي  يأكللاي هللسا هدفلله  للل   باسللتتاعة  حمللد
 ع  (3)يق م  تتليقها فعليا  

يسكر أي  حمدا  اة      اليما  قر ةا  أبا، فيه القتا  في الشهر الحرام  كما
لقتا  فيه بيل  إمراج الكفار للميلمي      وة ومراأ اةه  غاٍب ومغتقد الرصافي إباحة ا

وفي تعليقه  (4)للقيا األمبقية إذ ال ي  ت الري على الختأ بختأ   له أو حتى بأق   غه
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  على ملق اليم اغ واألرف في ستة أيام 

ۈ       ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ھہ  ہ  ھ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  

                                                 

 ع96-95 :المصدر ةفيهيغ ر:  (1)
 ع372 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (2)
 ع409-408 :ةفيه مصدرال: يغ ر (3)
 ع475-474 :المصدر ةفيهيغ ر:  (4)
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ڀ  ڀ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀوئ  ۇئ  ۇئ   

 ع (12-9)فصلت:  ٿ  ٿ      ٿ       ٿ   ٹ  ٺٺ  ٺ
 إي  للللل  المعلللللل م أي مللللللق األرف، إي هلللللسأ ا يلللللة جلللللا غ باألعاجيللللل ): يقللللل  ف

 افلللي سلللتة أيلللام مرافلللة  لللسك ر  فلللي التللل را  ولكللل   حملللدا  أملللسها وتصلللرب فيهلللاليلللم اغ و 
 ع  (1)(تصرفا  غرملا  
 إذ   عغلى  وقل ال     ل  صلغ   حملد وأةله ل  القلر ي   قفلهحقيقلة   لغلا يتللي  وهوسا
، المعغى      كما يق   لملا اةتقلد   ل  هلسأ التصلرفاغ  ل   حملد  يأ دقل  كاي يعت
ذلللب فللي كتابلله ك يللر  جللدا  ال ةيللتتي  إحصللا ها فللي هللسا الملحلل   الدالللة علللى والحلل اي 

: وةكتفي  سكر   ا  لتكسيله الصرم  بأي  حملدا  يأتيله الخللر  ل  اليلما  وذللب فلي ق لله
ال ي ل ت أي تصلليله ، وال رمل  أي اللس  يأتيلله الخللر  ل  اليللما  ومول ي جلرمل  عيغللا  لله)

 يللر ال تلقللى قيمللة لقلل   الرصللافي بللأي غيللرأ الكو  كلل  هللسا وبعللد ،(2)(  لل  هللسأ المصلليلة
 ع  القر ي   حى بالمعغى      تعالى

أي الللدي  هلل  إيمللاي بالغيلل  والقللر ي هلل  واسللتة  يللسكرفللي القللر ي أيمللا  ه رائلل و ل 
لغقلل  الغيلل  لللسا كاةللت ال اسللتة ال تخللل   لل    اةيللة الم سلل   إذ ال ي لل ت فللي الللدي  

و ل  هغلا جلا  رأ  ، قض ا يماي بالغيل  خاطلة الغا  بال لي والموش ب ألي ذلب يغا
 لل  الغيل  الللس  اسللتأعر    ةلهإال يعلملله إال   إذ  تشللابهمالصلحابة والتللابعي   ل  أي ال

 ع  (3)بعلمه
وإةملللا يخاطللل  العاطفلللة وا حيلللا  الغفيلللي ولللل  ، ال يخاطللل  العقللل   إذي فاللللدي 

افي أي الللدي  فللي ماطلل  العقلل   لكاةللت الغتي للة ال للد  والغقللان بللب جللدوى ومقللر الرصلل
ولكلل  يخاطلهللا علللى سلللي  التفكلله وهلل  حتللى فللي   لل  ، يخاطلل  العقلل   حيللايألبعللض ا

 ع  (4)هسا الختا  غير   ري    العاطفة ك  الت رمد

                                                 

 ع651 :اليا ق المصدرالرصافي،  (1)
 ع573 :ةفيه المصدر (2)
 ع648 :المصدر ةفيهيغ ر:  (3)
 ع662-648 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (4)
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وهلللل  وصللللف »بالغيلللل   يمللللايإ ةللللهأرأ  الرصللللافي فللللي الللللدي   للل   ذكرةللللاأي  وبعلللد
كلرمع هلسا المفهل م العلملا  لت ي  جه غص ت أيلسا كاي    التليعي والمغتقي   «حقيقي

 ع  للدي  و  اقف ا ع ات فيه
 -يللل م  لل  يت قللف علل  الخلل ف فللي المتشللابه  كمللا، يللل م  لل  يقلل م بالتأوملل  فهلل 

وهلسا تغللاقض ، اللدي  علللا بالغيل  يأأي اسللتأةع  لرأيها فلي  بعلد -ال  إك ةله ال يعلمله 
متشلابه فلي القلر ي إذ ة لدأ بعلد استتغاسله بقل   العلملا   ل  أي ال،  غه فأ  حقيقة يرمدها

ة لللدأ يلللل م  للل  يقللل   ، يعلمللله إال    عللللاغ إي اللللدي  يخاطللل  العاطفلللة وا حيلللا  ال
ذللللب اسلللته اؤأ  لللرأ     لللا   فلللي القلللر ي و للل  يفللل ف علمللله إللللى   تشلللابهمبالتأومللل  وال

القلر ي كلله  يأوج ي المتشابه يدع  إللى الغ لر واالسلتدال  ولل   يإال  خشر  الس  قا  
ومصللفه بللالكبم  ،(1) عرفللة   وت حيللدأ إلللىتعتلل  الغ للر واالسللتدال  الم صلل   حومللا  ل

  لللل  يواعللللي الغ للللر واالسللللتدال  فللللي هللللسا العللللالا  لللل  غيللللر القللللر ي ال يإ ذإالممللللحب 
 هاائحإي المتشلابه يلدع  العلملا  إللى اجتهلاي قلر  للهعلى ال  خشلر  ق   مغكرع و (2)تحصى

الرصلللافي بلللأي  فيلللري، (3)للللب ف ائلللد جليللللةفلللي اسلللتخراج  عاةيللله وريأ إللللى المحولللا وفلللي ذ
 ع  المتشابه اكلر    هسأ الف ائد التي يدعيها ال  خشر    الممر  الحاصلة  

وال  ةمحللللر قال عمللللا إ ال يعلملللله إال   وال ي لللل ت  تشللللابهمال يإيللللل م  لللل  يقلللل    كمللللا
 ل   وهسأ أق الها في تعلي  المتشابه وكل  أقل الها فلي القلر ي، ومميف، الفكر فيه عما إ 

الخللرف بللأ    قللالتلفيللق ور  هللافهمد ، يللغلل ا  لليتا   لل  الحقيقللة أييحللاول ي  ال، هللسا القليلل 
ومعتقلدوي أةهلا  لسلب يخلد  ي القلر ي  ل  أةهلا فلي الحقيقلة يهلد  ي  ل  حيل  ، وجه كاي

لخد  ا القر ي مد ة صلحيحة ةافعلة يشلوروي  ق الهاأفي  قيقةول  تحروا الح، ال يشعروي 
 ع  (4)عليها

                                                 

وعيل ي  القاسا  حم ي    عمر الخ ارت ي، الكشاب ع  حقائق التغ مل  أ  ، ال  خشر  يغ ر:  (1)
األقاوم  في وج أ التأوم ، تحقيق عللد اللرتاف المهلد ، يار إحيلا  التلرا  العربلي،  يلروغ،  ل  

 ع1/366 :يوي تارم 
 ع649 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (2)
 ع1/366 :، المصدر اليا قال  خشر   (3)
 ع650 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (4)
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اللدي  هلل  علللا  يأكللاي الرصلافي يعتقللد  افلذذ، علد  علللى  رائله هللسأ غح  للا ل ولغلا
 للد  لل  أي ال تخللل   لل  جللغع الم سلل    فللبلللسا كللاي القللر ي الللس  هلل  واسللتة ، بالغيلل 

 ةلهأيل م ال  خشر  اذي في  حاوالته لتأومل  المتشلابه ويع تله فلي  فعبمد ، «علا الغي »
يعتلرب الرصلافي   جل ي المتشلابه  فتالملا ؟أ يح  الغ ر واالسلتدال  لمعرفلة   وت حيلد

علللى طرمقللة ال  خشللر  فللي تأوملل  هللسأ  ذيإغلللار  فللب، فللي القللر ي ليلل اطي  علللا الغيلل 
 للل  المعلللل م للللدى المتخصصلللي  فلللي عللللا الكلللبم  ةلللهأ كملللا، ا يلللاغ وريهلللا اللللى المحولللا

، (1)هغللللا   لللل  العلمللللا   ملللل  ي جللللل ي  عرفللللة   بللللالغ ر واالسللللتدال  يأوالعقائللللد  لللل  
 جلغعللسا جلا  فلي القلر ي اللس  هل   ل  ،  عرفلة   وأ يماي وم جل ي عدم التقليد في ا

 ع  ليح  على هسأ الترمقة في  عرفة  الم س   
ل  ه لم  ت قف في المتشابه وف ف علمه إلى   فلب  للرر لله ألةله اسلتأةع   اأ

لللله علللليها فلللي  ةح لللب بقللل لها فلللي إعللللاغ رأيللله أي اللللدي  يخاطللل  العاطفلللة وال جلللداي فللل
ال ي لللل ت  خللللاطلتها بال اضلللل   ةللللهأألي فللللي رأيلللله ، وجلللل   إعمللللا  عقلللل لها فللللي القللللر ي

ت لاةع الم سلل    أيحيل  كملا  ال اسلتة  و ل ، ذللب يغلاقض ا يملاي ألي، والموشل ب
فكما أي علا الغي  استأعر   به وال يعلمه حتى  حمد 

يل م  ل  فل ف علمله  فِلاد  (2) 
 ؟إلى  
للى إل  تحروا الحقيقة ومقصد  ها    أوة د و   فل ف عللا المتشلابه  ةهاإ له ق  اأ

  فللب ةعللرب  للا هلل،   لخللد  ا القللر ي مد للة صللحيحة ةافعللة يحمللدوي عليهللا ومشللوروي 
 حمللدا   يأو ، القللر ي للليع بوللبم   يبللالق   إ  أوافقلل هللاةأهللسأ الخد للة الغافعللة للل   هوجلل

واي لليع ، ليع  رس     بلالمعغى اللديغي حمدااي  و ، وضعه بفكرأ وتد رأ وسعة مياله
واي هغللا   يللاغ ال ببغللة فيهللا  لل  هغللا  ، هغللا  ال جغللة وال ةللار وال  بئكللة وال  للياطي 

   ؟(3) ياغ ماطتة لغ ما  وببغيا  وعلميا  
                                                 

 ،66، 39 :الخميلللة األصلل  د باي ، القاضللي علللد ال للللار، : علللى سللللي  الم للا ، االسللليغ للر (1)
، 1  ،، عمللللد الللللدي ، الم اقللللف، تحقيللللق: علللللد الللللرحم  عميللللر ، يار ال يلللل ،  يللللروغا ي للللي
 ع148، 1/136: م1997

 ع540، 537 :اليا قالرصافي، المصدر يغ ر:  (2)
 و ا بعدهاع 650 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (3)
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أيما أي بح  الرصافي ع  تأومبغ علمية للقلر ي الكلرما ال تل  له ألةله  وةميف
ولمللا كللاي  حمللد عللان فللي ، ةلله  لل  صللغ   حمللٍد أو ، ه  لل   بلل ىحال يلل    أةلله  لل  

تغلاقض  لا ذهل  ، عصر ال ت جد ولا تكتشلف فيله الحقلائق العلميلة الم جل ي  فلي القلر ي
 : إليه    أي  حمدا  صغ  القر ي بفكرأ ومياله ال ا   وةسكر أ  لة على ذلب

)فصلللت:  ې  ې ۅ  ۉ  ۉ       ې : فلي ق للله المللسك رأ للا اللدماي ) ق لله: أتال
ععع واليللدم فللي الفمللا  ك يللر ، في لل ت اةلله أراي بلله اليللديا الميللمى بالغللات اليللديمي (11

فقل   ععع أي هلسأ اليلدم هلي الحاللة اال تدائيلة للغ ل م، وقد قلا  علملا  الفللب فلي عصلرةا
إال أي ، إي اليماواغ ملقت    هسا الدماي المراي به اليديا ق   علمي صلحي : القر ي
ولسا كاي المفيروي يخلتل ي ،   لا يعرف أ ألةه كاي   ه ال  في العص ر اليالفةالمفيرم

 ع  (1)(في تفيير أ  ا  هسأ ا ياغ ملتا  
وهل  سلا ق لهلا  هلسا اليلديا وعرفله  حملد  ي هغلا كيلف للا يعلرب المفيلرو   فغق  

 أةله يل  ه     هسأ التلأومبغ طالملا علما  اةه ال،    الرصافي عش ا  فهسا مل  ؟ت غيا  
 ع  ةفيه     حمد  يعتقد أي القر ي

گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  : تعليقللللله عللللللى ق لللللله تعلللللالى فلللللي لللللا جلللللا  : اث  ووووو   

( 30ةليلللللللللللا : أل)ا ۀ  ہ  ۀں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ
ةللله يغتللللق كللل  االةتللللاف عللللى )إ هلللسأ ا يلللة فلللي ڱ  جمللللة فيقللل    علقلللا  عللللى
القائلللللة بللللأي األرف وسللللائر اليللللياراغ  غفصلللللة علللل    يللللي ال ديللللدة رمللللة الغ للللام الشم

 غهللللا هللللسا المعغللللى، وهللللا  يفهملللل اغيللللر أي علمللللا  ا سللللبم فللللي الغللللا ر لللللا ععع الشللللمع
وكلاي الشلائ  فلي ت لغها ، في ذلب ألي ة رمة الغ ام الشميلي للا تكل   عل  لة وروي  عس

 ع  (2)(ة رمة بتليم   القديمة
ي تللأومبتها الخاطتللة لهللسأ ا يللة ألي الشللائ  فللي واي عللسر علمللا  الميلللمي  فلل فهلل 

 ل   ت غيلا   أسللقكلاي   حملدا   يأأوللا يعللا  ؟ت غها ة رملة بتليمل   فكيلف ةعلسرأ هل 

                                                 

 ع656 :اليا ق المصدرالرصافي،  (1)
 ع659 :اليا قالرصافي، المصدر  (2)
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كلللاي القلللر ي  للل   يإ  بفكيلللف عللللا ة رملللاغ ك برةيوللل   وكلللللر والبللل ؟هللل ال  العلملللا 
   ؟(1)صغعه

ديغيللة وإعللار  الشللو   أراأ أي الرصللافي كللاي يهللدب إلللى تع عللة المعتقللداغ ال والللس 
 قرر  عتقداغ ي     هاع   أك ر    ك ةه  

                                                 

 ع731، 661 :ةفيه المصدرللم مد    ذلب يغ ر: الرصافي،  (1)
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 الرابع  المبحث
 العبادات واألحكام في أمثلة

الرصلللافي أي الغللا  يرتقللل ي بولملللة الت حيللد  للل  عل ييلللة عا للة وهلللي عل ييلللة  يللرى 
 :  لغير   إلى عل يية ماصة هي عل يية   الخالق الراتف وبسلب تتحقق فائدتاي

 ع  لتحرر    عل يية غير  ا:  ألتىل
الللس  تفرعللت  غلله وميتشللهد  صلللهاالللغفع فللي جميلل  أح الهللا إلللى أ رجلل  :  لث   وو 
 ع(34، ه ي: 56، ي ةع: 245)اللقر :  ۆئ  ۆئ : بق له تعالى

أي هسأ العل يية الخاصة  هما  لغت علتها و رفها فذي هغا   رتلة أعللى  ذكر عا
إذ فللي ، أ  ذاغ  ، قيقللة الكليللة المتلقللة البةهائيللةالح فللي غهللا أال وهللي  رتلللة الفغللا  

وهلي  «ال   جل ي إال  » هسأ المرتلة يفغى العا د في الساغ ا لهية وعغ اي هلسأ المرتللة
 ع  (1)المعلر عغها   حد  ال ج ي

سلللق   ) المعلللل م أي الفغلللا   للل   صلللتلحاغ الصلل فية ولهلللا  علللاي علللد   غهلللا و لل 
 ع  (2)(األوصاب المس   ة

أي هغلا   الد إ، التعرمف يشير إلى ال اةل  أو المعغلى األمبقلي فلي التصل ب ساوه
 عغى  ملر وهل  اللس  يقصلدأ الرصلافي وهل  يشلير إللى الغاحيلة اليليو ل جية فلي غيلا  

 ل  ) :وهل   لا يشلير إليله القشلير  فلي ق لله، الحع وال عي والحم ر في الساغ ا لهية
ال عيغللا  وال أعللرا  وال رسللما  وال  غيللارأل لل  ا عليلله سلللتاي الحقيقللة حتللى لللا يشللهد ىلاسللت  
 ع  (3)(بالحق ىع  الخلق وبق غىإةه ف: قا يطلب  

ي ضللل  الرصلللافي  را أ فلللي العللللاي  وأي أعللللى  غ للللة فلللي العللللاي  هلللي فغلللا   وهولللسا
ولك  على الرغا      قفه الص في هسا    العلاي  إال أةغا ة د فلي ، العا د في المعل ي

                                                 

 ع19–18 :اليا ق، المصدر الرصافييغ ر:  (1)
،  حمل ي  ل  الشلرمف، يار حمل يالحلليا   عللد، الرسالة القشليرمة، تحقيلق: ماالكر  علدالقشير ،  (2)

 ع1/17 :، القاهر المعارب
 ع171 :ةفيه المصدر (3)
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 غا هلسا الك يلر  ل  ا را  التلي يغتقلد وميلته   فيهلا العللاياغ وا حولام كتابه   ض   بح
 :  لةألاالشرعية وسغقف في بح غا هسا على بعض 

 :  لص ة .1
وهلي تلد  ، الخشل   الرصافي أي الصب  ي   أي تك ي عم  روحلاةي روحله يرى 

 ي فهلللي عللللى ال ياعلللة واليلللويغة والتمأةيغلللة وال قلللار فأ لللا هلللسأ الحركلللاغ كلللالرك   واليللل 
جيلماةية أك لر  ملا هلي روحاةيلة  وتك ي الصب   هلا، حركاغ رماضية وأعما   يواةيوية

 ع (1)ومرى أي ال لاغ على هيتة واحد  كالقيام أو ال ل   أك ر  غاسلة لهسأ العلاي  
أمللللسها   وأي  حملللدا   لعللللر ا عغلللد عللللروب  وللل يأي الركلللل   واليللل  ي لللللا  ذكلللرو 

 ع وأيملها في الصب 
ر  لل  جعلل ص الصللب  مميللي  وقتللا  فللي ا سللرا ييللخ وة للدأ

للل ال أي   سللى قللد   ،(2)
ي   سللى قللد تللدار  أوللل ال ): بمراجعللة ربلله حتللى جعلهللا مميللا  فيقلل   أوصللى  حمللدا  

الميلللا  شللغ ال  طلل   ليللله  ايلكلل «أرجلل  إلللى ربللب»هللسا التكليللف اللللاهض بق للله لمحمللد 
ام وال للكيلل  واالرتلل اف وال أل  عملل  وةهلارأ بالصللب  بحيلل  ال ي للد وقتللا  للغلل م وال للتعلل

 :  على هسا الحدي     أوجه عد   غها ومعترف، (3)(   أعما  الحيا  المرورمة
يتللي  أيص لل  كاةلت الصلب  مميلي  صلب  لكاةلت  لد  الفلرال  حيا ية بترمقة .1

فمللللاذا ، وعمللللاةي وأربعللللي  عاةيللللة عشللللر  يقيقللللة عمللللاةي للللي  كلللل  صللللب  وأمللللرى 
  في     هسأ المد  القليلة     ل وي حياتله و عا له ييتتي  الميلا أي يفع

ۇ  ۇ   ۆ  ومللرى فللي ذلللب تكليللف  للا ال يتللاف وتعللارف  لل  ق للله تعللالى 

 ع  (286)اللقر : ع ۆ  ۈ  ۈ

                                                 

الغييلللا  ر ،  يللللا، الميلللغد الصلللحي  المختصلللر و  ،453 :اليلللا ق المصلللدر، الرصلللافييغ لللر:  (1)
التللرا   إحيللا اللللاقي، يار  تحقيللق:  حمللد فلل اي علللد رسلل      إلللى غقلل  العللد  علل  العللد  

 الصب  ط   القغ غع أفم ، با  (756 رقا ) 1/520 العربي،  يروغ:
بللا  كيلللف ، كتللا  الصلللب ، (349 لللرقا )، 1/79 :، الميللغد ال لللا   الصللحي اللخلللار  يغ للر:  (2)

 عا سرا فرضت الصب  في 
 ع453: ةفيه المصدرالرصافي،  (3)
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 ها الرصافي لحيلا   لا يلسكر فلي الصلب   ل   يلاغ  يق مأمرى حيا ية  وبترمقة
 مللل    لللا يغتقللله ا ةيلللاي فلللي هلللسأ الصلللل اغ مميلللة إي   يقللل  ع ععع وأيعيلللة وتكليلللراغ

للليع  لل  الحومللة والمعقلل   أي يولللف   علللايأ هللسأ  إةللهو  الب واعغللي  ومميللي  كلمللة 
 ع  (1)قد قا  هسا الق   ع     حمدا   أيعا يشوب في ، العلاي  الشاقة

عللللى هلللسأ العللللاي   قلللدرتها  أعللللا  للل    سلللى بعللللايأ وضلللعفها وعلللدم   إي .2
حتلللى  فلللرف   مميلللي  صلللب  فلللي الللللد  علللا راجعللله  حملللد  فللللا، الشلللاقة

 ع (2)ممع صل اغ إلىمفمها 
ممللع صللل اغ  إلللىتغللاو  حيلل  حغفللي  يللألة تخفلليض الصللب   لل  مميللي   وقللد

   ضم  الرواياغ التي تحتاج إللى تفيلير وتأومل   لأةها فلي ذللب  لأي  يلألة المعلراج 
واللعل   الغلا ر الشعلية للتأعير في ةف   التي ص رها الروا  بصيغة أقر  إلى األساطي

 ع  (3)بع اطفها
الرصللافي أي الصللب  فللي اليلل م ممللع صللل اغ هللي ك يللر  أيمللا وهللي  للاقة  ومللرى 

جدا  وليع هغا     يا  ييغي لهسأ األوقاغ فك ر  الصب  ال تقل   العللاي  كملا أي قلتهلا 
 ع  (4)ال تمعفها
رى أي الميلللمي  قللد ا تعللدوا علل  إي الصللب  هللي مشلل   الللغفع أ للام مالقهللا وملل إذ

وذلللب ألةهللا غيللر عمليللة لك للر  ، الصللب  كلمللا ا تعللدوا علل  اللللداو  وأوغللل ا فللي الحمللار 
 عللىبمعغلى أةهلا ال تتغاسل   ل  رو، العصلر وعلدم قلدر  الميللمي  ، (5)أوقاتها فلي اليل م

 ع   ها الةشغالها بأ  ر  عيشتها وأعمالها وو ائفها القيام
وهي عغدأ الشي  ال حيد  له روحاةي ، ا   القر ي في الصب  ا يتعلق بقر  أ ا

ك ي المقرو  كبم  قد    صى به      فيرى أةه بما أي المشغ   بالعلاي  في 
واال تها  والخشية و حاسلة الغفع وت بتها  التمر الصب  ه  الس  يو ي في الخش   و 

                                                 

 ع455–454 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (1)
 ع454: المصدر ةفيهيغ ر:  (2)
 ع209–4/208 :ال  ر  إلىحغفي، حي ،    العقيد  يغ ر:  (3)
 ع456 :اليا قالرصافي، المصدر غ ر: ي (4)
 ع456 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (5)
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 ي  ا يغاس  وم افق هسا عما ارتكلت    أمتا  وسيتاغ وعليه أي يختار    القر 
ووصفه بالرحمة  الم قف   ا  ذلب س ر  الفاتحة ك ةها ا تملت على حمد   وتع يمه

وبأةه  الب ي م الدي  أ  ي م ال  ا  وفيها طل  الهداية  غه إلى الترمق الميتقيا وك  
ومرى أي األةي  االكتفا   ها في ، تلب المعاةي تم     ض   الصب  أفم  تم ي 

ومعي  على    يقرأ ، صب  وإي كاي يرى هغا   ياغ أمرى تغاسلها كي ر  ا مباال
كيف يتقر  الميلا إلى   في  إذ ،ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ في الصب  س ر  الميد

أو كيف يتعلد بآياغ    القر ي فيها أحوام ال تغاس    ض   ، علايته بشتا الغا 
ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ: الصب     

ۈ  ۈ    ٴۇ   أو( 20)الغيا :  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ

ائ  ائ  ەئ  ەئ    ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى

القر ي كما يق    في ر، (4)التبف:  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۇئوئ  وئ
لى   ض   الصب     فيها  ا يغاس  وفيها  ا ال إلييت بمغ لة واحد  بالغيلة 

 ع (1)يغاس 
  حلج:  .2

ولمللا جللا  ، الرصللافي أي الحللج قللل  ا سللبم كاةللت علللاي  وعغيللة عغللد العللر  يللسكر
وملرى أي  لعائر وطقل   الحلج ، أقلرأ وجعلله ركغلا   ل  أركلاي ا سلبم الخميلة  حمد 

واليلللعي  لللي  الصلللفا والملللرو  ،  للل  التللل اب بالكعللللة واسلللتبم الح لللر والتميللل  باألركلللاي
ال : وعاةيللا  ، غيللر  عق لللة: أوال  ، ي ييهللا الح للاج هللي ور للي ال مللار وسللائر األفعللا  التللي

ومللرى أي ، تللتب م  لل  ت حيللد   علللى الللرغا  لل  اقتللراي هللسأ الشللعائر بالتلليللة وذكللر  
األصلللغام وبلللي  التللل اب   لللياإذ ال فلللرف  لللي  تع، هلللسأ التقللل   والشلللعائر تبئلللا ال عغيلللة

 ع  (2)لتق   األمرى أو استبم وتقلي  الح ر األس ي وغيرها    ا، بالكعلة
ي الرسل   أتلى )إ: ا   الراوةد  ق له ع في تارم  الفكر العربي ا سب ي  مسكرو 

والتلل اب حلل   ، ور للي الح للار ، وغيلل  ال غابللة، للعقلل     لل  الصللب  بمللا كللاي  غللاب
                                                 

 ع460–458 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (1)
 ع465–462 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (2)



 الدين عند الرصافي

 444 م 2013 تشرين الثاني – 17د العد – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةISSN-2071-6028 

 7 البحث رقم

وهللسا كللله  مللا ال ، والعللدو  للي  ح للرم  ال يغفعللاي وال يمللراي،  يللت ال ييللم  وال يلصللر
الفلللرف  لللي  الصلللفا والملللرو  إال كلللالفرف  لللي  أ لللي قلللليع وحلللرى و لللا فملللا ، يقتمللليه عقللل 

  ع(1)(الت اب على الليت إال كالت اب على غيرأ    اللي غ
 :  وم ض  الرصافي لغا فليفته في  غشأ علاي  الحج ومع مها إلى عا لي 

 ولما كاي أك ر الغلا ، إي   ال تدركه األبصار    تدركه اللصائر:  ألتل  ل    
 م  عللل   عرفلللة   أرايوا أي يت جهللل ا فلللي عللللايتها إللللى  لللي   حيللل   و للل  هغلللا علللاج

، و لل  هغللا ةشللأ الحللج، إذ وضللع ا األصللغام وت جهلل ا إليهللا بالعلللاي ، ةشللأغ علللاي  األوعللاي
إذ إي علللاي  األصللغام ال  للد أي تكلل ي بحملل ر األصللغام التللي تم لل  ر لل ا  وواسللتة لالللله 

غيا  الصغا وإال لعلدوا    لا ر  فاسلتغ  رؤسلا  وال يمو  أي يو ي ب، غير المحي  
لتكللل ي  ركللل ا  ل ميللل  األصلللغام المعلللل ي  فلللي  (2)الفكلللر  وبغللل ا الكعللللة فلللي  ولللة سأاللللدي  هللل

المللدي القرملللة أو اللعيللد  علل   وللة وأوجللل ا علللى الغللا  تمارتهللا  للر  واحللد  باليللغة علللى 
–عغلدها  سلةوه   خصلية  قد األق  لما جعل ا لها    تع يا وايعائها أي إ راهيا 

هلسا هل   (127)اللقلر :  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ تعلالى فقا  (3)ه  الس   غاها
 ع الحج وكسلب جعل ا العمر  ا  تمارتها في غير   سا الحج

وافللق أهلل  ال اهليللة علللى أ لليا  ك يللر  فللي الحللج كاليللعي  أي  حمللدا   ومملليف
يا  ال ياعللي لمخللالفتها فيهللا كقللراي الحللج أ لل يومللالفها فلل،  للي  الصللفا والمللرو  والتلل اب

 ع (4)إذ كاةت غير  يم ،  ها في ال اهلية،    العمر 

                                                 

 للللدو ، علللللد الللللرحم ،  لللل  تللللأرم  ا لحللللاي فللللي ا سللللبم،  وتلللللة الغهمللللة المصللللرمة، القللللاهر :  (1)
 ع102-101 :م1945

الرصلافي  إليهلابيت للعلاي  فلي  لله ال  ملر  العربيلة، ال ةعللا للاد للا يشلر و     كعلة أك رهغا   (2)
 غها  يت ذ  الخصلة، والكعللة اليماةيلة، وبيلت عملام، وكعللة ة لراي، وبيلت االقيصلر، وغيرهلا 

، 2، يار صللاير،  يللروغ:  الللللداييللاق غ،  ع للا  ،الحملل    :يغ للر علللى سلللي  الم للا  عالك يللر
فللللي ال اهليللللة  والمديغللللةإ للللراهيا،  وللللة  ، أحمللللد، الشللللرمف5/268، 3/110، 1/238 :م1995
 ع144-143 :، يار الفكر العربي، للغاي،  يروغ،  عغ الرس   وعهد

 ع490 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (3)
 ع468–467 :ةفيه المصدريغ ر:  (4)
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في  غشأ الحج فه  المغفعة الماييلة لقلرمش )ليلايتها وعا تهلا( إذ :  ل      لث ين أ  
والشللرا   ت للارتها  لل  الح للاج  الليلل أهلل   وللة كللاة ا يعتا لل ي علللى  للا يربح ةلله فللي  يإ

 ع  (1)حجعغد قدو ها لل
   ؟وعغية فِلاد أبقاأ  حمد  علاي الرصافي س اال  إذا كاي الحج  وم ير

 على ذلب أةه أبقاأ أل رم :  م ي و 
  لملا كاةللت العلر  قللل  ا سللبم تعتقلد أي الحللج ييلل  إ لراهيا وجللا   حمللد:  ألتل

ۇ    ڭڭ  ڭ  ڭييلل  إ للراهيا كمللا فللي ق للله تعللالى:  با سللبم وبلغهللا بللأي ا سللبم

 كلي   التليعي أي يلقي على هسا المعتقلد  كاي (87)الحج:  ۆ  ۆ  ۈ ۇ  
 ع ال تتغاقض يع اأ 

لما كاي أه   وة أه  ت ار  وال حيا  لقلرمش  ل  يوةهلا وال ت لار  إال بلالحج :  لث ين
الحلللج إذ لللل  أبتلللله لماتلللت قلللرمش ج علللا  أو ة حللل ا  للل   ولللة و للل    حملللد  أبقلللىللللسا 

له فأراي لها استمرار ت ارتها على  ا كاةت عليله  ااهالمعروب ح   حمد لقرمش    أذ
 ع  (2)قل  ا سبم
فيلللرى أي  للل  هلللسا التلللر،  راكللل ي فلللي تفيللليرأ لشلللرمعة الحلللج قرمللل  جلللدا  أأي  وة لللد

الغ ام الييميائي الر    اللس  كلاي سلائدا  فلي ال اهليلة للا ييلق  كليلا  باةتصلار ا سلبم 
وأضللاب إليهللا عغاصللر ، عير  الحللج  لل ب  وإةمللا اسللتعار ا سللبم  غلله عغاصللر عديللد  كشلل

وعلقرمللة ا سللبم فللي هللسأ التركيلللة ، جديللد  وإي للاي صللياغة كلل  ذلللب وتركيللله  لل  جديللد
ال ديلللد  التلللي ع غلللت عغاصلللر  لللتى  تفرقلللة وةفخلللت فيهلللا اللللرو، وأسيلللت  لللسلب  غاملللا  

 ع (3)سيميائيا  ور  ما  جديدا  
المفلللللاهيا و  مصلللللتلحاغوهغلللللا ة لللللد أي المعغلللللى واحلللللد وأي االملللللتبب فقللللل  فلللللي ال

وذللللللب العتملللللايها المغلللللاهج الغربيلللللة ، المعاصلللللر  التلللللي اسلللللتخد ها اراكللللل ي أو أ للللل  تملللللد
إذ يقلل   اراكلل ي عليغللا اسللتخدام  غللاهج الغللر  المعاصللر  فللي اللغللة ، المعاصللر  فللي اللغللة

                                                 

 ع471 :ةفيه المصدريغ ر:  (1)
 ع484 :اليا ق مصدرالالرصافي، يغ ر:  (2)
 ع199 :ةقد واجتهاي ا سب ي،  حمد، الفكر اراك ي يغ ر:  (3)
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واالة رب ل جيللة والفليللفية وت  يفهللا جميعللا   لل  أجلل  تأسلليع فكللر  والتحللليبغ اليلليميائية
 للل  ة لللدأ يوتللل    لفاتللله بالفرةيلللية لقصللل ر العللللا العربلللي عللل  اسلللتيعا   ،(1)يلللدييغلللي جد

األيواغ وال سلللائ  العلميللللة والكشلللف الفكرمللللة الغربيلللة ألي لهللللا قا  سلللها العلمللللي الغربللللي 
 غلاهج وفكلر  إللى االسلتفاي   ل  يلدع كملا ة لد أ ل  تملد  ،(2)واصتبحها العلملي الغربلي

 ع (3)ال اق  ال قافي العربيمتبئا  غها    و  الغر  بما يتغاس 
فللي عصللرأ فللي  ي   الرصللافي فللي كتابلله حملللة  للع ا  علللى  للا يفعللله الميلللم ومشلل 

 وة    ةحر الهلد  بمتلاغ ا الب  ل  غيلر فائلد  للفقلرا  والمحتلاجي  وهلدر  لا ال يعلد 
وال يحصللى  لل  األ لل ا   لل  يوي سللل   عقلل   وال  للرعي وكللأي   ال يرضلليه إال إفغللا  

 ع  الغافعة    يوي فائد  وال عائد  هسأ اللهائا
الهللد  أةلله  للر  ليللد حاجللة الفقللرا  فللب ي لل ت أي ي مللد علللى الحاجللة و لل   ومعللل 

يوي اةتفلللا  ال  للل  يللل ي  ةحرهلللا إللللى اةتشلللار األ لللراف الفتاكلللة فيللل ي  إللللى ميلللار  فلللي 
 ع  (4)األةفع واأل  ا 

هلا الرصلافي وذللب هسأ الميائ  و ا  لاكلها  ل  المشلاك  الحقيقيلة التلي تغاول وتعد
واالقتصايية واالجتماعيلة والصلحية وقلد حلهلا بعلض الفقهلا  فلي  ديةلتشابب أبعايها العق
وةختللللار ةصللللا  ي ضلللل  هللللسأ المشللللولة إذ يقلللل    حمللللد صللللب، الللللدي  ، العصللللر الحللللالي

ولللا يعللد ، الحاجللة إلللى التييللير كلمللا كللاي الحللرج والمللرر أعللا وا للم  تشللتد) :الميللتاو  
وعللى ، تي الغا  في  يائ  الحج و عائرأ و غاسلوه عللى  لسه  واحلدالي م  لررا  أي يف
كل  الملساه  وعللى كل  أقل ا  العلملا  األعلبم  للى   ال د  ل  التفلت  ع، ق   عالا واحد

في ذلب تيييرا  على الغلا  وحفا لا  عللى حيلاتها وةفيلا  للملرر علغها والقاعلد   يأطالما 

                                                 

، قللرا   علميللة، ترجمللة ها للا صللال ، المركلل  ال قللافي ا سللب ي الفكللر،  حمللد، اراكلل ي يغ للر:  (1)
 ع100 :م1996، 2الق  ي،  يروغ،   ا ةما العربي،  رك  

، 1 سيلللة العربيلللة للدراسلللاغ والغشلللر،  يلللروغ  الغا ليلللي، اللللرجا بالكلملللاغ، الم  لللاكريغ لللر:  (2)
 ع92 :م1989

 ، الللدارال قللافي العربللي ركلل حا للد، إ للوالياغ القللرا   و ليللاغ التأوملل ، الم ةصللرتمللد،  أ لل يغ للر:  (3)
 ع15 :عغ ، 7للغاي،  ، الليما ، المغر ،  يروغ

 (ع487 – 486ا )اليا ق،  المصدرالرصافي، يغ ر:  (4)
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 عغللللد المللللروراغ تلللللا، المح لللل راغو  ،«ال ضللللرر وال ضللللرار»و «المللللرر يلللل ا »تقلللل   
و لل  ةيللب الحلللج التللي  للهدغ اجتهلللايا   حملل يا  فيملللا ، «تلللي  المح للل راغ المللروراغ»

يقد ه الح يج    هد  ه  علار  ع  ذبائ  كاةت في  ا  مى  ل  اليلغي  تلسه  فلي 
الف ائللد المرجلل   فمللب  علل  أةهللا تيللل   تراكمهللا فللي   غهللااغللهللا هلللا    غ لل را ال تحقللق 

و لل  أيى  غاسللب الحللج قللل  ربلل  قللري  لل  ال  للاي رأى وال ، صللحية وأوبتللة فتاكللة أضللرار
 لللب  تلللاغ  للل   الب اللللسبائ   لقلللا  عللللى األرف تت للللد  غهلللا الحشلللراغ وتصلللدر عغهلللا 

كاي ذلب المشهد قل  ربل  قلري  ل  ال  لاي يملر بله الح ليج ومملر بله ععع الروائ  الكرمهة
ولهلسأ األ ل ا  ، مغ ي أي ي جد لهسأ المشولة حل العلما  والشي خ وأول ا األ ر وال مي  يت

 ،(1)(التي تسه  هدرا     وتتيل  في األضلرار ال اضلحة يتمغل ي االسلتفاي  العمليلة  غهلا
ومتم   الح  بقيلام أحلد اللغل   بملا يتعللق بلأ  ر الهلد  كافلة ا تلدا    ل  اسلتيراي األغغلام 

ا ةيابللة علل  الح لليج وت ميللدها واألبقللار وا  لل  وفحصللها  لل  قللل  أطلللا  الليتللر  وذبحهلل
واةتها    غقلها  را  وج ا  إلى  يتحقيها في العالا
 ع (2)

 :     آر ئ          ت أ ث  
 :  ث اث     ط ق  .1

ا سبم أي الرج  إذا طلق توجته  يالرصافي أي    األحوام الديغية ف يسكر
طلقها هسا ال وج ال اةي عب   راغ ال ي  ت له أي يراجعها حتى تت وج توجا  غيرأ فذذا 

ہ  ھ  ھ  ھ     ہہ  ہي  ت لألو  أي يراجعها إذا  ا  ومسكر ا ية 

ۅ  ۅ    ۋے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ےھ

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ     ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ەئۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ

 ع (230-229)اللقر :  جب  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ
  الرصللافي  لل  هللسا الحوللا وهلل  كمللا قلغللا يعتقللدأ  لل  تشللرمعاغ  حمللد وميللتغر 

هلسا هل  الحولا فلي ): فغ دأ يخمعها للعق  والمغتق إذ يق   بشأي  يألة المتلقة عبعلا  
                                                 

،  قلا   غشل ر « شلرو  االسلتفاي   ل  لحل م الهلد  فلي الحلج»، الدي ،  حمد صب ،الميتاو   (1)
 www.mestaoui.com: في ضم    لة ا سبم حقائق وأعبم و عالا على   ق 

 ع« شرو  االستفاي     لح م الهد  في الحج» حمد صب، الدي ،  ،الميتاو   (2)

http://www.mestaoui.com/
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وللللل  اجتملللل  الفبسللللفة المفكللللروي واةمللللا إللللليها علملللللا  ، هللللسأ الميللللألة عغللللد الميلللللمي 
 ي والتحللق  هللا علمللا  الللغفع األوللل ي وا مللروي ألجلل  أي ي للدوا وجهللا  االجتمللا  أجمعلل

 عقللل ال  لتعليلللق جللل ات المراجعلللة بعلللد التتليقلللة ال ال لللة  غكلللا، توج غيلللر الللل وج األو  لملللا 
 ع(1)( استتاع ا إلى ذلب سليب  

الرصللافي احتمللاالغ لم لل  هللسا التللبف فهلل  أ للا أي يولل ي لعللدم وجلل ي ألفللة  ومملل 
 فللي وجلل ي تغللافر  يغهمللا والفللراف هغللا ي لل  أي يولل ي   بللدا  إذ ال يصللل   للي  اللل وجي   لل 

وإ للا أي يولل ي تكللرار التللبف قللد وقلل  ،   لل  هللسا الحللا  أي تللغك  توجللا  أو عشللرم  توجللا  
وهغللللا يللللرى الرصللللافي عللللدم حصللللر جلللل ات ،  مللللا ي لللل ت فيلللله الغدا للللة والت بللللة، بيللللل   للللا

ت وجللت أم لللا تتلل وج   للر  وسلل ا تكللرر التللبف عشللرم   وللل المراجعللة بمللرتي   لل  ت لل ت 
 ع  رجب  غيرأ
مقتملليه بقللا  الغلل   بالغيلل  و  أي ذلللب هلل  الللس  يقلللله العقلل  ورو، االجتمللا  ومللرى 
األيياي ال  لد لهلا  ل  أي ت عل  العقل   حلائر  فلي فهلا حوملة   فلي األحولام )ومرى أي 
 ع  (2)(الديغية

 : ل ز ة ت ل     جل   .2
ي القر ي ه  ال لد س ا   كاي ال اةي  حصغا  أم الرصافي بأي حد ال اةي ف يسكر

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  : غير  حص  كما جا  في س ر  الغ ر في ق له تعالى

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿٺ    ٿ

،   غي حد ال اةي بمائة جلد  أ ام جماعة    الم فا ية تلي  (2)الغ ر:  ڃ
أ ا ال اةي    ، ومرى أي المفيرم  والفقها  جعل ا هسا ال لد ماا بغير المحصغي 

الرغا    أي الرصافي يسكر  وعلىع (3)المحصغي  ف  اؤأ عغدها الرجا حتى الم غ
     اع   الح اي  التي تد  على رجا ال ةا  المحصغي  في عهد الرس    حمد 

                                                 

 ع674 :اليا ق لمصدرا، الرصافي (1)
 ع675 :اليا ق المصدر، الرصافي (2)
 ع390 :ةفيه المصدريغ ر:  (3)
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إال أةه ع (1)اوغيرها السي  اعترف ا على أةفيها بفع  ال ة   قليلة أسلا والمرأ  الغا دية 
فق  وال وج ي له في القر ي أ ا  ،«أ  الحدي  الغل   »يق   إي الرجا عا ت في اليغة 

 سلب فليع يلي  على أةه حوا    أحوام  ر    حمد  رفةأ ر وج يأ في الت را  و ع
ييغها ألةها احتكم ا إلى  حمد وإةما ه  لليه ي فأ ر  رجا اليه ي  بحوا ، ا سبم


ڀ  ڀ   أي الغلي كاي يحوا  رجا المحصغي  قل  ة و   ية ال لد إلى وذه  (2)

التي ةيختها على الرغا    ق له إي ذلب ال ع (2)الغ ر:  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ
 ع (3)ةيتتي  التحقق  غه في ال قت الحاضر

الللرجا إللى المفيللرم  والفقهلا ؟ والللس   إذا كللاي األ لر كللسلب فللا يغيلل  حولا وةقل  
الشلي  والشليخة ) ةيتغربه أةه لا يسكر هغا  ية الرجا المسك ر  في كت  عل م القر ي وهي

علللى الللرغا  لل  ذكللرأ لهللا فللي كب لله فيمللا أسللق   لل  القللر ي  (4)(إذا تةيللا فارجم همللا اللتللة
 ع  (5)بعدأ أو عصر الخلفا      أعغا  جمعه س ا  في عصر الرس   يالكرما ف

، ةراأ أةه للا يلسكرها فلي  يلألة اللرجا ألةله يرملد إعللاغ أي ال رجلا فلي القلر ي والس 
ألةلله أراي إعلللاغ وجلل ي إسللقا   يللاغ ك يللر    يغمللا ذكرهللا فللي   ضلل    للا اسللق   لل  القللر ي

االةتقائيللة تلللي  ضلللعف صللاحلها فلللي  ترمقلللةالوهللسأ ، الللرجا هلللسأ ةفللي القللر ي إحلللداها  يلل
 ع  ي غهج اللح  العلم

ال  أ  أي الللل واج، أةهلللا ال تتعللللق بلللال واج ورأىالرصلللافي  يلللألة الحصلللاةة  ذكلللرو 
وال ييلت غي  ل  ذللب إال -فيقل   إي جميل  اللسي  علرفها المت وج    ارتكا  ال ةلا،  مغ ي

يتحا لل ي علل   وملللرها فللي حياتلله  لل  الشلللاي والكهلل   المتلل وجي  ال -واحللدا  فللي المائللة

                                                 

 : والغييلللللا  ر ،  يللللللا، الميلللللغد الصلللللحي ،394–393 :اليلللللا ق المصلللللدر، الرصلللللافييغ لللللر:  (1)
 عا(، با     اعترب على ةفيه بال ة1695) رقا  3/1323

 ع392 :اليا ق المصدر، الرصافييغ ر:  (2)
 ع392 :المصدر ةفيهيغ ر:  (3)
 :   لللدر اللللدي   حملللد  للل  عللللد    للل   هلللاير، اللرهلللاي فلللي علللل م القلللر ي للللدع أ للل ال ركشلللي،  (4)

 ع3/86 :بور جب  الدي ، ا تقاي في عل م القر ي أ ي، علدالرحم     اليي طي ،2/32
 ع582–581 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (5)
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و لغها  ل  ، فمغها    ييلعى إليله، كاة ا على يرجاغ  تفاوتةوأةها يمارس ةه وإي ال ةا، 
 ع  و غها    يفعله ألج  حي  أع له، مو يفعله  تى ت
الللس  يمللغعها  غلله أ للا يمغلل  الرجلل  أو المللرأ   لل  ال ةللا،  الإذي كمللا يقلل    فللال واج

أو صلحة ، أو العق بلة، أو الحيلا  والخل ب  ل  الفمليحة، الع   عغه وعلدم اللتمو   غله
عغلد الميللمي  أي الل واج  ، ومل ع  سلل  ك لر  اةتشلار ال ةلاغلةبية وصلدف الغشلأ  المتقالتر 

 ع  (1)عغدها غير  لغي على الح  وال على الت ربة واالمتلار

                                                 

 ع395 : قاليا المصدرالرصافي، : يغ ر (1)
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 الخامس المبحث
 الدين باألخالق عالقة

 كملا، الدي  باألمبف ارتلاطا  و لي ا  فاللدي  اعتقلاي وعللاي  و عا للة وأملبف يرتل 
كلللاي الللللدي  يلللغ ا عبقللللة  وطالمللللا، اليلللعاي  فللللي اللللدارم  الللللدةيا وا ملللر  يهلللدب لتحقيللللق

فتغ للليا عبقتللله بلللا مرم  ال تتحقلللق إال عللل  طرملللق األملللبف ، مرم ا ةيلللاي  ربللله وبلللا 
 يأ مو ل  المعلل  ، الفاضلة يتحقلق  غلا  الم تمل  عللى أسلع سلليمة وباألمبف، الفاضلة

 التميلب عللىفذةها تح  الفري والم تمل   جمي  األيياي  هما امتلفت وتماربت عقائدها
فلي  هلامتباألمبف الفاضللة بغلض الغ لر عل  االملتبب فلي هلسأ القليا األمبقيلة و عيار 

 ع  األيياي
 هدفللللهأي  إالفللللي  يللللائ  عقائديللللة وفقهيللللة وتارمخيللللة ك يللللر   الرصللللافيمللللاف  لقللللد

فيللر الللدي    لل  بلله للدأ كتابلله  إذ، الحقيقللي  لل  كتابلله هلل  ال اةلل  األمبقللي واالجتمللاعي
 ر ته على أسا  اجتماعي وسياسي وجريأ    ج اة  روحية ك ير     اعتقلايأ  غ رملة 

ع ال تعير لهسا ال اقل  الشلي  الك يلر إذ تعلدأ  ل  األوهلام ال ائللة ،«وحد  ال ج ي»ص فية 
 لل  الغللل   والرسللالة بمعغاهلللا  فهلل  كمللا ذكرةلللا ي للري  حمللد ، بقللا  وال مللل ي إال م بفلل

أع ا رج  عرفه التلارم  احلد  فلي اللشلر أع لا اةقلب  علام فلي اللدي  ): معدأالديغي و 
وقلللد اوجلللد هلللسا االةقلللب    اسلللتة ةهملللة عربيلللة الملتلللدأ عالميلللة ، واليياسلللة واالجتملللا 

 ع  (1)(المغتهى
قل  ي اجتملاعي سياسلي أراي أي يرتفل   لأي العلر   لي  األ لا علا   حمد  فهدب

الللس   الت حيللد كلمللةا ليلللتة العللر  تحللت  للعار ومخمللعه رأيشللم   دع تلله العللالا بأسلل
 ع  (2)وح م ا تكرأ بما يمتلكه    فكر وذكا  وطلقه بما عرب به    صلر

لمللا أراي أي تكلل ي هللسأ الغهمللة عربيللة وكللاي أك للر  الرصللافي أي  حمللدا   ومللسكر
العلللر   شلللركي  وعغيلللي  وكلللاة ا  تخلللالفي   تخلللاذلي  يأكللل  بعملللها بعملللا  أراي أي ي حلللد 

ا فللدعاها إلللى ا سللبم ليولل ي فلليها وحللد  ييغيللة  وتفيللا  فللي  دايللة يع تلله با يللاغ كلمللته

                                                 

 ع16 :اليا ق المصدرالرصافي،  (1)
 ع21، 17 :ةفيه المصدريغ ر:  (2)
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 أيالقر ةيلللة ولملللا حصللللت لللله القللل   العيلللورمة صلللار يلللدع ها بلللالقراي واليللليف ولملللا عللللا 
  ري     الرغلاغ المايية والمعغ مة ال تكفي  ةهاضها جع  لهلا  دهاال حد  الديغية وح

تغلللا  باألعملللا  الصلللالحة و للل  الرغللللاغ الماييلللة  التلللي (1) للل  الرغللللاغ المعغ ملللة ال غلللة
 ع (2)تحليله لها الغغائا والغيا  واليلايا في الحر  وأمس ال  مة    أه  األيياي اليماومة

، ة للد الرصللافي يفيللر الللدي  تفيلليرا   اييللا  بحتللا  ماليللا  لل  أ  ج اةلل  روحيللة وبهللسا
ل غللللة ووعيللللد بالغللللار كاةللللت أوهللللام إي ال  اةلللل  الروحيللللة  لللل  إيمللللاي بالغيلللل  ووعللللد با ذإ

فللي ذلللب كمللا يقلل   صللايف ألي المصلللحة العا للة  وهلل ، لغشللر يع تلله امترعهللا  حمللد 
ومفيلللللر تكللللل ي ، تقتملللللي ذللللللب إذ الصلللللدف عغلللللدأ  لللللا وافلللللق  صللللللحة الم تمللللل  العا لللللة

ي اللشلر أالم تمعاغ على أسلع وقليا أمبقيلة ةيللية أو بصل ر  أيف  رجماتيلة إذ يلسكر 
   لل  حيللاتها االةفراييللة فأصلللح ا   غللي  وقللد تك ةللت  يللغها بيللل  هللسا تخلصلل ا باالجتمللا

وألج  صياةة هسأ الحق ف وضعت الشرائ  وسغت القل اةي    يةاالجتما  حق ف  ايية وأي
رذللللت الرذائللل  واسلللته غت عللللى ال جللله اللللس  تقتمللليه أوفمللللت الفملللائ  واستحيلللغت و 

هلللللد  الفلللللري أو الهيتلللللة فيلللللائر الفملللللائ  عغلللللدأ هلللللي  لللللا ت،  صللللللحة الم تمللللل  العا لللللة
إذ الصلدف لليع هل  ع فالقيا األمبقية عغدأ إذي ذاغ طلاب  ةيللي، االجتماعية للص ا 

 لللا  وإةمللاوال الكللس  هلل   للا مالفلله ،  للا طللا ق أو وافللق ال اقلل  وإةمللا  للا وافلللق المصلللحة
 ع  (3)مالف المصلحة
غلللا  هلللسا اللللغهج ا ت رأيللله هلللسا فلللي القللليا األمبقيلللة واةتهلللاج  حملللد  أي وممللليف

وملسكر الرصلافي حل اي  علد  أبلا،  ، العا ة ولغ ا، يع ته  ل اهد  ل  اليلير  لمصلحةا
حيغمللا أجللات للرمللد  أي يقلل    للا  ،  غهللاللللعض أصللحابه قلل    للا يخللالف ال اقلل   حمللد 

عغللد ا  لغلله اي الحللار   لل  ضللرار سلليد ، يللتخل  بلله  لل   للرها واي كللاي مللبب ال اقلل 
 ع  (4)ه    ق  ه و   العر  غي المصتلق جم  لحربه    قدر علي

                                                 

   مر  ت غيا ع أو   الرغلاغ المايية واي كاةت   جلة  أيماال غة  (1)
 ع22-21 :المصدر ةفيه (2)
 ع44-43 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (3)
 لل  احمللد اليللير  الحلليللة، يار الكتللل   إ للراهيا لل  التفاصللي ، يغ للر: الحللللي، علللي  لل   للم مللد (4)

 ع2/377 :هل1427، 2العلمية،  يروغ:  
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 باحللةإالتللارم  واليللير واألحاييلل  فللي  كتلل   لل التللي اسللتقاها الرصللافي  الشلل اهدو 
تتعلللق بالخلدا  فللي الحللر  باسلت غا  حايعللة  للا  كلهللا (1)أصللحابه الكلس  للللعض  حملد 

أي  وقل  لح لاج  لل  علب  اليلللمي عغلد ا اسللا  لل  يوي عللا ق  لله واسلتأذي الرسلل   
  اله وجل  ا رأته فأبلا، لله ألى استرجا  إب ال اق  يحتا  به ليت ص  يق    ا ه  مب

 ع (2)الرس   ذلب وتحقق له  ا أراي
ي أقللد أبللا، لح للاج  لل  عللب   الرصللافي علللى هللسأ الحايعللة بللأي  حمللد  ومعلللق

ي فلي هلسأ المصللحة الخاصلة  لا أوممليف ، يوس  لمصلحته الخاصة وهي املس أ  الله
 ع  ي امس األ  ا     الكفار ه   غعها    االةتفا   هاي افق المصلحة العا ة أل

التلي استشلهد  هلا الرصلافي ل جلدةاها تختللف امتبفلا   الح اي  جمي تفحصغا  إذاو 
كليللا  وجللسرما   لل   للا يرمللد إعلاتلله وهلل   للا تقللدم ذكللرأ علل  أي  حمللدا  ايعللى الغللل   وإتيللاي 

و  صللحة عا لة وهلي ت حيلد ال حي له بالقر ي لغرف إصب، ق  ه أ  لتحقيلق  غفعلة أ
كلمللة العللر  وتحقيللق سلليايتها علللى العللالا بأسللرأ لللسا فحللق للله قلل    للا قللا   لل   خالفتلله 

 ع  لل اق  أ     عدم صحة ايعائه
الللدي   لل  هللسأ الميللألة واضلل  فشللتاي  للي  ايعللا  الغللل   والرسللالة والتقلل    و  قللف

عليهللا فللي يللري القللر ي   عيغللة فللاألولى   اقللفعلللى   وبللي  إباحللة الكللس  فللي  لل اط  و 
)الحاقللللللللة:  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ: ق للللللللله
الحلللر  ): فهللل  جللل ات الخلللدا  فلللي الحلللر  فلللي ق لللله  ةيلللةأ لللا   قفللله فلللي ال ا (44-46

 ع  (3)(مدعة
 إي الللدي  ال) :فللي القللر ي الكللرما يقلل   بها عللرف كب لله علل  المحوللا والمتشلل وفللي
ألةللله لللل  ماطللل  ، الإالعقللل   وإةملللا يخاطللل  العاطفلللة وا حيلللا  الغفيلللي لللليع يخاطللل  

وإذا ماطللل  العقللل   فلللي ، العقللل   لملللا كاةلللت الغتي لللة سللل ى ال لللدا  والغقلللان بلللب جلللدوى 

                                                 

 ع50-46 :اليا ق المصدر، الرصافييغ ر:  (1)
 ع76–3/75 :، اليير  الحلليةالحللي: تفاصي  هسأ الحايعة، يغ ر (2)
(، الغييلللا  ر ، 3030رقا ) للل 4/64: ، صلللحي  اللخلللار  إسلللماعي اللخلللار ،  حملللد  للل  يغ لللر:  (3)

 (ع1739رقا )  3/1361: ا    الح اج القشير ، صحي   يلا يل
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ي لللري  فلللب، هلللسأ الغاحيلللة أيملللا   لللبعلللض األحيلللاي فذةملللا يخاطلهلللا عللللى سللللي  التفكللله 
 ع  (1)(متا ها    العاطفة ك  الت رمد

والغفل    طلففه  يخاط  الع ا، بالغي  يمايإض   مر أي الدي  في     بأضاو 
  لل يولللا الغللا  علللى قللدر عقلل لها ولمللا كللاي اليلل اي األع للا   ال العقلل   فكللاي  حمللد

إال كملا تخاطل  األم  ا اللدي  وهل  ا يملاي بالغيل  ال يخاطل  الغل كاي، صغار العق  
طلللت  للسا، و تغهلاأ عملا يفيلدأ الصغير إذا أرايغ أي تأ رأ بملا يصللحه أ هاالحغ ي ولد

 ع (2)   ضم  ذلب ا يماي باللع  والغش ر وال غة والغار ها غ
كغللا ة افللق الرصللافي فللي أي الللدي  يخاطلل  العاطفللة وا حيللا  وذلللب ل جلل ي  وإذا

جاةلل  روحللي وحيللي وعللاطفي فللي ا ةيللاي فذةغللا ةغكللر عليلله اةلله ال يخاطلل  العقلل   إال 
 لللىاطلتهللا  لل  العاطفللة ولعلغللا ال ةملليف  لليتا  جديللدا  ععلللى سلللي  التفكلله وال ي للري  خ

تارم  الفكر إذا قلغا إي في القر ي ج اة  عقلية وأمرى حيية واي القر ي يخاطل  الغلا  
ا سللبم ذلللب وةكتفللي  وقللد أير  ك يللر  لل  فبسللفة و فكللر   جميعللا  علللى  ختلللف عقلل لها

األو  العغايلة بلاألك ر  ل  وكلاي الشلر   قصل يأ ):  سكر رأ  ا   ر د في ذلب في ق لله
عغلللدأ هلللا الفبسلللفة أهللل  المعرفلللة اللرهاةيلللة  والخللل ااع (3)(غيلللر إغفلللا  تغليللله الخللل اا

 ع  بمعغى أي هغا  في القر ي الكرما ةص ا على أه  اللرهاي  عرفتها عقليا  
، إذا كاي الدي  يخاط  العاطفة فكيلف ةيلق   قلاييع العقل  والمغتلق عليله وةق  

، تليللاي اةلله يخاطلل  العاطفللة سلل ى  قاربللة  أو تفيللير وأ حوللا وأ  قلل   ال يلقللى لغللا  لل إذ
ت ربلة  خصلية تتعللق بال اةل  اليلايو ل جي بله ال حقيقلة  يصل ، كاي الدي  كسلب وإذا

 وأحوا لله غيللر  ل  للة لل ميلل  ألي كلل  فللري يللهاهتكلل ي أوا للرأ وة   وبللسلب، للله مللارج ذهغلله
تعللد هغللا  أصللب حقيقللة  تلقللة تلللب  اوللل، فهللا الختللا  الللديغي وفقللا   حياسلله و شللاعرأ

تل  غلللا  ال لتللليالتلللي يحلللدعغا عغهلللا الرصلللافي ألةللله كلللاي يخلرةلللا عللل  أحاسييللله و شلللاعرأ ا
 ع  بشي 

                                                 

 ع648 :اليا ق المصدرالرصافي،  (1)
 ع665-664 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (2)
 ع56 :ا   ر د، فص  المقا  (3)
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حقيقلللة أي –هلللسأ الحقيقلللة  ير أفذةغلللا ةيلللتغر   للل  الرصلللافي ذللللب فلللذذا هللل   وبعلللد
 اسلةفلاد قام بعمله هسا  يللتا  عقلله عللى تحليل  وير  –الدي  يخاط  العاطفة وا حيا 

وة دأ بعد صفحتي  يل م علما  الدي  اةها للا يتحلروا الحقيقلة فلي ، الدي  بمقاييع العق 
 ع  (1)ق لها ول  تحروها لخد  ا القر ي مد ة صحيحة ةافعة

لغلللا أي هلللدب األةليلللا  إصلللب، الغلللا  وتحقيلللق اليلللعاي  لهلللا لدرجلللة   لللي أي  وبعلللد
يللسكر ة للدأ فللي   اقللف أمللرى  ، ةايعللا  الغللل   كللسبا لتحقيللق المصلللحة العا لل لهللاتلرمللرأ 

أي األةليللا  الللسي  جللا وا باألييللاي لللا يقصللدوا ال رمل  ): ق للله فللي ذلللب  املبب ذلللب   لل
وإةهاضلها ، ليتا لها  سلب  ا يرمدوي    إصلبحها،  ها إال طاعة الغا  واةقيايها إليها

 لا قالله أ ل     القلوإال فلذي ، أحي  ال ل  باألةليلا  اإذ سأإلى  ا به اليعاي  في الحيا  ه
 العب  المعر : 

  اي غووووووووووووووووووو ة فق وووووووووووووووووو  ف قووووووووووووووووووو أف قووووووووووووووووووو  أ
 

 داي وووووووووووووووووو      وووووووووووووووووو   وووووووووووووووووو   لقوووووووووووووووووو    
 

 هبوووووووووووووو  ووووووووووووووو   حلطوووووووووووووو   فوووووووووووووو درفو   ر دت أ
 

 (2)( ووووووووووووووووووووووووووو    ل   ووووووووووووووووووووووووووو   تابدت تابدت 
 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   :  عرف تعليقه على ا ية وفي

گ  گ  گ  گ  ڳ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک

: فلعد عرضه  را  المفيرم  يق   (213)اللقر :  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ 
 إيععع امتبب الغا  في الشرائ  واأليياي  اللس   هسا أي األةليا  ها السي   هايف)

 ختلفي  فيما  يغها   غي يو ة ا     أيبقا  الغا  ا ة واحد  على الكفر مير لها    
س ى االمتبب في  إليهاال ياعي يوفر بعمها  لعض ومعاي  بعمها بعما عداو  

 ع (3)(الدي 

                                                 

 ع650 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (1)
 ع442 :اليا ق المصدرالرصافي،  (2)
 ع673-672 :ةفيه المصدر (3)
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ورحملة  ايبحومة الحول ولىألا) يأ    سلب يريي  ا ذكر ع  أ ي بور الرات   وه 
وال يفمل   االرحيا أي يلها علايأ أجمعي   عرفة  غلافعها و ملارها فلي علاجلها و جلاله

  لهلا  ل  وذللب أحل  ع يول ي  يلغها تغلات  وال املتبب فيهلكل ا فلب، بعملها عللى بعلض 
ملة لللعض فتصلدف كل  فرقلة إ ا هلا وتكلس  غيلرأ ومملر  بعملها ئأي ي ع  بعملها أ

وقد هلب  لسلب ك يلر  ل  ع ومهلك ا بالتعاي  والم اذباغ  وج أ بعض بالييف ومعا اللب
 ع  (1)(الغا  كما ةرى 
 للللا أراي إعلاتلللله وفقللللا  لمغتقلللله  لللل  أي  يغللللاقضأي الرصللللافي فللللي  رائلللله هللللسأ  وةللللرى 
واي  حمللدا    للة للا ايعلل أ لغللرف المغفعللة والمصلللحة العا وايعلل ا،  ا  للا قللال ااألةليللا  قللال

 ع بت  ق  ي أراي ع   العر  ورف   أةها ه، واة ر جا  لي حد كلمة الع
الدي  يلسكر أي األغغيلا  بحولا االجتملا   حوام رائه االجتماعية التي تتعلق بأ و  

ميلل  ت للر  اجتماعيللة ولحيللا  كلل  يعيشلل ي  لل  الفقللرا   ختلتللي   هللا بحيلل  تتللألف  لل  ال 
م أ ى واي ك  ت ر  اجتماعية  ل  الغلا  تكل ي بم ابلة أفري  غها صلة بحيا  ا مر  ا  

بعملا  ي اللغياي يشلد بعملهأوكما  للغياي غياي واحد وك  فري ه  بم ابة ح ر في هسا ا
  الوكلللسلب الغلللا  اللللسي  يعيشللل ي فلللي   تمللل  واحلللد ي للل  أي يتعلللاوة ا  للل  بعملللها ولللل

واجلل  األغغيللا  إعاةللة   لل لللسا فرضللت ال كللا  وكللاي ع تعللاوي لمللا كللاي لبجتمللا   عغللىال
للفقرا  حقا  فلي أ ل ا  األغغيلا  كملا يلسكر أي  للدأ ال كلا  هلسا  غتللق عللى  يالفقرا  إذ إ

 ع  (2) لدأ اال تراكية ك  االةتلاف
ئللا عللدا صلللغته الديغيللة بمللا يب ةللحللج صلللغة  دةيلل ي عللل ا يحلل  الميلللمي  أي كمللا

وذللللب بلللأي يعقللدوا فلللي   سلللا الحلللج  للل تمرا  للغ لللر فلللي ، الحمللار  فلللي هلللسا العصلللر ،رو 
واي يتللسكروا ومتشللاوروا ومقللرروا المقللرراغ فيمللا يللغفعها ومصلللحها قلللدر ،  لل وةها العا للة

ا  وللاي ومحلل  الميلللمي  أي يغتفملل ا  لل  جملل يها ومراعلل ا فللي أ لل ر ييللغها  للا تقتملليه 

                                                 

التلرا   إحيلا بور  حمد    تكرما، رسائ  فليفية، ةشر      كراو ، تحقيق: ل غلة  أ  ، الرات   (1)
 ع295العربي في يار ا فاف ال ديد ،  غش راغ يار ا فاف ال ديد ،  يروغ: 

 ع227-226 :اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (2)
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لعللر  والميلللمي  أي يتفكللروا فللي إصللب، حللالها ألةهللا ومللرى  لل  واجلل  ا، أ لل ر يةيللاها
 ع  (1)في حالة   رمة وتحت هيمغة الغر 

، الميلمي  بالع ي  إلى الفتر  اليليمة وهي الفتر  التي فترها   عليها ومح 
يرى أي ا ةياي ه  ال حيد  إذ، التل  اليليا والتخلي ع  األمبف الييتة كالكس   أو

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    : وفي تعليقه وتفييرأ لآلية، كاذ     ي  المخل قاغ ال

 وئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ەئې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ
األ اةة هي الفتر  اليليمة التي فتر   الغا  عليها وهي  يإ يق  ( 72)األح ا : 

يف ومم، عا تة غير  تلدي  ولما لا يغقاي أل ر   وسغته ماي األ اةة التي اؤتم  عليها
أي أه  الغر  استتاع ا أي يأت ا بالمع  اغ الةقيايها في جمي  األ  ر إلى ة ا يع 
التليعة وكشف أسرارها و عرفة م اصها وإجهاي الفكر العلمي في ال ص   إليها أو 

 ع (2)التقر   غها وهسأ طاعة أل ر  
ي الللدي  أ يللرى ع فة للدأ يللرب   للي  الللدي  واألمللبف والم تملل  والرقللي العلمللي وهوللسا

 ل  هلسا الهلدب فهل   بالحقيقي وجد لتحقيلق سلعاي  ا ةيلاي وكل  تشلرم  وحولا ييغلي مل
 ع  أفي   ض  استه اي في ة ر 

ة عتلله األمبقيللة والترب مللة فللي يع تلله إلللى التحلللي بللاألمبف الفاضلللة علل   وةلمللع
 طرمق صحة التربية وصدف الغشأ  المتقغة وكسلب فلي اةتقلاي تقاليلد وعلاياغ   تمعله فلي
طرمقللة اللل واج  لل  يوي  حلللة أو  عرفللة  يلللقة  للي  األتواج وهللي فللي ة للرأ سللل  فشلل  

 ال واج وتفشي ال ةاع 
ع االجتماعية هسأ طاغية حتى على ة عته الص فية في وحد  ال ج ي وة رته

 فعلى الرغا    تلغيه لها أال أةها لا تك  عائقا  أ ا ه لبةتقا  إلى أهدافه و را يه
ويلي  ذلب واض  جدا  في تعليقه على اسا س ر     ع مبقية واليياسيةاالجتماعية واأل

ہ  ھ  أفم   ية ذكرغ فيها كما يسكر هي:  أليس ر القر ي الكرما وهي س ر  الغ ر 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ      ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭے  ے  ۓ         ۓ  ڭ  ھھ   ھ

                                                 

 ع489 :اليا ق المصدر، الرصافييغ ر:  (1)
 ع733-732 :اليا ق المصدرفي، صاالر يغ ر:  (2)
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وئ  وئ     ەئٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئ

 (35)الغ ر:  ی  ی  ی  جئ  یېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئۇئ
 هسا وتكاي تك ي    أها المرتك اغ في فعلى الرغا  ما تم له هسأ ا ية في الفكر

ل  أريغ أي امتار لي ر  الغ ر اسما  غير هسا االسا ألسميتها ): ة دأ يق   ،(1)الفكر
 ع (2)(على ذكر  يا  اجتماعية قيمةوذلب ال تمالها  «ا يا  االجتماعية»بي ر  

الرصللافي علمللا  الللدي  الللسي  يغ للروي فللي الللدي  بذيمللاي واعتقللاي ال  تلللد ر  ومغتقللد
أي الحللل  يعملللي صلللاحله عللل   فكملللا، وتفكيلللر وملللسكر أي ا يملللاي كالحللل  يعملللي ومصلللا

 عايلللل   لللل  يحللللله كللللسلب ا يمللللاي بومللللا  الشللللي  يعمللللي صللللاحله علللل  ةقائصلللله وهلللل ال  
وعللى كل   فكلر حلر يحلاو  أي يغ لر إللى  ، سلت تها عللى الم تمل  يشول ي سلتة لهلا
وتلللارم  الدوللللة ا سلللب ية وفلللي العصلللر الحلللدي  إللللى ي  للله كاةلللت ، اللللدي  ة لللر  عقليلللة

 صللتلغة  هللسأ الغ للر  إلللى الللدي  ف قفللت عائقللا  أ للام حرمللة الفكللر ومصللف ذلللب بالرمللا  
وت ليللل  وهملللا  للل  سلللم م اللللس  هللل   للل  اكللللر الرذائللل  االجتماعيلللة لملللا فيللله  للل  تم مللله 

 ع  (3)اليعاي  في الحيا  االجتماعية
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ذكرأ لآلية:  بعدعلق  وقد

ڌ  ڌ  ڎ    ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

بأي الحومة تت لى    مب  هسأ ا ية  (64)   عمراي:  ڎ  ڈ      ڈ
طرمق وحد  ا له المعل ي وليع المقص ي    وحد  إلهها في إراي  الخير للغا  ع  

إال وحدتها وتياومها في الحق ف وارتلاطها    بعمها  رواب  ا م   في حياتها 
 ع (4)االجتماعية

                                                 

ويالللة األةل ار، : أهمية هسأ ا يلة فلي الفكلر الصل في عغلد الغ اللي  ل ب فلي كتابله  شلوا  يغ ر (1)
 واض     عغ اي الكتا ع األهمية

 ع571: اليا ق المصدرالرصافي، يغ ر:  (2)
 ع601-600: المصدر ةفيهيغ ر:  (3)
 ع615-614 :المصدر ةفيهيغ ر:  (4)
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  حاولللة يللةكيف تلياةللهعلللى الللرغا  لل  ربتلله  للي  الللدي  واالجتمللا  واليياسللة و  لكلل 
أةغللا ة للد للله فللي  إال، واجتماعيللا   ي ملل  ومرفلل   للأي العللر  سياسلليا   يأ غل تلله   حمللد 

 ع (1)كتابه هسا ةصا  واي كاي عرضيا  يلي  مبب ذلب إذ يعد أي الملب والغل   ضداي
 دقلهسا يو ي الرصلافي  وبق له، أي المدي  ال ي تمعاي  المعل م  لداهة العق  و  

 واالجتماعيةع  يياسيةال ةقض ك   ا غ له في  أي علقرمة  حمد 

                                                 

 ع691 :المصدر ةفيهغ ر: ي (1)
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 :الخاتمة
  ال اضلل  أي أغللل  الميللائ  والقمللايا ذاتهللا ت للار فللي كلل  عصللر  لل  العصلل ر  لل

 غللاهج و للساه   تتما للى  لل  ا  ضللد الللدي  والفكللر الللديغي بعللد أي يلليللها أصللحا ها لل سلل
إال أي اللللس   يللل  الرصلللافي فلللي إعارتللله لهلللسأ القملللايا الديغيلللة هللل  ع وعقافلللة ذللللب العصلللر

كملسه  وحلد  ال جل ي ، الفكلر ا سلب ي   جه  ي   غاهج و ساه  تعد قديملة فلي تلأرم 
وبللللي  ، ال لللل  عربللللي  لللل   للللساه   غكللللر  لألييللللاي كللللأ ي بوللللر الللللرات  والراوةللللد  وغيللللرها

الغ رمللاغ والمغللاهج الحدي للة كالت رمليللة والعقبةيللة والتحليليللة وة رمللاغ التتلل ر والغشلل   
 ع عاصر والميت داغ والموتشفاغ العلمية الم، واالرتقا  والتحلي  الغفيي وغيرها

وقد  يغا في هلسا اللحل   غه يلة الرصلافي فلي إعارتله لقملايا و يلائ  ضلد اللدي   
  فهللل  وإي كلللاي يعلللد ةفيللله  للل  الميللللمي  ومعتللل  بشخصلللية  حملللد، والفكلللر ا سلللب ي
ك يللر  أهمهللا رفللض فكللر  الغللل   والرسللالة بالشللو   أةلله أعللار  يللائ  إالا ، ومقللد  وم حللد  

اسللتتا  االتصللا  بللام علل   ا  فللس ا  علقرملل  مة وعللدا  حمللدا  المللأل ب فللي األييللاي اليللماو 
وجللا   هللسا الللدي  لي حللد ومعلل  بلله العللر  وميلل يوا علللى ، وجلل   لل  طرمللق صللفا  روحلله

 ع  فرسالته عربية الملتدأ عالمية المغتهى، العالا
فللي  ميتشللرقي الو را  وة رمللاغ و غللاهج بعللض  أفكللار بعللضالرصللافي  و للف لقللد

 غ رملة وحلد  ال جل ي ليخللرج   اتجللا  إياهلا  خصلية الرسل   و  بمة لرتها اليلللية لالسل
وفي رأيغا أي الرصافي هغا حاو  ال م   لي   ختلفلاغ وهلسا  لا  يل  ، لغا بق  ية ا سبم

 لللل  طرمللللق  ، ولكغلللله عللللاي لي لللللت بعللللض قمللللاياأالرصللللافي إذ إةلللله رفللللض الللللدي  عقليللللا  
علللى الللرغا  لل  ، الخاصللة لهللالرؤمتلله  وفقللا  ال جلل ي  وحللد  طرمللقالتصلل ب وبالتحديللد  لل  

، لله الرصلافي يلروجأةغا لا ةشاهد في هسا الكتا  وج ي ة عة أو  لغهج صل في يتلعله أو 
  ل  مفلي تعا لله سل ا   ل  الغصل ا الديغيلة أ واضلحة يغما ة د ة عتله العلميلة والعقليلة 

ي هسا الكتا  أي الرصافي يهتا با ةيلا ةبح هفي، كما أي الس  الديغي فكرمتاباغ ال
وبعبقلللة ا ةيلللاي بلللا مر، وعبقتللله بلللالم تم  أك لللر  للل  اهتما للله بعبقلللة ا ةيلللاي بلللام، 

المعاصلر ترسليخه فلي أذهلاي الغلا ،  وهسا  ا تحلاو  الغ لر  العلماةيلة فلي الفكلر العربلي
 ع لعشرم وبسلب يو ي الرصافي    أوائ  العلماةيي  العر  في القري ا
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 والمراجع: المصادر
 ريمالك القرآن بعد -
 ، صلللر، يار المعلللارب، سلللليماي يةيلللا: تحقيلللق، تهافلللت التهافلللت، ر لللد  للل ا .1

 ع  األو القيا ، 2 
، تحقيللق، فصلل  المقللا  فيمللا  للي  الحومللة والشللرمعة  لل  االتصللا ، ر للد ا لل  .2

 ع 3 ، القاهر ، يار المعارب،  حمد عمار 
 لل  يوي ،  يلروغ، يار صلاير، الفت حللاغ المويلة، عربلي ،  حيلي اللدي  ا ل  .3

 ع  5ج، 2ج، تارم 
 ع   يروغ، المعرفة يار، علد ال احد  صتفى تحقيق، اليير  الغل مة، ك ير ا   .4
 ع  له1378، القاهر ، الفكر العربي يار، والمحدع ي  الحدي ،  حمد، ته  أ   .5
المركلللل  ال قللللافي ، إ للللوالياغ القللللرا   و ليللللاغ التأوملللل ، حا للللد ةصللللر، تمللللد أ لللل  .6

 ع  غ(ع  )، 7 ، للغاي،  يروغ، المغر ، الليما  الدار، العربي
، 1ال قلللللافي العربلللللي،   ، المركللللل والتأومللللل  الختلللللا تملللللد ةصلللللر حا لللللد،  أ للللل  .7

 ع  م2000
، 4 ،  يللروغ، المركلل  ال قللافي العربللي،  فهلل م الللغ ، ةصللر حا للد، تمللد أ لل  .8

 ع  م1998
 يار، المركللل  ال قلللافي العربلللي، اللللغ  اليللللتة الحقيقلللة، ةصلللر حا لللد، تملللد أ للل  .9

 ع  1995، 1الليما ،  يروغ،  
، 2 ، القلللاهر ، سللليغا للغشلللر، الختلللا  اللللديغي ةقلللد، ةصلللر حا لللد، تملللد أ للل ،  .11

 ع  1994
لللهلة أ للل  .11  القلللر ي ضللل   عللللى الغل ملللة اليلللير ، سللل ملا  للل   حملللد  للل   حملللد،  ع

 ع  له1427، 8 ، ي شق، القلا يار، واليغة
 ركلللل  ا ةمللللا  ،  يللللروغ، قللللرا   علميللللة، الفكللللر ا سللللب ي،  حمللللد، اراكلللل ي  .12

   عم2010، 1 ، الق  ي
،  غشلللل راغ ع مللللداغ، ترجمللللة عللللاي  العلللل ا، الفكللللر العربللللي،  حمللللد، اراكلللل ي  .13

 ع  1985، 3 ، بارمع،  يروغ
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، صلال  ها لا وتعليلق ترجملة، واجتهلاي ةقلد، ا سب ي الفكر،  حمد، اراك ي  .14
 ال  ائرع ، للكتا  ال طغية الم سية

  ركل ، صلال  ها ا ترجمة، ا سب ي العربي الفكر تارمخية،  حمد، اراك ي  .15
، 2 ، الليمللللللا  يار، العربللللللي ال قللللللافي المركلللللل ،  يللللللروغ، القلللللل  ي ا ةمللللللا 
 ع  م1996

علللد الكللرما : تحقيللق، القاضللي علللد ال لللار  لل  احمللد المعت لللي، ابللاي  األسللد .16
 ع  م1996-هل1416، 3  ،القاهر ،  وتلة وهلة، ع ماي

ة لا : تحقيلق، وامتبب المصللي  ا سب يي  قاالغ ، الحي  أ  ، األ عر   .17
 مع 2005، 1العصرمة،   الموتلة، رترتو 

 غشلل راغ وتار  ال قافللة ، ا ترجمللة فلل اي جرجللي  ربللار ،  طيمللاو ، أفبطلل ي  .18
 ع  1968، ي شق، الق  ي وا ر ايواليياحة 

 وأعرهلللا والم ضللل عة الملللعيفة األحاييللل  سليللللة، اللللرحم  عللللد أ للل  األلللللاةي .19
 ع  م1992-هل1412، 1 ، الرماف، المعارب يار، األ ة في اليي 

المعللللاةي فللللي  رو،،  للللها  الللللدي   حملللل ي  لللل  علللللد   الحيلللليغي، ا ل سللللي .21
يار ، علللي علللد اللللار  عتيللة: تحقيلق، اليللل  الم للاةيو  تفيلير القللر ي الع لليا

 ع  هل1415، 1  ، يروغ، العلمية  الكت
جلللب  ، اللركلللاغ ميلللر اللللدي  أ للل ، ةعملللاي  للل   حمللل ي  للل  عللللد  ، ا ل سلللي .21

 ة تلعللل، عللللي اليللليد صلللل  الملللدةي: تقلللديا،  حملللديألالعيغلللي  فلللي  حاكملللة ا
 مع 1981-هل1401المدةي، 

 ، يلروغ، يار الكتل  العلميلة، م الللراهي أ لر، ، احمد    عييى، األةصار   .22
 ع  م2006، 1 

، يار ال يلل ، علللد الللرحم  عميللر : تحقيللق، الم اقللف، عمللد الللدي ، ا ي للي .23
 مع 1997، 1  ، يروغ

يراسلة ، القلاير   االعتقلايلحيل ، حمد  ل  االتاهر ا أ  ، اللغداي اللاقبةي،  .24
 لقلللرى م اأ  للللة جا علللة ، عللللد الع مللل   للل   حملللد    عللللد اللتيلللفوتحقيلللق: 

 ع  هل1427ذو الح ة ، 39 عدي، 18ج، لعل م الشرمعة واللغة العربية و يا ها
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 ل ر أال لا   الميلغد الصلحي  المختصلر  ل  ، إسلماعي  حمد    ، اللخار   .25
 حملللد تهيلللر  للل  : تحقيلللق، «صلللحي  اللخلللار  » وسلللغغه وأيا للله رسللل     

 هلع 1422، 1، يار ط ف الغ ا ،  ةاصر الغاصر
 وتللللللة الغهملللللة ،  للللل  تلللللأرم  ا لحلللللاي فلللللي ا سلللللبم، عللللللد اللللللرحم ،  لللللدو   .26

 ع م1945: القاهر ، المصرمة
،  يلللروغ، يار التليعلللة، ترجملللة عللل غ قرةلللي، أرسلللت ، الفلللري ايواري، تلللايل ر .27

 ع  1992، 1 
يار ،  لر، المقاصلد فلي عللا الكلبم، الدي   يع ي  ل  عملر سعد، التفتاتاةي .28

 ع  1981، باكيتاي، المعارب الغعماةية
، اليغلللا ي  يار، والقلللرا   اللغيلللة إ لللوالية أ لللام، القر ةلللي اللللغ ، التيللل ، ت مغللي .29

 ع  م1997، ي شق
، وهللة  وتللة، الميتشرقي  وأوهام الغل مة اليير ،  حمد المتعا  علد، ال لر   .31

 غع  ع ،القاهر 
 يار،  وللة فللي المحمديللة الللدع   تارمخيللة، الغل مللة اليللير  فللي، هشللام، جعللي  .31

 ع  1 ،  يروغ، التليعة
، العلميلللة يار الكتللل  للل  احملللد، اليلللير  الحلليلللة،  اهياعللللي  للل  إ لللر ، الحلللللي .32

 ع  هل1427، 2 :  يروغ
كشللللف المللللراي فللللي  للللر، ت رمللللد ، الحيلللل   لللل  ي سللللف  لللل  المتهللللر، الحلللللي .33

،   سيلة الغشلر ا سلب ي، ق حي  حي  تاي  اال ليتحقيق وتعلي، االعتقاي
 ع  له1417، 7 ، قا

 ع  1995، 2 :  يروغ، يار صاير،  ع ا الللداي، ياق غ، الحم    .34
،  للعي  األرةللاؤو : تحقيللق، العقيللد  التحاومللة  للر،، العلل  أ للي  لل ، االحغفللي .35

-هلللل1417، 10:   يلللروغ،   سيلللة الرسلللالة، عللللد    للل   حيللل  التركلللي
 مع 1997

،  يللروغ، يار التغلل مر للتلاعللة والغشللر، فكرةللا المعاصللر فللي، حيلل ، يحغفلل .36
 ع  م1983، التلعة العربية ال اةية
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 للل  العقيلللد  إللللى ال للل ر ،  وتللللة  لللد  لي، القلللاهر ،  للل  يوي حغفلللي، حيللل ،  .37
 تارم ع 

تقلديا سلمير ، حمد   حم ي الملي لي ترجمة، األة ا  أص ، ياروي، تشارلع .38
، القلللاهر ، الم للللع األعللللى لل قافلللة، لترجملللةالقللل  ي ل المشلللرو ، صلللايفحغلللا 
 ع  2004، 1 

، علللد    حمللد  لل  احمللد  لل  ع مللاي  لل  قايمللات أ لل  للمع الللدي  ، الللسهلي .39
عمللاي  اللحلل  ، الغا للر،  حمللد  لل  مليفللة  لل  علللي التميمللي: تحقيللق، العللرن

 ،اليللللع يية عربيللللةالمملكللللة ال، المديغللللة المغلللل ر ، العلمللللي بال ا عللللة ا سللللب ية
 مع 2003-هل1424، 2 

، تحقيلق، ةشلر   ل   كلراو ، رسائ  فليلفية   تكرما،   حمدبور  أ  ، الرات   .41
 ال ديلللد ،  غشللل راغ يار ا فلللاف افل غلللة إحيلللا  التلللرا  العربلللي فلللي يار ا فللل

 ع   يروغ، ال ديد 
،  لل  عمللر  لل  الحيلل   لل  الحيللي  التيمللي اللوللر    حمللد الللدي  فخللر، الللرات   .41

، األتهرمللللة الكليللللاغ  وتلللللة، اليللللقا ات  ح لللل أحمللللد، تحقيللللق، التقللللديع أسللللا 
 ع م2001، القاهر 

،  للل  عملللر  للل  الحيللل   للل  الحيلللي  التيملللي اللولللر   محملللدفخلللر الديغاللللرات ،  .42
، المتقللللد ي  والمتللللأمرم   لللل  العلمللللا  والحومللللا  والمتكلمللللي  أفكللللار حصلللل  

 ع  األتهرمة وتلة الكلياغ ، طه علد الرؤوب  يعد:  راجعة وتقديا
ترجمللة ، الفليللفة القديمللة، األو الكتللا  ،   الفليللفة الغربيللةتللارم،  رتراةللد رسلل  .43

، 2 ، القللاهر ،  تلعللة ل غللة التللأليف والترجمللة والغشللر، تكللي ة يلل   حملل ي
 ع  1967

،  غشللل راغ ال مللل ، الشخصلللية المحمديلللة أو حللل  اللغللل  المقلللد ، الرصلللافي .44
 ع  2002، 1 ، الماةيا

، 2 ، القلللللاهر ، يار المغلللللار، رسلللللائ  اليلللللغة والشللللليعة،  حملللللد ر للللليد، رضلللللا .45
 ع  م1947
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 الم اهلل  علللى ال رقللاةي  للر،، علللد اللللاقي  لل   حمللد   علللد أ لل ، ال رقللاةي .46
 ع  م1996-هل1417، 1 ، الكت  العلمية راي، بالمغ  المحمدية اللدةية

 فلي اللرهلاي،  حملد  ل  عللد    ل   هلاير  لدر اللدي  عللد   أ  ، ال ركشي .47
 ،للغلاي،  يروغ، يار المعرفة، م  إ راهياالف أ    حمد، تحقيق، عل م القر ي

 ع  م1957-هل1376، 1 
 ع  م2002، 15 ، العلا للمبيي  يار، األعبم، مير الدي ، ال ركلي .48
الكشللاب علل  حقللائق ، القاسللا  حملل ي  لل  عمللر الخلل ارت ي أ لل ، ال  خشللر   .49

يار ، علللد الللرتاف المهللد  تحقيللق، التغ ملل  وعيلل ي األقاوملل  فللي وجلل أ التأوملل 
 ع  يوي تارم    ،  يروغ، الترا  العربيإحيا  

، علللد المللغعا   اهللد دترجمللة   اهلل، الفليللفة الي ةاةيللة تللارم ، وولتللر، سللتيع .51
 ع  م1984، للغشر والت تم  ال قافةيار 

 حمد أ   الفمل  : تحقيق،، ا تقاي في عل م القر ي، جب  الدي ، اليي طي .51
 ع  م1974-هل1394، الهيتة المصرمة العا ة للكتا ، إ راهيا

 يلروغ ، الم سية العربية للدراساغ والغشلر، الرجا بالكلماغ، الغا ليي  اكر .52
 ع  م1989، 1 

يار ،  ولللة والمديغلللة فلللي ال اهليلللة وعهلللد الرسللل   ، إ لللراهيا حملللدأ، الشلللرمف .53
 ،  عغع  يروغ، للغاي، الفكر العربي

: تحقيلللق، ج ا للل  ال لللا   تفيلللير، الحيللل   للل  الفمللل  عللللي أ للل ، التلرسلللي .54
 ،  عغع بقا المدرسي  ل ماعة التابعة ا سب ي لغشرا   سية

 فلللي الليلللاي جلللا  ،  حملللد  لللاكر أحملللد، تحقيلللق، جرملللر  للل   حملللد، التللللر   .55
 ع  م2000-له1420، 1 ،   سية الرسالة، القر ي تأوم 

، االقتصاي الهلاي  إللى طرملق الر لاي، أ   جعفر  حمد    الحي ، الت سي .56
 ع  له1400، قا، لخيام تلعة ا، طهراي،  وتلة جا   جهليت ي 

، 8   ، للا  األتهلر - وتلة الدع   ، أص   الفقه لاعال ها  مبب  علد .57
 ع يار القلا



 الدين عند الرصافي

 466 م 2013 تشرين الثاني – 17د العد – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةISSN-2071-6028 

 7 البحث رقم

، 9 ،  يلللللروغ، يار التليعلللللة، ةقلللللد الفكلللللر اللللللديغي، صلللللايف جلللللب ، الع لللللا .58
 ع  م2003

 ،    يوي تارم ع  يروغ، يار الشع ، التص ب، أ   العب، عفيفي .59
بحلل   المغشلل ر  فللي كتللا   غللاهج  ،جعفللر  للي  إيرمللع، الللدي  مليلل  عمللاي .61

  قافلةالمغ مة العربية للتربية وال، الميتشرقي  في الدراساغ العربية ا سب ية
 ع  م1985والعل م، ت ةع، 

الملساه  الفكرملة المعاصلر  ويورهلا فلي الم تمعللاغ ،  ل  عللي عل اجي غالل  .61
-هللللل1427، 1، جللللد ،  ةالموتلللللة العصللللرمة السهليلللل، و  قللللف الميلللللا  غهللللا

 ع  م2006
، يار المعللارب، سللليماي يةيللا: تحقيللق، الفبسللفة تهافللت، حا للد أ لل ، الغ الللي .62

 ع 6  ،القاهر 
المتلعللللة ، يار المشللللرف ، المديغللللة الفاضلللللة  أهللللةصللللر،  را   أ لللل ،  الفللللارا ي .63

 ع  غع ، 2 : للغاي،  يروغ، الكاع ليوية
، يار التليعلللة، ترجملللة جللل رج طرا يشلللي،   سلللى والت حيلللد، سللليغم ةد، فروملللد .64

 ع  1986، 4 ، غ يرو 
 حمل ي ، عللد الحلليا  حمل ي: تحقيلق، الرسالة القشيرمة، علد الكرما، القشير   .65

 ع القاهر  ،اربيار المع،    الشرمف
يار ،  ع لا المل لفي ، عمر    رضا     حملد راغل   ل  عللد الغغلي، كحالة .66

 ع  12ج، إحيا  الترا  العربي  يروغ
يار ، عللاي  تعيتللر: ترجمللة ،األ للالتتلل ر  اليللغ  الغفيللية، غ سللتاب، ل بلل ي  .67

 ع  م1957، 2 :  صر، المعارب
يار ، تحقيللق وتقللديا فللت    مليللف، كتللا  الت حيللد، أ لل   غصلل ر، الماترمللد  .68

 ع     يوي تارم ، ا سوغدرمة، ال ا عاغ المصرمة
 اللصللللر   حليلللل   لللل   حمللللد  لللل   حمللللد  لللل  علللللي، الحيلللل  أ لللل ، المللللاوري  .69

 علللللد ا لللل  اليلللليد، تحقيللللق ،« ي والعيلللل الغكللللت» المللللاوري  تفيللللير، اللغللللداي 
 ع  للغاي،  يروغ، العلمية الكت  يار، الرحيا علد    المقص ي
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