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 يف اجلملة القرآنيةيف داللة الثبىت والتجدد أثر النفي 
 إعداد الدكتىر/صادق مسعد لطف املنربي

 أستاذ النحى والصرف املساعد، جامعة تعز فرع الرتبة

 
 ملخص البحث

في الجممة القرآنية، أؼ أن الباحث في داللة الثبوت والتجدد يتضمن البحث أثر النفي 
ثباتيا، وعقد مقارنة بين  قام بدراسة الجممة العربية ومعناىا الداللي في حال نفييا وا 

والتغير الداللي الذؼ يطرأ عمى الجممة بعد نفييا،  ،معناىا الداللي في حال اإلثبات
بمعني أن الجممة في حال إثباتيا كانت تدل عمى الثبوت، فيل ال تزال أيضا دالة عمى 

، ومثل ىذا يقال ؟دخول النافي عميياأم تغيرت الداللة بسبب  ؟الثبوت في حال نفييا
فيل ال تزال تدل عميو بعد  ،في الجممة التي كانت تدل عمى التجدد في حال إثباتيا

 .الباحث خالل ىذا البحث ناقشوا سي، وىذا م؟، أم تغيرت الداللة؟نفييا
 

 املقدمة 
 الحمد  رب العالمين والصالة والسالم عمى رسولو الكريم             أما بعد: 

العرب الفصحاء عمى  افإن القرآن الكريم ىو معجزة اإلسالم الخالدة التي تحدػ هللا بي
 ، وال تزال ىذه المعجزة تكبر فينا، وتتعاظم قيمتيا لدينا، كمما تأممنا- ملسو هيلع هللا ىلص -لسان دمحم 

القرآن الكريم جيدا، وسبرنا غور لغتنا العربية، وال يكاد المغوؼ المتمكن من فيم لغتو 
العربية يشبع من قراءتو وتتبع معانيو، وال تزال األجيال اإلسالمية جيال بعد جيل 
تكتشف قدرة القرآن الكريم عمى االستمرار في اإلعجاز والعطاء المغوؼ، ومن نعم هللا 

في في داللة الثبوت والتجدد أثر النفي أن ىداني إلى موضوع ) عمي   -عز وجل  -
( وىو من الموضوعات التي تيتم بإبراز سر من أسرار المغة العربية الجملة القرآنية

أؼ أن الباحث قام بدراسة الجممة وىو: ىل لمنفي أثره في تغيير معنى الجممة؟ ، 
ثباتيا، وعقد مقارنة بين معناىا الداللي في  العربية ومعناىا الداللي في حال نفييا وا 
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والتغير الداللي الذؼ يطرأ عمى الجممة بعد نفييا، بمعني أن الجممة في  ،حال اإلثبات
ت في حال حال إثباتيا كانت تدل عمى الثبوت، فيل ال تزال أيضا دالة عمى الثبو 

، ومثل ىذا يقال في الجممة التي ؟أم تغيرت الداللة بسبب دخول النافي عمييا ؟نفييا
، أم تغيرت ؟فيل ال تزال تدل عميو بعد نفييا ،كانت تدل عمى التجدد في حال إثباتيا

 .الباحث خالل ىذا البحث ناقشوا سي، وىذا م؟الداللة
 أهداف البحث:

والفعمية االسمية  تين،الجمم العربية، وىو الفرق بين ـ الكشف عن سر من أسرار المغةٔ
ن ىذا الموضوع و  في حال النفي، في الداللة، من واآلخرين كان معروفا عند األولين وا 
ما خبأتو لنا كتبيم ليكون قريبا في متناول  ةإخراجحاول،لكن ما سنفعميمعمماء المغة

بية والتنقيب عن أسرارىا المتخصصين وطالب العمم المتشوقين لمعرفة لغتيم العر 
 .وجماليا

والتعرف  كي تنفتح عنده الشيية لمقراءةالعربي ـ تبسيط ما يبدو معقدا أمام القارغ ٕ
 .عمى لغتو العربية

 ـ حرصا منا عمى الفوائد المغوية التي تعمق والءنا لمغتنا العربية وافتخارنا بيا.ٖ

أىمية؛ ألنو يقودنا والقراء إلى التركيز عمى  أمثال ىذا البحث يبدو ذا أهمية البحث:
 لعربي عند قراءتنا لمقرآن الكريم.الدقة في المفع ا

 منهج البحث:
رجعت في دراسة ىذا الموضوع إلى كتب المغة والنحو، وكتب التفسير التي تعنى 
بالمغة، محاوال البحث عن آرائيم في ىذه المسألة وجمع أدلتيم، والجمع بينيا وفي حال 
االختالف، أرجح ما أىتدؼ إليو من خالل األدلة الواضحة، حتى خرجت بيذه 

 الخالصة التي بين يدؼ القارغ، أسأل هللا أن ينفع بيا.
 خطة البحث:
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 ُقّسم البحث إلى:
 مقدمة، و أربعة مباحث:

 ويتضمن )مفيوم النفي، مفيوم التجدد، مفيوم الثبوت، مفيوم الجممة(. المبحث األول:
 داللة الجممة بين الثبوت والتجدد عند العمماء.ثاني: المبحث ال

 أثر النفي الصريح في داللة الثبوت و التجدد.المبحث الثالث: 
 أثر النفي الضمني في داللة الثبوت و التجدد.المبحث الرابع: 

 النتائج:
 قائمة المراجع:

 
 

 املبحث األول
 (.الجملة، مفهوم )مفهوم النفي، مفهوم التجدد، مفهوم الثبوت 

 : لغة واصطالحا النفيأوال: 
تدور كممة )نفى( في المعاجم العربية عمى معاني اإلبعاد والتنحية والطرد، : لغةالنفي

نفيت الرجل وغيره نفيا إذا طردتو فيو منفي قال هللا  فقد جاء في معجمالعين "
َفْوا ِمَن اْْلَْرضِ ﴿:تعالى والنُّفاية من ، واالنتفاء من الولد أن يتبرأ منو ،ٖٖالمائدة ﴾أَْو يُ ن ْ

وَنِفيُّ الريح ما َنفى من التراب في  ،الدراىم وغيرىا المنفّي القميل مثل الُبراية والنُّحاتة
 .(1)"وكذلك َنِفيُّ المطر وَنِفيُّ الِقْدر ،ُأصول ونحوه

ُأَصيٌل يدلُّ عمى تْعِرية شيء  :النون والفاء والحرف المعتلّ  :(ىنفوفي مقاييس المغة " )
بعاده منو ِدؼُّ  ،وَنَفيُت الّشيَء أنفيو نفيًا، وانتفى ىو انتفاء ،من شيٍء وا  والنَُّفاية: الر 

                                                           

تحقيق: د.ميدؼ المخزومي ود.إبراىيم ، كتاب العين ،عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدؼ بوأـ ٔ
 .ٖ٘ٚ، صٛ، جدار ومكتبة اليالل، السامرائي
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وَنِفيُّ  ،وَنِفيُّ الرِّيِح: ما َتنفيو من التُّراِب حتى يصيَر في أصوِل الِحيطان ، ُينَفى
و  .(ٕ)"المطر: ما تنفيو الرِّيُح أو تُرشُّ

وَنْفي الز اني الذؼ لم ُيْحِصن: أن ُيْنَفى من بمده الذؼ ىو بو إلى بمد ي التيذيب" وف
وُيقال: نفيت الشيء َأْنِفيو َنْفيًا وُنَفاية، ، وىو الت ْغِريب الذؼ جاء في الَحديث، ةً آَخر سنَ 
الماء، ما اْنَتضح منو  وَنِفيُّ ، والنُّفاية: الَمْنِفّي الَقِميل، مثل: الُبراية والنُّحاتة، إذا َرَدْدتو

لو والِقَرب َنِفّي الرِّيح: ما َنفى من التراب في ُأصول الِحيطان ، و إذا ُنزع من البئر بالد 
حاب: ما َنَفى من مائو ، وانتفى ورُق الشجر، إذا تساقط، ...ونحوه وَنَفيان الس 
 .(ٖ)"فَأَسالو

واْنَتفى ضاف معنى الجحد، قال" وابن منظور أورد تمك المعاني الثالثة اآلنفة الذكر وأ
 .(ٗ)"وَنفى ابَنو جَحده ،وَنفى الشيَء َنْفيًا َجَحده ،منو تبر أَ 

ونفي الرحى ما وقد أثبت المعجم الوسيط كل ما أردتو المعاجم السابقة وأضاف " 
ونفي الجيش ما يتطرف  ،ونفي القدر ما ترمي بو عند الغميان ،بو من الطحين يترم

معنى النفي في ، ومن مجمل ىذه التعاريف المغوية نخمص إلى أن (٘)"من معظمو
المغة ىو: اإلبعاد، والتنحية والطرد، والجحد، وىذه المعاني تتناسب جدا مع ما 

 نستخدمو من معاني النفي في كالمنا العربي.  
نحوية  ،يتمون المعنى االصطالحي لكممة )نفى(حسب مجال الدراسةاصطالحي:النفي 

غير أن كانت أم بالغية أم غير ذلك، والذؼ ييمنا في ىذه الدراسة مجال النحو، 
اصطالحيا؛ ألنو ال يوجد في  اتعرضوا لتعريف النفي تعريف ماقم اءمالنحويين القد

                                                           

، دار الفكر، عبد السالم دمحم ىارون ، تحقيق: مقاييس المغة، الحسين أحمد بن فارس بن زكرياأبو ـ ٕ
 .ٙ٘ٗ، ص٘، جمٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔط: 
دار إحياء التراث ، تحقيق:دمحم عوض مرعب، تيذيب المغة ،أبو منصور دمحم بن أحمد األزىرؼ ـ ٖ

 .ٕٖٗـ ٖٔٗ، ص٘ٔ، جمٕٔٓٓ، ٔط،  -بيروت  -العربي 
، ٘ٔ، جٔ، طبيروت –دار صادر ، لسان العرب ،مكرم بن منظور األفريقي المصرؼ  دمحم بنـ ٗ

 .ٖٖٙص
تحقيق: مجمع المغة  ،المعجم الوسيط ،إبراىيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ دمحم النجارـ ٘

 .ٖٜٗ، صٕ، جدار الدعوة، العربية
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مصنفاتيم باب اسمو النفي، إذ أن تبويبيم لمنحو كان بحسب اإلعراب ال المعنى، 
، وفي )باب أدواة نفي (الجوازم)باب وفي  ،وأخواتيا أدوات نفي (فنجد في باب )كان

فمم يبق  ،(ٙ)االستثناء( أدواة نفي، فتوزعت أدواة النفي عمى الكثير من األبواب النحوية
 كتبالرجوع إلى  لك ألجأتنا الدراسة إلىلذ لمنفي نصيب أن يفرد في باب مستقل؛
ىو ما ال  :النفيالجرجاني"  ا قالوومن ذلك م، أخرػ عنيت بتعريف النفي اصطالحا

ما بأنو " ، كما عرف الجحد(ٚ)"وىو عبارة عن اإلخبار عن ترك الفعل ،ينجزم بال
انجزم بمم لنفي الماضي وىو عبارة عن اإلخبار عن ترك الفعل في الماضي فيكون 

ألن الكالم إما إثبات  ؛النفييو شطر الكالم كمو"  :الزركشي ، وقال(ٛ)"النفي أعم منو
 أو نفي وفيو قواعد:

قال ابن الشجرؼ: إن كان النافي صادقا فيما قالو  ،األولى: في الفرق بينو وبين الجحد
ن كان يعمم كذب ما نفاه كان جحدا ،سمي كالمو نفيا ألن كل جحد  ؛فالنفي أعم ،وا 

ألن النفي أعم وال يجوز أن يسمى  ؛فيجوز أن يسمى الجحد نفيا ،نفي من غير عكس
ٌد أَََب َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكمْ ﴿: قولو تعالى فمن النفي، النفي جحدا ، ٓٗاألحزاب ﴾َما َكاَن ُُمَمَّ
ا  ﴿قال هللا تعالى:  -عميو السالم-نفي فرعون وقومو آيات موسى  :ومن الجحد فَ َلمَّ

َها أَنْ ُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوِّا﴾ َٖٔجاَءتْ ُهْم َآََيتُ َنا ُمْبِصَرًة قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبنٌي ) َقنَ ت ْ ( َوَجَحُدوا ِِبَا َواْستَ ي ْ
ومن العمماء من ال يفرق بينيما ،...أؼ: وىم يعممون أنيا من عند هللا،ٗٔ، ٖٔالنمل

نفس المعاني التي ذكرت في المصدرين  (ٓٔ)ي، وكرر السيوط(ٜ)"واألصل ما ذكرتو
 .السابقين وأورد نفس اآليتين

                                                           

وتعميمي، القرآن الكريم عينة، رسالة قدمت  ـ توفيق جمعان، النفي في النحو العربي منحى وظيفي ٙ
 بتصرف.ٕٔ، صمٕٙٓٓلنيل شيادة الماجستير من جامعة قاصدؼ مرباح ورقمة عام

، بيروت –دار الكتاب العربي ، تحقيق: إبراىيم األبيارؼ ، التعريفات ،عمي بن دمحم بن عمي الجرجانيـ ٚ
 .ٖٗٔه، ص٘ٓٗٔ،ٔط
 .ٔٓٔـ مصدر سابق، صٛ
ق: دمحم أبو الفضل يحق، تالبرىان في عموم القرآن ، بن عبد هللا بن بيادر الزركشيبدر الدين دمحمـ ٜ

، ٕ، جمٜٚ٘ٔ -ىـ ٖٙٚٔ، ٔط، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي وشركائو، إبراىيم
 .ٖ٘ٚص
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تحقيقو والوصول إلى معرفتو  يجرؼ فقد يكون صريحا، وىو الذؼ  وللنفي طريقان:
منيا،  نحوٍ  النفي المعروفة عن طريق التتبع واالستقراء، إذ ال يخمو كتابُ  أدواتب

(، والزركشي يرد أصل ىذه األدوات إلى وىي: )ال ، ما، لن، لم، لما، ليس، إن،الت
ما في المستقبل ،إما في الماضي ،ألن النفي ( ؛ما)و (الحرفين") واالستقبال أكثر  ،وا 

ثم إن النفي في ، فوضعوا األخف لألكثر (ما)أخف من  (ال)و ،من الماضي أبدا
ما أن يكون نفيا فيو أحكام متعددة ،إما أن يكون نفيا واحدا مستمرا ،الماضي وكذلك  ،وا 

ما، لم، )واختاروا لو أربع كممات:  ،فصار النفي عمى أربعة أقسام ،النفي في المستقبل
في الماضي  (لن)و ( لم)و ،في الماضي والمستقبل متقابالن (ال)و (ما)فـ ،(لن، ال

 .(ٔٔ)"والمستقبل متقابالن
ما أن يكون ضمنيا وىو الذؼ يفيد النفي من غير االستخدام ألداة ، ، أؼ غير صريحوا 

نما بطرق أخرػ تؤدؼ نفس الغرض، وىذا غالبا يستخدمو المحاور المبق عند  النفي، وا 
الحوار بينو وبين آخر، حتى ال يحرج الخصم، فبدال من أن يقول لو: )أنت لم تجب( 

لم تجب، وقد أشار النحويون  أؼ: ،()أنت جانبت الصواب :بصريح النفي، يقول لو
ألنو  ؛وتقول َأقلُّ رجٍل يقوُل ذاك إال  زيدٌ قال سيبويو: " إلى مثل ىذا المعنى،  دماءالق

وقل   ،وأقلُّ رجلٍ وقال أبو بكر بن السراج " ، (ٕٔ)"حد فييا إال زيدأصار في معنى ما 
، ولم يصرح (ٖٔ)"فقالوا: أقلُّ رجٍل يقوُل ذاَك إال زيدٌ  ،قد أجروه مجرػ النفي ،رجلٌ 

قد وجد في كتب المتأخرين، كما في بتسمية )النفي الضمني( بيذا االسم، لكنو  القدماء

                                                                                                                               

 بيروت، –، عالم الكتب اإلتقان في عموم القرآن ،عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطيـ ٓٔ
 .ٚٚ، صٔج

 .ٖ٘ٚ، صٕ، جالبرىان في عموم القرآنـ ٔٔ
، تحقيق: عبد السالم دمحم ىارون ، كتاب سيبويو ،سيبويو،المشيور أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبرـ ٕٔ

 .ٖٗٔ، صٕ، جٔ، طدار الجيل ـ بيروت
الحسين  تحقيق: د.عبد، األصول في النحو ،بكر دمحم بن سيل بن السراج النحوؼ البغدادؼ وأبـ ٖٔ

 .ٜٙٔ، صٕم، جٜٛٛٔ، ٖ، طبيروت –مؤسسة الرسالة ، الفتمي
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، ومن األمثمة عمى النفي الضمني، قال الرضي: (٘ٔ)كتاب الكميات، و (ٗٔ)خزانة األدب
تحضيض ، فجعل الٖ﴾ اآليةَآَمَنْت فَ نَ َفَعَها ِإّيَانُ َهافَ َلْوََل َكاَنْت قَ ْريٌَة ﴿في قولو تعالى: " 

﴿فََأََب َأْكثَ ُر لى: ( وما تصرف منيا مجرػ النفي، قال تعاىكالنفي، وقد تجرؼ لفظة )أب
 (ٙٔ)"﴾اْلَكاِفُرونَ َوََيََْب اَّللَُّ ِإَلَّ أَْن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكرَِه ﴿: تعالى قالو ، ٜٛاإلسراء﴾ النَّاِس ِإَلَّ ُكُفورًا

فَ َلْوََل  ﴿وجعل منو (لم)وذكر اليروؼ أنيا تكون نافية بمنزلة قال ابن ىشام: " ،ٕٖالتوبة
 ،والظاىر أن المعنى عمى التوبيخ، ٖيونس﴾ سَ ونُ يُ  مَ وْ  ق َ َكاَنْت قَ ْريٌَة َآَمَنْت فَ نَ َفَعَها ِإّيَانُ َهاإَلَّ 

أؼ فيال كانت قرية واحدة من القرػ الميمكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذابفنفعيا 
ويؤيده  ،والنحاس ،وعمي بن عيسى ،والفراء ،والكسائي ،وىو تفسير األخفش ،ذلك

ألن التوبيخ يقتضي  ؛النفي :وعبد هللا ) فيال كانت ( ويمزم من ىذا المعنى ،قراءة أبي
فإن احتج ، وابن ىشام يعبر عن النفي الضمني برائحة النفي، قال: "  (ٚٔ)"عدم الوقوع

 ،( عمى أصل االستثناء ورفعو عمى اإلبدال بنصب ) قومَ  أمحتج لميروؼ بأنو قر 
 :فالجواب أن اإلبدال يقع بعد ما فيو رائحة النفي كقولو

 (ٛٔ)* عاٍف تغيَر، إال النؤؼ والوتدُ *وبالصريمة منيا منزٌل خمٌق * 
 .(ٜٔ)"بمعنى لم يبق عمى حالو (تغير)فرفع لما كان  

 :لغة واصطالحا التجدد ثانيا:

                                                           

ميل أتحقيق: دمحم نبيل طريفي/، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادؼـ ٗٔ
 .ٙٗ٘، صٛ، جمٜٜٛٔ، بيروت، دار الكتب العممية، بديع اليعقوب

 ،معجم في المصطمحات والفروق المغويةميات، الك أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي،ـ ٘ٔ
، مٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ -بيروت  -مؤسسة الرسالة ، دمحم المصرؼ  -تحقيق: عدنان درويش 

 .ٜٜ٘ٔص
 .ٜ٘، صٕ، جشرح الرضي عمى الكافية ،رضي الدين دمحم بن الحسن االستراباذؼـ ٙٔ
تحقيق: د.مازن ، مغني المبيب عن كتب األعاريب ،أبو دمحم عبدهللا بن يوسف بن ىشام األنصارؼ ـ ٚٔ

 .ٖٖٙم، صٜ٘ٛٔ، ٙ، طبيروت -دار الفكر  ، المبارك ودمحم عمي حمدهللا
 .٘٘، صديوان األخطل ،غياث بن غوث األخطلـ ٛٔ
 .ٖٖٙمغني المبيبـ ٜٔ
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د الشيءَ التجدد لغة:  د الشيُء، إذا صي ره جديداً تجديدا مأخوذ من جد  أو صار  ،، وتجد 
ل بو َجديدا -َبِمَي ثوُبو وأَجد  ثوبًا  :األصمعيوقال ، جديداً  والجدة نقيض ،(ٕٓ)أؼ َتَبد 
والجديدان  ...،بو عمى جد الثوب يجد صار جديداأوقال ...ء جديد ييقال شالبمى 

َأن و  بمعنى ،لَعْبدَ واْستْدَراُج هللا تعالى ا، (ٕٔ)بداأنيما ال يبميان أل ؛الميل والنيار وذلك
َد لو نعْ  َد َخِطيَئٌة َجد  ، (ٕٕ)والَعْيدَ  ،َجّدَد الوضوءَ  يقولون:و  ،َمًة وَأْنَساه االْسَتْغَفارَ ُكم َما َجد 

ال  الفعل، دِ دُّ جَ أن المعنى المغوؼ لتَ  منيا يفيم والذؼ، ىذا ما جاء في المعاجم المغوية
ولكن قد يكون تكرار المعنى األصمي؛ ألن مما ورد في  ،يعني إحداث معنى جديدا

المعاني المغوية، قوليم: جدد الوضوء وجدد العيد، وتجديد الوضوء والعيد ال يعني 
إحداث وضوء منتقض ولكن تجديد األول قبل انتقاضو، وكذلك تجديد العيد ال يقال 

 إال إذا سبقو عيد قد بمي. 
: جدد العيد سفيان قد جاءكم يقول يلكأنكم بأب): -ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول هللا  و في الحديث

 .(ٖٕ)(وزد في اليدنة وىو راجع بسخطو
ولم ف التجدد اصطالحا، لم أجد نصا عند عمماء النحو والمغة يعرِّ : اصطالحا دلتجدا

ر من أصل التجدلكن أعثر عمى بحث مستقل يفدني في ىذا الجانب،  د ووضعو ما تقر 
معنى التجدد في المغة، وىو أن يدل لفع من مراده استمزامًا  يمكن أن نفيمالمُّغوؼ، 

                                                           

تحقيق:  ،المخصص ،عمي بن إسماعيل النحوؼ المغوؼ األندلسي المعروف بابن سيده ،أبو الحسنـ ٕٓ
 .ٜٖٚ، صٔ، جٔ،طمٜٜٙٔىـ ٚٔٗٔ -بيروت  -دار إحياء التراث العربي ، م جفاليميل إبراىخ

تحقيق: عبد الحميد ، المحكم والمحيط األعظم ،عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،أبو الحسنـ ٕٔ
 .ٙٛٔ، صٚ، جمٕٓٓٓ، بيروت، دار الكتب العممية، ىنداوؼ 

بيدؼ ،أبو الفيضـ ٕٕ تاج العروس من  ،محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني الممّقب بمرتضى الز 
 .ٓٙ٘، ص٘، جدار اليداية، تحقيق: مجموعة من المحققين القاموس ،جواىر
شرح نيج  ،أبو حامد عز الدين بن ىبة هللا بن دمحم بن دمحم بن أبي الحديد المدائني المعتزليـ ٖٕ

 -ىـ ٛٔٗٔ، ٔط، بيروت/ لبنان -دار الكتب العممية ، دمحم عبد الكريم النمرؼ  تحقيق:،        البالغة
 .ٜٓٙٗ، صٔ، جمٜٜٛٔ
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الفعل المضارع عمى تكرار معناه دون لفظو، فعندما نقول: في الفعل )يحفع( أنو يفيد 
بل يدل عمى أن معنى الحفع  ،التجدد معناه أنو ال يدل عمى معنى الحفع لمرة واحدة

فالن )يدرس( يفيم منو أن الدراسة ستصاحبو يتكرر من صاحبو باستمرار، وقولنا: 
وىكذا قولنا في هللا عز وجل أنو )يحي ويميت( يدل عمى  ،لسنوات حتى ينقطع عنيا

 .ال تنقطع عنو لحظة واحدة ،أن اإلحياء واإلماتة متكررة ومستمرة من هللا عز وجل
 :لغة واصطالحا الثبىت ثالثا:

تدور مادة )ثبت( في المعاجم المغوية حول معاني االستقرار واإلقامة الثبوت لغة: 
في مكان ما،  لمشيء المستقر ولممقيم يانقولوالتمسك بالرأؼ، فكممة ثابت، والصحة، 

يقال لمجراد إذا َرّز ولممتمسك برأيو، قال في تيذيب المغة "  ولمقول الصحيح ثابت،
ُبوتًا وقال الميث: يقال: َثَبَت فالٌن بالمكان َيْثُبُت ثُ ، وَتَثب تَ َأْذَناَبو ِليبيَض: َثَبَت وَأْثَبَت 

َت في أمره ، واْسَتثبَ ه إذا لم َيْعَجل وَتَأن ى فيو، وَتَثب ت في رأيو وَأْمرِ فيو َثاِبٌت إذا أقام بو
ْت بو ِعم ُتُو وَأْثبَ إذا شاَوَر وفحص عنو ْتُو ِجراحُو فمم تَ ، وُأْثِبَت فالٌن فيو ُمْثَبٌت إذا اشَتد 

وَُكًّلِّ نَ ُقصُّ َعَلْيَك ﴿: هللا تعالى وقال...،َثِبيٌت إذا كان شجاعًا َوُقوراً ، ورجل َثْبٌت و َيَتَحر كْ 
ْعنى َتثبيُت الفؤاد تسكين : مالزجاجُ قال  ،ٕٓٔ﴾ ىودِمْن أَنْ َباِء الرُُّسِل َما نُ ثَ بُِّت ِبِو فُ َؤاَدكَ 

كان القمُب َأْسكن وأثبَت  كّمما كان الداللُة والبرىاُن أكثرَ  ، ولكنالقمب، ىينا لْيَس ِلمشكّ 
 .(ٕٙ)والمعجم الوسيط (ٕ٘)، وىي نفس المعاني التي تكررت في لسان العرب(ٕٗ)"أبداً 

لوقت  مالزم لصاحبو والثبوت المقصود في البحث ىو داللة الكممة عمى معنى ثابت
إذا وصل إلى مرحمة االنتياء من الورد اليومي في فالن حافع القرآن،  :طويل، تقول

الحفع، وصار الحفع صفة مالزمة لو ال تنفك عنو، وعندما نصف هللا عز وجل 
، فالمعنى أن صفة الخمق ثابتة لو، ال تنفك عنو، ٕٙالزمر ﴾اَّللَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ ﴿بقولنا: 

                                                           

دار إحياء التراث  ، تحقيق: دمحم عوض مرعب ،تيذيب المغة ،أبو منصور دمحم بن أحمد األزىرؼ ـ ٕٗ
 .ٜٓٔ، صٗٔ، جمٕٔٓٓ، ٔط ، -بيروت  -العربي 

، ٕ، جٔط، بيروت –دار صادر ، لسان العرب، لمصرؼ دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي اـ ٕ٘
 .ٜٔص
 .ٖٜ/ٔ، المعجم الوسيطـ ٕٙ
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وىذا ال يتنافى مع وصفنا لو بالفعل المتجدد )يخمق(، فا عز وجل لو صفة الخمق 
 الثابتة وخمقو متجدد كل لحظة.  

لم أجد نصا صريحا في تعريف الثبوت؛ ألن ىذا المصطمح لم يكن الثبوت اصطالحا: 
أو المغة حتى ُييتم بتعريفو االصطالحي، لكن من خالل  ،ثابتا في أبواب النحو

النحويين والمغويين ليذا المصطمح يفيم أن ريفات المغوية واستقراء استعمال التع
ثبوت صفة لذات ما، فعندما نصف المقصود منو ىو داللة االسم عمى استمرارية 

أو التجارة عمى سبيل  ،أو ) تاجر ( فإننا نثبت لو صفة العمم ،شخصا بقولنا ) عالم ( 
 االستمرار والدوام.
َوامِ " :ما وجدناه في اصطالح الفقياء في تعريف المزوم بأنوف ويؤيد ىذا التعري  الد 

ْبطِ  َوِمْنُو ُثُبوُت الن َسِب َمَثاًل ُيْقَصُد ِبِو اْسِتْقَراُر الن َسِب َوُلُزوُمُو َعَمى  ،َوااِلْسِتْقَراِر َوالض 
ةٍ  ْرِعي ُة ِبُشُروٍط َخاص   .(ٕٚ)"َوْجٍو َتَتَرت ُب َعَمْيِو آَثاُرُه الش 

 رابعا: مفهوم الجملة:
أما الكالم فكل لفع مستقٍل بنفسو الجممة تطمق عمى الكالم المفيد، قال ابن جني: " 

ب رِ وُض  ،وقام دمحم ،زيد أخوك: نحو ،وىو الذؼ يسميو النحويون الُجَمل ،مفيٍد لمعناه
 وَلبِّ  وحِسّ  ،في األصوات ،وعاءِ  ،وحاءِ  ،ورويد ،ومو و،وص ،وفي الدار أبوك ،سعيد

، واضح من (ٕٛ)"وأّف وأّوه فكل لفع استقل بنفسو وجنيت منو ثمرة معناه فيو كالم
وفعل وفاعل،  ،من مبتدأ و خبر ،كالم ابن جني أن المقصود بالجممة ما كان مفيدا

وىذه ىي أركان الجممة األساسية، وما زاد عمى ذلك من الفضالت والقيود ألجل 
رط تالجرجاني ال يشوال فرق عنده بين الكالم والجممة، بينما ليا،  التوضيح فيكون تابعا

الجممة عبارة عن مركب من في الجممة أن تكون مفيدة، كما قال في التعريفات " 
 ،أو لم يفد (،زيد قائم:)كقولك ،سواء أفاد ،كممتين أسندت إحداىما إلى األخرػ 

                                                           

، الكويت –دارالسالسل ، الموسوعة الفقيية الكويتية ،الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـ ٕٚ
 .ٜ، ص٘ٔ، جٕط

بيروت  -عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق: دمحم عمي النجار، دار الكتاب العربي   ،ـ أبو الفتحٕٛ
 .ٚٔ، صٔج، ٕلبنان، ط –
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فتكون الجممة أعم من  ،فإنو جممة ال تفيد إال بعد مجيء جوابو (إن يكرمني:)كقولك
أما من المحدثين فيرػ السامرائي أن الجممة ال بد أن تكون مفيدة ، (ٜٕ)"الكالم مطمقا

ال كانت عبثا قيو في ولسنا بصدد تحقيقديما وحديثا والخالف قائم بين النحويين ، (ٖٓ)وا 
 ىذا المختصر، لكن ما سيترتب عميو بحثنا سيكون فيما أفاد من الجمل.

 
 الثانياملبحث 

 بين الثبوت والتجدد عند العلماء داللة الجملة
 

تحدث عمماء النحو أن االسم يدل عمى الثبوت وأن الفعل يدل عمى التجدد والحدوث، 
كما ليس كل  ،وكالميم ىذا ليس عمى إطالقو، أؼ فميس كل اسم يدل عمى الثبوت

كاسم  ،فعل يدل عمى التجدد والحدوث، بل كالميم مقصور عمى أسماء المشتقات فقط
مرار، الفاعل واسم المفعول والصفة المشبية واسم التفضيل، فكميا تفيد الثبوت واالست

 زيد حافع) الفعل المضارع فقط، ىو الذؼ يفيد التجدد والحدوث، فقولك  ومن األفعال،
يدل عمى ثبوت الحفع  ( حافع) فالتعبير باسم الفاعل  (، يد يحفعز ) غير قولك  (

وليس شرطا أن وقد أصبح الحفع بالنسبة لزيد شيئا مفروغا منو،  ،وأنو مالزم لو ،لزيد
فإنو يدل عمى أن  ( يحفع) بخالف التعبير بالفعل يكون الحفع حادثا أثناء التكمم، 

أما ىل يفيم من ، مشروع الحفع بالنسبة لزيد ما زال قائما ويتكرر حدوثو باستمرار
كالمك أنو مستمر في الحفع حال التكمم أم ال؟ فالكالم محتمل الوجيين،  وتحديد 

 أحدىما يرجع إلى وجود قرينة من سياق الكالم تبين ذلك.

                                                           

 .ٙٓٔالتعريفاتـ ٜٕ
م، ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ، ٔدار ابن حزم، ط، والمعنى الجممة العربيةـ فاضل صالح السامرائي، ٖٓ
 .ٚص
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) أصبحت مالزمة لو، بخالف صفة  مذاكرةيدل عمى أن ال ( زيد مذاكر) كذا قولك و 
فإن فيو داللة عمى استمرارية المذاكرة وتجدد حدوثيا، ىذا ىو مفيوم  ( زيد يذاكر

الثبوت بالنسبة لالسم والحدوث بالنسبة لمفعل، ليصحح فيم بعض الدارسين الذين 
 يظنون أن الثبات في األسماء يكون حتى في الجوامد مثل دمحم وعمي وخالد، كما
يظنون أن التجدد والحدوث يكون حتى في الماضي واألمر مطمقا، فيصعب عميو بعد 

فيقول أين  ( تزوج بكر )و ( مات زيد) ذلك فيم معنى التجدد، ولربما قرأ مثل قوليم 
أن اسم الفاعل يدل وىي"  ،معنى التجدد ىنا؟! وقد عبر الفخر الرازؼ عن ىذه الداللة

والفعل الماضي  ،المصدر في الفاعل ورسوخو فيو في كثير من المواضع عمى ثبوت
فالن نفذ )  و ( فالن شارب الخمر)  و ( فالن شرب الخمر:) ال يدل عميو كما يقال

، ومن اسم م من صيغة الفعل التكرار والرسوخفإنو ال يفي ( فالن نافذ األمر)  و ( أمره
وىذا ، إذا فإفادة التكرار خاص بداللة الفعل المضارع دون غيره، (31)"الفاعل يفيم ذلك
 واإلمام عبد القاىر الجرجاني، فأفصح عن الفرق بين قولأيضا ما كشف عنو 

وعنده أنو ال يصمح أن يوضع االسم  ( وكمبيم يبسط) :والقول (اِسطٌ َوكمبيم ب):تعالى
ذا أردت أن تفيم ىذايقول: " ،وال الفعل مكان االسم ،مكان الفعل فانْظر إلى قوِلو ،وا 

فإن  أحدًا ال يشكُّ في امتناِع الفعِل ، ٛٔالكيف﴾وََكْلبُ ُهْم ََبِسٌط ِذرَاَعْيِو َِبْلَوِصيدِ ﴿تعالى: 
ؼ الغرَض  "َكمُبيم يبُسُط ذراَعيو"ىاُىنا وأن قوَلنا:  ألن  الفعَل  ؛وليس ذلك إالّ  ،ال يؤدِّ

فة في الوقتِ  َد الصِّ فة وحصوَليا من  ،يقتضي ُمزاولًة وتجدُّ ويقتضي االُسم ثبوَت الصِّ
وال فرَق بيَن:  ،يحدُث شيئًا فشيئاً  غيِر أن يكوَن ىناك ُمزاولٌة وَتْزجيُة فعل ومعنىً 

وال تجعُل في أنك ال تثبُت مزاولة  ،وبين أن يقوَل: وكمُبيم واحٌد مثالً  "وكمُبيم باسطٌ "

                                                           

 -بيروت  -دار الكتب العممية ، مفاتيح الغيب ،فخر الدين دمحم بن عمر التميمي الرازؼ الشافعيـ ٖٔ
 .ٕٚ، صٕ٘، ج ٔط، م ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ
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، (32)"فالغرُض إذًا تأديُة ىيئِة الكمب ،الكمَب يفعل شيئًا بل ُتثبُتو بصفٍة ىو عمييا
فاِت المشب ية وجدَت الفرَق ظاىرًا بيِّنًا ولم ويضيف قائال " ومتى اعتبرَت الحاَل في الصِّ

طويٌل زيٌد ) فإذا قمَت:  ،يعترْضك الشكُّ في أن  أحَدىما ال يصمُح في موضِع صاحبو
نما تقوُل: يطوُل ويقُصر إذا كان  ،لم َيْصُمْح مكاَنو: يطوُل ويقُصر ( وَعمٌرو قصيرٌ  وا 

ُد فيو  بي  ونحِو ذلك مما يتجد  جِر والنباِت والص  الحديُث عن شيٍء يزيُد وينمو كالش 
ُث عن ىيئٍة ثابتة ،أو يحدُث فيو الِقصرُ  ،الطولُ  قر  وعن شيٍء قد است ،فأما وأنَت ُتحدِّ
دٌ  ،طوُلو قولو ، وقال: "ومنو (ٖٖ)"فال يصمُح فيو إاّل االسم ،ولم يكن َثم  تزايٌد وتجدُّ

َماِء َواْْلَْرضِ تعالى: ﴿ ُر اَّللَِّ يَ ْرُزُقُكْم ِمَن السَّ لو قيل: ىل من خالق ، ٖفاطر﴾ َىْل ِمْن َخاِلٍق َغي ْ
 .يتجدد ساعة فساعة ؛ ألن الرزق (ٖٗ)"غير هللا رازق لكم، لكان المعنى غير ما أريد

﴿َوََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدََيرِِىْم َبَطرًا َورََِئَء النَّاِس : في قولو تعالى وقال الفخر الرازؼ 
يٌط﴾ وَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َواَّللَُّ ِبَا يَ ْعَمُلوَن ُمُِ إن أبا جيل ورىطو وشيعتو كانوا ،"ٚٗاألنفال َوَيُصدُّ

مجبولين عمى البطر والمفاخرة والعجب، وأما صدىم عن سبيل َّللا  فإنما حصل في 
وليذا السبب ذكر البطر والرئاء  ،النبوةالزمان الذؼ ادعى دمحم عميو الصالة والسالم

 .(ٖ٘)"، وذكر الصد عن سبيل َّللا  بصيغة الفعل وَّللا  أعممسمبصيغة اال
َماِل وََكْلبُ ُهْم ََبِسٌط ِذرَاَعْيِو ﴿في قولو تعالى: ابن عاشوروقال  َونُ َقلِّبُ ُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ

والمعنى: أن هللا أجرػ عمييم حال  ،أؼ إلى جية أيمانيم وشمائميم"،ٛٔالكيفَِبْلَوِصيِد﴾
وذلك  ،العكساألحياء األيقاظ فجعميم تتغير أوضاعيم من أيمانيم إلى شمائميم و 

لة عمى واإلتيان بالمضارع لمدال، ثرا في بقاء أجساميم بحالة سالمةلحكمة لعل ليا أ

                                                           

دار  ،تحقيق: د.دمحم التنجي، دالئل اإلعجاز، بكر عبدالقاىر بن عبدالرحمن بن دمحم الجرجاني وبـإٖٔ
 .ٔٗٔ، صٜٜ٘ٔبيروت، الكتابالعربي

 .ٓ٘ـ دالئل اإلعجاز، صٖٖ
 .ٔ٘ـ دالئل اإلعجاز، صٖٗ
 .ٜٔٗ/٘ٔغيب مفاتيح الـ ٖ٘
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وََكْلبُ ُهْم ََبِسٌط ﴿، م أن يكونوا كذلك حين نزول اآليةوال يمز  ،التجدد بحسب الزمن المحكي
يم حالة ىذا يدل عمى أن تقميبيم لميمين ولمشمال كرامة ليم بمنح، ﴾ِذرَاَعْيِو َِبْلَوِصيد

انو باسطا ذراعيو األحياء وعناية بيم، ولذلك لم يذكر التقميب لكمبيم بل استمر في مك
َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبْ رَاِىيَم َِبْلُبْشَرى قَاُلوا َسًَّلًما قَاَل ﴿، وقولو تعالى: (ٖٙ)"شأن جمسة الكمب

والسالم بالنصب،  (سالما)،وقول المالئكة بالرفع (سالمٌ )إبراىيم قول، فٜٙىود ﴾َسًَّلمٌ 
والمنصوب  ،نو يدل عمى الجممة االسمية الدالة عمى الثبوت والتجدد؛ألكملأبالرفع 

فإن  ،حسن من تحيتيمبأفإبراىيم حياىم  ،يدل عمى الفعمية الدالة عمى الحدوث والتجدد
، يدل (سالم):وقولو ،سممنا سالمافعل محذوف، والتقدير: يدل عمى  (سالما)قوليم 
 . (37)"أؼ سالم عميكم الخبر المحذوف،عمى 

براىيم حيث رد خر إلآمدح بمتضمن  ،وقولو فقالوا سالما قال سالموقال ابن القيم "
ن تحيتيم باسم منصوب متضمن لجممة فعمية إف ،حسن مما حيوه بوأعمييم السالم 

براىيم ليم باسم مرفوع متضمن لجممة اسمية تقديره إوتحية  ،تقديره: سممنا عميك سالما
ن الجممة االسمية تقتضي الثبوت أو مستقر عميكم وال ريب أت،و ثابأ،سالم دائم

 .(38)"حسنأكمل و أبراىيم إوالمزوم والفعمية تقتضي التجدد والحدوث فكانت تحية 
( تَ ْنزِيُل ٔحم )﴿قال تعالى: ،وقد ال يدل اسم الفاعل عمى زمن معين فيفيد االستمرار

ْوِب﴾ ٕاْلِكَتاِب ِمَن اَّللَِّ اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ) ْنِب َوقَاِبِل الت َّ ، فاسما الفاعل غافر ٖ،ٕ،ٔغافر( َغاِفِر الذَّ
دان االستمرار، فا عز وجل في كل لحظة يغفر لممسيئين ويتوب عمييم، يوقابل، يف

                                                           

التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن  ،دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسيـ ٖٙ
 .ٖٙ، ص٘ٔ، ج مٕٓٓٓىـ/ٕٓٗٔ ٔ، طلبنان –مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ،  عاشور

، تأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه الـ أبو القاسم محمود الزمخشرؼ، ٖٚ
عبد الميدمحم بن  وأب، و ٕٓٓ، صٔبيروت، ج –تحقيق: عبد الرزاق الميدؼ، دار إحياء التراث العربي 

تحقيق: شعيب األرناؤوط ، جالء األفيام في فضل الصالة عمى دمحم خير األنام، أبي بكر أيوب الزرعي
 بتصرف. ٕٕٚ، صٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ، ٖط، الكويت –دار العروبة  ،عبد القادر األرناؤوط -

تحقيق: د. ،  الرسالة التبوكية زاد المياجر إلى ربو ،بي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةأ بن ـ دمحمٖٛ
 .ٙٙ، صجدة –مكتبة المدني  ،دمحم جميل غازؼ 
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﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َىْل ولو تعالى: ، وقوىذا مفيوم داللة كثير من اآليات واألحاديث
( تُ ْؤِمُنوَن َِبَّللَِّ َوَرُسولِِو َوُِتَاِىُدوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ ِِبَْمَواِلُكْم ٓٔأَُدلُُّكْم َعَلى ِِتَاَرٍة تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم )

ُتْم تَ عْ  ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ ( يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َِتْرِي ِمْن ََتِْتَها َٔٔلُموَن )َوأَنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ
بُّونَ َها َنْصٌر ِمَن اَّللَِّ َوفَ ْتٌح َقرِيٌب ٕٔاْْلَنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِف َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) ( َوُأْخَرى َتُِ

ِر اْلُمْؤمِ   .ٖٔ،ٕٔ،ٔٔ،ٓٔالصف (﴾ِٖٔننَي )َوَبشِّ

عطف عطف جممة )أخرػ( االسمية عمى جممة )يغفر ( الفعمية، قال ابن عاشور" 
وجيء باالسمية إِلفادة ، عطَف االسمية عمى الفعمية (يغفر لكم ويدخمكم)عمى جممة  

 .(39)"الثبوت والتحقق

لى أن في أصل داللة المضارع من التجدد  كما أن النحاة قد أشاروا إلى ىذه المعاني وا 
ما ليس في أصل داللة اسم الفاعل، وقد أشار األشموني إلى داللة المضارع ىذه، في 

واختار صيغة "، إذ قال: ( أحمد ربي هللا خيَر مالك) شرح قول ابن مالك في ألفيتو 
ه تعالى ال المضارع المثبت لما فيو من اإلشعار باالستمرار التجددؼ، أؼ كما أن آالء

، ويقول ابن مالك (40)تزال تتجدد في حقنا دائمًا كذلك نحمده بمحامد ال تزال تتجدد"
أؼ  (ٔٗ)في التفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبية " أنيا لمزمن الحاضر والدائم "

 الثابت غير المتجدد.

                                                           

 .٘ٚٔ/ٕٛـ التحرير والتنويرٜٖ
عمى ألفية  ،عمى شرح الشيخ األشموني ،حاشية العالمة الصبان ،ـ دمحم بن عمي الصبان الشافعيٓٗ

 .ٖٔ، صٔ، جمٜٜٚٔ-ىـ ٚٔٗٔ ،ٔط، لبنان-دار الكتب العممية بيروت ،اإلمام ابن مالك
تحقيق: يوسف الشيخ دمحم ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،جمال الدين عبد هللا األنصارؼ ـ ٔٗ

 .دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، البقاعي
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وأن األصل األصل في التجدد أن يكون لمفعل، أن  ىذا البحثمن الباحث عنيو ما يو 
فقد  ما يتصف بو الفعل وىو التجددفإذا وصف اسم الفاعل ببالثبوت أن يكون لالسم، 

 .استدعت ذلك قرينة تحولت باسميتو إلى مشابية الفعل

وليس  ،فإن ذلك مقارنة بالفعل ،والنحاة عندما يصفون اسم الفاعل بالداللة عمى الثبوت
واالستمرار أكثر من  ىي أصل الثبوت ،مقارنة بالصفة المشبية؛ ألن الصفة المشبية

 اسم الفاعل.

 
 املبحث الثالث

 أثر النفي الصريح في داللة الثبوت و التجدد
 

من المعموم أن الجممة االسمية في حال إثباتيا تدل عمى الثبوت المطمق غير المقيد 
 عز نحو: ) هللا عالم (، ) هللا خالق (، فصفتا العمم والخمق صفتان ثابتتان بزمان، 

وىذا ال يتنافى مع معنى التجدد في قولك:  وجل مستمرتان غير مقيدتين بزمان بعينو،
من الزم ، و الخمقو ) هللا يعمم (، ) هللا يخمق (، فا عز وجل لو صفتا العمم 

قولو تعالى: كما في  أنو يعمم، وعممو متجدد، ويخمق وخمقو متجدد، ىاتينالصفتين
 ُىَو الَِّذي ُُيِْيي َوُّيِيُت﴾﴿تعالى: ، وقولو٘ٗالنورَشاُء ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ َِيُْلُق اَّللَُّ َما يَ ﴿

ا تَ ْعَمُلونَ ﴿بخالف قولو تعالى:  ،ٛٙغافر فاالسم ) غافل  ،ٖٜالنمل﴾َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ
ألن صفة الغفمة ال تطرأ عمى  ؛ال يأتي منو الفعل ) يغفل ((المنفي عن هللا عز وجل 

ا يَ ْعَمُل ﴿، ومثمو قولو تعالى:عمى التأبيد؛ لذلك انتفت هللا عز وجل َوََل ََتَْسََبَّ اَّللََّ َغاِفًًّل َعمَّ

لم ترد صفة الغفمة وىكذا في كل اآليات الواردة في القرآن الكريم،  ،ٕٗإبراىيم﴾الظَّاِلُمونَ 
َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تَ ْغُفُلوَن َعْن ﴿قولو تعالى:  بصيغة الفعل إال في حق اإلنسان، نحو
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فكل جممة مثبتة غير  من صفتو أنو يغفل،اإلنسان ؛ ألن ٕٓٔالنساء﴾َأْسِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكمْ 
لكن أو التجدد المطمق غير المقيد بزمان  ،منفية تدل عمى الثبوت المطمق

تغيرت الداللة من  ) ال (ت أداة النفي بحسب أداة النفي، فإن كان تتغير الداللة،نفيالبعد
أما إن كان النفي بـ ) لم ( فتتغير الداللة من ،في المقيد بالحاللى النالنفي المطمق إ
قرينة  توجد إال إذاأو النفي المطمق إلى االقتصار عمى الماضي،  ،التجدد المطمق

وسنكتفي في الكالم تزيل ىذه الخصوصية، كما سيتبين لنا من خالل عرض األمثمة، 
، فقط كي تتناسب األمثمة مع ىذا المختصر لمنفي باألدوات األكثر استعماال بالتمثيل

﴿َفًَّل : ابن سيدة في كتابو إعراب القرآن عند قولو تعالى يقولونبدأ بالتمثيل بـ )ال(، 

"وكان الجواب بالفاء أجود من المجيء بالفعل مجزومًا  ،ٖٔالجن َوََل َرَىًقا﴾ َِيَاُف ََبًْسا
دون الفاء؛ ألنو إذا كان بالفاء كان إضمار مبتدأ، أؼ فيو ال يخاف، والجممة االسمية 

 .(ٕٗ)أدل وآكد من الفعمية عمى تحقق مضمون الجممة"

وهللا تعالى لكمال ظمم، :الَرَىق،ومعنى النقصوكالمو ال شك فيو؛ ألن معنى البخس:ال
د في سّيئاتو، از نقص من حسناتو، وال أن يُ أن يُ  العبد المؤمن من ال يخافكرمو وعدلو 

، والذؼ يؤكد لو ىذا المضمون ىو عاقب بغير جرمؤخذ بذنب غيره، وال أن يُ وال أن يُ 
، لكن اإلتيان بالجممة منفية يدل عمى أن عدم الخوف ثابت التعبير بالجممة االسمية

 في الحال والمستقبل.

اِِلَاِت َوُىَو ُمْؤِمٌن َفًَّل َِيَاُف ظُْلًما َوََل ﴿ قولو سبحانو وتعالى: ذه اآليةنظيرىو  َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّ

 .ٕٔٔطو ﴾ َىْضًما

                                                           

 .ٕ٘ٔ، صٛة، جالمعروف بابن سيد عمي بن إسماعيلـ ٕٗ
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باأللف  ( يخاف ظمما وال ىضمافال )كميم قرأ  ،( فال يخاف ظمما وال ىضما) "  قولو
، وىناك فرق في (ٖٗ)ي"عمى الني (ظمما فال يخْف )غير ابن كثير فإنو قرأ  ،عمى الخبر

المعنى بين القراءتين، فقراءة الجزم فييا داللة التجدد وعدم الثبوت، بخالف قراءة الرفع 
جماع القراء عدا ابن كثير عم ى قراءة الرفع فإن فييا الداللة عمى التأكيد والثبوت، وا 

فيو دليل عمى أن الجممة االسمية أثبت في الداللة عمى المعنى المقصود من اآلية، 
وىو أن اإلنسان المؤمن ال بد أن يكون واثقا بوعد هللا لو، فال مجال ألدنى شك في 

 التغيير أو التبديل.

ْن ُدوِن اَّللَِّ ُقْل ََل أَتَِّبُع أَْىَواءَُكْم َقْد َضَلْلُت ِإًذا َوَما ﴿ُقْل ِإّّنِ ُُنِيُت َأْن أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن مِ وقولو تعالى:

 .ٙ٘األنعامأَََن ِمَن اْلُمْهَتِديَن﴾ 

: عند قولو تعالى: ) ال أتبع ( ، األولىثالث وقفاتفييا يجد ىذه اآلية المتأمل في 
وذلك بحسب  أورد الفعل المضارع ليدل عمى تجدد عدم االتباع في الحال والمستقبل،

التي تدل عمى نفي المضارع في الحال والمستقبل، كما تخصص أداة النفي ) ال (
ـ ) أتى بالفعل الماضي مسبوقا بحيث والوقفة الثانية في قولو ) قد ضممت إذا ( أسمفنا، 

في قولو ليدل عمى التحقيق، أؼ لو اتبعتكم لكنت قد ضممت حقا، والوقفة الثالثة  ( قد
منفية بـ ) ما ( الخاصة أنا من الميتدين (، حيث عبر بالجممة االسمية تعالى: ) وما 
وال تدل عمى نفي المستقبل إال إن صاحبتيا قرينة، والجممة التي بين  ،بنفي الحال

صمى هللا  -الرسوُل والمستقبل لو اتبع ثبوت عدم اليداية في الحال عمى تدل  ،أيدينا
ليست مأخوذة من المفع، فالمفع دال عمى النفي في وىذىالداللة  ، -عميو وسمم الكفاَر 

وأن نفيو لعدم اليداية لم يكن نفيا  –ملسو هيلع هللا ىلص  -حال الرسول الحال، ولكن مأخوذة من 

                                                           

 ،كتاب السبعة في القراءات ،ـ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاىد التميميالبغدادؼٖٗ
 .ٕٗٗ، صٓٓٗٔ، ٕط ، القاىرة –دار المعارف ، تحقيق: د.شوقي ضيف
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الستحالة الفائدة والحصول عمى الخير من دين  ،مؤقتا، بل نفيا مؤبدا لو اتبع أىواءىم
ألن  ماضي عمى أنو في معنى المضارع؛ال مع الفعلىنا تعامل وقد يكون ال، الكفار

نما  يدل عمى التجدد والحدوث كما قرر الباحثالفعل الماضي ال  في ىذا البحث، وا 
فيكون المعنى لو اتبعتكم قد أضل، إال أنو لما كان دخول  ،-يدل عمى حدث منقطع 
يفيد التقميل استبدلو بالماضي من باب البالغة ليفيد تحقيق قد ) قد ( عمى المضارع 

 لو اتبع أىواءىم، وهللا أعمم.الضالل وقوع 

لِِّقنَي ﴿لََقْد َصَدَق اَّللَُّ َرُسولَُو الرُّْؤََي َِبِلَْقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اِْلَرَاَم ِإْن َشاَء اَّللَُّ َآِمِننَي ُمَُ قولو تعالى:و 

رِيَن ََل ََتَاُفونَ ُرُءوَسُكْم وَ   .ٕٚالفتح ﴾ُمَقصِّ

ى اسمية ىذه الجممة لتفيد قولو تعالى: "ال تخافون" بالرفع وليس بالجزم، فيو دليل عم
 وجاء بيا منفية بـ ) ال ( لتدل عمى ثبوت عدم الخوف في الحال والمستقبل، ،الثبوت

أؼ: ال يتجّدد  ( فون ال تخا)قولو تعالى: " دمحم بن أحمد الشربينيوبيذا المعنى قال: 
ّما من فاعل لتدخمّن إلكم خوف بعد ذلك يجوز أن يكون مستأنفًا وأن يكون حااًل ثالثة 

وأن في ،آمنين غير خائفين وأن معناه،أو مقصرين ،أو محمقين ،أو من ضمير آمنين
ألّن بعد الحمق يخرج اإلنسان عن اإلحرام فال يحرم عميو القتال  التكرار كمال األمن؛

فقال تدخمون آمنين  ،وكان عند أىل مكة يحرم قتال من أحرم ومن دخل الحرم
أؼ فاألمن ثابت ليم عمى الدوام،  ،(ٗٗ)"وتحمقون ويبقى أمنكم بعد خروجكم من اإلحرام

 .(ٙٗ)البقاعيبرىان الدين ، و (٘ٗ)و بيذا أيضا قال اإلمام الشوكاني

                                                           

، بيروت -دار الكتب العممية، تفسير السراج المنير ،شمس الدينالممقب بدمحم بن أحمد الشربيني، ـ ٗٗ
 .ٜٕ، صٗج

، ٘ج ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ،دمحم بن عمي الشوكانيـ ٘ٗ
 .،ٛٚص
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َنا ِإََل ُموَسى أَْن َأْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب ََلُْم َطرِيًقا ِف اْلَبْحِر يَ َبًسا ََل ََتَاُف َدرًَكاقولو تعالى:و   ﴿َوَلَقْد أَْوَحي ْ

، جيء بالفعمين مرفوعين ليدل اَل َتَخاُف َدَرًكا َواَل َتْخَشىقولو تعالى: ،ٚٚطوَوََل ََتَْشى﴾ 
عمى سبقيما باسم، فيدالن عمى الثبوت، كما جيء بيما منفيين بـ ) ال ( ليدالن عمى 

َل ََتَ اُف : ﴿تعالى قولوقال الفخر الرازؼ: "أن ثبوتيما مقصور عمى الحال والمستقبل، 

بالتأخير، قال  فإني أحول بينك وبينو ،﴾ أؼ ال تخاف أن يدركك فرعون َدرًَكا َوَل ََتَْشى
رفعو عمى وجيين: أحدىما: عمى الحال كقولك غير خائف وال  (َتَخـافُ )سيبويو: قولو: 

أؼ أنت ال تخاف وىذا قول الفراء، قال األخفش  ،بتداءوالثاني: عمى اال ،خاش
أؼ  ،ٛٗ﴾ البقرةَوات َُّقوا يَ ْوًما َل َِتْزِى نَ ْفٌس َعن ن َّْفسٍ والزجاج: المعنى ال تخاف فيو كقولو: ﴿

والثاني: قال  ،أحدىما: أنو نيي ،وفيو وجيان (ال تخْف )ال تجزؼ فيو نفس وقرأ حمزة 
، ومن مفيوم إعراب (ٚٗ)"أبو عمي: جعمو جواب الشرط عمى معنى إن تضرب ال تخف

سيبويو وكالم الفخر الرازؼ واختيار جميور القراء لمرفع يتبين لنا أىمية الفرق بين 
سر  )التعبير باالسم والتعبير بالفعل، فقراءة الرفع تجعل الجممة اسمية، ويكون المعنى 

، أؼ ال مجال وال احتمال لوجود الخوف أبدا ( غير خائف، أو سر وأنت ال تخاف
ال )غير موجود بالكمية، لكامل ثقتو بنصر هللا عز وجل، بخالف قراءة الجزم  فالخوف
فالجممة ىنا فعمية، ومعناىا أن أسباب الخوف موجودة، فإذا وجدتيا فال تخف  (تخْف 

ُهْم ِخيَفًة قَالُوا ﴿منيا، ويمكنك أن تتغمب عمييا بالصبر، وانظر إلى قولو تعالى:  فََأْوَجَس ِمن ْ

ُروُه ِبُغًَّلٍم َعِليٍم﴾ ََل ََتَْف َوبَ  في ىذه اآلية جاء  ( تخف )، نجد أن الفعل ٕٛالذارياتشَّ
مجزوما وال احتمال لرفعو؛ ألن الخوف موجود كما ىو واضح من اآلية، ومثمو قولو 

                                                                                                                               

تحقيق: ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،الحسن إبراىيم بن عمر البقاعي وبرىان الدين أبـ ٙٗ
 .ٖٕٔ،صٚج، م ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔ –بيروت  -دار الكتب العممية ؼ، عبد الرزاق غالب الميد

 .ٓٛ /ٕٕمفاتيح الغيبـ ٚٗ
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بْ ﴿تعالى:  ا َرَآَىا تَ ْهتَ زُّ َكأَن ََّها َجانّّ َوَلَّ ُمْدِبرًا َوَلَْ يُ َعقِّ ََي ُموَسى ََل ََتَْف ِإّّنِ ََل َِيَاُف  َوأَْلِق َعَصاَك فَ َلمَّ

مجزوما؛ ألن موسى عميو السالم كان  ( تخف) ، جاء الفعل ٓٔالنملَلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن﴾ 
النفي الثاني صيغة النيي، أما خائفا، بل وولى مدبرا من شدة الخوف، فجاء الفعل ب

عمى عدم وجود الخوف في قولو ) إني ال يخاف لدؼ المرسمون ( فكان بالرفع ليدل 
 في المرسمين عمى وجو العموم.

وأنت ال ) والتقدير  ( ال تخاف) بإثبات األلف، عطفا عمى  (وال تخشى  )وكذلك قولو 
أؼ ال وجود ألسباب الخشية حتى يحذره منيا، فيي غير موجودة أصال،  ( تخشى

برفع  ( األشرارَ ال تصحُب ) ففرق بين أن تقول ألحد أصدقائك، في ثنايا حديثك لو 
فالرفع عمى تقدير جممة  ( تصحب) بجزم  ( ال تصحِب األشرارَ  :)تصحب، وقولك

اسمية، أؼ أنت ال تصحب األشراَر، والكالم عمى طريق اإلخبار عن صفة صديقك 
وأن من ُخُمِقِو النبيل أنو ال يصحُب األشراَر، وأما الجزم فعمى اإلنشاء الطمبي، أؼ أن 

مصاحبة األشرار، وأنت بذلك تنياه عن تمك المصاحبة، والفرق  صديقك قد حصل منو
واضح فاعرفو، وما أكثر ما في القرآن الكريم من ىذه األسرار العجيبة،  لجممتينبين ا

ا َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبْ رَاِىيَم َِبْلُبْشَرى قَاُلوا ِإَنَّ ُمْهِلُكو َأْىِل َىِذِه اْلَقرْ قولو تعالى:انظر إلى  يَِة ِإنَّ أَْىَلَها  ﴿َوَلمَّ
يَ نَُّو َوأَْىَلُو ِإَلَّ اْمرَأََتُو َكاَنْت ِمنَ َٖٔكانُوا ظَاِلِمنَي ) اْلَغاِبرِيَن  ( قَاَل ِإنَّ ِفيَها ُلوطًا قَاُلوا ََنُْن أَْعَلُم ِبَْن ِفيَها لَنُ َنجِّ

ا أَْن َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِِبِْم َوَضاَق ِِبِْم ذَ ٕٖ) وَك َوأَْىَلَك ( َوَلمَّ ْرًعا َوقَاُلوا ََل ََتَْف َوََل ََتَْزْن ِإَنَّ ُمَنجُّ

، جاء في المباب " أن المالئكة جاءت ٖٔ،ٕٖ،ٖٖالعنكبوتِإَلَّ اْمرَأََتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن ﴾
َين ُو  ، قالوا )( إن فييا لوطا) إلى إبراىيم عميو السالم وأخبروه بإىالك القرية قال  َلُنَنجِّ

َوأَْىَمُو ( عبروا بالفعل الذؼ يفد التجدد والحدوث وفيو احتمالية الحدوث ال الحدوث 
الحتمي، ولما وصموا إلى لوط عميو السالم ووعدوه بالنجاة عبروا باالسم الذؼ يفيد 

وَك ِإن ا ُمنَ  وىو قوليم ) ،الثبوت واالستمرار والوقوع الحتمي الذؼ ال محالة من وقوعو جُّ
( والفرق بين التعبيرين أن األول كان وعدا منيم إلبراىيم، والتعبير الثاني كان َوأَْىَمَك 
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مثقال بالعزيمة الصادقة عمى تنفيذ الوعد السابق منيم إلبراىيم، وأن ىذا األمر ال 
في إخبار هللا عز وجل عن أصحاب النار، ، و(ٛٗ)يحتمل التسويف مرة ثانية"

ُهُم اْلَعَذاُب َوََل ُىْم يُ ْنَصُروَن﴾ ﴿أُولَِئَك الَّ قال: ُف َعن ْ نْ َيا َِبْْلَِخَرِة َفًَّل ُِيَفَّ  ،ٙٛالبقرةِذيَن اْشتَ َرُوا اِْلََياَة الدُّ
وال بد   (،إَذا  )ىذه الفاء وما حيِّزىا جواب  (َفال ُيَخف ُف  )قولو: " :قال صاحب المباب

،وتقدير الجممة االسمية ىنا (9ٗ)"يخففُ : فيو ال ، أؼمن إضمار مبتدأ قبل ىذه الفاء
وأن ليس من صفتيا التخفيف  ،فيو دليل عمى قوة النار وثبوتيا عمى تمك القوة والشدة

حتى ينقطع أمل الكفار في انتظار التخفيف، وىناك آيات كثيرة تؤيد ىذا التفسير 
ُف عَ كقولو:﴿أىل النار،  كون العذاب ال يخفف عنىو و المغوؼ،  ُهْم ِمْن َعَذاِِبَاَوَل ُِيَفَّ ﴾ ن ْ

قولو مثمو و والنفي ىنا عمى تقدير محذوف اسم ليشاكل النفي السابق، ، ٖٙفاطر
ُهمْ تعالى:﴿ ومن األدلة المغوية عمى استمرارية النار عمى قوتيا  ،٘ٚ﴾الزخرفَل يُ َفت َُّر َعن ْ

﴾ ِإنَّ َعَذابَ َها َكاَن َغرَاماً ،وقولو: ﴿ٖٓ﴾النبأفَ َلْن نَزِيدَُكْم ِإَلَّ َعَذاَبً قوليتعالى:﴿وثبوتيا، 
 .٘ٙالفرقان

﴿ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَ ْوًما ََل ََيْزِي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوََل َمْوُلوٌد ُىَو قولو تعالى:لنتأمل و 

ًئا  ( جزؼ يَ ) الحع أن هللا تعالى في ىذه اآلية عبر بالفعل و ، ٖٖلقمان﴾َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشي ْ
، فقال: (جازٍ ، كما عبر باالسم )﴾ََل ََيْزِي َواِلٌد َعْن َوَلِدهِ ﴿فقال:  ،في جزاء الوالد لولده

ًئا﴿ والتجدد في  ،، وذلك لغرض الثبوت في التعبير باالسم﴾َوََل َمْوُلوٌد ُىَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشي ْ
وال مولود ىو ) ثم أوثرت جممة " : بن عاشورا وفي ىذا المعنى يقول ،التعبير بالفعل

ال يجزؼ والد ) بطرق من التوكيد لم تشتمل عمى مثميا جممة  ( عن والده شيئاً  جازٍ 
                                                           

تحقيق: الشيخ ، المباب في عموم الكتاب، الدمشقي الحنبمي ،حفص عمر بن عمي بن عادل وبأـ ٛٗ
، ٔ، ط لبنان -بيروت  .دار الكتب العممية  ،عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عمي دمحم معوض

 .ٖ٘ٗ، ص٘ٔ، جمٜٜٛٔ-ىـ  ٜٔٗٔ
 .ٚٛٔ، صٕٔـ مرجع سابق، جٜٗ
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ط فييا ضمير الفصل، وجعل النفي فييا  ( عن ولده فإنيا نظمت جممة اسمية، وُوسِّ
ونكتة ىذا اإليثار مبالغة تحقيق عدم َجْزِء ىذا الفريق عن اآلخر  ،نسمنصّبًا إلى الج

إذ كان معظُم المؤمنين من األبناء والشباِب، وكان آباؤىم وأمياتيم في الغالب عمى 
الشرك مثل أبي قحافة والد أبي بكر، وأبي طالب والد عمي، وأم سعد بن أبي وقاص، 

اع آبائيم وما عسى أن يكون من أطماعيم وأم أسماء بنت أبي بكر، فُأريد حسم أطم
 مولود) إلشعار  (ولد  )دون  (مولود  )بـوعبر فييا  ،أن ينفعوا آباءىم في اآلخرة بشيء

لقصد التنبيو عمى أن  ،الذؼ ىو اسم بمنزلة الجوامد ( ولد) بالمعنى االشتقاقي دون  (
تمك الصمة الرقيقة ال تخول صاحبيا التعرض لنفع أبيو المشرك في اآلخرة وفاء لو بما 

إليو المْوُلودية من تجّشم المشقة من تربيتو، فمعمو يتجشم اإللحاح في الجزاء عنو  يُتوم
و الحع أن لمنفي أثره في دخولن، كما (ٓ٘)"في اآلخرة حسمًا لطمعو في الجزاء عنو

) وال مولود ( حيث دخمت عمى اسم جنس ليكون عمى الجممة االسمية في ىذه اآلية 
في سورة الكافرون تتجمى لنا بعض المطائف التي أبمغ في إرادة الشمول كما تقدم، و 

 ،الذؼ تتضمنو داللة االسمالمنفي تؤيد ما نحن بصدده من الحديث عن معنى الثبوت 
( َوََل َأََن ٖ( َوََل أَنْ ُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد )ٕ( ََل أَْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن )ٔاْلَكاِفُروَن )﴿ُقْل ََي أَي َُّها قال تعالى:

قال ابُن ، الكافرون (﴾ ٙ( َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِديِن )٘( َوََل أَنْ ُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد )َٗعاِبٌد َما َعَبْدُُتْ )
ا َكاَن َقْوُلُو:  ُمْحَتِماًل َأْن ُيَراَد ِبِو اآْلَن َوَيبَقى اْلُمْسَتْأِنُف ُمْنتِظًرا َما  (اَل أَْعُبدُ  )عطي َة: لم 

َأْؼ َأَبًدا َما  (َواَل َأَنا َعاِبٌد َما َعبْدُتْم  )َيكوُن ِفيِو ِمْن عبادِتِو َجاَء البياُن ِبقولِو 
الث اِني حْتًما عمييم َأنيم اَل  (وال َأنتم َعابُدوَن َما أَْعُبُد  )اَء َقْوُلُو: ُثم  ج، (ٔ٘)"َحِييت

                                                           

 .ٜٗٔ /ٕٔالتحرير والتنويرـ ٓ٘
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،دمحم عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي وأبـ ٔ٘

، ٘، جمٖٜٜٔىـ ـ ٖٔٗٔ، ٔط ،لبنان –دار الكتب العممية ، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي دمحم
 .ٜٛٗص
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فنقول: الفعُل المضارُع ىو ، قال ابن تيمية تعميقا عمى كالم ابن عطية، " يْؤمنوَن َأبًدا
ائَم ِسَوػ الماِضي فيُعمُّ الحاضَر َوالمستقبلَ  اَل أَعبد  ):فقْوُلوُ ، في المغة يتناوُل الز مَن الد 

َماِن الحاضِر والز ماِن الُمستقبلِ  ( َما  ):وقوُلوُ  ،يتناوُل نْفَي عبادتِو ِلَمْعُبوِدِىْم في الز 
وقاَل في الُجممِة  ،يتناوُل َما يعبدونُو في الحاضِر والُمستقبِل كاَلُىما ُمضارعٌ  (َتْعُبُدوَن 

َواَل َأَنا َعاِبٌد  ):َبْل قالَ  (اَل أَْعُبُد  )فمم يقْل  ،(َواَل َأَنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم  )الث انيِة عن نفسِو 
فع فالمفُع في فعمِو وفعميم مغايٌر لم   ،(َما َعَبْدُتْم  )بل قاَل  (َما َتْعُبُدوَن  )ولم يقْل  (،

َواَل َأَنا  ):فِإنُو قال ،فِي باأُلولىوالنفُي بيذه الجممِة الثانية أعمُّ من الن ،في الجممِة اأُلولى
َمِن اْلَماِضي ،ِبِصيَغِة اْلَماِضي (َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم  أِلَن   ؛َفُيَو َيَتَناَوُل َما َعَبُدوُه ِفي الز 

اْلَوْقِت َوَلْيَس َمْعُبوُدُىْم ِفي ُكلِّ َوْقٍت ُىَو اْلَمْعُبوَد ِفي  ،اْلُمْشِرِكيَن َيْعُبُدوَن آِلَيًة َشت ى
اَل أَْعُبُد َما  )َفَقْوُلُو  ،اآْلَخِر َكَما َأن  ُكل  َطاِئَفٍة َلَيا َمْعُبوٌد ِسَوػ َمْعُبوِد الط اِئَفِة اأْلُْخَرػ 

ا َعَبُدوُه ِفي اْلَحاِل  َبَراَءٌة ِمْن ُكلِّ َما َعَبُدوُه ِفي اأْلَْزِمَنِةاْلَماِضَيةِ  (َتْعُبُدوَن  َكَما َتَبر َأ َأو اًل ِمم 
َنْت اْلُجْمَمَتاِن اْلَبَراَءَة ِمْن ُكلِّ َما َيْعُبُدُه اْلُمْشِرُكوَن َواْلَكاِفُروَن ِفي ُكلِّ  ،َوااِلْسِتْقَبالِ  َفَتَضم 

 ،اَل َيَتَناَوُل َىَذا ُكم وُ  (ُد َما َتْعُبُدوَن اَل أَْعبُ  )َوَقْوُلُو َأو اًل:  ،َزَماٍن َماٍض َوَحاِضٍر َوُمْسَتْقَبلٍ 
اْسُم َفاِعٍل َقْد َعِمَل َعَمَل اْلِفْعِل َلْيَس ُمَضاًفا َفُيَو َيَتَناَوُل اْلَحاَل  (َواَل َأَنا َعاِبٌد  )َوَقْوُلُو 

َكَما َتُقوُل:  ،اْلِفْعِل ِفيِو ِزَياَدُة َمْعًنى َلِكن ُو ُجْمَمٌة اْسِمي ٌة َوالن ْفُي ِبَما َبْعدَ  ،َوااِلْسِتْقَباَل َأْيًضا
َما  )َأْبَمُغ ِمْن َقْوِلك  (َما ُىَو ِبَفاِعِل َىَذا َأَبًدا  )َوَقْوُلك  ،َما َأْفَعُل َىَذا َوَما َأَنا ِبَفاِعِموِ 

َما َيْفَعُل َىَذا  )ِخاَلِف َقْوِلك َفِإن ُو َنَفى َعْن الذ اِت ُصُدوَر َىَذا اْلِفْعِل َعْنَيا بِ  ،(َيْفَعُمُو َأَبًدا 
ِبِخاَلِف  ،َواَل َيُدلُّ َعَمى َأن ُو اَل َيْصُمُح َلُو َواَل َيْنَبِغي َلوُ  ،َفِإن ُو اَل َيْنِفي إْمَكاَنُو َوَجَواَزُه ِمْنوُ  (

ي رِْزِقِهْم َفَما ا﴿ تعالى: َكَما ِفي َقْوِلوِ  (َما ُىَو َفاِعاًل َوَما ُىَو ِبَفاِعِل  )َقْوِلِو  ُلوا ِبرَادِّ لَِّذيَن ُفضِّ

 ﴾ َما أَََن ِبُْصرِِخُكْم َوَما أَنْ ُتْم ِبُْصرِِخيَّ ﴿ تعالى: َوَقْوِلوِ ، ٔٚالنحل ﴾ َعَلى َما َمَلَكْت أَّْيَانُ ُهمْ 
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ا تَ ْعَمُلوَن ﴿ تعالى: َوَقْوِلوِ ، ٕٕإبراىيم َوَما ﴿تعالى:  َوَقْوِلوِ ، ٘ٛ،ٗٚالبقرة ﴾َوَما اَّللَُّ ِبَغاِفٍل َعمَّ

، ٕٕفاطر ﴾َوَما أَْنَت ِبُْسِمٍع َمْن ِف اْلُقُبورِ ﴿تعالى:  َوَقْوِلوِ ، ٔٛالنمل ﴾ أَْنَت ِِبَاِدي اْلُعْميِ 
، فالتعبير باالسم في ٕٓٔالبقرة ﴾ َوَما ُىْم ِبَضارِّيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد إَلَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ ﴿ تعالى: َوَقْوِلوِ 

َواَل َأَنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم  )َقْوُلُو أبمغ من التعبير بالفعل كما تقدم، و ، (ٕ٘)ات كمياىذه اآلي
َفَأؼُّ َمْعُبوٍد َعَبْدُتُموُه ِفي  ،َأْؼ َنْفِسي اَل َتْقَبُل َواَل َيْصُمُح َلَيا َأْن َتْعُبَد َما َعَبْدُتُموُه َقطُّ  (

َفِفي َىَذا ِمْن ُعُموِم ِعَباَدِتِيْم ِفي  ،ُه ِفي َوْقٍت ِمْن اأْلَْوَقاتِ َوْقٍت َفَأَنا اَل َأْقَبُل َأْن أَْعُبدَ 
ْزَماِن اْلَماِضي َواْلُمْسَتْقَبِل َوِمْن ُقو ِة َبَراَءِتِو َواْمِتَناِعِو َوَعَدِم َقُبوِلِو ِلَيِذِه اْلِعَباَدِة ِفي َجِميِع اأْلَ 

َلَة ﴿ تعالى: َوَىَذا َكَقْوِلوِ ، َما َلْيَس ِفي اْلُجْمَمِة اأْلُوَلى َلتَ ُهْم َوَما بَ ْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقب ْ َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقب ْ

ُن َنْفَي اْلِفْعِل ُبْغًضا ِفيِو َوَكَراَىًة َلُو ِبِخاَلِف َقْوِلِو ، ٘ٗٔالبقرة ﴾بَ ْعضٍ  اَل  )َفُيَو َيَتَضم 
ْنَساُن َوىُ  ،(َأْفَعُل   (َما َأَنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم  )َفِإَذا َقاَل  ،َو ُيِحبُُّو ِلَغَرِض آَخرَ َفَقْد َيْتُرُكُو اإْلِ

انتيى كالمو رحمو هللا  (ٖ٘)"َدل  َعَمى اْلُبْغِض َواْلَكَراَىِة َواْلَمْقِت ِلَمْعُبوِدِىْم َوِلِعَباَدِتِيْم إي اهُ 
ولم يعزه إلى أحد،  ،مما قدمنا مانحواكال (ٗ٘)، وقد ذكر الدكتور فاضل السامرائيتعالى

ذا استطردنا قميال بآيات أخرػ لوجدنا ما يشفي الغميل في ىذا الموضوع، ومن ذلك  وا 
قال ، ٕٛالمائدة ﴾لَِئْن َبَسْطَت ِإَِلَّ يََدَك لِتَ ْقتُ َلِِن َما أَََن بَِباِسٍط َيِدَي إِلَْيَك ِْلَقْ تُ َلكَ ﴿:قولو تعالى
 ):وىو قولو ،الشرط بمفع الفعل والجزاء بمفع اسم الفاعلجاء  مَ فإن قمت لِ الزمخشرؼ" 
نو ال يفعل ما يكتسب بو ىذا الوصف أقمت ليفيد (؟ نا بباسطأما ) :، وقولولئن بسطت

"ففرق بين الشرط  موضحا قال السامرائي، (٘٘)"ولذلك أكده بالباء المؤكدة لمنفي ،الشنيع
بينيما فمم يقل  )ما أنا بباسط( باالسم ولم يسوِّ  :وقال ،)بسطت( بالفعل :فقال ،والجزاء

                                                           

ؼـ  وىي عمى النحو اآلتي: ) ٕ٘  (. ِبَضارِّينَ –ِبُمْسِمعٍ –ِبَياِدؼ–ِبَغاِفلٍ –ِبُمْصِرِخي   -ِبُمْصِرِخُكمْ –ِبَرادِّ
ق: أنور الباز يحق، تمجموع الفتاوػ ، الحراني، ـ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن تيميةٖ٘
 بتصرف. ٕ٘٘، صٙٔ، جمٕ٘ٓٓ -ىـ ٕٙٗٔ، ٖط ،دار الوفاء ،عامر الجزار -

 . ٖ٘ٔالجممة العربية والمعنىـ ٗ٘
 .ٜ٘ٙ/ ٔالكشافـ ٘٘
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ليفيد أنو ال يفعل ما يكتسب بو ىذا الوصف الشنيع، أؼ أنا  ؛لئن بسطت ال أبسط
قولو و ،(ٙ٘)لست من أصحاب ىذا الوصف وأن ىذا الخمق ليس من شيمتي ووصفي"

َنا أََوَعْظَت أَْم َلَْ َتُكْن ِمَن اْلَواِعِظنَي﴾ تعالى:  قال الفخر الرازؼ" ، ٖٙٔالشعراء﴿قَاُلوا َسَواٌء َعَلي ْ
جوابو: ليس  ،فإن قيل لو قال أوعظت أم لم تعع كان أخصر والمعنى واحد

أم لم  ،ألنالمراد سواء عمينا أفعمتيذا الفعل الذؼ ىو الوعع ؛وبينيما فرق  ،المعنىبواحد
أصاًل من أىمو ومباشرتو، فيو أبمغ في قمة اعتدادىم بوعظو من قولك أم لم  تكن
بُوَك فَ ُقْل َربُُّكْم ُذو َرْْحٍَة َواِسَعٍة َوََل يُ َردُّ َِبُْسُو َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنَي﴾ قولو تعالى:و ، (ٚ٘)"تعع ﴿فَِإْن َكذَّ

َواَل ُيَردُّ  ):وبقولو ،اسمية (َواِسَعةٍ  َربُُّكْم ُذو َرْحَمةٍ )جيء بيذه الجممة  "، ٚٗٔاألنعام
ألن االسمية أدلُّ عمى الثبوت والتوكيد  ؛تنبييًا عمى مبالغة َسَعة الرحمة ،فعميةً  (َبْأُسُو 

َهَواِت َأنْ ﴿، وقولو تعالى: (ٛ٘)" من الفعمية ََتِيُلوا  َواَّللَُّ يُرِيُد أَْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الشَّ

 .ٕٚالنساءَمْيًًّل َعِظيًما﴾

َعَطَف  (،وهللا يريد  )بالرفِع عطفًا عمى  ( َوُيِريُد الذين) قولو: قال في الدر المصون " 
جممًة فعمية عمى جممة اسمية، وال يجوز أن يتنِصَب لفساد المعنى، إذ يصير التقدير: 

واختار الراغب أن الواَو لمحال تنبييًا عمى  (،وهللا يريُد أن يتوَب ويريُد أن يريَد الذين  )
خبارين في تقديِم أنو يريد التوبَة عميكم في حال ما يريدون أن َتميموا ، فخالف بين اإل

 ،الُمْخَبِر عنو في الجممة األولى وتأخيره في الثانية، ليبين أن  الثاني ليس عمى الَعطفِ 
ِ التوبَة ل يست مقيدًة بإرادِة غيِره الميَل، وبأن الواَو باَشَرِت وقد ُرد  عميو بأن إرادَة َّللا 

وأتى بالجممِة األولى اسميًة داللًة عمى الثبوِت، وبالثانيِة فعميًة داللِة  ،المضارَع المثبت
                                                           

م، ٕ٘ٓٓ-ىـ ٕٙٗٔعمان، ط -، دار عمارمعاني األبنية في العربيةـد. فاضل صالح السامرائي، ٙ٘
 .ٕٔص
 .ٖٙٔ/ ٕٗمفاتيح الغيبـ ٚ٘
 .ٕٕٓ٘، ٔ، جالمبابـ ٛ٘
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بُوَك فَ ُقْل َربُُّكْم ُذو َرْْحٍَة َواِسَعٍة َوََل يُ َردُّ َِبُْسُو عَ ، وقولو تعالى:(59)"عمى الُحدوث ِن اْلَقْوِم ﴿فَِإْن َكذَّ

 )اسمية وبقولو  (َربُُّكْم ُذو َرْحَمٍة َواِسَعةٍ )جيء بيذه الجممة  "، ٚٗٔاألنعاماْلُمْجرِِمنَي﴾ 
ألن االسمية أدلُّ عمى الثبوت  ؛فعميًة تنبييًا عمى مبالغة َسَعة الرحمة (َواَل ُيَردُّ َبْأُسُو 

 -افتتحت بعض السور  وقدويقول دمحم سيد طنطاوؼ "، (60)" والتوكيد من الفعمية
، إلفادة الثبوت والتأكيد، وأن التسبيح يبالفعل الماض -كسورة الحديد والحشر والصف 

 )بالفعل المضارع  -والتغابن  ةوافتتحت بعض السور، كسورة الجمع"، قد تم فعال
 .(61)"كل لحظة يكل وقت، وحدوثو ف فيإلفادة تجدد ىذا التسبيح ( يسبح

 املبحث الرابع
 أثر النفي الضمني في داللة الثبوت و التجدد. 

 
نما يكون بأدوات أخرػ  تقدم معنا أن النفي الضمني ال يكون بأدوات النفي المعروفة وا 

بعض األفعال الستفيام، والشرط، ولوال، وكال، و كالتمني، وايفيم منيا النفي ضمنا، 
اْدُخِل اْْلَنََّة قَاَل ََي لَْيَت قَ ْوِمي ِقيَل ﴿فقولو تعالى: مثل: أبى، وجحد، كاد، قل، زال،... 

أن قومو ال يعممون بدخولو الجنة، واآليتان، قولو  ، فيو ينفي ضمنإٙيسيَ ْعَلُموَن﴾
، وقولو ٖ٘الزخرف﴿فَ َلْوََل أُْلِقَي َعَلْيِو َأْسوَِرٌة ِمْن َذَىٍب أَْو َجاَء َمَعُو اْلَمًَّلِئَكُة ُمْقََتِِننَي﴾ تعالى: 
 ، األولى تنفي ضمنإٛاألحقاف ْوََل َنَصَرُىُم الَِّذيَن اَتََُّذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ قُ ْرََبًَن َآَِلًَة ﴾﴿فَ لَ تعالى:

، وأن المالئكة لم تأتو تباعا، -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن األسورة من الذىب لم تمق إلى الرسول 
 والثانية، تنفي ضمنا نصرة اآللية لعبدتيا.

                                                           

 .ٕٓٔٔالدر المصون ـ ٜ٘
 . ٜٚٚٔالمصون الدر ـ ٓٙ
 .ٕٕٛ، صٗٔ، جالتفسير الوسيط ،دمحم سيدطنطاوؼ ـ ٔٙ
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النفي الضمني لو عالقة بمعنى الثبوت والتجدد؟، وىل تنوعت وما سنحققو، ىل 
أن  –وهللا أعمم  –والذؼ يظير لمباحث  الجممة التي تميو بين الفعمية و االسمية؟

مقصود العمماء بإفادة الثبوت والتجدد خاص بالنفي الصريح؛ ألن داللتو تنوعت بين 
، كل تمك الدالئل تفيم من خالل لإفادة الثبوت، والتجدد، والماضي، والحال، واالستقبا

إال إذا  فيفيد النفي المطمقأما النفي الضمني  االسم أو الفعل الذؼ يمي أداة النفي،
وىذا ما فيم من خالل تتبع  ،كاالستثناء واالستدراك... ،وجدت قرينة صارفة عن ذلك

يُ َؤاِخُذ اَّللَُّ النَّاَس ِبَا َكَسُبوا َما َوَلْو ﴿عض اآليات القرآنية، والتي منيا: قولو تعالى: بالباحث ل

َنا ُكلَّ نَ ْفٍس ُىَداَىا َوَلِكْن َحقَّ ﴿قولو تعالى: و ، ٘ٗفاطر﴾تَ َرَك َعَلى َظْهرَِىا ِمْن َدابَّةٍ  َنا َْلَتَ ي ْ َوَلْو ِشئ ْ

عند ىذه اآلية قال ابن ىشام ، ٖٔالسجدة ﴾اْلَقْوُل ِمِنِّ َْلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاِس َأْْجَِعنيَ 
وىذا الذؼ قااله ردا عمى الشموبين والخضراوؼ في قوليم بعدم إفادة )لو( االمتناع "

م يِ فَ ( لو فعل)فإن كل من سمع  ،االمتناع منيا كالبدييي مُ يْ كإنكار الضروريات إذ فَ 
وليذا يصح في كل موضع استعممت فيو أن تعقبو  ،عدم وقوع الفعل من غير تردد

لو جاءني  :تقول ،أو معنى ،بحرف االستدراك داخال عمى فعل الشرط منفيا لفظا
ِإْذ يُرِيَكُهُم اَّللَُّ ِف َمَناِمَك قَِليًًّل َوَلْو أَرَاَكُهْم َكِثريًا ﴿: ومنو قولو تعالى...، أكرمتو لكنو لم يجيء

،فالنفي (ٕٙ)"أؼ فمم يركموىم كذلك، ٖٗاألنفال ﴾ْعُتْم ِف اْْلَْمِر َوَلِكنَّ اَّللََّ َسلَّمَ َلَفِشْلُتْم َولَتَ َنازَ 
الضمني بـ)لو( في القرآن الكريم إذا لم يستدرك يفيد النفي المؤبد، وىذا ما قالو 

ٌر َلْو َكانُوا ﴿َوَلْو أَن َُّهْم َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد :قولو تعالىالسيوطي عند اَّللَِّ َخي ْ

: كل َوابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ،أخرج ابن جرير، قال: " ٖٓٔالبقرةيَ ْعَلُموَن﴾

                                                           

، مغني المبيب عن كتب األعاريب ،دمحم عبدهللا بن يوسف بن ىشام األنصارؼ جمال الدين أبو ـ ٕٙ
 .ٖٖٛم، ص ٜ٘ٛٔ، ٙ، طبيروت -دار الفكر  ، تحقيق: د.مازن المبارك ودمحم عمي حمدهللا
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 ، النفي ضمناالنفي الضمني، ومن طرق (ٖٙ)"فإنو ال يكون أبدا (لو)شيء في القرآن 
ُهْم فَ َلْوََل َكاَنْت قَ ْريٌَة َآَمَنْت ﴿، قال هللا تعالى: بـ)لوال( ا َآَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ فَ نَ َفَعَها ِإّيَانُ َها ِإَلَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّ

ْعَناُىْم ِإََل ِحنيٍ  نْ َيا َوَمت َّ والظاىر أن قال ابن ىشام " ، ٜٛيونس﴾َعَذاَب اْْلِْزِي ِف اِْلََياِة الدُّ
الكفر  أؼ فيال كانت قرية واحدة من القرػ الميمكة تابت عن ،المعنى عمى التوبيخ

وىو تفسير األخفش والكسائي والفراء وعمي بن عيسى  ،قبل مجيء العذاب فنفعيا ذلك
ألن  ؛النفي ،ويمزم من ىذا المعنى﴾تْ انَ ًّل كَ هَ ف َ ﴿ويؤيده قراءة أبي وعبد هللا  ،والنحاس

قال ، ومن ذلك أيضا النفي بـ)ىل( االستفيامية، (ٗٙ)"التوبيخ يقتضي عدم الوقوع
َىْل ﴿:في قولو تعالى (ما)ويجعمونيا أيضا بمعنى "  :حديثو عمى )ىل(الزجاج أثناء 

، ٖ٘األعراف﴾َىْل يَ ْنظُُروَن ِإَلَّ ََتِْويَلوُ ﴿قال تعالى:و ، ٛ٘ٔاألنعام﴾يَ ْنظُُروَن ِإَلَّ َأْن ََتْتِيَ ُهُم اْلَمًَّلِئَكةُ 
فَ َهْل َعَلى الرُُّسِل ِإَلَّ ﴿قال تعالى:و ، ٕٓٔالبقرة﴾َىْل يَ ْنظُُروَن ِإَلَّ َأْن ََيْتِيَ ُهُم اَّللَُّ ﴿قال تعالى:و 

أؼ قد حصل بحرف االستفيام )ىل(  ،(٘ٙ)"كل ىذا بمعنى ما،ٖ٘النحلاْلَبًَّلُغ اْلُمِبنُي﴾ 
 النفي ضمنا؛ ألنو بمعنى )ما(.

، رفض، أبى، جحد، زال، قل، منع :ا،مثلضمنيأما األفعال التي يكون بياالنفي 
َفَسَجَد ﴿نحو قولو تعالى:  ،يل التمثيلبليا إال عمى سنتعرض  وغيرىا، فمن اعترض،

اِجِدينَ ٖٓاْلَمًَّلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْْجَُعوَن ) ، ومعنى أبى، ٖٔ،ٖٓالحجر﴾( ِإَلَّ ِإبِْليَس َأََب أَْن َيُكوَن َمَع السَّ
َماَواِت ﴿، وقولو تعالى: أؼ لم يسجد َواْْلَْرِض َواْْلَِباِل فَأَبَ نْيَ َأْن ِإَنَّ َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السَّ

َوَجَحُدوا ِِبَا ﴿، وقولو تعالى: أو لم يحممنيا ،أؼ رفضنا حمميا، ٕٚاألحزاب ﴾َُيِْمْلنَ َها

                                                           

تحقيق: مركز ىجر ، الدر المنثور في التفسير بالماثور ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيـ ٖٙ
 .ٖٚ٘، صٔ، جمٖٕٓٓىـ ـ ٕٗٗٔ، مصر –دار ىجر ، لمبحوث

 .ٖٖٙمغني المبيبـ ٗٙ
، تحقيق: د.عمي توفيق الحمد، كتاب حروف المعاني ،أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيـ ٘ٙ

 .ٕ، صٜٗٛٔ، ٔط، بيروت -مؤ سسة الرسالة  
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َها أَنْ ُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوِّا فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ  َقنَ ت ْ واضح من ظاىر ، ٗٔالنمل﴾َواْستَ ي ْ
نكار مع العمم المسبق، أن المقصود النفي؛ ألنو قد تقدم معنا أن الجحد ىو اإلاآلية 

 واآليات في ىذا الباب كثيرة.

 النتائج:

جدير بنا ونحن في نياية ىذه الدراسة أن نختميا ببعض النتائج التي ىدانا إلييا ىذا البحث 
النقاش والتحميل والترتيب  دة، ومشارب متنوعة،ثمالمتواضع الذؼ جمعنا شتاتو من مناىل متعد

 إلى أن استقر بصورتو النيائية، وقد خمصنا إلى النتائج اآلتية:

حيث لم تنتو عجائبو، ولم تنفد أسراره، وال يزال  -ـ التأكيد عمى أىمية دراسة النص القرآني ٔ
من أجل أن تكتمل الصورة المغوية أمام الدارسين  -خصبا لمبحث في كل المجاالت المغوية 

 مغة العربية.ل

 سواء في حال إثباتيا أو -لم يأخذ موضوع الفرق في الداللة بين الجمل االسمية والفعمية ـ ٕ
 حقو من الدراسة وتخصيصو ببحوث مستقمة. -في حال نفييا

ـ ضرورة العناية بالفروق المغوية بين االسم والفعل وداللة كل منيما، ووظيفتيما المغوية، ٖ
تجمع شتات ىذه المتفرقات حتى تكون سيمة في متناول القارغ والعناية بتخصيص كتب 

 المتخصص.

ـ النفي في المغة قسمان: صريح وضمني، أما الصريح فيو الذؼ يؤدػ بأدوات النفي ٗ
 .المعروفة، وأما الضمني فيو الذؼ يؤدػ بأدوات أخرػ كالشرط واالستفيام وبعض األفعال

و المغوية عن النفي الصريح، كما يترتب عميو من ـ النفي الضمني ال يقل أىمية في داللت٘
 األحكام الفقيية والعقدية ما يترتب عمى النفي الصريح.
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 :املراجعقائمة 
تحقيق: مجمع المغة  ،المعجم الوسيط ،إبراىيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ دمحم النجارـ ٔ

 .دار الدعوة، العربية
ق: دمحم أبو الفضل يحق، تالبرىان في عموم القرآن ،هللا بن بيادر الزركشيبدر الدين دمحم بن عبد ـ ٕ

 .مٜٚ٘ٔ -ىـ ٖٙٚٔ، ٔط، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي وشركائو، إبراىيم
تحقيق: عبد ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،الحسن إبراىيم بن عمر البقاعي وبرىان الدين أبـ ٖ

 .م ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔ –بيروت  -دار الكتب العممية ؼ، الميدالرزاق غالب 
، تحقيق: عبد السالم دمحم ىارون ، كتاب سيبويو ،سيبويو،المشيور أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبرـ ٗ

 .ٔ، طدار الجيل ـ بيروت
 ،معجم في المصطمحات والفروق المغويةالكميات،  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي،ـ ٘

 .مٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ -بيروت  -مؤسسة الرسالة ، دمحم المصرؼ  -تحقيق: عدنان درويش 
تحقيق:  ،كتاب السبعة في القراءات ،ـ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاىد التميميالبغدادؼ ٙ

 .ٓٓٗٔ، ٕط ، القاىرة –دار المعارف ، د.شوقي ضيف
دار  ،تحقيق: د.دمحم التنجي، دالئل اإلعجاز، بن عبدالرحمن بن دمحم الجرجاني بكر عبدالقاىر وبـأٚ

 .ٜٜ٘ٔبيروت، الكتابالعربي
تحقيق: د.عبد الحسين ، األصول في النحو ،بكر دمحم بن سيل بن السراج النحوؼ البغدادؼ وأبـ ٛ

 .مٜٛٛٔ، ٖ، طبيروت –مؤسسة الرسالة ، الفتمي
ق: أنور الباز يحق، تمجموع الفتاوػ ، الحراني، بن عبد الحميم بن تيمية ـ تقي الدين أبو العباس أحمد ٜ
 .مٕ٘ٓٓ -ىـ ٕٙٗٔ، ٖط ،دار الوفاء ،عامر الجزار -

ـ توفيق جمعان، النفي في النحو العربي منحى وظيفي وتعميمي، القرآن الكريم عينة، رسالة قدمت   ٓٔ
 .مٕٙٓٓلنيل شيادة الماجستير من جامعة قاصدؼ مرباح ورقمة عام

تحقيق: يوسف الشيخ دمحم ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،جمال الدين عبد هللا األنصارؼ ـ ٔٔ
 .لمطباعة والنشر والتوزيع دار الفكر، البقاعي

، مغني المبيب عن كتب األعاريب ،جمال الدين أبو دمحم عبدهللا بن يوسف بن ىشام األنصارؼ ـ ٕٔ
 .مٜ٘ٛٔ، ٙ، طبيروت -دار الفكر  ، تحقيق: د.مازن المبارك ودمحم عمي حمدهللا

شرح نيج  ،المدائني المعتزليأبو حامد عز الدين بن ىبة هللا بن دمحم بن دمحم بن أبي الحديد ـ ٖٔ
 -ىـ ٛٔٗٔ، ٔط، بيروت/ لبنان -دار الكتب العممية ، تحقيق: دمحم عبد الكريم النمرؼ ، البالغة
 .ٔ، جمٜٜٛٔ

تحقيق:  ،المخصص ،عمي بن إسماعيل النحوؼ المغوؼ األندلسي المعروف بابن سيده ،أبو الحسنـ ٗٔ
 .ٔط،مٜٜٙٔىـ ٚٔٗٔ -بيروت  -دار إحياء التراث العربي ، م جفاليخميل إبراى
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تحقيق: عبد الحميد ، المحكم والمحيط األعظم ،عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،أبو الحسنـ ٘ٔ
 .مٕٓٓٓ، بيروت، دار الكتب العممية، ىنداوؼ 

، دار الفكر، عبد السالم دمحم ىارون ، تحقيق: مقاييس المغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياـ ٙٔ
 .مٜٜٚٔ - ىـٜٜٖٔط: 
تحقيق: الشيخ ، المباب في عموم الكتاب، الدمشقي الحنبمي ،حفص عمر بن عمي بن عادل وبأـ  ٚٔ

، ٔ، ط لبنان -بيروت  .دار الكتب العممية  ،عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عمي دمحم معوض
 .مٜٜٛٔ-ىـ  ٜٔٗٔ

 .شرح الرضي عمى الكافية ،رضي الدين دمحم بن الحسن االستراباذؼـ ٛٔ
تحقيق: د.ميدؼ المخزومي ود.إبراىيم ، كتاب العين ،عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدؼ بوأـ ٜٔ

 .دار ومكتبة اليالل، السامرائي
تحقيق: مركز ، الدر المنثور في التفسير بالماثور ،عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطيـ ٕٓ

 .مٖٕٓٓىـ ـ ٕٗٗٔ، مصر –دار ىجر ، ىجر لمبحوث
 .بيروت –، عالم الكتب اإلتقان في عموم القرآن ،عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطيـ ٕٔ
ميل أتحقيق: دمحم نبيل طريفي/، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادؼـ ٕٕ

 .ٙٗ٘ص، ٛ، جمٜٜٛٔ، بيروت، دار الكتب العممية، بديع اليعقوب
، جالء األفيام في فضل الصالة عمى دمحم خير األنام، عبد الميدمحم بن أبي بكر أيوب الزرعي وأبٖٕ

 .ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ، ٖط، الكويت –دار العروبة  ،عبد القادر األرناؤوط -تحقيق: شعيب األرناؤوط 
 .المعروف بابن سيدة عمي بن إسماعيلـ ٖٗ
 –دار الكتاب العربي ، تحقيق: إبراىيم األبيارؼ ، التعريفات ،عمي بن دمحم بن عمي الجرجانيـ ٖ٘

 .٘ٓٗٔ، ٔ، طبيروت
 .ديوان األخطل ،غياث بن غوث األخطلـ ٖٙ
ـ ٕٔٗٔ، ٔلبنان، ط –ـ فاضل صالح السامرائي، الجممة العربية والمعنى، دار ابن حزم، بيروت ٖٚ

 . مٕٓٓٓ
 .مٕ٘ٓٓ-ىـ ٕٙٗٔعمان، ط -دار عمار ،معاني األبنية في العربيةـ فاضل صالح السامرائي، ٖٛ
 بيروت -عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق: دمحم عمي النجار، دار الكتاب العربي   ،ـ أبو الفتح ٜٖ
 .ٕلبنان، ط –

 -بيروت  -دار الكتب العممية ، مفاتيح الغيب ،فخر الدين دمحم بن عمر التميمي الرازؼ الشافعيـ ٓٗ
 .ٔط، م ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ

بيدؼ ،أبو الفيضـ ٔٗ تاج العروس من  ،محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني الممّقب بمرتضى الز 
 .دار اليداية، تحقيق: مجموعة من المحققين القاموس ،جواىر
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، تحقيق: د.عمي توفيق الحمد، كتاب حروف المعاني ،أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيـ ٕٗ
 .ٕ، صٜٗٛٔ، ٔط، بيروت -مؤ سسة الرسالة  

، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلـ أبو القاسم محمود الزمخشرؼ، ٖٗ
 بيروت. –تحقيق: عبد الرزاق الميدؼ، دار إحياء التراث العربي 

 .بيروت -دار الكتب العممية، تفسير السراج المنير ،شمس الدينالممقب بدمحم بن أحمد الشربيني، ـ ٗٗ
تحقيق: د. ،  الرسالة التبوكية زاد المياجر إلى ربو ،بي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةأ بن ـ دمحم٘ٗ

 .جدة –مكتبة المدني  ،دمحم جميل غازؼ 
 .التفسير الوسيط ،دمحم سيدطنطاوؼ ـ ٙٗ
التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن  ،دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسيـ ٚٗ

 .مٕٓٓٓىـ/ٕٓٗٔ ٔ، طلبنان –بيروت مؤسسة التاريخ العربي،، عاشور
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،دمحم عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي وأبـ ٛٗ

 .مٖٜٜٔـ ىـ ٖٔٗٔ، ٔط ،لبنان –دار الكتب العممية ، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي دمحم
تحقيق: د.مازن ، مغني المبيب عن كتب األعاريب ،أبو دمحم عبدهللا بن يوسف بن ىشام األنصارؼ ـ ٜٗ

 .مٜ٘ٛٔ، ٙ، طبيروت -دار الفكر  ، المبارك ودمحم عمي حمدهللا
 .ٛٚ، ص٘ج ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ،دمحم بن عمي الشوكانيـ ٓ٘
عمى ألفية  ،عمى شرح الشيخ األشموني ،حاشية العالمة الصبان ،ـ دمحم بن عمي الصبان الشافعي ٔ٘

 .مٜٜٚٔ-ىـ ٚٔٗٔ ،ٔط، لبنان-دار الكتب العممية بيروت ،اإلمام ابن مالك
 .ٔ، طبيروت –دار صادر ، لسان العرب ،دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي المصرؼ ـ ٕ٘
 .ٔط، بيروت –دار صادر ، لسان العرب، األفريقي المصرؼ  دمحم بن مكرم بن منظورـ ٖ٘
دار إحياء التراث  ، تحقيق: دمحم عوض مرعب ،تيذيب المغة ،أبو منصور دمحم بن أحمد األزىرؼ ـ ٗ٘

 .مٕٔٓٓ، ٔط ، -بيروت  -العربي 
دار إحياء التراث ، تحقيق:دمحم عوض مرعب، تيذيب المغة ،أبو منصور دمحم بن أحمد األزىرؼ ـ ٘٘

 .مٕٔٓٓ، ٔط،  -بيروت  -العربي 
، الكويت –دارالسالسل ، الموسوعة الفقيية الكويتية ،الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ـ ٙ٘
 . ٕط
 


