
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تلمسان  جامعة
 داب واللغاتكلية اآل

 العربية وآدابهااللغة قسم 
 ماستر المذكرة تخرج لنيل شهادة 

 حضارة عربية إسالميةتخصص :
 

 
 

  إعداد الطالبة:                                              إشراف األستاذة:                                                  
 خديجة                                          د/سفير بدرية بوقاسم     

 
 أعضاء اللجنة المناقشة:

 رئيسا  د/عبد الحكيم والي دادة -

 مشرفا ومقررا  د.ة/سفير بدرية   -

          د/سيدي عبد الرحيم موالي البودخيلي عضوا ومناقشا -
 

 السنـــة الجامعيـــة  
 م1041-1044هـ/4141-4141

خصائص لغة "ابن قيم الجوزية" من خالل 

 كتاب)مفتاح دار السعادة( نظام التراكيب أنموذجا.

 



 



        

 
احلمد هلل الذي شرح صدري ويّسر يل أمري وفقين إلمتام هذا العمل على أحسن وجه وأشكره                

 عّز وجلّ 

أن سّخر يل ما يعيين على بلوغ هذه الغاية، والذي هدانا لقراءة كتابه احلكيم والشكر له على  على        
 توفيقنا

 وجناحنا يف مشوارنا الدراسي.        

اليت أشرفت على هذه املذكرة فكانت خري ناصح يل،فصّوبت  "ساسي بدرية"إىل أستاذنا            
 وقّومت،فلها

 ر واالمتنان وأن جيعلها ذخرا لألمة االسالمية.ميّن خالص الشك          

 الذي أكرمين بطيب مناقشته وإثراء الرسالةعبد الحكيم والي دادة"وأشكر األستاذ املناقش"                 

 بأفكاره ومعلوماته،فكان خري معني،فاستزدت منه خري الزاد،وتعّلمت أن النجاح حيتاج ملثابرة               

 واجتهاد.           

 وإىل األساتذة الذين كلفوا أنفسهم عناء تصّفح هذه املذكرة للوقوف على نقائصها وتثمني                  

 معلوماهتا فجزاكم اهلل كل اخلري.                                           

                

 
 



 

 

 

                            
 إىل الوالدين الكرميني حفظهما اهلل ورعامها كما ربياين صغريا.                                

 إىل أخيت وإخويت وزوجة األخ الكبري.      
 إىل كتاكيت البيت وآللئه.                                 

 إىل األقارب واألحباب من األعمام والعمات واألخوال واخلاالت.     
 إىل صديقايت كل واحدة بامسها.     
 إىل كل من ساهم يف هذا العمل من قريب أو من بعيد.     
 م.2014م/2013إىل كل املتخرجني دفعة املاستري     

 سم"،"لطرش".إىل كل من يعرف عائلة"بوقا                                 
 إىل كل من قّدم يل يد العون واملساعدة.                                 
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 مةمقد ِّ
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احلمد هلل اّلذي خلق االنسان،وعّلمه البيان،وجعل ميزته على غريه من أنواع احليوان       
والصالة والسالم على حممد الذي خّص مبعجزة القرآن من جنس البيان،لتكون معجزة باقية 

  :إنسان،وبعدة ظاهرة للناس ما بقي على األرض على مرِّ الزمان،وحجّ 
إّن العلم حبر زّخار،ال يدرك له قرار،وطود شامخ ال يسلك إىل قّنة وال يصار،من أراد        

الّسبيل إىل استقصائه مل يبلغ إىل ذلك وصوال ومن رام الوصول إىل إحصائه مل جيد إىل ذلك 
–  58اإلسراء  - ﴾..م ا أُوتِيُتم مِّن  الِعْلِم ِإالَّ ق ِليالا و  ﴿:تعاىل خماطبا خللقهسبيال،كيف وقد قال 

فيه التصانيف وألّفت فيه  ،ُصنعتوملا كان للقرآن من أمهّية ومكانة عظيمة علّية      
مفتاح دار )التآليف،وكان من بني تلك املتون املختصرة،والكتب احملّررة املشتهرة،كتاب

رمحه -"ابن القيِّم"أحد حجم الرتاث العظيم الذي تركه،وال خيفى على البن قيِّم اجلوزية(السعادة
والذي أصبح مرتعا خصبا ألهل العلم سواء كان من العلماء أوطلبه العلم،أو الباحثني  -اهلل

 .أوالّدعاة أو املفّكرين
 علي بن حسن بن"من ثالثة أجزاء قام بتحقيقها ( مفتاح دار السعادة)تتكّون مدّونتنا       

وقامت "بكر بن عبد اهلل أبو زيد"الشيخ ،وقام مبراجعتها فضيلة"علي عبد احلميد احلليب األثري
 . م4002بطبعها دار ابن القيِّم ودار ابن عفان سنة 

خصائص "اهلل تعاىل على أن يكون عنوان حبثنا فعلى هذا األساس عقدنا العزم مبشيئة        
ولقد وقع "-نظام الرتاكيب أمنوذجا-( سعادةمفتاح دار ال)كتابلغة ابن قيِّم اجلوزية من خالل  

اختياري على هذا املوضوع بعد حبث وعناء وتنقيب وجهد،فأحببت هذا العنوان وأعجبتين 
يف غماره واالجتهاد يف إنتقاء املعلومات عنه،فلم أترّدد يف الكتابة فيه ويعّد الفكرة للخوض 

ة والبالغية على العموم،وما حيتويه من مواضيع تفتح الشهية جزء ال يتجزّأ من الدِّراسة اللغوي
 .لدراستها والبحث فيها

كانت له "ابن القيم"إّن العالمة:ىل إختياره فيما يليوتتجّلى أمهّية املوضوع اليت دفعتين إ      
اليد الطوىل والقدم الرّاسخة يف حقائق االستنباط ملا كان يتمتع به من جودة الفكر ودّقة 
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الكتاب والسّنة واالستشراق على أسرار الشريعة لّنظر،األمر اّلذي مّكنه من تفّهم روح ا
االسالمية الغرّاء،وملا له من سحر البيان ومجال اللغة اّلذين رفعوا أساليب اللغة إىل مستوى 

  .أكسب املعىن رونقا ومجاال وفائدة مجّة اجلمل القرآنية،وهذا ما
على الّرغم من ويف طريقي الجناز البحث واجهتين بعض الصعوبات يف إنتقاء الكتب         

أّن مكتباتنا زاخرة باملصادر واملراجع يف شىت أنواع العلوم ، إال أن هذا العنوان فيه من الكتب 
 .القليلة الناذرة عن هذا العالمة اجلليل وحياته الفذة

وم على وصف الظاهرة اللغوية،ومن مّت احلكم الذي يق"املنهج الوصفي"وقد اعتمدت       
اعتمدته يف تعاريف عن "املنهج التحليلي"ماد الدراسات،وعليها لتبيني قيمتها،فالوصف هو ع

الذي يقوم على مقارنة املاّدة املدروسة يف كتب "املنهج املقارن"حياة هذا الرجل العظيم الفذ،و
استعمله الستقراء "املنهج االستقرائي"ومن خصوصيات،تعّلق هبا ما أخرى عاجلتها ودرستها و 

 .الظواهر اللغوية واستخراجها بأحسن حّلة ممّيزة
وأّما خطّة البحث كانت مبنية على مقدِّمة واليت عرضت فيها إىل سبب اختياري        

البن قيِّم ("مفتاح دار السعادة)للموضوع واملنهج املتبع فيه،وفيها عرضت إىل تعريف للكتاب
ملا فيه من ماّدة يسرية ملعرفة هذا الكتاب القيِّم،وقّسمتها إىل فصول  بضعة أسطر يف"اجلوزية

 :وفيه سبع مباحث هي"ابن قيم اجلوزية"ترمجة االمام:"بعنوان *الفصل األول*ثالثة،فكان 
طلبثثثثثه العلثثثثثم :املبحثثثثثث الثالثثثثثث/أخالقثثثثثه وعبادتثثثثثه:الثثثثثثاي ثاملبحثثثثث/ونسثثثثثبه هإسثثثثث:املبحثثثثثث األول

مكانتثثثثه العلميثثثثثة وثنثثثثاء العلمثثثثثاء :املبحثثثثث اخلثثثثثامس/شثثثثيوخه وتالمذتثثثثثه:ابثثثثثعاملبحثثثثث الر /ورحالتثثثثه
 .حمنته ووفاته:املبحث السابع/أعماله وآثاره:املبحث السادس/عليه

 :وضّم سبع مباحث أيضا"تاح دار السعادة أمهّيته ومنهجهمف:"املوسوم ب* الفصل الثاي*وجاء
 منهج:املبحث الثالث/موضوعه:الثاياملبحث /حول إسم الكتاب وإستمداده:املبحث األول

حول تقسيم :املبحث اخلامس/طريقته يف االستدالل والرتجيح:املبحث الرابع/يف كتابه املؤّلف
 .املآخذ على الكتاب:املبحث السابع/القيمة العلمية للكتاب وأمهّيته:املبحث السادس/الكتاب
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والذي حيتوي "د ابن قيِّم اجلوزيةلرتكيبية عناخلصائص ا:"عنوانب*واألخري الفصل الثالث*وجاء
 :على أربع مباحث وهي

املبحث /االستثناء والقصر/الذكر واحلذف:الثاي املبحث/والتأخري التقدمي:األول املبحث
 .مشاكلة األساليب القرآنية وتضمني تراكيبه:الرابع

السعادة ومنشور أهل اح دار مفت:)ومن أهم املصادر اليت اعتمدهتا يف رساليت كثرية منها     
البن قيِّم ("الفوائد املشوِّقة إىل علوم القرآن)،و"اجلوزية البن قيم("واإلدارة العلم

 .للزركشي وغريها من الكتب(الربهان يف علوم القرآن)،و"اجلوزية
م وما وقد توصلت من خالل ذلك إىل نتائج مّكنتين من معرفة هذا الكتاب العظيم والقيّ     

مّنا ينهل من هذا العلم ومن ثروته املعرفية ،فأجده مجّة ومعلومات جتعل كل واحد فيه من فوائد 
قد تفّوق يف مجيع الدراسات اللغوية واملسائل العلمية، وكان له من املواضيع النحوية الدالة على 

 .فهو كنز ال حيصى من املعارف. أسلوبه املتقن وعالمة على ثقافته الواسعة
ويف األخري ال يسعين إاّل أن أشكر األستاذة املشرفة اليت كانت خري معني،وأفضل مرشد     

وناصح،وأنا ممتّنة هلا على قبول االشراف على هذه الرِّسالة،كما أقّدم شكري إىل هيئة الّتدريس 
والسهر على االتيان باجلديد ليكون الطالب من أساتذة الذين كانوا شعلة نور لدريب الّدراسي 

                        .يف أعلى املراتب وأسى درجات يف حتصيل العلم و املعرفة
 

 خدجيةبوقاسم                                                                  
 
 
 
  



  
 

 الفصل األول                               
 ترمجة االمام "ابن قيم اجلوزية "                         

                 
 املبحث األول:إمسه ونسبه              
 املبحث الثاين:أخالقه وعبادته              
 املبحث الثالث:طلبه للعلم ورحالته              
  املبحث الرابع:شيوخه وتالمذته              
 املبحث اخلامس:مكانته العلمية وثناء العلماء عليه              
 املبحث السادس:أعماله وآثاره              
 املبحث السابع:حمنته ووفاته              
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 إسمه ونسبه:المبحث األول

 هدف،هو رسالة أو فكرة أو إّن من أهم األمور الاّلزمة للحفاظ على دعوة من الدعوات أو    
حيملوهنا دعوة من رجال  اهلدف فالبُّد لكل فكرة أوأو  الرِّسالةمن يؤمن بتلك الدعوة أو وجود 

قرّائهم هو  إىل إليصاله وجيتهدون انوا مشعال للعلم ونورهويروِّجون هلا،ومن بني هؤالء الذين ك
ين حممَّد بن أيب بكر بن أيُّوب  أبو"الفقيه،املفيت،االمام الرباين شيخ االسالم الثاين عبد اهلل مشس الدِّ

الدِّمشقي احلنبلي الشهري بابن قيِّم اجلوزية أو بن سعد بن َحرِيز بن مكي زين الدِّين الزُّرعُي األصل مث 
   1."بابن القيِّم

قرية من حوران،وهي ناحية واسعة كثرية اخلري بنواحي  -بضم الزاي–والّزرعي نسبة إىل ُزرع       
  2.دمشق،منها كانت حتصل غاّلهتا

إذ كان قيِّما على املدرسة ،"أبو بكر بن أيوب الزرعي"،هو والد االمام الشيخ(*)وقيِّم اجلوزية       
 3.ابن القيِّم:ابن قيِّم اجلوزية،مث أطلق على االضافة فقيل:اجلوزية بدمشق،ومن أجل ذلك قيل له

   

                                                           
أيب عبد الرمحن عبد اجمليد مجعة :وقِّعني للعالمة ابن قيِّم اجلوزية،إعداداملستخرجة من كتاب إعالم املالقواعد الفقهية  1

 .63،ص(دت)،(دم)،(دط)فضيلة الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد،دار ابن القيم،دار ابن عفان،:اجلزائري،تقدمي
 6ص:نفسه املصدر   2

حمي الدِّين يوسف "،وهو(ابن اجلوزي)،نسبة إىل واقفها(الشام)اجليم،وهي من أعظم مدارس احلنابلة بدمشقبفتح :اجلوزية -(*) 

ابن االمام الواعظ املشهور أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن عبيد اهلل بن اجلوزي القرشي البكري البغدادي 
اجلوزية بضم اجليم فهو نسبة إىل طري صغري بلسان  إىل اجلوز وبيعه،أّما:نسبة إىل جملة البصرة،وقيل:،وقيل(ه353ت)احلنبلي

 (43-42-91ص:ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره)أصفهان ينظركتاب
 63ص:ابن القيم وقعنيالقواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم امل  3
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،ونشأ يف (م9314/هـ319)إحدى وتسعني وستمائة  يف سابع صفر سنة-رمحة اهلل عليه–ولد االمام    
باجِلاللة،َشهود له بالعدالة وهذه إملاعة ودين وصالح،مشهور باألصالة مذكور  كنف بيت علم وفضل

 1.عن آل ابن القيِّم رمحهم اهلل

،كان رجال صاحلا متعبِّدا فاضال،قليل ،قيِّم اجلوزية"وب بن سعد الزرعيأيأبو بكر بن "والده      
 2.التكّلف ،وكان له يف علم الفرائض يد طوىل،وكانت جنازته حافلة،وأثىن عليه الناس خريا

كانت لديه علوم جّيدة،وذهنه :"،كان مفرط الذكاء قال احلافظ بن كثري"مجال الدين"نهواب       
 3."حاضر خارق،أفىت ودّرس وأعاد وناظر،وحّج مرّات عديدة رمحه اهلل،وبّل بالرمحة ثراه

ويف اثنني ثاين عشر شهر شعبان ذكر ":"ابن كثري"استخلف أباه يف الّدرس بالّصدرية،قال       
 4."بن الشيخ االمام عوضا عن أبيه فأفاد و أجاد وسرد طرفا صاحلا يف فضل العلم وأهلهعبد "الدرس

،أخذ عن والده وغريه،وكان فاضال بارعا يف الّنحو والفقه وفنون أخرى على "برهان الدِّين"وابنه       
 5."طريقة والده،وأفىت ودّرس بالصدرية وشرح ألفية ابن مالك

ذيل طبقات )يف كتابه"ابن رجب"وذكرهوقدوة،ومسع وحّدث كان إماما "زين الدين"وأخوه      
 6.وله سّت وسبعون سنة(ه941)ذي احلجة سنةمن شهر األحد ثامن  يف مشيخته،تويف ليلة(احلنابلة

                                                           
 63ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني   1
 69،صنفسه ملصدرا 2
هبذه الطبعة ووثقها عبد الرمحن الالذقي وحممد غازي بيضون،دار  اعتىن،96/92ج،9النهاية،االمام احلافظ بن كثري،مجالبداية و  3

 .465م،ص4005/ه9243،بريوت،1املعرفة،ط
 92/465:نفسه املصدر 4
 63ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني 5

 61ص:نفسه املصدر  6
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 -"ابن القيم"كان من األفاضل،واقتىن كتبا نفيسة،وهي كتب عمِّه االمام"عماد الدين"وابن أخيه     
يبخل بإعارهتا،وكان خطيب جامع خليجان،تويف يوم السبت خامس عشرة من وكان ال -رمحه اهلل

 1.ه911شهر رجب سنة 

علما من أعالم الفكر االسالمي يف عصره،مما يدفعين إىل احلديث عن -رمحه اهلل-"ابن القيمّ "يعترب    
 .      هبا يف احلياة الفكرية،وكان ذا حسب ونسب وذو جذور متفرِّعة خمتلفة ومتنّوعة السِّمات اليت متّيز

 :أخالقه وعبادته:المبحث الثاني

جامعا ألشتات الفضائل،وأنواع احملاسن ذا أخالق زكية،وأعمال مرضية "ابن القيم"لقد كان االمام    
احلافظ بن  "الطوية،هلذا قال تلميذه البارالنبل،وحسن النية وطيب والطّبع،والفضل و مع سالمة الّصدر 

اخللق،كثري التوّدد،ال كان حسن القراءة و :"فاته احلميدةمشيِّدا بأخالقه احلسنة وص-رمحه اهلل-"كثري
حيسد أحدا،وال يؤذيه،وال يستعيبه وال حيقد على أحد،وكنت من أصحب الناس له وأحّب الناس 

 2."الغالب عليه اخلري واألخالق الصاحلةه وأموره وأحواله و يف جمموعوباجلملة كان قليل النظري ...إليه

 الطلب ليال وهنارا وكثرة الصالة    اخلشوع،مع كثرة ن رمحة اهلل عليه كثري العبادة و وكا     
االبتهال،وكانت له طريقة يف الصالة يطيلها جدا،وميّد ركوعها وسجودها ويلومه كثري من أصحابه يف و 

 3.ع وال ينزع عن ذلكبعض األحيان فال يرج

                                                           
 61ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني 1

عبد اهلل بن عبد احملسن /د:،تح93البداية والنهاية،للحافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي القرشي،ج  2
م 9133/ه9291،(دم) ،9،ط والتوزيع والنشربية االسالمية،دار اهلجر للطباعة الرتكي،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العر 

 .  546ص
 .93/546:نفسه املصدر  3



"االمام ابن قيم اجلوزية"ترمجة                                                                          الفصل األول  
 

 
5 

االفتقار والعبودية واالضطرار وقد ذكر معاصريه العالمة االنابة واخلضوع،دائم االبتهال و ومالزم        
قصيدته امليمية الرقيقة يف الضراعة والتواضع وهضم النفس وقال إنه أنشدين إياها من لفظة "الصفدي"

 :وهي1 لنفسه

 .فـََلْيَس َعَلى َمْن نَاَل ِمْن ِعْرِضِه ِإمثُْ       *َكِثرَي ُذنُوبُُه        َأيب َبْكرِ  بُنِــــــــــي                

 .َجُهوُل بَِأْمِر اهلِل َأَّنَّ َلُه الَعلَـــــــــــــــــــــــــمُ        *    َجُهوُل بِنَـْفِسهِ  بُنِـــــــــيُّ َأيب َبْكرِ               

ا َوُهَو لَْيَس لَـــــــــُه َعلَــــــــــــمُ       *ا     َغَدا ُمَتَصدِّر    َبْكرِ ـــــــــيُّ َأيب بُنِــ                .يـَُعلُِّم َعَلم 

نُوُب لَـــــُه َهــــــــمُّ  َوَصاَل املَعاِلَ      * ا     َغَدا ُمَتَمنـِّي   بُنِـــــــــــيُّ َأيب َبْكرِ                 .َوالذُّ

ْأَوى َولَْيــــــَس لَـــــُه َعــــْزمُ       * ا      يـَُروُم تـََرقِـّي   بُنِـــــــــــيُّ َأيب َبْكرِ               
َ
 2.ِإىَل َجنَِّة امل

 العبادات معتكفا على الذكر وأنواع القربات،مصروف العنايةوكان معمور األوقات باألوراد و         
األنس به،مشهورا بالتهّجد والورع والزهد،مذكورا بكثرة صالته واإلقبال إىل مراقبة اهلل تعاىل،وحمبته و 

طريق )و(طان إغاثة اللهفان من مصايد الشي)و(الفوائد)و(مدارج السالكني )على عبادة ربّه،وكتبه ك
ولقد شهد له بذلك وحنوها خري شاهد،وأفضل ناطق على ذلك،بل (الّتبوكيةالرسالة )و(اهلجرتني 

 3.تالمذته ومرتمجو حياته

                                                           
ه 9294، ،اململكة العربية السعودية9والتوزيع،ط ة للنشرمالعاص زيد،دار ابن قيِّم اجلوزية حياته وآثاره وموارده،بكربن عبد اهلل أبو  1

 .29-25ص
حيي بن حجى الشافعي بن إبيك الّصفدي أمحد بن :،طالعه4صالح الدين خليل بن إبيك الّصفدي،ج(بالوفياتالوايف )ينظر  2

 .913م،ص4000/ه9240بريوت،،9أمحد األرناؤوط،دار اإلحياء الرتاث العريب،ط:مسعود،تح
 20ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني  3
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هذه غدويت لومل :وكان إذا صّلى الّصبح جلس مكانه يذكر اهلل تعاىل حىت يتعاىل النهار ويقول"           
البّد للسالك من مهّة :بالصرب والفقر تنال االمامة يف الدين،وكان يقول:أقعد سقطت قواي،وكان يقول

ه و ترقيه،وعلم يبصّ   1."ره،ويهديهتسريِّ
 .يف كل زمان و مكان نقتدي هبا عاليةمفخرة واعتزازا لنا ،وذا أخالق "ابن القيِّم"يبقى             

  طلبه العلم ورحالته:المبحث الثالث        
يف التفاين الصادقة واجلاحمة يف طلب العلم واجلدِّ و الرغبة "اجلوزيةابن قيم "عنُعرف             

االمام يف بيت دين وعلم وفضل وحظي بتوجيهه توجيها علميا سليما،إضافة إىل البيت فنشأ "البحث،
املدارس  املساجد انت دمشق وقتئذ عامرة بالعلماء و العلمي شهد عصره هنضة علمية فائقة،حيث ك

املكتبات،ودور التعليم حىت صارت قبلة لطالب العلم يأتون إليها من كل فج عميق،ومن كل مكان و 
 2" ...سحيق،
يشتغل بطلب العلم ويعكف على حتصيله منذ "ابن القيم"ففي تلك البيئة العلمية،بدأ االمام           

 3."وانربى للطلب يف سّن مبكرة وعلى وجه التحديد يف السابعة من عمره"نعومة أظافره،
العظيم يف البحث والّنظر  داجلالطلب و يلمس منه الّرغبة يف "ابن القيم"النّاظر إىل ترمجة فإنّ          

 4.امتزاج ذلك بلحمه ودمهشيوخ من احلنابلة وغريهم،والتفاين يف سبيل العلم و احلرية يف التلقي عن الو 

الدنيا  فإّن كثرة مساعه لشيوخه ووفرة علومه اليت أتقنها وتفّنن فيها مع أّن مّدة مقامه يف هذه        
دليال ماديا أيضا على صدق هذه النتيجة،وإن العلوم اليت تلّقاها وبرع فيها تقارب ستني عاما تعطينا 

تكاد تعّم علوم الشريعة،فقد درس التوحيد،وعلم الكالم،والتفسري واحلديث والفقه وأصوله والفرائض 

                                                           
،دار الكتاب االسالمي 4،جيخ االسالم حممد بن علي الشوكاينالقرن السابع،للقاضي العالمة شالبدر الطالع مبحاسن من بعد  1
 922، ص(دت)،القاهرة،(دط)،

 59ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني  2
 21ص:ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره وموارده،لبكر بن عبد اهلل أبو زيد   3
 21ص:املرجع نفسه  4
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واللغة والنحو وغريها على علماء عصره املتفنِّنني يف علوم االسالم وبرع هو فيها،وعال كعبه وفاق 
 1"ابن تيمية"،ويكفي يف الداللة على علو منزلته أن يكون هو شيخ االسالمرانهأق

لدى تالميذ الكبار ومن بعدهم من تفات  وهذه الرباعة يف الطلب جندها حمل اتفاق مسّجال     
قد صّنف وناظر واجتهد :"الذي قال"السيوطي:"النقلة األبرار هذه مجل من تقييداهتم يف ذلك ومنهم

 2."ألئمة الكبار يف التفسري واحلديث والفروع واألصلني والعربيةوصار من ا

برع يف شىت العلوم وفاق األقران واشتهر يف األفاق وتبّحر يف معرفة مذاهب ":"الشوكاين"وقال    
 3."السلف

ت اثبإالتحصيل،ويف يف الطلب و "ابن القيم"ألئمة يف بيان منزلة هذا منوذج من طائفة ألقوال ا      
مؤلفاته لبيان ما ألّفه يف كل فن،فالعامل أمام الطالب كالّروضة الغّناء يقطف منها ما يشتهي نفسه من  

 .كل مثرة ويشّم كل رائحة عطرة

ابن "فقد حّج مرّات كثرية،وجاور مبّكة وقدم القاهرة غري مرّة،وقد أشار االمام فأّما عن رحالته،      
 4.هإىل رحلته إىل مصر يف بعض كتب"القيم

فالرِّحلة يف الطلب أمر معهود لدى أهل العلم،فال تكاد تقع عني ناظر على ترمجة عامل ما،إال      
 5.من السماع والّتحري يف الرِّواية واإلكثارطلب لتلقي العلوم عن الشيوخ،وجيد فيها بيان رحالته يف ال

قد ارحتل يف الطلب للعلم،لكن ال واحد من أولئك العلماء األفذاذ فالبُّد أن يكون "ابن القيم"و     
يف مناسبات من  "ابن القيِّم"اته،وهلذا يذكر لنانرى مرتمجيه يعنون بذكر ذلك سوى ما ذكروه من حجّ 

                                                           
 59ص:ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره وموارده لبكر أبو زيد 1

حممد أبو الفضل إبراهيم،دار :،تح9بغية الوعاة يف طبقات الّلغويني والّنحاة،للحافظ جالل الدِّين بن عبد الّرمحن السيوطي،ج  2
 36م،ص9191/ه9611،(دم)،4الفكر،ط

 4/926:البدر الطالع للشوكاين  3

 54ص:املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني القواعد الفقهية  4

 55ص:ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره وموارده 5
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مفتاح دار السعادة ومنشور والية )تأليفه كتاب:كتبه أحواله وهو يف مكة حرم اهلل تعاىل وأمنه منها
إذا كان هذا بعض :"له 1تعاىل فيقول يف أواخر مقدِّمته مّدة مقامه مبّكة حرسها اهلل(واإلرادةالعلم 
والّتحف الذي فتح اهلل هبا علّي حني انقطاعي إليه عند بيته،وإلقائي نفسي ببابه مسكينا (*) الّنزل

ذليال وتعّرضي لنفحاته يف بيته وحوله بكرة وأصيال،فما خاب من أنزل به حوائجه،وعّلق به 
 2"اه نزيالآماله،وأصبح ببابه مقيما وحبم

يتجلى للناظر فيها مدى تفانيه يف "ابن القيم"عند التحصيلوهذه إملاعة عن مرحلة الطلب و       
الطلب وبراعته يف مجلة وافرة من العلوم،وأنّه قد ارحتل يف سبيل العلم وأفىن حياته متقّلبا يف أعطافه يف 

جملاورة مبكة كانت أسفارا مشحونة بالعلوم امته وأّن شّده الرِّحال حلجِّه و رحله وترحاله يف سفره وإقا
دليل على هذه الّلطائف مّدة مقامه مبكة  وتدوينه وصدق التعّبد والّلهج بذكر اهلل والتعّلق به ويف

 3.ذلك
النظر،فإبن يشغله شيء من ذلك عن الّتأليف و  الوطن ملوأّن السفر والبعد عن األهل واألوالد و      

 زادا ومزادة ،فمكتبته يف صدره ويكفي يف هذا أنّه أّلف مجلة من كتبه يف القيم وإن سافر ال حيمل إال
 : حال سفره عن وطنه وبعده عن مكتبته وهي

   مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم و االرادة. 

  روضة احملبِّني ونزهة املشتاقني. 

 زاد املعاد يف هدي خري املعاد. 

 بدائع الفوائد. 

                                                           
 53-53ص:ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره وموارده  1
 العطاء -*
مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم و االرادة،للعالمة االمام شيخ االسالم مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن قيم   2

فضيلة الشيخ بكر بن عبد اهلل أبوزيد،دار ابن :بن حسني بن علي بن عبد احلميد احلليب األثري،راجعه علي:،ّقدم له9اجلوزية،ج
 493م،ص9113/ه9293،اململكة السعودية العربية،9عفان للنشر والتوزيع،ط

  30ص:ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره وموارده  3
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  داودهتذيب سنن أيب. 

 1.الفروسية 

   القيِّم اجلوزية موهبة متحرِّكة تنبض بالعقل الواسع والفكر اخلْصب،واحلافظة املدهشة فابن      
الرّكب يف شىت احللق على أعداد متكاثرة من الشيوخ بروح عجيبة،فال عجب إذا رأيناه يزاحم القدرة الو 

فينهل من كل عامل متخصِّص حىت تفّنن يف علوم  متعطِّشة ونفس متألِّقة ليشفي غّلته ويروي هنمته
 .االسالم وصارت له اليد الطوىل يف فنون شىت

 شيوخه وتالمذته :المبحث الّرابع  

ومكانته العلمية جعلت الفضالء يعظِّمونه ويتتلمذون عليه ويكِّبون "ابن القيم"إّن شهرة االمام      
عن الكثري من العلماء يف ذلك  تلقىو جمالسه باألئمة،على األخذ عنه وكثر اآلخذون عنه وازدمحت 

فقد لزمه منذ سنة "،*ابن تيمية* احلني ومن الشيوخ اّلذين اّّتذهم مثال أعلى له وترك أثرا يف نفسه هو
     2."ه،وأخذ عنه الكثري من آرائه وهنج يف حماربة املنحرفني عن عقيدة السلف943ه إىل سنة 994

هر فقهاء احلنابلة وأكرب مفكري االسالم وأغزرهم نتاجا،ولد حبران القريبة من وابن تيمية،من أش     
ه،وقد برع علوم القرآن واحلديث والفقه والكالم وغري ذلك،وكان يتمتع بذكاء مفرط 339دمشق سنة

على  واإلطالعالتوسع يف املعقول واملنقول،نته من احلفظ وسرعة االستحضار و وذاكرة قوِّية مكَّ 
هو وإن كان حنبليا،فقد كان ال يرى املذهب احلنبلي يف بعض املسائل حىت مذاهب السلف واخللف،

     3.إنّه ال يتقّيد مبذهب:قال بعض العلماء

                                                           
 30ص:ابن قيم حياته وآثاره وموارده   1
 93م،ص9134/ه9204،بريوت،9عبد الفتاح الشني،دار الرّائد العريب،ط/ابن القيم وحسِّه البالغي يف تفسري القرآن ،د 2

 93ص:املرجع نفسه  3
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ته يف املناقشة عداوة كثري من العلماء يف           وقد جلبت عليه حرِّيته يف اجلدل واملناظرة وحدِّ
سِّجن عّدة مرّات، ومع ذلك كان ال يتجّلى عن مهامجته ألصحاب عصره،وأّدى ذلك إىل دخوله ال

 1.ه 943البدع،وقد وافته املنية وهو يف الّسجن عام 

ه ،فيكون على هذا بدأ بالسماع وهو يف 319املتويف سنة "الشهاب العابر"ومن شيوخه أيضا        
 2.على شيخه الشهاب"ابن القيم"السابعة من عمره وقد أثىن 

وأشرف على النهاية يف الطلب ومعىن هذا أنّه أتقن العربية وهو دون التاسعة عشرة من       
 3.عمره،وهكذا يف عدد من شيوخه وأساتذته 

هم،وبيان ما أخذ يه إىل ركبتيعن مشاهري من أمساء شيوخه،حيث أسند ركبت"ابن القيم"وقد أخذ       
 :وهم عنهم رمحهم اهلل

 .أخذ عنه الفرائض:بكر والده أبو .9
هو أبو بكر بن زيد الدين أمحد بن عبد الدائم بن نعمة النابلسي :ابن عبد الدائم .4

 .األصلي،الصاحلي،مسع عنه احلديث
هو تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن أيب القاسم :شيخ ابن تيمية .6

 4.بن تيمية احلرّاين مثّ الدمشقي احلنبلي

                                                           
 93ص:عبد الفتاح الشني.ابن القيم وحسه البالغي يف تفسري القرآن ،لد 1
 21ص:ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره 2
 50ص:املرجع نفسه 3
البدر )،وينظر (4/499:الوايف بالوفيات للصفدي )،وينظر52-56ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني 4

 (.4/926:الطالع للشوكاين
 .هوكتاب يف الفقه احلنبلي املعروف -*
املنتقى )ه،من آثاره354وتويف  510هوجمد الدين أبو الربكات عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر احلرّاين بن تيمية،ولد سنة -*

 (من أحاديث األحكام
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الكتب اليت قرأها عليه "الصفدي"الفقه واألصلني،وقد أبان العالمةأخذ عنه الفرائض و        
ة من احملصول،ومن كتاب واألصول قطع( *)تأليف جدِّه  (*)قرأ عليه الفقه قطعة من احملّرر:"فقال

واحملّصل وكثريا من "األربعني"من قرأ عليه يف أصول الدين قطعة،و للسيف اآلمدي(األحكام)
 1."تصانيفه

هو أبو العباس أمحد بن عبد الّرمحن بن عبد املنعم بن نعمة،شهاب الدين :الشهاب العابر.2
 2.النابلسي احلنبلي،مسع عنه احلديث أيضا

                      :وقد ّترج به مجاعة يف أنواع العلوم والفنون وأشهر تالمذته

 .برهان الدين بن االمام  .9

 .مجال الدين بن االمام .4

 3."الناس إليه ، وأحبّ وكنت من أصحب الناس له:"احلافظ بن كثري قال .6

 (.ذيل طبقات احلنابلة)احلافظ زين الدين أبو الفرج بن عبد الرمحن بن رجب صاحب كتاب  .2

وكذلك ( خمتصر طبقات احلنابلة)مشس الدين حممد بن عبد القادر النابلسي صاحب كتاب  .5
 4.درسة الصدرية بعد وفاة أبيهالتدريس باملالذي توىل "عبد اهلل"ولده

،فشارك شيخه يف الّذب عن املنهج "ابن قيم اجلوزية"ن هلذه املالزمة أثر بالغ يف نفسفكا     
السلفي،ومحل رايته من بعده،وقد تتلمذ على يده الكثري من طالب العلم للذين محلوا راية شيخهم 

 .وداع صيتهم يف كل أحناء البالد

  

                                                           
 53ص:البن القيم  املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني القواعد الفقهية  1
 93/546:البداية والنهاية  2
 93/546:نفسه املصدر 3

 60ص:ابن القيم وحسه البالغي يف تفسري القرآن   4
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 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :المبحث الخامس 

عن شخصية قويّة ال متيل عن اعتقادها مهما  بثبات الرّأي،كما أنّه يُنىبء"ابن القيم"قد متّيز      
وكان باحثا قوّي الشخصية ال يتأثر بغريه،وال يلتزم برأي غريه،وقد "أصاهبا من بطش أو تعذيب،

تشاهبة،إذ من العذاب والتنكيل،ويف مسائل قد تكون م"ابن تيمية"تعّرض ملثل ما تعّرض له شيخه
حاد الطّبع،عنيف الثورة على أصحاب البدع  "بن تيميةا"مصدرها حريّة الرّأي والبحث احلّر،إال أنّ 

املوادعة ألصحاب البدع والفرق االسالمية اخلارجة ّنة،فكان ال مييل إىل املهادنة و املخالفني للسو 
يانات املخالفة وكان ال يقبل أن يرجع عما يرى أنّه احلقّ   1."وأصحاب الدِّ

شىت الفنون،وقد ضرب يف كل فن من العلم بسهم لقد برع االمام يف أنواع العلوم،ومعرفته ل     
 :يف أمره وصدق يف قول القائل واإلسهابوافر،وشهرته تغىن عن االطناب يف ذكره،

 .َجلَّْت َعِن احَلْصرِ  َوِصَفاتُهُ * َماَذا يـَُقوُل الَواِصُفوَن لَــُه         

ْهـــــــرِ *  ـــــــــَرُة   ُهَوَحجَُّة لِلَِّه قَــِــــــــاِهـــــــ                    .َوبـَْيت ا أُْعـــُجـــــوبَــــــُة الــــــدَّ

 .أَْرَبْت َعَلى الَفْجـــــرِ  نـََوارَُهـــا* ُهَو آيٌَة لِْلَخْلِق ظَاِهَرُة                       

شار إليهم صوته،وبـَُعَد صيته،حىت صار من األئمة امل ، وعالذكره وقد اشتهر أمره، وارتفع    
بالبنان،ومن الفرسان الذين ال يشق غبارهم على حلبة الرِّهان شهد له العلماء بالسَّبق والتقّدم يف 

 2.العلم،واجتمعت ألسنة الفضالء على مدحه والثناء عليه

مسع احلديث واشتغل بالعلم وبرع يف علوم متعدِّدة السيما ":"ابن كثري"حيث قال تلميذه احلافظ    
يار املصرية يف سنة "تقي الدين بن تيمية"عاد الشيخ  ،وملا( *)التفسري واحلديث واألصلنيعلم  من الدِّ

                                                           
 62ص:ابن القيم وحسه البالغي يف تفسري القرآن  1
 90-31ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني  2
 (البن القيم 9مفتاح دار السعادة ج)ينظر" العلم واإلرادة:"يقصد به يف الكتب (*)
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اثنتا عشرة وسبعمائة الزمه إىل أن مات الشيخ فأخذ عنه علما مج ا مع سلف له من االشتغال فصار 
 1."فنون كثرية مع كثرة الطلب ليال وهنارا،وكثرة االبتهال منفريدا يف بابه 

اشتغل كثريا وناظر واجتهد وأكّب على الطلب،وصّنف وصار من :"وقال العالمة الصفدي     
العربية ومل خيلِّف الشيخ و الفروع و األئمة الكبار يف علم التفسري واحلديث واألصول فقها وكالما،

 2."العالمة ابن تيمية مثله

ن األئمة الكبار يف صّنف وناظر واجتهد،وصار م:"وقول السيوطي الذي ذكرناه آنفا      
 3..."التفسري

برع يف مجيع العلوم،وفاق األقران،واشتهر يف األفاق وتّبحر يف معرفة مذاهب :"وقول الشوكاين      
            4."السلف

كان على دراية بفنون كثرية يف خمتلف العلوم من تفسري وفقه "ابن القيم"ومن هنا نستنتج أنّ      
 .ومفهومها وأصول وفـَْهِم منطوقها

 أعماله وآثاره: المبحث السادس  

العملية حبياته العلمية ارتباط الروح بالبدن فلم ّترج أعماله اليت سّجلها "ابن القيم"ارتبطت حياة      
ا امنت اهلل تعاىل فإن ممّ "ودرسا وتأليفا، وإقراءالتاريخ عن حميط العلم وخدمته واملثابرة على ذلك تعليما 

أن مجع له العلم والعمل وقد ظهر أثر علمه يف أعماله اليت قام هبا مّدة "ابن القيم"على االمام به
،وهو (ه963)حياته،فقد أّم باملدرسة اجلوزية مّدة، وخطب اجلمعة جبامع خليجان يف سلخ رجب سنة

                                                           
 92/462:البداية والنهاية   1
 4/913:الوايف بالوفيات للصفدي 2 
 9/36:بغية الوعاة للسيوطي 3 

4 
 4/926:البدر الطالع للشوكاين 
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،فأفاد  (*)الّصدريةأّول من خطب به،كما تصّدر لالشتغال واإلقراء ونشر العلم،حيث دّرس باملدرسة 
 1(."ه926)صفر سنةمن شهر وأجاد،وانتصب للتدريس هبا يف يوم اخلميس سادس 

فله من التصانيف الكبار والصِّغار شيء كثري،وكتب خبطّه احلسن شيئا كثريا،واقتىن من الكتب       
 2.ما ال يتهّيأ لغريه حتصيل عشره من كتب السلف و اخللف

،وجرت بسببها "تقي الدين بن تيمية"سألة الّطالق اليت اختارها الشيخ كما تصّدى لإلفتاء مب      
،وقد كانت جنازته حافلة،شهدها القضاة "تقي الدين الّسبكي"اةفصوال يطول بسطها مع قاضي القض

 3.واألعيان والّصاحلون من اخلاصة والعامة وتزاحم الناس على محل نعشه كمل له العمر ستون سنة

وقد امُتحن عّدة مرات بسبب بعض فتاويه أيضا فأوذي وسجن،كما كان يناظر أهل البدع      
واألهواء لينصر احلق ويدحض الباطل،ويناقش املذاهب الفقهية باحلجة والربهان وجيادل أهل الكتاب 

 4.باليت هي أحسن ،وكان يرى وجوب مناظرهتم مبصلحة االسالم إلقامة احلجة عليهم

 :ونستطيع أن حنصر أعماله من خالل كتب الرتاجم له على مايلي              

 االمامة باجلوزية. 
 التصدي للفتوى. 
 التدريس بالصدرية وأماكن أخرى. 
 5.التأليف 

                                                           

 ( ه359ت)ن أسعد بن عثمان بن املنجا هي نسبة إىل واقفها صدر الدي:الصدرية-*
 92-96ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني 1
   93/542:البداية والنهاية 2
 93/542:نفسه املصدر 3
 92ص: من كتاب إعالم املوقعني القواعد الفقهية املستخرجة 4
 35ص:ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره وموارده 5 
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بكر بن "تصانيف كثرية يف خمتلف العلوم وقد مجعها الشيخ العالمة "ابن قيم اجلوزية"صّنف االمام   
،فقد أحصاها أحد الباحثني فوجدها (اجلوزية حياته،آثاره،مواردهابن قيم )يف كتابه"زيد عبد اهلل أبو

كتابا يف العلوم واملعارف منها املطبوع ومنها املخطوط يف التوحيد وعلم الكالم،وعلوم  13تبلغ 
 1.القرآن واحلديث وعلوم الفقه وأصوله وغري ذلك من موارد الثقافة ومناهل العرفان

إعالم املوقعني عن ربِّ )صّنفات الكبار،فله يف الفقه وأصوله هذه نبذة من أمساء أعيان امل     
هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته )ويف احلديث وعلومه له(أحكام أهل الذِّمة)و(العاملني
وفيه أحباث (زاد املعاد يف هدي خري العباد)ويف السرية(املنار املنيف والّصحيح والضعيف)،(وعلله

شفاء العليل يف مسائل الفضاء والقدر واحلكمة :)د على الفرق ولهفقهية،ويف العقائد والرّ 
ويف (الكافية الشافية يف النحو)ويف النحو(الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية)و(والتعليل

إغاثة الّلهفان من )،(مدارج السالكني بني منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعني)األخالق والزهد والرّقائق له
مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم )،(الفوائد)،(بدائع الفوائد)ويف العلوم املختلفة(الشيطان مصايد
 2(.واإلرادة

يف كثري من املصّنفات،وضرب حبظ وافر يف علوم شىت ،ويظهر هذا األمر "ابن القيم"لقد أبدع   
  .املخالفقني إماما، وأفاد منها املوافق و جلّيا ملن استقصى كتبه اليت كانت للمت

 محنته ووفاته:المبحث السابع

قوّي الشخصية جريء اجلنان حمّكما للدليل،منقادا للحّجة،صادعا  -رمحه اهلل-لقد كان االمام        
، إذ كان ال جيايب فيه أحدا،وال يبال مبن خالفه كائنا من كان،ولقد أصاب بسبب بعض "باحلقِّ املرِّ

 3."ئه أصناف الشذىفتاويه أنواع األذى،وناله بسبب آرا

                                                           

 60ص:ابن القيم وحسه البالغي يف تفسري القرآن  1 
 30-91ص:ابن القيم اجلوزية حياته وآثاره وموارده  2
 22ص:الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعنيالقواعد  3
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وكان :"فقال"ابن كثري"وذكرها-فاا آنذكرناه–ووقعت له بسبب هذا حمنة مع بعض القضاة     
وجرت بسببها فصول يطول "تقي الدين بن تيمية"ارها الشيخمتصديّا لإلفتاء مبسالة الطالق اليت اخت

 1."وغريهقاضي القضاة تقي الدين السبكي  بسطها مع

مشس الدين "ثالث عشرة رجب،وقت أذان العشاء تويف االمام الشيخ العالمة  ويف ليلة اخلميس    
 2.حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي إمام اجلوزية،وابن قيِّمها

،وصلى عليه بعد 3 ه3ه فزهرة حياته كانت يف الّنصف األّول من القرن 959تويف بدمشق سنة     
والدته مبقابر الباب الّصغري،فرمحة اهلل تعاىل صالة الظهر من الغد باجلامع األموي،ودفن عند 

 .،وأدخله فسيح جنانه4عليه

 ،ويروِّجاجلليلذلك هو حامل لواء األّمة اليت كانت يف أمس احلاجة ملن حيمل علم هذا األستاذ      
 .  آلرائه وأفكاره اليت مثّلت سراجا منريا وسط ظالم جامد والتعّصب املذهيب والبدع الفاشية يف عصره

 

 

 

 

 

 
                                                           

 25-22ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني 1
 93/546:البداية والنهاية 2
 29ص:ابن القيم وحسه البالغي يف تفسري القرآن  3
 93/546:املصدر السابق 4
 



  

 الفصل الثاين                
 مفتاح دار السعادة "أمهيته ومنهجه"             
             

 املبحث األول:حول إسم الكتاب واستمداده              
 املبحث الثاين:موضوعه              
  املبحث الثالث:منهج املؤلف يف كتابه              
 الرابع:طريقته يف االستدالل والرتجيحاملبحث               
 املبحث اخلامس:حول تقسيم الكتاب              
 املبحث السادس:القيمة العلمية للكتاب وأمهيته              

 املبحث السابع:املآخذ على الكتاب              
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 حول اسم الكتاب واستمداده: المبحث األّول

البن "من الكتب القيمة(مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة)يعترب كتاب      
الذي احتوى على عّدة مواضيع خمتلفة ومتنوعة،وقد غدا من املهم أن تفرِّق بني كتبه اليت "القيم

هج هذا الكتاب ُصبغت بِصبغة رائعة وفائدة مجّة،وذي أمهِّية كبرية لدى العلماء والفقهاء أن يدرِّسوا من
 حديثيهوملعرفة ما حيتويه الكتاب من معرفة علمية وفوائد "ويتعرّفوا على دسائسه متمتعني هبذه الفائدة،

 :1"وفقهية وغري ذلك،فقد ُعقد هذا املبحث مبقاطع التالية

 :نسبة الكتاب إىل ابن قيم اجلوزية-أ       

قد اختلفت اآلراء يف تسمية هذا الكتاب ونسبته إىل مؤلِّفه، فهناك من ينسبه إليه،وهناك من         
 -رمحه اهلل-"ابن قيم اجلوزية"نسبة إىل االمام ( مفتاح دار السعادة)وهلذا  اشتهر كتاب "الينسبه له،

 2." ختامها أيضاإىل أّن خمطوطات الكتاب مجيعها حتمل يف طياهتا اسم املؤلِّف،وبعضها ذكر ذلك يف

،والزبيدي (3/141:شرح سنن النسائي)وأّن أهل العلم ينقلون عنه وينسبون إليه،مثل السيوطي يف      
يف عدد من مؤلفاته   -ناسبا إيّاه لنفسه–نفسه قد عزا إليه "ابن القيم"،وكان(1/181:شرح االحياء)يف

 3(2/121:لهفان إغاثة ال)،(3/114:زاد املعاد)و(3/414-1/11:املدارج)كما يف

 :ذيل طبقات احلنابلة)،كإبن رجب يفهوأّن سائر من ترجم للمؤلف ذكر هذا الكتاب من تواليف       
 ،(2/211:بالوفياتالوايف )والصفدي(2/211:الدرر الكامنة )يف،وابن حجر العسقالين (2/414

   4(.2/13طبقات املفسِّرين )الّداودي يف(1/33:بغية الوعاة)يفالسيوطي 

                                                           
 1/13:البن القيم(مفتاح دار السعادة)ينظر كتاب 1

 1/34:تاح دار السعادةفم  2
 1/34:نفسه املصدر  3
 1/31:نفسه املصدر 4 
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على حسب األقوال واآلراء  -ابن القيم–ومن هنا نستنتج أّن نسبة الكتاب تعود إىل مؤلّفها        
 . من قبل عّدة مؤلِّفني يف مصّنفاهتم وكتبهم اليت دّلت على ذلك

 (:مفتاح دار السعادة)تسميته بلفظ -ب

ومؤلفه إال أنّه قد أبرع يف تسميته وإعطاءه -ابن القيم–كثرة اآلراء حول نسبة الكتاب إىلرغم         
ومسّيته مفتاح :"ألفاظا خارقة للعادة واليت تكسبه رونقا مجيال،وهلذا أشار االمام ابن قيم اجلوزية وقال

 1."دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة

دته يف إبداع أسامي مؤلفاته لتدفق على عا(مفتاح دار السعادة)كتابه ب"ابن القيم"إّّنا مسى       
صدره ببث ما أهلم الفتاح عليه من النِّعمة يف التدبّر القرآن الكرمي،والغوص يف حبر الدين والفقه 

 :والشريعة،وإذا تأملنا كلمات هذا العنوان،رأينا أّن هلا يف الّلغة معان وهي كالتايل

 ى،ويف التنزيل العزيز جاء يف قوله قض:فتح بني اخلصمني فتحا:"ورد يف معجم الوسيط:مفتاح
فتح على القارىء،لّقنه :وعليه هداه وأرشده،يقال 2﴾..و بني   ق  و ِمنا  بِاحل قِّ ا ن  ن   ي   ح ب   ت  ا اف   ن  ب   ر  ﴿:تعاىل

،ويف التنزيل العزيز 4مفاتيح ومفاتح(ج)آلة الفتح:،واملفتاح 3اخلري ما نسبه فقرأه وهّيأ له سبل
ُه م ف اِتح الغ ي بِ ﴿:يقول تعاىل   5﴾..و ِعن د 

 6."رزق دائم ال ينقطع:يقال:الّدار:"ورد يف املعجم الوسيط :دار 

                                                           

 1/211:مفتاح دار السعادة 1 
 81:سورة األعراف  2
،مكتبة الشروق 1،مجهورية مصر العربية،ط3،ج(االرادة العاّمة للمعجمات وإحياء الرتاث)معجم الوسيط،جممع الّلغة العربية 3 

 311،ص(مادة فتح) م2444/ه1421الدولية،
 3/312:نفسه املصدر 4 
 11:سورة األنعام 5 
 .،واجلمع ُدر اُر،ُدر ُر،د ر رُ 211ص،3،ج(مادة دار)معجم الوسيط، 6 
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 السعادة معاونة اهلل لإلنسان على نيل اخلري،وتضاد :"ورد يف معجم الوسيط أيضا :السعادة
 1."الشقاوة

مفتاح دار "ميثلتاب حّقا وهذه التسمية سليمة تنتظم موضوع الكتاب وماّدته،فهذا الك      
آياته،وأحسن ما إىل شيء من بعض  باإلشارةن رقدته ،والذي كان مقصود ه تنبيه القلب مالسعادة

وعجائب صنعه،واالنتقال منها إىل تعّلق القلب،واهلّمة به  أنفقت فيه األنفاس التفّكر يف آيات اهلل
  2.دون شيء من خملوقاته

املستقيم والنّبأ العظيم ال يوصل إليه أبدا إاّل من باب العلم  والّصراطوملا كان هذا العهد الكرمي      
 3.باب الوصول إليه،والعلم مفتاح ذلك الباب املتوقف فتحه عليه فاإلرادة،واإلرادة

العلم "فحق على من كان يف سعادة نفسه ساعيا،وكان قلبه حّيا على اهلل تعاىل واعيا،أن جيعل     
ها آخّيته"واالرادة اليت إليها مفزعه يف حياته ومآله فال جرم كان وضع  (*)مدار أقواله وأعماله،وأن يصريِّ

إذ مها أفضل .4نيهذا الكتاب مؤسِّسا على هاتني القاعدتني،ومقصوده التعريف بشرف هذين األصل
 5.ما يكتسبه العبد يف هذه الدار

،ومها أساس أي عمل (مفتاح دار السعادة)مها األصلني هلذه الّدار يف كتاب"واإلرادةالعلم "إذن     
 .يلجأ إليه باحث العلم ساعيا إىل ما جيب الوصول إليه وحتقيق اهلدف املراد حتقيقه

           
                                                           

1
 434،ص3،ج(مادة سعد)معجم الوسيط ،  
 1/13:مفتاح دار السعادة البن القيم 2
 1/11:نفسه املصدر  3
 عروة تشّد إليها الّدابة هي مثل -*
  1/11:مفتاح دار السعادة 4
 2/38:نفسه املصدر 5
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 موضوعه   : المبحث الثاني  

التدبّر تنبيها للقلب،والبعد قد جعل التفكر و "ابن القيم"فما ينبغي أن نقوله يف هذا املبحث،أنّ      
التفكر والتذكر :"عن الغفلة،فبهما يستطيع االنسان أن يرقى ويعلو إىل أمسى الّدرجات،قال ابن القيم

هذا الوجه لعظم املنفعة أصل اهلدى والصالح ومها قطبا السعادة،وهلذا وّسعنا الكالم يف الفكر يف 
ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفّكر على :وشّدة احلاجة إليه،قال احلسن

 1."التذّكر،ويناطقون القلوب حىت نطقت،فإذا هلا أمساع وأبصار

فاعلم أّن التفكر طلب القلب ماليس حباصل من العلوم من أمر هو حاصل منها،هذا حقيقته "      
ه لومل يكن مّث مّواد تكون موردا للفكر استحال الفكر،ألّن الفكر بغري متعّلق متفكِّر فيه فإنّ 

 2."املطلوب هبا حاصل عنده مل يتفّكر فيه حمال،وتلك املواد هي األمور احلاصلة،ولوكان

فإذا عرف هذا،فاملتفّكر ينتقل من املقامات واملبادىء اليت عنده إىل املطلوب الذي يريده،فإذا "   
ظفر به وحتّصل له تذّكر به وأبصر مواقع الفعل والرتك،وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه،فالتذّكر 

ن حاصال عنده،فهو هو مقصود التفّكر ومثرته،فإذا تذكر عاد بتذّكر على تفّكره فاستخرج مامل يك
اليقفان على  واإلرادةاليزال يكرر بتفّكره على تذّكره وبتذّكره على تفّكره مادام عاقال،ألّن العلم 

 3."واإلرادةحّد،بل هو دائما سائر بني العلم 
وإذا عرفت معىن كون آيات الّرب تبارك وتعاىل تبصرة وذكرى يتبّصر هبا من عمى "   

ته،فإّن املضاد للعلم إّما عمى القلب وزواله بالتبّصر وإّما غفلته وزواله القلب،ويتذّكر هبا من غفل
 4."بالتذّكر

                                                           
 2/31:مفتاح دار السعادة 1
 2/38:املصدر نفسه 2
 2/38:مفتاح دار السعادة 3
 2/38:املصدر نفسه 4
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واملقصود تنبيه القلب من رقدته باالشارة إىل شيء من بعض آيات اهلل،ولو ذهبنا نتتّبع ذلك "    
 1."لةلنفذ الزمان،ومل حنط بتفصيل واحدة من آياته على التمام،ولكن ما اليدرك مجلة ال يرتك مج

وأحسن ما أنفقت فيه األنفاس التفّكر يف آيات اهلل وعجائب صنعه،واالنتقال منها إىل تعّلق "     
فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين األصلني،إذ مها .القلب واهلمة به دون شيء من خملوقاته

 2."أفضل ما يكتسبه العبد يف هذه الّدار

 والعلماء يف حديثه عن فضل العلم"ابن القيم"إسهاباملقاطع ويظهر جليا من خالل هذه        
التذكر والفكر :صفحاته،فالتبصرة،والتعّقل،والذكرىا الكتاب يالحظ أنّه أكثر ما شغل واملتصّفح هلذ

 3.باب ذلك ومدخله

 إّما أن ال يكون له علم هبا فال يتحّرك يف طلبها،أويكون عاملا هبا وال تنهض مهّته إليها،فال يزال       
يف حضيض طبعه حمبوسا،وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا،وقد أسام نفسه مع األنعام 

علم راعيا مع اهلمل،واستطاب لقيمات الراحة والبطالة،واستالن فراش العجز والكسل ال كمن رفع له 
إال اهلجرة إىل  واستقام عليه،قد أبت غلبات شوقه ،وبورك له يف تفّرده يف طريق طلبه، فلزمهفشمر إليه

 4.اهلل ورسوله،ومقتت نفسه الرفقاء إال ابن سبيل يرافقه يف سبيله

فهذا هو مضمون هذه التحفة املتزّنة،فإن مراتب السعادة والفالح إّّنا تفوت العبد من هاتني      
 .اجلهتني،فبالتفكر والتبصر يطمح العبد إىل هذه السعادة والتمتع هبا

 

 
                                                           

 2/38:مفتاح دار السعادة1
 2/38:نفسه ملصدرا 2
 1/11:نفسهاملصدر  3
 1/11:مفتاح دار السعادة4
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 منهج المؤلف في كتابه  :المبحث الثالث  

وما الزمهما من موضوع التفكر والتذكر أفاض  "واإلرادةالعلم "وملا بىن املؤلف كتابه على أصلني       
كثريا يف احلديث عنهما فأداه ذلك إىل طرق موضوعات كثرية على منهج يعتمد عليه يف كتابته،فقال 

وهذا فصل معرتض،وهو أنفع فصول :"...احلكمةيف كتابه بعد استطراده حول مسألة "ابن القيم"
الكتاب،ولوال االطالة لوس عنا فيه املقال،وأكثرنا فيه من الشواهد واألمثال ولقد فتح اهلل الكرمي فيه 

 1."الباب وأرشد فيه إىل الّصواب،وهو املرجّو لتمام نعمته والقّوة إال باهلل العلي العظيم

ينية والفقهية فهو كثري االستطراد واالنتقال من يف م"ابن القيم"هذه هي طريقة      عاجلة املسائل الدِّ
تطّرق إىل مواضع كثرية يف كتابه،ومن "ابن القيم"مه هذا أنّ موضوع إىل موضوع آخر،ومعىن كال

،واليت تعترب من أهمِّ فصول الكتاب،ولوال االطالة لوس عنا فيه املقال مع كثرة الشواهد "احلكمة"بينها
 .حىت ال يدع القارىء تائها بني املسائل الشائكة اليت ال يعرف هلا حلوالواألمثلة،

فتدبّر هذا الفصل فإنّه من الكنوز يف هذا الكتاب،وهو :"وقال أيضا بعد بيان مّنة اهلل على خلقه    
 2."حقيق بأن تثىن عليه اخلناصر وهلل احلمد واملّنة

اهلل تعاىل على خلقه،واملقصود أّن اهلل سبحانه وتعاىل كثريا يف بيان مّنة "ابن القيم"ولذلك أفاض    
أعطى العبد من هذه املعارف وطرقها ويسرها عليه مامل يعطه من غريها لعظم حاجته يف معاشه 

   3.ومعاده،مث وضع يف العقل من االقرار حبسن شرعه ودينه الذي هو ظّله يف أرضه وعدله بني عباده

وليكن هذا آخر الكتاب،وقد جلبت إليك فيه نفائس :"اجلزء الثالث وقال يف خامتة كتابه األخري   
 :يف مثلها يتنافس املتنافسون،وجّليت عليك فيه عرائس إىل مثلهّن بادر اخلاطبون

                                                           
 2/182:دار السعادة مفتاح 1
 2/241:نفسه املصدر 2
 2/241:نفسه املصدر 3
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فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشّدة احلاجة إليه وشرفه،وشرف أهله،وعظم موقعه يف *
 .الّدارين

 إثبات الّصانع بطرق واضحات جليات تلج القلوب بغري استئذان وإن شئت اقتبست منه معرفة*
 .ومعرفة حكمته يف خلقه وأمره

 1.وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشّدة احلاجة إليها،ومعرفة جاللتها وحكمتها*

من وإن شئت اقتبست منه معرفة النبّوة وشّدة احلاجة إليها،بل وضرورة الوجود إليها،وأنّه يستحيل *
 .أحكم احلاكمني أن خيلي العامل عنها

وإن شئت اقتبست معرفة الّرد على املنجمني القائلني باألحكام بأبلغ طرق الّرد من نفس صناعتهم *
وعلمهم،وإلزامهم باإللزامات املفحمة اليت ال جواب هلم عنها،وإبداء تناقضهم يف صناعتهم 

 2.وفضائحهم وكذهبم على اخللق واألمر

قتبست منه معرفة مافطر اهلل عليه العقول من حتسني احلسن وتقبيح القبيح،وإن ذلك وإن شئت ا*
 .أمر عقلي فطري باألدِّلة والرباهني اليت اشتمل عليها هذا الكتاب وال توجد يف غريه

وإن شئت اقتبست منه معرفة الّطرية و الفأل والزجر،والفرق بني صحيح ذلك وباطله ومعرفة مراتب *
 3."يعة والقدرهذه يف الشر 

ويظهر جليا من هذه الفقرات أّن هذا الكتاب حافل بأصول نافعة جامعة،مما تكمل به النفس       
 4.البشرية وتنال هبا العبد سعادته يف معاشه ومعاده

                                                           
 3/388:مفتاح دار السعادة  1
 3/388:املصدر نفسه  2

 3/381:مفتاح دار السعادة   3
 3/381:نفسه املصدر  4
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نفيس فيه من بدائع الفوائد وفيه من البحوث ما يستقصي كل علم إىل فّنه،إذ فيه  وهو كتاب      
يقتبس من جمموعها معرفة العلم وفضله،ومعرفة إثبات الّصانع،ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة  فوائد مرسلة

 1.وشّدة احلاجة إىل هذه املذكورات ومعرفة أصول نافعة جامعة مما تكمل به الّنفس البشرية...الّنبوة

املتكلِّم واألصويل فإّن هذا الكتاب ميثل جلنة علمية متكاملة،فيها احملدِّث والفقيه واملفسِّر و       
 .وما ذلك إال لتنوّع فنونه وتعّدد معارفه واختالف حبوثه...والّلغوي والفيلسوف والطّبيب

 طريقته في االستدالل والّترجيح:المبحث الّرابع 

التمّعن يف م مبنهج ميّكن القارىء من هنمه و البن القي(مفتاح دار السعادة)متّيز كتابلقد       
 :إىل طرق ووسائل يف أن يكون مؤلِّفه ممّيزا وهيموضوعاته،إذ جلأ 

،فقد غلبت على مجيع أحباثه،فقد  "ابن القيم"هذه أهّم ميزة يّتسم هبا منهج االمام:االستدالل-أ     
كان اليعرض املسائل عارية عن الدالئل حىت ال يرتك القارىء تائها يف وسط املسائل الشائكة،واآلراء 

ه ويقّر عينه،مبا يسوق إليه من األدِّلة الباهرة واحلجج الظاهرة والنصوص املختلفة،وإّّنا يثلج صدر 
 2.القاهرة،وجيعله يقبل احلكم الشرعي عن علم ودراية

فكان أّوال يعتمد على نصوص الكتاب والسّنة ويربِّر أدلّتها،وكان يتحّرى ماصّح :ترتيب األدِّلة -*    
 3.من األحاديث

                                                           
 3/381:مفتاح دار السعادة  1
 14ص:القواعد الفقهيه املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني 2
 11ص:نفسه املصدر 3
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اهلل إذا حبث مسألة أو ناقش رأيا جّر جمموعة من احلجج،وأتى من  كان رمحه:حشد األدِّلة-*   
الكتاب والسنة واآلثار مبا خضعت له الرِّقاب،وذّلت له الصِّعاب وكشف له النِّقاب وقد ساعده على 

 1.تاب و السّنةاملفرطة اليت كانت تفيض بنصوص الك ذلك حافظته العجيبة وذاكرته

فال (مفتاح دار السعادة)ى صفحات كتاباخلصيصة بادية علوهذه :االستشهاد بالشعر -ب    
تكاد تقف على موضع إال جتد شعرا رائقا،ونظما فائقا،مما يدّل على ذاكرته العجيبة،يف استحضاره 

  2.من الشعر ما يالءم املوضوع الذي خيوض فيه

متّيزت أحباثه حبسن الرتتيب وجودة التبويب واّتساق األفكار  :والسِّياقحسن الترتيب  -ج
 3.السِّياق وكأهّنا لؤلؤ منثور قد مجع يف قالدة ، وحسنوإحكام العبارة

استخدم أسلوب احلوار يف غالب مناقشته خلصومه حىت يعطي حيوية أكثر :أسلوب الحوار -د
أنّه حضر جملس مناضرة،وقد تقابل للموضوع وجيعل القارىء يتابعه باهتمام وتركيز،ويشعر وك

 4.اخلصمان فأدىل كل منهما حبّجته
ملا كان االمام يصبو إىل حتقيق أهدافه املتمثلة يف الّدعوة إىل :استشهاده بأقوال األئمة -ه

والسنة،وما كان عليه سلف األّمة والتحّرر من قيود التقليد األعمى،ونراه إذا الّتمسك  بالكتاب 
يف النقل عن  واإلفاضةبأقوال الّصحابة والتابعني من االستشهاد  باإلكثاررأيه  حبث مسألة يدعِّم

 5.األئمة اجملتهدين ليربز منهج السلف يف املسألة ويظهر رأيهم يف القضية

                                                           
 13ص:املستخرجة من كتاب إعالم املوقعنيالقواعد الفقهية  1
 111ص:نفسه املصدر 2
 113ص:املصدر نفسه 3
 111ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني4
 121-124ص:نفسه املصدر 5
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إنّنا نستشف هذه اخلصيصة من خالل أحباثه اليت مزجها بأعمال :عنايته بالجانب الّروحي -و  
 1.اهلل تعاىل وخشيته ورجاء رمحته واالفتقار إليه والتضرّع إليهكمحب ة :القلوب وأحواهلا

أن حيصي لنا عّدة وسائل وطرق اليت جلأ إليها يف كتابه،وهذا مايدل "ابن القيم"وهكذا استطاع      
 .على أنّه من فحول األدباء

 حول تقسيم الكتاب:المبحث الخامس   

إاّل أن يقوم بتقسيم الكتاب حىت يسّهل "ابن القيم"ىبرغم تنوّع الفصول واختالف املواضيع،فأ       
ذكر غري واحد من املعنيني هبذا "على القارىء مدى التطّلع عليه ودراسته بشكل يسري،إذ جند أنّه

،إن مل نقل هو 2وهذا كالم صحيح جّدا:قسمان(املفتاح)قيقا واختصارا أّن كتابالكتاب،دراسة وحت
ذكرنا فصال خمتصرا يف داللة وقد :"مصّنفه رمحه اهلل يف مواطن كثرية فقال األصح وهو ما صرّح به

القسم األّول من على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جالله وأمسائه احلسىن،وأردنا أن خنتم به خلقه 
الكتاب،مّث رأينا أن نتبعه فصال يف داللة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورمحته وسائر 

  3..."كمالهصفات  

وعسى أن جييئك يف القسم الثاين :"وقال بعد أن ذكر وجوب ابتهال العبد لربّه وتضّرعه على بابه    
  4."من الكتاب ما تقّر به عينك إن شاء اهلل

 فماهي حقيقة تقسيم الكتاب؟وماهو مقداره األساس؟             

                                                           
 124ص:املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني القواعد الفقهية 1

 1/21:السعادةمفتاح دار   2
 314-2/341:املصدر نفسه 3 
 2/231:نفسه املصدر 4 
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 (:ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره وموارده)يف كتابه"بكر بن عبد اهلل أبو زيد"قال فضيلة الشيخ االمام    
حممود "والكتاب يتكّون من قسمني يف جمّلد،وقد أبرز يف طبعته األوىل كذلك،أّما يف طبعة األستاذ"

 ،فبدون جتزئة،وجتزئة الكتاب إىل قسمني هو الّذي يوافق صنيع املؤّلف رمحه اهلل تعاىل،"حسن الرّبيع
 1."منه إىل أّن كتابه هذا يتكّون من قسمنيفإنّه قد أشار يف مواضع 

 :بذلك فتكون صورة الكتاب على ما يأيت"ابن القيم"وقد وىف          

مقّدمة حافلة أقامها على حكمة اهلل تعاىل يف قّصة آدام عليه السالم،فقد حتّدث املؤّلف فيه  :أّوال
ف أهبطهما آدام وحواء،وكي -اهللعليه لعنة -بإسهاب عن موضوعني رئيسيني مها كيف أّزل الشيطان

مّث إستطرد فيها بتحرير اخلالف حول اجلّنة اليت أهبط منها، مّث بنّي طريقته يف  اهلل تعاىل إىل األرض،
 2.كتابه،وأنّه بناه على األصلني

عن فضل العلم "ابن القيم"،حيث حتّدث"العلم"األصل األّول من موضوع الكتاب يف :ثانيا
ما شغل صفحات الكتاب،وفّصل يف مبحث التفّكر والتذّكر بذكر حكمة التشريع والعلماء،ومها أكثر 

 3.وحكمته عّز وجّل يف خملوقاته،وهذا معظم الكتاب

،وتضّمن ذلك البحث موضوع احلسن والقبح العقليني إىل آخر "االرادة"األصل الثاين يف :ثالثا
 4.خالل ذلك من استطرادات"البن القيم"مع ما( 3/314اجلزء  إىل2/411من اجلزء )الكتاب

 وباجلملةيف هذا الكتاب للوعظ والتذكري جماال رحبا،"ابن القيم"وهناك مواضيع أخرى،ولقد خّصص   
 .قد أبدع املؤّلف يف إخراجه إىل فضاء االطالع والعلم فرمحة اهلل تعاىل عليه

                                                           
 341ص:ابن قيم اجلوزية حياته وآثاره وموارده،لبكر بن عبد اهلل أبو زيد 1

 1/23:مفتاح دار السعادة  2
 1/23:املصدر نفسه  3
 1/23:املصدر نفسه 4 
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 القيمة العلمية للكتاب وأهمِّيته  : المبحث السادس 
م جند منهم إاّل الثناء م من أهل العلم حول هذا الكتاب فلعلى الّرغم من كثرة الكال    

ألّن االمام ابن القيم " كتابه،العطر،والذكر الطيِّب،وتعظيم املؤّلف،وتبجيل مباحثه ومعارفه املطروقة يف
الّلفظ وضبط معروف عند القاصي والّداين جبودة البحث،وقّوة االستدالل ومتانة العبارة وجزالة 

 1."اإلنشاءاملعاين،وسالسة 
 :اّلذي بني أيدينا ذوقيمة علمية نفيسة،وتتجّلى هذه القيمة فيما يلي(مفتاح دار السعادة)كتاب     
بعض املسائل الفقهية الشائكة،فذكر أقوال األئمة وآراء يف "ابن القيم"لقد حبث االمام*

يسهِّل على طلبة العلم عموما وأهل العلم خصوصا املذاهب،وكشف عن القول الرّاجح فيها،ممّا 
 2.الوقوف على مآخذ األقوال والّصواب منها

يف حبث بعض املسائل األصولية املهمة كمسالة االميان وقاعدته والتفّكر يف خلق -رمحه اهلل-أفاض* 
صوليني فيها،ممّا جيعل وناقش آراء األ...اهلل،واملسائل العلمية كالّنطفة وأحواهلا،والّنجوم وكثرثها وعجبها

 .مرجعا أساسيا يف علم أصول الفقه(مفتاح دار السعادة)كتاب
احُتفل الكتاب بالفوائد األصولية والقواعد الفقهية،مع حترير مسائلها وختريج فروعها من خمتلف * 

 3.أبواب الفقه
لها،فتضاف إىل ساهم االمام بقسط وافر يف تأسيس بعض القواعد الفقهية والضوابط الفرعية تأصي* 

 4.صرح القواعد الشامخ يف الفقه االسالمي

                                                           
 1/28:مفتاح دار السعادة 1
 148ص:كتاب إعالم املوقعنياملستخرجة من  القواعد الفقهية  2
 148ص:نفسه املصدر 3 
 148ص:نفسه املصدر  4 
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حبظ وافر يف تأليف هذا الكتاب ورمى بالعلم إىل أبعد نقطة ميكن أن "ابن القيم"لقد ساهم      
تصل إىل أي إنسان يسعى يف حتصيل العلم،فهذا ما جعل كتابه حيتوي على هذه القيمة العلمية 

 .أمهّية كربىوالفائدة اجلّمة من معلومات ذات 

 المآخذ على الكتاب: المبحث السابع  

يعرتف العديد من العلماء على اجملهودات املبذولة من قبل هذا العامل اجلليل الذي وضع بصمته      
من أضخم الكتب اليت تضّمنت فصوال وأبوابا (مفتاح دار السعادة)يف عامل العلم واملعرفة،إذ يعّد كتابه

وهذا كلِّه "ن العلماء ،مإال أنّه كتاب غري مرتب باعرتاف كثري .يلجأ إليها القاصي والّداين لينهل منه
 1."أىب اهلل أن يتم إال كتابه:"ال مينع من توجيه نقد أوبيان خطأ،أوكشف وهم،فكما يقال

ألّن مؤلّفه بشر وهو عرضة (مفتاح دار السعادة)وهذه املقولة تصدِّق على كل كتاب ومنها       
 2."أن تعّد معايبهكفى باملرء نبال :"للخطأ،والكمال هلل تعاىل وحده، فاألمر كما قيل

وحنن نذكر هنا :"فإّن أهّم ما ُوجِّه ملؤلِّفنا من نقد إّّنا يتعّلق برتتيب الكتاب،فقال ابن القيم        
فصوال منثورة من هذا الباب خمتصرة وإن تضّمنت بعض التكرار،وإن كانت غري مرتّبة فال ضري 

 3."فصول الكتاب،بل هو لّب هذا القسم بالتكرار وترك الرتتيب يف هذا املقام الذي هو من أهمِّ 

بنفسه أّن فصول هذا الكتاب منثورة وغري مرتّبة كما يتخّللها التكرار،وترك "ابن القيم"وهكذا يقرّ       
فال تستطل هذا الفصل،وما فيه من نوع التكرار يشتمل على مزيد فائدة،فإّن :"الرتتيب ويقول أيضا

 4".احلاجة إليها ماسة واملنفعة عظيمة

                                                           
 148ص:القواعد الفقهية املستخرجة من كتاب إعالم املوقعني 1

 114ص:نفسه املصدر  2
 2/44:مفتاح دار السعادة 3 
 2/244:نفسه املصدر 4 
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،وهكذا (ر السعادةمفتاح دا)وهذه مالحظة أخرى وهي التكرار،وهي بارزة يف مواضيع كثرية من       
 .من الفائدة ومنفعة عظيمة يعرتف بوجودها معّلال أن التكرار يشتمل على مزيد"ابن القيم"نرى

 وكالمية غامضة،مصطلحات فلسفية "ابن القيم"لكتاب من نقد،استعمالوممّا يضاف إىل هذا ا     
وأمثلة ...خاّصة يف هذه العصور املتأخِّرةواستيعاهبا و  فهمهادون بياهنا وشرحها ممّا يعسِّر على القارىء 

مّث إنّه سبحانه وتعاىل،أعطى هذا املخلوق ...(:"األرض وخلقتها)يف فصل "ابن القيم"يقول على ذلك
الّلطيف الذي حيرِّكه أضعف املخلوقات وخيرقه من الشّدة والقّوة والبأس،ما تقلق به األجسام الّصلبة 
القويّة املمتنعة ويزعجها عن أماكنها ويفتتها وحيملها على متنه،فانظر إليه مع لطافته وخّفته،إذا دخل 

            1..."به يف الزِّق مثال وامتأل

 .دون بياهنا أوشرحها ممّا يعسِّر على القارىء فهمها  (*)"الزِّق"كلمة "ابن القيم"استعمل      

ومن آياته سبحانه خلق (:"احليوانات وأصنافها)يف فصل"ابن القيم"ويف موضع آخر يقول        
 2..."ري كالنسر والّرخم والغرابومنه ما جعل سالحه املناق...احليوان على اختالف أصنافه وأجناسه

دون بياهنا أوشرحها،وهي كلمة غريبة ال يفهمها (*)"الّرخم"كلمة"ابن القيم"استعمل     
 .إىل غري ذلك من األمثلة...القارىء

صفوه،بل إهّنا مغمورة يف حبر من  فهذه بعض املالحظات،وهي ال حتط من قيمة الكتاب،وال تكدر   
كّله ال ينقص من القيمة العلمية  العالية اليت تبّوأها هذا الكتاب الفرد يف بابه   حماسنه ومميِّزاته وهذا

 .وهنجه وأسلوبه

                                                           
 2/34:مفتاح دار السعادة  1
 هو وعاء من جلد يّتخذ للماء والشراب -*
 2/44:مفتاح دار السعادة 2
   طائر غزير الرِّيش،أبيض الّلون،مبّقع بسواد،وله منقار طويل-*
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اء اجلمل يف نعين بدراسة الرتاكيب يف هذا الفصل إحصاء جمموعة من الظواهر اّليت يتمّيز هبا بن      
  وغريها من ...والقصر االستثناءمن حيث التقدمي والـتأخري،الذكر واحلذف،(مفتاح دار السعادة)

ن عالقات الكشف عللجمل من جهة وتتصل من جهة أخرى الظواهر اليت تتصل بالبناء الداخلي 
فالباحث يف كتب القدامى ال جيد بابا امسه اجلملة،بل "،"ابن القيم"بناء الرتاكيب بني نصوص

الكالم مثال،أو جيد أبوابا تتحّدث عن أجزائها منفصلة كباب :سيصطدم مبصطلحات مرادفة هلا
وال نكاد جند يف هذه الكتب تعريفا للجملة بقدر ما اهتم ...باب املنصوبات واملضاف إليهالفعل،و 

وإّّنم مل يبّينوا العالقة بني الكالم ...أقسامها وأنواعها ، وسردهؤالء النحاة بتحليل أجزائها
 1..."،ومثلما اختلف العلماء يف تعريف اجلملة، اختلفوا يف تقسيماهتا ...واجلملة

 ، وهوعلماء العرب علوم العربية وأصل من أصول تفكريجوهر دراسة "أّما النظام الّنحوي فهو      
الضوابط واألحكام اليت  ، ومتثليشّكل وشيجة متينة تربط عناصر النظام اللغوي بعضها مع بعض

 2."هبا املعاين ، وتتضحينبين عليها الكالم

اعتبار أنّه قلب األنظمة اللغوية مجيعها  ، علىةإذن النظام النحوي هو لّب الّدراسات اللغوي     
 . الذي يصل بني األصوات و املعاين ، فهووواسطة العقد بينها

 التقديم والتأخير      : المبحث األّول  

املتكّلم يف كالمه ويرتبط  لكل لغة من لغات البشر نسق معنّي يف ترتيب الكالم،يلتزم به     
بالتسلسل املنطقي والتدرّج الذهين،فمن املعروف يف اللغة العربية أن يأيت املبتدأ وبعده اخلرب،والفعل 
بعده الفاعل،وأن يتأخر املفعول به عن الفاعل،وهذا النسق املنظم يعتمد على املنطق السليم وحسن 

لطبيعي،وحيدث يف اجلملة الفعلية واالمسية مبا االدراك،ولكن يف بعض األحيان خيّتل الرتتيب ا
هو باب كثري :"عن هذه الظاهرة اللغوية"عبد القاهر اجلرجاين"،إذ يقول"التقدمي والتأخري"يسمى

                                                           
 22-20،صم0222،عمان،1علم الّصرف منهج يف التعليم الذايت،فارس حممد عيسى،دار الفكر للنشر والتوزيع،ط 1
 22ص:املرجع نفسه 2
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الفوائد،جّم احملاسن،واسع التصرف،بعيد الغاية،اليزال يفرّت لك عن بديعة،ويفضي بك إىل لطيفة،وال 
ديك موقعه،مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك،أن مسمعه،ويلطف لتزال ترى شعرا يروقك 

  1."أقّدم فيه شيء،وحوِّل اللفظ عن مكان إىل مكان

مل خيرجا بالتقدمي  (عمرا)و(منطلق)معلوم أن "َضَرَب ع َمرًا زيد  "،و"َزْيد   منطلق:"ومثال ذلك قولك     
عّما كانا عليه من كون هذا خرب مبتدأ ومرفوعا بذلك،وكون ذلك مفعوال ومنصوبا من أجله،كما 

حيث تقول "املنطلق"و"بزيد"ومثاله ما تصنعه،... وتقدمي ال على نية التأخري،.يكون إذ أّخرت
على أن يكون مرتوكا على "املنطلق"م،فأنت يف هذا مل تقدِّ "املْنطَلق َزْيد  "وأخرى"َزْيد  املنطَِلق  :"مرّة

حكمه الذي كان عليه مع التأخري فيكون خرب املبتدأ كما كان،بل على أن تنقله  عن كونه خربا إىل  
مع أن يكون مبتدأ كما كان،بل على أن خترجه عن كونه مبتدأ إىل  "زيدا"كونه مبتدأ،وكذلك مل تؤخر 

 2.كونه خربا

تقدميا وتأخريا،بتغيري إدراكنا لألمور ومبا يكون يف أنفسنا من رغبات  إذن يرتبط تعبري نسق الكالم    
يف حتقيق "للتقدمي والتأخري"وتبيني قدرة أصحاب البالغة و البيان حني يستخدمون هذه الغاية املعنوية 

هدف آخر،وهو روعة موسيقى العبارة،واكتمال مجاهلا الفين ومراعاة التناسق بني العبارات مجيعا،وقد 
يف كتب النحو والبالغة،فقد بنّي "للتقدمي والتأخري"رد أهل اللغة والنحو منذ القدمي أبوبا خاّصة أف
كأّّنم يقدِّمون الذي بيانه أهّم هلم،وهم ببيانه أعىن،وإن كانا :"بقوله"التقدمي والتأخري"العلة يف"سبويه"

 3."مجيعا يـَه مَّاِّنم ويـ ْعنَياّنم

                                                           
 أبو فهر حممود حممد شاكر،:دالئل اإلعجاز ،أليب بكر عبد القادر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي،قرأه وعّلق عليه 1
 121، ص(دت)،(دم)،(دط)
 .121-121ص:املصدر نفسه 2
 القاهرة، ،2ط مكتبة اخلاجني،،1عبد السالم حممدهارون ،ج:الكتاب،أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سبويه،تح وشرح 3

 20م،ص1811/ه1021
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،فعبد اهلل ارتفع ههنا كما ارتفع يف ذهب،وشغلت "َب َعبد  اهلل زَيًداَضرَ :"ومثال ذلك قولك        
ضرب به كما شغلت به ذهب،وانتصب زيد ألنه مفعول تعّدى إليه فعل الفاعل،فإن قدمت املفعول 

َضَرَب زيًدا عبد اهلل،ألنّه إمنا أردت به :وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى يف األول،وذلك قولك
يف اللفظ،فمن مثّ كان حّد مؤخرا به مقّدما،ومل ترد أن تشغل الفعل بأّول منه وإن كان مؤّخرا ما أردت 

 1.اللفظ أن يكون فيه مقّدما

عبد "واد من أودية البالغة،وكنز من كنوز البيان،ولقد وّضح االمام"التقدمي والـتأخري"وهكذا يعدّ      
ألّنك تقتفي يف نظمها آثار املعاين وترتّبها على :"بقولهأيضا عّلة التقدمي و التأخري "القاهر اجلرجاين

والفائدة يف معرفة هذا الفرق ،أّنك إذا عرفته عرفت أّن ليس الغرض ...حسب ترّتب املعاين يف الّنفس
بنظم الكلم،أن توالت ألفاظها يف النطق،بل أن تناسقت داللتها،وتالقت معانيها على الوجه الذي 

 2..."اقتضاه العقل

ا نَاِظرَةٌ ﴿:ومثال ذلك قوله تعاىل       فإّن هذا مع إفادته أّن نظرها ال 3﴾..و ج وٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضرٌَة ِإىَل َرهبِّ
 4.يكون إالّ إىل اهلل تعاىل يفيد يف جودة انتظام الكالم

تأيت حسب ترتيب املعاين يف النفس،وليس الغرض "عبد القاهر اجلرجاين"أللفاظ حسبفرتتيب ا    
ذي لوجه الم الكلم،أن توالت ألفاظها يف النطق،بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على ابنظ

التقدمي "املسألة،مسألةسيجد عناية كبرية هبذه (دار السعادة ملفتاح)اقتضاه العقل،والقارىء
 :واليت تدور حول احملاور التالية"والتأخري

                                                           
 .1/20:الكتاب 1

 02-08دالئل اإلعجاز،عبد القاهر اجلرجاين،ص  2
 00:سورة القيامة 3
 100،ص(دت)،بريوت،(دط)جلنة حتقيق الرتاث،مكتبة اهلالل،:إشراف،1الفوائد املشوِّقة إىل علوم القرآن،إلبن قيم اجلوزية،ج 4
 



"ابن قيِّم اجلوزية"اخلصائص الرتكيبية عند                             الفصل الثالث                                  
 

 
36 

ولو  1﴾..َوظَنُّوا أَنَـّه ْم َمانَِعتـ ه ْم ح ص ونـ ه م مَِّن اهللِ ﴿:يف مثل قوله تعاىل:تقدمي اخلرب على املبتدأ -  
 2.وظنوا أّن حصوّنم من اهلل مانعتهم ملا أشعر بزيادة وثوقهم مبنعها إيَّاهم:قال

فإّن املراد  3﴾..ِمَن الشَّاِكرينَ  َبِل اهلل  فَاْعب د وَك نْ ﴿:مثل قوله تعاىل:تقدمي املفعول على فاعله -  
مل يشعر "ضربت زيًدا:"ه بالعبادة ولو أّخره ما أفاد ذلك فإنّه لو قيلول لتخصيصهاهنا بتقدمي املفع

 4.زيًدا ضربت:ذلك باختصاص زيد بالضرب،وال كذلك لوقيل

َنا ِإيَّابـَه ْم مث َّ إِ ﴿:مثل قوله تعاىل:تقدمي الظرف على الفعل - َنا ِحَسابـَه مْ ِإنَّ إِلَيـْ وتقدمي اجلار  5﴾..نَّ َعَليـْ
فإّن هذا يفيد االختصاص ذلك باهلل تعاىل،وأّما إذا   6﴾..لَه  املْلك  َوَله  احَلْمد  ﴿:و اجملرور كقوله تعاىل

اَل ِفيَها َغْوٌل َواَله م ﴿:كان الظرف يف النفي فإّن تقدميه يفيد تفضيل املنفي عنه كما يف قوله تعاىل
َها  َزف ونَ َعنـْ ليس يف مخر اجلنة ما يف مخر غريها من الغول،وأّما تأخريه فإمّنا يفيد النفي فقط  :أي 7﴾..يـ نـْ

وكذلك إذا قلت ال عيب يف الّدار كان  8﴾..َأمل َذِلَك الِكَتاب  اَل َرْيَب ِفيهِ ﴿:فقط كما يف قوله تعاىل
ا تفضل على غريها بعدم كان معناه نفي العيب عن الدار وإذا قلت ال يف الدار عيب كان معناه إّنّ 

 9.العيب

                                                           
 20:سورة احلشر  1
 1/100إىل علوم القرآن،إلبن قيم اجلوزية،الفوائد املشوقة   2
 10:سورة الزمر 3

 1/100:الفوائد املشوقة إىل علوم القرآن  4
 01:سورة الغاشية   5
 21:سورة التغابن 6

 01:سورة الصافات  7
 12:سورة البقرة 8
 1/100:الفوائد املشوقة إىل علوم القرآن 9
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 يقول( مفتاح دار السعادة)نقوم بتحليل بعض األمثلة الواردة يف"التقدمي والـتأخري"ولبيان أمهية     
 1."ف وبطون األرضايف الشتاء تغور احلرارة يف األجو (:"الشمس وأحواهلا)يف فصل"ابن القيم"

ّمن عناصر اإلسناد اليت ينبغي أن تتوفر يف الرتاكيب ميثل هذا الرتكيب بناءا إسناديا ألنّه يتض      
واملسند ( م)هي املسند األساسية للغة العربية،ممثلة يف اجلملة الفعلية واجلملة االمسية،وعناصر اإلسناد

أحدمها على اآلخر راجع إىل منط اجلملة "املسند إليه"و"املسند"بقى تقدمي،وي(مم)واملتمم (م إ)إليه
 . فعلية أوإمسية

وحتديد رتبة املكونات األساسية للمثال هبذا املشجر (فعلية امسية أو)وميكن حتديد منط هذه اجلملة     
         (*)"نعوم تشومسكي"البياين املعتمد لدى املدرسة التحويلية التوليدية اليت يتزّعمها 

  

 
 

 

 

 

 

  1الشكل 

                                                           
 0/00:مفتاح دار السعادة  1
فيالدليفيا بنسلفانيا،هو أستاذ جامعي يف  21/10/1801ولد (Avram Noam chamsky)تشومسكيأفرام نعوم  -*

نظرية النحو التوليدي،واليت كثريا ما تعترب أهّم إسهام يف جمال اللغويات  الّلغويات يف معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا،هوصاحب
النظرية يف القرن العشرين،والذي حتّدى املقاربة السلوكية لدراسة العقل واللغة اليت كانت سائدة يف اخلمسينيات،مقاربته الطبيعية 

 . لدراسة اللغة أثرت كذلك على فلسفة اللغة والعقل
 

 مم م م إ

 إسم فعل جارومجرور 

 الحرارة تغور في الشتاء

 ج إ س

 

 في الشتاء تغور الحرارة
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تقّدم املتمم على رتبته،فقد ل ذلك،و يف األصل أّّنا مجلة فعلية:فيمكن أن نسجِّل مالحظة وهي     
 : ،وهي تأيت على هذا الشكلورد يف صدر الكالم،واألصل يف رتبته أن يرد يف آخر الكالم

   مم +   م إ   +   م    :   الفعلية اجلملة   

 يف الشتاء+ احلرار +تغور                     

الرتكيب العريب كركن إضايف يسهم يف حتديد معىن الكالم ويأيت بعد الفعل "املتمم"ويدخل    
إاّل أّنك إذا أردت االلغاء،فكلما أخّرت الذي تلغيه كان ...":"سبويه"وفاعله،ويف ذلك يقول

 1..."أحسن،وإذا أردت أن يكون مستقرّا تكتفي به،فكّلما قّدمته كان أحسن

أّن الرتكيب يف اجلملة العربية عناصر ميكننا أن نلغيها وكّلما أّخرنا الذي نلغيه كان : ومعىن هذا   
 .ّلما قّدمناه كان أحسنأحسن،وإذا أردنا عكس ذلك تكتفي به،فك

والتقدمي هاهنا والـتأخري فيما يكون ظرفا أو يكون امسا يف العناية واالهتمام مثله :"ويضيف فيقول   
،ومجيع ما ذكرت لك من التقدمي والتأخري واإللغاء       "الفاعل واملفعول"باب فيما ذكرت لك يف

 3" 2﴾..مْل َيك ن لَّه  ك ف ًؤا َأَحدوَ ﴿:واالستقرار عريب جيِّد كثري،فمن ذلك قوله تعاىل

ليس اجلار واجملرور فيه تاّما إمّنا هو ناقص ال يصلح أن يكون خربا لكان بل هو متعلق بكفؤا ف    
مكافئا له فهو يف معىن املفعول متعلق بكفؤا،وتقّدم :ومل يكن أحد كفؤا له،أي:وقّدم عليه،فالتقدمي

إذ فيه ضمري الباري تعاىل توسط اخلرب وإن كان األصل التأخر ألّن تأخر  لالهتمام به(كفؤا)على

                                                           
 1/01:يهالكتاب لسبو   1
 20:سورة اإلخالص  2
 1/01:الكتاب 3 
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إذا أردت أن يكون مستقرّا فكلما قدمته كان أحسن :.. وقال سبويه.االسم هو فاصلة فحسن ذلك
  1.مستقرا أي خرب للمبتدأ:والتقدمي والتأخري واإللغاء واالستقرار عريب جيد،ومعىن قوله

عبد القاهر "،وقد حّدد يشمل أيضا الظروف واألمساء،وهي عريب جيِّدفالتقدمي والتأخري     
تقدمي يقال إنّه على نية التأخري وذلك يف كل شيء أقررته مع التقدمي :"التقدمي على وجهني"اجلرجاين

على حكمه الذي كان عليه ويف جنسه الذي كان فيه كخرب املبتدأ إذا قّدمته على املبتدأ،واملفعول إذا 
مل خيرجا بالتقدمي (عمرا)و(منطلق)معلوم أنّ "ضرب عمرًا زيد  "و"منطلق زيد:"على الفاعل كقولك تهقّدم

وتقدمي ال على نية التأخري، ولكن على أن ...عّما كانا عليه،من كون هذا خرب مبتدأ ومرفوعا بذلك
قله عن كونه تنقل الشيء من حكم إىل حكم،وجتعل له بابا غري بابه،إعرابا غري إعرابه،بل على أن تن

  2."خربا إىل كونه مبتدأ

 شيء أ قِّر تقدمي على نية التأخري،وذلك يف:ومن هنا يتبني أّن تقدمي الشيء على الشيء ضربان     
الذي كان عليه،كتقدمي اخلرب على املبتدأ أو املفعول على الفاعل،وتقدمي ال  مع التقدمي على حكمه

على نية التأخري ولكن على أن ينقل الشيء عن حكم إىل حكم،وجيعل له إعرابا غري إعرابه،كما يف 
امسني حيتمل كل منهما أن جيعل مبتدأ واآلخر خربا له،فيقدِّم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على 

 عّلة التقدمي يف املثال الذي أوردناه؟ هذا،فما

على شّدة احلرارة يف األجواف وبطون "القيمابن "املتضمن يف هذه العبارة هو تأكيدلعل املعىن     
األرض يف فصل الشتاء،وهنا تناقض إذ أّن يف فصل الشتاء ي عرف بأنه شديد الربودة وفيه تقّل احلرارة 

" ابن القيم"فيالحظ أّن التقدمي يف عبارة"ارة يف فصل الشتاء؟تغور احلر "يفوإن كان األمر كذلك فك
 .هو تقدمي على نية التأخري

                                                           
 :،تح وتعليق1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل،للعالمة جار اهلل أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري،ج 1

 010م،ص1881/ه1011،الرياض،1علي حممد معّوض،مكتبة العبيكان،ط/الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 
 121،لعبد القاهر اجلرجاين،صدالئل اإلعجاز  2
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ويف الّصيف حيتّد اهلواء،ويسخن جّدا فتنضج الثمار وتنحل ":"ابن القيم"وشبيه هذا املثال يف قول     
 1."األبدان فضالت

عربية ممثلة اكيب األساسية للغة الوالذي تضمن أيضا عناصر االسناد اليت ينبغي أن تتوفر يف الرت     
 (.السابق ينظر إىل املثال)االمسية وحتديد مكّوناته مثلما جاء يف الشكل األول يف اجلملة الفعلية و 

وحييط باملعّدة من داخلها ومن خارجها حرارة نارية،بل رمّبا تزيد على :"أيضا"ابن القيم"ويقول    
 2."حرارة النار

منط هذه  ومتمم وسنقوم بتحديد ومسند إليه ميثل هذا الرتكيب عناصر االسناد املعروفة من مسند    
على رتبته فقد ورد يف ( مم)وميكن أن نسجِّل مالحظة أخرى،وهي تقّدم املتمم(امسية أوفعلية)اجلملة 

 :وسط الكالم،واألصل يف رتبته أن يرد يف آخر الكالم كما هو مبنّي يف هذا الشكل

                                                      
                       

 

 

 

 

 

  0الشكل 

يرد يف آخر الكالم،وعليه  واملفروض أن(م إ)عن الفاعل(مم)يف هذا املثال تقدمي املتمم يالحظ     
 :يكون الرتتيب كاآليت

                                                           
 0/00:مفتاح دار السعادة 1
 0/01:املصدر نفسه 2
 

 يحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية

 ج ف

 م م إ مم

 فعل اسم جار ومجرور

 يحيط
بالمعدة من 

 داخلها وخارجها
 حرارة نارية
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 حتيط   حرارة نارية   باملعدة من داخلها وخارجها:    هي اجلملة

 مم+         م إ       +   م                       

 جار وجمرور+       اسم  +فعل                    

ويف ذلك "التقدمي والتأخري"رية عن ظاهرة فيه من األمثلة الكث(مفتاح دار السعادة)وكتاب     
 1."من آياته الباهرة هذا اهلواء الّلطيف":"ابن القيم"يقول

هذا اهلواء )وهو(م)عن املبتدأ (من آياته الباهرة)وهو(م إ)ثال تقدمي اخلربوما يالحظ على هذا امل     
 .هذا اهلواء اللطيف من آياته الباهرة: واملفروض أن ترد اجلملة كما يلي(الّلطيف

 2."واألقوال إذا تعارضت وتعّذر الرتجيح،كان دليال على فسادها وبطالّنا:"ويقول أيضا    

،ومن سنن (تعارضت)وهو(م)عن الفعل(األقوال)وهو(م إ)ذا املثال تقدمي الفاعليالحظ أيضا يف ه    
م به وعليه + فاعل + فعل : ترتيب اجلملة الفعلية يف اللغة العربية أن ترد اجلملة وفق هذا الرتتيب

 ..."وإذا تعارضت األقوال:"جيب أن تكون اجلملة كاآليت

 قدرته يف البالغة والبيان مييل كثريا يف لغته إىل التقدمي والتأخري،وتتبني"ابن القيم"ويظهر جليا أنّ     
حني يستخدم هذه الغاية املعنوية للتقدمي والتأخري يف حتقيق هدف آخر وهو روعة موسيقى 

 .         العبارة،واكتمال مجاهلا الفين،ومراعاة التناسق بني العبارات مجيعا

 الذكر والحذف : المبحث الثاني  

تركيبية ختّص بظواهر الّنقص والزيادة يف أي عبارة،وقد إّن الذكر واحلذف ظاهرة لغوية وثنائية       
: الذكر واحلذف بقوله"عبد القاهر اجلرجاين"طرفني يف اجلملة،ويعرِّف االمام جعل منهما القدماء

                                                           
 0/22:مفتاح دار السعادة 1
 2/08:املصدر نفسه 2
 



"ابن قيِّم اجلوزية"اخلصائص الرتكيبية عند                             الفصل الثالث                                  
 

 
42 

ترك الذكر أفصح من  هوباب دقيق املسلك لطيف املأخذ عجيب األمر،شبيه بالسحر،فإّنك ترى به"
الذكر،والّصمت عن اإلفادة،أزيد لإلفادة،وجتد أنطق ما تكون إذا مل تنطق،وأمّت ما تكون بيانا إذا مل 

 1." ت نب

ليبها وهكذا يتبنّي أّن الذكر واحلذف من األبواب الطّريفة يف اللغة العربية الذي أحتف أسا      
تب والشاعر لألماكن اليت حيسن فيها الذكر أو وعلى قدر معرفة الكا،ابيانوإكساهبا بالغة و 

 .احلذف،تبنيِّ مكانته يف الفصاحة وامتالك ناصية البيان

ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه،واصطالحا إسقاط جزء :وهو لغة اإلسقاط    :احلذف*      
يه،ألنّه الحذف احلذف لغري دليل،ومسي اقتصارا،فال حترير ف:الكالم أوكّله لدليل،وأّما قول النحويني

   2.فيه بالكلية كما يكون يف االضمار واالجياز

 3﴾..َواْسَأِل الَقْريَةَ ﴿:مّث مقّدر حنو(يف احلذف)كونوالفرق بينهما أّن شرط احلذف واالجياز أن ي    
خبالف االجياز فإنّه عبارة عن اللفظ القليل اجلامع للمعاين اجلّمة بنفسه،والفرق بينه وبني االضمار أن 

ي ْدِخل  َمْن َيَشاء  يف َرمْحِتِه َوالظَّاملنَِي أََعدَّ هل ْم ﴿:شرط املضمر بقاء أثر املقّدر يف اللفظ مثل قوله تعاىل
رًاَلك مانـْتَـ ﴿:وقوله أيضا 4﴾..َعَذابًا اَلِيًما أئتوا أمرا خريا لكم،وهذا ال يشرتط يف :أي 5﴾..ه وا َخيـْ

: االشتقاق،فإنّه من أضمرت الشيء احلذف ويدّل على أنّه البّد يف االضمار من مالحظة املقّدر باب
  6.أخفيته

                                                           
 101ص:دالئل اإلعجاز  1
  بريوت ،(دط)حممد أبو الفضل إبراهيم،دار اجليل،:،تح2بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي،ج لإلمامالربهان يف علوم القرآن، 2

 120م، ص1811/ه1021
 10:سورة يوسف 3
 21:االنسان  سورة 4
 1/01:للزخمشري(الكشاف)،وينظر إىل 111:سورة النساء 5
 2/120الربهان يف علوم القرآن،للزركشي، 6
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تنصب (أن:)،خبالف االضمار وهلذا قالوامن حذفت الشيء قطعته،وهو يشعر بالطرحهو أيضا و       
يضمر :الصواب أن يقال:إّن الفاعل حيذف يف باب املصدر،وقال:عن قول النحاة ومضمرة،وردظاهرة 

  1.وال حيذف ألنّه عمدة يف الكالم

اَل أ ْقِسم  ﴿:نسق من أنساق األداء يكون العدول عنه فسادا،كما جاء يف قوله تعاىل احلذفو       
له :الترتكون سدى؟قلت﴾اَل أ ْقِسم  بِيَـْوِم الِقَياَمةِ ﴿فاآلية 2﴾..وَّاَمةبِيَـْوِم الِقَياَمة،َواَل أ ْقِسم  بِالنَـّْفِس اللَّ 

 ﴾بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ ﴿قصر األمر على النفي دون االثبات لكان هلذا القول مساغ ولكّنه مل يقصر،واآلية
هي نفس :يلوق...بالنفس املتقية اليت تلوم النفوس فيه أي يف يوم القيامة على تقصريهّن يف التقوى

على أن الالم االبتداء وأقسم خرب مبتدأ  3﴾..َفاَل أ ْقِسم  مبََواِقِع النُّج ومِ ﴿يف اآلية"ألقسم"آدم،هلذا قرىء
 4.ويعضده أنّه يف االمام بغري ألف:ألنا أقسم ،قالوا:حمذوف معناه

وإمّنا جند ما يدّل -القيامة-السورة  ومن املالحظ أنّنا ال جند جوابا للقسم الذي ابتدأت به      
فجواب القسم حمذوف ويقّدره  5﴾..َأحَيِْسب  ااِلْنَسان  أَلَّن جنََّْمَع ِعظَاَمه  ﴿وهو هذه اآلية  اعليه

جّو :وهذا احلذف يتناسب هو والعجلة اليت دّلت عليه النفس اللوامة وجّوها أي( لتبعثنّ )النحاة
 6.العجلة اليت طبعت به السورة

،وبّينوا أماكنه يف اللغة الفنية،إذ إنّه "ابن اجلين"ومن بينهم-احلذف–وقد تناوله القدماء        
 . 7"اجلملة واملفردة واحلرف واحلركة"يعرتي

                                                           
 2/120:الربهان يف علوم القرآن 1
 0-1:سورة القيامة 2
 10:الواقعة سورة 3
 1/011:الكشاف للزخمشري 4
 22:سورة القيامة5
 2/120:الربهان يف علوم القرآن 6

 212م،ص1801،بريوت،(دط)حممد علي النجار،دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع،:،تح0اخلصائص،البن جين،ج 7
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يعرتي اجلملة واملفردة واحلرف واحلركة،وقد يتناول احلذف أيضا "ابن جين"فاحلذف يف رأي     
وهو يتناول الكلمة والكلمتني أوالعبارة ( مم)ن أن يتناول املتمموالفعل كما ميك( م إ)واخلرب(م)املبتدأ

 ... والفقرة

 .من الظواهر اللغوية اليت ال ميكن االستغناء عنها،وخاصة يف اللغة العربية"احلذف "يبقى        

،وتتمركز فيه عناصر االبداع،إذ ال تقتصر على احلذف ما يقابل احلذفهو   :الذكر*      
عند احلديث عن الصِّفات االهلية واألمساء اهلل احلسىن،كما جاء يف  ذكر املبتدأ،الضمري وحده،ويكثر

 ه َو اهلل  الَِّذي الَإَِلَه ِإالَّ ه َو املِلك  الَقدُّوس  السَّاَلم  املوِمن  املَهْيِمن  الَعزِيز  اجلَبَّار  املَتَكبـِّر  ﴿:قوله تعاىل
 1﴾..ه َو اهلل  اخلَاِلق  الَبارِىء  املَصوِّر  َله  ااَلمْسَاء  احل ْسىَن َحاَن اهلِل َعمَّا ي ْشرِك وَن،س بْ 

 –وقد قرىء هبما –بالضّم والفتح ﴾الَقدُّوس  ﴿تفسري هذه اآلية الكرمية،ففي(الكشاف)جاء يف     
السّبوح،ويف تسبيح املالئكة سبوح قدوس رّب املالئكة :البليغ يف النزاهة عّما يستقبح،ونظريه 

وصف به مبالغة يف وصف كونه سليما من ﴾َدار  السَّاَلمِ ﴿مبعىن السالمة ومنه ﴾السَّاَلم  ﴿والّروح،و
املؤمن به على حذف واهب األمن وقرىء بفتح امليم مبعىن ﴾املوِمن  ﴿الّنقائص أويف إعطائه السالمة و

 2.اجلار
ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكرمية الضمري ست مرّات ليكون لكل اسم من األمساء احلسىن ف    

ترسيخ يف نفس سامعه،بارتباطه مببتدئه املذكور،وفيه توضيح أكرب لتلك األمساء احلسىن مع هذا 
 .الذكر
،وكل وهذه الفائدة املعنوية للذكر تعضدها فائدة موسيقية تتجّلى يف التناسق املوسيقي املتأتى منه     

 (.مفتاح دار السعادة)من خالل"ابن القيم"هذه احلاالت مالحظة يف نصوص

                                                           
 00-02:سورة احلشر 1
 1/10:الكشاف للزخمشري 2
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فانظر اآلن إىل النطفة بعني البصرية،وهي قطرة من ماء مهني ضعيف ":"ابن القيم"يقول     
ّب األرباب العليم اخلبري من هبا ساعة من الزمن فسدت وأنتنت،كيف استخرجها ر لومّرت  مستقذر،

كيف مجع سبحانه بني الذكر واألنثى وألقى احملبة ...الصلب والرتائب منقادة لقدرته مطيعة ملشيئةبني 
وساقهما من أعماق العروق واألعضاء،ومجعها يف موضع ...بينهما،كيف قادها بسلسلة الشهوة واحملّبة

واحد،ج عل هلما قرارا مكينا ال يناله هواء يفسده،وال برد جيّمده،وال عارض يصل إليه،وال آفة تتسّلط 
 1."عليه
ميثل هذا املثال جمموعة من الرتاكيب االسنادية،والذي يعنينا منها هوتلك املرّكبات اليت حيذف      

 .منها املسند،املسند إليه،املتمم

بينما يالحظ (مم_م إ _م )قد اكتمل فيها أركان االسناد وهي ( استخرجها رّب األرباب)فاجلملة    
 :اجلملاحلذف يف هذه 

 ..مجع سبحانه بني الذكر واألنثى كيف  - 
 ...كيف قادها بسلسلة الشهوة واحملّبة- 
 ؟(مم)أم ( م إ)أم ( م)فما هو احملذوف هنا ؟ أهو 

وهو أهّم شروط احلذف فالبّد من وجود قرينة "ود الدليل على احملذوف وملعرفة ذلك البّد من وج  
 2."أو العناصر اليت يريدها املتكّلم ويستغين عن ذكرها بداللة القرينة تدّل على العنصر

فالقرينة إذن هي شرط من شروط احلذف،فالبّد من وجودها لتدّل على العنصر أوالعناصر اليت     
 .املتكّلم،ويستغين عن ذكرها بداللة القرينةيريدها 

                                                           
 1-0/1:مفتاح دار السعادة 1
 م،1811 االسكندرية، ،(دط) ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي،طاهر سليمان محودة،الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، 2

 111ص
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( م")أنظر"كما حذف فعل األمر"رّب األرباب"وهو(م إ)و الفاعل فاحملذوف يف هذه اجلمل ه    
 ."كيف استخرجها رب األرباب العليم... فانظر اآلن إىل النطفة:"والقرينة اليت تدّل عليه هي قوله

 :كما يلي  وميكن تقدير احملذوف       
 ...أنظر كيف مجع رب األرباب سبحانه بني الذكر واألنثى - 

 ...أنظر كيف قادها رب األرباب بسلسلة الشهوة واحملّبة -
 يف تطبيقاهتا العربية اللغة اليت حتتاجها الظواهر اللغويةمن "الذكر واحلذف"ويف األخري يبقى       

سبها رونقا مجيال يف عامل البالغة وأك مما أحتف أساليبها"ابن القيم"وهي خاصية من  خصائص لغة
  .بيانوال
 راالستثناء والقص: المبحث الثالث 

من الظواهر اللغوية والنحوية،وأيضا خاصية من خصائص لغة "االستثناء والقصر"تعّد ظاهرة       
 :هذه الظاهرة بقوله"ابن مالك"،ويف ذلك عّرف(لسعادةمفتاح دار ا)اليت عاجلها يف كتابه"ابن القيم"
 1."يف معناها بشرط حصول الفائدة"ما"أو"إالّ "ب هو املخرج حتقيقا أوتقديرا من مذكور، أو مرتوك"
فيه معىن زائدا على  فإنّ  2﴾..َفَسَجَد املاَلِئَكة  ك لُّه م َأمْجَعوَن ِإالَّ ِإْبِليسَ ﴿:ومثال ذلك قوله تعاىل 

فارق مجيع املأل و االستثناء،هو تعظيم أمر الكبرية اليت أتى هبا إبليس من كونه خرق إمجاع املالئكة،
 3.األعلى خبروجه مما دخلوا فيه من السجود آلدم

،ومثال ذلك  4."أو إحدى أخواهتا ملا كان داخال يف احلكم السابق عليها"إالّ "بإنّه اإلخراج :"أو    
ِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَوات  اَفَأمَّا الَِّذيَن َشق وا َفِفي النَّاِر هل ْم ِفيَها َزِفرٌي َوَشِهيٌق خَ ﴿:قوله تعاىليف 

 العاصيو فإنّه سبحانه وتعاىل ملا علم أّن وصف الشقاء يعّم املؤمن  5﴾..َوااَلْرض  ِإالَّ َما َشاَء رَبُّكَ 
                                                           

 008،ص(دس)،بريوت،0دار اجليل للنشر والتوزيع،ط،0هشام األنصاري،جيب حممد عبد اهلل مجال الدين بن أوضح املسالك،أل 1
 21-22:سورة احلجر 2
 101ص:يف علوم القرآنالربهان  3
 
 211،ص (دس)،القاهرة،8دار املعارف للنشر والتوزيع،ط،0النحو الوايف،عباس حسن،ج 4

 121-121:سورة هود  5
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ِإنَّ ﴿:ده يف النار بلفظ مطمع،حيث أثبت االستثناء املطلق وأّكده بقولهوالكافر،استثىن من حكم خبلو 
أنّه ال اعرتاض عليه يف إخراج أهل الشقاء من النار وملا علم أّن أهل :أي 1﴾..َربََّك فـَعَّاٌل ملَا ي رِيد

السعادة ال خروج هلم من اجلنة،أّكد خلودهم بعد االستثناء مبا يرفع أصل االستثناء حيث 
َر جَمْذ وذٍ ﴿:قال غري منقطع ليعلم أّن عطاءه هلم اجلّنة غري منقطع وهذه املعاين :أي 2﴾..َعطَاًء َغيـْ

 3.زائدة على االستثناء اللغوي
" ما"أو"إاّل "النفيمرتوك بأداة  تقديرا من مذكور أو واالستثناء هبذا املفهوم هو املخرج حتقيقا أو      

 :ضربنيأيب اهلالل العسكري على "الفائدة واالستثناء عندأخواهتا شرط حصول بإحدى  يف معناها،أو
أحدمها أن تأيت معىن تريد توكيده والزيادة فيه فتستثين بغريه،فتكون الزيادة اليت قصدهتا،والثاين "

 4..."استقصاء املعىن والتحّرز من دخول النقصان فيه
أحدمها توكيد املعىن والزيادة فيه،والثاين :لى ضربنيع"أيب اهلالل العسكري"فاالستثناء يف نظر    

 .استقصاء املعىن والتحّرز من دخول النقصان فيه

ماعدا "ب"ما خال أو"ب"ال يكون أو"ب"أو"ليس"ويستثىن ب":"ابن هشام"وقد جاء عند      
َفَشرِب وا ِمْنه  ﴿:بعد كالم تاّم موجب،أو غري موجب،وتقّدم املستثىن حنو قوله تعاىلإاّل "ب"،أو"طلقا"

 6."ويسمى مفرغا"إالّ "إّن ترك فيه املستثىن منه فال أثر فيه ل:،وغري املوجب 5﴾..ِإالَّ قَِليالً مِّنـْه م

ِإالَّ قَِليالً ﴿فكرعوا فيه،:أي﴾..َفَشرِب وا ِمْنه  ﴿للزخمشري تفسري هذه اآلية (الكشاف)جاء يف     
بالرّفع "إال قليال:"غروف،قرأ أيب األعمشر،وبالضم مبعىن املبالفتح مبعىن املصد"غرفة:"وقرىء﴾..مِّنـْه م

                                                           
 121:سورة هود 1

 121:سورة هود  2
 100ص:الربهان يف علوم القرآن 3
 021م،ص1811،بريوت،(دط)الصِّناعتني،أليب هالل العسكري،املكتبة العصرية، 4
 008:البقرة سورة 5
 008،ص(دس)،بريوت،(دط)شرح شذور الذهب،ابن هشام،دار اجليل للنشر والتوزيع، 6
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 :جليل من علم العربية فلما كان معىن وهو بابعن اللفظ جانبا، واإلعراضوهذا من ميلهم مع املعىن 
 1.فلم يطيعوه إالّ قليال منهم:يف معىن فلم يطيعوه،محل عليه،كأنّه قيل ﴾..َفَشرِب وا ِمْنه  ﴿

هذه اآلية تقوية ملن ذهب إىل أّن ﴾..َفَمْن َشِرَب ِمْنه  فَـَلْيَس ِمينِّ ﴿:من قوله تعاىل واملستثىن    
املتعقب للحمل ال يتعنّي إال األخرية الحتمال عودة إىل ماقبلها ورد على من منع ذلك "االستثناء"

 2.حمّتجا بامتناع الفصل بني املستثىن واملستثىن منه بأجنيب من االستثناء

بعد  "إاّل "تثىن بيّتضح أّن أدوات االستثناء كثرية،ويس"البن هشام"ل القول الذي أوردناهالومن خ   
ستثىن منه،فال أثر فيه أوغري موجب وتقّدم املستثىن،وغري موجب إن ترك فيه املكالم تام موجب،

امع ختصيص املوصوف عند الس"القصر"ن معاين االستثناء إفادة القصر،وويسمى مفرغا،وم"إاّل "ل
منجما،وللقصر طرق شاعرا و زيد شاعر ال منجم،ملن يعتقده :بوصف دون ثان،كقولك

طريق العطف،كما يف قصر املوصوف على الصِّفة إفرادا أوقلبا حسب مقام :أحدمها:"أربعة
النفي واالستثناء،كما تقول يف قصر :ثانيهما.عمر شاعر ال منجِّم،وما عمر منجم بل شاعر:السامع

َوَما ﴿:ليس زيد إاّل شاعرا،أو ما زيد إاّل شاعر،ويف قوله تعاىل:قلبا صِّفة إفرادا أواملوصوف على ال
إمّنا زيد :تقول يف قصر املوصوف على الصِّفة قصر إفراد كما:استعمال إمّنا:ثالثها 3﴾..حم َمٌَّد ِإالَّ َرس ولٌ 

 4."امتيمي أن:التقدير،كما تقول يف قصر املوصوف على الصِّفة: ، رابعها...جاء

طريق :هيطرق أربعة و معاين االستثناء إفادة القصر،وله ومن خالل هذا يّتضح أّن من       
 .كما تقول يف قصر املوصوف على الصِّفة:استعمال إمّنا،التقديرالعطف،النفي واالستثناء،

                                                           
 1/010:الكشاف  1
 1/010:املصدر نفسه 2
 100:سورة آل عمران 3
عبد احلميد هنداوي،منشورات حممد علي .الد:مفتاح العلوم،أليب يعقوب يوسف بن حممد بن علي السكاكي،حّققه وقّدم له 4

 021-022م،ص0222/ه1002،بريوت،1،دار الكتب العلمية،طبيضون
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ابن "كثرية ومستفيضة ومن ذلك قول(مفتاح دار السعادة)يف"االستثناء والقصر"ومن أمثلة      
إّن كمال الّنفس وسعادهتا املستفاد عن الرسل صلوات اهلل عليهم ليس عندهم اليوم منه :"...القيم

وأنّه وإذا عرف ذلك،.ت النفوس وسعادهتاحّس،والخرب،والعني،وال أثر فهم أبعد  الناس من كماال
طع العالئق من وق.البّد للنفس من مراد حمبوب لذاته ال تصلح إاّل به،وال تكمل إاّل حبّبه  وإيثاره

غريه،وأّن ذلك هو النهاية وغاية ومطلوهبا ومرادها الذي إليه ينتهي الطّلب،فليس ذلك إاّل اهلل الذي 
أَْم اختََّذ وا َءاهِلًَة مَِّن ااَلْرِض ه ْم يـ ْنِشر وَن َلْو َكاَن ِفيِهَما آهلًَة ِإالَّ اهلل ﴿:ال إله إاّل هو قال تعاىل

ح االنسان وحده وسعادته إاّل بذلك،بل وكذلك املالئكة واجلّن،وكل حي وليس صال 1﴾..َلَفَسَدتَا
 2..."شاعر الصالح له إالّ بأن يكون اهلل وحده إهله ومعبوده وغاية مراده

 باإلضراب،قد آذنت "اهلمزة"و"بل"املنقطعة الكائنة مبعىن(أم)أّن هذه(الكشاف)جاء يف تفسري        
املوتى،ولعمري ﴾..َءاهلًَة مَِّن ااَلْرِض ه ْم يـ ْنِشر ونَ ﴿ وهو اختاذهماملنكر ملا بعدها،و  واإلنكارعما قبلها 

اذ آهلة تنتشر؟ :أّن من أعظم املنكرات أن ينشر املوتى بعض املوات ،فإن قلت كيف أنكر عليهم اختِّ
 مع إقرارهم هلل -وما كانوا يدعون ذلك آلهلتهم؟وكيف أبعد شيء عن هذه الدعوى وذلك أّّنم كانوا

  3.بأنّه خالق السموات واألرض -تعاىل

ألّن :الرّفع على البدل؟ قلتما منعك من :فإن قلت ﴾..َلْو َكاَن ِفيهَما آهلٌَة ِإالَّ اهلَل َلَفَسَدتَا﴿واآلية    
يف أّن الكالم معه موجب والبدل ال يسوِّغ إاّل يف الكالم غري املوجب،فإّن املبتدأ يف "إن"مبنزلة"لو"

فيهم،وختصيص  لشيء ألنّه ضمري،وأيضا فال ينبين على ذلك إلزامهم حصر األلوهيةاآلية أخّص 
لو كان فيهما إله غري اهلل شريكا هلل لفسدتا،لو :هبم،لو كان فيهما آهلة إاّل اهلل لفسدتا ومعناهاالنشار 

                                                           
 00-01:سورة األنبياء 1
 2/22:مفتاح دار السعادة 2
 120-0/120:الكشاف 3
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األلوهية  إلزامهم ادِّعاء صفات(هم ينشرون)مل يكن فيهما آهلة إال األصنام لفسدتا،واملقصد من قوله
 1.آلهلتهم،حىت يتحّرى أّّنم الذي اختاروا القسم الذي أبطله اهلل تعاىل

" إال"و"ليس"أو" ال"بأداة النفي"االستثناء"يف هذه الفقرة هو"ابن القيم"ن فالطريق الذي سلكهإذ     
 .حىت غدا ذلك واضحا جبالء يف كتابه

يبدأ باألسلوب التقريري املباشر،ويعدل عنه "ابن القيم"ا يف هذه األمثلة أنّ ومن املالحظ أيض     
أن يأيت معىن تريد :أوال:"خيدم املعىن من جهتني"االستثناء"أسلوب االستثناء،ال لشيء سوى أنّ ب

استقصاء املعىن والتحّرز من دخول :توكيده والزيادة فيه فتستثين بغريه،فتكون الزيادة اليت قصدهتا،ثانيا
 2..."النقصان عليه

كان حييط هبذه "ابن القيم"فسنجد أنّ ،"بن القيما"صوإذا تأّملنا هذه الفقرة املقتضبة من ن      
اللغوية والداللية ألدوات االستثناء،وكل األدوات األخرى وجييد توظيفها يف  ، والفروقاملعاين الدقيقة

 .تجاوز بعضها بعضالفاظ ال تالكتابة،فتغدو املعاين واأل

للقارىء هذه املعاين،وكأّن به خياطب من جيهلها،بل ينكرها وهي الفئة "القيم ابن"توعندما يثب       
الغالبة من املسلمني يف زمانه ويف غري زمانه،أوكأّن به يقّدمها ملن سينكرها عليه،وهو إثباته أّن 

   3.االكمال للّنفس وال سعادة هلا إالّ حبّب اهلل عّز وجل الذي ال إله إالّ هو

ما يدّل عليه الّسياق :دّل عليه أشياء كثرية منها أوالت"البن القيم"احلّس الذي أثبتناه ولعّل هذا      
ليس  -صلوات اهلل عليهم –إّن كمال النفس وسعادهتا املستفاد عن الرسل :"يف بداية الكالم،إذ يقول

تكرار : ثانيا."  ادهتااليوم منه حس،والخرب،والعني وال أثر فهم أبعد الناس من كماالت النفوس وسع
 (.إال...ليس)و(إال...ال)أسلوب االستثناء يف الفقرة السابقة 

                                                           
 0/121:الكشاف  1

 022-020ص :للسكاكي( مفتاح العلوم)ينظر   2
 20-2/20:مفتاح دار السعادة 3
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من املعلوم بالضرورة أنّه ليس يف :"فيقول: مايلي(مفتاح دار السعادة)أيضا يف"االستثناء"ومن أمثلة    
املتقدِّمني ملا قّسموا ،إاّل أّن ( *)السماء مَحَل   والثـَْور  وال حّية وال عقرب وال دّب وال كلب والثعلب

شّبهوا الكواكب املذكورة :الفلك إىل اثين عشرة قسما،وأرادوا أن مييِّزوا كل قسم منها بعالمة خمصوصة
 1."يف تلك القطعة املعّينة بصورة حيوان خمصوص،تشبيها بعيدا جّدا

 ".إال"و" ال"و" ليس"بأداة النفي "االستثناء"يف هذه الفقرة هو"ابن القيم"الذي سلكهإذن فالطريق     

وحاجة الناس إىل الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إىل كل شيء،وال نسبة :"ويقول أيضا       
حلاجتهم إىل علم الطب إليها،أال ترى أّن أكثر العامل يعيشون بغري طبيب،وال يكون الطبيب إال يف 

 ."إالّ "و" ال"ناء بأداة النفي ، وهنا أيضا يف هذه الفقرة قد استعمل االستث 2..."بعض املدن اجلامعة

اين الّدقيقة ،فسنجد أنّه حييط باملع"ابن القيم"نا هذه النماذج املقتضبة من نصوصوإذا تأمل       
 .من هذه املفاهيم اللغوية"ابن القيم"بصفة قليلة للقصر،هذا يعين متّكنو "القصر"و"االستثناء"ألدوات 

 األساليب القرآنية وتضمين تراكيبه مشاكلة: المبحث الرابع 

 (مفتاح دار السعادة)اليت اخّتذها واستعملها يف"ابن القيم"اخلاصية من خصائص لغةتعترب هذه       
ليبنّي لنا أنّه استطاع أن يوفِّق بينها وبني خصائص أخرى وكان هلا من االيقاع املوسيقي القوّي الذي 

املشاكلة لغة :"املشاكلة قائال"عبد القادر عبد اجلليل.الد"ف تركته يف املعاين واأللفاظ،ومن ذلك يعرِّ 
لوقوعه يف صحبته وبنيتها تؤّكد هي املماثلة واملوافقة والنظري،واصطالحا هي ذكر الشيء بغري لفظه 

 3."املدار التكراري

                                                           

 .الفلكيون أبراجاإشارة إىل ترتيبات الكواكب والنجوم اليت مسّاها  -*
 2/01:مفتاح دار السعادة 1

 0/211:املصدر نفسه  2
 020م،ص0220،عمان،1األسلوبية،عبد القادر عبد اجلليل،دار صفاء للنشر والتوزيع،ط  3
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حيث يقتبس من (مفتاح دار السعادة)ومنها "ابن القيم"مسة أخرى يف مؤلفات فاملشاكلة هي     
العالية ويضمن تراكيبه،ألّن القرآن الكرمي هو خري مثال عن ذلك،ومنه يتخرّي القرآن الكرمي أساليبه 

صافية الذوق يف خمارجها لذيذة السماع طيّبة اجملرى على اللسان حروف الكلمة وي نتقى أصواهتا 
معتدلة يف تأليفها،خفيفة يف الفم،نازلة على أحسن هيئة يف االيقاع،قويّة االحياء شديدة البعث ملا 

 .تتضّمنه من املعاين املرادة واألهداف املقصودة من اآلية الكرمية

يف مواضع كثرية،منها (مفتاح دار السعادة)كيبه واضحة يفومشاكلة األساليب القرآنية وتضمني ترا     
أخرب تعاىل أّن ما قّدمت أيديهم سبب إلصابة املصيبة إيّاهم،وأنّه سبحانه أرسل "":لقيمابن ا"يقول

 1."رسوله وأنزل كتابه

ا َقدََّمْت أَْيِديِهْم َوَلْواَل َأْن ت ِصيبَـه م مُِّصيَبة  مبَ ﴿:ويف القرآن الكرمي ما يشبه هذا النسق كقوله تعاىل    
َنا َرس واًل فـََنتَِّبَع َءايَِتَك َوَنك وَن ِمَن املوِمننيَ   2﴾..فـَيَـق ول وا َربَـَّنا َلْوالَ أَْرَسْلَت إِلَيـْ

 ية وإحدى الفائنيضيضناعية وجواهبا حمذوف،والثانية حتاألوىل امت﴾َوَلْوالَ ﴿فجاء تفسري         
مر باعث على الفعل،والباعث للعطف،واألخرى جواب لوال،لكوّنا يف حكم األمر،من قبل أن األ

هال :ولوال أّّنم قائلون إذا عوقبوا مبا قّدمت من الشرك واملعاصي:من واد واحد،واملعىن ضضواحمل
ا هو ليلزموا أن إرسال الرسول إليهم إمنّ :إليهم،يعين ملا أرسلنا:سوال،حمتجني علينا بذلكأرسلت إلينا ر 

َنا َرس واًل فـََنتَِّبَع َءايَِتَك َوَنك وَن ِمَن املوِمننيَ  ﴿احلجة وال يلزموها، فاملقصود بأن يكون ﴾..َلْوالَ أَْرَسْلَت إِلَيـْ
جعلت العقوبة  السبب للقول وكان وجوده بوجودها،سببا إلرسال الرسل،ولكن العقوبة ملا كانت هي 

قول،فأدخلت عليها  لوال،وجيء بالقول معطوفا عليها بالفاء املعطية كأّّنا سبب اإلرسال بواسطة ال
 3.ولوال قوهلم هذا إذا أصابتهم مصيبة ملا أرسلنا:معىن السببية،ويؤول معناه إىل قولك

                                                           
 2/10:مفتاح دار السعادة 1
 01:سورة القصص 2
 0/012:الكشاف 3
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 :فلنالحظ العبارات الواردة يف النص       
 .جاءت هذه العبارة متاما كما وردت يف اآلية الكرمية: قّدمت أيديهم  -
 .توافق زمين بني النص واآلية الكرمية: سلأر  -

وهلذا كان من آمن باهلل خالقه ورازقه وربّه ومليكه،ومل يؤمن بأنّه ال إله يعبد،وحيّب :"ويقول أيضا     
وقريبا من  1."وخيشى وخياف غريه،بل أشرك معه يف عبادة غريه،فهو كافر به مشرك شركا ال يغفره اهلل

 ففي هذه اآلية تكرير للتأكيد، 2﴾..ِإنَّ اهلَل اَل يـَْغِفر  َأْن ي ْشَرَك ِبهِ ﴿:تعاىلقوله "ابن القيم"عبارة
جاء شيخ من العرب إىل رسول اهلل صلى اهلل :أنّه مات مشركا وقيل:كّرر لقصة طعمة،وروي:وقيل

 إين شيخ منهمك يف الذنوب،إال أين مل أشرك باهلل شيئا منذ عرفته وآمنت به،ومل:عليه وسلم فقال
أختذ من دونه وليا،ومل أوقع املعاصي جرأة على اهلل وال مكابرة له،وما تومّهت طرفة عني أين أعجز اهلل 

 3.هربا،وإين لنادم تائب مستغفر

فأخرب أّن من أحّب شيئا سوى اهلل مثل ما حيّب اهلل،فقد ":"ابن القيم"ويف موضع آخر يقول       
َوِمَن النَّاِس َمن يَـّتَِّخذ  ﴿:هذا املعىن من قوله تعاىل"ابن القيم"،حيث أخذ  4."اخّتذ من دون اهلل أندادا

بُّونـَه ْم َكح بِّ اهللِ     5﴾..ِمْن د وِن اهلِل أَْنَداًدا حيِ 

من الّرؤساء الذين كانوا :أمثاال من األصنام،وقيل﴾أَْنَداًدا﴿وجاء يف تفسري هذه اآلية الكرمية     
ِإْذ َتربََّأ الَِّذيَن اتُِّبع وا ِمَن الَِّذيَن ﴿:أوامرهم ونواهيهم،واستدل بقوله يتبعوّنم ويطيعوّنم وينزلون على

بُّونـَه مْ ﴿ومعىن﴾..اتَـّبَـع وا كتعظيم ﴾..َكح بِّ اهللِ ﴿موّنم وخيضعون هلم تعظيم احملبوبيعظِّ :﴾حيِ 
تغىن عن ذكر من كما حيب اهلل تعاىل،على أنّه مصدر من املبين املعلوم،وإمّنا اس:اهلل،واخلضوع له،أي

                                                           
 2/01:مفتاح دار السعادة  1
 111:سورة النساء 2
 0/108:الكشاف 3

 2/01:مفتاح دار السعادة  4
 110:سورة البقرة  5
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يسّوون بينه وبينهم يف حمبتهم،ألّّنم كانوا يقرِّون باهلل : كحبِّهم اهلل،أي:وقيل.حيّبه ألنّه غري ملبس
  1.ويتقرّبون إليه

فالتوحيد من أقوى أسباب األمن من املخاوف،والشرك من أعظم أسباب حصول :"ويقول أيضا     
املخاوف،ولذلك من خلف شيئا غري اهلل س لَِّط عليه،وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه،ولو 

 2."وتوّكله على اهلل من أعظم أسباب جناته منهخاف اهلل دونه،ومل خَيْفه  لكان عدم خوفه منه 

هذه العبارة قصر الفواصل،وكل هذه الفواصل أفعال وأمساء،فيالحظ تكرار  واملالحظ يف    
ّلها ذات داللة ،وك(مرتان")اخلوف"،وكلمة(مرتان")املخاوف"رار كلمة، وتك(ثالث مرات")خاف"الفعل

َأْشرْكت م بِاهلِل وََكْيَف َأَخاف  َما َأْشرْكت ْم َواَل خَتَاف وَن أَنَّك ْم ﴿:ويف هذا يقول اهلل تعاىل"اخلوف"واحدة،وهي
  3﴾..َمامْل يُـّنَـزَّْل ِبِه َعَلْيك ْم س ْلطَانًا َفَأيُّ الَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ بِااَلْمِن ِإْن ك ْنت ْم تـَْعَلم ونَ 

لتخويفكم شيئا مأمون اخلوف،ال يتعّلق به ضرر ﴾وََكْيَف َأَخاف   ﴿جاء يف تفسري الكشافو      
  إشراكهم باهلل،ما مل ينزل بإشراكه ما يتعّلق به كل خمّوف،وهو﴾اَل خَتَاف ونَ ﴿أنتم،﴾و﴿بوجه

ومالكم تنكرون على :حّجة،ألّن االشراك ال يصّح أن يكون عليه حّجة،كأنّه قال:أي﴾س ْلطَانًا﴿
 فأينا أحق باألمن،:األمن،يف موضع األمن،والتنكرون على أنفسكم األمن يف موضع اخلوف،ومل يقل

 فريقي املشركني واملوّحدين:يعين﴾َفَأيُّ الَفرِيَقنْيِ  ﴿تزكية نفسه،فعدل عنه إىل قوله أنا،أم أنتم احرتازا من
مل خيلطوا إمياّنم :أي﴾..الَِّذيَن َءاَمن وا ومَْل يـَْلَبس وا ِإمينَـه ْم ِبظ ْلمٍ ﴿: استأنف اجلواب عن السؤال بقولهمثّ 

   4.مبعصية تفسقهم

                                                           
 1/200:الكشاف 1
 2/211:مفتاح دار السعادة 2

 11:سورة األنعام 3
 0/218:الكشاف  4
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هذا العامل وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام،وأدلّه تأّمل العربة يف وضع :"ويقول أيضا     
ففي هذا أعظم داللة وأوضحها ...على كمال قدرة خالقه،وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه،

على أّن العامل خملوق خلالق حكيم قدير عليم،قّدره أحسن تقدير،ونّظمه أحسن نظام،وأّن اخلالق له 
واحد،ال إله إال هو،تعاىل عّما يقول الظاملون واجلاحدون علّوا  يستحيل أن يكون اثنني بل إله 

 1."كبريا،وأنّه لو كان يف السموات األرض إله غري اهلل لفسد أمرمها

من اآلية ."أمرمها وأنّه لو كان يف السموات واألرض إله غري اهلل لفسد:"قوله"ابن القيم"اقتبس    
َما آهلًَة ِإالَّ اهلل َلَفَسَدتَا َفس ْبَحاَن اهلِل َربِّ الَعْرِش َعمَّا َلْو َكاَن ِفيهِ  ﴿:اهلل تعاىلالكرمية قول 

  2﴾..َيِصف ونَ 

،فإذا توّكل على اهلل،ووثق ":"...ابن القيم"ومنوذج آخر يقول أيضا   والطِّرية سبب للمكروه على املتطريِّ
ك،وال خري إاّل خريك،وال إله اللهم ال طري إاّل طري :به واستعان به مل يصّده الّتطرّي عن حاجته،وقال

  3.."غريك،اللهم ال يأيت باحلسنات إال أنت،وال يذهب بالسيِّئات إال أنت،وال حول وال قوة إال بك

اهلل  اَل إَِلَه ِإالَّ ه َو احَليُّ الَقيُّوم اَل تَْأخ ذ ه  ِسَنٌة َوالَ ﴿:وقريب من هذه العبارة قوله سبحانه وتعاىل     
الباقي الذي ال سبيل عليه  ﴾احَليُّ ﴿ففي تفسري هذه اآلية أنّ  4﴾..نـَْوٌم لَه  َما يف السََّمَواِت َوااَلْرضِ 

ئم القيام بتدبري الدا﴾الَقيُّوم ﴿يصحُّ أن يعلم ويقّدر،و على اصطالح املتكلمني الذي ،وهوللفناء
أي ال يأخذه ...ما يتقّدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس:القيام والقيم والسنة:اخللق وحفظه،وقرء

 5.للقيوم،ألّن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قّيوما وهو تأكيدنعاس وال نوم 

                                                           
 0/01:مفتاح دار السعادة 1
 00:سورة األنبياء 2
 211-2/211:مفتاح دار السعادة 3
 000:سورة البقرة 4
 011-1/012:الكشاف 5
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من (مفتاح دار السعادة)يفمن القرآن الكرمي ما يوافق ومياثل أقواله "ابن القيم"وهكذا يقتبس     
أساليبه العالية ويضّمن تراكيبه،فأضفى على لغته مسحة خاّصة،وتوحي مبدى تأثّره ببيان القرآن الكرمي 
وتعّلقه بأساليبه وإعجازه،حيث جند يف النص القرآين ألفاظا وتعبريات معروفة ومألوفة يستخدمها 

ا تتناوهلا الرّيشة القرآنية املعجزة فإّّنا سرعان ما األدباء البلغاء من البشر،لكّنها تبقى جامدة،فعندم
 .تدّب فيها احلياة الشاخصة واحلركة اجملّددة ذات أرواح ومشاهد حّية

ظلمات وعلمه علم من أعالم األّمة االسالمية الذي أنار بقلمه "ابن القيم"يعتربوهبذا      
ذه األمور البالغية والنحوية واللغوية وغريها جعلته يتفّوق يف كل جمال من هل ،ومبعرفته وإطالعهاجلهل

  -فرمحة اهلل تعاىل عليه  –اجملاالت 
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 :بعد عرض ماّدة هذا املوضوع،والغوص يف أرجائه لنصل إىل خالصة القول         
بقسط وافر "ابن قيم اجلوزية"أحد املفّكرين الكبار االسالمينيلقد ساهم العالمة اجلليل،      

الذين كان هلم باع كبري حيث تتلمذ على كثري من العلماء . يف جمال العلم،وأدىل بدلوه فيه
تبته بكتب فتعّددت مك ما وصل إليه هذا اليي  الفضيل،وصيت وشهرة،وهلم الفضل إىل

بصبغة علمية ممّيزة، الذي وضع بصمته فيه،وُصبغ (مفتاح دار السعادة)منها متنّوعة ومجّة الفائدة
 .وأصبح ماّدة جاهزة وسهلة ملن يعود إىل هذا الكنز العظيم

 :وميكن حتديد النتائج املتوّصل إليها من خالل البحث    
نيأ يف أسرة ذات علم وفضل،فكانت السبب الرئيسي يف -رمحه اهلل-"ابن القيم"ّن االمامإ-

 .تكوين شخصيته العلمية
 ".سن السابعة"سن مبكرة  بدأ االشتغال بالعلم يف -
 ".واإلرادةالعلم "يدور حول(مفتاح دار السعادة)إّن موضوع الكتاب -
 .منهجا مميزا،وفيه من املميِّزات املهّمة يف نصوصه"ابن القيِّم"يعّد منهج -
 .يعترب هذا الكتاب مرجعا أساسيا يف علم أصول الفقه -
خصائص :هي خمتلفة ومتنّوعة منها(السعادةمفتاح دار )يف"ابن القيِّم"أّما عن خصائص لغة -

عنده،ويف نظام "اخلصائص الرتكيبية"وغريها،ولكن جمال دراسيت وتطبيقي حول ...لغوية،أسلوبية
 :الرتاكيب سّجلت النقاط اآلتية

املسند "ابن القيم"فعناصر االسناد قد يتقّدم بعضها على بعض،فتارة يقدِّم :التقدمي والتأخري -أ
يف مجيع هذه "ابن القيم"رة يقدِّم املسند إليه،وتارة أخرى يقّدم املتمم،ولكن كركن أّول،وتا

على حسب ترّتب املعاين يف احلاالت يقتضي يف نظمها آثار املعاين،ويرتّبها يف كالمه 
الّنفس،وتتبنّي قدرته يف البالغة والبيان،حني يستخدم هذه الغاية املعنوية للتقدمي والتأخري يف 

ر،وهو روعة موسيقى العبارة،واكتمال مجاهلا الفين،ومراعاة التناسق بني حتقيق هدف آخ
 .العبارات مجيعا
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يذكر املبتدأ ويستغين عن  ،وقد(اخلرب)ويذكر( املبتدأ)"ابن القيم"فقد حيذف:الذكر واحلذف -ب
ابن "ويف أحيان أخرى حيذف (.املتمم)ذكر اخلرب بإتيان قرينة أو  دليل عليها،وقد يتناول احلذف

" ابن القيم"حينما يدّل عليها دليل أو قرينة من القرائن،وعلى قدر معرفة (م إ)و(م")القيم
 .حة وامتالكه لناصية البيان مكانته يف الفصالألماكن اليت حيسن فيها الذكر أواحلذف،تبنيِّ 

إذ كثريا ما يستهل (مفتاح دار السعادة)هي ظاهرة لغوية جلّية أيضا يف:االستثناء والقصر-ج 
 :ألّن االستثناء خيدم املعىن من وجهنيو ،بأسلوب االستثناءمعنا 
 .أن يأيت معىن يريد توكيده والزيادة فيه فيستثين بغريه،فتكون الزيادة اليت قصدها* 
 .استقصاء املعىن والتحّرز من دخول النقص فيه* 
األخرى اليت ميكن أن وهي من الظواهر :مياكلة األساليب القرآنية وتضمني تراكيبه -د

من القرآن "ابن القيم"واضع كثرية،حيث يقتبسيف م(مفتاح دار السعادة)نسجِّلها يف
ببيان القرآن الكرمي " مابن القي"توحي مبدى تأثر لغته مسحة خاّصة،وهي الكرمي،فأضفى على

 .وتعّلقه بأساليب وإعجازه
مّن ما ويف اخلتام ال يسعين يف هذا املقام إاّل التضرع إىل اهلل عّز وجّل شاكرين له على        

قد وفقنا يف حبثنا هذا املتواضع وعرضنا ألفكاره وقضاياه اليت  أنّنا علينا من نعمة العلم،ونأمل
فمن اهلل تعاىل،وإن  صواب وتوفيق فيه من الريب يف أّّنا ناقصة،فالكمال هلل عّز وجّل فإن كان 

فنستغفره تعاىل على ما وقع منّا  -عليه لعنة اهلل تعاىل–خطأ فمن الييطان كان فيه من زلل و 
 .ا وتقصرينا،وضعف قّوتنا،وقّلة بضاعتنا،وهو املعنيبسبب عجزنمن زلّة وخطأ 

 
 
 

 



 

قامئة املصادر 

 واملراجع
 



 
60 

                                    

 

 *القرآن الكريم برواية ورش عن نافع*    
 المصادر والمراجع:      
 

علي النّجار،دار الكتاب العريب للنشر ،تح:حممد اخلصائص،(أبو الفتح عثمان بن جينابن جين) .1
 م.1591بريوت، ، )دط( والتوزيع،

،الفوائد املشوقة إىل علوم (مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر)ابن قيِّم اجلوزية .2
 بريوت،)دت(.، القرآن،إشراف:جلنة حتقيق الرتاث،مكتبة اهلالل،)دط(

،القواعد الفقهية املستخرجة من  أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر(ين مشس الد)ابن قيِّم اجلوزية .3
كتاب إعالم املوقِّعني،إعداد:أبو عبد الرمحن عبد اجمليد مجعة اجلزائري، تقدمي:فضيلة الشيخ بكر 

 بن عبد اهلل أبو زيد،دار ابن القيِّم،دار ابن عفان،)دط(،)دم(،)دت(.
 والتوزيع،)دط(،بريوت،)دس(.هشام،شرح شذور الذهب،دار اجليل للنشر ابن  .4
: ،الناشر الكتاب،تح وشرح:عبد السالم حممد هارونسبويه،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب  .9

 م.1511ه/1441القاهرة، ،3ط مكتبة اخلاجني،
  ،قرأه وعّلق،دالئل اإلعجازأبو بكر عبد القاهر بن عبد الّرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي .6

 شاكر،)دط(،)دس(، )دت(.:أبو فهر حممود حممد عليه
أوضح  ، أبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن عبد هشام األنصاري .1

 ،بريوت،)دس(.9املسالك،دار اجليل للنشر والتوزيع،ط
ل بن سعيد بن حيي بن مهران احلسن بن عبد اهلل بن سه)أبو هالل العسكري .1

 م.1516العصرية،)دط(،بريوت،الصِّناعتني،املكتبة ،(اللغوي
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عبد احلميد  ،حّققه وقّدم له:الد. أبو يعقوب يوسف بن حممدبن علي السكاكي،مفتاح العلوم .5
 .م2444ه/ 1424  بريوت ،1ط هنداوي،منشورات حممد علي بيضون،دار الكتب العلمية،

:حممد أبو الفضل  علوم القرآن،تحبدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي،الربهان يف .14
 .م1511ه/1441 إبراهيم،دار اجليل،)دط(،بريوت،

بكر بن عبد اهلل أبو زيد،ابن قيِّم اجلوزية حياته وآثاره وموارده، دار العاصمة للنشر  .11
 ه. 1412،اململكة العربية السعودية، 1ط ، والتوزيع

التنزيل وعيون  غوامض جار اهلل أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري،الكشاف عن حقائق .12
عّو،،مكتبة عادل أمحد عبد املوجود/علي حممد    مم األقاويل،تح وتعليق ودراسة:الشيخ

 م.1551ه/1411،الريا،،1ط العبيكان

حممد أبو  ،تح: جالل الدين بن عبد الرمحن السيوطي،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .13
 .م1515ه/1355،)دم(،2دار الفكر، طالفضل إبراهيم،

مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن قيِّم اجلوزية،مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل  .14
العلم واإلرادة،قّدم له:علي بن حسن بن علي بن عبد احلميد احلليب األثري،راجعه:فضيلة الشيخ 

 ية،اململكة العربية السعود1بكر بن عبد اهلل أبو زيد،دار ابن عفان للنشر والتوزيع،ط
 .م1556ه/1416

بن إيبك  صالح الدين خليل بن إيبك الّصفدي،الوايف بالوفيات،طالعه:حيي بن حجى الشافعي .19
 ، ،بريوت1الّصفدي أمحد بن مسعود،تح:أمحد األناؤوط،دار اإلحياء الرتاث العريب،ط

 م. 2444ه/1424

الدار اجلامعية للطباعة طاهر سليمان محودة،ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، .16
 .م1551 السكندرية )دط(،ا،والتوزيعوالنشر 

 ،القاهرة،)دس(.5عباس حسن،النحو الوايف،دار املعارف للنشر والتوزيع،ط .11

 ،بريوت1ط الرّائد العريب، ، دارالقيِّم وحّسه البالغي يف تفسري القرآن ابن،عبد الفتاح الشني .11
  م.1512ه/1442
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 .م2442،عمان،1والتوزيع،ط،دار صفاء للنشر األسلوبية،اجلليلعبد القادر عبد  .15

كثري الدمشقي القرشي،البداية والنهاية،تح:د/عبد اهلل الفداء إمساعيل بن عمر بن  الدين أيب  عماد .24
بن عبد احملسن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واالسالمية،دار اهلجر 

 .م1551ه/1415،)دم(، 1للطباعة والنشر والتوزيع،ط

إعتىن  ،1،مج والنهاية عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي القرشي،البداية  .21
 ،بريوت ،5ط هبذه الطبعة ووثّقها عبد الرمحن الاّلذقي وحممد غازي بيضون،دار املعرفة،

 .م2449ه/1426

 ،1ط الفكر للنشر والتوزيع، ، دارالصرف منهج يف التعليم الذايت علم،فارس حممد عيسى .22
 م. 2444عمان،

 اإلسالمي،دار الكتاب طالع مبحاسن من بعد القرن السابعحممد بن علي الشوكاين،البدر ال .23
 ،القاهرة،)دت(.)دط(

معجم الوسيط،جممع اللغة العربية)االدارة العاّمة للمعجمات وإحياء الرتاث(،مجهورية مصر  .24
 .م2444ه/1429،مكتبة الشروق الدولية،1العربية،ط

 
 
 



 

 فهرس املوضوعات
 



  

  

65 

 فهرس الموضوعات

 أ        ......................................................................................................................................مقّدمة 
 01       .................................."...............................................................ابن قيِّم الجوزية"ترجمة االمام:الفصل األّول 

   02       .................................................................................................................اسمه ونسبه:المبحث األول 

       04     ......... ......................................................................................................أخالقه وعبادته:المبحث الثاني 

      06       ..........................................................................................................طلبه العلم ورحالته:الثالث المبحث 

     09       ..............................................................................................................شيوخه وتالمذته:المبحث الرابع 

     12       ...........................................................................................مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:المبحث الخامس 

      13       ..............................................................................................................أعماله وآثاره:السادس المبحث 

   15        ...............................................................................................................محنته ووفاته:المبحث السابع 

  71        ...........................................................................................أهّميته ومنهجه" مفتاح دار السعادة:"الفصل الثاني 

   78        ................................................................................................حول اسم الكتاب واستمداده:األّول المبحث 

   21       ................. ...................................................................................................موضوعه:المبحث الثاني 

      23       ......................................................................................................منهج المؤلِّف في كتابه:المبحث الثالث 

             25       ...............................................................................................طريقته في االستدالل والترجيح:الرابع المبحث 

  27       ......................................................................................................حول تقسيم الكتاب:المبحث الخامس 

  29       .............................................................................................القيمة العلمية للكتاب وأهّميته:المبحث السادس 

     30       ........................................................................................................المآخذ على الكتاب:السابع المبحث 

   32      ...................................."...................................................ابن قيِّم الجوزية"الخصائص التركيبية عند:الفصل الثالث 

 33      ...............................................................................................................التقديم والتأخير:المبحث األّول 

  17     .................................................................................................................الذكر والحذف:الثاني المبحث 

 46     ..............................................................................................................االستثناء والقصر:المبحث الثالث 

 17     .......................................................................................مشاكلة األساليب القرآنية وتضمين تراكيبه:المبحث الرابع 

  58     .......................................................................................................................................الخاتمة 

 60     .......................................................................................................................قائمة المصادر والمراجع 

 65    .............................................................................................................................فهرس الموضوعات 

 


