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 لخص امل

 "لن"و "ال"يتناول البحث املنهج البالغي للقرآن الكريم يف استعامل حريف النفي
 .ومعانيهام يف النظم القرآين

ويشتمل البحث عىل مقدمة، وبيان ملنهج البحث، وأهدافه، والدراسات  

 .السابقة

يتناول النفي يف الدرس النحوي، وفيه يستعرض  :أوهلام :ثم ينقسم ملبحثني 

تناول  :أقوال النحاة واخلالف يف داللة كل من احلرفني، واملبحث الثاين البحث

لكل حرف مطلب، وفيه  ؛احلرفني يف النظم القرآين، ومعانيهام، ويقع يف مطلبني

استقراء لعدد من اآليات ذات الداللة عىل املعاين البالغية، إذ يكتفي البحث بام فيه 

اآليات لكيال خيرج البحث عن لة بتتبع داللة عىل املقصد من البحث، دون اإلطا

ا لتلك املعاين التي تظهر من ورود احلرفني يف النظم ، وقد تدرج البحث تبع  غرضه

 .الكريم

 بفهرس مذيال  ، فيها ما توصل إليه من النتائج، ثم ختم البحث بخامتة 

 للموضوعات.

 تقبل.، النظم، املنهج البالغي، النفي، املسالقرآن :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
احلمد هلل الذي علم اإلنسان البيان، وأنزل كتابه بخري لسان، والصالة والسالم 

 عىل نبيه سيد ولد عدنان، وعىل آله، وأصحابه، أوىل النهى واإليامن، أما بعد:

ا هلا فإن حلروف املعاين يف اللسان العريب أمهية كبرية ملا تؤديه من دالالت، ومل

من مكانة يف بناء اجلملة، ولتأثريها يف صياغة معاين الرتاكيب، وهي بذلك حمل 

اهتامم البيانيني، وعناية املفرسين، والدارسني لعلوم الكتاب املبني، ومن املعلوم يف 

اللسان العريب، بله يف علمي النحو واملعاين النحوية أن حروف املعاين تؤثر يف املعنى 

ا، وتكسبه دالالت متباينة من جهات متعددة، وتلك اجلهات املعنوية ا جذري  تأثري  

املعتربة يف احلرف منها نوع احلرف، ومعناه اخلاّص، وموقعه يف اجلملة، وذكره أو 

 حذفه.

واملنهج البالغي يف القرآن الكريم، يقوم عىل الدقة يف اختيار األلفاظ املتقاربة 

 ها، وذلك ما يعرف بالنظم، وأن جييئ الكالماملعنى، واألدوات املتشاكلة يف وظيفت

والنفي قسيم اإلثبات، فهو شطر اللسان، وهو عىل وفق ما يقتضيه علم النحو، 

بعض طرقه التعبريية، وحرفا نظري اإلثبات يف بناء الكالم، وبه خيترص اللسان 

، ، خيتصان يف أصل الداللة بالنفي يف املستقبل فيدخالن عىل الفعل املضارعالنفي

لغرض نفي  "مل، وملا"لغرض نفي وقوعه يف االستقبال، كام يدخل عليه حرفا اجلزم 

 وقوعه يف املايض، فيحيالن زمنه للميض وإن كانت صيغته استقبالّية.

ا يف االستعامل، فاشرتاكهام يف االستقبال اشرتاك ثم إن بني هذين احلرفني فروق  

ام عىل النفي يف املستقبل، عىل أكثر يف عموم معنى النفي، ثّم ختتلف داللة كل منه

من وجه يف االختالف، وليس ذلك فحسب بل نجد السياق يضفي عىل احلرف 

ا معاين، ويكتيس معه دالالت متباينة، فتتعدد تلك املعاين التي يشري إليها احلرف تبع  

 للسياقات التي يرد فيها.
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بني النفي والزمن  يقف املعنى عند قضية النفي جمردة من تالحم الدالالت وال

املدلول عليه بالفعل املنفي، وبني احلرف وخصوصية معناه، مع السياق الذي يسبغ 

ا يف يشبه أن يكون تعدد   عىل الرتكيب املنفي دالالت تعدد وتتنوع إىل أن ترى ما

ا، وهو إنام وضع ملعنى واحد ثم تعددت دالالته باختالف داللة حرف النفي وضع  

 فيه، والسياق الذي حيويه.الرتكيب الذي يقع 

ووراء هذا النفي معان تتعلق بزمانية النفي، وبام يفيده الفعل املضارع من مادته 

وزمانه، وموقعه يف السياق، ويف القرآن الكريم خصائص يتميز هبا التعبري القرآين 

 يف نفيه املضارع بكل من تلك األداتني.

يتضح هبا الفروق  ءها من معان  وهذه اخلصائص جديرة بالتأمل، والنظر ملا ورا

ا بني الرتاكيب، عىل رغم تشاهبها يف الظاهر، مما جيعل البحث يف هذا األمر صاحل  

للمناقشة وتتبع أقوال أهل العلم من النحاة والبيانيني واملفرسين، وداريس علوم 

 القرآن، إذ يتصل جزء من نفي املضارع بقضايا ال غنى بالباحث يف البالغة القرآنية

عن تأمل مقاالت علامء السلف يف فنون متعّددة، وذلك ممّا يتميز به علم البالغة إذ 

 هو ثمرة لكثري من علوم اإلسالم.

 أهداف البحث:
 ومنهجهذين احلرفني الستعامل لبالغية هيدف البحث إىل بيان األرسار ا   

، وآراء القرآن الكريم يف اختيار موقع كل منهام، وما يتصل بذلك من لغة العرب

علامء اللغة، والبالغيني، واملفرسين. والوقوف عىل اختالف تلك اآلراء للتعرف 

 وراءها من فوائد تتصل بالدالالت البالغية. عىل ما

 منهج البحث:
البحث يعتمد عىل املنهج التحلييل االستقرائي، إذ تدعو احلاجة إىل تتبع هذين  

 والنظر يف أقوال العلامء ثم التحليلاهنا من كتب النحو، البالغة، مظاحلرفني يف 
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 واالستنباط واملوازنة املعتمدين عىل التحليل.

 الدراسات السابقة: 
، رسالة ماجستري ليارس بابطني، "تقييد النفي يف القرآن الكريم"بحث بعنوان 

وقد بني الباحث منهجه يقوم البحث عىل التقييد بالنفي، من جامعة أم القرى، و

سيتناول البحث صورة من صور النفي، وهي نفي اليشء " حثه:بقوله يف ملخص ب

 أو وقد أتبعه الباحث صور النهي، سواء كان املنفي اسام   ،"ا مع انتفاء أصلهمقيد  

ألساليب النفي يف  ؛أوهلا :، وكذلك أوجه النهي، ويقع البحث يف ثالثة فصولفعال  

ساليب البالغية للقيد غري لأل ؛للتقيد يف مجلة النفي، والثالث ؛البالغة، والثاين

 املخصص يف القرآن الكريم.

ا يف اجلملة وهبذا فالبحث سيقوم اجلانب البالغي فيه عىل النفي بصفته قيد  

 ا مع انتفاء أصله. وذلك بالبحث يف نفي اليشء مقيد  

 حدود البحث:
يتناول البحث منهج القرآن يف استعامل حريف النفي االستقباليني )ال، ولن(، 

راض استعامهلام يف توكيد نفي وقوع الفعل يف املستقبل، وامتداد أزمنة النفي، وأغ

 وأغراض الرتاكيب املشتملة عىل ذلك، ومواضع ذلك يف القرآن الكريم.
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 مدخل

احلرف الذي جاء ملعنى هو أحد أجزاء الكالم الثالثة مع قسيميها االسم، 

هلام، وقد ُتبنى اجلملة بغري حاجة إىل يشء من حروف والفعل، ووظيفته مكملة 

املعاين، لكن املعاين لسعتها، واختالف مقاصد الكالم حتتاج يف تركيب مجلها إىل 

احلرف املتضّمن معنى ال يؤّديه الفعل أو االسم، وذلك أّن ثنائيات املعاين وتقارهبا 

ب، فيكون الفارق بينهام يف األذهان يستلزم أن تكون أبنيتها متقاربة جّد التقار

ا، فاإلثبات قبل أن يكون لغوي   ري املتأّمل، وهذا املقتىض عقيلّ ا ال يكاد يظهر لغيسري  

قسيم النفي، ويشّكالن ثنائّية متقاربة الطرفني، واالحتامل والتوكيد يشّكالن ثنائية 

 ة.متقابلة الداللة، واالستقبال وامليّض يكونان كذلك ثنائية متقابلة الدالل

هذه الثنائيات بدالالهتا املتباينة تقوم عىل بناء خاّص تتوازى فيه اجلمل يف بنائها 

من جهة الركنني األساسّيني، وما يتعلق هبام، وتتفاوت من جهة ما يقتضيه اختالف 

املعنى بني طريف الثنائية. فاجلملة املثبتة تّتفق مع اجلملة املنفّية يف تركيبها عدا أداة 

ملة املؤّكدة ختتلف عن غري املؤّكدة بوسيلة التوكيد، أّما الداللة الزمنيّة النفي، واجل

ا ما ختضع لعوامل يف ركنيها األساسّيني، وعوامل السياق، ثم يف اجلمل فهي كثري  

 إّن النفي واإلثبات، والتوكيد، عوامل تؤّثر يف الداللة الزمنية للجمل.

، وبذلك أن يكون مدخوهلام فعال   وعىل هذا فإن النفي بحريف االستقبال، يلزم

فلن يقف النفي هبام عند معنى عدم ثبوت اليشء، أو نقض ثبوته، ووقوعه، بل هو 

أشمل من ذلك وأوسع فحيث تركب النفي مع الفعل املضارع، ينبثق منه معان 

بالغية، وأرسار داللية يثرهيا السياق الذي اقتىض أحد حريف النفي االستقبايل دون 

ذلك فهذه الدراسة تقوم يف معظمها عىل النظر يف الفرق بني استعاميل اآلخر، ول

ا عىل الرغم من صحة وقوعه هذين احلرفني، والغرض البالغي من إيثار أحدمه
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 .موقع أخيه -ا ظاهر  -

، واملنهاج هو الطريق الواضح ومنه قوله تعاىل: واملقصود باملنهج هو الطريقة

  منهج الطريق:» لسان العرب: ، ويف[٤٨]املائدة: ﴾ىنين نن من زن رنٱ﴿

 . )1)«اا واضح  وأهنج الطريق: وضح واستبان وصار هنج   ... وضحه

 "لن"و "ال"وهذا البحث يتحرى طريقة القرآن يف استعامل كل من حريف النفي 
وموقع كل منهام، وملنهج القرآن خصوصية يف النفي، ملا له من أثر يف األسلوب، 

  يكشفها إال دراسة طريقته يف النظم.وملا فيه من أرسار بالغية، ال

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

                                       
 .2/3٨3 مادة )هنج( لسان العرب، البن منظور، )1(
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 التمهيد
 حرفا النفي: ال، ولن يف الدرس النحوي

، ولن، وما، وإن، ال ُعرف يف علم النحو حروف عديدة تفيد نفي الفعل، وهي:

ولكل منها استعامله وداللته التي ال يفي هبا غريه، ونحن هنا بصدد  ،ومل، ولـاّم 

 ال، ولن. حرفني عنامها الزخمرشي بموضوع االستقبال، ومها:

فهي  "ال"خمتّصة بالدخول عىل الفعل املضارع داّلة عىل االستقبال، أّما  "لن"و

بالنظر إىل معناها األصيل ليست خمتصة بالدخول عىل املضارع، فهي تدخل عىل 

هو للحرف املختص، املايض كذلك، وهلذا فال عمل هلا يف أحدمها، ألن العمل إنام 

ا باملضارع، واختصاص حرف اجلر باالسم، بل ليس خمتص   "لن" كاختصاص

فهي تدخل عىل االسم، ألهنا حني  ،بالدخول عىل األفعال التي هبا داللة األزمنة

حتمل معنى النفي وحده تكون صاحلة للدخول عىل ذلك كله، وهلذا فهي عند علامء 

 .)1(«عىل مخسة أوجه "ال"» استعامهلا ويف املغني: النحو أداة واحدة، هلا وجوه حسب

 األسامء، والداخلة عىل األفعال. يف األوجه اخلمسة الداخلة عىلفذكر 

فهي يف األصل تدخل عىل االسم فتنفيه كام تدخل عىل الفعل فتنفيه، إال أهنا 

اللة حني تدخل عىل الفعل يتعلق معها املعنى بزمن، وأما دخوهلا عىل األسامء فال د

 مع دخوهلا عىل الفعل فقد بني العلامء أهنا معها عىل الزمن، ولكون الزمن داخال  

، وهذا القول ناظر إىل "لن"خمتصة بالزمن املستقبل مع املضارع، فهي يف ذلك مثل 

 األصل يف داللة املضارع االستقبالية، ولعل االستقراء لآليات يفيد غري ذلك.

 "أن  "و "ال"مركبة من  "لن"اتني فعند اخلليل أن أما ما يتعلق بوضع هاتني األد
، وصلت لكثرهتا يف الكالم، أال ترى أهّنا تشبه يف املعنى  "لن"وأّما » قال: فهي: ال أن 

                                       
 . 313ي، صبن هشام األنصارالمغني اللبيب عن كتب األعاريب،  )1( 
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النفي عىل  "لن"، وهو قول مجيل له مربره، وهو ناظر يف داللة )1)«، ولكنّها أوكد"ال"

النافية. قال الشاطبي:  "ال"ريهتا داللة خاصة، وفيه تعليل يلمح الفرق بينها وبني نظ

أهنا مركبة بسيطة، وذهب اخلليل والكسائي إىل  "لن"ومذهب سيبويه واجلمهور أن »

 .)2) «ا، ثم حذفت األلف اللتقاء الساكننيحذفت مهزة أن ختفيف   "ال أن"وأصلها 

بجواز تقديم » رّده ذلك وهذا التعليل الدقيق رّده سيبويه تلميذ اخلليل معلال  

فأما اخلليل فزعم » قال سيبويه:. «"ا لن أرضبزيد  "عمول معموهلا عليها نحو: م

وي "يريدون  "ويلمه"ولكنّهم حذفوا لكثرته يف كالمهم كام قالوا:  "ال أن  "أهنا 

بمنزلة  "هاّل "وجعلت بمنزلة حرف  واحد كام جعلوا  "يومئذ  "وكام قالوا:  "ألمه

زيادة وليست  "لن"ريه فزعم أنه ليس يف . وأما غ"هل وال"حرف واحد، فإنام هي 

من كلمتني ولكنها بمنزلة يشء عىل حرفني ليست فيه زيادة وأهنا يف حروف 

ولو كانت  ا،يف أنه ليس واحد من احلرفني زائد  يف حروف اجلزم  "مل"النصب بمنزلة 

سم والفعل صلة فكأنه فلن أرضب ألن هذا ا اعىل ما يقول اخلليل: ملا قلت أما زيد  

 .)3)«فال الرضب له اقال أما زيد  

جاز ذلك ألن احلروف إذا ركبت تغري حكمها بعد الرتكيب عام »وأجيب بأنه 

ال جيوز أن يعمل ما بعدها فيام قبلها، وإذا  "هل"كان عليه قبل الرتكيب، أال ترى أن 

 تغري ذلك احلكم عام كان عليه قبل التحضيضودَخَلها معنى  "ال"ركبت مع 

ا هالا رضبت"جاز أن يعمل ما بعدها فيام قبلها، فيقال الرتكيب؛ ف فكذلك  "؟زيد 

د رأيه وأجاب عن اعرتاض سيبويه فريق ، وأيا الكسائي   وقد وافق اخلليَل  .)4) «ههنا

                                       
 .٨/350العني، للخليل بن أمحد،  )1( 

 .6/5 إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي يبألاملقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية،  )2( 

 .  3/5كتاب سيبويه  )3 (

 . 1/173الربكات األنباري،  يبألاإلنصاف يف مسائل اخلالف،  )٤( 
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 .)1)من أهل العلم كالكسائي، واملربد واملازين

ذلك ذهب . وإىل )2)ا له داللة معنويةا صوتي  ويرى السهييل أن بني احلرفني فارق  

 ومنهم من قال:»، ونسب الزركيش لبعض أهل الفن قوله: )3)كل من ابن القيم

ألن آخرها ألف، وهو حرف يطول فيه النفس  "لن"أطول من النفي بــ "ال"النفي بــ"

 .)4)«"لن"فناسب طول املدة بخالف 

بكل والقيمة البالغية يف التفريق بني هذين احلرفني تتبني يف الرتاكيب، إذ النفي 

منهام يقتيض دالالت ختتلف عن النفي باآلخر، ورأي اخلليل يبني لنا أن النفي 

أضاف  "ال"مع  "أن"، ألن ترّكب "ال"ـيد ما ليس يف النفي بـفيه من التأك "لن"بــ

ال تدخل إال عىل األفعال،  "أن"للمعنى أمرين أوهلام: اختصاص لن بالفعل ألن 

بعد تركيبها محلت  "لن".  وثانيهام: أن "لن"نى سواء بقيت عىل حاهلا أو تضمنها مع

صوت النون الدال عىل القوة كقوة التنوين يف األسامء املتمكنة، وقوة التنوين يف 

 هي قوة تأكيد عىل النفي. "لن"اسم الفاعل إذ يصبح له قوة الفعل، فالقوة التي يف 

غفال من الداللة  وهذا املنظور النحوي املتعلق بلفظ األداة، أو تركيبها مل يكن

 "ال"ـالنفي بــ بناء عىل هذا القول، يفوق "أن"ـاملؤكدة بــ "ال"البالغية، فإن النفي بــ
 وحدها دون تأكيد، وسننظر يف هذا يف موضعه من هذا البحث إن شاء اهلل.

، "ليفعلنّ "ال يفعل نفي » وقد بني اخلليل وسيبويه يف داللة هذين احلرفني أن:
إنام خيتص هبا معنى  "ال". ويتضح من هذا أن )5)«"يفعلس" ولن يفعل نفي

 االستقبال إذا كانت يف معنى جواب عىل قسم. 
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إذا قال: ليفعلن فنفيه ال يفعل، كأنه قال: واهلل »كام يتضح من قول سيبويه: 

، فقلَت: واهلل ال يفعل أن  ؛)1)«وإذا قال: سوف يفعل، فإن نفيه لن يفعل ،ليفعَلنا

ا للمضارع الواقع يف عىل نفي املستقبل إنام يكون إذا جاءت جواب   "ال"تقييد داللة 

جواب القسم بعد الالم، كام يف املثال الذي ساقه، وبذلك فإّنه ال يستدل بعبارة 

خمتّصة بنفي يف املستقبل، فوجب استقراء الشواهد القرآنية التي  "ال"سيبويه عىل أن 

 ."ال"ورد فيها النفي بحرف 
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت﴿ وله تعاىل:إذ نجد يف ق

ا غري ، نفي عن نفسه حب الفساد نفي  [205]البقرة: ﴾يق ىق يف ىف ىثيث

ا لالستقبال دون غريه من األزمنة، إذ لو كان مقيد بزمن، وال يصّح أن يكون نفي  

ا يف املستقبل فحسب للزم أاّل ينتفي ذلك عن زمني نفي حّب اهلل للفساد واقع  

 باطل ينزه عنه جناب اهلل تعاىل.احلارض وامليّض، وهذا 

وإذا كان هذان احلرفان يدالن عىل النفي يف املستقبل، وهو ما يلزم معه أن يكون 

ا، فإنه البد أهنام يف لسان العرب خمتلفان من وجوه، وإن  مضارع  مدخوهلام فعال  

اتفقا يف أصل النفي، فلم يضعهام العرب بلفظني خمتلفني إال وبينهام فروق ينبغي 

البحث عنها، ولعّل البيان القرآين هو أفضل ما جيد فيه الباحث بغيته ملعرفة تلك 

 الفوارق.

ا باملستقبل بل هو فليس خاص   "ال"أما النفي بـــ ،خمتّص باملستقبل "لن"فالنفي بـ

بام يف  "ال"ألكثر من ذلك من ميض وحال، ويعلل السهييل زيادة أمد النفي يف 

األلفاظ مشاكلة للمعاين التي هي » حيث يقول: "لن" صوهتا من امتداد ليس يف

حقيقة املعنى بطبعه وحسه، كام يتعرف الصادق  أرواحها، يتفرس العاقل فيها

الٌم بعدها ألف،  :"ال"فحرف  للفراسة صفات األرواح يف األجساد بنحيزة نفسه.

                                       
 ملصدر السابق.ا )1 (
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ايمتد هبا الصو معناها، امتداد لفظها بامتداد  ت ما مل يقطعه تضييق النفس، فإذ 

. وهذا التعليل )1) «بعكس ذلك، فتأمله فإنه معنى لطيف، وغرض رشيف "لن"و

ال يكاد يوافقه عليه أحد من العلامء، ألنه مل يعهد يف امتداد األصوات داللة عىل 

 امتداد الزمن يف األدوات، أو يف غريها.

هو  "ال"ومهام يكن فإنه ينبغي أال يفهم من كالمه أن االمتداد الذي تدل عليه 

 ﴾يق ىق يف ىفٱ﴿ امتداد استقبايّل، بل املراد امتداد زماين كام يف قوله تعاىل:
هو زمان ممتد من املايض إىل  "ال"، فإن الزمان الذي أفاده حرف [205البقرة:]

 املستقبل، ولو قّيد هذا االمتداد باالستقبال لفسد املعنى  يف اآلية.

 ﴾ مه جه هن من خن جنحن مم خمٱ﴿ ونحو ذلك يف قوله تعاىل:
، فليس املعنى أن نفي اهلل هدايته للفاسقني خاص بام يستقبل من [10٨]املائدة:

الزمان، بل املراد أّن اهلل ال يكون منه هداية للفاسقني، ال من قبل، وال من بعد. 

 ﴾هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جبٱ﴿وكذلك قوله تعاىل: 
األقوام التي سبقت  للزم أن تكون فلو كان داللة النفي هنا مستقبال  [ 11]الرعد:

 تدخل يف هذه السنة اإلهلية، وهو باطل. نزول اآلية ال

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييٱ﴿وكذلك قوله تعاىل: 
ٱ﴾يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ، وقوله تعاىل: [10٨]النساء:ٱ

 ﴾جنحن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ٱ
و النافية ال يلزمها زمن مستقبل وال غريه إال بقرينة أ "ال"، ولذا فإن [3٨]النساء:

 سياق خاّص كام يف مثال سيبويه.

إال أن يف كالم السهييل ما يبدو أنه يدل عىل أّن بينهام فارقا  يف امتداد الزمان يف 
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ومن خواصها أهنا تنفي ما قرب وال يمتد معنى النفي فيها »املستقبل حني يقول: 

لزملكاين: . وقال ا)1)«اال يقوم زيد أبد  "إذا قلت:  "ال"كامتداد معنى النفي يف حرف 

، ورّس ذلك أن األلفاظ مشاكلة "ال"آكد يف النفي وإن كان زماهنا أقرص من  "لن"»

آخرها ألف، واأللف يمكن أداء الصوت هبا، بخالف النون فإهنا  "ال"للمعاين، و

، وهذا املعنى رّده (2)«فطابق كل لفظ معناه "ال"وإن طال اللفظ هبا ال تبلغ طوله مع 

 .)3)يف تأكيد النفي "لن"من أنه مل ينف أبلغية  أبو حيان، عىل الرغم

ليس خمتّصا باملستقبل  "لن"عن  "ال"لذلك فإن امتداد الزمان الذي خيتلف به 

عىل ما يفهم من ظاهر كالم السهييل، وكأن السهييل يعالج مسألة اعتقادية تتعلق 

 "لن"ديد زمن  عىل حتالزماين دليال   "ال"، فجعل امتداد  "لن"بمسألة تأبيد النفي بـ
إذا أريد به التأبيد  "لن"االستقبايل، والفاصل يف هذه املسألة أن النفي الذي تفيده 

 ا إن شاء اهلل.كام سنبينه قريب  ا إىل اآلخرة، فهو التأبيد املتعلق باحلياة الدنيا، وليس ممتد  

، وهو الراجح بدليل "ال"وقد نفى ابن مالك ختّلص املضارع لالستقبال مع 

ا من ومنع ختلصها لالستقبال يؤكد صالحها لزمن أطول أمد   ،يات التي ذكرناهااآل

ويتخّلص املضارع هبا لالستقبال عند األكثرين، »املستقبل، قال ابن هشام: 

، باالتفاق، مع االتفاق عىل "جاء زيد ال يتكّلم"وخالفهم ابن مالك، لصحة قولك: 

.  وحسبنا ما استدّل به ابن مالك )4) «بالأّن اجلملة احلالية ال ُتصّدر بدليل االستق

 من أهّنا مل تتخّلص للحال يف املثال السابق، وموافقة ابن هشام له.

 "لن"أما من جهة التأكيد، فبني األداتني فوارق عدة، فام ذكره اخلليل من أّن 
ويبني ذلك  ،"ال"حتمل إضافة يف املعنى عىل ما يف جيعلها  "أن"و "ال"مركبة من 
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يف أن كل واحدة منهام نفى للمستقبل، إال  "لن"و "ال"ال فرق بني »رشي قال: الزخم

 .)1)«"ال"ا ليس يف ا وتشديد  تأكيد   "لن"أن يف 

عىل النفي للمستقبل؛  "ال"والذي يظهر أّن ما يقوله فريق من النحاة من داللة 

ل مع ا ملعنى كاالستقبايقصد به أصل الداللة الوضعية، فإذا كان احلرف موضوع  

داللته يف األصل عىل معنى آخر كالنفي، فإن ذلك موضوع لنفي املستقبل، أما 

 .(2)االستعامل فشواهده كثرية تدل عىل أنه يستعمل لغري املستقبل كام بّينا

 :الداللة الزمانية
 "ال"ا بزمن، فإذا كان املضارع مع أما الداللة الزمانية فإن لكل منهام اختصاص  

غري صالح  "لن"مع صالحه للداللة عىل االستقبال، فإنه مع  ا لزمن احلالصاحل  

للداللة عىل زمن سوى املستقبل، ولذلك فهي ختلص املضارع لالستقبال وهي 

األلفاظ مشاكلة » قرينة من قرائن زمنه االستقبايل، ويؤيد ذلك قول السهييل:

حسه، كام حقيقة املعنى بطبعه و للمعاين التي هي أرواحها، يتفرس العاقل فيها

 :"ال"فحرف  يتعرف الصادق للفراسة صفات األرواح يف األجساد بنحيزة نفسه.
االٌم بعدها ألف، يمتد هبا الصوت ما مل يقطعه تضييق  امتداد لفظها  النفس، فإذ 

 .)1)«بعكس ذلك، فتأمله فإنه معنى لطيف، وغرض رشيف "لن"بامتداد معناها، و
، إذ تدل "ال"عن  "لن"ة تتعلق بزيادة تركيب وفيام قاله السهييل هنا قيمة بالغي

. غري أن احلكم "ال"عىل القطع والتأكيد ملا نفته، وهي يف امتداد الزمن دون  "لن"

ليس عىل إطالقه كام يظهر من كالم السهييل، والذي  "لن"بقرص زمن النفي بـــ

األزمنة عىل املستقبل من الزمان ال شموهلا  "لن"ينبغي أن يفهم هنا هو أن قرص 

تستعمل يف الزمان املستقبل وغريه عىل ما أثبتناه بأدلة القرآن  "ال"، ألن ون قيدد

                                       
 .٤/531ار اهلل الزخمرشي، جلأويل، الكشاف عن حقائق التنزيل، وعيون األقاويل، يف وجوه الت )1( 

 من هذا البحث. 269ينظر ص  )2( 



 ظافر بن غرمان العمريد.                   املنهج البالغي للقرآن الكرمي يف استعمال حريف النفي )ال، ولن(

274 

الكريم، كام أن احلكم بأن صوت األلف يؤدي المتداد الزمن رّده بعض أهل 

 .)2)العلم
ويؤّيد أبو حيان القول بداللتها عىل قرص الزمن املستقبل، ألهنا قد تدل عىل 

ا بزمن معني، أو عمر ذي أجل، ام تدّل عىل املستقبل حمدود  املستقبل بال حتديد، ك

قرب، وال يمتد معنى  تنفي ما "لن"إذ  "ال"ا من هي أقرص نفي   "لن"و»قال أبو حيان: 

 .)3) «"ال"النفي فيها كام يمتد يف 
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن ﴿ومن ذلك قوله تعاىل : 

اآلية، أو  ، فال يصح أن يكون زمنها مغّيا يف[35]حممد: ﴾يي ىي ني مي

 ين﴿يدل عىل قرص، ثم إهنا قد تدل عىل زمن مقيد يف املستقبل كام يف قوله تعاىل: 
 . وسيأيت بيانه يف املبحث القادم.[26]مريم:  ﴾ ىه مه جه

يلزم منه أن يمتد كامتداد الزمن  ال "لن"وكام تبني فإن املستقبل الذي تدل عليه 

منة الفعل تدل عىل استغراقها ألز حني تنفي املستقبل "ال"فإن  ،"ال"الذي تنفيه 

داللة عىل استغراق النفي ألزمنة  "زيد ال حيب الظلم" :الذي تنفيه، ففي قوهلم

الفعل املنفي، من غري قيد للفعل يف احلال أو االستقبال، بل النفي هنا صالح 

 ا، ألن املنفي هبا هو الصفة الثابتة التي يدل احلدث املفهومللداللة عىل امليض أيض  

للحدث املفهوم من  "لن"للفعل نفسه فإن نفي  "لن"من الفعل، وليس نفيها كنفي 

 الفعل الزم معه الزمن وهو زمن مستقبل البتة، ثم هو بعد ذلك زمن حمدود بأجل.
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  املبحث األول
 "ال"معاني النظم يف النفي بـ

تقبل، وورد يف القرآن الكريم عىل يفيد توكيد النفي يف املس "لن"إذا كان النفي بـــ

وجوه نفي هبا املستقبل بتوكيد النفي وذلك ملعان بالغية أوجبها الفرق بني املنفي 

التي نحن بصدد احلديث عنها هنا، وإذا كان  "ال"هبذه األداة، واملنفي بغريها مثل 

 فعال  هذان احلرفان يدالن عىل النفي يف املستقبل وهو ما يلزم أن يكون مدخوهلام 

 فإنه البد أهنام يف لسان العرب خمتلفان من وجوه وإن اتفقا يف أصل النفي. ؛ امضارع  

 "ال"ا بني استعامل كل من ويف الكتاب الكريم آيات يتضح فيها الفرق جلي  
. فالظاهر أن بناء كل منهام يقتيض أهنام خمتلفتان يف الداللة عىل النفي، وإن "لن"و

نهام معاين خاصة تنفرد هبا عن األخرى، إال أن طريقة اشرتكتا فيه، وأن لكل م

 الداللة يف كل منهام ختتلف عن األخرى.

 :والبحث يف أرسار النظم املتعلقة هبذا احلرف يستدعي النظر فيه من وجهني

ا، أحدمها: جهة الزمن، فينظر له من جهة الزمن الذي يداخله مع الرتكيب مضي  

 ا.ا، وبعد  جهة امتداد الزمن املستقبيل قرب  ، ومن ، أو استقباال  أو حاال  

واآلخر: جهة النفي، فينظر له من جهة توكيد النفي، وعدمه، ومن جهة داللته 

 عدمه.  عىل امتداد النفي، أو

ختلصه لالستقبال، وتلزمه إياه،  "لن"فاحلال هو أحد زمني املضارع، وإذا كانت 

لة عىل املستقبل، فإن من الشواهد الدال "ال"وقد عرفنا عن فريق من النحاة إلزام 

قد تدخل عىل املضارع دالة عىل احلال، كام يف قوله  "ال"القرآنية ما يدل عىل أن 

 ﴾خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخٱ﴿ تعاىل:
يقوي معنى تعجب سليامن من حاله  فإن معنى حالية املضارع الذي،  [20]النمل: 

ع املضارع، واالستفهام هنا مفيد م "ال"مكتسب من  -ته للهدهدوهو يف عدم رؤي-
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للتعجب، غري أنه لن يظهر معنى التعجب لو مل يكن يف سياقه تركيب املضارع 

، ليفيد معنى احلالية، وليس يف السياق ما يفيد احلالية سوى ترّكب "ال"املنفي بــ

ال النافية، وال ُيظن  أن التعجب مفهوم من تركيب االستفهام وحده، "املضارع مع 

 عىل ما يدعم معنى احلالية، كام يف اآلية من تركيب لكون السياق مشتمال  بل 

، أو " وتؤخر أخرى؟!مايل أراك تقدم رجال  " املضارع مع النفي، وكام يف قوهلم:

 بحال كقول الفارعة بنت طريف:

كأّنَك مل جتزع  عىل ابِن طريِف        فيا شجَر اخلابوِر مالَك ُموِرقا   
(1( 

أن النفي هو املفيد للتعجب بل، النفي يرتكب مع املضارع فيفيد فليس املراد 

احلالية التي لوالها ملا انتقل السياق من املعنى احلقيقي لالستفهام إىل املعنى 

ا املجازي البالغي الذي هو التعجب، ولن يستقيم التعجب لو كان املضارع مفيد  

 لالستقبال. 

البالغي حني خيرج عن معناه األصيل ويف هذا الرتكيب ما يؤكد أن االستفهام 

وليها، ما مل يرفدها السياق، وترى  يستفاد من األداة وحدها، أو من األداة مع ما ال

قال أبو  ،[13]نوح:  ﴾جي يه ىه مه جه ين﴿ٱا يف قوله تعاىل:ا ظاهر  املعنى أيض  

ترجون: حال، وقد خلقكم أطوارا: مجلة حالية حتمل عىل اإليامن باهلل  "ال"» حيان:

أخرجت االستفهام من معناه  "ال ترجون". فاجلملة احلالية )2)«وإفراده بالعبادة

األصيل إىل املعنى املجازي وهو التعجب، ثم إن التعجب مؤّد لإلنكار، إذ عدم 

 توقريهم هلل وتعظيمه، واخلوف من حسابه، متعجب منه، وهو أمر يدعو لإلنكار.

ائن السياق الذي نفي فيه املضارع وكذلك االستفهام باهلمزة مفيد للتعجب بقر

                                       
           البيت من قصيد هلا يف رثاء أخيها الوليد بن طريف الشيباين أحد اخلوارج، ينظر لذلك احلامسة، للبحرتي )1(

39٨  . 

 . 10/2٨3 املحيط،البحر  )2( 
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 من ﴿ٱوهو دال عىل احلال، وذلك يف قصة بني إرسائيل العجل يف قوله تعاىل: "ال"بـ
واملتعجب  ،[٨9]طه: ﴾ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين

املفيدة  "ال"منه هو حاهلم حني مل يروا  العجل يكلمهم وال هيدهيم، ونفي املضارع بـ

و مناط التعجب، وهذه املعاين الظاهرة كافية يف ملعنى احلالية يف ترّكبها معه ه

 تفيد مع املضارع معنى احلال، بداللة سياق اآلية. "ال"الداللة عىل أن 

النافية مع املضارع يف سياق وجهته  "ال" عىل وقد يأيت األسلوب القرآين مشتمال  

 خب حب جب هئ ﴿ٱللزمن املايض، فتّدل عىل حال ماضية كام يف قوله تعاىل:
 مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب
، فإّن املضارع [1٤٨]األعراف:  ﴾خص حص مس حسخس جس

يشري إىل وجهة السياق نحو املايض، ولذلك فمعنى  "أمل يروا"يف قوله  "مل"املنفي بـ

، ألن الفعل املستنكر قد وقع، فاإلنكار مّتجه )1)االستفهام هو )اإلنكار الوقوعي(

أنه ال "هو املصدر املؤّول  "يروا"لوقوعه، وفيه معنى التوبيخ فمعمول الفعل 

النافية هو  "ال"ا، فداللة ويلزمه أن يكون هو وما وقع يف حّيزه ماضي   ،"يكلمهم

احلال املاضية، لوقوعها يف حيز املضارع املايض، فاستاقت معها املضارع نحو الزمن 

 املايض، ليحكي احلال املاضية.

جيب من حاهلم، ولذلك جعل االستفهام للتقرير والتع»وعند ابن عاشور أن 

االستفهام عن نفي الرؤية، ألن نفي الرؤية هو غري الواقع من حاهلم يف نفس األمر 

ولكن حاهلم يشبه حال من ال يرون عدم تكليمه، فوقع االستفهام عنه لعلهم مل 

. (2)«وليس لإلنكار، إذ ال ينكر ما ليس بموجوديروا ذلك، مبالغة، وهو للتعجيب، 

يف اآلية دالة عىل احلال املاضية، فتعدد هذه الداللة راجع  "ال"ا أن يض  وهو يؤكد أ

                                       
 . ٨/50٤صام الدين احلنفي القونوي، علبيضاوي، حاشية القونوي عىل تفسري ال )1( 

 . 9/110والتنوير،  التحرير )2( 
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الختالف أسلوب النظم الذي وقعت فيه، ولذلك فليس حكم النحاة عليها من 

 جهة االستعامل بل من جهة الوضع أي أهنا موضوعة للمستقبل.

والزيادة  ي املطلق، والـتأكيد، والتأبيد،النف "ال"ومن املعاين التي اختصت هبا 

النحوية عىل رأي من قال بالزيادة يف القرآن، وسنقف عنده وقفة خاصة، ولكل 

معنى من هذه املعاين شواهد يتبني هبا مدلول حرف النفي، وسوف يكون مستهل 

 النافية عىل النفي املطلق. "ال"حديثنا عن داللة 

 النفي املطلق:
جار عىل األزمنة املاضية،  وذلك أن يكون األمر املنفي غري مقيد بزمن، فنفيه

اب اهلل تعـاىل تقبلة، ويكثر ذلك فام يتعلق بالصـفات املنفـية عن جنـواحلارضة واملسـ

، فإن نفي الفساد يف [205]البقرة: ﴾يق ىق يف ىف ٱ﴿ٱمثــــل قوله تعـاىل:

يصح أن حُيمل عىل معنى املستقبل ألّنه يلزم منه عدم نفي حب الفساد عنه  اآلية ال

 املايض، أو احلارض، والصحيح أّن حب الفساد ليس من صفاته تعاىل تعاىل يف

مطلقا، فصفات الكامل اإلهلية تستلزم نفي كل ما يناقضها من الصفات، وحب 

الفساد صفة نقص ال صفة كامل، وهو تعاىل منّزه عنها، فلزم أن يكون النفي هنا 

 ا عىل األزمنة كلها.جاري  
فإّن اهلداية  [10٨املائدة:] ﴾مه جه هن من خن ﴿ٱوكذلك قوله تعاىل:

املنفية هنا ال يصح كوهنا متعلقة بزمن االستقبال كام يفهم من كالم النحاة يف إفادة 

نفي املستقبل، فاملنفي هو أن هداية الفاسقني ال تقع من اهلل تعاىل، وهذا يلزم  "ال"

هو األصل يف أن يدل النفي عىل نفي الفعل يف الزمن املطلق غري مقيد باملستقبل كام 

 النافية. "ال"داللة 

، فإن نفي العلم [216]البقرة:ٱ﴾ ٰر ٰذ يي ىي مي ﴿ٱوأما قوله تعاىل:

ا للمستقبل كام هو املعروف يف النحو من كون نفي   عن اخللق ليس نفي إطالق، وال

لنفي املستقبل ال يمنع من أن يكون استعامهلا  "ال"لنفي املستقبل، فإن وضع  "ال"
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ة كافة، لذلك فإن أسلوب القرآن حني يستعمل هذه الطريقة من داال عىل األزمن

النفي فإنه يشري إىل معنى نسبة كامل العلم هلل، ونفي العلم عىل تلك الصفة عن 

الناس، فإذا علم اإلنسان أّن علمه قارص، وأن كامل العلم هو هلل تعاىل، استيقن أن 

ما فيها من املشقة، فيدعو ذلك أوامر اهلل هي خري له، وإن خالفت ما يف ظنه، وكره 

حذف مفعوله ليدّل عىل معنى متعلق بام قبله، أي  "تعلمون ال"لالمتثال، واملضارع 

وأنتم ال تعلمون ما يعلمه » حيان بقوله: ولذلك قدره أبو ليس لكم العلم الكامل،

 . )1)«اهلل

ه، أي: ومفعوال يعلم، وتعلمون حمذوفان، دّل عليهام ما قبل» بن عاشور:اوقال 

واهلل يعلم اخلري والرش، وأنتم ال تعلموهنام، ألّن اهلل يعلم األشياء عىل ماهي عليه، 

ونحو هذا قول  .)2)«اا، واملنافر ضار  والناس يشتبه عليهم العلم فيظنّون املالئم نافع  

املقصود منه الرتغيب العظيم يف اجلهاد، وذلك ألن اإلنسان إذا اعتقد » الرازي:

فسه وكامل علم اهلل تعاىل، ثم علم أنه سبحانه ال يأمر العبد إال بام فيه قصور علم ن

ا أن الذي أمره اهلل تعاىل به وجب عليه امتثاله، سواء خريته ومصلحته، علم قطع  

 .)3)«ا للطبع، أو مل يكنكان مكروه  

الداّلة عىل نفي كامل العلم عنهم،  "ال"فالغرض البالغّي من نفي العلم باستعامل

محلهم عىل اإليامن بام فرض اهلل عليهم وامتثاهلم له، وبيان أّن علم اخلري والرّش  هو

ا لباطنه وذلك من علم الغيب، ال ا من األمور يكون ظاهره خمالف  عند اهلل، ألّن كثري  

من دليل الطبع البرشي، وال هو مما يصل إليه علم اخللق، لذلك نفي عنهم ذلك 

ه نفسه ليوقنوا أّن ما أمروا به خري هلم وإن خالف ما النوع من العلم الذي اختص ب

 متيل إليه النفوس.

                                       
 .2/3٨1البحر املحيط )1(

 .2/323التحرير والتنوير )2(

 .6/3٨6 لتفسري الكبري املسمى مفاتيح الغيبا )3(
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يف  -[216]البقرة: ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي﴿ٱأعني-وقد وقع هذا الرتكيب 

، وهي تفيد مطلق كامل العلم هلل تعاىل، )1)أربعة مواضع أخرى يف القرآن الكريم

املؤمنني، ونفي تلك الصفة عن علم البرش، وليس الغرض نفي مطلق العلم عن 

 ا.ألن نفي مطلق العلم مما وصف اهلل به الكفار يف القرآن كثري  

فنجد يف مواضع عّدة وصف القرآن للكافرين بأهنم ال علم هلم، منها قوله 

ٱ،وقوله تعاىل:[13]البقرة:ٱ﴾مج حج مث هت مت خت حت ٱ﴿ٱتعاىل:

 مئٱ﴿ٱوقوله تعاىل:[ 113]البقرة ﴾خيمي حي جي يه ىه مه جه﴿
، فهذه  كلها [1٨7عراف:]األ ﴾هس مس هث مث هت مت هب مب هئ

منزلة الالزم، لوصف الكافرين بأهنم فاقدو العلم  "علم"ُنّزل فيها الفعل املتعدي 

احلقيقي، وهو اإليامن باهلل تعاىل، والنفي فيها نفي حلقيقة العلم ال لكامل العلم 

 عن أن يكون له الذي ُنفي عن املؤمنني، فإن الكافر باهلل ال يعلم حق العلم، فضال  

يف  "ال"ء من العلم يصح نفي كامله، وبقاء أصله، ولذلك ختتلف داللة يش
 املوضعني باختالف السياق.

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جيٱ﴿ويف قوله تعاىل: 
، نفي مطلق أن يقع من األبصار إدراك هلل تعاىل، وذلك [103]األنعام:  ﴾ٌّ

يناسبه النفي ألن يف اإلدراك معنى اإلحاطة، وال يكون للبرص أن حييط به تعاىل، و

التي تفيد مطلق النفي، فال يقيد بزمن مستقبل، وال حارض، وال ماض، وقد  "ال"بـ

 محٱ﴿نفى القرآن الكريم أن يراه أحد يف الدنيا، يف قوله تعاىل ملوسى عليه السالم: 
وآية اإلدراك ال تفيد نفي رؤيته، ألن جمرد الرؤيــــة ، [1٤3]األعراف ﴾مخ جخ

 ىي مي﴿ٱاإلدراك عبارة عن اإلحاطة، ومنه:» ن املنري:ليس كاإلحاطة، قال اب
 أي [61]الشعراء:  ﴾مم خم﴿: أحاط به،  وأي ،[90]يونس: ﴾ ٰذ يي

                                       
 . 19، والنور 7٤، والنحل 66، وآل عمران 232هي البقرة  )1(
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ا وختصيص  ... عن األبصار إحاطتها به عز وعال ال جمرد الرؤية حماط بنا، فاملنفى إذ 

اإلحاطة بالنفي يشعر بطريق املفهوم بثبوت ما هو أدنى من ذلك، وأقل ه جمرد 

 رؤية، كام أنا نقول: ال حتيط به األفهام، وإن كانت املعرفة بمجردها حاصلة لكلال

اإلحاطة للحس، وما دون اإلحاطة من املعرفة  مؤمن، فاإلحاطة للعقل منفية كنفي

 .)1)«للعقل والرؤية للحس ثابت غري منفي

 من جهتي التوكيد، وامتداد الزمن، إذ "لن"و "ال"وقد بني السهييل فرقا بني 

 ... "ال تراين" ، ومل يقل:[1٤3: ]األعراف﴾مخ جخ مح﴿ٱيف قوله عز وجل» يقول:

 ﴾خي حي جي﴿، فقال: "ال "وأما اإلدراك الذي ال يكون بحال فنفاه بـ 
اـفاألبص [103 :]األنعام  د هذه احلال وهوـوالرؤية تكون بعال تدركه بحال،  ار إذ 

بينهام: أال  واحد ال فرقأصح من قول من قال: الرؤية واإلدراك بمعنى  -عندي-

، ولو قال: «  يوم القيامةإنكم ترون ربكم عيانً »: × ترون كيف حسن قوله

ا "ال"فاإلدراك منفي بـ  تدركون ربكم يوم القيامة، مل حيسن. "إنكم"  نفي ا مطلق 

 .)2) «بخالف الرؤية
 :اءــــــالدع

 جهة االستعالء، كام املشتهر يف البيان العريب أن الدعاء صيغته هي األمر ال عىل

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ﴿ يف قوله تعاىل:
. وهو طلب من األدنى إىل األعىل، وخيتص الدعاء  [201]البقرة: ﴾حض جض

بطلب العبد ربه فحسب، وأما ما سوى ذلك ممّا ال يتحقق فيه االستعالء، وتقل فيه 

 للدعاء رتبة الطالب عن رتبة املطلوب فال يسمى دعاء، وكذلك صيغة النهي تأيت

 .[2٨6البقرة:] ﴾ جعمع مظ حط مض خض حض جض﴿ كام يف قوله تعاىل:
                                       

 .2/5٤كندري، مطبوع بحاشية الكشاف كشاف من االعتزال، البن املنري اإلساالنتصاف فيام تضمنه ال )1( 

 .100نتائج الفكر يف النحو  )2( 



 ظافر بن غرمان العمريد.                   املنهج البالغي للقرآن الكرمي يف استعمال حريف النفي )ال، ولن(

282 

وقد يأيت الدعاء يف القرآن الكريم، بصيغة ثالثة سوى ما ذكر، بدخول أداة النفي 

ا به املستقبل، ويف ذلك عدول يف استعامل املايض إىل عىل الفعل املايض مراد   "ال"

خوهلا عىل املايض خيالف دخول معنى املستقبل، وكوهنا موضوعة لالستقبال فإن د

 يئ ىئ نئٱ﴿ التي تدّل عىل النفي يف املايض، يف مثل قوله تعاىل: "ما"نظريهتا 
 إذ تدّل عىل نفي املايض. [2]طه: ﴾ زب رب

 خب ﴿ النافية دّل عىل االستقبال يف مثل قوله تعاىل: "ال"فإذا ويل الفعل املايض 
س وإذا شيك فال تعس وانتك» : ×ويف مثل قوله  ،[11]البلد: ﴾هب مب
ا آخر . فيفيد الدعاء. إذ يذكر أبو حيان معنى الدعاء يف اآلية، ووجه  )1)«انتقش

أخرى حمذوفة مكررة، وبذلك تدل عىل  "ال"املذكورة دالة عىل  "ال"وهو أن تكون 

مع الفعل املايض  "ال"مرة واحدة، والعرب ال تكاد تفرد  "ال"ذكر »امليض، قال: 

وإنام أفردها لداللة  [31]القيامة:ٱ﴾ يت ىت نت مت ٱ﴿ىل: حتى تعيد، كقوله تعا

 ﴾ جف مغ جغ مع جع ٱ﴿آخر الكالم عىل معناه، فيجوز أن يكون قوله: 
. وقيل: هو "وال آمن فال اقتحم العقبة،"  مقام التكرير، كأنه قال:قائام   [17]البلد:

 .)2) «ادعاء عليه أاّل يفعل خري   "نجا وال سلم ال": جار جمرى الدعاء كقوله
فيه تكلف التقدير، وبعد املعنى، وإنام  "ال"وهذا الذي ذكره من تقدير تكرار

ذهب إىل التقدير ليظهر معنى امليض يف النفي، ولذلك فاألظهر يف اآلية ترك 

 التقدير، وبقاء املعنى عىل وجهه الظاهر من الدعاء عليه، إذ له نظائر يف الوحيني.
النافية يرجع الشتامل النظم عىل  "ال"دم تكرر وبقاء النفي داال  عىل امليّض مع ع

، "ال"معنى ليس هو جمرد النفي، وهو معنى يوحي به السياق بغري قصد لتكرار 
                                       

تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد القطيفة، وعبد » . ومتام احلديث:٤/3٤ صحيح البخاري )1(
 .«اخلميصة، إن أعطي رضي، وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش

 .10/٤٨2ينظر البحر املحيط  )2(
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ويدّل عىل مناسبته ملقتىض املعنى السياقي، فال تكاد تدخل عىل املايض فيبقى امليض 

 ،[31]القيامة: ﴾ يت ىت نت متٱ﴿ٱكام يف قوله تعاىل: عىل معناه إال وهي مكررة
إذا  "ال"فإن مل تكرر فإن املايض معها يتّجه زمنه للمستقبل، وسيأيت احلديث عن 

 ا إن شاء اهلل.تكررت قريب  
وهي وإن كانت موضوعة يف أصلها للنفي، وهي خربّية إذ ذاك، إال أهّنا تفيد 

ا، ا ال خربي  فيكون الرتكيب طلبي   [11]البلد: ﴾هب مب خبٱ﴿الدعاء يف مثل: 

ا، وهي عندهم ، ولو كان مدخوهلا ماضي  )1)الدعائية "ال"املعارصين  ويسميها بعض

الناهية نفسها الداخلة عىل املضارع، وإنام دخلت عىل املايض، كام دخلت عىل  "ال"

الناهية الداخلة  "ال"من النحاة إىل تسمية  )2)املضارع، ومل أجد من سبق البغدادي

لح البالغّي أن هذه الصيغة يف املصط واملعروف ،"ال الدعائية"عىل املضارع باسم 

أهنا صيغة هني، وأّن الدعاء يفهم من الصيغة  -لناهيةاملضارع املسبوق بال ا-أعني 

ال من احلرف وحده، أي يفهم من الفعل إذا وليه احلرف، أي من تركبهام حتى 

يصبحا صيغة خاّصة، ثّم يفيد الدعاء إذا كانت الصيغة موجهة من األدنى إىل 

، فالداللة عىل الدعاء حينئذ مستفادة من الرتكيب ال من احلرف، وقد يقال األعىل

أهنا تأيت يف صيغة الدعاء، أو يف سياق الدعاء،  "ال الدعائية"إن مقصودهم بتسميتها 

 لكنها ليست هي املفيدة للدعاء.
فالقول أهنا  ،غري أّن هذه األداة تدل أيضا عىل الدعاء حني تدخل عىل املايض

الناهية دخلت عىل املايض كام دخلت عىل املضارع قول فيه نظر، من جهة  "ال"هي 

الناهية  "ال"النافية، ألّن األصل أاّل تدخل  "ال"أهنا ال تفيد بمفردها الدعاء، فهي 

                                       
والنحو ، 1/267حمد حميي الدين عبداحلميد،ملمنحة اجلليل حاشية بتحقيق رشح ابن عقيل،  :ينظر )1(

 .1/562سن عباس، حلالوايف، 

 .5/٤5 عبدالقادر البغدادي،لخزانة األدب ولب لباب لسان العرب،  )2(
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النافية بذلك املوضع، ودالالهتا عىل الدعاء راجعة  "ال"عىل املايض، وإنام ختتص 

ألن »الناهية لتدخل عىل املايض فيكون العدول  لرتكبها مع املايض، وال وجه لنقل

الدعاء شبيه بالنفي؛ ألن دعاءك بحصول اليشء دليل عىل كونه غري حاصل يف 

«وقت الدعاء
النافية فتصلح  "ال"الناهية ختتص باملضارع، أما  "ال". كذلك فإن (1)

م بتغيري للمضارع واملايض، واإلبقاء عىل أصل اللفظ، مع تغري املعنى أوىل من احلك

اللفظ وتغيري املعنى وخمالفة أصل القاعدة مع وفاء األصل باملعنى، ألنه ال يعدل إىل 

لفظ من لفظ آخر إال عند ختلف اللفظ األصيل يف الوفاء باملعنى، فإذا كان اللفظ 

ا عىل الوفاء فال حاجة للعدول إىل لفظ، أو احلكم أن اللفظ القائم هو األصيل قادر  

 صّحة بقاء املعنى األصيل.لفظ جيء به مع 
فالعدول ليس يف احلرف إنام هو يف فعل الدعاء، ألن الدعاء مستقبل املعنى، 

فحقه أن يكون بالفعل املضارع، فإذا أريد إظهار الرغبة يف حتقق الدعاء، أو التفاؤل 

بأنه حمقق ملا يراه الداعي من حسن الظن بربه يف إجابة دعوته، صّح أن يكون الفعل 

 ا، إشارة هلذه النكتة البالغية.ماضي  
يف زمن املايض حني حييله لالستقبال  "ال" وهذا القلب الذي حيدثه حرف النفي

يف زمن املضارع حني يقلبه للميض، كام يف قوله  "مل"يشبه ما حيدثه حرف النفي 

، فبقاء النفي داال  عىل امليّض مع عدم تكرر [3]الصمد: ﴾حن جن يم ىمٱ﴿تعاىل: 

ية يرجع الشتامل النظم عىل معنى ليس هو جمرد النفي، وهو معنى يوحي الناف "ال"

 ، ويدّل عىل مناسبته ملقتىض املعنى السياقي."ال"به السياق بغري قصد لتكرار 
وإذا كان املايض املسبوق بال النافية يفيد الدعاء، فإن املضارع الذي هو األصل 

ايض ليفيد الدعاء، كام يف قوله تعاىل: يف الداللة عىل االستقبال حُيمل معناه عىل امل

                                       
حممد حميي الدين عبداحلميد، مطبوع بحاشية أوضح ، 1/232عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك  )1(

 الثة رشوح. املسالك إىل ألفية ابن مالك، وهو الرشح الكبري من ث



 (ه1438ذو احلجة )       رون    العدد الرابع والعش       جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

285 

 ﴾حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكٱ﴿
 معناه: فال آمنوا، دعا عليهم، قال الشاعر:» ، قال اخلليل:[٨٨]يونس:

 يذكر مني تلفي َأو خلوص         َفاَل يزل صدرك يِف ِريَبة    

 . )1) «أي فال زال رصفه من نصب إىل جزم

ا ملا يف سياق اآلية من دعاء سابق، وأّوَله راجع  وقد جعل الطربي الدعاء هنا 

باملايض، وهو منظور بالغي تركيبي راجع إىل مسألة مراعاة وشائج النظم، وفيام 

قاله إشارة إىل أن املايض أدّل عىل معنى الدعاء من املضارع، ملا فيه من فائدة بالغية 

 هي التنبيه عىل الرغبة يف حتقق الدعاء، والثقة بالتحقق.

هذا دعاء من موسى، دعا اهلل عىل فرعون وملئه أن يغري أمواهلم » قال الطربي:

،  فهو يستدل عىل معنى الدعاء )2)«عن هيئتها، ويبدهلا إىل غري احلال التي هي هبا

والصواب من القول يف ذلك، أنه يف »هنا بوقوعه يف سياق دعاء قبله، ثم قال: 

ا  وإنام اخرتت ذلك ألن ما قبله دعاٌء، موضع جزم عىل الدعاء، بمعنى: فال آمنو

فال " ، فإحلاق قوله:﴾هل مل خل حل جل مك لكٱ﴿ وذلك قوله:

 . )3)«، إذ كان يف سياق ذلك بمعناه أشبُه وأوىل"يؤمنوا

النافية هي الداخلة عىل املضارع هنالك، فاملضارع مرصوف  "ال"وهذا يعني أّن 

عىل االستقبال بحمله عىل معنى  عن داللته عىل االستقبال بأصل لفظه، إىل الداللة

                                       
مؤسسة ، ـه1٤07، حتقيق فخر الدين قباوة، الطبعة الثانية، 226اجلمل يف النحو، للخليل بن أمحد،ص، (1)

، بتحقيق ومجع حممد جبار املعيبد، 6٨ص الرسالة، بريوت. والبيت لعدي بن زيد العبادي، ينظر ديوانه

م، وزارة الثقافة واإلرشاد، بغداد، ومل أجد هلذا الشاهد ذكرا يف كتب النحو عدا 1965الطبعة األوىل، 

، ٤9ص ، ينظر رسالة الغفران، أليب العالء املعري،"تذكر"اجلمل للخليل، ويف رسالة الغفران بلفظ 

 بعتها أو تارخيها، املكتبة الثقافية، بريوت.حققها حممد عزت نرص اهلل، مل حتدد ط

 .15/179الطربي  )2(

 .15/1٨٤املصدر السابق  )3(
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الناهية يدل  "ال"، إذ إن املضارع املسبوق بـ"ال النافية"امليض الذي يقتضيه الدعاء، بـ

 مغ جغ مع جع﴿عىل الدعاء بغري حاجة إىل تأويله باملايض، كام يف قوله تعاىل: 
 "ال"فإن الدعاء مفهوم من الصيغة املركبة من  ،[٨]آل عمران: ﴾خف حف جف

 ملضارع املجزوم هبا.الناهية وا

النافية الدالة عىل االستقبال تكتسب من السياق معاين منها  "ال"واحلاصل أن 

عائية"داللتها عىل معنى الدعاء، كام تبني ولذلك سميت عند بعضهم   "ال الد 
 "ما"ورشطها أال تتكرر، وأن ال يسبقها نفي بام النافية فيكون ذكرها معطوفة عىل 

الداخلة  "ال"»رارها، كام بني ذلك الصبان حيث يقول يف حاشيته: النافية بمنزلة تك

كذا نقله شيخنا عن الدنورشي وأقره هو  ،عىل املايض غري الدعائية جيب تكرارها

 ،وعندي أنه يقوم مقام تكرار ال اإلتيان بدل األوىل بام النافية كام يف املثال ،والبعض

ورة إذ كل منهام لفظ ثنائي آخره ألف لينة ألهنا مثلها يف الداللة عىل النفي ويف الص

 . )1)«فافهم

النافية  "ما"فتحل حمل  "مازال"ولذلك فقد تدخل عىل الفعل الناسخ املسبوق بام 

 :    )2)كام يف قول ذو الرمة ،وتدل عىل الدعاء

  بجرعائك القطروال زال منهال          دار مّي عىل البىل   أال يا اسلمي يا

يف  "كان "جمرى "زال" أجرى»اء بأن يدوم القطر عىل أرضها حيث دع "لالزا" فقوله:
 .)3)«الدعائية عليها، والدعاء شبه النفي "ال  "رفعها االسم ونصب اخلرب، لتقدم 

هو دعاء بأن يدوم القطر عىل أرضها، وقد يقع لبعضهم خطأ يف  "الزال"فقوله 

                                       
 .2/113مالكحاشية الصبان عىل رشح األشموين عىل ألفية ابن  )1(

 .1/559البيت يف ديوانه برشح الباهيل، برواية ثعلب،  )2(

 بن حممد بن عيسى ح األشموين، لعيل، وينظر كذلك رش1/267منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن عقيل  )3(

 .1/3٤األشموين 
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وهو خطأ إذ  ،"ما"موضع  "ال"فيضع  "زال ما" فيظنها مثل: "الزال"استعامل 

 . )1)يستحيل اخلرب إىل دعاء، ويستحيل الفعل الناسخ الناقص إىل فعل تام

النافية مع  "ال"وهذا التأويل الذي ذهب إليه املفرسون راجع إىل كون داللة 

الفعل املايض تتوجه ملعنى االستقبال ألن النفي غري متكرر، فدّل عىل أّن معنى 

ة، رضورة أّن اآلية متى صّح معناها بال تقدير فهي إليه الدعاء حمتمل هنا بقوّ 

 أقرب. واهلل أعلم. 

والسياق، فإفادهتا للدعاء ليس من جهة وضعها ولكنه من جهة الرتكيب 

جعله  ﴾ حم جمٱ﴿ الوضع، واملضارع املفيد للدعاء مثل:فالدعاء معنى زائد عىل 

 مغ جغ مع جع ﴿وله تعاىل: أما املضارع يف مثل ق، )2) باملايضال  أهل العلم مؤوا 
فهو باق عىل مضارعته وداللته عىل االستقبال  [٨]آل عمران: ﴾ خف حف جف

الناهية، وهو وجه آخر من وجوه أسلوب الدعاء يف العربية، فال حيمل  "ال"مسبوقا بـــ

 ية، بل الناهية يفالناهية، أو الناف "ال"الدعاء حينئذ يف الوجهني عىل أّن الذي فيهام هو 

 النافية يف موضع آخر، وكالمها مستعمل يف الدعاء حسب السياق.موضع، و

 مق حق مف خف حفٱ﴿ٱوجعل بعض أهل العلم من الدعاء قوله تعاىل:
نقل ابن ، [25]األنفال:  ﴾مل خل حل جل مك خكلك حك جك

 ،هي عىل معنى الدعاء ﴾حق مف﴿ :عيل بن سليامن األخفش أن قوله»عطية عن 

بة، إذ إن اخلطاب القرآين يف اآلية موّجه . وهذا التفسري فيه غرا)3)«ذكره الزهراوي

من اهلل إىل خلقه، ونظم اآلية جيعل معنى الدعاء عليهم ال هلم، وسيأيت احلديث عن 

                                       
وال يصح  ،"مازال، وما يزال، ال يزال" :ا يف امليض واالستقبال، فيقاليأيت مترصف   "مازال"والفعل الناسخ  )1(

 ا إىل معنى طلبي. ألنه خيرج عن كونه خربي   ؛"زال ال" :أن يقال فيه

 من هذا البحث. 2٨5ينظر كالم الطربي ص )2(

 .2/561 يب حممد ابن عطية األندليس،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أل )3(
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 هذه اآلية يف القادم من هذا البحث إن شاء اهلل.

 التحضيض:
جيري يف البالغة تركب األدوات من أكثر من أداة فيؤدي ذلك ملعنى بالغي، 

التحضيضية،  "أاّل، وهاّل "يف مثل  "ال"ستفهام عىل أداة النفي ومن ذلك دخول اال

 ﴾هب خبمبٱ﴿ التنديمية، وقد محل القرطبي هذا املعنى يف قوله تعاىل:
، فليس املعنى ههنا )1)«أفال اقتحم العقبة؟ فحذف ألف االستفهام أي:» [11]البلد:

 النافية عىل الفعل املايض. "ال"عىل الدعاء، حيث دخلت 
ا يستفاد من هذا لقرطبي يف موضع آخر ما قاله هنا، وذكر معنى حسن  ويؤّكد ا

عن فريق من  "هاّل "بمعنى  "أفال"األسلوب وهو أن االستفهام يفيد التنديم، وفرّس 

معنى الكالم االستفهام " قال ابن زيد، ومجاعة من املفرسين:» أهل العلم قال:

يقول: هاّل  ؟هاّل اقتحم العقبة :أو كار، وتقديره أفال اقتحم العقبة؟الذي معناه اإلن

أنفق ماله يف فك الرقاب، وإطعام السغبان، ليجاوز به العقبة، فيكون خريا له من 

 .)2) «"؟×إنفاقه يف عداوة حممد 
فاالستفهام هنا معناه البالغي هو التنديم، لدخوله مع النفي عىل الفعل املايض، 

ال الناهية، إذ التنديم "داخلة عىل ويكتسب معنى التنديم من مهزة االستفهام ال

، وإن مل يكن هو من التمني، ولكنهم )3)يدخل عند البالغيني يف باب التمني

معنى التمني كام يف اإليضاح، حيث يقول: وكأن يلحقونه به، ولكنها تتضمن 

مأخوذة  "اأال بقلب اهلاء مهزة، ولوال، ولومو ،هال"حروف التنديم والتحضيض 

املزيدتني لتضمينهام معنى التمني. وكذلك يف كالم  "ما"و "ال"مع منهام مركبتني 

                                       
 . ويقصد بألف االستفهام اهلمزة، وهي تسمية معروفة عند بعض أهل العلم.19/113تفسري القرطبي  )1(

 .20/66القرطبي تفسري  )2(

 .1/307مفتاح العلوم، أليب يوسف السكاكي،  :ينظر )3(
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 تتزاحم.  وال يمتنع ذلك إذ النكات البالغية ال القرطبي أنه يفيد معنى اإلنكار،
ضارع، أفادت معنى النافية الداخلة عىل امل "ال"وإذا سبقت مهزة االستفهام 

يغة الرتكيبية، كام يف ، وهذه خاصة يف نفي املضارع هبذه الصالعرض والتحضيض

 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئٱ﴿قوله تعاىل:
 مك  اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث رثزث يت ىت نت
، إذ يفيد الرتكيب حّض املؤمنني وحثهم عىل اإلنفاق عىل [22]النور:  ﴾يك ىك

بىل أنا  أحب أن يغفر » قال: ×الفقراء، وملا سمع أبو بكر هذه اآلية من رسول اهلل 

 ملا عرض عليه وما حضته عليه اآلية.. فاستجاب )1)«اهلل يل
لألئمة أية إشارة إىل هذا االستفهام، إما » ويذكر الدكتور املطعني أنه مل جيد

. )2) «فيها هي التحضيضية "أال"لوضوح معناه املجازي املراد، وإما جلواز أن تكون 

 "أال حتبون" واالستفهام إنكاري يف قوله:»ولعله مل يطلع عىل قول ابن عاشور: 
 .)3)«عىل السعي فيام به املغفرة وذلك العفو والصفحإنكاري مستعمل يف التحضيض 

 النافية هنا، جعل الصيغة عارضة، أي لفظ "ال"ودخول مهزة االستفهام عىل 

 "هاّل "يف   "اهلاء"املشددة الالم، املنقلبة مهزهتا عن  "أاّل "وهي ختتلف عن  "أال حتبون"
 "هل"لتضمن »النافية  "ال"االستفهامية، و "هل"، وهي مركبة من )4)التحضيضية
ويتولد يف املضارع  .ى التنديم..ـي معنـاضـمـي الـه فـد منـولـي ليتـمعنى التمن

 . ثم أصبحت كاألداة البسيطة يف دالالهتا عىل معنى الزم هلا. )5)«التحضيض
                                       

خاض يف حديث اإلفك فآىل أبو بكر أال ينفعه بنافعة،  ل اآلية أن مسطحا ابن خالة أيب بكر سبب نزو )1(

ينظر لذلك جامع البيان يف تأويل القرآن، ملحمد  «أحب أن يغفر اهلل يلبىل أنا »زل اآلية قال أبو بكر: فلام ن

 ، حتقيق أمحد حممد شاكر. 19/127بن جرير الطربي 

 . 3/3٤للدكتور عبدالعظيم املطعني، ستفهام يف القرآن الكريم، التفسري البالغي لال )2(

 . 1٨/1٨9التحرير والتنوير  )3(

 . 1/172ن بن عيسى بن مرشد العمري، رشح عقود اجلامن يف املعاين والبيان، لعبدالرمح )٤(

 .33٨ص لشمس الدين اخللخايل، ، وتلخيص املفتاح،1٤7صمفتاح العلوم، للسكاكي،  )5(



 ظافر بن غرمان العمريد.                   املنهج البالغي للقرآن الكرمي يف استعمال حريف النفي )ال، ولن(

290 

طلب ، فام كان فيه القوة يف الويفّرق بعض أهل العلم بني نوعني من التحضيص

وأما التحضيض فال » قال ابن عصفور: ،فهو حتضيض، وما كان فيه لني فهو عرض

يكون إال بالفعل، وهو العرض نفسه، وليس بينهام فرق بأكثر من أن العرض ليس 

إنام هو أن تعرض الفعل وكأنك قلت: آثر فعل هذا إن رأيت فعله،  ،فيه طلب

 :. ومعنى قوله)1)«لة واحدةوحني حضضت فاملعنى: افعله، ألنك تطلبه، فاملسأ

أنه ليس يف قوة التحضيض، وإال فهو باملعنى البالغي نوع من  «ليس فيه طلب»

 خس حس جس مخ جخ محٱ﴿ :اإلنشاء الطلبي، فقوله تعاىل
فيه نوع قوة وتأكيد، أقوى مما يف  اآلية التي سبقتها،   [13]التوبة: ﴾حص مس

 "ال"املركبة من مهزة االستفهام و وال فرق يف املعنى بني اآليتني من جهة هذه األداة
النافية، بل الفرق من جهة السياق الذي دّل عىل أّن الطلب يف آية اجلهاد أقوى منه 

 ايف آية النفقة، ونلحظ حتول األسلوب اخلربي، إىل أسلوب إنشائي طلبي، بعد هذ

 لك، ولذالنافية ما يزال قائام   "ال"ب، إال أن معنى النفي الذي يتشبث بـيالرتك

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ٱ﴿ تلحظه بقوة يف قوله تعاىل:
 فيه حتضيض ﴾خئ حئ﴿ :. ذلك أن يف قوله[11–10]الشعراء: ﴾خئ حئ ييجئ

التي اكتسبها الرتكيب  الصبغةعىل التقوى، مع أن اخلطاب موجه لغائب، ولكن 

أفاد معنى التحضيض الذي يشوبه النفي، كأن اآلية توحي والنفي االستفهام من 

وذلك ملا  ،ا بطريقة التحضيضوإن كان مطلوب   مل يفعلوه، مر املنفي عنهمبأن األ

 علق يف تركيب االستفهام مع النفي من أثر للنفي مل يربحه.

وليس ذلك يف آية اجلهاد؛ ألنك تلمس يف الرتكيب أن النفي يغيب من املعنى 

يف  وذلك حلضور املخاطب بام يوحي بتحقيق املخاطب للطلب، وهذا ملمح مجيل

دخول النفي إلفادة التحضيض مع أداة االستفهام، وإيثار اآليات له عىل أدوات 

                                       
 .2/3٤2الربهان يف علوم القرآن  :، وينظر2/151مجل الزجاجي، البن عصفور األشبييل،  رشح )1(
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التحضيض األصلية، ألن النفي يف أدوات التحضيض األصلّية زال من معنى 

ا بأصله يف داللته عىل وبقي متلّبس   ،"أاّل "و ،"هاّل "و ،"لوال"و ،"لوما" األداة،

 يف اآليات السابقة، عىل تفاوت يف التحضيض عند تركبه مع مهزة االستفهام كام

قوته وغيابه، وهذا هو أحد األسباب التي تؤثر فيها اآليات التحضيض برتكيب 

باألدوات األصلية التي ركبت وكانت كاألداة االستفهام مع النفي، والتحضيض 

ه ا لغائب فإنه يوحي بانتفاء حتقيقأما حني كان التحضيض موجه  ، املنسبكة بال ترّكب

 ر الذي حضته عليه اآلية.لألم

 النفي املشابه للنهي:

من املعاين البالغية يف القرآن الكريم تشبيه النفي بالنهي فيحمل معناه ويقتيض 

يف السياق بعض مقتضياته، والنفي يدخل يف األسلوب اخلربي، والنهي أسلوب 

إنشائي، وبني األسلوبني اختالف يف أصل اخلطاب، إذ يقوم النهي عىل طلب 

ملتكلم من املخاطب إجياد أمر ما، ويقوم النفي عىل تبليغ املخاطب بأمر وقع قبل ا

 اخلطاب أو سيقع بعده.

فالنهي حني يراد به تأكيد طلب الكف عن الفعل املنهي عنه يشفع بمؤكدات 

لفظية، منها نون التوكيد، التي تدخل عىل صيغة النهي، كام تدخل عىل صيغة األمر، 

نشائي طلبي، أما النفي فهو خربي، والنفي وإن كان مما يؤكد إال أنه  منهام إألن كال  

، وابن )1)ابن جني "ال"ال تدخل عليه نون التوكيد، وأجاز دخوهلا عىل املنفي بـ

، فيام تعورف عليه يف لسان العرب، وهي قاعدة عند عموم النحاة بنيت )2)اخلباز

 يف يف التنزيل.عىل استقراء كالم العرب، وعىل قواعد اللسان الرش
فإذا شبه النهي بالنفي دخله معنى بالغي وهو التنبيه عىل خطر األمر املنفي، 

                                       
 .261اللمع يف العربية، البن جني، ص :رينظ )1(

 .529ص توجيه اللمع، البن اخلباز، )2(
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وتنزيله منزلة املنهي عنه، فكأن األمر الذي تنفيه تلّبس الصبغة اإلنشائية الطلبية، 

ليكتسب معنى التحذير والتنبيه، وطلب الكف عن الوقوع يف مثله، وفيه اجلمع بني 

 وصبغة النهي التي اكتسبتها الصيغة. "ضارع مع ال النافيةامل"صيغة النفي 
فاجلمع بني األسلوب اخلربي يف النفي، وبني نون التوكيد التي تعورف عىل 

امتناع دخوهلا عىل املضارع بعد ال النافية، هلذا الغرض الذي ذكرناه، ورد يف قوله 

إذ  [25]األنفال: ﴾ خكلك حك جك مق حق مف خف حفٱ﴿تعاىل:

توكيد باملضارع املنفي بال النافية، فجاءت عىل خالف القاعدة العامة اتصلت نون ال

 يف علم النحو.
ا للمعهود يف هذه النون وال ريب أن النظم الكريم مل يقع فيه هذا الرتكيب خمالف  

إال وله غرض  ؛من ختصيصها بتأكيد املضارع الطلبي يف األسلوب اإلنشائي

ل العلم تأّوالت يف إخراجه من اخلربية إىل بالغي، ورّس بيايّن، وإن كان لبعض أه

 ّيا، واحلّق أنّ خربا ال يف اآلية ناهية، والفعل بعدها طلبي   "ال"اإلنشائية، فيجعلون 

النظم القرآين يقتيض التأمل والنظر يف مثل هذا التغيري األسلويب الذي ال يعدم 

د من مزايا اخلطاب الناظر أن جيد أمثاله ونظائره من اللفتات األسلوبية التي تع

 القرآين الكريم.
وقد تعددت أقوال العلامء لبيان املراد هبذا الرتكيب، أو تأويله بام ال خيرم األصل 

إذ ينقل الشاطبي عن كل من املربد والزجاج وي الذي ترجع إليه نون التوكيد، النح

 حفٱ﴿ تعاىل:ناهية وتم الكالم عند قوله  "ال"»والفراء ما تأولوا به اآلية إذ جعلوا 
ثم ابتدأ هني الظلمة خاصة عن التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة،  ﴾خف

 . )1) «"ال أرَيناك هاهنا"وأخرج النهي عن إسناده للفتنة، فهو هني حمول كام قالوا: 
                                       

 .3/1177املقاصد الشافية  )1(
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وهذ التأويل يلحظ فيه املتأمل غياب النسيج القرآين املتامسك الذي يشد بعضه 

ا يف السمع، إذ يقف النظم القرآين ليقطع املعنى نبو   بعضا، ويلتئم حتى ال ترى فيه

ا ال يظهر السياق انسجامه إال عىل تكلف ا جديد  ويبدأ كالم   "فتنة"املنتظم عند لفظ 

وعىل ما يف هذا الرأي من تسديد خلاصة  وتغييب جلامل النسق القرآيّن يف اآلية.

فال جيمع بني نون  النحو، وتوجيه بغرض إمضاء القاعدة النحوية عىل وجهها،

 الناهية، إال أّنه ال خيلو من التكلف يف تفسري النظم الرشيف. "ال"التوكيد و
ذهب إليه الرازي إذ عّد الرتكيب صورة بيانية ال ختلو  ومن األقوال الطريفة ما

، "ال تصيبي الذين آمنوا"فقيل هلا:من بعد وغرابة، ذلك أنه جعل الفتنة كاملخاطب 

بصيغة النهي مبالغة يف نفي اختصاص الفتنة بالظاملني كأن جيء »حيث يقول: 

 ال تصيبي الذين ظلموا خاصة، واملراد"الفتنة هنيت عن ذلك االختصاص. وقيل: 

. كأن الفتنة صارت )1)«منه: املبالغة يف عدم االختصاص عىل سبيل االستعارة

 "ال تصيب" :هخماطبة يف اآلية، ولكن أسلوب اآلية ال حيتمل هذا من جهة أّن قول
وإحالته إىل خماطب بغري وجه من اللفظ يدل عليه فيه تكلف عىل  ،كالم عن غائب

الرغم من محله املعنى عىل االستعارة، وهو أنه جعل الفتنة كاحلي املخاطب، وفيه 

 ."ال"بعد أجلأ إليه منعهم دخول نون التوكيد عىل املضارع املنفي بــ
ال خيلو من أن يكون »ملة يف اآلية فقال: ا ثالثة حمتويذكر الزخمرشي وجوه  

، فاملعنى إن إصابتكم ال ر. أو صفة لفتنة، فإذا كان جواب ابعد أم ألمر. أو هني ال جواب ا

ى إرسائيل وهذا كام حيكى أن علامء بن ،تصيب الظاملني منكم خاصة ولكنها تعمكم

ا بعد أمر فكأنه قيل:  هم اهلل بالعذاب، وإذا كانت هني ا، فعمهنوا عن املنكر تعذير 

، ثم قيل: ال تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب اأو عقاب   اواحذروا ذنب  

 ووباله من ظلم منكم خاصة، وكذلك إذا جعلته صفة عىل إرادة القول، كأنه قيل:
                                       

 15/٤7٤ "مفاتيح الغيب"تفسري الرازي  )1(
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  فيها ال تصيبّن، ونظريه قوله:واتقوا فتنة مقوال  
 )1)وا بمذق هل رأيت الذئب قطّ ؤحتى إذا جّن الظـــالم واختلط         جا

 .)2)«التي هي معنى الذئب الورقةألن فيه لون بمذق مقول فيه هذا القول، أي: 

وهذه الوجوه الثالثة تزيل اخلربية عن الفعل املؤّكد بالنون، وذلك ملنع اخرتام 

ا القاعدة التي ال يصح معها توكيد املضارع املنفّي بال، ومل يرتضها أبو حيان، ملا فيه

 "فتنة"من عنت يعتور رصيح النظم، إذ ينفصل الوصف عن املوصوف فيبقى لفظ 
ا له، وذلك يرى أبو بال صفة مع شدة حاجته إىل اجلملة التي بعده لتكون وصف  

نافية، واجلملة بعد الفعل صفة له،  "ال"حيان أّن الفعل املضارع يف اآلية خربّي وأن 

ي بال خمتلف فيه، فاجلمهور ال جييزونه ودخول نون التوكيد عىل املنف» فيقول:

الندرة، والذي نختاره اجلواز، وإليه ذهب  وحيملون ما جاء منه عىل الرضورة، أو

 .)3)«بعض النحويني

 النافية مشاهبة للناهية، قال: "ال"ويؤّيد هذا ما ذهب إليه ابن مالك إذ جعل 

النهي كقوله تعاىل: تشبيها ب "ال"وقد يؤكد بإحدى النونني املضارع املنفي بـ»

 حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حفٱ﴿
    .)4)« [25]األنفال: ﴾مل خل

ألنه ال يكفي أن  ؛وهذه املشاهبة غري واضح فيها الوجه الذي أريد تشبيهها به

                                       
دب: لعبد القادر خزانة األ :النحاة، ينظر أكثر ينسبه ومل، 2/30٤يوانه د :ينسب البيت للعجاج، ينظر )1(

 .2/109البغدادي، 

قة بياض مشوب بسواد، فيقال2/211الكشاف  )2( لونه بني السواد  :أي ،وكبش أورق ،بعري أورق :. والور 

 ورق. :مادة ،اللسان :ينظر"والبياض، 

 .5/30٤البحر املحيط  )3(

الرمحن السيد، وحممد بن بدوي املختون،  عبد د. :تحقيق، ب1/202 ل الدين بن مالكجلام رشح التسهيل )٤(

 . 1/2٨5، وينظر رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك، دار هجر ، اجليزة، مرصـه1٤10الطبعة األوىل، 
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يقال إن أشبهتها يف دخول نون التوكيد عىل الفعل الواقع يف سياقها، ثم ال يكون 

رجع للمعنى، ألن املشاهبة ليست هلذا الدخول تعليل بياين، أو سبب نحوي ي

لفظية، ولعل مراد ابن مالك بمشاهبتها للناهية من جهة ما فيها من اجلزم والتأكيد، 

عىل أن الطلب واخلرب بينهام تفاوت من جهة حتقق األمر، فاخلرب أحق بثبوت األمر 

من الطلب، ألن الطلب إنشائي وليس له واقع يف اخلارج يطابقه أو خيالفه، لذلك 

ا فالثبوت يف اخلرب، فإذا اقرتن هبذا الثبوت عالمة قاطعة جازمة ازداد اخلرب تأكيد  

 ا، مل يكن قبل دخول نون التوكيد.وثبوت  

 "ال"الناهية ليس من جهة اإلنشائية التي تقتضيها  "ال"النافية بـ "ال"فتشبيه 
ا، ألنه لو الناهية بل من جهة اجلزم الذي تكتسبه عند دخول نون التوكيد عىل فعله

حتول اخلرب لإلنشاء لضعفت داللته عىل الثبوت، وذهب املعنى األصيل يف وصف 

الفتنة بالوقوع يف حال عدم التقوى، فاألرجح أن مراده أهنا من باب تشبيه النفي 

 بالنهي، ملا يف معنى النهي من القوة وتوجيه اخلطاب، وليس ذلك يف النفي.

هور يف منع نون التوكيد أن تلحق املضارع والشيخ أمحد النفاخ يرى رأي اجلم

أن تكون اجلملة التي فيها نفي واقعة صفة ملوصوف »: من ذلكاملنفي، واستثنى 

اآلية عامة، واجلملة وصف وهي موضع ا تكون موضع حتذير، فاإلصابة يف قبله

احلذر، ومن أجله كان األمر. والذي سّوغ معنى التوكيد تضّمن معنى النهي، فلام 

الفعل املنفي موقع صفة وموضعها املخافة، كان الوصف قد شابه معنى النهي وقع 

 .)1)«مما سوغ حلاق النون له

وهذا الكالم فيه ملمح بالغي وهو أنه روعي يف الرتكيب النحوي جهة املعنى 

                                       
أمحد  ، حققه د.1/٤9٨ ة جامع العلوم أيب احلسن الباقويلكشف املشكالت وإيضاح املعضالت، صنع )1(

 مل حتدد طبعته، أو تارخيها، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق. الدايل.
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البالغي الذي ال ينجزه إال اجلمع بني صيغة اخلرب، وصيغة اإلنشاء يف املعنى، 

ا هو التحذير، والنهي عن الوقوع يف ا يؤدي معنى إنشائي  وإحلاق الرتكيب لفظ  

اليشء املخرب عنه، فكأن اجلملة التي وصفت اخلرب، تضمنت الطلب، فاستحقت 

 عالمته اللفظية، الشتامهلا عىل معناه البالغي.

 ىل مل يك﴿يف قوله تعاىل:  "ال"وجّوز بعض النحويني أن تكون 
 [1٨]النمل: ﴾ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

ادخلوا مساكنكم إن " ية، وذلك بأن تكون واقعة يف جواب األمر، والتقدير:ناف

، وهذا التقدير عىل ما فيه من التكلف وتفسري "تدخلوا ال حيطمنكم سليامن وجنوده

النافية كام يف  "ال"للمعنى ال لإلعراب، ففيه دخول نون التوكيد عىل املضارع بعد 

سابقة فيها ظهور خربية املضارع، أما يف هذه اآلية السابقة مع اختالف أّن اآلية ال

 اآلية فالطلبية فيه أظهر من اخلربية، وإن كان يشكل عليها أّن املخاطب يف قوهلا:

إهنا » هم النمل، والطلب وفاعل الفعل هو سليامن، قال الزجاج: ﴾زن رن﴿

 من زن رن﴿ أمرت بالدخول ثم هنتهم أن حيطمهم سليامن فقالت:
، فيحتاج لتأويل آخر، واستشكال )1)«ن، ومعناه للنملفلفظ النهي لسليام ﴾نن

النهي هنا من جهة دخول نون التوكيد عىل الفعل، وهو واقع يف جواب الرشط، 

يؤّكد حينئذ بالنون، إال أن محله عىل معنى اآلية السابقة هو الذي سوغ هلم  وال

 .)2)ولذلك جيمعون توجيه اآليتني ويقاربون بني معنى النفي فيهام

ا من عالمة النهي، ولكن السياق يقتيض معنى د يكون اخلرب املنفي خالي  وق

                                       
 .2/٤10إعرابه، أليب إسحاق الزجاج معاين القرآن و )1(

، وخمترص تفسري املاوردي، ٨/221، والبحر املحيط ٤/157 الكبري، والتفسري 3/356ينظر الكشاف  )2(

دار ابن ، هـ1٤16الطبعة: األوىل، ، ن إبراهيم الوهبيالدكتور عبد اهلل ببتحقيق . السالم للعز بن عبد

 .بريوت، حزم
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 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب﴿ النهي بصيغة النفي، كام يف قوله تعاىل:
 اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
الزواج من بعد  ×، إذ تنفي اآلية أن حيل للنبي [52]األحزاب: ﴾ىك مك لك

النفي، يفيد النهي بطريقة اخلرب، قال زوجاته إال ممن بينتهن اآليتان قبلها، وهذا 

ُأمر أن ال يتزوج أعرابية، وال غريبة، ويتزوج من نساء قومه، من بنات »الطيبي: 

 .)1)«العم، والعّمة، واخلال، واخلالة

معنى النهي، ومل يظهر النهي يف صورته اإلنشائية، ويف  "ال"فقد تضمن النفي بـ

نبيه عىل عظيم خلقه النفيس، وما ، وترشيف ملقامه، وت×ذلك تكريم للنبي 

انطوت عليه  رسيرته، فإن القرآن أورد األمر والنهي يف اآلية يف صورة اخلرب 

لغرضني كريمني عدمها أهل البالغة من األرسار البيانية للنظم القرآين، أحدمها: أن 

حلمل » ، قال السعد:×ا عن الطلب بصورة اخلرب، مالطفة للنبي فيه تعبري  

عىل املطلوب بأن يكون ممن ال حيب أن يكذب الطالب، كقولك املخاطب 

، حتمله بألطف "ائتني غدا"مقام  "تأتيني غدا" لصاحبك الذي ال حيب تكذيبك:

ا من حيث الظاهر، لكون ا رصت كاذب  وجه عىل اإلتيان، ألنه إن مل يأتك غد  

الريب أنه ممتثل ف ×. الثاين: أّن ما أمر اهلل به عن نبيه )2)«كالمك يف صورة اخلرب

 له عىل أكمل وجه.

 الـتأكيد:
فال  ،مفيد للتأكيد يف املستقبل "ال"ذهب بعض أهل العلم إىل أّن حرف النفي 

، ويرى فريق )3)"لن"، وبالغ بعضهم بجعله أدّل عىل التأكيد من "لن"فرق بينه وبني 

                                       
، لرشف الدين الطيبي، "فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب"حاشية الطيبي عىل الكشاف، املسمى  )1(

12/٤65. 

 .2٤6 املطول رشح التلخيص، لسعد الدين التفتازاين، )2(

 .3/1229ية ابن مالك توضيح املقاصد واملسالك، برشح ألف :ينظر )3(
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وليس من  ،)1)"ال"ا وأبلغ من النفي بحرف أكثر تأكيد   "لن"آخر أّن النفي بحرف 

شك أّن لكل من الفريقني أدّلته التي بنى عليها، ولكن ما الداعي إىل هذا التباين 

 بني كالم الفريقني؟
يدخل يف معان أوسع  "ال" إن املتأمل يف آي القرآن الكريم جيد النفي بـحرف

 فإذا كان نفي املستقبل عند ،"لن"ا ممّا يدخل عليه النفي باحلرف ا وأكثر استقرار  زمن  

غري خمتّص به زمن  "ال" فإّن النفي باحلرف "لن"العلامء مما اختّص باحلرف 

االستقبال، فهو يستعمل يف مطلق الزمن، أي أّنه يدخل عىل الفعل املستقبل، لكنه 

 قبال وحده، بل يراد به نفي ما يف الفعل من الصفة، كام تقدم يف قولهتال يراد به االس

ا ، فإن نفي حب اهلل للفساد ليس نفي  [205]البقرة: ﴾يق ىق يف ىف ٱ﴿ٱتعاىل:

، وإنام ينفى ية وال نظرياهتا منفية باحلرف لنلفعله يف املستقبل، ولذلك مل جتئ اآل

عن أفعال اهلل سبحانه وقوعها يف املستقبل إذا كانت متعلقة بحدث واقع يف 

 [35 ]حممد: ﴾يي ىي نيٱ﴿ٱاملستقبل ال بصفة، وذلك كام يف قوله تعاىل:

، ولو [1٤1]النساء: ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿ ٱوقوله تعاىل:

لوجب أن يكون املعنى أّن ذلك ليس من صفات اهلل  "ال"كان النفي يف اآلية بـ

تعاىل، وعليه فال يصّح بأي حال أن يقع للكافرين سبيل عىل املؤمنني، أّما مع حرف 

منني راجع إىل انتفاء فإّن فيه إشارة إىل أّن انتفاء تسليط الكافرين عىل املؤ "لن"

أسبابه من املؤمنني أنفسهم، ولذلك فإّن الواقع يشهد بتسلط الكافرين عىل املؤمنني 

 فينالون منهم. واهلل أعلم.
فنفي املضارع هبذين احلرفني يف أفعال اهلل تعاىل، له طريقتان الطريقة األوىل: أن 

 ىل مل ٱ﴿ له تعاىل:يكون النفي لفعل مضارع يدل عىل صفة هلل تعاىل كام يف قو
 ﴾يق ىق يف ىفٱ﴿ وقوله تعاىل: [25٨]البقرة: ﴾مم ام يل

                                       
 .2/9 صون، يف علوم الكتاب املكنون، والدر امل٤/531الكشاف  :ينظر لذلك )1(
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، والطريقة األخرى: أن يكون النفي لفعل مضارع يدل عىل فعل يقع [205 ]البقرة:

 من اهلل جزاء وجمازاة لفعل من اخللق.
وهذه الصفات مثل عدم هداية اهلل للكافرين ال يرجع فيها النفي لسبب متعلق 

ا بصيغة الفعل تدل عىل نفيها من أفعال اهلل تعاىل، فهي ترجع بفعل حادث، فنفيه

إىل صفات اهلل الكاملية األزلية، ال إىل فعل حادث يتعّلق بصفة من صفاته، والفرق 

ة إال أنه قد يلتبس يف مواضع منها هذه اآليات، ربني هذين النوعني معلوم بالرضو

 "أنّ "حو، مما بيناه سلفا، وهو خاصة حني ينظر يف النفي من جهة ما أثبته علم الن
 هاتني األداتني تفيدان نفي املستقبل.

ٱفإنه يشري إىل سببية له فيام قبله، كقوله تعاىل: "لن"أما إذا جاء النفي بـ ٱ ٱ  من زنٱ﴿ٱ
 ،[35]حممد: ﴾يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

ن ، وعىل الرغم من أّن اهلل ليس م)1)فاآلية تنفي أن ينقص اهلل املؤمنني من أعامهلم

فعله نقص أعامل املؤمنني وذلك شأنه تعاىل يف عدله ورمحته، إال أن اآلية تشري إىل 

سببّية الفعل، وهو أهّنم بالتزامهم الكف عن املنهي عنه يف اآلية، ينالون عناية اهلل 

ا من عملهم، فآخر اآلية مرتبط بأوهلا ارتباط املسباب هبم، وأهنم لن ُينقصوا شيئ  

ناب اهلل تعاىل وهي بخس ا لصفة ال تليق بجيصح أن يكون نفي   بسببه، فالنفي هنا

املؤمنني عملهم، لكنها يف اآلية ترتبط بمسببها من العمل، فناسب أن يكون نفيها 

 من إشارة إىل ترتب ما "لن"ملا يف  ؛"ال"دون  "لن"بأداة النفي الدالة عىل االستقبال 

 بعدها عىل ما قبلها.

ص عن األعامل مسباب عن التمسك بام طلب منهم أّن نفي النقويضاف لذلك 

أول اآلية، وهو أاّل هينوا ويدعوا إىل السلم وهم األعلون، فإن وقع منهم ذلك عىل 

                                       
. والوتر أصله اإلصابة بمكروه، ثم استعمل هنا يف 606 جماهد، ملجاهد املخزومي، لذلك تفسري :ينظر )1(

 .151 املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، :النقص، ينظر
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تلك الصفة؛ فإنه سبب يف نقص حسناهتم فيام حققوه من نرص وعلو باجلهاد، ألن 

هدين الدعوة إىل السلم إمهال للجهاد وذلك سبب يف نقص حسناهتم، وألن املجا

ا من األرض، كام هلم أجر عظيم عىل يسري العمل، ولو مل يكن إال أن يطؤوا موطئ  

وصفته سورة التوبة، فأي يشء أكثر حسنات من اجلهاد فتفوهتم يف الدعوة 

يف اآلية يشري إىل أسباب نفي النقص من عملهم  "لن"للسلم؟!، ولذلك فالنفي بـ

دعوهتم للسلم، استجابة للنهي يف أول  ، وتلك األسباب هي انتفاء"الرتة"الذي هو 

 .[35]حممد: ﴾ين ىن نن من زنٱ﴿ ٱاآلية وهو قوله تعاىل:

 ما "لن"ويتضح هذا املعنى البالغي اجلليل الدال عىل خصائص استعامل النفي بـ
 ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زتٱ﴿ ٱجاء يف قوله تعاىل:

 ﴾مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث
يراد به اإلشارة إىل صفة من صفات األلوهية التي  ، فالنفي يف اآلية ال[٨0]البقرة:

ا فلن هي الوفاء بالعهد، ولكنه يشري إىل أنه إن فرض أهنم اختذوا عند اهلل عهد  

فصيحة معربة عن رشط حمذوف... أي إن كان »خيلف اهلل ذلك العهد، والفاء 

بقه، أي فلن فالنفي هنا مبني عىل سببية ما س .)1) «األمر كذلك فلن خيلف اهلل وعده

 خيلف اهلل ذلك العهد إن صّح افرتاضه.

 (هخيلف اهلل عهد، فيقال:)فال "ال"وال يصّح أن يأيت النفي يف هذا املقام بحرف 

ألنه سيكون املعنى فيه بياٌن لصفة وفاء اهلل بالعهد، وهو غري مناسب للسياق وال 

  نثٱ﴿ٱٱٱاملفرتضة:للمقام، ألنه أريد يف اآلية، ربط نفي إخالف العهد بمقولتهم 
 ام يل ىل مل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث
، وذلك باالستفهام اإلنكاري التكذيبي، وحق هذا [٨0]البقرة: ﴾مم

 للنفي، أي أّن انتفاء عهد اهلل االستفهام أن يكون ما بني عليه من الوفاء بالعهد قابال  

                                       
 .1/131السعود العامدي،  يبألكريم، العقل السليم إىل مزايا القرآن ال إرشاد )1(
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 لكم ليس ألن اهلل ال يفي بالعهد ولكن ألنه ليس لكم عنده عهد.

ن يكون الوفاء ا غري صحيح يف الواقع لزم أان اختاذهم عند اهلل عهد  فلام ك

)فال  :، وال يصّح أن يشار فيه إىل صفة وفاء اهلل بالعهد، فال يقالبالعهد سببي الذكر

خيلف اهلل عهده(، ولذلك مل يأت يف القرآن نفي إخالف اهلل للوعد والعهد بحرف 

التي ال  يتعلق هبا سبب جزائي بني عليه إال يف مقام احلديث عن صفة الوفاء  "ال"

 هن من خن جنحن مم خم حم جم هل خلملٱ﴿ ٱٱذلك العهد، كام يف قوله تعاىل:
 حب جب هئ مئ حئخئ جئ  يي ىيٱ﴿، وقوله تعاىل: [9]آل عمران: ﴾مه جه
ألنه يشري  "ال"فنفي إخالف اهلل امليعاد يف اآليتني جاء بحرف ، [31]الرعد: ﴾خب

ا بوفاء عهد سبقه يف السياق، كام يف وليس متعلق  إىل الصفة املطلقة الكامل هلل تعاىل، 

 .البقرة اآلنفة آية

ا برشط انتقل معنى النفي إىل ما يف الرشط من سببية، مقيد   "لن"وإذا كان النفي بـ

 ﴾ مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض ﴿ ففي قوله تعاىل:
ص ، نفي ألن يكون من اهلل تأخري آلجال النفوس، فهو نفي ال خيت[11]املنافقون:

بنفس دون أخرى، ألن النفس نكرة وقعت يف سياق النفي، فدلت عىل العموم، 

وهذا معنى بالغي جليل إذ يشري الرتكيب إىل الصفة اجلليلة من صفات اهلل بأنه ال 

فانتقل النفي  ﴾جغمغ مع جع﴿ا قد أّجله بأجل، ثم قيد النفي بالرشط خيلف أمر  

معنى سببي، فناسبه أن يكون النفي من اإلشارة إىل أصل الصفة اجلليلة إىل إفادة 

 ."ال"دون  "لن"بـ
ال يؤخر اهلل نفسا إذا جاء "وعىل الرغم من أّن املعنى يصّح يف الظاهر أن يكون: 

، ألن املعنى يف "لن"االستقبايل الذي يفيده النفي بـ، إال أنه ال يدل عىل املعنى "أجلها

 ما يستقبلها من األمر، فالنفي اآلية يفيد التذكر بالوعد القادم لتتنبه النفس إىل

 يوّجه النفوس إىل ما يستقبلها من األجل. "لن"بــ
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  :"ال"رار ـــتك
وأفردناه بعنوان خاص ملا يف التكرار راجع للتوكيد ولذلك أحلقناه به، 

التنصيص عليه من زيادة فائدة ترجع خلاصية يف التكرار، إذ التكرار يف الكالم 

يكون إال لفائدة زائدة عىل املعنى األصيل، وحيسن يف  والالعريب نوع من اإلطناب، 

الكالم العريب تكرار أداة النفي بتكرار املنفي، فإذا نفي فعالن خمتلفان بعطف 

أحدمها عىل اآلخر، حسن يف املعطوف أن يتكرر معه النفي للتأكيد، ولكيال يستقل 

أنه غري منفي كام نفي الفعل األول بالنفي فتضعف صلة الفعل الثاين به، أو يفهم 

سابقه، لذلك يكرر النفي لرفع اللبس، وتأكيد أن املعطوف يشارك املعطوف عليه 

 يف النفي.
النافية، كان املراد بتكرارها التوكيد يف نفي ما بعدها لكيال  "ال"فإذا تكررت 

 نث مث زث رث يت ىت﴿ٱينقطع معنى النفي، ومن ذلك قوله تعاىل:
، [26 ة:]التوب ﴾ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

وذلك أن النفي ويل املضارع فدل عىل االستقبال بقرينة ترتبه عىل ما قبله ترتب 

، وهذ النفي يدل عىل استمرار مستقبيل، "ثم"املستقبل عىل ماضيه بحرف الرتاخي 

فإن النفي هنا مما ييل املضارع فهو داخل  ﴾ىك مك لك﴿ :ويف قوله

فيه تأكيد عىل أصالة ذلك الفعل  إال أن تقديم الفاعل عىل الفعل املضارع أصال  

فيهم، وتأكيد النفي بعد حرف العطف لكيال يفهم أن النفي يراد به نفي وقوعهام 

جمتمعني مع جواز وقوع أحدمها، فجيء به لكي يعلم أهّنم ال يقع منهم توبة، وال 

تذكر. وذلك آكد من االكتفاء بالعطف إلفادة النفي، ثم إن تقديم املسند إليه 

 لييل حرف النفي يفيد أّن شأهنم عدم التذكر، فهو فيهم كالطبع.االسمي 
 ىن من خن حن  جن يمٱ ﴿ ٱونظريه يف شأن برشى املؤمنني قوله تعاىل:

، إذ النفي هنا داخل عىل املضارع، ألن نفي اخلوف [3٨]البقرة: ﴾مه جه ين
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لكّن   هو الفعل،يلزمه عطف ما يناسبه وهو نفي احلزن، فُعلم أّن املنفّي أصال   "ال"بـ

حرف   "هم"تركيب اآلية وقع فيه تقديم لالسم عىل الفعل، فويل الذي هو الضمري 

النفي، حيث أريد نفي وقوع احلزن هلم يف املستقبل، فتقديم الضمري الذي هو 

الفاعل يف األصل جاء لغرض بالغي هو تأكيد انتفاء وقوع احلزن يف نفوسهم، عىل 

، وليس من شأهنم أهنم يقع هلم احلزن أصال   صفة كأهنم جبلوا عليها، وهي أهنم ال

حيزنون، وعىل رغم أن النفي إذا بارش الفعل يكفي يف الداللة عىل نفي الوقوع يف 

ا ا قاطع  ا نفي  املستقبل، فإن تقديم الضمري لييل النفي فيه تأكيد يصبح معه الفعل منفي  

 دون أدنى شك، ملا يف اجلملة االسمية من معنى الثبوت.
القاهر مفاد النفي حني يليه الضمري الذي هو الفاعل يف  ني الشيخ عبدوقد ب

األصل، وذلك بأن تكون اجلملة فعلية، ثم ُيقدم ضمري الفاعل لييل النفي، لغرض 

، [59]املؤمنون: ﴾حي جي ٰه مه جه﴿ تأكيد معنى النفي، فعند قوله تعاىل:

والذين ال "يل: ق يفيد من التأكيد يف نفي اإلرشاك عنهم، ما لو» قال الشيخ:

 . )1) «مل يفد ذلك "برهبم ال يرشكون يرشكون برهبم، أو:

 يت ٱ﴿ٱوكذلك نفي اإليامن عّمن حق عليه القول من الكافرين كام يف قوله تعاىل:
، فإن النفي الذي سبقه املبتدأ [7]يس: ﴾ىف يث ىث نث مث زث رث

فاعل، إذ املعنى خيتلف يف الداللة عىل املعنى عن نفي بتقديم املسند إليه الذي هو ال

 حينئذ فيه ختصيص املبتدأ باخلرب املنفي.
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ﴿ أّما يف قوله تعاىل:

، فقد وقع [126]التوبة: ﴾ يك ىك مك لك اك يق ىق يف

الفاعل فييل النفي يف سياق عطف فيه  "املسند إليه"الفعل يف حيز النفي ، ثم تقدم 

ر يف املستقبل بام جيعله غري واقع الفعل عىل مثله، إذ تنفي اآلية عنهم فعل التذك

                                       
 .13٨، القاهر اجلرجاين لعبد از،ـل اإلعجــدالئ )1(
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منهم عىل األصل، ألن اآلية أرادت أن تبني رسوخ عدم التذكر فيهم، فليس كنفي 

ا عىل التوبة التي سبقته يف اآلية نفسها، حيث أريد بيان عدم وقوعها منهم عطف  

 ذكرون( ليتبني أنيبل جيء بالضمري )وال هم  (،ال يرونو)أ :يف قوله تعاىل "يرون"

مرتتبا عىل الفتنة التي تقع يف كل عام مرة أو مرتني، بل هو يشء راسخ  لك ليسذ

فيهم، مل يكن مبنيا عىل وقوع الفتنة ،كام كان امتناعهم عن التوبة مبينا عىل الفتنة، 

    واهلل أعلم.
فائدة، وذلك  ﴾ىن من خن﴿عىل مجلة  ﴾مه جه ين﴿ويف عطف مجلة 

جلملة الفعلية، حيث يقتيض ظاهر السياق بطريقة العدول من اجلملة االسمية إىل ا

حزن( غري أن  )فال خوف عليهم وال توافق اجلملتني املعطوفتني يف تركيبهام مثل:

اآلية عدلت يف طريقة تركيبها، فغايرت بني اجلملتني، وذلك لبيان أن عدم احلزن 

غة يف ا عىل عدم اخلوف، بل هو مستقل يشبه امللكة أو الغريزة وذلك مبالليس مبني  

ويؤيد ذلك قوله تفاءه عنهم جبلة فال يصل إليهم، زوال احلزن عنهم، فيفيد ان

 .[3٤]فاطر:ٱ﴾ اكلك يق ىق يف ىف يث ىثٱ﴿ٱتعاىل:
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 املبحث الثاني

 "لن"معاني النظم يف النفي بـ

عىل نفي املستقبل دون غريه من األزمنة،  "لن"خيتلف النحاة حول داللة  ال

، ومنهم الزخمرشي، "ال"آكد يف النفي من  "لن"ذهب بعض أهل العلم إىل أن  ولكن

يف مواضع، ونقل املرادي عن ابن  "لن"آكد من  "ال"ورده بعضهم بأنه قد تكون 

آكد من  "ال"ما ذهب إليه دعوى ال دليل عليها، بل قد يكون النفي بـ»عصفور أن: 

ال يكون  "لن"بـا للقسم، والنفي ب  قد يكون جوا "ال"بـ؛ ألن النفي "لن"النفي بـ

 .)1)«جوابا له، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد

ا جواب   "لن"، ملجيئ "لن"آكد من  "ال" عىل كون غري أن هذا ال ينهض دليال  

 للقسم يف قوله:

د يف الرتاِب دفينا       واهللِ لن يصلوا إليك بجمعهم     حتى ُأوسا
(2( 

اهره، بل ينبغي أن ينظر يف معاين استعامل كل منهام، وهذا القول ال يؤخذ عىل ظ

فإن النفي املؤكد وارد يف كل منهام، وال تصلح إحدامها أن تقع موقع األخرى يف 

النفي، فالتأكيد معنى مشرتك فيهام حسب مقتىض املقام، وسنقف عند اآليات 

 الكريمة التي تبني فوارق التأكيد بينهام.

وهو قول  ،الزخمرشي "ال"آكد من النفي بـ "لن"النفي بـ وممن ذهبوا إىل القول بأن

ال يعدم الفائدة، وذلك بأن نبحث مواضع رأيه يف تضاعيف اآلي الكريم، وقد 

وافقه أبو حيان، يف موضع من تفسريه، ولكنه يف موضع آخر جعل احلكم الستقراء 

 نفية منهام يف أن كل واحد "لن"و "ال"وال فرق بني » لسان العرب، قال الزخمرشي:

                                       
 .3/1229بو حممد بن قاسم املرادي، توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، أ )1( 

 . 270ص ي،، أليب احلسن قاسم املراداجلنى الداين يف حروف املعاين )2( 
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فأتى مّرة بلفظ التأكيد  ،"ال"ا ليس يف ا وتشديد  تأكيد   "لن"للمستقبل، إال أن يف 

 .)1)«(وال يتمنونه)ومّرة بغري لفظه  (ولن يتمنوه)

نه الزخمرشي هنا غنية عن نفي املعنى الظاهر يف الفرق بينهام، بحجة وفيام بيّ 

يف لسان العرب نّص عىل البحث عن ذلك املعنى يف لسان العرب، فهل سيكون 

نئذ فإن ا لالستعامل كام استعملهام القرآن، وحيهذا الفرق، أم هل سيكون نص  

إال أّن الذي ينبغي أن حيتكم إليه هو االستعامل القرآين،  االستشهاد بالقرآن أوىل؟

 وهو الذي سيقف عنده البحث للنظر يف الفروق الداللية بني استعامليهام ما أمكن.

 :دـأكيـالت
، وهنا سنقف عند مواطن "ال"أرشنا من قبل إىل معنى التأكيد يف حديثنا عن 

فلكل منهام ما يناسبه من السياقات التي تقتيض إحدامها دون  ،"لن"تأكيد النفي بـ

هو املعنى األصيل للحرف  )2)األخرى، وتأكيد نفي املستقبل عىل ما بينه الزخمرشي

، فإن "ال"ل االختالف بينه وبني حرف النفي ، وهذا الوجه من الداللة هو أص"لن"

ا من احلرف وحده بل من ترّكب احلرف مع ما ليس مكتسب   "ال"التأكيد الذي يفيده 

ا ا، أو أن يكون حرف النفي مكرر  يف السياق من مقتضيات جعلت النفي مؤكد  

 ا.فهو داللة أصلية هل "لن"لتأكيد النفي، وقطع الشك ، أّما التأكيد الذي تفيده 
يف النظم الرشيف، وله دالالت ختتلف باختالف موضع  "لن"وقد وقع النفي بـ

فتجدها تقع يف مواضع للداللة عىل معنى توكيدي خيتلف عن املعنى  "لن"

يف الفرق بني  ننظر أوال  التوكيدي يف موضع آخر، ويتبع ذلك فوائد بالغية، وس

 ﴾يي ىي ني مي زيٱ﴿، يف قوله تعاىل: "ال"والنفي بــ "لن"النفي بـ
يف هذه اآلية واضح أّن املستقبل مراد دون املايض، وليس هو كالنفي يف  [35:]حممد

                                       
 .10/173، والبحر املحيط ٤/531الكشاف  )1( 

 .32، ص، للزخمرشياألنموذج )2( 
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النفي باالستقبال  ، فلو خصص[205]البقرة:﴾يق ىق يف ىفٱ﴿قوله تعاىل:

إذ ال يصح أن  ،لنقص معنى اآلية "ال"عىل املعنى القيايس الذي ذكره النحاة يف 

 "لن"ستقبل دون املايض، كام يصح نفي ا يف امليكون عدم حب اهلل للفساد واقع  
للمضارع يف املستقبل دون املايض، فاآلية  الثانية تنفي أن يكون من اهلل حب 

ا بفساد سابق، ولذلك فإن للفساد سواء وقع ذلك يف املستقبل أو كان احلّب متعلق  

ل وال ا بزمن االستقبااملعنى الظاهر من اآلية أن نفي حّب الفساد من اهلل ليس مقّيد  

زمنة، فالنفي هنا يف املايض كام هو يف غريه من األ زمن احلالية، بل هو واقع منه تعاىل

متجه إىل نفي اهلل حب الفساد عن نفسه يف مجيع األزمنة، إذ لو كان نفي حّب اهلل 

ا يف املستقبل للزم أن ال ينتفي ذلك عن زمني احلارض وامليّض، للفساد فحسب واقع  

 نه جناب اهلل تعاىل.وهذا باطل ينزه ع
يف املستقبل، أي أنه تعاىل لن يظلمهم إياه،  "الرتة"يفيد نفي وقوع  "لن"فالنفي بـ

، فالنفي فسيجزهيم هبا يوم القيامة، وهذا النفي خمتص بمآل أعامهلم عند اهلل

 ، والوعد إنام هو للمستقبل.متضمن معنى الوعد احلسن
الستقبال ال يكون إال بالسياق، فإذا خال فإن داللة املضارع معها عىل ا "ال"أما 

السياق مما خيلص املضارع لالستقبال محلت عىل معنى عام يف األزمنة، ويف أمايل 

أهنم نفوا هبا األفعال املستقبلة واحلارضة، فإذا قال: سيفعل أو »ابن الشجري: 

 .)1)«يفعل سوف يفعل، قلت: ال

ة قرب زمن املنفي من زمن بخاصي "ال"عىل النفي ختتلف عن  "لن"وداللة 

ومن خواصها أهنا تنفي ما قرب وال يمتد معنى النفي فيها »التكلم، قال السهييل: 

وامتداد معنى .)2) «"ال يقوم زيد أبدا  "إذا قلت:  "ال  "كامتداد معنى النفي يف حرف 

                                       
 .2/53٤هلبة اهلل بن عيل العلوي  أمايل ابن الشجري، )1( 

 .103، صنتائج الفكر يف النحو )2( 



 ظافر بن غرمان العمريد.                   املنهج البالغي للقرآن الكرمي يف استعمال حريف النفي )ال، ولن(

308 

 النفي هنا زماين، ولعل امتداده يف املثال الذي ذكره راجع إىل شيوع معنى النفي يف

أزمنة ما تدخل عليه، فال تقيد بزمن مستقبل أو حايل أو ماض، وإن مل يذكر يف 

ا"ال"سياقها لفظ األبد، فاتضح الفارق الزمني سعة  يف  ألكثر من زمن، بام  ، واجتاه 

من السعة، فهي خاصة باملستقبل، ثم إن السياق هو الذي حيدد  "لن"ليس يف 

 امتدادها يف املستقبل الذي تدل عليه.
يف بعض  "لن"وعىل ذلك فإن الفرق الواضح بني االستعاملني يظهر يف حاجة 

املواضع إىل لفظ زمني يف سياقها، وذلك ليس ألجل تأكيد النفي فحسب، فإهنا 

، ففي قوله "ال"مؤكدة بلفظها، ولكن ألجل االمتداد الزمني الذي ينقصها عن 

 "لن"النفي بـ [5٨:]الكهف ﴾خس حس جس مخ جخ مح جح مج ﴿تعاىل: 
أحدمها: تأكيد نفي الفعل يف املستقبل، واملستقبل هنا  هو  ؛يف اآلية يفيد معنيني

وذلك أن عدم  ،الزمن الذي يبدأ بانتهاء زمن التكلم، واآلخر: كونه غري منته  

وجادهتم من دون ذلك املوعد أمر ال هناية له، ولو كان ينتهي بزمن لكان املوعد 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض﴿ا. ومثله قوله تعاىل: خلف  
فال يصح أن ينقيض هذا النفي عند زمن حمدد. فظهر غرض ، [37]احلج ﴾جفحف

النظم من النفي، إذ النفي من أغراض النظم، وله معان خمتلفة منها النفي املمتد 

  بال هناية لزمنه.استقباال  
يقع يف سياقات خمتلفة إال أنه قد يزيد  -"لن"أعني -والنفي املؤّكد هبذا احلرف 

، وداللة تأكيد قطعية، كام حق السياق، فيكون له داللة زمنيةأكيد بالقيود التي تلالت

التأميد، مع داللته حينئذ عىل التأكيد الذي  سيتضح يف دالالته عىل كل من التأبيد،

 ."ال"هو أصل معناه، وهو الفارق األكرب بينه وبني 
 :دـيـأبـالت

بالزمن الذي يمتد فيه النفي، وهذه قد يشرتك مع معنى التأكيد معنى آخر يتعّلق 
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املسألة يف القرآن الكريم ناقشها املفرسون والبيانّيون والنحاة ملا هلا من أمهية يف 

توجيه معنى النفي هبذا احلرف، ولصلتها كذلك ببعض مسائل االعتقاد، فقوله 

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح﴿ٱ:تعاىل
القول بداللتها عىل تأبيد  ، ُنسب للزخمرشي يف أنموذجه[1٤3]األعراف: ﴾خضحض

يف نفي  "ال"نظرية  "لن"» النفي، ليفيد عدم رؤية اهلل، وليس يف األنموذج إال قوله:

 .)1) «املستقبل ولكن عىل التأكيد
ال يقع يف الدنيا وال لنفي عىل التأبيد حممول عىل أنه ا»وعند صاحب الكليات أن 

. وال )2)«، كام أّن األزل ما ال بداية لهيف اآلخرة، ألّن األبد مراد به ما ال هناية له

ا تأبيد   "لن"يف كثري من اآليات، لذلك ال تفيد  "لن"يتناسب هذا املعنى مع داللة 

 بأصل وضعها.
للتأبيد فقد رّده النحاة واملفرّسون، قال  "لن"سب للزخمرشي من إفادة وأما ما نُ 

ر املبتدعة عىل إنكارها يف فأكث ،وقد اخُتلف يف جواز رؤية اهلل تعاىل» القرطبّي:

 .)3)«الدنيا واآلخرة. وأهل السنة والسلف عىل جوازها فيهام، ووقوعها يف اآلخرة

نسب للزخمرشي القول بداللتها عىل التأبيد ملجرد أنه ذكر هلا ومن الالفت أن يُ 

 معنى التأكيد، إذ إن داللتها عىل  التأكيد ال اعتزال فيها، وإنام االعتزال الذي ينسب

للزخمرشي هو القول بداللتها عىل التأبيد، وهو ما مل نجده يف األنموذج أو يف 

ا مثل الزخمرشي يذهب إىل معنى التأبيد يف الكشاف أو يف املفصل، وال أحسب عامل  

اآلية، وإن كان مذهب االعتزال ينفي القول برؤية اهلل، وذلك لكثرة الشواهد 

د نفي املستقبل بال داللة عىل التأبيد، بام ال لتوكي "لن"القرآنية التي تدل عىل أّن 

                                       
 .32، صاألنموذج )1( 

 .٨0ص الكليات، أليب البقاء الكفوي، )2( 

 .1/٤03حممد بن أمحد القرطبي،يب عبداهلل اجلامع ألحكام القرآن، أل )3( 
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ٱبل إن يف القرآن ما ينفي هذا ويمنعه وهو قوله تعاىل: ،)1)يغيب عن مثل الزخمرشّي 

، إذ [95:]البقرة ﴾ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىهٱ﴿

الداّل رصاحة عىل الـتأبيد، ولو كان التأبيد  "اأبد  "مع لفظ  "لن"نرى يف اآلية اجتامع 

ا به معنى اإلطالق لناقض معنى متني الكافر للموت  حّد لغايته مراد  املطلق الذي ال

 رن مم اميل ىل مل يك ىك مك﴿ٱيوم القيامة، وذلك يف قوله تعاىل:
، وهذا يدل عىل أّن التأبيد ال يراد [٤0:]النبأ ﴾ٰى ين ىن نن من زن

وراء زمن الدنيا، فال يدخل فيه يشء من اآلخرة، وال حميد عن محل آيات  به ما

 ﴾مخ جخ﴿ قوله:» ا كالم الزخمرشي:معنى التأبيد، قال ابن يعيش شارح   قرآنية عىل
مل يلزم منه عدم الرؤية يف اآلخرة، ألن املراد: إنك لن تراين يف الدنيا ألن السؤال 

 . )2)«وقع يف الدنيا والنفي عىل حسب اإلثبات
 لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه، والسؤال إنام وقع "لن"» ولذلك قال الرازي:

ا لذلك املطلوب، فأما أن نفي   "لن تراين" عن حتصيل الرؤية يف احلال، فكان قوله:

   .)3)«يفيد النفي الدائم فال
وهذا مقال جيد، وهو يمنع االحتجاج بنفي الرؤية يوم القيامة، وقد يكون 

                                       
هذا القول ال يعني تربئة املذهب االعتزايل من نفي رؤية اهلل، فهو أساس يف عقيدهتم، والذي نحن فيه هنا  )1(

يدل عىل هذا، فنحن  ذهبوا إليه، وال أن يكون يف كالم الزخمرشي ما هو نفي أن تكون اآلية دالة عىل ما

املعتزلة فثابت عنهم، وقد نفي الزخمرشي يف  ية نفسها فحسب، أما معتقده، ومعتقدكالمه يف اآلأمام نص 

من سورة القيامة. وعند املعتزلة أن من مل يعتقد نفي الرؤية عن اهلل  23كشافه الرؤية عند تفسريه لآلية 

هذه املسألة.  اجلبار، واالنتصار للمردار، توسع يف قوهلم ومعتقدهم يف فهو كافر، ويف أصول القايض عبد

 الكشاف :سبق ينظر ملا والذي عليه أهل السنة أن اهلل تعاىل ُيرى يوم القيامة، بداللة القرآن والسنة.

يب احلسني اخلياط أل ،واالنتصار ،232ص، اجلبار ، ورشح األصول اخلمسة، للقايض عبد192/٤

 .153وية، البن أيب العز احلنفي، ص. ورشح العقيدة الطحا5٤املعتزيل، ص

 .٨/111رشح املفصل، البن يعيش،  )2(

 .10/1٨9"مفاتيح الغيب"تفسري الرازي  )3(
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التأبيد ال معنى له سوى امتداد الزمن الطويل ال أنه زمن ال ينقطع، نقله الزركيش 

وممن رصح بأن التأبيد عبارة عن الزمن الطويل ال عن » ، قال:)1)اخلشاب عن ابن

 .«الذي ال ينقطع ابن اخلشاب
 خل حل جل مك لك خكٱ﴿ وال وجه لرد معنى التأبيد يف مثل قوله تعاىل:

، فلو كان [ 2٤]البقرة: ﴾حن ممجن خم حم جم هل مل

ذلك الزمن من  ا لزمن طويل ذي غاية ، فإنه جيوز أن يأيت بعدالتأبيد يف اآلية ممتد  

هنا هو نفي أبدي يفيد  "لن"، فثبت أن معنى يستطيع أن يفعل، وهذا ممتنع عقال  

 عدم قدرهتم عىل أن يأتوا بسورة من مثله. 

وحدها بل هو من استعامهلا يف  "لن"ا من داللة غري أن هذا املعنى ليس مفهوم  

م لن يأتوا بسورة من مثله ا، ألهّن ا أبدي  ا نفي  سياق يوجب أن يكون الفعل بعدها منفي  

عىل تأبيد النفي يراد به معناها من جهة  "لن"ا، ولذلك فإن القول بعدم داللة أبد  

ا فهو وارد واآليات تشهد بذلك ا مطلق  الوضع، فأما استعامهلا يف نفي املستقبل نفي  

 كام يف هذه اآلية.
واآلخرة، بل سنرى عىل التأبيد املطلق يف الدنيا  "لن"ولذلك فال حجة يف داللة 

يبني أهنا حمددة الزمان، فال تعارض بني معنى التوكيد  داللتها يف سياق اآليات ما

 فيها، وقرص زمن النفي فيها أو امتداده عىل أزمنة متفاوتة.
وهذه هي القضية البالغية التي يفرتق فيها املعنى بني أصل الوضع الذي تدل 

يه يف االستعامل، فال وجه إلجراء معنى عليه األداة، وبني املعنى الذي تدل عل

التأبيد الذي ال ينقطع عىل مجيع مواضعها، وال وجه كذلك لنفي معنى التأبيد عنها 

كام يف آية التحدي، والذي عليه ا ا أبدي  سياق عىل النفي هبا نفي  يف مواضع يدل ال

ن يكون املعنى  عىل املعنى، أو أاألمر هو أن يكون السياق، واملقتىض السياقي داال  

                                       
 .٤/333الربهان يف علوم القرآن،  )1(
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  عىل معاين أخر من الوحيني. حمموال  
ملجرد النفي عن األفعال املستقبلة  "لن"و "ال"واحلق أن » ولذلك قال الزركيش:

. وهذا القول ينبغي أن يوضع يف )1)«والتأبيد، وعدمه يؤخذان من دليل خارج

ه ذكر يف غري عىل التأبيد أو عدمها، ألن "لن"سياقه، فهو يف سياق احلديث عن داللة 

 . )2)"ال"آكد يف النفي من  "لن"موضع من كتابه أن 

ا، فإن القرآن نص عىل والتأبيد الدنيوي الذي تفيده اآليات يظهر نصه واضح  

 ميىي خي حي جي يه ىهٱ﴿ٱمعنى التأبيد يف الدنيا وذلك يف قوله تعاىل:
ا ، فقد نفى أن يتمنى اليهود املوت يف الدنيا نفي  [95:]البقرة ﴾ٰر ٰذ يي

، ثم يف سورة النبأ يبني أن الكافر يتمنى "اأبد  "ولفظ  "لن"ا، وذلك من داللة بدي  أ

 ين ىن نن من زن رن مم يلام ىلٱ﴿ املوت، يف قوله تعاىل:
ا يشمل ا مطلق  فتأكد أن النفي املؤبد، إنام هو تأبيد دنيوي، ال تأبيد  ، [٤0]النبأ: ﴾ٰى

بيد يف الدارين لكان يف ذلك التأ "لن"الدنيا واآلخرة، ولو صّح الظن القائل بإفادة 

 تناقض بني آيات القرآن الكريم، وهو ما ينزه عن كالم اهلل.
مع  "لن"وهذا يفيد أّن معنى التأبيد ال يراد به شمول احلياة األخرى، فيظهر يف 

سياقها داللة مقيدة بزمن قريب، مقداره يوم، وأخرى مطلقة يف زمن طويل يشمل 

، وعىل هذا فإن األغراض "حتى" كام يف املغّيا بلفظالدنيا، وثالثة بزمن بينهام 

من خالل السياق الذي يقع فيه،  "لن" البالغية تظهر من استعامل حرف النفي

 ا يعطي قيام بيانية حلقيقة وقوع الفعل املنفّي، وتأكيده.ا وقرب  فتباين أزمنة النفي بعد  
كيب، والنفي فيها ويف التنزيل احلكيم بضع آيات مشاهبات هلذه اآلية يف الرت

                                       
 .2/51٨املصدر السابق  )1(

. وكذلك نص عىل داللتها عىل التأكيد يف النوع السادس ٤/332الربهان يف علوم القرآن، :ينظر )2(

 ملؤكدات، لذلك فال تعارض بني كالميه.من ا "لن"، فجعل ٤/516واألربعني 
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، ويدل النفي حينئذ عىل أن املراد بزمن النفي هو احلياة الدنيا "أبدا"مؤكد بلفظ 

  ام يل ىل مل يك ﴿ٱفحسب، فال يتجاوزه إىل اآلخرة، ومنه قوله تعاىل:
إذ يأمر اهلل نبيه أن  [٨3]التوبة: ﴾ٰى ين ىن نن من زن رن مم

ا بلفظ التأبيد، ليدل ، مؤكد  يبّلغ املنافقني أنه لن يأذن هلم يف اخلروج معه للجهاد

عىل عقد العزم عىل أن ذلك لن يكون هلم إىل األبد، واملعلوم أن اجلهاد لن يكون إال 

عىل مقدار الزمن الدنيوي، بل عىل مقدرا حياة  "لن"يف الدنيا، فثبت بقاء داللة 

 يف الدنيا. ×النبي 
  ﴾خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيٱ﴿ونظري ذلك قوله تعاىل: 

ا لكنه حمدود بزمن الدنيا دون اآلخرة، ا مطلق  إن النفي فيها يؤكد زمن  ف [57 ]الكهف:

ملا يف السياق من الداللة عىل أن األمر املنفي دنيوي فحسب، ألن الدعوة إىل اهلدى 

فدل النظم عىل أن  تكون إال يف الدنيا، واالهتداء وعدمه من أعامل الدنيا كذلك، ال

 ب.نفيها يف هذه اآلية دنيوي فحس "لن"

ال يراد به اآلخرة، ألن االهتداء مقيد بزمن الدنيا الذي  "أبدا"وكذلك فإن لفظ 

هو زمن الدعوة واإلجابة، فُعلم أنه يراد به زيادة التأكيد المتناع هداهم، والرشط 

بأداة تفيد عدم القطع بحصول الرشط، عىل الرغم من أن فعل الرشط جمزوم 

تجابتهم من أول األمر، فالدعوة إىل اهلدى بوقوعه، وذلك لإلشارة إىل انتفاء اس

ا ، وحني يكون ثابت  "إن  "حاصلة متحققة، والرشط هنا ال يفيد االحتامل املتعارف يف 

مضمونه فإنه يتوجه معناه إىل القيد الزماين، أو إىل الداللة عىل أن األمر الثابت عند 

ب بثبوته، فيكتسب املتكلم ينزل منزلة املشكوك فيه عند املخاطب مع علم املخاط

اجلواب قوة الثبات، فإذا كان دعوة النبي هلم للهداية ثابتة عنده، والرشط ال يفيد 

افرتاضها، فإن جواب الرشط يصبح مؤكد الثبوت، وهو نفي اهتدائهم بقرينة 

 التنزيل املذكور.



 ظافر بن غرمان العمريد.                   املنهج البالغي للقرآن الكرمي يف استعمال حريف النفي )ال، ولن(

314 

ا لرشط ال شك يف وقوعه، ثم لقد احتفى النظم بتوكيد النفي بأن جعله جواب  

 خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ٱظ التأبيد، وكذا يف قوله تعاىل:أّكد بلف
بدٌل من  (ما داموا فيها)نفوا دخوهلم عىل التأكيد والتأبيد، » [2٤]املائدة: ﴾ىم مم

، قالوا ذلك (فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون) بدل البعض، "أبدا"

بك تقديره اذهب أنت ور :استهانة باهلل ورسوله وعدم مباالة هبام، وقيل

 .)1)«يعينك

ا، وأما التوكيد فداللته فالتأبيد املفهوم من كالم الزخمرشي راجع إىل لفظ أبد  

، وحني أمرهم موسى عليه السالم بالدخول أول األمر، أكدوا "لن"مفهومة من 

ا، فجعلوا لذلك النفي غاية وهو ا تأبيدي  ، فلم ينفوه نفي  "لن"امتناعهم باستعامل 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ﴿ خروج العامليق:
غري  "لن"وذلك يؤكد  أن  ،[22]املائدة  ﴾ جع مظ حط مض خض حض جض

ا فجعلوا خروجهم رشط   "حتى" مفيدة للتأبيد إذ جعلوا لنفيها غاية باستعامل

 لدخوهلم. 

 ﴾ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ة ــيـانـة الثــي اآليـوف
العامليق فيها،  دوام بقاءا لكنهم قيدوه بـ ديـا أبـ ول نفيـوا الدخـفـ، فن[2٤:]املائدة

وال يدل عليه  "لن"ا أن تأبيدهم هنا تأبيد غري مطلق، فال يدل عليه وهذا يفيد أيض  

التأبيد ». قال الشهاب "داموا فيها ما"، إذ يمنعه تقييدهم له بقوهلم "أبدا"لفظ 

بلة فإهنا تفيد تأكيد النفي لكوهنا يف مقا "لن"والتأكيد منه، ومن  "اأبد  "مستفاد من 

 "لن". فالتأبيد هنا ال حيمل عىل معنى األبدية املطلقة، ال من جهة )2)«سوف يفعل
، بل يفيد املبالغة يف إطالق الزمن بال حتديد، لكنه ال خيرج "أبدا"وال من جهة لفظ 

 عن حدود احلياة الدنيا.

                                       
 .1/60٤الكشاف  )1( 

 .3/230قايض وكفاية الرايض، حاشية الشهاب عىل تفسري البيضاوي، املسامة عناية ال )2( 
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ذا ا بأمد، وهمن معانيها أهنا تفيد امتداد زمنها املستقبيل مقيد   "لن"وعليه فإن 

وحدها، ولكن بقيد معها، والتأميد مصدر أّمد يؤّمد من  "لن"التأميد ال تفيده 

فالتأميد هو  ،)1)ا، واألمد هو الغاية، وقد يطلق عىل العمراألَمد، أي جعل له أمد  

ا ما يكون األمد أن يكون اليشء له أمد وأجل حمّدد، وغاية زمانية ينتهي إليها، وغالب  

ٱ﴾مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس﴿ٱ، ويف التنزيل:طويال  
 عىل يف أصل معناه من تأكيد النفي، داال   "لن"، ويستعمل حرف النفي [16:]احلديد

أمد حمدد غري مؤبد، إذ يرد يف السياق ما يبني غاية ذلك األمد، كام جاء يف قصة قوم 

 حب جب هئ مئ﴿ٱ:تعاىل هم عن اإليامن والتصديق، يف قولهموسى وامتناع
فقد نفوا أن يؤمنوا ملوسى حتّى  ،[55:رة]البق ﴾ خت حت جت هب مب خب

ا انتهاء أمد النفي، فربطوا إيامهنم برؤية اهلل، وجعلوه منفي   "حتى"يروا رهّبم، وتفيد 

 إىل حني رؤية اهلل. 

والفائدة البالغية يف هذا هو أهّنم ربطوا إيامهنم ملوسى بغاية زمانية ذات أمد 

ن يتحّقق وذلك ملا علموه من أّن رؤيتهم هلل وفيه إشارة منهم إىل أّن إيامهنم ل ،بعيد

فهم مل  .)2)ممتنعة كام عرفهم موسى أهّنم لن يروه يف الدنيا، يؤّكده كالم الزخمرشي

يرّصحوا بامتناعهم عن اإليامن ملوسى، ولكنّهم نفوا إيقاع اإليامن حتى تقع الرؤية، 

ا م هلل يف الدنيا أمد   جعلوا رؤيتهوهذا منهم إخفاء لنيتهم وعزمهم عىل الكفر، حني

 المتناعهم عن اإليامن.

 حن جنٱ﴿ٱويف قصة مريم يدل النفي عىل أمد ينتهي يف يوم واحد، قال تعاىل:
فإن النفي هنا أمده يوم  [16:]مريم ﴾ىه مه جه ين ىن من خن

واحد، وال يدل عىل ما فوقه من الزمن، ويبقى للحرف معنى التأكيد، أما حتديد 

 األمد فهو مقيد بالظرف.

                                       
 .3/7٤ ،)أمد(ر لسان العرب، البن منظور، مادة ينظ )1( 

 .1/1٤1الكشاف  )2( 
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 مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ٱو عدنا ملعنى الـتأميد قوله تعاىل:ول
التضح لنا  ؛[2٤:]املائدة ﴾ين ىن من خن حن جن يم ىم

دخوهلم األرض املقدسة التي  "لن" كيف ينفي قوم موسى بحرف النفي املؤكد

ليقطعوا الطمع عن نفس موسى يف  "أبدا" أمرهم اهلل بدخوهلا، ثّم يتبعونه بقوهلم:

ينوون دخوهلا بل يدل عىل أن  سياق اآلية عىل أهنم الأن يدخلوها، وال يدل 

امتناعهم عن دخوهلا راجع لكون القوم اجلبارين فيها، فإن خرج اجلبارون، فإهنم 

 ﴾ين ىن من خن حن جن يمٱ﴿ٱسيدخلون، ولذلك قالوا:
وليس ربطهم دخوهلا بخروج اجلبارين لتيئيس موسى من رغبتهم كام  ،[2٤:]املائدة

اآلية السابقة، ولكن لعدم رغبتهم يف القتال، وجماهدة القوم آيسوه من إيامهنم يف 

مع حتديد زمنها وتقييده، بام يدل  "لن"اجلبارين، وهذا من لطائف النظم باستعامل 

 عىل أّن تقييد زمن النفي داخل يف اعتبار داللة كالمهم من جهة تأكيده، أو من جهة تأميده.

يفيد معنى  زمنبا مقيد   "لن"بــ املؤكدويف شأن القيامة يدخل معنى النفي 

 نث مث زث رث ٱ﴿ٱالتأميد، إال أنه ال يؤخذ عىل ظاهره، فقوله تعاىل:
وهو يوم القيامة، وتأميده  [39:]الزخرف ﴾ىق يف ىف يث ىث

وراءه من اخللود، هو أّنه يوم احلساب الذي فيه ينتهي الناس  بذلك اليوم دون ما

اء نفي النفع بعد ذلك اليوم، فمن مل لنعيم أو عذاب، فتأميده باليوم ال يعني انقض

ينفعه يشء يوم احلساب، فلن ينفعه بعده ألّن ما يكون يف ذلك اليوم هو املصري 

الذي ليس بعده إال خلود يف اجلنة، أو خلود يف النار، ولذلك فإن مما يدل عليه 

مة قبل  أن النفي هنا أّن من خيرجهم اهلل من اجلنة إىل النار إنام يقع ذلك هلم يوم القيا

ينتهي ذلك اليوم، ثّم بعده يكون كل من أصحاب الدارين خالديَن فيها، فال جنة 

 ملن يف النار، وال نار ملن يف اجلنة.

فاختالف مدى النفي بينهام  ،"لن"و "ال"واألمد هو أحد وجهي اخلالف بني 
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أكثر  "لن"ولذلك خالف بعض أهل العلم القول بأن  ؛يدخل يف معنى التوكيد

، واحلّق أن كال منهام له داللة خاّصة، فالتوكيد الذي بمعنى اجلزم "ال"كيدا من تأ

، ولكن يبقى حلرف النفي  "لن"والقطع بنفي الوقوع يف املستقبل هو من خصائص 

ا بمنفّي مطلق النفي مؤبد فإن معنى وقدر من التأكيد ، فإذا كان األمر متعلق   "ال"

 ىي مي خي حي جي﴿ٱوله تعاىل:هو األدل عليه كام يف ق "ال"حرف 
فإن اإلدراك إحاطة باملدرك وليس  ،[103]األنعام ﴾ٌّ ٰى ٰر ييٰذ

لألبصار أن حتيط برهبا، وإن كان هلا أن تراه يوم القيامة، فإن الرؤية يشء قارص أقل 

من اإلدراك، ولذلك مل يقل تعاىل ملوسى:)ال تراين( بل قال تعاىل:)لن تراين( ألنه 

لتأميد ال للتأبيد، ويدل عىل ذلك تعليق الرؤية باستقرار النفي هبا حينئذ أنسب ل

ولكنه لن يستقر ألن الرؤية مل تكتمل  ،اجلبل، فإن اجلبل ممن استقراره غري مستحيل

 رشوطها كام مل تكتمل رشوط استقرار اجلبل.

 [7:]اجلمعة ﴾جخمخ مح جح مج حج مث﴿ٱوعىل هذا فإن قوله تعاىل:

ا، وليسوا ممن يتمنى املوت، فهو نفي متن أبد   فيه نفي مطلق بمعنى أنه ال يقع منهم

التصافهم بخلق نفيس يدهلم عىل متني املوت، أّما قوله: )ولن يتمنوه( فهو ال يشري 

إىل ذلك اخللق النفيس، بل يشري إىل الفعل الذي ينتظر منهم إيقاعه، من غري إفادة ملا 

إن من شأهنم أهنم ال  يف نفوسهم من سجية تقوم عىل كره املوت، والفرار منه، حتى

 يف املسقبل. يتمنون املوت، كام أهنم لن يكون منهم متن  

 :اءــــــالدع
يفيد الدعاء، وذلك ملا يف هذا احلرف من معنى  "لن"ذكر بعض أهل العلم أن 

 ام يل ىل ﴿ٱتوكيد النفي يف املستقبل، ومنه ما جاء يف قوله تعاىل يف قصة موسى:
 قال:» قال الرازي:، [17]القصص: ﴾ىن نن  من زن رن مم

ا، قال الفراء: الكسائي والفراء: إنه خرب، ومعناه الدعاء، كأنه قال فال جتعلني ظهري  
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وأّكده ابن هشام بام نقله عن مجاعة من  .)1) «اويف حرف عبداهلل فال جتعلني ظهري  

ا جلامعة منهم ابن لذلك وفاق   "ال"وتأيت للدعاء، كام أتت » النحاة، إذ يقول:

 واحلجة يف قوله:عصفور، 
َباللكم َخالِد   لن تزالوا كذلكم ثما اَل زلت         .)2) «ا ُخُلود اجل 

، إال أّن إجراء احلرف عىل أصله "ال"بمعنى  "لن"جُيعل فيه حرف وهذا القول 

، ملا بيناه من خمالفة سياق الرتكيب يف "ال" عىل من الداللة عىل النفي بذاته ال محال  

هلذا الغرض،  "لن"، إال أنه أوثر "ال"أن يكون حرف النفي هو  اآلية إذ املقتىض

. فيرتّجح يف "ال"مقصود ملعنى الدعاء وليس استعامال هلا يف معنى  "لن"فمجيء 

اآلية معنى الدعاء، عىل الرغم من منع أيب حيان له وهو ينقل الشاهد الشعري، 

وقيل: » هم. قال:رف عنه االحتكام إىل كالم العرب وشواهدوأبو حيان ممن عُ 

 ال "لن"يف الدعاء، والصحيح أن  "ال"بمعنى  "لن"دعاء ال خرب، و "فلن أكون"
تكون يف الدعاء هبذه اآلية، وبقول  "لن"تكون يف الدعاء، وقد استدل عىل أن 

 البيت السابق. وعىل هذا فإن معنى الدعاء يف اآلية يرتجح يف أورد.ثم )3)«الشاعر..

الذي  "لن"ء، وملا يف الرتكيب من خمالفة لظاهر النفي باستعامل اآلية ملا ذكره العلام

 اجتلب معنى الدعاء. واهلل أعلم.

وحيمل عىل هذا املعنى الذي يظهر فيه معنى الطلب، فيفهم منه الدعاء قوله  

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنٱ﴿ تعاىل:
– ٤0]الكهف: ﴾جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

ا فال تستطيع أو يصبح ماؤها غور  ": يه الظاهر أن يقال، فإن القياس الذي يقتض[٤1

 . "اله طلب  
                                       

 .2٤/5٨6 "مفاتيح الغيب"تفسري الرازي  )1(

 .1/27٤ي اللبيب مغن )2(

 .٨/293البحر املحيط  )3(
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وقد أشار ابن عاشور إىل حضور معنى الدعاء يف هذا الرتكيب املصّدر بحرف 

توكيد النفي، وذلك يف سياق الرتجي الذي يتأّكد يف اآليات فيدخله معنى الدعاء، 

ق هلذا الرجاء الصادر وجاء بحرف توكيد النفي زيادة يف التحقي» يقول هنالك:

 .)1) «مصدر الدعاء

 

 

 

 

 
 

                                       
 .20/92التحرير والتنوير )1( 
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي يرس لنا إمتام هذا البحث، للنظر يف املنهج البالغي للقرآن الكريم 

 خصائص النظم املتعلقة هبام،و، "لن"و  "ال"يف استعامل حريف النفي االستقبايل 

عامل هذين احلرفني يف الذكر احلكيم، ولقد حرصت عىل أن أبني خصائص است

واملعاين البالغية التي تتعلق بذلك االستعامل، وما يتصل بذلك من تفريق بني 

وجوه تلك الدالالت، يف استعامل كل منهام، ووجوه االختالف الكثرية بني 

عند علامئنا،  -ولو يف بعض جوانبه-األداتني، ولست أزعم أن البحث غري مسبوق 

ثقة أنه استظهر دقائق علمية يف استعامل األداتني يف القرآن الكريم، وميّز لكنني عىل 

الوجوه املتشاهبة، واملعاين املتقاربة، ووقف عىل قضايا ترّكب األداتني مع الفعل بام 

يبني خصائص يف االستعامل، وأرسارا بالغية جديرة باالهتامم، واألخذ هبا يف فهم 

 إىل نتائج من أمهها: النفي القرآين، وقد توصل البحث

أن ما ذهب إليه فريق من النحاة يف املساواة بني داللة األداتني راجع إىل  -1

 الوضع اللغوي، وليس إىل الداللة االستعاملية. 

أّن نفي الفعل املضارع بإحدى األداتني يغشاه معاين عدة من جهة الزمن،  -2

 والتأكيد، والغرض املنفي، والسياق.

ن النفي فهي حتتفظ بمعنى النفي حني يكون الفعل امتداد زم "ال"تفيد  -3

ا يف لفظه، أو يف لفظه ومعناه، فتشري إىل الزمن املايض بلفظ املضارع، وتشري مضارع  

 إىل املستقبل، بلفظ املايض حني يكون دعاء. 

بأهنا تأيت للداللة عىل نفي صفة يشري إليها  "لن"النافية عن  "ال"ختتلف  -٤

يمتنع أن تدل عىل االستقبال وحده، فيجب أن تشمل  الفعل املضارع، وعندئذ

داللتها األزمنة الثالثة، وذلك حني تنفي صفة ال يصح نسبتها هلل تعاىل، وهذا 

 ."لن"املوضع خاص هبا، فال يصح فيه استعامل 
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ا بمسببات النفي يف السياق، فيدور عىل نفي الفعل نفسه، مرتبط   "ال"وتدل  -5

، وختتلف داللتها عىل الزمن باختالف ما يشري إليه زمن النفي مع دوران أسبابه

 السبب السياقي للنفي.

 "ال"، فالتأكيد بـ"لن"النافية تفيد التأكيد بوجه غري الذي تفيده  "ال"أن  -6
تأكيد وقوع يتعلق باملستقبل  "لن"تأكيد ثبوت ال يقّيد بالزمن، والتأكيد الذي تفيده 

 فحسب. 

تأكيد النفي يف االستقبال وخلو املعنى من هو  "لن"التأكيد الذي ختتص به  -7

 ."ال"اجتاه الزمن إىل غري املستقبل الذي هو من خصائص 
إال أن املعنى البالغي  "لن"يف بعض مواقع  "ال"قد يصح يف الظاهر وقوع  -٨

 يقتيض ختصيص النفي باملستقبل كالوعد، والوعيد، املتعلقني بأسباب يف السياق.

تأبيد، وحيتمل أقرص األزمنة، وإنام يتبني ذلك من حيتمل ال "لن"أن النفي بـ -9

 السياق الذي حيكم املعنى يف النفي.

 

 وسلم عىل نبينا محمد.  وصىل هللا
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 املصادر واملراجعفهرس 
، أليب حيان األندليس، بتحقيق الدكتور رجب عثامن حممد، ارتشاف الضرب من لسان العرب -1

 هـ، مكتبة اخلانجي، جدة.1٤1٨الطبعة األوىل، 

هـ، دار 1٤11، أبو السعود العامدي، الطبعة الثانية إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي -2

 إحياء الرتاث اإلسالمي، بريوت.

، الطبعة األوىل ي، هلبة اهلل بن عيل العلوي، بتحقيق الدكتور حممود الطناحأمايل ابن الشجري -3

 ي، القاهرة.هـ، مكتبة اخلانج1٤13

دار الكتب  ،هـ13٤٤ أليب احلسني اخلياط املعتزيل، حتقيق الدكتور نيربج، الطبعة األوىلاالنتصار  -٤

 املرصية، القاهرة.

، البن املنري اإلسكندري، مطبوع بحاشية االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال -5

 بعة عيسى البايب احللبي، القاهرة.، مطـه1392، حتقيق حممد الصادق قمحاوي، الطبعة األوىل، الكشاف

احلميد، مل حتدد  ، أبو الربكات األنباري، حققه حممد حمي الدين عبداإلنصاف يف مسائل اخلالف -6

 طبعته، أو تارخيها، دار الفكر، بريوت. 

 ، مل حيدد مكان النرش.ـه1٤20، اعتنى به سامي بن محد املنصور، الطبعة األوىل، ، للزخمرشياألمنوذج -7

احلميد، الطبعة األوىل،  ، بتحقيق حممد حميي الدين عبداملسالك إىل ألفية ابن مالكأوضح  -٨

 هـ، دار املعرفة، بريوت.1٤10

، أبو حيان األندليس، حتقيق عرفات العشا حسونة، مل حتدد طبعته، أو تارخيها، البحر احمليط -9

 املكتبة التجارية، مكة املكرمة.

 طبعته، أو تارخيها، دار الفكر العريب، بريوت.، ابن القيم، مل حتدد بدائع الفوائد -10

، بدر الدين الزركيش، حققه يوسف مرعشيل، وآخران، الطبعة األوىل، الربهان يف علوم القرآن -11

 هـ، دار املعرفة، بريوت.1٤10

 أمحد مطلوب، بتحقيق د.البن الزملكاين، ، التبيان يف علم البيان املطلع على إعجاز القرآن -12

 .هـ13٨3ثي، الطبعة األوىل، مطبعة العاين، بغداد خدجية احلدي ود.

 ، الطاهر بن عاشور، غري حمدد الطبعة أو تارخيها، الدار التونسية، تونس. التحرير والتنوير -13

العظيم املطعني، الطبعة الثانية  ، للدكتور عبدالتفسري البالغي لالستفهام يف القرآن الكرمي -1٤
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