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النفي يف اجلنلة العربية وعالقته باملعنى
تقديه :
ايٓؿ ٞباب َٔ أبٛاب املعٜٓٗ ,٢دف املتهًِ ب٘ إخساز احلهِ يف تسنٝب يػوَ ٟٛجتوإ إ
ضدٚ ,ٙمل ٜؿسد ٙايكدَا ٤بتاب َطتكٌ; بٌ زمد ٙايتاسح يف أبٛاب خمتًؿٚ ,١زمبوا ٜسدو
ذيو إ ْظس ١ٜايعاٌَ اييت تعتُد احلسنات اإلعساب.١ٝ
والنفي يف اللغة :ايطسد ٚاإلخساز.
ٜكو ٍٛابوؤ َٓظوٛز:ى ْؿوو ٢ايػوٜٓٚ ٤ٞؿووْ ٞؿٝوا تٓشووْٚ , ٢ؿٝتو٘ ذمٝتووْ٘ٚ ,ؿو ٞايسدووٌ َوؤ
األزض ْٚؿٝت٘ عٓٗا طسدت٘ ؾاْتؿٚ ,٢تٓاؾإ اآلزاٚ ٤األسهاّ تعازضإ ٚتتآٜإ .

()1

ويف االصطالح :إخساز احلهِ املجتإ إ ْكٝط٘ ,أ ٖٛ ٚإختاز بايطًب ,نُا أْو٘ أضوًٛب
ٜطوتٗدف ْكوا املكوٛات ايًػٜٛوٚ ١األسووداخ ٚإْهازٖوا بووٝؼ ٚأدٚات َعسٚؾو ١ؾو ٢ايعسبٝوو١
ختط ملتطًتات املكاّ ٚأغساض املتهًُني .

()2

ٚقد اضوتعٌُ ايكوس ٕ ايهوس ِٜا شود زدٜؿو فا يًٓؿو ,ٞنكٛيو٘ تعوا  :ىَٚوا زمشود ب ٜاتٓوا
إا ايظاملٕٛى(.)3
ٚايٓؿْٛ ٞعإ ُٖا:
 -1ايٓؿ ٞايوسٜحْ ٖٛٚ ,ؿ ٞسدٚخ ايؿعٌ أ ٚسو ٍٛاملعْٓ ٢ؿٝاف صسسماف.
 -2ايٓؿوو ٞايطووُهٖٚ ,وو ٛاملؿٗووَ ّٛوؤ خووتٍ ايطووٝامٚ ,توودٍ عًٝوو٘ ايكووسا ٔ٥ايوووٛت ١ٝأٚ
ايًؿظٝووٚ ;١غايت و فا َووا ٜووودت ٣بووعدٚات ختووسز عوؤ َعٓاٖووا احلكٝكوو ٞإ َعٓوو ٢ايٓؿووٞ
نوووىبٌى اي وويت تؿ ٝوود اإلض ووسابٚ ,ىٖ ووٌى ااض ووتؿٗاَٚ ,١ٝىغوو ى ااض ووتجٓاٚ ,١ٝ٥أَجً وو١
ذيو:
قاٍ تعا ىٚقايٛا اختر ايسمحٔ{وَقَاىُوا اجَّخَزَ اىشَّحََُِْ وىَذًا عُبْحَاَّهُ بَوْ عِبَادٌ ٍُنْشٍَُوَُ} ى
( )1يطإ ايعسب ٜٓ , 696 /6ظسَ :كاٜٝظ ايًػ , 456/5 ١تاز ايًػٚ ١صشاح ايعسب2513 /6 ١ٝ
( )2ايٓؿ ٞيف ايٓش ٛايعسبٜٓ , 578 ٞظس :أضًٛبا ايٓؿٚ ٞااضتؿٗاّ يف ايعسب. 56 ١ٝ
( )3ايعٓهتٛت .49
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{ .....قُوْ هَوْ ٍَغْحَوًِ األَعََْي وَاىبَصِريُٚ )5(}......قٛيٓا :دمح ايطتب غ شٜدٍ.
ٚقد ٜه ٕٛايٓؿ ٞايطوُه بورٜساد ا يهوتّ ٜٚوساد بو٘ ايٓكوٝا ,نوعٕ ْطًول صوٝػ ١ايؿاعوٌ
ْٚسٜد بٗا املؿع َٔٚ ,ٍٛذيو ق ٍٛاحلط ١٦ٝخماطتاف ايصبسقإ بٔ بدز:
دع املهازّ ا تسسٌ يتػٝتٗا

ٚاقعد ؾرْو أْإ ايطاعِ ايهاضٞ

()6

 َٔٚذيو قٛي٘ تعا ى ثِ صتٛا ؾٛم زأض٘ َؤ عوراب احلُو ِٝق ذم إْوو أْوإ ايعصٜوص
ايهووسِٜى ( )7يف توووٜٛس ٙحلوواٍ املوورْبٚ )8( .غايتواف َووا ٜهووٖ ٕٛوورا ايٓووٛع يٓؿوو ٞاملعٓووٜٚ ,٢ؿٗووِ
نُا أضًؿٓا َٔ ايطوٝامٚ ,ضوٛف ْؿووٌ يف ايٓوٛع األ :ٍٚايٓؿو ٞايووسٜح; شعو فا ألغوتات٘
ألْ٘ املعه يف ايتشح.
ٚضٓرنس ايٓؿ ٞايوسٜح َكطُا عً ٢قطُني:
أْ .ؿ ٞا ًُ ١ايؿعً.١ٝ
بْ .ؿ ٞا ًُ ١اامس.١ٝ

()4األْتٝا26 ٤
()5ايسعد 16
( )6دٜٛإ احلطٜٓٚ ,102 ١٦ٝظس املكتطب 165/3
( )7ايدخإ .49 ,48
( )8أضًٛبا ايٓؿٚ ٞااضتؿٗاّ يف ايعسب66 ١ٝ
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املبحح األول
نفي اجلنلة الفعلية
ٜٓكطوِ ْؿو ٞا ًُو ١ايؿعًٝو ١تتعو فا يوصَٔ ايٓؿو ٞعًو ٢األغًوب يف ااضوتعُاٍ إ ثتثو١
أقطاّ:
ْؿ ٞايؿعٌ املاض.ٞ
ْؿ ٞايؿعٌ املطازع.
ْؿ ٞاملطتكتٌ.

أوالً :نفي الفعل املاضي:
يٓؿ ٞايؿعٌ املاض ٞأداتإ ُٖا َ :ا  ,ا
َ -1اْ :اؾ ١ٝغ عاًَ ,١مسٝإ ْاؾ ١ٝألْٗا تٓؿ ٞاحلدخٚ ,غ عاًَو ١ألْٗوا ا تووثس يف
سسن ١ايؿعٌ ايٛاق بعدٖا َٔٚ ,أَجً ١ذيو:
قاٍ تعا ٍَ { :ا صَاغَ اىبَصَشُ وٍََا طَؽَي}(.)9
ٚقاٍ تعا ٍَ{ :ا جَاءََّا ٍِِْ بَشِريٍ وَالَ َّزٍِشٍ}(.)10
ٚقٛي٘ تعا { :وٍََا جَعَوَ عَيََْنٌُْ فٌِ اىذٍِِِّ ٍِِْ حَشَجٍ ٍِيَّةَ أَبَِنٌُْ ئِبْشَاهٌََِ.)11( } ....
ٚنكٛيٓاَ :ا زد املطاؾسَ ,ا صدم ايهرٚبَ ,ا سطس ايطايب.
()12

ٚاغ و ب بعووا ايٓشووا ٠أ تٕ ىَوواى تووعت َ ٞو املاضوو ٞغووسٜط ١إٔ ٜهوو ٕٛقسٜت و فا َوؤ احلوواٍ

ٚاألدا ٠ىَوواى ٖووَ ٞوؤ األدٚات ايوويت تطووتعٌُ عاَوو ١يف ايٓؿوو ٞؾٗوو ٞيًُاضووٚ ,ٞتهوو ٕٛيٓؿووٞ
املطتكتٌ ,نُا أْٗا مما ٜٓؿ ٞاحلدخ يف ا ًُ ١اامس ١ٝنُا ضٓس ٣اسكاف.

( )9ايٓذِ .17
( )10املا٥د.19 ٠
( )11احلر .78
(ٜٓ )12ظس :ايهػاف  ,311/1غسح املؿوٌ .107/8
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ٚزمب إٔ ْؿسم يف املعٓ ٢بني اي انٝب:
 َا سؿظإ ايكوٝد.٠ َا أْإ سؿظإ ايكوٝد.٠ؾؿوو ٞا ًُوو ١األْ ٚؿٝووإ عوؤ املداطووب سؿوومب ايكوووٝدٚ ٠زمبووا تهوو ٕٛايكوووٝد ٠قوود
سؿظووإ َوؤ غو  ٙأ ٚمل مؿوومب ,أَووا يف ا ًُوو ١ايجاْٝو ١ؾكوود ْؿٝووإ عوؤ املداطووب سؿوومب
ايكوٝدٚ ٠أثتإ سؿظٗا يػ .ٙ
إ شٜوداف ,نٓوإ ْؿٝوإ
قاٍ ايؿدس ايساش :ٟىايٓؿ ٞإذا أدخًت٘ عًو ٢ايؿعوٌ ؾكًوإَ :وا ضوسب ا
ت مل ٜجتإ ي٘ َؿع ,ٍٛألْو ْؿٝإ عؤ ْؿطوو ضوسب فا ٚاقعو فا بصٜودٍٚ ,ذيوو ا ٜكتطوٞ
ؾع ف
نْٛو٘ َطوسٚباف ,بووٌ زمبوا ا ٜهووَ ٕٛطوسٚباف أصوتفٚ ,إذا أدخًتوو٘ عًو ٢ااضووِ نكٛيووَ :ووا
أْ ووإ ض ووسبإ ش ٜووداف ,مل تكً وو٘ إا ٚش ٜوود َط ووسٚبٚ ,ن ووإ ايكو وود إٔ تٓؿ وو ٞإٔ ته وو ٕٛأْ ووإ
ايطازبى(.)13
ٚتطتعٌُ ىَاى نريو يٓؿ ٞايصَٔ املاض ٞاملطتٛم بكطِ ,قاٍ ضٝت :ٜ٘ٛىإذا قواٍ :يكود
ؾعٌ ,ؾرٕ ْؿَ :٘ٝا ؾعٌ ,ألْ٘ نعْ٘ قاٍٚ :اهلل يكد ؾعٌ ,ؾكاٍٚ :اهلل َا ؾعٌى(.)14
 -2ا َٔ :األدٚات اييت تطتعٌُ يف ايًػ ١ايعسب ١ٝعود ٠اضوتعُاات ؾكود تهوْ ٕٛاؾٝو ,١أٚ
ْاٖ ,١ٝأ ٚدعا ,١ٝ٥أ ٚشا٥ود ,٠أَٛ ٚضوٛع ١يطًوب ايو ى(ٚ )15ضوٓرنس ٖٓوا ىاى ايٓاؾٝو١
يًصَٔ املاض.ٞ
ؾْٗ ٞاؾ ١ٝغ عاًَٚ ,١اغ ب ايٓشا ٠تهسازٖا ست ٢تهْ ٕٛاؾ ١ٝيًُاض )16(ٞنكٛي٘
تعا

{:فَال ََذَََّ وَال ََيَّي}(ٚ ,)17يف احلدٜح ىؾرٕ املٓتإ ا أزضاف قط ٚ ,ا ظٗساف

أبك٢ى.

()18

(ْٗ )13ا ١ٜاإلزماش .155 ,154
( )14ضٝت ,ٜ٘ٛايهتاب .117/3
(َ )15ػٓ ٢ايًتٝب .273/1
( )16املودز ايطابل .269/1
( )17ايكٝاَ.31 ١
(َ )18طٓد ايػٗاب .184 /1
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ٚإذا مل تتهسز ىاى ؾرْٗا ختسز َٔ ايٓؿ ٞإ ايدعا.٤
ا زد َ أخٛى.
ا ؾات اهلل ؾاى.
ٚنك ٍٛايػاعس:
ٚا شاٍ َٓٗتف ظسعا٥و ايكطس

أا ٜا اضًُٜ ٞا داز َٞت عً ٢ايتً٢

()19

ٚق ٍٛاآلخس:
ؾت ضكإِ األٚصاٍَ َه ايسٚاعدا

ؾرٕ مل أسكل ظِٓٗ بتٝكٍٔ

()20

ٚنريو تدخٌ ىاى عً ٢املوادز ؾتؿٝد ايدعا ٤نكٛي٘ تعا { :هَزَا فَوْجٌ ٍُقْحَحٌٌِ ٍَعَنٌُْ
ال ٍَشْحَبًا بٌِِِْ ئٌَُِِّّْ ََاىُوا اىََّّاسِ} (. )21

ثانياً  :نفي الفعل املضارع:
املطووازع َوووطًح بوووسٜ ٟكابًوو٘ ىاملطووتكتٌى عٓوود ايهووٛؾٝنيَٚ ,عٓوو ٢املطووازع يف ايًػوو١
ىاملػاب٘ىٚ ,يعٌ َوطًح ايهٛؾٝني أمشٌ ألْ٘ ٜػ إ ايصَٔ; ألٕ املطازع سمتُوٌ شَوه
احل وواٍ ٚااض ووتكتاٍٚ ,ق وود ذن ووس امً ٝووٌ ب وؤ أمح وود َو ووطًشاف خ ووس ٖ وو ٛىايػ ووابسىٜ ,ك ووٍٛ
امًٚ :ٌٝايػابس َٔ ََْٗبَٗ ٜٓ :با.

()22

ٚيٓؿ ٞاملطازع أداتإ ُٖا :مل  ,ملّا
 -1مل :سسف دص ٍّ ْٚؿ ٍٚ ٞقًبٍ ,ؾٗ ٛدواشّ يًؿعوٌ املطوازعٜٓٚ ,ؿو ٞاحلودخ ٜٚكًوب َعٓواٙ
إ املاض ,ٞأ ٟإٔ شَؤ ايؿعوٌ ٜتشوَ ٍٛؤ احلواٍ إ املاضو ٞؾٝهو ٕٛيو٘ قو ٠ٛاملاضوٞ
ٚضو ووعافٚ ,اضو ووتعُاٍ املطو ووازع مبعٓو وو ٢املاضو وو ٞظو وواٖس ٠يف أغو ووٗس ايًػو ووات ايطو وواَ١ٝ
نايعسبٚ ١ٝايعرب.)23(١ٜ
ٜك ٍٛضٝت :ٜ٘ٛإذا قاٍ ىؾعٌى ؾٓؿ ٘ٝىمل ٜؿعٌى(.)24
( )19دٜٛإ ذ ٟايسَٜٓٚ 68 ١ظس غسح ابٔ عك266 /1 ٌٝ
( )20دٜٛإ سطإ بٔ ثابإ َٔ قوٝدَ ٠طًعٗا :أا أبًؼ املطتطُعني بٛقع47 ...... ١
( )21ص .60
( )22ايتهًُٚ ١ايرٚ ٌٜايوً83 /3 ١
( )23اي انٝب ايًػ.292 ١ٜٛ
( )24ايهتاب .117/3
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ٚعًووٖ ٢وورا ايكوو ٍٛؾاألؾعوواٍ :ضووسب – دمووح – سطووسْ ,ؿٗٝووا :مل ٜطووسب ,مل ٜووٓذح مل
سمطووسٚ ,إذا دقكٓووا ايٓظووس يف دايوو ١صووٝػ ١ىمل ٜؿعووٌى ٚدوودْاٖا توودٍ عًووْ ٢ؿوو ٞسوودٚخ
ايؿعووٌ ,يف سووني إٔ صووٝػ ١ىَووا ؾعووٌى توودٍ عًووْ ٢ؿووٚ ٞدووٛد ايؿعووٌ ,يووريو قوواٍ ايٓشووا ٠إٕ
ىملى أٚند َٔ ىَاى يف ْؿو ٞايوصَٔ املاضو ; ٞألٕ ىَواى متواز إ قطوِ يف سوني إٔ ىملى ا
متاز إ قطِ.
ٚقد ذنس ايٓشا ٠إٔ ْؿ ٞىملى ٜهَ ٕٛتوتف باحلاٍ ,أَٓ ٚكطعاف عٓ٘ أَ ٚطتُساف أبداف
ٜٚطتػٗد ٕٚيًُتوٌ بكٛي٘ تعا ىٚمل أنٔ بدعا٥و زب غكٝافى(ٚ )25يًُٓكط بكٛي٘
تعا

ىمل ٜهٔ غ٦ٝاف َرنٛزافى(ٚ )26يًُطتُس أبداف بكٛي٘ تعا { :ىٌَْ ٍَيِذْ وىٌَْ ٍُوىَذْ * وىٌَْ

ٍَنُِْ ىَهُ مُفُوًا أَحَذٌ} (.)27
ٖٓٚاى أسهاّ يو ىملى ٚزدت قًَٗٓٚ ١ًٝا:
دٛاش ايؿوٌ بني مل ٚجمصَٗٚاٖٚ ,را ْادز ا ٚدٛد ي٘ يف ايكس ٕ ايهس.ِٜ
دٛاش سرف املطازع بعدٖا يًطسٚز ٠نك ٍٛايػاعس:
 ّٜٛاألعاشب إٕ ٚصًإ ٚإٕ ملِ

اسؿمب ٚدٜعتو اييت اضتٛدعتٗا

()28

أٚ ٟإٕ مل توٌ.
ٚقد ًٜٗٝا املطازع َسؾٛعاف نك ٍٛايػاعس:
 ّٜٛايوًٝؿا ِ٤مل ٜٛؾ ٕٛبا از

ع َٔ ْاعٍِْ ٚأضستِٗ
يٛا ايؿٛاز ا

()29

ٚق ٌٝبعْ٘ يًطسٚز ٠ايػعس.١ٜ
 -2ملَّا :سسف ْؿٚ ٞدصّ ٚقًبٜ ,طتعٌُ يٓؿ ٞايوصَٔ املاضو ٞاملتووٌ باحلاضوس نكٛيو٘
تعوا {:بَوْ ىَََّا ٍَذزُوقُوا عَذزَا ِ }( )30أ ٟإ ٚقوإ ايوتهًِ مل ٜرٚقْٛو٘ٚ ,ضوٝرٚق ْ٘ٛألٕ
َٓؿ ٢ىملّاى َتٛق ثتٛت٘.
(َ )25س.4 ِٜ
( )26اإلْطإ .1
( )27اإلختص ٜٓٚ ,4 ,3ظس :ايهتاب  ,220/4 ,136/1املكتطب  ,46/1املؿوٌ .306
( )28ايتٝإ إلبساٖ ِٝبٔ ٖسَٜٓ , ١ظس اي انٝب ايًػ.295 ١ٜٛ
( )29ايتٝإ مل ٜٓطب يكاَ ٌ٥عني ٜٓ ,ظس َػه ايًتٝب  ,306/1غسح األمش.8/4 ْٞٛ
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ٚاي ووتعا ٜطً وول عً وو ٢املاض وو ٞاملتو ووٌ باحلاض ووس :املاض وو ٞايكس ٜووب; ألٕت ى ق وودى تؿ ٝوود
ايتكسٜب سني دخٛهلا عً ٢ايؿعٌ املاضو ,ٞنُوا قواٍ ضوٝت :ٜ٘ٛىقود ؾعوٌْ ,ؿٝوّ٘ :ملوا ٜؿعوٌى
ٖٓ َٔٚا ْك ٍٛإٕ :قد دمح  ,قد سطس; ْؿُٗٝا :ملّا ٜٓذح ,ملّا سمطس.
ٚتك ملّا يف بعا اي انٝب بعد ىبٌى  ٚىنتى تٛنٝداف يًٓؿَٚ ٞتايػ ١ؾ ٘ٝنكٛي٘
تعا { :أَؤُّْضِهَ عَيََْهِ اىزِّمْشُ ٍِِْ بَََََِّّْا بَوْ هٌُْ فٌِ شَلٍّ ٍِِْ رِمْشًِ بَوْ ىَََّا ٍَزُوقُوا عَزَا ِ}ٚقٛي٘{:مَال
ىَََّا ٍَقْضِ ٍَا أٍََشَهُ}(.)31
أَا إذا دخًإ ملّا عً ٢ايؿعٌ املاض ٞؾتهو ٕٛظسؾٝو ١مبعٓو ٢سوني ,أ ٟأْٗوا أدا ٠غوسب غو
داشَ ١ظسؾ ١ٝمبعٓ ٢سنيٚ ,ذيو نكٛيٓا :ملا دا ْٞ٤أنسَت٘ ٚ ,أٚزد ابؤ ٖػواّ إ ٖورا
زأ ٟابوؤ ايطووسازٚ ,ايؿازضووٚ ٞابوؤ دووه ٜٚووس ٣ابوؤ َايووو أْٗووا مبعٓوو ٢ىإذى ألْٗووا خمتووو١
باملاضووٚ ٞباإلضوواؾ ١إ ا ًُووٖٓٚ )32(١ايووو ٚدو٘ل ثايووح يووىملاى بووعٕ تهوو ٕٛسووسف اضووتجٓا,٤
ؾتدخٌ عً ٢ا ًُ ١اامس ١ٝنكٛي٘ تعا ىإٕ نٌ ْؿظ ملَّا عًٗٝا سواؾمبى(ُٜٓٗٚ .)33وا
ٖٓا ىملّاى ا اشَ ١ايٓاؾ ,١ٝسٝح تػ ى َ مل يف أزبع ١أَٛز ٖ:ٞ
احلسؾ.١ٝ
ايٓؿ.ٞ
ا صّ.
قًب ايصَٔ احلاضس إ املاض.ٞ
ٚتؿ م ملّا عٔ مل يف أٚد٘ :
 -1ىملى يًٓؿ ٞاملطًل ,يف سني إٔ ىملّاى يًٓؿ ٞاملتوٌ باحلاٍ ٚذيو نكٛيو٘ تعوا  :ىمل
ٜهٔ غ٦ٝاف َرنٛزافىٚ ,قٛيو :د٦إ ٚملا ٜعتِ شٜد.
َٓ - 2ؿ ٞىملى غ َتٛق احلو ,ٍٛأَا َٓؿ ٞىملاى ؾُتٛق احلوٍٛ
مل سمطس حمُد  مل سمطس ٚقد اْكط ايسدا ٤يف سطٛز.ٙ

( )30ص .8
( )31عتظ .23
(َ )32ػه ايًتٝب .309/1
( )33ايطازم .4
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ملّا سمطس حمُد  مل سمطس َٚا شاٍ ايسدا ٤قاُ٥اف حلطٛز.ٙ
 -3زمٛش ٚقٛع ىملى بعد أدٚات ايػسب نكٛي٘ تعا ٍَ { :ا أٍََُِّا اىشَّعُوهُ بَيِّػْ ٍَا أُّْضِهَ ئِىََْلَ ٍِِْ
سَبِّلَ وَئُِْ ىٌَْ جَفْعَوْ فَََا بَيَّؽْثَ سِعَاىَحَهُ وَاهللُ ٍَعْصَُِلَ ٍَِِ اىََّّاطِ ئَُِّ اهللَ ال ٍَِْذًِ اىقَوًَْ اىنَافِشٍَِِ }

()34

ٚقٛي٘ تعا {:قَاىَثْ أََّّي ٍَنُوُُ ىٌِ ؼُالًٌ وىٌَْ ٍََْغَغٌَِّْ بَشَشٌ وىٌَْ أَكُ بَؽًَِّا}(ٚ )35ا زمٛش ٚقٛع
ىملاى بعدٖا.
 -4زمٛش سرف جمص ّٚىملّاى َجٌ :قازبإا املدٜٓوٚ ١ملّوا .أٚ :ٟملوا أدخًوٗا ٚا زموٛش ذيوو يف
ىملى إا ؾُٝا ْدز أ ٚيًطسٚز ٠ايػعس ١ٜنايتٝإ ايرٚ ٟزد َعٓا ضابكاف.

()36

ًْٚشمب إٔ ىملاى يف ايػايب تك ٕ بايٛا ,ٚنك ٍٛعجُإ بؤ عؿوإ زضو ٞاهلل عٓو٘ ٜوّٛ
ايدازٚ ,قد متجٌ بٗرا ايتٝإ(: )37
ؾرٕ نٓإَ َعنٛاف ؾهٔ

خ

نٌ ٚإا ؾعدزنه ٚملّا أَصتمِ

ٚٚزد ٖرا األضًٛب يف ايكس ٕ ايهس ِٜنج اف  َ٘ٓٚقٛي٘ تعوا {:أًَْ حَغِبْحٌُْ أَُْ جُحْشَمُوا وىَََّذا ٍَعْيَذٌِ
اهللُ اىَّذذزٍَِِ جَاهَذذذُوا ٍِذذَّْنٌُْ وَىَذذٌْ ٍَحَّخِذذزُوا ٍِذذِْ دُوُِ اهللِ وَال سَعُذذوىِهِ وَىَذذذا اُِذذإٍَِِّْةَ وَىَِ َُذذةر وَاهللُ َذذبِريٌ بََِذذذا
جَعََْيُوَُ}(ٚ .)38قٛي٘ تعا { :أًَْ حَغِبْحٌُْ أَُْ جَذْ ُيُوا اجلَََّّةَ وىَََّذا ٍَعْيَذٌِ اهللُ اىَّذزٍَِِ جَاهَذذُوا ٍِذَّْنٌُْ وٍَعْيَذٌَ
اىصَّابِشٍَِِ}(.)39

( )34املا٥د.67 ٠
(َ )35س.20 ِٜ
()36ايٓؿ ٞايًػ ٟٛبني ايدايٚ ١اي نٝب يف ض ٤ٛعًِ ايًػ ١املعاصس 161
()37ايتٝإ يػعع بٔ ْٗاز بٔ أضٛد ٚ ,يكب باملُصم ايعتد ٟيكٛي٘ ٖرا ايتٝإ ٜٓ ,ظس  :ض أعتّ ايٓتت200 /28 ٤
( )38ايتٛب.16 ١
( ٍ )39عُسإ ٜٓٚ .142ظس دزاضات ألضًٛب ايكس ٕ ايهسَٛ , ِٜق َهتت ١املد١ٜٓ
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ثالجاً :النفي يف املستقبل:
يٓؿ ٞايصَٔ ايداٍ عً ٢ااضتكتاٍ أدٚات ٖ:ٞ
 -ا :تٓؿ ٞاملطتكتٌ بكس.١ٜٓ

ئ ٖٞٚ :أّ ايتاب.

َا :تٓؿ ٞاملطتكتٌ نعسد اضتعُااتٗا.
 )1يؤ :سووسف ْوووب ْٚؿوٚ ٞاضووتكتاٍ ,تطووتعٌُ يٓؿو ٞايووصَٔ املطووتكتٌٜ .وس ٣ايؿووسا ٤أْٗوا
َسنت :َٔ ١ا  +إٖٔٚ ,را َا ذٖب إيٝو٘ املطتػوسم األملواْ ٞبسدػ اضوس(ٚ )40ذمؤ َو
َٔ ٜرٖب إ أْٗا أدا ٠غ َسنت ١قا ١ُ٥براتٗا.
قاٍ ضٝت :ٜ٘ٛئ تطتعٌُ يٓؿ ٞضٛف ٜؿعٌ ,ضٝؿعٌ(.)41
ؾكٛيٓووا :حمُوود ض وٓٝذح ,ضووٛف ٜووٓذح; ْؿُٗٝووا :يوؤ ٜووٓذح ; ٜٚووس ٣ابوؤ ا تووإ ايًػووٟٛ
ٚايصخمػس ٟإٔ ىيو ٔى تؿٝود تعبٝود ايٓؿوٚ ,ٞخايؿُٗوا خوسَ ٕٚوِٓٗ ابؤ ٖػواّ(ْٚ )42وس ٣إٔ
ْكسب املطعي ١ناآلت:ٞ
األصٌ إٔ ىئى إذا دا٤ت يف شً َٔ ١د ٕٚقٝدٍ شَاْ ٞؾرْٗا ته ٕٛيًتعبٝد أَ ٚطًك ١يف
ايصَٔ املطتكتٌ نكٛي٘ تعا

{:عََُّّةَ اهللِ اىَّحٌِ قَذْ َيَثْ ٍِِْ قَبْوُ وىَِْ جَ ُِذَ ىِغََُّّةِ اهللِ

جَبْذٍِالً}(ٚ )43قٛي٘ تعا { :ىَِْ ٍَخْيُقُوا رُبَابًا} ى ; )44(.ؾرذا أزٜد مدٜدٖا شَٓٝاف د ٧بكس١ٜٓ
ناي ,ّٛٝأ ٚغداف ؾٗ ٞيًٓؿ ٞغ املوبد ٚذيو نكٛي٘ تعا ىؾًٔ أنًِ اي ّٛٝإْطٝافى
; أَا إذا ٚزد يف ا ًُ ١قس ١ٜٓتؿٝد ايتعبٝد نكٛي٘ تعا

{ :وىِ ٍحََّوه أبذار} ...

ؾرٕ ىئى ٖٓا تؿٝد ايتعبٝدٚ ,يؿظ ١أبداف تؿٝد تٛنٝد ايتعبٝد.
ٚأغٗس َٛاض ىئى يف ضٝام ٖرا األضًٛب اآلت:ٞ
 -1جمٗ٦ٝا بعد :إّٔ ,إْٔ ,نكٛي٘ تعا ىَٔ نإ ٜظٔ إْٔ ئ ٜٓوس ٙاهلل..ى(.)47
(َ )40عاْ ٞايكس ٕ ص  ,ايتطٛز ايٓش.87 ٟٛ
( )41ايهتاب .117/3
( )42زاد غسح املؿوٌ  , 111/1تؿط ايكس ٕ ايعظ ,60/1 ِٝغسح ايًُش. 271/2 ١
( )43ايؿتح .23
( )44احلر .73
(َ )45س.26 ِٜ
( )46ايتكس.95 ٠
( )47احلر .15
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 -2جمٗ٦ٝووا َ و ىإاَّى إلؾوواد ٠تٛنٝوود ايٓؿوو ,ٞنكٛيوو٘ تعووا ىيوؤ متطووٓا ايٓ واز إا أٜاَ واف
َعدٚداتى(.)48
 -3جم ٗ٦ٝووا يف د ووٛاب ايػ ووسب َكس ْٚوو ١بايؿ ووا ٤ى َٚوؤ ٜط ووًٌ اهلل ؾً وؤ

وود ي وو٘ ٚيٝو و فا

َسغدافى(.)49
 َٔٚاألخطا ٤املٓتػس ٠بني ايٓاع يف َٜٓٛا ٖرا :اضتعُاٍ ىئى َ ىضٛفى ناآلت:ٞ
ضٛف ئ سمطس ايطايب.

– ضٛف ئ ٜٓذح .

ٖٚوورا خطووع; ألٕ ىضووٛفى ختًووا ايؿعووٌ يًُطووتكتٌٚ ,يوؤ تٓؿوو ٞاملطووتكتٌ ٖٓٚووا تٓوواقا
ٚايوٛاب إٔ ْك ٍٛيف ساي ١اإلثتات ضٛف سمطسٚ ,يف سايْ ١ؿ ٞاملطتكتٌ :ئ سمطس.
 )2اْ :اؾ ١ٝغ عاًَ ١تطتعٌُ يٓؿ ٞايصَٔ املطتكتٌ بكس ١ٜٓنكٛيٓا :ا أؾوسب يف سولٍ
غداف ; ٚبعا ايٓشا ٠قاٍ :تطتعٌُ يٓؿ ٞاحلاٍ ٚااضتكتاٍ ,قاٍ ضوٝت ٜ٘ٛىإذا قواٍ ٖوٛ
ٜؿع ووٌ ٚمل ٜه وؤ ايؿع ووٌ ٚاقعوواف ,ؾٓؿ ٝوو٘ :ا ٜؿع ووٌى( َٚ ; )50ووِٓٗ اب وؤ َاي ووو َطتػ ووٗداف
بكٛي٘ تعا {:قُوْ الَ أَقُوهُ ىَنٌُْ عَِّْذًِ َضَائُِِ اهللِ وَال أَعْيٌَُ اىؽََْبَ وَالَ أَقُذوهُ ىَنُذٌْ ئِِّّذٌ ٍَيَذلٌ}(; )51
ٚذٖب إبساَٖ ِٝوطؿ َٔ ٢احملدثني إٔ ىاى تدٍ عً ٢ايػُٚ ٍٛايعُ ّٛيًٓؿ ٞسٝوح
قاٍ :ىؾايٓؿ ٞيًشاٍى ىَا ٜتهًِى ٚ ,يًُطتكتٌ :يؤ ٜوتهًِ; ؾورذا قًوإ :ا ٜوتهًِ نوإ
ايٓؿ ٞأٚض ٚأمشٌى(.)52
َ )3اْ :اؾ ١ٝغ عاًَٚ ,١يف أسد اضتعُااتٗا يف ضٝام ايٓؿو ٞأْٗوا تٓؿو ٞشَؤ احلواٍ ,أٚ
احلاٍ املستتط باملطتكتٌ ,قاٍ ضٝت ٜ٘ٛىٚإذا قاٍ ٖٜ ٛؿعوٌ ,أ ٟيف سواٍ ؾعوٌٍ ؾورٕ ْؿٝو٘
َا ٜؿعٌى ; ٚايتعا مسا ٙاحلاٍ ايتذدد ٟأ ٚااضتُساز ٟنُا يف قٛي٘ تعوا { :قُذوْ
ٍَا ٍَنُوُُ ىٌِ أَُْ أُبَذِّىَهُ ٍِِْ جِيْقَاءِ َّفْغٌِ ئُِْ أَجَّبِعُ ئِالَّ ٍَا ٍُوحَي ئِىٌََّ}(.)53

( ٍ )48عُسإ .24
( )49ايهٗـ .17
( )50ايهتاب .117/3
( )51غسح ايهاؾ , 232/2 ١ٝضٛز ٠ااْعاّ . 50 ١ٜ
( )52إسٝا ٤ايٓش.135 ٛ
(ْٜٛ )53ظ ٜٓ , 15ظس ايًػ ١ايعسبَ ١ٝعٓاٖا َٚتٓاٖا.248
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املبحح الجاني
نفي اجلنلة االمسية
َوؤ ايتوود ٜٞٗإٔ ا ًُوو ١اامسٝوو ١تتهووَ ٕٛوؤ زنووٓني أضاضووٝني ُٖووا :املتتوودأ ٚاموورب,
ٚسه ووِ ن ووٌ َُٓٗ ووا ايسؾوو  ,ؾ وورذا دخً ووإ عً وو ٢ا ًُ وو ١اامس ٝوو ١أدٚات ؾك وود تػوو سه ووِ
أسدُٖا ,أ ٚسهُُٗا َعاف.
ٚممووا ٜوودخٌ عًوو ٢ا ًُوو ١اامسٝوو ١أدٚات ايٓؿووٚ ,ٞايوويت قوود تهوو ٕٛاألدا ٠ؾعوتف أ ٚسسؾواف,
ٖٚر ٙاألدٚات ٖ:ٞ
يٝظ.
املػتٗات بًٝظ.
ا :ايٓاؾ ١ٝيًذٓظ.
ا  :ايٓاؾ ١ٝايصا٥د.٠
ا :ايٓاؾ ١ٝايعاطؿ.١
أوال  -ليس :ؾعٌ َاضٍ داَد ْاقا َته عً ٢ايؿوتحَ ,ؤ أخوٛات نوإ  ,تودخٌ عًو٢
ا ًُ ١اامس ١ٝؾ ؾ املتتدأ امسًا هلا ٚتٓوب امرب خرباف هلا .
قاٍ بعا ايٓشاٜ ٠طتعٌُ يٓؿَ ٞطُ ٕٛا ًُ ١يف احلاٍٚ ,قاٍ خسٜ :ٕٚطتعٌُ
يٓؿ ٞاتواف املتتدأ بامربٚ ,قد ٜطتعٌُ ملطًل ايٓؿٚ ,)54(ٞأَجًْ ١ؿٗٝا يًذًُ١

اامس ١ٝاآلت :ٞقاٍ تعا {:ىََْظَ عَيَي اىضُّعَفَاءِ وَال عَيَي اَِشََْي وَال عَيَي اىَّزٍَِِ الٍَ ُِذُوَُ ٍَا
ٍَُّْفِقُوَُ حَشَجٌ ئِرَا َّصَحُوا هللِ وَسَعُوىِهِ ٍَا عَيَي اُِحْغَِِّةَ ٍِِْ عَبَِوٍ وَاهللُ ؼَفُوسٌ سَحٌٌَِ} (ٚ )55قاٍ تعا :
{وٍََِْ ٍَِْذِ اهللُ فَََا ىَهُ ٍِِْ ٍُضِوٍّ أىََْظَ اهللُ بِعَضٍِضٍ رًِ اّْحِقَاًٍ} (ٚ .)56قاٍ تعا { :رَىِلَ بََِا قَذٍََّثْ
أٍَْذٍِنٌُْ وَأََُّ اهللَ ىََْظَ بِظَالًٍ ىِيْعَبَِذِ}(.)57

(َ)54ػه ايًتٝب ٜٓ , 323/1ظس أضايٝب ايٓؿ ٞيف ايكس ٕ .73
()55ايتٛب.91 ١
( )56ايصَس .37
( ٍ )57عُسإ .182
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ٚقد تدخٌ ايتا ٤عً ٢خرب يٝظٚ ,ؾا٥دتٗا تٛنٝد ايٓؿ ٞنُوا يف املجواٍ ايجواْٚ ٞختتًوـ
ىيٝظى عٔ ىَاى يف إٔ عٌُ يٝظ ا ٜتطٌ بدخ ٍٛىإاى يف خربٖوا عًو ٢أصوح ايًوٗذات

()58

ذم:ٛ
يٝظ ايكا٥د إا َٓتوساف; عًَ ٢رٖب احلذاشٜني ,ختؾاف يته مت.ِٝ
َا ايكا٥د إا َٓتوسل ; ٚايرْ ٟطُ ٘ٝااضتجٓا ٤املؿسؽ نُا ٖ ٛيف باب ااضتجٓا.٤
ٚقد اختًؿإ اآلزا ٤سَ ٍٛعٓ ٢ايصٜاد ;٠إذ شعِ بعطِٗ أْ٘ ا شٜاد ٠يف ايكس ٕ ايهس,ِٜ
ؾهٝـ ْك ٍٛيف قٛي٘ تعا {:أىََْظَ اهللُ بِأَحْنٌَِ احلَامَِِةَ}

()59

إٕ ايتا ٤سسف دس شا٥د,

ٚايتعا اآلخس قاٍ :شا٥دٚ ,ؾطس ايصٜاد ٠بكٛي٘ :يٝطإ ايصٜاد ٠املعٓٚ ,١ٜٛيهٔ متٝٝصاف ي٘
َٔ سسف ا س األصً.ٞ
 ٣أز ٣أْو٘ ا داعو ٞيًكو ٍٛبصٜواد ٠احلوسفٚ ,إ:وا ْكو :ٍٛسوسف دوس
ٚعطب َا اضوتكس يود ّ
ٜؿٝد ايتٛنٝد ,ألٕ حلسٚف ا س َعاْ ٞنج َٗٓٚ ٠ا ايتٛنٝدَٚ ,ا بعد ٙاضوِ جموسٚز,
ٚغووت٘ ا ًُوو ١يف حمووٌ ْوووب خوورب يووٝظٚ ,بٗوورا رمووسز َوؤ احلووسز يف َطووعي ١ايصٜوواد ٠يف
ايكس ٕ ايهس.ِٜ
ٚقد تهًِ ايًػ ٕٜٛٛايكداَ ٢عٔ ىيٝظى ؾورٖب امًٝوٌ بؤ أمحود إ أْٗوا َسنتوٚ ١إٔ
أصًٗا :ا أٜظ; طسسإ اهلُصٚ ٠أيوكإ ايتّ بايٝاٚ ,٤ديًٝو٘ قو ٍٛايعوسب :ى ا٥وته بو٘ َؤ
سٝح أٜظ ٚيٝظى أ َٔ ٟسٝوحٖ :وٚ ٛا ٖو ٛىٖٚو ٞنًُو ١دشودى (ٚ )60تواب امًٝوٌ شو
َ وؤ املعذُ ووٝني ٚاحمل وودثني ناي وودنتٛز اب ووساٖ ِٝايط وواَساٚ )61( ٞ٥ق وود ًْش وومب إٔ ايك ووٍٛ
ب نٝتٗا ٜعد َٔ ايتشٛخ املتكدَ ١يف ؾك٘ ايًػ ١اييت تِٓ عٔ عكًْ ١ٍ ٝاضذ ٍ١يف ايودزع
ايًػ.ٟٛ

( )58اي انٝب ايًػ.278 ١ٜٛ
( )59ايتني .8
( )60ايعني .300/7
( )61ايؿعٌ شَاْ٘ ٚأبٓٝت٘ .66
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نُووا اختًووـ ايٓشووا ٠يف ؾعًٝتٗووا ,ؾوورٖب ابوؤ ايطووساز إ أْٗووا سووسف مبٓصيوو ١ىَوواى

()62

ٚتابعوو٘ أبوو ٛعًوو ٞايؿازضووٚ ٞابوؤ غووك ٚشاعووَ ١وؤ ايٓشوواٚ ,٠ذٖووب خووس ٕٚإ ؾعًٝتٗووا
بدي ٌٝدخ ٍٛتا ٤ايتعْٝوح ايطوانٓٚ ١توا ٤ايؿاعوٌ عًٗٝواٖٚ ,و ٛايوسادح َٚؤ أصوشاب ٖورا
ايسأ ٟابٔ ٖػاّ ٚغ .)63(ٙ
 َٔٚختٍ َا عسضٓا َٔ ايطٝاقات ايًػ ١ٜٛاييت اضتددَإ ؾٗٝا يٝظ أَهٔ يٓوا إزمواش
أغٗس اي انٝب اييت تسد ؾٗٝا ىيٝظى ٚذيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
تسد ضابك ١املتتدأ ٚامرب ٚنتُٖا يف َٛضع٘  :يٝظ ا ٓد َ ٟادعاف.
ٚقد ٜك ٕ امرب بايتا ٤تٛنٝداف يًٓؿ :ٞىأيٝظ اهلل بعسهِ احلانُنيى (.)64
ٚقد ٜتكدّ عً ٢يوٝظ اضوتؿٗاّ نُوا يف املجواٍ ايطوابلٚ ,قود ٜوسد َعو٘ سوسف ايوٛاٚ
نكٛي٘ تعا ىأ ٚيٝظ اير ٟخًل ايطُٛات ٚاألزض بكادزى(.)65
ٚقد ٜتكدّ خربٖا نكٛيٓا :يٝظ ضٛا ً٤عاملل ٚدٍٗٛلٚٚ ,زد َجواٍ ذيوو يف ايكوس ٕ
نكٛي٘ تعا  :ى ؾًٝظ عًٝهِ دٓاحل أا تهتتٖٛاى(.)66

ثانيا  -املشبهات بليس:
غتٗإ بًٝظ َٔ سٝح ايعٌُ أزبع ١سسٚف َٖ :ٞا  ,إْٕ  ,ا  ,ات.
أَ .اْ :اؾ ١ٝعاًَ ١عٌُ يٝظ يف أْٗا تسؾ املتتدأ امساف ٚتٓوب امرب خرباف
ٚاحلذاشٜ ٕٜٛعًُْٗٛا إعُاٍ يٝظٚ ,سمتذ ٕٛبكٛي٘ تعا { :وَقُيَِْ حَاػَ هللِ ٍَا هَزَا
بَشَشًا ئُِْ هَزَا ئِالَّ ٍَيَلٌ مَشٌٌٍِ }(ٚ )67ايتًُُْٜٗٛٗ ُٕٛٝٝا ٜٚسؾع ٕٛاملتتدأ ٚامرب يف اآل١ٜ
ايطابك ١ىَا ٖرا بػسلى ٚعًًٛا عدّ عًُٗا يعدّ اختواصٗا ألْٗا تدخٌ عً٢
األمساٚ ٤األؾعاٍ ؾشهُٗا سهِ ىٌٖ ٚاهلُص٠ى مما ا عٌُ ي٘ يعدّ ااختواص(.)68

( )62األص ٍٛيف ايٓشٜٓٚ , 264/2 , 2 27 /1 ٛظس غسح املؿوٌ 96 /2
( )63املػٓ.323/1 ٢
( )64ايتني .8
(ٜ )65ظ .81
( )66ايتكس.282 ٠
(ٜٛ )67ضـ .31
( )68غسح املؿوٌ ٜٓٚ ,.109/1ظس :زصـ املتاْ ٞيف غسح سسٚف املعاْ209 ٞ
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 ٖٞٚأنجس األدٚات غتٗاف بًٝظ َٔ سٝح احلهِ أ َٔ ٚسٝح َا تدخٌ عًٚ ,٘ٝيو ٛدقكٓوا
ايٓظس ؾُٝا ٚزد يف ايرنس احلهَٗٓ ِٝا يسأٜٓا ذيو :َ٘ٓٚ
قاٍ تعا ٍَ{ :ا هَزَا بَشَشًا} دخًإ عً ٢املتتدأ ٚامرب.
ٚقٛي٘ تعا ىَٚا زبو بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛى( )69بدخ ٍٛايتا ٤ايصا٥د ٠يًتٛنٝد.
ٚقٛي٘ ىَٚا اهلل ٜسٜد ظًُاف يًعتادى( )70بٛقٛع امرب شً ١ؾعً.١ٝ
ٚقٛيوو٘ ىَووا يهووِ َوؤ اهلل َوؤ عاصووِى( )71بتكوود ِٜأسوود َعُٛيٗٝووا عًوو ٢اآلخووس ألْوو٘ دوواز
ٚجمسٚز ٚقٛي٘ ىَٚا حمُدل إا زضٍٛلى( )72ختتًـ عٔ يٝظ ٖٓا يف أْٗا ًَُٗ.١
ٚاغ ب ايٓشا ٠يعًُٗا غسٚطاف ٖ:ٞ
أا ٜتكدّ خربٖا عً ٢امسٗا(َ : )73ا ساضسل حمُدل
أا ٜٓتكا خربٖا براّ َ :ا حمُد إا زضٍٛل
أا تصاد بعدٖا إْٕ َ :ا إٕ أخٛى ْادحل
ٚنك ٍٛايػاعس :بٓ ٢غداَْ ١ا إْٕ أْتِ ذٖبل

ٚا صسٜـل ٚيهٔ أْتِ امصف

()74

ٚقد ذنس يٓا ايٓشواَ : ٠وا احلذاشٜوٚ ١ايتُُٝو ,١ؾاحلذاشٜوٖ ١و ٞايويت تعُوٌ عُوٌ يوٝظ
عٓد اضتٝؿا ٤ايػوسٚبٚ ,ايتُُٝٝو ١ايويت ا تعُوٌ عُوٌ يوٝظ زغوِ اضوتٝؿا ٤ايػوسٚب ٚزب
ضاٜ ٌ٥طعٍ ٌٖ ٖٓاى ؾسم بني ىيٝظ َٚاى يف ايٓؿٚ ,ٞأُٜٗا أٚند
ؾا ٛاب إٔ ىَاى أٚند َٔ يٝظ يف ايٓؿ ٞنْٗٛا تتك ٞعً ٢امس ١ٝا ًُ١
ٚاامس ١ٝأٚند َٔ ايؿعً ١ٝألْٗا تدٍ عً ٢ايجتٛت ٚايدٚاّ.
ٚتوودخٌ ىَ ؤْى عًوو ٢اضووِ ىَوواى ؾتشوو ٍٛا ًُوو ١إ َعٓوو ٢خووس ; ألٕ ىَِ ؤْى ااضووتػساق١ٝ
تؿٝد ْؿ ٞا ٓظ َجٌ قٛيٓا:
َا طايبل يف ايوـ.
َا َٔ طايبٍ يف ايوـ.
( )69األْعاّ .132
( )70غاؾس .31
( )71غاؾس .33
( ٍ )72عُسإ .144
( )73إا إذا نإ امرب ظسؾاف أ ٚدازاف ٚجمسٚز داش األَسإ اإلعُاٍ ٚاإلُٖاٍ.
( )74ايتٝإ مل ٜٓطب يكاَ ٌ٥عني  َٔ ٖٛٚ ,غٛاٖد ايتوسٜح ٜٓ , 197/1ظس  :اي انٝب ايًػ.284 ١ٜٛ
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ٚتعسب ناآلت:ٞ
َاْ :اؾ ١ٝعاًَ ١عٌُ يٝظ.
َْٔ :سسف دس شا٥د ٜؿٝد ايتٛنٝد.
طايبٍ :اضِ جمسٚز يؿظاف َسؾٛع حمتف اضِ ىَاى
أَوا َوؤ سٝوح املعٓوو ٢ؾؿو ٞا ًُوو ١األْ ٚؿٝووإ احلطوٛز عوؤ طايوب ٚاسوودٚ ,يف ايجاْٝوو١
ايٓؿوو ٞأقوو ٣ٛألْوو٘ مشووٌ ا ُ ٝو ٚ ,يوو ٛتتتعٓووا ااضووتعُاٍ ايًػوو ٟٛهلووا يف ايكووس ٕ ايهووسِٜ
يٛددْا زٚع ١اإلعذاش يف اضتعُاهلا:
قاٍ تعا ىَا عًٝو َٔ سطابِٗ َٔ غٍ٤ٞى
ٚقٛي٘ ىَا هلا َْٔ قسازى

()75

()76

ٚقٛي٘ ىَٚا هلِ َٔ ْاصسٜٔى

()77

ٚقٛي٘ ىَا ضتكهِ بٗا َٔ أسدٍ َٔ ايعاملنيى

()78

ًْٚشوومب إٔ ٚزٚدٖووا ٜهوو ٕٛيف ضووٝام ا ًُوو ١اامسٝوو ١ايوويت خربٖووا دوواز ٚجمووسٚز ٚتكوودّ
عً ٢امسٗا نُا يف األَجً ١ايطابك.١
ب.

إْْٕ :اؾٝوو ١عاًَوو ١عُووٌ يووٝظ ,تسؾ و األ ٍٚامسووا هلووا ٚتٓوووب ايجوواْ ٞخووربفا هلووا,

ٚذٖب إ إعُاهلا ايهٛؾٚٚ ٕٛٝاؾكِٗ َؤ ايتووسٜني املوربدٚ ,ذٖوب أنجوس ايتووسٜني َٚؤ
ايهٛؾٝني ايؿسا ٤إ أْٗا ا تعٌُ(.)79
ٜ َٔٚعًُٗا ٜطتػٗد بكٛي٘ تعا ىإِٕ اير ٜٔتدع َٔ ٕٛد ٕٚاهلل عتاد أَجايهِى(.)80
عً ٢قسا ٠٤ضعٝد بٔ دت ٚ ,استذٛا بػٛاٖد َٔ ايػعس َجٌ ق ٍٛايػاعس:
ٚيهٔ بعٕ ٜتػ ٢عً ٘ٝؾٝدرا

إِٕ املس٤ا َٝتفا باْكطا ٤سٝات٘

()81

ٚمل تسد عاًَ ١يف ايكس ٕ ايهس ِٜإا يف قسا ٠٤ضعٝد بٔ دت اآلْـ ذنسٖا.

( )75األْعاّ .52
(ٜ )76ظ إبساٖ.24 ِٝ
( ٍ )77عُسإ .22
( )78األعساف .80
(ٜٓ )79ظس ايهتاب  ,152/3املكتطب.362/4
( )80األعساف .194
( )81ايكا ٌ٥غ َعسٚف  ,خصاْ ١األدب ٜٓٚ ,143/3ظس ختًٝا ايػٛاٖد.307
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أَا َا ٚزد نج فا يف ايكوس ٕ ايهوس ِٜؾٗو ٛجمو ٤ٞىإْٕى ٚبعودٖا ىإاى أ ٚىملواى ايويت مبعٓاٖوا
 َٔٚذيو:
قاٍ تعا {:أٍََِّْ هَزَا اىَّزًِ هُوَ جَُّْذٌ ىَنٌُْ ٍََّْصُشُمٌُْ ٍِِْ دُوُِ اىشَّحََِِْ ئُِِ اىنَافِشُوَُ ئِالَّ فٌِ ؼُشُوسٍ}(,)82
ٚقٛي٘ تعا { :أَوىٌَْ ٍَحَفَنَّشُوا ٍَا بِصَاحِبٌِِِْ ٍِِْ جََِّّةٍ ئُِْ هُوَ ئِالَّ َّزٍِشٌ ٍُبِةٌ} (ٚ ,)83قٛي٘ تعا

:

{أٍََُِّاجٌُُِْ ئِالَّ اىالَّ ئٌِ وىَذٌَُِّْْ وَئٌَُِِّّْ ىَََقُوىُوَُ ٍَُّْنَشًا ٍَِِ اىقَوْهِ وَصُوسًا وَئَُِّ اهللَ ىَعَفُوٌّ ؼَفُوسٌ}(ٚ ,)84قٛي٘
تعا { :ئُِْ مُوُّ َّفْظٍ ىَََّا عَيَََِْا حَافِظٌ} (ٚ , )85قٛي٘ تعا

{ :ئُ احلنٌ ئال هلل} ( , )86أَا

ٚزٚدٖا يف ضٝام األؾعاٍ ؾتهْ ٕٛاؾ ١ٝغ عاًَ ١نكٛي٘ تعا {:وَاىَّزٍَِِ اجَّخَزُوا ٍَغْ ُِذًا
َِشَاسًا وَمُفْشًا وَجَفْشٍِقرا بَََِْ اُِإٍَِِّْةَ وَئِسََْادًا ىََِِْ حَاسَ َ اهللَ وَسَعُوىَهُ ٍِِْ قَبْوُ وىَََحْيِفَُِّ ئُِْ أَسَدَّْا ئِالَّ احلُغََّْي
وَاهللُ ٍَشَِْذُ ئٌَُِِّّْ ىَنَارِبُوَُ}(.)87
ز .اْ :اؾ ١ٝعاًَ ١عٌُ يٝظ ٖٞٚ ,مما ٜعٌُ عٌُ يٝظ قًٝتف ألْٗوا تطوتعٌُ قًوٝتف َو
األمسا ٤قٝاضاف إ اضتعُاهلا َ األؾعاٍ.
ٜ َٔٚعًُٗا عٌُ يٝظ ٜػ ب هلا غسٚطاف ٖ:ٞ
ٚدٛب تكدّ امسٗا عً ٢خربٖا.
عدّ ااْتكاض برا.
إٔ ٜه ٕٛامسٗا ٚخربٖا ْهستنيٖٚ ,را ايػسب ٚاٖٝاف إشا ٤نجس ٠اي انٝب اييت
اضتعًُإ ؾٗٝا ىاى َ املعسؾٚ ,١أَجًتٗا نج َٗٓ ٠ا :قاٍ تعا { :أَالَّ ئَُِّ أَوْىََِاءَ اهللِ الَ

( )82املًو .20
( )83األعساف .184
( )84اجملادي.2 ١
( )85ايطازم .4
( )86ايتٛب.107 ١
()87ايتٛبْٚ ,107 ١عًِ إّٔ ,ىإْٕى قد تهْ ٕٛاؾ ١ٝأ ٚغسط ,١ٝأ ٚشا٥د ٠أ ٚخمؿؿ َٔ ١ايجك.١ًٝ
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َوْؾٌ عَيٌََِِْْ وَالَ هٌُْ ٍَحْضَُّوَُ}(ٚ ;)88قٛي٘ تعا {:الَ اىشََّْظُ ٍََّْبَؽٌِ ىََِا أَُْ جُذْسِكَ اىقَََشَ وَىَا اىيََّْوُ
عَابِقُ اىَََِّّاسِ وَمُوٌّ فٌِ فَيَلٍ ٍَغْبَحُوَُ } (.)89
ٚقاٍ املتٓيب :إذا ا ٛد مل ٜسشم ختصاف َٔ األذ ٣ؾت احلُد َهطٛباف ٚا املا اٍ باقٝاف

()90

ٚقاٍ ايٓابػ ١ا عدٚ :ٟسًإ ضٛاد ايكًب ا أْا باغٝاف ضٛاٖا ٚا عٔ ستٗا َ اخٝاف

()91

ٚقد تسد ايتا ٤يف خرب ىاى عً ٢قً ١نك ٍٛايػاعس:
مبػٓ ٍ٢ؾتٝتف عٔ ضٛاد بٔ قازب

ؾهٔ ي ٞغؿٝعاف  ّٜٛا ذ ٚغؿاع١

()92

د .اتْ :اؾ ١ٝعاًَ ١عٌُ يٝظٚ ,امسٗا يف ايػايب حمرٚؾاف ٜٚكدز َٔ يؿمب اموربٚ ,قود
سمرف امرب ٜٚكدز تكدٜساف.
ٚقوود ذنووس ضووٝت ٜ٘ٛأْٗووا تعُووٌ يف يؿوومب ىاحلوونيىٚ ,تٛض و ايؿازضوو ٞأنجووس إذ ذنووس أْٗووا
تعُووٌ يف أيؿوواظ ايصَووإ ; ٚاملكوووٛد بعيؿوواظ ايصَووإ :ىسووني ,بسٖوو ,١حلظوو ,١ضوواع ,١دقٝكوو,١
أٚإى ٚقود ٚزدت يف ايكووس ٕ ايهوس ِٜيف ٜووٚ ١اسودٖ ٠وو ٞقٛيو٘ تعووا ىنوِ أًٖهٓووا قتًوِٗ َوؤ
قسٍٕ ؾٓادٚا ٚاتَ سنيَ َٓاصٍى(. )93
ٚتعسب ناآلت:ٞ
ات ْ :اؾ ١ٝعاًَ ١عٌُ يٝظٚ ,امسٗا حمرٚف تكدٜس ٙىاحلنياى.
سنيَ :خرب ات َٓوٛب ٚعتَْ ١وت٘ ايؿتش ١ايظاٖس ٠يف خسَ ٖٛٚ ,٠طاف.
َٓاصٍَ :طاف إي ٘ٝجمسٚز ٚعتَ ١دس ٙايهطس ٠ايظاٖس ٠يف خسٖٚ ,ٙهرا بك ١ٝاألَجً:١
ات ضاع١ف َٓدٍّ.
ات حلظٚ َ١داعٍ.
ات بسٖ َ١صُإٍ.

(ْٜٛ )88ظ 62
(ٜ )89ظ .40
( )90غسح دٜٛإ املتٓيب يًٛاسدَٛ , ٟق ايٛزام311
( )91دٜٛإ ايٓابػ ١ا عدٜٓ , 186 ٟظس غسح ابٔ عك315/1 ٌٝ
( )92ايتٝوإ يطووٛاد بؤ قووازب ايدٚضوو ٞخماطتًوا ايسضوو ٍٛصوً ٢اهلل عًٝوو٘ ٚضووًِٜٓ ,ظوس :غووسح املؿووٌ  ,109/1غووسح ايهاؾٝوو.101/1 ١
غسح ابٔ عك. 310/1 ٌٝ
( )93ص.3
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ٚاختًـ ايٓشا ٠يف سكٝكتٗا ؾرنس بعطِٗ أْٗا نًُتوإ :ا ايٓاؾٝو ١شٜودت عًٗٝوا توا٤
ايتعْٝح ؾعصتشإ اتٚ ,سسنإ ايتا ٤ختًوفا َٔ ايتكا ٤ايطانٓني.
ٚشعووِ األخؿووؼ األٚضووط أْوو٘ إذا دووا ٤بعوودٖا َسؾووٛع ؾٗووَ ٛتتوودأ سوورف خووربٚ ,ٙإٕ دووا٤
بعدٖا َٓوٛب ؾَٗ ٛؿع ٍٛب٘ يؿعٌٍ حمرٚف.
ٚشعِ ايؿسا ٤أْٗا سسف دس إذا ٚزد بعدٖا اضِ شَإٜٚ ,طتػٗد بك ٍٛايػاعس:
ؾعدتٓا إْٔ اتَ سني بكاٍ٤

طًتٛا صًشٓا ٚات أٚإٍ

()94

 َٔٚاألَجً ١اييت ٚزدت عرف امرب أ ٚااضِ ق ٍٛايػاعس:
ٚايتػَ ٞست َتتػٚ ١ٝخِٝا

ْدّ ايتػاٚ ُ٠ات ضاعَٓ ُ١دّ

()95

بٓوب ىضاع١ى ٚزؾعٗا.

ثالجا " -ال" النافية للجنس:
األدا ٠ايجايجوَ ١وؤ األدٚات ايويت تٓؿوو ٞا ًُو ١اامسٝووٖ ١و :ٞىاى ايٓاؾٝوو ١يًذوٓظٚ ,قوود
أش ايٓشا ٠عً ٢أْٗا تعٌُ عُوٌ ىإٕتى يف ْووتٗا ااضوِ ٚزؾعٗوا اموربٚ ,ذنوسٚا يعًُوٗا
غسٚطاف ٖ:ٞ
إٔ ٜه ٕٛأمسٗا ٚخربٖا ْهستني.
أا ٜتكدّ خربٖا عً ٢أمسٗا.
أا ٜدخٌ عًٗٝا سسف ا س.
ٚا ؾ ووسم ب ٗٓٝووا ٚب ووني املػ ووتٗ ١بً ووٝظ يف ايٓؿ وو ٞإا َ وؤ س ٝووح املعٓ وو ,٢إذ إٕ ىاى ايٓاؾ ٝوو١
يًذٓظ أبًؼ يف ايٓؿ.ٞ
ٜٚه ٕٛامسٗا َتٓٝاف عً ٢ايؿتح إذا نإ َؿسداف ْهسٚ ,٠أنجس َا تهٖ ٕٛر ٙايٓهس٠
َودزاف  َٔٚذيو :قٛي٘ تعا { :رَىِلَ اىنِحَا ُ ال سٍَْبَ فَِهِ هُذًى ىِيَُْحَّقِةَ}(ٚ .)96قٛي٘ تعا :
{وَقَاجِيُوهٌُْ حَحَّي الَ جَنُوَُ فِحََّْةٌ وٍَنُوَُ اىذٍُِِّ هللِ فَاُِِ اّْحََِوْا فَالَ عُذْوَاَُ ئِالَّ عَيَي اىظَّاىَِِةَ}(ٚ .)97قٛي٘

( )94ايتٝإ َٔ ايػٛاٖد ايٓادزٜٓ, ٠ظس تؿط ايتشس احملٝط324 /9
()95ايتٝإ مل ٜٓطب يكاَ ٌ٥عني ٜٓ ,ظس غسح ابٔ عك162 ٌٝ
( )96ايتكس.2 ٠
( )97ايتكس.193 ٠
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تعا { :الَ ئِمْشَاهَ فٌِ اىذٍِِِّ}(ٚ ;)98قٛي٘ تعا  { :فَََِْ ٍَعََْوْ ٍَِِ اىصَّاىِحَاتِ وَهُوَ ٍُإٌٍِِْ فَيَا مُفْشَاَُ
ىِغَعَِْهِ وَئَِّّا ىَهُ} (.)99
أَا خربٖا ؾٝه ٕٛناآلت:ٞ
امساف ظاٖساف صسسماف :ا طايبَ ساضسل
ب ؾٝو٘ى ا دوداٍ ؾٝو٘ ,ا ظًوِ
غت٘ شًو ١ىظوسف أ ٚدواز ٚجموسٚزى ٖٚو ٛايػايوب :ىا زٜو َ
اي.ّٛٝ
حمرٚؾاف :ىا زؾحى  ,ا اضتطتّ ,ا ٖٛادٚ .٠نكٛي٘ تعا { :وىَوْ جَشَى ئِرْ فَضِعُوا فَالَ فَوْتَ
وَأُ ِزُوا ٍِِْ ٍَنَاٍُ قَشٍِبٍ}(ٚ;)100قٛي٘ تعا { :قَاىُوا الَ َََْشَ ئَِّّا ئِىَي سَبََِّّا ٍَُّْقَيِبُوَُ } (.)101

رابعا " -ال" النافية الزائدة:
 ٖٞٚاييت تك بوني ايعاَوٌ ٚاملعُو ٍٛنكٛيٓوا :د٦وإ بوت شادٍ ,غطوتإ َؤ ا غو ;٤ٞؾٗوٞ
عٓد ايٓشاْ :٠اؾ ١ٝشا٥د.٠
ٚقد ٚزدت يف ق ٍٛسطإ بٔ ثابإ زض ٞاهلل عٓ٘:
أ ١ُ٥ايهؿس غستهِ طٛاغٗٝا(.)102

أْتِ أسابٝؼ شعتِ بت ْطب

ٚتسد ىاى يتٛنٝد ايٓؿ ٖٞٚ ٞشا٥د ٖٞٚ , ٠اييت تك يف شًَٓ ١ؿٚ ,١ٝزمب إٔ تهٕٛ
َطتٛق ١عسف ايعطـ ٚ ,أَجً ١ذيو :قاٍ تعا { :الَ فََِِا ؼَوْهٌ وَالَ هٌُْ عَََِّْا ٍَُّْضَفُوَُ} (.)103
ٚقٛي٘ تعا ٍَ{:ا عِبَادِ الَ َوْؾٌ عَيََْنٌُُ اىََوًَْ وَالَ أَّْحٌُْ جَحْضَُّوَُ}ٚ .نكٛيٓاَ :ا دا ْٞ٤شٜدل ٚا
عُس ٖٞٚ .ٚنج  ٠ايٛزٚد يف ااضتعُاٍ ايًػ.ٟٛ

( )98ايتكس.256 ٠
( )99األْتٝا.94 ٤
( )100ضتع .51
( )101ايػعسا.50 ٤
( )102دٜٛإ سطإ بٔ ثابإ .68
( )103ايواؾات 47
مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

155

العدد الثالث المجلد ( )8يونيو 1024م

النفي في الجملة العربية وعالقته بالمعنى

د .محمد حسين النقيب

خامسا " -ال" النافية العاطفة:
 ٖٞٚىاى ايٛاقع ١بني امسني َؿسدٚٚ ,ٜٔدٛدٖا ٜجتإ احلهِ يألٜٓٚ ٍٚؿ ٘ٝعٔ ايجاْ.ٞ
صاسب األخٝاز ا األغساز.
أدزع ايٓش ٛا األدب.
دمح حمُد ا خايدل.
ٚيف نٌ األَجً :١ىاى ْاؾ ١ٝعاطؿَٚ ,١ا بعدٖا اضِ َعطٛف .

اخلامتة :
َوؤ خووتٍ َووا عسضووٓا ْوووٌ إ اضووتكسا ٤أضووًٛب ايٓؿوو ٞبطسٜكوو ١تطووٌٗ عًوو ٢ايتاسووح
ٚايوودازع اضووتعُاي٘ اضووتعُااف صووشٝشًا ٜتٛاؾوول َ و قٛاعوود ايًػوو ١د ٕٚتعكٝوود ٚصووٛا ا
بٝإ زٚع ١ايًػٚ ١شايٝات أضايٝتٗا.
نُووا تووتني إٔ دايوو ١املعٓوو ٢أ ٚايٓؿووَ ٞووستتط بااضووتعُاٍ ايوووشٝح يووألداٚ ٠صووٛا إ
املعٓ وو ٢امل ووسادٚ ,إٔ دزاض وو ١أدٚات ايٓؿ ووٚ ٞمد ٜوود دااتٗ ووا املتع وودد َ ٠وؤ األُٖ ٝوو ١مبه ووإ,
ٚايسبط بوني ايدزاضو ١ايٓشٜٛوٚ ١ايدزاضو ١األضوًٛبٖ ١ٝو ٛايطسٜول ايطوً ِٝيتشدٜود املؿٗوّٛ
ايدقٝل يألدا. ٠
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فهرس املصادر واملراجع :
 )1ايكس ٕ ايهس.ِٜ
 )2أضايٝب ايٓؿ ٞيف ايكس ٕ ,أمحد َاٖس حمُٛد ,اإلضهٓدز.ّ1968 ١ٜ
 )3أضًٛبا ايٓؿٚ ٞااضتؿٗاّ يف ايعسب , ١ٝخً ٌٝأمحد عُاٜس ,٠داز ايؿهس ّ2013
 )4إسٝا ٤ايٓش ,ٛإبساَٖ ِٝوطؿ, ٢

ٓ ١ايتعيٝـ ٚاي شٚ ١ايٓػس ايكاٖسّ1959 ,٠

 )5األصوو ٍٛيف ايٓشوو ,ٛأبوو ٛبه وس حمُوود بوؤ ضووٌٗ بوؤ ايطووساز ,مكٝوول د/عتوود احلطووني
ايؿتًَ -ٞوضط ١ايسضاي – ١ايطتع ١األ.ّ1985 ٚ
)6

توواز ايًػووٚ ١صووشاح ايعسبٝوو , ١امساعٝووٌ بوؤ محوواد ا ووٖٛس ,ٟمكٝوول عتوود ايػؿووٛز
عطاز ,داز ايعًِ يًُتٜني  ,ايطتع ١ايسابعّ1990 ١

 )7تؿطو ايكووس ٕ ايعظوو ,ِٝاحلوواؾمب عُوواد ايوود ٜٔبوؤ نووج  ,داز إسٝووا ٤ايهتووب ايعسبٝوو١
ايكاٖس٠
 )8اي انٝب ايًػ ,١ٜٛدٖ .ادْٗ ٟس ,داز ايٝاشٚز ٟعُإ األزدٕ ,ايطتع ١ايعسب.ّ2004 ١ٝ
 )9ايتوسٜح مبطُ ٕٛايتٛضٝح ,خايد بٔ عتد اهلل األشٖس ,ٟمكٝل حمُود باضوٌ ,داز
ايهتب ايعًُ ,١ٝب ٚت  ,ايطتع ١األّ2000 ٚ
 )10ايتطو ووٛز ايٓشو وو ,ٟٛبسدػ اضو ووس ,إخو ووساز ٚتوو ووشٝح زَطو ووإ عتو وود ايتو ووٛابَ ,هتتو وو١
امادم , ٞايكاٖس.ّ1994 ٠
 )11ايتهًُو ووٚ ١ايو وورٚ ٌٜايوو ووً, ١احلطو وؤ بو وؤ حمُو وود ايوو ووػاْ ,ٞمكٝو وول عتو وود ايعًو ووِٝ
ايطشا ٚ ٟٚخس ,ٕٚداز ايهتب املوس1970 , ١ٜ
 )12خصاْ ١األدب ,عتد ايكادز بٔ عُس ايتػداد ,ٟداز صادز ب ٚت.
 )13دزاضات ألضًٛب ايكس ٕ ايهس ,ِٜحمُد عتد امايل عطَٛ ,١ُٝق َهتت ١املد. ١ٜٓ
 )14دٜووٛإ سطووإ بوؤ ثابووإ  ,مكٝوول عتوود أ َٗٓووا ,داز ايهتووب ايعًُٝوو, ١ايطتعوو ١ايجاْٝوو, ١
ّ1994
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 )15دٜووٛإ احلط٦ٝوو , ١غووسح ابوؤ ايطووهٝإ  ٚخووس ,ٕٚمكٝوول ْعُووإ أَووني طوو٘ َٓ,ػووٛزات
َوطؿ ٢احلًيب  ,ايطتع ١األّ1998 ٚ
 )16دٜووٛإ ذ ٟايسَوو ,١غووٝتٕ بوؤ عكتوو ١ايعوود ,ٟٚغووسح ايتوواًٖ ,ٞمكٝوول د/عتوود ايكوودٚع
أب ٛصاحلَ ,وضط ١اإلميإ ,ايطتع ١األّ1982 ٚ
 )17دٜٛإ ايٓابػ ١ا عد ,ٟش ٚمكٝل دٚ /اضح ايوُد ,داز صادز ,ب ٚت
 )18زصـ املتاْ ٞيف غسح سسٚف املعاْ ,ٞأمحد عتد ايٓٛز املايك ,ٞمكٝل أمحود حمُود
امسابَ ,طتٛعات جمُ ايًػ ١ايعسب ١ٝدَػلّ2009 ,
 )19ض أعتّ ايٓتت ,٤حمُد بٔ أمحد بٔ عجُإ ايرٖيبَ ,وضط ١ايسضاي2001 ١
 )20غسح ابٔ عك ,ٌٝبٗا ٤ايد ٜٔعتد اهلل بٔ عك ,ٌٝدازايؿهس ,ايطتع ١ايطادض ١عػس٠
 )21غسح األمش ,ْٞٛمكٝل ٚغسح حمُد حم ٞايد ٜٔعتد احلُٝدَ ,وس .ّ1946
 )22غسح املؿوٌ ,ابٔ ٜعٝؼَ ,هتت ١املتٓيب ايكاٖس.٠
 )23غسح ايًُشو ١ايتدزٜو ١يف عًوِ ايًػو ١ايعسبٝو ,١ابؤ ٖػواّ األْوواز ,ٟمكٝول دٖ.وادٟ
ْٗس ,بػداد .ّ1977
 )24غسح ايهاؾ ,١ٝايسض ٞاألض اباذ ,ٟايطتع ١األَ ٚوسٖ1310 ,و.
)25
)26
)27
)28
)29
)30
)31

ايع ووني ,امًٝو ووٌ بو وؤ أمحو وود ايؿساٖٝو وود ,ٟمكٝو وول دَٗ.و وود ٟاملدصَٚو وو ,ٞد/إبو ووساِٖٝ
ايطاَسا ,ٞ٥بػداد .ّ1985
ايهتوواب ,ضووٝت ٜ٘ٛعُ ووس ٚبوؤ عجُووإ ب وؤ قٓوورب ,مكٝوول /عت وود ايطووتّ ٖوواز ,ٕٚع ووامل
ايهتب ,ب ٚت.
ايهػاف ,داز اهلل حمُٛد ايصخمػس ,ٟداز ايهتاب ايعسب ٞب ٚت .ّ1986
يطووإ ايعووسب ,شوواٍ ايوود ٜٔبوؤ َٓظووٛز ,مكٝوول ٜٛضووـ امٝوواب  ,داز ا ٝووٌ بو ٚت
ّ1988
ايًػ ١ايعسبَ ١ٝعٓاٖا َٚتٓاٖا  ,د .متاّ سطإ  ,داز ايجكاؾ , ١ايداز ايتٝطا , ٤املػسب
َطٓد ايػٗاب  ,ايكاض ٞأب ٛعتد اهلل حمُود بؤ ضوتَ ١ايكطواع, ٞمكٝول محودٟ
عتد اجملٝد َ ,وضط ١ايسضاي , ١ايطتع ١األّ1985 ٚ
املؿووٌ يف عًو ّٛايعسبٝو , ١دواز اهلل حمُوٛد ايصخمػوس ,ٟداز ا ٝوٌ بو ٚت ,ايطتعوو١
ايجاْ.١ٝ
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)32
)33
)34
)35
)36
)37

النفي في الجملة العربية وعالقته بالمعنى

َكوواٜٝظ ايًػوو, ١أمحوود بوؤ ؾووازع ايووساش ,ٟمكٝوول عتوود ايطووتّ ٖوواز , ٕٚداز ا ٝووٌ
ب ٚت  ,ايطتع ١األّ1999 ٚ
املكتطب ,أب ٛايعتاع حمُد بٔ ٜصٜد املوربد ,مكٝول حمُود عتود اموايل عطو,١ُٝ
عامل ايهتب ب ٚت.
َػٓ ٢ايًتٝب عٔ نتب األعازٜب ,ابٔ ٖػاّ األْواز ,ٟاملهتت ١ايعوس ,١ٜب ٚت .
ْٗاٜوو ١اإلزموواش يف دزاٜوو ١اإلعذ وواش ,ؾدووس ايوود ٜٔحمُوود ب وؤ عُووس ايووساش ,ٟداز ص ووادز,
ب ٚت  ,ايطتع ١األّ2004 , ٚ
ايٓؿوو ٞيف ايٓشوو ٛايعسبوو ,ٞزضووايَ ١ادطووت  ,تٛؾٝوول دعُووات ,داَعوو ١قاصوودَ ٟسبوواح
ٚزقً. ١
ايٓؿوو ٞايًػ وو ٟٛب ووني ايداي ووٚ ١اي ن ٝووب ,زضووايَ ١ادط ووت  ,حمُ وود عٝط وو ٢ؾ ووازع,
داَع ١اي َٛى ,إزبد . ّ1984
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