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ةـدمـقـالم  
 

منــذ أن اطلعـــت علــى بعـــض مبـــادئ النحــو الـــوظيفي يف الســنة الثالثـــة مـــن التعلــيم اجلـــامعي وأنــا شـــغوف ـــذه   
سة معجب ا ألا حتمل يف طياا نظرة أخـرى ومنهاجـا آخـر للتحليـل النحـوي يسـتعان بـه علـى تفسـري كثـري مـن الدرا

بقــى يف الــنفس توبنــوع مــن التكلــف والتمحــل، ورغــم ذلــك  ،مســائل النحــو الــيت مل يكــن املــرء يتقبلهــا إال علــى مضــض
 هـو مـناللسان مـن الوقـوع يف الزلـل، والنحـوي  لنحو آلة تضبط أواخر الكلم، وتصونا، ذلك أين كنت أرى شيءمنها 

مل تعجــزه مشــكالت األعاريــب وال غرائــب الرتاكيــب فــإذا بلــغ ذلــك ومتكــن منــه كــان حريــا أن يشــار إليــه بالبنــان، وهــذا 
  .ر ينبغي أن يربأ منه طالب العربيةو قصور يف النظر وضيق يف التص

 لذي درسـناه باعتبـاره أسـلوبا حنويـا ألول مـرةـ الشرط وأذكر أين احتجت آنذاك إىل أن أعمق دراسيت ملوضوع ا  
أتفحص فهرسه وأقلب أوراقه فلم أعثر على درس ـذا العنـوان،  "النيينغللشيخ ال" جامع الدروس العربية"فهرعت إىل  ـ

مـا  "بـن هشـامال"" شـرح القطـر"ع يل غلة، فقلت عسـى أن أجـد يف قعلى األلفية فلم ين" بن عقيلا"فانتقلت إىل شرح 
مل أجده فيما سبق، فما كان حظي بأحسن من احلالتني األوليني، مث أدركت بعد ذلـك أن األسـاليب النحويـة كلهـا مـن 

  .ليست مما حيتفى به يف مثل تلك الكتب ألا مصنفة ملراعاة الشكل واألثر اإلعرايب ، إخل…نفي، واستفهام، وتوكيد
خاصــة القدميــة –حــوي أن يســود يف معظــم كتــب النحــو فتســاءلت يف نفســي كيــف لــنمط واحــد مــن التحليــل الن

نظـرة ثانيـة تتكامـل هنـاك ا كـان ينبغـي أن تكـون مـأ، !؟ وة خـالل تلـك القـرون املتطاولـةظـوتكون له كل تلـك احل -منها
 ير إال طـواه الـزمن، ولفـه النسـيان، وأهيـل عليـهاوالواقع أنه كلما أطلت تباشـري مـنهج مغـ .مع األوىل وتستدرك نقائصها؟

اللـذين حـاوال جتديـد  "ابـن مضـاء القـرطيب"و، "عبـد القـاهر اجلرجـاينك"تـراب اإلمهـال، وهـذا مـا حـدث مـع بعـض الـرواد 
النظر النحوي، األول مبناداته بضرورة إيـالء املعـىن أكـرب االهتمـام، والعنايـة باألسـاليب النحويـة، وبضـرورة مراعـاة الفـروق 

  .عوته إىل احلد من صولة العوامل، وإلغاء التعليل والتقديروالوجوه أثناء تركيب الكالم، والثاين بد
 وحيـد على النحـو العـريب أن تسـتأثر بـه نظـرة واحـدة أو مـنهج  ً    راو وأعتقد أنه مل يكن حتما مقضيا أو قدرا مقد  

تسـود فيـه  وال يتخذ القدوة من بقية علوم العربية اليت تأسست منهجيا على أكثر من رؤية واحدة مثل علم الفقـه الـذي
نظرتــان، مدرســة الــرأي والقيــاس بالكوفــة، ومدرســة األثــر واحلــديث باحلجــاز، أو علــم األصــول الــذي تتفاعــل فيــه ثــالث 

لشافعية الذي جينح إىل االستدالل العقلي واإلقالل من ذكر الفـروع الفقهيـة، ومـنهج احلنفيـة ارؤى، منهج املتكلمني أو 
ـــذي يقـــوم علـــى تقريـــر القواعـــد األصـــولي ـــة،  واملـــال نهج الـــذي جيمـــع بـــني الطـــريقتني وهـــو عنـــد ة يف ضـــوء الفـــروع الفقهي

  .املتأخرين
  .؟ فهل يضيق النحو العريب أن يستوعب أكثر من رؤية واحدة

  كانت هذه األفكار تعتمل يف نفسي وتتفاعل باستمرار فلما آن وقت اختيار البحث الذي أتقدم به لنيل   
فوقـــع االقـــرتاح مـــن " الفـــروق الوظيفيـــة ألدوات النفـــي"د األســـاتذة الفضـــالء موضــوع أحـــ قـــرتح علـــيّ اشــهادة املاجســـتري، 

  :وكنت معه كما قال الشاعر نفسي موقعا حسنا، 
 أأراه هوى وافق     وما يل فيه سوى أنين   املقصدا
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فعقدت العـزم علـى مجـع  ةغري أين رأيت أن تصطبغ دراسيت بنوع من الشمول، فال أحصرها يف الفروق الوظيفي
ح دلــيال لا تفــرق مــن درس النفــي يف الكتــب و إعــادة ترتيبــه وتنســيقه جــاعال نصــب عيــين إخــراج موضــوع متكامــل يصــمــ

علــى جــدوى الدراســة الــيت توجــه عنايتهــا إىل املعــىن والوظيفــة ولكنهــا يف الوقــت ذاتــه ال مــل الشــكل بــل جتعلــه أحــد 
  .روافدها

وخاصـــة ـ د درســـت فيـــه أســـباب ازورار النحـــاة وقـــد قســـمت البحـــث إىل مـــدخل وفصـــلني، فأمـــا املـــدخل فقـــ  
اب متعلقة مبرحلة التأسيس النحوي أم أا ناجتة عـن التفاعـل بعن دراسة األساليب النحوية، وهل هذه األس ى ـ القدام

  .؟ الثقايف بني الثقافة العربية والروافد املختلفة والتيارات الفكرية الوافدة
باحث، فقد خصصت التمهيد لتعريف النفي لغـة واصـطالحا، كمـا مالثة أما الفصل األول فيتكون من متهيد وث

كمـــا " النفـــي غـــري الصـــريح "أو " النفـــي الضـــمين"ورد يف املعـــاجم وكتـــب التعريفـــات، مث تعّرضـــت يف املبحـــث األول إىل 
بــالنفي  ، حيــث اجتهــدت يف تعريفــه وإيضــاح ماهيتــه مــن خــالل إيــراد كثــري مــن صــيغه وطرقــه، واالبتــداء"الزجــاج"مســاه 

  .الضمين هو نوع من إعادة االعتبار له إذ مل خيصص له األقدمون حبثا مستقال وكذلك معظم النحاة املعاصرين
املبحــــث الثــــاين النفــــي الصـــريح، وهــــو مــــا حتدثــــه األدوات املعروفــــة فتتبعــــت األدوات أداة أداة  وقـــد تناولــــت يف  

مهـــا اإلعرابيـــة، وخصصـــت املبحـــث الثالـــث لدراســـة الفـــروق مفصـــال يف دالالـــا الزمنيـــة ومتطرقـــا إىل األهـــم مـــن أحكا
الوظيفية بني األدوات املختلفة من حيث االستعمال وهذا كذلك من املباحـث الـيت مل تأخـذ حظهـا مـن العنايـة الكافيـة 

  .يف كثري مما اطلعنا عليه من مراجع
ـــ وقــد ســـعيت يف الفصــل الثـــاين إىل الكشــف عم ومعلــوم أن مـــادة هــذا الفصـــل ، "ربيـــةنظـــام النفــي يف الع"يــه ا أمس

ولبناته موجودة مل أختلقها اختالقا ولكنهـا مبعثـرة يف تضـاعيف كتـب النحـو واللغـة، و البالغـة بـل وأصـول الفقـه وعلـوم 
ـالقرآن، وال يكاد جيمعها كف القط، فكان البد من جهد كبـري كـي جتُ  ـ عمومتحف بينهـا، وكنـت كلمـا أوغلـت ص ويؤلـ

يل بالتـــدريج مفاصـــل هـــذا النظـــام وقواعـــده، فاملبحـــث األول يف هـــذا الفصـــل درســـت فيـــه أهـــم أمنـــاط  يف البحـــث بـــدت
لنفي مكتفيا باالستدالل على كل منط بآية قرآنية، وذكرت يف املبحث الثاين قواعد عامـة يف النفـي، ااجلملة يف أسلوب 

املبحــث الثالــث لعالقــة النفــي بالتقــدمي  رأيــت أنــه مــن الضــروري إدراجهــا ألــا الزمــة لفهــم أســلوب النفــي، وخصصــت
والتـأخري وأثــر ذلـك يف الداللــة ويف املبحـث الرابــع تطرقـت بإســهاب إىل طـرق توكيــد النفـي يف اللغــة العربيـة، وتناولــت يف 

بـــدخول مهـــزة االســـتفهام علـــى أداة أو إحـــدى أخواـــا، أو " إال"بــــ  انتقاضـــهاملبحـــث اخلـــامس إلغـــاء النفـــي وطرقـــه مبينـــا 
نــت فيــه أن هــذا النظــام مــن النــوع ، وكــذلك بــدخول أداة النفــي علــى أداة نفــي ســابقة، أمــا البحــث الســادس فبيّ النفــي

ذلـــك مـــن  نومـــا يرتتـــب عـــمهـــا املنفـــتح، ومـــن مظـــاهر انفتاحـــه عالقتـــه بـــبعض األبـــواب النحويـــة كـــالعطف، والنعـــت وغري 
  .أحكام إعرابية

كثر ما تتجلى يف التدريس فقد ختمنـا الفصـل الثـاين مببحـث ا كانت مثار هذه الدراسة الوظيفية ستتجلى أمّ ـول  
مســــتثمرين . تـــدريس النفــــي يف خمتلــــف مراحـــل التعلــــيم  باقرتاحـات عـن كيفيـة  اهُ النفـي ضـمنّ  يـةخاص عـن تعليم
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نتــائج الدراســة الســابقة خاصــة مــا تعلــق منهــا بالنظــام، ومل أشــأ أن أفــرد فصــال خاصــا للتعليميــة ألن هــذا يقتضــي حبثـــا 
تناول جوانب تطبيقيـة ميدانيـة إضـافة إىل اجلانـب النظـري، كمـا أنـه خيـرج عـن طبيعـة حبثنـا الـذي يبقـى حنويـا يف مفصال ي

  .األساس، وحسبنا من تعليمية النفي أن تكون جتسيدا وانعكاسا لنتائج البحث
راء كبــري بــل ألنــه يتميــز بثــ ،وقــد اخــرتت القــرآن الكــرمي حقــل دراســة ال ألنــه أفصــح منــوذج لغــوي عــريب فحســب  

القرآنيــة ألســتخلص بعــض العناصــر  يــاتوتنــوع عجيــب يف األســاليب واألمثلــة وأحيانــا كنــت ال أزيــد علــى النظــر إىل اآل
أورد فيهـــا الشـــعر استئناســـا أو اضـــطرار عنـــدما  ت الـــيتاالبعـــض احلـــالفرعيـــة، ولـــذلك جعلتـــه أســـاس االستشـــهاد إال يف 

  .تلجئين احلاجة لذلك
البحـــث ومراجعـــه فقـــد كانـــت متنوعـــة متعـــددة، مشلـــت كتـــب النحـــو القـــدمي منهـــا وفيمـــا يتعلـــق مبصـــادر هـــذا   

مـــن   اواحلــديث، وكتـــب البالغـــة والتفســـري واألصـــول ومعـــاجم اللغـــة وكتــب التعريفـــات واالصـــطالح، وقـــد اســـتفدت كثـــري 
ا يف مباحثهمـا مـن للزركشـي يف القـدماء ملـ "والربهـان يف علـوم القـرآن" لعبـد القـاهر اجلرجـاين، و "دالئل اإلعجاز"كتايب 

أسـاليب النفـي يف القـرآن "عنوانه  دقة وابتكار وعمق، أما الدراسات املعاصرة فلم أعثر إال على حبث أمحد ماهر البقري
باإلفاضة والتفصيل مثله، لـذلك اعتمـدت علـى بعـض مباحثـه " النفي الضمين"من تناولـ فيما قرأت ـ ، ومل أجد "الكرمي

ل حبثه كأي عمل بشري من بعض الثغرات، منهـا غيـاب تعريـف اصـطالحي دقيـق للنفـي حول النفي الضمين وإن مل خي
الضــمين، ومنهــا عـــدم النظــر إىل موضــوع النفـــي كنظــام منفــتح حركـــي يــرتبط مبختلــف األبـــواب النحويــة ويتــأثر بالتقـــدمي 

ـــ ـــواب النفـــي الضـــمين ال يســـاعد علـــى ســـهولة االســـت توالتـــأخري وبالســـياق، كمـــا رأي إذ مجـــع يف  ،يعابأن تقســـيمه ألب
بـل، : يف اإلضراب  واالسـتدراك والـردع جعـل حتتـه األدوات :عناوين أبوابه بني أشياء متباعدة فمثال عنوان الباب األول

لـو، ليـت وهيهـات، والفعـل : يف االستبعاد أدرج ضـمنه:  ويف الباب الثاين الذي جعل عنوانه .بلى، أم، أو ، لكن، كال
طـــرق النفـــي الضـــمين حســـب األســـاليب النحويـــة، فدرســـته مـــن خـــالل االســـتفهام و  لت أن أفصـــلفّضـــيف حـــني أىب، 

كمـــا فعـــل " أىب"والقصـــر، والشـــرط ومـــن خـــالل األفعـــال عـــوض االقتصـــار علـــى الفعـــل  العطـــف، والتمـــين، واالســـتثناء،
ســـتاذ ، ورغــم كــل هــذا نعــرتف لأل"كــال"ظ الــردع والزجــر فــومــن خــالل ل" هيهــات"األســتاذ، وكــذا مــن خــالل اخلالفــة 

  .للنفياجلادة التفصيلية  تهبفضل السبق يف دراس
و ال يفوتين أن أنوه يف خمتتم هذه املقدمـة بأسـتاذي الـدكتور مشـري بـن خليفـة، بتفضـله بقبـول اإلشـراف علـى   

  .ي يف هذا البحثهذا البحث وبتوجيهاته الدقيقة القيمة وبتشجيعه يل مما كان له أثر كبري يف تسهيل عمل
يف فكــرة أو خلــل يف اســتنتاج فعــذرنا أن الكمــال هللا وحــده وحســبنا  يف عبــارة أو غمــوضٍ  ســهوٍ وإذا كــان مــن 

  .، وأي الناس تصفو مشاربهصدق التوجه واستفراغ اجلهد
  
  
  
  

 ج 
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األساليب النحوية املعروفة كاالستفهام، والتوكيد، والنفي، والشرط، بكبري عناية واهتمام ـ كأحباث مل حتظ 

مستقلة ـ يف معظم كتب النحو القدمي منها واجلديد، اللهم إالّ ما شّذ وندر، فكان مثلها كتلك الومضات اخلاطفة 
  .افتة اليت مل يكن هلا رجع صدىاليت شّعت ولكن مل يكتب هلا أن تنري الدرب، أو تلك الصيحات اخل

وإذا ما أراد طالب العربية أن يقف على حقيقة الشرط يف اللغة العربية أو أن يتقن أسلوب النفي مثال فلن جيد 
ضالته يف مصنفات النحو التقليدية ألن فهارسها لن تسعفه إىل تلبية غرضه، فلن جيد درسا متكامال امسه الشرط أو 

  .النفي
  د األساليب النحوية هلا موقعا يف مصنفات النحو التقليدية ؟فلماذا مل جت

اجلواب عن هذا السؤال مرّده إىل عنصرين أساسيني، يعود األول منهما إىل حتديد جمال الدراسة النحوية والثاين 
  .إىل املنهج الذي ّمت على أساسه التصنيف النحوي

  :ة األساليب النحويةأثر المفهوم الشائع للنحو في كتب المتأخرين على دراس
حصر حقل الدراسة النحوية ـ لدى املتأخرين خاصة ـ يف ضبط أواخر الكلم وتتبع عالمات اإلعراب، رغم أن  

املؤسسني األوائل للنحو العريب مل يقتصروا على اجلانب الّشكلي الرّامي إىل صون اللسان من اخلطأ، بل كان يف 
يه ـ وهو أول كتاب للدراسة اللغوية وصلنا ـ حيوي بني دفتيه كل مكونات تناوهلم مشول واستيعاب، فهذا كتاب سيبو 

هو « :النظام اللغوي، بدءاً باملكّون الصويت وانتهاء باملكّون الداليل، وهذا أبو الفتح عثمان بن جين حيّد النحو بقوله
والتكسري، واإلضافة، والّنسب، انتحاء مست كالم العرب يف تصّرفه من إعراب وغريه، كالتثنية، واجلمع، والتحقري، 

والّرتكيب، وغري ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة فينطق ا وإن مل يكن منهم، وإن شّذ 
  .1»بعضهم عنها رّد به إليها 

ة حركات ولكن واقع النحو يف القرون اليت تلت، مل يكن مرتّمسا خطوات التأسيس األوىل بل كان ميدانا ملطارد
اإلعراب، وُوِجد من النحاة من جعل النحو مرادفا لإلعراب، ويف هذا املنحى تضييٌق ِلواِسع، وزج للنحو يف دوامة من 

اجلدل حول الشكل يف أغلب األحيان، وهكذا ُضّخمت قضايا وّمهشت أخرى، وكان التهميش نصيب اجلملة 
إىل ختطي عتبات الكلم وحركات اإلعراب واالعتناء بالنظم إّال واألساليب النحوية، وما دعوة عبد القاهر اجلرجاين 

وعياً ذه املشكلة ونقدا لتلك النظرة اليت إِن اقْـُتِصَر عليها حالت دون إدراك أسرار الرتكيب يف العربية، وما تأكيده 
فهم النْظم وإدراك أسراره إّال على أن معاين النحو وأحكامه هي املعّول عليها يف " دالئل اإلعجاز"املرّة تلو املرّة يف 

استدراكا منه على هذا املنهج ليصل من خالله إىل اجلمع واملواءمة بني الشكل والوظيفة، فيقول موسعا آفاق الدراسة 
ليس النظم إالّ أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، واعلم أن « : النحوية

فُينَظر يف اخلرب إىل ... ليت جت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت ُرمست لك فال ختّل بشيء منهاوتعرف مناهجه ا
املنطلُق "و" زيد املنطلقُ "و" منطلق زيدٌ "، و"ينطلق زيدٌ "، و"وزيد ينطلق"، "زيٌد منطلٌق "الوجوه اليت تراها يف قولك 

                                                 
 .34: ، ص 1، ج 2حممد علي النجار ، دار اهلدى للطباعة والنشر ـ بريوت ، ط : ، ت اخلصائص أبو الفتح عثمان بن جين ،  1
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"... جاءين وهو يسرع"و" جاءين يسرعُ "و" جاءين زيد مسرعاً "ويف احلال إىل الوجوه اليت تراها يف قولك، "... زيدٌ 
وينظر يف احلروف اليت تشرتك يف معىن مث ينفرد كل واحد منها خبصوصية يف ذلك املعىن، فيضع كال من ذلك يف 

ويتصرف يف التعريف ... ويُنظر إىل اُجلمل اليت تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل... خاص معناه 
تنكري، والتقدمي والتأخري يف الكالم كله، ويف احلذف والتكرار، واإلضمار واإلظهار، فيضع كال من ذلك مكانه، وال

هذا هو السبيل، فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن  . ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له
  .2»ن معاين النحو كان خطأ إىل النظم، ويدخل حتت هذا االسم إال وهو معىن م

وكأين بعبد القاهر ذا املنهج الذي رمسه للنحو يريد أن تكون املباين خادمة للمعاين وأن تكون الوظيفة مقّدمة 
على الشكل، وأن ينقل النحو من العناية بالكلمة املفردة وما يعرض هلا من تغيري يف بنيتها إىل فضاء اجلملة وما 

فاملفروض حسب عبد القاهر أن ينتقل الباحث اللغوي من اجلملة . ياق الكالمييعتورها من طوارئ يقتضيها الس
بوصفها وحدة االتصال اللغوي وقاعدته، فيقف عند نظامها، ويصف أنواعها، وحيدد وظائفها، وما يطرأ عليها من 

ات التعبري اإلنساين تغيري يف ألفاظها أو معانيها، مشريا إىل أساليبها املختلفة اليت تستجيب يف تنوعها إىل حاج
  .3وأغراضه املتعددة 

ولكن دعوة عبد القاهر اجلرجاين ومنهجه ما كانا ليصمدا يف مواجهة املوجة السائدة املولعة باإلعراب، فقد 
رغب النحاة عن كل ذلك اعتقادا منهم أنه ليس من اختصاصهم اخلوض يف النظم أو تأليف اجلملة وإن كانت 

  .ه الذكية األساس الذي انبىن عليه علم املعاين فيما بعدنظراته الثاقبة ومالحظات
ولعل منشأ اهتمام النحاة بالكلمة وإعراا َمرده إىل شيوع اللحن وفشوه يف اتمع العريب اإلسالمي بعدما 

كل   امتزج العرب بغريهم من الداخلني يف دين اهللا أفواجا، فوجهوا كل جهودهم إىل ضبط قواعد اإلعراب، وحتديد
التغريات اليت حتدث للكلمة خمافة أن يتغري القرآن يف تالوته أو يف معانيه، فكان موضوع دراستهم املفردات وما 

يعتورها من تغيري يف حركاا من حيث البنية واإلعراب وذلك حسب الوظائف اليت تؤديها فأشبعوها حتليال وتعليال، 
  .ها يف تارخيه كّلهوهكذا أخذ النحو العريب هذه الوجهة مل حيد عن

ال  إبراهيم "ولكن أفكار عبد القاهر البّناءة مل متت بل ظلت كامنة إىل أن تلقفها بعض احملدثني ويف مقدمتهم 
والنحاة حني « : الذي يعترب أول من نادى مبثل كالم عبد القاهر من غري مججمة أو ترّدد، حيث قال" مصطفى

تعرف أحكامها، قد ضيقوا من حدوده الواسعة وسلكوا به طريقا منحرفة  َقَصروا النحو على أواخر الكلمات، وعلى
إىل غاية قاصرة، وضّيعوا كثريا من أحكام الكالم وأسرار تأليف العبارة، فطرق اإلثبات والنفي، والتأكيد والتوقيت 

سا باإلعراب أو متصال والتقدمي والتأخري، وغريها من صور الكالم قد مّروا ا من غري درس إالّ ما كان منها ما
  4»بأحكامه، وفام لذلك كثري من فقه العربية، وتقدير أساليبها 

                                                 
 )95ـ94: ( ، ص 1991، دار موفم للنشر ، طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، اجلزائر  دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين ،  1
: ، ص 2000،  1، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ـ عني مليلة ، ط لغة القرآن الكرمي دراسة لسانية تطبيقية للجملة يف سورة البقرةحممد خان ،  3
 )17ـ16(
 ـ3 2: ص. 1992.  2الرتمجة والنشر ، ط، دار التأليف و  إحياء النحوإبراهيم مصطفى ،  4
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ال « : وقد استنار بأفكار إبراهيم مصطفى لفيف من النحاة انتقدوا الدراسة النحوية التحليلية ووصفوها بأا
نفي، والشرط والتأكيد، واالستفهام والتمين، متس معىن اجلملة يف العموم، ال من الناحية الوظيفية العامة كاإلثبات وال

وال من الناحية الداللية االجتماعية اليت تنبين على اعتبار املقام يف حتديد املعىن وإن كانت متس ناحية من نواحي 
وا ،كما حددُ 5»..الرتابط بني أجزاء اجلملة بروابط بنيوية أو معنوية ذكروها فرادى ومل يعنوا جبمعها يف نظام كامل

الكلمة مؤلفة من غريها، أو هو اجلملة، وتدرس اجلملة فيه من حيث نوعها ومن حيث ما « : موضوع النحو بأنه
يطرأ ألركاا من تقدمي وتأخري، أو ذكر أو حذف، أو إضمار أو إظهار، وما يطرأ عليها ـ أي اجلملة ـ من استفهام أو 

  .6»لدرس النحوي نفي أو توكيد، كل هذا مما يرتبط ارتباطا مبوضوع ا
صنفة إىل اليوم ال تتناول اجلملة من هذا املنظور

ُ
  .ورغم هذه اجلهود التجديدية، فإن كثريا من الكتب امل

وأما السبب الثاين إلمهال األساليب النحوية واملتعّلق مبنهجية التصنيف الّنحوي، فقد بدا فيها التأثر واضحا 
الدراسة تفصيل الكالم حول نظرية العامل اليت هلا إجيابياا وسلبياا كأي وليس من غرضنا يف هذه " العامل"بنظرية 

نظرية، ولكن نوّد اإلشارة إليها مبا يتيح فهم تأثريها يف منهجية التصنيف النحوي، فمعروف أن البذور األوىل هلا قد 
الذي يعترب أول " سحاق احلضرميعبد اهللا بن أيب إ"عاصرت البدايات األوىل للتصنيف، إذ ينسب القول بالعامل إىل 

يرفعان ما بعدمها وجيرّانه، " بِْئس"و " نِْعم"جعل " اخلليل بن أمحد"من بعج النحو وجّرد القياس، ومّد الِعَلل، وكذا فإن 
رفع وأخواا وذكر أيضا أّن الفاعل يرفع بفعله، واملبتدأ ي" عن"وأخواا من حروف الرّفع، واجلّر بـ" هل"وذكر الرفع   بـ

فقد مضى شوطا بعيدا يف نسبة اجلزم والنصب والرفع لألفعال، واألمساء واألدوات، وإن أدىن " سيبويه"، أّما 7باالبتداء 
ميأل النفس قناعة باطراد القول بالعوامل يف طبقة مشاخيه ومن قبلهم غري أنه ينبغي التنبيه إىل أن " للكتاب"تصّفح 

فرعا عن التعليل الفطري املركوز يف اإلنسان الذي ينزع بطبيعته إىل ربط اجلزئيات  العامل عند املؤسسني األوائل كان
املتشاة الستخالص الظواهر العامة والقواعد املطردة، فقد وجدوا من خالل االستقراء الواسع لكالم العرب، أن هناك 

الكلمات، فاستخلصوا أّن تلك األمناط أمناطا من الكلم يتواتر ورودها بشكل تالزمي مع بعض التغيريات الشكلية يف 
تقتضي تلك التغيريات، ويقرتن وجودها ا، وهكذا كانت فكرة العامل يف منشئها اقتضائية اقرتانية، ولكنها ما 

  .انفكت تتطور وترتاكم فروعها حىت خرجت عن هذا احلد املعقول، فأصبحت الفكرة املركزية يف النحو العريب 
« : األسباب اليت جعلت نظرية العامل تتبوأ هذه املكانة يف النحو فيقول" د اللطيفحممد محاسة عب"ويعّدد 

وليست العوامل يف أّول أمرها إالّ مالحظة تضام أجزاء الكالم بعضها إىل بعض، والتعليق فيها، أو ارتباط الوظائف، 
ستمرار، وتيارات الثقافة الوافدة وتطور غري أن تقّدم الزمن، وطول العهد بالدراسة النحوية، والتخصص فيها وإرادة اال

العلوم األخرى، هذه كلها أدت إىل االبتعاد عن الغاية األوىل لنشأة النحو، وأصبحت دراسة النحو نفسها هدفا 
  وغاية، فوجدت نظرية العامل مع بقية املسائل النحوية مـن التفريع العقلي والتشعب يف البحث مـا

                                                 
 .16:ص.  1979.  2، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ط لغة العربية مبناها ومعناهاالمتّام حسان ،  5
 .28: ، ص 1986،  2، دار الرائد العريب ، بريوت ـ لبنان ، ط  يف النحو العريب نقد وتوجيهمهدي املخزومي ،  6
 .70: ، ص2003، 1ط، والنشر والتوزيع ر الفكر للطباعة، دا مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاءفخر الدين قباوة ،  7
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  .8»أدى بالعامل إىل ما صار إليه
أما إبراهيم الّسامرائي فريكز على سبب واحد جيعله مسؤوال عّما آل إليه النحو العريب من ولع بالتعليالت 

ولقد جّر األخذ بالقياس إىل القول بالتعليل والتماس العلة «  :والعوامل، أال وهو التأثر باملنطق واألخذ بالقياس فقال
تيجة طبيعية لسلوك املنهج الذي سلكوه والذي اعتمد االعتماد يف إثبات األحكام والبحث عن العامل، وهذه ن

وهكذا أفسد املنطق العلوم اللغوية، حبيث أن مسألة العامل قد ... الكلي على التفكري الفلسفي الذي يأخذ باملنطق 
 النحو سيطرت على عقول النحويني، وال سيما املتأخرين منهم، وإنك ال تبتعد عن الصواب إذا قلت إّن البحث يف

يف أبوابه الطويلة املختلفة حبث يف العلل والعوامل، واألثر الذي ترتكه يف آخر الكلمة وهو ما دعي باإلعراب، وظاهرة 
  9»" إن علم النحو اإلعراب:"اإلعراب قد شغلت أبواب النحو مجيعا حىت قالوا

ض أن املؤسسني األوائل للنحو كانوا وهذا الذي ذكره الّسامرائي ـ ذا اإلطالق والتعميم ـ فيه نظر ألنه يفرت 
متأثرين باملنطق اليوناين يف ذلك الوقت املبكر من تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية، وهذا غري ُمَسلم به، وقد أثبت 

بعض الباحثني من خالل األدلة العلمية أّن النحو العريب يف فجر نشأته مل يتأثر مبنطق أرسطو، وبقي على أصالته إىل 
  10.وايل القرن الرابع اهلجري ح

وقد بلغ النحاة بالعوامل إىل أن أوصلوها إىل مائة ما بني أصلي وفرعي، وقوي وضعيف، وملفوظ ومقّدر، كما 
متّيز منها نواصب، وجوازم، وحروف جر، وما ينصب وما يرفع، وما ينصب مفعولني أو ثالثة، وكثر اِحلَجاُج بني 

ختلفة، بل بني أتباع املدرسة الواحدة حول حتديد العوامل، وتفسري عملها، فمثال هل العلماء يف املدارس النحوية امل
العامل يف املبتدأ هو االبتداء أو اخلرب أو اإلسناد، أو األولية، أوالشبه بالفاعل؟، وهل العامل يف الفاعل اإلسناد، أو 

  .11ت الكثرية إىل غري ذلك من التفريعا... الشبه باملبتدأ أو الفعل أو الفاعلية؟
والغريب يف األمر أننا مل جند خالل كل تلك احلقب املتطاولة من جترأَ على نقد نظرية العامل أو على األقل نقد 

الرد على "الغلو يف مسألة العمل النحوي نقداً صرحيا مباشرا غري ابن مضاء القرطيب الذي هاجم النظرية بقوة يف كتابه 
سلب فيها التأثري عن العوامل، " اخلصائص"طر القليلة اليت ذكرها ابن جّين يف كتابه ، اللهم إال بعض األس"النحاة

وإمنا قال الّنحويون عامل لفظي وعامل معنوي، لُريوك أن بعض العمل يأيت مسببا عن لفظ « : وذلك يف قوله
كرفع املبتدأ باالبتداء، ورفع وبعضه يأيت عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به،  " ليت عمراً قائم"مررت بزيٍد و"يصحبه، كـ

                                                 
 ، ص 2001،  1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديثحممد محاسة عبد اللطيف ،  8
:167 
 . 08:، ص 1966، مطبعة العاين ، بغداد ،  الفعل زمانه وأبنيتهإبراهيم السامرائي ،  9

  .105ـ  61: ،ص  1979باعة والنشر بريوت ، ، دار النهضة العربية للطالنحو العريب والدرس احلديث ، حبث يف املنهج : عبده الراجحي : انظر  10

  ،وكذا عبد الرمحن احلاج صاحل 
  
 .86ـ  67: ، ص 1964، جملة كلية اآلداب ، اجلزائر ،  النحو العريب ومنطق أرسطو 

 73ـ 71: ل النحوي ونظرية االقتضاء ، صالعاممشكلة : انظر  11
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الفعل لوقوعه موقع اإلسم، هذا ظاهر األمر وعليه صفحة القول، فأّما يف احلقيقة وحمصول احلديث فالعمل من الرفع 
  ملا  قـالوا لفظي ومعنوي والّنصب ، واجلّر واجلزم، إّمنا هو للمتكلم نفسه ال لشيء غريه، وإمنا

  .12»للفظ، أو باشتمال املعىن على اللفظ هذا واضح ظهرت آثار املتكلم مبضامة اللفظ 
وكذا أسطر أخرى للرضي االسرتباذي ظاهر فيها رأي ابن جين ودّعمه حيث يقول يف شرحه لكافية ابن 

املوجد كما ذكرنا هلذه املعاين هو املتكلم، واآللة العامل وحملها االسم، وكذا املوجد لعالمات هذه املعاين « :احلاجب
كلم، ولكن النحاة جعلوا اآللة كأّا هي املوجدة للمعاين، ولعالماا كما تقّدم فلهذا مسيت اآلالت عوامل هو املت

«13.  
و رغم وضوح الفكرة عند كل من ابن جين والرضي إال أما مل يزيدا على ما ذكرنا، فقد تركاها دون تأسيس 

  .عرابية املختلفة كباقي النحاة، كما هو واضح يف كتبهمامنهجي أو تطوير، ومضيا يف طريق التعليل وتفسري األوجه اإل
إحياء "ويف الثالثينيات من هذا القرن انربى إبراهيم مصطفى لنقد نظرية العامل إذ تعرض هلا بإسهاب يف كتابه 

ا وبّني ما يعتقده فيها من أوجه القصور والنقص متكلما عن آثارها يف النحو العريب، وليس من خطة حبثن" النحو
التعرض بإسهاب هلذه النظرية ومدى تأثريها السليب أو اإلجيايب على الدرس النحوي، وكذا مراحل تطورها، وإمنا نشري 
إليها يف هذا املدخل لنبّني تأثريها على التصنيف النحوي على وجه اخلصوص حىت جنيب عن سبب إمهال األساليب 

وعليه ميكن تلخيص تأثري النظرية على التصنيف النحوي فيما  النحوية واستبعادها من الدراسة يف مصنفات النحو ،
  :يلي من النقاط 

 :جمع ما فرقه المعنى  .1

وأخواما رد التشابه يف العمل رغم " أنّ "و " إنّ "كاجلمع بني :  الجمع بين الحروف واألدوات/ أ 
تقع يف أثنائها، وقس " أنّ "ع يف صدر اجلملة، وتق" إنّ "أداة وصل، " أنّ "أداة توكيد، و" إنّ "اختالف املعىن والداللة، فـ

  .على ذلك بقية احلروف، ليت للتمين، لعل للرتجي، كأن للتشبيه، وهي معان خمتلفة 
تدّل على اشرتاك ما بعدها وما قبلها " واو"العطف رغم اختالفهما معىن ووظيفة، فالـ" واو"و " بل"اجلمع بني 
، 14ما بعدها إثبات وما قبلها نفي، فال صلة هلا بالواو معىن وال وظيفة على العكس من ذلك" بل"يف حكم واحد، و

  .ولكن اجلامع بينهما عند النحاة التبعية اإلعرابية
ومنثل لذلك باجلمع بني ما يعرف باملنصوبات يف باب واحد، واملنصوبات هي : الجمع بين األسماء/ ب

واحلال والتمييز، ) فعول ألجله، واملفعول معه، واملفعول فيهاملفعول به، واملفعول املطلق، وامل( املفاعيل اخلمسة 
، فإذا كانت القرابة "ليس"املشبهتني بـ" ال"و" ما"النافية للجنس، وخرب " ال"واملستثىن، وخرب كان، وإسم إّن، واسم 

                                                 
 110ـ  109: ، ص 1ج: اخلصائص  12
 .67:ص 1، ج1998،  1، طـ لبنان دار الكتب العلمية بريوتإمييل بديع يعقوب، : ت ،  شرح كافية ابن احلاجبرضي الدين حممد االسرتباذي ، 13
 .232:يف النحو العريب نقد وتوجيه ، ص 14
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هذه املفاعيل وبقية  الوظيفية معقولة بني املفاعيل اخلمسة وهي عائدة إىل املعىن إضافة إىل الشكل، فإن اجلـامع بني
  . 15املنصوبات هو العالمة اإلعرابية باستثناء الشبه الوظيفي بني املفعول به وخرب كان

 :تفريق ما جمعه المعنى والوظيفة  .2

وأبرز ما يتجلى فيه هذا األثر هي األساليب النحوية ومنثل لذلك بأسلوب الّنفي، فقد مّزق هذا األسلوب  
ن كتب النحو، ومل يُلتفت فيه إالّ ملا له عالقة باإلعراب وعالماته لذلك جنده        ـ  النحوي شّر ممّزق يف كثري م

كعنوان أو موضوع واحد متكـامل ـ غائبا يف كتب النحو التقليدية ومعظم الكتب املعاصرة اليت حنت حنوها، وترّتب 
تفاؤهم مبا ذكره القدماء من حاالت عن هذا انصراف األساتذة وازورارهم عن الدراسة النحوية هلذا األسلوب، واك

أداة نفي وجزم وقلب، " مل"إعمال األدوات النافية وإمهاهلا وحتفيظ التالميذ عبارات مسكوكة حفظا صما، مثل 
أداة نفي ونصب واستقبال، دون أن يرتقوا بالتالميذ إىل العناية ذا األسلوب والتفريق الدقيق بني أدواته، " لن"أو

وواقع هذا الدرس كما هو يف كتب النحو أنّ . ا يف املواقف الكالمية املتنوعةووجوه استعماال:  
بسبب التشابه بينهما يف العمل رغم االختالف يف املعىن، إذ إن " كان"تدرس ضمن أخوات " ليس"ـ األداة 

  .لإلثبات" كان"للنفي و" ليس"
  " .ليس"شبهة بـتدرس يف موضوع األدوات امل) ال ، ما ، إّن ، الت ( ـ األدوات 

  .تدرس ضمن نواصب الفعل املضارع" لن"ـ 
  .تدرسان ضمن جوازم الفعل املضارع" ملا"و" مل"ـ 

كأسلوب حنوي،  " النفي"ويف ظل هذا التبويب الالهث خلف األثر اإلعرايب الناتج عن العمل النحوي ضاع 
  ...كما ضاع الشرط واالستفهام والتوكيد واحلصر 

النتباه إىل العناية باألساليب النحوية ويف الدعوة إىل إعادة النظر يف التبويب النحوي ويرجع الفضل يف لفت ا
ُدرست ... « : احلايل كما ذكرنا سابقا إىل إبراهيم مصطفى الذي قال عن أسلوب الّنفي على وجه اخلصوص 

اإلعراب وأُغفل شر إغفال كما ترى متفرقة، ووّجهت العناية كلها إىل بيان ما حتدث من أثر يف ) أدوات النفي (
درس معانيها خاّصة كل أداة يف النفي، وفرق ما بينها وبني غريها يف االستعمال، ولو أا مجعت يف باب وقُرنت 

أساليبها ووزن بينها، وبني ما ينفي احلال، وما ينفي االستقبال، وما ينفي املاضي وما يكون نفيا ملفرد، وما يكون نفيا 
السم وما ُخيّص الِفعل، وما يتكّرر ألحطنا بأحكام النفي، وفقهنا أساليبها ولظهر لنا من خصائص جلملة، وما خيّص ا

  .16»العربية ودقتها يف األداء شيء كثري أغفله الّنحاة، وكان علينا أن نتِبعه ونبيـَنه 
  : ؟ هل من تبويب نحوي بديل

  سائد واليت أشرنا إىل بعضها اقتباسا من كـالمعلى الرغم من نقاط الضعف الواردة يف التبويب النحوي ال

                                                 
 2003، جملة اآلداب واللغات ، جامعة األغواط ـ دار الغرب للنشر والتوزيع ، ديسمرب  النحوي بني املنهجني الشكلي والوظيفيالتبويب عائشة عبيزة ،  15

 ) 172،  157: ( ، ص 1، عدد 
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بعض الرواد من أمثال إبراهيم مصطفى، ومهدي املخزومي، ومتام حّسان، إالّ أنه يبقى إىل حد اآلن النموذج الوحيد 
ت الذي ّمت على أساسه التصنيف، إذ بين النحو كله ارتكازاً على العمل اإلعرايب ونظرية العامل، ومل جند إالّ حماوال

  .قليلة إلعادة صياغة النحو العريب، أشهرها مقاربة   مهدي املخزومي، ومقاربة   متّام حّسان
حيث التزم باآلراء " النحو العريب نقد وتوجيه"وضعها   مهدي املخزومي يف كتابه :  المقاربة األولى

املرفوعات أصالة ومها املبتدأ  ، فتكلم عن" إحياء النحو"والتوجيهات اليت وردت يف كتاب أستاذه إبراهيم مصطفى 
مشريا إىل أن الضمة علم اإلسناد، .. والفاعل ، واملرفوعات تبعا وهي خرب املبتدأ وخرب إّن والنعت ، وعطف البيان 

إبراهيم "وأن اخلفض علم اإلضافة، والنصب ليس علما للمفعولية كما قال النحاة ، وإّمنا عالمة خفة كما قال 
عد ذلك إىل مباحث الفعل حيث ذكر مقدمة عن تعريفه ، ومصدر اشتقاقه وأقسامه يف ، مث تعّرض ب" مصطفى

، مث حركات أواخر األفعال ، مث الصيغ " فاعل"و" ويـَْفَعلُ "، " فـََعلَ "العربية ، مث تعّرض إىل استعماالت األفعال ، بناء 
واألفعال الشاذة ، مث يف األخري إضمار الفعل ، وبعد الزمانية للفعل ، مث تنازع األفعال ـ أفعال الكينونةـ أفعال املقاربة 

ذلك درس أساليب التعبري وهي أسلوب التوكيد، وأسلوب النفي ، وأسلوب االستفهام ، وأسلوب اجلواب ، وأسلوب 
الشرط ، وأسلوب النداء، وأدوات الوصل يف العربية ، وأمجل ما يف هذه املقاربة هو ختصيصه قرابة نصف الكتاب 

األساليب النحوية مربزا دورها يف اجلملة ، وكأين ب  مهدي املخزومي مل يقصد تأليف كتاب يشمل كل  لدراسة
الفروع النحوية ويستوعبها حسب تبويبه البديل بقدر ما كان يهدف إىل انتقاد نظرية العامل وإعطاء حتليالت بديلة 

  .17إبراهيم مصطفى  عّما انتقده ، واملالحظ يف هذه املقاربة التأثر الواضح جدا ب 
وهي مبنية على أساس نظرية " اللغة العربية مبناها ومعناها"عرضها   تـّمام حّسان يف كتابه : المقاربة الثانية

تضافر القرائن النحوية اليت شرحها يف كتابه، وقد استلهم متّام هذه النظرية من اإلمام عبد القاهر اجلرجاين حيث يرى   
، ويرى بأّن التحليل اإلعرايب الّصحيح هو )مقامية (د من خالل عّدة قرائن لفظية ومعنوية وحالية متّام أّن املعىن يتحدّ 

الذي يراعي هذا الشمول، أّما االكتفاء بقرينة لفظية واحدة هي العالمة اإلعرابية، فال جيدي ألن العالمة اإلعرابية 
، فالضمة 18لى باب حنوي واحٍد وإّمنا على أكثر من بابالواحدة، كالّضمة والفتحة والكسرة، ال تدّل الواحدة منها ع

والفتحة تدل على املفاعيل اخلمسة وعلى " ... إنّ "، وخرب "كان"تدل مثال على املبتدأ، وعلى الفاعل، واخلرب، واسم
تحليل التمييز، واحلال، واملستثىن، وخرب كان، واسم إن، وال مندوحة عن النظر إىل خمتلف القرائن إذا كنا نريد ال

  .اإلعرايب الصحيح
  :وعليه ف  متّام حسان يرى أن التعليق يتم من خالل القرائن املعنوية واللفظية ويفصل ذلك وفق التفريع التايل

  
  :تنقسم إىل قرائن أربع هي :  القرائن المعنويةـ 

  .املسند واملسند إليه:  قرينة اإلسناد .1
 :جهة اإلسناد ، وهي تتفرع إىل  وهي قرينة كربى ختصص وتقيد:  صيقرينة التخص .2

                                                 
 " .يهيف النحو العريب نقد وتوج" وكتاب" إحياء النحو"ميكن االقتناع بذلك بإجراء مقارنة بني كتاب  17
 .205:وص165: ، صربية مبناها ومعناهااللغة العانظر  18
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  ) .املفعول به(ـ قرينة التعدية 
  ...).املفعول ألجله ، املضارع بعد الالم  وكي والفاء ( ـ قرينة الغائية 
  ).املفعول معه ـ املضارع بعد الواو ( ـ قرينة املعية 

  ).املفعول فيه (ـ قرينة الظرفية 
  ).املفعول املطلق ( ـ قرينة التأكيد 

  ).التمييز ( ينة التفسري ـ قر 
  ).احلال ( ـ قرينة املالبسة 
  ).االستثناء ( ـ قرينة اإلخراج 

البعضية ـ : ومن هذه القرائن ) اجلر(وتندرج حتتها القرائن املعنوية املفهومة من حروف اإلضافة : قرينة الّنسبة. 3
  .التعليل ـ املصاحبة ـ التشبيه ـ االستعالء ـ امللك

  .النعت و العطف و التوكيد و اإلبدال: ويندرج حتت هذه القرينة العامة أربع قرائن هي :  يةقرينة التبع. 4
  :قّسم متام حسان القرائن اللفظية إىل :  القرائن اللفظيةـ 

  .العالمة اإلعرابية و الربط و األداة و الرتبة و املطابقة والتضام و التنغيم
نحوي ومن مثّ الوصول إىل مغزى النص يورد   متّام هذه املقارنة ولتوضيح دور تضافر القرائن يف التحليل ال

فكما أن وظيفة الّنمو تتوقف يف اجلسم على جهاز الغدد الصماء، واجلهاز اهلضمي، وجهاز الدورة « :اللطيفة فيقول
، فال يفصل بني الدموية، واجلهاز التنفسي، وغري ذلك من األجهزة اليت يتعّذر الفصل بني عملها من الناحية العملية

وظيفة وأخرى من وظائفها إال لألغراض العلمية، كذلك يتوقف إعراب نص على وظائف األصوات، ووظائف املباين، 
ووظائف القرائن، ونظام العالقات، فال فصل يف الذهن بني كل ذلك إّال ألغراض التحليل اللغوي، أما يف الرتكيب 

  .19»فال فصل 
  : 20عتماد على نظرية تضافر القرائنمميزات التحليل النحوي باالـ 

إّن التحليل النحوي اعتمادا على القرائن املعنوية واللفظية شامل خبالف : اإلغناء عن القول بالعوامل النحوية .1
االعتماد على فكرة العامل النحوي حيث يتجه النحاة إىل إيضاح قرينة لفظية واحدة هي قرينة العالمة اإلعرابية 

ْعرِبات اليت تظهر عليها حركات اإلعراب أقل واحلركات اإلعراب
ُ
ية وحدها قاصرة عن تفسري املعاين النحوية ألن امل

بكثري من جمموع ما ميكن وروده يف السياق من كلمات ، فهناك اإلعراب باحلذف واإلعراب املقّدر للتعّذر أو للثقل 
عرايب للجمل وكل هذه اإلعرابات ال تتم بواسطة ، أو الشتغال احملل ، وهناك احملل اإلعرايب للمبنيات واحملل اإل

 .احلركة اإلعرابية الظاهرة 

 .نفي كل تفسري أو تعليل ظّين  .2

                                                 
 . 185:اللغة العربية مبناها ومعناها ، ص 19
 .233ـ231: املرجع نفسه ، ص 20
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نفي كل جدل دار حول العوامل الّنحوية ممّا ازدمحت به كتب الّنحو كأصالة بعض العوامل وفرعية البعض  .3
 .اآلخر، وقوة العامل وضعفه، أو تأويله وتعليله

يربز حماسنها ويستدرك   - فيما اطلعنا عليه -بة وجّديتها إالّ أا مل حتظ بنقد كاٍف بناٍء رغم عمق هذه املقار 
" القرائن املعنوية يف النحو العريب"على املؤلف ما فاته منها اللهم إالّ ما كان من دراسة   عبد اجلبار توامة، واملعنونة بـ

نقدا معّمقا " تضافر القرائن"، واليت نقد فيها   توامة نظرية 1997واليت تقّدم ا صاحبها لنيل شهادة الدكتوراه عام 
ومفّصال ولكنها غري مطبوعة إىل حد اآلن، علما أن   متّام قد أشار إىل أن سنني طويلة مضت دون أن يظفر بدراسة 

اخلالصة "يؤلف كتاب  ، وكان مما وجه من نقد للنظرية ـ فيما بعد ـ أّا تفتقر إىل التطبيق مما جعل  21نقدية لنظريته
كتطبيق هلا إالّ أن أمثلة الكتاب جاءت جّد مقتضبة وعارية من التحليل، وتغلب عليها املخططات " النحوية

واجلداول، ومهما يكن فإّن هذه النظرية جلديرة ـ إن توفر هلا االهتمام الكايف واملزيد من الدراسات املتخصصة النقدية ـ 
  .كّله يف ثوب جديد   أن تعيد صياغة النحو العريب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 الفصل األول:

                                                 
  . 8:، ص 2000، 1ط  متّام حسان ، اخلالصة النحوية ، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ، 21
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النفي مفهومه وطرقه في  

.اللغةالعربية    
 

 
 .مفهوم النفي لغة واصطالحا :يدـــتمه −

 
 .النفي الضمني: المبحث األول −

 
  ةاألدابواسطة النفي : المبحث الثاني −

 
  .الفروق الوظيفية بين أدوات النفي: المبحث الثالث −

 
 
 
 
 

 الفصل األول: النفي مفهومه وطرقه في اللغة العربية 
  

   مفهوم النفي لغة واصطالحا: تمهيد
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يف املعـاجم العربيـة علـى معـاين واإلبعـاد والتنحيـة والطـرد فقـد جـاء يف معجـم " نفـى"تـدور كلمـة : المعنى اللغوي
ديء، نفـي الـرّيح مـا ترميـه تدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده عنـه، ومنـه النفايـة الـرّ ) نفى(أّن مادة " مقاييس اللغة"

  . 22من الرتاب حىت يصري يف أصول احليطان، ونفي املطر ما تنفيه الريح أو ترشه، ونفي املاء ما تطاير من الّرشاء 
  :تكون مبعىن طرد وأورد شاهدا للقطامي" نفى"أّما يف معجم الصحاح فقد ذكر اجلوهري أن 

  فََأْصَبَح َجاَراُكْم قَِتيالً َونَاِفًيا
أي منفيا، وتقول هذا ينايف ذلك، ومها يتنافيان، والنفوة والنفية كل ما نفيت، والنفايـة بالضـم كـل مـا نِفيَـت مـن  

  .23الشيء لرداءته
نفى الشيء وينفي نفيا تنّحى، ونفيتـه ّحنيتـه، ونفـي الرجـل «  :ونفس الشرح أورده ابن منظور يف الّلسان وأضاف

  .24»ى، وتنافت اآلراء واألحكام تعارضت وتباينتعن األرض ونفيته عنها طردته فانتف
نفـاه جحـده وتـربّأ منـه، ونفـاه أخـربه « :وقد أثبت املعجـم الوسـيط كـل مـا أوردتـه املعـاجم السـابقة، وأضـاف إليهـا

  .25»أنّه مل يقع، وانتفى شعره تساقط، وانتفى الشجر من الوادي انقطع وانعدم 

ـ&, <ِ" : مبعـىن اإلبعـاد والطـرد، قـال اهللا تعـاىلوقد وردت هـذه اللفظـة يف االسـتعمال القـرآين  �,4	3Eَ��ِ3ـ  /D,��ـ3A�  BC@,� �,ـ �ـ?
َF� ,�,ــ� 3Gَ��3H ,�,/ــ I�,�I�,4 ــ B:J� !I�IK َ:ــ ,�L�� ،�َ�I4 3/َ6َN ــ�� ُ�?OI� ــ ,P3/َN ،��3Q?َ�I� َ6ُ',Rــ ?S َNــ I/BِT/I  ,�َNI�3�3Tــ �I  ــ B�ID ــ BU,VWX َ�I� I#3/ــ َ% ,Dــ B� �I�

ِKI�Jَ�"... Z[�;� :33.  
حســب جمــال الدراسـة، حنويــة كانــت أم بالغيــة، " نفــى"يتلــون املعــىن االصــطالحي لكلمـة : المعنـى االصــطالحي

وال يهمنا يف البحث إالّ حقل الدراسة النحوية الذي سنركز عليه، علما أّن النحـاة القـدامى قّلمـا تعرضـوا لتعريـف النفـي 
كمـا ذكرنـا مـن قبـل، لـذلك ميّمنـا شـطرنا ناحيـة كتـب   "النفـي"م بـاب امسـه تعريفا اصطالحيا، ألنه ال يوجد يف مصنفا

النفـي هـو شـطر الكـالم «  :الدراسات القرآنية ففيها بعض الشذرات املتعلقة بتعريف النفي، من ذلـك مـا قالـه الزركشـي
  :ألّن الكالم إّما إثبات وإّما نفي، وفيه قواعد 

إذاكــان الّنــايف صــادقا فيمــا قالــه مســي كالمــه نفيــا، وإن  : "ابــن الشــجري يف الفــرق بينــه وبــني اجلحــد، قــال : األوىل
كـان يعلــم كــذب مــا نفــاه كــان جحــدا، فــالّنفي أعــّم ، ألن كــل جحــد نفــي مــن غــري عكــس ، فيجــوز أن يســّمى اجلحــد 

  .26»ما ذكرته، ومن العلماء من ال يفرق بينهما واألصل ..." نفيا ألن الّنفي أعّم ، وال جيوز أن يسمى الّنفي جحدا 

                                                 
 . 456:، ص 5، ج 1999،  1عبد السالم هارون ، درا اجليل بريوت ، ط: ، ت معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس الرازي ،  22
 2514ـ2513 : ، ص6، ج1990،  4لم للماليني ، طعبد الغفور عطار ، دار الع: ، ت تاج اللغة وصحاح العربيةإمساعيل بن محاد اجلوهري ،  23
 696: ، ص 6، ج 1988، دار اجليل ودار لسان العرب ـ بريوت ،  يوسف خّياط: ، ت لسان العرب احمليط، بن مكرمبن منظور  مجال الدين 24

 .697ـ
 .943: ،ص 2، ج 1972 ، 2، دار املعارف املصرية ، ط املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ،  25
  .376: ، ص 2يدا ـ بريوت ، جحممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية ص: ، تالربهان يف علوم القرآن، الدين حممد بن عبد اهللا الزركشيبدر  26
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حبـــذافريها، مـــع " الســـيوطي"فقـــد أورد عبـــارة  28"التهـــانوي"، أّمـــا اإلتقـــان $هـــذه املعـــاين  27وقـــد كـــّرر الســـيوطي 
، وهـو عبـارة عـن اإلخبـار " ال"النفـي هـو مـا ال ينجـزم بــ« :النفي بقولـه " حممد بن علي اجلرجاين"عزوها له، وقد عّرف 

  . 29»خبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل يف الزمان اآليت وهو ضد املضارع عن ترك الفعل، وقيل النفي عبارة عن اإل
أّما املعاصرون من النحاة فيمكن تصنيفهم صنفني، صنف سلك مسلك األوائل وهـم األغلبيـة وهـؤالء ال مطمـع 

سـاعي يف احلصول على تعريف اصطالحي للّنفي يف مصنفام، وصنف ثان تفاعل مع قضايا التجديد النحـوي ومـع امل
"   الرّامية إىل تطوير منهج الدراسة اللغوية فهؤالء تقّدم بعضهم مبقاربـات لتعريـف الّنفـي كلهـا مفيـدة وهامـة، ومـن هـؤالء 

الّنفـــي أســـلوب لغـــوي حتـــدده مناســـبات القـــول، وهـــو أســـلوب نقـــض وإنكـــار «  :الـــذي عـــّرف النفـــي بقولـــه" املخزومـــي
غي إرسال النفي مطابقا ملـا يالحظـه املـتكلم مـن أحاسـيس سـاورت ذهـن يستخدم لدفع ما يرتّدد يف ذهن املخاَطب فينب

  .30»املخاَطب خطأ، ممّا اقتضاه أن يسعى إلزالة ذلك بأسلوب نفي بإحدى طرائقه املتنوعة االستعمال
الّنفـي مـن العـوارض الـيت تعـُرض لبنـاء اجلملـة فتفيـد عـدم ثبـوت «  :أّما    حممد محاسة عبـد اللطيـف فعرّفـه بقولـه

  .31»سبة املسند إىل املسند إليه يف اجلملة الفعلية واإلمسية على السواء ن
وأســـلوب النفــــي أحـــد أســــاليب الـــنظم يف العربيــــة، «  :أمـــا   ســــناء البيّـــايت، فقــــد وصـــفت أســــلوب النفـــي بقوهلــــا

ملـة عاّمـة، وإمنـا ويستخدم املتكلم للداللة على النفي أدوات متعارفـا عليهـا تتصـدر الـنظم وـيمن مبعناهـا علـى معـىن اجل
يعمــد املــتكلم إىل النفــي عنــدما يريــد أن يــنقض مــا يــرتدد يف ذهــن املخاطــب، واملــتكلم يرســل النفــي مطابقــا ملــا يقتضــيه 

  . 32»حال املخاطب ويتم نظم اجلملة املنفية بطريقة مناسبة بطرائق النفي املتنوعة
، "عبـد القـاهر اجلرجـاين"التداوليـة املتـأثرة مبـنهج  بـروز النزعـة" سـناء البيـايت" و" املخزومـي"   ويالحظ يف تعريـف 

الذي يراعي املقـام أثنـاء تـأليف الكـالم، وإّن اإلشـارة إىل املنحـى التـداويل يف التعـاريف أمـر بـالغ األمهيـة ينقـل النحـو مـن 
  .سكونية معزولة إىل حركية يف إطار الفضاء الرحب لألسلوب

دثني، ميكن أن خنلص إىل تعريف النفـي بأنـه أسـلوب يسـتهدف من هذا العرض ألقوال بعض القدماء وبعض احمل
نقض املقوالت اللغوية واألحداث وإنكارها بصـيغ وأدوات معروفـة يف العربيـة خيضـع السـتخدامها إىل أغـراض املتكلمـني 

  .ومتطلبات املقام
أدوات معروفــة وحمــّددة النفــي يف اللغــة العربيــة قــد يكــون صــرحيا ويتخــذ لتحقيقــه : طــرق النفــي فــي اللغــة العربيــة

سنذكرها بالتفصيل، وقد يكون غري صريح أو ِضمنيا، وسنبدأ بتوضيح النفي الضـمين لغـرض منهجـي يف دراسـتنا، وهـو 
  .تناول األدوات بدقة يف النفي الصريح فيما بعد

                                                 
 .77:،  ص 1، عامل الكتب ، بريوت بدون طبعة أو سنة نشر ، ج اإلتقان يف علوم القرآنجالل الدين بن عبد الرمحن السيوطي ،  27
 262:   ، ص 4، ج 1998 1أمحد حسني بسبح، دار الكتب العلمية ، بريوت ـ لبنان ، ط: ، ت كشاف اصطالحات الفنونالتهانوي ،   28
 .240:، ص 2000،  1حممد باسل عيون الّسود ، دار الكتب العملية بريوت ـ ط: ، ت لتعريفاتالشريف أبو احلسن علي بن حممد اجلرجاين ، ا 29
 .244: يف النحو العريب نقد وتوجيه ، ص  30
 .280: ، ص2003رة ، ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ـالقاه بناء اجلملة العربيةحممد عبد اللطيف محاسة ،  31
 . 237: ، ص 2003، 1ردن ، ط، دار وائل للنشر والتوزيع ـ عمان األ قواعد النحو العريب على ضوء نظرية النظمسناء محيد البيايت ،  32
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  النفي الضمني   :المبحث األول
  

واإلنكـار ن التصـريح بـالنفي و املختلفة للحـوار أن يتحاشـى املتحـاور كثريا ما تقتضي املواقف الكالمية والسياقات 
ــ ملقاصـد وأغـراض لــديهم ـ ويكتفـون بــالتلميح والتعـريض، مسـتخدمني أســاليب وألفاظـا يـدركها الســامع غالبـا ويفقـه مــا 

  .ترمي إليه من داللة، وهذه الّصيغ واألساليب تكّون يف جمملها ما أصبح يعرف بالنفي الضمين
لطبيعي أالّ يتناول النحاة النفي الضمين بالّشـكل املباشـر ألن درسـه ال ينـدرج ضـمن مـنهج دراسـتهم الـذي ومن ا

ســبقت اإلشــارة إليــه، وال يتقــاطع معــه، ولكــن هــذا ال يعــين أّــم مل يعرفــوا النفــي الضــمين أو مل يشــريوا إليــه والقائــل بغــري 
مل يشــريوا إليـه باملصـطلح ذاتـه، ومل يسـتهدفوه ولكـن جـاء يف مبــاحثهم فحقيقـًة هـم . هـذا ال ميكـن أن يكـون إالّ ُمتَجنـيًـا
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وتقـول أقـل رجـٍل « :       قـال سـيبويه. النحوية أو يف التفسري بعض الّلفتات اليت تنبئ عن إدراكهم وعميق فهمهم لـه
  .33»يقول ذلك إالّ زيد ، ألنه صار يف معىن ما أحد فيها إال زيد 

ينصـرف إىل معنيـني، أحـدمها النفـي العـام واآلخـر ضـد الكثـرة فـإذا " أقـل"و« : كتـابوقال السريايف، يف شـرحه لل
، وإن أريــد بــه "مــا أحــٌد يقــول ذلــك إالّ زيــد" كمــا تقــول " مــا رجــٌل يقــول ذلــك إالّ زيــد"أريــد النفــي العــام جعــل تقــديره 

  .34»د ، ومعنامها يؤول إىل شيء واح"ما يقول ذلك كثرياً إالّ زيد" ضد الكثرة فتقديره 
مــا رجــل مرئــي إال "وتقــول أقــّل رجــل رأيتــه إالّ زيــٌد، إذا أردت النفــي بأقــل، والتقــدير « :وقــال أبــو العبــاس املــربّد 

، كمـا نقـل الرضـي قـول  36»وأقّل رجل وقّل رجل ، قد أجروه جمرى النفي « : ، أّما أبوبكر بن السراج فقال  35» زيدٌ 
وعقــب الّرِضــي " قــال وجيــيء مبعــىن إثبــات الشــيء القليــل... نفــي الصــرف قّلمــا يكــون مبعــىن ال"«  :أيب علــي الفارســي

" أىب"وقـد جتـري لفظـة « :فقـال" أىب"، ومل يكتف الّرِضي بذلك بـل تكلّـم عـن النفـي بالفعـل 37»واألغلب األول: بقوله

ِ̀��#_ـ  
3ـَ̂ ْ�( Nَ	,\َ:َ «:وما تصّرف منها جمرى الّنفي ، قال تعاىل  � ْ>َّJ ُ� F� ) ِ>َّJُ	,�/,ـ �,": ، ويف قولـه تعـاىلG� :89ـ
�L�� � "� A%ـُ 
َNI4 3/BO_  ُ�,��3<  " �	�O�� :32،  38»"أىب القـوم أن يـأتوين إالّ زيـٌد :" واملفرّغ ال يأيت يف املوجب إالّ نادرا ، فعلى هذا جيـوز حنـو 
.  

ر اهلــروي أّــا تكــون نافيــة ذكــ« :للنفــي" لــوال"أّمــا ابــن هشــام فقــد قــال يف معــرض رّده علــى اهلــروي الــذي جعــل 

، والظـاهر أّن املعـىن  98: /ـ��e " e,��ُ/3ـ  �,��Iـَ  Tِ> �َّJ,ـ ��Tِ> �,dُ,ـ �,%َ#,:َ Ib#,ـ ��, �ٌ/,ـ 
��Ib َ�Iـَ �َ �I�َJـَ :َ" :وجعـل منـه قولـه تعـاىل" مل"مبنزلة 
فنفعهــا ذلــك، وهــو  علــى التــوبيخ، أي فهــالّ كانــت قريــة واحــدة مــن القــرى املهلكــة تابــت عــن الكفــر قبــل جمــيء العــذاب

ويلـزم .." فهالّ كانـت قريـة "تفسري األخفش والكّسائي والفرّاء، وعلي بن عيسى، والنحاس، ويؤيده قراءة ُأَيبّ وعبد اهللا 
« :      مـــن هـــذا املعـــىن الّنفـــي ألن التـــوبيخ يقتضـــي عـــدم الوقـــوع، وقـــد يتـــوهم أّن الزخمشـــري قائـــل بأـــا للنفـــي لقولـــه

مــا آمنــت : "وجيــوز كونــه متصـــال، واجلملــة يف معــىن النفــي وكأنــه قيــل" لكــن" مبعــىن ) أي يف اآليــة ( واالســتثناء املنقطــع 
  .39» للّنفي" ولوال"ولعّله أراد ما ذكرنا وهلذا قال مجاعة واجلملة يف معىن النفي ومل يقل .." 

عـن األدوات املعروفـة أّمــا وكـأين أستشـف مـن قــول ابـن هشـام أّن الّنحـاة ال يعــدون مـن النفـي إالّ مـا كــان متسـّببا 
، أو  »ويلــزم مــن هــذا النفــي«النفـي الضــمين فيســتعملون يف الداللــة عليــه عبــارات متنوعــة مثــل الــيت اســتعملها ابــن هشــام 

، ومل يقل منفية، بل إننا وجدنا ابن هشام عـرب عنـه بأسـلوب آخـر »واجلملة يف معىن النفي« كاليت استعملها الزخمشري 

                                                 
 . 314:، ص 2ج 1عبد السالم هارون ، دار اجليل بريوت ، ط: ، ت  بويهيكتاب سبويه ،  يأبو بشر عمرو بن قنرب املشهور س 33
 . 314: ، ص 2فسه ، جن 34
، 4، ج1979، 2حممد عبد اخلالق عضيمة، دار الكتاب املصري القاهرةـ دار الكتاب اللبناين بريوت، ط: ت، كتاب املقتضباملربد حممد بن يزيد،   35
 .405ـ404: ص
 . 297:، ص 1، ج 1999،  4تلي، مؤسة الرسالة ـ بريوت ، طالف عبد احلسني: ، ت األصول يف النحوأبو بكر حممد بن السراج ،  36
 . 168: ، ص 2نفسه ، ج  37
 . 128:، ص 2شرح الكافية ، ج 38
  684: ، ص 1991،  1حنا الفاخوري ، دار اجليل ـ بريوت ، ط: ، ت مغين اللبيب عن كتب األعاريبأبو حممد عبد اهللا بن هشام األنصاري ،  39
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علـى أصـل االسـتثناء، " قـوم"فإن احتج حمتج للهروي بأنّـه قُـرِئ بنصـب « :اصل رّده على اهلرويأعجب وألطف وهو يو 
   .40» ورفعه على اإلبدال فاجلواب أن اإلبدال يقع بعدما فيه رائحة النفي

عنــد أهــل البالغــة ـ علــى ســبيل " نفــي الشــيء بإجيابــه "فــإذا أضــفنا إىل هــذه النقــول بعــض الكــالم مــن مبحــث 
قـوال البـن رشـيق  ميكـن أن " معجـم البالغـة العربيـة"ـ اتضحت لنـا الصـورة مكتملـة فقـد أورد صـاحب كتـاب االستئناس 

، فمقتضـى  41»نفـي الشـيء بإجيابـه إذا تأملتـه وجـدت باطنـه نفيـا وظـاهره إجيابـا«  :نفهم منه معىن النفـي الضـمين، قـال
  :نية هي املقصودة ،  وانظر إن شئت قول املتنيب كالمه يدّل على أّن للكالم بنية سطحية هي غري مقصودة وبنية باط

  َمْضَغ الَكَالِم َوَال َصْبَغ اَحلَواِجيبِ     أَْفِدي ظباء َفالٍَة َما َعَرْفَن ِا 
   42أَْورَاُكُهَن َصِقيَالِت الَعرَاِقيـِب      َوالَ بـََرْزَن ِمَن اَحلماِم َمـائَِلًة 

تلك اهليئات، واملراد يف بـاطن الكـالم عـدم احلمـام مطلقـا، فـإن عربيـات  وظاهر الكالم عدم بروزهن من احلمام على «
  43.»كظباء الفالة 

وهكذا اتضح لنا علم األوائل ذا النوع غري الصريح من الّنفـي، وإن مل يفـردوه بالّدراسـة ويستقصـوا مباحثـه، أّمـا 
وضـرب عـدة أمثلـة " النفي الضمين"اشتهر به املعاصرون فرمبا يكون    إبراهيم أنيس هو أول من أعطاه املصطلح الذي 

  .لتوضيحه
مــا يفهــم مــن اجلملــة دون أن «  :عــّرف    أمحــد ســليمان يــاقوت النفــي الضــمين بقولــه :مفهــوم النفــي الضــمني 

  . 44»ينّص عليه حرف من حروف النفي 
نفـي وحيتـاج إدراكـه إىل والعبارات املنفية ضمنيا قد حتوي معىن زائدا يكـون هـو الغالـب أحيانـا فيحجـب املعـىن امل 

إنــه استشــراف النفــي واستشــعاره «  :نباهــة وذكــاء، وقــد أشــار فــارس حممــد عيســى يف تعريفــه إىل هــذا املعــىن حيــث قــال
ونالحـــظ أن كلمـــات استشـــراف، استشـــعار، . 45»بقـــرائن لغويـــة وصـــوتية وســـياقية خاصـــة دون االســـتناد إىل أداة نفـــي 

مــا كــان باطنــه "، أو "أو رائحــة النفــي"، "بشــبه النفــي"ين مــا عــّرب عنــه القــدماء وقــرائن، تــوحي بــأّن هنــاك خفــاء، وهــو قــر 
  .، وميزة هذا التعريف إبراز السياق والتنغيم يف إظهار النفي والداللة عليه"نفيا وظاهره إجيابا

النفـي  وبعض الباحثني مثل إبـراهيم أنـيس، وحممـد محاسـة، يَعـدون النفـي الضـمين نفيـا غـري لغـوي علـى أسـاس أنّ 
والنفــي اللغــوي ال يكــون عــادة إالّ بــأداة تشــعر ــذا النفــي، فــإذا « :اللغــوي هــو مــا كــان باســتخدام األداة، فيقــول األول

خــال الكــالم مــن أداة وعــّرب مــع هــذا عــن النفــي ُعــّد مثــل هــذا النفــي ضــمنيا يطمــئن إليــه املنطقــي ويـََعــّده مــن طــرق النفــي 
ومثـل ذلـك مـا ميكـن أن يُفهـم « :وعـّرب الثـاين عـن املعـىن ذاتـه بقولـه. 46»النفـي  ولكن اللغوي يأىب اعتبـاره مـن أسـاليب

                                                 
 . 452: ، ص 1نفسه ، ج  40
 . 684: ، ص 1997 4، دار املنارة للنشر والتوزيع ـ جدة ، دار ابن حزم ـ يروت ، ط عربيةمعجم البالغة البدوي طبانة ،  41
 . 449: ، دار اجليل ـ بريوت ، ص  ديوان املتنيبأمحد أبو الطيب املتنيب ،  42
 . 684: معجم البالغة العربية ، ص  43
 .209:، ص 1984، دار املعارف ـ مصر ،  نة، النواسخ الفعلية واحلرفية دراسة حتليلية مقار أمحد سليمان ياقوت  44
 . 231:، ص 1994،  1، دار البشري للنشر والتوزيع ـ عمان ، ط يف النحو العريب أسلوب يف التعلم الذايتفارس حممد عيسى ،  45
 . 178: ، ص 1975، مكتبة األجنلو املصرية ـ القاهرة ،  من أسرار اللغةإبراهيم أنيس ،  46
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وغريها، ألن النفي يف كل منهما نفي خـاص بـبعض الرتاكيـب ال نفـي لغـوي " كاد"، و"لو"من بعض حروف العطف و
  .47»ثابت يف وسيلته 

تقسـيم إىل لغـوي وغـري لغـوي كمـا أننـا ورمبا كان مسـعى الدراسـة املتكاملـة للنفـي الـيت نتوخاهـا يف غـىن عـن هـذا ال
  .ال نسّلم أن الّنفي اللغوي جمانف للمنطق مباين له
  :من صيغ النفي الضمني في اللغة العربية 

  تعددت أساليب وصيغ النفي الضمين يف اللغة العربية مما يدل على ثرائها واتساع فنون القول فيها، وانفساح 
حــث إىل مــا ب، وســنحاول أن نتطــرق يف هــذا امللــيت تقتضــيها املواقــف الكالميــة االّســبل الــيت تســتوعب كــل ألــوان التعبــري

  .صيغ دون اّدعاء حلصر أو إحاطةميكننا أن نقف عليه من هذه ال
 :النفي الضمني من خالل أسلوب التمني  .1

�َ#,�َ 4_�َ �,�َ:َ:"قال تعـاىل:  "لو"التمني باستخدام األداة / أ  �ّ_
LZ َ:,#ُ2,4�   ُـ;� ,D Bـ��B�B#f " A�
، يف هـذه اآليـة g�� :102ـ�
   .الكرمية القصد هو نفي إعادة الكفار على الدنيا، وقد عِدل عن التصريح بالنفي من أجل إظهار حتّسرهم وندمهم


�hT:i :"قـال تعـاىل: "هل"التمني باستخدام / ب� �N �#� ���%g�: A��%j D� �#�       hـ&�� � kـ#� �Cـ�� lـm hـ&�#: "
X�
.n�:53ية الكرمية تشي بانعدام الشفعاء، وإن دّلت مبنطوقها على متين أي شفيع، فاآل.  

  � #,�I�,� ُ'َ6?�3o 3�3�3p�3TI  B:ّ,#�� !�ِ�,/ ،ُ6ُ��,4� ,/�َ�I�َO,#َN �َqI�,#,� F� �َNَqI/,:"قال تعاىل :  "ليت"التمني باستخدام / ج
_
ــ�� 3GَJ�"  وقــال تعــاىل 66:األحــزاب ، ":B�َhــ � Iــ�� 3Uhِ َ7ــ� ــ �َ#_ َ�َr� ــ ــ� �َ/, I�,b ــ َ�I�B�,/ !I�َــ� ــ�	ِ 4,�&3 ,& َmــ َ%,
ــ  B�,� !ــ ــ�َ�,�,! �,	- B#ــ B� !,D 
ُ;�2ْ,
B�f"e/  :26 27ـ .  

  48.فهو ينفي ضمنا أّن قومه يعلمون ما هو فيه من نعيم مقيم إذ هم يف جهنم والشقاء العظيم
 :النفي من خالل أسلوب العطف .2

 .، وسنقتصر على احلرفني األولني"لكن"، "مأ"، "بل"ينفي ضمنيا باستخدام، 

3
,NI� ,/ُ6ُ��,4� :ْ�َOَ":قال تعـاىل  ":بل"النفي بحرف اإلضراب  /أ<�,	 ،hْ 3p,� َs�it  ـB�ID ,� ـ-	,u B�ُO ـI#BC,� َ�I� ـL� ـ,� �َN � َ3'ـp�I   ـB�ID 
َ�BC
ٍ/ B�ID َ�IQB�,u َ�,�?�3TI  ,/ITَO3,4� " Zw���:03 .  

أّدى " بـل"، ولكـن اسـتخدام النافيـة ويبقـى معـىن النفـي قائمـا" ال"بــ" بـل"ة باإلمكان تعـويض يف هذه اآلية الكرمي
  .يف هذا املوضع " ال"النافية مع مزيد بالغة وفصاحة تقصر عنها " ال"دور 

ــز النحــاة بــني اســتعمالني لـــ:  المنقطعــة" أم"النفــي باســتخدام / ب يف جمــال العطــف وذلــك أن تكــون " أم: "ميّي
املنقطعة هي اليت تقع يف الغالب بـني مجلتـني مسـتقلتني يف معنامهـا ، لكـل منهمـا معـىن خـاص " أم"أو منقطعة فـ متصلة 

                                                 
 . 282: بية ، صبناء اجلملة العر  47
 . 217: ، ص 1984،  2، دار املعارف ـ مصر ، ط ، أساليب النفي يف القرآن الكرميأمحد ماهر البقري  48
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خيالف معىن األخرى، وال يتوقف أداء أحدمها ومتامه على اآلخر، فليس بني املعنيني ما جيعل أحـدمها جـزءا مـن الثّـاين ، 
ـــد معـــه معـــىن آخـــر " بـــل"ضـــراب فتكـــون يف معـــىن فهـــذا هـــو ســـبب تســـميتها منقطعـــة ، وهـــي تـــؤدي معـــىن اإل وقـــد تفي

  49.أحيانا

��NI� َ�3T3  Bَ:" قال تعاىل,Tٌ� َ'I&,#3�3TB�  ID 3�B��,#�" .. A��Q�n�:43 ،  أي ليس هلم آهلة متنعه من دوننا.  

�ُ �NIَ" ::::قال تعاىلI#ُOI  3j,T,,A� B�ْx ,yَz,
 ,/I�ُ6,�� َ;�I� 3{" Z
6Q��:133 .   
معــىن االســتفهام هنــا هــو التقريــع والتــوبيخ وهــو يف معــىن النفــي ، أي مــا كنــتم شــهداء فكيــف «  :حيــان قــال أبــو 

  50».تنسبون إليه ماال تعلمون وال شهدمتوه أنتم وال أسالفكم 
 :النفي الضمني من خالل أسلوب الشرط  .3

ملعــىن الشــرطي يف املاضــي إفــادة امتنــاع ا« :قــال  عبــاس حســن: الشــرطية االمتناعيــة " لــو"النفــي باســتخدام / أ
يقتضي أن شرطها مل يقع فيما مضى، أي مل يتحقق معنـاه يف الـزمن الّسـابق علـى الكـالم، فهـي تفيـد القطـع بـأن معنـاه 
مل حيصل فكأا مبنزلة حرف نفي، ينفي معىن اجلملـة الـيت يـدخل عليهـا، مـع أـا ليسـت حـرف نفـي، وال يصـح إعراـا 

  51».ؤدي ما يؤدي حرف النفي من سلب املعىن يف الزمن احلاضر حرف نفي، بالرغم من أّا ت

 |��' r��":,�َ�I� ,�,��ْ,#3<� ,�َ�ً2َ� �,w,��ْ,#3<� ,�3�LV َ��َ�,QI�,#,. �َ�I�ِTI  ,�,/ ��ِْQ3� 4� " ����n� :09 .  
  . 52»يفةأي ال يستطيعون أن يروا امللك يف صورته إالّ بعد التجسيم باألجسام الكث«  :قال القرطيب

|��' F� r��":,�َ�I� 3/,�BU�ُC ُF� _#��,̀ � ِ	,&َ� �,�3Q,� ��َ' �,
َ} ,.َ�َ( )IT
ِ,pB� �ID ,�_	� � " 
q�: :45 .  
وهـذا الـذي قـااله كإنكـار «  :االمتنـاع " لـو"قال ابـن هشـام رّدا علـى الّشـلوبني واخلضـراوي يف قـوهلم بعـدم إفـادة 

فهـم عـدم وقـوع الفعـل مـن غـري تـرّدد، وهلـذا " لـو فعـل "ها كالبـديهي ، فـإن كـل مـن مسـع الضروريات إذ فهم االمتناع من
لــو :"يصــح يف كــل موضــع اســتعملت فيــه أن تعقبــه حبــرف اســتدراك داخــال علــى فعــل الشــرط منفيــا لفظــا ومعــىن، تقـــول 

�ُ#,�I'َ� �ـ#,ْ~�I� Bjَ�," : ومنه قوله تعـاىل " . جـاءين أكرمته ولكنه مل جيئ  �?h َ� ْـ%ٍe  3ـp, َ�_4�I\َ! �ـَ #-ـ �6��I�ُr Bـَ  y_t,ـ  B2IDـ �َ�، �,�p,ـ
,�,T_#,  B�,D ِ7�_#B� ,�_#��ِ̀ � َNI�,&B� f "Zw��� :13 «53.  

ويؤكـد هـذا القـول مـا أخرجـه ابـن أيب حـامت مـن طريـق الضـّحاك عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـه، « :قال السيوطي 
  . 54»فإنه ال يكون أبدا " لو"كل شيء يف القرآن فيه :"قال 

                                                 
 . 597:، ص 3بدون سنة ، ج 6، دار املعارف ـ مصر، ط ، النحو الوايفعباس حسن  49
 .400: ، ص 1ج  1990،  2، دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ، ط البحر احمليطأبو حيان األندلسي ،  50
 . 491: ، ص 1النحو الوايف ، ج 51
 . 392: ، ص 6إبراهيم اطفيش ، دار الكتاب العريب ـ بريوت ، ج: ، ت  اجلامع ألحكام القرآنأبو عبد اهللا حممد القرطيب األنصاري ،  52
 . 424ـ  423: ، ص 2مغين اللبيب ، ج 53
 . 174:، ص 1اإلتقان يف علوم القرآن ، ج 54
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النفي يف الكالم فهـل يتـأثّر بوجودهـا فيتحـول مـن " لوال"اختلف الّنحاة يف إفادة : " لوال"الّنفي باستخدام / ب
اإلجياب للسلب، أم يبقى موجبا على أصله، وإن تشّرب معىن النفي، فذهب فريـق مـن النحـاة إىل اعتبارهـا نافيـة، ومـن 

" لــوال"الزركشــي، وأنكــر آخــرون اعتبارهــا نافيــة كــابن الّشــجري، وابــن هشــام، وذكــروا أّن  هــؤالء ابــن فــارس، واهلــروي و
النافية اليت تنقل الكالم مـن اإلجيـاب إىل السـلب، بـل يبقـى الكـالم موجبـا، وإن كـان فيـه معـىن النفـي، " مل"ليست مثل 

   55.وقد سبق أن ذكرنا أدلّة ابن هشام

�َ �I�َJَ:َ "::::، قوله تعاىل"لوال"مين بـومن األمثلة القرآنية على النفي الضَ��Ib َ�I
,/ٌ� ,��,#Ib َ:,#َ%,� ـ,Tِ> �,dُ�� ـ,Tِ> �?J  َـ�I�,�  3ـ/ُ��,e 
َ�_&,�� �3# �� ".. e��/:98  . ـَ :َ " :يف قولـه تعـاىل" لـوال"وبعـض املفسـرين جيعلـون «": ابن قتيبـة"قال�I�َJ َ� Ib#,ـ ��, �ٌ/,ـ 
��Ib َ�Iـَ 
َ:,#َ%,�,Tِ> �,dُ��,Tِ> �?J َ�I�,� 3/ُ��,e َ�_&,�� ..، أي فلم تكن قريـة آمنـت أي عنـد نـزول العـذاب إالّ قـوم يـونس "مل"مبعىن  .."�� �3# 
«56.  

ويلـزم مـن هـذا املعـىن النفـي ألن التـوبيخ يقتضـي عـدم الوقـوع « : وقـال السـيوطي ـ نـاقال عبـارة ابـن هشـام حرفيـا ـ
أَنـَهــا تكــون :"  وقــد حكــى أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد املعــروف بــابن النحــاس«  :وممــا يؤكــد هــذا القــول الرمــاين.  57»

�َ �I�َJَ:َ:"جحدا يف قوله تعاىلَ��Ib َ�I
,/ٌ� ,��,# b "..«58  
 :النفي الضمني من خالل أسلوب االستفهام  .4

الســتفهام قــد خيــرج االســتفهام عــن معنــاه احلقيقــي وهــو االســتخبار إىل معــىن اإلنكــار أو التقريــر، لــذلك يســمى ا
واالستفهام اإلنكاري يف حـاالت كثـرية يـبطن معـىن النفـي ألن مـا بعـد أداة االسـتفهام .اإلنكاري أو االستفهام التقريري 

�ُ%I�َـ \َ:Nََ:"كقولـه تعـاىل" مل يكـن"يكون منفيا، وتسمية هذا االستفهام إنكارا من أنكر إذا جحد ، وهو إّما مبعىن �I  " ،

   59. 28:هود "� �ُ23&,p�Nُ��ْ@ِ3َ "حنو " ال يكون"أو مبعىن 

ــ\َ:Nََ:" قــال تعــاىل I�َ%ُ��I  ,�i	ــ ــ2ُ ِ	  ,Q��B#,f ,�?'ــ� َ�َC ــ B�,D َ;�,VB[ــ َ2B� َ�>ًــ� ابــن قــيم "فــاملعىن كمــا يقــول .  40:اإلســراء .."  ��
  .60»كبريا   أنكر عليهم كوم جعلوا املالئكة إناثا وقالوا هم بنات اهللا تعاىل اهللا عن ذلك علوا«  ":اجلوزية


,3D B�,Q,g�N ��ُ��َ6َ:Bَ�ُ�:" وقال تعاىلI/Dِ B�ْ̂B�,#,� �َ�I�3�3T,&َ� �,#,. �ِ	�3  ..أي ال نؤمن  ، 47:املؤمنون " �4 

N�IjِT3َ:" وقال تعاىل ,U ���َْ6,T   " أي ما أُشهدوا ذلك  19:الزخرف ،.  

                                                 
 . 23نظر الصفحة رقم ا 55
 . 541: السيد أمحد الصقر ، املكتبة العلمية ، ص: ، ت تأويل مشكل القرآن أبو حممد بن قتيبة ،  56
 . 477:، ص 2، ج 1998 1أمحد مشس الدين ، دار الكتب العلمية ـ بريوت ، ط: ، ت مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامعالسيوطي ،  57
 .122: ، ص 1984 3عبد الفتاح إمساعيل شليب ، دار الشروق للتوزيع والنشر والطباعة ـ جدة ، ط: ، تاحلروف معاينأبو احلسن على الّرماين،  58
 . 330: ،ص 1الربهان يف علوم القرآن ، ج 59
 . 221: مكتبة اهلالل ـ بريوت ، ص ،إىل علوم القرآن ةالفوائد املشوقأبو عبد اهللا حممد بن قيم اجلوزية ،  60
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phْ ,/I#ُ�3,:"وقال تعاىل ,4� ِ>َّJ َNI4 َ'�B',�3T3  َ;�VB[َ2 �" ، ـ ": ، وقال أيضـا 158:األنعام,phْ ,/I# ُ�3ـ
,4� ِ>َّJ َNI4  ـ,/�B',�3T3  ُF�  ـB: !
ــ)ُ ــ �hٍَـ Bـ�,D َ�ــ�� ــ:"، وقـــال  210: البقـــرة "  ..�ِ�&ـ, ــ#phْ ,/Iـ, 
�3ُـ,4� ِ>َّJ ــ ــ:"، وقـــال  66:الزخـــرف " ..�َ�.,���ـ_ 
�3ُـــ#phْ ,/Iـ,,4� َ>َّJ 
�َ'/ِ�َ�3H" 53:األعراف  ،"َ:,Thْ ,.َ�i
�� )3Ghِ ِ>?J ,Q��,Vُ� ُ;�ِQ f "35:النحل .  

  .61»" ما"هذا كله عندهم مبعىن « ":هل "قال ابن قتيبة بعد إيراد هذه اآليات املستفهم فيها بـ
قــــد يكــــون االســــتفهام اإلنكــــاري حقيقيــــا يف بعــــض األحيــــان ، وذلــــك فيمــــا إذا كــــان مــــا بعــــد أداة : مالحظــــة 

هــذه احلالــة ال ميكــن فهــم معــىن النفــي مــن خاللــه ، وعلــى هــذا النــوع ُختــرج آيــات كثــرية يف  االســتفهام واقعــا فعــال ، ففــي

ــ:"القــرآن الكــرمي ، مــن ذلــك قولــه تعــاىل  َ�َr� َNَ'Iــ� 3Q3ــ �4, ,�َ' �I#B"ــ ُO,4�  " {�:ــ�P��:95  ، "َNَmــ I�,
 Fِ� ــ َ'Iــ�� " �3.,4 ��n� :40  ،
"َNَ'�ُ',4� �C���ْ,
,4� B�,D ,���َ��B&,f " A�
�g�� :165 .62  

 : النفي الضمني من خالل االستثناء  .5

ــا كــان تعريــف االســتثناء هــو إخــراج مــا بعــد األداة 
ّ
أو إحــدى أخواــا مــن حكــم مــا قبلهــا وختصــيص مــا يُظَــن مــن " إالّ "مل

 :عموم احلكم كان ذا املعىن متضمنا ملعىن النفي ومقتضيا له، ولتوضيح ذلك نتأمل قول أيب فراس احلمداين

  63ولُ حتَُ ا وَ دً ى غَ رَ خْ األُ بِ  قُ حَ لْ تَـ سَ      ةً بَ يْ صَ الّ عُ إِ  ابُ حَ صْ  األَ اِين اسَ نَ تَـ 
زمــرة قليلــة مــن أصــحابه، واســتثناها مــن حتاميــه، فكأنــه نفــى عنهــا هجرهــا لــه " إالّ "فالشــاعر أخــرج بواســطة األداة 

: ســتثناء ، نقتصــر علــى ذكــر القليــل منهــا وابتعادهــا عنــه ، ويف القــرآن الكــرمي أمثلــة كثــرية جــدا عــن النفــي باســتخدام اال

6
Tَ� �َ2ِQ,l�Z َ�َّJ ,.َ�َ�� )Bj�B�,f  " Z,<�?�,:"قال تعاىل Q�� :45 .  

6Iَ��,َ": وقال عز وجل ,�,َ� ,.َ�I�ِT3  ِ>I	B�3e� َ(_#3H 3<�3�,Q?'�َ: ِ>َّJ �ً6/ِ
َ: B�,D ُ;��B�B#,f  " \QG :20 .  
 .يق من املؤمنني اتباع إبليس فاملوىل نفى ضمنا عن فر 

 :في أسلوب القصر" إنما"النفي الضمني بـ  .6

يف أسـلوب القصـر وقـد أشـار إىل ذلـك عبـد القـاهر يف الـدالئل، وتبعـه القـزويين " إمنـا" من الصيغ اهلامة للنفـي الضـمين  
ق فيه اسـم النفـي الضـمين يف اإليضاح، والعجب كل العجب من عبد القاهر وهو يعرب عن هذا النوع بوضوح يكاد ينط

أقوى ما تكـون وأعلـق مـا ) إمنا(مث اعلم أنك إذا استقريت وجدا «  :ممّا يدّل على حسه اللغوي والفين العميق، فيقول
تــرى بالقلـــب إذا كــان ال يـــراد بــالكالم بعـــدها نفــس معنـــاه، ولكــن التعـــريض بــأمر هـــو مقتضــاه، حنـــو أنّــا نعلـــم أن لـــيس 


 ��Nــ�� �Q�nـ��    :" الغـرض مـن قولـه تعـاىل�CـO/ أن يعلـم السـامعون ظـاهر معنـاه، ولكـن أن يـذم الكفـار وأن يقــال "<�ـ� ،
إــم مـــن فــرط العنـــاد ومـــن غلبــة اهلـــوى علـــيهم يف حكــم مـــن لـــيس بــذي عقـــل، وإنكـــم إن طمعــتم مـــنهم يف أن ينظـــروا 
                                                 

 . 539ـ  538: ، صقرآنتأويل مشكل ال 61
 . 331: الربهان يف علوم القرآن ، ص: انظر  62
 . 260: ، ص 1993،  1، دار اجليل ـ بريوت ، ط ديون أيب فراس احلمداينأبو فراس احلارث بن سعيد احلمداين ،  63
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لتعــريض الــذي ذكــرُت لــك ال مث إن العجــب يف أن هــذا ا.. .ويتــذكروا كنــتم كمــن طمــع يف ذلــك مــن غــري أويل األلبــاب
وإن كــان الكــالم مل :"مل يــدّل علــى مــا دّل عليــه يف اآليــة " يتــذكر أولــو األلبــاب:" ، فلــو قلــت " إمنــا"حيصــل مــن دون 

أن ُتضـمن الكـالم " إنمـا"،والسبب أّن هذا التعريض إمنا وقع بأن كان مـن شـأن  "إمنا"يتغري يف نفسه وليس إال أّن فيه 
  .64»معنى النفي

  .النفي الضمين يف اجلملة األخرية الحظ كيف عّرب اجلرجاين عنون
مزيـة علـى العطـف، وهـي أنـه يُعَقـل منهـا إثبـات " إمنـا"واعلـم أّن لطريـق  « :والفكرة ذاا يؤكدها القزويين بقوله  

كــان   الفعــل لشــيء ونفيــه عــن غــريه دفعــة واحــدة، خبــالف العطــف، وإذا اســتقريت وجــدا أحســن مــا تكــون موقعــا، إذا

3�?OَCـَ � /,&,ـ �?<ِ" : الغرض ا التعريض بأمر هو مقتضى الكالم بعدها ، كمـا يف قولـه تعـاىل
 ُN ُـ��J� ���ْ ـ,Q�� " ، فإنـه  19:��
.ـ
 .65»تعريض بذم الكفار 

تـأيت علـى ضـربني ) يعـين كـال(وهـي «  :قـال الّرمـاين : " كـال"النفي الضمني من خالل حرف الّردع والزجر  .7

�ـَ @�.Bـ   3TIـ �� �َ��ـُ B�,�ُ2" : ون ردعا ونفيا ، كقوله تعاىلأحدمها أن تك �kV "   /
� �?ـ ( <G�ِ,ـ �I�,"3�� 3ـ r� َNَ�ـَ ": ، وقولـه 82ــ 81: �ـ
َ�3&I,�ُ�,4� َ� ،َr� َ�_V  ".. A�
�g��:61  66» 62ـ. 

قبلهـا ـ والتقـدير لـيس  فإا تدخل علـى مجلـة حمذوفـة فيهـا نفـي ملـا" ال"وقيل إا إذا كانت مبعىن «: وقال الزركشي 
  .67»األمر كذلك 

يف القــرآن الكــرمي علــى ضــربني ، علــى معــىن الــرد " كــال"« :واختلفــوا يف معنــاه ، فقــال أبــو حــامت : وقــال ابــن يعــيش 

�َـــ:"وقـــال املفســـرون يف قولـــه تعـــاىل . الـــيت للتنبيـــه ، يســـتفتح ـــا الكـــالم " أّال◌ّ "، وعلـــى معـــىن " ال"لـــألول مبعـــىن ّ,V ِ>_4 
J�ْ�ْ 4,�,ـ�  ),#ْ�َOــIG� 3<�,� I4َN )َــ�ْS,�َ� " tحــرف رّد " كـالّ "، وقـال الفــرّاء " أالّ "، معنـاه حّقــا وهـذا قريــب مـن معــىن  7ـ    6:����ــ

 .68»"بلى"و" نعم "يكتفي ا كـ 

ملــن كفــر بنعمــة اهللا عليــه وهــي تعــين يف اآليــة ردعــا  «: يف اآليــة الســابقة" كــالّ "عــن وقــال فــارس حممــد عيســى
  .69»"ال"، ويف هذا نفي أقوى من النفي بـهبطغيان

 :  "غير"النفي الضمني من خالل استعمال  .8

                                                 
 .326ـ 325:دالئل اإلعجاز، ص 64
، 2004، 2عبد احلميد هنداوي، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ـ مصر، ط حممد: ، تاإليضاح يف علوم البالغةجالل الدين حممد القزويين،  65
 .124:ص
 . 122:، ص احلروفمعاين  66
 . 315: ، ص 4الربهان يف علوم القرآن ، ج  67
 .132:، ص 5ج 2001،  1:إمييل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ـ بريوت لبنان ، ط: ، ت شرح املفّصلموفق الدين بن يعيش ،  68
 . 231:يف النحو العريب أسلوب يف التعلم الذايت ، ص 69
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تقال على أوجه، األول أن تكون للنفي " غري"«:االستثنائية، قال السيوطي" إال"النافية و" ال"معىن " غري"تتضمن 

��َ�َ D,�,�,: "اىل، قال تع"ال قائم"أي " مررت برجل غري قائم"اّرد من غري إثبات معىن به، حنو h B�_&Dِ ?'�,Q,R ,p,�3<� ِ	َ�I�
ِ 
3pLB� �,D Fِ�  " �P6�� :50�3,": ، وقالp,� B:B�� !,P�ِ� َmI�3
 3�ِQWf " X
U@�� :18  . ا " إال"الثاين أن تكون مبعىن فيستثىن


3>3": وتوصف ا النكرة حنوI�َm WHَ�� DِB� I ُ2َ��,�  " X�
.n� :59  ،",phْ B�ID ,UB��ٍt َmI�3
 Fِ� " 
q�::03.70  ومن أمثلة النوع

4,.3J َ'3�iQBC�� ��,D/ ,/Iَ�,": قال اهللا تعاىل:األول� B�ID 3�ِ4� Fِ� َ:,�3�iQَF� �� ,.IL�ِ	 �َ�I�
ِ B.�ْ ٍ  " ����n�:108.  


F� ,/Iُ�," .. : وقال عز من قائلُ�ُ� ,�ID ,/,g3A� ِ	َ�I�
ِ By,��ٍ�  " ��#��:38.  
  " .ال"بـ" غري"ففي اآليتني الكرميتني ميكن تعويض 


I4 َ',�?�I�ُOI  َ:I.�َ�3&َN ��?�ُ2I  َmI�3<ِ�,": قال تعاىل 3�I�ِw@ِFِ� �  ��� �ٍ�َC,�ِ	 ��3
َ%َ� ,D/BC�� 
ِ-g,	,�"�	�O�� :03 أي فاعلموا أنكم ،
  .لستم معجزي اهللا 

 : "هيهات"فة النفي الضمني باستخدام الخال .9

،  قال الزجاج البعد  36:�;��4�# " �4,pI�,T,{� ,pI�,T,{� B�,&ُ' �,.�3,"لتبعيد الشيء ومنه « " : هيهات"قال الزركشي عن 
  .71»بعد األمر ملا توعدون ، أي ألجله: ملا توعدون ، قيل وهذا غلط من الزجاج أوقعه فيه الالم فإن تقديره

  .72»د ورد هذا التعبري يف القرآن مرة واحدة تفيد معىن النفي التام وق« : وقال أمحد ماهر البقري
  : النفي من خالل ألفاظ التنزيه واالستعاذة .10

وهي كلمات وردت يف القرآن الكرمي نزهت املوىل عز وجل عن كل ما يتناىف وجالله  :ألفاظ التنزيه / أ
  :ة حول فعلية أو امسية بعضها، ومن هذه األلفاظللخروج من خالف النحا" ألفاظ"وكماله ، وإمنا استعملنا مصطلح 

أن تكون تنزيهية، وهي عند املربد وابن جين والكوفيني فعل " حاشا"الوجه الثاين لـ« :قال ابن هشام :حاشا ـ   
، والصحيح .. لتصرفه فيها باحلذف و إلدخاهلم إياها على احلرف، وهذان الدليالن ينفيان احلرفية وال يثبتان الفعلية 

  .73»أا اسم مرادف للرباءة من كذا 
  .74وإىل نفس الرأي ذهب ابن مالك كما ذكر صاحب الربهان

                                                 
 . 166:، ص 1اإلتقان يف علوم القرآن ، ج  70
 . 434: ، ص 4الربهان يف علوم القرآن ، ج  71
 .220: أساليب النفي يف القرآن ، ص   72
 . 204ـ203: ، ص 1مغين اللبيب ، ج  73
 .271 :، ص 4الربهان يف علوم القرآن ، ج  74
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�NI/,#3H َNَ� �,&_�َ:َ: "مرتني كلتيهما يف سورة يوسف، قال تعاىل" حاشا"وقد وردت ْ,QI
َ�3H ,�َ�?SI�,D َNI/B,/3T_D ,�ُ��ْ,D ,y,�� B�?�BH ,� �
,pَC,	 �,g
� ِ>I4 ,pَCِ> �?J ,�َ��u َ�
ِ  / "�G�/ :31 .وقال أيضا":BHB�ْ%َ� ID,. ,�3G�3/ _Dُ'I�,��,� ُxِ> _Dُ23QْS,U �,� َr�َ�ُ� ،�ْ,D ,y,��  F
,�,. �B�I&,#,. �َ�I�BH B� ID3GWA�  " �G�/:51.  

  75.من االستثناء " حاشا"تفيد يف القرآن النفي وأن النفي يف " حاشا "ويرى  أمحد ماهر البقري أن 
مصدر مبعىن التسبيح الزم النصب واإلضافة إىل مفرد ظاهر أو " سبحان"« : قال السيوطي:  سبحانـ 

أي أنه ال فعل له، وهي تستعمل للنفي والتعجب يف القرآن الكرمي، فمن داللتها على . وهو مما أميت فعله.. مضمر 


,�B� ��?�BH 3jُ�,�,�,": النفي قوله تعاىلَ�,A� ِ7�-D ,�,Uَ�َ63TI ,� ،,U_
ُ�َ� ��3H ,	B#,f �,	,#W{� ِ	َ�I�
ِ B.�ْ ٍ3G ،IQ,"َ��3H ,�َ',�َ��,. )_&,/ �BPُ%4� "
 ����n�:100  76، وكلمة سبحان متخصصة أشد التخصص لتنزيه الذات العلية«.  

  .,/ �IgَO3T,4� "h"#�� :57�Iw,�ُ�,4� Fِ ,Q��,#B{�,G ،IQ,"َ��3H ,�َ�3TI  ,/,�,:"ومن األمثلة القرآنية قوله تعاىل


 �,D ُ;�Ig�َN �َ�B��3GIQ,",4� Fِ� ,�,,": وقالِB�,f "�G�/ :108 .  
نفت عن اهللا ضمنا ما ينسب الكفار إليه من شركاء، وأغنت عن التفصيل يف رد الشبهات " سبحان"وهكذا جند أن 

  .نفي مثل اآلية األخرية اليت أوردناها ودحضها، وما ينبغي مالحظته أا قد ترد وحدها وأحيانا قد تعزز بأداة
معىن النفي من ذلك قول اهللا تعاىل .. تدل ألفاظ معاذ اهللا، عياذا باهللا ، أعوذ باهللا : ألفاظ االستعاذة/ ب

": َr�َ�,�,�َx� Fِ� ِ>?�3H ,�-	,! َNIy,�,D ,�ْ̂,�,�� "�G�/:23 وقال تعاىل ، : "َ�ُ��,/ ��َN �i/,T,��� �@ِ3@/ ِ>_4 َ�3H َNً�	 ,jI�ً�َ� �ِQLlَ: �ُ�َC �,y,َ�� 
,�َ2َ��3H ِ>?�َ� �,
َ}� B�,D ُ;�I"B�B#,fَ� ،َr� ,�,�َx� Fِ� NI4 َ��3UَC ِ>?J ,�ID َ,�,�Iَ�,� �َO,.�,#B. �I#,3<  ".. �G�/:78-79.  

ية الثانية مثال لو قال سيدنا يوسف هنا أضفت على املعىن إضافة نوعية تربو على مطلق النفي، ففي اآل" معاذ"وكلمة 
ِدِ◌ل بسلطانه ملتكرب على إخوانه" ال"إلخوته 

ُ
، ولكنه ترفق م، وعلل رفضه بتوخي العدل 77لبدا أمامهم مبظهر امل

  .واحلق
  : النفي الضمني من خالل األفعال .11

ى النفي، وإذا ما سبقت يف اللغة العربية أفعال كثرية تتضمن دالليا معىن النفي، فإذا وردت يف مجل دلت عل  
: بإحدى أدوات النفي املعروفة زال معىن النفي من اجلملة ومل ترد مجيع هذه األفعال يف القرآن الكرمي، من هذه األفعال

وتتفاوت هذه األفعال يف دالالا على النفي الضمين . أىب، جحد، كاد، منع، قل، رفض، اعرتض، أنكر، قارب
لذي يدل عليه كل فعل، وسوف ال نذكر كل هذه األفعال وإمنا نلتزم فقط مبا ورد حسب املعىن األساسي اخلاص ا

  .منها يف املدونة اليت اخرتناها 
                                                 

 262: ، ص1النفي يف القرآن ، ج ليباأس  75
 . 162:،ص 1اإلتقان يف علوم القرآن ، ج 76

 .284أساليب النفي يف القرآن ، ص  77
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,� .,�?<ِ" : قال تعاىل: "أبى"النفي الضمني باستعمال الفعل / أ   ْ�,#J� �,�َ��َ� ,.َ�َ_��� ),&,��B{� َJ��I�ِK ,�ِ7�,Qِr� 
َ:َ\,	I�,D ,T,#ْ�B&I",/ I4َNBJ� �,Tَ�,&,y,� �,TI#B� ,Dْ6َ%IjَN,� ��ْ,�34� ِ>?�3H َ�,4� َ(ُ�L��,� �3TًJ�  " ��@yn� :72  .أي مل حيملنها. 


Sَ�َ6,y �?O ) �x>َNَ',�َN �Ipَh َ�Iَ�ْ�:َ" : وقال تعاىل,/W� B�IGَOSْ,�,&َN �Ipَ�,Tَ: �َ\,	,� �َ�I4 3/َz-�ُ%3p�,&� " ...�T2��:77 .  

xِ>,�ُ��ْ,#B� ��ْ,&,VB[َ2B� IG�3w3ْ ": وقال أيضاB� ��,�,� َ:,�,w3ِ> ��?J ِ>ِ�ْ	,e� َN,	 ) "...Hq:116 .أي رفض ومل يسجد.  

3",�,�,":قال تعاىل:  "جحد"النفي الضمني باستعمال / بِ	 ��,T,� �IG�َOI�َ6,#Oْ,TَN ��ُْ%3�3TI  ُ(�ْL&,� �3.ُ���� " h&#��:14 

�Iw,"3 /,�,�,َ": وقال ِ	,/�B'�,#ِ> �?J ُ��h ,U?O�ِ� َ�ُ%�ِ�  " 4�&6� :32 . 

  . 78وجحد اآليات إنكار أعياا ، واجلحد ا إنكار دالئلها : قال القرطيب 
  .وإنكار اآليات أو الدالئل هو نفيها مع علم مسبق ا

 " : كاد"مني باستعمال لنفي الضا/ ج

يف " الزركشي"بشأن داللته على النفي إىل أربعة أقوال ذكرها فعل مبعىن قارب، وقد اختلف النحاة " كاد"
  :الربهان، وأشهرها قوالن 

3��َ�َ �I4<ِ"َ: أن إثباا نفي ونفيها إثبات،  والدليل على ذلك قوله تعاىل:  القول األول� ��,�ْ%BO3#َ��,u ,.Dِ BC�� �
َNI�,yI�,#ِ> �َ�I�,u  " .. A�
G�� :73 ، ، فمعناه مل يفعلوا  ",�,�َ� �3��,/ ��ْ%,�ُ�,4� " Z
6Q�� :71 . م فعلوا، وقد رد هذاتعين أ

وحكم سائر األفعال أن " كاد"ومن زعم هذا فليس مبصيب، بل حكم «: القول الزركشي واألمشوين، فمما قاله الثاين
معناه قارب زيد ف" كاد زيد يبكي "معناها منفي إذا صاحبها حرف نفي وثابت إذا مل يصحبها، فإذا قال قائل 

فمعناه مل يقارب البكاء، فمقاربة البكاء " مل يكد يبكي"البكاء، فمقاربة البكاء ثابتة، ونفس البكاء منتف، وإذا قال 


��p"وكذا قوله ... منتفية ونفس البكاء منتف أبعد من انتفائه عند ثبوت املقاربة/ 2/ � </ �
UN �x> "��#��:40 هو ،
  .79»من أن يقال مل يرها، ألن من مل ير قارب الرؤية خبالف من مل يقاربأبلغ يف نفي الرؤية 

كل :"ومن داللتها على النفي ما أخرجه ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
  .80"شيء يف القرآن، كادوا، وأكاد، ويكاد، فإنه ال يكون أبدا 

قارب "كاد يفعل "في،كغريها من األفعال، ألن معناها املقاربة فمعىن أن إثباا إثبات ونفيها ن:  القول الثاني
  " .يفعل مل يقاربه، فخربها منفي دائما" ما كاد"، ومعىن "الفعل

  " :كاد"ومن اآليات الكرمية اليت ورد فيها النفي بـ

                                                 
 .81:، ص 14اجلامع ألحكام القرآن ، ج   78
  292:، ص 1، مج  1998،  1حسن حممد ، دار الكتب العلمية ـ بريوت ، ط: ، ت  شرح األمشوين على األلفيةأبو احلسن نور الدين األمشوين ،   79
 . 168: ، ص 1اإلتقان يف علوم القرآن ، ج  80
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يت الضوء وإمنا أثبت له املقاربة فلم يثبت للز « :، قال الزركشي35:النور." . !�I/ُO,T3/ �Bz3Aَ ��23َ/,": قول اهللا تعاىل
  .81»من الضوء قبل أن متسه النار 

، وتأويل هذه اآلية كما أورده العلماء أن فيها إخبارا عن 71البقرة " �4 �ُ�,%ْ�� /,���3 �َ�,� �,�3",p	C,َ:َ": وقوله تعاىل
  82".فذحبوها: "ن دليل آخر وهو قولهإمنا فهم م) الذبح(حاهلم أول األمر فإم كانوا بعداء من ذحبها، وإثبات الفعل 

  : النفي الضمني من خالل الصيغ الصرفية .12
مل أجد ـ فيما قرأت ـ من أشار إىل النفي الضمين من خالل الصيغ الصرفية من النحاة املعاصرين، ولكن 

ت ورتبت تكون بالرجوع إىل كتب األقدمني الحظت أم انتبهوا إىل هذه املسألة وذكروا فيها نبذا متفرقة، إذا مجع
نواة يأيت منها مثر طيب ـ إن شاء اهللا ـ ومن الذين أشاورا إىل دور الصيغ الصرفية يف النفي ابن جين، فاملعروف أن لكل 
صيغة صرفية معاين تدل عليها من تعدية، واشرتاك ومطاوعة وتكثري ومبالغة، ونسبة وتكلف إىل غري ذلك، على 

يفهم منها النفي ضمنا، لذلك وضعت هذا العنوان ألميز هذا النوع من النفي خالف بني هذه الصيغ، ومن الصيغ ما 
 .الضمين عن غريه

تدل هذه الصيغة على السلب أي أا تزيل عن املفعول معىن : "أفعل"النفي الضمني من خالل صيغة / أ
  .الفعل فإذا قلت أشكيته كان املعىن أزلت شكواه، وأقذيته أزلت قذى عينيه

أال ترى أنك إذا أردت نفي شيء منها أحلقته حرف نفي فقلت ما فعل، ومل .. « : تح بن جين قال أبو الف
مث إم مع هذا استعملوا ألفاظا من كالمهم من األفعال واألمساء الضامنة ملعانيها يف . يفعل، وال تفعل، وحنو ذلك

مهم إمنا هو لإلام وضد البيان، من ذلك أين وقعت يف كال" ع ج م "سلب تلك املعاين ال إثباا، أال ترى تصريف 
مث إم قالوا أعجمت الكتاب إذا بينته وأوضحته، فهو إذا لسلب معىن االستبهام  ال ... العجم ألم ال يفصحون 

مث إم مع هذا " أقذيتها"، و"قذيت"، و"قذت عينه"إا إلثبات معىن القذى، منه " قذى"وكذلك تصريف ... إثباته
  .83»إذا أزلت عنها األذى وهذا لسلب القذى ال إثباته" ذيت عينهأق"يقولون 

تدل هذه الصيغة أيضا من ضمن ما تدل على اإلزالة والسلب، : "لَ ع فَـ "النفي الضمني من خالل صيغة / ب
 .84فقشر الفاكهة أزال قشرا، وقلم األظافر أزال قالمتها، وقرد البعري أزال قراده 

إلثبات معىن املرض حنو مرض ميرض، وهو مريض، ومارض، " م ر ض"ومنه تصريف  ..« : قال ابن جين 
 .85» ..ومرضى، ومراضى، مث إم قالوا مرْضت الرجل، أي داويته من مرضه حىت أزلته عنه أو لتزيله عنه 

                                                 
 .139:، ص 4الربهان يف علوم القرآن، ج  81
 . 168:، ص 1، واإلتقان، ج 140:، ص 4، والربهان ، ج 293: ، ص 1شرح األمشوين على األلفية ، ج: انظر  82
 . 77:، ص 3اخلصائص، ج  83
 . 601: ، ص 2تكلمة تصريف األفعال ـ ملحق شرح ابن عقيل ، جحممد حمي الدين عبد احلميد ، : انظر   84
  77:، ص 3اخلصائص ، ج  85
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والتجنب  من بني معاين هذه الصيغة الصرفية الداللة على الرتك: "لع فَ تَـ "النفي الضمني من خالل صيغة / ج
ترك اإلمث، وحتّنث ترك احلنث، وحترّج ترك احلرج، ومعىن الرتك هو نفي الفعل، وعليه فيمكن مثال التعبري " تأمثّ "فيقال 

 " .مل يفعل اإلمث"بقولنا " تأمثّ "عن 

أين هي وقعت إلثبات معىن اإلمث حنو أمث يأمث وآمث وأثيم وأثوم " أ ث م"من ذلك تصريف « : قال ابن جين
  .86»أي ترك اإلمث، ومثله حتوب، أي ترك احلوب " تأمث" أمث، وهذا كله إلثباته، مث إم قالوا وامل

تأيت فـََعْلُت «  :ولقد حام حول هذه الدالالت الضمنية ابن قتيبة لكنه مل يركز كالمه مثل أيب الفتح، فقال
الشيء بالغت، عّذرت قصرت، أفرطت جزت املقدار وفرطت قّصرت، وأعذرت يف طلب " مضادة ألفعلت، حنو 

وأقذيت العني ألقيت فيها القذى، وقذيتها نظفتها من القذى، وأمرضته فعلت به فعال مرض منه، ومرضته قمت عليه 
  .87»يف مرضه 
  :ص النفي الضمني ئاصخ

عها هذه مجلة من األساليب والصيغ اليت يؤدى ا النفي الضمين يف اللغة العربية، وهي من خالل كثرا وتنو 
تدل على ثراء اللغة العربية ودقتها يف التعبري عن مكنونات األنفس بشيء شبه السحر، وال عجب يف ذلك فهي لغة 

  .القرآن
  :وقبل أن خنتم الكالم عن النفي الضمين نشري إىل أهم اخلصائص اليت استخلصناها من دراسته

نقض املقوالت ودفع ما يدور يف خلد  إذا كان النفي الصريح ال يدل إال على جمرد:  التراكب الداللي .1
 احملاور ونفسه فإن النفي الضمين ـ إضافة إىل الداللة على النفي ـ يؤدي معاين أخرى كاملقاربة أو التوبيخ

  .إخل .. أو التقريع أو اإلنكار أو االستبعاد أو التنزيه أو التعظيم أو الردع أو الزجر
ح إىل النفي الضمين إال لِِنَكت بالغية اقتضاها سياق املوقف، ما عدل عن النفي الصري: البالغة والفصاحة .2

إذ أن البالغة هي مراعاة مقتضى احلال كما هو التعريف املرضي عند أهل الشأن، وقد تؤدي بعض صيغ النفي 
 :الضمين النفي بطريقة تفضل وتربو عن النفي العادي، ولنأخذ مثاال لتوضيح هذا املعىن 

3,y?Oِ> )َx,� �,A� َ�,y,:"قال تعاىل p3  َ��I�&,{ َ�َr� ,�-� I��ِ�3�ِ4� َ�,�B�_! َNI.,&ُh ,�B��L"B: �,&�َ' �,
�ْ3bَ� ،_V ِ>?�,Tَ� �B�,&ٌ� 3p,� 
َ�B[�ُ�,T � ".. 4�#��;� :99 100ـ .  

ض طلب ألن املعىن ليس فقط رف" ال"هنا أدت معىن النفي بشكل أقوى مما قد تؤديه األداة املختصة " كال"فـ
الكفار إمهاهلم فرصة أخرى والرجوع إىل الدنيا، إمنا أضيف له الزجر والردع وطلب الكف عن هذا السؤال الذي ال 

طلبكم مرفوض، بل كان جوام اخسئوا ما كان لكم أن تسألوا هذا السؤال، " ال: "يقبل جمرد طلبه، فاجلواب مل يكن

                                                 
 . 77ـ 76: نفسه ، ص  86
 . 461: ، ص 1985،  2حممد الدايل، مؤسسة الرسالة ـ بريوت ، ط:، ت أدب الكاتبأبو حممد عبد اهللا بن قتيبة ،   87
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N �IUَ#,	_�,"عندما عاودوا الطلب بقوهلم ترجحان هذا التحليل، ف 107، 106ولعل اآليتني ِI�,#B� �I#,Tَ: �ِ�I4 3.َIَ�َ: �ِ�?� �
َ(B��3&,4�"4�#��;� :107 ذا الرد الزاجر واجو ،"B�IU,�ُ~B: ��,T�,� �َJ ُ'َ2��3&4� "4�#��;� :108.  

  .وفرق كبري بني اجلوابني الصريح والضمين
اليب املختلفة واملتعددة للنفي الضمين على الكالم حيتاج إىل ذوق إن اجلمال الذي تضفيه الصيغ واألس  .3

وإحساس فين وشفافية لكي تدرك مراميه نظرا للرتاكب الداليل الذي تتميز به، ولبنيته الظاهرة احململة بالغرض البالغي 
  .أو املعىن األساسي املرافق الذي حيجب البنية الباطنة
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  النفي بواسطة األداة :الثانيحث المب
  :ـ تعريف األداة وتطور مفهومها ووظائفها1

جيمل بنا قبل أن نتعرض لدراسة النفي بواسطة األداة أن نوطئ له بتحديد خمتصر لألداة حىت حنرر املراد منها 
قّواه عليه وأعانه، ولكل  اآللة واجلمع أدوات، وأداه على كذا يؤديه إيداءً « : بدقة، فقد عّرف ابن منظور األداة بأا

  .88»ذي حرفة أداة وهي آلته اليت تقيم حرفته 
يه البصريون حروف املعاين وقد جاء تعريفها يف املعجم 89واألداة مصطلح كويف جعله الفرّاء مقابل ما يسم ،

و االستقبال يف اللفظة تستعمل للربط بني الكالم أو للداللة على معىن يف غريها كالتعريف يف االسم، أ« : الوسيط
  .90»الفعل 

أما من الناحية التطورية ملفهوم األداة فقد ذكر    أبو السعود حسنني الشاذيل أنه مل يرد يف كتاب سيبويه ذكر 
عند سيبويه مساٍو " األداة"، ويف هذا الذي ذكره    نظر، فقد بّني حممد أمحد خضري أن مصطلح 91هلذا املصطلح

ْقَسم أدوات يف حروف اجلر أكثرها الواو مث الباء«:ملصطلح احلرف مستدال بقوله
ُ
  92»وللَقَسم وامل

يف االستثناء ، وواو العطف، وجاء " إال"وأطلق املربّد مصطلح األداة على أدوات الشرط، ومهزة االستفهام، و
  .93عنده مبعىن اآللة اليت تستخدم يف العمل سواء كانت فعال أم حرفا 

: وأعين باألدوات«: االتساع حىت قال السيوطي متابعا ابن هشام واهلرويمث استمر تطور املصطلح من جهة 
  .94»احلروف وما شاكلها من األمساء واألفعال والظروف

  .أوسع من مفهوم احلرف " األداة"وذا يتضح أن مصطلح 
عنها األداة إمنا ويعّرف متام حسان األداة بأا مبىن تقسيمي يؤدي معىن التعليق يف اجلملة، والعالقة اليت تعرب 

تكون بالضرورة بني األجزاء املختلفة من اجلملة، كما جنده يقسم األدوات إىل أدوات أصلية وهي حروف اجلر 
  95..والعطف وغريمها، وأدوات حمولة تؤدي معىن التعليق وقد تكون هذه األدوات ظرفية أو امسية ، أو ضمريية 

                                                 
 .37ـ36: ، ص 2لسان العرب احمليط ، ج 88
 173:، ص 1983، ديوان املطبوعات اجلامعية ـ اجلزائر، املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث عشرمحد القوزي، عوض اهللا أ 89
 .10: ، ص1املعجم الوسيط ، ج 90
 .11:، ص1989،  1، ط، دار املعرفة العلمية اجلامعية ـ اإلسكندرية األدواة النحوية وتعدد معانيها الوظيفيةأبو السعود حسنني الشاذيل،  91
 . 7: ، املكتبة االجنلومصرية ـ القاهرة ، صاألدوات النحوية وتعدد دالالا يف القرآن الكرميحممد أمحد خضري ،  92
 .7: املرجع السابق، ص 93
 . 145:، ص 1اإلتقان يف علوم القرآن، ج 94
 .123: اللغة العربية مبناها ومعناها، ص 95
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د معناها من الضمائم وأمناط الكلم، كاألمساء أو األفعال وهذا هو واألدوات النحوية شديدة االفتقار إىل ما حيد
املعىن الذي قصده النحاة حني عّربوا عن افتقارها املتأصل، وبأا تدل على معىن يف غريها ال يف ذاا، ومل يقصدوا أنه 

وأما «: عن قصدهم، حيث يقولال معىن هلا البّتة، أّما ما فهمه    إبراهيم أنيس من أم جّردوها من املعىن فبعيد 
عالجهم للحروف فأمره عجيب، وذلك ألم يكادون جيّردوا من املعاين، وينسبون معناها لغريها من األمساء 

فلو كان األمر كما قال فلماذا مسى كل من أيب القاسم الزجاجي، واحلسن بن علي الرماين، وعلي بن . 96»واألفعال 
؟، بل إن "معاين احلروف"، أو"حروف املعاين"القي، وابن قيم اجلوزية كتبهم باسم فضال ااشعي، واملرادي، وامل

، كل ما هنالك أن األدوات ليس هلا 97»ما جاء ملعىن ليس باسم وال فعل « :حيد احلرف بقوله" الكتاب"سيبويه يف 
تدل على معىن عام هو معان معجمية، ولكن هلا معاين عامة تدل عليها ، فكيف، ومىت، وأين ، وهل، وغريها 

وغريها تدل على معىن ".. ال"و" مل"و" ما"و" لن"االستفهام، وتنفرد كل أداة باالستفهام عن معىن خاص ، واألدوات 
وبعض ثالث جيمع بينهما، ... عام هو النفي، وخيتص بعضها بوظيفة النفي يف املاضي وبعضها اآلخر يف املستقبل

علما أن هذه األدوات ختضع . األوائل املتعلقة باالفتقار املتأصل لألدوات النحويةوعلى ضوء هذا املعىن نفهم عبارة 
لفاعلية السياق الذي مينحها احلياة ويوّجه داللتها بشكل دقيق وقد أبدع    متام حسان بوصفه أن األدوات ال بيئة هلا 

  .98خارج السياق
  :  وظيفة األدوات

أجزاء الرتكيب ألا تلّخص يف اجلملة معاين النفي، والتأكيد تؤدي األدوات وظيفة الربط والتعليق بني 
والعرض والتحضيض، والتمين والرتجي والنداء والشرط االمتناعي واإلمكاين والقسم والندبة ) بالالم(واالستفهام واألمر 

حروف اجلر والعطف  واالستغاثة والتعجب، إضافة إىل وظيفة الربط بني األبواب املفردة داخل اجلملة، كالذي جنده يف
  99.واالستثناء واملعية

  100:وحلصر معىن األداة خنتم بأهم مميزاا 
  .ال تدخل يف جدول تصريفي أو إسنادي وليس هلا صيغة معينة −
 .ذات افتقار للضمائم −

  .رتبة أدوات اجلمل الصدارة ورتبة حروف املعاين التقدم على مدخوهلا −
 .ال تثىن وال جتمع وال تنون −

  .نها كالم مع مثلهاال يأتلف م −
  .أهم وظيفة تقوم ا هي التعليق والربط بني أجزاء الكالم −

                                                 
 .280: من أسرار اللغة ، ص 96
 .12:، ص1الكتاب ، ج 97
 .127: اللغة العربية مبناها ومعناها ، ص 98
 .125: نفسه، ص 99

 .127ـ125: ، وكذا اللغة العربية مبناها ومعناها ، ص50: األدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية ، ص: انظر 100
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  .اليت تكون معربة ومبنية" أي"تّتسم بالبناء عدا  −
يتعدد املعىن الوظيفي لألداة الواحدة، فقد تكون األداة دالة بأصل الوضع على االستفهام، ولكن السياق حيوهلا  −

 .مما رأينا بعضهإىل التعجب أو النفي، أو غري ذلك 

  
  :أدوات النـفـي  -2

  ".الت"،"إن"،"ليس"،"لن"،"لـّما"،"مل"،"ما"،"ال" : 101ع كتب النحاة أن أدوات النفي هي يظهر من تتبّ 
ويف دراستنا هلذه األدوات سنتجنب املنهج التأثيلي الرّامي إىل استنتاج أصل كل أداة ـ خاصة املركبة منها ـ ألن 

عن جوهر دراستنا الوظيفية والتعليمية، والعتقادنا أن التالميذ أو الطالب سوف لن  خوض هذا الطريق يبعدنا
يفيدهم معرفة أصل األدوات وهم غري متمرسني باستخدامها وإدراك الفروق الدقيقة بينها، كما سنتجنب أيضا املنهج 

إلمكان من مناقشة موضوع النفي املقارن سواء مع اللغات السامية أو غريها للسبب نفسه ، وسنحاول التقليل قدر ا
  .يف ضوء العمل النحوي ، إال ما كان ضروريا ومتعلقا بقيد سالمة البناء 

  " : ال"أداة النفي ـ 
  :هي أداة نفي أصلية تدخل على اجلملة الفعلية واجلملة اإلمسية 

لنفي معىن احلدث على الفعل املضارع يف الغالب وتكون " ال"تدخل : الداخلة على الجملة الفعلية " ال" .1
، وخالف يف ذلك ابن مالك واملربّد واألخفش، حيث ذهبوا إىل جواز أن ينفي 102يف املستقبل حسب مجهور النحاة

على االستقبال هو ما فهموه من عبارة سيبويه " ال"ا معىن احلدث يف احلال، ورمبا كان سبب قصر اجلمهور النفي بـ
: ، وقد رد ابن مالك عليهم بأن103»ومل يكن الفعل واقعا فنفيه ال يفعل  وإذا قال هو يفعل« :يف الكتاب حيث قال

ونص الزخمشري « : عبارة سيبويه إمنا تدل على األوىل يف رأيه واألكثر يف االستعمال، قال املرادي موضحا ذلك
املربد وتبعهما لالستقبال وهو ظاهر مذهب سيبويه، وذهب األخفش و ) املضارع( ومعظم املتأخرين على أا ختلصه 

وهو الزم لسيبويه وغريه من  :قال ابن مالك. ابن مالك إىل أن ذلك غري الزم، بل قد يكون املنفي ا احلال 
أتظن "وأمجعوا على إيقاعها يف موضع ينايف االستقبال حنو " قام القوم ال يكون زيدا" املتقدمني إلمجاعهم على صحة 

بل؟ وأراك ال تبايل، وما شأنك ال توافق، وغرّ  الزخمشري وغريه من املتأخرين قول ؟ ومالك ال تق"ذلك كائنا أم ال تظنه
وإذ قال هو يفعل، ومل يكن الفعل واقعا فإن نفيه ال يفعل، وإمنا نّبه على األوىل يف رأيه واألكثر يف ... سيبويه

  .104»االستعمال

                                                 
 .ضارع والنواسخ واملشبهات بليسذلك يف كتب حروف املعاين، وكتب النحو، يف أبواب نواصب وجوازم الفعل امل انظر 101
 .406:، ص 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ج  102
 .117:، ص3الكتاب ، ج 103
 92، 1فخر الدين قباوة ـ حممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية ـ بريوت، ط:، تالداين يف حروف املعاين اجلىنحسن بن قاسم املرادي،  104
 297ـ296:ص
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اع فوافق مشول النفي ا مشول املضارع، ويف الفعل املضارع ملا فيه من معىن الشمول واالتس" ال"وإمنا ناسبت 
ويالحظ يف نفي املضارع أّنك تقول مل يتكّلم، فالنفي للماضي، وما يتكلم فالنفي «: هذا يقول إبراهيم مصطفى

معىن الشمول " ال"كان النفي أمشل وأوسع، ففي نفي" ال يتكلم"للحال، ولن يتكلم فهو للمستقبل، فإذا قلت 
  .105» والعموم

ختتص على األغلب باملضارع ألا قد تدخل على املاضي يف أحيان قليلة وتنفيه، قال " ال"ا ذّكرنا بأن وإمن    

_�, V,:َ": تعاىلَ� ,�َJ ,�?�) "����6�� :31  . وقال":َ:,V �ْ�َO,",  ,���َ6,Qَ� "�Q�� :11 .  
أن تنفي املاضي حىت يكون فيه معىن وامتنع « : مع املاضي بقوله" ال"ويعلل إبراهيم مصطفى ورود األداة 

 «: ويقوي استنتاجه    حممد أمحد خضري بقوله. 106»االستقبال، أو حىت يتكرر ليكون يف التكرار معىن الشمول 

_�, V,:َ": النافية على املاضي قليال، وقد جاء ذلك يف قول اهللا تعاىل" ال"وقد تدخل َ� ,�َJ ,�?�)"  وال يكون معىن
  . 107»"مل"مبعىن " ال"نئذ املضي، فتكونالفعل حي

 :أنواع نذكر منها وهي  :النافية الداخلة على الجملة اإلسمية" ال" .2

" ال"ويعين نفي اجلنس مشول النفي واستغراقه لكل أفراد اجلنس لذلك مسّاها النحاة : النافية للجنس " ال"   /أ
أن تصدق على " التربئة" " ال"وحق « : رب، قال األزهرياليت للتربئة، أي أا تربئ أفراد اجلنس كلهم من معىن اخل

فإن التربئة " إن"النافية كائنة ما كانت ألن كل من برّأته فقد نفيت عنه شيئا، ولكنهم خّصوها بالعاملة عمل " ال"
  . 108»فيها أمكن

هلا يف التوكيد فاألوىل  يف عملها جلملة من املربرات، منها مشاتها" إنّ "النافية للجنس بـ" ال"ويَشبه النحاة 
والشيء حيمل على " إنّ "النافية نقيضة " ال"لتوكيد النفي والثانية لتوكيد اإلثبات،وألن لكليهما صدر الكالم، وألن 

  : 110نافية للجنس اشرتط النحاة عّدة شروط هي" ال"وحىت تكون . 109نقيضه
  .ـ أن تكون نافية وأن يكون املنفي ا اجلنس كله

ال من رجل يف "، على تقدير "ال رجل يف الدار) "االستغراقية" من"يصح تقدير(اجلنس نصا  ـ أن يكون نفي
  ". الدار

  ).املسند واملسند إليه( ـ وأن يكون مدخوالها نكرتني 
  .ـ أالّ يُفَصل بينها وبني املسند إليه

                                                 
 .135: إحياء النحو ، ص 105
 .136: نفسه ، ص 106
 .63:األدوات النحوية ودالالا يف القرآن الكرمي، ص 107
، 1، ج2000، 1لكتب العملية ـ بريوت ، طحممد باسل عيون السود، دار ا: ، تالتصريح مبضمون التوضيحخالد بن عبد اهللا األزهري ،  108
 .336:ص

 . 336: ص ،1، والتصريح مبضمون التوضيح ، ج 296: ، ص اجلىن الداين : انظر 109
 .338:،ص1، ويف شرح التصريح، ج 590ـ589: ،ص 1يف النحو الوايف ، ج" ال"شروط إعمال : انظر 110
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بين معها على الفتح مثل مفردا " ال"النكرة الذي تدخل عليه إذا كان االسم :  النافية للجنس" ال"أحكام ـ 


ْ̂'َ Jَ:" ..قوله تعاىل ِ,o/ ,.َ�I�ُ2I  "�G�/ :92. H����" :,/َN �Ipَh ,/ْ̂
ِ,� َJ ,�َ6,�� َ�ُ2I  َ:I��ِ�3��� "��@yn� :13  ويبىن على ،
  111".ال قائمني"، و" ال رجلني" الياء يف حنو 

، وجيوز فتحه وأوجبه ابن عصفور، وقال   ابن وأما مجع الّسالمة ملؤنث، فيبىن على ما ينصب به وهو الكسر
  112.مالك الفتح أوىل

  .فتحة إعراب وأن تنوينه حذف ختفيفا واجلمهور على خالفه" ال"وذهب السريايف والّزّجاج إىل أن فتحة اسم 
، وال  ال طالب علٍم حمرومٌ "أّما إذا كان مدخوهلا النكرة مضافا أو شبيها باملضاف فإنه يكون معربا منصوبا مثل 

  .113"خرياً من زيٍد حاضرٌ 
واقرتن دخوهلا بارتفاع مدخوهلا ومل  ،النافية على اجلملة غري الفعلية "ال"إذا دخلت  :النافية للوحدة " ال/ "ب

  .النافية للوحدة " ال"تكن نصا يف نفي اجلنس، مسيت بـ 
 :يوجد عندنا احتماالن" ال"عند استعمال  :التي للوحدة" ال"معنى النفي بـ −

  .إذا كان مدخوهلا مفردا دّل دخوهلا على احتمال انتفاء معىن اخلرب عن فرد واحد أو عن انتفائه عن كل األفراد  /1
على احتمال نفي معىن اخلرب عن املثىن فقط، أو عن اجلمع فقط ، أو " ال"مجعا دّلت  إذا كان مدخوهلا مثىن أو  /2

  .عن انتفائه عن كل أفراد اجلنس
النافية للوحدة ، وخيطئ البعض حني " ال"أا تدل على نفي معىن خربها عن فرد واحد مسيت  ومن أجل احتمال

إىل  115، واألزهري114اليت للوحدة ال تنفي اجلنس ، بل قد تنفيه ، وقد نّبه العلماء كابن هشام" ال"يعتقدون بأن 
  .هذا اخلطأ، وتبقى القرينة هي اليت حتدد بدقة دائرة النفي 

  .كان نصب املسند إليه نّصا يف كون النفي مستغرقا للجنس كّله" رجَل يف الّدار ال"فإذا قلنا 
لنفي اجلنس، أو لنفي الوحدة، وال بد من القرينة حىت " ال"لدينا احتماالن، إّما أن تكون " ال رجٌل يف الّدار"وإذا قلنا 

  .يكون احلسم يف مدى الّنفي
  .جنس الرجال" ال"قرينة لفظية تدل على استغراق النفي بـ" امرأة"نت كلمة ، كا"ال رجل يف الّدار بل امرأة"فإذا قلنا 

  .نافية للوحدة" ال"تعني كون " ال رجل يف الدار بل رجالن"أما إذا قلنا 
نظـرا لـورود بعـض الشـواهد القليلـة مـن الّشـعر العـريب كانـت فيهـا الّنكـرة الـيت دخلـت  :النافية للوحدة" ال"أحكام   −

    : هذه الشواهد النادرة قول الشاعر ، ومنيف عملها" ليس"هها بعض النحاة بـ، فقد شبّ عةمرفو " ال"عليها 
  ايَ اقِ وَ  ى اهللاُ ضَ ا قَ ممَِ  رٌ َوزَ  الَ  وَ     ايَ اقِ بَ  ضِ رْ ى األَ لَ ٌء عَ يْ شَ  الَ ز فَ عَ تَـ   

                                                 
 .393ـ392:، ص1مغين اللبيب، ج 111
 .334:، ص1شرح األمشوين على األلفية، ج: انظر 112
 .291: ، صاجلىن الداين  113
 .399: ، ص 1مغين اللبيب ، ج 114
 .268:،ص1شرح التصريح، ج 115
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  اينَ صِ حَ  اةِ مَ كُ لْ ا لِ نً صْ حِ  فبـُوئتَ       ٍل اذِ خَ  رُ يْـ ٌب غَ احِ صَ  الَ  َنَصَ◌ْرُتَك ِإذْ   :   وقول اآلخر 
ومنع إعماهلا املربدواألخفش " ليس"عمل " ال"وقد ذهب سيبويه وطائفة من البصريني إىل جواز إعمال

  .117»ال شاّذا وال قياسا " ليس"عمل " ال"والظاهر أنه ال تعمل «  :، وقال الّرضي االسرتباذي  116والفرّاء
يف " ليس"ابن وّالد عن الزّجاج أّا أجريت جمرى  ال تعمل يف اخلرب، فقد حكى" ال"ومن النحاة من قال بأن 

  118.رفع االسم خاصة، وال تعمل يف اخلرب شيئا، وقد رّد عليه املرادي وابن هشام بالّشاهد األول الذي أوردناه
إعماهلا قليل جدا بل " ال"و« : كابن حيان، وابن هشام حيث يقول األول" ال"ومن النحاة من ضّيق إعمال 

أما ابن هشام فقد قال يف أوضح . 119»رحيا إال البيت السابق، والبيت والبيتان ال تبىن عليهما القواعدمل يرد منه ص
شرح "أن جييز إعماهلا، ولكنه يف " املغين"قليل وظاهر كالمه يف " ليس"إن إعماهلا عمل 121ومغين اللبيب 120املسالك

، وأن يكون امسها وخربها "إال"ال يقرتن خربها بـأن يتقدم امسها، وأن : وإلعماهلا أربعة شروط«: قال" قطر الندى
  .وهكذا نرى أنه خّصص إعماهلا يف الشعر وهو ضرورة. 122»نكرتني، وأن يكون ذلك يف الشعر ال يف النثر 

النافية للوحدة معرفة، استشهادا بقول النابغة " ال"وقد أجاز ابن جين وابن الشجري وابن مالك، أن يكون اسم 
  :اجلعدي 

 ِسَواَها َوالَ َعْن ُحبّـَها ُمتَـرَاِخيَـا    ْت َسَواَد الَقْلِب َال أَنَا بَاِغَياَوَحل  
  :وعلى هذا الوجه بىن املتنيب بيته 

اُل بَاِقَيا  ِإَذا اُجلوُد َملْ يـُْرَزْق َخَالًصا ِمَن اَألَذى 
َ
 123َفالَ اَحلْمُد َمْكُسوبًا َوَال امل

 124وذهب األزهري إىل أن هذا من النوادر 

د حــاول أمحــد ســليمان يــاقوت أن خيــرج مــن دوامــة اجلــدل العنيــف الــذي ثــار نْقُعــه ومل ينجــل علــى رأي فاصــل وقــ
  :يريح اجلميع، فقال ملّخصا ما توصل إليه

عندما يكون نكرة فهي لنفي اجلنس وليسـت لنفـي الوحـدة ، " ال"إن االستعمال السائد اآلن يؤيد بشّدة أن اسم « أ ـ 
  .اسب ويتماشى مع استعماهلا يف هذه احلالة، ألن النكرة يف سياق النفي تفيد العموموالتنكري هنا أمر من
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ال بـد أن يظهـر هلـا عمـل حيـث إـا أفـادت معـىن لـذلك فـإن امسهـا يكـون مبنيـا ) أ(ب ـ وبنـاء علـى مـا تقـدم يف الفقـرة 
  ..للفتح والبناء هنا شيء مطابق الستغراق جنس اإلسم كله

رة ولكنه فقد درجة بسيطة من درجات التنكري كأن يكون مضافا أو شبه مضاف بـان العمـل ، ج ـ فإذا كان االسم نك
  ..ولكن يكون هذا العمل هو النصب وليس البناء 

، وكــذا " وحلّــت ســواد القلــب ال أنــا باغيــا"معرفــة كانــت لنفــي الوحــدة حنــو قــول النابغــة اجلعــدي " ال"د ـ إذا كــان اســم 
اُر َدارًا َوالَ اِجلريَاُن ِجريَانًا    َها بـَْعَد أَْعَواٍم َمَضْنيَ َهلَا أَْنَكْرتُـ    :األمر يف قول  الَ الد  

  .فال احلمد مكسوبا وال املال باقيا : ... ومثال ذلك قول أيب الطيب  
  .اِين ِإَذا َوَىن يـَْوَم َحتِْصيِل الُعالَ وَ     الَ الَقْوُم قـَْوِمي َوالَ اَألْوطَاُن أَْوطَاٍين     : وقول اآلخر 

أنه مرفوع واخلرب مرفوع أي أنه ُمعَرٌب ، فلـيس فيـه نفـي للجـنس، " ج"املعرفة كما يف الفقرة " ال"نالحظ يف اسم 
" لـيس"عاملـة عمـل " ال"ومل تـأت .. ونالحظ أن امسها جـاء علـى هـذه احلالـة اإلعرابيـة، واخلـرب مـذكور ويكـون منصـوبا 

والشـاهد والشـاهدان ". تعـّز فـال شـيٌء علـى األرض باقيـا: " شاهد واحـد هـويف االسم واخلرب مجيعا عمال صرحيا إالّ يف 
  125»".باقيا"ونصب " شيء"ال يقيمان قاعدة، ورمبا كانت الضرورة هي اليت أجلأت الشاعر إىل رفع 

من خالل هذا امللخص يبـدو  أمحـد سـليمان يـاقوت موافقـا جلمهـور النحـاة يف أن بنـاء االسـم املفـرد النكـرة علـى 
" ال"النافيــة للجــنس، وهــو موافــق لطائفــة مــنهم عنــدما أنكــر أن تعمــل " ال"هــو عالمــة ودليــل علــى أن " ال"ب بـــالنصــ

، ولكنـــه "والشـــاهد والشـــاهدان ال يقيمـــان قاعـــدة": "اهلمـــع"، واســـتعار عبـــارة أيب حيـــان الـــيت نقلناهـــا مـــن "لـــيس"عمـــل 
دة بعـــد االســـم املعرفـــة، وهــي عنـــد مجهـــورهم مهملـــة، تكـــون لنفـــي الوحــ" ال"خيــالفهم مجيعـــا تقريبـــا ـ عنـــدما يــّدعي أن 

واستدل علـى ذلـك بأربعـة أبيـات مـن الشـعر مـن ضـمنها بيـت النابغـة اجلعـدي، وبيـت املتنـيب اللـذين سـبق ذكرمهـا آنفـا، 
وبيتان آخران، ولكن املغمـز يف هـذا الشـواهد أن اثنـني منهمـا ال يصـلحان دلـيال علـى قاعـدة حنويـة، ألمـا خـارج جمـال 

ـ وهو شاعر فحـل مطلـع علـى "املتنيب"حتجاج النحوي زمانا ومكانا، وإذا جاز لنا غض الطرف عن احتجاجه ببيت اال
مذاهب العرب يف أقواهلا ـ فهل جيوز لنا قبول احتجاجه بشعر معاصر، ولوكان قائله امساعيـل صـربي رمحـه اهللا ؟، وبيـت 

  :امساعيل صربي هو
 126ِإَذا َوَىن يـَْوَم َحتِْصيِل الُعالَ َواِين     طَاُن أَْوطَاٍين الَ الَقْوُم قـَْوِمي َوَال اَألوْ 

، فهــي )مــن الناحيــة الشــكلية(هــذه بــوظيفتني األوىل النفــي، والثانيــة العطــف " ال"تقــوم  : لعاطفــةالنافيــة وا" ال" −
بأـا تنفـي مـا تنفي احلكم عن املعطـوف، لـذلك ال جيـوز أن يعطـف ـا بعـد النفـي، وإمنـا بعـد اإلثبـات، وميكـن وصـفها 

 :128معىن العطف ال بد من توفر عدة شروط هي" ال"ؤدي توحىت ، 127بعدها لثبوت ما قبلها

                                                 
 .234: النواسخ الفعلية واحلرفية، ص 125
 .529:، ص1969،  4سية، بريوت ـ لبنان، ط، املكتبة البول، منتخبات األدب العريبحنا الفاخوري وآخرون 126
 . 251ـ 248: يف النحو العريب نقد وتوجيه، ص 127
 .401:،ص1مغين اللبيب، ج: انظر 128
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يــا ابــن أخــي ال "، أو نــداء حنــو "اضــرب زيــدا ال عمــرا" ، أو أمــر مثــل "جــاء زيــد ال عمــر"أن يتقــدمها إثبــات كـــ −
  ".ابن عمي

 .رد ملا قبلها وليست عاطفة" ال"و" بل"طف ، فالعا"جاء زيد ال بل عمرو"أالّ تقرتن بعاطف آخر، فإذا قيل  −

األول تقـدم النفـي عليهـا ، :عاطفـة لسـببني" ال"ال تكون"ما جاءين زيد وال عمرو"أالّ يتقدمها نفي، ففي قولنا  −
 .يف هذا املثال تؤدي دور توكيد النفي" ال"والثاين القرتاا حبرف عطف آخر هو الواو ومن مث فإن 

جـاءين "أن يكون فيهمـا نـوع مـن التقابـل والتعـارض، وعليـه فـال جيـوز مـثال أن نقـول  أن يتعاند متعاطفاها، أي −
 ".اسم الرجل ولكن جيوز أن نقول جاءين رجٌل ال امرأٌة " زيد"ألنه يصدق على " رجٌل ال زيدٌ 

             يف جـواب هـل قـام زيـد؟ وهـي نائبـة منـاب" ال"كقولـك " نعـم"نقيضـة «  :قـال املـرادي :الجوابيةالنافية " ال" −
ال مل "واألصــل " ال"فتقــول " أجــاءك زيــد؟"وهــذه حتــذف اجلمــل بعــدها كثــريا، يقــال « : وقــال ابــن هشــام .129»اجلملــة

 .130»" جيئ

" غضـبت مـن ال شـيء"، و"جئـت بـال زاد"وهـي الـيت تقـع بـني اخلـافض واملخفـوض حنـو  :ال النافية المعترضـة −
إال أن زيادـا ـ مـن " ال الزائـدة"، وقـد أطلـق عليهـا بعـض النحـاة فهي تفصل بني االسـم وخافضـه، وتنفـي االسـم بعـدها

 131.جهة اللفظ فقط ـ أّما من جهة املعىن فليست بزائدة ألا تفيد النفي

   :فـائـدة 
الناهية، يدّل على ذلك " ال"النافية قد تفيد النهي دون أن جتزم إفادة أقوى من إفادة " ال"يقّرر اللغويون أن 

برفع املضارع، وقد قال اإلمـام النووي " ال يشري أحدكم إىل أخيه بالسالح: " يف صحيح مسلم � حديث رسـول اهللا
ال " هكذا هو يف مجيع النسخ بالياء بعد الشني، وهو صحيح وهو ي بلفظ اخلرب كقوله تعاىل« : يف شرح احلديث

  .132»فظ النهي، وقد قّدمنا مرّات أن هذا أبلغ من ل232:البقرة " تضار والدة بولدها
إن اهللا حّرم اخلمر فمن أدركتـه هـذه اآليـة وعنـده :"ـ يف مسلم أيضا ـ جاء فيه  �وقد ورد حديث آخر عن النيب 

ودليـل الّرفـع عـدم حـذف اليـاء قبـل آخـر الفعـل «  :، وقد عّلق    عبـاس حسـن بقولـه " شيء منها فال يشرُب وال يبيعُ 
  .133»"يبيع"

فـــي يّتســـم عملهـــا بـــالعموم واالتســـاع، فهـــي قـــد تنفـــي نفيـــا مســـتغرقا اجلـــنس أو أداة ن" ال"وهكـــذا يتضـــح لنـــا أن 
  مقتصرا على الواحد، وقد تثين بالعطف وقد تستعمل يف اجلـواب خمتصرة مجال حمـذوفة، كما أا تدخل عـلى

  .اإلسناد الفعلي أو االمسي 
  :" مــا"ـ أداة النفي 

                                                 
 .296:، صاجلىن الداين  129
 .402: مغين اللبيب، ص 130
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الختصاصـها بنفـي احلـال، وبـدخوهلا علـى املعرفـة " لـيس"نها شـبها بــإالّ أا أشّد م" ال"نفي أصلية مثل هي أداة 
  .يف معظم أحواهلا 134فال تدخل إال على نكرة" ال"والنكرة مجيعا، أما 

  :لعّدة أسباب منها" ليس"وقد شّبهها النحاة من عهد مبكر بـ
 .أا تدل على نفي احلال مثلها، وبذلك انفردت على بقية األدوات −

 �I�,eـَ Nَ" :، وقولـه 02: 4" �4#3ـ ,&Iw	u ِ,	ـِّ �, �B&,ـ �B#I	b ِ,�ـْ � Nَ�,ـ :"اقرتان خربها بالباء، كما يف قوله تعـاىلأا تشبهها يف  −
ُF� ِ	َ2WX� ,.IQ,3<"
�@��:36. 

  :على اجلملة الفعلية واجلملة االمسية " ما"وتدخل 
 :الداخلة على الجملة الفعلية" ما" .1

  ".هو يف حال فعل فإن نفيه ما يفعل أي " هو يفعل"وإذا قال : قال سيبويه 
تــدخل علــى الفعــل املضــارع فتخّلصــه للحــال عنــد أغلــب النحــاة، وقــد أورد ابــن هشــام واملــرادي اســتدراك ابــن " مــا"فــإذاً 

ــ:"قــد تكــون مــع املضــارع دالــة علــى املســتقبل يف حــاالت قليلــة مســتدال بقولــه تعــاىل" مــا"مالــك الــذي مفــاده أن  ُ�hْ ــ ,� �
,/ُ234�  ,!B� 3Hَـ�-,	� 34َN  ـB�ID B'�ْ َ6ـBA� َ�ْ% ـB�! " eـد احلكـم األصـلي الـذي عليـه اجلمهـور بعـدم وجـود قرينـة تـدل علـى  ،15:/ـ��ويقي

  135.غري احلال

ID    :"وميكن أن نستوحي من معىن اآلية الكرمية التالية الداللـة علـى احلـال واالسـتقبال معـا، قـال تعـاىل Bـ� I ِT�'� � /ـ,  َ�ـ,
Bx�ْ
ٍ B�ID ,�-	ِTI  3�I",W� B�?J B�IGَO,&3�3<� ,�3pI  ,/�ْ,� 3ـQ,4� َJBp ـُ �ُ �ً�,ـ� �� " Aـ��Q�n� :2  أي اآلن ويف املسـتقبل، ويشـهد هلـذا الفهـم  ،3 ــ

  .136»كل ما جّد هلم الذكر استمروا على اجلهل«: قول احلسن الذي ذكره القرطيب يف التفسري
  : الداخلة على الجملة اإلسمية" ما" .2

ولــدى العــرب  137اجلملــة اإلمسيــة هــو الغالــب يف القــرآن الكــرمي ، كمــا قــال أمحــد مــاهر البقــري علــى" مــا"دخــول 
  " .ما"لغتان يف استعمال 


 �,gL	p �َC,,�," : وهي لغة أهـل احلجـاز وامة وجند، ويشهد هلذه اللغة قول اهللا تعاىل: ـ اللغة األوىل � "  
�G�/ :31,": ، وقوله عز من قائـل�3ـ p �_D ُN_� ـ,TB'�ِT  " وهـذا مـذهب البصـريني، أّمـا مـذهب أهـل الكوفـة فـريون  02: �����ـ� ،
( ال تعمــل شــيئا وأن املرفــوع بعــدها بــاق علــى مــا كــان قبــل دخوهلــا، وأن املنصــوب انتصــب بإســقاط اخلــافض   " مــا"أن 

  138.ألن العرب ال تكاد تنطقها إال ا) أي الباء

                                                 
 .87:أساليب النفي يف القرآن الكرمي، ص 134
 .329:ص،  اجلىن الداين ، و494:، ص1مغين اللبيب ، ج: انظر 135
 .262، ص 11اجلامع ألحكام القرآن، ج 136
 .87:ليب النفي يف القرآن الكرمي، صاأس 137
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، ويـرى "مـا"اخلليل ومجيع النحاة القدماء يزعمون أن بشرا منصوب خبرب وينتصر الزّجاج للبصريني بكون سيبويه و 
« :قــائال " مــا هــذا بشــٌر "أن لغــة احلجــاز هــي اللغــة القــدمى اجليــدة، ويــرد علــى الفــرّاء ومــن رأى رأيــه يف الرفــع يف قولــه 

ال جتــوز القــراءة " هــذا بشـٌر مـا "وهـذا غلــط ألن كتـاب اهللا ولغــة رسـوله أقــوى األشــياء ، وأقـوى اللغــات ، ولغـة بــين متــيم 
  .«139ا إالّ برواية صحيحة
ــ اللغــة الثانيــة  والتميميــون ال يعملوــا فــدخوهلا كخروجهــا « :وهــي لغــة بــين متــيم ، قــال أمحــد ســليمان يــاقوت : ـ

، أي تـدخل علـى االسـم والفعـل، وغـري " مـا الـدّوارة"إعرابا، وحجتهم يف ذلك أا حـرف غـري خمـتص، ويطلقـون عليهـا 
ألا ليست بفعل، وال يكون فيها إضـمار لـذلك فـإن إمهـال التميميـني " ليس"ملختص ال يعمل ، وال يصح تشبيهها بـ ا

  140».هلا هو القياس، وهذا غري مقبول، فاألمر أمر استعمال أو عدم استعمال، وليس أمر قياس أو عدم قياس
  " :ما"شروط عمل 

يف لغـة أهـل احلجـاز ترفـع االسـم وتنصـب اخلـرب " مـا"اعلـم أن «:هص أبو القاسم الّزجاجي بعض الشـروط بقولـخلّ 
، ويف لغـة بـين متـيم ال تعمـل شـيئا، فريتفـع مـا بعـدها باالبتـداء واخلـرب، "لـيس"إذا كان اخلرب مؤخرا منفيا، ألم شـّبهوها بــ

  .141»ميةبطل عملها ورجعوا إىل قول التمي" إال"فإذا قدمت خربها على امسها أو أدخلت عليه يف اخلرب
  :وميكن أن نستخلص من هذه الفقرة التالية شرطني أساسيني مها

  142".ما قائماً زيد"، فإذا تقّدم اخلرب ارتفع، وجّوز الفرّاء نصبه مطلقا حنو التزام الرتتيب بني امسها وخربها. 1

�&_",� �3�,�,": مثل قوله تعاىل" إالّ "وعدم انتقاضه بـبقاء النفي . 2 B�?J ,�3Gٌr�.. "4�
&. r�  ، وقـوله 144:


3�N �Iَ�,�,:"تعاىل َ� �ِ>?J ,�By�,�Z َ�َ�I&�ٍ ِ	,Q��,P
 "
&6�� :50  ل الشـيخ حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد هـذا الشـرط قـائال ،ويفص :
وجـب " إال"ـ بـ" مـا"ذاهب، فجمهـور البصـريني علـى أنـه إذا انـتقض خـربلنحاة يف هذا املوضوع على أربعة مـاختلف ا« 

  وز ــإىل أنه جي الفرّاء، وذهب 143إىل أنه جيوز نصب اخلرب مطلقا يونس بن حبيبرفع اخلرب مطلقا، وذهب 
، وذهــب مجهـور الكـوفيني إىل أنــه جيـوز نصـب اخلــرب " مـا زيـد إال قائمـا"نصـب اخلـرب حينئـذ بشــرط أن يكـون وصـفا حنــو

  .144»"ما زيد إال أسدا" حينئذ ، بشرط أن يكون مشبها حنو 
  :ف النحاة إىل هذين الشرطني شروطا أخرى منهاوقد أضا

                                                                                                                                                             
 .391:، ص1مهع اهلوامع، ج 138
 .108ـ107: ، ص3، ج1988، 1عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب ، ط: ، تمعاين القرآن الكرمي وإعرابهالزجاج،  139
 .219: النواسخ احلرفية والفعلية، ص 140
 .237:، ص1996، 5علي توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة ـ بريوت، ط: ، تاجلمل يف النحواسم الزجاجي، أبو الق 141
 .390:، ص1انظر مهع اهلوامع، ج 142
ذكر أن ابن مالك وافق يونس والشلوبني،  اجلىن الداين ويف .  390:ص ،1الشلويني أيضا جّوز النصب مطلقا، ج ذكر السيوطي يف اهلمع أن 143
 .325:ص

 .276: ، ص 1، ج) حاشية أوضح املسالك(  ، عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالكمد حمي الدين عبد احلميدحم 144



 46

، فـإن تقـّدم بطـل عملهـا، ففـي قولنـا مل يكـن ظرفـا أو جـارّا أو جمـرورا أالّ يتقدم معمول خربها علـى االسـم مـا. 3
ال يصـــح اإلعمـــال لتقـــّدم " مـــا األمحـــَق العاقـــُل مصـــاحبٌ " جيـــوز اإلعمـــال، أّمـــا يف قولنـــا " مـــا العاقـــُل مصـــاحبا األمحـــَق "

  ).جواز اإلعمال واإلمهال" (ما عندك فضل ضائع" ، أو " ما عندك فضٌل ضائعاً "محق، وجيوز أن يقال األ
  :، ومثال ذلك قول الشاعر فإذا تكررت بطل عملها" ما"تتكرر أالّ . 4

  145ماً صِ تَ عْ ٌد مُ حَ اٍم أَ ـِمحَ  نْ مِ َما     ا مَ ا فَ يً س أَ ى تَ سَ األَ  كَ سِ نْ ال يُـ 
  :، فإن اقرتن ا بطل عملها وجوبا عند البصريني ، قال الشاعر الزائدة" إن"أن ال يقرتن امسها بـ. 5

  146وال صريٌف ولكن أنتم اخلزفُ     بين غدانة ما إن أنتم ذهٌب 
 ة، حيـث يـرى أن لغـجيـدر ذكرهـا" مـا"ملبتدأ بعد دخول ولألستاذ مهدي املخزومي لفتة ذكية يف تعليل انتصاب ا

، يم، وأدق يف التعبــري عــن املعــاينتــان، فلغــة احلجــازيني أعلــى يف التطــور مــن لغــة بــين متــاحلجــاز ولغــة بــين متــيم متفاوتأهــل 
ذا مل يكـن كـذلك ُنِصـب ، فإهأو إذا كان عين) املبتدأ(والعرب درجوا يف لغتهم على رفع اخلرب إذا كان صفة للمخرب عنه 

مل يصـبح " مـا"أو" لـيس"لك ارتفـع فـإذا دخلـت لذ عني املبتدأ أو صفة له" حمّمد ذكٌي " ، فاخلرب يف قولنا على اخلالف
عــاد اخلـــرب إىل " إال"رأيـــه بــأن النفــي إذا انـــتقض بـــ   فانتصـــب علــى اخلــالف، ويــدعم  اخلــرب هــو عــني املبتـــدأ أوصــفة لــه

  .147)املبتدأ(للمخرب عنه  صفة ألن اخلرب عاد فأصبح" شاعرٌ  إال مازيدٌ "االرتفاع يف مثال 
، ولكـين وجـدت مجهـور النحـاة خيصصـون 148مؤلفني على سـبيل القبـول واالسـتئناسوقد أورد هذا التحليل عّدة 

فــإذا انــتقض النفــي بغريهــا مــن األدوات بقــي اخلــرب منصــوبا ومل يرتفــع، رغــم أن اخلــرب مل يصــبح هــو " إالّ "انتقــاض النفــي بـــ
  .عني املبتدأ
  . 149»الفرّاء الرفعوأجاز بصريني مل يؤثر فيجب النصب عند ال" إالّ "وإذا انتقض بغري «  :  السيوطيقال 

صـريح يف أنـه لـو كـان انتقـاض نفـي اخلـرب بغـري  )ابـن هشـام(وكـالم املؤلـف « :حممد حمي الدين عبـد احلميـدوقال الشيخ 
  ، بقي العمل فنصبت"مازيٌد سوى بطل:"، أو قلت"ما زيٌد غَري شجاع:"، فلو قلت" ما"مل يبطل عمل " إالّ "
  
  .150»ظا وُنِصبت سوى يف املثال الثاين تقديرا يف املثال األول لف" غري"

  " :ليس"ـ أداة النفي 
ـــة، وقـــد اختلـــف حوهلـــا بـــني قائـــل بفعليتهـــا وقائـــل " لـــيس" أداة نفـــي تـــدخل علـــى اجلملـــة االمسيـــة واجلملـــة الفعلي
  .حبرفيتها

                                                 
 .59:، ص 1والنحو الوايف، ج.  327: ، صاجلىن الداين : انظر 145
 .261:، ص 1التصريح مبضمون التوضيح ، ج: انظر  146
 .250ـ249:يف النحو العريب نقد وتوجيه، ص: انظر 147
 .220ـ219:والنواسخ الفعلية واحلرفية ،ص. 281:واعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم ، صق: انظر 148
 .390:، ص1مهع اهلوامع، ج 149
 .276:، ص1عدة الّسالك إىل حتقيق أوضح املسالك، ج 150
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أن  مجاعـة مـن النحـاة إىلوابـن ُشـقْري و يف احللبيـات  الفارسـيذهب ابن السراج وتابـََعه  : 151القائلون بالحرفية وأدلتهم
  :حرف ، وقدموا مجلة من األدلة أمهها " ليس"

، فـال يـأيت منهـا مضـارع وال اسـم فاعـل وال اسـم عـال، أي أـا ال تتصـّرف كاألفعـالـ كوا ليسـت علـى هيئـة األف
  ..مفعول 

  .ـ كوا تدخل على األفعال والفعل ال يدخل على الفعل
  .املصادر، وتدّل على احلدث والّزمنـ كوا ليست كاألفعال مشتقة من 

  .152"أتوين ليس زيدا"، مثل " إالّ "ـ جواز استعماهلا حرفا ناصبا للمستثىن مبنزلة 
   153:وهم الجمهور" ليس"أدلة القائلين بفعلية 

  .وهي أفعال" كان"ـ تالزم رفع االسم ونصب اخلرب مثل أخوات 
  ".نِْعم و بِْئس"ل فمن األفعال ما هو جامد مثل ـ مجودها وعدم تصرفها ، ال خيرجها من دائرة األفعا

  .تدخل على األفعال وهي من األفعال باتفاق النحاة " كان"ـ أخوات 
ــ التحــاق تــاء التأنيــث ــا وصــال ووقفــا، وضــمائر الرفــع، وهــذه الضــمائر ال تتّصــل إالّ باألفعــال، فيقــال ليســت،  ـ

  .لسِت، ليسا، لسنت، ولستم
فهـاهو ابـن الّسـراج يقـول ـ " لـيس"جعـل بعـض العلمـاء يـرتّددون ويراجعـون أنفسـهم حـول  هـذا التكـافؤ يف األدلـة

تقليـــدا منـــذ زمـــن طويـــل ، مث ظهـــر يل " لـــيس"أنـــا أفـــيت بفعليـــة « فيمـــا نقلـــه عنـــه الســـيوطي ـ رغـــم ترجيحـــه حلرفيتهـــا 
  .154»حرفيتها

واحلقيقـة أن اإلنسـان يبقـى حـائرا « :ولوالّرتدد ذاته ملسناه عند أمحد سليمان ياقوت رغـم ترجيحـه حلرفيتهـا إذ يقـ
وهنا ال بد من الوقوف موقفا وسطا يتماشـى واسـتعماهلا . ..أمام اإلشكال فليس من الّسهل القول حبرفيتها أو بفعليتها

، كـذلك فهـي 155)فعـل + حـرف( من  فهي كما نعرف مكّونةوال يتعارض مع كيفية إعـراب األسلـوب الذي تقع فيه، 
خصــائص احلــرف، وبعــض خصــائص الفعــل، ويصــعب إذن وضــعها يف نــوع معــّني حبيــث ينطبــق  قــد مجعــت بــني بعــض

د هذا النوع انطباقا جامعا، وهي مكونة عن طريق الّنحت من حرف وفعـل إالّ أّن احلرفيـة أو شـبهها قـد غلـب حعليها 
 156»عليها ما يف ذلك من شك.  

  :الداخلة على الجملة الفعلية " ليس" .1

                                                 
 .262:، ص1بن عقيل،جا، حاشية حممد حمي الدين عبد احلميد على شرح 78:انظر أساليب النفي يف القرآن، ص 151
 .481:، ص1مغين اللبيب ، ج: انظر 152
 .262:، ص1بن عقيل،جاحمي الدين عبد احلميد على شرح  ، وحاشية حممد89:يف القرآن، ص انظر أساليب النفي 153
 .73:، ص3، ج2، دار الكتب العلمية ، بريوت ـ لبنان ، مج األشباه والنظائر يف النحوالسيوطي جالل الدين،  154
 ".أيس"و" ال"يعين أا مرّكبة من  155
 .216: النواسخ الفعلية واحلرفية، ص 156
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مجلـة فعليـة لـذلك ذهـب بعـض " لـيس"وال يوجـد يف القـرآن الكـرمي آيـة تصـدرت فيهـا " لـيس"ل الفعلية بــقّلما تنفى اجلم
  :إىل القول إا خمتصة باجلملة اإلمسية، وهو مردود بالشواهد الواردة ومنها قول الشاعر 157الدارسني

  158يْذبُلُ  امَ دَ  امَ  ْهرالد  ونَ كِ يَ  سَ يْ لَ وَ     َلهُ ثْـ مِ  انَ ا كَ مَ وَ  مْ يهِ فِ  هُ لُ ثْـ ا مِ مَ فَ 
    : ذ اهلاليلوكذا قول منق

  159رُ ـتْ وِ  هُ الُ ـنَ يَـ  سَ يْ لَ  رُ ـهْ الد وَ     وََكـَذِلَك يـَْفَعُل ِيف َتَصرِفهِ 
  160"ليس خلق اهللا مثله"بويه قول العرب يسوقد جاء يف كتاب 

لـــى املضـــارع تـــدخل علـــى الفعـــل املضـــارع والفعـــل املاضـــي إالّ أن دخوهلـــا ع" لـــيس"فهـــذه الشـــواهد تـــدل علـــى أن 
  .أكثر

ألنه يرى أا مفرغـة مـن الداللـة الزمنيـة حيـث " كان"من أخوات " ليس"وقد خطّأ املخزومي النحاة حني جعلوا 
لـم تكـن هلـا، بـل ملـا ف، فأّما هذه الـدالالت املختلفـة الـيت عرضـوا هلـا أا خلو من الداللة على الزمان وأكرب الظن« :قال

  .161»مستفادة من َفَ◌َعلَ " ليس خلق اهللا مثله"ضي يف حنو دخلت عليه، فالداللة على املا
إن هــذا الــرأي الــذي يتجــه إىل حتديــد الزمــان مــن خــالل الصــيغة  «: ويتعقــب عبــد اجلبــار توامــة املخزومــي قــائال 

منــاقض لنظريتــه يف عــدم الــربط بــني الــزمن والصــيغة فضــال عــن مناقضــته لنظريــة الســياق الــيت تعتمــد علــى القــرائن " هــو"
ال يقتصـر علـى " عـلف"رأينا أن الفعـل املاضـي أو بنـاء وقد « :يقصد عبد اجلبار توامة بالتناقض قول املخزوميو .  162»

 ، الداللــة علــى الزمــان املاضــي، كمــا يفهــم مــن تقســيمهم الفعــل، وأن الفعــل املضــارع لــيس خالصــا للمســتقبل واحلاضــر
" إذا"و ال يــدّل علــى زمــن حقيقــي كالفعــل املاضــي بعــد فقــد يــدل الفعــل املاضــي علــى وقــوع احلــدث يف الــزمن املاضــي أ

، ورأينــا أن الفعــل .." لــو كــان األمــر كــذا لكــان كــذا "، وقولنــا "إذا جــاء نصــر اهللا:"ولــه تعــاىلقيف الشــرط، حنــو " لــو"و
هـي، وهـو يف الن" ملـا"أو" مل"املضارع ال يقتصر على الداللة على احلال أو االستقبال لكنه يـدل علـى املاضـي إذا سـبقته 

  .163»يف كثري من االستعماالت ال يدل على زمان البتة 
  .على املضارع يدل على احلال غالبا واالستقبال قليال بداللة القرائن" ليس"وهكذا خنلص إىل أن دخول 

  :الداخلة على الجملة االسمية " ليس" .2
  ين ليجد أا وردت تسعا ومثـانني مرة،اجلمل اإلمسية غالبا كما رأينا، وإن الّدارس لتوظيفها القرآ" ليس"ينفى بـ

                                                 
 .285:بناء اجلملة العربية، ص: انظر 157
 .320:ص ،1992، 1، شرح يوسف عيد ، دار اجليلـ بريوت ، طديوان حسان بن ثابت األنصاريحسان بن ثابت،  158
 .1052:، ص2، ج1991: 1ار اجليل ـ بريوت، طد ،أمحد أمني ـ عبد السالم هارون:، تشرح ديوان احلماسةأبو علي أمحد املرزوقي،  159
 .71:، ص1الكتاب، ج 160
 .259:يف النحو العريب نقد وتوجيه، ص 161
 .21: ص ديوان املطبوعات اجلامعية ـ اجلزائر، ،الفعل يف اللغة العربية قرائنه وجهاتهزمن عبد اجلبار توامة،  162
 .153: يف النحو العريب نقد وتوجيه، ص 163
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كلمـة " لـيس"« :ابـن هشـامتدل على نفي احلال أصال، واالستقبال فرعـا كمـا يفهـم مـن عبـارات النحـاة، قـال " ليس"و
إذا مل يتقيّـد بزمــان حيمــل " لــيس"أن خـرب « " :شــرح الكافيــة"، وجـاء يف 164»دالـة علــى نفـي احلــال وتنفــي غـريه بالقرينــة

 �B~,Dـَ �,:"، ويـَُقـوى هـذا الـرأي قـول اهللا تعـاىل165»إذا قـُيّـد بزمـان مـن األزمنـة فهـو مقيـد علـى مـا قـُيـد عليـهو ... على احلـال
�_UI
َ�,. �I#3T3  ,���َC,�� ِ>َ�ُN )_�W� ,�I�3,��WZ َ�,�ُ6ُ��_D ,�,/ �I"ِQ3�3HَN ،َJ  ـ,/I�,�  ـ,/ْ�B'ِT�I   َـ�I�,e ,� ـIP3
السـياق  حيـث يـدل. 8:هـود"  �I#3TI .,ـ �:ً

ولن أي شــيء ىل وقـت حمـدود ليقـإولـئن أخرنـا عـن هـؤالء املشــركني العـذاب «  :املسـتقبل، قـال الطــربي العـام لآليـة علـى
صـارف، ولـن يدفعـه عـنهم دافـع  م، فلـن يصـرفه عـنهوم يأتيهم العذاب الذي يكذبون بهأال ي.. .يؤخر هذا العذاب عّنا

«166  
ليس قـد تنفـي مضـمون اجلملـة يف احلـال، وقـد تنفـي «  :أن رأىث حيوإىل هذا الرأي خلص عبد اهللا بوخلخال 

مضموا يف الزمن املستقبل، وقـد تسـتخدم لنفـي اجلملـة يف الـزمن املاضـي بقرينـة لفظيـة أو معنويـة، وقـد تسـتعمل للنفـي 
  .167»املطلق يف األزمنة الثالثة

 Dِ�,ـ  3G�َْS�4� ِ>َّJـ   ,�I�ِTـَ ., u,�ـَ  I�,e� �ـَ ��QB,ـ .B 4_<ِ": وباإلمكان مالحظة هذه الـدالالت يف القـرآن الكـرمي ، قـال تعـاىل
B�?',Q,�,u B�,D َ����ِ�D/ "
ws�:42، وقـال عـز وجـل. احلـال واالسـتقبال  الداللة على نفي :",�َNI4  َـ�I�,e B�BV�ْ 4ِ�,ـ� ِ>?J  ,ـ�ـ ,G �,�) "

 w#��:39،  نفي مطلق غري مقيد بالزمن.  
  :النافية للجنس " ليس" .3

مل أر مـن تعـّرض لـذلك غـري ابـن مالـك يف كتـاب  « :نافية للجنس، وقد أشار إىل ذلـك الزركشـي بقولـه" ليس"وقد ترد 
" لـــيس"، ففيـــه شـــاهد علـــى اســـتعمال .." لـــيس صـــالة أثقـــل علـــى املنـــافقني :"  �، فقـــال يف قولـــه "شـــواهد التوضـــيح"


�َــ ID�Bــ B�?J ����,ــ3TI  َqــ�َ �I�,eَــ:"للنفـي العــام املسـتغرق للجــنس، وهــو ممـا يغفــل عنــه ، ونظـريه قولــه تعــاىل ِRٍ/  "ــ��j����:06« 

168. 

  :النافية والعاطفة " ليس" .4
  لـما قبلها منفي عما بعدها، قـال       د أن احلكمـيف مجعها بني وظيفيت النفي والعطف، فهي تفي" ال"مثُل " ليس"

 قـول لـى خـالف بـني النقلـة ، واسـتدلوا بنحـوأن تكون حرفا عاطفـا ، أثبـت ذلـك الكوفيـون والبغـداديون ع:  هشام ابن
      :الشاعر

                                                 
 .480:، ص1مغين اللبيب، ج 164
 .197:، ص2شرح الكافية، ج 165
، 1، ج1987، 2حممد علي الصابوين ـ أمحد صاحل رضا، مكتبة رحاب ـ اجلزائر، ط: حتقيق واختصار خمتصر تفسري بن جرير،حممد بن جرير الطربي،  166
 .370:ص

 .142:، ص1ج،1987، ديوان املطبوعات اجلامعية، التعبري الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال 167
 .396: ، ص4، جيف علوم القرآنالربهان  168
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  نَ يْ أَ 
َ
  مُ رَ شْ األَ وَ     بُ الِ الط  هُ لَ اإلِ ر وَ فَ امل

َ
 169بُ الِ الغَ  سَ يْ لَ  وبُ لُ غْ امل

 " :إنْ "ـ  أداة النفي 

  يف نفي احلـال " مـا"املكسورة اخلفيفة تفيد النفي ، وتدخل على اجلملة الفعلية واإلمسية، وهي مبنزلة " إنْ "

وتكــون « :بويهيقــال سـ.  ��n� :57 170ــ��" J Fِ?<ِ  23ـْ s� ِ4ُ<ِ:" ، كقولـه تعــاىل " إن زيـٌد قــائٌم "، و"إن يقـوم زيــدٌ "كقولـك 


2��B:�3َ 4ِ<ِ:"قال اهللا عز وجل " ما"يف معىن ,4� ِ>?J B:ُm !3
�ٍ� "u�;�:20«171  
النافيـة باتفـاق النحـاة، تـدخل علـى اجلملـة الفعليـة " مـا"النافية تستعمل مبعىن " إن"«  :عبد اهللا بوخلخال   قال 

، فتنفــي مــا كــان فعلهــا ماضــيا يف الــزمن املاضــي، وتنفــي مــا كــان فعلهــا مضــارعا وختلصــه للحــال، كمــا أــا تنفــي اجلملــة 
  172»االمسية املكونة من مبتدأ وخرب يف زمن احلال إذا مل يوجدما جيعله لغري ذلك

 :لفعلية الداخلة على الجملة ا "إن. "1

ــ��I,� 4,<ِ:"مــن أمثلــة ورودهــا يف القــرآن الكــرمي داخلــة علــى اجلملــة الفعليــة قولــه تعــاىل َ�ِ> �?J ُsــ� I�,#) " ــ� 	�O��:107  وقولــه ،

�َ I4 ,/ُ6ُ��,4� ِ>?J<ِ:"تعاىلBCً�	 "�T2��:05وقوله عز وجل ،":ِB�I4 ,/I3.,4� B�ID 3�B��BH ?J> ِ>َ�ً���" A��#��:117  . 

بدخوهلا على اجلملة الفعلية تنفي املاضي واحلال، وقد تنفي االستقبال، وال بد من فهـم السـياق واسـتقراء " نإ"و
وــذا نــرى أن الــزمن وظيفتــه يف الســياق ال تــرتبط « :القــرائن املتنوعــة حــىت نعــرف زمــن الفعــل املنفــي، يقــول متــام حســان

عــىن الــزمن املــراد يف مهلــا الضــمائم والقــرائن الــيت تعــني علــى حتميلهــا بصــيغة معينــة دائمــا، وإمنــا ختتــار الصــيغة الــيت تتــوافر 
مادام ميكـن التفريـق بالضـمائم والقـرائن " يفعل" أو صيغة " فعل"السياق، فال يهم إذا كان الزمن املاضي آتيا من صيغة 

  .173»بني األزمنة املختلفة
 :الداخلة على الجملة االسمية  "إن.  "2


�BCـَ  b ِ>?J,�ـْ �ََ B�,4ِ:"جلملة االمسية يف القرآن الكرمي قوله تعاىلمن أمثلة دخوهلا على ا/ " 
q2ـَ  4ِ<ِ:"، وقولـه 23::ـ���B:�3
,4� ِ>?J 
B:ُm !3
�ٍ� "u�;�:2034<ِ:"، وقوله عز وجل �_�,Tُ'�3TI  ِ>?J _V��B[,� !َ�Iَ�3T "������:02،  3ْ�� 4,<ِ:"وقوله ُO ِ>?J ,	,g�
 B�ُْ̂��,# " �p�
	>:10.  

، وقــد ثنائية ــا مــن كثــرة تواردمهــا معــااالســت" إال"يف القــرآن الكــرمي يكــاد يســتنتج حتميــة ارتبــاط " إنْ "والــدارس لـــ
قــول «   :علـى هــذا الـوهم بقولـه ، وقـد رّد ابــن هشـام"إال"إال مـع األداة  مل تــرد" إنْ "حكـم بعـض مــن تسـرّع بـأن األداة 

إن  "املشـّددة الـيت مبعناهـا كقـراءة بعـض السـبعة " لــّما "كهـذه اآليـات، أو " إالّ " وبعـدها النافيـة إال" إن"بعضهم ال تأيت 

,#Iــ.I4 B<ِ:" بتشــديد املــيم، أي مــا كــل نفــس إال عليهــا حــافظ، مــردود بقولــه تعــاىل " كــل نفــس لـــّما عليهــا حــافظُ�I  ــB�ID 
                                                 

 .483: ، ص1مغين اللبيب، ج 169
 .407: ، ص 1993، 1علي بن ملحم، دار ومكتبة اهلالل ـ بريوت، ط: ، تاملفصل يف علم اللغةأبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري،  170
 .152:ص: 3الكتاب ، ج 171
 .231:ص، 2التعبري الزمين عند النحاةالعرب، ج 172
 .248:اللغة العربية مبناها ومعناها، ص 173
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3G�َْSٍ4� ِ	,TَC� "e��/:68، ـُ :" وقولـه�hِ ِB�I4 َ�I��َِN �َ�
ِ �o,ـ  /ـ��3.,ـ � 'ُ,4� ".. D4,<ِ�,:"، وقولـه 7�:25ـ �I��َِ� �,� �3?ـH B:Oْ 2ـُ �َ �ٌ#,ـI   "..
A��Q�n� :111«174 .  

ىل افيــة الداخلــة علــى اجلملــة االمسيــة إالن" إنْ "وقــد قّســم النحــاة مــن خــالل دراســتهم القائمــة علــى نظريــة العامــل 
ومنــع إعماهلـا البصـريون باســتثناء  ا الكوفيـون إالّ الفـراء، وقـد اختلـف يف شـأا، فقــد أعملهـ"لــيس"ة عمـل مهملـة وعاملـ

أيب بكــر بــن الســراج وأيب علــي الفارســي وأيب الفــتح بــن جــين، وابــن مالــك وصــّححه أبــو حيــان ، واختلــف النقــل عــن 
واز بويه واملنع عن املربّد ، ونقل النحاس عكس ذلـك، ونقـل ابـن مالـك اجلـيواملربد ، فنقل السهيلي اجلواز عن س سيبويه

  .عنهما، وحكم املرادي جبواز إعماهلا ، وكذا ابن هشام يف التوضيح ، وإن أقّر ندرته

���  <ِ"  :واستدل القائلون جبواز إعماهلا بقراءة سعيد بن جبري  QB. ِF� ِ4�3� IDـ, Bـ�4�3, .Iَ' ,D/BC�� _4 َNI� َ̂2ُ��ُـI "    األعـراف

  " .عبادا، وأمثالكم"نصب ، بنون خمففة مكسورة اللتقاء الساكنني ، و 194:
  فِ عَ ضْ ى أَ لَ عَ  ال إِ     دٍ حَ ى أَ لَ ا عَ يً لِ وْ تَـ سْ مُ  ال إِ  وَ هُ  نْ إِ   : كما استدلوا بقول الشاعر

َ
  نيِ انِ ـــجَ امل

  نِ إِ       : وقول اآلخر
َ
  175الَ ذَ ـخْ يَ فَـ  هِ يْ لَ ى عَ غَ بْـ يُـ  نْ أَ بِ  نْ كِ لَ وَ     هِ َحيـَاتِ  اءِ ضَ قِ انْ ا بِ تً يْ ُء مَ رْ امل

 " :الت"ـ أداة النفي 

نــادر بــل ال يكــاد " الت"، ومل تــرد إال مــرة واحــدة يف القــرآن الكــرمي ، واســتعمال "لــيس"أداة نفــي مبعــىن " الت"

ــ��"اآليــة  عيعــرف إال حــني توضــ ,#,� ,fــ By ,{َJ,�" األمــر إىل مــا   ، يف وســط الكــالم للداللــة علــى اســتحالة رجــوع03:ص
  .176كان عليه

يــة وقــد اختلــف النحــاة حــول عملهــا إىل أقــوال عديــدة، كمــا اختلفــوا قبــل إال علــى اجلملــة االمس" الت"ال تــدخل 
  :178، وهذا إثبات أقواهلم 177ذلك حول أصلها

، فـإن وليهـا مرفـوع فمبتـدأ حـذف خـربه ، وإن وليهـا منصـوب فمفعـول بـه " إن "ـ فمنهم من ذهب إىل أا تعمـل عمـل 
  .لفعل حمذوف وهذا الرأي منسوب لألخفش

  .عن األخفش ، وكذا نقل عن ابن عصفور" إن"يف أا تعمل عمل ـ ونقل عن السريا
  .املشبهة بليس زيدت عليها التاء" ال"وهي على هذا " ليس"بويه ومجهور النحاة أا تعمل عمل يـ ونقل عن س

  :حرف جر ختفض أمساء الزمان مستدال بقول أيب زيد الطائي  الت ـ وذهب الفرّاء إىل أن

                                                 
 .42:، ص2مغين اللبيب، ج 174
، 267:، ص1، وشرح األمشوين ج.319: ، ص1، وشرح ابن عقيل، ج261:، ص1، والتصريح مبضمون التوضيح، ج42:،ص1املغين، ج:انظر 175

 .291:، ص1وأوضح املسالك، ج
 .236:النواسخ الفعلية واحلرفية، ص 176
: ، ص1ج: ، ومهع اهلوامع172:،ص1إلتقان يف علوم القرآن، ج، وا469ـ468:، ص1، وشرح التصريح، ج419:، ص1 اللبيب ، جمغين: انظر 177

 .400ـ399
 .269ـ468:، ص1، وشرح التصريح، ج 402ـ401: ، ص1ج: ، ومهع اهلوامع420ـ419:، ص1مغين اللبيب ، ج 178
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  اءِ قَ بَـ  نيَ حِ  تَ الَ  نْ ا أَ نَ بْـ جَ أَ فَ      انٍ وَ أَ  تَ الَ ا وَ نَ حَ لْ وا صُ بُ لَ طَ 
  :مها" الت"اشرتط النحاة شرطني لعمل :  شروط عملها

" أوان"أن تضاف إىل لفـظ احلـني خاصـة، وقيـل ال تقتصـر علـى لفـظ احلـني بـل تعمـل أيضـا يف مرادفاتـه مثـل  /1
  :لشاعر، وهو قول الفارسي والزخمشري، وابن مالك، وذلك كقول ا" ساعة"و

  مُ ـيخِ يِه وَ غِ تَ بْ ُع مُ تَ رْ مَ  مُ لْ الظ وَ      مٍ دَ نْ َة مَ اعَ سَ  تَ الَ وَ  اةُ غَ البُـ  مَ دِ نَ 
    179ٍم◌ِ دَ نْ مَ  ةَ اعَ ــسَ  ن مَ دَ نْ تَـ لَ وَ              ةً ولَ ــمُ شْ ا مَ قً ئِ الَ خَ  ن فَ رِ عْ تَـ لَ وَ       :وقول اآلخر

بـــالرّفع " والت حـــُني منـــاص"كقـــراءة هـــا  أن حيـــذف أحـــد اجلـــزأين والغالـــب أن يكـــون امسهـــا، وقـــد حيـــذف خرب / 2
  .180وهي شاذة

  .181، وفارس حممد عيسى اهللا بوخلخال الراجح أا لنفي احلال كما قال عبد:  الداللة الزمنية
  " :لـم"ـ  أداة النفي 

ختـــتص بالـــدخول علـــى الفعـــل املضـــارع، وقـــد ورد ذكرهـــا يف القـــرآن الكـــرمي تســـعا ومـــائيت مـــرة ســـابقة " نفـــي"أداة 
عــن ذلــك  ابــن مالــك، وقـد عــّرب " مل"ع اــزوم، لــذلك ذكــر النحــاة أن مـن عالمــات الفعــل املضــارع قبــول دخــول املضـار 

  :يف األلفية بقوله
  مْ شَ يَ كَ   ي ملَْ لِ يَ  عٌ اِر ضَ مُ  لٌ عْ فِ      ملَْ  وَ ِيف وَ  لْ هَ كَ   فُ رْ ا احلَ امهَُ وَ سِ 

إذا قـال فـََعَل فإن نفيه مل « : يبويه، قال سمهزِ تنفي املضارع وُختِْلُصه للماضي وجتْ " مل"وقد اتفق النحاة على أن 
  .182»يفعل 

ــ/,ْ �َ"حــرف جــزم لنفــي املضــارع وقلبــه ماضــيا، حنــو" مل"«: ابــن هشــاموقــال  B�Iــ/3ْ �َ�,  َ�� "�VــU�� :03«183 وقــال ،
د وأكثـر أـا تـدخل علـى مضـارع اللفـظ، فتصـرف معنـاه إىل املاضـي وهـو مـذهب املـربّ  سـيبويهوظاهر مـذهب « :املرادي

  .184»املتأخرين
تنقــل املضــارع وتقلبــه إىل املاضــي، فــإن هــذا ال يعــين أن داللتهــا الزمنيــة تبقــى " مل"ورغــم تأكيــد النحــاة علــى أن 

حيتمـــل " مل"ومنفـــي « : بـــن هشـــامـــا متصـــال باحلـــال، ويف هـــذا يقـــول احبيســـة املاضـــي، ألنـــه حيتمـــل أن يكـــون املنفـــي 

�ُ�َ  ,�ََو"االتصال حنو ID ِ	3,.B[�,u ,�-� ,jB6L�� " /
 2IDـُ /,  �Iـَ  ِ
��Ipـ_  ,D�Bـ  By3fـ  �4ِ�,ـ ْ�( ��BJـَ ( .,'ـَ � pَh," :، واالنقطاع مثـل04:�
,jI�ً�~ ,�ْCُ�ً��� "4����� :01«185.  

                                                 
 .361:، ص1عدة السالك إىل حتقيق أقرب املسالك، ج 179
 .401:، ص1، ومهع اهلوامع ، ج269:، ص1التصريح مبضمون التوضيح، ج: انظر 180
 .246:أسلوب يف التعلم الذايت، ص ، ويف النحو العريب215:، ص2التعبري الزمين عند النحاة العرب، ج: انظر 181
 .117:، ص3الكتاب، ج 182
 .454: ، ص1مغين اللبيب، ج 183
 .267: ، صاجلىن الداين  184
 .457:، ص1جمغين اللبيب،  185
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، أي أن يكـــون النفـــي ـــا مطلقـــا وجمـــردا عـــن الـــزمن كقولـــه 186مســـتمرّا أبـــدا" مل"كمـــا حيتمـــل أن يكـــون املنفـــي بــــ

�I  ,/B�Iَ:" تعاىل ,�َ�I  3/َ�� "�VU�� :03.  
ولكــن هنــاك لغــة يهمــل فيهــا هــذا اجلــزم فيبقــى الفعــل  ،جتــزم الفعــل املضــارع" مل"والقــول املشــهور عنــد النحــاة أن 

  .عا كقول الشاعرو املضارع بعدها مرف
  ارِ اجلَ بِ  ونَ وفُ يُ  ملَْ  اءْ فَ يْـ لَ الص  مَ وْ يَـ      مْ ِِ وَ خْ إِ نـُْعٍم وَ  نْ مِ  سُ ارِ وَ فَـ  الَ وْ لَ 

، وممــا يــدعم رأيــه مــا يف الرســالة ولكــن ابــن مالــك انتصــر لــه بأــا لغــةوذهــب بعــض النحــاة إىل أن ذلــك ضــرورة، 
  مل يؤدي، ومل يستثين، فلم يرى، ومل يسوي، ومل يعفو، ومل يسمي، : لإلمام الشافعي من االستعماالت مثل

  : وقول الشاعر 
  عُ لُ طْ تَ  ملَْ  ْنيِ لَ وْ حَ  سِ مْ الشَ ى لَ عَ     وا مُ سَ قْ أَ  وْ لَ  يلَ الِ هَ ا بَـ وْ سَ مْ أَ وَ 

  .188دون ترجيح) الضرورة واللغة( ، ونقل ابن هشام القولني  187برفع تطلعُ 
  :بالفتح وعلى ذلك قول الرّاجز" أمل نشرحَ "وقد زعم اللحياين أن بعض العرب تنصب ا ، كقراءة 

  نْ ي مِ مَ وْ ي يَـ  أَ ِيف 
َ
  رْ دِ م قُ وْ يَـ  مْ أَ  رَ دَ قْ يُـ  ملَْ م وَ يْـ أَ      رْ فِ أَ  تِ وْ امل

  .189على ذلك بالشذوذ وقد حكم ابن هشام
  :ضرورة الشعرية من ذلك قول الشاعروبني منفيها ازوم لل" مل"د يفصل بني وق

  ِسَوى أَْهٍل ِمَن الَوْحش تؤهلِ     َكَأْن ملَْ   اارً فَ ا قِ يهَ انِ عَ مَ  تْ حَ ضْ أَ فَ 
  .شأي كأن مل تؤهل سوى أهل من الوح

ــy,:" فتقلــب معناهــا إىل االســتقبال كقــول اهللا تعــاىل " مل"ى وقــد تــدخل أداة الشــرط علــ ?Oِ> )َxــ ,� �,A�3< ــ َ�I  ,/ــ ِwI3< 
,jI�~ً� ,�,�,�, َF� B.I#,3< َ:,�َّ:3<� By,�,	�3H "��#�� :39.  

أداة نفي وجزم تـدخل علـى الفعـل املضـارع فتقلـب معنـاه إىل الـزمن املاضـي املنقطـع، " مل"ومن هنا خنلص إىل أن 
، وإذا ســبقتها أداة شــرطية انقلبــت الداللــة الزمنيــة مــن املاضــي ال إذا وجــدت قرينــة دالــة علــى ذلــك، وإىل احلــراملســتمأو 

  .190إىل املستقبل ثانية
  :" لـّما"ـ  أداة النفي 

                                                 
 .109:أساليب النفي يف القرآن، ص 186
وغريها، وكذا أساليب  327، 325، 320: أمحد حممد شاكر ، املكتبة العلمية، بريوت ـ لبنان، ص: ت ، الرسالة،حممد بن إدريس الشافعي: انظر 187

 .109:النفي يف القرآن ص
 .454: ، ص1مغين اللبيب، ج 188
 .454: ، ص1نفسه، ج 189
 .224:، ص2مين عند النحاة العرب، جالتعبري الز  190
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ىل املاضـي القريـب مـن احلـال أو املاضـي إهي أداة نفي ختتص بالدخول على الفعل املضارع فتنفيـه وجتزمـه وتقلبـه 
  .د املستمر إىل احلال لوجود قرينةالبعي

ينفـى " لــّما"، وقـد بـىن النحـاة علـى هـذه املقولـة أن  191»"قد فعل فـإن نفيـه ملـا يفعـل" وإذا قال « :بويه يسقال 
قريبــا مــن " لـــّما"منفــي  نابــن مالــك ال يشــرتط أن يكــو اضــي القريــب مــن احلــال، وجــزم بــذلك ابــن هشــام غــري أن ــا امل

بعـــد أن قـــال  ، لـــذلك وجـــدنا الســـيوطي192"ينـــدم امّ ـوعصـــى إبلـــيس ربـّــه ولـــ:" ا ، ومثّـــل جبملـــة احلـــال فقـــد يكـــون بعيـــد
" مل"وهــي كـــ« :ابــن حيــان قولــهوقيــل يغلــب، ونقــل عــن : ك باحلــال يعــود فيقــول كاملســتدر " لـــّما"بوجــوب اتصــال نفــي 

  .193»حتتمل االتصال واالنفصال

ـإِ « : ،C�� "�:8َ�� .,ـ ��Cُُ� /,ـ &_ـ h �َ	,ـ :"هشـام يف قولـه تعـاىلابـن أن منفيهـا متوقـع ثبوتـه قـال " ّمالــ"ومما مييّـز   م مل

3�I /,&_�َ�,: "، كما ذكر الزخمشري يف معىن قولـه تعـاىل 194»يذوقوه إىل اآلن وأن ذوقهم له متوقع Uhِ BJ�,d34� B:! ُ� ُِ�ـ	2ُ�  "
{�
ws�:14 ،  » 195»آمنوا فيما بعد من معىن الّتوقع دال على أن هؤالء قد" لـّما"وما يف.  

  ".ملا يأت زيد مث أتى:"وانطالقا من هذا منع النحاة أن يقال
  :اختيارا، وعليه قول الشاعر" لـّما"وقد أجاز النحاة حذف منفي 

  بَنهِج◌ْ يُ  مْ لَ فَـ  ورَ ـبُ القُ  تُ يْ ادَ نَ فَـ     ا ـم لَ ًءا وَ دْ بَ  مْ هُ ورَ بُ ُت قُـ ئْ جِ فَ 

3
,.��Bb َJ�Iَ�َ:"قوله تعاىل" لـّما"ة ومن اآليات الكرمية اليت وردت فيها األدا�� ,��ّ,#ُ� �hْ َ�I  ُ'�B�3#,� �� ��ُ��ُ� IDB2َ�  
 ،�,#I&َ�IGَN,�َ�_&,/ �I3Uhِ BJ�,d34� B:! ُ�ُ�ِ	�ُ2  "{�
ws� :14وقوله تعاىل ،: "َNI� ,yB�IQُO3  َNI4 َ'I3Uُ�َ7� �� ـ &_�ــ, �, �َ#_ـ,/ ��B'ُ2I  ,� َُ̂ـh  BCـ��,D/ 

,Uَ�I�B� �ID َ�IQB�ُ2  "..Z
6Q��:214 .وقوله :",	hْ َ�_&ـ,/ �ُCُ��,. ��َC�� "�:08، ـ&_�َ�,": وقولـه,/ �I�َ� ِ ُF� BC��,D/ ,� ـ,p�3� ��I#ُ2  " r�Bـ 

4�
&. :142.  
  :" لن:ـ أداة النفي 

ذلـــك بعبـــارة  هـــي أداة خمتصـــة بالفعـــل املضـــارع الـــذي تنفيـــه وتنصـــبه، وختلصـــه لالســـتقبال، وقـــد عـــّرب النحـــاة عـــن
وإذا قـال سـوف يفعـل فـإن «  :يبويهسـلنفي سيفعل أو سوف يفعـل ، قـال " لن"، و196"حرف نفي ونصب واستقبال"

  .197»نفيه لن يفعل

                                                 
 .117:، ص3الكتاب ، ج 191
 .458: ،ص1مغين اللبيب، ج 192
 .447:، ص1مهع اهلوامع، ج 193
 ن:مغين اللبيب، ص 194
 .17:، ص4، دار املعرفة ـ بريوت ـ لبنان، جيليل وعيون األقاويل يف وجوه التأو الكشاف عن حقائق التنز أبو القاسم حممود الزخمشري،  195
 .173:، ص1، واإلتقان يف علوم القرآن، ج464:،ص1مغين اللبيب، ج: انظر 196
 .117:ص ،3جالكتاب، 197
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لنفــي االســتقبال، ولكــنهم اختلفــوا كثــريا حــول " لــن"أمجــع النحــاة علــى أن :  "لــن"الداللــة الزمنيــة فــي النفــي بـــ
  .ريب ؟، وهل هو مؤكد أم مؤبد ؟ماهية هذا االستقبال، هل هو بعيد أم ق

ومل يكن اخلالف حول هذه املسألة حنويا فحسب كأي مسألة أخرى، بل كان هذا االخـتالف صـدى وانعكاسـا 
ملعــارك عقديــة وفكريــة بــني أهــل الســنة واملعتزلــة، ولــو اقتصــر النقــاش علــى اجلانــب النحــوي واللغــوي لكــان أجــدى علــى 

لرتويج ملعتقده يف رؤية اهللا عّز وجـل يـوم القيامـة مـن خـالل إقحامـه يف موضـوع البحث العلمي، ولكن كل فريق حاول ا
ـــله"، ولرمبـــا كانـــت مقـــوالت الزخمشـــري يف "لـــن"النفـــي بــــ هـــي القـــوة احملركـــة لـــذلك اجلـــدل " كّشـــافه"و "أمنوذجـــه"و" مفص

  .املستعر والصخب املضطرم، الذي ما انفك صداه يرتدد يف مقاالت الفرق وال يزال 
لتأكيـد مـا تعطيـه " لـن"و«":املفصـل"تفيـد توكيـد النفـي وتأبيـده حيـث قـال يف " لـن"هب الزخمشـري إىل أن وقد ذ

وقــد رّد . 198»"لــن ابـرح مكـاين:"، فـإذا وّكــدت وشـّددت قلـت " ال أبـرح اليــوم مكـاين"مـن نفـي املســتقبل ، تقـول " ال"
" أمنوذجــه"يف كّشــافه ، وال تأبيــده خالفــا لــه يف  توكيــد النفــي خالفــا للزخمشــري" لــن"وال تفيــد « :ابــن هشــام بقولــهعليــه 

، 26:�ـ
/  " ����Bـ ْ�<ِ �,����I,ـ   ,��ـ �َ� �3Dـَ :َ": قيل ولو كانت للتأبيـد مل يقيّـد منفُيهـا بـاليوم يف قولـه تعـاىل ،وكالمها دعوى بال دليل
L	�ID ,/َO,&_#I�3< َN,َ�,": ولكان ذكر األبد يف قوله تعاىلِ	 �,&َ� �k,�,b �I/BِT/  "Z
6Q�� :95 199»تكرارا واألصل عدمه.  

ـــل ابـــن هشـــام وقـــد رّد علـــى الزخمشـــري عـــدد كبـــري مـــن النحـــاة قبـــل وبعـــد مالـــك  ابـــنو  واملـــراديور ابـــن عصـــف مث
، ولعـل أطـرف تلـك الـردود هـو رد العالمـة ابـن القـيم لكونـه حيتـوي علـى حجـج 200السيوطيو  والزركشي وابن الّزملكاين

أــا تنفــي مــا قــرب وال ميتــد معــىن النفــي فيهــا  ") لــن"أي(ومــن خواّصــها .. « :، فمّمــا قــال مغــايرة حلجــج هــؤالء النحــاة
وتأمــل ... اينوقــد قــدمنا أن األلفــاظ مشــاكلة للمعــ" ال يقــوم زيــد أبــدا"، إذا قلــت "ال"كامتــداد معــىن النفــي يف حــرف 

ن امتـداد لفظهـا بامتـداد معناهـا، ، ال بعدها ألف ميتد ا الصوت مامل يقطعه ضيق نفس، فـآذكيف جتدها" ال"حرف 

، يف املوضـع "ال"حبـرف ،7�:07&�ـ� " � L	,ـ J ,/َO,&_#I�َ�3H َNَ�,"وانظر كيف جاء أفصح الكالم، كـالم اهللا .. .عكس ذلك" لن"و

 I4<ِ:"الــذي اقــرتن بــه حــرف الّشــرط بالفعــل فصــار مــن صــيغ العمــوم، فانســحب علــى مجيــع األزمنــة، وهــو قولــه عــز وجــل
َ�,.I&ُO3  َN?�ُ23  َNI�B�,�3A� Fِ B�ID 3�ِ4� _#��ِ̀ � َ:َO,&_#3�َ;� �I�,{ ِ>I4 ُ�I#ُOI  ,�B��B�f "��&7� :06،   كأنه يقول مـىت زعمـوا ذلـك لوقـت مـن

" ال"، وقيـل هلـم متنـوا املـوت فـال يتمنـوه أبـدا، وحـرف الشـرط دّل علـى هـذا املعـىن ، وحـرف زمنـةاألوقات أو زمن من األ


��ـ!  :"فقـال " لـن"وكيـف نفـى الرؤيـة بــ... ب بإزاء صيغة العموم الّتسـاع معـىن النفـي فيهـايف اجلوا' Dـ�"  X�
،  n� :143.ـ

ــ �ــ�����,": صــرحيا بقولــه" لــن"يف قــوهلم بتأبيــد النفــي بـــ) يعــين املعتزلــة( ألن النفــي ــا ال يتأبـّـد، وقــد أكــذم اهللا  ــ� �,/, B��3u 
ــ�B�,�ْ6�ِ ,.َ�Iــ دوام النفــي تنــاقض الكــالم، كيــف وهــي مقرونــة " لــن"، فلــو اقتضــت ، فهــذا متــن للمــوتU@��X:77ــ
" ,u	iــ� �,#,

                                                 
 .407:املفصل، ص 198
 .465:، ص1مغين اللبيب، ج 199
 .173:، ص1، اإلتقان، ج281:، ص2، مهع اهلوامع، ج421ـ420:، ص2، ج، الربهان270:، صاجلىن الداين : انظر 200



 56

ــ�,: "بالتأبيــد بقولــه َ�ID ,/َO,&ــ _#I�3< �ــ 	N "Z
ــ 6Q�� :95 ... ومل يتعــرض لآلخــرة الــدنيافاآليــة اقتضــت نفــي متــين املــوت أبــد احليــاة ،
  .201»أصال

ات كافيــة منــه ـ يالحــظ أنــه اســتخدم ثالثــة أنــواع مــن الــذي حرصــنا علــى نقــل فقــر  ابــن القــيمإّن الــدارس لكــالم 
  :األدلة

مــع التأبيــد ونقيضــه، " لــن"وانقطاعــه بـــ" ال"علــى طريقــة ابــن جــين يف املقابلــة بــني اســتطالة الــّنفس بـــ: دلــيال ذوقيــا
لسـيوطي قـول هـذا ، فقـد نقـل ا"التبيـان يف املعـاين والبيـان"الزملكاين، ابن إمنا استفاد هذا من كتاب  ابن القيمواحلق أن 

أخرهـا ألـف " ال"، قال وسّر ذلك أن األلفـاظ مشـاكلة للمعـاين وما قرب وال ميتد معىن النفي فيهاتنفي " لن"« :األخري
وهـذا النـوع مـن . 202»، ونقـل ذلـك عنـه ابـن عصـفور وأبوحيـان مث رّداه ا خبـالف النـونواأللف يكون امتداد الصوت 

  .ن أن يطّرد جلميع الناس لذلك ال ميكن أن تنهض به حجة مبفردهاالستدالل ال تضبطه قاعدة، وال ميك
فصــار مــن صــيغ العمــوم وصــار منســحبا علــى مجيــع " زعمــتم"بالفعــل " إن"وهــو اقــرتان أداة الشــرط : ودلــيال حنويــا

  ".لن"ومل تستعمل األداة " ال"األزمنة، ومن مث استعملت األداة 

" !��Bـ 
,'َ �IDـَ ":يف الـدنيا واآلخـرة يف قولـه تعـاىل  الزخمشـرينفي كما قال تفيد تأبيد ال" لن"إذا كانت : ودليال شرعيا
X�
ــ�,": ، فلمــاذا مل تفــده يف قولــه تعــاىل n� :143.ــ َ�ID ,/َO,&ــ _#I�3< َNــ ,	Lــ� 	ِ ــ&, َ� �_,�Ib َNــ I/BِT/  "Z
ــ 6Q��:95 أي املــوت، وقــد نــّص ،

صـراحة يـوم القيامـة لريتـاحوا مـن العـذاب ، مصـداقا لقولـه  القرآن يف آية أخـرى علـى أن الكفـار يتمنـون املـوت ويطلبونـه

� /,ـ ": وهنـاك آيـة أخـرى مل يـذكرها ابـن القـيم ،وهـي قولـه تعـاىل ،U@��:77ـ
u" X	iـ � �,#,ـ �B�,�ْ6�ِ ,.َ�Iـ  B��3uـ � �,� /,ـ ���I,�َ�,:" تعـاىل 
َ�I�َO,Tَ� �َ��Bb َ6��B��,�� "27:احلاقة.  

، القـــول 203، كـــابن اخلبـــاز والســـيوطيالتأكيـــد رّجـــح كثـــري مـــن العلمـــاء" نلـــ"ونظـــرا لقـــوة األدلـــة الداعمـــة إلفـــادة 
بالتأكيد ال التأبيد، وكذا بعض املعاصرين مثل مهدي املخزومي، وحممـد محاسـة، ومـاهر البقـري، أّمـا إبـراهيم أنـيس فقـد 

" لـن"ة علـى أن النفـي بــ تفيد تأكيـد النفـي، واّدعـى إمجـاع النحـا") لن"مثل (أن أدوات النفي املركبة بذهب إىل التعميم 
  .204؟اخلالف لو كان األمر جممعا عليه وهو خمطئ يف دعوى اإلمجاع ، فمن أين أتى" ال"آكد من النفي بـ

                                                 
 .80ـ79: ،ص1، ج1994، 1أمحد عبد السالم، دار الكتب العملية ـ بريوت ـ لبنان ، ط: ، تبدائع الفوائد، أبو عبد اهللا حممد بن قيم اجلوزية 201
 .288: ، ص2مهع اهلوامع، ج 202
 .173:، ص1، واإلتقان ، ج287:، ص2مهع اهلوامع ، ج: انظر 203
، ومن أسرار اللغة، 126ـ125: ب النفي يف القرآن، ص، وأسالي289:وبناء اجلملة العربية، ص، 256:نقد توجيه، ص يف النحو العريب:  انظر 204
 185:ص
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«     :النفـي املؤبـد لكـن يف الـدنيا حيـث قـال" لـن"فـادة إوقد وقف البعض موقفا وسطا كـابن يعـيش الـذي يـرى 


��ـ!  :"النفي األبـدي، ومنـه قولـه تعـاىلمن " لن"تأكيد ملا تعطيه " لن"د بعد فذكر األب' Dومل يلـزم منـه عـدم الرؤيـة يف  "�ـ
  .205»اآلخرة، ألن املراد أنك لن تراين يف الدنيا ألن السؤال وقع يف الدنيا

  :ة خنلص إىل عدة عناصر هي ش حول الداللة الزمنية هلذه األدابعد هذا النقا

�َ� �3Dَ:َ:"لقوله تعاىل ينفى ا احلاضر املمتد إىل املستقبل مصداقا" لن" −��,  ,���I�,� ِ>�ْB���� " /
�:26. 


,( �ـَ O?ـ u ,y,�ـَ  ,D���Bـُ  ID( �ـَ �G,ـ � �x ُ��ُْOI  ,/3ْ<�,": ينفى ا املستقبل القريب لقوله تعـاىل" لن" −َF� � ,� ـIT,
Z " Z
 6Q��:55ـ


,	D �I,�َ:َ": وقوله,� َJ�I�IK ,y?O,/ )�َx,4 B�,! َNِ	! "�G�/:80. 

6
4I  َ'ْ%,�ُ�,� <�َ�ID َ'ْ%,�ُ�َ: ،<�?'�ُ6_#�� ��,�� "..Z �َ�ِ:َ": ينفى ا املستقبل البعيد، لقوله تعاىل" نل" −Q�� :24. 

ـــدقيق با" لـــن"ال تســـتقل األداة  − ـــر يف التحقيـــق ال ـــات الســـياق كبـــري األث ـــة الزمنيـــة بـــل للـــنظم أيضـــا، وفاعلي لدالل
والــرأي . 206»وكمــا ذكرنــا أن الــنظم حيــدد الداللــة الزمنيــة« :الــت ســناء البيــايت، ق" لــن"للداللــة الزمنيــة للحــدث املنفــي بـــ

تــدل علــى املســتقبل دائمــا، دون أن تكــون أبلــغ يف الداللــة علــى " لــن"حــني قــال بــأن  إليــه عبــد اجلبــار توامــة ذاتــه ذهــب
قبل، بـل ميكـن أن يكـون ذلـك غري مطلق يف املسـت" لن"أو مفيدة وحدها للتأبيد وطول املدة، فالنفي بـ" ال"املستقبل من

 .207»مقّيدا وذلك من خالل القرائن املعنوية واللفظية

ـرد " لـن"و" ال"واحلـق أن « : وهو الرأي نفسه الذي انتهى إليه الزركشي حيث قال ـ منبها على دور السـياق ـ 
  .208»النفي عن األفعال املستقبلة والتأبيد وعدمه يؤخذان من دليل خارج

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .38: ، ص5شرح املفصل، ج 205
 .286:قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم، ص 206
 .19:اللغة العربية قرائنه وجهاته، صالفعل يف زمن  207
 .422:، ص2الربهان يف علوم القرآن، ج 208
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  الفروق الوظيفية بين أدوات النفي  :المبحث الثالث
  

اجلهـل ـذه اهلامـة الـيت توجـد بـني أدوات النفـي، ألن الوظيفيـة من أولويات دراسة موضوع النفـي اإلملـام بـالفروق 
ســـلبية مـــن أمههـــا العجـــز عـــن التواصـــل الصـــحيح والـــدقيق مـــع تراثنـــا اللغـــوي واألديب والفكـــري  الفـــروق يـــؤدي إىل آثـــار

حلضـــاري، ويف مقدمـــة ذلـــك القـــرآن الكـــرمي، كمـــا يـــؤدي هـــذا اجلهـــل إىل احليلولـــة دون التـــذوق البالغـــي الـــدقيق هلـــذا وا
  .الكتاب املعجز الذي يكون على أساسه التواصل والتلقي

ـــة  ورغـــم أن النحـــاة األوائـــل مل يقّصـــروا يف تبيـــان هـــذه الفـــروق الوظيفيـــة، إالّ أن دراســـتهم لـــألدوات يف ظـــل نظري
ل طغــت علــى موضــوع الفــروق ، ومــن مثّ مل يكــن لناشــئتنا يف املــدارس يف مســتويات التعلــيم املختلفــة حــظ معرفتهــا العامــ

مـا اسـتمر الوضـع علـى هـذه احلـال ـ ال أنـه إذا ، ولنـا أن نتصـور !واالطـالع عليهـا، وكأـا خـارج إطـار الدراسـة النحويـة 
يــة، أو يبــدع الكاتــب والشــاعر، وموضــوع هــذه الفــروق ال خيطــر هلــم قــّدر اهللا ـ أن يأخــذ الطالــب اإلجــازة يف اللغــة العرب

  .على بال، وال يدور خبلد أي منهم
ولغايـة أخــرى ـ بحـث وهـذه الفـروق ال تــدرس للعلـم ـا فقــط، وإمنـا للغايــات الـيت أومأنـا إليهــا يف مسـتهل هــذا امل

ه ـ تتعلـق باالسـتعمال الصـحيح هلـذه األدوات، عبد القاهر اجلرجاين، وهو يـتكلم عـن الفـروق الوجـو نستنتجها من كالم 
واعلــم أنّــا مل نوجــب املزيــة مــن أجــل العلــم بــأنفس الفــروق « أي وضــع كــل منهــا يف الوضــع املناســب، فيقــول يف ذلــك 

 "الـــواو"والوجـــوه فنســـتند للغـــة ولكنـــا أوجبناهـــا للعلـــم مبواضـــعها ومـــا ينبغـــي أن يصـــنع فيهـــا، فلـــيس الفضـــل للعلـــم بـــأن 
لكــذا، ولكــن ألن يتــأيت لــك إذا  "إذا"لكــذا، و "إن"لــه بشــرط الرتاخــي، و "مث"للتعقيــب بغــري تــراخ، و "فــاءال"للجمــع، و

  .209»نظمت أو ألّفت رسالة أن حتسن التخري وأن تعرف لكل من ذلك موضعه 
وقــد يقــول قائــل إن أبناءنــا يتعّلمــون هــذه الفــروق الوظيفيــة بطريقــة غــري مباشــرة مــن خــالل النصــوص أو حصــص 

الــذي يستحضــر هــذه الفــروق الوظيفيــة    عبــري، نعــم قــد يكــون جانــب مــن هــذا القــول صــحيحا، ولكــن مــن لنــا بالت
، أعتقد أنه ال منـاص مـن تركيـز تدريسـنا !ويستهدف تدريسها وينتقي نصوصه من أجل ترسيخها يف نفوس تالميذه ؟؟
  .ي ذلك مبادئ التعليميةبدءا باستهداف تعليم هذه الفروق وترمجة ذلك يف دروس حمددة، كما تقتض

                                                 
 .240ـ 239: دالئل اإلعجاز، ص 209
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مــن أجــل كــل ذلــك حرصــنا علــى مجــع أهــم الفــروق الوظيفيــة بــني أدوات النفــي ونقلهــا مــن مواضــعها املتفرقــة إىل 
مـا أّسسـوا وفّرعـوا ويف مقـدمتهم  مكاا الذي هي له أهل مع اإلكبار واإلجـالل لبنـاة هـذا الصـرح النحـوي العظـيم علـى

وضــــوع الفــــروق الوظيفيــــة عيــــال علــــى عباراتــــه الرمزيــــة املختصــــرة الــــيت احتواهــــا بويه الــــذي الحظــــت أن النحــــاة يف ميســــ
، خاصــة مــا تعلــق بالداللــة الزمنيــة ألدوات النفــي، جامعــة يركنــون إليهــا وينهلــون منهــا، وكأــا قــوانني أو بــىن "الكتــاب"

  :فقّلما خيلو مرجع من هذه العبارات 
  » ومل يقع الفعل  "علفهو ي"فتكون نفيا لقول القائل " ال"وأما «ـ 
  »يف املعىن" ليس"، وتكون مبنزلة "مايفعل"إذا كان يف حال الفعل فتقول "هو يفعل" فهي نفي لقوله" ما" اوأم«ـ 


2��B:�3َ 4ِ<ِ:" قال عز وجل" ما"تكون يف معىن " إن"« ـ ,4� ِ>?J B:َm !3
  .20:امللك »"��
  . »فإن نفيه مل يفعل" فعل" :إذا قال«ـ 
  .»"لـّما يفعل"فإّن نفيه  "قد فعل" :لإذا قا«ـ 
 .»"لن يفعل"فإن نفيه " سوف يفعل" :إذا قال« ـ 

لذلك كان الرتكيز على الفروق املتعلقة بالداللة الزمنية، وإن مل مل الشكل يف حـدود مـا يسـمح بصـون الكـالم 
ة، كمــا مل مــل اإلشــارة الســريعة إىل عــن اللحــن، وكــذا الفــروق املتعلقــة بــدخول األدوات علــى اجلملتــني الفعليــة واالمسيــ

  .األشياء املشرتكة بني هذه األداوت
  :"لـّما"و" لم"ـ  الفروق الوظيفية بين 

يف الدخول على اجلملة الفعلية واالختصاص بالفعل املضـارع، وقلـب معنـاه إىل الـزمن " ولـّما" مل"تشرتك األداتان 
  :ميكن تلخيصها يف هذه العناصر ا فروقا دقيقة يف االستعمال،ماملاضي، ولكن بينه

ـــ"قــد فعــل"موضــوعة لنفــي " لـــّما"و" فـََعــلَ "موضــوعة لنفــي " مل" .1 ، ألن "مل"آكــد مــن " لـــّما"، وهــذا يعــين أن النفــي ب
" قـد فعـل"، وملـا كانـت "لـّما يفعل"تقابلها يف النفي " وقد فعل"، "مل يفعل"تقابلها يف النفي " فعل"صيغة اإلثبات 

آكـد يف النفـي " لــّما يفعـل"، فـإن )"تفيـد مـع املاضـي التحقيـق" قـد"ألن " (فعـل"ثبات مـن صـيغة أكثر داللة يف اإل
فصـارت نفيـا، تقـول " مـا"زيـدت عليهـا " مل" "لـّما"أصل « :الزركشي  ه، قال ابن جين فيما نقله عن" مل يفعل"من 

زاد يف " قــد"، ملــا زاد يف اإلثبــات "يقــم املــ":، قــال"قــد قــام": مل يقــم، فــإذا قلــت: قــام زيــد ، فيقــول ايــب بــالنفي
  .210»"ما"النفي 

ـــ .2 ، 211فيجــب اتصــاله باحلــال" لـــّما"ال يلــزم اتصــاله باحلــال، فقــد يتصــل وقــد ال يتصــل، خبــالف منفــي " مل"املنفــي ب
  :ولتوضيح ذلك لدينا اآليات الكرمية 

�ُ�  ,�َ�,": قال تعاىلID ِ	3,.B[�,u ,�-� ,jB6L�� " /
  .متصل باحلاضر" مل"في بـ، فهنا املن04: �

                                                 
 .38: ، ص4علوم القرآن ، ج الربهان يف 210
 .268:، ص اجلىن الداين ، و475:، ص1مغين اللبيب، ج 211
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�Cُْ� �,ـ ~jI�ً,ـ  2IDـُ /,  �Iـَ  ِ
��Ipـ_  ,D�Bـ  pَh �َ',. ),)� BJ��ْ,�ِ4� By�f,": قال تعـاىلL��� " 4يف هـذه اآليـة " مل"املنفـي بــ ،01: ����ـ�
  .منقطع وغري متصل باحلاضر

�I  ,/B�Iَ": أما قوله تعـاىل ,�َ�I  3/َ��Iy,ـ �� �L%ـُ �َ �3Hـَ  2IDـُ /,ْ �َ�,  " �VـU�� :3- 4 مطلـق فالشـبه والولـد والوالـد  " مل"، املنفـي بــ
  . كل ذلك منفي عن اهللا عز وجل يف املاضي واحلاضر واملستقبل

أمــا الســيوطي فقــد ذكــر رأيــني  ،باحلــال" لـــّما"ابــن هشــام وكثــري مــن النحــاة بوجــوب اتصــال منفــيو  وقــد جــزم املــرادي
  212)قيل( عدم وجوبه مع إيراده بصيغة التمريض والتضعيف أحدمها وجوب اتصال منفيها باحلال، والثاين

ـــال "مل"مل َجيُــْز اقرتاــا حبــرف التعقيــب خبــالف إىل الــزمن احلاضــر، " لـــّما" ـونظــرا المتــداد النفــي بــ ، فــال جيــوز أن يقـ
  ". حيضر زيد مث حضر مل" ، يف حني أنه جيوز أن يقال"حيضر زيد مث حضرلـّما "

لــّما يكـن زيـد يف العـام "أن يقـال  يكون إالّ قريبا من احلال، وعلى هـذا األسـاس مل جيُِـْز ابـن هشـامال " لـّما"املنفي بـ .3
  .214أن يكون ذلك غالبا ال الزما ابن مالك، وقد رّجح  213"مل"، بينما جيوز باستعمال " املاضي مقيما

فهــذا " زيــدلـــّما حيضــر "مْثَبتــا، فعنــدما يقــول  يتوقــع غالبــا زوال النفــي ويـُتَـَوقّــع حصــوله" لـــّما"املــتكلم بــاملعىن املنفــي بـــ .4

3�I /,ـ ـ&_�ـَ �,":قال الزخمشري يف تأويل قوله تعاىل. ، أي أننا نتوقع زوال نفي احلضوريعين أننا نتوقع حضورهUhِ BJ� ـdَ�34 
B:ُ� !ُ�ِ	�ُ2  "{�
ws� :14 : »215»عدمن معىن التوّقع دال على أن هؤالء قد آمنوا فيما ب" لـّما" وما يف. 

 .، اليت جيوز أن تأيت بعد أداة شرطية"مل"بأداة شرط على عكس " لـّما"ال تقرتن  .5

6
�I4 َ�I  َ'ْ%,�ُ�,� ��َ�ID َ'ْ%,�ُ�َ: ��?'�ُ6_#�� ���� "Zِ:َ:"قال تعاىل Q��:24.  
  .�I/ُO,T3/ �Bz3A! ,�َ�I�  I&َ' I َ�,�I�3H َ���� "��#��:35َ ��23َ/,:"وقال 
4
,&َN ��ْ,@َr ُF� َ:ُ\َ��B~,u 3p3  َ2��B:�3	ID َ�I  ,/I"ُ2I  ِ�,�," :وقال � "Z[�;� :44.  

خيرجهــا مـــن معــىن النفـــي " مل"إن دخـــول مهــزة االســتفهام علـــى " : لـــّما"خبـــالف " مل"دخــول مهــزة االســـتفهام علــى  .6


,/,  N,� َ�Iَ:" ، قال تعـاىل "لـّما"الصريح إىل معان ضمنية متنوعة ، وال تدخل اهلمزة على I�َ� �I�,� 3/IQB3� ُF� َ�� ْـ�,t  ُـ�_  
3/B�3�< "{�Q2#���:19 .وقال تعاىل: "َN,� َ�I  ,/,
  ��3
َ%َ� ,D/BC��َN_4 _���,&,��B{� ,�َJ�I�,K َ�َ��َO,� �ُ'ً6َ: �َ%َOْ6,#3p�,&� "A��Q�n�:30.  

حــذف منفيهــا إالّ يف الضــرورة وعلــى هــذا  الــيت ال جيــوز" مل"اختيــارا خبــالف ) جمزومهــا" (لـــّما"جــواز حــذف منفــي  .7

�ُ I4<ِ�,:"املعىن خيرّج قوله تعاىل�V َ�,&k�3 �َـ�,�B:,�_#3TI  ,�i	,u َNI.,&َ��3T  "��p:111216، أي ملا ينقص من عمله.  

                                                 
 .447:، ص2مهع اهلوامع، ج: انظر 212
 .458:، ص1مغين اللببيب، ج 213
 .نفسه، ص ن 214
 .17:، ص1الكشاف، ج 215
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  :  ومما ورد يف الشعر
  فناديت القبور فلم جيبنه    فجئت قبورهم بدءا ولـّما

" مل"يف شــرح الكافيــة أن  ابــن مالــك، وذكــر "لـــّما"اضــطرارا وال جيــوز مــع ) منفيهــا(وجمزوهــا " مل"جيــوز الفصــل بــني.  8
  .217انفردت بذلك، وفيه نظر ألن غريه قد سّوى بينهما يف جواز الفصل

متنوعة املعـاين واألغـراض، وهـذا التنـوع يـؤدي إىل اخـتالف األسـاليب حسـب تنـوع تلـك املعـاين واألغـراض، " لـّما.  "9
  .ا يف مجيع أحواهلا واستعماالا ال تكون إالّ نافية جازمةفإ" مل"خبالف 

  :األخرى عدا النفي " لـّما"من استعماالت و . 10

�ُ I4<ِ�,:"، مثل قوله تعاىل أن تكون حرف استثناء/ أ �h َxB�,u َ�,&,� �َO3�� َs�,�BZ� i���ْ,�� " X
U@��:35.  
  وجدت الثانية لوجود األوىل ، ويقال إّا حرف وجـود أن تدخل على الفعل املاضي فيقتضي مجلتني ،/ ب


-��Q, |,:َ�َـ&_�  َّ��ُ 3 <ِ:"لوجود، حنو قوله تعاىل  َNI.,
ْ�ُO   "A�
G��:67.  

I�A� ,,�, �,�,� �,ـ&_�َ�,:"وقوله ,/,D ,�,�, ,.َ�I�BH ُN_�ً� B�,D _#��ِ̀ � ,/L�ُ64�" ا ظاهرا و . 23:القصصقد حيذفوقد يكون جوا.  
  :" ما"و " لم"ـ  الفروق الوظيفية بين 

ــ:"تــدخل علــى اجلملــة االمسيــة، قــال تعــاىل  "مــا"ـــ  .1 ــ�, 3p �_D ُN_�ــ ,TB'�ِT  "وتــدخل علــى اجلملــة الفعليــة ، قــال  02:�����ــ� ،

ID ,�َ�W�C ُF� Bَ�َ� �'?�,:"تعاىل ,�,�َ� �َ,4� ,��3H B�Dِ �َ�H "4�#��;�:91 .  
 تـدخل إال علـى اجلملـة الفعليـة وعلـى املضـارع خصوصـا فتخلصـه للماضـي يف أغلـب احلـاالت إالّ إذا فال" مل"ـ أما   

  .دلت قرينة على داللته على احلال أو االستقبال

� �َــ�, BgWlـ 	,  �ID�Bـ �ـَ �A,� �,�,ـ :"تـدخل علـى الفعـل املاضـي فيبقـى علـى مِضـيه وال يـدل علـى غـريه مثــل قولـه تعـاىل" مـا"ــ   
َ�BC
ٍ/ "�Z" هـو يفعـل"فـإذا قيـل «  :فتكـون داللتـه لنفـي احلـال غالبـا، قـال ابـن يعـيشوتدخل على املضارع .  19: ;�]

  .218»"ما يفعل" وتريد احلال فجوابه 
  على اجلملة االمسية فاألصل فيها الداللة على احلال ، إال إذا كانت مثة قرائن تنفي داللتها" ما"ـ وإذا دخلت   

قــــــال . 219»وجتــــــوز أن تســــــتعمل للنفــــــي يف املاضــــــي واملســــــتقبل عنــــــد قيــــــام القــــــرائن« :شــــــيعلــــــى احلــــــال ، قــــــال الزرك


�I"3D 3¡I#,gَ��,�,:"تعاىلِD/ "4�U  .، فالداللة على املستقبل هنا واضحة35:��

                                                                                                                                                             
 .448:، ص2مهع اهلوامع، ج 216

 455: انظر، مغين اللبيب ص 217

 .31:، ص5شرح املفصل، ج 218 
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ويظهـــر ذلــك مــن خـــالل تتبــع التعــابري القرآنيــة ومقابلتهـــا، ومثــال ذلــك قولـــه ": مــا"آكــد مـــن النفــي بـــ" مل"لنفــي بـــا .2

ID ,�َ�W�C ُF� Bَ�َ� �'?�, :"تعاىل ,�,�َ� �َ,4� ,��3H B� D�َ� H "4�#��;�:91 ويقابله قوله تعاىل يف املعىن ذاته ، :"  �BCـَ ��ـ�I  ,/?O ـB� C
,�َ�L,� �َ�I  ,/ ُ2ـID  َ�3ـH  ـ,j
ِ�u/  ـB:ُ;� ! ْـ�u " A�
مـن +جـل نفـي الولـد والشـريك عـن اهللا مت اسـتخدام مـا فمـن أ.  G�� :111ـ
" مل"، ومـــن هـــذا نســـتنتج أن األداة "مل"يف اآليـــة األوىل، يف حـــني اكتفـــى يف آيـــة اإلســـراء بـــاألداة ) حـــرف توكيـــد(

آكـد يف النفـي مـن " مل"« : احلرف املؤكد، وإن كان أمحد ماهر البقـري مل جيـزم بـذلك إذ قـال+ تضارع يف القوة ما 
 .220»"ما"، أو على األقل ال ميكن أن يكون النفي ا اضعف من النفي بـ"ما"

، فإنــه يكــون "مل"غــري قابــل للّتجــدد خبــالف الفعــل املــذكور بعــد" مــا"يف مجيــع املواقــف يكــون الفعــل املســتعمل مــع  .3
  :فمن أمثلة األول قوله 221.قابال للتجدد

3
,�h ُF� Bَ�,� �,�,:"قال تعاىل �hٍ B�ID َ��ْ,QI�Dِ B:,� !I�B:H "��@yn�:04.  

h ,.َ�I�ُ2B:  �� !Bَ�,� �,�,:"وقالDِ/ B�,y D,
� "¢s�:78.  

القابـل غـري فهـذه اآليـات منـاذج للفعـل  .103:�;�]ـy�� " Z,ـ  B",lWZ ,�َJ ,GB[�,QW� ,�َJ ,�B�َ��W� ,�َJ	ID ,�h ُF� Bَ�,� �,�,": وقـال
  ".ما"للتجدد بعد 

ــ�َ �hْ,ــ�Iwَْ �َ:"قولــه تعــاىل " مل"الفعــل املــذكور بعــد  ومــن أمثلــة 3TI  ــB�ID 3�Bــ��,TــBG �OْL
ــْ��,�I  ,/Iwَــ�,:"، و قولــه T2��:90ــ�" � B# !
,�_QL��,j �B6L�� " /
�:32.  

فمعانيهـا الوظيفيـة كثـرية ومتنوعـة، فقـد " مـا"، أّما )واجلزم من الناحية الشكلية( ليس هلا وظيفة فيما عدا النفي" مل" .4
شــرطية، وقــد أثــر عــن ابــن خالويــه نافيــة أو مصــدرية، أو موصــولة أو مؤّكــدة، أو تعجبيــة، أو اســتفهامية، او «تكــون 

  222»تنقسم يف كتاب اهللا ويف كالم العرب إىل مخس وعشرين قسما وقد أفردت هلا كتابا" ما:" قوله
يف " مل"فـإن قيـل فمـا احلاجـة إىل «: ابـن يعـيشقـال . لنفي املاضي إذا قرب مـن احلـال، وليسـت لنفـي املطلـق " ما" .5

إذا نفـت املاضـي  " مـا"وذلـك أن" مـا"، قيـل فيهـا فائـدة ليسـت يف "قـام زيـدمـا "يف قـوهلم " ما"لنفي؟ وهالّ اكتفي بـا
  .223»كان املراد ما قرب من احلال، ومل تنف املاضي مطلقا 

  :  " ال"و" ما"ـ  الفروق الوظيفية بين 
  :يف دخول كل منهما على اجلملتني الفعلية واالمسية إال أن بينهما فروقا عديدة منها" ال"و" ما"تشرتك 

                                                 
 .118:أساليب النفي يف القرآن، ص 220
 .481:، ص 2الربهان يف علوم القرآن، ج 221
 .50:األدوات النحوية ودالالا يف القرآن الكرمي، ص 222
 .35:، ص5شرح املفصل، ج 223
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تدل على النفي يف املاضي مع الفعل املاضي، وتدل مع الفعـل املضـارع علـى نفـي احلـال عنـد غيـاب أي قرينـة  "ما" .1
  .دالة على نفي غري احلال 

�O�ِ�Bـَ 	ِ I"3Dـ � �َ�,ـ �, �W#,ـ �-Q,� 	ِ#,ـ ِ� �~َْO���3p �3�� , /,��ُ�َ" :قال تعاىلَB£� !BO َـ  #ـ�,.َ� DI� ـB�,u ,� ,ـ�ـ � �َI"3D  َـ�,u ِ	 3ـ&�B�B#f" ـp��:53، "مـا "
الثالثـــة دلّـــت علـــى نفـــي " مـــا"الثانيـــة دلّـــت علـــى نفـــي احلـــال، و" مـــا"األوىل دلّـــت علـــى نفـــي احلـــدث يف املاضـــي، و

  .املستقبل احلدث يف

F� َJ 3/IPB�3� ,&.َh ُ;�ْ%B�Bَ 4_<َ" :تدل مع الفعل املضارع على االستقبال مثل قوله تعاىل" ال"و D/"e��/:81.  


,�u َN?J َ'3w,�� B:,T�,� �َJ َ'I,�َ 4_<ِ:"وقوله تعاىل,� ،�ِ>َّ�,u َJ �ْ',&ُ\ B:,T�,� �َJ َ'ْz,") "Hq:118  119ـ.  

_�, V,:َ" :بندرة على املاضي مثل قوله تعاىل" ال"وتدخل َ� ,�َJ ,�?�) "����6��::31.  
النكــرة إالّ مــا نــدر مــن االســتعماالت، قــال فــال تــدخل إالّ علــى " ال"تــدخل علــى املعرفــة والنكــرة، أّمــا " مــا"األداة  .2


I��3D ,	�B�3�� I �;َ�,:" تعاىل,/,  ِ>?J ,�3Gٌr� َ�I ,Uَ�Ib B�ID َ�IQB�BH i
��3Gh"Z  I#ُ2�Bـ  B�,uـ h َxُ�,ـ %ْ/, ID�,ـ  �3A@,� �,&,:َ" :وقولـه ،75:�;�]
ِ>َّJ BUI@� "..Z
6Q��:85 . اآليات الكرمية فلدينا" ال"أّما " ما"هذا بالنسبة لألداة:  


B. �,QB��َJ � ,UI��X ,.َ�I�ُ23   ,�I�,���,�َJ َN�ُْOI  َ'I",@ُ�4� "X/,:"قال تعاىلU@��:68.  

�,D �I�r� َJ ,.B��,  ,���I�,� Bَ�َ" :وقالِ Fِ� ِ>?J ,�ID ,�By  "��p:43.  


ِ/o, .,�2ِ�َُ " :وقالْ̂ َ' َJ "..�G�/:92.  

  .J B:,T�َm �I�ٌr ,�َJ 3pI  ,.I#,T3/ �I#,@ُ:4� "{�:�P��:47َ"  :وقال
، وتعـرتض "غضـبت مـن ال شـيء"فقـد تعـرتض بـني اجلـار واـرور مثـل قـوهلم " مـا"حـق الصـدارة مثلمـا لــ" ال"ليس لـ .3

ــ" :بــني الناصــب ومدخولــه كقولــه تعــاىل B�َ~_V ,/ــ ُ2,4� Bــ� _#�ِ̀ �   I ُ2Iــ� َ�,.3yــ _w� "Z
ــ 6Q��:150وبــني اجلــازم ومدخولــه ،: "ِ>?J 
�/,ــ �I�3ــ! 	,'�B/,ــ �,�I/,ــ" :، وقــد يتقــّدم عليهــا معمـول مــا بعــدها كقولــه تعـاىل�n�:73%ــ�r.." �>�ُــ�,%ْ'َB{� ,ــ�-	,u َJ ,/I#3%َــR َ�ْ%ــL� �
�,dُ��,T�"����n�:158.224 

  225".ال"وتزاد بقلة يف خرب" ما"تزاد الباء بكثرة يف خرب  .4

6
B:�hٍ ,.ّ,& �َ'I�,&ُ�4� "Z�َ	F� � ُِ�,�," :قال تعاىلQ��:74.  

َ�ّ_V�ٍ B��ْ,�ِQ	,u ِ	�i �,�,�," :وقال� "b�kP::46.  
                                                 

 .407:، ص1مغين اللبيب، ج: انظر 224
 .272:، ص1شرح التصريح، ج 225
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  :قول الشاعر" ال"ومن أمثلة زيادة الباء يف خرب 
  226ربِ اِ قَ  بنِ  ادِ وَ سَ  نْ عَ  يالً تِ فَ  نٍ غْ مبُِ     ةٍ اعَ فَ و شَ ذُ  الَ  مَ وْ ا يَـ يعً فِ  شَ ِيل  نْ كُ َو 

مـــن مواضـــع ف" مـــا"أكثـــر مـــن التصـــرف يف " ال"ذف ألن التصـــرف يف ال حتـــفـــ" مـــا"يف الكـــالم أّمـــا " ال"حتـــذف  قـــد. 5

3�Cُْ'ـَ  �O3ـَ %ْ'َ �Fِ'ـَ " :ول اهللا تعـاىلقـ" ال"حذف 
يالحـظ أـا حـذفت يف جـواب القسـم يف اآليـة  .G�/:85ـ� " �3Gـ �/3ُ 
  .الكرمية


" �F� 3/I&B�3u _���,&,��B{� ,�َJ�I�,K َNI4 َ'3@َJَ 4_<ِ" :وقوله تعاىلq�::41،  أي لـئال تـزوال، ومـن مواضـع حـذفها يف الشـعر
  :قول الشاعر

  227اِيل صَ وْ أَ وَ  كِ يْ دَ ي لَ سِ أْ وا رَ عُ طَ قَ  وْ ولَ     ا دً اعِ ـقَ  حُ رَ بْـ اهللا أَ  نيَ ميَِ  تُ لْ قُ فُـ 


,�J �� َ�Iَ��ُ�َ" :، قال تعاىل228إذا علم" ال"يكثر حذف خرب.  6 ِ>?�� ِ>َ�,� )-	,#َ� �3&َI#6ُB�Q4� "A�
�g��:50.   


,'َ ��Iَ�," :قولهو ِ> �ْx َ:@ِ3.َ: ��,V َ:I�{ "\QG:51، فال مهرب.  
  ."عليكبأس ال  :"، أي"ال بأس :"وقوهلم

  : "ليس"و" ما"ـ  الفروق الوظيفية بين 
، الفعليــةاجلملــة علــى اجلملــة االمسيــة والفعليــة إالّ أن هنــاك خالفــا يف نســبة الــدخول علــى  نتــدخال" مــا"و" لــيس" .1

وهــذا  229ىل درجــة ادعــاء الــبعض اختصاصــها باجلملــة االمسيــةإ" مــا"خبــالف  نــادرٌ عليهــا " لــيس"حيــث إن دخــول 
  ".ليس"أثناء الكالم عن األداة .مردود بالشواهد اليت أوردناها

علــى " مــا"علــى املاضــي واملضــارع خيلصــها إىل الداللــة علــى احلــال إذا كانــت مطلقــة وكــذا دخــول " لــيس"دخــول 
  .ل اإلطالق وغياب القرائن ااحلال ح املضارع ينفي معىن الفعل يف

  أحيانا على نفي احلكم جمّردا عن الزمن وهذا كثري يف األحاديث النبوية وأقوال احلكمة، من ذلك " ليس"تدّل  .2

 . "230�e��: �#kgm D �#�:"�مثال قول النيب 

ـــ" مـــا" إعمـــال علـــى خـــالف بـــني العلمـــاء يف" مـــا"ويصـــّح ورودهـــا بعـــد " لـــيس"الزائـــدة بعـــد " إن"ال يصـــّح وقـــوع  .3  ـ
  :وإمهاهلا، واجلمهور على إمهاهلا، ومن أمثلة ورود ذلك قول الشاعر عبد اهللا بن عنمة 

  231وبُ هُ رْ مَ وَ  وزٍ و كُ نُ بَـ  اهُ رَ ا تَـ مَ كَ       مُ هِ وسُ فُ  نُـ ا ِيف دً يْ زَ  يدَ ى السِ رَ تَـ  نْ ا إِ مَ 

                                                 
 .273:، ص1نفسه، ج 226
 .249:، ص9امع ألحكام القرآن، جُ اجل 227
 .273:، ص1مغين اللبيب، ج 228
 .285: بناء اجلملة العربية، ص: انظر 229
، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلحديث صحيح رواه مسلم وأبوداود والرتمذي وابن ماجة وأمحد والبيهقي ، انظر ناصر الدين األلباين ،  230

 .163:، ص5ج، 1985، 2املكتب اإلسالمي،ط
 .214:، ص1998:، ص1ـ بريوت، ط قصي احلسني، دار مكتبة هالل: ، تاملفضليات، املفضل حممد بن يعلى الضيب 231
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    : كيوقول فروة بن مس
  اينَ رِ آخَ  ةُ لَ وْ دَ وَ  اانَ ايَ نَ مَ         نْ كِ لَ وَ  ْنبٌ ا جُ طبـنً ◌ِ  نْ ا إِ مَ وَ 

ومل تقـع يف كـل مواضـعها ألن أصـلها أن " لـيس"مل تقـَو قـوَة " مـا"«:، قـال أمحـد مـاهر البقـري" مـا"أشّد من " ليس" .4
  .232»يكون بعدها مبتدأ
  لمضعيفة يف الع" ما"ألن «: الفاصلة بينها وبني مدخوهلا" إن"معلال إبطال عملها بوجود  ويقول ابن األنباري

، فلمـا كـان عملهـا ضـعيفا بطـل عملهـا مـع يتصرف شبها ضعيفا مـن جهـة املعـىن منا عملت ألا أشبهت فعال الألا إ
  .233»الفصل

 �O�ِـَ ��Ipَh B2ـَ � Nَ/,ـ  �hْـُ " :، وقـال ��:22��jـ��  "ٍ
PI�BS,ـ &3	�I�ِTI  ِـَ ., I�,bـ �َ:"، قـال تعـاىل " لـيس"حتتمل الضمري كــال " ما"  .5
َ�I�ُOI  ,.َ�,j )I!WA ,y?O )ُ'B63&�?O�� ��,��,� Z�BJ��ِْwh�"Z[�;�:68.   

6
��Bb ,���3T3�� َ�I�,�Bb _#��,Pَ�,. ��َ�,j )I!WA ,�َ�َ��Bb _#��,Pَ�َ� ��I�,�Bb ,���3T3�� ,.َ�,j )I!WA "Zَ�َ�,: "وقال أيضاQ��:113.  
  :" ليس"و" ال"ـ  الفروق الوظيفية بين

علــى " لــيس"همــا علــى اجلملــة االمسيــة والفعليــة، فمثــال دخــول يف دخــول كــل من" لــيس"و" ال"تشــرتك األداتــان 


�َ ID�I�,e َ�3TI  َq,���� B�?J Bَ�َ" :اجلملة االمسية قول اهللا تعاىلِRٍ/ "��j����:06 . ومثال دخوهلا علـى اجلملـة الفعليـة، قـول مالـك
  :بن حزمي

  234مُ لَ عْ تَـ  تَ سْ ا لَ مَ  امُ ي األَ  كَ ي لَ دِ بْ تُـ وَ      بٍ ارُ جتََ  اتُ ذَ  امُ ي األَ وَ  يتُ بِ نْ أُ 

ــ Jَ: "علــى اجلملــة االمسيــة فقولــه عــز وجــل" ال"وأمــا دخــول  _g��I&3e ,/I#,Qــ B�َ� !ــ ,TَN �I4 ــ ُ'Iــ��6َ {َِ� ,&
 "eوعلــى . 40:/ــ

"�V ��َْO,",  ,���َ6,Q,:َ:"اجلملة الفعلية فقوله�Q��:11.  
ب أو نداء، ولكنهما خيتلفـان عـن بعضـهما كما تشرتك األداتان يف أنه يعطف ما عطف نسق بعد أمر أو إجيا

  :يف عّدة نقاط هي
، وقــد تنفــي نفيـــا نفــي مضـــموا يف االســتقبال واملضــيتنفــي مضــمون اجلملــة يف احلـــال علــى الغالــب وقــد ت" لــيس. "1

  .مطلقا جمّردا عن الزمن كما يف صفات اهللا عز وجل
انيــة تنفــي املضــمون نفيــا مطلقــا ال عالقــة لــه بــالزمن، قــال وللتوضـيح لــدينا اآليتــان الكرميتــان، األوىل تنفــي احلــال والث

6
B&ُzB: ��BH� "Z�  BU�BCBH/ ِ>?J َNI4 ُ'ْ	I�ُOِْ�َ�," :تعاىلQ��:267 .وقال: "َ�I�,e َ�B&ْ̂B�BH ,jI!�A ,�3p,� _���B&3R� ,Q��BPl "���g��:11.  

                                                 
 .90: أساليب النفي يف القرآن، ص 232
 .146ـ145: ص حممد جت البيطار، مطبوعات امع العلمي العريب ـ دمشق،:، ت كتاب أسرار العربيةأبو الربكات بن أيب سعيد األنباري،   233
 .1171:، ص2شرح ديوان احلماسة، ج 234
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يف  اكمـ،  نفـى ـا أيضـا مضـمون اجلملـة مطلقـايفتنفي مضمون اجلملـة يف االسـتقبال علـى رأي اجلمهـور، و " ال"أّما 

6
J َ'�3UُC3< ٌ�,#BG ,�َJ َ�I���"  Zَ" :تعاىل قولهQ��255 ،وقال عز وجل: "َ:�ْ�ُ%ُCَJ �� َ'I#ُ%ُC,4� ِ>?J ِ	3�َْ�َS4�"D¤
��:33.  
قـال بـأن  ن مالـك الـذيابـمعقبـا علـى  ومن دالئل قلـة عملهـا قـول أيب حيـان" ليس"قليل إذا ما قورنت بـ" ال"عمل . 2

إعماهلـــا    "ال"عملـــت نثـــرا ونظمـــا، و" إنْ "الصـــواب عكســـه ألن « :النافيـــة، قـــال" إن"أكثـــر مـــن عمـــل " ال"عمـــل 
  .236»، والبيت والبيتان ال تبىن ما القواعد235قليل جّدا بل مل يرد منه صرحيا إالّ البيت الّسابق

إذا كانــت نافيــة للجــنس أو " ال"ترفــع اخلــرب حســب نــوعي م و ترفــع االســم وتنصــب اخلــرب، وقــد تنصــب االســ" ال.  "3
  .الوحدة

إنــه مل يظفــر بــه فــادعى أــا ال تعمــل إال يف االســم " الّزجــاج"قليــل، حــىت قــال " ال"ذكــر ابــن هشــام أن ذِكــر خــرب .  4
  237.خاصة وأن خربها مرفوع، وهو مردود

" لـــيس"كـــان مـــدخوهلا مرفوعـــا أو منصـــوبا، أّمـــا   إالّ علـــى النكـــرات علـــى قـــول اجلمهـــور ســـواء" ال"ال تـــدخل األداة . 5
  :فتدخل على النكرة واملعرفة، وهذه أمثلة من القرآن والشعر


�I�,e ِQ��iَ:"قال تعاىل  َNI4 ُ',���3� ��3�,p�َ2I  َِB�,Qَ;� hIg
ِB� ,�َ;�ْ�
ِ �"..Z
6Q��:177 .  

IP3�NَJ ,/I�,� ,/�B'ِT�I  َ�I�,e ,َ :"وقوله تعاىلً:�,. �I#3TI  "��p:08.  

  :ومن أمثلة دخوهلا على املعرفة يف الشعر ، قول ورد اجلعدي
  238َوَلِكنـَنا ُجرِنَا لِنَـْلَقـاُكُم َعْمــَدا    ُقوالَ َهلَا لَْيَس الضَالُل َأَجــاَرنَا 

  :وقول مرداس بن مهاس الطائي
َا ـَذا َلْوَمـا احلََياُء َوُرمبتَـَقاِربِ  َمَنْحِت اهلََوى    َأَال َحب

ُ
  239َمْن لَْيَس بِامل

وتــزاد البــاء بكثــرة يف خــرب «:فقلــيال مــا يؤّكــد بالبــاء، قــال ابــن هشــام " ال"بالبــاء، أّمــا خــرب" لــيس"كثــريا مــا يؤكــدخرب .6

,َ2WX� ,.IQ	Nَ�I�,e ُF� َِ"حنـو " ما"و" ليس"< "

B�hٍ: ,.ّ,&َ' �I�,&ُ�4� "6Q��Z�َ	F� � ُِ�,�," : ، وحنـو قوله36:��@�:74، 

 .240»وكل ناسخ منفي" ال"وبقّلة يف خرب 

  :بالباء قول الشاعر" ليس"ومن أمثلة تأكيد خرب 
ْصِغي َمَساِمَعِهْم 

ُ
  241ِإَىل الُوَشاِة َوَلْو َكانُوا َذِوي َرِحمِ     لَْيَس اَألِخالُء بِامل

                                                 
 سواها وال عن حبها مرتاخيا  وحلت سواد القلب ال أنا باغيا:  يقصد قول الشاعر 235
 .398:، ص1مهع اهلوامع،ج 236
 .396:،ص1مغين اللبيب، ج  237
 .1408:،ص2وان احلماسة، جيشرح د 238
 .1408:، ص2نفسه، ج 239
 .294ـ293:، ص1ك، جأوضح املسالك إىل ألفية ابن مال 240
 293:، ص1عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك، ج 241
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  :من الداللة على النفي إىل معان وظيفية أخرى أمهها" ال"قد خترج  .7
، 242»لـى طلـب كـف عـن فعـل علـى جهـة االسـتعالءوهو القول اإلنشائي الـدال ع «:وعرّفه الشوكاين بقوله :يـهـالن/  أ


�}.."   J َ'�ْB&3@َN ���ُْ%,�ُ2َ�,:"قال تعاىلws�:11.  

ــ�mْ ِ���,:" ، قــال تعــاىل »طلــب الفعــل علــى ســبيل التضــرع..  «:وقــد عرّفــه اخلطيــب القــزويين بأنــه: الدعـــاء/ ب B%I
ــ  B� !
,�َB�,�B��, _� "..���:28.  

�� j,ـ  "J ُ'Bَ..:"، وذلك كقولـه تعـاىل "ال"يف فصيح الكالم بينما يؤكد بتكرار " ليس"ال يؤكد بتكرار  .8 �
,�]�B,�ـ َF� ,�َJ 

,�sَــ 
,g��IT_ــ,�� ,�َJ َــ£�I,� ,�َJ َ6��,VــB[, ,�َJ ــ ّB��,f ,Qــ�� I�,b َــs�,
,��"Zــوَ : "وقولــه. 02:�;�]ــ ــ� /,�, I�َO�َِJ� �I.ــ,&,� ),Qــ�� BP,l ,�َJ 
����ُ�َ�&3{ ,�َJ i#��3�� ,�َJ �ّ��ُh ,�َJ َs�3
�� "
q�::21. 

  :" ال"و" لن"ـ  الفروق الوظيفية بين 
يف الداللـــة علـــى نفـــي مضـــمون الكـــالم يف املســـتقبل إالّ أمـــا ختتلفـــان عـــن بعضـــهما اختالفـــات تشــرتك األداتـــان 

  :ي من العناصرعديدة جنملها فيما يل
فتــدخل علــى اجلملتــني االمسيــة " ال"بالــدخول علــى اجلملــة الفعليــة وعلــى الفعــل املضــارع حتديــدا، أمــا " لــن"ختــتص  .1

 .والفعلية، ويف األخرية تدخل على الفعل املاضي واملضارع

ـــن"لـــيس لـــألداة  .2 ـــا 243دور وظيفـــي يف اجلملـــة ســـوى النفـــي يف حـــال جتردهـــا مـــن الزوائـــد" ل وظـــائف فلهـــا " ال"، أّم
 .متعددة أشرنا إىل بعضها يف املقارنات السابقة

 أختان يف نفي املستقبل إالّ أّن " لن"و" ال"« :ختتلف األداتان يف كيفية الداللة على نفي املستقبل، قال النسفي .3

ــ:َ": وقولــه 245"ال"يف االســتقبال آكــد مــن ) لــن(وهــي  « :، وقــال الزركشــي»244تأكيــدا" لــن"يف  َ�,D �,
( O?ــJ�I�,K ,y �,	ــ
,/�َx,4 B� ,!َNِ	 ! "..�G�/:80، آكد من قوله":َJ َNI	,
3� ,y?OَN )I	َ¥ُ� ,�Iw,&,Q�� RI",
I/ D"..�T2�� :60«.   

، ألن "ال"معناهــا النفــي وهــي موضــوعة لنفــي املســتقبل وهــي أبلــغ يف نفيــه مــن " لــن"إعلــم أن  «:وقــال ابــن يعــيش
، وتقــع "ســوف"و" الســني"تنفــي فعــال مســتقبال قــد دخلــت عليــه " نلــ"إذا أريــد بــه املســتقبل، و" يفعــل"تنفــي " ال"

                                                 
 .96: ، دار املعرفة ـ بريوت ، صإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولحممد بن علي الشوكاين،  242
 .ء الرابطة يف األسلوب الشرطيقد تدخل عليها مهزة االستفهام فتكون استفهاما عن القيام بالفعل يف املستقبل، وقد تدخل عليها الفا 243
، 1،1996ط مروان الشعار، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،:ت،)تنزيل وحقائق التأويلمدارك ال( تفسري النسفي عبد اهللا بن أمحد النسفي، 244
 .68:، ص1ج

 .387:، ص4الربهان يف علوم القرآن، مج 245
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، والسـني وسـوف تفيـدان التنفـيس يف الزمـان، فلـذلك يقـع نفيـه "سيقوم زيـد، وسـوف يقـوم زيـد"جوابا لقول القائل 
  .246»على التأبيد وطول املدة 

يف القــرآن الكــرمي " ال"فقــد وردت عــن التأبيــد وطــول املــدة، " ال"ولكــن لــيس معــىن هــذا الكــالم أنــه ال يعــرب بــاألداة 

، 6Q��:255ـ
J 3�~/3�3< Byْ%ُ�3T,&3� �3p,� ,���B�i! ,���B� �" Zَ�,:"مرات كثرية دالة عن النفي املستغرق األبدي وذلك يف قوله تعاىل

 " ��,T	Cَِ.,ـ  ID�J 3/ْ6َz,. )َ�I�ِTَ:  ,�3&ُ'�,� ��J َ3/َ�?%3� ,.I#3TI  Bَ": وقوله عز وجـلqوقولـه ،36: :ـ�":,�َJ  ـ,/I3Uُ�,4� َ7� ـ_#َ� ,y ـ?O )

,/B�,¢ َ7�,&ُh B:,G !ّ ِ B�� ـ,�¦�" X�
فهـذه اآليـات الكرميـة وأمثاهلـا تـرجح مـا ذكرنـا مـن أن األداتـني تـدالن علـى  ،n� :40.ـ
أي  247زركشـي، أّما التأبيد وطول املدة فيستفاد مـن دليـل خـارج كمـا قـال ال"ال"آكد من " لن"جمّرد النفي والنفي بـ

  .من السياق
  :النافية للوحدة" ال"النافية للجنس و" ال"ـ الفروق الوظيفية بين 

للوحـدة يف دخـول كـل منهمـا علـى اسـم نكـرة، ولكـن بينهمـا بعـض اخلالفـات النافية " ال"للتربئة مع " ال"تشرتك 
  :جنملها فيما يلي من العناصر

االســـتغراقية الـــيت تفيـــد " مـــن"ك مسيـــت تربئـــة، ويصـــح تقـــدير النافيـــة للجـــنس يســـتغرق نفيهـــا اجلـــنس كلـــه، لـــذل" ال" .1
" ال"ويكـون اسـم ". هـل مـن رجـل يف الـدار؟:"جوابـا علـى سـؤال" ال من رجل يف الـدار:"العموم يف مجلتها، فيقال 

  .للجنس وال للوحدة" ال"هذه منصوبا أو مبنيا وخربها مرفوع، وهذه هي العالمة الفارقة بني 
يكـــون امسهـــا مرفوعـــا وهـــي ال تنفـــي الواحـــد فقـــط كمـــا ميكـــن أن يفهـــم مـــن امسهـــا ألن هنـــاك النافيـــة للوحـــدة " ال"

احتمال نفي معىن اخلرب عن الواحد أو عـن كـل فـرد مـن اجلـنس إذا كـان مـدخوهلا مفـردا، أمـا إذا كـان مثـىن أو مجعـا 
ن كـل فــرد مــن اجلــنس دلّـت علــى احتمــال نفـي معــىن اخلــرب عـن املثــىن فقــط أو اجلمـع فقــط أو علــى احتمـال نفيــه عــ

  248.وليست نصا يف أمر واحد
 .النافية للوحدة قليلة العمل حىت قيل إن عملها غري موجود" ال" .2

  249.النافية للوحدة قليال ما يذكر خربها، حىت قال الّزجاج إنه مل يظفر به" ال" .3
  " :ليس"و" الت"ـ الفروق الوظيفية بين 

  :هي" ليس"و" الت"أهم الفروق بني 
 اليت تدخـل على اجلملة االمسية والفعلية، " ليس"ال تدخل إالّ على اجلملة االمسية خالفا لألداة " الت"األداة  .1

  .وإن كان دخوهلا على الثانية أقلّ 

                                                 
 .37:، ص5، مجاملفصلشرح  246
 .422:، ص2رآن، جالربهان يف علوم الق 247
 .601:، ص1النحو الوايف ، ج 248
 .396:، ص1اللبيب، جمغين  249
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ــا لــيس فاألصــل فيهــا أــا تنفــي مضــمون اجلملــة يف احلــال ولكــن يف وجــود " الت"األداة  .2 تــدل علــى نفــي احلــال أّم
 .املاضي واملستقبل القرائن قد تنفي مضموا يف الزمن

 .وامسها وخربها فقد حيذف االسم أو اخلرب والغالب أن يكون احملذوف امسها" الت"ال جيمع بني  .3

 .اليت تنفي الزمن وغريه" ليس"خبالف " ساعة"، أو "أوان"ال تضاف إالّ للفظ احلني أو مرادفاته مثل " الت" .4

ألن منفيهــا قــد يتحقــق وقــد ال يتحقــق، " لــيس"األداة  معــىن التحســر أو النــدم أو التمــين ولــيس ذلــك يف" الت"يف  .5
لــيس احلــني :"أي مل يعــد الوقــت وقــت فــرار فقــد انتهــى األمــر متامــا، أّمــا إذا قلنــا  "�y {Jــf �#ــ��": فلــو قلنــا مــثال

 250.إن هذا الوقت ليس وقت فرار، ولكن قد يأيت وقت الفرار وقد ال يأيت"فإن ذلك يعين " مناص

ن خـالل هـذا الفصـل كيـف أبـرزت الدراسـة الوظيفيـة ملوضـوع النفـي جوانـب مل تكـن حمـط أنظـار  وهكـذا اتضـح لنـا مـ -
كثــري مـــن النحـــاة ، مثـــل طـــرق وأســـاليب النفـــي الضــمين ، والفـــروق الوظيفيـــة بـــني أدوات النفـــي،ويف هـــذا إثـــراء للدراســـة 

 .النحوية وربط مباشر هلا باإلستعمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .105: أساليب النفي يف القرآن، ص: انظر  250
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 الفصل الثاني:

.العربيةفي  النفي  نظام    
 

 
 .أنماط الجملة في أسلوب النفي: المبحث األول −

 
 .قواعد عامة في النفي: المبحث الثاني −

 
 .النفي بالتقديم والتأخير عالقة: المبحث الثالث −

 
 .توكيد النفي وانتقاضه في اللغة العربية: المبحث الرابع −

 
 .المنفيةأحكام نحوية تتعلق بنظام الجملة : الخامسالمبحث  −

 
استثمار المعطيات السابقة في تعليمية : السادسالمبحث  −

  .النفي
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 المبحث األول: أنماط الجملة في أسلوب النفي
 

  
هــو تلــك البنيــة التجريديــة الصــورية الــيت تعكــس نظــام العالقــات الرتكيبيــة يف اجلملــة العربيــة، وقــد  :تعريــف الــنمط

، كمــا 252»ب الـذي جيمــع عناصــر لفظيـة مبقتضــى العالقـات النحويــة الشـكل أو القالــ« : بأنــه DUBOIS 251عرفـه 
أمنـوذج أو قالـب تصـاغ اجلمـل حبسـبه، فهـو الـذي يرتـب الكلمـات يف أمكنتهـا كـي ختـدم « :بأنـه خري اهللا عصـار  عرفه 

  . 253 » املعىن املقصود
دا تســـهيل الوصـــف، وهـــذه األمنـــاط تســـتنبط مـــن اجلمـــل الـــواردة يف الواقـــع الكالمـــي املكتـــوب واملنطـــوق، وفائـــ

وحتديــد أنــواع الرتاكيــب وخصائصــها، وحصــرها، وتســهيل التحليــل النحــوي الــوظيفي، األمــر الــذي ميكــن مــن اســتثمار 
  . 254ذلك يف تسهيل تعليمية النحو العريب، وقد نادى بعض الباحثني باعتماد طريقة األمناط يف تدريس النحو 

ة جتريدية عامة ـ تتفرع عنه أشكال صورية كثـرية ومتنوعـة أقـل جتريـدا وممّا ينبغي ذكره أن النمط ـ من حيث هو بني
  :   ولتوضيح هذا نأخذ النمط العام التايل. وأكثر حتديدا وهذه بدورها ميكن أن تتفرع أيضا كلما أوغلنا يف التفصيل

    
  جملة فعلية" + ما"األداة 
  :يتفرع هذا النمط إىل األشكال والصور التالية

  .فاعل+ فعل ماض مبين للفاعل " + ما"  . أ   
  .نائب فاعل+ فعل ماض مبين لغري الفاعل " + ما"  .ب  
  .فاعل+ فعل مضارع مبين للفاعل " + ما"  .ج  
  .نائب فاعل+ فعل مضارع مبين لغري الفاعل " + ما"  . د   
    

                                                 
251 DUBOIS et Autres, Dictionnaire de linguistique, Librairie LAROUSSE, Dernière édition,1973,p500  

 . لغة القرآن الكرمي  من كتاب 41حممد خان هامش ص   العبارة من ترمجة  252
 . 53: ص .  80، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  حماضرات وتطبيقات يف علم النفس الرتبويخري اهللا عصار ،  253
اجلزائر . ية ، نشر الس األعلى للغة العرب2001أفريل  24ـ  23 ، مقال ضمن أعمال ندوة تسيري النحو ، تقومي مدونة النحو العريبحممد كراكيب ،  254

 .326: ، ص 2001
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يت تطـرأ علـى وكل صورة من الصـور السـابقة بإمكاـا أن تتفـرع إىل أشـكال أكثـر تفصـيال، حسـب التغيـريات الـ
العناصــر اللغويــة الــواردة يف الــنمط، فقــد يكــون الفعــل الزمــا أو متعــديا، وقــد يكــون جمــردا أو مزيــدا، وقــد يكــون الفاعــل 
ظـاهرا أو مسـترتا، وإذا كــان ظـاهرا قــد يكـون نكـرة أو معرفــا بـأل ، أو باإلضــافة ، أو ضـمريا بـارزا ، وقــد تضـاف نواســخ 

ـــع ، أو أدوات شـــر  ط أو اســـتفهام ، أو حـــروف تأكيـــد إىل غـــري ذلـــك ، هلـــذا ال نريـــد أن منضـــي يف وخمِصصـــات ، وتواب
التفريــع شــوطا بعيــدا أثنــاء دراســة األمنــاط يف اجلملــة املنفيــة ألن ذلــك ســيجعلنا أمــام مئــات مــن األشــكال الفرعيــة الــيت 

ؤكــدة باحلصـر فــال نزيــد يصـعب حصــرها، والــيت ينـوء ــا كاهــل هـذا البحــث، أمــا األمنـاط الــيت تــدخل يف نطـاق اجلملــة امل
على أن نومئ إليها إمياءة سريعة، ألا انتقلت بأداة االستثناء من أسـلوب النفـي إىل التوكيـد ، وكـذا األمنـاط الـيت تسـبق 

  .فيها أداة النفي مهزة االستفهام
لغــة (رة وقــد اقتبســنا األشــكال الفرعيــة الــواردة يف ســورة البقــرة مــن دراســة   حممــد خــان للجملــة يف هــذه الســو 

مع بعض التعديالت، أما بقية األشكال الفرعيـة األخـرى ) القرآن الكرمي ، دراسة لسانية تطبيقية للجملة يف سورة البقرة
،  "معجــم األدوات والضــمائر يف القــرآن الكــرمي"فاســتخرجنا معظمهــا مــن املصــحف مباشــرة، وانتقينــا الــبعض اآلخــر مــن 

  .ستنا ليس استقصائياوتركنا صورا فرعية عديدة، ألن هدف درا
  .وقد مت ترتيب األمناط حسب أمهيتها وكثرة ورودها

  
  جملة فعلية + ال   :النمط األول 

  
  : هذا النمط العام ما يلي شكال املتفرعة عناألصور و المن 

  
  مفعول به+ فاعل + فعل مضارع + ال      : الصورة األوىل

r� َJ ,/,#ُr� ,.ITBَ�َ:"ومثاهلا قول اهللا تعاىل ,� ?���B��B& f " Z
6Q�� :124 .  
  

  )مجلة(جار وجمرور+ (Ø)نائب فاعل ) + للمجهول(فعل مضارع مبين لغري الفاعل+ ال     :  الصورة الثانية

�َ&_., �J ُ'I�َ\ُ�,4َ�," :وعليها قوله تعاىل �ُ��,/ ��I�,&ُ� 4� " Z
6Q�� :134.  
  

  )فاعل + ال + ( عاطف + فاعل + همفعول ب+ فعل مضارع + ال     :  الثةالصورة الث

6
J3UُC3< BG,#ٌ� ,�َJ َْ�I���  " Zَ 'َ�:"ومثاهلا قوله تعاىل Q�� :225.  
  

  )مجلة فعلية +( ال + عاطف + (Ø)فاعل+ فعل ماض + ال     :  ةالرابعالصورة 
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_�, V,:َ:"ومثاهلا قوله تعاىل َ� ,�َJ ,�?� ) " ����6�� :31.  
  

  مضاف إليه)+مضاف(مضاف إليه +جار وجمرور+(Ø)فاعل + فعل مضارع+ ال   :الصورة اخلامسة 

  .,#� " ����n�:27	 �,/�B{� ,�-	J ُ�َ2�Cَِ�,:"وعليها قوله تعاىل     
  

  فاعل + فعل مضارع+ مضاف إليه) + مضاف ( مفعول به مقدم + ال : الصورة السادسة

 .192:األعراف" �4
J َN�ُْ%,�3TI  ,/I#3P3َ�,:"ومثاهلا قوله تعاىل     

  
  جملة اسمية+ ال   :النمط الثاني 

  
  :يتفرع عن هذا النمط العام بعض الصور واألشكال الفرعية التالية 

 
  )جار وجمرور(خرب + اسم ال + ال     : األوىلالصورة 

�<ِ Jَ:"ومثاهلا قوله تعاىل     ْ,
,<� B:-�� ! D/ " Z
6Q��:256.  
  

  )مجلة فعلية(خرب + مبتدأ + ال +عاطف )+جار وجمرور(خرب + مبتدأ + ال     : الثانيةالصورة 

6
V ,UI��X َ�َ,. ِTI� ,�َJ 3pI  ,E,@ُ� 4� " Z,:َ": ومثاهلا قوله تعاىل    Q��:38.  
  

  مبتدأ  )+ظرف(خرب + + ال     : الثالثةالصورة 

  .J B:,T�َm �I�ٌr  " ..{�:�P��:47َ:"ومثاهلا قوله تعاىل     
  

  صفة+ ال +عاطف +صفة+ ال +موصوف     : لرابعةاالصورة 

�B:َ�,:"ومثاهلا قوله تعاىل     �,TW� َ�B̂,lWZ َJ ,�ْ6ُS,.�W� ,�َJ ,�I&3#,.� � " �������:32 33ـ.  
  

  خرب حمذوف + اسم ال + ال   : اخلامسةالصورة 


,�J �� َ�Iَ��ُ�َ:"ومثاهلا قوله تعاىل      " A�
�g��:50.   
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  )مجلة فعلية(خرب + جار وجمرور+ مبتدأ + ال : السادسةالصورة 

  .J 3pI   �,TI#,.3/I#,@ُ: 4� "��{�:�P :47َ�,:"ومثاهلا قوله تعاىل     
  
 
  

  جملة فعلية + ما   :النمط الثالث 
  

  :من صور وأشكال هذا النمط 
  
  )مجلة مصدرية(مفعول به )+مجلة موصولة(فاعل + فعل مضارع + ما     : األوىللصورة ا

�َ /�i� BC��,D,� /,�,:"مثاهلا قوله تعاىل و     َ%3
 �� ,fB�
ِIgُ;� َJ,� ِ��َOB2�� ِhIp� ,DB�َNI4 3/,#_@َr ,.َ�I�ُ2B�  ID ,UI�
ٍ B�ID 
,�ِ	ُ2   " Z
6Q��:105.  

 
  مضاف إليه) +مضاف(فاعل + مفعول به+ فعل مضارع+ ما     : الثانيةلصورة ا


 " �I#َ%3�3TI  ,jَ%,.�ُ� _g��B:�B� f 'َ&,:َ:"ومثاهلا قوله تعاىل     �;�:48.  
  
  مجلة فعلية+حىت)+جمرور اقتضاء(مفعول به )+تأكيد(حرف جر+فاعل+فعل مضارع+ ما        : الثالثةلصورة ا

ID َ�,yW�B �4ِ&,���,� /3�,�,:"ومثاهلا قوله تعاىل      ,y?O,/ )ُ6َJ� ِ>?�,&َ� �I"3D B:Oْ,#ٌ� َ:,V َ'2ُْ%I
 "� Z
6Q�:102.  
  
  )مجلة موصولة(نعت + مضاف إليه )+مضاف(فاعل +جار وجمرور + فعل ماض + ما     : الرابعةلصورة ا

��N �ْm,#Ib ,.I#3T3  Bَ&,:َ:"ومثاهلا قوله تعاىل     ,TُO3TBO��  ,/ !I3.,4� B�ID 3�ِ4� Fِ�  " .. ��p:101.  
  

  ةاسميجملة + ما   : بعار النمط ال
  

  :ذا النمط من صور وأشكال ه
  مبتدأ جمرور اقتضاء+ عنصر تأكيد جار+ جار وجمرور )+ جار وجمرور(خرب + ما     : األوىلالصورة 

  .ID B.�ْ ٍ  " A��#��:157�   B	��3TBHَ�,:"ومثاهلا قوله تعاىل     

 

 

 

 

 

 

 

 



 75

  
  )جمرور اقتضاء للباء(خرب +عنصر تأكيد جار+جار وجمرور  ) + ضمري(مبتدأ + ما     : الثانيةالصورة 

  .  ,"B%W§�  " ��p:86	N �َ�� ,.َ�I�ُ2َِ�,�,:"ومثاهلا قوله تعاىل     
  
  جار وجمرور  + مفعول به )+مجلة فعلية(خرب +مبتدأ + ما     : الثالثةالصورة  


/F� � 3ُ�,�,:"ومثاهلا قوله تعاىل     ِ3/ ُ(�ْL&B� ��ْB�,Q �� " 
:�m:31.  
  

  ةاسميجملة +  ليس  : خامسالنمط ال
  

  :ل هذا النمط من أشكا
  

  ) اقتضاء للباء جمرور(خرب + عنصر تأكيد + جار وجمرور + اسم ليس + ليس     : األوىلالصورة 


 3&,PI�BS	�I�,b ,.َ�I�ِTI  َِ:"ومثاهلا قوله تعاىل      " ��j����:22.  
  

  مجلة مصدرية+ مبتدأ )+ جار وجمرور(خرب + ليس     : الثانيةالصورة 

6
ُ2  " Z	ID ,�-�َ: ��ْzLV B��I�,e ,.َ�I�ُ23�  ,#��� �I4 َ'IQَOَُ:"ومثاهلا قوله تعاىل     Q�� :198.  
  

  ) مجلة مصدرية(خرب +اسم ليس + ليس     : الثالثةالصورة 


�I�,e ِQ��iَ:"ومثاهلا قوله تعاىل      I4N ُ',�i��3� �3�,p�ُ2I  B�,Qَh َ;�Ig
ِB� ,�َ;�ْ�
ِ�ِ  " Z
6Q��:177.  
  

  ةفعليجملة +  لـم   :سادسالنمط ال
  

  :من أشكال وصور هذا النمط 
  جار وجمرور+ مفعول به ثان+  (Ø)نائب فاعل+فعل مضارع مبين لغري الفاعل+ مل    : األوىلالصورة 

6
,D َ��َ�&ِr  " Z�I َ�,�,{ ,G,�ً� B /�3:"من ذلك قوله تعاىل     Q��:247.  
  

  نعت + مفعول به ثان )+ ضمري(مفعول به أول +  (Ø)فاعل +فعل مضارع جمزوم+ مل     : الثانيةالصورة 
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/  " ����I  ,/Iw,��ْB#,� !_QL��,j �B6َ�,:"ومثاهلا قوله تعاىل     � :32.  
  

  مفعول به + (Ø)فاعل+ فعل مضارع جمزوم + مل + مهزة االستفهام     : الثالثةالصورة 


J� BuB�ITُ� I َ�َN_�B�,f "VGَ :"ومثاهلا قوله تعاىل     ;� {:16.  
  

  ةفعليجملة +  لن  : سابعالنمط ال
  

  :من أشكال هذا النمط 
  

  مفعول به + ظرف + (Ø)فاعل+ فعل مضارع منصوب + لن     : األوىلالصورة 

�َ�� , ���,����B�ْ�ِ> ,�I:"مثاهلا قوله تعاىل     ُ� 3Dَ�َ:"  /
�:26.  
  

  حال+ رور جار وجم+ (Ø)فاعل+ فعل مضارع منصوب + لن     : الثانيةالصورة 


,�ID َ�IQَ:"ومثاهلا قوله تعاىل     ,� ,.َ�I�BH ,.B��B% f "..Hq :91.  
  

  مضاف إليه)+ مضاف(مفعول به + فاعل + فعل مضارع منصوب + لن     : الثالثةالصورة 

,.�ID 3/ْ�B�,� ُF� ,�Iَ:َ:"ومثاهلا قوله تعاىل      < " Z
6Q��:80.  
  

  فاعل + جار وجمرور + ع منصوب فعل مضار + لن     : الرابعةالصورة 

:"ومثاهلا قوله تعاىل     ,yََN BHI�َ�,. ,�Bْ6,/ IDَ�  "�Q��:05.  
  

  ةفعليجملة +  لـمـا  : ثامنالنمط ال
  

  :من أشكال هذا النمط 
  )مجلة صلة+ (مفعول به + فاعل + فعل مضارع جمزوم + ملا     : األوىلالصورة 

�I�َ� ِ ُF� BC��,D/ ,�,p�3 /,&_�َ�,:"من ذلك قوله تعاىل     B� ��I#ُ2   "4�
&. r�:142.  
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  مضاف إليه) + مضاف(جار وجمرور + فاعل + فعل مضارع جمزوم + ملا     : الثانيةالصورة 

3�I /,&_�َ�,:"ومثاهلا قوله تعاىل     Uhِ BJ�,d34� B:ُ� !ُ�ِ	�ُ2  " {�
ws� :14.  
  

  )مجلة صلة+ (مفعول به + (Ø)فاعل+ مضارع جمزوم  فعل+ ملا + حرف ردع    : الثالثةالصورة 

�َ:"ومثاهلا قوله تعاىل     _V َ�_&,/ �ْ6�ِ ,�َN �,�,
3<  " eQ.:23.  
  
  

  مضاف إليه) + مضاف(فاعل + مفعول به + فعل مضارع جمزوم + ملا     : الصورة الرابعة

  .�B'�ِTَ'  ِ�ِ�ُ�/H "e��/ :39 /,&_�َ�," : من ذلك قوله تعاىل
  

  جملة فعلية+ إن : تاسع النمط ال
  

  :من صور هذا النمط 
  مفعول به + إال+ فاعل+ فعل مضارع + إن    : األوىلالصورة 

�BCَ	I4 �L<ِ :"ومثاله قول اهللا تعاىل      ?Jِ> ,4�ُ��ُ6,/ "���T2  :05.  

  
  مفعول به + إال + جار وجمرور  +فاعل+ فعل مضارع + إن    : الثانيةالصورة 

4,.34I /,<ِ:"ه قوله تعاىل ومثال    � B�3� DB��BH ِ>?J ِ>َ�ً�� � " A��#��:117.  
  ".إال "وهذه من الصور اليت حتول فيها النفي إىل توكيد انتقاضا بـ 

  
  

  جملة اسمية+ إن : عاشر النمط ال
  :من صور هذا النمط 

  جار وجمرور+تدأ جمرور اقتضاء مب)+ جار(حرف توكيد + مضاف إليه)+ ظرف(خرب+ إن        : األوىلالصورة 

�ً  I� ٍ4�َS�ْ3G IDB	C,Tَِ�:"وعلى هذا قول اهللا تعاىل     ,I#B. I4ِ> "e��/ :68.  
  

  ) جار وجمرور(خرب+ إال + مبتدأ + إن    : الثانيةالصورة 
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2��B:�3َ 4ِ<ِ:"ومنه قوله تعاىل     ,4� ِ>?J B:ُm !3
�� " u�;�:20.  
  .رآن الكرميوهذا من أمناط احلصر يف الق

  
  

  
  جملة اسمية + الت   :النمط الحادي عشر 

  :يف القرآن الكرمي هلذا النمط هي  الصورة الوحيدة
  مضاف إليه ) + مضاف(خرب +  (Ø)امسها + الت

  .,#ٍ��  " � :3�J,{ By,f ,َ �,:"وعليه قول اهللا تعاىل 
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  يقواعد عامة في النف  :المبحث الثاني 
  

يتسـلط النفـي يف اجلمـل علـى النسـبة بـني املسـند واملسـند إليـه، وال تنفـي األداة الكلمـة املفـردة :  القاعدة األولـى
إذا « :اليت تدخل عليها، ألن أدوات النفي من شأا أن حتـول اجلمـل مـن اإلجيـاب إىل السـلب، قالـت  ة سـناء البيـايت 

مــا يقــوم :"حنــو" فاعــل"أو علــى بنــاء " فعــل"أو علــى بنــاء " يفعــل"نــاء مجلــة فعليــة ســواء كــان فعلهــا علــى ب" مــا"تصـدرت 
ال يقـرأ "، فإا تنفي نسبة الفعل إىل الفاعل، إذ ال فائدة من نفي الفعل وحده، ففـي مثـال " وما قام الزيدان"، "الزيدان

علــى النســبة بــني املســند ، النفــي هنــا مســلط 31القيامـة  ":ــV �ــJ� �k �ــ�(": ، أو قولــه تعــاىل" زيـد وال يكتــب عمــرو
  .255» ، ألنه ال معىن لنفي القراءة وحدها وال التصديق وحده"ال"واملسند إليه، ال على الفرد الذي اتصلت به 

  النافية للجنس " ال"النافية لإلسنـاد، مميزا هلا عن " ال"يف املثايل السابقني " ال"وتسمي  ة سناء البيايت 
  .256ة اليت تليها تسلطا شامال مستغرقا لكل ما تفيده الكلمة من معان اليت يتسلط النفي فيها على الكلم

إذا كــان يف اجلملــة املنفيــة قيــد مــن ختصــيص أو إتبــاع أو إضــافة، تســلط النفــي علــى القيــد دون  :القاعــدة الثانيــة 
  :الركن اإلسنادي، وملزيد من التوضيح نورد هذه األمثلة 

  .، يف هذه اآلية مت تقييد النفي بالظرف  �I�,e َ�3H ,���I�,� ,p3TL#Ly �B&  � " ���s�: 35َ:َ" :وقال عز وجل

�     � ���3 /,��ُ�َ:"وقال تعاىل  �� :T�Bـ, � �,��ـ3 �L �ـ, ، فبنـوا إسـرائيل مل يرفضـوا الـدخول بـإطالق،  24: �;�]ـIDَ� �?�ِ> ),G� " Z �َـN �,Tَ�3UIَ	ـ,

ــ:"ض املقدســة ، ويشــهد لــذلك قــوهلم وإمنــا قيــدوا رفضــهم بكــون القــوم اجلبــارين مقيمــني يف األر  َ:ِ�I4 ,/ْ�L
ــ L�B� ��I#ــ ,Tَ: �ِــ� ?� �
,�BU�ُ�4�" 22:املائدة  


,�F� َJ 3/Bz3R� َNIُ:�4 َ": وقال تعاىل ُ;�I"B�B#f" ��p:115 ،  تقييد النفي باإلضافة.  

,�J َ'ْ6ُOُ�_P�� ��Iَ": وقال أيضا ,��ْNُOI  3y3
��  " A��#��:95 في باحلال ، ختصيص الن.  


J  ُO�َN,� _D3p�3َ�,": وقال عز من قائلBj�,Qُ' ,.B��ً%,4� B:َ;� !,�ِ��  " Z
6Q��:187  ختصيص النفي باحلال ،.  

                                                 
 . 280:قواعد النحو العريب على ضوء نظرية النظم ، ص 255
 .278:ه ،صنفس 256
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فههنـا أصـل وهـو أنـه مـن حكـم النفـي إذا دخـل علـى كـالم مث كـان «:قال عبد القاهر اجلرجاين مقررا هذه القاعـدة 
وجــوه أن يتجــه إىل ذلــك التقييــد، وأن يقــع لــه خصوصــا، تفســري ذلــك أنــك إذا يف ذلــك الكــالم تقييــد علــى وجــه مــن ال

كـان نفيـه متوجهـا إىل االجتمـاع الـذي هـو تقييـد يف ".مل يأتـك قـوم جمتمعيـني:"، فقـال قائـل"أتاين القـوم جمتمعـني:"قلت
  .257»"م مل يأتوا أصالإ: "اإلتيان دون اإلتيان نفسه، حىت أنه إذا أراد أن ينفي اإلتيان كان من سبيله أن يقول

  
رغــم أمهيــة هــذه القاعــدة لكنهــا ال تغــين عــن معرفــة الســياق العــام الــذي تــرد فيــه اجلملــة املنفيــة :  مالحظــة هامــة

خاصـة إذا كـان الـنص قرآنيـا ، ذلـك أن التطبيـق التلقـائي أو اآليل ـ إن صـح التعبـري ـ هلـذه القاعـدة قـد جيعلنـا نفهـم مـن 
نفـي الشـيء مقيـدا ويـراد نفيـه بشـكل مطلـق ، وهـذا مـن أسـاليب العـرب الـيت يقصـدون ـا  النص ما ال جيوز ، فقـد يـرد

  :، ويف اآليات التالية توضيح ملا نقول 258املبالغة يف النفي وتأكيده 

�َــ N ��_�َrَ��ُــJ َ'ُ2َ�,:"قــال تعــاىلB:�
ن يف اآليــة ناهيــة ولــيس نافيــة، ولكــن تأخــذ نفــس احلكــم أل" ال. "6Q��:41ــ
BH" Z	ِــ ٍ
النفــي والنهــي مــن واد واحــد كمــا قــال النحــاة، وعليــه فلــيس املــراد يف اآليــة النهــي عــن األولويــة فحســب، بــل النهــي عــن 

  . الكفر والتحذير منه
يشـعر بتقييـد النهـي بالوصـف، ولكـن قرينـة السـياق " أول"مث إن وصـف « : قال الشيخ حممد الطاهر بـن عاشـور

الكفـر حبــال أوليــتهم يف الكفـر، إذ لــيس املقصــود منــه جمـرد النهــي عــن أن يكونــوا  دالـة علــى أنــه ال يـراد تقييــد النهــي عــن
وأعلـم أن ... مبادرين بالكفر وال سابقني به غريهم لقلة جدوى ذلك ولكن املقصود األهـم منـه أن يكونـوا أول املـؤمنني

اللفــــظ حقيقـــــة وأمـــــا أصــــل النهـــــي عــــن أن يكونـــــوا كــــافرين بـــــه، فــــذلك مـــــدلول " أول"التعــــريض يف خصـــــوص وصــــف 
   259».وصرحيا

ــ/, Jَ": وقــال أيضــا I�ً\ُ�,4� ــ _#��,̀ ــ",ْ�<ِ � ً:� � "Z
ظــاهر اآليــة نفــي اإلحلــاف يف املســألة، والصــواب هــو نفــي . 6Q�� :273ــ

البقـرة  "�%�ـ �,��,D ?O�Bـ  �A,�,ـ #Bp�ُh َNْmBـ �B�3Q3T3  َ7ـ "I/,:"املسألة البتة، وقد ذكر الزركشي أن عليه غالبية املفسرين بدليل قولـه تعـاىل


J َ'IgَO3َ�,:"، ويف إطار الرؤية ذاا يفهم قوله تعاىل 273:ِ	 ��,/�B'�َ� !,&ًL#َ� �B�LV� " وقولـه 41:البقرة ،":,�B� � ـ?��B��B& ـB� fID ,y ـB& ٍ� 
,�َJ ,jB%�Rٍ 3/َS ��"  260، فليس املراد نفي الشفيع بقيد الطاعة ، وإمنا نفيه مطلقا 18:غافر.  

  

                                                 
    264: دالئل اإلعجاز ، ص  257
 .396:، ص4الربهان يف علوم القرآن، مج : انظر 258
 460: ،ص2،ك1للنشر والتوزيع ، بدون سنة طبع ، ج، الدار التونسية للنشر ـ الشركة الوطنية تفسري التحرير والتنوير حممد الطاهر بن عاشور ،  259

 461ـ

 .397:، ص 4الربهان يف علوم القرآن ، ج:انظر 260
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، فجملــة  261إذا كــان يف اجلملــة املنفيــة أكثــر مــن قيــد اجتــه النفــي إىل آخــر قيــد ، فيخــتص بــه  : لثالثــةالقاعــدة ا
وال ينصــرف إىل مــا قبــل ذلــك الحتمــال أن " اليــوم"النفــي مســلط فيهــا علــى الظــرف " مل يقــرأ زيــد كتابــا مفيــدا اليــوم "

تسـلط النفـي علـى املفعـول بـه ، " مفيـدا"سـابقة النعـت يكون زيد قد قرأ كتابا مفيدا قبل اليوم، وإذا حذفنا من اجلملة ال
  .لكن هذا النفي ال مينع احتمال قراءة زيد رسالًة أو جزءا من كتاب بدال من كتاب 

إذا كـــان يف اجلملـــة توكيـــد ونفيـــت اجلملـــة فـــإن النفـــي ينصـــرف إىل التوكيـــد خصوصـــا، وهـــذه  :القاعـــدة الرابعـــة 
فمىت نفيت كالمـا فيـه تأكيـد فـإن نفيـك يتوجـه إىل التأكيـد «  :قول عبد القاهر القاعدة متفرعة عما قبلها ، ويف هذا ي

مل أر  "، أو " مل يـأتين كـل القـوم"، أو" مل يـأتين القـوم كلهـم "، أو " مل أر القـوم كلهـم :"خصوصا ويقع له ، فـإذا قلـت 
إذا كــان النفــي يقــع ، و  262" جمتمعــني"خاصــة وكــان حكمــه حكــم " كــل"كنــت عمــدت بنفيــك إىل معــىن " كــل القــوم 

، أو مل يـأتين كـل القـوم أن يكـون أتـاك بعضـهم ، كمـا جيـب " مل يـأتين القـوم كلهـم "خصوصا فواجب إذا قلت " لكل"
  263» ..أن يكونوا أتوك أشتاتا " مل يأتين القوم جمتمعني:"إذا قلت 
  

  : النفي في الجملة يتسلط على الخبر ال على الصفة :القاعدة الخامسة 
لقــاهر اجلرجــاين هــذه القاعــدة يف معــرض نقاشــه لــبعض النحــاة واملفســرين حــول تأويلــه لقــول اهللا تعــاىل ذكــر عبــد ا

":,�َ�َ��Bb ,���3T3�� 3.,@ ـI/3
  3Dـ	  F�"..  وقولـه":,�َJ َ'ُ6 َُ��ـ� ��,V َحيـث بـني فسـاد قـول مـن أول اآليـة علـى تقـدير حمـذوف  "� �ـ
مـا أنـت تريـد أن تكذبـه فيـه وذلـك أنـك إذا حكيـت عـن قائـل كال.. «  :ل فقـا" وقالت اليهود عزير بن اهللا معبودنا ":

زيـد :"فإن التكذيب ينصرف إىل ما كان فيه خرب دون ما كان صفة، وتفسري ذلك أنك إذا حكيت عن إنسـان أنـه قـال
مث كّذبتـه فيـه، مل تكـن أنكـرت بـذلك أن يكـون زيـد بـن عمـرو ، ولكـن أن يكـون سـيدا ، وكــذلك إذا " بـن عمـرو سـيد 

كذبت ، أو غلطـت مل تكـن أنكـرت أن يكـون زيـد فقيهـا ولكـن أن يكـون قـد قـدم فقلت له  " زيد الفقيه قد قدم:"قال 
واإلثبـات والنفـي يتنـاوالن اخلـرب دون الصـفة ، يـدلك علـى ذلـك أنـك جتـد الصـفة ثابتـة حـال .. ، وهذا ما ال شبهة فيه 

كثبوتـه إذا قلـت جـاءين   كـان الظـرف ثابتـا لزيـد" مـا جـاءين زيـد الظريـف :" النفي كثبوا يف حال اإلثبات ، فإذا قلـت 
  .264"زيد الظريف 

مبينـا فسـاد مـن ذهـب إىل  "� �J َ'ُ6ُ��َ� ��,Vََ�,"وقد شرح اجلرجاين هذه القاعدة بشكل أوضح يف تأويل قوله تعاىل 
إذا وليس ذلك مبستقيم وذلك أنّـا «  :، قال " وال تقولوا آهلتنا ثالثة:"على أا خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير "ثالثة"رفع 
، كان ذلك ـ والعياذ باهللا ـ شبه اإلثبات أن ههنا آهلة من حيث إنك  إذا نفيت فإمنـا تنفـي "وال تقولوا آهلتنا ثالثة:"قلنا 

كنـت نفيـت االنطـالق الـذي هـو "مازيـد منطلـق "املعىن املستفاد مـن اخلـرب عـن املبتـدأ وال تنفـي معـىن املبتـدأ، فـإذا قلـت 

                                                 
 . 291:، ص لنحو العريب على ضوء نظرية النظمقواعد ا: انظر 261
 " .مل يأتك القوم جمتمعني:"يقصد املثال الذي ضربه يف التخصيص باحلال  262
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وال تقولـوا آهلتنـا ثالثـة، كنـا :"معـىن زيـد، ومل يتوجـب عدمـه ، وإذا كـان ذلـك فـإذا قلـت  معىن  اخلرب عـن زيـد، ومل  تنـف
  265»نفينا أن تكون عّدة اآلهلة ثالثة، ومل تنف أن تكون آهلة، جل اهللا عن الشريك والنظري 

  
  

  :نفي المبالغة ال يستلزم نفي أصل الفعل :  القاعدة السادسة
نــه غــري مقــدام، أو غــري قــراء للكتــب، فــإن هــذا ال يعــين نفــي أصــل عنــد وصــف شــخص بأنــه لــيس صــدوقا أو ا 

الفعــل ، بــل يعــين نفــي املبالغــة أو التكــرار غــري أن هــذه القاعــدة ال تطبــق حبــذافريها فهنــاك قيــود حتــد مــن تطبيقهــا وذلــك 

� �,ـ �,:"ه تعـاىل عند نفـي مـا ال يليـق مـن صـفات ال تتناسـب مـع مقـام اجلـالل والكمـال هللا رب العـاملني ، ومـن ذلـك قولـ
,�i	,u ِ	َ�_V�ٍ B��ْ,�ِQ، فـال جيـوز أن يفهـم أن األداة تنفـي املبالغـة يف  64: �ـ
/   "� ���Bـ �َ ,u	iـ �, �4,� �ـَ �,ـ �,"، وقولـه  46: فصلت "�

  .الظلم وال تنفي أصل الفعل ـ تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ـ وكذلك اآلية الثانية 
  :ذا اإلشكال ـ ولنأخذ اآلية األوىل منوذجا ـ وللعلماء عدة أجوبة لدفع ه

أي لــيس مبنسـوب إىل الظلــم، وحجــتهم يف ذلـك كمــا قــال    "�ــVB� ��ْ,�ِQ_�َــ	ِ ,u	iــ��,�,�,:"املقصـود مــن قولـه تعــاىل /أ 
ا  ومــ"لــو كانــت للمبالغــة لكــان النفــي منصــبا علــى املبالغــة وحــدها ، فيكــون املعــىن " فعــال" أن صــيغة «  :عبــاس حســن

فـاملنفي هـو الكثـرة وحـدها دون الظلـم الـذي لـيس كثـريا، وهـذا معـىن فاسـد، ألن اهللا ال يظلـم " كان ربـك بكثـري الظلـم 
  .266»مطلقا ال كثريا وال قليال 

  :وأثبته يف األلفية بقوله  267وقد حكى ابن مالك هذا القول عن احملققني
  َعِن الَيا فـَُقِبلْ ِيف َنَسٍب َأْغَىن     َوَمَع فَاِعٍل فـَعاٍل َوَفِعْل 

مبعــىن صــاحب كــذا حنــو " فاعــل"ويســتغىن غالبــا عــن النســب ببنــاء االســم علــى « : قــال ابــن عقيــل يف شــرح هــذا البيــت
يف احلـــرف غالبا،كبّقـــال، وبـــزّاز، وقـــد يكـــون فّعـــال مبعـــىن " فعــال"، أي صـــاحب متـــر ولـــنب، وببنائـــه علـــى "تــامر، والبـــن"

  268»، أي بذي ظلم "�َ�_VB� ��ْ,�ِQ	,u ِ	��i,�,�,:" :"صاحب كذا، وجعل منه قوله تعاىل 
خالفـا لسـيبويه، وذكـر " فّعـال"وقد نسب عباس حسن إىل املربد وطائفة مـن البصـريني والكـوفيني القـول بقياسـية 

  269.أن جممع اللغة العربية بالقاهرة أخذ برأي القياسيني املخالفني لسيبويه
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وإن كــان للكثــرة ولكنــه جــيء بــه يف مقابلــة العبيــد الــذي هــو مجــع  " مــاظال"ومــن األجوبــة املهمــة أيضــا، أن  /ب

ــ"، ويرشــحه أنــه تعــاىل قــال)بظــالم للعبيــد(كثــرة  ,._V3� ُ�ــ�� ، فقابــل صــيغة فّعــال بــاجلمع غيــوب وقــال يف آيــة أخــرى "���3
  .270" عامل الغيب"

  
  

  :في الكالم بين الجحدين :  القاعدة السابعة

 :عــرب إذا جــاءت بــني الكــالم جبحــدين كــان الكــالم إخبــارا ومــثال لــذلك بقولــه تعــاىلأن ال« قــال ثعلــب و املــربّد 
ــ�," ــْ��,� �,�ـ, ــ  �,�3p#ـ, �Lـ,َJ � ــ �ُ�/ـ,ُ�,4� ?Sــ�� ــ�A " ��,�ـ, ، واملعـــىن حســـب هـــذه القاعـــدة إمنـــا جعلنـــاهم جســـدا يـــأكلون �Q�n�:08ـ

  .271»الطعام
  

  : في نفي العام والخاص في القرآن الكريم:  القاعدة الثامنة
يف نفـــي العـــام واخلـــاص يف القـــرآن الكـــرمي بـــاب واســـع ومضـــطرب فســـيح يتســـابق يف نوابـــغ العلمـــاء ملعرفـــة أســـرار 

  :الرتكيب القرآين، ومن فروع هذه القاعدة

 ��,ـ  }A�I,�ـَ � Nَ&_ـ �َ� :�L��َـَ  ,�IG� �َOI�َـ ��ـhِ  BCـَ̂ &,�َ  3TIً�ُ^َ�,ـ ":وذلـك كقولـه تعـاىل: نفي العام يدل على نفـي الخـاص/ أ 
,yI�َ�3H َx,p,o ُF� ِ	3#�ِ�Bp   "Z
6Q�� :17،  ذهـب اهللا بنـورهم(حيث أن املوىل عـز وجـل نفـى عـن الكفـار أي نـور يـوم القيامـة (

فاستعمل كلمة نورهم بـدال مـن ضـوئهم، والنـور أعـم مـن الضـوء ألنـه يطلـق علـى القليـل والكثـري وإمنـا يقـال الضـوء علـى 

، فعـدم الضــوء ال يوجـب عــدم 05: /ـ���L�� � " eُــ 
,&,ــ��B�,�LA� ,�َ6ــ g��I&,e_ـ  hَ�,ــ� �,��ــ3p,� BCــ:"النـور الكثـري بــدليل قولـه تعـاىل
النــور، وعــدم النــور يوجــب عــدم الضــوء ألنــه أعــم منــه ، والغــرض إزالــة النــور عــنهم أصــال لــذلك قــال عقــب هــذه اجلملــة 

",�َ',
َ�3TI  B:ُ( !ُ�,&W{� َJ ْIQ/BP3
4� "Z
6Q��:17 .272  

! 	ـِ  �I�,eـَ  r�َ�,/َ� �I��َِ :"من ذلك قول اهللا تعاىل حكاية عن نـيب اهللا يـونس: احد يستلزم نفي الجنسنفي الو / ب
َ�,Vَ�� "X�
.n� :61 وكانوا قد رموه بالضالل املطلق ،"َ�َr� َ;�ُ� B�ID َ��ِB�BH ِ>?�َ� �,#,
َ}� B:َ� !,Vٍr 3�ِQWf " X�
.n�:60 .  
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احــد يلـزم منــه نفـي اجلــنس البتـة، وقــال الزخمشـري ألن الضــاللة أخـص مــن الضــالل ألن نفـي الو «  :قـال الزركشــي
، وقد اعرتض ابن املنـري علـى قـول 273»"...ليس يب شيء من الضالل :" فكان أبلغ يف نفي الضالل عنه ، فكأنه قال
ل الضــاللة أدىن واحلــق أن يقــا: وذلــك يف قولــه " األخــص"عــوض " األقــل"الزخمشــري وفضــل أن يعــرب عــن الضــاللة بأــا 

  .274»ونفي األدىن أبلغ من نفي األعلى ال من جهة كونه أخص بل من باب التنبيه على األعلى... من الضالل وأقل
  

  
  :في نفي االستطاعة في القرآن الكريم :  القاعدة التاسعة

عـىن االسـتطاعة ورد نفي االستطاعة مرات عديدة يف القرآن الكرمي وليس املعـىن واحـدا كـل مـرة لـذلك نـرى بـأن م
  .يصطبغ ويتلون باملعىن العام املستفاد من السياق القرآين

" �3�4ـ �ِ
TI  ,/ِْIـِ �B�,�ً� ,�َJ ِ>,| َNIpBـ �I�َOBS3��,4� َ'Iـ /, V,:ـَ " :فقد يكون نفي االستطاعة نفيا امتناعيا مطلقا مثل قوله تعـاىل
e/ :50ُ�ـَ �'?�,"ون اسـتجالبا لنفـع، أو دفعـا لضـر ، وكقولـه تعـاىل عـن اآلهلـة املزعومـة الـيت يعبـدها املشـركC ـB� ��ID 3�ِ4� Fِ� 
B��,Tً� َ�,�?�3T3/  I#,PL
,4�َJ ، ,/I�َOBS3��,4� َ�IP,
3pI  ,�3pI  َ�3TI  3�I#� 3�I"َz3
 4� "e/ :7475ـ .  

3
IG� �,&َ:َS3.�َN ��I4 ,/�ْ,T3" :ومثل قوله عن يأجوج ومأجوج<� ,�,�IG� �َOَS3.�َ� ��3H َ�ْ6LQ �"�T2��:97.  


B�,! ,�IQL�r� ِ>?�,u َ�ID َ'I�َOBS,R� ,َ�َ:"وقد يراد بنفي االستطاعة حدوث الفعل ووقوعه مبشقة وكلفة، قال اهللا تعـاىل � "
�T2��:67275، قاله الزركشي.  

 الـــيت تفيـــد توكيـــد" لـــن"ويف هـــذا نظـــر، ألن اآليـــة مصـــدرة حبـــرف توكيـــد وضـــمري املخاطـــب، واختـــريت هلـــا األداة 
النفــي، مث إن القصــة كمــا وردت يف القــرآن الكــرمي تــدل علــى أن ســيدنا موســى مل يســتطع الصــرب، فمــا انفــك يســأل عــن  
كــل شــيء غريــب رآه، ويف كــل مــرة كــان يعتــذر للخضــر عنــد تــذكريه لــه، ويف هــذا إقــرار منــه عليــه الســالم بعــدم صــربه ، 

  .فكيف يستقيم بعد ذلك قول الزركشي ؟ 
  
  
  
  

  عالقة النفي بالتقديم والتأخير: المبحث الثالث 
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موضوع التقدمي والتأخري من أجدر املواضيع اليت ينبغي االهتمام ا يف اللغة العربية ودراسـتها يف ضـوء  :د ـتمهي
والــتمكن مــن التقــدمي والتــأخري وفقهــه حــق الفقــه والبصــر بأســاليبه ســبيل مكــني إىل . مــا تضــفيه مــن مظــاهر دالليــة هامــة

رار العربية وبياا يف كالم العرب ويف القـرآن الكـرمي، وقـد أشـاد بـه وبدقـة مسـلكه عبـد القـاهر اجلرجـاين الوقوف على أس
هـو بـاب كثـري الفوائـد ، جـم احملاسـن، واسـع التصـرف، بعيـد الغايـة ال يـزال يفـّرت لـك عـن بديعـة، ويفضـي «  :حني قـال

موضــعه، مث تنظــر فتجــد ســبب أن راقــك ولطــف بــك إىل لطيفــة ، وال تــزال تــرى شــعرا يروقــك مســمعه ويلطــف لــديك 
  .276»عندك أن قّدم فيه شيء وحّول اللفظ من مكان إىل مكان 

بـاب عـريض « وما انفك أرباب البالغة بعد عبد القاهر يعلون من شأنه فيصف ابن األثري التقدمي والتـأخري بأنـه 
علــى متكــنهم يف الفصــاحة ، وملكــتهم يف  ، ويــرى الزركشــي أن البلغــاء أتــوا بــه داللــة 277»يشــتمل علــى أســرار دقيقــة 

، ومبثـل عبـارة الزركشـي أثـىن عليـه ابـن القـيم يف 278الكالم وانقياده هلم ، وأن له يف القلوب أحسن موقـع وأعـذب مـذاق
  .املنسوب إليه 279"الفوائد املشوقة"

ـ والــيت صــريها  280أخريوإبــداع عبــد القــاهر يكمــن يف جتــاوزه عبــارة ســيبويه الــيت ذاع صــيتها يف أمهيــة التقــدمي والتــ
الرتداد كالثوب اخللق، وصريا األلسـنة كالعصـف املـأكول ـ فهـو مل يكتـف برتديـد مقولـة سـيبويه بـل فّصـل وشـرح ودقّـق 
وضـرب األمثلــة، وبـّني جهــة العنايــة واالهتمـام ممــا عُـّد حبــق تأسيســا حلـس بالغــي مرهـف مــؤطر بــالنحو، فقـد انتقــد عبــد 

ولعدم نظرهم يف الوجوه والفروق اليت هـي سـر الفصـاحة " التقدمي للعناية واالهتمام"عبارة  القاهر العلماء جلمودهم على
ومكمـــن البالغـــة ، ال يف التـــأخري والتقـــدمي فحســـب بـــل يف كثـــري مـــن املواضـــيع األخـــرى كاإلضـــمار واإلظهـــار، والفصـــل 

صـوابا أو خطـأ حنويـا انطالقـا مـن نظرتـه بـل إنـه يعتـرب الصـواب أو اخلطـأ يف هـذه املسـائل ... والوصل والتعريف والتنكـري
  .281املتكاملة ملفهوم النحو

وموضــوع التقــدمي والتــأخري يتجاذبــه علمــان، علــم النحــو وعلــم البالغــة، فالنحــاة عنــوا بــه يف نطــاق الرتبــة النحويــة  
مـن الرتـب، رتبـا حمفوظـة والبالغيون تفّننوا يف دراسة األغراض البالغية للتقدمي والتأخري، واألولون ذكروا أن هناك نـوعني 

ورتبــا غــري حمفوظــة، فالرتــب احملفوظــة ال مندوحــة عنهــا لســالمة الرتكيــب وصــحته، فلــو خولفــت خــرج الكــالم عــن نطــاق 
ومن الرتب احملفوظة تقدم املوصول على الصلة واملوصوف على الصفة، وتأخر البيان عن املبني واملعطـوف . اللغة العربية

ه، والتوكيـد علـى املؤكـد، والبـدل علـى املبـدل عنـه، والتمييـز علـى الفعـل وتقـدم املضـاف علـى بالّنسق علـى املعطـوف عليـ
  .املضاف إليه، والفعل على الفاعل أو نائب الفاعل، وفعل الشرط على جوابه

                                                 
 . 177: الدالئل ، ص 276
حممد حمي الدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية : ، ت لسائر يف أدب الكاتب والشاعراملثل ان بن حممد بن عبد الكرمي املوصلي، أبو الفتح ضياء الدي 277
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فالصــدارة ختــتص ــا األدوات الداخلــة علــى اجلمــل مثــل أدوات النفــي  :أمــا األدوات فرتبتهــا الصــدارة أو التقــدم
  .كيد واالستفهام والنهي والتمين والرتجي والعرض والتحضيض والقسم والشرط والتعجب والنداء والنواسخوالتو 

خيــص األدوات الداخلــة علــى املفــردات مثــل حــروف اجلــر، وحــروف العطــف، واالســتثناء واملعيــة  فهــو أمــا التقــدم
  282.فعال واحداوالتنفيس، والتحقيق، والتقليل واالبتداء والنواصب واجلوازم اليت جتزم 

إخل  فههنـا ...واخلرب، ورتبة الفاعل واملفعول به، ورتبة املفعول بـه والفعـل فمثل رتبة املبتدأ: أما الرتب غري احملفوظة
  .سعة، واختيارات وبدائل ختضع السرتاتيجية الكالم عند املتكلم ومن هنا تبدأ البالغة 

حريـة الرتبـة حريـة مطلقـة، أو جمـال الرتبـة غـري احملفوظـة  و قد بني متـام حسـان أن ميـدان عمـل البالغيـني هـو جمـال
ـــة الرتتيـــب كمـــا يقـــول رشـــيد بلحبيـــب 283 ـــة مقصـــودة  «  :ذلـــك أن عملي ـــة واعي ـــار وهـــي عملي ـــة االختي جـــزء مـــن عملي

فمؤلــف القــول يفكــر يف املعــىن الــذي يريــد أن يصــّوره ويرتــب هــذا املعــىن يف نفســه، مث خيتــار الــنظم املناســب ألدائــه يقــدم 
أن ترتيـب املعـاين يف الكـالم كرتتيبهـا « متامـا كمـا قـال عبـد القـاهر . 284»ه ما تقدم يف نفسه ويؤخر فيه ما تأخر فيهافي

  .285»يف النفس 
ولعــل كلمــة عبــد القــاهر الــيت حنــا فيهــا بالالئمــة علــى العلمــاء يف مجــودهم علــى عبــارة ســيبويه املــة يف التقــدمي 

كـي يفصـلوا امـل ويوضـحوا املـبهم، ويفرعـوا أغـراض ومقاصـد التقـدمي والتـأخري ،   والتأخري كانت دافعا ملن جاءوا بعـده
وأمــا تقدميــه فلكــون ذكــره أهــم، وإمــا ألنــه األصــل وال مقتضــى «  :فهــذا القــزويين يبــّني أغــراض تقــدمي املســند إليــه قــائال

إمــا لتعجيــل املســرّة أو املســاءة لكونــه للعــدول عنــه ، وإمــا لتمكــني اخلــرب يف ذهــن الســامع ألن يف املبتــدأ تشــويقا إليــه ، و 
، وإمــا إليهــام أنــه ال يــزول عــن اخلــاطر أو "والســفاح يف دار صــديقك" ،"ســعد يف دارك"صــاحلا للتفــاؤل أو التطــري ، حنــو
   286»أنه يستلّذ فهو إىل الذكر أقرب 

بالبالغـة وقليـل منهـا سـبعا وعشـرين نوعـا وغرضـا للتقـدمي والتـأخري معظمهـا لـه تعلـق " الربهـان"والزركشي ذكـر يف 
   287.عائد إىل الصناعة النحوية 

ولقــد أطلنــا الكــالم قلــيال يف هــذه التوطئــة ألن املنهجيــة تقتضــي أن نشــري ـ قبــل الكــالم عــن التقــدمي والتــأخري يف 
  اجلملة املنفية ـ إىل اللبنات اليت يتأسس من خالهلا املوضوع ويتحّدد، علما أننا سنسري على سنا دراســــة 

  .القاهر يف الدالئل وتدي بقبس منها عبد
  : التقديم والتأخير في الجملة المنفية 
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يتقــدم املســند إليــه علــى اخلــرب الفعلــي إذا اقتضــت مناســبات القــول : تقــديم المســند إليــه علــى الخبــر الفعلــي .1
لنفــي ، أمــا إذا مل ذلــك، حيــث يــرى عبــد القــاهر، أن املســند إليــه يتقــدم ليفيــد ختصيصــه بــاخلرب الفعلــي إذا ويل حــرف ا

كنـت نفيـت عنـك فعـال مل يثبـت أنـه مفعـول ، " مـا فعلـتُ "إذا قلـت «  :يتقدم فال يدل على هـذا التخصـيص، فيقـول 
" مــا قلــت هــذا :"كنــت نفيــت عنــك فعــال ثبــت أنــه مفعــول ، وتفســري ذلــك أنــك إذا قلــت " فعلــتُ  أنــامــا :"وإذا قلــت 

كنـت " قلـت هـذا  أنـامـا "ء مل يثبـت أنـه مقـول ، وإذا قلـت كنت نفيت أن تكون قلت ذلك ، وكنت نـوظرت يف شـي
 288.»ول نفيت أن تكون أنت القائل وكانت املناظرة يف شيء ثبت أنه مق

عبــد القــاهر صــواب رأيــه ،يــدعونا إىل تأمـــل أمثلــة يســردها كرباهــني عقليــة ال تــدع الشــك يتســـرب إىل ولكــي يبــّني 
" ما قلـت هـذا وال قالـه أحـد مـن النـاس :"ء على ما سبق ـ جيوز أن يقال النفس حول صواب قوله ، فيبّني مثال ـ أنه بنا

، ألن ذلــك يفضــي إىل التنــاقض بــني منطــوق العبــارة " مــا أنــا قلــت هــذا وال قالــه أحــد مــن النــاس :"وال جيــوز أن يقــال 
  .289) ما أنا قلت (ومفهوم العبارة األوىل ) وال قاله أحد(الثانية 

   :ويف مثل هذا يقول املتنيب 
  َوَلِكْن ِلِشْعرِي ِفيَك ِمْن نـَْفِسِه ِشْعرُ     َما أَنَا َوْحِدي قـُْلُت َذا الِشْعَر ُكلُه 

غري أن هناك خالفا بني عبـد القـاهر اجلرجـاين و الّسـكاكي كشـف عنـه القـزويين خبصـوص هـذه القاعـدة الـيت قررهـا 
نكــرة أو معرفــة ، مظهــرا أو مضــمرا ، فظــاهر   عبــد القــاهر ، ونقطــة اخلــالف يف اللفــظ الــذي يلــي حــرف النفــي إذا كــان

كــالم الشــيخ عبــد القــاهر  كمــا يــذكر القــزويين أن مــا يلــي حــرف النفــي يفيــد التخصــيص علــى القطــع مضــمرا كــان أو 
مظهـرا ، معرفـا كــان أو منكـرا مـن غــري شـرط، وإن كـان اجلرجــاين مل ميثـل إال باملضـمر، أمــا الّسـكاكي فكالمـه صــريح يف 

. يلــي حــرف النفــي ال يفيــد التخصــيص إال إذا كــان مضــمرا أو منكــرا بشــرط تقــدير التــأخري يف األصــل أن اللفــظ الــذي 
يفيــد التخصــيص علــى إطــالق قــول الشــيخ عبــد القــاهر، وال يفيــده علــى قــول الّســكاكي، وقــد " مــا زيــد قــام " فنحــو 

  290انتصر القزويين لقول الشيخ عبد القاهر

�    ": يل ا على هذه القاعدة، قوله تعاىلومن اآليات الكرمية اليت حيسن التمث � �NْـI�َ�,. ,b#ـ, 
,�,&I#,�{َ �,�ـ,َ� ,uُSIp,� �َ�I�َ�,�
دّل إيـالء ضـمريه حـرف النفـي علـى أن الكـالم واقـع يف الفاعـل ال يف الفعـل كأنـه « : يقـول الزخمشـري.  p :91ـ�� " 	ِ�,@ِ/ٍ@
  291»"وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم األعزة علينا : " قيل

" مـا ضـربت زيـدا:"سبق أن ذكرنا أن النفي يتسلط على القيد فعبـارة : تقديم المفعول به في الجملة المنفية .2
مـا :"مثال تدّل على نفي املتكلم عن نفسه ضـرب زيـد ، وقـد حتتمـل أنـه ضـرب شخصـا آخـر ، أمـا إذا قـدم املفعـول بـه 
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ر، وبنـاء علـى هـذا الكـالم حنكـم بفسـاد مجلـة كان ذلـك نّصـا قاطعـا علـى أن املـتكلم ضـرب شخصـا آخـ" زيدا ضربت 
 . للتناقض بني مفهومها ومنطوقها " ما زيدا ضربت وال أحدا من الناس :"

مما جيري جمرى املفعول به اجلار وارور إذ قـّدم علـى الفعـل وقـد ضـرب عبـد القـاهر  :تقديم الجار والمجرور  .3
يف ) ـذا(، فتـأخر اجلـار واـرور " ما ذا أمرتـك"و" ما أمرتك ذا"اجلرجاين مثاال توضيحيا بّني فيه الفرق بني عباريت 

العبارة األوىل دّل على نفي األمر املخصـوص مـع احتمـال األمـر بشـيء آخـر ، أمـا تقـدم اجلـار واـرور يف العبـارة الثانيـة 
  292فيدل على أن املخاطب مأمور بشيء آخر على سبيل القطع 

  .للتناقض بني املنطوق واملفهوم " ا ذا أمرتك وال بشيء آخر م"وغين عن البيان فساد مجلة 
يــدل تقــدمي الظــرف يف اجلملــة املنفيــة علــى تفضــيل املنفــي عنــه ، وقــد قــرر هــذه القاعــدة بعــض  :تقــديم الظــرف 

يفيــد فـإن تقدميـه ) الظـرف( وإذا كـان يف النفـي « : فيقـول األول بشـأن هـذه القاعـدة . العلمـاء كالزركشـي، وابـن القـيم 

، أي ليس يف مخـر اجلنـة مـا يف مخـر  I#3/ �,TI#,. I 3p�َ�,� ٌr�َm �,T�B: �َ� "{�:�P��:47@,:4�ُ:"تفضيل املنفي عنه كما يف قوله تعاىل 
 .293»غريها من الغول 

قـال ابـن القـيم   ، 2ــ 6Q��1ـ
Z "  �ـI/,o B: BHـ �, O3�� َJـَ ��Nَx �B�,u B2َ:"، كما يف قوله تعـاىل الظرف فيفيد النفي فقطأما تأخري 
كـــان معنـــاه نفـــي " ال عيـــب يف الـــدار "وكـــذلك إذا قلنـــا «  :بعـــد أن استشـــهد علـــى هـــذه القاعـــدة مبفتـــتح ســـورة البقـــرة 

  294»كان معناها أا تفضل غريها بعدم العيب " ال يف الدار عيب"العيب عن الدار ، وإذا قلت 

فقـد ويل الريـب أداة النفـي « : ، فيقـول"J �/ـo :�ـH  "ويضيف الزخمشري فائدة أخرى لتأخري الظرف يف قوله تعـاىل 
مباشــرة ألن القصــد يف إيــالء الريــب حــرف النفــي نفــُي الريــب عنــه وإثبــات أنــه حــق وصــدق ال باطــل وكــذب، كمــا كــان 

  .  295»املشركون يّدعونه ، ولو أنه أوىل الظرف لقصد إىل ما يبعد عن املراد وهو أن كتابا آخر فيه الريب ال فيه 
يف هـذا التقـدمي معـىن االختصـاص ، وذلـك كمـا : المسند إليـه المسـبوق بـالنفي علـى الخبـر المشـتقتقديم  .4


" �� ID B:ُ6�� !3Q�3&I�B&Rٍ ,	N ��ْ,b َِ�,�,:"يف قوله تعاىل q�: :22  ـ  �,:" ، وقولـه عـز وجـل,�َN � ْـ�,b ِ	 ـ,TB�� 3��� ـI&!ِ  ـ,.ID  َـ�,Vَ�BOِT   "
h&#��:81  .296ني الكرميتني أنك أنت لست قادرا على ذلك إمنا القادر عليه هو اهللافاملعىن يف هاتني اآليت.  

مــن أدوات العمــوم، وهــي قــد " كــل: "فــي الجملــة المنفيــة" كــل"تقــديم وتــأخير لفــظ اإلحاطــة والشــمول  .5
 :تتقدم على أداة النفي أو تتقدمها األداة، وبني الرتكيبني فرق يف املعىن أشار إليه العلماء هذا بسطه

أداة النفــي أي أــا تكــون خارجــة عــن حّيزهــا فــإن النفــي يكــون عامــا وشــامال وهــو مــا يســميه " كــل"مت إذا تقــد
  :ويستشهد على ذلك ببيت أيب النجم الراجز" عموم السلب"البيانيون 

                                                 
 133: دالئل اإلعجاز ، ص: انظر  292
 .125: الفوائد املشوقة لعلوم القرآن ، ص ، ، وانظر كذلك237:،ص 4الربهان يف علوم القرآن، ج 293
 ) .40ـ  39: (، ص 2ج، ص ن ، وانظر كذلك املثل السائر  ةالفوائد املشوق 294
 .20: ، ص 1الكشاف ، ج 295
 .داللة األطر األسلوبية وصلتها بتقدمي مكونات اجلملة : انظر مقال 296
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  َعَلي َذنـًْبا ُكلُه ملَْ َأْصَنِع◌ِ     َقْد َأْصَبَحْت أُم اخلَِياِر َتدِعي 
  .ترفع على االبتداء واجلملة بعدها خرب" كل"كثريا، فـ   أي مل أصنع منه قليال وال

بعد أداة النفي أفاد الكالم ثبوت احلكم لبعض األفراد دون البعض، وهذا ما يسميه البيانيون " كل"أما إذا وقعت 
  :، ومثال ذلك قول املتنيب "سلب العموم:"

ْرُء يُْدرُِكُه 
َ
  يَاُح ِمبَا الَ َتْشَتٍهي السُفنُ َجتْرِي الر     َما ُكل َما يـََتَمىن امل

يف حّيز النفي وذلك بأن تقّدم النفي عليها " كال"إذا أدخلت «  :ويلخص عبد القاهر هذه القاعدة اهلامة بقوله 
من حّيز النفي ومل تدخله " كال"لفظا أو تقديرا فاملعىن على نفي الشمول دون الفعل والوصف نفسه ، وإذا أخرجت 

وال تقديرا كان املعىن على أنك تتبعت اجلملة فنفيت الفعل والوصف عنها واحدا واحدا، والعلة أن كان فيه ، ال لفظا 
كنت قد بنيت النفي عليه ، وسلطت الكلية على النفي وأعملتها فيه، " كل"ذلك كذلك ، أنك إذا بدأت بـ 

  .297»وإعمال معىن الكلية يف النفي يقتضي أن ال يشّذ شيء عن النفي فاعرفه 

�ُ F� َ�3/ �B"3oَ 4,<ِ": وقد اعرتض على هذه القاعدة بقوله تعاىلَh �ٍ�ُ�َ: ٍr�َOْ�3�"ألن مقتضى القاعدة 18: لقمان ،
ال « :حب اهللا لبعض من وجدت فيهم هذه الصفة وعدم حبه لبعضهم اآلخر، وقد أجاب سليمان بن علي بأنه

الغالب، بل جيب أن ينظر إىل قرائن أخرى كداللة السياق يعمل ذه القاعدة على اإلطالق، وإن كانت صادقة يف 
واجلواب عن اآلية أن داللة املفهوم إمنا يعّول عليها عند عدم «: وقال ابن هشام. 298»أو األثر أو غري ذلك 

»املعارض، وهو هنا موجود، إذ دّل الدليل على حترمي االختيال والفخر املطلق
299.  

  
  
  
  
  
  
  
  

 في اللغة العربيةلنفي وانتقاضه توكيد ا:  المبحث الرابع
  :توكيد النفي: أوال

                                                 
 .267: دالئل اإلعجاز ، ص  297
رسالة ،  يف دالئل اإلعجاز" الوجوه والفروق"صلة النحو بعلم املعاين لدى اإلمام عبد القاهر اجلرجاين من خالل مصطلحي : سليمان بن علي  298

 .63:، صماجستري غري منشورة
 .255:، ص1مغين اللبيب ، ج 299
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وظــروف اخلطــاب أن يعمــد املتحــدث إىل تعزيــز قولــه وتوكيــده مــن أجــل التــأثري يف قــد يســتدعي املقــام  :تمهـــيد
الســامع أو حليــازة ثقتــه أو الجتثــاث الشــك مــن نفســه أو ألي ســبب آخــر، فيلجــأ إىل مجلــة مــن طرائــق التعبــري وصـــيغ 

 يف العربيــة " النفــي"ن يف جمموعهــا مــا يعــرف يف اللغــة العربيــة بأســلوب التوكيــد، وملــا كــان صــميم حبثنــا يتنــاول األداء تكــو
  .رأينا من الواجب التعرض إىل توكيد النفي ألن التوكيد كما يكون يف اإلثبات يكون أيضا يف النفي

دروس النحـو،  وال جيمـع دررهـا عقـد  وغين عـن البيـان أن طرائـق توكيـد اجلملـة املنفيـة ال يضـمها درس واحـد مـن
  .فكان من الواجب التنقيب عنها ومجعها حتت هذا العنوان عّلنا خنرج بفوائد يف فهم واستيعاب درس النفي وتعليمه 

  :وقبل التعرض لطرائق توكيد النفي نشري إىل أن بعض النحاة  قسموا النفي إىل نفي تأسيسي ونفي توكيدي
األداة اخلاصـة بـالنفي ، حيـث ال يكـون يف الكـالم إال أداة واحـدة لوالهـا مـا وجـدنا يف جتلبـه  : النفي التأسيسي

  .اجلملة ما يدل على معىن الّنفي 
طـرق النفـي  ىحـدأداة يف حالة النفي الصريح ، أو إفتجلبه أداة النفي الثانية أو أكثر من : أّما النفي التوكيدي 

، هوبـدون ذكـر " ال"النفـي  أداةنفـي اـيء عـن حممـود مفهـوم قبـل جمـيء ف، "مـا جـاء علـي وال حممـود"الضمين، فإذا قلنـا 
  .ه تأّكد داةاأل تفلما جاء

  : طرق توكيد النفي في العربية 
 ) :الجر(بأحرف اإلضافة توكيد النفي  .1

يلـة وقد تـزاد يف حـاالت قل" ما"و" ليس"يف خرب " الباء"كثريا ما تزاد ": الباء"باستعمال حرف توكيد النفي /  أ
وفائــدة زيادــا رفــع تــوهم أّن الكــالم موجــب الحتمــال أّن الســامع مل يســمع النفــي أول الكــالم فيتومهــه  300"ال"يف خــرب

  . 301موجبا فإذا جيء بالباء ارتفع التوهم 
إن النفـي إمنـا يقـع عـن «  :وقد عقد الرماين مقارنة لطيفة بـني زيـادة الـالّم يف اإلثبـات وزيـادة البـاء يف النفـي فقـال

مــا زيــد :" قلــت أنــت" إن زيــداً لقــائم:"فــإن قــال " إن زيــداً قــائم"جــواب مــن قــال " مــا زيــد قائمــاً "جيــاب ، فكــان قولــك إ
  . 302»وهذا قول الكوفيني " إن "بإزاء" ما"فالباء بإزاء الالم، و" بقائم

  303»في لتأكيد اجلحدألن هذه الباء ال تدخل إال على من« :  ـاليت يسموا الزائدة  ـوقال السريايف عن الباء 

,َ2WX� ,.IQ	Nَ�I�,e ُF� َِ:"قال اهللا تعاىل  : ـ زيادتها في خبر ليس  < " 
" �,�@ِ@ٍ/ Bx�ْ� �BOَ6�ٍ	Nَ�I�,e ُF� َِ:" ، وقال  36:��@�

 

3&,PI�BS	�I�,b ,.َ�I�ِTI  َِ:" ، وقال أيضا 37: ��@�ٍ" ��j����:22  وقال عز من قائل ،":َNَ�I�,e iP��IQ3� ِ	َ6
ٍِo/" ��p :81.  
فالباء يف كل هذه اآليات قامت بدور وظيفي هام هـو توكيـد النفـي، مـع مالحظـة أن دخـول اهلمـزة قـد حـّول النفـي إىل 

  .تقرير وإثبات 

                                                 
 . 404:، ص 1، مهع اهلوامع ، ج 222،ص 1، شرح الكافية ج 309: ، ص 1شرح ابن عقيل ،ج: انظر 300
 . 404:، ص 1مهع اهلوامع ، ج 301
  .41:معاين احلروف ، ص 302
 .315: ، ص 3ج: الكتاب  303
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 � �Fُ�,ـ �,:"يف القـرآن الكـرمي سـبعا وثالثـني مـرة، مـن ذلـك قولـه تعـاىل " مـا"ارتبطـت البـاء خبـرب :  "مـا"ـ زيادتها في خبر 
ِ	َ�B�hٍ: ,._&َ' �I�,&ُ�,4�  " Z
6Q�� :74  ,�,:"، وقوله�3p �I  ِ	َ��ِ�ِ�,f B�,D _#�� �� " Z
6Q��:167  وقوله ، ":,�َN �َ�ِ	 �3&IP
ِBUB2I  ,� ـ,�َN � ُOـ�I  
ِ	3&IP
ِBU,! " �p�
	>:22  H���� ،":,�,�َN ��ْ,b ,.َ�I�ِTI  ِ	,�B�hٍ� "����n� :107 .  

  . 304احلجازية" ما"الزخمشري إىل أن الباء ختتص بالدخول على وقد ذهب الفارسي و 
التميميـة لوجـود ذلـك " ما"تدخل كذلك على خرب " الباء"وذهب األخفش، وابن مالك والرضي وغريهم إىل أن 

  .يف أشعار بين متيم ونثرهم
ــ زيادتهــا فــي خبــر  فمــن األول قــول " إن"مــلأو ع" لــيس"العاملــة عمــل  305"ال"أحيانــا يف خــرب" البــاء"قــد تــزاد : "ال"ـ

      :الشاعر 
  مبغن فتيال عن سواد بن قارب    َفُكْن ِيل َشِفيعا يوم ال ذو شفاعة 

  .خريٌ : أي" ال خري خبري بعده النار " ومثال الثاين قوهلم 
مـا "حنـو " ظـن"، ويف اخلـرب املنفـي يف بـاب "هـل زيـد خبـارج"حنـو " هـل"أيضـا يف خـرب املبتـدأ بعـد " البـاء"وقد تزاد 

منفيـا حنـو قولـه " رأيـت"اآلتية بعد بـاب " إن"، ويف خرب " ما جاءين زيد براكب " ، يف احلال املنفية ، حنو" ننته خبارجظ


,/,  N,� َ�Iَ:"تعـاىل ,� ��_4 َF� BC��,U �َ�,t _���,&,��B� B{,�َJ�I�,K   _DِـTB6�َْ�ِ	 ,!I�,/ I َ�,�ِ	 َ6ـB���ٍ ,. ََ�ـN )I4 3/I" ِـ ��َ !,�ـI&,� )'. . " X6ـ�yn� :
، وكــذا أخبــار بقيــة النواســخ بشــرط أن تكــون  "307ــي"أو " نفــي"إذا ســبقها " كــان"، وتــزاد كــذلك يف خــرب  306 33

  :، قال الشاعر  308منفية واستوفت بعض شروط الزيادة 
  بَِأْعَجِلِهْم إْذ َأْجَشُع الَقْوِم َأْعَجلُ     َوِإْن ُمدْت األَْيِدي ِإَىل الزاِد ملَْ َأُكْن 

  :، وعليه قول دريد بن الصمة 309"وجد"لـ   وتزاد يف املفعول الثاين
َنُه    فـََلما َدَعاِين ملَْ َجيْْدِين بُِقْعُددِ     َدَعاِين َأِخي َواخلَْيُل بـَْيِين َوبـَيـْ

  :أمهها " الباء"ذكر النحاة بعض الشروط لصحة زيادة :  المؤكدة للنفي" الباء"شروط زيادة 
  .فيا ـ أن يكون اخلرب من

مــا زيــد :"وكــذلك يف حنـو" لــيس زيـد إال بقــائم:"يف اخلـرب يف حنــو " البــاء"فــال يصـح زيــادة " : إال"ــ عــدم انتقــاض اخلـرب بـــ 
  " .إال خبارج

  " .كرمت العلماء ليس باألدعياء :" فال يصح أن يقال : ـ أال يكون اخلرب واقعا يف االستثناء 

                                                 
 .309:، ص 1رح ابن عقيل ، ج، وش 221:شرح الكافية ، ج: انظر 304
 .310:، ص  1، وشرح ابن عقيل ،ج 405:ص 1، واهلمع ، ج 601:، ص1النحو الوايف ، ج: انظر  305
 . 406ـ 405: ، ص 1، ومهع اهلوامع ، ج 223: ، ص 1شرح الكافية ج: انظر  306
 . 284: ، ص2، ج 2000، 37ريوت، ط املكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا ب ،جامع الدروس العريب، الييينمصطفى الغ 307
 .592:، ص 1، جالنحو الوايف 308
 .405: ، ص 1اهلمع  اهلوامع  ، ج 309
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ـــ أن يكـــون اخلـــرب صـــاحلا لالســـتعمال يف الكـــال مـــا مثلـــك :"م املوجـــب غـــري مقصـــور علـــى الكـــالم املنفـــي ، فـــال يصـــح ـ
  .310"بأحد

  :  "من"توكيد النفي باستعمال حرف اإلضافة /  ب
دخلت هنا توكيدا كما تـدخل " من"ولكن « : يف اجلملة املنفية لتوكيد النفي وتقويته، يقول سيبويه" من"تدخل 

  311»" لست بفاعل" ، و " ما أنت بفاعل:"ويف " كفى بالشيب واإلسالم:"يف قولك " الباء"
" مــن"و"  مــا جـاءين مــن أحـد" يف اجلملــة املنفيـة إلفــادة التوكيـد أيضــا حنـو" مـن"وتــدخل « :وقالـت ســناء البيـايت 

أو             ��n�:59ـ�� " �T,ـ &�W� B�?J ,/I�َ�3ـَ �,َ�, ID��I�ُ6ُ¨ B 'َ�,�,:"تؤكد نفي جزء متعلق باملسند سواء أكان فاعال، لقوله تعـاىل 

ID ,�َ�W�C ُF� Bَ�َ� �'?�,:" مفعوال كقوله تعاىل  " 4�#�312» 91:�;�.  
يف توكيـد متعلـق باملسـند فـاعال كـان أو مفعـوال، وال نـرى وجهـا هلـذا احلصـر ، " من"واحلق أن قد حصرت وظيفة 

 ��B�©! ,�َJ ,�Wـ �, ID�Bـ  �,D Fِ�Bـ  u,� �ـَ �,ـ :" فقد وردت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تتجاوز هاتني احلالتني من ذلك قوله تعـاىل
 ".
��:37  H���� ،":,�َ��3Tِ	  BH B�ID B.�ْ ٍ B�?J �'�,Q,�� ?���D "  A157:��#�ـ�  H���� ،":َ:,&َ� �3H B�ID ً�_�WZ ,�َJ َ�B��
ففـي . S�� :10ـ���  " ٍ

وكــأن  ة كانــت تقصــد املســند الفعلــي مــن ). املبتــدأ( مؤكــدا لنفــي املســند إليــه " مــن"هــذه اآليــات الكرميــة كــان دخــول 
خــالل عبارــا ومــن خــالل االستشــهادين الــذين أثبتتهمــا واآليــات الــيت ذكرناهــا،  ومثلهــا كثــري تبــّني أنــه ال موجــب هلــذا 

  .التخصيص 
  :وقبل أن ننهي الكالم عن تأكيد النفي حبريف اإلضافة، نوّد إثبات املالحظات التالية

يف مثل املوضع الذي أوردنامها فيـه حبـرف اجلـر الزّائـد، ويـربرون هـذا " من"و" الباء"ال النحاة التعبري عن ـ شاع يف استعم
  :الوصف أو التعبري باآليت 

  313.ـ أما زائدان عن وظائف اجلملة األساسية بدليل أنه جيوز حذفهما بدون إخالل باملعىن 

ــ�," :ىن ففـــي قولـــه تعـــاىلــــ أن اخلفـــض بعـــدمها هـــو خفـــض لفظـــي ال عالقـــة لـــه بـــاملع ــ!WAI � �ـ, ــj IDـ, Bـ� ِF� ,Dــ Bـ� ,u3 �َـــuــ Bـ�I�َN "
�#"O&;�:04 مفعوال به جمرورا لفظا منصوب حمالّ، وكذا قوله تعـاىل" شيء"، تعرب كلمة":�,�َ' �I�ً6ُ¨ B�ID ,�,� َـ�W� " ـ����n�:59 

  ".من"مسندا إليه جمرورا لفظا مرفوعا حمالّ ، أو جمرورا اقتضاء لـ" ورقة"، تعرب 
واحلق أنه إذا ساغ التعبـري بـاحلرف الزائـد يف الـدرس النحـوي علـى سـبيل التجـّوز والتسـاهل فإنـه ال يسـوغ البتّـة اسـتعمال 
هذا التعبري يف القرآن الكرمي ألن لكل حرف دورا وظيفيا هاّما ال يكون بدونه، وألنـه ال يوجـد يف القـرآن حـرف زائـد أو 

لـذلك وجـدنا كثـريا مـن العلمـاء يتحرجـون مـن هـذا اإلطـالق .  ، وهو منزه عن العبث بدون وظيفة ألن القرآن كالم اهللا
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واألكثــرون ينكــرون إطــالق هــذه العبــارة يف كتــاب اهللا ، ويســمونه التأكيــد ومــنهم مــن يســّميه الصــلة « :قــال الزركشــي . 
  .314»ومنهم من يسميه املقحم 

لرتكيز على النـواحي الشـكلية وإمهـال اجلانـب الـوظيفي الـذي هـو وسبب هذا اإلطالق ـ أعين القول باحلرف الزائد ـ هو ا
يف تأكيـد نفـي " مـن"و " البـاء"أهم ما ينبغي الرتكيز عليه يف الّنحو ، وكثريا ما يستعمل يف القـرآن الكـرمي حرفـا اإلضـافة 

نفـع والضـر أو التـدبري ما ال يليق بصفات اجلالل والكمال هللا رب العاملني ، أو يف تأكيد سـلب قـدرة أي خملـوق علـى ال

، 03: �;�ــ�W{� " uُ%َــ'َ ID�Bــ ��Iy,&Dِــ
, tِْ�ــ! B: �,Uــ
,� 'َــ�,ــ:"�N ���ــH ، 74: البقــرة"��4ُــ&,��I 'َ&_ــ., B:�hٍــ�َ	ِ � �Fُ�,ــ�,: "، كقولـه تعـاىل
يف التنقيـب عـن وبني اآلية الكرميـة ، فمهمـا دقّـق اإلنسـان "  ما ترى يف خلق الرمحن تفاوتا"والفرق شاسع يف املعىن بني 

 I��ِ�Rِ:ـَ :"العيوب سواء بعلومه أو وسائله فلن يقف على أدىن عيب ولو كان متناهيا يف الضآلة، ونظري ذلـك قولـه تعـاىل
,Q�� ـ,P,
�َــ 
,P,ـ ���Rِ ,Qـِ ��I  _�ـُ  �S�ٍُــ:ُ  �ID�Bـ 
,'ـَ  phْ,ـ  _
َ'I�Dِ ,/I#َ6 ـB�ِo B�َ� ـI�,u ,Q�� ـ,P3
 ,U ـBG�ً~,� 3ــ�p,� ,y ـB��l "  uلـن يعــود  ، 04ــ 03: �;�ـ

اإلنســان بعــد احملــاوالت املتكــررة إال باخليبــة والعجــز أن جيــد شــيئا ولــو كــان مثقــال ذرة مــن نقــص ، أفبعــد كــل هــذا يقــال 
  .عن هذه احلروف أا زائدة ؟ 

 phْ,ـ :"فإن النفي الضمين يؤكد ما أيضـا ، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه تعـاىل " من"و" الباء"ـ وكما يؤكد النفي الصريح حبريف 

,3jــ ID�Bــَ�B[�ُ2I  ــ,�ID ,/ْ%ــ,�ُh ــB�ID َxBــ� ُ2I  ــB�ID ــ,jI!WA  "ومــن تأكيــد "مــن"، نفـي ضــمين بأســلوب االســتفهام أّكــد بـــ40:الــروم ،


,�,�    �Iـَ �,Nَ:"قول اهللا تعاىل " الباء"االستفهام بـ  N )I4َ�ـَ ., 6B���ٍـَ 	ِ T_Dـِ َ��ْB6	I�,! ِـ /,  �Iـَ �,�,���B{�  K�n,&,���_ـ  t,�ـَ � U,��ـN_4 َF�  BCَ/ـ,
3/,!ِ�I" َ;�I�َ' ) ".. X�6yn� :33 .  

  بوظيفة التوكيد يف اجلمل املنفية مع مجيع أدوات النفي بل مع البعض فقط  " الباء"و" من"ـ ال يقوم حرفا اإلضافة 
خ، أو مــع املفعــول مــع النواســ" مل"أو " ال"،" مــا"،" لــيس:"جنــد االرتبــاط بينهــا وبــني األدوات التاليــة " البــاء"ففــي حالــة 

  .وقد ال حيتاج األمر إالّ حلرف استفهام يقوم مقام أداة النفي " وجد"الثاين لـ 
  " .هل"،ويف حاالت قليلة " إن"و" ما"فال تستخدم غالبا إال األداة " من"أما يف حالة التأكيد بـ

  :  )اإلنكار(الجحد  "الم"ـ توكيد النفي ب .2

�ـَ �,ـ �,:"مثـل " كـان"توكيد بعد النفي ، وتسمى الم اجلحود ، وتقع بعد وقد جتيء الالم لل« : قال الزركشي  �,4� 
ُF� B�3�,��C,	3TI  ,�َN�ْ,b B:ِT�   "..r�%�n�:33 315»" ليس"، الالّم لتأكيد الّنفي، كالباء الداخلة يف خرب.  
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�ـَ &,ـ :َ:"قولـه تعـاىل ، ومـن مناذجهـا 316اجلحود املؤكـدة للنفـي عشـرين مـرّة يف القـرآن الكـرمي" الم"وقد وردت  �ُ�� ��
B�3��B�ِ#3ــ	َــ&,ــ�� � �?C3	ــB� ��ID َــ�IQ h ".. X�
�َــ�,ــ�,:"����ــH '�ــ�| . n� :101.ـ �,4� ُF� B�3�Iِــ�w,@3< ــB�ID ــ,jI!WA ــB:ــ_��� !,&,��B{� ,�َJ ــB: !

J�I�ِK  "
q�::44  317»عجزوالالم مؤكدة لعدم ال«، فقدرة اهللا مطلقة ال منتهى حلدها وال مقّيد هلا .  

ــ�, :"ومــن لطــائف الفــروق يف اســتعمال هــذه الــالم قولــه تعــاىل ــ�, َ� �,4� ُF� B�3ــ� ,��C,	3TI  ,�َNــ �ْ,b ــ B:ِT�   ،,ــ� ــ�, َ� �,4� ُF� 
3�,��C,	ُ3TI  ,�3pI  ,/ َـI�ْ�B%3
يتضـح الفـرق بـني تعبـريين يكـادان يتشـاان يف أوهلمـا « :يقـول   مـاهر البقـري.  33:األنفـال " �4

�َــ�,ـ �," نكـار، وال كـذلك يف الثـاين، فمعـىن الم اإل �,4� ُF� B�3� ـ,��C,	3TI   " أن إرادة اهللا ليسـت تعـذيبهم ،والرسـول قـائم فــيهم

ــ�, "لعلهــم يهتــدون ، أمــا  ــ�, َ� �,4� ُF� 3�ــ ,��C,	ُ3TI   ".. م إذا مل يســتغفروا حيــث مينعــون الّنــاس عــن املســجد احلــرامأنــه يعــّذ
«318 .  
  :تكرار األداة توكيد النفي ب .3

مـــن أهـــم طـــرق توكيـــد النفـــي تكـــرار األداة، إذ تقـــوم األداة الثانيـــة يف اجلملـــة بتوكيـــد مـــا أّسســـته األوىل مـــن معـــىن 
  :لذلك سنفردها بنوع تفصيل مث نلمح بعد ذلك إىل بقية األدوات" ال"النفي، ومن أهم األدوات تكرار 

فائــدة معنويــة هامــة هــي توكيــد النفــي ، قــال الزجــاج يف تأويــل  "ال"ذكــر النحــاة أن لزيــادة :" ال"تكــرار األداة  /أ

   319»زائدة مؤكدة، املعىن ال تستوي والسيئة " ال"و« : J َ'I�َO�َِs� �,�,#ُ� ,�َJ _���ِ�َ~ُ�"  b�P::34َ�,:"قوله تعاىل 


BP3ـ I�,&IR ,�َJ 3/IQـ /, � Jَ�,ـ  3Q3ـ �B�,  َ'Iـ  Bb	,ـ � Nَ/,ـ  �ـ BH	r� B�َ\َِ�ـَ  xْ<ِ: "يف القرآن قـول اهللا تعـاىل" ال"ومن أمثلة تكرار األداة  ,�َJ 
ــ�ْ/3 B#,. !ــ I#,u ــ ,jI�ً�~  "  /
يف هــذه اآليــة لــيس واجبــا ألــا دخلــت علــى الفعــل املضــارع، ولكنهــا تفيــد " ال"فتكــرار .42: �ــ

ثـل لفتـات نفسـية وعقليـة علـى أن تكرارهـا مي«  :تقوية النفي وتوكيده كما يؤدي معىن دالليا ّخلصه   مـاهر البقـري بقولـه
مـا ال يسـمع، وال يبصـر ، ال يغـين ، إمنـا : فهـذا التقسـيم " ال"فنحس شيئا من تأمل السـائل وتعّجبـه إذ يكـرر .. مجيلة 

ميثّـــل وقفـــات ذهنيـــة متفلســـفة ، هـــل تســـمع األصـــنام لـــدعاء النـــاس فتســـتجيب لنجـــواهم فتحاســـبهم خـــريا خبـــري أو شـــرّا 
أو ... يف اآليــة أكثــر توكيــدا وإثباتــا للنفــي ممـّـا إذا قيــل مــثال ال يســمع، أو يبصــر  أو يغــين" ال"إن النفــي بتكــرار ... بشــرّ 

  320») ليست بشيء:( أمجل معناها يف كلمة واحدة كأن يقال
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ــ�'?�,:"وقــال تعــاىل  َ�ُCB�� ــ B�ID 3ــ� B��BH B��ــ ,Tً� َJ ,/ْــ� ــ �6�,4ُ ,jI�ً�~ ,ــ� 3pI  3/ْ�َــ� ُ6,4� ,�َJ ,/I&Bــ� ُ2,4� ََBn�ُْ%ــ B�ِTI  ــ َ��
,� �َJ َ�ْ%ــ L��,� ،َJ 
,/I&B�ُ2,4� ,�I�ً',� �َJ ,y,�LZ� ,�َJ ُ�3gL���  "يف اآلية الكرمية سـت مـرّات ، تـرى مـا هـذه " ال"، نالحظ تكرار األداة  03: الفرقان

ســلب خصــائص ؟ لقــد دخلــت هــذه األداة لتؤكــد " ال"القضــايا اهلامــة الــيت اســتدعى نفيهــا هــذا التكــرار والتتــايل لــألداة 
وهكــذا جيــّرد آهلــتهم املــّدعاة مــن كــل خصــائص األلوهيــة ، « : األلوهيــة عــن اآلهلــة املــّدعاة، ويف هــذا يقــول ســيد قطــب 

خيلقهـم عبّـادهم مبعـىن يصـنعوم ـ إن كـانوا أصـناما وأوثانـا ـ " وهـم خيلقـون"واهللا خلق كل شـيء، " ال خيلقون شيئا"فهم 
فضـال " وال ميلكـون ألنفسـهم.. "ن كـانوا مالئكـة أو جنّـا أو بشـرا أو شـجرا أو حجـرا وخيلقهـم اهللا ـ مبعـىن يوجـدهم ـ إ

عن أن ميلكوا لعّبادهم ضرّا وال نفعا، والذي ال ميلك لنفسه النفع قـد يسـهل عليـه الضـر ، ولكـن حـىت هـذا الميلكونـه ، 
إىل اخلصــائص الــيت ال يقــدر عليهــا إال ومــن مثّ يقّدمــه يف التعبــري بوصــفه أيســر شــيء كــان ميلكــه أحــد لنفســه ، مث يرتقــي 

فــال إماتــة حــّي  وال إنشــاء حيــاة وال إعادــا داخــل يف مقــدورهم ، فمــاذا " وال ميلكــون موتــا وال حيــاة وال نشــورا "اهللا ، 
  .321»هلم بعد من خصائص األلوهية ، وما شبهة أولئك املشركني يف اختاذهم آهلة؟ 

لـــك بـــأن تلـــي األداة أختهـــا دون فاصـــل، وهـــذا وإن مل يـــرد يف القـــرآن وذ" ال"وهنـــاك نـــوع ثـــان مـــن تكـــرار األداة 
الكــرمي ، إال أن هنــاك مــن الشــواهد لــدى القــدماء مــا يــدل علــى أصــالة هــذا االســتعمال بــل حــىت احملــدثون يســتعملونه ، 

  :فمن األوائل قول مجيل 
َنَة إّا    322ُعُهوًداَأَخَذْت َعَلّي َمَواثًِقا وَ     َال َال أَبُوُح ِحبُِب بـُثـَيـْ

  :ومن املعاصرين قول خليل مطران الذي نورده على سبيل االستئناس 
لبـَُزْرُمجَْهَر فـََقاَل َكل َال َال     نَاَداُهُم اَجلالُد َهْل ِمْن شافع 

323  
لتفيـــد التوكيـــد، وقـــد وردت بعـــض األمثلـــة يف القـــرآن الكـــرمي ويف " مـــا"تتكـــّرر األداة :  "مـــا"تكـــرار األداة  / ب

�َ /6َr� َ;�ُ� BC��,Dَ:َ:"العريب ، فمن القرآن الكرمي قول املوىل عز وجـل الشعرَ%3

,�ـَ  ��,ـ  BH�Bـ � ��ID َ�I�Bـ َ}� ِ>?J ,	 ـ,gL
B� �َْ̂� ـ � ، �,#,ـ,� �
َ�,
َ}� ?'�,Q,�,u ِ>?J BC��,D/ 3p3  َN,�Bx�ُ�,#,	 �B��,� _
��ْN�ِ,� ، ,ـ�ـَ  ��,
 �ID َ:   ْh�Bـ #,ـ �2I  ,.َ�Iـُ � �َ �ـَ   �i#ُ2Iَ�ـُ zْـhٍ 	ـ,Bx�ِ	f " ـ��p:27 وقـد تكـررت ،
ملزيد من التوكيد إبـرازا لعنـاد الكفـار وجحـودهم، ومـن " بالباء"النافية ثالث مرات، الثانية والثالثة اقرتن اخلرب فيهما " ما"

  :أمثلة تكرارها يف الشعر قول الشاعر 
ّ◌يًا َفَما  َحٌد ُمْعَتِصَماَما ِمْن ِمحَاٍم أَ   الَ يـُْنِسِك اِحلَماُم تََأس  

�J ,/I#,T�َُ:"تكرارها نادر من ذلك قول اهللا تعاىل :  "لم"تكرار األداة  / جُF�   ,.Dِ BC��,D/ َ�I 6َ/3 ـB'�ُ�ُ�� ِ B:-�� !Dِ/ 
,�َ�I 3 ـ/ْ�
ِ3�ُ��I  B�ID B�,/�ِ�ُ�   " �#"O&;� :8 . 

                                                 
 . 2550: ، ص  5، مج  10ط. دار الشروق .   ظالل القرآنيفسيد قطب ،  321
 .294:قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم، ص 322
 .585:منتخبات األدب العريب، ص 323
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  : توكيد النفي التأسيسي بأداة نفي مغايرة .4
كيد النفي كثري االستعمال يف اللغة العربية وخباصة يف القرآن الكرمي وسنتطرق إىل بعض األمثلة هذا النوع من تأ

  :القرآنية حسب املنهجية التالية 

�َ I�ُ^ُ23  ِ>?J	U�ُْ6ُ2I  ,�َJ ,, ��,:"من ذلك قوله تعاىل :  النافية" ال"بـ " ما"تأكيد / أ,#ْ%ٍe ,�By�,WZ  " 4�&6� :28  ،
 r���..":َ:,&� َNI�,�ْ%ُOI  ,.َ�I�BH B�ID ,UI�hٍ ,�َJ �َِ��ِ�  "..
gs�:06  . r��� ":,��  َCَ�?'�,�By�,Qً� ,�َJ ,�َ�L � " D7�:03  ،
 r���":�,�3p �,� ِ	َ6I�ِr ,jB.�
ٍ َ�B�LV� ,�ُ' ��B�3#,4� ,�َJ ِ	َ6I�ِr َ�Bp�Dٍ  ".. ���s�) :41  42ـ( 

قليل بل نادر يف القـرآن الكـرمي ، " ال"بواسطة األداة " لن"تأكيد املعىن املنفي بـ:  "ال"بـ " لن"تأكيد األداة / ب

ــ:" وممــا ورد قولــه تعــاىل  َ�ID ُ'ْ�ــ B#,! ــ ,.I#3T3  َNــ I�,�ُ��LT,�  َJ َNI�َJ3ــ� 3p   " ــ� ــ": ، وقولــه تعــاىل 17: ����� َ�ID ــ َ'I#َ%,�ُ23  َNIــ� ,yُُI��ُ2I  ,�َJ 
َNI�َJ3�ُ�,/  I�,� ��B6,�,��B� 3/ْ%,Pُh ,	I�L#ُ2   " �#"O&;� :03 . 

ــ��Iَ�,:"قــال اهللا تعــاىل :  "ال"بـــ" لــيس"تأكيــد األداة / ج 
,zَـــ� Oِ> )َx,yــّ 4�B{�~� ,y ���_ــ �ُـــ�&,/, /�BC,D?ــ �B �ُ	,ــ ��Bb ?O��Iـ, 
َN,y,3pَ;�  I�3{ َ�َr� ِ>��ُ' ! ـIQ3b ,4��,� ،َJ  BCـ��,D/ ,/3& ُ3ـ �, �4,�'ـpI  ُ���َ\  َJ,� I ُ2ِ-�B	�I�,e ِـَ " :وقـال جـل مـن قائـل .18: ��#�ـ�A " ���%?ـ  �ـ,

�ِ�َOB2�� ِhIpَN -!B��,�َN " A��#�� :123 . 

غــري  " ) مــا"يقصــد (بعــدها " إن"وقــد جــاءت :"قــال الّرضــي االســرتباذي : "إن"بــاألداة " مــا"تأكيــد األداة / د
 :كافة شذوذا وهو عند املربد قياس، وأنشد أبو علي 

  َوالَ َصرِيًفا َوَلِكْن أَنـُْتُم اخلََزفُ     ُغَدانََة َما ِإْن أَنـُْتُم َذَهًبا َبِين 
وقالت  324" ..إال"و" ما"العازلة عند الكوفيني نافية ال زائدة ولعلهم يقولون هي زائدة ، زيدت لتأكيد نفي " إن"و

  ة ـ لتوكيد النفي سواء أكانالنافية ـ وليست بزائدة كما يقول النحا" إن"وكذلك تدخل « : سناء البّيايت 
  :النفي مجلة فعلية كقول الشاعر 

  ِإَذْن َفَال َرفـَْعَت َسْوِطي إّيل يدي    َما ِإْن أَتـَْيُت ِبَشْيٍء أَْنَت َتْكَرُهُه 
  :أم كان مجلة امسية كقول فروة بن مسيك 

  325»َمَنايَانَا َوَدْوَلُة آَخرِيَنا     َوَما ِإْن ِطبـَنا ُجْنبٌ َوَلِكَن 
  :، وذلك مثل قول الشاعر " مل"مؤكدة باألداة " الت"قد ترد األداة : " لم"بـ " الت"تأكيد األداة /  هـ

  َوتـََولْوا َالَت ملَْ يـُْغِن الِفرَارُ     تـََرَك الناُس لََنا َأْكَتافـَُهْم 

                                                 
 . 217: ، ص  2شرح الكافية، ج 324
 .295: ، صلنحو العريب يف ضوء نظرية النظمقواعد ا 325
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كيف   ، ولست أدري 326»وليست عاملة " مل"وهي هنا حرف نفي مؤكد حبرف نفي وهو « :قال السيوطي 
كما جاءت أيضا لتأكيد النفي يف «  :، وذلك يف قوله " مل"أتت لتوكيد " الت"فهم   أمحد سليمان ياقوت أّن 

والغالب يف األداة املؤكدة أّال تسبق األداة " مل"وقد أتت قبل  327») وذكر البيت(حرف نفي غريها كقوله 
  .املؤسسة للنفي كما رأينا 

ــ دون غريهــا ـ تــؤدي " ال"مـن توكيــد اجلملـة املنفيــة يف القـرآن الكــرمي أّن األداة  ممـا ينبغـي مالحظتــه يف هـذا النــوع
و " مـــا"و" ال"وظيفـــة النفـــي التوكيـــدي إذا مل أقـــف علـــى أمثلـــة يف كتـــاب اهللا لســـواها فـــالنفي التأسيســـي جتلبـــه األدوات 

د بعـض الشـواهد علـى قلتهـا يؤكـد فيهـا بالنفي التوكيدي، أما يف غري القرآن الكـرمي فتوجـ" ال"وتنفرد "... لن"و " ليس"
  ".الت"أو " إن"النفي بـ 

وممــا هــو جــدير باإلشــارة إليــه أيضــا أن التوكيــد بــاألداة ال يكــون دائمــا مــن قبيــل الــرتادف بــل إّن الرتكيــب اللغــوي 
  :أحيانا دون غريها ولتوضيح هذه الفكرة منثل باآليت " ال"السليم يستدعي 

�َ I�ُ^ُ23  ِ>?J	U ��ُْ6ُ2I  ,�َJ ,,�,:"قال اهللا تعـاىل ,#ْ%ٍe ,�By�,WZ  " 4�&6� :28  H�\j h� r��� ،"َ�I� ,j,A� ُF� ,�َ,. � ـIQI �ـ �ID 3��ِ BH�Bـ �َ
B�ID ,jI!WA َْ¬3D ,�َJ ,	�3�َ�,� �َJ ,y_
I�,# � " .. h"#�� :35.    

فهنــا ميكــن أن نســمي هــذا التوكيــد  328" مــا"ـ الثانيــة بــ" ال"إن الرتكيــب اللغــوي يف هــاتني اآليتــني يقبــل تعــويض 

C ,�By�,Qً� ,�َJ ,�Lَ�َ� �'?�,:"ترادفيا، أّما يف قوله تعاىل �� "D7�:3  ,�,":، وقولـه�3p �,� ِ	َ6I�ْr ,jB.�
�,Jَ 	6َِـ�rIِ   �4,#3ـ ���B 'ُ�,ـ  �B�LVـ �َ ٍ
,4�3
?�ّCَ' �,� LV�B�َ� DٍBp�َ�" ���s�: 41-42  وكذلك قولـه ،":َ:,&َN �I�,�ْ%ُOI  ,.َ�I�BH  ـB�ID ,U ـI�hٍ ,�َJ �ِ �ٍـ��"  
، وغريهـا مـن gs�: 06ـ

، ألن الرتكيــب اللغــوي الســليم يــرفض ذلــك، ويف هــذه احلالــة نطلــق علــى "مــا"بـــ " ال"اآليــات فــال يصــح تعــويض األداة 
لرتاديف ال دور هلا سـوى التوكيـد، يف حالة التوكيد ا" ال"، وهناك فرق ثان وهو أن األداة  329هذا التوكيد بأنه غري تراديف

دور آخـر إضـافة إىل التوكيـد أال وهـو االختصـار واإلجيـاز حيـث أنـه " ال"أما يف حالة التوكيد غـري الـرتاديف فيكـون لـألداة 
مـا لــه :"بإعـادة معظـم اجلملـة املعطـوف عليهـا، ففـي اآليـات السـابقة ال يتغـري املعـىن بـأن نقـول مـثال " ال"ميكـن تعـويض 

فمــا أوجفــتم عليــه مــن خيــل ومــا أوجفــتم عليــه مــن "أو"مــا اختــذ صــاحبة ومــا اختــذ ولــدا " أو"ومــا لــه مــن ناصــر  مــن قــوة
  " .ما أوجفتم عليه"، "ما اختذ "، "ماله من: "عّوضت يف اآليات السابقة على الرتتيب " ال"، فاألداة " ركاب 

أكيـد النفـي يف القـرآن الكـرمي االسـتعمال املتعـدد ومن املالحظات اهلامة أيضا اليت بدت لنا أثنـاء دراسـتنا لطـرق ت
واملتنــوع ألدوات النفــي يف اآليــة الواحــدة خاصــة يف املســائل اهلامــة الــيت تســتدعي ذلــك، كمســائل العقيــدة مــثال  ورغــم 
هذه الكثرة وهذا التعدد يبقى النص القرآين سلسا فصيحا خفيفا على اللسان ال يكاد القارئ حيس فيه بـأي ثقـل، ولـو  
كـــان مـــن عنـــد غـــري اهللا لنـــاء األســـلوب بتلـــك األدوات الكثـــرية املتنوعـــة الـــيت تـــأيت للتوكيـــد ، ونضـــرب مثـــاال ملزيـــد جتليـــة 
                                                 

 . 403:، ص 1مهع اهلوامع ، ج  326
 . 240: ية واحلرفية ، صالنواسخ الفعل 327
 . نقصد يف الكالم العادي وليس يف القرآن الكرمي 328
 .هي حمض اجتهاد منا، ومل نقف عليها يف أي مرجع" غري تراديف"و" توكيد تراديف: "هذه التسمية 329
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3H  � �ـُ �Oْ 'َ�,ـ �, j !\ٍْ4,ـ :Bـ  ��34 '2ـُ �,ـ �,:"وتوضيح، ففي هذه اآلية الكرمية من سورة يونس واليت يقول فيها املوىل عـز وجـل  Iـ#B�
B�ID ُ�I
ٍ4� ,�َJ َ'I�,&ُ�,4� B�ID ,.,&hٍ B�?J ُ�_#,. �َ�I�ُ2I  3j3TL�� �B�ْx ُ'B%ُz�,4� B:BH�,� ،,�,/ �I�3@3� ,.ID ,� ـk	,u  ـB�ID B�   َJ,� ِKI�J� ! Bـ: WZk�َx ِr6َـ�^

BA�,&_��� !B:,� ،َJ َNI�َ�,
 B�ID َxB�,u ,�َJ َN�ْ,Q,
 ِ>?J B:B� !َ�O�ٍ 3�ِQWf  " e��/ :61 .  
أربع مرات كما نالحظ أيضا حـرف اإلضـافة " ال"ثالث مرات، و" ما"حيث تكررت  نالحظ سبع أدوات نفي،

ثــالث مــرات لغــرض تأكيــد النفــي ورغــم كــل هــذا تبقــى اآليــة مجيلــة اإليقــاع متناســقة وكــأن هــذا التوكيــد املتعــدد " مــن"
  .هللا تعاىلواملتنوع قد خلع عليها حلة زادا اء ومجاال فوق مجال، وهذا ما ال يكون إال يف كتاب ا

 :توكيد النفي بالمزاوجة بين النفي الصريح والنفي الضمني .5

مـــن توكيـــد اجلمـــل املنفيـــة كثـــري جـــدا يف القـــرآن الكـــرمي ، فقـــد يســـتهل بـــالنفي الضـــمين ويثـــّىن بـــالنفي الصـــريح هـــذا النـــوع 

 �ID 3�ِ4�Bـ  �4,I�3Q3/,�,:"عاىل تأكيدا وتعزيزا أو العكس وذلك لقطع دابر أي غموض أو التباس، ومن األمثلة القرآنية قوله ت
Fِ� ,�َJ �  I 3pi
َz,/,�َJ  I 3T3�َ%I#,/,�,/ُ6ُ��,4� ,p3�َJBA 3jَ%,�3�َ�B. �I#, Fِ� ُ�َh �ُ',#-Q ُ4,~ـ� َF� ِ	 ـ,&َJ � ,/I� َـ   �3ـB: ـ_��� !,��&B{� ,�َJ  ـB:J� !I�ِK 
3GIQ,"َ��3H ,�,�'َ��,. )_&3/ �Ig
ُِ�,4�" e��/:18 .  نالحـظ أن اآليـة الكرميـة ابتُـدئت بنفيـني صـرحيني، نفـي الضـر ونفـي النفـع عـن

الشركاء والشفعاء مث أّكد كل ذلـك بنفيـني ضـمنيني األول باسـتخدام أسـلوب االسـتفهام والثـاين بواسـطة عبـارات التنزيـه 
  .مزيدا يف استبشاع واستفظاع ما قاموا به) سبحانه وتعاىل(

�ُ�,�َ' �َ�I�ُ'3H ,.َ�I�ُ2I  ,�َJ َNI��hْ َ�I� ,j,A� ُF� ,ُ"  :وكذلك قوله تعـاىل�I  ِ	BH َ:َ6I َ�ِQْ̂   43ـ��B6I�َ' ,Vَـ:َN WH Bـ�IQَ� IDB� �L
3&3. I ُ2�: 3b "
 eونالحــظ أن اآليـــة قــد ابتـــدئت بنفــي ضـــمين وختمـــت بــآخر، األول باســـتخدام أســلوب الشـــرط، و األخـــري . 16: /ـــ��

  ".ال"في صريح مؤكد باألداة باستخدام االستفهام وتوسطها ن
  :التوكيد باإلضمار ثم التفسير .6

يف اجلملــة املثبتــة واملنفيــة علــى الّســواء، وقــد أوردهــا عبــد القــاهر يف الــدالئل يف بــاب  هــذه أيضــا مــن طــرق التأكيــد
تفسـريية مـن  التقدمي والتأخري ، ومفادها أن اجلملة املنفية تكون أشد تأكيدا إذا سبقت بضـمري مث تلـي بعـد ذلـك جبملـة

ومجلــة األمــر أنــه لــيس إعالمــك الشــيء بغتــة « : أن تتصــدرها أداة نفــي دون تنبيــه وتوطئــة وتقــدمي ، ويفســر ذلــك بقولــه 
مثــل إعالمــك لــه بعــد التنبيــه عليــه والتقدمــة لــه، ألن ذلــك جيــري جمــرى تكريــر اإلعــالم يف التأكيــد واإلحكــام ، ومــن هنــا 

كــان ذلــك أفخــم لــه مــن أن يــذكر مــن غــري تقــّدم إضــمار ، ويــدل علــى صــحة مــا إن الشــيء إذا أضــمر مث فّســر  : قــالوا 

ــ�ِ:ـ,:"قــالوه أنّــا نعلــم ضــرورة يف قولــه تعــاىل  ــ�TَJ � َ'I,ـ�? ,&J� )I	ــ ,P3��" فــإن :"فخامــة وشــرفا وروعــة ال جنــد منهــا شــيئا يف قولنــا

، يفيـد "�4
2��B:�3ـَ  ��3H َJ 3/ْ%B�3?<ِ:"وله تعـاىل ، وكذلك السبيل أبدا يف كل كالم كان فيه ضمري قصة ، فق"األبصار ال تعمى
، مل يفـد ذلـك، ومل يكـن ذلـك كـذلك إال "إن الكـافرين ال يفلحـون:"من القوة يف نفي الفالح عن الكافرين مـا لـو قيـل 
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فـى مكـان ألنك تُعلمه إيّاه مـن بعـد تقّدِمـه وتنبيـه أنـت بـه يف حكـم مـن بـدأ وأعـاد ووطـد ، مث بـّني ولـّوح وصـرّح، وال خي
  . 330»املزية فيما طريقه هذا الطريق 

  :لى الضمير المنفصل والبناء عليه تأكيد النفي بإسناد الفعل إ .7
وهــذه القاعــدة أيضــا صــاحلة يف تأكيــد اجلملــة املثبتــة واملنفيــة، ومفادهــا أننــا إذا أســندنا الفعــل إىل ضــمري رفــع بــارز  

يقصـد بنـاء (واعلـم أن هـذا الصـنيع «  :يقـول عبـد القـاهر. اإلسـنادكان أشد توكيدا ممّا لو خال الكـالم املنفـي مـن هـذا 
أنــت ال حتســن هــذا ، كــان أشــد لنفــي :يقتضــي يف الفعــل املنفــي مــا اقتضــاه يف املثبــت، فــإذا قلــت ) الفعــل علــى االســم


,	ِ  �BC��,D/ 3pI,:"وكذلك قوله تعاىل . ال حتسن هذا :إحسان ذلك عنه من قولك -	ِTI  َJ 3/Ig
ُِ�، يفيـد مـن التأكيـد يف  "4,�

6Iـَ �َ:"مل يفـد ذلـك، وكـذا قولـه تعـاىل .. والذين ال يشركون برم ، أو برم ال يشركون : نفي اإلشراك عنهم ما لو قيل 
,y_t َ6��I�ُr ,.َ�َN )�َْ^
ِBpI  َ:3TI  َJ 3/�B�3#,4�" «331   

أنـت ال تكـذب :"إذا كـان الفعـل منفيـا كقولـك وكـذا «  :وقد ذكر القزويين هذه القاعدة أيضا ، وذلـك يف قولـه 
، ألنـه لتأكيـد احملكـوم عليـه ال "ال تكـذب أنـت"، وكذا من قولـك "ال تكذب"فإنه أشد لنفي الكذب عنه من قولك " 

  .واستشهد بنفس اآليات اليت ذكرها عبد القاهر  332» ..احلكم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتقاض النفي: ثانيا
ألداء وظيفــــة النفــــي يف اجلملــــة، ولكــــن قــــد " الت" ،"إن"، "مل"، "لــــيس" ،"لــــن"، "ال"، " مــــا"تــــدخل األدوات 

يعـرض هلــذا الـدور مــن عـوارض الرتكيــب مــا جيعلـه منتقضــا الغيـا ويف هــذا املبحــث الـوجيز ســنحاول تسـليط الضــوء علــى 
ضـمن دائـرة األسـلوب أهم طرق انتقاض النفي يف العربية علما أن التغيريات اليت تطـرأ علـى اجلملـة املنفيـة إمـا أن تبقيهـا 

أو إحـــدى أخواـــا، وانتقاضـــه " إال"اخلـــربي أو أن حتوهلـــا إىل األســـلوب اإلنشـــائي، ومـــن أهـــم هـــذه الطـــرق انتقاضـــه بــــ 
  .بدخول مهزة االستفهام على أداة النفي ، أو بدخول أداة نفي أخرى 

                                                 
 ) 137ـ  136(دالئل اإلعجاز ، ص 330
 .140:نفسه ، ص 331
 .68:اإليضاح ، ص 332
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  :أو إحدى أخواتها " إال"انتقاض النفي بـ  .1
من تعريـف االسـتثناء وأنواعـه باقتضـاب متهيـدا لدراسـة النفـي يف كـل نـوع  لبعض التفاصيل ال مناصقبل التعرض 

.  
" إال"إخراج ما بعد إال أو إحـدى أخواـا مـن حكـم مـا قبلـه ، أو هـو اإلخـراج بــ« : عّرف الّنحاة االستثناء بأنه 

  .333»أو إحدى أخواا ملا كان داخال أو منزال منزلة الداخل 
صل، واملنقطع، واملفرغ، فاالستثناء املتصل هو ما كان من جـنس املسـتثىن منـه، أو مـا  واالستثناء ثالثة أقسام، املت

، أو "احرتقـت الـدار إال الكتـب :"، واالستثناء املنقطع هو ما ليس من جـنس مـا اسـتثين منـه حنـو334كان بعضا مما قبله
  .335"هو ما مل يكن بعضا مما قبله

  .336»هذا باب ما ال يكون إال على معىن لكن « :وقد عنون سيبويه يف الكتاب هذا القسم بقوله
وقد فّرق النحاة بـني االسـتثناء املتصـل واالسـتثناء املنقطـع بـأن األول يفيـد التخصـيص بعـد التعمـيم، والثـاين يفيـد 

  : االستدراك ال التخصيص، وهذا ما عناه سيبويه، ويفهم هذا املعىن نفسه من الباجي يف تعليقه على قول الشاعر 
  ِإال اليَـَعـاِفُري َإالّ الِعيسُ     ٍة لَْيَس ِفيَها أَنِيُس َوبـََلدَ 

  .337»وهذا ليس فيه ختصيص ألنه ال خيرج من اجلملة بعض ما تناولته «  :حيث يقول 
ـ أما االستثناء املفرّغ، فقد عّرفه النحاة بأنه ما ال يقـع يف كـالم موجـب حيـث حيـذف املسـتثىن منـه ويفـرغ مـا قبـل 

  .338ا بعدها، كما لو كانت غري موجودةللعمل فيم" إال"

"  I#3TI�Bـ  �ـB�?J َ�B� ٌh �>�3ـُ �,� :َ�,ـ :"ورد يف آيـات قليلـة مـن ذلـك قولـه تعـاىل :  انتقاض النفـي فـي االسـتثناء المتصـل/ أ
 Aوقولــه  66: ��#�ــ� ،":,�َJ ,/�َْOــ B%Ib ــB�I#ُ23  َNــ ,y� ِ>َّJ I��,
َNــ َ',u  " ــ��p:81  الثانيــة ناهيــة وليســت نافيــة  يف اآليــة" ال"، واألداة

  .والنهي شبه النفي كما قال النحاة 
 .  339ذكر سيبويه أّن هذا الضرب يف القرآن الكرمي كثري :  انتقاض النفي في االستثناء المنقطع/ ب

ــ ــ
,�	�L ": قــال تعــاىل :"ال"األداة  ـ ,j َJ,� �L�I
ــ ــ� 	, ,T�B: ,4�ُ��ُCــ ,/ َJ B�?J َBy�ًــ�� ,�َm,� ــ� L&�B& "  ــ:"، وقــال  25ـ     24: .ــ َ:,V 
,�
ِ,®/ َ�3TI  ,�َJ 3pI  3/I# َ6ُـC,4� ِ>?J ,�Iy ـ,&ً� B� ـ_#,� �,�َO ـL.�ِ> � َـ �ـBy )Wf"  eواسـتثىن الرمحـة مـن الصـريخ « : قـال اآلمـدي ،44ــ 43: /ـ

                                                 
  . 127: ،ص  3ج الدروس العربية ، جامع: انظر  333
 .ن  ، وجامع الدروس العربية ، ص 599:ص 1شرح ابن عقيل ،ج: انظر 334
 . شرح ابن عقيل، ص ن 335
 . 325: ، ص 3الكتاب ، ج 336
 .275:، ص 1985،  1، دار الغرب اإلسالمي ـ بريوت ، طعبد ايد تركي: ، ت إحكام الفصول يف أحكام األصول، أبو الوليد الباجي 337

 . 134:، ص  3، وجامع الدروس العربية ج269: ، وشرح قطر الندى، ص604:، ص1ابن عقيل، ج شرح: انظر 338
 .325:، ص 3الكتاب ، ج : انظر  339
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������ـ�  " ��G �,Vً,ـ �G,VL,ـ  �B�LVـ  L&�ِ> �?Jـ �J َ'�Bَ�, ��ً�ـْ � �T�َ,ـ :I�,�&3�I4 Bـ /, Jَ": ، وقال جـل شـأنه  340»واالنقاذ وليست من جنسه 

 �4,&3ــ�َ/�ُN,4� َJ I�i�-ــ  I#ْ3T3�Bــ�,": ، وقــال أيضــا 341»اســتثىن الســالم مــن اللغــو ولــيس مـن جنســه «: ، قــال اآلمــدي  26ـ    25:
B2��َO,�� ِ>?J َN,�B��_! " Z
6Q��:78املعـاين لـيس مـن فاالسـتثناء منقطـع ألن واحـدا مـن هاتـه «  :، قال حممـد الطـاهر بـن عاشـور

  . 342»علم الكتاب 

ِ �َn,yW�ID B.�ْ ٍ �َّJ �'�,Q,�� ?���Dِ" A��#�� :157 . r���":,�,�BH B	�3TI  ِ �َ�,:"قال اهللا تعـاىل   :"ما""ـ األداة  B.I#, ID�Bـ  >3
ْB�,&I�W� ُ'Iw,@� ِ>?J I	�BOَ�IA� ,�I�BH ,� ـ-	BH J�I. َـ� ) "  h20ـ    19: ����ـ   rـَ :" ��ـ�q,H  ـ,�َN ��ْ,@�ْ ـ �َ� .,#,ـI�,u  ُ6ـ��I
,4� B�َO ـIgَ6ِ> ، )َّJ  َـ'ْCB�,
LZ B� ـ,&ID 
,/ْ�,g) " Hq :1 2 ـ .  


3&,�I�BS	�I�,b ,.َ�I�ِT,  َِ:"قال تبارك وتعـاىل ": ليس"ـ األداة ٍ ِ>?J B�ID َ',�?�,� )َ�َ%,
 " ��j����22 23ـ  ، ، ، ، r��� r��� r��� r���::::" َـ�I�,e َ� 3ـTI  
َq,���� �َّJ B�ID َ�/ِ
Rٍ َJ 3/I�B&3D ,�َJ3/ ْ�B# ـB� !ID  ـ��  "  �3��ٍـj���� :6 7ــ ،   rـ���  rـ���  rـ���  rـَ :َ" ::::��ـ��I�,e  َ�3ـH  ـ,���I�,� ,p3T ـ,#,y � ـB&� � ,�َJ َq ـ,���� �?J  ـB�ID 
BmI�B�Wf " ���s�35 36 ـ.  

كمــــا ينــــتقض النفــــي يف االســــتثناء املنقطــــع ، فإنــــه ينــــتقض يف :  انتقــــاض النفــــي فــــي االســــتثناء المفــــرغ/  ج 
  " .احلصر"اء املفرّغ وذلك باالنتقال من النفي إىل إحدى صور اإلثبات املؤكد واليت يسميها البالغيون االستثن

  
  
  
  
  
  
  :من أنماط االستثناء المفّرغ ـ 

                                                 
 315:، ص 2، ج 1984،  1الكتاب العريب ـ بريوت ـ لبنان ، ط سيد اجلميلي ، دار: ، ت  اإلحكام يف أصول األحكامعلي بن حممد اآلمدي ،  340

. 
 نفسه ، ص  ن 341
 . 575:، ص 2، ك  1تفسري التحرير والتنوير ، ج 342
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ــ�,:"، ومــن أمثلتــه قــول اهللا تعــاىل مط كثــري الــورود يف القــرآن الكــرميوهــذا الــن: مــا ـ إالّ : الــنمط  • ــ",� �3�, _&� �?J 
Iَ� ٌr�3G,� ُh3Gّ3
�� BHB�IQَ� IDB� Ibَ�,U " 4�
&. r� :144  ، H���� ":,�,. � َـ�_
 �3bـْ � �ُ�,ـ :" ، ����ـH   99:�;�]ـVُ� "  Z,��ـ3Gِr� ِ>?J  ,Qـ ( ��

َ£3  ِ>?J ,�َN �,�I
َ'B#ِ	 !BH َN34 I.�3Q3َF� �� ,�-	,� !,�_	ُ2I   "Z[�;� :117 .  
يف إطار االسـتثناء املفـرّغ حـىت اّدعـى " إالّ "بـ " إنْ "القرآن الكرمي ارتباط األداة يكثر يف :  "إالّ "ـ " إنْ : "النمط  •

,#I4 B.I<ِ:"ال ترد إالّ يف هذا اإلطار وهذا مردود بقوله تعـاىل " إنْ "البعض أن أّن األداة ُ�I  B�ID  3ـG�َْSٍ4� ِ	 ـ,TَC� " e68: /ـ��  .

ــ 4,<ِ:"وممــا ورد يف القــرآن الكــرمي قــول اهللا تعــاىل .343وقــد فّصــلنا القــول يف هــذه املســألة يف الفصــل األول �َ�,b ِ>?J ــ َ�BC�
/  "

q�::2334<ِ": ، وقوله تبارك وتعاىل �_�,Tُ'�3T3  ِ>?J _V��B[,� !َ�Iَ�3TI   "������:02 H���� ،":ِ>,4 �,#ُ�ْ B̂� �
,g,	 ?Jِ> 3 ُOْ�� " �p�
	>:10.  

ــ��Ipَh B2ــ�� wB��ُ�َN,ــ'ُ Jَ�,: "القــرآن الكــرمي قولــه تبــارك وتعــاىل وممــا ورد يف :" إالّ "ـــ " ال"الــنمط  • َO�ِ� ِ>ّ?J ِــ	BOــ�� Bp !,! 
َNIy,�3D "{�Q2#��� :46  H���� ،":,�َJ َ'ُ6ُ��,. ��َ�Fِ� ) َ>َّJ َs�_t " A��#��:171 يف اآليتني الكرميتني ناهية" ال"، و.  

، وإن مل تبلـغ أمثلتـه مـن الكثـرة مبلـغ "إالّ "ض النفـي الضـمين كـذلك بــينتق" : إالّ "انتقاض النفي الضمني بـ/  د 

�َ �I�َJَ:َ:"انتقاض النفي الصريح ، ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل ,4� B�,D ُ6��3
ِ4� B�ID َ�IQB�ُ23  ُ��N,	 ��B6-�W� ,/َI#,TI�,4 ,.Dِ 

 B��,�َ%��B:J� !  3TI# Bـ� � االمتناعيـة " لـوال"، نالحـظ انتقـاض النفـي الضـمين النـاتج عـن p:116ـ�� "    LV�B�َ� ?Jِ> ِKI�I�I�,wْ�� ,Dk&B#ـ,

ـــ ـBO _ �ُــ��,>3  ": ، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــاىل"إال"ب ـ�	,( �I4َN ̄Jِ> ُF /ـ3 ، فهنــا انــتقض النفــي الضــمين النــاتج عــن �O�� :32	ــ�" �,/ـ,
  ".إالّ "باألداة " أىب"استعمال الفعل 

خصصـنا مهـزة االسـتفهام دون سـائر أخواـا ملـا يلـي :على أداة النفيستفهام البدخول همزة اانتقاض النفي  .2
  :من األسباب 

  .كما يقول النحاة ـ فهي تدل على االستفهام أصالة " كوا أم الباب. أ 
  .وعن التصور مثل بقية األدوات فكأا بذلك تلخص معىن االستفهام كّله" هل"يستفهم ا عن النسبة مثل . ب
  . 344الصدارة املطلقة فال يتقدمها عنصر آخر وال حىت حروف العطفهلا . ج
  . 345اليت ال تكون إالّ يف إجياب" هل"تدخل على اجلملة املثبتة واملنفية خبالف .  د

                                                 
 .51: انظر الفصل األول ، ص 343
 . 84:اخلالصة النحوية ، ص: انظر  344
 . 16:، ص 1992، ديون املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائر ـ  حبوث يف اللغة ـ االستفهام النحويقطيب الطاهر،  345
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واهلمزة إذا دخلت على مجلة منفية حولتها من معـىن النفـي إىل معـىن اإلثبـات والتقريـر أي أن دخوهلـا علـى النفـي 


,Igـ �َْ �Nََ: "كما هـو واضـح مـن اآليـات التاليـةيؤدي إىل انتقاضه  I�  َـ�,u  ـ,�I,�َ}  " �
 ِ Iyَ2\َ	ـِ  ��I�,e ُFـَ Nَ": ، وقولـه g��:01ـ
َs�B��B&,f" fO��:08  وقوله أيضا ،":َNَ:َ�I  ,/ITB َ�3TI  َ�,  �Ipَ�2ْ,#َ� �IQَ�3TI  B�,D ُ6��3
ِ4� ,d3g,4� B:,� !,�B��B#ِTI " Hq :128.  

على أداة النفـي مؤديـا إىل حتويـل اخلـرب إىل " مهزة االستفهام"حظ يف هذه اآليات الكرمية كيف أثّر دخول إننا نال
إنشــاء، ومــن خــالل حتويــل كــل مــا يــدخل يف نطــاق حيّــز اهلمــزة مــن النفــي إىل التقريــر، الــذي يســتهدف ْمحــل املخاطــب 

  .346ونعلى اإلقرار واالعرتاف بأمر قد استقّر عنده كما يقول البياني
وال يؤدي دخول اهلمزة على النفي إىل التقرير فحسب، بل يضيف إليـه معـاين أخـرى ذات صـلة بـه ، كالوعيـد ، 

3,.I�B�, 4,?<ِ:"أو العتاب ، أو التقريع ، فمثل الوعيد قول اهللا عز وجل p3  ٍo/ِ
َ6ِ	 3�IQiP�� ,eI�َ�َN 3�IQiP��"  ـ��p:81   والعتـاب ،


,3jـ   3TIـ �َ �NIَ:"، أمـا التقريـع فمثـل قولـه  T2��:75ـ�  " �
IQL! �,ـ �B�r� َ�َْ� َ�ُ�hْ َ�,u ِ>ّ?�,u َ�ID َ'I�َOBS,R� ,َ�َ:"كقوله عز من قائل َ�3A� 
,j,
3.َ� ��3TI  B�,D -��Dِ/ ,�َ� �I  ,/�َxI4 ِ	BH ُF� "���g�� :21 .347   

  :مالحظة 
وإّن تتّبعـــا طيففـــا لـــدخوهلا علـــى . مـــثال" الت"ال تـــدخل اهلمـــزة علـــى كـــل أدوات الّنفـــي، فهـــي ال تـــدخل علـــى  

وقلـيال جـدا علـى " مـا"و" لـيس"، وتدخل بنسبة أقل علـى "ال"و" مل"أدوات الّنفي ليهدينا إىل أّا غالبا ما تدخل على 
 ختـتص كمـا رأينـا" مل"، ويرجع ذلك يف نظرنا إىل مناسبة بعض األدوات أسلوب التقرير أكثر من غريها ، فـاألداة " لن"

..) أمل لــك ، أمل تــر ، أمل جنعـــل ، أمل خنلقكــم  أمل يــروا ، أفلــم يســـريوا( بالــدخول علــى الفعــل املضــارع وقلبـــه ماضــيا 
، وإمــا أن يــراد منــه طلــب " مل"والتقريــر إّمــا ان يــراد منــه اعــرتاف املخاطــب بفعــل قــد مضــى ووقــع وأنســب أداة لــذلك 

، "لـيس"و" ال"ية ، وأنسـب األدوات لـذلك مـا كـان يف عملهـا مشـول مثـل االعرتاف حبقيقة ثابتة مفرغة عن الداللة الزمن

 �J� )I�ِKـَ <ِ�, BP,QIbـ �ُ �,�Iـ �َ ـ�Qِr,ـ ��Ib ,�ِ>,| ِ7,ـ :I�,� 3�Bـ �َ �BA&,( ���_ـ �ـَ <ِ�, 6Ibـَ �I�,� 3UBـ �َ hِ	ـِ ( ��Jـَ <ِ �4,
�3ـُ #Nَ:,V ,/Iَ": قال تعاىل
َ�I�,� 3GBS,"Ib "��j����:17-20  أو قوله ،"َNَ�I�,e ُF� ِ	َ2WX� ,.IQ,�َ\Iyَ2 ِ َs�B	Nَ�I�,e ُF� َِ"، 36:الزمر">3�B&If"  fOهكـذا ��08ـ ،

  .بشكل مطلق غري مرتبط بزمن حمدد 
  :االنتقاض بدخول النفي على النفي  .3

ملــة أّن النفــي يتعــّزز بــأداة نفــي أخــرى تــرد يف اجلملــة املنفيــة، ونــذكر هنــا أن اجل" توكيــد النفــي"ذكرنــا يف مبحــث 
وقــد اختــار " نفــي النفــي إثبــات:"املنفيــة ـ أيضاـــ قــد تنــتقض أحيانــا بــدخول أداة نفــي ثانيــة وهــذا معــىن العبــارة املشــهورة 

ــا موقــف مــن يــرى أّن  ويكتفــي بــذلك، وإّمــا موقــف مــن " نفــي النفــي إثبــات"بعــض النحــاة أحــد املــوقفني املتناقضــني إّم
ويصــم أذنــه عــن كــل قــول آخــر، والصــواب الــذي نــراه ـ اســتنادا إىل بعــض  يعتقــد أن األداة الثانيــة ليســت إالّ للتأكيــد

                                                 
 .41: ، ص 1992، ديون املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون اجلزائر ـ  البالغيحبوث يف اللغة ـ االستفهام قطيب الطاهر،  346
 . 44:نفسه ، ص 347
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العلماء كما سنبني ـ أّن سـياق الكـالم هـو الـذي حيـدد الداللـة، سـواء أكانـت إثباتـا أو توكيـدا للنفـي، أّمـا مـا ذهـب إليـه 
مــن الناحيــة املنطقيــة "  الّنفــينفــي "ال ينــتج مــن الناحيــة الّلغويــة إال تأكيــد النفــي وأّن " نفــي النفــي"إبــراهيم أنــيس مــن أن

، فليس األمر ذا اإلطالق فهذه املقولة ليست حكرا على املناطقة فالنحاة أيضـا مـا انفكـوا 348الرياضية ينتج اإلثبات 
النافيـة دخلـت علـى نفـي ، والنفـي إذا " مـا"فكأمنـا « :يذكروا يف مصـنفام ومـن هـؤالء الرضـي اإلسـرتباذي الـذي قـال

وكــذا . 349»" مــا زيــد إال منطلــق:"يف حنــو " مــا"الناقضــة لنفــي " ال"كـــ" إن"أفــاد اإلجيــاب ، فصــارت دخــل علــى النفــي 
ومــن جهــة إفــادة هــذه اهلمــزة نفــي مــا بعــدها لــزم ثبوتــه إن كــان منفيــا ألن نفــي النفــي إثبــات «  :ابــن هشــام الــذي قــال 

  :وقول جرير ">3,َ2WX� ,.IQ	Nَ�I�,e ُF� َِ"ومن جميء اهلمزة لإلنكار قوله تعاىل« :، وقبله قال القزويين 350»
طَايَا

َ
َر َمْن رَِكَب امل   َوأَْنَدى الَعاَلِمَني بُطُوَن رَاحِ   أََلْسُتْم َخيـْ

 351»أي اهللا كاف عبده، وأنتم خري من ركب املطايا، ألن نفي النفـي إثبـات، وهـذا مـراد مـن قـال أن اهلمـزة فيـه للتقريـر
.  

" نفـي النفـي إثبـات"ار عليهـا ـ يتضـح جليـا أن كثـريا مـن النحـاة واللغـويني يـرون أن ذه النقول ـ اليت آثرنا االقتص
ولكـــن يف املوضـــع املناســـب الـــذي يقتضـــيه ســـياق الكـــالم ولـــيس يف أي موضـــع، واحلـــَكَ◌َ◌م الفصـــل يف هـــذا مـــا قالـــه   

  .352»وإجيابا  تكرير أداة النفي قد يكون تأكيدا وقد يكون إثباتا«: حممد حمي الدين عبد احلميد من أّن 
  
  
  
  
  
  
  
  

  أحكام نحوية متعلقة بنظام الجملة المنفية: الخامس المبحث 
  

                                                 
 . 179:من أسرار اللغة العربية ، ص: انظر  348
 .216:، ص 2شرح الكافية ، ج 349
 .29:، ص 1مغين اللبيب ، ج  350
 .  135: اإليضاح ، ص 351
حاشية  ،2،ج1961، أبريل 4، ط الدين عبد احلميد، املكتبة التجارية الكربى ـ مصر يحممد حم: ، تاإلنصاف يف مسائل اخلالف، ابن األنباري 352

  .639 :صصفحة 
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ال ميكن فهم نظام الرتكيب يف اجلملة املنفيـة، دون اإلملـام بـبعض األحكـام النحويـة املرتبطـة ـذا الرتكيـب املنفـي، 
  .ما ال يسع املتأدب جهله ومن أهم هذه األحكام أحكام العطف، والوصف، والتكرار، وسنبسط يف هذا البحث 

  :عالقة العطف بالجملة المنفية :  أوال
 ":الت"و" ليس"و" ما"أحكام العطف مع األدوات  .1

، وبـني " لكـن"و" بـل"بــ" لـيس"و" مـا"هناك فرق بني أن يعطف على خرب :  "ليس"و"ما"العطف على خبر / أ
  :أن يعطف بغريمها من حروف العطف وفيما يلي تفصيل ذلك 

مـا : "موجـب لـذلك تعـّني رفـع االسـم الواقـع بعـدمها حنـو" لكن"أو " بل"الكالم بعد : " لكن"و" بل"ـب ـ العطف
لكـن هـو قاعـد ، أو بـل هـو "، علـى أسـاس أنّـه خـرب ملبتـدأ حمـذوف تقـديره " بل هـو قاعـد"أو "  زيد قائما ولكن قاعٌد 

  353.ل يف املوجب ال تعم" ما"، ألن " ما"عطفا على خرب " قاعد"وال جيوز نصب " قاعد
، وحنوها يف هذه احلالة جيوز النصـب والرّفـع "الواو"مثل : مما ال يقتضي اإليجاب" بل"و" لكن"ـ العطف بغير 
  " .وال هو قاعد"وهو خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير  354"مازيٌد قائما وال قاعدا ، أو وال قاعٌد :"، والنصب أجود حنو

جــاز يف « :، قــال الرضــي"مــا زيــد بقــائم وال قاعــدا"حنــو  :"البــاء"بـــالمجــرور " لــيس"و" مــا"ـــ العطــف علــى خبــر
  : املعطوف اجلر محال على اللفظ، والنصب محال على احملل واستشهد بقول الشاعر

  فـََلْسَنا بِاجلَِباِل َوَال اَحلِديَدا    ُمَعاِوي ِإنـَنا َبَشٌر فَاْسِجْح 
مـا زيـد بقـائم وال هـو "بتـدأ حمـذوف والتقـدير يف مثـل املثـال السـابق وجيوز الرفـع مـن بـاب عطـف اجلملـة علـى اجلملـة وامل

  " .قاعد
:" فتنصــب وترفــع يف حنــو" مــا"العاملــة كــالعطف علــى " الت"العطــف علــى خــرب : " الت"العطــف علــى خبــر ـــ 

  .355"  الت حني قلق بل حُني صرب:"ويتعني الرفع حنو " الت حُنيَ◌ جزع ، الت حُنيَ◌ طيش 
هــذه األحكــام كثــرية ومتشــعبة ـ وتتغــري حســب دخوهلــا علــى مفــرد  : 356"ال"ألداة أحكــام العطــف مــع ا  .2

 :وغري مفرد ، ويف حال تكرارها من عدمه ، وسنتطرق إليها حسب الرتتيب التايل 

نكــرة مفــردة " ال"، إذا عطــف علـى اســم )أي غــري مضــاف أو شـبيه باملضــاف( :ــ كــون االســم المعطــوف مفــردا
  :أو غري مكّررة  مكّررة" ال"فإما أن تكون 

فلـدينا أوجـه كثـرية جنملهـا " ال"نكرة مفردة وتكّررت " ال"إذا كان االسم الواقع بعد :  "ال"حالة تكرار األداة  •
  :حسب حالة االسم املعطوف عليه إذا كان مبنّيا على الفتح ، أو منصوبا أو مرفوعا ، وهذا تفصيل هذه األوجه 

  :فلدينا يف االسم املعطوف ثالثة أوجه: على الفتح" ال"ـ إذا بني االسم المعطوف عليه مع 

                                                 
 . 393:، ص 1، ومهع اهلوامع ، ج 308:، ص 1انظر شرح ابن عقيل ، ج  353
 ن: نفس املرجعني ، ص 354
 . 304:، ص1مهع اهلوامع ، ج 355
 .352ـ  349: ، وشرح التصريح ، ص 404ـ  395: ، ص  1يل على األلفية ، جشرح ابن عق:من " ال"اختصرنا أحكام العطف مع األداة  356
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ــاء علــى الفــتح/ الوجــه األول الثانيــة " ال"الثانيــة وتكــون " ال"مثــل االســم املعطــوف عليــه ، لرتكبــه مــع :  البن
  :أو حنو قول الشاعر " إالّ باهللا وةَ ـق وال  َحْولَ ال "، حنو " إن"عاملة عمل 

  ااحَ زَ مُ  الَ وَ  مَ وْ اليَـ  بَ ِذ◌ِ كَ   الَ     َحا بـَُنو ُخَويِْلٍد ُصرَا نُ حنَْ 
  :الثانية توكيدية ال عاملة حنو قول الشاعر " ال"وتكون:  "ال"النصب عطفا على محل اسم / الوجه الثاني

  اّتَسَع اخلَْرُق َعَلى الراِقِع◌ِ     َة◌ً ل خُ  الَ اليَـْوَم وَ  بَ سَ نَ  الَ 
ف على حمل ال وامسها على مذهب سيبويه، وإما أن تكون إّما أن يرفع االسم املعطو :  الرفع/ الوجه الثالث

عمل ، " ال"فرتفع املعطوف ، وإما أن يكون االسم املعطوف مرفوعا باالبتداء وليس لـ " ليس"الثانية عاملة عمل " ال"
  :، أو حنو قول الشاعر " ال َحَوَل وال قـُوٌة إالّ باهللا:"حنو 

  بُ أَ  الَ ـ وَ  كَ ِيل ـ ِإْن َكاَن َذا م أُ  الَ     ِنِه َهَذا َلَعْمرُُكُم الصَغاُر بَِعيْ 
ــ  ــه منصــوباـ منصــوبا جــاز يف االســم املعطــوف األوجــه الثالثــة " ال"إذا كــان مــدخول : إذا كــان االســم المعطــوف علي

 .ال غالَم رجٍل وال امرأَة، وال امرأًة ، وال امرأةٌ : البناء، والنصب، والرفع، فيقال

  :ـ املفرد النكرة ـ مرفوعا، جاز املعطوف يف الوجهان " ال"إذا كان مدخول : ف عليه مرفوعاإذا كان االسم المعطو ـ 
  :لقول الشاعر :  البناء على الفتح/ الوجه األول

  َوَما فَـاُهوا بِِه أَبًَدا ُمِقيمُ          ِفيَها  يمَ ثِ أْ ـتَ  الَ وَ  وٌ ـغْ لَ  َفالَ 
  :ومن شواهد ذلك قول الشاعر " ةٌ ال رجٌل وال امرأ"حنو :  الرفع/ الوجه الثاني

  لُ ـمجََ ِيلَ ِيف َهَذا َوالَ  ةٌ اقَ ـنَ الَ     َوَما َهَجْرُتِك َحَىت قـُْلِت ُمْعِلَنًة 
" ال"وجب يف املعطوف ـ املفرد النكرة ـ الرفع عطفا على حمل" ال"إذا مل تتكرر : "ال"في حال عدم تكرار  •

 :الشاعرمع امسها، والنصب على حمل االسم األول، كقول 

 بِ  وَ ا هُ ذَ إِ      هِ نِ ابْ وَ  انَ وَ رْ مَ  لَ ثْ مِ ابناً و  أبَ  الَ فَ 
َ
  357ارَ ز أَ تَ ى وَ دَ تَ ارْ  دِ جْ امل

إذا كانــت الكلمــة املفــردة املعطوفــة معرفــًة ال جيــوز فيهــا إالّ الرفــع علــى كــل حــال  :ن االســم المعطــوف معرفــة ـــ كــو 
وذلـــك لتخلـــف أحـــد   358" ال رجـــلَ  وزيـــٌد فيهـــا"أو " ا ال رجـــَل وال زيـــٌد فيهـــ"أم مل تتكـــرر ، حنـــو" ال"ســـواء تكـــررت 
  .وهو دخوهلا على نكرة " ال"شروط إعمال 

إذا كـان املعطـوف غـري مفـرد ال جيـوز فيـه إال الرفْـع والّنصـب سـواء تكـررت :  كون االسـم المعطـوف غيـر مفـرد ـ 
  .359"ال رجَل وغالَم امرأة :"دم تكرارها حنو، ومثال ع"ال رجَل وال غالَم امرأة: "أم مل تتكرر، فمثال تكرارها حنو" ال"

  :على الجملة المنفية على الجملة الموجبة و عطف الجملة المنفية  .3

                                                 
 .407: ، ص 1، وشرح ابن عقيل ، ج 349:، ص 1شرح التصريح على التوضيح ، ج: انظر  357
 408: ، ص 1شرح ابن عقيل ، ج: انظر 358

 .ن نفسه ، ص 359
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�ـُ ْ D�Bـ  °�3,ـ �I� َ�IQ,/,ـ �,:"مثال ذلك قوله تعـاىل :  عطف الجملة الفعلية المنفية على الجملة الفعلية الموجبة/ أ �h 
ُN_�W� ,jِTL�ُ� �_  َJ 3/�َx34 B�?�BC,D/ َ�َ%3
,� ��َJ 3pI  3/I�َOI�َO3Q,4�"علـى اجلملـة ..) ال يـؤذن (حيـث عطفـت اجلملـة الفعليـة  84:النحـل

  ...) .نبعث( الفعلية املوجبة 

ــ �hُْــ:"ومثاهلــا قولــه تعــاىل :  عطــف الجملــة االســمية المنفيــة علــى الفعليــة المنفيــة/ ب ,/I�,� ــ َ%��Oْ�ِ َJ ,/I#ــ َ%3R  ,D/BCــ�� 
َ�َ%3
ِ> ��,dُ��3TI  ,�َJ 3pI  I#3/َ�3
,4� "Zw��� :29 عطفت على اجلملـة الفعليـة املنفيـة ) و ال هم ينظرون(، فاجلملة االمسية املنفية
  .360)ال ينفع(

  :مالحظات في عالقة العطف بالنفي  .4
بعـد نفـي أو ـي كانـت للنفـي العـام الـذي يشـمل كـل " أو"إذا وقعـت :  بالنفي" أو"عالقة حرف العطف /  أ 

ال أحـّب :"مما يف حّيز ما قبلها وبعدها، وكانـت أيضـا للّنهـي الـذي ينصـّب علـى كـل فـرد كـذلك فمثاهلـا بعـد النفـي  فرد

��I#3T3  B�J ُ'BSIR Bَ�,:"ومثاهلا بعد النهي قوله تعاىل " منافقا أو كاذباL&َN �I� َ�ُ%L��� " 4���J�:24   361. 

كّنا قد أشرنا من قبل إىل التأكيـد الـّرتاديف وغـري : الجمل بين عطف المفردات وعطف" ال"و" ما"األداتان / ب
فـإذا ُعطـف « : ، وهنا سنتكلم عن األساس الّنحوي الذي مينع الّرتادف ، يقول   متام حسـان " ال"و" ما"الّرتاديف بني 

ــ:"كمــا يف قولــه تعــاىل ) يقصــد األداة املؤكــدة" ( مــا"هــي األداة دون " ال"مفــرد منفــي ، كانــت  ــ�, ,/ �,�ّ3� BCــ��,D/ َ�ــ َ%3
ــ B� ��,D 
Ip�hِ B2��َO�ِ� ,�َJ ُ;�Ig
ِB�,f َNI4 3/ 3ـ#_@َr ,. َـ�I�ُ2I   ـB�ID ,U ـI�
يف هـذا " ال"أن تعاقِـب " مـا"، فـال جيـوز لــ 6Q�� :105ـ
2I   "  Zـُ 	-�, ID�Bـ  ٍ

عليهمـا حنـو قولــه " مـا"املوضـع، أمـا يف عطـف مجلـة منفيــة أخـرى فـإذا كـان نفــي الثانيـة مسـتقال عـن نفـي األوىل دخلــت 

، ذلك أن دعوى القتـل ال تتضـمن دعـوى الصـلب فكـل منهمـا ّمت مبعـزل عـن  ,� �3Qَ�3<�  "A��#�� :157�O3��3< ,�,َ� �َ�,�,:"تعاىل
، ولـو ترتـب الصـلب يف الـدعوى علـى القتـل لقيـل "مـا"ومن مثّ نفي كـل مـن الـدعويني نفيـا مسـتقال بواسـطة .. األخرى 

ــ:"ده يف قولــه تعــاىل وال صــلبوه، وهــذا مــا جنــ ُ�hْ ــ َ�I� ــ ,j,A� ُF� ــ ,�َ' �َ�Iــ� ُ'3H ,.ــ َ�I�ُ2I  ,�َJ َNI�,ــ� ُ��I  ــ ِ	BH " eــ�� إذ أّن الدرايــة   16:/
 .362» لنشأ التبــاس النفي بالتعجب" ال"يف مكان " ما"وهناك سبب آخر وهو أنه لو جاءت .. مرتتبة عن التالوة 

عطـف الفعـل علــى الفعـل يوجــب سـريان النفــي «  :اس حســن قــال عبـ :النفـي وعطــف الفعـل علــى الفعـل / ج
مــن املتبــوع إىل التــابع ، فهمــا يشــرتكان يف النفــي واإلثبــات كمــا يشــرتكان يف عالمــات اإلعــراب ، خبــالف عطــف اجلملــة 

   363 » على اجلملة ، فإن النفي ال يسري من املتبوع إىل التابع إالّ بقرينة

                                                 
 . 654: ، ص 3النحو الوايف ، ج: انظر 360
 . 611: ، ص  3نفسه ، ج 361
 . 290:، ص 1، ج  2000،  2 الكتب ط مل، عا البيان يف روائع القرآنمتام حسان ،  362
 . 647: ، ص 3النحو الوايف ، ج  363
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  :ف  عالقة الجملة المنفية بالوص/ ثانيا 
فـإذا «  :من األحكام املهمة يف نظام اجلملة املنفّية، نعت ووصف املنفي ويلّخص الزّجاجي هـذه األحكـام بقولـه

ال "وإن شــئت رفعــت النعــت علــى املوضــع ، وإن شــئت قلــت   " ال غــالَم عــاقالً عنــدك:"نعــّت املنفــي نصــبتَ  فقلــت 
ومنعتهمـا " ال"تشبهه خبمسة عشر، وتنفيـه بــ" ال"تهما بـفجعلت النعت واملنعوت كاسم واحد ونصب" غالم عاقَل عندك

  .364»من التنوين 
حنــو ) هكــذا يف الكتــاب(وكــذلك إذا وصــفت االســم املنكــور جــاز لــك فيــه الثالثــة األوجــه «  :ويقــول ابــن رشــد

  .365»ال رجَل عاقَل يف الدار ، وال عاقالً ، وال عاقٌل :"قولك 
  :من هذه األقوال ميكننا استنباط اآليت

ــ إذا كــان اســم مبنيــا ونُِعــَت مبفــرد، ومل يفصــل بــني النعــت واملنعــوت فاصــل جــاز يف النعــت األوجــه الثالثــة املــذكورة " ال"ـ
  ).البناء على الفتح، النصب، الرّفع (

غري مفرد، أو فصل بينه وبني النعت مل جيـز بنـاء النعـت علـى ) املنعوت" (ال"ـ أّما إذا مل يتحقق الشرطان بأن كان اسم 
ال غـالم فيهـا ظريًفـا، :" بالبنـاء ، بـل يقـال " ال غـالَم فيهـا ظريـفَ :"لنصب ، وتعّني النصب والرفع، فـال جيـوز أن يقـال ا

  " .أو ظريٌف 
ــ فــإذا كــان النعــت مضــافا أو شــبيها باملضــاف مل جيــز البنــاء ســواء فصــل بــني النعــت واملنعــوت أم مل يفصــل، فيقــال ال :"ـ

  366" غالَم رجٍل صاحَب بر "، وال " رجَل صاحَب بر فيها 
جيـــوز يف املعطـــوف ثالثـــة أوجـــه الرفـــع، والنصـــب، والبنـــاء علـــى " ال"نكـــرة مفـــردة وتكـــررت " ال"ــــ إذا عطـــف علـــى اســـم 

جيـــوز النصـــب والرفــع وال جيـــوز البنـــاء علـــى " ال"أمـــا إذا مل تتكــرر " ال رجـــَل وال امــرأٌة، وال امـــرأًة، وال امـــرأةَ "الفــتح، حنـــو 
  ".ال رجل وامرأٌة، وامرأًة " الفتح، فيقال 

  .ـ وإذا كان املعطوف غري مفرد ال جيوز فيه إالّ الرفع والنصب
  ".ال رجَل وزيٌد فيها"أو " ال رجَل وال زيٌد فيها :"ـ أّما إذا كان املعطوف معرفة ال جيوز فيه إال الرفع

  

  :بين الوجوب والجواز " ال"تكرار : ثالثا 
، وسـنتكلم ، وتدور حول التوكيد والتعزيـز"ال"ة لتكرار أدوات النفي خاّصة املعنوي تكلمنا فيما سبق عن اجلوانب

  :يف مجلة النفي" ال"اآلن عن حكم تكرار 
  :وجوبا" ال"حاالت تكرار  .1

                                                 
 )239ـ 238:( اجلمل يف النحو ، ص 364
 . 80:، ص 2000،  1منصور على عبد السميع ، دار الفكر العريب ، ط : ، ت  الضروري يف صناعة النحوأبو الوليد بن رشد ،  365
 )406ـ 405: (  ، ص 1شرح ابن عقيل ، ج: نظر ا 366
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_�, V,:َ:"فمثال اللفظ قوله تعاىل: إذا وليها فعل ماض لفظا ومعىن /  أ َ� ,� JL�¯�)  " ����6��:31  وقول النيب صلى ،


�I#,Q_b َJ َNI�ً�َ� �َS,R ,�َJ َ(ITL;ُ 4_<ِ:"اهللا عليه وسلم َN �I	َ6) ".  

مكـررة يف املعـىن والتقـدير فـال فـك رقبـة وال " ال"ألن   �Q��: 11ـ  " �Qَ,ـ O,",  ,���َ6َ��ـْ  V,:ـَ :"أما مثال تكرارها معىن فقوله تعاىل  
  . 367أطعم مسكينا

، فمثـال اجلملـة االمسيـة املصـدرة باملعرفـة قولـه "ال"أو نكـرة مل تعمـل فيهـا  إذا وليتها مجلة امسية صدرها معرفة/ ب

َِ�َ� !,TَN �I4 ُ'I�J _g��I&3e ,/I#,QBَ:"تعاىل} ,
,&َ6�� ,�َJ ?���I�ُh ,Gِ	�3t _#��,TB� �"e/ :40  . قولـه " ال"ومثـال النكـرة الـيت مل تعمـل فيهـا

فيهـا ( للفصل بينهمـا بـالظرف ) غول (مل تعمل يف النكرة " ال"، و J B:,T�َm �I�ٌr ,�َJ 3pI  ,.I#,T3/ �I#,@ُ:,4� "{�:�P��:47َ:"تعاىل
.(  

  368.إذا وليها مفرد يعرب خربا أو صفة أو حاال ويف هذه احلاالت يلزم اقرتاا بالواو العاطفة/  ج


,6ـَ � 	,T,ـ �?<ِ" :فمثال الصفة قوله تعـاىل�Z َJ  َـ:�ِ��K ,�َJ ِ	 ْ2ـ�
  "Q��  Z
�ـَ  �W� ,�َJِ�	,ـ  Jَ �ٍ�&3ـ "ID ,/I�Bـ  B(©hـ �,:"، ����ـH '�ـ�|  6:68ـ
ِ ٍ/  "
  "زيد ال شاعر وال كاتب :" ، ومثال اخلرب حنو "جاء زيد ال ضاحكا وال باكيا :" ومثال احلال حنو .44ـ  43:�������

 :  جوازا" ال"تكرار األداة  .2


 	���� A�D ��6ـ�J> r �ـD   : "مثلة ذلك قوله تعـاىلعلى فعل مضارع مل جيب تكرارها، ومن أ" ال"إذا دخلت T7� F� koE J
 �("A��#��:148  H���� ،":ُ�hْ َJ َNَIGُ�َ\ُ2I  ,.َ�I�BH َNI�L
 �ِB�?J َ;�,�_�,Z B:ُ6�� !,	
)"���g�� :23.369  
  
  
  

  .استثمار معطيات الدراسة الوظيفية في تعليمة النفي: دسالمبحث السا
    

  : في في المدرسة الجزائريةواقع درس الن
ال يقــل تــدريس النفــي أمهيــة عــن املوضــوع نفســه، ذلــك أن جــدوى الدراســة الوظيفيــة ومثارهــا املباشــرة تتجلــى يف  

التعليمية أكثر من أي جمال آخر، وسنحاول يف هذا املبحث الوجيز أن نتطرق إىل بعض األفكار حـول تعليميـة النفـي، 
ث متخصــص شــامل حــول تعليميــة النفــي خصوصــا أو تعليميــة األســاليب النحويــة عســى أن تكــون عناصــر ارتكــاز لبحــ

                                                 
 )405ـ  402(  1مغين اللبيب ، ج 367
 ) .66ـ  65( ، أساليب النفي يف القرآن الكرمي  81: ، معاين احلروف ، ص405:، ص1جمغين اللبيب  368
 )711ـ 710: (، ص 1ج ، النحو الوايف ، 286: ، بناء اجلملة العربية ، ص )  474ـ473: (، ص 1مهع اهلوامع ، ج: انظر 369
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علــى العمــوم، وكــون جــوهر دراســتنا حنويــا يف األســاس ال مينــع أن نتوجهــا أو خنتمهــا ــذا املبحــث الــذي يعتــرب إســقاطا 
  .وتوظيفا ملا مت حبثه من قبل يف ميدان التعليم

بـل سـنركز علـى احملتويـات واملضـامني  …من معلم، ومتعلم ووسائل ولن نتناول كل اجلوانب املتعلقة بالتعليمية  
العلمية واملنهج الذي تقدم من خالله، كما ال يفوتنا أن نذكر أن بعـض األفكـار واملقرتحـات الـيت سـنذكرها هـي مشـتقة 

  .أصال من املبادئ األساسية لتعليمية اللغات والتعليمية العامة
املبحـــث بنظـــرة ســـريعة لـــدرس النفـــي يف منظومـــة دروس النحـــو يف املدرســـة ومـــن متـــام املنهجيـــة أن نـــوطئ هلـــذا   
  .370اجلزائرية

  :من حيث المضامين العلمية .1
لم والــذي يكــون ســنه مــن ســت إىل عتمــال يســمح النضــج العقلــي لل ):1ط(النفــي فــي الطــور األول تنــاُوُل  /أ

رتاكيــب والصــيغ مــن خــالل دروس لقواعــد ويعــرف االصــطالحات لــذلك فإنــه يعلــم بعــض الاأن يــدرس  -تســع ســنوات
اعتمـــادا علـــى التكـــرار  371)…مـــا، ال، لـــيس،(القـــراءة واحملادثـــة حيـــث يـــدرب علـــى اســـتعمال أدوات النفـــي األساســـية 

" لـيس"إدخـال أداة  تعلممث يطلـب مـن املـ" يف املدرسـة املـتعلم:" املصـطلحات، كـأن يقـال مـثال واحلفظ دون اإلشـارة إىل
موقــع النصــب، أواجلــزم، أو  تعلمــنييف املعــىن، ومــن خــالل تكــرار األمثلــة ينطبــع يف أذهــان املعلــى اجلملــة، ومراقبــة الفــرق 

  Le savoir Implicite372 ،الرفع، ويطلق على هذا النوع من املعرفة باملعرفة النحوية العفوية
لـيال، ويفـرتض قد بلغت تسع سنوات أو جاوزـا ق تعلمامل ن سِ  تكون يف هذه املرحلة :) 2ط ( الطور الثاني /ب

املعرفـــة : يف النحـــو، وتســـمى املعرفـــة يف هـــذه املرحلـــة ه لتلقـــي دروسيؤهلـــ مـــتعلمللاملنهـــاج التعليمـــي أن النضـــج العقلـــي 
علــى أدوات النفــي مــن خــالل  املتعلمــونحيــث يتعــرف  Le savoir Explicite. النحويــة الواعيــة أو املقصــودة

، "لــن"، و"لــيس"، و"مل"النفــي ب علم املتعلمــون، كمــا يــت)لــيس(نواســخ دراســتهم للفعــل املضــارع اــزوم، واملنصــوب، وال
، 373يف الســنة الرابعةأساســي ونفــي اجلــنس هــذا مــا يدرســه املــتعلم )ولــن…ال(،)ومل…مل(، )وال…ال: (والنفــي املتكــرر

  .375على سبيل املراجعة والتوسع، والشيء يف السنة السادسة، 374مث يعاد يف السنة اخلامسة
تعـاد املضـامني نفسـها مـع مزيـد توسـع وتطـرق لـألدوات الـيت مل يـتم  ):3ط(الطـور الثالـث  درس النفي فـي/ ج

 الســـنة يف شـــيء وال للوحـــدة، النافيـــة "ال"و للجـــنس، النافيـــة "ال"، كمـــا يتطـــرق يف الثامنـــة إىل "امّ ـلـــ"التعـــرف عليهـــا مثـــل

  376 التاسعة

                                                 
 .تتبعنا درس النفي يف األطوار الثالثة للتعليم األساسي والتعليم الثانوي 370
 16-15ص. 82/83. اجلزائر. ، املعهد الرتبوي الوطينالسنة األوىل أساسي" مناهج ومواقيت"أنظر كتاب  371
أفريل  24-23ل منشور ضمن أعمال ندوة تيسري النحو املنعقدة بتاريخ مقا. األثر الرتبوي والنفسي لكتاب النحو املدرسيابن حويلي خلضر ميدين،  372

 .455، ص 2001ائر ز منشورات الس األعلى للغة العربية اجل. 2000
 ).21-13(، صكتاب مناهج ومواقيت السنة الرابعة أساسي: أنظر 373
 .11، ص كتاب مناهج ومواقيت السنة اخلامسة أساسي: أنظر 374
 .ومواقيت السنة السادسة أساسيكتاب مناهج : أنظر 375
 .1992-1991، وزارة الرتبية الوطنية، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، كتاب قواعد اللغة العربية، السنة التاسعة أساسي: أنظر 376



 111

 جديـد شـيء النفـي درس مـن املتعلمـني لـدى باملكتسـ الرصـيد إىل يضاف ال :الثانوي التعليم في النفي درس /د

 الســنة يف أمــا اإلطــالق، علــى شــيء ال ثــانوي والثانيــة األوىل الســنة ففــي التعجــب، إىل يــدعو أمــر وهــذا الثانويــة، املرحلــة يف

 واحـدة حصـة منها النفي درس وحظ فحسب للتطبيق حصص هناك بل القواعد بتدريس خاصة حصص توجد فال الثالثة

  .377للجنس النافية"ال"و ليس" عمل العاملة "ال" لوظائف خمصصة واحدة ساعة مدا
  :التناول طريقة حيث من .2
 القـدرات وال بالـدروس اخلاصـة األهـداف حتديـد وعـدم :هجاالمنـ كتب في الناجعة التربوية التوجيهات نقص  /أ

 البالغــة أو النحــو ملــادة خلاصــةا األهــداف حــول التوجيهــات بعــض تقــدمي يــتم احلــاالت أحســن ويف خالهلــا، مــن تبــىن الــيت

 العـام الثـانوي التعلـيم يف وآداـا العربيـة اللغـة منهـاج" مـن قصـرية فقـرة ننقـل أن القصـور هذا على التدليل يف ويكفي وهكذا

 علــى موزعـة والســنوات، الشـعب وفــق العـام، الثــانوي التعلـيم يف وآداــا العربيـة اللغــة منهـاج مضــامني تقـدمي يلــي وفيمـا« ":

 أن أمـل علـى وآداـا، العربيـة اللغـة منهـاج يتبنـاه منهجيـا اختيـارا وليسـت تنظيمـي، شـكل جمرد هي اليت التعليمية وحداتال

  378» .ووظيفتها املادة طبيعة فيها تراعى أكثر، مةمالئ أسس على بنائه إعادة فرصة احتت
داف يعرفنــا باالجتــاه الــذي وقــد مضــت عشــر ســنوات علــى هــذا األمــل دون حتقيــق، ومــن املعلــوم أن وضــوح األهــ

نقود إليه التالميذ، ويتيح لنا إمكانية التنظيم احملكم لعملنا كمدرسني واستثمار جهودنا فيما يفيد املتعلم وحيقـق مـردودا 
  ."380لى أصحااعفبدون أهداف ال تكون للرتبية نتائج بل رمبا تصبح ثقال "، 379جيد من التعليم والتعلم

مة الغالبــة يف مقــررات الســ إن :لشــكلي اإلعرابــي والــذهول عــن المعــاني الوظيفيــةالتركيــز علــى الجانــب ا /ب
هج والوثائق الرتبوية املرفقة هي الرتكيز على اإلعراب وإغفـال الوظـائف اللغويـة الـيت تظهرهـا سـياقات اكتب املنالنحو يف  

  .النصوص وهذا ال خيص درس النفي بل هو منحى شامل يف كل الدروس النحوية
 نظـرا للرتكيـز علـى األثـر اإلعـرايب لـألدوات، كـان اإلمهـال :الشـمول واالسـتيعاب فـي تنـاول الموضـوع عدم /ج

نصيب األدوات غري العاملة، كما مل يلتفت بتاتا إىل مفهوم النفـي الضـمين وال إىل طرقـه، وال إىل أثـر السـياق واملقـام يف 
  .فهم املدلول

ــ /د  تســع الوقــت للتطبيــق فلــنفــإذا ا :ى مختلــف طــرق النفــيقلــة األوقــات المخصصــة للتطبيــق والتمــرن عل
  .اإلعراب يكون هذا التطبيق إالّ 

 تويفلكـــل أداة أمناطهـــا الـــيت تـــرد فيهـــا، وال تســـ :عـــدم التركيـــز علـــى الفـــروق الوظيفيـــة بـــين أدوات النفـــي -ه
لنظـر عـن هـذا اجلانـب نشـداد إىل اإلعـراب يصـرف اأن توضع أداة مكان أخـرى، ولكـن االاألدوات إال نادرا وال حيسن 

  .يف درس النفي.اهلام واحليوي
                                                 

 .1995ن اجلزائر جوا. للمطبوعات املدرسية الديوان الوطين. ، مديرية التعليم الثانوي العاممنهاج اللغة العربية وآدا يف التعليم الثانوي العام: أنظر377
 .48.ص

 .29:املرجع السابق، ص 378
 .476:مقال منشور ضمن أعمال ندوة تيسري النحو، ص اسرتاتيجية التبليغ يف تدريس النحو،أنظر بشري إبرير،  379
برير، مقال اسرتاتيجية التبليغ يف عن بشري ا 110:ص 1990سنة 11: عدد جملة الدراسات النفسية والرتبوية. األهداف الرتبويةشكيب بوعياد،  380

 .476ص:تدريس النحو 
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 والنعــت خاصـة العطـف، :عـدم اظهـار العالقـات المعنويـة والشـكلية بـين النفــي وسـائر األبـواب النحويـة -و
مــن جهــل تــام بوضــعيات ه ب معــىن االنســجام الــداخلي بــني مواضــيع املــادة الواحــدة، ومــا ينجــر عنــممــا يغيــ …والقســم

لــى املنفــي أو توصــف فيهــا اجلملــة املنفيــة أو حتــذف األداة فيهــا ويبقــى معــىن النفــي قائمــا مثــل قولــه لغويــة يعطــف فيهــا ع

3�Fِ� َ'ْ%َOُ\ َ'ْCُ'َ" : تعاىل 
 3/3G�,� ,yOَّ2' )3�,4 ,y,
ً� �ََ�I� َ'ُ2,4� B�,D َ£�B��B2,f"�G�/:85أي ال تفتأ تذكر يوسف ،.  
ب التعلــيم اجلــامعي ال ميكنــه مــن إتقــان هــذا اضــوع النفــي وهــو علــى أبــو يف مو  وهكــذا جنــد أن مــا يتلقــاه املــتعلم  

وال أن يفهم خمتلف السياقات اليت يرد فيهـا ممـا يكـون ، 381"نه شطر الكالمإ: "ب الذي قال عنه أرباب البالغةاألسلو 
  .له أثر كبري يف إضعاف امللكة اللغوية واألدبية لديه

  :مقترحات وأفكار حول تدريس موضوع النفي
يف دراسـة النفــي، وعــدم إيـالء الشــكل أكثــر ممـا يســتحق ألن اجلانــب  :العنايـة بالجانــب الــوظيفي التــداولي/  أ 

بـل هـو وسـيلة لفهـم املعـىن يف السـياقات املختلفـة، ، درس لذاتـهال يـالنحـو  ألن ،الوظيفي هو األهم يف الدراسة النحويـة
أي ألي شـــيء يصـــلح  ،رتكيـــز علـــى الوظيفـــة االبالغيـــة للغـــةوألنـــه بـــات مـــن املســـلمات يف ضـــوء اللســـانيات الوظيفيـــة ال

ومقتضـــى العنايـــة باجلانـــب الـــوظيفي  382محـــد حســـاين، كمـــا يقـــول   أ؟ مـــن عناصـــر الكـــالم مـــن حيـــث االبـــالغ رعنصـــ
 ،فويمفاده تعليم التلميذ ما حيتاجه بالفعل يف واقع احلياة العملية يف مستوياا املختلفـة ممـا يتطلبـه التعبـري الكتـايب والشـ

إننـــا يف حاجـــة ماســـة إىل الرتكيـــز علـــى الوظـــائف الـــيت تؤديهـــا اجلملـــة يف الســـياقات والنصـــوص الـــيت تـــرد فيهـــا واألوضـــاع 
ال يركـز علـى تربيـة  -كما هـو سـائد يف تعليمنـا–فالنحو من حيث حمتواه وطرائق تدريسه . واملقامات اليت تستعمل فيها

هـذا املنحـى الـوظيفي التـداويل جيعلنـا نلغـي  . اعة القواعـد النحويـة وتعلمهـا، وإمنـا يركـز علـى تعلـيم صـن383امللكة اللسانية
قــع احليــاة، ومــن أمثلتهــا يف اكثــريا مــن الشــواهد املصــنوعة واألمثلــة املكــرورة املبنيــة علــى االفــرتاض ال علــى االنتــزاع مــن و 

، أو  " لــيس الطيــب إال املســك"، " مــا مــا زيــد قائمــا"، " لــيس خلــق اهللا مثلــه"، "ال نْولــك أن تفعــل كــذا"درس النفــي، 
  .384"جاء القوم إال محارا"

وال   غري أن العناية بالوظيفة واملعـىن ال يعـين اإلزورار عـن الشـكل واملبـىن ألن هـذا األخـري لـه عالقـة بسـالمة البنـاء
  .مستقيمة على سنن الفصاحة بريئة من اللحن املتعلمنيبد أن تكون ألسنة 

املســـار الـــذي يتبـــع وفـــق مقـــاييس معينـــة كالســـهولة « :يعـــرف التـــدرج بأنـــه :التـــدرج فـــي طـــرح الموضـــوع / ب
  .385»…والعمق، البطء والسرعة القلة والكثرة والصعوبة ، والبساطة والتعقيد، السطح

وعنــد إســقاط هــذا التعريــف العــام علــى موضــوعنا فإننــا نقصــد أن مســتويات تنــاول مفهــوم النفــي ختتلــف حســب 
عناصـــر  ، حيــث يتوســع املفهــوم رويــدا رويـــدا، وتتعــدد طــرق تناولــه، وتضــاف يف كــل مرحلــةاألطــوار واملراحــل التعليميــة

                                                 
 .376:ص 2انظر الربهان يف علوم القرآن، مج 381
 .405ص . أعمال ندوة تسيري النحو. النظام النحوي العريب بني اخلطاب الفلسفي و اخلطاب التعليميانظر أمحد حساين،  382
 .483: ص  ،نحويانظر مقال، إسرتاتيجية التبليغ يف الدرس ال 383
 .، ودرس االستثناء"ليس وأخواا"مغين اللبيب، اجلىن الداين، شرح ابن عقيل، درس : كتبانظر  384
 .98/99، وزارة الرتبية الوطنية، الكتاب ـ التقومي ـاملناهج : وثيقة اجلهاز الدائم للتكوين أثناء اخلدمة : انظر 385
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املضـامني نفسـها األمـر الـذي يفضـي ـم إىل امللـل والالمبـاالة، ويف هـذا اإلطـار حيسـن أن  جديدة بدل اجرتار املتعلمـني
  .ضمنه الصفحة املواليةنجدول يف لخصه ن وضوع النفي يف خمتلف املراحلنقدم اقرتاحا ملستويات تناول م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستويات تناول موضوع النفي في مختلف مراحل التعليم
  

  

  لمستوىا
 

  

 المضمون العلمي

  

 الهدف التربوي

  
  الطور األول

 ـ1ـ ط

التــدرب علــى صــيغ النفــي القاعديــة باســتخدام  -
ـــــــــــن وترســـــــــــيخ : األدوات ـــــــــــيس، ل مل، ال، مـــــــــــا، ل

تكــــــــــــرار الرتاكيــــــــــــب والقوالــــــــــــب مــــــــــــن خــــــــــــالل ال
 والتطبيقات

يفــــــــرق التلميــــــــذ بــــــــني اجلملــــــــة املثبتــــــــة  -
  واجلملة املنفية

 يعرف معىن النفي -

تلميــذ األثــر املعنــوي ألداة اجلــزم يعــي ال -الرتكيـــــز علـــــى اجلانـــــب املعنـــــوي الـــــذي حتدثـــــه  -  
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  الطور الثاني
 ـ2ـ ط

  "ليس"جوازم الفعل املضارع، ونواصبه واألداة 
مواصـــــلة التـــــدرب علـــــى صـــــيغ وتراكيـــــب نفـــــي  -

 أعمق من املدروسة سابقا

  .والنصب
يســتطيع التلميــذ إنتــاج مجــل صــحيحة  -

 إعرابيا، شفويا وكتابيا

  
  الطور الثالث

 ـ3ـ ط

  .وتعميقها ةتعزيز املضامني السابق - 
النافيــة " ال"للجــنس، و ةالنافيــ" ال"النفــي ب - 

  .للوحدة
  النفي باألدوات غري العاملة - 
 يالفروق الوظيفية بني أدوات النف - 

جييـــــــــــــد التلميـــــــــــــذ اســـــــــــــتعمال األدوات -
  ميحسبما يقتضي ذلك الرتكيب السل

ــــة املختلفــــة  - ــــني املعــــاين الوظيفي يفــــرق ب
 لألدوات

  
  

 الثـانوي

  توكيد النفي -
  وجوبا وجوازا" ال"تكرار  -
  عالقة النفي باالستثناء -
 لنفي الضميناطرق وأساليب  -

يستطيع التلميذ توظيـف طـرق النفـي  - 
ــــــــــــف الســــــــــــياقات الضــــــــــــمين يف خمت ل

  واملواقف 
يقـــــرتب مـــــن تكـــــوين مفهـــــوم شـــــامل  - 

 للنفي

  
 الجـامعي

  .الرتكيز على الدراسة املقامية التداولية للنفي-
طــرح النفــي كنظــام جزئــي لــه أطــر وأمنــاط معروفــة، 

 ومنفتح على األبواب النحوية ذات العالقة 

ـــة إىل يصـــل التلميـــذ  -  النجاعـــة التبليغي
ري متجــــاوزا اللغــــة كمــــادة وصــــيغ وغــــ

 مكتف بالسالمة اللغوية

  
  
  

، والقواعــد بــني القــراءة والنصــوص والتعبــريهــذه الوحــدات مــع جت :م النفــي فــي إطــار وحــدات تعليميــةيتعلــ / ج
وقــد راعــت املنــاهج اجلديــدة الــيت  ،وذاك مــن خــالل نشــاطات اإلدمــاج ،للوصــول إىل كفــاءات حمــددة ســلفا يف املنهــاج

هـذه الطريقـة ) وات األوىل والثانيـة والثالثـة متوسـطلسـنلو  ،بتـدائيللسـنة األوىل ا اجلديـدنهـاج امل(386ظهرت إىل حـد اآلن
خاصــة معزولــة عــن غريهــا، وإمنــا يــدرس النحــو يف إطــار النصــوص واملطالعــة، وبالنســبة  اص للقواعــد دروســحيــث ال ختصــ

الصــحيحة حيــث مت اســتثمار يقــة الطر أن املنهــاج اجلديــد للســنة الثانيــة متوســط قــد راعــى  مــثال ملوضــوع النفــي فإننــا جنــد
لتــدريس نفــي الفعــل املاضــي والفعــل املضــارع، وللمــرة األوىل نالحــظ  "قــدم اإلنســان تطــأ ســطح القمــر": نــص عنوانــه

تفريق بــني الفعــل حــال اإلثبــات وحــال النفــي، مث تــذكر حــاالت نفــي الفعــل املاضــي ال، يبــدأ هــذا الــدرس بــعنوانــا وظيفيــا
واســتنباط ذلــك ) " لــن"، "ملــا"، "ال"، "مل"، "مــا" ـإذا نفــي بــ(وحــاالت نفــي الفعــل املضــارع ") ال"، أو "مــا"ـإذا ســبق بــ(

نوعــة، بعضــها الختبــار مــن مجــل يف الــنص، مــع الرتكيــز يف كــل حالــة علــى أثــر النفــي يف معــىن الفعــل، مث تعــرض متــارين مت
                                                 

، وزارة الرتبية الوطنية، الديوان الوطين للمطبوعات "م اإلبتدائي، ومنهاج السنة األوىل من التعليم املتوسطمنهاج السنة األوىل من التعلي" :أنظر كتايبْ  386
 .2003املدرسية، أفريل 
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ملنفيـة وحتديـد زمـن وقوعهـا، ومتـرين لتبيـان وبعضها للبحـث عـن األفعـال ا" ال"، "ما"على استعمال األداتني  قدرة املتعلم
بوضـع األدوات املناسـبة أمـام اجلمـل املعروضـة، ومتـرين حـول تركيـب  لوظيفيـة بـني األدوات حيـث يكلـف املـتعلمالفروق ا

  .رين بطلب إعراب مجلتني منفيتني مع إعطاء منوذج إعرايباوختتم التم ،مجل منفية
هـذا املسـتوى  موضوع النفـي يفيف ألهداف والقدرات اليت تستهدف نالحظ من خالل تنوع التمارين اختالف ا

  .أن يكتسبوها واليت يراد للمتعلمني
حتقــق االســتيعاب اجليــد إن هــذه املنهجيــة يف عــرض هــذا الــدرس يف الســنة الثانيــة مــن التعلــيم املتوســط لكفيلــة أن 

  .ت بإتقانيَ د إذا أُ  من املتعلمني
قـــومي خمتلـــف يف لتاكـــالناســـب املســـاعي الجـــم احلونقصـــد بـــذلك إتاحـــة  :يـــقالمثلـــى للتطب تـــوفير الظـــروف/   د

، كمـا )Feed-Back" (التصـحيح اإلرجتـاعي"كتشاف األخطاء واستثمار ذلك يف عملية الكفاءات، كما يسمح با 
 اإلعــراب، كمــا الحظنــا ذلــك يف درس النفــي يف الســنةعلــى  رين وعــدم االقتصــارنقصــد أيضــا ــذا العنصــر تنويــع التمــا

تنطلــق مــن مبــدأ متكــني املــتعلم مــن اســتعمال "الــيت " التمــارين البنيويــة"، ويف هــذا اــال حيســن اســتخدام الثانيــة متوســط 
  387".مكثف للغة وتثبيت السلوكيات اللغوية خبلق آليات لالستعمال املألوف

  :وهذ التمارين تتصل بالبنيات الصرفية واملعجمية والنحوية للغة ودف إىل  
  .مية كافية يتواصل ا مع اآلخرينتعلم ثروة معجكساب املا  - 
  .دون التفكري يف القواعد النحوية ويةعف ستخدام الرتاكيب بطريقةاكسابه مهارة ا  - 
    . 388د الرتكيبجي  غويص لقدرة على الربط بني اجلمل وإنشاء نكسابه الا  - 

  
  .389وية كثرية ومتنوعة من أمههايوالتمارين البن

ويـة األخـرى، وميكـن االسـتفادة يأبسط أنواع التمارين، وتعترب املـدخل ألنـواع التمـارين البنوهي  :مارين التكرارـ ت
  .لصيغ والرتاكيب يف أذهان املتعلمنيمن هذه التمارين يف املراحل التعليمية األوىل لرتسيخ بعض ا

التلميـذ ": كيبيـة مثـالوهي تعتمد على استبدال لفظ بآخر مع احملافظة على نفس البنيـة الرت  :تمارين االستبدالـ 
  "متحاناملهمل مل ينجح يف اال

  ………………………………التلميذان  
  ……………………………..التالميذ    
  …………………………..…التلميذات  

قـدرة علـى التصـرف يف البـىن وتقـوم  ارين البنيوية ألا تكسب املتعلم وهي من أهم أنواع التم: تمارين التحويلـ 
  :هذه التمارين على التقابل

                                                 
 34.ص.اجلزائر.دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع .دروس يف اللسانيات التطبيقيةصاحل بلعيد،  387
 34:نفسه هامش ص 388
 .ذكر أنواع التمارين لكن مع تكييف األمثلة لتنطبق على موضوع النفي استفدنا من املرجع نفسه يف389
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  ما أعرف مىت جييء//  ا عرف مىت جاء ـم:     ثالم
  ما أعرف مىت جييئون // ما عرفت مىت جاؤوا    

  . حيث يالحظ يف هذا التمرين حتويل الزمن من املاضي إىل املستقبل، واالختالف يف إسناد الضمائر
  .وتستهدف الربط بني مجلتني بسيطتني لتكوين مجلة مركبة :ـ تمارين التركيب

      ):1(مثــال 
  مل حيضر علي، 

  .مل حيضر علي وعمر، أو مل حيضر علي وال عمر
  مل حيضر عمر،

  ):2(مثــال 
  ما أفلح اخلائن ، 

  .ما أفلح اخلائن الذي مل يوف بالعهد
  اخلائن مل يوف بالعهد

  .وهذا النوع هو آخر حمطة بالنسبة للتمارين البنيوية ومن فروعه :تمارين الحوار الموجهـ 
  .حوارت صغرية يتم فيها التقابل بني مجلتني، مجلة مثبتة ومجلة منفية :قليص النصتمارين ت

  .ليس الباب مغلقا، بل هو مفتوح// الباب مغلق    :مثال
  .مل خيرج الغالم، بل هو يف الداخل// خرج الغالم       

مــن ويقــرب املــتعلم ، يــاعلــى اســتعمال اللغــة شــفاهيا وكتاب يف هــذا النــوع يــدرب املــتعلم :جــواب –ســؤال :تمــارين
  .املواقف الطبيعية، حيث يوضع يف املواقف العادية ويطلب منه إجراء احلوار مع زميله مع مراعاة املقام

تعلــيم موضــوع النفــي، يف املســتويات املختلفــة، وال يعــين يف ويــة الــيت ميكــن االســتفادة منهــا يمــن التمــارين البن هــذه منــاذج
ت كــل الرضــا مــن املختصــني يف التعليميــة، بــل هنــاك انتقــادات حوهلــا، خاصــة فيمــا هــذا العــرض املســهب هلــا أــا حــاز 

، مـتعلميتعلق بالتمارين التكرارية اليت يرى البعض أنه ال إبـداع فيهـا، خاصـة بعـد بلـوغ مرحلـة معينـة مـن النمـو العقلـي لل
بعــد اكتشــاف دور املقــام يف  يماال ســومهمــا قيــل يف هــذه التمــارين فإــا قــد أحــدثت حتــوالت جذريــة يف تعلــيم اللغــات 

  .الدراسات اللسانية
مـــن املفــاهيم اللســـانية الـــيت ميكـــن توظيفهـــا يف  :اســـتثمار المفـــاهيم اللســـانية الحديثـــة فـــي تـــدريس النفـــي/  هــــ

النفـــي علـــى أنـــه عنصـــر حتويـــل يف  تعليميـــة النفـــي مفهـــوم اجلملـــة التوليديـــة النـــواة، ومفهـــوم اجلملـــة التحويليـــة، والنظـــر إىل
أـا احلـد األدىن مـن الكلمـات الـيت حتمـل معـىن  :"، ولتوضيح ذلك نذكر بـأن تعريـف اجلملـة التوليديـة"ملة التوليديةجلا"

  .390"حيسن السكوت عليه وهي تتفرع فرعني مجلة توليدية امسية، ومجلة توليدية فعلية ولكل منها أطر وأمناط معروفة
  اسم نكرة+ اسم معرفة  -      : مثال

  اسم معرفة+ فهام اسم است -    

                                                 
 .88-87ص.1984 1ط.جدة.مل املعرفة للنشر والتوزيعا، عيف النحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيقخليل أمحد عمايرة، : انظر 390
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  اسم+ فعل   -              
  .إخل…اسم +اسم + فعل  -                

وليديـة ترتـب يف اجلملـة الت) التنغـيم-النـرب(  أو يف بعـض الفونيمـات الثانويـة) املورفيمـات(فإذا حدث تغيري يف املبـاين الصـرفية 
ــالرتتيــب : عليــة وأهــم عناصــر التحويــلعلــى ذلــك تغيــري يف املعــىن، وأصــبحت اجلملــة حتويليــة امسيــة أو ف ـــ احلــذف   ـــالزيــادة  ـ

  391…يم التنغ
فهم العالقات اإلسنادية يف اجلمل املنفيـة، واملثـاالن التاليـان يوضـحان  متعلموبإسقاط هذه املفاهيم على درس النفي يتاح لل

  .ذلك
  مجلة توليدية فعلية     :علي الدرس  فهمي  : 1مثال 

  :وميكن حتليل هذه اجلملة كاآليت" مل"فعلية، حتولت لدخول األداة مجلة حتويلية :   الدرس عليّ  فهمي مل
  .عنصر نفي يف املاضي: مل    
  .مسند: يفهم    
  . ند إليهمس: علي    
  .مفعول به: الدرس    

  الدرس      لي ـع     ـفهمي   مل              :وترتبط املورفيات كما يلي
  
 

  .سنادية يف هذه اجلملة التحويليةونالحظ أن الفعل ميثل البؤرة اإل
  .علي مهمل: ة عن اجلملة التوليديةمجلة حتويلية امسية ناجت ليس علي مبهمل، : الثاين
  عنصر نفي: ليس    
  إليه دمسن: علي    
  حرف توكيد: الباء    
  قتضاء للباءمسند جمرور ا: مهمل    

 

  ملهم            ـعلي       ب           ليس    :ن مث يصبح االرتباط كما يليوم
  
  

اهلا حــىت يكــون الطالــب مســتوعبا مجيــوز اســتعال يف تــدريس النفــي غــي أن نشــري إىل أن هــذه املنهجيــة غــري أنــه ينب
ختصـــص لغـــة وأدب "املفـــاهيم اللســـانية األساســـية، وهلـــذا فإـــا ال تصـــلح إال عنـــدما يكـــون يف مرحلـــة التعلـــيم اجلـــامعي، 

  ."عريب

                                                 
 .171إىل  88انظر املرجع السابق، من ص  391
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ـــذ يســـتوعبون موضـــوع النفـــي أو غـــريه مـــن ويف اخلتـــام نقـــول إن هـــذه امل ـــن تكـــون ناجعـــة جلعـــل التالمي قرتحـــات ل

املواضـــيع النحويـــة، إال إذا كانـــت الكفـــاءات اللغويـــة والتعبرييـــة املـــراد بناؤهـــا لـــديهم حمـــددة بدقـــة يف كـــل مراحـــل التعلـــيم 
ومـن جهـة أخـرى ينبغـي  ومرتمجة يف أهداف تعكس مستويات األداء لديهم، ويزود املعلمون بكل ذلـك، هـذا مـن جهـة

أن يكون هنـاك تصـور تربـوي واحـد ينـتظم أو يشـرف علـى كـل العمليـة التعليميـة مـن أول سـنة يف التعلـيم إىل آخـر سـنة 
  .يف اجلامعة حىت ال تتناقص األفكار وتتبدد اجلهود
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  الخاتمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخـاتمـة
  

ايــة هــذه الدراســة أن خنتمهــا بــبعض النتــائج الــيت هــدانا إليهــا البحــث الــدؤوب  يفوبعــد فإنــه جيمــل بنــا وحنــن   
، واتصـــل بإعمـــال النظـــر فيهـــا بالنقـــاش والتحليـــل والرتتيـــب ة مـــن مناهـــل متعـــددة ومـــوارد متنوعـــةالـــذي ابتـــدأ جبمـــع املـــاد

  :اليةوقد وقر يف نفسي يف آخر املطاف املعاين الت ،والتهذيب إىل استقر يف صيغته النهائية
د على أمهية الدراسة الوظيفية ملواضيع النحو العـريب، ألـا كفيلـة بـرد االعتبـار للمعـىن يف الـدرس النحـوي، يالتأك  -1

وبــإطالق الطاقــات التعبرييــة للغــة العربيــة يف املواقــف التداوليــة املختلفــة مــن أجــل حتقيــق الغايــة األساســية للغــة الــيت هــي 
 . التبليغ والتواصل

صـحيح  ة بالفروق الوظيفية ألدوات النفي وختصيص مبحث هلا أثناء دراسة النفي ألنه ال استخدامضرورة العناي  -2
 .التقابالت بني هذه األدوات، لذلك حرصنا على إبراز أهم الفروق من خالل ألدوات النفي بدون معرفة هلذه الفروق

ليـل النـادر مـن املراجـع، لـذلك اجتهـدنا مل يأخذ النفي الضمين حظه من الدراسة املتخصصـة املنهجيـة إال يف الق  -3
النفــــي مــــن خــــالل الصــــيغ "وممــــا انفردنــــا بــــه مــــن هــــذه الصــــيغ  ،ل اســــتذكارهاه َســــيف تقصــــي أســــاليبه، واقرتحنــــا طريقــــة تُ 

 .يف تأدية النفي الضمين ، أفْـَعَل، فـَعَل، تـََفعلَ  :صيغوذلك من خالل توظيف داللة السلب يف ". الصرفية
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نظـام "لدراسة النفي كنظام من أنظمة اللغة وذلك مـن خـالل العناصـر الـيت اقرتحناهـا لدراسـة  التأسيس املنهجي  -4
قواعـد  –أمنـاط اجلمـل املنفيـة  ـطـرق النفـي يف العربيـة :(رنا أـا تصـلح كلبنـات هلـذا التأسـيسوالـيت قـدّ " النفـي يف العربيـة 
وهـذا يعتـرب  )عالقـة النفـي بـاألبواب النحويـة ـإلغـاء النفـي  ي ـبالتقـدمي والتـأخري ـ توكيـد النفـعالقـة النفـي  ـعامة يف النفي 
 .عنه البحث من نتائج أهم ما متخض

 البـاء: التأكيـد حبـريف اإلضـافة: هـايتأكد النفي يف اللغة العربية بطـرق عديـدة ومتنوعـة حرصـنا علـى مجـع أمههـا من  -5
النفيـني ، وباملزاوجـة بـني وبالتفسـري بعـد اإلضـمار ا،من، وبالم اجلحـود، وبتكـرار األداة نفسـها وبتعـدد األدوات وتنوعهـو 

 .الصريح والضمين

، أو بـدخول مهـزة االسـتفهام أو بنفـي النفـي، وقـد حققنـا أو إحـدى أخواـا" إال"يـة بواسـطة يلغى النفي يف العرب  -6
  ."نفي النفي إثبات" القول يف العبارة الشهرية 

ويـة املرتبطـة بـالنفي يف اجلملـة ألـا تتعلـق بقيـد سـالمة البنـاء اتضح من البحث أمهية معرفة بعـض األحكـام النح  -7
 ) .ال(طف والوصف يف اجلمل املنفية ا ، والع"ال" رار الواجب واجلائز لألداة التك: ومن أمهها 

ال تــزال تعليميــة النحــو العــريب مل تبلــغ املســتوى املرجــو لــذلك ســعينا مــن خــالل ربــط موضــوع النفــي بتعليميتــه إىل  -8
 مقرتحــات عمليــة لتــدريس النفــي وظفنــا فيهــا زبــدة مــا توصــلنا إليــه يف الفصــلني األول والثــاين، وقــد اســتعنا بــبعض تقــدمي

، كمــا جعلنــا مــن أولوياتنــا يف هــذه املقرتحــات اإلفــادة مــن املعطيــات العامــة، ومبــادئ تعليميــة اللغــاتمبــادئ التعليميــة 
 .اللسانية احلديثة 

الدراسـة الوظيفيـة للنحـو العـريب، كمـا  تعزيـز اءة يفالبحـث قـد حقـق مسـامهة بنّـ هذا و كـل أملنـا أن يكـون هـذا    
كــل ذلــك تتخصــص يف بقيــة األســاليب النحويــة متوخيــة يف  تاليــة نأمــل أن تكــون هــذه الدراســة منطلقــا لبحــوث أخــرى 

  .، وهي جماالت خصيبة للبحث العلميالكشف عن أسس النظام فيها
  

  يقواهللا ويل التوف
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  المصـادر  
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  و المراجع
  

  
  
  
  
  
  
  

  قائمة المصادر والمراجع 
  

  :على رواية ورشالقرآن الكريم 

 :المصـــادر  /أوال
حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد : ت المثـل السائــر فـي أدب الكاتـب والشــاعرابن األثري ضياء الدين بن عبد الكـرمي، 

  .1995.ية بريوت املكتبة العصر 
. حممــد باســل العيــون الســود، دار الكتــب العلميــة : ت  . التصــريح بمضــمون التوضــيح ، األزهــري خالــد بــن عبــد اهللا

  .2000. 1ط. لبنان . بريوت 
 1ط. بـريوت.حسـن محـد دارالكتـب العلميـة : ت .   شرح األشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك األمشوين حممد بن علي،

.1998. 

بـريوت . سـيد اجلميلـي، دار الكتـاب العـريب: ت . اإلحكام في أصـول األحكـام ،الدين علي بن حممد اآلمدي سيف
  .1981. 1ط. لبنان . 
املكتبـة . حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد: ت . اإلنصاف فـي مسـائل الخـالف ـ ابن األنباري أبو الربكات بن أيب سعيد

  .1961. 1مبصر  طالتجارية الكربى 
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ــــ  حممــــد جــــت البيطــــار، مطبوعــــات امــــع العلمــــي : ، ت ةأســــرار العربيـــــ
 .السوري ، دمشق

 1ط. بـريوت . دار الغـرب اإلسـالمي . عبـد ايـد الرتكـي: ت .علـم األصـول فـيإحكام الفصول  الباجي أبو الوليـد،
.1985  

 1998، 1ط   أمحد بسبح، دار الكتب العلمية ، بريوت ـ لبنان،: ت، كشاف إصطالحات الفنون،  وينالتهــا

 1ط. لبنـــان . تبـــريو . دار الكتـــب العلميـــة. العيـــون الســودحممـــد باســـل : ت .  ريفاتـــــالتع اجلرجــاين علـــي بـــن حممـــد،
.2000                 .  

 .  1952. دار الكتب املصرية . حممد علي النجار : ت.  ائصـــالخص ابن جنـي أبو الفتح عثمان،

 4ط.دار العلـــم للماليـــني  .أمحـــد عبـــد الغفـــور عطـــار: ت . وصـــحاح العربيـــة تـــاج اللغـــة اجلـــوهري إمساعيـــل بـــن محـــاد،
.1990.  

.   1ط. دار اجليــل بــريوت .  يوســف عيــد : شــرح .  ديــوان حســان بــن ثابــت األنصــاري ،حســان بــن ثابــت النصــاري
1992                        .  

  .1990.  2ط. بريوت. لرتاث العريبدار إحياء ا. يطـر المحـالبحأبو حيان حممد بن يوسف األندلسي،  
 2002. 1ط. دار الفكر العريب . منصور علي عبد السميع: ت . الضروري في صناعة النحو ابن رشد أبو الوليد،

بـريوت . دار الكتـب العلميـة .إمييـل بـديع يعقـوب: ت .  شرح كافية ابن الحاجـبالرضي حممد احلسن اإلسرتاباذي، 
  .1998. 1ط. لبنان 

ـــاني الحــروف ،علــي بــن عيســىالرمــاين  . دار الشــروق للنشــر والتوزيــع والطباعــة. عبــد الفتــاح امساعيــل شــليب : ت . معـ
 .1984. 3ط. جدة 

 .1988. 1ط. عامل الكتب . عبد اجلليل عبده شليب:ت   .معاني القرآن وإعرابه الزجاج إبراهيم أبو اسحق،

 .1995. 5ط. مؤسسة الرسالة ،بريوت .احلمد  علي توفيق: ت . الجمل في النحو الزجاجي أبو القاسم،

  .بريوت . صيدا . املكتبة العصرية .أبو الفضل إبراهيم :ت .  البرهان في علوم القرآن  الزركشي بدر الدين
ــ الزخمشــري حممــود بــن عمــر . بــريوت.دار املعرفــة ،  الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل ووجــوه التأويــل ـ

  .انــلبن
 .1990. دار إحياء العلوم . في علم اللغة  المفصلـ 

  .1999.  4ط. بريوت .مؤسسة الرسالة.عبد احلسني الفتلي : ت   .األصول في النحوابن السراج أبو بكر، 
  . 1ط.  دار اجليل بريوت . عبد السالم هارون : ت .  لكتــابا سيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب،

 .عامل الكتب بريوت. بدون حتقيق .   لوم القرآناإلتقان في ع ـ السيوطي جالل الدين

. دار الكتـــب العلميـــة . أمحـــد مشـــس الـــدين: ت . همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــعــــ     
  .1998. 1ط. لبنان . بريوت 
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  .لبنانـ  بريوت.دار الكتب العلمية .ائرـاه والنظـاألشب  ـ                        
  .أمحد حممد شاكر، املكتبة العلمية، بريوت ـ لبنان: ت ،ـــالةالرســالشافعي حممد بن إدريس، 

  .لبنان. بريوت. دار املعرفة .  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول الشوكاين حممد بن علي،
مكتبــة .صــاحل أمحــد رضــا .حممــد علــي الصــابوين : اختصــار وحتقيــق .مختصــر تفســير الطبــري الطــربي حممــد بــن جريــر،

   1991. 2ط.جلزائررّحاب ا
 .1991.دار موفم للنشر .حممد عبده ورشيد رضا : ت   . دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين،

 .صاحب أبو جناح: ت ،)الشرح الكبير( الزجاجي رح جمل ـش ابن عصفور علي بن مؤمن اإلشبيلي ،

 .ميدحممد حمي الدين عبد احل:ت  . شرح ابن عقيل ابن عقيل عبد اهللا اء الدين،

. 1ط.لبنــان.بــريوت.دار الكتــب العلميــة . إبــراهيم مشــس الــدين:ت  . معجــم مقــاييس اللغــة ،ابــن فــارس أمحــد الــرازي
1999. 

 1993 .1ط. بريوت . دار اجليل  .ديوان أبي فراسأبو فراس احلارث بن سعيد احلمداين، 

  
 .كتبة العلميةامل.أمحد صقر:ت  . تأويل مشكل القرآن ـابن قتيبة أبو عبد اهللا حممد 

  .1985. بريوت.مؤسسة الرسالة. حممد الدايل: ت . أدب الكاتب  ـ                             
 بريوت.دار الكتاب العريب  .إبراهيم أطفيش :ت  .الجامع ألحكام القرآنالقرطيب عبد اهللا حممد بن أمحد ، 

مؤسســــــة املختــــــار للنشــــــر .احلميــــــد هنــــــداويعبــــــد :ت  .اإليضــــــاح علــــــوم البالغــــــةالقــــــزويين جــــــالل الــــــدين حممــــــد  ، 
  .2004. 2ط.القاهرة .والتوزيع

ـــــبــــدائع الف ابــــن القــــيم حممــــد بــــن أيب بكــــر، . 1ط.لبنــــان.بــــريوت.دار الكتــــب العلميــــة أمحــــد عبــــد الســــالم :ت  . وائدـ
1994.  

. بـريوت.دار ومكتبة اهلـالل .جلنة حتقيق الرتاث إشراف.  الفوائد المشوقة لعلوم القرآن
  .لبنان

عبد اخلالق عضيمة، دار الكتاب املصـري القـاهرة ـ دار الكتـاب اللبنـاين ـ بـريوت : ، تالمقتضب ملربد حممد بن يزيد، ا
  .1979، 2، ط
دار الكتـب .و فخـر الـدين قبـاوة  حممـد نـدمي فاضـل:ت  .الجني الداني في حروف المعـانياملرادي حسن بن قاسم، 

  .1992. 1ط.لبنان .العلمية بريوت 
  1991. 1ط. بريوت. دار اجليل عبد السالم هارون ، أمحد أمني:ت  . شرح ديوان الحماسة ي أبو علي،املرزوق

 .1998. 1ط. بريوت.دار ومكتبة اهلالل  .قصي احلسني:ت  .المفضليات  املفضل حممد بن يعلى الضيب،

 .1992. 1ط.بريوت.دار صادر .لسان العرب المحيطابن منظور مجال الدين بن مكرم، 
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ر والتوزيـع، لشـعار، دار النفـائس للطباعـة والنشـمـروان ا: ، ت، مدراك التنزيل وحقائق التأويلتفسير النفسي نسفي،ال
 1996، 1ط

 1987. 1لبنـان ط. دار القلـم بـريوت .خليـل املـيس:ت  .شرح صـحيح مسـلمالنووي حمي الدين بن شرف النووي، 
 .  

ـــكأوضـــح المســـا ،ابـــن هشـــام عبـــد اهللا بـــن يوســـف األنصـــاري ـــن مال ـــى ألفيـــة ب ـــدين عبـــد  حممـــد:ت  .لك إل حمـــي ال
 .بريوت.صيدا .املكتبة العصرية .احلميد

دار  .حنـــــــــا الفـــــــــاخوري : ت .مغنـــــــــي اللبيـــــــــب عـــــــــن كتـــــــــب األعاريـــــــــب 
  .1991. 1ط.بريوت.اجليل

دار .عبــد احلميــد حمــي الــدين حممــد : ت .شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى 
  . رحاب للطباعة والنشر والتوزيع

 . 2001. 1ط. بريوت.دار الكتب العلمية  .إمييل بديع يعقوب: ت .شـرح المفصل موفق الدين،  ابن يعيش

  
  

  المــراجــع/  ثانيا
  

 .1975، املكتبة األجنلومصرية، القاهرة من أسرار اللغة  إبراهيم أنيس، 

 .1966.مطبعة العاين بغداد  . الفعل زمانه وأبنيته إبراهيم السامرائي،

 .1979، 2ط دار التأليف والرتمجة والنشر  . إحياء النحو، إبراهيم مصطفى

 .1984.دار املعارف  .النواسخ الفعلية والحرفية دراسة تحليلية مقارنة  اقوت،يأمحد سليمان 

 . 1994. 2ط.دار املعارف مبصر  .أساليب النفي في القرآن الكريم ،  أمحد ماهر البقري

، مؤسسـة الرسـالة، معجم األدوات والضمائر في القرآن الكريمطفى السيد، امساعيل أمحد عمايرة، وعبد احلميد مص
  .1998، 4ط

 . 1985. 2ط ،املكتب اإلسالمي .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباين حممد ناصر الدين ، 

 .1994. 2ط. تبريو .ابن حزم  دار املنارللنشر والتوزيع جدة ،ودار . معجم البالغة العربيةبدوي طبانة، 

  2ط.اهليئة املصرية للكتاب  . اللغة العربية مبناها ومعناهامتام حسان، 
 .2000. 1ط.عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة  .الخالصة النحوية             

  . 2000. 2ط. عامل الكتب  .البيان في روائع القرآن             
. 3طديوان املطبوعـات اجلامعيـة  )دراسة في النحو العربي. (قرائنه وجهاته زمن الفعل في العربية  توامة عبد اجلبار،

1994 .  
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 .1969. 4ط .لبنان .بريوت .سية املكتبة البول . منتخبات األدب العربيحنا الفخوري وآخرون، 

 . 1980. 1ط.جدة.عامل املعرفة. في نحو العربية وتراكيبها خليل أمحد عمايرة،

 .1980. اجلزائر.اجلامعية  ديوان املطبوعات . وتطبيقات في علم النفس التربوي محاضرات، خري اهللا عصار

 1ة العلمية  اجلامعيـة اإلسـكندرية طدار املعرف. األدوات النحوية وتعدد معانيهاالوظيفيةأبو السعود حسنني الشاذيل، 
.1989. 

. 1ط. األردن. عمــان. ل للنشــر والتوزيــع دار وائــ . نظريــة الــنظم فــي ضــوءقواعــد النحــو العربــي  ســناء محيــد البيــايت،
2003.  

 .1982. 10ط .دار الشروق  . في ظالل القرآن قطب إبراهيم، سيد

  .                          اجلزائر .دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع .دروس في اللسانيات التطبيقية ،صاحل بلعيد
  .1987.اجلزائر.ديوان املطبوعات اجلامعية . ة العربالتعبير الزمني عند النحاعبد اهللا بوخلخال  ،  

 . 5ط.دار املعارف مبصر  .النحو الوافي، عباس حسن

ــــدرس الحــــديث ، بحــــث فــــي المــــنهجعبــــده الراجحــــي،  ــــي وال للطباعــــة والنشــــر دار النهضــــة العربيــــة  .النحــــو العرب
                      .1979.بريوت.

 ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة  .ته وتطـوره حتـى آخـر القـرن الثالـث عشـرالمصـطلح النحـوي نشـأ، عوض حممد القوزي
 .1983.اجلزائر 

 1ط.األردن .عمـــان . دار البشــري للنشـــر والتوزيــع . النحـــو العربــي أســـلوب فــي الـــتعلم الـــذاتيفــارس حممــد عيســـى، 
1994.  

  .2003. 1طوالتوزيع  لنشردار الفكر للطباعة وا .قتضاء مشكلة العامل النحوي ونظرية االفخر الدين قباوة، 
  .1992.اجلزائر. ابن عكنون . ديوان املطبوعات اجلامعية .بحوث في اللغة اإلستفهام اللغوي  قطيب الطاهر،
  .1992.اجلزائر. ابن عكنون .ديوان املطبوعات اجلامعية . بحوث في اللغة، اإلستفهام البالغي               

عطيـة الصـواحلي ـ حممـد خلـف اهللا ـ إبـراهيم أنـيس ـ عبـد احللـيم منتصـر .إخـراج  .طالمعجـم الوسـيجممـع اللغـة العربيـة ، 
  .1972. 2ط.القاهرة . دار املعارف مبصر.أمحد 

 .األجنلومصرية ـ القاهرة املكتبة .األدوات النحويةودالالتها في القرآن الكريمحممد أمحد خضري، 

  .2001. القاهرة.غريب للطباعة والنشر والتوزيع  دار  .بناء الجملة العربيةحممد محاسة عبد اللطيف، 
  .2001. القاهرة .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع .العالمة اإلعرابية                             

دار اهلـدى للطباعـة والنشـر والتوزيـع  .لغة القرآن الكريم دراسة لسانية تطبيقيـة للجملـة فـي سـورة البقـرة حممد خان،
  .2004. 1ط.يلةعني مل.

  .             والتوزيع الشركة الوطنية للنشرو  والتوزيع للنشر الدار التونسية.تفسير التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور
  .مطبوع يف ذيل شرح ابن عقيل على األلفية  . تكملة تصريف األفعال حممد حمي الدين عبد احلميد،
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  .2000. 37ط . بريوت. صيدا . املكتبة العصرية  .بيةجامع الدروس العر ين ، مصطفى الغالي
 .1986 2ط .لبنان. بريوت.دار الرائد العريب .في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي املخزومي

 األردن .عمان .ري للنشر والتوزيعدار البش .نظريةالنحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديثاد املوسى، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الوثائق التربويةالمناهج و /  ثالثا
  

-1982.اجلزائــر  دليــل املعلــم ، املعهــد الرتبــوي الــوطين .بــرامج ومواقيــت الســنة األولــى مــن التعلــيم األساســي .1
1983.  

مديريــة التعلــيم األساســي، مطبعــة الــديوان الــوطين للتعلــيم والتكــوين  .منــاهج الســنة األولــى مــن التعلــيم اإلبتــدائي .2
                           .  2003عن بعد ، أفريل 

املديريــة الفرعيــة للمواقيــت والــربامج واملنــاهج ، املعهــد  .منــاهج ومواقيــت الســنة الخامســة مــن التعلــيم األساســي .3
 .1985 -1984. اجلزائر. الرتبوي الوطين 

، املعهـــد  املديريـــة الفرعيـــة للمواقيـــت والـــربامج واملنـــاهج .منـــاهج ومواقيـــت الســـنة الرابعـــة مـــن التعلـــيم األساســـي .4
 .1984 -1983. اجلزائر. الرتبوي الوطين 

-1984.اجلزائــر .املعهــد الرتبــوي الــوطين .نمــاذج مــن الوســائل التربويــة.الســنة الخامســة مــن التعلــيم األساســي .5
1985.  

  .1984.اجلزائر .املعهد الرتبوي الوطين -2كتاب المعلم ج–السنة الخامسة من التعليم األساسي  .6
. اجلزائــر. املعهــد الرتبــوي الــوطين   -ب المعلــماكتــ-السادســة مــن التعلــيم األساســي  منــاهج ومواقيــت الســنة .7

1985- 1986.  
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. مديريــة التعلــيم األساســي ، الــديوان الــوطين للمطبوعــات املدرســية .منــاهج الســنةاألولى مــن التعلــيم المتوســط  .8
  .2003أفريل .اجلزائر 

الــديوان الــوطين للمطبوعــات مديريــة التعلــيم الثــانوي العــام  . فــي التعلــيم الثــانوي. منــاهج اللغــة العربيــة وآدابهــا  .9
  .1995جوان . املدرسية 

وزارة الرتبيـــة الوطنيـــة الـــديوان الـــوطين  .1استكشـــاف اللغـــة العربيـــة للســـنة الثانيـــة مـــن التعلـــيم المتوســـط ج .10
  . للمطبوعات املدرسية 

ــة للســنة التاســعة مــن التلــيم األساســي .11 الــديوان الــوطين للمطبوعــات الرتبيــة الوطنيةوزارة  .قواعــد اللغــة العربي
  . 1992-1991.املدرسية 

-1998وزارة الرتبيـــة الوطنيـــة   .الكتـــاب -المنـــاهج التقـــويم–الجهـــاز الـــدائم للتكـــوين أثنـــاء الخدمـــة  .12
1999 .  

  
  
  
  

  :والدورياتالرسائل الجامعية /  رابعا
  

 :الرسائل الجامعية .1

                        ،دى اإلمـــــــام عبــــــــد القــــــــاهر الجرجــــــــاني مــــــــن خــــــــاللصــــــــلة النحــــــــو بعلــــــــم المعــــــــاني لــــــــســـــــليمان بــــــــن علـــــــي، 
رسالة قـدمت لنيـل   شـهادة املاجسـتري مـن  .في دالئل اإلعجاز" الفروق"و" الوجوه"مصطلحي 

  .2001.جامعة باتنة عام 
إشـراف الـدكتور . دولـةأطروحـة قـدمت لنيـل شـهادة دكتـوراه ال .القـرائن المعنويـة فـي النحـو العربـيعبد اجلبار توامـة،  

  .1997جامعة اجلزائر . فرحات عياش
 

 :دوريـــات ال .2

 23أعمـال نـدوة تيسـري النحـو، النظام النحوي العربي بين الخطاب الفلسفي والخطـاب التعليمـي،  أمحد حساين ،
  .416ـ  383: ص.2001، منشورات الس األعلى للغة العربية ـ اجلزائر، 2000أبريل  24ـ

، أعمال ندوة األثر التربوي والنفسي لكتاب النحو المدرسي في المرحلة األولىي ميدين، األخضر بن حويل
 .460ـ 444: تيسري النحو، ص

  .503ـ 463: أعمال ندوة تيسري النحو، ص استراتيجية التبليغ في تدريس النحو،بشري ابرير، 
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لة العربية للثقافة الصادرة عن املنظمة ا، داللة األطر األسلوبية وصلتها بتقديم مكونات الجملةرشيد بلحبيب، 
 .1999، 37العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ع

، جملــة األداب واللغــات ـ جامعــة األغــواط، دار التبويــب النحــوي بــين المنهجــين الشــكلي والــوظيفيعائشــة عبيــزة، 
 .172ـ157:،ص2003، ديسمرب 1الغرب للنشر والتوزيع، ع

  .86ـ67: ، ص1964، جملة كلية اآلداب، جامعة اجلزائر، النحو العربي ومنطق أرسطو عبد الرمحن احلاج صاحل،
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 ـ فهرس األبيات الشعرية
 

    ـ فهرس الموضوعات

 
 

 
 
 
 

 فهرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة رقمها اآليــة السورة

 البقرة
 

 89 02 يب فيهذلك الكتاب ال ر أمل 

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فما أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم وتركهم يف ظلمات 
 ال يبصرون

17 84 

 58 24 فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة 

 74 38 فال خوف عليهم وال هم حيزنون

 81 41 وال تكونوا أول كافر به

29 45 ا لكبرية إال على اخلاشعنيوإ 

 58 55 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة 

 110 68 إا بقرة ال فارض وال بكر

 34 71 فذحبوها وما كادوا يفعلون

 64 74 وما اهللا بغافل عما تعملون

 102 78 ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين

 77 80 هفلن خيلف اهللا وعد

 64 85 خزيذلك فما جزاء من يفعل إال 

 56 95 ه أبدا مبا قدمت أيديهمولن يتمنو 

 75 102 وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر



 131

 75 105 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن ينزل عليكم من خري من ربكم

 73 124 قال ال ينال عهدي الظاملني

 73 134 وال تسألون عما كانوا يعملون

 64 150 لئال يكون للناس عليكم حجة

 92 167 وما هم خبارجني من النار

 67 177 ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب

 80 187 وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد

 76 198 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم

 28 210 هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام

 55 214 من قبلكم مستهم البأساء والضراءخلوا أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين 

 76 247 ومل يؤت سعة من املال

 66 255 ال تأخذه سنة وال نوم

 74 256 ال إكراه يف الدين

 66 267 ن تغمضوا فيه ولستم بآخذيه إال أ

 81 273 ال يسألون الناس إحلافا

 55 142 كم ويعلم الصابرينالذين جاهدوا من تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا أم حسبتم أن آل عمران

 46 144 وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل

قال إين تبت اآلن  وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت النساء
 وال الذين ميوتون وهم كفار 

18 97 

 102 66 ما فعلوه إال قليل منهم

 51 117 إن يدعون من دونه إال إناثا

 97 123 ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب

 110 148 ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم

 109 157 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم

 75 157 ما هلم به من علم اال اتباع الظن

يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد وال آمني  المائدة
 البيت احلرام

02 68 

 62 19 أن تقولوا ما جاءنا من بشري وال نذير

 80 22 فإن خيرجوا منها فإنا داخلون

 80 24 إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها يا موسى واقال

 20 33 إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا

 61 44 ومن مل حيكم مبا انزل اهللا فأولئك هم الكافرون
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 64 75 ما املسيح بن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل

 66 68 تم على شيء حىت تقيموا التوراة و اإلجنيل قل يا أهل الكتاب لس

 80 95 يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وانتم حرم

 103 99 ما على الرسول إال البالغ

 63 103 ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام

 103 117 ما قلت هلم إال ما أمرتين به ان أعبدوا اهللا ريب وربكم

 27 09 و لو جعلناه ملكا جلعلناه رجال و للبسنا عليهم ما يلبسون  األنعام

 73 27 و ال نكذب بآيات ربنا 

 28 40 أغري اهللا تدعون إن كنتم صادقني

 51 57 إن احلكم إال اهللا يقص احلق وهو خري الفاصلني

 93 59 وما تسقط من ورقة إال يعلمها

 32 100 هم وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلق

 92 107 وما أنت عليهم بوكيل

 30 108 وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم

هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك يوم يأيت بعض 
 آيات ربك ال ينفع نفس إمياا 

158 28 

 69 40 يلج اجلمل يف سم اخلياط وال يدخلون اجلنة حىت األعراف

 25 53 نعمل  ال غري الذي كنمعوا لنا أو نرد فنعففهل لنا من شفعاء فيش

 30 59  هاعبدوا اهللا ما لكم من إله غري 

 84 60 قال املأل من قومه إنا لنراك يف ضالل مبني 

 84 61 قال يا قوم ليس يب ضاللة

 95 101 لفما كانوا ليومنوا مبا كذبوا من قب

 57 143 قال لن تراين

 74 192 و ال أنفسهم ينصرون 

 52 194 إن الذين تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم 

 95 33 وما كان اهللا ليعذم وانت فيهم وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون األنفال

 64 73 إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري

 31 03 علموا أنكم غري معجزي اهللاافم وإن توليت التوبة

 82 30 وقالت اليهود عزير بن اهللا

 103 32 و يأىب اهللا إال أن يتم نوره 

 51 107 أردنا إال احلسىنإن وليحلفن 

 84 05 والقمر نورا هو الذي جعل الشمس ضياء يونس

 45 15 قل ما يكون يل ان أبدله من تلقاء نفسي
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 109 16 لوته عليكم وال أدراكم بهقل لو شاء اهللا ما ت

 99 18 و يعبدون من دون اهللا ما ال ينفعهم و ال يضرهم

 72 39 و ملا يام تأويله 

ن وما تتلو منه من قرآن وال تعلمون من عمل إال كنا عليكم شهودا إذ وما تكون يف شأ
 تفيضون فيه

61 99 

 52 68 إن عندكم من سلطان ذا

 64 81 لح عمل املفسدينإن اهللا ال يص

فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياا إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف 
 احلياة الدنيا

98 23 

 50 08 أال يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم هود

اذلنا اتبعك إال الذين هم أر  إال بشرا مثلنا وما نراك الذين كفروا من قومه ما نراك املأل فقال
 بادئ الرأي

27 96 

 28 28 أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون

 64 48 ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم

 63 53 وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك

ها ما أصام إن موعدهم الصبح أليس الصبح نكم أحد إال إمرأتك إنه مصيبوال يلتفت م
 بقريب

81 92 

 75 86 وما أنا عليكم حبفيظ

 88 91 لوال رهطك لرمجناك وما أنت علينا بعزيزو 

 75 101 فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون من دون اهللا

 61 111 وإن كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم

 80 115 واهللا ال يضيع أجر احملسنني

 103 116 هون عن الفساد يف األرضأولو بقية ينمن قبلكم فلوال كان من القرون 

 32 23 قال معاذ اهللا إنه ريب أحسن مثواي يوسف

 31 31 حاش هللا ما هذا إال بشرا 

 31 51 قلن حاش هللا ما علمنا عليه من سوء

 32 79 قال معاذ هللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده 

 58 80 فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب أو حيكم اهللا يل

 65 85 ر يوسفقالوا تاهللا تفتأ تذك

 40 92 ال تثريب عليكم

 32 108 وسبحان اهللا وما أنا من املشركني

 29 19 إمنا يتذكر أولو األلباب  الرعد

 93 37 مالك من اهللا من ويل وال واق
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 51 10 قالوا إن أنتم إال بشر مثلنا إبراهيم

 92 22 رخكم وما أنتم مبصرخيا مبصما أن

 50 42 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين الحجر

 98 35 لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال أباؤنا وال حرمنا  النحل

 32 57 وجيعلون هللا البنات سبحانه

 108 84 مث ال يؤذن للذين كفروا و ال هم يستعتبون 

 28 35 بالغ املبني فهل على الرسل إال ال اإلسراء

 28 40 افأصفاكم ربكم بالبنني واختذ من املالئكة إناثا

 62 67 فلما جناكم إىل الرب أعرضتم

 33 73 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك

 23 89 فأىب أكثر الناس إال كفورا 

 62 111 الذي مل يتخذ و لدا و مل يكن له شريك يف امللك 

 الكهف
 

 51 05 يقولون إال كذباإن 

 68 60 ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين أو أمضي حقبا

 104 75 إنك لن تستطيع معي صرباقال أمل أقل لك  

فآنطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريد أن 
 ينقض فأقامه 

77 32 

 63 90 مل جنعل هلم من دوا سرتا

 85 97 فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

 54 04 ومل أكن بدعائك رب شقيا مريم

 56 26 فلن أكلم اليوم إنسيا

 95 42 إذ قال ألبيه يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا

 83 64 وما كان ربك نسيا

 81-82م ليكونوا هلم عزا كال سيكفرون بعباد  30 

2-1 طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إال تذكرة طه  102 

 77 91 لن نربح عليه عاكفني

 32 116 وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب

119-118 نك ال تظمأ فيها وال تضحىإن لك أال جتوع فيها وال تعرى وإ  64 

 104 128 ن القرونأفلم يهد هلم كم أهلكنا قبلهم م

03-02 و هم يلعبون الهية قلومما يأتيهم من ذكر من رم حمدث إال استمعوه  األنبياء  45 

 84 08 وما جعلنا هم جسدا ال يأكلون الطعام

 61 30 الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها ير  أو مل
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 26 43 أم هلم آهلة متنعهم من دوننا

 52 111 ن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إىل حنيوإ

 63 78 وما جعل عليكم يف الدين من حرج الحج 

 31 36 هيهات هيهات ملا توعدون المؤمنون

 28 47 نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدونأ فقالوا 

 62 91 ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله

100-99 ب آرجعون لعلي أعمل صاحلا فيما تركت كال حىت إذا جاء أحدهم املوت قال ر   35 

 35 107 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون 

 35 108 خسئوا فيها وال تكلمون قال ا

 33 35 سه نار سولو مل مت يئيكاد زيتها يض النور 

 31 38 واهللا يرزق من يشاء بغري حساب  

 54 39 هللا عنده فوفاه حسابه د احىت إذا جاءه مل جيده شيئا ووج

 33 40 .إذا أخرج يده مل يكد يراها 

واختذوا من دون اهللا آهلة ال خيلقون شيئا وهم خيلقون وال ميلكون ألنفسهم ضرا وال نفعا  الفرقان 
 وال ميلكون موتا وال حياة وال نشورا 

03 96 

 65 50 قالوا ال ضري إنا إىل ربنا ملنقلبون  الشعراء

62-61 أصحاب موسى إنا ملدركون قال كال قال   30 

 25 102 فنكون من املؤمنني  ةفلو أن لنا كر 

 28 165 أتأتون الذكران من العاملني 

 33 14 وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا   النمل 

 89 81 و ما أنت اد العمي عن ضاللتهم 

 62 23 من الناس يسقون و ملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة  القصص

 94 40 هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء  الروم 

 90 18 إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور  لقمان 

 98 28 ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة 

 33 32 وما جيحد بآياتنا إال كل ختار كفور  

وما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم بل هو احلق من ربك لتنذر قأم يقولون افرتاه  السجدة 
 يهتدون 

03 26 

 27 13 ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها  

 108 29 قل يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إميام و ال هم ينظرون 

 63 04 ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه   األحزاب 

 40 13 جعوا وإذا قالت طائفة منهم يا أهل يثرب ال مقام لكم فأر 



 136

 25 66 يوم تقلب وجوهم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال 

 32 72 إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها 

بأــس  29 20 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إال فريقا من املؤمنني   

 65 51 ولو ترى إذ فزعوا فال فوت

اطرــف  30 03 هل من خالق غري اهللا يرزقكم 

 62 21 و ما يستوي العمى و البصري و ال الظلمات و ال النور و ال الظل و ال احلرور

 89 22 وما أنت مبسمع من يف القبور

 103 23 إن أنت إال نذير

 65 41 إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال

 95 44 السماوات وال يف األرض وما كان اهللا ليعجزه من شيء يف 

 27 45 ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة

ســي 27-26 قيل أدخل اجلنة قال يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب   26 

 66 40 ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار

 85 50 هم يرجعونفال يستطيعون توصية وال إىل أهل

75-74 واختذوا من دون اهللا آهلة لعلهم ينصرون ال يستطيعون نصرهم وهم هلم جند حمضرون  85 

 64 47 ال فيها غول وال هم عنها بنزفون الصافات

 28 95 قال أتعبدون ما تنحتون

 52 3 والت حني مناص ص

 55 8 ما يذوقوا عذابلـبل 

ر ــالزم  45 36  أليس اهللا بكاف عبده 

 92 37 أليس اهللا بعزيز ذي إنتقام 

افرــغ  81 18 ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع  

 86 31 وما اهللا يريد ظلما للعباد  

ت ـفصل  95 34 وال تستوي احلسنة وال السيئة  

 64 46 وما ربك بظالم للعبيد

 66 11 ليس كمثله شيء وهو السميع البصري   الشورى 

 104 21 م شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا أم هل

 30 18 وهو يف اخلصام غري مبني  الزخرف

 28 19 أأشهدوا خلقهم 

 62 35 و إن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا 

 28 66 وهم ال يشعرون  ةهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغت

 64 68 حتزنون  يا عبادي ال خوف عليكم اليوم وال أنتم
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 57 77 ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال أنكم ماكثون  

 92 33 أ ومل يروا أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر على أن حيي املوتى  األحقاف 

 68 11 وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب   الحجرات 

 55 14 سلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم قل مل تومنوا ولكن قولوا أ 

م ـالنج   50 39 ى و أن ليس لإلنسان إال ما سع  

ر ـالقم  46 50 وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر   

ن ـالرحم  66 33 فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان  

واقعة ـال 26-25 ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قيال سالما سالما     102 

33-32 و فاكهة كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة   74 

44-43 وظل من حيموم ال بارد وال كرمي   110 

 46 02 ما هن أمهام  المجادلة 

 51 02 إن أمهام إال الالئي ولدم 

 97 17 لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا 

 97 06 ما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ف الحشر 

 97 03 لن تنفعكم أرحاكم وال أوالدكم  الممتحنة 

 94 04 وما أملك لك من اهللا من شيء 

 97 08 ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من ديارهم أن تربوهم  

 57 06 وت قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس فتمنوا امل الجمعة

 56 07 وال يتمنونه أبدا

 94 03 ما ترى يف خلق الرمحان من تفاوت  الملك 

 94 04 رجع البصر كرتني ينقلب البصر خاسئا وهو حسري امث  

 51 20 إن الكافرون إال يف غرور 

 45 02 ما أنت بنعمة ربك مبجنون   القلم 

 57 27 يا ليتها كانت القاضية   الحاقة 

36-35 له اليوم ههنا محيم وال طعام إال من غسلني  فليس  80 

42-41 وما هو بقول شاعر قليال ما تومنون وال بقول كاهن   97 

 97 03 ما اختذ صاحبة وال ولدا   الجن 

 52 25 قل إن أدري أقريب ما توعدون أم جيعل له ريب أمدا  

 75 48 شفاعة الشافعني  تنفعهم فما  المدثر 

ة القيام  40 31 فال صدق وال صلى   

 54 01 هل أتى على اإلنسان حني من الدهر   اإلنسان 

 108 24 وال تطع منهم آمثا أو كفورا 
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 77 16 أمل لك األولني   المرسالت 

25-24 وقون فيها بردا وال شرابا إال محيما وغساقا ال يذ  عم   102 

 78 23 كال ملا يقض ما أمره    عبس 

 52 04 إن كل نفس ملا عليها حافظ  الطارق 

 93 10 فما له من قوة و ال ناصر

 50 06 ليس هلم طعام إال من ضريع  الغاشية 

18-17 أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت وإىل السماء كيف رفعت   104 

 76 22 لست عليهم مبسيطر إال من توىل وكفر  

 77 05 أحيسب أن لن يقدر عليه أحد البلد 

 40 11 فال اقتحم العقبة  

20-19 من نعمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى عنده وما ألحد  الليل   102 

 104 01 أمل نشرح لك صدرك  الشرح 

 104 8 أليس اهللا بأحكم احلاكمني   التين 

7-6 كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن    العلق   30 

 53 03 مل يلد ومل يولد   اإلخالص 
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 فهرس األبيات الشعرية
 

 الصفحة القائل  البيت
   )األلف( أ

 53 أبو زيد الطائي فأجبنا أن الت حني بقاء                          طلبوا صلحنا والت أوان

   )الباء( ب

 64 د بن قاربسوا د بن قاربامبغن سبيال عن سو وكن يل شفيعا يوم الذو شفاعة             

 65 عبد اهللا بن عنمة كما تراه بنو كوز ومرهوب             ما إن ترى السيد زيدا يف نفوسهم 

مهام بن مرة أو ضمرة  ال أم يل إن كان ذاك وال أب                     هذا لعمركم الصغار بعينه
 ابن ضمرة أو ابن األمحر

107 

 51  واألشرم املغلوب ليس الغالب                        أين املفر واإلله الطالب

 24 املتنيب الكالم وال صبغ احلواجيب مضغ               أفدي ضباء فالة ما عرفن ا

 24 املتنيب الت العراقيبيأوراكهن صق                      وما برزن من احلمام مائلة

 67 مرداس بن مهاس الطائي اهلوى من ليس باملتقارب أال حبذا لوما احلياء ورمبا                  منحت

   )الحاء( ح

 105 ريرـج وأندى العاملني بطون راح                       ألستم خري من ركب املطايا

أبو حرب األعلم أو  ال كذب اليوم وال مزاحا                             حنن بنو خويلد صراحا
رؤبة بن العجاج أو ليلى 

 األخيلية

107 

   )الدال(د
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 92 دريد بن الصمة  مل جيدين بقعددينفلما دعا                        أخي اخليل بيين وبينهيندعا

 67 ورد اجلعدي ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا                      قوال هلا ليس الضالل أجارنا

 106  سنا باجلبال وال احلديدافل                          معاوي إننا بشر فأسجح 

 97  إذن فال رفعت سوطي إيل يدي             ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه 

 96 مجيل بن معمر ال ال أبوح حبب بثينة إا                        أخذت علّي مواثقا وعهودا

   )الراء(ر

 88 املتنيب نفسه شعر ولكن شعري فيك من          ما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله

رجل من بين عبد مناة  رتدى وتأزراإذا هو باد ا                   ل مروان وابنهمثبنا فال أب وا
 بن كنانة

107 

 54 بال نسبة يوم الصليفاء مل يوفون باجلار                   لوال فوراس من نعم وأسرم

 49 منقذ اهلاليل والدهر ليس يناله وتر          وكذلك يفعل يف تصرفه                     

 54  يف أي يومّي من املوت أفّر                          أيوم مل يقدر أم يوم قدر

 98  ترك الناس لنا أكتافهم و تولوا                 الت مل يغن الفرار

   )السين(س

 101  إال اليعافري إال العيس                                  وبلدة ليس فيها أنيس 

   )العين(ع

 90 أبو النجم الراجز علي ذنبا كله مل أصنع                           قد أصبحت أم اخليار تدعي

أنس بن العباس بن  اتسع اخلرق على الراقع                              ال نسب اليوم وال خلة 
 مرداس

107 

 54  لو أقسموا                      على الشمس حولني مل تطلعو أمسوا اليل 

   )الفاء(ف

 47 بال نسبة زفاخلوال صريفا ولكن أنتم                      ما إن أنتم ذهبا  بين غدانة

   )الالم(ل

 83 بن مالكا ليا فقبليف نسبه عن ا                                   مع فاعل فعال وفعل

 107 عبيد بن حصني الراعي ال ناقة يل يف هذا وال مجل                     وما هجرتك حىت قلت معلنة

 49 حسان بن ثابت ا دام يذبلوليس يكون الدهر م                 فما مثله فيهم وال كان مثله

 29 اس احلمداينأبو فر  خرى غدا وحتولاألستلحق ب                  تناساين األصحاب إال عصبية

 92 الشنفرى األزدي ع القوم أعجلبأعجلهم إذا اجش         وإن مدت األيدي إىل الزاد مل أكن

 65 امرؤ القيس فقلت ميني اهللا أبرح قاعدا                 ولو قطعوا رأسي لديك وأوصايل

 54  فأضحت معانيها قفارا كأن مل                 سوى أهل من الوحش تؤهل

 54 بال نسبة ولكن بان يبغي عليه فيخذال                     إن املرء ميتا بانقضاء حياته

 96 خليل مطران لبزرمجهر فقال كل ال ال                          ناداهم اجلالد هل من شافع

   )الميم ( م 
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 107 أمية بن الصلت أبدا مقيم ا فاهوا بهــوم                           فال لغو وال تأثيم فيها 

 47 بال نسبة ما من محام أحد معتصما                        ال ينسك األسى تأسيا فما 

حممد بن عيسى بن  والظلم مرتع مبتغيه وخيم                       ندم البغاة والت ساعة مندم
طلحة أو مهلهل بن 

 مالك الكناين

53 

 67  سامعهم            إىل الوشاة ولو كانوا ذوي رحمليس األخالء باملصغي م

 53  دمن ساعة مندمــولتن                            ولتعرفن خالئقا مشمولة

 53 ابن مالك فعل مضارع يلي مل كينشم                    سوامها احلرف كهل ويف ومل

 66 مالك بن حزمي ك األيام ما ليس تعلمأنبئت واأليام ذات جتارب                    وتبدي ل

   )النون(ن

 90 املتنيب جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن               ما كل ما يتمىن املرء يدركه

 52  إال على أضعف اانني                         إن هو إال مستوليا على أحد

 43 إمساعيل صربي واين ذا وين يوم حتصيل العالإ            ال القوم قومي وال األوطان أوطاين

 43  ال الدار دارا وال اجلريان جريانا                  أنكرا بعد أعوام مضني هلا

 55  فناديت القبور فلم جيبنه                             فجئت قبورهم بدءا وملا

 65 فروة بن مسيك منايانا ودولة آخرينا                                 ن طبنا جنب ولكنإما و 

 41  نصرتك إذ ال صاحب غري خاذل              فبوئت حصنا للكماة حصينا

   )الياء(ي

 41  وال وزر مما قضى اهللا واقيا                  ا تعز فال شيء على األرض باقي

 42 النابغة اجلعدي حبها مرتاخياسواها وال عن                وحلت سواد القلب ما أنا باغيا 

 42 املتنيب باقيا فال احلمد مكسوبا وال املال       إذا اجلود مل يرزق خالصا من األذى

 20 القطامي كم قتيال ونافياجارا فأصبح 
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  النفي في النحو العربي

  منحى وظيفي وتعليمي

  –عينة  –القرآن الكريم 

  نظام النفي –القرآن الكرمي  –تعليمية  –دراسة وظيفية  –النفي  :الكلمات المفاتيح 

وب لىل دراسة النفي دراسة وظيفية ، يتم التعامل فيها مع هذا األسإيهدف البحث  :الملخص

  .والبحث يتكون من مدخل ، وفصلني وخامتةالنحوي اهلام باستقالل وتركيز ، 

  :المدخل 

أجبت فيه عن أسباب انصراف معظم النحاة عن دراسة األساليب النحوية دراسة وظيفية ،  

ت إىل أن من أهم األسباب سببني ، يتعلق األول منهما بأثر املفهوم الشائع للنحو يف  صوقد خل

يت كان على أساسها التصنيف النحوي واليت كانت كتب املتأخرين ، ويعود الثاين إىل املنهجية ال

  .بنظرية العاملمتأثرة 

  :النفي مفهومه وطرقه في اللغة العربية: الفصل األول

إىل دراسة طرق وأساليب النفي يتكون هذا الفصل من ثالثة مباحث ، خصص األول منها 

فيه للنفي الصريح وهو ما   الضمين وهو النفي الذي ال حتدثه األداة ، أما املبحث الثاين فتعرضت

كان ناجتا عن أداة من أدوات النفي ، وأثناء دراسيت التفصيلية لألدوات ذكرت أهم األحكام 

وذكرت الوظائف  اإلعرابية املرتتبة عن دخول األداة يف اجلملة ، وفصلت يف الداللة الزمنية لألداة 

ص لدراسة الفروق الوظيفية بني أدوات أما املبحث الثالث فخص.داة باإلضافة إىل النفياألخرى لأل

 .النفي

  نظام النفي في العربية:  نيالفصل الثا

  :درست نظام النفي يف العربية من خالل العناصر التالية   

توكيد    عالقة النفي بالتقدمي والتأخري –قواعد عامة يف النفي  –النفي  أسلوبأمناط اجلملة يف  -

  .علق بنظام اجلملة املنفيةأحكام حنوية تت –النفي وانتقاضه 

جت ا مبجموعة من املقرتحات واألفكار حول تعليمة النفي توّ وقد ختمت الفصل الثاين  -

 .الدراسة من خالل استثمار املعطيات املتوصل إليها يف الفصلني األول والثاين



  
  

  
 

Mots clefs:        - la négation – Grammaire Arabe ,  

- Etude  fonctionnelle – didactique 

- Etude systématique 

Résumé : Ce travail se propose comme objectif d’étudier la négation , en 

se penchant sur la fonction , pour cela j’ai opérer selon le plan suivant : 

 Préface : 

 J’ai essayé de donner des réponses quanta la négligence de l’étude 

fonctionnelle de la négation , et aussi dans l’étude des différents styles 

grammaticaux. 

Chapitre I :   

 Ce chapitre et consacré à l’étude des différentes méthodes et formes de 

négations en langue arabe. 

a- Négation implicite : sans adverbes de négation. 

b- Négation explicite : avec adverbes de négation. 

Chapitre II :  

 Il consacré à l’étude systématique de la négation. 

 Enfin j’ai proposé une conception sur la didactique de la négation , en 

exploitant les données développées dans les deux chapitres.    

  

 

La négation  en Grammaire Arabe 
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