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المستخلص
السهيلي يف كتاب بدائع الفوائد اليت ردبا غفل عنها يف أثناء
يهدؼ ىذا البحث إىل كشف أىم االستدراكات اليت أدركها ابن القيّم على
ّ
َّ  بالرغم من، التأليف
للسهيلي دبا يقارب القرنُت إال أنَّو استطاع أف يستدرؾ عليو ما فاتو من فوائد ومواطن استطاع
ًأف ابن القيّم كاف الحقا
ِّ
 ويعًتض عليها،  وينتقد بعضها،  فنراه يف عدد من ادل ػواضع يفنّد بعضها وقد يرجح بعضها، يثبت لنفسو آراءً كانت خاصةً بو
َ من خالذلا أف
.  وػلرر العبارات،  ويستطرد يف التعقيب،
ٍ كتاب ما إىل أف يقف عند
ٍ  يبدأ السابق بتأليف،  فادلعرفة تراكمية ادلنزع، فأىل العلم قدؽلاً وحديثاً يستدرؾ بعضهم على بعض
حد يراه
 وادلربد على،  وغَته،  فقد استدرؾ سيبويو على اخلليل،  ويصحح،  ويعلِّق، مؤلف بعده فيضيف
ٌ  ويأيت، مناسباً حبسب طاقتو وجهده
. ]٦٧ :ﭽﯖﯤﯥﯢﯣﯦﭼ[يوسف: جل يف عاله
َّ  وحسبنا قوؿ اهلل،  وىكذا دواليك، سيبويو

Abstract
This paper aims at finding out the important recantations which Ibn Al-Qaim tried
to get against Al-Suhaili in Bada’a Al-Fawa’d book which it may be forget during
establishing . In spite the fact that Ibn Al-Qaim was after Al-Suhaili about two
centuries, he recanted to get what he missed of benefits and positions which was able to
prove for himself specific opinions . We saw him in some positions, refuted some of it,
overbalanced some of it, and criticized some of it, rejected some of it, digressed in
commentary and liberated the phrases . People of science lastly and recently recant
each one with the other .
The accumulative knowledge place means that the previous starts to establish a book
until he gets to a proper stoppage according to his energy and efforts . After that an
author comes after him adds. Comments and corrects . Sibawaih was recanted on AlKhalil and others . Al-Mubred on Sibawaih and so on . as Allah said in the Holy Quran
(( Over all Endued with Knowledge is One, The All Knowing )) surah Yusuf -76 .
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المقدمة :
احلمد هلل  ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل  ،وعلى آلو وأصحاهبومن وااله  ،وبعد .
ِ
ِ
صري  ،أي  :رأيْػتُوُ .
حوؽ  .يقاؿ :
اإلد َر ُاؾ دبعٌت اللُ ُ
جاء يف الصحاح ْ :
ت حىت ْأد َرْك ُ
مشيت حىت ْأد َرْكتُوُ  ،وع ْش ُ
ُ
ت زمانو  .و ْأد َرْكتُوُ ببَ َ
القوـ  ،أي  :تالحقوا  ،أي  :حلق آخرىم َّأوذلم  .ومنو قولو تعاىل :ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭼ[ األعراؼ
استَ ْد َرْك ُ
وْ
دبعٌت  .وتَ َد َارَؾ ُ
ت ما فات وتَ َد َارْكتُوُ ً ،
()1
اجتُلِبَت األلف ؛ ليسلم السكوف .
 ،]38 :وأصل ػو  :تَ َد َارُكوا  ،فأدغمت التاء يف الداؿ و ْ
ِ ()2
وقاؿ ابن منظور  « :واست ْدرَؾ الشَّيء بالش ِ
نص أبو البقاء الكفوي على َّ
االستَ ْد َر َاؾ  ( :ىو دفع
َّيء  :حاوؿ ْإدرا َكوُ بوِ »  ،يف حُت َّ
أف ْ
َ َْ َ
َ
( )3
شبيها باالستثناء ) .
توىم يتولد من الكالـ ادلتقدـ دفعاً ً
القارئ
تنفع َ
والذي دفعٍت إىل اختيار ىذا ادلوضوع اجلليل ىو كثرة االستدراكات اليت قر ُأُتا يف كتاب بدائع الفوائد  ،وما فيها من فوائد مجّة ُ
للعالِم ِ
تكمل بعضها بعضاً للوصوؿ إىل ما يقارب الصواب يف ادلسائل  ،فادلوضوع جاء ليربز أعلية
ُت من آراء ونصوص
ذلا  ،وإبراز ما َ َ
ُ
ويبُت بعض ادلسائل النحوية بينهما  ،والصلة الوثيقة بينهما ُُ ،ثَّ اإلشارة إىل
كتابُت علا  :بدائع الفوائد البن القيّم ونتائج الفكر
للسهيلي ّ ،
ّ
كل منهما يف علوـ العربية ،وأمثلة االستدراؾ كثَتة ال رلاؿ لذكرىا ىنا .
أعلية ّ
قمت يف حبثي ىذا بإيراد أىم
فاالستدراؾ إذاً يقوـ على الزيادات واإلضافات اليت يدرؾ هبا الالحق ما فات السابق  .ولذلك ُ
السهيلي يف عدة مواضع سندرسها يف الورقات اآلتية إف شاء اهلل .
االستدراكات اليت أدركها ابن القيم على
ِّ
األوؿ  :سَتة اإلماـ ابن قيم اجلوزية موجزة  ،والثاين  :سَتة
فعلى ىػذا كاف البحث يف ثالثة عنوانات رئيسة بعد توفيق اهلل تعاىل ّ ،
السهيلي يف بدائع الفوائد .
السهيلي موجزة أيضاً  ،والثالث  :استدراكات ابن القيّم على
اإلماـ أيب القاسم
ّ
ّ

ّأوالً  :ابن القيّم(: )4
اسمو ومولده :

الزرعي الدمشقي  ،الشهَت بابن قيم اجلوزية  ،ولد ابن القيّم يف السابع من
ىو أبو عبد اهلل مشس الدين زلمد بن أَيب بكر بن أَيوب ّ
صفر سنة ( 691ىػ ) .

مؤلفاتو :

من أَبرز مؤلفات ابن القيّم ىي :
 .1بدائع الفوائد .
الرد على ادلعطلة واجلهمية .
 .2اجتماع اجليوش اإلسالمية يف ِّ
 .3الفوائد .
 .4الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية .
 .5الصواعق ادلرسلة على اجلهمية وادلعطلة .
 .6نونية ابن القيّم .
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وفاتو :
توىف ابن القيّم يف الثالث عشر من رجب سنة ( 751ىػ )  ،ولو من العمر ستوف سنة .

السهيلي :
ثانياً  :أبو القاسم
ّ
اسمو ومولده :

السهيلي  ،ولو عند ادلًتمجُت ُكنيتاف علا  :أبو القاسم  ،وأبو زيد  ،وزاد الذىيب أيضاً أبا احلسن
ىو أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل
ّ
()5
السهيلي يف كتب النحو وغَتىا أبو القاسم .
 ،ولكن ما اشتهر بو
ّ
ولد سنة ٍ
مثاف ومخسمائة دبدينة مالقة  ،وىي مدينة كبَتة باألندلس  ،وتل ّقى علومو ادلتنوعة عن أجالء علماء األندلس يف القرف السادس
كابن العريب ادلالكي  ،وسليماف بن ػلِت  ،وأيب منصور ابن اخلَت  ،وشريح بن زلمد  ،وأيب عبد اهلل بن مكي  ،وبرز من شيوخو يف علم
السهيلي النحوية وإبداعو يف رلاؿ األدب ونبوغو يف رلاؿ
العربية خاصةً أبو احلسُت ابن الطراوة( ، )6فقد كاف لو فضل كبَت يف توجيو ملكة
ّ
احلديث عن إعجاز القرآف الكرًن .
على َّ
أف ادلتدبّر لكتب ىذا اإلماـ ال َّ
ب بإبداعو ونبوغو يف كث ٍَت من مسائل اللغة والنحو والبالغة شلّا مل يُعهد عند
بد أف يُ َ
عج َ
السابقُت لو(. )7
اسع ادلعرفة غزير العلم  ،ضلوياً متق ّدماً لغوياً عادلاً بالتفسَت وصناعة احلديث عارفاً بالرجاؿ واألنساب  ،عارفاً بعلم
« كاف
السهيلي و َ
ّ
( )8
الكالـ وأُصوؿ الفقو حافظاً للتاريخ القدًن واحلديث ذكياً نبيهاً  ،صاحب اخًتاعات واستنباطات مستغربة » .

مؤلفاتو(: )9

السهيلي ىي :
من أَبرز مؤلفات
ّ
 .1الروض األنف يف شرح السَتة النبوية .
 .2شرح اجلمل .
 .3التعريف واإلعالـ دبا يف القرآف من األمساء واألعالـ .
 .4مسألة السر يف عور الدجاؿ .
 .5مسألة رؤية اهلل والنيب يف ادلناـ .
 .6نتائج الفكر يف النحو وىو الكتاب الذي ضلن بصدده .
 .7األمايل .
وفاتو :

هيلي ليلة اخلميس خامس عشري شواؿ سنة إحدى ومثانُت ومخسمائة(. )10
توىف اإلماـ ُّ
الس ُّ

ثالثاً  :استدراكات ابن قيّم الجوزية :

عرب عنها بعبارات وألفاظ شغلت احليّز الكبَت من الشرح  ،واستدراكاتو مل تكن مقتصرةً على
أخذ ابن قيّم اجلوزية يف استدراكو ألواناً ّ
السهيلي
مسائل خاصة بل تع ّدى إىل سلتلف ادلسائل اللغوية  ،ومن عبارات االستدراؾ ( فيو معٌت ىو أحسن من ادلعنيُت اللذين ذكرعلا
ّ
 ) ...و ( وعندي فيو جواب أحسن من ىذا  ) ...و ( وعندي فيو علة ثانية  ) ...و ( وفيػ ػػو فػ ػػرؽ أحسن من ىػػذا  ) ...وغَتىا ،
وفيما يأيت عرض مبسوط ألىم االستدراكات اليت تناوذلا .
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أ -إعراب « الرحمن » من قولو تعالى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭼ :
قوـ إىل أنّو نعت  ،وذىب آخروف إىل أنَّو بدؿ من اهلل  ،واستبعدوا النعت فيو ؛ ألنَّو علم  ،وإف كاف مشتقاً من الرمحة  ،ولكنّو
ذىب ٌ
َ
()11
ليس دبنزلة الرحيم وال الراحم وغَت ذلك شلّا يطرد القياس فيو  ،ويكثر يف النعوت مثلو .
«و ّأما « الرمحن » فإنَّػو سلتص بالعلمية ومصنػوع ذلا  ،كما َّ
أف « الدبراف »( )12وإف كاف مشتقاً من « دبرت » ولكنّو صيغ للعلمية  ،فجاء
على بناء ال يكوف يف النعوت .
فلما ثبت أنَّو علم
ويدلُك على أنَّو ( علم ) وروده يف القرآف غَت تابع السم قبلو  ،كما ورد غَته من األمساء اليت ال ذبري رلرى األعالـ ّ .
امتنع أ ْف يكوف نعتاً ؛ َّ
يبق إال أف يكوف بدالً من اهلل  .ىذا منتهى قوذلم  ،واليو
ألف العلم ينعت وال ينعت بو  ،وإذا امتنع أ ْف يكوف نعتاً مل َ
ذىب األعلم(.)14(»)13
«والبدؿ عندي ( السهيلي ) فيو شلتنع  ،وكذلك عطف البياف ؛ َّ
األوؿ ال يفتقر إىل تبيُت  ،ألنَّو أعػرؼ األمساء كلّها وأبينه ػا ،
ألف االسم ّ
ّ
أال تػرى أهنم قالوا :ﭽﮀﮁﭼ[ الفرقاف ]60 :؟ ومل يقػولوا  :وما اهلل ؟ولكنّػو – وإف كاف غلػري رلرى األعالـ – فإنّو مشتق من الرمحة ،
أف الرمحن من أبنية ادلبالغة كغضباف وضلوه َّ ،
فهو وصف يراد بو الثناء  ،وكذلك الرحيم  ،إال َّ
وإظلا دخلو معٌت ادلبالغة من حيث كاف يف
فإف التثنية يف احلقيقة تضعيف  ،وكذلك ىذه الصفة َّ ،
آخره ألف ونوف  ،كالتثنية َّ ،
فكأف غضباف وسكراف كامل لضعفُت من لغضب
والسكر فكاف اللفظ مضارعاً للفظ التثنية ؛ َّ
ألف التثنية ضعفاف يف احلقيقة  ،أال ترى َّأهنم أيضاً قد شبهوا التثنية هبذا البناء  ،إذا كانت
لشيئُت متالزمُت فقالوا  :اجللماف والقلماف  ،فأعربوا النوف كأنَّو اسم لشيء واحد  ،فقالوا  :اشًتؾ باب فعػ ػالف وبػاب التثني ػة  ،ومنو قػوؿ
فاطمة – رضي اهلل عنها – يف نداء ابنها  « :يػا حسناف ،يا حسيناف »( )15برفع النوف ،ودلضارعة التثنية امتنع مجعو  ،فال يقاؿ يف غضباف
 " :غضبانُت "  ،وامتنع تأنيثو باذلاء فال يقاؿ  " :غضبانة "  ،وامتنع تنوينو كما ال ينوف نوف ادلثٌت  ،فجرت عليو كثَت من أحكاـ التثنية
ومعٌت  .وفائدة اجلمع بُت الصفتُت  -أعٍت « الرمحن والرحيم »  -وإف كانتا مجيعاً من الرمحة  ،اإلنباء عن رمحة
دلضارعتو إيّاىا لفظاً ً
عاجلة  ،ورمحة آجلة  ،أو عن رمحة عامة وأخرى خاصة حاصلتُت لقارئ القرآف واهلل أعلم »(. )16
()17
السهيلي بقو ِلو السابق  .يف حُت ذكػر النحاس أنَّو غلوز النصب يف ( الرمحن الرحيم ) على ادلػدح  ،والرفع على
الزجاج
وقد سبق
ُ
ّ
()18
ِ
إضمار مبتدأ  ،وغلوز خفض األوؿ ورفع الثاين  ،ورفع ِ
أحدعلا ونصب اآلخر .
ّ
ِ
ِ
الرب تعاىل ىي أمساء ونعوت َّ ،
فإهنا دالة
و ّأما ابػن القيّم فنػراه يػوافق مػا جػاء بػو
السهيلي يف بعض كالمػو بقػولو  « :قلت  :أمساء ّ
ّ
على صفات كمالو  ،فال تنايف فيها بُت العلمية والوصفية  ،فالرمحن امسو تعاىل  ،ووصفو  ،ال تنايف امسيتو وصفيتو  ،فمن حيث ىو صفة
جرى تابعاً على اسم اهلل  ،ومن حيث ىو اسم ورد يف القرآف غَت تابع  ،بل ورد االسم العلم  .ودلا كاف ىذا االسم سلتصاً بو تعاىل ،
داؿ على صفة اإللوىية ،
حسن رليئو مفرداً غَت تابع  ،كمجيء اسم اهلل كذلك  ،وىذا ال ينػايف داللتػو على صفة الرمحن كاسم اهلل  ،فإنَّو ٌ
ومل غليء قط تابعاً لغَته  ،بل متبوعاً  ،وىذا خبالؼ العليم القدير والسميع والبصَت وضلوىا  ،وذلذا ال ذبئ ىذه مفردة  ،بل تابعة  ،فتأمل
ىذه النكتة البديعػ ػة  ،يظهر لك هبا َّ
أف الرمح ػن اسم وصفػ ػة  ،ال ينػايف أحدعلا األخر  ،وجاء استعماؿ القرآف باألمرين مجيعاً »(. )19
ِ
معٌت  ،ى ػو أحسن من ادلعنيُت اللذين ذكرعلا
ونرى البن القيّم استدراكاً على كالـ
ّ
السهيلي بقولو  « :و ّأما اجلمع بُت الرمحػ ػن الرحيم ففيو ً
داؿ على تعلقهما بادلرحوـ َّ ،
( السهيلي )  ،وىو َّ
األوؿ للوصف  ،والثاين
داؿ على الصفة القائمة بو سبحانو  ،والرحيم ٌ
أف الرمحن ٌ
فكأف ّ
ّ
داؿ على َّ
أردت فهم ىذا  ،فتأمل قولو :ﭽﮁﮂﮃﭼ[
أف الرمحة صفتو  ،والثاين ٌ
فاألوؿ ٌ
داؿ على أنَّو يرحم خلقو برمحتو  ،وإذا َ
للفعػل ّ ،
فعلِ َم َّ
أف رمحن ىو ادلوصوؼ بالرمحة  ،ورحيم ىو
األحزاب ]33 :وﭽﯰﯰﯰﯰﯰﯰﭼ[ التوبة  . ]117 :ومل غلئ قط ( رمحن هبم ) َ
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()20
أف صيغ ػة ( فعػ ػالف ) ُّ
أف الدكتور فاضل صاحل السامرائي أورد رأياً ذاكراً فيو َّ
بيد َّ
تدؿ على الصفات ادلتجددة ،
الراحم برمحتو » َ .
وذلك ضلو  :عطشاف وجوعاف وغضباف وضلوىا َّ ،
فإف العطش يف  :عطشاف  ،ليس صفػة ثابتػة بػل يػزوؿ ويتحػوؿ وكػذلك جوعاف ، ...
خبالؼ  ( :فعيل ) فإنَّو ُّ
يدؿ على الثبوت وذلك ضلو  :كرًن وخبيل وطويل َّ
فإف ىذه صفات ثابتة فليس ( طويل ) مثل  ( :عطشاف ) يف
لظن ظاف َّ
أف ىذه صفة طارئة قد تزوؿ كعطشاف ورياف  .ولو
الوصف فجمع اهلل سبحانو لذاتو الوصفُت  .إذ لو اقتصر على ( رمحن ) ؛ َّ
لظن َّ
أف ىذه صفة ثابتة ولكن ليس معناىا استمرار الرمحة وذبددىا  ،إذ قد متر على الكرًن أوقات ال يكرـ فيها
اقتصر على ( رحيم ) ؛ َّ
أف صفتو الثابتة ىي الرمحة  ،و َّ
حىت يعلم العبد َّ
أف
وقد متر على الرحيم أوقات كذلك  .واهلل تعاىل متصف بأوصاؼ الكماؿ فجمع بينهما ّ
رمحتو مستمرة متجددة ال تنقطع  ،حىت ال يستبد بو الوىم َّ
بأف رمحتو تعرض ُث تنقطع أو قد يأيت وقت ال يرحم فيو سبحانو فجمع اهلل
كماؿ االتصاؼ بالرمحة لنفسو(. )21
رب العزةِ َّ
يُفهم من ىذا َّ
فإهنا تأيت تابعةً وغَت مفردةٍ ،
اسم وصفةٌ  ،ويأيت مفرداً بعكس الصفات األخرى اليت يتصف هبا ُّ
أف « الرمحن » ٌ
يدؿ على التجدد واحلدوث ّ ،أما « الرحيم » فبناؤه ُّ
وبناؤه ُّ
يدؿ على الثبوت  .واهلل أعلم .

ب -ح ـ ــذف التاء وتـ ــركها في قـولـ ــو تع ــالى  :ﭽﮜﮝﮞﮟﭼو ﭽﯦﯧﯝﯞﭼفي سورة ىود :

السهيلي  « :فإف قيل  :فإذا استوى ذكر ( التاء ) وتركها يف الفعل ادلفعوؿ عن الفاعل ادلؤنث  ،فما احلكمة الختصاصها يف
قاؿ
ُّ
الصْيحة يف قصة صاحل يف معٌت
الفعل يف قصة شعيب ،وحػذفهػا يف قصػة صػاحل فيقػولػو:ﭽﮜﮝﮞﮟﭼ[ ىود  ]67 :؟  .فاجلػواب  :إ َّف ّ
ِ
الصْيحة عبارة عن
العذاب واخلزي  ،إذ كانت منتظمة بقػولو سبحانػو وتعاىل  :ﭽﮄﮅﮆﮇﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ[ ىود  ،]66 :فصارت ّ
ذلك اخلزي وعن العذاب ادلذكور يف اآلية  ،فقوي التذكَت  ،خبالؼ اآلية األخرى »(. )22
()23
وأورد النحاس يف كتابو أنَّو ذ ّكر الفعل ؛ َّ
بالصْيحة ادلصدر  ،أي  :دبعٌت
الصْيحة والصياح واحد  .يُفهم من ىذا القوؿ إِنَّو أراد ّ
ألف ّ
الصياح .
الفصل إذا حصل َّ
وذكر الباقويل أنَّو جاء بالتاء يف قصة شعيب وتركها يف قصة صاحل ؛ َّ
ولكن الوجهُت
ألف
فإف ترؾ العالمة يزداد حسناً َّ .
َ
َّإظلا جاء يف التنزيل طلباً للمشاكلػة وادلطابقة  .فقد جاء ىاىنا ( وأخذت ) ؛ َّ
ألف بعدىا ﭽﯰﯰﯰﯰﭼ[ ىود . )24(]95 :
أف ما ذىب إليو الباقويل غَت دقيق ؛ َّ
وأرى َّ
الفصل بُت الفعل والفاعل واحد  ،والفاعل نفسو مل يتغَت  ،إذاً فالفاصل موجود يف
ألف
َ
كلتا اآليتُت فلِ َم مل يًتؾ العالمة يف قصة شعيب ليزداد حسناً .
السهيلي فقػد ذىػب فيو مذىب ادلستدرؾ  ،إذ قاؿ  « :وعندي فيو جواب أحسن من ىذا إف شاء اهلل ،
ّأمػا مػوقػف ابػن القيّم من قػوؿ
ّ
وىو َّ
الصْيحة يراد هبا ادلصدر دبعٌت الصياح  ،فيحسن فيها التذكَت ويراد هبا الواحدة من ادلصدر فيكوف التأنيث أحسن  .وقد أخرب
أف ّ
تعاىل عن العذاب الذي أصاب بو قوـ شعيب بثالثة أمور كلها مؤنثة اللفظ  ،أحدىا  :الرجفة يف ِ
قولو يف األعراؼ  :ﭽﮞﮟﮠﮡﭨﭩﮤﭼ[
ِ
الصْيحػة  :ﭽﯦﯧﯝﯞﭼ[ ىود  ،]94 :ومجع ذلم بُت
األعراؼ  .]78 :الثاين  :الظلة بقػولو  :ﭽﭸﭹﭺﭻﭼ[ الشعراء  . ]189 :الثػالث ّ :
الثالثة َّ ،
فإف الرجفة بدأت هبم فأصحروا إىل الفضاء خوفاً من سقوط األبنية عليهم  ،فصهرُتم الشمس حبرىا  ،ورفعت ذلم الظلة ،
الصيحة مع الرجفة  ،والظلة أحسن من
الصْيحة  ،فكاف ذكر ّ
فأىرعوا إليها يستظلوف هبا من الشمس  ،فنزؿ عليهم منها العذاب  ،وفيو ّ
ذكر الصياح  ،وكاف ذكر التاء  ،واهلل أعلم »(. )25
وابن القيّم مسبوؽ هبذا  ،فقد سبقو اخلطيب األسكايف( ،)26والكرماين(. )27
()28
وىذا الكالـ فيو نظر :
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والصػواب  :إِ َّف مػدين ذكر عنهم سبحانو َّأهنم أخذُتم الصيحػة  ،و َّأهنم أخػذُتم الػرجفة  ،و ّأما عذاب يوـ الظلة  ،فإنَّو مل يُصب مػديػن ،
َّ
وإظلػا أصػاب أصحاب األيكة  ،قاؿ تعاىل فيهم  :ﭽﭸﭹﭺﭻﭼ[ الشعراء ]189 :وكالعلا أرسل إليهما شعيب ىذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى َّ
أف ( الرجفة ) أخذت قوـ صاحل أيضاً  ،قاؿ تعاىل فيهم :ﭽﮞﮟﭼ[ األعراؼ  ]78 :فهذا التعليل فيو نظر .
عرب عن عذاب قوـ صاحل باخلزي فقاؿ  :ﭽﮈﮉﭾﭿﮌﮍﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ[ ىٌد . ]66:
وإنَّو ّ
واخلزي مذكر فناسب التذكَت يف قوـ صاحل .
كل موضع فلو أكثر من سبب منها :
و ّأما اختيار التذكَت والتأنيث يف ّ
َّ .1
إف التعقيب على قػوـ صاحل وعقاهبم أشػ ّد شلّا ذكػره يف قوـ شعيب فقد قاؿ يف قوـ صاحل :
ﭽﮈﮉﭾﭿﮌﮍﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﭨﭩﮤﮥﮦﮦﮨﮩىوىيﮮﮯﮰﮱﯓﯔﭼ[ ىود .]68 -66 :
وقاؿ يف قوـ شعيب  :ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯤﯥﯢﯣﯦﯧﯝﯞﯟﯠﯡﯨﯩﯤﯥﯦﯧﯰﯰﯰﯰﯰﯰﯰﯰﭼ[ ىود  .]95-94 :ومن النظر يف النصُت يتبُت لنا
ما يأيت :

أ -إِنَّو قاؿ يف قوـ صاحل  :ﮈﮉﭾ . وقاؿ يف مدين  :ﮰﮱﯓ ، والفػاء تفيػد التعقيب ذلك أنَّو قاؿ على لساف نبيها صاحل :
ﭽﭷﭸﭹﭺﭼ[ ىود . ]64 :
فناسب التوعد بالعذاب القريب ذكر الفاء اليت تفيد الًتتيب والتعقيب ُُ ،ثَّ َّ
إف نبيهم توعدىم بعد عقر الناقة بالعذاب بعد ثالثة أياـ
فلما انقضت األياـ الثالثة حلَّ هبم العذاب  ،فناسب ذلك أيضاً ذكر الفاء اليت تفيد الًتتيب والتعقيب  ،وليس األمر كذلك يف مدين
ّ ،
فناسب ذكر الواو .
ب -وذكر قوة اهلل سبحانو وعزتو تعقيباً على ىالؾ قوـ صاحل فقاؿ  :ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﭼ  ،ومل يذكر مثل ذلك يف قوـ شعيب .
يقل مثل ذلك يف قوـ شعيب .
ج -وقاؿ يف قوـ صاحل  :ﭽىوىيﮮﭼ  ،ومل ْ
أف التعقيب على قوـ صاحل كاف أش ّد فجاء يف عقوبتهم بلفظ التذكَت فقاؿ  :ﭽﮜﮝﮞﮟﭼ ؛ َّ
فاتضح َّ
ألف ادلذكر أقوى من ادلؤنث وىو
األصل كذلك .
فإف قصة قوـ شعيب يف ىذه السورة أطوؿ من قصة قوـ صاحل َّ ،
 .2وعالوة على كل ذلك َّ
فإف قصة قوـ صاحل مثاين آيات من اآلية
وإف قصة مدين اثنتا عشرة آية من اآلية الرابعة والثمانُت إىل اآلية اخلامسة والتسعُت َّ ،
احلادية والستُت إىل اآلية الثامنة والستُت َّ .
وإف كلمة
( أخذت ) أطوؿ من ( أخذ ) فناسب الكلمة الطويلة طوؿ القصة من جهة أخرى .
فإهنا وردت يف قوـ صاحل سبع مرات وىي :
 .3وردت كلمة ( العذاب ) يف قوـ صاحل يف القرآف الكرًن أكثر شلّا وردت يف مدين ّ ،
قولو تعاىل  :ﭽﯰﯰﮈﮉﭼ[ األعراؼ ]73 :
وقولو  :ﭽﭷﭸﭹﭺﭼ[ ىود ]64 :
وقولو  :ﭽﯰﯰﯰﯰﯰﭼ[ الشعراء ]156 :
وقولو  :ﭽﯾﯿﯰﭼ[ الشعراء ]158 :
وقولو  :ﭽﯤﯥﯦﯧﭼ[ فصلت ]17 :
وقولو  :ﭽﭠﭡﭢﭣﭤﭼ[ القمر ]30 :
وقولو  :ﭽﮉﭾﭿﮌﮍﮀﭼ[ الفجر ]13 :
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ووردت يف أىل مدين مرة واحدة  ،وذلك قولو تعاىل  :ﭽﮡﭨﭩﮤﮥﮦﭼ[ ىود َّ ]93 :
الصْيحة ) يف اللغة( العذاب )(، )29
.وإف من معاين( ّ
فذ ّكر الصيحة يف قوـ صاحل إشارةً إىل معٌت العذاب  ،ومناسبةً لذكره الذي تكرر فيهم  ،ومل يكن األمر كذلك بالنسبة إىل قوـ شعيب أىل
مدين فجاء بالفعل على لفظ الصيحة وىو التأنيث .

جـ -بناء « الذين » :

السهيلي ىذه ادلسألة بقو ِلو  « :فإف قيل  :فما باذلم بنوا اجلمع – أعٍت الذين – وىػو على ح ّد تثنية  ،وفيو عالمة اإلعراب ؟ قلنا :
عرض
ّ
اجلمع يفارؽ التثنية من وجهُت  ،أحدعلا  :إِ َّف اجلمع قد يكوف إعرابو كإعراب الواحد باحلركات  ،نعم  ،وقد يك ػوف اجلمع امساً واح ػداً يف
لك  :قػ ػوـ ورىط  .الثاين  :إِ َّف اجلمع يف حاؿ نصبو وخفضو يضارع لفظو لفظ الواحد  ،من حيث كاف آخره ياء مكسوراً ما
اللفظ كقو َ
قبلها  ،فحملوا الرفع الذي ىو أقل حاالتو على النصب واخلفض  ،وغلبوا ِ
عليو البناء  ،حيث كاف لفظو يف اإلعراب يف أغلب أحوالو
كلفظو يف البناء .
ألف ياءىا مفتوح ما قبلها  ،فال يضارع لفظها يف ٍ
وليس كذلك التثنية ؛ َّ
شيء من أحواذلا لفظ الواحد .
و ّأما النوف يف ( الذين ) فال معترب هبا َّ ،
ألهنا ليست يف اجلمع ركناً من أركاف صيغتو  ،لسقوطها يف اإلضافة ويف ضرورة الشعر  ،كما قػاؿ:
[من الطويل ]
ِ ِ ()31( )30
ت بِف ْلج ِدما ُؤ ُى ْم ُى ُم الق ْو ُم ُك ُّل الق ْوِم يا أ َُّم خالد »
ًوإِ َّن الذي حان ْ
أف ما ذىب إليو اإلماـ السهيلي غَت دقيق ؛ َّ
وأرى َّ
ألف اجلمع وإف كاف امساً واحداً يف اللفظ كقولك  :قوـ ورىط إال أنَّو يأيت معرباً
ّ
بعكس ( الذين ) الذي يأيت مبنياً دائماً .
يستدرؾ على السهيلي ِ
بقولو  « :وعندي فيو علة ثانية وىي  :إِ َّف التثنية يف ( الذين ) خاصة من خواص االسم
شلّػا دفػع ابػن القيّم أ ْف
َ
ّ
قاومت شبو احلرؼ  ،فتقابل ادلقتضياف  ،فرجع إىل أصلو فأعرب  ،خبالؼ ( الذين ) َّ
فإف اجلمع وإ ْف كاف من خواص األمساء  ،لكن ىذه
عما يدؿ عليو مفرداً َّ ،
فإف ( الذي ) يصلح للعاقل وغَته  ،و ( الذين ) ال يستعمل
اخلاصة ضعيفة يف ىذا االسم لنقصاف داللتو رلموعاً ّ
بنائو على ِ
إال للعقالء خاصة  ،فنقصت داللتو فضعفت خاصية اجلمع فيو  ،فبقي موجب ِ
قوتو  ،وىذا خبالؼ ادلثٌت  ،فإنَّو يقاؿ على
ّ
العاقلُت وغَتعلا فإنَّك تقوؿ  :الرجالف اللذاف لقيتهما والثوباف اللذاف لبستهما  ،وال تقوؿ  :الثياب الذين لبستهم  ،وعلى ىذا التعليل فال
()32
حاجة بنا إىل ركوب ما تعسفو رمحو اهلل من مضػارعػة اجلمع للػواحػد وشبهػو بػو  ،وتكػلف اجلػواب عن تلك االشكػاالت  ،واهلل أعػلم »
وسبِ َق ابن القيّم هبذا التعليل  ،فقد سبقو ابن مالك إذ زاد على ىذا التعليل َّ
أف العرب مل ذبمع على ترؾ إعراب الذين  ،بل إعرابو يف لغة
ُ .
كل حاؿ ففي « الذي والذين » شبو بالشجي والشَّجُت يف اللفظ
ىذيل مشهور فيقػولوف :
نصرت الذين آمنوا على الذين كفروا  ،وعلى ِّ
ُ
()34
()33
ادي ابن القيّم وابن مالك هبذا التعليل .
وبعض ادلعٌت فلػذلك مل ذبمع العػرب على ترؾ إعراب « الذين »  .ووافق ادلر ّ
وعندي َّ
أف ما ذىب إليو ابن القيّم ومن سبقو ووافقو ىو األَصوب  .واهلل أعلم .

د -قولو تعالى  :ﭽﯰﯰﯰﯰﯰﯰﭼ:
قاؿ السهيلي يف ِ
كتابو  « :ف َّأما قولو سبحانو  :ﭽﯰﯰﯰﯰﯰﯰﭼ[ احلديد َّ ، ]3 :
فألهنا ألفاظ متضادة ادلعاين يف أصل
ُّ
موضوعها  ،فكاف دخوؿ ( الواو ) صرفاً لوىم ادلخاطب – قبل التف ّكر والنظر – وعن توىم احملاؿ  ،واجتماع األضداد من احملاؿ ؛ َّ
ألف
الشيء ال يكوف ظاىراً باطناً من وجو واحد َّ ،
وإظلا يكوف ذلك من وجهُت سلتلفُت  ،فكاف العطف ىاىنا أحسن من تركو  ،ذلذه احلكمة
الظاىػرة »( )35بي َػد َّ
نصػو  « :فإف قػلت  :فما معٌت الواو ؟ قلت  :الواو األوىل معناىا الداللة على أنَّو اجلامع
أف الػزسلشري أورد سػؤاالً ما ّ
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األوليُت
األولية واآلخرية  ،والثالثة على أنَّو اجلامع بُت الظهور واخلفاء  .و َّأما الوسطى  ،فعلى أنَّو اجلامع بُت رلموع الصفتُت ّ
بُت الصفتُت ّ
ورلموع الصفتُت األخريُت  ،فهو ادلستمر الوجود يف مجيع األوقات ادلاضية واآلتية  ،وىو يف مجيعها ظاىر وباطن  :جامع للظهور باألدلة
واخلفاء  ،فال يدرؾ باحلواس »(. )36
َّأما ابن القيم فقد ذىب مذىباً أحسن من مذىب السهيلي ِ
بقولو  « :وأحسن منو أف يقاؿ  :دلا كانت ىذه األلفاظ دالة على معاين
ّ
ّ
أف الكماؿ يف االتصاؼ هبا على تباينها أتى حبرؼ العطف الداؿ على التغاير بُت ادلعطوفات ؛ إيذاناً َّ
متباينة  ،و َّ
بأف ىذه ادلعاين مع تباينها
فهي ثابتة للموصوؼ هبا  ،ووجو آخر وىو أحسن منها وىو َّ
أف الواو تقتضي ربقيق الوصف ادلتقدـ  ،وتقريره يكوف يف الكالـ متضمناً
لنوع من التأكيد من مزيد التقرير  ،وبياف ذلك دبثاؿ نذكره مرقػاة إىل فهم ما ضلن فيو  :إذا كاف لرجل مثالً أربع صفات  ،ىو عامل وجواد
يقر بو ويعجب من اجتماع ىذه الصفات يف رجل  ،فإذا قلت  :زي ٌد عاملٌ وكاف ذىنو
وشجاع وغٍت  ،وكاف ادلخاطب ال يعلم ذلك أو ال ُّ
استبعد ذلك  ،فتقوؿ  :وجواد  ،أي  :وىو مع ذلك جواد  ،فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت  :وشجاع  ،أي  :وىو مع ذلك شجاع
توىم اإلنكار »(. )37
وغٍت  ،فيكوف يف العطف مزيد تقرير وتوكيد ال ػلصل بدونو تدرأ بو ّ
باألولية ىو ادلوصف باآلخرية  ،و َّ
التوىم احلاصل  ،وأثبتت َّ
أف ادلوصوؼ بالظاىر ىو أيضاً
فالواو ىنا أفادت قطع ىذا ّ
أف ادلوصوؼ ّ
()38
األوؿ وىو اآلخر وىو الظاىر وىو الباطن ال سواه .
موصوؼ بالباطن  ،فكأنَّو قيل  :ىو ّ
احلق ىو ما ذىب إليو العلماء من َّ
أف ( الواو ) تفيد ىنا قطع الوىم وصرفو عن ادلخاطب  ،وتقتضي
وبعد الذي أَوردناه ؽلكن أَف يقاؿ ّ :
تقرير الوصف يف الكالـ متضمناً لنوع من التأكيد والتقرير  ،وأفادت أيضاً اجلمع بُت الصفات الثابتة هلل تعاىل  ،فادلعروؼ َّ
أف للواو معاينَ
فجمعت بينهن على أحس ِن مجعٍ  .واهلل أعلم بالصواب .
كثَتة  ،ومن معانيها مطلق اجلمع ،
ْ

ىـ -الفاء العاطفة :

السهيلي  « :و َّأما ( الفاء ) فهي موضوعة للتعقيب  ،وقد تكوف للتسبيب والًتتيب  ،وعلا راجعاف إىل معٌت التعقيب ؛ َّ
ألف الثاين
قاؿ
ُّ
األوؿ  ،والتسبيب ضلػو  ( :ضربتُو فبكى )  ،والتػرتيب مثػل قػولو سبحانػو وتعاىل  :ﭽﭼﭽﭶﭼ[ األعراؼ :
بعدعلا أبداً َّإظلا غليء يف عقػب ّ
ألف اذلالؾ غلب تقدؽلو يف الذكر ؛ َّ
 ،]4دخلت الفاء لًتتيب اللفظ ؛ َّ
ألف االىتماـ بو أوىل  ،وإف كاف رليء البأس قبلو يف الوجود  .ومثلو
 [ :من اخلفيف ]
()39
َّ
إن م ْن ساد ثُ َّم ساد أبوىثُ َّمقد ساد بـ ْعد ذلِك ج ُّد ْه
دخلت ( ُُثَّ ) لًتتيب الكالـ  ،ال لًتتيب ادلعٌت يف الوجود »(. )40
يف حُت ذىب الزسلشري إىل َّ
عمرو  ،أي :
أف ( الفاء ُ
فعمرو  ،أو ُُ :ثَّ ٌ
وُثَّ )  ،للجمع  ،لكن مع الًتتيب  ،ضلو  :جاءين زي ٌد ٌ
()41
اجتمعا يف اجمليء وكاف رليء عمرو بعد رليء ز ٍ
يد  ،والفرؽ بينهما َّ
أف يف ( ُُثَّ ) تراخياً دوف ( الفاء ) .
أف معٌت الفاء قد يكوف السببية مع مهلة  ،كقو ِ
ويرى ابن مػالك َّ
لو تعاىل  :ﭽﯦﯧﯝﯞﯟﯠﯡﯨﯩﯤﯥﭼ[انحج ً .]68 :قد تقع ( انفاء )
ُ
مٌقع ( ثُ َّم )  ،كقـــــٌنو تعانى  :ﭽﮇﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﭨﭩﮤﮥﮦﮦﮨﮩىوىيﮮﮯﮰﭼ[ انمؤمنٌن  ، ]88-88 :فالفاء من :
()88
ادي
فخلقنا  ،ومن  :فكسونا  ،واقعة موقع ( ُُثَّ ) دلا يف معناه من ادلهلة  ،ولذلك
ْ
جاءت ( ُُثَّ ) بدذلا يف ّأوؿ سورة احلج  .ونقل ادلر ّ
يدؿ على ذلك  .كق ِ
ِ
أف ما بعد الفاء قد يكوف سابقاً  ،إذا كاف يف الكالـ ما ُّ
الفراء( )88إىل َّ
ػولو تعاىل:
الفراء بقولو  « :وذىب ّ
كالـ ّ
()88
ﭽﭱﭺﭻﭼﭽﭶﭼ[ األرعسا ً ، ]8 :انبـأس في انـٌجٌد ًاقـع قبم اإلىـالك » ً .ىرا انكالم غﯿس دقﯿق ؛ َّ
ألن ابه انقﯿّم – زحمو هللا
–ف ّ
صم انقٌل في ىره اآلﯾة ً ،ذكس أحسه انٌجٌه في تقدﯾسىا كماسﯿأتي .
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ادي أيضاً  « :وذىب بعضهم إىل َّ
اجلرمي( )45يف األماكن وادلطر
أف ( الفاء ) قد تأيت دلطلق اجلمع  ،كالواو  .وقاؿ بو
وقاؿ ادلر ّ
ّ
خاصة  .كقوذلم  :عفػا مكا ُف كذا فمكاف كذا  ،وإ ْف كاف عفاؤعلا يف وقت واحد  .ونزؿ ادلطر دبكاف كذا فمكاف كذا  ،وإف كاف نزولو يف
وقت واحد »(. )46
َّأما ابن القيم فقد ع ّقب على اآلية اليت ذكرىا السهيلي مستدركاً عليو ِ
بقولو  « :وعندي يف اآلية تقديراف آخراف أحسن من ىذا  ،أحدعلا
ّ
ّ
وعرب بالفعل عن اإلرادة وىو كثَت  ،فًتتّب رليء البأس على اإلرادة ترتيب ادلػراد على اإلرادة ،
 :أ ْف يكوف ادلراد باإلىالؾ إرادة اذلالؾ ّ ،
والثاين  :وىو ألطف أ ْف يكوف الًتتيب ترتيب تفصيل على ٍ
مجلة  ،فذكػر اإلىالؾ ُُ .ثَّ فصلػو بنوعيػن  ،أحدعلػا  :رليء البػأس بياتػاً  ،أي :
ِ
وخص ىذين الوقتُت ؛ َّ
ألهنما وقت راحتهم وطمأنينتهم  ،فجػاءىم بأس اهلل أسكػن ما كانوا وأروحو
القائلة ،
ليالً  ،والثاين  :رليئو وقت
َّ
()47
يف طمأنينتهم وسكوهنم  ،على عادتو سبحانو يف أخذ الظامل يف وقت بلوغ آمالو وكرمو وفرحو وركونو إىل ما ىو فيو »  ،واهلل أعلم
بالصواب .

ووزنت لو » :
كلت لزيد
ُ
وُ « -

ٍ
ٍ
نت لو ) فمفعوذلا غَت ( زيد ) ؛ َّ
ألف مطلوهبما
عند كالـ
كلت لزيد  ،ووز ُ
نت لو )  ،قاؿ  « :و َّأما ( ُ
كلت لػزيد ووز ُ
السهيلي على ( ُ
ّ
ما يكاؿ أو يوزف فاألصل دخوؿ الالـ ُُ ،ثَّ قد ػلذؼ لزيادة فائدة ؛ َّ
ألف كيل الطعاـ ووزنو يتضمن معٌت ادلبايعة وادلعارضة إال مع حرؼ
ٍ
كلت زيداً ) فقد أخربت دبعاملة ومبايعة مع الكيل ،
كلت لزيد)  ،أخربت بكيل الطعاـ خاصة  ،وإذا قلت ُ ( :
الالـ  ،فإ ْف قلت ُ ( :
بايعت زيداً بالكيل والوزف  ،قاؿ اهلل – سبحانو وتعاىل  : -ﭽﯠﯡﯨﯩﯤﯥﭼ[ ادلطففُت ،]3 :أي  :بػايعػوىم كيالً ووزناً .
كأنَّك قلت ُ :
و َّأما قولو  :ﭽﯦﯧﯝﭼ[ ادلطففُت َّ ، ]2 :
فإظلا دخلت ( على ) ؛ لتؤذف َّ
ودخلت التاء يف ( اكتالوا ) ؛
أف الكيل على البائع للمشًتي ،
ْ
ألف افتعل يف ىذا الباب كلّو لألخذ ؛ َّ
ألهنا زيادة على احلروؼ األصلية تؤذف دبعٌت زاد على معٌت الكلمة ؛ َّ
َّ
ألف اآلخذ للشيء كادلبتاع

وادلكتاؿ وادلشًتي وضلػػو ذلك يدخل فعلػػو من التناوؿ واالحت ػراز إىل نفسو واالحتمػػاؿ إىل رحلػػو ما ال يدخػػل فعػػل ادلعطي والبػػائع  ،وذلػذا
قػػاؿ سبحان ػػو  :ﭽﯞﯟﯠﭼ[ البقرة  ]286 :يعٍت من احلسنات  ،ﭽﯡﯨﯩﯤﭼ[ البقرة  ، ]286 :يعٍت من السيئات ؛ َّ
ألف الذنوب يوصل
إليها بوساطة الشهوة والشيطاف  ،واحلسنة تناؿ هببة من اهلل تعاىل من غَت وساطة شهوة وال إغواء عدو  ،فهذا الفرؽ بينهما »(. )48
وافقو أبو حياف  ،وزاد ِ
عليو بقو ِلو  « :والصحيح عند أىل اللغة َّ
أف الكسب واالكتساب واحد  ،والقرآف ناطق بذلك قاؿ اهلل تعاىل :
ﭽﯰﯰﯰﯰﯰﯰﭼ[ ادلدثر  ، ]38 :وقاؿ  :ﭽﯰﯰﯰﯰﯰﯰﯰﭼ[ األنعاـ  ،]164 :وقاؿ  :ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﭼ[ البقرة ،]81 :
لنفسو ولغَتهِ
أخص من الكسب ؛ ألَ َّف الكسب ينقسم إىل كسب ِ
وقاؿ  :ﭽﮆﮇﮖﭼ[األحزاب ]58 :ومنهم َم ْن ف ّػرؽ فقاؿ  :االكتساب ُّ
 ،واالكتساب ال يكوف إال ِ
لنفسو  ،ويقاؿ  :كاسب أىلو وال يقاؿ مكتسب أىلو  ،قاؿ الشاعر( [ : )49من البسيط ]
غيَّبت ك ِ
اسبـ ُه ْم في قـ ْع ِر ُمظْلِمة
ْ
()50
ِ
خص اخلَت بالكسب والشر باالكتساب ؟ قلت  :يف االكتساب
أورد سؤاالً يقوؿ فيو  « :فإ ْف قلت  :ملَ َّ
ىذا ما قالو أبو حياف » ُُ .ثَّ َ
فلما كاف الشر شلّا تشتهيو النفس وىي منجذبة إليو  ،و ّأمارة بو كانت يف ربصيلو أعمل وأج ّد  ،فجعلت لذلك مكتسبة فيو ،
اعتماؿ ّ ،
تكن كذلك يف باب اخلَت  ،وصفت دبا ال داللة فيو على االعتماؿ »( . )51وىذا القوؿ سابق لكالـ ابن القيّم الذي وافقو فيو ،
ودلّا مل ْ
السهيلي كما سنذكر .
وأدرؾ بو على
ّ
وذىب ابن القيم مستدركاً على السهيلي ِ
بقولو  « :وفيو فرؽ أحسن من ىذا  ،وىو َّ
أف االكتساب يستدعي التعمل واحملاولة وادلعاناة  ،فلم
ّ
ّ
باذلم باحلسنة وضلو
غلعل على العبد إال ما كاف من ىذا القبيل احلاصل بسعيو ومعاناتو وتعملو  .و ّأما الكسب فيحصل بأدىن مالبسة حىت ِّ
ْ
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ىم بسيئة
ذلك ،
َّ
ىم عبدي حبسنة فاكتبػوىا وإ ْف َّ
الشر باالكتساب واخلَت بأعم منو  ،ففي ىذا مطابقة للحديث الصحيح  ( :إذا َّ
فخص ّ
فال تكتبوىا )(، )52وأما حديث الواسطة وعدمها فضعيف ؛ ألَ َّف اخلَت أيضاً بوساطة الرسوؿ وادللَ ِ
ك واإلذلاـ والتوفيق  ،فهذا يف مقابلة
ّ
()54
()53
وسائط الشر  ،فالفػرؽ ما ذكرناه  ،واهلل أعلم »  .ووافقو هبذا القوؿ القامسي يف كتابػو زلاسن التأويل  .وعندي َّ
أف ما ذىب إليو
جهابذة العلم من َّ
أف الكسب ؼلتص بو اخلَت  ،واالكتساب ىو ما ؼلتص بو الشر وما شاهبو ىو األرجح  ،واهلل أعلم .
خاتمة البحث :
تتضمن ىذه اخلامتة عرض ما توصلنا إليو من نتائج ؽلكن ترتيبها على النحو اآليت :
أخذ ابن قيّم اجلوزية يف استدراكو ألواناً َعبَّػَر عنها بعبارات وألفاظ شغلت احليّز الكبَت من الشرح  ،واستدراكاتو مل تكن مقتصرًة
.1
السهيلي الذي سبقو  ،بل تع ّدُتا
على مسائل خاصة بل تع ّدى ذلك إىل سلتلف ادلسائػل اللغوية والصرفية والنحوية اليت استدرؾ فيها على
ّ
السهيلي  ،وس ّد
السهيلي وضعفها  ،وما فيها من غموض وتعقيد  ،لذلك جلأ ابن القيّم إىل استكماؿ ما جاء بو
إىل تناوؿ قصور عبارة
ّ
ّ
ثغراتو مستدركاً على ما فات السهيلي أو غفل عنو من آر ٍاء وأقو ٍاؿ ٍ
ومعاف كانت غافلة عنو .
ّ
رلرد ٍ
ناقل آلراء غَته  ،بل كانت لو شخصية علمية واضحة حبتة  ،واتضح ذلك من خالؿ االستدراكات اليت
.2
ابن القيِّم َ
مل يك ْػن ُ
أوردىا  ،إذ استعمل عبارات منها  :وعندي فيو جواب أحسن  ،وػلتمل عندي تقديرين آخرين  ،وفيو فرؽ أحسن من ىذا .
السهيلي وقوؿ ابن القيّم إال بالرجوع إىل
السهيلي بدقة متناىية حىت أنَّك ال متيز بُت قوؿ
لقد وظّف ابن القيّم ما استدركو على
.3
ِّ
ِّ
النصوص احملتكمة بينهما فكاف على دراية شلّا يقولو مستنداً بذلك على ما أورده من شواىد قرآنية  ،وأحػاديث نبوية  ،وشعر عريب فصيح
.
حق علي  ،ولكنٍَّت أزعم أنٍَّت بذلت فيو جهدي ما وسعٍت ذلك  ،وق ّدمت إشار ٍ
ات
وبعد
ُ
كل ما لو من ٍّ َّ
ُ
ُ
فلست بزاع ٍم أنٍَّت أ ََّد ُ
ُ
ُ
يت للبحث ّ
توجو الدارسُت ضلو كتابُت جليلُت من كتب العربية  ،فيهما من فنوف العلم ما نفتقده يف كث ٍَت من كتب النحو والصرؼ خاصة .
بارزةً ّ
القدـ أو طغى بو القلم أ ْف
وادلأموؿ من ادلتحلُت حبلي اإلنصاؼ  ،وادلتخلُت عن البغي واالعتساؼ إذا عثروا على شيء ز ْ
لت فيو ُ
أف لكل جو ٍاد كبوة  ،ولكل ٍ
صارـ نبوة .
ِّ
يستحضروا َّ ِّ
الهوامش

( )1ينظر  :الصحاح  ،مادة ( درؾ ) . 1582/4 :
( )2لساف العرب  ،مادة ( درؾ ) . 1364/16 :
( )3الكليات . 94 :

( )4ينظر يف ترمجتو  :ذيل طبقات احلنابلة  ، 450 -447/2 :وشذرات الذىب  ، 171 – 168/6 :والوايف بالوفيات  ، 271/2 :وبغية الوعاة  ، 56/1 :وعلل التعبَت القرآين يف بدائع
التفسَت ( رسالة ماجستَت ) . 12 -4 :
( )5ينظر يف ترمجتو  :ادلطرب من أشعار أىل ادلغرب البن دحية  ، 230 :وبغية الوعاة . 115/2 :
( )6ابن الطراوة  :ػلِت بن زلمد  ،ينظر  :بغية الوعاة . 337/2 :

السهيلي  :الروض األنف يف شرح السَتة  ،وشرح اجلمل مل يتم  ،والتعريف واألعالـ دبا يف القرآف من األمساء واألعالـ  ،ومسألة السر يف عور الدجاؿ  ،ومسألة رؤية اهلل والنيب يف
( )7كتب
ّ
السهيلي ومذىبو النحوي  157 :وما بعدىا .
ادلناـ  ،ونتائج الفكر  ،واألمايل  .ينظر  :بغية الوعاة  ، 115/2 :وأبو القاسم
ّ
( )8ادلطرب  ، 231 :وينظر  :بغية الوعاة . 115/2 :
( )9ينظر  :بغية الوعاة . 115 /2 :
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( )10ينظر  :بغية الوعاة . 115/2 :
( )11ينظر  :نتائج الفكر . 41 :

(
يدبر الثريا  .ينظر  :لساف العرب  ،مادة ( دبر )  ، 1320/15 :والدبراف يف علم
التابع و ُ
صلم بُت الثريا واجلوزاء  ،ويقاؿ لو ُ
 )12الدبراف ٌ :
التويبع  ،وىو من منازؿ القمر  ،مسّي دبراناً ؛ ألنَّو ُ
الفلك  :مخسة كواكب من الثور يقاؿ َّ :إهنا سنامو وىو من منازؿ القمر وقيل  :صلم بُت الثريا واجلوزاء  .ينظر  :ادلعجم الوسيط . 561/1 :

( )13يوسف بن سليماف بن عيسى الشنتمري األندلسي أبػو احلجاج ادلعػػروؼ باألعلم ( ت 476ىػ )  .ينظر  :األعالـ  . 233/8 :ينظر  :البحر احمليط . 128/1 :
( )14نتائج الفكر . 42 :
()15ينظر  :الفائق يف غريب احلديث . 378 /2 :

( )16نتائج الفكر  ، 43 – 42 :وينظر  :البحر احمليط . 128/1 :
()17ينظر  :معاين القرآف إعرابو . 44 – 43/1 :
( )18ينظر  :إعراب القرآف للنحاس .12 :
( )19بدائع الفوائد . 37 :

( )20بدائع الفوائد . 38 – 37 :
( )21ينظر  :التعبَت القرآين . 40 – 39 :

( )22نتائج الفكر  ، 132 – 131وينظر  :معاين النحو . 59/2 :
(
وغرة التأويل . 224 :
 )23ينظر  :إعراب القرآف للنحاس ّ ، 423 :
ودرة التنزيل ّ
( )24ينظر  :كشف ادلشكالت وإيضاح ادلعضالت . 59/1 :

( )25بدائع الفػوائد  ، 113 :وينظر  :تفسَت حدائق الروح والرػلاف  ،142/13 :ومعاين النحو . 59/2 :
(
وغرة التأويل . 225 – 224 :
 )26ينظر ّ :
درة التنزيل ّ
( )27ينظر  :الربىاف يف توجيو متشابو القرآف . 146 :
( )28ينظر  :أسئلة بيانية . 96 – 93 :

( )29ينظر  :لساف العرب  ،مادة ( صيح ) . 2532/28 :
( )30البيت لألشهب بن رميلة وقيل  :غَت ذلك  .ينظر البيت يف  :الكتاب  ، 187/1 :وادلقتضب  ، 146/4 :وشرح ادلفصل  ، 155/3 :ومغٍت اللبيب  ، 633/2 ، 218/1 :وشػرح
وإف الألىل » فال شاىد فيو  .وقيل َّ :
التصريح على التوضيح  . 149/1 :والشاىد يف البيت حذؼ النوف من « الذين » استخفافاً ؛ لطوؿ االسم بالصلة  .ويروى َّ « :
إف « الذي » مفرد عرب
بو عن اجلمع  ،فعاد الضمَت إليو زلموالً على ادلعٌت ؛ كما يف قولو تعاىل   :والَّ ِذي جاء بِ ِّ ِ
ك ُى ُم ال ُْمتَّػ ُقو َف (الزمر . )33:ينظر  :ىامش كتاب سيبويو ، 187/1 :
صد َ
َّؽ بِِو أُولَئِ َ
الص ْدؽ َو َ
َ
َ َ
وشرح ادلفصل . 156/3 :
( )31نتائج الفكر . 139 – 138 :
( )32بدائع الفوائد . 117 – 116 :
( )33ينظر  :شرح التسهيل . 209/1 :

( )34ينظر  :توضيح ادلقاصد وادلسالك . 425 – 424/1 :

( )35نتائج الفكر . 187 :
( )36الكشاؼ  ، 43 – 42/6 :وينظر  :البحر احمليط  ، 217 – 216/8 :والدر ادلصوف  ، 236 – 235/10 :وتفسَت حدائق الروح والرػلاف  ، 437/28 :وروح ادلعاين :
. 166/27
( )37بدائع الفوائد . 161 – 160 :

( )38ينظر  :ادلصدر نفسو . 161 :
(
ِ
 )39البيت يف مغٍت اللبيب  ، 136/1 :وىو أليب نواس برواية « :قُ ْل ل َم ْن َس َاد ُُثَّ َس َاد أَبُوهُ
( )40نتائج الفكر . 197 – 196 :
( )41ينظر  :شرح األظلوذج  ، 182 :وشرح ادلفصل . 95 – 94/8 :

ِ
ُّه ،ينظر  :ديوانو .162/1 :
قَػْبػلَوُ ُُثَّ قَػْب َل ذَل َ
ك َجد ْ

( )42ينظر  :شرح التسهيل  ، 242/3 :ومغٍت اللبيب . 184/1 :

للفراء . 280/1 :
( )43ينظر  :معاين القرآف ّ
( )44اجلٌت الداين  ، 62 :وينظر  :مغٍت اللبيب  ، 183/1 :وشرح التصريح على التوضيح . 161/2 :
( )45اجلػرمي  :ىو أبػو عمر  ،صاحل بن إسحاؽ  ،توىف سنة ( 225ىػ )  .ينظر  :بغية الوعاة . 55/2 :
( )46اجلٌت الػداين  ، 63 :ومغٍت اللبيب  ، 183/1 :وشػرح التصريح على التػوضيح . 161/2 :
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( )47بدائع الفوائد . 164 :
( )48نتائج الفكر . 272 :

(
ِ
سالـ اهلل يا ُع َمُر  .ينظر  :ديوانو . 192 :
 )49ىو احلطيئة جردؿ بن أوس  ،وعجزه  :فا ْغف ْر َعلَْي َ
ك ُ
( )50البحر احمليط  ، 382 – 381/2 :وينظر  :الدر ادلصوف . 699 /2 :

( )51ادلصدر نفسو  ، 382/2 :وينظر  :الدر ادلصوف . 699/2 :

(
ىم عبدي بسيئة
ىم عبدي حبسنة فاكتبوىا حسنة فإذا عملها فاكتبوىا بعشر أمثاذلا وإذا َّ
)52ينظر  :صحيح ابن حبّاف  ) 380 ( ، 104/2 :برواية ( :إذا َّ
فال تكتبوىا دبثلها فإ ْف تركها فاكتبوىا حسنة ) .

( )53بدائع الفوائد . 234 – 233 :

( )54ينظر  :زلاسن التأويل . 732 – 731/3 :

ثبت المصادر والمراجع

القرآف الكرًن برو ِ
ٍ
حفص عن عاصم .
اية
أبو القاسم السهيلي ومذىبو النحوي  ،د .زلمد إبراىيم البنا  ،دار البياف العريب  ،ط1405 ، 1ىػ 1985 -ـ .
.1
أسئلػة بيانيػة يف القػرآف الكػرًن  ،د .فػاضل صػاحل السامرائي  ،مكتبة الصحابة  ،اإلمارات – الشارقة  ،ط1429 ، 1ىػ -
.2
2008ـ .
ادلسمى الربىاف يف توجيو متشابو القرآف دلا فيو من احلجة والبياف  ،زلمود بن محزة الكرماين ( ت
.3
أسرار التكرار يف القرآف ّ
505ىػ )  ،دراسة وربقيق  :عبد القادر أمحد عطا  ،دار الفضيلة .
إعراب القرآف  ،أليب جعفر النّحاس ( ت 338ىػ )  ،اعتٌت بو الشيخ خالد علي  ،دار ادلعرفة  ،بَتوت – لبناف  ،ط، 1
.4
1427ىػ 2006 -ـ .
األعػػالـ  ،خيػر الديػن الزركػلي ( ت 1957ىػ )  ،دار العػلم للمػالييػن  ،ط2002 ، 15ـ .
.5
وخرج أحاديثو وعلّق عليو  :بشَت زلمد عيوف ،
.6
بدائع الفوائد  ،أليب عبد اهلل زلمد بن قيم اجلوزية ( ت 751ىػ )  ،حققو ّ
مكتبة دار البياف  ،ط1425 ، 2ىػ 2004 -ـ .
( ت 911ىػ )  ،تح /مصطفى عبد القػادر عطا ،
بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحاة  ،جالؿ الدين السيوطي
.7
دار الكتب العلمية  ،بيػروت – لبناف  ،ط1425 ، 1ىػ 2004 -ـ .
التعبيػر القػرآين  ،د .فػاضل صػاحل السػامػرائي  ،دار عمػار  ،ط1427 ، 4ىػ 2006 -ـ .
.8
تفسَت البحػر احمليط  ،أبو حياف األندلسي ( ت 745ىػ )  ،دراسة وربقيق وتعليق  :الشيخ عادؿ أمحد عبد ادلوجود والشيخ
.9
علي زلمد معوض  ،شارؾ يف ربقيقو  :د .زكريا عبد اجمليد النوين و د .أمحد النجويل اجلمل  ،دار الكتب العلمية  ،ط1413 ، 1ىػ -
1993ـ .
ادلسمى زلاسن التأويل  ،زلمد مجاؿ الدين القامسي  ،علّق عليو  :زلمد فػؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء الكتب
.10
تفسَت القامسي ّ
العربية عيسى البايب احلليب وشركاؤه  ،ط1376 ، 1ىػ 1957 -ـ .
الشافعي  ،إشراؼ ومراجعة  :د .ىاشم
اذلرري
تفسَت حدائق الروح والرػلاف يف روايب علوـ القرآف  ،زلمد األمُت بن عبد اهلل
.11
ّ
ّ
زلمد علي بن حسُت مهدي  ،دار طوؽ النجاة  ،بَتوت – لبناف  ،ط1421 ، 1ىػ 2001 -ـ .
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توضيح ادلقػاصد وادلسالك بشرح ألفيػة ابن مالك  ،احلسن بن قاسم ادلرادي ( ت 749ىػ )  ،شرح وربقيق  :األستاذ الدكتور
.12
عبد الرمحن علي سليماف  ،دار الفكر العريب  ،ط1422 ، 1ىػ 2001 -ـ .
اجلٌت الداين يف حروؼ ادلعاين  ،احلسن بن قاسم ادلرادي( ت 749ىػ )  ،تح /د .فخر الدين قباوة واألستاذ زلمد ندًن فاضل
.13
 ،دار الكتب العلمية  ،بَتوت – لبناف  ،ط1413 ، 1ىػ 1992 -ـ .
الدر ادلصوف يف علوـ الكتاب ادلكنوف  ،أمحد بن يوسف ادلعروؼ بالسمُت احلليب ( ت 756ىػ )  ،تح /د .أمحد زلمد اخلراط
.14
 ،دار القلم  ،دمشق .
درة التنزيل وغ ّػرة التأويل يف بياف اآليات ادلتشاهبات يف كتاب اهلل العزيز  ،للخطيب االسكايف ( ت 420ىػ )  ،برواية ابن أيب
.15
ّ
الفرج األردستاين  ،دار اآلفاؽ اجلديدة – بَتوت  ،ط1977 ، 2ـ .
ديواف أيب نواس ( ت 200ىػ )  ،نقحو وصححو األستاذ زلمد علوة  ،ادلركز الثقايف اللبناين  ( ،د .ت ) .
.16
ديػواف احلطيئة بػرواية وشرح ابػن السكيػت ( ت 246ىػ )  ،تح/د .نعماف زلمد أمُت طو  ،مكتبة اخلاصلي بالقاىرة  ،ط، 1
.17
1407ىػ 1987 -ـ .
ذيل طبقات احلنابلة  ،البن رجب احلنبلي ( ت  895ىػ )  ،صححو  :زلمد حامد الفقي  ،مطبعة السنة احملمدية ،
.18
1372ىػ 1952 -ـ  (،د  .ط ) .
روح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم والسبع ادلثاين  ،أبو الفضل شهاب الدين السيد زلمود اآللوسي ( ت 1270ىػ ) ،
.19
عنيت بنشره وتصحيحو إدارة الطباعة ادلنَتية  ،دار إحياء الًتاث العريب  ،بَتوت – لبناف .
شػذرات الػذىب يف أخبار من ذىب  ،أليب الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي ( ت 1089ىػ )  ،دار الكتب العلمية ،
.20
بَتوت – لبناف  (،د  .ط )  ( ،د  .ت ) .
شرح األظلوذج يف النحو  ،للزسلشري ( ت 538ىػ )  ،بشرح األردبيلي مجاؿ الدين زلمد بن عبد الغٍت  ،حققو وعلّق عليو :
.21
د .حسٍت عبد اجلليل يوسف  ،مكتبة اآلداب  42ميداف األوبرا بالقاىرة .
( ت 672ىػ )  ،تح /أمحػد السيػد سيد أمحػد
شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل ادلقاصد  ،ابن مالك األندلسي
.22
علي  ،ادلكتبة التوفيقية  ،القاىرة – مصر .
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح دبضموف التوضيح يف النحو  ،خالد بن عبد اهلل األزىري ( ت 905ىػ )  ،تح /زلمد
.23
باسل عيوف السػود  ،دار الكتب العلمية  ،بَتوت – لبناف  ،ط1427 ، 2ىػ 2006 -ـ .
شرح ادلفصل  ،ابن يعيش النحوي ( ت 643ىػ )  ،إدارة الطباعة ادلنَتية  (،د.ت ) .
.24
الصحاح تػاج اللغة وصحػاح العربية  ،إمساعيػل بن محّاد اجلوىري( ت 398ىػ )  ،تح /أمحد عبد الغفػور عطار  ،دار العلم
.25
للماليُت  ،بَتوت – لبناف  ،ط1990 ، 4ـ .
صحيح ابن حبّاف بًتتيب ابن بلباف  ،زلمد بن حبّاف بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت ( ت 354ىػ )  ،تح /شعيب
.26
األرنػؤوط  ،مؤسسة الرسالة  ،بَتوت  ،ط1414 ، 2ىػ 1993 -ـ .
علل التعبَت القرآين يف بدائع التفسَت  ،ليث شاكر زلمود  ،رسالة ماجستَت  ،كلية الًتبية للعلوـ اإلنسانية  ،بإشراؼ الدكتور
.27
جاسم زلمد سهيل 1430 ،ىػ 2009 -ـ .
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الفائق يف غريب احلديث  ،جار اهلل أيب القاسم زلمود بن عمر الزسلشري ( ت 538ىػ ) ،تح /علي زلمد البجاوي -زلمد
.28
أبو الفضل إبراىيم  ،دار ادلعرفة  -لبناف  ،ط ( ، 2د .ت ) .
كتاب سيبويو  ،أليب بشر عمرو بن عثماف بن قنرب ( ت 180ىػ )  ،ربقيق وشرح عبد السالـ زلمد ىاروف  ،مكتبة اخلاصلي
.29
– القاىرة  ( ،اجلزء األوؿ  ،ط1425 ، 4ىػ 2004 -ـ )  ( ،واجلزء الثاين  ،ط1427 ، 3ىػ 2006 -ـ )  ( ،اجلزء الثالث والػرابػع
واخلػامػس  ،ط1430 ، 5ىػ 2009 -ـ ) .
الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل  ،جار اهلل أيب القاسم زلمود بن عمر الزسلشري ( ت
.30
538ىػ )  ،ربقيق وتعليػق ودراسػة  :الشيخ عػادؿ أمحػد عبػد ادلوجود والشيخ علي زلمد معوض ،شػارؾ يف ربقيقػو األستػاذ الدكتػور فتحي
عبد الرمحن أمحػد حجازي  ،مكتبة العبيكاف  ،ط1418 ، 1ىػ 1998 -ـ .
كشف ادلشكالت وإيضاح ادلعضالت  ،أليب احلسُت علي بن احلسُت األصبهاين الباقويل ( ت 543ىػ )  ،حققو وعلّق عليو
.31
ووضع فهارسو  :د .زلمد أمحد الدايل  ،مطبعة الصباح 1415 ،ىػ 1994 -ـ .
الكليات  ،أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيٍت القرؽلي الكفوي ( ت 1094ىػ )  ،تػح /د .عػدنػاف درويش وزلمد ادلصػري ،
.32
مػؤسسة الرسالػة  ،ط1432 ، 2ىػ2011 -ـ .
لساف العرب  ،البن منظور ( ت 711ىػ )  ،تح /طلبة من العاملُت بدار ادلعارؼ ىم األساتذة عبد اهلل علي الكبَت وزلمد
.33
أمحد حسب اهلل وىاشم زلمد الشاذيل  ،دار ادلعارؼ – القاىرة .
ادلطرب من أشعار أىل ادلغرب  ،البن دحية ( ت633ىػ )  ،تح /إبراىيم االبياري وآخرين  ،طبعة األمَتية .
.34
خرج أحاديثو الشيخ الدكتور عماد الدين بن سيد آؿ
.35
الفراء ( ت207ىػ )  ،حققو و ّ
معاين القرآف  ،أليب زكريا ػلِت بن زياد ّ
الدرويش  ،عامل الكتب  ،بَتوت  -لبناف  ،ط1432 ، 1ىػ 2011 -ـ .
معػ ػاين القػ ػرآف وإعرابػ ػ ػ ػو ،للػ ػزجاج أيب إسحاؽ إبراىيم بن السري( ت 311ىػ )  ،شػرح وربقيق  :د .عبد اجلليل عبده شليب ،
.36
عامل الكتب  ،ط1408 ، 1ىػ 1988 -ـ .
معػاين النحػو  ،د .فػاضل صػاحل السػامػرائي  ،شركػة العاتػك – القاىػرة  ،ط1423 ، 2ىػ 2003 -ـ .
.37
ادلعجم الوسيط  ،إلبراىيم مصطفى ،وأمحد الزيات ،وحامد عبد القادر ،وزلمد النجار  ،تح /رلمع اللغة العربية بالقاىرة ( ،
.38
د .ط )  ( ،د .ت ) .
مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب  ،ابن ىشاـ األنصاري( ت 761ىػ )  ،تح /زلمد زليي الدين عبد احلميد  ،ادلكتبة العصرية
.39
 ،صيدا – بَتوت 1428 ،ىػ 2007 -ـ .
ادلقتضب  ،أبو العباس زلمد بن يزيد ادلربد ( ت 285ىػ )  ،تح /زلمد عبد اخلالق عضيمة  ،القاىرة 1415 ،ىػ 1994 -ـ
.40
.
نتائج الفكر يف النحو  ،أليب القاسم عبد الرمحن عبد اهلل السهيلي ( ت 581ىػ )  ،حققو وعلّق عليو  :الشيخ عادؿ أمحد
.41
عبد ادلوجود والشيخ علي زلمد معػوض  ،دار الكتػب العلميػة  ،بيػروت – لبنػاف  ،ط1412 ، 1ىػ 1992 -ـ .
ال ػ ػ ػ ػوايف بالػ ػ ػ ػوفيػ ػات :صالح الدي ػ ػن خليػ ػل بػ ػن آيبك الصفػ ػ ػدي( ت 764ىػ )  ،تح /زلمد بن إبراىيم بن عمر  ،وزلمد بن
.42
احلسُت بن زلمد  ،باعتناء  :س  .ديدرينغ  ،دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادف  ،ط1394 ، 2ىػ 1974 -ـ .
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