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 الفصاللخامس

 الخاتمة

 خالصةال . أ

 :سبق شرحه أن الباحث يستخلص مما يأتي مما

1 .(
أنابنالقيملهطريقةخاصةومذهنتيجةآخرةيمكنناأننأخذقالسابمنخاللدراساتنا

و .هبجديدفىالنحووالصرفوهوالمذهبالظاهري
إنتمسكهبظواهراآليةبجعلهاليخضععلىالقواعدالنحويةالتىاتفقتعليهاجمهو

 .رالنحاة

 :و ذآر الباحث عن هذه الخالصة بالبحث عن 

معنى الفعل الماضى قد ماضى و لكن :  )أمر, مضارع, ماض (األفعال. 1
, تقع صلة السم الموصول, يتخلض معناه مستقبل عندما بعد األدات إن

إذا وقع مضافا إليه , إذا وقع آلما, إذا آان للوعد, إذا عطف الماضي
حيث هذا األراء عند الجمهور و ابن القيم و لكن تقع صلة السم 

أما معنى . عند الجمهورالموصول عند ابن القيم معنى الماضى مختلف 
, آنفا: الفعل المضارع مستقبل و لكن يتخلص بالحال عندما باقترانه بـ 

و أما الفعل . و بالم اإلبتداء عند جمهور و ابن القيم, الساعة أو اآلن
األمر بمعنى الحال و لكن يتخلص باإلستقبال عندما باقترانه نون التوآيد 

 . و الطلب عند الجمهور و ابن القيم

عند الجمهور مبتدأ بالمعرفة و لكن : )فاعل, خبر, مبتدأ (المرفوعات .2
أما الخبر عند الجمهور بالرابط و لكن ابن القيم . عند ابن القيم بالفائدة فقد
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الفاعل عند الجمهور ال يجوز حذف الفاعل و أما عند ابن . بالفائدة فقد
 .  القيم يجوز حذف الفاعل

مفعول مطلق  )إستثناء , حال, مفعول فيه, مفعول مطلق( المنصوبات. 3
أما مفعول فيه عند . عند ابن القيم توآيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده

ابن القيم بالزمان عبارة عن مقارنة حادث لحادث و يجوز اإلخبار عن 
. و عند الجمهور ال يجوز اإلخبار عن الجثث. الجثث وظرف أمس يبني

الحال عند ابن القيم الوصف الفضلة . عريفو ظرف أمس بمعنى الم الت
الحال المؤآدة بمعنى , المنتصب للداللة على الهيئة الذي يقع جواب آيف

و أما اإلستثناء  . الفعل و لكن عند الجمهور المقررة لمضمون الجملة
 .عند ابن القيم المتصل و عند الجمهور المنقطع

األراء عند ابن . 1 :)حروف العطف, حروف الجارة( و الحرف المعاني. 4
و أما حرف , بمعنى الجنسية و الزائدة منحرف , حروف الجارة:القيم

. ليسالحالحااللقراروالتمكينو حرف على بمعنى , الباء بمعنى التبعيض
و , حرف أو بمعنى اإلباحة, الواو بمعنى الترتيب, فالحروف العطف

: األراء عند الجمهور. 2. تقريعوتوبيخوإنكارحرف أم بمعنى اإلستفهام
و حرف الباء بمعنى , حرف من بمعنى التبعيض, حروف الجارة

حرف , و أما حروف العطف. و حرف على بمعنى االستعالء, اإللصاق
أما حرف أم بمعنى , و حرف أو الشك, الواو بمعنى لمطلق الجمع

 . متصل و منقطع

  

2 .(
تيميةالذىتمسكبمذهبأهاللحديآاناإلمامابنالقيممتأثرابسلفهالصالحكشيخهابن

 .ثوالحنبليوهذاهوالذىبناءسخصيتهالنحويمخالفالمااتفقعليهجمهورالنحاة
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 االقتراحات . ب
 

أراء ابن قيم الجوزية "َقْد َتمَّ َهَذا اْلَبْحُث التَّْكِمْيِليُّ َتْحَت اْلُعْنَواِن 
ِبَعْوِن اِهللا " المختلفة مع جمهور النحاة في تفسير اآلية القرآنية النحوية 

ِصُل ِإَلى َأْقَصى َتث َأنَّ َهَذا اْلَبْحَث َلااْلَباِح َواْعَتَرَف. َن َجلَّ َوَعزََّربِّ اْلَعاَلِمْي
األراء النحوية عند ابن قيم الجوزية في النَِّتْيَجِة ِلِقلَِّة ِعْلِمَها َوَمْعِرَفِتَها َعِن 

ألراء النحوية عند ابن القيم في هذا البحث يشمل عن ا .تفسير األية القرآنية
ًلا، َوَلْم َيُكْن َهَذا اْلَبْحُث َشاِم . في تفسير اآلية ولكن المختلف مع أهل النحاة

َوُهَو َلا َيْخُلو َعِن اْلَأْخَطاِء َوالنََّقاِئِص َسَواٌء َآاَنْت ِمْن َناِحَيِة اْلَبَياِن َوالشَّْرِح 
 ُيَصوُِّبْواِصْيَن َأْن اِء اْلُمْخِلاْلُقرَّ ِمَن ْرُجويَف. اُغ اْلَكِلَمِةِصَيَواْلِكَتاَبِة َوالنَّْظِريَِّة َو

 اْلآِتَيِةَما ِفْي َهَذا اْلَبْحِث ِمَن اْلَخِطْيَئاِت َوالنَّْقِد اْلُمِفْيِد ِلَأْجِل التََّقدُِّم ِفْي اْلَأيَّاِم 
، َواْلُقرَّاِءِلْلَباِحَثِة  اَناِفًع َبْحُثَيُكْوَنَهَذا اْلَوَعَسى َأْن . َلى اْلَكَماِلِلْلُوُصْوِل ِإ

اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة َوَأَدِبَها ِفْي ُشْعَبِة َواْلُعُلْوِم اْلِإْنَساِنيَِّة َوَخاصًَّة ِلُطلَّاِب ُآلَّيَِّة اْلآَداِب
 .اْلَعَرِبيَِّة ِلَمْن َأَحبَّ ِعْلَم اللَُّغَةَو

 

 

 

 


