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ء2021 یىهیى-یىائس

 هقد إلامام شهاب الدًن آلالىس ي … فخس الدًن الساشي1:مشاره، 4: جلد:اسالمی تہریب و ثقافذ

هقد إلامام شهاب الدًن آلالىس ي في جفسيره على الامام فخس الدًن الساشي
)(دزاست جدليليت هقدًت
Criticism of Imam Shahab Uddin Al-Alusi in his Tafsir on Imam
Fakhr Uddin Al-Razi (Critical Analysis)
*مدمض اصعَـ
**الضيخىع مطػب اقخساع صعاوي
Abstract
This article studies the criticism of Imam Shahab Uddin Al-Alusi
(1521AH/ 1803AD) in his Tafsir named by “Ruhul Maani fi Tafsir al
Quran al Azeem wa Sabel Mathani”. He is famous for his criticism and
observations and his Tafsir is considered as an encyclopaedia of the
Exagsis due too it comprehensiveness and detailed discussion. Imam AlAlusi has criticized in his tafsir Imam Fakhr Uddin Al-Razi (606AH/
1210AD) in so many issue. Imam Al-Razi is a prominent scholar of 6th
century and the author of Tafsir “Mafateeh ul Ghaib known as “ Al-Tafsir
Al-Kabeer”. The criticism of Imam Al-Alusi on Imam Al-Razi is related to
various branches of Islamic studies such as exegetical, grammatical,
juristical. Linguistical etc. Here in this article we had studied few example
for explaination in this regard with critical anlaysis.
Key word: Criticism, Imam Shahab Uddin Al-Alusi, Ruhul Maani fi
Tafsir al Quran al Azeem wa Sabel Mathani, Imam Fakhr Uddin Al-Razi.
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–  الجامػت الاؾالمُت الػاإلاُت،ًً* الباخث في الضيخىعاة بهؿم الخكؿحر وغلىم الهغآن بٍلُت اضىُ الض
اؾالم آباص
 الجامػت الاؾالمُت الػاإلاُت – اؾالم آباص،ًً** اإلاداغغ بهؿم الخكؿحر وغلىم الهغآن بٍلُت اضىُ الض
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مقدمه
بن الخمض هلل حػالى هدمضٍ ووؿخػُىه ووؿخؿكغٍ ووػىط باهلل مً شغوع ؤهكؿىا
ومً ّ
مػل له ومً ًػلله قال َاصي له ،ووشهض ّ
ّ
ؤن ال بله
ؾِئاث ؤغمالىا مً يهضٍ هللا قال
بال هللا وخضٍ ال شغٍَ له ووشهض ؤن مدمضا ضلى هللا غلُه وؾلم غبضٍ وعؾىله ،ؤعؾله
هللا بالخو بشح ًرا وهظً ًغا بحن ًضي ّ
الؿاغت ،مً ًُؿؼ هللا وعؾىله قهض عشض ومً ٌػظ هللا
ّ ّ
ًػغ بال هكؿه ،اما بػض:
وعؾىله قلً
قهض بظُ يثحر مً الػلماء اإلاؿلمحن حهىصَم في خكظ يخاب هللا وقهمه وجكؿحرٍ
ووشغٍ وحػلُهه وحػهُبه وههضٍ واؾخضعايه ،قهي ّ
مٌمالث بػػها لبػؼ قماؾاب غً ؤخض
طيغٍ آلازغ وما ؤزؿإ قُه ؤخض ّ
صدخه آلازغ وما ؤههظ ؤخض ؤيمله آلازغ مؼ طلَ لِـ
بُنهم زالف في ألازباع وألازاع ّ
الصخُدت .وبظلىا َاآلء الػلماء اإلاكؿغون خُاتهم
وحهىصَم لهظا الٌخاب الٌغٍم ألحل مىاقؼ ّ
الضًً وألازغة .منهم اإلاكؿغون اإلاخهضمىن
ٓ
واإلاخإزغون الظًً يخبىا جكؿحر الهغان الٌغٍم ،وخاولىا ؤن ًإجىا بإحىبت اإلاؿائل الجضًضة
واإلاشاًل الػضًضة في ػمانهم .ومنهم ؤلامام شهاب الضًً آلالىس ي ()ٌ2311 – ٌ2321
ضاخب جكؿحر "عوح اإلاػاوي في جكؿحر الهغآن الػظُم والؿبؼ اإلاثاوي"َ ،ظا الخكؿحر يإهه
مىؾىغت جكؿحرًت لشمىله غلىم يثحرة ،ومً اؾلىب الامام آلالىس ي اهه اَخم بالىهض
والاؾخضعاى في جكؿحرٍ غلى اإلاكؿغًٍ الهضامى ومنهم غلى ألازظ ؤلامام قسغ الضًً الغاػي
( )ٌ616مالل الخكؿحر الٌبحر اإلاؿمى بـ مكاجُذ الؿُب .قخٍلمىا غً َظا الىهض لالمام
آلالىس ي غلى الغاػي في َظا البدث ،وازترها بػؼ الامثلت ،وٍٍىن مىهجىا في َظٍ الضعاؾت
مىهج جدلُلي وههضي .قىظيغ اوال هبظة مسخطغة غً خُاة الامام قسغ الضًً الغاػي
وجكؿحرٍ وٌَظا غً الامام شهاب الضًً آلالىس ي وجكؿحرٍ زم هظيغ امثلت الىهض والخدلُل
واإلاىانشت .بػىن هللا حػالى وجىقُهه
هبرة مىجصة عن خياة إلامام فخسالدًن الساشي
َى ؤلامام ؤبى غبض هللا مدمض بً غمغ قسغ الضًً الغاػي الخُمي البٌغي ،ؤضله
مً ؾبرؾخان .ولض غام  ،ٌ543اإلاىاقو 2211م في الغي ،وبليها وؿبخه .بضؤ الضعاؾت مً
والضٍ غُاء الضًً غمغ اإلاػغوف ب زؿُب الغي،زم غلى الٌماُ الؿمػاوي وغلى اإلاجض
الجُلي .ؤجهً ؤلامام الغاػي غلىما يثحرة وبغػ قيها ختى اشتهغ في خُاجه بلهب ؤلامام.جىفي
ؤلامام الغاػي مً ؤوُ ًىم شىاُ ؾىت ؾذ وؾخمإة  ٌ616اإلاىاقو 2321ء في َغاث
(اقؿاوؿخان)ً .ان ؤلامام الغاػي قغٍضا في ػماهه ،له باع ؾىٍل في اإلاػهىالث واإلاىهىالثً.ان
ّ
صخُذ الىظغ ،بلُـ الهىُ ،غمُو الكٌغ ،وحُض الخػبحر غً ًل ما ًهطض بُاهه يما ًخجلى
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ّ
مً غباعاجه في جكؿحرٍ وفي يخبه ألازغي.ؤلكه يخبا يثحرة في شتى الػلىم والكىىن مً
اشهغَا :الخكؿحر الٌبحر اإلاؿمى ب مكاجُذ الؿُب ،وؤؾغاع الخجزًل وؤهىاع الخإوٍل ،في
ّ
الػهُضة ؤلل ؤلامام الغاػي يخاب الخىخُض ويخاب الهػاء والهضع ،ويخاب غطمت ألاهبُاء،
ّ
وفي الكهه وفي ؤضىلها ؤلكه اإلادطىُ في ألاضىُ الكهه ،وألاعبػىن في ؤضىُ الضًً ويخاب
ّ
ألاخٍام في الكهه ،وفي غلم الٌالم الكه الؼبضة (في غلم الٌالم) ،وتهظًب الضالئل وغُىن
اإلاؿائل (في غلم الٌالم) وشغح ؤؾماء هللا الخؿنى ويخاب شغح ؤلاشاعاث ويخاب اإلالخظ
1
في الكلؿكت وؾحرٍ.
الخفسير مفاجيذ الغيب لإلمام فخسالدًن الساشي
الخكؿحر الٌبحر اإلاؿمى بمكاجُذ الؿُب هي جكؿحر مخضاوُ بحن الػلماء اإلادههحن،
ًدخىي في بخضي غشغة مجلض ضخم ،ولها شهغة واؾػت في مجاُ الػلم والخدهُو،ألهه
ًمخاػ مً ؾحر يخب الخكؿحر باألبدار اإلاكُضة في الهغاءة وؤلاغغاب ،واللؿت ،ويظا في اإلاؿائل
الٌالمُت ،والغٍاغُت والكلٌُت وؾحر طلَ ألن ؤلامام الغاػي ال ّ
ًمغ بأًت مً آلاًاث بال وٍهل
غىضَا وٍبدث قُه اإلاؿائل الٌالمُت والكههُت والكلٌُت زم ًىانش قُه ،ان ًان صخُدا
قُاٍضٍ ،وان ًان زؿإ ّ
قحرصٍ .ازخلل الػلماء في َظٍ الهػُتَ" :ل ؤلامام الغاػي ّ
يمل
جكؿحرٍ بىكؿه ؤم ال؟ قمنهم مً ًهىُ ان ؤلامام الغاػي ؤيمله بىكؿه ومنهم مً ًهىُ
لِـ يظلَ ،لًٌ مً العجُب ال ًىحض في ؤؾلىب الخكؿحر واإلاىهج ؤي جكاوث،بل ًجغي
جكؿحر مً البضاًت بلى النهاًت غلي همـ واخض خُث ال ٌؿخؿُؼ الهاعي ؤن ًمحز بحن ألاضل
والخٌملت.
اَخم ؤلامام الغاػي في جكؿحرٍ ببػؼ ألامىع منهاً :ظيغ اإلاىاؾباث وؤلاعجباؽ بحن
ّ
اَخم بىهض الكغم الػالت واإلابخضغت مثل
الؿىعا آلًاث ألهه ًثو بىظم الهغآن الٌغٍم.
اإلاػتزلت والجهُمُت واإلاجؿمت بالدجج اإلادٌمتً .خدضر غً ؤؾغاع وعمىػ لآلًاث الهغآهُت
وألاخٍام الكههُت .وٍظيغ جدذ جكؿحر آلاًاث ألاخٍام اإلاظاَب ألاعبػت لًٌ ًغجح مظَب
ّ
ؤلامام الشاقعي باألصلت ألهه ًُهلضٍ .لئلمام الغاػي غىاًت بالؿت في طيغ مؿائل ألاضىُ
والىدى والبالؾت ويظا ًىعص اإلاؿائل الٌالمُت والغٍاغُت والكلؿكُت بالخكطُل ،اؾخكاص
ً
اًػاّ ،
وؤًض اَل الؿىت والجماغت
مً الػلماء اإلاخهضمحن زاضت مً غلماء اإلاػتزلت وههضَم
باالصلت الهىٍت .ومً اإلاػلىم ؤهه ًظيغ ؤلاؾغائُلُاث زم ًدٌم غلُه.
هبره مخخصسة عن خياة إلامام شهاب الدًن آلالىس ي
َى ؤبى الثىاء شهاب الضًً مدمىص آلالىس ي البؿضاصي،ولض ًىم الجمػت في الغابؼ
غشغ مً شػبان ؾىت  ٌ2321بمضًىت الٌغر (الػغام)ً ،ان ؤبىٍ عئِـ اإلاضعؾحن في
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ً
اإلاضعؾت ألاغظمُت في بؿضاص .صعؽ ؤلامام آلالىس ي الضعاؾت الخمهُضًت مً ؤبُه مثال الىدى
والطغف ،ويظا الكُت إلبً مالَ في الىدى .زم طَب الى مجلـ الشُش غلي الؿىٍضي
وصعؽ مىه شغح الىدبت لئلمام ابً حجغ الػؿهالوي وشغح اإلاهاضض لئلمام الىىوي ،جخلمظ
غلى ًض الشُش غالئ الضًً اإلاىضلي في يخب اإلاىهىُ واإلاػهىُ وًان مً ؤزظ جالمُظًٍ .ان
ؤلامام آلالىس ي مكؿغا ،قهيها ،مجتهضا ،وشُش الػلماء وبمام اإلاكؿغًٍ في غطغًٍ.ان
ًجاَض في الغص غلي الباؾل وٍجتهض ليشغ الخو والطضم ولخؿهحر الضًً مً الخغاقاث
ّ
ّ
والبضع ؾىُ خُاجه .ؤلل ؤلامام آلالىس ي جالُكاث يثحرة في ألاصب والخكؿحر واللؿت واإلاىؿو،
وجغى جغازا غلمُا هاقػا .وغلى عؤؽ َظٍ اإلاالكاث يخابه" :عوح اإلاػاوي في جكؿحر الهغآن
الػظُم والؿبؼ اإلاثاوي" ،و"وشىة اإلاضام في الػىص بلى صاع الؿالم" ،و"ألاحىبت الػغانُت غً
ألاؾئلت الاَىعٍت" ،و"ههج الؿالمت بلى مباخث ؤلامامت" ،و"شغح صعة الػىاص في ؤوَام
الخىاص" ،و"شغح البرَان في بؾاغت الؿلؿان" وؾحر طلَ .جىفي ؤلامام آلالىس ي في ًىم
الجمػت بخضي وغشغًٍ مً طي الهػضة ؾىتؤلل ومإجحن وؾبػحن  ،ٌ2311وصقً في مهبرة
2
الشُش مػغوف الٌغخي في الػغام.
الخفسير زوح املعاوي في القسآن العظيم والسبع املثاوي لإلمام آلالىس ي
َظا الخكؿحر اغظم جغار غلمي ؾبؼ في زمـ غشغ مجلضاث ضخمت .حمؼ قيها
زالضت ما خىجه حمُؼ الخكاؾحر الؿابهت لظا ٌػض مً مىؾىغت الخكاؾحر .احتهض في جالُل
ّ
جكؿحرًٍ ،خجلى قُه ؾػت غلمه وصنت هظغٍ .ؤوعص قُه مً الػلىم الىهلُت ،والػهلُت،
والكههُت ،وآعاء اإلاكؿغًٍ الؿابهحن مؼ هظغة قاخطت .اغخمض في جكؿحرٍ غلى اإلاطاصع
الهُمت ،وؤوعص قُه ملخظ حمُؼ الخكاؾحر ما ؾبو هدى حامؼ البُان في جإوٍل الهغآن
اإلاػغوف به جكؿحر الؿبري ،وجكؿحر اإلادغع الىححز إلبً غؿُت ألاهضلس ي ،وجكؿحر الٌشاف
لئلمام الؼمدشغي ،وجكؿحر مكاجُذ الؿُب لئلمام قسغالضًً الغاػي ،وجكؿحر الجامؼ
ّ
ألاخٍام لئلمام الهغؾبي ،و الخكؿحر البُػاوي وجكؿحر ؤبى الؿػىص الػماصيً.لما ًىهل
ؤلامام آلالىس ي آعاء اإلاكؿغًٍ ًظيغ بإلهاباث غالُت ،غلى ؾبُل اإلاثاًُ :ظيغ ؤلامام قسغ
الضًً الغاػي بلهب ؤلامام ،وبةبً الخؿُب الغ ّي ،ؤو الكسغ الغاػي ،وؤلامام البُػاوي بلهب
الهاض ي ،وابً الؿػىص الػماصي بشُش الاؾالمّ ،ؤما بهُت اإلاكؿغًٍ قُظيغ ؤؾماءَم .اَخم
في جكؿحرٍ بظيغ اإلاىاؾباث بحن الؿىع وآلاًاث واؾباب هؼوله .إلاا ًىهل مً جكاؾحر
اإلاخهضمحن قُدٌم غلُه بما بخائُض ؤو ّ
بغص .يظا ًىهض آلالىس ي في يثحر مً اإلاؿائل ألاضىلُت
والٌالمُت غلى الكغم الػالت اإلابخضغت مً الشُػُت واإلاػتزلت والٌغامُت وؾحرَمّ .ههض ؤلامام
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ً
آلالىس ي غلى الغواًاث ؤلاؾغائُلُاث اإلاٌظوبت ههضا شضًضا .اَخم بالخكؿحر ؤلاشاعي اَخماما
بالؿا.
هظيغ قُما ًلي بػؼ الامثلت لىهض الامام شهاب الضًً آلالىس ي في جكؿحرٍ غلى
الامام قسغ الضًً الغاػي.
املثال الاول :هل الخقليد ًجىش في الاصىل ام ال ًجىش؟
َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ
َ َ َ 3
ْ
حعالى{:و ِإذا ِقيل لهم اج ِبعىا ما أهصل الله قالىا بل هد ِبع ما وجدها علي ِه آباءها}.
قىل هللا
ًقىل إلامام فخس الدًن الساشي في جفسيره خىُ مىؼ الخهلُض في ألاضىُ في نىُ هللا
َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َّ
َ َ
الل ُه َن ُالىا َب ْل َه َّدب ُؼ َما َؤ ْل َك ُْ َىا َغ َل ُْه َآب َاء َها ۗ َؤ َو َل ْى ًَ َ
حػالى{:وِبطا ِنُل لهم اج ِبػىا ما ؤهؼُ
ان
ِ
ِ
َ
ُ َ
َ
ُ َ َ
َآبائ َُ ْم ال ٌَ ْػ ِهلىن ش ِْ ًئا َوال َي ْه َخ ُضون} 4.أخدها :ؤن ًهاُ للمهلضَ :ل حػترف بإن شغؽ حىاػ
جهلُض ؤلاوؿان ؤن ٌػلم ًىهه مدها ؤم ال؟ قةن اغترقذ بظلَ لم وػلم حىاػ جهلُضٍ بال
بػض ؤن حػغف ًىهه مدها ،قٌُل غغقذ ؤهه مدو؟ وبن غغقخه بخهلُض آزغ لؼم
الدؿلؿل ،وبن غغقخه بالػهل قظاى ًاف ،قال خاحت بلى الخهلُض ،وبن نلذ :لِـ مً
ً
شغؽ حىاػ جهلُضٍ ؤن ٌػلم ًىهه مدها ،قةطا نض حىػث جهلُضٍ ،وبن ًان مبؿال قةطؤ ؤهذ
غلى جهلُضى ال حػلم ؤهَ مدو ؤو مبؿل ،وثاهيهاَ :ب ؤن طلَ اإلاخهضم ًان غاإلاا بهظا
الص يء بال ؤها لى نضعها ؤن طلَ اإلاخهضم ما ًان غاإلاا بظلَ الص يء نـ وما ازخاع قُه البخت
مظَبا ،قإهذ ماطا يىذ حػمل؟ قػلى جهضًغ ؤن ال ًىحض طلَ اإلاخهضم وال مظَبه ًان ال بض
مً الػضوُ بلى الىظغ قٌظا َاَىا ،وثالثها :ؤهَ بطا نلضث مً نبلَ ،قظلَ اإلاخهضم يُل
غغقخه؟ ؤغغقخه بخهلُض ؤم ال بخهلُض؟ قةن غغقخه بخهلُض لؼم بما الضوع وبما الدؿلؿل ،وبن
غغقخه ال بخهلُض بل بضلُل ،قةطا ؤوحبذ جهلُض طلَ اإلاخهضم وحب ؤن جؿلب الػلم بالضلُل
ال بالخهلُض ،ألهَ لى ؾلبذ بالخهلُض ال بالضلُل ،مؼ ؤن طلَ اإلاخهضم ؾلبه بالضلُل ال
5
بالخهلُض يىذ مسالكا له ،قثبذ ؤن الهىُ بالخهلُض ًكض ي زبىجه بلى هكُه قٍُىن باؾال".
َ
حػالى{:ب ْل َن ُالىا ب َّها َو َح ْض َها َآب َاء َها َغ َل ٰى ُؤ َّم ٍت َوب َّها َغ َلىٰ
يظا ناُ ؤلامام الغاػي في جكؿحر نىُ هللا
ِ
ِ
َ
َ
آز ِاع َِم ُّم ْه َخ ُضون} 6.لى لم ًًٌ في يخاب هللا بال َظٍ آلاًاث لٌكذ في ببؿاُ الهىُ بالخهلُض
وطلَ ألن هللا حػالى بحن ؤن َاالء الٌكاع لم ًخمؿٍىا في بزباث ما طَبىا بلُه ال بؿغٍو
غهلي وال بضلُل ههلي ،زم بحن ؤنهم بهما طَبىا بلُه بمجغص جهلُض آلاباء وألاؾالف ،وبهما
طيغ هللا حػالى َظٍ اإلاػاوي في مػغع الظم والخهجحن ،وطلَ ًضُ غلى ؤن الهىُ بالخهلُض
7
باؾل".
ّ
هقد إلامام آلالىس ي على الامام فخس الدًن الساشي في مىع جقليد في الاصىل
وقال" :وَظا ظاَغ في مىؼ الخهلُض في ؤضىُ الضًً واإلاؿإلت زالقُت قالظي طَب بلُه
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ألايثرون وعجخه ؤلامام الغاػي وآلامضي ؤهه ال ًجىػ الخهلُض في ألاضىُ بل ًجب
الىظغقُه ،والظي طَب بلُه غبُض هللا بً الخؿً الػىبري وحماغت الجىاػ وعبما ناُ
بػػهم ؤهه الىاحب غلى اإلاٍلل وبن الىظغ في طلَ والاحتهاص قُه خغام ،وغلى ًل ًصح
غهائض اإلاهلض اإلادو وبن ًان آزما بترى الىظغ غلى ألاوُ .وغً الامام ألاشػغي ؤهه ال ًصح
بًماهه .وناُ ألاؾخاط ؤبى الهاؾم الهشحريَ :ظا مٌظوب غلُه إلاا ًلؼمه جٌكحر الػىام وَم
ؾالب اإلاامىحن .ثم ًقىل إلامام آلالىس ي" :والخدهُو ؤهه بن ًان الخهلُض ؤزظا لهىُ الؿحر
بؿحر حجت مؼ اخخماُ شَ ووَم بإن ال ًجؼم اإلاهلض قال ًٌكي بًماهه نؿػا ألهه ال بًمان
مؼ ؤصوى جغصص قُه وبن ًان لًٌ حؼما قٌُكي غىض ألاشػغي وؾحرٍ زالقا ألبي َاشم في
8
نىله ال ًٌكي بل ال ّبض لصخت ؤلاًمان مً الىظغ.
الخدليل واملىاقشت:
هىظغ وهىانش َظٍ الهػُت في غىء انىاُ الائمت والػلماء واإلاكؿغًٍ قُهىُ
ٌ
الشُش الشغٍل الجغحاوي ":الخهلُض :غباعة غً نبىُ نىُ الؿحر بال حجت وال صلُل" 9.ناُ
ؤبى غبض هللا مدمض بً ؤبي الكخذ البػلي" :الخهلُض :لؿت وغؼ الص يء في الػىو مؼ ؤلاخاؾت
ً
به ،وَؿمى طلَ نالصة ،وَى في غغف الكههاء :نبىُ نىُ ؾحرٍ مً ؾحر حجت ،ؤزظا مً
ً 10
َظا اإلاػنى ،وال ٌؿمى آلازظ بالٌخاب والؿىت وؤلاحماع مهلضا".
ازخلل الػلمأء في الخهلُض في ألاضىُ َل بًمان اإلاهلض ًصح ؤم ال قظَب يثحر
مً الػلماء وحمُؼ الكههاء بلى صخت بًمان اإلاهلض بشغؽ الجؼم في ؤلاًمان ،لًٌ زالل
الشُش ؤبى الخؿً واإلاػتزلت ويثحر مً اإلاخٍلمحن ،وعؤيهم ّ
ؤن اإلاػخبر في ألاضىُ الُهحن وؤهه ال
ًدطل بالخهلُض بسالف الكغوع قةن البؿُت قيها الظً وٍمًٌ خطىله بالخهلُض ولظلَ
حاػ للػامي ؤن ًهلض في الكغوع صون ألاضىُ،واخخجىا بإن هللا حػالى طم الخهلُض في الػهُضة
َ َ ُ
َ ُ
َ َ
َ
َ
بمثل نىله حػالىَ {:ب ْل نالىا ِب َّها َو َح ْضها َآب َاءها َغل ٰى ؤ َّم ٍت َوِب َّها َغل ٰى آز ِاع َِم ُّم ْه َخ ُضون} 11َّ.ويظ اإلاا
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َْ
َّ
َّ ْ َ َّ
الن َهاع َآل ًَ ٍ ّ ُ ْ َ ْ َ
اب
هؼُ نىله حػالى ِبن ِفي زل ِو الؿماو ِ
اث ِأل ِولي ألالب ِ
ع واز ِخال ِف اللُ ِل و ِ
اث وألاع ِ
 12ناُ الىبي ضلى هللا غلُه وؾلم :لهض هؼلذ غلي اللُلت آًت .وٍل إلاً نغؤَا ولم ًخكٌغ
قيهاً 13.قىل الامام أبى اسحاق الشيراشي :اخٍام غلى غغبحن غهلي وشغعي .قإما الػهلي
قال ًجىػ قُه الخهلُض يمػغقت الطاوؼ وضكاجه ومػغقت الغؾىُ ضلى هللا غلُه وؾلم وؾحر
طلَ مً ألاخٍام الػهلُت وخٍي غً ؤبي غبُض هللا بً الخؿً الػىبري ؤهه ناُ ًجىػ
َ َ ُ
َ ُ
َ
الخهلُض في ؤضىُ الضًً وَظا زؿإ ،لهىُ هللا حػالىَ {:ب ْل نالىا ِب َّها َو َح ْضها َآب َاءها َغل ٰى ؤ َّم ٍت
َ َ
َ
َوِب َّها َغل ٰى آز ِاع َِم ُّم ْه َخ ُضون} 14قظم نىما اجبػىا آباءَم في الضًً قضُ غلى ؤن طلَ ال ًجىػ
ألن ؾغٍو َظٍ ألاخٍام الػهل والىاؽ ًلهم ٌشترًىن في الػهل قال مػنى للخهلُض قُه ،زم
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ؤغاف الشحراػي ":وؤما مً ٌؿىؽ له الخهلُض قهى الػامي وَى الظي ال ٌػغف ؾغم ألاخٍام
الشغغُت قُجىػ له ؤن ًهلض غاإلاا وَػمل بهىله .وناُ بػؼ الىاؽ :ال ًجىػ ختى ٌػغف
غلت الخٌم والضلُل غلى ما نلىاٍ َى ؤها لى ؤلؼمىاٍ مػغقت الػلت ؤصي بلى ما طيغهاٍ مً
الاههؿاع غً اإلاػِشت وفي طلَ زغاب الضهُا قىحب ؤن ال ًجب"ً 15.هىُ ؤلامام مدمض
ابً غغقت اإلاالٍي":ناُ الامام ابً غؿُت :آلاًت صالت غلى ببؿاُ الخهلُض ،وؤحمػذ (ألامت)
غلى ببؿاله في الػهائض .وخٍى ألاؾخاط ؤبى اسخام ؤلاؾكغاًُني ؤلاحماع غلى حىاػ الخهلُض
في الػهائض .وخٍى اإلاهترح في شغح ؤلاعشاص زالزت ؾغم منهم مً ًىهل ؤلاحماع (غلى الجىاػ)
ومنهم مً ًىهل ؤلاحماع (غلى اإلاىؼ) ،ومنهم مً ًدٍي الخالف بحن الشُش الهاض ي (ؤبي بٌغ
البانالوي) وألاؾخاط ؤبي بسخام ؤلاؾكغائُني وجىنل ابً الػغبي ،وؤحمػىا غلى ّ
ؤن الكغع
مً ؤضىُ الضًً مػغقت هللا حػالى غلى الجملت ،وؤما مػغقت صنائو طلَ الػلم والخبدغ قُه
16
ومػغقت هللا بالضالئل الهىٍت الضنُهت قهى قغع يكاًت".
ًهىُ ؤلامام الؼعيص ي :ؤما الخهلُض بمػنى الاغخهاص الجاػم ال اإلاىحب ،قلم ًهل
ؤخض ؤهه ال ًٌكي في ؤلاًمان ،بال ؤبى َاشم مً اإلاػتزلت وبطا مىػىا الخهلُض في طلَ ناُ
ألاؾخاط ؤبى بسخام :قاجكهىا غلى ؤهه ال ًجب ؤن ًبلـ قُه عجبت الاحتهاص ،بدُث ًدل له
الكخىي في الخٌم .وناُ ابً الؿمػاوي :بًجاب مػغقت ألاضىُ غلى ما ًهىله اإلاخٍلمىن،
بػُض حضا غً الطىاب ،ومتى ؤوحبىا طلَ قمتى ًىحض مً الػىام مً ٌػغف طلَ؟ وٍطضع
ّ
غهُضجه غىه؟ يُل وَم لى غغغذ غليهم جلَ ألاصلت لم ًكهمىَا" 17.زم اغاف ؤلامام
الؼعيص ي :هدً ال هىٌغ مً الضالئل الػهلُت بهضع ما ًىاُ اإلاؿلم به عص الخاؾغ ،وبهما
اإلاىٌغ بًجاب الخىضل بلى الػهائض في ألاضىُ بالؿغٍو الظي اغخهضوا وؾامىا به الخلو
وػغمىا ؤن مً لم ًكػل طلَ لم ٌػغف هللا حػالى اضال ،زم ؤصي بهم طلَ بلى جٌكحر الػىام
حمُػا  ،وَظا َى الخؿُئت الشىػاء ،وبطا ًان الؿىاص ألاغظم َم الػىام وبهم نىام
الضًً وغليهم مضاع عحي ؤلاؾالم ،ولػل ال ًىحض في البلضة الىاخضة التي ججمؼ اإلاائت ؤلل،
مً ًهىم بالشغائـ التي حػخبرونها ،بال الػضص الهلُل الشاط الىاصع" 18.ناُ ؤلامام
الشىًاوي ":ناُ ألاؾخاط ؤبى مىطىع :قلى اغخهض مً ؾحر مػغقت بالضلُل ،قازخلكىا قُه:
قهاُ ؤيثر ألائمت :بهه مامً مً ؤَل الشكاغت ،وبن قؿو بترى الاؾخضالُ ،وبه ناُ ؤئمت
الخضًث"ً 19.هىُ بؾماغُل خهي" :قالخهلُض حائؼ فى الكغوع والػملُاث وال ًجىػ فى
اضىُ الضًً والاغخهاصًاث بل ال بض مً الىظغ والاؾخضالُ لًٌ اًمان اإلاهلض ظاَغ غىض
الخىكُت والظاَغٍت وَى الظي اغخهض حمُؼ ما ًجب غلُه مً خضور الػالم ووحىص
الطاوؼ وضكاجه وبعؾاُ الغؾل وما حائا به خها مً ؾحرصلُل الن الىبي غلُه الؿالم نبل
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بًمان ألاغغاب والطبُان واليؿىان والػبُض وؤلاماء مً ؾحر حػلُم الضلُل ولٌىه ًإزم بترى
الىظغ"ً 20.هىُ مدمض ألامحن الهغعي الشاقعي خىُ مؿئلت الخهلُضَ ":ظٍ آلاًت صلُل غلى
اإلاىؼ مً الخهلُض في ؤمغ الضًً إلاً نضع غلى الىظغ والاحتهاص ،وؤما بطا اجبؼ اإلاغء ؾحرٍ في
الضًً ممً غلم ؤهه غلى الخو ًاألهبُاء واإلاجتهضًً في ألاخٍام ،قهظا لِـ بخهلُض ،بل
َ ْ َُ َ ْ َ ّ ْ
ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ 22
21
ٌ
الظي ِغ ِبن يىخم ال حػلمىن}.
اجباع إلاا ؤهؼُ هللا حػالى ،يما ناُ حػالى{:قاؾإلىا ؤَل ِ
زالضت الٌالم نىُ غامت ألاضىلُىن ؤن الخهلُض فى ألاضىُ ال ًجىػ بضلُل ّ
ؤن
الجؼم في الػهُضٍ الػم وفي الخهلُض ًإزظ اإلاهلض نىُ الؿحر بال صلُل وحجت ،قهظا الهىُ
شام غلى غامت اإلاؿلحن .ألن يثحر مً الىاؽ غاحؼ غً الػلم بهظٍ الضنائو .وػم ًجب غلى
اإلاؿلم ؤن ًىظغ غلى نضع ؾانخه ونىجه في بزباث غهُضجه وؤمىع صًىه .قػلم مً َظا البدث
ؤن نىُ
ؤلامام آلالىس ي عاجح.
املثال الثاوي :هل هللا سبداهه وحعالى خاطب شكسٍا عليه السالم بالراث او بىاسطت
امللك عليه السالم
ْ ُ ُ َ َْ َْ َ ْ َ ْ َ
َ َ َ َّ َّ ُ َ ّ ُ َ ُ َ
ُ
ْ َ ْ ُ َ ًّ 23
قىل هللا حعالىً{:اشك ِسٍا ِإها هب ِشسك ِبغال ٍم اسمه ًديى لم هجعل له ِمن قبل س ِميا}.
ّ
ّ
بماهصه" :ازخلل الػلماء في اإلاىاصي
فسس إلامام الساشي زخمه هللا هره آلاًت
َ
بهىُ هللا حػالىَ ًَ {:اػي ِغٍَّا َّ} ،قمػظمهم ًهىلىن ؤهه َى هللا حػالى ،واؾخضلىا بإن ما نبل َظٍ
ًضُ غلى ؤن ّ
ػيغٍا غلُه الؿالم زاؾب هللا حػالى وؾإله يما في نىله حػالىَ {:ن َ
آلاًت ّ
اُ َع ِ ّب
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
الغؤ ُ
ب ِّوي َو ََ ًَ ال َػظ ُم ِم ِ ّني َواش َخ َػ َل َّ
ؽ ش ِْ ًبا} ،24ونىُ هللا حػالىَ {:ول ْم ؤي ًْ ِب ُض َغا ِئ ََ َع ِ ّب
ِ
َ
ْ َ ُ ْ َ َ ًّ 26
َ ًّ 25
ْ
ّ
َ
ش ِهُا} ونىُ هللا حػالى{:قهب ِلي ِمً لضهَ وِلُا} َظا وما بػضَا ًضُ غلى ؤن ػيغٍا غلُه
َُ
َ َّ ُ ُ
الؿالم زاؾب هللا حػالى ،يما ناَُ {:ن َ
اُ َع ِ ّب ؤوى ًٍَىن ِلي ؾال ٌم} 27زم ًهىُ ؤلامام الغاػي:
ّ
"إلاا اجطح لىا ؤن ما نبل َظٍ آلاًت وما بػضَا زؿابا مؼ هللا حػالى ،وحب ؤن ًٍىن الىضاء
28
مً هللا حػالى وبال لخكؿض الىظم".
ّ
هقد إلامام آلالىس ي على إلامام الساشي في جفسيره فقال" :لِـ يظلَ بإن هللا
29
حػالى زاؾبه بالظاث بل بىاؾؿت اإلالَ".
الخدليل واملىاقشت:
ّ
اإلاىاصي َىهللا حػالى ،بِىما وضح
ًهىُ ؤلامام الغاػي في جكؿحر آلاًت اإلاظًىعة ؤن ِ
ؤلامام آلالىس ي ؤن اإلاىاصي َى اإلالَ ،ولًٌ نىُ ؤلامام الغاػي قهى غػُل مً غضة وحىٍ:
ّاوال :طيغؤلامام الغاػي ؤلاخخماُ في الىضاءيما ناُ :ؤهه ًدخمل ؤن ًهاُ خطل الىضاءان
هضاء هللا ،وهضاء اإلاالئٌتٌ ،ػنى عاب ؤلامام الغاػي في غضص هضاء وما ؤًهً ؤن َىاى هضاءان
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ؤم هضاءا واخضا .ثاهيا :اغترف ؤلامام بىكؿه ؤن الجمهىع ًهىلىن ؤن الهائل بظلَ ملَ.
ّ
ثالثا :ؤن ّؤلامام الغاػي طيغ في اؾخضالله الؿبام والخام آلاًت ومغاغاة الىظم.
ّ
واؾخضُ
اإلاىاصي َى اإلالَ يما طيغها،
مً حهت ألازغي ًهىُ ؤلامام آلالىس ي ؤن ِ
ََ َْ ُ َْ َ ُ َ ُ َ َ ٌ ُ َّ
بىحىٍّ :أوالّ :
ؤن هللا حػالى ًهىُ في ؾىعة آُ غمغان{:قىاصجه اإلاال ِئٌت وَى نا ِئم ًط ِلي ِفي
ْ ْ َ َ َّ َّ
الل َه ًُ َب ّش ُغ َى ب َُ ْد َيى}ٌ 31ػنى غؼا هللا حػالى هضاء بلى اإلاآلئٌت ال لىكؿه .ثاهياّ :
بن
اب ؤن
ِ
ِاإلادغ ِ
ِ
ً
ّ
ّ
الهغآن ًكؿغ بػػه بػػا قما ؤحمل في ؾىعة مغٍم قكؿغ في ؾىعة آُ غمغان في نىُ
َ ْ َْ َ ُ
َ
اإلاىاصي َى
هللا حػالى{:ق َى َاصج ُه اإلاال ِئٌت َو َُ َى نا ِئ ٌم}َّ 32.ثالثا:مػظم اإلاكؿغون ًهىلىن ؤن
ِ
اإلاآلئٌت (ؤي اعاصوا حبرًل غلُه الؿالم) ،طيغ الامام الؿبري في جكؿحرٍ بغواًت ّ
الؿضي
َ
َ َ
خُث ناُ :هاصي حبرًل غلُه الؿالمَ ً{َ :اػ َيغٍَّا ب َّها ُه َب ّش ُغ َى ب ُؿ َالم ْ
اؾ ُم ُه ًَ ْد َيى ل ْم ه ْج َػ ْل ل ُه
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
َ
ِم ًْ ن ْب ُل َؾ ِم ًُّاَّ} 33قلما ؾمؼ الىضاء ،حاءٍ الشُؿان قهاًُ :ا ػيغٍا بن الطىث الظي
ؾمػذ ألان قهى لِـ مً هللا ،بهما َى مً الشُؿان ًمؼح بَ ،ولى ًان مً حاهب هللا
ألوخاٍ بلَُ يما ًىحي بلَُ ؾحرٍ مً ألامغ"34.وناُ ؤلامام ابً ابي خاجم في جكؿحرٍ بغواًت
ّ
مجاَض ؤهه ناُ" :إلاا صغا ّ
ػيغٍا ّعبه ؤن يهب له ؾالما َبـ حبرًل غلُه الؿالم قبشغٍ
بُديى غلُه الؿالم"35.وناُ ؤبى اللُث الؿمغنىضي في جكؿحرٍ جدذ َظٍ آلاًت خُث ناُ:
"ؤوحى هللا حػالى (بلى ػيغٍاغلُه الؿالم) بىاؾؿت حبرًل غلُه الؿالم ّ
لُاصي بلُه الغؾالت
ُ ّ
َ ْ
مً هللا ّ
غؼ ّ
وحل يما ناُ حػالىِ {:ب َّها ه َب ِش ُغ َى} ،ونض ّبحن هللا حػالى طلَ بهىله{:ق َى َاصج ُه
َ
َْ َ ُ َ ُ َ َ ٌ ُ َّ
َّ
ّ
ْ َْ
اب ؤ َّن الل َه ًُ َب ِش ُغ َى} ،زم ناَُ :ىا :بؿالم اؾمه ًديى لم
اإلاال ِئٌت وَى نا ِئم ًط ِلي ِفي ا ِإلادغ ِ
هجػل له مً نبل ؾمُاٌ ،ػني :لم هجػل لؼيغٍا مً نبل ًديى ولضا ٌؿمى ًديىٌَ36 .ظا
ّ
خُان ألاهضلس يّ :
37
ناُ ؤبى ّ
"بن اإلاىاصي واإلابشغ لؼيغٍا غليهم الؿالم َم اإلاالئٌت".
اإلالخظ ما طيغها ّ
بن نىُ ؤلامام آلالىس ي نى ّي في َظٍ الهػُت مً وحهحنّ :اوال :لهىله
ََ َْ ُ َْ َ ُ َ ُ َ َ ٌ ُ َ
ط ّلي في ْ ِاإلا ْد َغاب}َّ ،ثاهيا :مىنل يباع اإلاكؿغًٍ ّ
جاٍض عؤي
حػالى{:قىاصجه اإلاال ِئٌت وَى نا ِئم ً ِ ِ
ِ
ؤلامام آلالىس ي يما طيغها .بطا قالترحُذ في َظٍ الهػُت لهىُ ؤلامام آلالىس ي .وهللا اغلم
املثال الثالث :ما معنى ّ
اليم؟ هل هى هيل مصس أم البدس مطلقا؟
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ ُ
ىث فاق ِر ِف ِيه ِفي ال َي ِ ّم فل ُيل ِق ِه ال َي ُّم
قىل هللا حعالى{:أ ِن اق ِر ِف ِيه ِفي الخاب ِ
38
َّ
اخ ِل}.
ِبالس ِ
ًقىل إلامام فخس الدًن الساشي في جفسيره في معنى اليم :ؤهه مػنى ّ
الُم "البدغ"
خُث ناُ ما هطهّ :
"الُم َى البدغ واإلاغاص به َهىا هُل مطغ في نىُ الجمُؼ ،والُم اؾم
39
ًهؼ غلى البدغ وغلى النهغ الػظُم".
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ّهقد إلامام آلالىس ي في جفسيره :مػنى ّ
الُم البدغ ؤًػا لًٌ ؤعاص مىه البدغ
َ ْ
الػظب وؤهٌغ غلى مً نطض مىه هُل اإلاطغ خُث ناُّ :
"وؤما في نىُ هللا حػالى{:ؤ ِن ان ِظ ِق ُِه
ْ
َّ
ىث َق ْان ِظ ِق ُِه في ْال َُ ّم َق ْل ُُ ْل ِه ِه ْال َُ ُّم ب َّ
الؿ ِاخ ِل} 40قاإلاغاص به ؤلالهاء والؿغح ،وال َُ ِ ّم
ِفي الخ ُاب ِ
ِ
ِ
ِ
البدغ ُ
الًٌؿغ وال ًُجمؼ حمؼ ؾاإلات ،وفي البدغ َى اؾم للبدغ الػظب .ونُل (ؤشاع بلى
ؤلامام الغاػي) اؾم ّ
41
للىُل ّ
زاضت وَى لِـ بصخُذ".
الخدليل واملىاقشت:
ّ
جكؿحر ؤلامام آلالىس ي في مػنى ّ
الُم البدغ الػظب لًٌ ما طيغ ّ
ؤي صلُل لُخمؿَ
به ولم ؤحض مػنى ّ
الُم بهظا اإلاػنى في يخب الخكاؾحرّ ،اما يباع اإلاكؿغًٍ قإيثرَم ؤعاصوا مً
الُم في آلاًت الٌغٍمت "الىُل"يما طيغ ؤلامام الغاػيَ ،ىا هظيغ ّ
ّ
ماٍضي نىله ،منهم ؤلامام
َ ْ
ابً حغٍغ الؿبري خُث ًهىُ ":ؤن انظفي ابىَ مىس ى خحن الىالصة في الخابىث {قان ِظ ِق ُِه ِفي
بالُم :الىُل" 42.ؤلامام الىاخضي ًهىُ في جكؿحرٍ :ؤي احػلُه في نهغ ّ
43
ْال َُ ّم} ٌػني ّ
الىُل".
ِ
ِ
ًهىُ ؤلامام البؿىي :ؤي :ؤلهمىاَا ؤن احػلُه في الخابىثٌ ،ػني نهغ الىُل"ٌَ 44.ظا ناُ
47
الامام ابً غؿُت ألاهضلس ي 45،وؤلامام الهغؾبي 46،وؤبى البرًاث مدمىص اليؿكي،
وؤبىخُان ألاهضلس ي 48وؾحرَم.
زالضت الٌالم َىا ّ
وضح لىا ؤن ماناله ؤلامام آلالىس ي مً ّ
الُم البدغ الػظب
قلم ًاٍض نىله ّ
بإي حجت ،ويظا لم ًىاقهه ؤخض مً اإلاكؿغًٍ قهظا َى ؾبب غػل
يالمهّ ،ؤما ماناله ؤلامام قسغالضًً الغاػي قهى نىُ حمهىع اإلاكؿغًٍ ،لظا ًىظغ ّ
ؤن عؤي
ؤلامام الغاػي نى ّي في َظٍ اإلاؿإلت .وهللا اغلم.
املثال السابع :مكان العقل القلب أم الدماغ؟
َْ
َ ََ
ىب ٌَ ْعق ُلى َن ب َها َأ ْو َآذانٌ
ْلا ْزض َف َخ ُكى َن َل ُه ْم ُق ُل ٌ
قىل هللا حعالى{:أفل ْم ٌَ ِس ُيروا ِفي
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ َ 49
ٌسمعىن ِبها}
ًهىُ ؤلامام الغاػي في جكؿحر َظٍ آلاًتَ :ل جضُ آلاًت غلى ؤن الػهل َى الػلم وغلى ؤن
مدل الػلم َى الهلب؟ الجىاب :وػم ألن اإلاهطىص مً نىله :نلىب ٌػهلىن بها الػلم.
ونىُ هللا حػالى ًالضاللت غلى ؤن الهلب آلت لهظا الخػهل ،قىحب حػل الهلب مدال
ّ
50
للخػهل".
ّ
هقد إلامام آلالىس ي على الامام الساشي خيث قال ":وال ًسكى ؤن الاؾخضالُ بما
طيغ غلى مدلُت الهلب للػلم ال ًسلى غً ش يء ،وػم ال ًىٌغ صاللت آلاًاث غلى ؤن للهلب
ؤلاوؿاوي إلاا ؤوصع قُه مضزال جاما في ؤلاصعاى ،والىحضان ٌشهض بمضزلُت ما ؤوصع في
الضماؽ في طلَ ؤًػا ،ومً َىا ال ؤعي للهىُ وحها بإن ألخضَما مضزال صون آلازغ .وًىن
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ؤلاوؿان نض ًػغب غلى عؤؾه قُظَب غهله ال ًضُ غلى ؤن إلاا ؤوصع في الضماؽ ال ؾحر
51
مضزال في الػلم (اي الهلب )يما ال ًسكى غلى مً له نلب ؾلُم وطًَ مؿخهُم قخإمل".
الخدليل واملىاقشت:
الازخالف غمل ؾبُعي في البشغ ،وًل بوؿان ًىظغ بلى اإلاؿإلت مً ػاوٍت هظغٍ
وٍدٌم غلُه خؿب هظغٍ واحتهاصٍ يما في هكـ اإلاؿئلتً ،هىُ ؤلامام الغاػي في جكؿحر
َٰ َ ْ
َظٍ آلاًت ان الػهل َى الػلم ومٍاهخه الهلب ،واخخج بهىُ هللا حػالى{ِ :ب َّن ِفي ط ِل ََ ل ِظي َغ ٰي
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ
إلاًَ ًَ َ
الؿ ْم َؼ َو َُ َى َشه ٌ
ان َل ُه َن ْل ٌب َؤ ْو َؤ ْل َهى َّ
آن ؤ ْم َغل ٰى
ُض} 52ونىُ هللا حػالى{:ؤقال ًخضبغون الهغ
ِ
َ ُ
ُِ ُ
ىب ؤ ْن َكال َها}ّ 53اما ؤلامام آلالىس ي قهض طيغ الازخالف بحن الػهالء والكالؾكت في ًىن
ل
ن ٍ
الهلب مدال للػهل يما ناُ":اإلاشهىع غً الكالؾكت ؤن مدل الػلم اإلاخػلو بالٍلُاث
والجؼئُاث اإلاجغصة الىكـ الىاؾهت ومدل الػلم اإلاخػلو بالجؼئُاث اإلااصًت نىي حؿماهُت
نائمت بإحؼاء زاضت مً البضن وهي مىهؿمت بلى زمـ ظاَغة وزمـ باؾىت وحؿمى
ألاولى الخىاؽ الظاَغة والثاهُت الخىاؽ الباؾىت"،زم ًهىُ ؤلامام آلالىس ي":بن بػؼ
مخكلؿكت اإلاخإزغون ًؼغمىن ؤن مضعى للٍلُاث والجؼئُاث بهما َى الىكـّ ،اما الهىي
قهى ؾحر مضعيت للٍلُاث والجؼئُاث بل آلت في بصعاى الىكـ وازخاع َظا الهىُ بػؼ
اصخابىا ".بػض ههل نىُ الكالؾكت ناُ ؤلامام آلالىس يّ ":اما ؤصخابىا قمىنكهم ؤن ًل
حؼء مً ؤحؼاء بضن ؤلاوؿان بطا نام به بصعاى وغلم قهى مضعى غالم ،وًىن طلَ مما
ًهىم بالهلب ؤو ؾحرٍ ألن الػهل الًجب طلَ والًمخىؼ ،مً حاهب آزغ الشغع ٌشحر بلى
َ
نُامه بالهلب لهىله حػالى :ب َّن في َٰطل ََ َلظ ْي َغ ٰي إلاًَ ًَ َ
ٌ 54
ان َل ُه َن ْل ٌب َؤ ْو َؤ ْل َهى َّ
الؿ ْم َؼ َو َُ َى ش ِهُض
ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ٰ ُِ ُ
َ ْ َ ُ َ 55
ىب ؤنكاله َّا لًٌ ؤلامام آلالىس ي ما اجكو
ونىله غؼ وحل :ؤقال ًخضبغون الهغآن ؤم غلى نل ٍ
بهُام الػهل بالهلب قدؿب وناُ" ال ًىٌغ صاللت آلاًاث ؤن مضزل الػهل َى الهلب ال ؾحر
ألن الىحضان ٌشهض به ،بىاء غلى طلَ الؤعي لخلَ الهىُ وحىصا ؤن مضزل الػهل َى
الهلب ال الضماؽ ،عبما ًػغب ؤلاوؿان غلى عؤؾه ُ
قُظَب بػهله 56 ".اما ؤقٍاع الػلماء قهى
مخكاوجت في َظٍ الهػُت يما طيغها في البضاًت هظيغ قُما ًلي بػؼ ؤعائهمً .قىل ابى
مىصىز املاجسٍدي في جكؿحر َظٍ آلاًت :غهل وقهم .ؤو إلاً ًان له نلب ًيخكؼ به في الخإمل
والىظغ.وبهما ينى بالهلب غً الػهل؛ ألن الىاؽ ازخلكىا قُه ،بػػهم نالىا :بن الهلب
مدل الػهل"،وناُ بػػهم :مدل الػهل الغؤؽ ،لًٌ هىعٍ ًطل بلى الهلب؛ قُبطغ
57
الهلب ألاشُاء الؿائبت بىاؾؿت الػهل قلظلَ ينى بالهلب غً الػهل إلاجاوعة بُنهما".
ًقىل ابن عطيت ْلاهدلس يَ :ظٍ آلاًت جهخض ي ؤن الػهل في الهلب وطلَ َى الخو وال
ًىٌغ ؤن للضماؽ اجطاال بالهلب ًىحب قؿاص الػهل متى ازخل الضماؽ"ً 58.قىل أبىخيان
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أهدلس ي":وبؾىاص الػهل بلى الهلب ًضُ غلى ؤهه مدله ،وال ًىٌغ ؤن للضماؽ بالهلب اجطاال
ًهخض ي قؿاص الػهل بطا قؿض الضماؽ"ً 59.قىل مدمد ْلامين الشىقيطي" :وآلاًت جضُ
غلى ؤن مدل الػهل في الهلب ،ومدل الؿمؼ في ألاطنّ ،اما ما ًؼغمه الكالؾكت مً ؤن
مدل الػهل َى الضماؽ قباؾل ،يما ؤوضخىا في ؾحر َظا اإلاىغؼ ،ويظلَ نىُ مً ػغم ؤن
الػهل ال مغيؼ له ؤضال في ؤلاوؿان ألهه ػماوي قهـ ال مٍاوي قهى في ؾاًت الؿهىؽ
والبؿالن" 60.اما غبض الٌغٍم ًىوـ الخؿُب قهض ّ
قؿغ َظا البدث بمىهج ؤهُو يما ناُ":
ّاما الػهل وبن غغقذ آزاعٍ قاهه ال ٌػغف ؾغٍ ولى غغف ّ
ؾغٍ قان الػهل ال ًسغج ؤن ًٍىن
عبِب الهلب قةطا ؤوؿب الهغآن بلى الهلب غلما ومػغقت وخٌمت وبًماها قةهما طلَ ألن
الهلب ؾلؿان الجؿض ًله وضالح ؤلاوؿان وقؿاصَا ًخػلو به ،قةن الػهل خاؾت زكُت
مً خىاؽ ؤلاوؿان لظا ؾالمذ الػهل مغؾبت بؿالمت الجؿض وؾالمت الجؿض مىدطغ
بؿالمت الهلب يما عوي غً ّ
الىبى ضلى هللا غلُه وؾلم "ؤال وبن فى الجؿض مػؿت ،بطا
ّ
ضلخذ ضلح الجؿض ًله ،وبطا قؿضث قؿض الجؿض ًله ،ؤال وهى الهلب" 61.وػم بػؼ
الػلماء ًهىلىن ؤن مدل الػهل الضماؽ يما وؿب َظا الهىُ بلى بمام ابى خىُكه وبمام
اخمض بً خىبل ،ويظا ناُ غلماء مجمؼ البدىر ؤلاؾالمُه فى جكؿحر الىؾُـ للهغآن
ّ َ
ؤن ألاحهؼة الػهلُت ًلها في الضماؽ ،وال حػاعع بحن طلَ وبحن ما حاء في الهغآن،
الٌغٍم" :
َ
ِقةن الػهىُ ال ؾظاء لها ِبال مً الهلىب ،وال حػمل ِبال بمضص منها؛ ِقةطا اههؿؼ غنها َظا
َ
َّ
اإلاضص شل ْذ وقؿضث ،وحػغع ضاخبها للمىث ،بل ِبن الهلىب هي مطضع الخُاة لؤلحؿاص،
َ
َ
قال ؾغابت في َؤن ٌُ ْؿ َ
ىض ِبليها ما ٌؿىض ِبلى عغُتها مً مسخلل ألاحهؼة الجؿمُت ،ؤال جغي
ُ
ًُهاُ :قخذ اإلالَ اإلاضًىت ،مؼ َؤهه لم ًكخدها ؾىي حىىصٍ ونىاصٍ ،وبهما َ
بؾىاص الكخذ
ص َّح
ِ
َ
َ
َ
بػُاء الخو قدؿترًذ ِبلُه
ِبلُه ألهه الؿبب ألاوُ قُه  ،يظلَ ؤن نلىبىا جدـ جماما
ِ
َ
َ
وجيشغح ضضوعها به ،وال شَ ؤن َظا الاوشغاح والغاخت الهلبُت ًضالن غلى ؤن في الهلىب
َ َ
62
ً
ناضغا غلى مغايؼ الػهىُ في الضماؽ.
َضي وبطحرة ،وؤن ألامغ لِـ
ػبضة الٌالم ٌػترف ؤلامام آلالىس ي ؤن مدل الػهل َى الهلب يما ًهخػُه
ظاَغمً االىطىص ،لًٌ ال ًلؼم مىه ؤن مدل الػهل َى الهلب قهـ وال غالنت لها مؼ
الضماؽ  ،يما ًكهم مً يالم ؤلامام الغاػي وؾحرَم مً اإلاكؿغًٍ اإلاخهضمحن.لظا في َظٍ
الهػُت نىُ ؤلامام آلالىس ي ضائب.
املثال الخامس :ما املساد من الحكم في آلاًت ْلاجيت ؟
ْ َْ ْ
َ 63
َّ
قال هللا حعالىَ { :ز ِ ّب َه ْب ِلي ُخك ًما َوأل ِحق ِني ِبالص ِال ِحين}.
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طيغ ؤلامام الغاػي في جكؿحر آلاًت غضة مؿالب ":ؤخضَا :ؤهه ال ًجىػ جكؿحر الخٌم
بالىبىة ألن الىبىة ًاهذ خاضلت (إلبغاَُم غلُه الؿالم) قلى ؾلب الىبىة لٍاهذ الىبىة
اإلاؿلىبت ،بما غحن ّ
الىبىة الخاضلت ؤو ؾحرَا ،وألاوُ مداُ ألن جدطُل الخاضل مداُ.
والثاوي :مداُ ؤًػا ألهه ًمخىؼ ؤن ًٍىن الشخظ الىاخض ّ
هبُا مغجحن ،بل اإلاغاص مً الخٌم
ما َى يماُ الهىة الىظغٍت ،وطلَ بةصعاى الخو .زم ًهىُ وفي َظٍ آلاًت (بشاعة بلى)يماُ
الهىة الػملُت ،وطلَ بإن ًٍىن غامال بالخحر قةن يماُ ؤلاوؿان ؤن ٌػغف الخو لظاجه،
والخحر ألحل الػمل به ،وبهما نضم نىله ُ
{:خ ٌْ ًم َّا} غلى نىله{:ب َّ
الط ِال ِخ َحن} إلاا ؤن الهىة
ِ
64
الىظغٍت مهضمت غلى الهىة الػملُت بالشغف وبالظاث".
ّههض ؤلامام آلالىس ي غلى الامام الغاػي في جكؿحر َظٍ آلاًت وناُ" :وألاولى غىضي ؤن ًكؿغ
الخٌم بالخٌمت بمػنى الٌماُ في الػلم والػمل وؤلالخام بالطالخحن بجػل مجزلخه يمجزلت
الطالخحن غىض هللا غؼ وحل ،واإلاغاص بؿلب طلَ ؤن ًٍىن غلمه وغمله مهبىلحن بط ما لم
ًهبال ال ًلخو ضاخبهما بالطالخحن وال ججػل مجزلخه يمجزلتهم .ويإهه لظلَ غضُ غً نىُ:
عب َب لي خٌما وضالخا ؤو عب َب لي خٌما واحػلني مً الطالخحن بلى ما في الىظم
65
الٌغٍم".
الخدليل واملىاقشت:
اؾخسضم ًلمت الخٌم في الهغآن غلى مػان مسخلكت خؿب مهخض ى الخاُ يما
طيغٍ
ؤلامام مهاجل بً ؾلُمان ألاػصي ً :لمت الخٌمت نض وعص في الهغآن غلى ؤعبػت ؤوحه ،أوال:
ُُ
ْ ْ
مىاغظ الهغآن الٌغٍم،يما ناُ هللا حػالىَ {:و َما َؤ َهؼ َُ َغ َل ُْ ٌُم ّم ًَ ْالٌ َ
اب َوال ِخٌ َم ِت ٌَ ِػظٌم
خ
ِ
ِ ِ
َ َ َٰ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َن َ ْ َ ُ نَ
ِب ِه}ٌ 66،ػني مىاغظ الهغآن ،وفي ونىُ هللا حػالى{:قم ِاُ َاال ِء الهى ِم ال ًٍاصو ًكههى
ً
َخ ِضًثا}ٌ 67ػني اإلاىاغظ ومثلها ،وثاهيها:الخٌمت بمػنى الكهم والػلم  ،ومىه نىُ هللا
ُ
ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ًّ 68
حػالىًَ {:ا ًَ ْد َي ٰى ز ِظ ال ٌِخاب ِبهى ٍة وآجِىاٍ الخٌم ض ِبُا}
َََ ْ ََْ ُْ َ َ ْ ْ َ
ان ال ِخٌ َمت}ٌ 69ػني الكهم والػلم وفي نىُ هللا
وفي نىُ هللا حػالى{:ولهض آجِىا لهم
ُ َٰ
َّ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ 70
حػالى{:ؤول ِئ ََ ال ِظًً آجِىاَم ال ٌِخاب والخٌم والىبىة}  ،وثالثها :الخٌمت بمػنى الىبىة يما
َ َ ْ ََْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
اب َوال ِخٌ َمت}ٌ ،71ػني الىبىة ،وزابعها :بمػنى
في نىُ هللا حػالى{:قهض آجِىا آُ ِببغ ِاَُم ال ٌِخ
الهغآن بما قُه مً عجائب ألاؾغاع وفي الىدل يما ناُ هللا حػالىْ {:اص ُع ب َل ٰى َؾبُل َ ّبََ
ِ
ِ ِ عِ
َْ َ ْ
ْ ْ
ِبال ِخٌ َم ِت َواإلا ْى ِغظ ِت ال َخ َؿ َى ِت} 72وفي َظٍ آلاًت حمُؼ َظٍ الىحىٍ غىض الخدهُو جغحؼ بلى
الػلم" 73.زم ناُ ؤلامام الغاػي :ؤن الخٌمت ال ًمًٌ زغوحها غً َظًً اإلاػىُحن (اي
بماالػلم ؤو بما قػل الطىاب) ،وطلَ ألن يماُ ؤلاوؿان في شِئحن :ؤن ٌػغف الخو لظاجه،
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والخحر ألحل الػمل به ،قاإلاغحؼ باألوُ :بلى الػلم وؤلاصعاى  ،وبالثاوي :بلى قػل الػضُ
َ َ ْ ََْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
اب َوال ِخٌ َمت}،74
والطىاب ،قدٍي غً ببغاَُم غلُه الؿالم {:قهض آجِىا آُ ِببغ ِاَُم ال ٌِخ
َّ
حػالى{به ِني
وَى الخٌمت الىظغٍت ،والخٌمت الػملُت ،وهاصي مىس ى غلُه الؿالم قهاُ هللا
ِ
َ
َ َ َّ َ َٰ َّ َ َ
76
ناُ{:ق ْ
اغ ُب ْض ِوي} 75.وَى الخٌمت الػملُت"
ؤها الل ُه ال ِبل َه ِبال ؤها}،وَى الخٌمت الىظغٍت ،زم
اعاص ؤلامام الغاػي مً الخٌم "الهىة الىظغٍت" وغبرغىه بالخىخُض (ؤي بمػغقت الخو) ،قهظا
هانظ باليؿبت بلى ابغاَُم غلُه الؿالم بإهه ؾلب مً هللا حػالى في الضغاء  ،ألن الخىخُض
شغؽ لصخت ؤلاًمان وَى خاضل لٍل اإلاامىحن قٌُل ال ًٍىن خاضال إلبغاَُم غلُه
الؿالم مؼ ؤهه صاعى الخىخُض والىخضاهُت وناؾؼ الشغى وألاضىام .اما ؤلامام آلالىس ي قهض
اعاص مىه الٌماُ في الػلم والػمل وؤلالخام بالطالخحن يما طيغها ،قهىله ؤنغب إلاػنى
الخٌم الظي عجخه الػلمأء اإلادههىنً .هىُ ؤلامام البُػاوي في جكؿحر َظٍ آلاًت :اي
يماال في الػلم والػمل ؤؾخػض به لخالقت الخو وعئاؾت الخلو .وؤلخهني بالطالخحن
77
ووقهني للٌماُ في الػمل ألهخظم به في غضاص الٍاملحن في الطالح".
ْ
78
ًهىُ مىطىع بً مدمض الؿمػاوي :ؤن اإلاغاص مىه الػلم والكهم"ً .هىُ ؤلامام الؿُىؾي
في اإلاغاص مىه :ؤي غلما والخهني ؤي بالىبُحن"ً 79.هىُ ؤلامام الشىًاوي :واإلاغاص بالخٌم:
80
اله َّىىجي :اإلاغاص بالخٌم الٌماُ في الػلم والكهم
الػلم والكهم" .ناُ الشُش ضضًو زان ِ
والػمل ٌؿخػض به لخالقت الخو وعٍاؾت الخلو" 81.زالضت الٌالم نىُ ؤلامام آلالىس ي
ؤنغب بلى الطىاب في َظٍ الهػُت .وهللا اغلم
هخائج البدث
 ؤلامام قسغ الضًً الغاػي مً ؤبغػ الػلمأء في الهغن الؿاصؽ وجكؿحرٍ "مكاجُذ الؿُب"
مىؾىغت جكؿحرًت وغلمُت ،وٌَظا ؤلامام شهاب الضًً آلالىس ي شُش الػلماء في
غطغٍ وجكؿحرٍ عوح اإلاػاوي مً ّ
ؤحل الخكاؾحر ومىؾىغت في جغار الخكؿحر وٍمخاػ
الؾلىبه الىهضي.
ّ ههض ؤلامام شهاب الضًً آلالىس ي ؤلامام قسغ الضًً الغاػي في نػاًا مخىىغت مً
الػلىم الىهلُت والػهلُت غلى ؾبُل اإلاثاُ نػاًا جكؿحرًا ؤو غهضًا ،ؤو قههُا ،ؤو
لؿىٍا ؤو غلمُا ؤو ؾحر طلَ.
ُ
وحضث مً زالُ َظٍ الضعاؾت ؤن ؤلامام آلالىس ي ال ًٌخكي بمجغص الىهل وؤلانخباؽ

لآلعاء ،بل ًضنو قيها بهضف الىضىُ بلى اإلاػنى الصخُذ.
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جمحز الامام آلالىس ي في ههضٍ غلى ؤلامام الغاػي ،ؤهه شضًض الػباعة ،وهانض ُم ّ
سىَ ،وفي
بػؼ ألاخُان ٌشحر بلى الاؾخضعاى بشاعة زكُت ،وفي بػػها ٌشحر بلى ؤهه نض ّبِىه في
مىاغؼ ؤزغي ال ًدُل بليها ،مؿخىي ؤلامام آلالىس ي في اؾخضعاًاجه ،وغباعجه قيها
زكُكت.
الامام آلالىس ي ؤخُاها ًىهض الامام الغاػي بـ ؤلامام الغاػي ،ؤو الكسغ الغاػي لًٌ في
مػظم ألاخُان ًٌخكي بهىله "ؤلامام" واخُاها ًىهل يالمه بضون طيغ اؾمه.
اؾخكاص ؤلامام آلالىس ي مً الخكؿحر الٌبحر اؾخكاصة جامت ولًٌ ههض واؾخضعى غلُه في
ً
بػؼ الهػاًا اًػا.
هكهم مً َظٍ الضعاؾت ان الٌباع ًىهضون باالصلت وال ًخػطبىن وال ًسخلكىن للهىي
بل ًاهىا ًغٍضون الىضىُ الى الاضىب والاخو ،باالغاقت الى ان غىضَم مً الخب
والاخترام قُما بُنهم.
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