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 العجد الثالث عذخ -مجمة عمسية محكسة -بالهادي الججيج مجمة كمية اآلداب

  (9687-2536) ي السهحج لمطباعةالتخقيم الجول  (5551 -2735)التخقيم الجولي السهحج اإللكتخوني 

هـ وأجوبته يف 88أسئهة اإلمبو ابه عبدل احلنبهي ت 
بكتببه انهببة يف عهوو انكتبة 

ً
 املسبئم انعقدية أمنوزج

 )*(حنبن حممد حسه أ.

 ممخص البحث :
والرالة والدالم عمي أشخف السخسمضغ وعمي آلو و صحبو الحسج هللا رب العالسضغ 

 ومغ تبعيع بإحدان إلي يػم الجيغ . . وبعج .
جاء البحث بعشػان ) أسئمة اإلمام ابغ عادل في تفدضخه المباب في عمػم الكتاب 

 (.السدائل العقجية أنسػزًجاوأجػبتيا 
جح مغ اآلراء وأىسية رغبت الباحثة في دراسة أسئمة اإلمام وأجػبتيا، وبيان الخا

ىحه الجراسة في إبخاز التخاث اإلسالمي الحي تدخخ بو السكتبة اإلسالمية مغ خالل 
أحج كتب التفدضخ ، المباب في عمػم الكتاب إذ ال يدال خربًا لمجراسة والبحث 

 ،ويتكػن البحث مغ  مقجمة، ومبحثضغ ، وخاتسة.
 مقجمة :

ۥ  ﴿ٱۡلَحۡسجُ  بدع هللا الخحسغ الخحيع ِ ٱلهِحٓي َأنَدَل َعَمٰى َعۡبِجِه ٱۡلِكتََٰب َوَلۡع َيۡجَعل لهُو ّلِله
( ، أما بعج (ولمسؤمشضغ ىجاية ونػرا والرالة والدالم عمي نبضشا دمحم (ٔ) ِعَػَجۜا﴾

:فإن كتاب هللا تعالي ىػ الحق الحي ال يأتيو الباشل مغ بضغ يجيو وال مغ خمفو 
ۡكَخ َوِإنها  تحخيف ،  قال سبحانووقج تكفل سبحانو بحفطو مغ ال ۡلَشا ٱلحِّ ﴿ِإنها َنۡحُغ َنده

ِفُطػَن﴾ ۥ َلحَٰ وال ريب أن مغ وسائل حفطو تمظ الجيػد العطيسة التي قامت  (ٕ) َلُو
حػلو مغ حضث تفدضخه التي سخخ هللا مغ يذاء مغ عباده وكان مغ بضغ ىؤالء 

 المباب في عمػم الكتاب  " .اإلمام ابغ عادل صاحب التفدضخ الشفيذ السدسى " 
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 أ. حشان دمحم حدن                                  هـ 88 أسئمة اإلمام ابن عادل الحشبمي

 سبب اختياري السهضهع .
أواًل : السكانة العمسية الستسضدة  لإلمام ابغ عادل  ـ رحسو هللا ـ فقج كان " لو يج 

 شػلي في فشػن كثضخة "مثل التفدضخ والحجيث والفقو واألصػل .
أن دراسة مػضػع أسئمة وأجػبة السفدخيغ في كتبيع ، وجسعيا ، والتعمضق  ثانًيا :

القخآنية ججيجًا  عمضيا مػضػع ججيج ؛ فأحببت أن أضيف بيحا العسل إلى السكتبة
 .يشتفع الشاس بو

أن دراسة أسئمة السفدخيغ وأجػبتيع ليا أثخ بالغ في حياة الباحث العمسية ،  ثالًثا:
ة تفدضخية مقارنة ، ال تكتفي بحكخ أحج األجػبة ، وال بتقجيع ألنيا في الحقيقة دراس

، وتسحيريا أحج األقػال مغ غضخ دلضل ، بل البج مغ جسع األقػال في السدألة 
 .وبيان الخاجح بالجلضل

أن دراسة ىحا السػضػع يتيح لمصالب االشالع عمى كثضخ مغ كتب التفدضخ  رابًعا :
حدب مػضػع كل سؤال ؛ مسا يكدب الصالب ، والحجيث ، والعقضجة ، وغضخىا ب

 تػسعًا في السعارف اإلسالمية ، والعمػم الستشػعة. 
 السشهج الستبع في البحث:

 الشيج التحمضمي والسشيج الػصفي والسشيج السقارن .
 :هات التي سخت عميها في هحا البحثالخط
في ىحا السػضػع عمى تفدضخ اإلمام ابغ عادل رحسو هللا السدسى  ـ اعتسجتٔ

 ."المباب في عمػم الكتاب"
ـ رحسو هللا  لجػاب الحي شخحو اإلمام ابغ عادلبعخض نز الدؤال وا قستـ ٕ 

 .ان مشاسب لمسدألة يحسل صيغة سؤالتعالى ـ مع وضع عشػ 
 الجراسات الدابقة:

في عمػم الكتاب مغ أول الفاتحة إلي اختيارات ابغ عادل في كتابو المباب  -ٔ
آخخ الشداء رسالة مقجمة لشضل درجة الجكتػراه مغ جامعة أم القخي  لمباحث 

 م.ٜٕٓٓعبج هللا بغ عسضخ بغ عبجهللا الحرضغ
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آراء ابغ عادل العقضجية في تفدضخه المباب في عمػم الكتاب عخضا ودراسة  -ٕ
ردنية كمية اآلداب والمغات رسالة مقجمة لشضل درجة الساجدتضخ مغ الجامعة األ

 م.ٕٛٓٓلمباحث حدشي عػدة سعػد 
مػقف ابغ عادل الحشبمي مغ السدائل الخالفية في كتابو المباب في عمػم  -ٖ

 كمية التخبية الكتاب رسالة مقجمة لشضل درجة الساجدتضخ مغ جامعة بػرسعضج
 م.ٕٙٔٓلمباحث الفي بغ دمحم العشدي 

 .خطة البحث
شبيعة البحث في ىحا السػضػع أن يكػن في مقجمة وتسيضج ومبحثضغ  اقتزت
 :السقجمة وتذتسل عمي .سة وفيخس ألىع السرادر والسخاجعوخات
 أسباب اختياري السػضػع. 
 الخصػات الحي سخت عميو. 
 الجراسات الدابقة. 
  لييات: اإلاألولالسبحث. 
 الشبػات: السبحث الثاني. 

، ضيا مغ خالل الجراسة بحسج هللاسجمت فضيا أىع الشتائج التي تػصمت إل وخاتسة :
 جيو الكخيع ، وأن يكتب لو القبػل،ىحا وأسأل هللا ـ أن يجعل ىحا العسل خالرًا لػ 

 .لو وصحبو وسمعقارئو وكاتبو ، وصمى هللا عمى نبضشا دمحم وآو وأن يشفع ب
 : اإللهيات السبحث األول

 السدألة األولى
 لم قجم ذكخ العبادة عمي االستعانة ؟

 (1)﴿ِإيَّاَك َنۡعُبُج َوِإيَّاَك َنۡدَتِعيُن﴾في قهله تعالي  
قال اإلمام ابغ عادل ـ رحسو هللا ـ فإن قضل: لع قجم ِذْكُخ الِعَباَدِة عمى  مدألة :

االستعانَة قمشا: ىحا يمدُم مغ َجَعَل  االستعاَنِة، واالستعانُة ال تكػن إاله قبل العبادة؟
قبَل الفعل، ونحغ َنْجعُل التػفضَق، واالستعانَة مع الفعل، فال فخق بضغ التقجيع 
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وقضل: االستعاَنُة نػُع تعبٍُّج، فكأنو ذكخ جسمة العباَدِة أّواًل، ثع ذكخ ما ىػ  والتأخضخ.
؛ مغ تفاصضميا وأشمق ُكالًّ مغ ِفْعَمْي العباَدِة واالستعاَنِة فمع يحكخ ليسا مفعػالً 

لضتشاول كل معبػد بو، وكله ُمْدَتعان ]عميو[ ، َأْو يكػن الُسخاُد وقػَع الفعِل مغ غضخ 
 (ٕ)أي أوقعػا ىحيغ الِفْعَمْضِغ.  (ٔ) ﴿ ُكُمػْا َوٱۡشَخُبػْا ﴾نطخ إلى مفعػل؛ نحػ:

 عخض السدألة  :
 وقج أجاب العمساء عغ ىحا الدؤال بالكثضخ مغ األجػبة : 

أحجىسا : ما أجاب بو اإلمام ابغ عادل  ـ رحسو هللا ـ مغ أن ىحا القػل ) يعشي 
الدؤال عغ سخ تقجيع العبادة عمى االستعانة ( إنسا يمدم مغ يجعل االستصاعة قبل 
الفعل ، وىػ ) يعشي اإلمام ابغ عادل ( يجعل االستعانة والتػفضق مع الفعل ، 

 (ٖ)سػاء قخنو بو أم جاز . 
ىحا القػل فميذ ىشاك فخق في تقجيع العبادة عمى االستعانة أو العكذ  وبشاء عمى

، وقخيب مغ ىحا القػل ما قالو اإلمام الصبخي ـ رحسو هللا ـ  عشج تفدضخه ليحه اآلية 
حضث قال  " إنو لسا كان معمػما أن العبادة ال سبضل لمعبج إلضيا إال بسعػنة مغ هللا 

ػن العبج عابجا إال وىػ عمى العبادة ُمَعاٌن وأن ـ جل ثشاؤه ـ ، وكان محاال أن يك
يكػن معانًا عمضيا إال وىػ ليا فاعل ؛ سػاء كان تقجيع ما قجم مشيسا عمى صاحبو 
كسا سػاء قػلظ لمخجل إذا قزى حاجتظ فأحدغ إليظ في قزائيا قزضت حاجتي 
فأحدشت إلي ؛ فقجمت ذكخ قزائو حاجتظ ، أو قمت أحدشت إلي فقزضت 

فقجمت ذكخ اإلحدان عمى ذكخ قزاء الحاجة ألنو ال يكػن قاضيا حاجتي ؛ 
حاجتظ إال وىػ إليظ محدغ وال محدشا إليظ إال وىػ لحاجتظ قاض ، فكحلظ 
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سػاء قػل القائل الميع إنا إياك نعبج فأعشا عمى عبادتظ وقػلو الميع أعشا عمى 
 عبادتظ فإنا إياك نعبج ". 

تعانة لو سخ ، وقج اختمف العمساء في تحجيج : أن تقجيع العبادة عمى االسالثاني
ـ أن االستعانة نػع مغ أنػاع العبادة فكأنو ذكخ ٔىحا الدخ إلى عجة أقػال ىي :  

 (ٔ)جسمة العبادة أواًل ثع ذكخ ما ىػ مغ تفاصضميا . 
ـ  أن تقجيع العبادة عمى االستعانة مغ باب تقجيع الغايات عمى الػسائل إذ ٕ

 (ٕ)د التي خمقػا ليا، واالستعانة وسضمة إلضيا. العبادة غاية العبا
ـ أن العبادة قجمت عمى االستعانة لكػن األولى ) يعشي العبادة ( وسضمة إلى  ٖ

 الثانية 
) يعشي االستعانة ( ؛ وتقجيع الػسائل سبب لتحرضل السصالب " يعشي أن العبج 
عشجما يعبج هللا ـ عد وجل ـ فإنو يتخح ىحه العبادة وسضمة يتػسل بيا إلى شمب 

 (ٖ)السعػنة مغ هللا ـ عد وجل . 
رحسو هللا ـ في الجػاب عمى مثل الدؤال الحي  قال اإلمام ابغ عخفة السالكي ـ

شخحو اإلمام ابغ عادل : " وكان يسذي لشا الجػاب عغ ذلظ بأن ىحا أقخب لكسال 
االفتقار وخمػص الشية ؛فإّن السكمف إذا َأَقّخ أّوال بأن اَل ُقْجرة لو عمى الفعل إال باّلِل 

نفدو ، ويتػّىع أن الفعل  ، ثع فعل العبادة ؛ فإّنو قج تحػل نضتو بعج ذلظ ، وتدىػ
الػاقع مشو بقجرتو استقالال، فإذا أقخ بعج الفعل بأنو ال إعانة لو عميو إال باّلِل كان 

 نفيا لمتيسة وأقخب لسقام التحّلل والخزػع ". 

و بعج عخض األجػبة التي أجاب بيا العمساء عمى ىحا الدؤال يسكغ القػل وهللا ـ 
 تعالى ـ أعمع بسا يمي :
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 عمي االستعانة أولي بالرػاب ألن ل بأن ىشاك سخ في تقجيع العبادةإن القػ 
الستأمل في األقػال التي ذكخىا العمساء في وجو الحكسة مغ تقجيع العبادة عمى 

 . وهللا أعمع .ا القػل ىػ الرحيحاالستعانة يخى أن ىح
 السدألة الثانية

وخمقهم ال يقتزي وجهب  ما الفائجة في قهله  بَُّكُم ﴾﴿يَ ََٰٓأيَُّها ٱلشَّاُس ٱۡعُبُجوْا رَ 
 العبادة ؟

﴿يَ ََٰٓأيَُّها ٱلشَّاُس ٱۡعُبُجوْا َربَُّكُم ٱلَِّحي َخَمَقُكۡم َوٱلَِّحيَن ِمن َقۡبِمُكۡم َلَعمَُّكۡم قهله تعالي  في
 (1)َتتَُّقهَن﴾
﴿َيا َأيَُّيا  : قال اإلمام ابغ عادل ـ رحسو هللا ـ فإن قضل: ما الفائجة في قػلومدألة

، وخمق الحيغ مغ   الشهاُس اْعُبُجوا َربهُكُع الهِحي َخَمَقُكْع َوالهِحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع َلَعمهُكْع َتتهُقػَن﴾
 قبميع ال يقتزي وجػب العبادة عمضيع.

 -تعالى  -والجػاب: أن األمخ وإن كان عمى ما ذكخ ولكغ عمسيع بأن هللا  
 (ٕ)شخيقة العمع بحلظ واحجة. خمقيع كعمسيع بأنو خمق مغ قبميع؛ ألن 

 عخض السدألة :
 وقج أجاب عمى ىحا الدؤال بجػابضغ : 

 .يقة السبالغة في التفرضل والبيان: أن ىحا جاء عمى شخ أحجىسا
ى عبادة هللا ـ عد وجل ـ : أن الفائجة مغ وراء ذكخه ىػ السبالغة في الجعػة إلالثاني

؛ فضشبغي أال مغ قبمكع بالخمق واإليجادع وعمى : إذا كان هللا قج تفزل عميكوالسعشى
 تتػجيػا بالعبادة إال إليو ، ألنو السدتحق لمعبادة وحجه دون سػاه .

﴿يََٰٓأيَُّيا ٱلشهاُس ٱۡعُبُجوْا َربهُكُع ٱلهِحي َخَمَقُكۡع ـ رحسو هللا ـ : قال اإلمام إسساعضل حقي
: مغ زمغ قبل زمانكع مغ األمع ؛ فسغ ابتجائية أي َوٱلهِحيَغ ِمغ َقۡبِمُكۡع َلَعمهُكۡع َتتهُقػَن﴾
؛ فإن خمق بو إيساء إلى سبب وجػب عبادتو متعمقة بسححوف وفي الػصف

أصػليع مغ مػجبات العبادة كخمق أنفديع ، وفيو داللة عمى شسػل القجرة وتشبيو 
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مغ سشة الغفمة ، أي : أنيع كانػا فسزػا وجاءوا وانقزػا فالتشدػا مرضخكع وال 
 (ٔ)ضدوا تقرضخكع. تدتج

والشاضخ إلى الجػابضغ المحيغ أجاب بيسا اإلمام ابغ عادل ـ رحسو هللا ـ يخى ، ال 
 مانع مغ الجػاب بيسا معًا 

والقارئ لكتب التفدضخ يجج أن العمساء قج ذكخوا أسخارًا وفػائج أخخى غضخ التي 
 ذكخىا اإلمام ابغ عادل ـ رحسو هللا ـ مغ ذلظ :

 أبػ زىخة ـ رحسو هللا ـ حضث قال : " ووصفو ثالثا بأنو خمق وما قالو الذيخ دمحم
الحيغ مغ قبميع ، وقج يدأل سائل: لساذا كان ىحا الػصف ، والدابق يتزسشو، 
فسغ خمق جيال فإنو يخمق األجيال كميا: مغ مزى ، ومغ حزخ ، ومغ يجيء 

 بعج ذلظ مغ األخالف ؟ 
الرخيح ، وذكخ الجضل الدابق ، أو  والجػاب عمى ذلظ أنو اَل يغشي الستزسغ عغ

األجيال الدالفة لإلشارة أوال إلى عسػم قجرتو ، وإلى أنو قادر عمى اإلحياء 
واإلماتة فيػ خمق الدابقضغ، وأماتيع ثانيا، ولإلشارة إلى أن الحاضخيغ ليدػا 
مخمجيغ ، فيع سيسػتػن ، كسا مات مغ سبقػىع وسضبعثػن جسيعا يػم الجيغ ، 

كانػا يعتدون بأسالفيع فاّلِل ـ سبحانو وتعالى ـ يبضغ أنو ىػ وحجه الحي  وألن العخب
خمق أسالفيع ، سػاء كانػا ضالضغ أم كانػا ميتجيغ، وإن صفة الخبػبية وصفة 
الخمق والتكػيغ لمكػن كمو ، ولسغ حزخ مغ الشاس ، ومغ سبقػىع وقبخوا في 

ال يدتحق اإللػهية الحق مقابخىع ، تقتزي أال يعبج سػاه ، وال يحسج غضخه ، و 
 (ٕ)غضخه، فيػ هللا الػاحج األحج. 
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 السبحث الثاني : الشبهات .
 السدـألة األولى

بالشعم التي أنعسها عمي أججادهم    ((لساذا ذكخ هللا اليههد السعاصخين لمشبي 
 من قبل  ؟

َبِشيَٰٓ ِإۡسخَ َِٰٓءيَل ٱۡذُكُخوْا ِنۡعَسِتَي ٱلَِّتيَٰٓ َأۡنَعۡسُت َعَمۡيُكۡم َوَأۡوُفهْا ِبَعۡهِجيَٰٓ في قهله تعالي  ﴿يَ 
َي َفٱۡرَهُبهِن﴾ُأوِف   (1)  ِبَعۡهِجُكۡم َوِإيَّ 

مدألة : قال اإلمام ابغ عادل ـ رحسو هللا ـ فإن قضل: إن ىحه الشِّعع إنسا كانت عمى 
 الُسَخاشبضغ وأْسالفيع، فكيف تكػن نعسة عمضيع؟ 

فالجػاب: َلْػاَل ىحه الشعع عمى آبائيع لسا بقػا، فرارت الشعع عمى اآلباء نعسة عمى 
يغ والجنيا نعسة عطيسة األبشاء ، وأيزًا فاالنتداب إلى اآلباء السخرػصضغ بشعع الجِّ

في حق األوالد، وأيزًا فإّن األوالد متى سسعػا أن هللا تعالى خّز آباءىع بيحه 
الشَِّعع لصاعتيع وإعخاضيع عغ الكفخ رغب الػلج في ىحه الصخيقة؛ ألنه الػلج مجبػل 

خضخ، فيرضخ ىحا التحكخ داعيًا إلى االْشِتَغال عمى االقتجاء باألب في أفعال ال
 (ٕ)بالخضخات. 

 عخض السدألة :
 ابغ عادل بعجة أجػبة مشيا : اإلماموقج أجاب 

األول :  َلْػاَل ىحه الشعع عمى آبائيع لسا بقػا، فرارت الشعع عمى اآلباء نعسة عمى 
 األبشاء.
يغ والجنيا نعسة عطيسة في  الثاني : فاالنتداب إلى اآلباء السخرػصضغ بشعع الجِّ

 حق األوالد.
الثالث :  فإّن األوالد متى سسعػا أن هللا تعالى خّز آباءىع بيحه الشَِّعع لصاعتيع 
وإعخاضيع عغ الكفخ رغب الػلج في ىحه الصخيقة؛ ألنه الػلج مجبػل عمى االقتجاء 

 فيرضخ ىحا التحكخ داعيًا إلى االْشِتَغال بالخضخات. باألب في أفعال الخضخ، 
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وبالشطخ في كتب التفاسضخ  نجج أن ىشاك أجػبة أخخي إضافة إلي ما أجاب بو 
ابغ عادل مشيا : ما قالو اإلمام القخشبي  في معخض تفدضخه لآلية محل البحث 

  (ٔ).   قال : والشعع عمي اآلباء نعع عمي األبشاء ألنيع  يذخفػن بذخف آبائيع
﴿ وقال بيحا القػل اإلمام الػاحجي في تفدضخه حضث قال : والسخاد بقػلو تعالي

 (ٕ)أي عمي آبائكع والشعسة عمي آبائيع نعسة عمضيع .  َعَمۡيُكۡع ﴾
وقج أثار اإلمام الخازي ـ رحسو هللا ـ  ىحا الدؤال وأجاب عشو مغ وجػه حضث قال : 

السخاشبضغ بل كانت عمي آبائيع لسا بقػا فسا فإن قضل ىحه الشعع ما كانت عمي 
 كان يحرل ىحا الشدل فرارت الشعع عمي اآلباء كأنيا نعع عمي األبشاء .

وثانضيا : أن االنتداب إلي اآلباء وقج خريع هللا تعالي بشعع الجيغ والجيشا نعسة 
 عطيسة في حق األوالد .

الشعع لسكان شاعتيع  وثالثيا :األوالد متي سسعػا أن هللا خز آباءىع بيحه
وإعخاضيع مغ الكفخ والجحػد ورغب الػلج في ىحه الصخيقة ألن الػلج مجبػل عمي 
التذبو باألب  في األفعال الخضخ فيرضخ ىحا التحكضخ داعيا إلي االشتغال بالخضخات 

  (ٖ)واإلعخاض عغ الذخور. 
 ام الخازي .وفي الحقيقة فقج جاءت أقػال الدادة السفدخيغ حػل ما أجاب بو اإلم

فقج قال اإلمام الكخماني في تفدضخه : والشعسة عمي اآلباء نعسة عمي األبشاء  إذ 
لػالىا لع يبق ندميع وألن االنتداب إلي آباء خريع هللا تعالي بشعع الجيغ والجيشا  
نعسة عطيسة في حق األوالد ، وألنيع إذا عمسػا أن آباءىع إنسا  خرػا بيحه الشعع 

واإلعخاض عغ الكفخ والجحػد ، رغبػا في ىحه الصخيقة ألن االبغ لسكان شاعتيع 
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وكحلظ قال اإلمام أبػ حيان (ٔ)مجبػل عمي اتباع األب ) مغ أشبو آباه فسا ضمع ( 
 .(ٕ)في تفدضخه البحخ السحيط  

وبالشطخ فيسا أجاب بو اإلمام ابغ عادل  وما أجاب بو السفدخون عمي ىحا الدؤال 
الضيػد الحيغ كانػا مػججيغ وقت ندول القخآن بشعع وىي كانت وىػ لساذا ذكخ هللا 

ألسالفيع نجج أن أولي ىحه األجػبة ىي أنو لػال ىحه الشعع عمي آبائيع لسا بقػا فسا 
 كان يحرل ىحا الشدل فرارت  الشعع عمي اآلباء كأنيا نعع عمي األبشاء .

أي مثال لػ قجر لبشي إسخائضل عجم الشجاة مغ فخعػن بأن لع يفمق هللا البحخ شخيقا 
ليع أو مسكغ فخعػن مشيع بأن لع يدتصيعػا اليخب مشو أكان لمضيػد السػججيغ في 

مغ فخعػن ال  الشجاة(وجػد وذكخ كال فمػال  ىحه الشعسة وىي (زمغ الشبي 
 تشقصع ندل بشي إسخائضل مغ زمغ ولع يبق ييػدي عمي وجو األرض .

 أنجاىعوالػاقع بخالف ما افتخضشا وأنعع هللا عمي بشي إسخائضل بأن  وإذا كان األمخ
مغ فخعػن وجشػده وصار ليع  فالشعسة عمي اآلباء نعسة عمي األبشاء فػجب 

 عمضيع ذكخىا وشكخىا وهللا أعمع .
ابغ عادل   اإلمامكػن ىحا الجػاب السحكػر آنفا أوجو وأولي مغ جػابي وبيحا ي

حضث يذيج ليحا التخجيح ولرحتو القاعجة  التخجيحية  التي تقػل ) التقجيخ 
 (ٖ)السػافق لغخض اآلية وأدلة الذخع مقجم عمي غضخه ( 

( وال (األوائل يعمسيا الضيػد السعاصخيغ لمشبي  إسخائضلفشعع هللا كثضخة عمي بشي 
يشكخونيا وىحه الشعع ىي سبب بقاء الضيػد إلي اآلن وليحا ذكخىع هللا بيا . وهللا 

 أعمع
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 السدألة الثانية
 كيف يجهز جحج العمم من جساعة بشى إسخائيل  ؟

َبِشيَٰٓ ِإۡسخَ َِٰٓءيَل ٱۡذُكُخوْا ِنۡعَسِتَي ٱلَِّتيَٰٓ َأۡنَعۡسُت َعَمۡيُكۡم َوَأۡوُفهْا في قهله تعالي ِبَعۡهِجيَٰٓ ﴿يَ 
َي َفٱۡرَهُبهِن﴾  (1) ُأوِف ِبَعۡهِجُكۡم َوِإيَّ 

قال اإلمام ابغ عادل ـ رحسو هللا ـ فإن قضل : إن كان األمخ ىكحا فكيف مدألة :
 يجػز جحجه مغ جساعتيع ؟فالجػاب مغ وجيضغ :

األول : أن ىحا العمع كان حاصال عشج العمساء في كتبيع ، لكغ لع يكغ مشيع عجد 
 فجاز مشيع كتسان ذلظ .كثضخ 

 (ٕ)الثاني : أن ذلظ أي الشز كان خفياً  ال جمياً  فجاز وقػع الذظ فيو . 
 عخض السدألة :
 :ن عمي ىحا بعجة أجػبة مشياوقج أجاب السفدخو 

،إلى القػل بأن سبب جحج العمع  (ٗ)،والػاحجي(ٖ) القػل األول : ذىب  الدسخقشجي
 ىػ أن الشز كان خفيًا ال جميًا . 

َبِشٓي ِإۡسخَِٰٓءيَل ٱۡذُكُخوْا ِنۡعَسِتَي ٱلهِتٓي قػلو تعالي –رحسو هللا –قال اإلمام الشحاس  ﴿يَٰ
أي أدوا ما فخضت  َأۡنَعۡسُت َعَمۡيُكۡع َوَأۡوُفػْا ِبَعۡيِجٓي ُأوِف ِبَعۡيِجُكۡع َوِإيٰهَي َفٱۡرَىُبػِن﴾

كػن أوفػا بعيجي عميكع مغ فخائس ووجيػا إلي شكخ نعستى وال تذكخوا غضخى وي
 (٘)( واإلقخار بو والشرخ لو إذا بعث . (الحي أخح عمي الشبي 
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القػل الثاني : أن ىحا العمع كان حاصال عشج العمساء في كتبيع ، لكغ لع يكغ 
مشيع عجد كثضخ فجاز مشيع كتسان ذلظ عغ ابغ عباس " ىػ أخح عمضيع في التػراة 

 واتباع أمخه "( وشاعتو (واالنجضل مغ الترجيق بسحسج 
: عشج تفدضخه لقػلو (ٔ)وقج ذىب إلي ىحا القػل أكثخ السفدخيغ قال القخشبي 

َبِشٓي ِإۡسخَِٰٓءيَل ٱۡذُكُخوْا ِنۡعَسِتَي ٱلهِتٓي َأۡنَعۡسُت َعَمۡيُكۡع َوَأۡوُفػْا ِبَعۡيِجٓي ُأوِف ِبَعۡيِجُكۡع تعالي ﴿يَٰ
ل  أم في جسيع أوامخه ونػاهيو ووصاياه أي : بتديغ سخائخكع وقض َوِإيٰهَي َفٱۡرَىُبػِن﴾

( الحي في التػراة وغضخه وىحا قػل الجسيػر مغ (فضجخل في ذلظ ذكخ دمحم 
 (ٕ)العمساء وىػ الرحيح وقج قال بيحا القػل اإلمام الخازي .

قال اإلمام  الصبخي ـ رحسو هللا ـ : أن يكػن ىػ أخح عمضيع في التػراة مغ أن يبضشػا 
ۥ (كسا قال تعالي(لمشاس أمخ الشبي  ﴿َوِإۡذ َأَخَح ٱّلِلهُ ِمضثََٰق ٱلهِحيَغ ُأوُتػْا ٱۡلِكتََٰب َلُتَبضُِّششهُو

ۥ َفَشَبُحوُه َوَرٓاَء ُضُيػِرِىۡع  ۦ َثَسٗشا َقِمياٗلۖ َفِبۡئَذ َما َيۡذَتُخوَن﴾ِلمشهاِس َواَل َتۡكُتُسػَنُو  َوٱۡشَتَخۡوْا ِبِو
ۥ (وقال تعالي(أي أمخ دمحم (ٖ) ﴿ٱلهِحيَغ َيتهِبُعػَن ٱلخهُسػَل ٱلشهِبيه ٱأۡلُمِّيه ٱلهِحي َيِجُجوَنُو

ُمُخُىع ِبٱۡلَسۡعُخوِف َوَيشۡ 
ۡ
نِجضِل َيأ َيٰصُيۡع َعِغ ٱۡلُسشَكِخ َوُيِحلُّ َمۡكُتػًبا ِعشَجُىۡع ِفي ٱلتهۡػَرٰىِة َوٱإۡلِ

َل ٱلهِتي َكاَنۡت َعَمۡضيِ  ُم َعَمۡضِيُع ٱۡلَخبَِٰٓئَث َوَيَزُع َعۡشُيۡع ِإۡصَخُىۡع َوٱأۡلَۡغمَٰ ِت َوُيَحخِّ ۡع  َلُيُع ٱلصهضِّبَٰ
ُروُه َوَنَرُخوُه َوٱتهَبُعػْا ٱلشُّػَر ٱلهِحٓي ُأندِ  ۦ َوَعده َل َمَعُوۥٓ ُأْولَِٰٓئَظ ُىُع َفٱلهِحيَغ َءاَمُشػْا ِبِو

ۦ ُيۡؤِمُشػَن﴾(ٗ) ٱۡلُسۡفِمُحػَن﴾ ۦ ُىع ِبِو ُيُع ٱۡلِكتََٰب ِمغ َقۡبِمِو فالسعشي  (٘) ﴿ٱلهِحيَغ َءاَتۡضشَٰ
(وانرخوه كسا عيجت إليكع في التػراة أوف لكع بسا عيجت لكع (آمشػا بسحسج 

 (ٚ) (ٙ)مغ دخػلكع الجشة . 
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قال ابغ الجػزي رحسو هللا في تفدضخه  أحجىا : أنو ما عيجه إلضيع في التػراه مغ 
﴿َوِإۡذ َأَخَح ٱّلِلهُ ِمضثََٰق ٱلهِحيَغ ُأوُتػْا ( وترجيق ىحا في قػلو تعالي (صفة دمحم 

ۥ َفَشَبُحوُه َوَرٓاَء ُضُيػِرِىعۡ  ۥ ِلمشهاِس َواَل َتۡكُتُسػَنُو ۦ َثَسٗشا َقِمياٗلۖ َفِبۡئَذ  ٱۡلِكتََٰب َلُتَبضُِّششهُو َوٱۡشَتَخۡوْا ِبِو
 (ٕ).(ٔ) َما َيۡذَتُخوَن﴾

 الخاتسة :
أحسج هللا ـ تعالى ـ الحي يدخ لي إنياء ىحا البحث ، وأسالو سبحانو أن يجعل خضخ 
أعسالشا خػاتسيا ، وخضخ أيامشا يػم نمقاه . لقج عذت مع اإلمام البغ عادل  ـ رحسو 

كتابو " المباب في عمػم الكتاب " أجسل أيام حياتي حضث أعصضتو هللا ـ مغ خالل 
أنفذ أوقاتي ، وأكثخ ساعات لضمي ونياري ، وشغفت بو حبًا ، حضث إنشي كشت 
في أغمب األوقات أقزي في البحث أكثخ مغ عذخ ساعات في الضػم الػاحج ، 

يحه األجػبة وأدلتيا أدرس أسئمة اإلمام ابغ عادل ـ رحسو هللا ـ وأجػبتيا ، مشاقذتًا ل
، وأذكخ ما تػصمت إليو مغ الشتائج ، مجعسًا ذلظ بقػاعج التخجيح السعتبخة عشج 

 السفدخيغ وأقػال السحققضغ مغ أىل العمع .
وقج استيجفت ىحه الخسالة جسع ودراسة أسئمة اإلمام ابغ عادل في تفدضخه 

ىحه الجراسة كثضخ  وأجػبتيا السدائل العقجية أنسػزًجا ، وقج ضيخت لي مغ خالل
 مغ الشتائج ، مغ أبخزىا :

ـ يعتبخ اإلمام ابغ عادل  ـ رحسو هللا ـ  إمامًا مغ أئسة أىل الدشة ، وعمسًا مغ  ٔ
أعالم التفدضخ ، والحجيث ، والفقو ، واألصػل ، بل ىػ إمام مغ أئستيع السبجعضغ 

ت في األقصار في ىحه الفشػن ، يتزح ذلظ مغ مؤلفاتو العطام التي سارت وانتذخ 
 واآلفاق وأثشى عمضيا كل مغ شالعيا مغ العمساء .

 ـ اىتع اإلمام ابغ عادل  ـ رحسو هللا ـ بالتفدضخ بالسأثػر  . ٕ
ـ سار اإلمام ابغ عادل ـ رحسو هللا ـ في أجػبتو وفق مشيج أىل الدشة والجساعة  ٖ

 ، وترجى ألىل البجع واألىػاء مبضشًا فداد تأويالتيع .
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ـ التدام اإلمام ابغ عادل ـ رحسو هللا ـ في أجػبتو بآراء الدمف ، وبسا أجسع عميو  ٗ
 .يع مخّجح عشجه عمى ما شحه عشيعجسيػر أئسة التفدضخ، فقػل

وهللا أسـأل أن يجعل ىحا العسل خالرًا لػجيو الكخيع ، وأن ال يجعل فيو نرضبًا 
ع بو مغ كتبو وقخأه ، وصّػبو ، ألحج مغ خمقو ، وأن يكدػه ثػب القبػل ، وأن يشف

الحسج   ،ن يكػن ذخضخة لي يػم العخض عميووأن يجعمو مرجر خضخ ونفع ، وأ
 .سضجنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمع( (أواًل وآخخًا ، وضاىخًا وباششًا ، 

وبشاًء عمى ذلظ فأوصي بسا يمي:أواًل: تكسمة دراسة أسئمة اإلمام ابغ عادل 
 وأجػبتيا.

 االىتسام بجراسة أسئمة العمساء وأجػبتيا عامة. ثانيًا:
ثالثًا: أوصي الباحثضغ أن يبحثػا السدائل بسػضػعية، دون تعرب لسحىب 
معضغ.وهللا أسأل أن يجعل ىحا العسل خالرًا لػجيو الكخيع وأن يكدػه ثػب 
القبػل، وأن يشفع بو مغ كتبو وقخأه، وصّػبو، وأن يجعمو مرجر خضخ ونفع، وأن 

 ((والحسج  أواًل وآخخًا، وضاىخًا وباششًا، ذخضخة لي يػم العخض عميو،يكػن 
 سضجنا دمحم، وعمى آلو وصحبو وسمع.
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 السرادر والسخاجع:
غ عادل المباب في عمػم الكتاب ألبػ حفز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي ب 

: الذيخ عادل أحسج عبج السػجػد و الذيخ الحشبمي الجمذقي الشعساني، تحقضق
، مٜٜٛٔ-ىـ  ٜٔٗٔ/ لبشان بضخوت -دمحم معػض ط  دار الكتب العمسية عمي 

 الصبعة: األولى.
لباب التأويل في معاني التشديل السؤلف عالء الجيغ بغ دمحم بغ إبخاهيع بغ عسخ  

ىـ ترحيح دمحم عمى شاىضغ ٔٗٚالذيحي أبػ الحدغ السعخوف بالخازن الستػفى 
 ىـ .٘ٔٗٔبعة األولى بضخوت الص -الشاشخ دار الكتب العمسية 

جامع البيان عغ تأويل آي القخآن ألبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ خالج  
 ىـ . ٘ٓٗٔ –بضخوت  -الصبخي ، ط : دار الفكخ 

التفدضخ القيع البغ القيع جسعة دمحم أويذ الشجوي ، حققو : دمحم حامج الفقي ، ط  
 : دار الكتب العمسية ـ بضخوت ـ لبشان ـ .

جيخ الجامع بضغ فشي الخواية والجراية مغ عمع التفدضخ لسحسج بغ عمي بغ فتح الق 
  بضخوت . –دمحم الذػكاني ، ط : دار الفكخ 

تفدضخ القخشبي الجامع ألحكام القخآن السؤلف أبػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ أبى  
ىـ( ٔٚٙبكخ بغ أبى فخج األنراري الخدرجى شسذ الجيغ القخشبي الستػفى )

خة حسج البخدوني وإبخاهيع أشفير الشاشخ دار الكتب السرخية_القاىتحقضق أ
 م.ٜٗٙٔىـ/ٖٖٛٔالصبعة الثانية 

التهْفِدضُخ الَبِدْيط السؤلف: أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمحم بغ عمي الػاحجي،  
ىـ( السحقق: أصل تحقيقو في رسالة ٛٙٗالشيدابػري، الذافعي )الستػفى: 

 بغ سعػد، ثع قامت لجشة عمسية مغ الجامعة بدبكو دكتػراه بجامعة اإلمام دمحم
جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية.  -وتشديقو الشاشخ: عسادة البحث العمسي 

 ىـ.ٖٓٗٔالصبعة: األولى، 
روح البيان السؤلف: إسساعضل حقي بغ مرصفى اإلستانبػلي الحشفي الخمػتي,  

 بضخوت. –: دار الفكخ ىـ( الشاشخٕٚٔٔالسػلى أبػ الفجاء )الستػفى: 
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 العجد الثالث عذخ -مجمة عمسية محكسة -مجمة كمية اآلداب بالهادي الججيج

 أ. حشان دمحم حدن                                  هـ 88 أسئمة اإلمام ابن عادل الحشبمي

زىخة التفاسضخ  لسحسج بغ أحسج بغ مرصفى بغ أحسج السعخوف بأبي زىخة  
 (.ٚ٘ٔ/ ٔىـ(ط:  دار الشذخ: دار الفكخ العخبي،ص )ٜٖٗٔ)الستػفى: 

تفدضخ القخشبي الجامع ألحكام القخآن السؤلف أبػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ أبى  
ىـ( ٔٚٙالجيغ القخشبي الستػفى ) بكخ بغ أبى فخج األنراري الخدرجى شسذ

تحقضق أحسج البخدوني وإبخاهيع أشفير الشاشخ دار الكتب السرخية_القاىخة 
 م. ٜٗٙٔىـ/ٖٖٛٔالصبعة الثانية 

البحخ السحيط في التفدضخ السؤلف: أبػ حيان دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ يػسف  
دمحم جسضل ىـ( السحقق: صجقي ٘ٗٚبغ حيان أثضخ الجيغ األنجلدي )الستػفى: 

 ىـ.ٕٓٗٔبضخوت الصبعة:  –الشاشخ: دار الفكخ 
 م .ٜٜٙٔىـ/ٚٔٗٔقػاعج التخجيح عشج السفدخيغ لحدضغ الحخبي ط األولى  
الػجضد في تفدضخ الكتاب العديد السؤلف: أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ دمحم بغ  

ىـ( تحقضق: صفػان عجنان ٛٙٗعمي الػاحجي، الشيدابػري، الذافعي )الستػفى: 
دمذق، بضخوت الصبعة:  -داو ودي دار الشذخ: دار القمع, الجار الذامية 

 ىـ.٘ٔٗٔاألولى، 
اس أحسج بغ دمحم بغ إسساعضل بغ يػنذ   إعخاب القخآن السؤلف: أبػ جعفخ الشهحه

ىـ( وضع حػاشيو وعمق عميو: عبج السشعع خمضل ٖٖٛالسخادي الشحػي )الستػفى: 
ي بيزػن، دار الكتب العمسية، بضخوت الصبعة: إبخاهيع الشاشخ: مشذػرات دمحم عم

 ىـ.ٕٔٗٔاألولى، 
 -بحخ العمػم لشرخ بغ دمحم بغ أحسج أبي المضث الدسخقشجي ، ط : دار الفكخ  

 بضخوت ، تحقضق : د.محسػد مصخجي .
مفاتيح الغضب لفخخ الجيغ دمحم بغ عسخ التسيسي الخازي الذافعي ، ط : دار  

 م ، الصبعة : األولى .ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ -بضخوت  -الكتب العمسية 
 


