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The present tense after al-fa‚ pre the negative                                                       
in Al Quran Al-karem 

       This study deal with meaning found in the present 

tense follow Al-fa‚ pre the negative in Arabic language and 

Al-Quran Al-karem . 

        The researcher conclude that the present tense came in 

three positions in Al-Quran Al-Karem ‚ nuseb in two 

positions in meaning of causation‚ and the Rafa in Third 

position with discussion from many of grammarian and 

explainers to explain the Al-Rafa meaning . 

         The researcher preponderate the Al-Rafa in meaning 

of Al-Isteanaf in this position opposite the whole opinions 

of grammarians and explainers because the proofs terms 

agree with this meaning in another different positionof Al-

Quran Al-Karem. 
 

 

 

 

 

 

 



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٦٣ 
  

 
 

          

          

 

 





           

 

  



      



 

   



 

 

 

 

 



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٦٤ 
  

 

 

           

         

          





           





            



           

 

          

 



            





            

   



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٦٥ 
  











 

            

   

 

            

     



           



     

 



            

    

             



 



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٦٦ 
  



          

             

            



﴿﴾﴿ 

﴾ 

 

 

 

 



          



 

 

 

﴿    



   ﴾     



   ﴿     ﴾   



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٦٧ 
  



            

   



 

﴿﴾





          ﴿  

﴾



 

         

﴿

﴾  

 

 

 

     ﴿       

         ﴾  



﴿﴾



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٦٨ 
  





 

           

 



   

            

 

 

 

 

 

     ﴿       

﴾ 

  ﴿﴾ 

           

    ﴿ ﴾﴿﴾﴿﴾﴿﴾
 

 



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٦٩ 
  





 





 

﴿﴾  ﴿﴾



﴿﴾
 

          





   



           

            

           

 



            





 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٧٠ 
  





﴿﴾

 

       ﴿ ﴾




 







 

            

           

           





            

 









 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٧١ 
  

    ﴿        ﴾
_    





 

﴿
﴾



   

   

            





﴿           ﴾

 ﴿

﴾﴿

﴾



﴿﴾

﴿

          ﴾



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٧٢ 
  

    ﴿      

﴾ 

    





 

          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٧٣ 
  

 
 

          







 

 



    

           

 

   

   

  ﴿  ﴾







 





            



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٧٤ 
  



  

 ﴿     

﴾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفعل املضارع بعد الفاء املسبوقة بالنفي يف القرآن الكرمي          جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٤٧٥ 
  

 

 

 نظروشرح الرضي على                                       ٥٥٨-٢/٥٥٥: يف مسائل اخلالف اإلنصاف : ي ،
  .٧٣٤و ٤٧٢: ، ومغين اللبيب ٧٠-٤/٦٩: الكافية 

  .٢٧٦-١/٢٧٠: سر صناعة اإلعراب: ، وينظر ٣١-٣/٣٠: الكتاب . ٢
  .٤/١٤١: ، والبحر احمليط١/٢٣٩: معاين القرآن لألخفش: ينظر. ٣
  .٣/١٣٩: السعود ، وتفسري أيب ٢/٣٤٩: وجيز، واحملرر ال٢/٢٨: فسري الكشافت: ينظر. ٤
وتفسري   ٧/٢٣٠: إعراب القرآن البن سيدة، و٣/٣٧٤: إعراب القرآن للنحاس: ينظر. ٥

  .٤/١٧٨: ، وأوضح املسالك إىل الفية ابن مالك٣/٦٢٤الكشاف 
  .٧/٣٠١: البحر احمليط. ٦
  .٤/١٥٣: م القراءات القرآنية، ومعج٢/٢٠١: احملتسب: ينظر. ٧
  .٣/٣٧٤: إعراب القرآن للنحاس. ٨
  .٥/١٧٥: معاين القرآن. ٩

،  وتفسري ٥/٣٩٣احملرر الوجيز : ، وينظر ٢٤/١٤٢: جامع البيان يف تأويل القرآن. ١٠
  .٧/١٩٨: اخلازن

  .٤/٦٨٢: تفسري الكشاف. ١١
  .٥/٤٣٦: تفسري البيضاوي. ١٢
  .٥/٣٩٣وينظر احملرر الوجيز  ٨/٣٩٩: البحر احمليط. ١٣
  .١/٣٥: التفسري البياين للقرآن الكرمي : ينظر. ١٤
 ٧/٢٣٠:  ، وإعراب القرآن البن سيدة٥/١٢٢: إعراب القرآن للنحاس: ينظر. ١٥

، ٤/١٨٥: ابن مالك، وأوضح املسالك إىل ألفية ١٩/١٦٦: وتفسري القرطيب ٨/١٧٥و
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، والتحرير ٢٩/١٧٧: وروح املعاين  ،٩/٨١: السعود ، وتفسري أيب ٨/٣٢٢: والبحر املديد
  .٢٩/٤٤٠: والتنوير

وهما  ٢/٢٧٩: ، وإمالء ما من به الرمحن٢/١٢٦٥: التبيان يف إعراب القرآن: ينظر. ١٦
  .كتاب واحد مع اختالف التسمية
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